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احلند هلل رب العاملني علٓ ما ًفكين إلجناسي ،
ًالشكز ًالتكدٍز ًكل العزفان للدكتٌرّ مشامْ خري الدٍن علٓ
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إىل من تتسابل الكلنات لتعرب عن حبوا
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أبُ ًأمُ حفظونا اهلل،
إىل رفَل دربُ ً سندِ يف هذي احلَاّ
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 -1التعريف بالموضوع:
تعتبر جريمة العدكاف إحدل أخطر الجرائـ الدكلية التي تيدد السمـ كاألمف الدكلييف بصكرة مباشرة كتمس
مصالح الشعكب عمى نطاؽ كاسع ،نظ ار لما تسببو مف إىدار لمقيـ اإلنسانية كما يترتب عمييا مف تدمير
لمحضارة البشرية ككؿ.
كتنطكم ىذه الجريمة عمى استخداـ القكة المسمحة بصكرة غير مشركعة مف قبؿ دكلة ضد دكلة أخرل
بصكرة تتنافى كمبادئ القانكف الدكلي الحديث ،كىك ما يجعؿ ىذا الفعؿ إحدل حمقات التطكر التاريخي
لحركب االعتداء في القانكف الدكلي ،خاصة كأف القانكف الدكلي التقميدم كالى كقت قريب كاف ينظر إلييا
عمى أنيا كسيمة مشركعة لتسكية النزاعات المسمحة الدكلية ،ككاف الفقو آنذاؾ يسعى إلضفاء الشرعية
القانكنية عمى سمكؾ الدكؿ المنطكم عمى استخداـ القكة مف خبلؿ نظريات قانكنية كنظرية المصالح الحيكية
كنظرية الحماية الذاتية كغيرىا.
لقد كاف الندالع الحرب العالمية األكلى بالغ األثر في تغيير المفاىيـ المتعمقة باستعماؿ القكة عمى
المجتمع الدكلي جراء ما لحؽ بالعالـ مف دمار ،مما دفعو لمبحث في كيفية تقييد حؽ الدكلة المطمؽ في
ذلؾ االستعماؿ.
كمنو ،بدأ االتجاه نحك تحريـ الحرب العدكانية بصكرة صريحة؛ حيث بدأت الجيكد الرامية لتحقيؽ ذلؾ
تظير مف خبلؿ عصبة األمـ كتكالت عمى المستكييف اإلقميمي ك الدكلي لسنكات الحقة مما أدل إلى تكقيع
عدة اتفاقيات في ىذا الشأف كاف مف أىميا بركتكككؿ جنيؼ  ،ميثاؽ الرايف ،كميثاؽ برياف كيمكج الذم
اعتبر في ذلؾ الكقت أىـ ما استطاع العالـ التكصؿ إليو؛ حيث حاكؿ تحريـ المجكء لمحرب ككسيمة لتسكية
المنازعات الدكلية.
إال أف ىذه الجيكد لـ تكف كافية لكقؼ جرائـ العدكاف كالدليؿ عمى ذلؾ قياـ الحرب العالمية الثانية التي
كشفت عف ثغرات عميقة في النظاـ القانكني الدكلي لمكافحتيا ،كىك ما دفع بالدكؿ إلى إعادة صياغة
تكجياتيا مف جديد كتكثيؼ جيكدىا مف خبلؿ منبر األمـ المتحدة التي نجحت في إقرار قكاعد قانكنية تمنع
استخداـ القكة في العبلقات الدكلية خارج مجاؿ المنظمة ،كحذت المحاكـ الجنائية حذكىا في التعامؿ مع
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جريمة العدكاف بعد ذلؾ إذ اعتبرتيا الجريمة العظمى كأـ الجرائـ الدكلية ،كأقرت نصكصا لمعقاب عمييا
كاقامة المسئكلية عمى مرتكبييا.
إال أف ذلؾ كمو كاف يتـ في ظؿ غياب تعريؼ ليذه الجريمة التي عجز المجتمع الدكلي عف إق ارره
بسبب اختبلؼ المصالح اإلستراتيجية بيف مؤيد لكضعو كمعارض لذلؾ ،كتمسؾ كؿ طرؼ بمبررات يرل
أنيا أقكل مف مبررات الطرؼ اآلخر.
كحتى مؤيدك تعريؼ جريمة العدكاف ،اختمفكا في طريقة صياغتو ،كىك ما أدل لتأجيؿ االتفاؽ عمى
ذلؾ نيائيا إلى غاية نجاح الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في التكصؿ إلى تكصية حكؿ ذلؾ عاـ ،1974
بقيت غير ممزمة ألكثر مف ثبلثة عقكد مف الزمف إلى أف تبنتيا المحكمة الجنائية الدكلية كتعريؼ رسمي
لجريمة العدكاف سنة  2010خبلؿ المؤتمر االستعراضي لنظاميا األساسي الذم عقد في كمباال.
كلمتذكير فإنو مف المعركؼ أف المحكمة الجنائية تختص بالعقاب عمى جرائـ العدكاف بمكجب المادة 5
مف ذلؾ ال نظاـ،لكنيا أجمت تفعيؿ ىذا االختصاص إلى المستقبؿ بتكفر شركط معينة ،فيؿ سيسيـ تعريؼ
لمعدكاف في إثبات قيامو مستقببل إف تكفرت أركانو العامة كالخاصة ،كىؿ ىذا سيميزه عف صكر االستعماؿ
المشركع لمقكة التي حددىا ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة؟ كىؿ سيحدد بدقة دكر كؿ فاعؿ عمى المستكل
الدكلي فيما يخص التصدم لمجريمة سكاء أتعمؽ األمر بمجمس األمف أـ بالمحكمة الجنائية أـ بمختمؼ
أجيزة األمـ المتحدة ؟
إف ىذه التساؤالت تطرح مف باب أف مجمس األمف سيعمؿ جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية التي
تختص بتقدير مدل تكافر الجريمة ،فإذا قدرت ذلؾ ،فإف األشخاص الطبيعييف المرتكبيف ليذه األعماؿ
يقدمكف لممحاكمة كتقكـ في حقيـ المسئكلية الجنائية الدكلية التي ستككف بذلؾ مزدكجة بينيـ كبيف الدكلة
التي يعممكف باسميا كلحسابيا ،فيؿ سيؤدم كؿ ذلؾ لضبط نظاـ المسئكلية عف الجريمة سكاء بالنسبة
لمدكلة أـ بالنسبة لؤلفراد؟ أـ أف التصدم لجريمة العدكاف سيككف صعبا حاليا بفعؿ تطكر أشكاؿ كأدكات
استعماؿ القكة التقميدية لميركب مف دائرة التجريـ كالمجكء لتغميؼ األساليب المستعممة بغطاء يضفي الشرعية
عمى تمؾ التصرفات لمنع محاسبة القائميف بيا ،ككذا السعي لتبرير الخركج عمى المبادئ العامة لمقانكف
الدكلي الجنائي اإلنساني الخاصة بتحريـ االعتداء كالدفع بالحركب إلى مجاؿ أكثر تعقيدا ىك مجاؿ
خكصصة الحرب لمتنصؿ التاـ مف المسئكلية ،كىك ما يشكؿ تحديا أماـ مكاجية جريمة العدكاف؟
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-2اإلشكالية:
إف كؿ ما سبؽ قكلو يدفعنا في نياية المطاؼ إلى طرح اإلشكاؿ التالي:
لقد تصدى كل من القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي لحظر الحرب العدوانية والعقاب
عمييا ،ففي ظل التطورات الحديثة الستعمال القوة ،ىل يتجو عمميما نحو التكامل أم نحو التصادم؟
كتندرج تحت ىذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
 إلى أم مدل نجحت عممية تقنيف حظر األعماؿ العدكانية عمى المستكل الدكلي؟عرفت جريمة العدكاف  ،كما ىي أسباب تأخر إق ارره ،كما ىي األركاف التي يقكـ عمييا ؟
 -كيؼ ّ

 إلى أم مدل أسيـ ضبط مفيكـ العدكاف في تحديد قكاعد االختصاص بالعقاب عمى ارتكابو ،كلمفأسند االختصاص بذلؾ؟
 كيؼ تـ تنظيـ مكضكع المسئكلية الجنائية عف ارتكاب العدكاف؟ إلى أم مدل يمكف االعتماد عمى القكاعد المكجكدة حاليا لمتصدم لجريمة العدكاف لمكاكبة التطكراتالتي قد تط أر عمى مفاىيـ المجكء الستعماؿ القكة؟
 -3أىمية الموضوع:
تكمف أىمية مكضكع العدكاف بيف القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي الجنائي فيما يمي:
خطكرة جريمة العدكاف ،حيث أنيا الجريمة العظمى في تاريخ البشرية كاألشد مف حيث آثارىا كحجـ
الضرر الذم تسببو ،كبالتالي البد مف البحث في كيفية مكاجيتيا.
أصالة كحداثة المكضكع في نفس الكقت ،حيث أف مكضكع العدكاف مكضكع قديـ في كقكعو كحديث مف
حيث تعريفو ك تجريمو.
أنو مكضكع لـ ينؿ حقو مف التحميؿ القانكني خصكصا بعد تعريفو .
تشعب المجاالت القانكنية الدكلية التي يمسيا مكضكع العدكاف ،فكؿ مف القانكف الدكلي العاـ كالقانكف
الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني لو عبلقة بو مف جانب مف الجكانب كىك ما يدؿ عمى أىمية
المكضكع كاتساعو.
-4أىداف الموضوع:
 تكضيح دكر كؿ مف القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي الجنائي في كقؼ جرائـ العدكاف. -الكقكؼ عمى تطكر مفيكـ حظر استخداـ القكة في العبلقات الدكلية ،كحاالت االستخداـ المشركع ليا.

-3-

 تكضيح مفيكـ كتعريؼ جريمة العدكاف ،لتمييزىا عف بعض التصرفات المشابية. تحديد النظاـ القانكني لممسئكلية عف جريمة العدكاف بصكرة دقيقة. تكضيح األجيزة المختصة بالتصدم لمرتكبي العدكاف. الكقكؼ عمى المستجدات فيما يخص أساليب ككسائؿ العدكاف الجديدة كامكانية التصدم ليا بمقتضىالقانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي الجنائي.
 -5أسباب اختيار الموضوع:
تـ اختيار ىذا المكضكع لعدة أسباب منيا ما ىك ذاتي كمنيا ما ىك مكضكعي.
أ  -األسباب الذاتية:
 اىتمامنا بالتطكرات كالمستجدات الحاصمة عمى المستكل الدكلي خصكصا بعد بركز مفاىيـ جديدةلمنزاعات المسمحة كاستعماؿ القكة .
 الرغبة في البحث في ىذا المكضكع ك إثرائو كربطو بمجاؿ تخصصنا. الرغبة في كضع لبنة في صرح مكافحة الجرائـ الدكلية كدفع عجمة القانكف الدكلي في ىذا المجاؿ.ب -األسباب الموضوعية:
 األىمية التي يكتسييا مكضكع تجريـ العدكاف لتحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية. إلقاء الضكء عمى ما تحتكيو قكاعد القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي الجنائي مف أحكاـ متعمقةبجريمة العدكاف.
 -6جدية وجدة الدراسة:
مكضكع العدكاف مكضكع قديـ كجديد في نفس الكقت،فمف ناحية نجد أف العدكاف غريزة فطرية في
اإل نساف غير السكم منذ النشأة األكلى ،كما أف الحديث عف جريمة العدكاف بكصفيا جريمة دكلية يرجع إلى
بدايات القرف العشريف كبالخصكص بعد إنشاء منظمة األمـ المتحدة التي قررت حظر استخداـ القكة حظ ار
مطمقا بصكرة غير مشركعة ،كمف ناحية أخرل ىك مكضكع جديد مف ناحية تعريفو كضبط أركانو ككذا
أساليبو التي لـ تعد تقكل النصكص القانكنية القديمة عمى المحاؽ بيا كتكقيفيا خصكصا فيما يتعمؽ
باستخداـ السبلح النككم ،ككذا تأجيؿ االختصاص بالعقاب عمى جرائـ العدكاف إلى كقت الحؽ.
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 -7حدود الدراسة:
تنحصر دراستنا عمى تحميؿ مختمؼ جكانب جريمة العدكاف التي تحكميا قكاعد كؿ مف القانكف الدكلي
العاـ كالقانكف الدكلي الجنائي بما في ذلؾ أيضا أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني كال تتعدل إلى بقية فركع
القانكف كال إلى الدراسات النفسية كاالجتماعية ذات الصمة.
 -8الدراسات السابقة:
عثرنا عمى بعض الدراسات المتخصصة في مجاؿ جريمة العدكاف لكنيا ركزت في غالبيا إف لـ نقؿ في
مجمميا عمى القانكف الدكلي العاـ كالقميؿ منيا فقط كاف يخصص جزءا بسيطا لمقانكف الدكلي الجنائي أك
القانكف الدكلي اإلنساني كمف بيف ىذه الدراسات نذكر:
 كتاب الدكتكر صبلح الديف أحمد حمدم ،العدكاف في ضكء القانكف الدكلي العاـ،الذم كضح فيوبعض األحكاـ العامة لجريمة العدكاف دكف تفصيؿ فييا خصكصا في إطار منظمة األمـ المتحدة؛
فصؿ فيو
 -كتاب الدكتكر إبراىيـ الدراجي ،جريمة العدكاف كمدل المسئكلية القانكنية عنيا  ،كالذم ّ

الكاتب في أحكاـ جريمة العدكاف قبؿ تعريفيا باعتبار تاريخ صدكره الذم كاف قبؿ حصكؿ ذلؾ كرّكز عمى
المسئكلية الناشئة عنيا؛
قدـ
 كتاب الدكتكر نايؼ حامد العميمات،جريمة العدكاف في ظؿ نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية ،كالذم ّتعرض المحكمة الجنائية الدكلية لتنظيـ العدكاف لكنو ىك اآلخر كاف قبؿ
كاتبو بعض األحكاـ بخصكص ّ

حصكؿ عممية التعريؼ .

أما بالمغة األجنبية فنذكر كتابا كردت فيو بعض األحكاـ العامة حكؿ جريمة العدكاف في القانكف الدكلي
العاـ لؤلستاذ :
Maurice kamto, L’agression en droit international.
 -9المناىج المستعممة:
تـ استعماؿ المناىج التالية في ىذه الدراسة:
 منيج تحميل المضمون :تـ استعماؿ ىذا المنيج في دراسة القكاعد القانكنية الخاصة بمكضكع البحثلمكشؼ عف العكامؿ المؤثرة فيو  ،كعزؿ عناصرىا عف بعضيا البعض كمعرفة خصائصيا كسماتيا كؿ
عمى حدة ،كلقد قمنا باستعماؿ ىذا المنيج في تحميؿ بعض المكاد القانكنية المتعمقة بمكضكع دراستنا.
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 المنيج الوصفي :يعد ىذا المنيج ضركريا لكصؼ المراحؿ المختمفة التي مر بيا مكضكع البحثككجيات النظر المختمفة ذات الصمة بالمكضكع.
 -10خطة البحث:
تـ االعتماد في تقسيـ خطة العمؿ عمى الثنائية مع مقدمة في أكؿ البحث تنتيي بطرح إشكالية الدراسة،
كخاتمة في نيايتو تمخص أىـ النتائج المتكصؿ إلييا كاالقتراحات الممكف تقديميا لبلرتقاء بالمكضكع .كعميو
كانت الخطة كالتالي:
مـقـدمـــة
الباب األول:

نحك حظر العدكاف في القانكف الدكلي العاـ كتجريمو في القانكف الدكلي الجنائي

الفصل األول:

تػػقنيف حظر العػدكاف في القانكف الدكلي العاـ

المبحث األول:

مبدأ حظر استخداـ القكة في العبلقات الدكلية

المبحث الثاني:

االستثناءات الكاردة عمى مبدأ حظر استخداـ القكة

الفصل الثاني:

تجريـ العدكاف في القانكف الدكلي الجنائي

المبحث األول:

تػػعريػؼ جػريمة العػ ػػدكاف

المبحث الثاني:

أركاف جريمػػة ال ػػعدكاف

الباب الثاني:

تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي الجنائي عمى جريمة العدكاف

الفصل األول:

االخػتصاص بالعػػقاب عمى جريمة العدكاف

المبحث األول:

العبلقة بيف مجمس األمف كالمحكمة الجنائية فيما يخص جريمة العدكاف

المبحث الثاني:

التصدم لجريمة العدكاف

الفصل الثاني:

تحديات التصدم لجريمة العدكاف

المبحث األول:

المسئكلية الدكلية عف جريمة العدكاف

المبحث الثاني:

األشكاؿ الحديثة الستعماؿ القكة
خــــاتمــة.
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الباب األول :نحو حظر العـدوان في القانون الدولي العام وتجريمو في القانون الدولي
الجنائي
انتبو المجتمع الدكلي في بدايات القرف العشريف إلى ضركرة تنظيـ طرؽ حؿ النزاعات المسمحة
الدكلية مف خبلؿ اعتماد معايير لمتمييز بيف حالة االستخداـ المشركع كحالة االستخداـ غير المشركع ليا
ضمف قكاعد القانكف الدكلي العاـ.
حيث أنو كقبؿ ىذه الفترة ،كاف استخداـ القكة مسألة ال تثير أم إشكاؿ عمى أساس أنيا مباحة إباحة
مطمقة ،لكف قكاعد القانكف الدكلي الجنائي كبالتحديد الجزء المتعمؽ بقكاعد الحرب التي ينظميا القانكف
الدكلي اإلنساني في شقو المتعمؽ بتنظيـ كسائؿ القتاؿ كطرقو ،ككذا اىتماـ منظمة األمـ المتحدة بيذا
المكضكع  ،أسيـ لحد كبير في السير نحك تحريـ ىذا االستخداـ المفرط كغير المقنف لمقكة في الحركب
إال إف كاف ذلؾ االستخداـ في اإلطار المشركع كاالستثنائي الذم حددتو المنظمة األممية (الفصؿ
األكؿ).
كحتى نجزـ بالقكؿ أف األفعاؿ كالجرائـ المرتكبة تمثؿ جرائـ عدكاف بمفيكـ القانكف الدكلي الجنائي،
أقرتو المحكمة الجنائية الدكلية بعد سنكات مف
فإنو البد مف تطابقيا مع التعريؼ القانكني لمجريمة الذم ّ
النقاش حكؿ ىذا المكضكع  ،إضافة إلى تكافر كؿ أركاف الجريمة العامة كالخاصة في نفس الكقت
(الفصؿ الثاني).
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الفصل األول:تقنين حظر العدوان في القانون الدولي
لقد بذلت جيكد عديدة لمتحمؿ مف مبدأ الحؽ المشركع في استعماؿ القكة كاقرار مبدأ جديد كىك حظر
استعماؿ القكة في العبلقات الدكلية .كبالفعؿ ،أصبح المبدأ العاـ ىك حظر استخداـ القكة ،حيث تـ ذلؾ
كبغض النظر عف المبررات كاألعذار ألجؿ بناء تنظيـ دكلي يحقؽ السمـ كاألمف
بصكرة مكضكعية
ّ

مر ىذا المبدأ بمراحؿ زمنية متعاقبة تطكر تطبيقو خبلليا في العبلقات الدكلية
ألفراده كىذا بعد أف ّ

أف ىذا ال يمنع مف كجكد بعض االستثناءات تتمثؿ في إمكانية المجكء لمقكة في
(المبحث األكؿ) ،إالّ ّ
حاالت محددة بنصكص ميثاؽ األمـ المتحدة كتحت نظرىا (المبحث الثاني) .

المبحث األول :مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية
رغـ فظاعة الحرب كنتائجيا عمى البشرية كالطبيعة كالحياة ،إال أنيا ظمت مقبكلة مف حيث المبدأ في
المنطؽ الدكلي لفترة طكيمة مف الزمف ،ذلؾ بالرغـ مف ظيكر التنظيـ الدكلي الممثّؿ بداية في عصبة
األمـ التي كرغـ مساعييا الحثيثة ،لـ تفمح في منع اندالعيا تماما (المطمب األكؿ) ،ثـ بظيكر منظمة
األمـ المتحدة،أيف الح في األفؽ أمؿ لمتمكف مف تحريـ الحرب بصكرة قطعية ،كىك ما تمكنت المنظمة
مف فعمو مف خبلؿ نصكص ميثاقيا(المطمب الثاني).
المطمب األول:تطور مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية
لقد كاف المفيكـ التقميدم لمحرب منذ القدـ أساسا في استعماؿ الشعكب كاألمـ لمقكة في عبلقاتيا
لفض النزاعات ،اعتمادا عمى المفيكـ المطمؽ لمسيادة الذم يفرض منطؽ حؽ المنتصر ،1باستثناء
بعض المراحؿ التي عرفت تطبيقا لممبدأ .ك في العصر الحديث مر حظر استخداـ القكة بمرحمتيف
تتمثبلف في مرحمة ما قبؿ إنشاء العصبة كخبلؿ عيدىا (الفرع األكؿ) ،كالمرحمة البلحقة إلنشائيا (الفرع
الثاني).

1

:صبلح الديف أحمد حمدم ،دراسات في القانكف الدكلي العاـ ،الديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية ،الجزائر ،2000،ص .248
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الفرع األول:تنظيم المجوء الستعمال القوة قبل سنة1945
سكؼ نتناكؿ في ىذا الفرع التطكرات السابقة عمى إنشاء عصبة األمـ (أكال) كتمؾ التي تمت في
عيدىا (ثانيا).
أوال:قبل ظيور عصبة األمم
إف الحديث عف استخداـ القكة قبؿ ظيكر عصبة األمـ يعني البحث في ثنايا القانكف الدكلي التقميدم
الذم كثي ار ما اىتـ بقضايا الحرب كميز بيف فكرتي الحرب العادلة كالحرب غير العادلة  ،حيث اعتبر
فقياء القركف الكسطى أمثاؿ غركسيكس كفاتاؿ ك فيتكريا ك سكريج أف الحرب العادلة إجراء قضائي
حقيقي كليس مجرد حادث أك كاقعة أك كارثة تتكافر فييا أربعة شركط كىي:1
*تكافر سند قانكني صحيح كإعبلف الحرب مف سمطة مختصة؛
*كجكد سبب عادؿ لشف الحرب يغطي كيكافئ أضرارىا؛
*عدـ كجكد كسيمة أخرل إلقرار الحؽ؛
*العمؿ بعدالة عمى إعادة السمـ في العالـ.2
مر العصكر آمنت الشعكب التي تخكض الحركب بأنيا تفعؿ ذلؾ مف أجؿ قضية عادلة كأ ّف
فعمى ّ

الدمار كالخراب الناتج عف الحرب ّإنما ىك مف صنع أعدائيا  ،كاتصؿ األمر لفترة ال بأس بيا بقكاعد

يدعي
عرفية دينية ،إالّ ّأنو في الكاقع ،ال يمكف لمحرب أف تككف عادلة مف كبل الجانبيف ،فأحد األطراؼ ّ

حقا ينازعو فيو الطرؼ اآلخر ،طرؼ يشكك مف ضرر لحؽ بو ،كطرؼ آخر ينفي التسبب فيو  ،فيما
شخصاف يتنازعاف حكؿ مدل صحة قضية ،كيستحيؿ أف يككف كبلىما –الرأياف المختمفاف -صحيحاف
في نفس الكقت.

3

أف الدكؿ في
لقد كانت ىذه األفكار مستميمة مف الكنيسة ،حيث يرل البلّىكتيكف أمثاؿ أكغسطيف ّ

لجكئيا لمحرب كبناء عمى سمطتيا التقديرية فإنيا تعرض األمف الدكلي لمخطر كىك ما أدل العتماد
نظرية الحرب العادلة كالحرب غير العادلة.

: Dominique Carreau, Droit international, Edition Pedone, paris ,10eme édition, 2009, p37.

:sans auteur, « la notion de guerre juste », disponible sur le site : eduscol .education.fr/prog ,

1
2

juillet 2012 ,consulté le 03/02/2013 .

: François Bugnion « Guerre juste, guerre d’agression, et droit international humanitaire »,in

3

ICRC, Septembre 2002,Vol 84,N 847,p p 523-526.
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كالتي تبيح فقط الحرب العادلة التي تيدؼ لرد العدكاف كمحاربة الظمـ ،1كذلؾ ما تبناه فيما
بعد الفقيو تكماس اإلككيني في مؤلفو » . 2«le bien commun
تطبؽ بالشكؿ الكاجب نظ ار لتمسؾ الدكؿ بفكرة السيادة كمنطؽ القكة دكف
إال أف ىذه األفكار لـ ّ

االىتماـ بشرعية اليدؼ ،فصارت عدالة الحرب مرتبطة فقط بكجكب احتراـ الشكؿ كاإلجراءات.

3

إضافة إلى تحقيؽ ىدفيف أساسييف ىما:االعتماد عمى النفس في ظؿ غياب قانكف دكلي كاجب
الت طبيؽ عمى كؿ الدكؿ عمى غرار القانكف الداخمي نظ ار لعدـ كجكد سمطة عميا تفرضو كعدـ كجكد
محاكـ تقيـ العدالة الجنائية بصكرة متساكية مف جية ،كضماف تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي التقميدم
كتكييفيا مع المتغيرات في ظؿ عدـ كجكد ىيئة دكلية تشريعية عمى غرار البرلمانات الكطنية مف جية
أخرل.4
أف نظرية الحرب العادلة لـ تنجح في الحد مف المجكء الستخداـ القكة لعدة أسباب مف بينيا :عدـ
إالّ ّ

كجكد معيار مكضكعي يميز بيف الحرب العادلة كالحرب غير العادلة ،كعدـ كجكد سمطة عميا تفصؿ في
عدالة الحرب ،كليذه األسباب تـ التخمي عف ىذه النظرية منذ منتصؼ القرف التاسع عشر تدريجيا
لتتحكؿ الدكؿ إلى ممارسة حؽ القصاص عف طريؽ استخداـ القكة السترجاع الحقكؽ المعتدل عمييا ،

5

كمنو إلى استعماؿ حؽ حماية النفس مف خبلؿ نظرية الضركرة التي تفسر أم عمؿ مسمح تشنو الدكؿ
ضد بعضيا. 6
كلئلشارة فقد تـ استعماؿ ىذا الحؽ ألكؿ مرة مف طرؼ ألمانيا عند غزكىا لككسمبكرغ كبمجيكا
سنة.1914

1

 :فتحية النبراكم ،محمد الصغير مينا ،أصكؿ العبلقات السياسية الدكلية ،منشاة المعارؼ ،اإلسكندرية ،بدكف تاريخ نشر ،ص

.438

: Pierre-Marie Dupuy, Droit international public,8éme Edition, Dalloz, Paris,2006, p8.

2

 :3إبراىيـ الدراجي ،جريمة العدكاف كمدل المسئكلية القانكنية الدكلية عنيا ،منشكرات الحمبي ،بيركت ،2005،ص .142
4

 :كماؿ حماد ،النزاع المسمح كالقانكف الدكلي العاـ ،المؤسسة الجامعية لمدراسات ك لمنشر كالتكزيع ،بيركت  ،1987،ص.26

: Robert Kolb, Jus contra bellum,le droit relatif au maintien de la paix, 2éme éditions, collection

5

de droit international public, Bruylant, 2009,p23.

أنظر كذلؾ :سامي جاد عبد الرحمف كاصؿ ،إرىاب الدكلة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2008،ص .168
6

:محمد بكسمطاف ،مبادئ القانكف الدكلي العاـ ،الجزء ،2دار الغرب لمنشر كالتكزيع ،بدكف تاريخ النشر ،ص .167

- 11 -

إف جميع ىذه المفاىيـ لـ تستطع منع الحرب أك عمى األقؿ الحد مف أضرارىا  ،كبالتالي ،أصبح
التفكير منصبا عمى ىدؼ الكصكؿ إلى أنسنة الحرب عمى األقؿ ألجؿ حماية الذيف ليسكا طرفا فييا
مف مدنييف كأعياف مدنية.

1

ككممت ىذه الجيكد بإبراـ عدة اتفاقيات كاتفاقية جنيؼ  1864ك،1906كاتفاقية الىام.1899

2

كلقد تناكلت ىذه االتفاقيات طرؽ الحؿ السممي لممنازعات المسمحة الدكلية كقننت أعراؼ كقكانيف
الحرب البرية كعدلت مف مبادئ الحرب البحرية دكف االىتماـ بتحريـ الحرب أك نبذ العدكاف بصكرة
صريحة.
فض النزاعات المسمحة الدكلية كلكف
ثـ بدأت تظير بعض بكادر التّحريـ لمّجكء الستخداـ القكة في ّ

بصكرة بسيطة كمنفصمة عمى غرار ما كرد في اتفاقية دراغك بكرتر المبرمة في مؤتمر الىام 1907
كالتي حرمت استخداـ القكة ألجؿ استيفاء الديكف التعاقدية أك إجبار دكلة عمى تنفيذ حكـ تحكيـ يقضي
بسداد أمكاؿ لمدكلة األكلى.3
أف تحريـ المجكء لمحرب بقي أم ار بعيد المناؿ في ىذه
كرغـ ىذه الجيكد كالتطكرات التي صاحبتيا إالّ ّ

الفترة ،باعتبارىا كانت تمثؿ حقا طبيعيا مرتبطا بسيادة الدكؿ المطمقة مما كجو األنظار إلى كجكب كجكد

شخص دكلي ذم سمطة متفؽ عميو عالميا ميمتو حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كنبذ الحرب كىك ما أسفر
عنو ميبلد عصبة األمـ.

4

ثانيا :في ظل عصبة األمم
إف عصبة األمـ ىي إحدل النتائج التي أفرزتيا الحرب العالمية األكلى ،حيث ظيرت تيارات قكية
ّ

نادت بضركرة منع الحركب عمى غرار االتحاد البرلماني الدكلي ،مجالس السبلـ ،كالجمعيات السممية في
مختمؼ الدكؿ.

5

 :1إبراىيـ الدراجي،المرجع نفسو،ص.144

:Fronçois Bugnion,op-cit,p 527.

2

 :3بكك ار إدريس ،مبدأ عدـ التدخؿ في القانكف الدكلي المعاصر ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر ،1990،ص.115

Voir aussi : Robert Kolb,op-cit,p33.

 :4مصطفى كامؿ شحاتو ،االحتبلؿ الحربي كقكاعد القانكف الدكلي المعاصر ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر، 1981،

ص.92

 :5يحي الشيمي ،مبدأ تحريـ الحرب في العبلقات الدكلية  ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتك اره دكلة ،إشراؼ مفيد شياب ،جامعة

القاىرة ،قسـ العمكـ السياسية،1976،ص.269
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كتـ تطبيؽ ذلؾ مف خبلؿ ىذا الجياز الجديد الذم يعتمد في عممو عمى كسائؿ اعتقد كاضعكىا ّأنيا

كافية لتحقيؽ ىذا اليدؼ،إضافة إلى بقية األىداؼ التي قامت عمييا العصبة 1كالتي ىي في األساس
عبارة عف مجمكعة مبادئ تقكـ عمى أساسيا العصبة تتمثؿ في:
 -1تخفيض التسمح :نصت عميو المادة  08مف عيد العصبة حيث جاء فييا كجكب تخفيض
الحد الذم يتفؽ مع أمنيا القكمي كتنفيذىا اللتزاماتيا الدكلية التي قد يفرضيا
تسميح الدكؿ األعضاء إلى ّ
عمييا عمؿ مشترؾ .2كفي ىذا اإلطار ،بذلت العصبة جيكدا كبيرة لمكصكؿ لياتو الغاية مف خبلؿ

مشركع تكافقي يمقى القبكؿ الدكلي ،لكنيا باءت بالفشؿ رغـ محاكالتيا داخؿ العصبة كخارجيا عمى غرار
المفاكضات التي أجريت في مؤتمر كاشنطف  ،1922-1921كفي مؤتمر لندف البحرم ،1930كمؤتمر
جنيؼ لنزع السبلح.19323
 -2الضمان المتبادل :كرد النص عمى ىذا االلتزاـ في المادة 10مف عيد العصبة ،4كمحتكاه يقضي
بضركرة ضماف سبلمة كاستقبلؿ أقاليـ الدكؿ األخرل األعضاء في العصبة .5كليذا االلتزاـ كجياف ،كجو
كجو ايجابي ككجو آخر سمبي:
الوجو االيجابي:ىك كجكب ضماف ك ّؿ دكلة سبلمة كاستقبلؿ أقاليـ الدكؿ األخرل.
الوجو السمبي :ىك اقتصار الحماية عمى الدكؿ األعضاء فقط.
بأم حاؿ مف األحكاؿ تغيير الحدكد أك ضـ إقميـ مف األقاليـ
كىذا ما يعني بالضركرة أّنو ال يمكف ّ

خفي ىك منع نشكب الحركب اليادفة إلى تنفيذ السياسة القكمية
باستخداـ القكة ألجؿ ىدؼ آخر
ّ

1

 :تتمثؿ أىداؼ العصبة في :العمؿ عمى الحد مف المجكء لمحرب لحؿ المنازعات الدكلية ،االلتزاـ مف طرؼ كؿ الدكؿ عمى أف

تككف العبلقات بينيـ قائمة عمى العدالة كالشرؼ كاحتراـ المعاىدات كاحتراـ القانكف الدكلي.

بف عامر التكنسي ،قانكف المجتمع الدكلي المعاصر ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الطبعة الخامسة،2004،ص.150
2

 :منتصر سعيد حمكدة ،الجريمة الدكلية ،دراسة مقارنة بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،2011 ،

ص.189
3

 :يحي الشيمي ،المرجع السابؽ ،ص .274

انظر كذلؾ:كليد البيطار ،القانكف الدكلي العاـ ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،2008،ص.600

: MM. Mineitcirô Adatci et Charles De Visscher, Résolution concernant l'interprétation de l'article

4

10 du Pacte de la Société des Nations, Editions de l’institut de droit international,

5

Session de Bruxelles، 1923.

 :محي الديف عمي العشماكم ،حقكؽ المدنييف تحت االحتبلؿ الحربي ،دراسة خاصة النتياكات إسرائيؿ لحقكؽ اإلنساف في

األراضي العربية المحتمة ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه ،جامعة عيف شمس ،مصر ،1972،ص.44
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التكسعية كالمحافظة عمى مكتسبات الحرب العالمية األكلى مف خبلؿ بقاء كاستمرار األكضاع اإلقميمية
الناشئة عنيا.

1

عدة مرات عمى غرار ما فعمتو ايطاليا باعتدائيا عمى الحبشة -
كتـ خرقو ّ
إالّ ّ
أف ىذا المبدأ لـ يحترـ ّ
سابقا -ككاف كبلىما عضكا في العصبة دكف تم ّكف الدكلة المعتدل عمييا مف كقؼ العدكاف.
 -3حل المنازعات الدولية سمميا :كىك ما يعني بمفيكـ المخالفة جعؿ الحرب آخر كسيمة لفض
النزاعات ،كيجب قبؿ المجكء إلييا عرض النزاع عمى التحكيـ الدكلي أك القضاء أك مجمس العصبة كفؽ
ما كرد في نص المادة 12مف عيد العصبة.2
كيكمف اليدؼ الحقيقي ليذا االلتزاـ في تكفير فرصة تيدئة عف طريؽ تأخير المتنازعيف ككبح
انفعاالتيـ بضعة أشير عمى أمؿ إيجاد حؿ سممي خبلؿ ىذه الفترة ،حيث يمنع عمى الدكؿ المتنازعة
الدخكؿ في حرب قبؿ مركر ثبلثة أشير عمى صدكر قرار التحكيـ أك حكـ المحكمة أك تقرير المجمس،
كبالمقابؿ ،يجب أف يصدر الحكـ أك القرار أك التقرير في فترة كجيزة مف عرض النزاع.3
كلئلشارة  ،تمتزـ الدكؿ غير األعضاء في العصبة في حالة قياـ نزاع بينيا كبيف دكلة عضك  -كبعد
صدكر تعيد منيا -بالقياـ بالكاجبات المفركضة عمى الدكؿ األعضاء كالمحددة بمكجب المكاد مف 12
إلى  15مف العيد.4
إال أف ىذا القيد الكارد عمى حؽ الدكؿ في الدخكؿ في حرب ينصرؼ فقط إلى حالة الحرب بالمفيكـ
القانكني دكف حاالت المجكء إلى كسائؿ اإلكراه المسمح لحسـ النزاع ،كىك ما اعتمدت عميو ايطاليا في
أف النزاع الدائر ىناؾ ال يشكؿ حربا بالمعنى القانكني كال
حادثة مضيؽ ككرفك 1923حيث ّادعت ّ

1

:كليد البيطار ،المرجع السابؽ ،ص.600

 :2عبد العزيز رمضاف الخطابي ،الدفاع الكقائي في القانكف الدكلي العاـ ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،2011،ص.69

أنظر كذلؾDominique Carreau, op-cit, p41. :

: Emmanuel Decaux, « légalité et légitimité du recours à la force : de la guerre juste à la

3

responsabilité de protéger », Rapport présenté à l’occasion d’un colloque sur « La guerre juste,

problème ouvert »,organisé à Rome, univ de Pérouse,2003, in revue des droits fondamentaux
,N°5,dec 2005,p3.

: Mineitcirô Adatci et Charles De Visscher, op_cit, p2.
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4

تنطبؽ عميو قكاعد عيد العصبة ،ككذلؾ نجد مثاال آخر حكؿ ىذه النقطة كىك النزاع الذم قاـ في
منشكريا كالذم لـ يرؽ لكصؼ حرب بمفيكـ قكاعد العصبة  ،كىك ما يعد قصك ار في نصكصيا.1
 -4وضع قيود عمى الدول قبل الدخول في حرب :حيث تـ إقرار جزاءات تطبؽ عمى الدكؿ التي
تخكض حركبا إخبلال بكاجباتيا الكاردة في المكاد مف  12إلى  ،15كخرقا لكاجب حفظ السمـ كاألمف
الدكلييف المذاف ىما مف كاجبات العصبة كفؽ ما كرد في المادة 11مف العيد ،فإذا تعمؽ األمر بقياـ
حرب أك التيديد بيا حتى كاف كانت لدكلة غير عضك فبإمكاف مجمس العصبة اتخاذ أحد الكسائؿ الكدية
أك غير الكدية لحسـ ذلؾ النزاع ، 2كذلؾ مف خبلؿ تقريب كجيات النظر بيف المتنازعيف دكف امتبلؾ
سمطة اإلجبار ،كاف تعمؽ األمر بقياـ ظركؼ مف شأنيا أف تؤثر عمى حسف سير العبلقات الدكلية فمف
أم دكلة عضك لفت نظر المجمس إلييا .3
حؽ ّ

 -5عالنية المعاىدات :نصت المادة  18مف عيد العصبة عمى كجكب تسجيؿ المعاىدات كنشرىا

كىذا لمقضاء عمى المعاىدات السرية التي تدبر فييا االعتداءات عمى الدكؿ ،كما كرد في نص المادة
 19مف العيد دائما عمى أ ّنو يجكز لمجمعية العامة طمب إعادة النظر في المعاىدات التي أصبحت غير

صالحة لمتطبيؽ ،كفي المادة  20نصت عمى أف االنضماـ لمعصبة بإمكانو إلغاء ّأية معاىدة تتنافى مع

أحكامو .

أف ك ّؿ اإلجراءات السالفة الذكر قد حاكؿ العيد مف خبلليا الربط بيف عدـ المجكء
فالمبلحظ إذف،ىك ّ

لمقكة كالتسكية السممية لمنزاعات ،دكف أف يقكـ بتحريـ ذلؾ بصكرة مطمقة كصريحة،بؿ اكتفى بتقييد

المجكء إلييا بجممة مف الشركط كفي حاالت محددة بحيث تككف الحرب غير مشركعة فقط إف لـ تحترـ
إجراءات المكاد مف  12إلى  15مف العيد.4

 :1يحي الشيمي ،المرجع السابؽ ،ص .281انظر كذلؾ :كليد البيطار ،المرجع السابؽ ،ص.601-600
 :2الفقرة 01مف المادة 11مف عيد العصبة.

 :3نجد ّأنو في الممارسة الدكلية مف بيف الحاالت التي تـ فيو العمؿ بيذا اإلجراء كلفت انتباه مجمس األمف إلى كجكد ظركؼ مف
شأنيا أف تؤثّر عمى حسف سير العبلقات الدكلية قياـ بريطانيا بمفت نظر المجمس إلى تكتر العبلقة بيف فنمندا كالسكيد سنة 1920

بسبب خبلفيما حكؿ إحدل الجزر .

: Robert Kolb, « La légitime défense des Etats au XIXe siècle et pendant l’époque de la Société

4

des nations », in légitime défense, Univ de Poitiers, Colloque organisé par le laraj, sous la direction
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de Rahim kherad, le5 et 6 oct 2006, p47.

كىك ما دفع الفقو إلى القكؿ بأ ّف نظاـ العصبة قد استبدؿ نظرية الحرب العادلة بنظرية جديدة ىي

نظرية الحرب المشركعة ال أكثر.1

ك لقياس مدل تكافر معيار المشركعية اعتمد عمى نقطة تتعمؽ باحتراـ بنكد العيد كشكمياتو ،كعمى
تضمف صؾ العصبة مجمكعة أحكاـ لمتفريؽ بيف الحرب المشركعة كالحرب غير المشركعة
ىذا األساس
ّ

يمكف تمخيصيا فيما يمي:

أ -الحرب غير المشروعة :كىي تمؾ التي تقكـ بأحد األسباب التالية أك بتكفر أحد الظركؼ اآلتية:2
 االلتجاء لمحرب قبؿ عرض النزاع عمى ىيئة التحكيـ أك القضاء أك مجمس العصبة؛ إعبلف الحرب عمى الدكلة التي كافقت عمى الحكـ أك القرار أك التقرير؛ رفض إحدل الدكؿ المتنازعة ،أك رفض كؿ الدكؿ دعكة المجمس لمحمكؿ السممية كلك كانت إحداىادكلة غير عضك في نظاـ العصبة؛
 االعتداء عمى السبلمة اإلقميمية لدكلة عضك بصكرة تنافى مع التزاـ الضماف المتبادؿ المكفكؿبمكجب المادة 10مف عيد العصبة.

3

ب -الحرب المشروعة :كىي التي ال تقكـ عمى معمنيا ّأية مسئكلية كتككف الحرب مشركعة في

األحكاؿ التالية:4

 استعماؿ القكة بعد ثبلثة أشير مف صدكر قرار مف المجمس باألغمبية يعمف فيو فشمو في حؿالنزاع 5؛
 رفض الدكلة المتنازع معيا لمقرار أك لحكـ التحكيـ كمركر ثبلثة أشير عمى ذلؾ الرفض 6؛ إذا تعمؽ األمر بمسألة مف صميـ السمطاف الداخمي لمدكلة ،7كلئلشارة فإف ىذا السبب ىك مااعتمدتو الدكؿ االستعمارية لقمع حركات التحرر الكطنية 8؛

 :1عبد العزيز رمضاف الخطابي ،المرجع السابؽ ،ص. 74 -73
 :3عبد العزيز رمضاف الخطابي،المرجع نفسو،ص.74
 :5الفقرة  07مف المادة  15مف عيد العصبة.

: Robert Kolb,op-cit, p43.

: Robert Kolb, La légitime défense… ،op-cit, p40.

 :6المادة 12مف عيد العصبة.

 :7الفقرة 08مف المادة  15مف العيد.

 :8حازـ محمد عتمـ  ،قانكف النزاعات المسمحة الدكلية ،المدخؿ ،دار النيضة العربية،الطبعة الثانية،2002،القاىرة ،ص.81

- 15 -

2

4

 إذا تعمؽ األمر بحرب دفاعية لصد ىجكـ أك اعتداء خارجي مف إحدل الدكؿ سكاء العضك فيالعيد أك مف غير الدكؿ األعضاء؛
 أعماؿ االنتقاـ العسكرية كىذا ألف عيد العصبة لـ يحظرىا صراحة.1إف أىمية التمييز بيف حاالت ككف الحرب مشركعة كحاالت ككنيا غير مشركعة ييدؼ بشكؿ
ّ

أساسي إلى تحديد الحاالت التي تنطبؽ عمييا الجزاءات الكاردة في المادة  16مف عيد العصبة كالمتمثمة
في :
 -1الجزاءات االقتصادية :نصت عميو الفقرة  3مف المادة  16مف العيد ،كىك قياـ ك ّؿ الدكؿ
األعضاء في العصبة بقطع عبلقاتيا التجارية كالمالية مع الدكلة المخالفة لنصكص مكاد العيد
حد سكاء.
كباألخص المكاد  ،12،13ك ،15كيتعمؽ القطع بالمعامبلت مع الدكلة كمع أفرادىا عمى ّ
لمدكلة
كتطبيؽ ىذه العقكبة ليس أم ار اختياريا بؿ ىك كاجب إلزامي ،كيسمح مع ذلؾ ،بتقديـ العكف ّ

المقاطعة إف أرادت دكلة ما ذلؾ بصكرة فردية كىذا لمتقميؿ مف األثر السمبي لقطع العبلقات.2

أف ىذا اإلجراء  -الجزاء االقتصادم -أصبح ببل قيمة عممية تقريبا إذا نظرنا إلى بقية نصكص
إالّ ّ

العيد التي تمنح لكؿ دكلة عضك حؽ تقرير كجكد داع لتطبيؽ الجزاء االقتصادم ضد دكلة أخرل مخمة
بالتزاماتيا ،كعرفنا بأ ّف ق اررات العصبة تتّخذ باإلجماع.3

أف ىناؾ دكال قد نجحت في
أف تطبيؽ ىذا الجزاء يختمؼ أثره مف دكلة إلى أخرل ،إذ ّ
كما ّ

أف نتائج ىذا الجزاء ال
تحقيؽ االكتفاء الذاتي ،كبالتالي فإ ّف ىذا الجزاء لف يككف لو أثر عمييا ،كما ّ

تظير إالّ عمى المدل الطكيؿ كىك ما مف شأنو أف يكقؼ تحقيؽ اليدؼ الذم شرع مف أجمو كىك منع
الدكلة مف االستمرار في الحرب.
 -2الجزاء الحربي (الجزاء العسكري) :نصت عميو الفقرة  3مف المادة  ،16كىك استخداـ القكة
المسمحة مف قبؿ أعضاء العصبة لردع الدكلة المخالفة كتكقيؼ عدكانيا كفي ىذا اإلطار يسمح لياتو
القكات ميما كانت جنسيتيا المركر عبر أراضي بقية الدكؿ األطراؼ كصكال إلى الدكلة المعتدية.4

 :1حازـ محمد عتمـ ،المرجع السابؽ،ص.82

 :2عبد اهلل محمد آؿ عيكف ،نظاـ األمف الجماعي في التنظيـ الدكلي الحديث ،دار البشير ،عماف ،1985،ص .49
3

 :يحي الشيمي،المرجع السابؽ ،ص .288

انظر كذلؾ :محمد بكسمطاف ،المرجع السابؽ ،ص.167

 :4عبد اهلل محمد آؿ عيكف ،المرجع نفسو،ص .52
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أف الدكؿ األعضاء غير ممزمة باالشتراؾ في تجسيد ىذا الجزاء ،1إذ أنو يطبؽ كفؽ مشيئتيا.
إالّ ّ

كما أّنو ال كجكد لقكات دائمة تحت تصرؼ العصبة كىذا ما منع العصبة مف تطبيقو طيمة حياتيا.2

 -3جزاء الطرد :كىك جزاء يتـ تكقيعو بعد الحصكؿ عمى إجماع في آراء الدكؿ أعضاء العصبة ما

عدا الدكلة التي سينفّذ ضدىا العقاب ،كبمقتضاه يتـ إيقاؼ عضكية الدكلة المخمّة بالتزاـ دكلي متعمؽ
بسكء استخداـ القكة في عبلقاتيا الدكلية في نظاـ عصبة األمـ.3
أف ىذا الجزاء كرغـ األىمية التي يكتسييا ،فيك جزاء مناقض لمبدأ العالمية المطمقة لعصبة األمـ،
إال ّ
لذلؾ لـ يتـ العمؿ بو إالّ مرة كاحدة فقط كذلؾ عندما صدر قرار بطرد االتحاد السكفيتي سابقا مف

عضكية العصبة.4
كعمى العمكـ ،يظير بجبلء أ ّف نظاـ العصبة لـ يحرـ المّجكء لمقكة أك استخداميا في العبلقات الدكلية

شف الحرب في الحاالت المبينة سابقا ،كما أنيا لـ تتمكف مف الحيمكلة
قر لمدكؿ حؽ ّ
بصكرة مطمقة ،بؿ أ ّ

دكف قياـ الحركب أك النزاعات عمى األقؿ ،عمى غرار النزاع الذم اندلع بيف بكليفيا كبارجكام حكؿ
تدخمت فيو العصبة كلـ تتمكف مف حمّو بؿ رجع األمر
منطقة "شاكك بكركاؿ" في ديسمبر  1928الذم ّ
إلى الدكؿ األمريكية برعاية الجمعية العمكمية ،كلـ تستطع كذلؾ حؿ مشكؿ العدكاف الياباني عمى
منشكريا عاـ ،1931كال منع الحرب األىمية في إسبانيا مف عاـ  1936إلى عاـ .19395
إف ىذا الكبلـ ال يعني أ ّف العصبة قد فشمت فشبل تاما في ميمتيا ،إذ أننا ال نستطيع أف ننفي
ّ

بالنجاح عمى غرار حمّيا النزاع الذم ثار بيف فنمندا كالسكيد حكؿ جزيرة
الجيكد التي بذلتيا كالتي كمّمت ّ

6
أف نجاحيا كاف متأخ ار
 ،Aalandكالنزاع بيف البيرك كككلكمبيا حكؿ ليتسيا ،الذم أفمحت في حمو كلك ّ

إذ ّأنو جاء بعد أف استخدمت القكة كلـ تستطع التدخؿ لمنع استخداميا أصبل.

كليذا ،اتجيت الجيكد السممية إلى االعتماد عمى القكل المتفرقة العتماد تشريعات كقكانيف حاكلت

سد الثغرات التي كقعت فييا العصبة.
ّ

 :1عبد اهلل محمد آؿ عيكف ،المرجع السابؽ ،ص .52
 :2يحي الشيمي ،المرجع السابؽ،ص .291

 :3عبد اهلل محمد آؿ عيكف ،المرجع نفسو ،ص.53
 :4يحي الشيمي،المرجع نفسو ،ص .291

5

 :عبد اهلل محمد آؿ عيكف ،المرجع نفسو ،ص .70

 :6جماؿ عبد الناصر مانع ،التنظيـ الدكلي ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2007 ،ص .171
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الفرع الثاني :تنظيم المجوء لمقوة بعد عيد العصبة
تتمثؿ الجيكد المبذكلة عمى المستكل الدكلي بعد عيد العصبة في عدة معاىدات كمكاثيؽ نذكر منيا:
أوال:مشروع معاىدة المعونة المتبادلة 1923
السمـ كاألمف
لقد تكصمت الدكؿ األعضاء في عصبة األمـ إلى قناعة مفادىا ّ
أف الحفاظ عمى ّ

يمر عبر عممية تنظيـ التسمح ،لكف في الكاقع ال تكجد ّأية دكلة ستكافؽ عمى أف
الدكلييف البد كأف ّ

يخفض تسمّحيا ما لـ تتأ ّكد دعائـ األمف كالسمـ الدكلييف كما لـ تطمئف عمى سبلمتيا اإلقميمية كسيادتيا
كاستقبلليا السياسي.
كلمتكفيؽ بيف ىذا كذاؾ ،اعتمدت الدكؿ عمى المادة العاشرة مف عيد العصبة التي تبيح تقديـ
المساعدة إلى أّية دكلة تككف ضحية ىجكـ عدكاني مف دكلة أخرل.1

أف اآلراء انقسمت في شأف الضماف إلى اتجاىيف ،يرل أحدىما أنو يجب أف يتـ الضماف عمى
إال ّ

شكؿ معاىدة شارعة ،كيرل البعض اآلخر االكتفاء بمعاىدات إقميمية تبرـ بيف مجمكعات الدكؿ التي
تربطيا مصالح مشتركة.
كخمصت العصبة في نياية المطاؼ ،إلى اعتماد معاىدة عالمية شارعة تضـ أغمب الدكؿ مع
إمكانية إبراـ معاىدات إقميمية بيف الدكؿ التي ليا ظركؼ خاصة كىذا في محاكلة منيا لمتكفيؽ بيف
االتجاىيف المشار إلييما.2
تكصمت المجنة الثالثة لمجمعية العامة إلى مشركع معاىدة كافقت عميو الجمعية
كبناء عمى ذلؾ،
ّ

العامة في دكرتيا الرابعة في سبتمبر  ،1923كجاء في المادة األكلى منو عمى أ ّف الحرب العدكانية
تعتبر جريمة دكلية كعمى تعيد الدكؿ المكقعة عميو باالمتناع عنيا.3

كما ألزـ الدكؿ بضركرة معاكنة الدكلة المعتدل عمييا بشرط قياـ ىذه األخيرة بتخفيض تسمحيا،
فساىـ ىذا المشركع في تقكية مياـ الضماف الجماعي بجعؿ تقرير كجكد عدكاف مف عدمو مف
يعرؼ العدكاف كلـ يحدد عناصره كال
صبلحيات العصبة كليس مف صبلحيات الدكؿ ،إال أنو بالمقابؿ لـ ّ

 :1محمد محي الديف عكض ،دراسات في القانكف الدكلي الجنائي ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،1972،ص.54

2

 :يحي الشيمي ،المرجع السابؽ ،ص.305

 :3عبد العزيز رمضاف الخطابي ،المرجع السابؽ ،ص.75
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صكره ،كما اشترط صدكر القرار باإلجماع 1.كلياتو األسباب كغيرىا ،لـ يدخؿ المشركع حيز التنفيذ،
كلكف كرغـ ذلؾ فقد أحرز تقدما مقارنة بعيد العصبة ،كزاد مف فاعمية المادة  10مف عيدىا بنقمو سمطة
كجدية أكثر.
تقدير مدل كجكد عدكاف مف يد الدكؿ إلى مجمس العصبة كىك ما يمنح التكييؼ شفافية ّ
ثانيا :بروتوكول الحل السممي لممنازعات الدولية (بروتوكول جنيف)1924
أف المّجكء لمحرب دكف استخداـ الكسائؿ السممية المتاحة لمتسكية ىك
كرد في مقدمة ىذا البركتكككؿ " ّ

حرـ حرب االعتداء
عمؿ غير مشركع كيشكؿ جريمة دكلية"ّ ،
إف ىذه الفقرة تكضح أ ّف البركتكككؿ قد ّ

ضد دكلة أخرل طرؼ فيو كذلؾ بصكرة
تكجو مف دكلة طرؼ في البركتكككؿ ّ
كاعتبر أّنيا الحرب التي ّ

تخرج عف االستخداـ السممي لمكسائؿ المتاحة ،كما ّأنو فرض جزاءات عمى الدكؿ التي تشعؿ كتفتعؿ

حركبا عدكانية.2

تعد الدكلة معتدية إذا:3
ككفقا لمبركتكككؿ ّ
 رفضت تسكية النزاع بالطرؽ السممية؛ رفضت االمتثاؿ إلى الحكـ أك القرار أك التقرير الصادر عف الجيات المختصة؛ مخالفة أحكاـ اليدنة التي يضعيا مجمس العصبة عند تع ّذر تحديد المعتدم في فترة كجيزة؛ إخبلؿ الدكلة بالتدابير الكاقية التي تكصي بيا العصبة أثناء سير إجراءات حؿ النزاع كقبؿالفصؿ فيو؛
 إذا تجاىمت دكلة ككف النزاع مف صميـ السمطاف الداخمي لمدكلة األخرل بعد تقرير حكـ قضائيلذلؾ أك صدكر تكصية جماعية بو.4
قيد سمطة الدكلة في المجكء لمقكة بحيث لـ تعد حقا مطمقا كال
أف ىذا البركتكككؿ قد ّ
يتضح مما سبؽّ ،

مظي ار مف مظاىر السيادة كانحصر المّجكء إلييا في حالتي الدفاع الشرعي كتنفيذ التزامات األمف
الجماعي.5

1

 :يحي الشيمي ،المرجع السابؽ ،ص .306

: Robert Kolb,jus contra…, op-cit, p54.

 :3سامي جاد عبد الرحمف كاصؿ،المرجع السابؽ،ص.179
 :4المرجع نفسو،ص .180

 :5بكك ار إدريس،المرجع السابؽ،ص .119
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2

كسع مف دائرة األفعاؿ التي يش ّكؿ ارتكابيا عمبل عدكانيا مقارنة بما كرد في عيد العصبة كفي
كما ّ

يعد خطكة
شجع عمى ح ّؿ النزاعات بالطرؽ السممية كأّنو ّ
مشركع المعكنة المتبادلة ،ضؼ إلى ذلؾ ،أّنو ّ
تمييدية لنزع السبلح.

كرغـ المكافقة عمى بركتكككؿ جنيؼ 1924في الجمعية العمكمية كتكقيع عدد كبير مف الدكؿ عميو،
م منيا عميو الحقا.
إالّ أّنو لـ يدخؿ حيز النفاذ بسبب عدـ تصديؽ أ ّ

كيرجع ذلؾ إلى فشؿ مفاكضات نزع السبلح كمعارضة بريطانيا لو عمى لساف شمبرلف سنة 1925

عمى اعتبار ّأن و يضيؼ أعباء جديدة عمى عاتؽ الدكؿ ىـ في غنى عنيا كخصكصا عمييا ىي
باعتبارىا أكبر دكلة تممؾ مستعمرات في ذلؾ الكقت ،مما سيضطرىا إلى التّدخؿ إلجبار الدكلة المخالفة

عمى االلتزاـ بالضماف الجماعي دكما ،كمما سيضعيا كذلؾ في مكاجية مع الكاليات المتحدة األمريكية
في حالة تدخؿ األسطكؿ البريطاني تطبيقا لبركتكككؿ جنيؼ ضد البكاخر التجارية األمريكية المحايدة
التي تتعامؿ مع دكلة معادية.

1

ثالثا :اتفاقيات لوكارنو :1926
تتشكؿ ىذه االتفاقيات مف سبعة معاىدات سعت ألمانيا إلى إقرارىا ككقعتيا مع فرنسا كبريطانيا ك
إيطاليا كبمجيكا لتأميف حدكدىا عمى طريؽ العصبة كتتمثؿ ىذه االتفاقيات في: 2
كيعد ىذا
 ميثاق الراين الذم تـ تكقيعو بيف كؿ مف بريطانيا كفرنسا كبمجيكا كايطاليا كألمانياّ
الميثاؽ أىـ االتفاقيات المكقعة؛
 ميثاقان مكمالن لميثاق الراين ىما ميثاقا المعكنة المتبادلة بيف فرنسا مف جية كبكلندا كالتشيؾمف جية أخرل؛
 أربع معاىدات خاصة بالتحكيم والتوفيق بيف ألمانيا مف جية كفرنسا كبمجيكا كالتشيؾ مف جيةأخرل؛
 -قرار الجمعية العمومية المحرم لمحرب العدوانية.31927

 :1سمعاف بطرس فرج اهلل" ،تعريؼ العدكاف" ،في المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ،المجمد ، 1968 ،24العدد الرابع كالعشركف ،ص

.198 -197

: Robert Kolb ,jus contra…, op-cit , p56.

 :3محمد نصر مينا ،خمدكف ناجي ،تسكية المنازعات الدكلية ،مكتبة غريب ،القاىرة ،1977،ص.60
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2

إف ىذه االتفاقيات تيدؼ أساسا إلى منع المجكء لمحرب لحسـ المنازعات الدكلية القانكنية أك السياسية
ّ

كاالعتماد عمى الحمكؿ السممية في الكصكؿ لذلؾ ،كىك ما يستشؼ مف نص المادة الثانية منيا التي
أف " :االلتزاـ بعدـ القياـ بيجكـ أك غزك أك المجكء إلى الحرب إال في الحاالت
تنص عمى ّ

التالية."......

ألىـ ما كرد في ىذه االتفاقيات عمى النحك التالي:
كعمى العمكـ سنعرض بشكؿ مقتضب ّ

يعرؼ العدكاف كال الحرب
 -1ميثاق الراينّ :
يعد ميثاؽ ضماف كعدـ اعتداء كنبذ لمحرب ،لـ ّ

بالنص عمى أنيا غير مشركعة عدا إذا ارتكبت في إحدل الحاالت الثبلث التالية:
العدكانية ،كاكتفى ّ
حالة الدفاع عف النفس كحالة الدخكؿ في حرب تنفيذا لقرار صادر عف مجمس العصبة كحالة الدخكؿ

بأف ليا حرية التصرؼ استنادا عمى الفقرة  07مف المادة  15مف عيد
في حرب ضد دكلة تعتقد ّ

العصبة شريطة أف تككف قد ابتدأت فعميا باليجكـ.

ككرد في الميثاؽ نص عمى الجزاءات التي مف الممكف تكقيعيا عمى الدكلة التي تنتيؾ أحكامو
كترتكب إخبلال في حقّو بعد أف بيف معايير الحديث عف كجكد إخبلؿ ،حيث اشترط لذلؾ كجكد اعتداء
مف الدكلة المعنية مثؿ اختراؽ الحدكد أك البدء في األعماؿ العدائية أك تجميع القكات في اإلقميـ المنزكع
السبلح .1
 -2الميثاقان المكمالن لميثاق الراين :ت ّـ عقد ىذيف الميثاقيف بيف فرنسا ك بمجيكا كألمانيا لتأميف

حدكدىا الغربية بينيا كبيف بكلندا كتشيككسمكفاكيا لتأميف الحدكد الشرقية كيعتبراف معاىدتا تحكيـ كتكفيؽ
ينصاف عمى المجكء لمكسائؿ السممية لحؿ النزاعات.2
 -3االتفاقيات األربع :اىتمت ىذه األخيرة بالكسائؿ السممية لحؿ النزاعات ككسيمة لمنع األطراؼ
كميزت بيف نكعيف مف المنازعات:
مف المجكء إلى الحرب ّ

 -المنازعات التي يككف مكضكعيا حقا يختصـ عميو الطرفاف ،فتعرض عمى التحكيـ أك عمى محكمة

العدؿ الدائمة لمفصؿ فييا إف لـ يتمكف الطرفاف مف حميا بالكسائؿ الدبمكماسية أك لـ يشأ طرفا النزاع
عرضيا عمى التكفيؽ أك عرضاىا كلـ يحصبل عميو؛

 :1نايؼ حامد العميمات ،جريمة العدكاف في ظؿ نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية ،دار الثقافة ،عماف ،األردف ،2007،ص .18
 :2يحي الشيمي ،المرجع السابؽ ،ص .316
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 المنازعات التي ال تصمح بطبيعتيا لمحؿ بطريؽ التحكيـ أك التكفيؽ أك الطرؽ الدبمكماسية ،كبعدعجز التكفيؽ عف حمّيا تعرض عمى مجمس العصبة كفؽ ما تنص عميو أحكاـ المادة الخامسة عشر
منو.1
أف ما يؤخذ عمييا ىك ّأنيا
ّ
كتعد اتفاقيات لككارنك عمى العمكـ أكؿ اتفاقيات إقميمية لمنع االعتداء ،إالّ ّ

كانت تسعى لممحافظة عمى الكضع القائـ كالذم يشكؿ عدالة المنتصر.

 -4قرار الجمعية العمومية المحرم لمحرب العدوانية :1927سعت بكلندا الستصدار ىذا القرار لما
شعرت بعدـ كفاية معاىدات لككارنك لحمايتيا كما ساعدىا في تحقيؽ ىدفيا ىك معاصرة ىذا القرار
لسعي فرنسا كالكاليات المتحدة األمريكية إلى عقد ميثاؽ برياف كيمكج ،كقد صدر قرار الجمعية العمكمية
ىذا في  1927/09/24كمما جاء فيو:
أف
كتقر فكرة ّ
"أنيا تسمّـ بما يربط الجماعة الدكلية مف تضامف كتعمف عزميا عمى حماية السمـ العاـ ّ

يصح استخداميا ككسيمة لحسـ المنازعات بيف الدكؿ ،كتعتبر ىذه الحرب جريمة
الحرب العدكانية ال
ّ
دكلية"؛

كيش ّكؿ ىذا القرار قاعدة قانكنية دكلية خمقتيا إرادة أغمبية الدكؿ التي ليا تمثيؿ في العصبة إالّ ّأنو

أف
يظ ّؿ يفتقد إلى السمطة التي تسير عمى احترامو فعميا شأنو شأف أغمب قكاعد القانكف الدكلي ،كما ّ
بأنيا جريمة ال
تحريـ الحرب كرد في مقدمة الميثاؽ مما يجعؿ كصؼ الجمعية العمكمية لحرب االعتداء ّ
يعدكا ككنو إدانة نظرية كتنفي ار أدبيا مف استخداميا.2

رابعا:جيود دول القارة األمريكية لتحريم الحرب العدوانية
كتتمثؿ فيما يمي:
أف حرب
قررت الدكؿ المجتمعة خبللو ّ
 -1قرار المؤتمر الدولي السادس لمدول األمريكية ّ :1928

االعتداء غير مشركعة كعمى كجكب لجكء دكؿ أمريكا إلى الكسائؿ السممية لحؿ النزاعات3؛

 :1يحي الشيمي ،المرجع السابؽ ،ص.314

 :2نايؼ حامد العميمات ،المرجع السابؽ ،ص ص .23...19

3

 :عبد اهلل محمد آؿ عيكف ،المرجع السابؽ ،ص.56

- 22 -

نص
حرـ الحرب العدكانية ك ّ
-2الميثاق األرجنتيني :أك ما يعرؼ كذلؾ بميثاؽ سافد ار الماس كالذم ّ

لمقكة في عبلقات الدكؿ ببعضيا البعض ،كالمبلحظ عمى ىذا الميثاؽ
عمى العمؿ بمبدأ عدـ المّجكء ّ
انضماـ عدد مف الدكؿ مف خارج القارة األمريكية إليو كإيطاليا مثبل1؛
 -3مؤتمر دول أمريكا لمحفاظ عمى السالم  :1936عقد المؤتمر في بيكنس آيرس لمتكقيع عمى
معاىدة صيانة السمـ ،المحافظة عميو كاستعادتو 2؛
 -4المؤتمر الدولي السابع لدول أمريكا بمونتيفيديو  :1937نتج عف ىذا المؤتمر إقرار اتفاقية
كتمخض عنو مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ.3
حقكؽ ككاجبات الدكؿ التي كقعتيػا
ّ

 -5المؤتمر الدولي الثامن لدول أمريكا  ،ليما  :1938أ ّكد ىذا المؤتمر عمى رفض التدخؿ في
الشؤكف الداخمية لمدكؿ ،كعمى كاجب حؿ المنازعات بالطرؽ السممية كعمى تحريـ استخداـ القكة لتنفيذ
السياسة الداخمية القكمية أك الدكلية.4
خامسا:ميثاق باريس(بريان  -كيموج)1928
يعد ميثاؽ برياف كيمكج
ّ

5

أىـ المعاىدات التي تكصمت إلييا الدكؿ في فترة ما بيف الحربيف ،كما
مف ّ

ىاما في مجاؿ تحريـ استخداـ القكة بيف الدكؿ ،حيث كقّعت عميو غالبية دكؿ العالـ
ّأنو ّ
يعد منعطفا ّ

(حكالي  67دكلة عاـ .6)1939

مكمبل لممراحؿ السابقة مف جيكد تحريـ
كدخؿ الميثاؽ حيز النفاذ في جكيمية  1929حيث أنو ّ
يعد ّ

كمقدما عمييا في أجزاء أخرل.
استخداـ القكة في أجزاء منوّ ،

1

 :عبد اهلل محمد آؿ عيكف ،المرجع السابؽ ،ص .57

3

 :المرجع نفسو ،ص .334

2

 :يحي الشيمي ،المرجع السابؽ ،ص .334

 :4المرجع نفسو.

 :5سمي الميثاؽ بيذا اال سـ نسبة إلى كزير خارجية فرنسا السيد برياف ككزير خارجية الكاليات المتحدة األمريكية السيد كيمكج

كيسمى كذلؾ بميثاؽ باريس نسبة إلى مكاف إبرامو  ،كما سمي كذلؾ ميثاؽ السبلـ نظ ار لميدؼ الذم كضع ألجمو.

لئلطبلع أكثر عمى نصكص ميثاؽ برياف كيمكج ارجع إلى المكقع:

www.yale.edu/law-web/avalon/int/kdpact.htm

:B Broms, « The Definition of Aggression », Recueil des cours, Académie de droit international de

6

La Haye, 1977, vol1,p379.

أنظر كذلؾ :عبد الكاحد محمد الفار ،الجرائـ الدكلية كسمطة العقاب عمييا ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1995 ،ص.157
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كحرـ
حرـ الميثاؽ المّجكء لمحرب بصكرة انفرادية في العبلقات الدكلية لح ّؿ المنازعات الدكليةّ ،
لقد ّ

اعتبارىا عمبل مف أعماؿ السيادة التي تباشرىا الدكلة تنفيذا لسياستيا القكمية.

1

بأف الكقت قد حاف
أف األطراؼ المتعاقدة ....كنظ ار إليمانيـ ّ
أف ّ " :
كلقد جاء في مقدمة الميثاؽ ّ

التكصؿ إلى بقاء العبلقات السممية كالكدية القائمة اآلف
لمعمؿ عمى نبذ الحركب نبذا صريحا ...بغرض
ّ

بيف شعكبيـ  ،كنظ ار إلى اقتناعيـ بأف كؿ تغيير في عبلقاتيـ ببعضيـ البعض يجب أالّ يتـ إالّ
بالكسائؿ السممية ...كبذلؾ تجتمع كممة شعكب العالـ المتمدف عمى نبذ الحركب باعتبارىا أداة لسياستيا

القكمية نبذا عاما".

2

نصت المادة األكلى منو عمى ّأنو"الدكؿ المتعاقدة تعمف صراحة باسـ شعكبيا المختمفة استنكارىا
كما ّ

المجكء لمحرب...كما تعمف نبذىا في عبلقاتيا المتبادلة باعتبارىا كسيمة لتنفيذ سياستيا القكمية ".
محرمة عدا في األحكاؿ التالية:3
إذف ،فالحرب أصبحت ّ
الدفاع عف النفس؛
ّ -

لتزمات القانكنية التي تأمر بيا عصبة األمـ
 اتّخاذ اإلج ارءات الجماعية التي تضمف تنفيذ اال ااستنادا عمى نص المادة  16مف العيد ،أك ما جاء في اتفاقيات لككارنك ؛
 الحرب بيف دكلتيف إحداىما غير عضك في الميثاؽ. 4فإنو لـ يسمـ
كبالرغـ مما انطكل عميو العيد مف نصكص تح ّرـ الحؽ التقميدم لمدكلة في شف الحربّ ،

تتعرض الدكؿ
مجرد تصريح ذك قيمة أخبلقية فقط إذ ال ّ
مف النقد ،حيث ذىب البعض إلى اعتباره ّ

لمعقاب في حالة خركجيا عمى أحكامو.

يحرـ الحرب بالمعنى الفني أك القانكني فقط ،دكف تحريـ االلتجاء إلى القكة التي تمثؿ أنكاعا
كما أنو ّ

أف الميثاؽ لـ يقـ نظاما
مف العنؼ ال يميزىا عف الحرب سكل عدـ تكافر الجانب المعنكم فييا ،كما ّ

 :1سمعاف بطرس فرج اهلل ،المرجع السابؽ ،ص.199
3

:Brownlie I,International law and the use of force by states, oxford, 1963,pp 74…92.

2

 :شمامة خير الديف" ،الحرب بيف التحريـ كالتقنيف" ،في سياسات عربية ،المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات ،الدكحة ،العدد

التاسع ،جكيمية  ،2014ص .37

 :4عمى غرار ما حدث بيف براجكام كبكليفيا حيث أف بكليفيا لـ تكف عضك في العصبة.
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أف
لرقابة تنفيذ نصكصو كالتأ ّكد مف تكافر حالة الدفاع الشرعي إف تـ التمسؾ بيا ،ضؼ إلى ذلؾ ّ

حرـ المجكء إلى الحرب  ،لـ يقدـ بديبل عنيا ككسيمة لفض النزاعات الدكلية.
الميثاؽ عندما ّ

1

تـ العمؿ بأحكاـ العيد في إطار العبلقات الدكلية الدبمكماسية المتبادلة بيف الدكؿ
كعمى العمكـ ،فقد ّ
فيما يحتكم عميو مف مبادئ كالتزامات دكلية.
كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ قياـ الكاليات المتحدة األمريكية بتذكير ركسيا كالصيف بأحكامو خبلؿ
النزاع الذم دار بينيما ،ككذلؾ تـ الحديث عنو كثي ار في مجمس العصبة عند نظر النزاع بيف الصيف

كالياباف 2،كحدث كذلؾ في النزاع بيف البيرك كككلكمبيا حكؿ بمدة ليتسيا حيث طالبت حككمة ككلكمبيا
بتطبيقو ،كما قامت الكاليات المتحدة األمريكية  -بمناسبة نفس النزاع  -بإرساؿ مذ ّكرة إلى حككمة
أم محاكلة لتعديؿ األكضاع القائمة بكاسطة القكة المسمحة
البيرك في  1933/01/25ذكرتيا فييا ّ
بأف ّ

أك االحتبلؿ المسمح ىك عدكاف كخرؽ صريح لميثاؽ باريس.

3

طبقت أحكاـ ىذا الميثاؽ في محاكمات نكرمبرج ،4بعد أف اعتبرت المحكمة
كمف جية أخرل ،فقد ّ

الحرب العدكانية الجريمة الدكلية الكبرل.5

االدعاء أماـ المحكمة إلى نصكص ميثاؽ باريس باعتباره السند التشريعي في ككف الحرب
كاستند ّ
العدكانية عمبل غير مشركع في القكاعد القانكنية الدكلية ،كمثاؿ ذلؾ ما جاء عمى لساف المدعي العاـ
6
أف
أف الحرب أصبحت غير مشركعة كأساس تحريميا ىك ميثاؽ باريس  ،إال ّ
لممحكمة السيد جاكسكفّ ،

أف ىيئة الدفاع أماـ المحكمة نفسيا قمّمت مف أىمية الميثاؽ كقيمتو اإللزامية كاعتبرتو قاص ار عف تحريـ
ّ
الحرب بصكرة قطعية لؤلسباب التالية:

 -عكدة الدكؿ إلى قكاعد القانكف الدكلي التقميدم بعد فشؿ نظاـ األمف الجماعي لمعصبة؛

 :1سامي جاد عبد الرحمف كاصؿ ،المرجع السابؽ ،ص ص .183...181

 :2رغـ األىمية التي حظي بيا الميثاؽ في العبلقات الدكلية إال أنو تعذر تطبيقو في حالة الحرب بيف الياباف كالصيف ،فرغـ العدكاف

الياباني عمى منشكريا التابعة لمصيف كالذم كصؿ لحد الحرب بالمفيكـ القانكني الدكلي إال أف كمتا الدكلتيف لـ تعتبر نفسيا في حالة

حرب كبالتالي لـ يطبؽ خصكصا كأنو ال يحرـ المجكء لمقكة تحريما مطمقا.

عبد اهلل محمد آؿ عيكف ،المرجع السابؽ ،ص .61
 :3يحي الشيمي ،المرجع السابؽ ،ص.329

 :4كليد البيطار ،المرجع السابؽ ،ص .742
 :6يحي الشيمي ،المرجع نفسو ،ص .330

: B Broms, op-cit, p481.
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5

 إمكانية المجكء لمحرب في الحاالت التي تركيا الميثاؽ كالتي يساء استعماليا ؛ الخركج عمى أحكاـ الميثاؽ ال يعدك ككنو خركجا عمى قاعدة مف قكاعد القانكف الدكلي التي التؤدم لعقاب الدكؿ أك األفراد نظ ار لصعكبة تطبيقو.1
كبغض النظر عف ىذا كذاؾ ،كرغـ األىمية التي حظي بيا الميثاؽ في ذلؾ الكقت ،إال ّأنو كاجو

عدة انتقادات أضعفت مف قكتو اإللزامية فيما بعد كشككت في تحريمو الفعمي لمحرب كقدرتو عمى منع
ّ
كقكعيا مستقببل  -كىك ما حصؿ بالفعؿ  -كمف أىـ االنتقادات التي كاجيتو نذكر:
 عدـ تحديد مدلكؿ الحرب العدكانية بصكرة كاضحة كقطعية ،كاحتفاظ الدكلة المعنية بحؽ تحديدحاالت اإلخبلؿ أك عدـ كجكدىا لمتمييز بيف الحرب العدكانية (غير المشركعة) ،كالحرب الدفاعية
(المشركعة)؛
 عدـ تحريـ المجكء لكسائؿ اإلكراه كما خمّفو ذلؾ مف اختبلؼ بيف الفقياء؛ اعتبار مسألة الدفاع الشرعي حقا طبيعيا لكؿ الدكؿ منبثقا عف مبدأ السيادة؛ -عدـ النص عمى العقكبات التي تمحؽ الدكؿ المخالفة لو ما عدا الحرماف مف االنتفاع مف مزاياه.

2

كىكذا ،كبالرغـ مف الجيكد التي بذليا كاضعك الميثاؽ في سبيؿ تحريـ الحرب العدكانية كالمجكء
الستعماؿ القكة بصكرة عامة ،إال ّأنو فشؿ كغيره مف المكاثيؽ السابقة في كبح جماح الدكؿ ذات النزعة

العدكانية االستعمارية مف خكض الحركب أك المجكء الستخداـ القكة.

كىك ما أدل بالعالـ إلى االنزالؽ نحك حرب عالمية ثانية بينت جميا فشؿ نظاـ العصبة كما سبقو كما
لحقو مف أنظمة في إيجاد حؿ لمنع قياـ الحركب لسبب بسيط ،أال كىك االكتفاء بالتّحريـ كالدعكة
لمكسائؿ السممية دكف إيجاد آلية فعالة ميمتيا السير عمى احتراـ ذلؾ ،كىك ما تفطّف إليو العالـ فيما بعد
انتياء الحرب العالمية الثانية بإنشاء منظمة األمـ المتحدة.

1

 :رانة عطا اهلل ،الدفاع الشرعي الكقائي إيتراؾ لمنشر ،القاىرة 2009،ص.61 – 60

 :2عمي صادؽ أبك ىيؼ ،القانكف الدكلي العاـ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،د س ط ،ص .684
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المطمب الثاني :تطور مفيوم مبدأ حظر استخدام القوة بعد سنة ( 1945ظيور منظمة األمم
المتحدة)
لـ تكتؼ منظمة األمـ المتحدة بمجرد تطكير مفيكـ مبدأ حظر استخداـ القكة (الفرع األكؿ) ،بؿ ّأنيا

عممت أيضا عمى تفعيمو مف خبلؿ العديد مف الق اررات (الفرع الثاني).

الفرع األول :تطور مبدأ حظر استخدام القوة في ظل نظام األمم المتحدة
في محاكلة لسد النقص الذم كاف ظاى ار في عيد عصبة األمـ ،جاء ميثاؽ األمـ المتحدة ليؤ ّكد
عمى كجكب تطبيؽ مبدأ حظر استخداـ القكة (أكال)؛ كذلؾ مف خبلؿ الفيـ الصحيح لممكاد المتعمقة بذلؾ
(ثانيا).
أوال:المفيوم العام لمقوة الوارد في الفقرة الثانية من المادة الرابعة
1
فسر الفريؽ األكؿ حظر استخداـ
انقسمت اآلراء حكؿ مفيكـ القكة إلى ثبلثة اتجاىات كبرل  :حيث ّ

القكة تفسي ار كاسعا يشمؿ القكة المسمحة كغيرىا مف أنكاع القكة بحيث كاف تفسيره لمصطمح القكة ّأنو
مصطمح أكسع مف مصطمح الحرب التي يقصد بيا ما يجرم مف أعماؿ عدائية بيف دكلتيف سكاء أكانت

أعماال حربية محددة أـ أعماال حربية تتـ عمى نطاؽ كاسع كتقترف بإعبلف مف الدكؿ المتحاربة كببعض
اإلجراءات كقطع العبلقات الدبمكماسية.

2

كبحسب أنصار ىذا االتجاه ،مصطمح القكة ال يقتصر عمى النكاحي العسكرية ألنو لـ يأتي مقترنا
بمصطمح "المسمحة" ،بؿ يشمؿ كذلؾ كؿ صكر استخداـ القكة أك العنؼ أك الضغط خصكصا العدكاف
االقتصادم كاإليديكلكجي .3
أف عبارة استخداـ القكة الكاردة في الفقرة الثانية مف المادة
كىذا ما ذىب إليو الفقيو كمسف الذم ارتأل ّ

تتضمف إضافة إلى استخداـ السبلح انتياؾ القانكف الدكلي الذم يشمؿ تطبيؽ السمطة في مناطؽ
الرابعة
ّ
أف األعماؿ التحضيرية لمميثاؽ لـ تشر صراحة
النفكذ دكف استخداـ السبلح كيعتمد في رأيو ىذا عمى ّ
إلى اقتصار استخداـ القكة عمى السبلح.

4

 :1في مفيكـ القكة راجع  :محمد سعيد الدقاؽ،إبراىيـ أحمد خميفة ،القانكف الدكلي العاـ ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية،

 ،2012ص.207

 :2يحي الشيمي ،المرجع السابؽ،ص.354

 :3عبد اهلل آؿ عيكف ،المرجع السابؽ ،ص .84
 :4يحي الشيمي ،المرجع نفسو.
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أف عبارة استخداـ القكة الكاردة في الميثاؽ تنصرؼ
أما الفريؽ الثاني ،فعمى عكس الفريؽ األكؿ ،يرل ّ

إلى القكة العسكرية .1

أف مناقشات مؤتمر ساف فرانسيسكك المنشئة لميثاؽ األمـ المتحدة لـ
ىذا التفسير الضيؽ يرجع إلى ّ

أف تفسير الفقرة  02مف المادة  04يجب أف يككف منسجما
ترد فييا صكرة صريحة لممقصكد بذلؾ ،كما ّ
مع ما ىك كارد في الديباجة كنصكص الميثاؽ السيما المادة  44منو ،حيث كرد في الديباجة :

"...أف نكفؿ بقبكلنا مبادئ معينة كرسـ الخطط البلزمة ليا أالّ تستخدـ القكة المسمحة في غير
المصمحة المشتركة ."...
بقية صكر استخداـ القكة  ،كأف يككف ىذا
حيث يقصد كاضعك الميثاؽ استخداـ القكة المسمحة دكف ّ

االستخداـ بغرض تحقيؽ المصمحة المشتركة لممجتمع الدكلي ،كيستد ّؿ عمى ىذا إضافة إلى ذلؾ
بالمشركع الب ارزيمي الذم كاف ييدؼ لتعديؿ الفقرة الثانية كالذم كاف يطالب بأف يشمؿ استخداـ القكة
اإلجراءات االقتصادية كالذم تـ رفضو.2
أف المادة  44مف الميثاؽ تشير إلى ّأنو " :إذا قرر مجمس األمف استخداـ القكة....تقديـ القكات
كما ّ

المسمحة...كلو أف يدعك ىذا العضك إلى أف يشترؾ إذا شاء في الق اررات التي يصدرىا فيما يخص
أف
أف ىذه المادة تشير ضمنا إلى ّ
استخداـ كحدات مف قكات ىذا العضك المسمحة " .كىذا يعني ّ

فإف األعماؿ التحضيرية لمفقرة
استخداـ القكة ينصرؼ إلى استخداـ القكة المسمحة ،كاضافة إلى ىذا كذاؾ ّ

الرابعة مف المادة الثانية قد منعت إدراج الضغط االقتصادم في نطاؽ االستخداـ غير المشركع لمقكة ،

أف الممارسات الدكلية جرت عمى عدـ سرياف الحظر الكارد في الفقرة عمى ذلؾ النكع مف الضغكط
كما ّ
مرة كاحدة.
كلك ّ

3

أما أنصار الفريؽ الثالث الذم كاف فريقا كسطيا ،فقد حاكلكا التكفيؽ بيف الرأييف السابقيف حيث رؤكا

ألف
أف الضغكط االقتصادية كغيرىا ال تدخؿ ضمف نطاؽ ممارسة القكة إالّ إذا مكرست بشكؿ كبيرّ ،
ّ
عبارات مكاد الميثاؽ جاءت مرنة ،عامة ،كمطمقة ،ال يجكز حصرىا كاقتصارىا عمى القكة المسمحة فقط

كاف حصرناىا في القكة المسمحة فقط فإف المقصكد ىي تمؾ التي تكجو ضد سبلمة األراضي أك
 :1كماؿ حماد ،المرجع السابؽ ،ص.27

 :2رجب عبد المنعـ متكلي ،مبدأ تحريـ االستيبلء عمى أراضي الغير بالقكة في القانكف الدكلي المعاصر ،مطبعة العمرانية ،القاىرة،

الطبعة الثانية ،2001،ص.149
 :3المرجع نفسو ،ص .150
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التكصؿ إليو مف خبلؿ
االستقبلؿ السياسي عمى نحك ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة  ،كىك ما يمكف
ّ
كسائؿ أخرل غير القكة المسمحة عمى غرار الضغكط االقتصادية. 1

يكضح لنا ّأنو أداف كافة
أف استقراء اإلعبلف رقـ  25/24الصادر عف الجمعية العامة،
ّ
كالكاقع ّ

الكدم العاـ الذم يفترض تكفيره
مظاىر الضغكط الممارسة مف جانب الدكؿ باعتبارىا تتناقض مع الجك ّ

بيف الدكؿ ،كذلؾ إعماال لمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األخرل .2

تعد مسئكلة عف المّجكء الستخداـ القكة المسمحة المحرمة كفقا لميثاؽ
أف الدكلة ّ
كتجدر اإلشارة إلى ّ

األمـ المتحدة سكاء أكاف القتاؿ بكاسطة القكات المسمحة النظامية البرية أك البحرية أك الجكية أك بكاسطة
القكات المتطكعة (الميميشيات) ،أما القكات غير النظامية كالمجمكعات المسمحة اإلرىابية التي تستعمؿ
مف قبؿ دكلة ضد دكلة أخرل بحيث تقكـ بأعماؿ تخريب كنخر في النظاـ السياسي كاالجتماعي لمدكلة
فقد ثارت بشأنيا نقاشات كجدؿ حكؿ مدل تحمؿ الدكلة لممسئكلية عف أعماليا نظ ار لتعدد أكجو استخداـ
القكة.3
فإف الميثاؽ قد قاـ بحذؼ لفظ الحرب نيائيا مف
ككمبلحظة أخيرة يجب إبداؤىا في ىذا المقاـّ ،

كعكض بمفاىيـ أخرل كأنظمة بديمة تتمثؿ في
قامكس القانكف الدكلي المعاصر  -باستثناء الديباجة ّ -
التسكية السممية لمنزاعات الدكلية الكارد في المادة  33كنظاـ األمف الجماعي كفؽ المادة .39
أف االتجاه الذم غمب في النياية ىك االتجاه األكؿ الذم أخذ بالتفسير
كفي األخير نمخص إلى ّ

الكاسع  ،4كليس ىنالؾ أدؿ عمى ىذا الكبلـ مما يحدث في العالـ مف إتّباع أساليب الضغط مف الدكؿ

الكبرل عمى الدكؿ الضعيفة عمى غرار الحظر االقتصادم الذم فرضتو الكاليات المتحدة األمريكية

 :1عمي يكسؼ الشكرم ،المنظمات الدكلية كاإلقميمية المتخصصة  ،إيتراؾ لمتكزيع كالنشر ،القاىرة ،2003 ،ص .63
 :2كرد النص في اإلعبلف  25/24أنو:

« No states or group had the right to intervne directly or indirectly for any reason whatever , in the

internal or external affaires of any other states, consequently, armed intervention and all other

forms of interference or attempted threads against the personality of the state,or against its political
economic and cultural elements are in violations of international law »..

3

 :محمد عبد المنعـ عبد الخالؽ ،الجرائـ الدكلية  ،دراسة تأصيمية لمجرائـ ضد اإلنسانية كالسبلـ كجرائـ الحرب ،دار النيضة

العربية ،القاىرة ،1989 ،ص .224

 :4محمد سعيد الدقاؽ  ،إبراىيـ أحمد خميفة ،المرجع السابؽ،ص.308
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كبريطانيا عمى العراؽ بعد قيامو بغزك الككيت في سنة  ،1990إذ كرغـ استجابتو كانسحابو منيا امتثاال
لق اررات الشرعية الدكلية  ،لـ يرفع عنو الحظر إال بعد سنكات.
كذلؾ ككمثاؿ حي آخر نذكر الحصار الذم فرضتو الكاليات المتحدة األمريكية عمى باكستاف كاليند
إثر إجرائيا لمتجارب النككية في عاـ  1998كالذم لـ يرفع عف باكستاف إال بعد أف كافقت عمى استخداـ
جزء مف أراضييا كقكاعد عسكرية لضرب حركة طالباف في أفغانستاف كغيرىا مف األمثمة كثير.1
ثانيا:التحميل القانوني لمفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة
إف تحريـ استخداـ القكة التزاـ يقع عمى عاتؽ كؿ الدكؿ بما فييا غير األعضاء في منظمة األمـ
ّ

المتحدة  ،2كىك كذلؾ ما يستنتج مف الفقرة الرابعة مف المادة الثانية مف الميثاؽ التي تنص عمى أنو :
"يمتنع أعضاء الييئة جميعا في عبلقاتيـ الدكلية عف التيديد باستعماؿ القكة أك استخداميا ضد سبلمة
األراضي أك االستقبلؿ السياسي ألم دكلة أك عمى أم كجو آخر ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة".
كيمكف تقسيـ الفقرة إلى جزأيف رئيسييف ،عبارة "ضد سبلمة األراضي كاالستقبلؿ السياسي ألم دكلة"،
كعبارة " عمى أم كجو آخر ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة".
 -1المقصود بعبارة ضد سالمة األراضي واالستقالل السياسي ألي دولة :لقد تـ إدراج ىذه العبارة
في الفقرة الرابعة بعد مناقشات عديدة ،حيث لـ تكف مكجكدة في مقترحات مؤتمر دمبارتكف أككس.3

1

 :محمد حافظ عبد المجيد " ،الحرب عمى اإلرىاب كالمساعدات األمريكية لباكستاف" ،في األىراـ ،أكتكبر ،2007 ،متاح عمى

المكقع ،digital.ahram.org.eg :تاريخ اإلطبلع.2014/09/22 :

 :2كىك ما يستشؼ مف حكـ محكمة العدؿ الدكلية الصادر بخصكص األنشطة العسكرية كشبو العسكرية بنيكاراجكا لسنة 1986

حيث جاء فيو

"le principe de non-emploi de la force peut être considéré comme un principe de droit international

coutumier non conditionné par les dispositions relatives a la sécurité collective".
Pierre –Marie Dupury, op-cit, p 533.

Voir aussi : Pierre Michel Eisemann, " l’arrêt de la c i j du 27 juin 1986 dans l’affaire des activités

militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci ", dans A F D I , XXXII,1986, pp
153…189.

 :3تـ عقد مؤتمر دمبارتكف أككس في كاشنطف في  1944/06/21بدعكة مف الكاليات المتحدة األمريكية إلنشاء ىيئة جديدة تخمؼ

العصبة  ،كعقد المؤتمر عمى مرحمتيف مف  1944/06/21إلى  1944/09/28ثـ مف  1944/09/29إلى ، 1944/10/07

كخمص إلى عدة مقترحات كاف أىميا إنشاء منظمة األمـ المتحدة كتحديد بعض األىداؼ التي يجب عمييا العمؿ كفقيا .راجع:
www .moqatel.com/openshareتاريخ االطبلع.2013/01/08 :
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لقد كانت الفقرة تنص عمى ما يمي" :يمتنع أعضاء الييئة جميعا في عبلقاتيـ الدكلية عف التيديد
باستخداـ القكة أك استخداميا عمى أم كجو ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة".
أما عبارة "ضد سبلمة "...فقد أضيفت الحقا في مؤتمر ساف ف ارنسيسكك بناء عمى طمب بعض الدكؿ
الصغيرة كاستراليا التي طمبت ذلؾ كالب ارزيؿ التي طمبت اشتماؿ النص عمى عدـ التدخؿ في الشئكف
الداخمية كالخارجية ألم دكلة عضك مف شأنو تيديد أمنيا القكمي.1
كما اقترحت ككستاريكا كتشيككسمكفاكيا كاككادكر تعديبلت أخرل تصب في ذات السياؽ  ،كخبلؿ
االجتماع السابع لمجنة األكلى المنعقد في  1945/05/16طالبت عدة دكؿ بإدراج العبارة بالمكافقة عمى
الطمب االسترالي ،كىك ما حصؿ فعبل.
إف كضع العبارة لـ يأت عمى شكؿ قيد عمى مبدأ تحريـ استخداـ القكة بؿ جاءت لتؤكد سبلمة
األراضي كاالستقبلؿ السياسي لمدكؿ كحؽ تقرير المصير كعدـ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ
كتحريـ القكة كأداة لتنفيذ السياسة القكمية لمدكؿ.

2

كبناء عميو اعتبرت الجمعية العامة في  1948/11/27المساعدات المادية كالمعنكية التي تقدـ
لمعصابات المسمحة التي تعبر إقميـ دكلة اليكناف تيديدا الستقبلليا السياسي كسبلمة أراضييا ،كأصدرت
بأف الغارات كاألعماؿ العدائية التي تقكـ بيا القكات األجنبية في إقميـ بكرما
ق ار ار في  1952يقضي ّ
انتياؾ إلقميميا كسيادة إتحادىا،كما أف ما قامت بو الحككمة االنجميزية في  12ك  13نكفمبر 1946في
قضية مضيؽ ككرفك يعد انتياكا لمسيادة الكطنية أللبانيا رغـ أف ىذه األخيرة لـ ينتيؾ استقبلليا.3
كلذلؾ ثار جدؿ بيف تبني تفسير كاسع أك تفسير ضيؽ لبللتزاـ باحتراـ سبلمة األراضي أك االستقبلؿ
السياسي ،حيث ماؿ االتجاه األكؿ إلى التفسير الضيؽ بأف فسر ذلؾ االلتزاـ بأنو يقتصر عمى سبلمة
األراضي أك االستقبلؿ السياسي نظ ار لكركدىا مباشرة بعد مصطمح القكة مما يشير إلى تقييد الحظر في
ىذه الحاالت فقط.4

1

 :عبد العزيز رمضاف الخطابي ،المرجع السابؽ ،ص .102

 :2يحي الشيمي ،المرجع السابؽ ،ص .356

 :3محمد سعيد الدقاؽ ،إبراىيـ خميفة  ،المرجع السابؽ،ص.310

 :4ممدكح شكقي مصطفى كامؿ ،األمف القكمي ك األمف الجماعي الدكلي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1985 ،ص .420
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أف استعماؿ الكسائؿ األخرل لمضغط مف جانب الدكلة أمر جائز كال
كذلؾ يعني بمفيكـ المخالفة ّ

يعد مساسا بالسبلمة اإلقميمية أك االستقبلؿ السياسي لمدكلة المتخذ اإلجراء ضدىا.1
ّ

أما االتجاه الذم أخذ بنظرية التفسير المكسع ،فإضافة إلى شمكؿ الحظر المساس بالسبلمة
ّ

أف ذلؾ يمثّؿ تيديدا لمسمـ كاألمف
اإلقميمية كاالستقبلؿ السياسي فقد امتد ليشمؿ كافة أشكاؿ القكة طالما ّ
الدكلييف ،كحسب ىذا االتجاه فإف األعماؿ التي تنتيؾ السبلمة كاالستقبلؿ ال تقتصر عمى التدخؿ

العسكرم لمدكلة فقط ،كاّنما كؿ أشكاؿ الضغط االقتصادم كالحصار البحرم ضد مكانئ الدكلة كحتى
تقديـ المساعدة لممجمكعات المسمحة كاإلرىابية لمقياـ بنشاطات تخريبية في إقميـ دكلة أخرل لتحقيؽ

أىداؼ سياسية كاإلطاحة بالنظاـ القائـ مثبل.2
أصح سنحاكؿ تعريؼ كؿ مف السبلمة اإلقميمية كاالستقبلؿ السياسي.
م االتجاىيف
ّ
كلمعرفة أ ّ

يعد المساس بو
أىـ الحقكؽ المكفكلة لمدكؿ ،كالذم ّ
أ -السالمة اإلقميمية :يعتبر ىذا الحؽ مف ّ

3
مكرس منذ عيد العصبة بمكجب المادة
جريمة دكلية ،كيعني كحدة األراضي كعدـ تجزئتيا  ،كىك ّ

العاشرة منو ،كمؤكد كذلؾ في ميثاؽ األمـ المتحدة بمكجب الفقرة الثانية مف المادة الرابعة ،كأعيد التّأكيد
السبلمة اإلقميمية سبلمة اإلقميـ البرم
عميو في المادة األكلى مف قرار تعريؼ العدكاف  ،1433كتشمؿ ّ

كالبحرم كالجكم مف ك ّؿ اعتداء كمي أك جزئي يعرقؿ أك يمنع سمطة تمؾ الدكلة مف ممارسة كبسط
نفكذىا عمى ذلؾ الجزء ،كلك كاف بصكرة مؤقتة.4
ب -االستقالل السياسي :كىك ضماف حرّية كؿ دكلة في إدارة شؤكنيا الداخمية كالخارجية في حدكد

التزاماتيا الدكلية دكف أم تدخؿ أجنبي ،5أك ىك حرية اختيار شكؿ الحككمة ككذلؾ حرية الحككمة في
تعرضا لحرية الدكلة في إدارة
تصريؼ شؤكنيا الداخمية كالخارجية دكف التعرض ليا ،كالمساس بو ّ
يعد ّ

تصرؼ ال ترغب بو .6
شؤكنيا كدفعيا إلى ّ

 :1ممدكح شكقي مصطفى كامؿ ،المرجع السابؽ ،ص.421
 :2بكك ار إدريس ،المرجع السابؽ ،ص.127

 :3عبد العزيز رمضاف الخطابي ،المرجع السابؽ،ص .103 -102

 :4محمد عبد المنعـ عبد الخالؽ ،الجرائـ الدكلية،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1989 ،ص .128

 :5نكارم أحبلـ" ،تراجع السيادة الكطنية في ظؿ التحكالت الدكلية" ،في دفاتر السياسة كالقانكف ،جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة ،العدد

الرابع ،جانفي  ،2011ص.25

 :6عبد العزيز رمضاف الخطابي ،المرجع نفسو ،ص.104
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أف ك ّؿ مخالفة ليذه القكاعد تعد بمثابة اعتداء
مف خبلؿ ىذه التعريفات يثكر التساؤؿ التالي :ىؿ ّ

أف ىنالؾ معايير لتحديد ذلؾ؟
عمى السبلمة اإلقميمية كاالستقبلؿ ،أـ ّ

لئلجابة عف ىذا التساؤؿ نرجع إلى أحد مشاريع األمـ المتحدة المقدمة سنة  1969الذم كضع

تحدد متى يككف استعماؿ القكة بمثابة مساس بسيادة الدكلة كمتى ال يككف كذلؾ،
بعض المعايير التي ّ
كعميو يككف استعماؿ القكة مساسا بالسيادة إذا تكفرت إحدل الحاالت التالية:
 حدكث إضعاؼ في اإلقميـ أك تغيير في الحدكد؛ إجراء تغيير في الحدكد المعمف عنيا؛ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ؛ إلحاؽ األذل أك اقتطاع جزء مف اإلقميـ؛ محاكلة تغيير الحككمة القائمة في تمؾ الدكلة.1أف الفقو الدكلي قد أخذ بالتفسير الكاسع لتطبيؽ الفقرة الرابعة مف
فمف خبلؿ ىذه المعايير نبلحظ ّ

المادة الثانية ،فيمنع استخداـ كافة أشكاؿ القكة طالما شكمت خرقا لمسمـ كاألمف الدكلييف.

تطبؽ في حالة التيديد باستخداميا أك
كىك ما يعني مف جية أخرل أف قاعدة تحريـ استخداـ القكة ال ّ

استخداميا داخؿ إقميـ الدكلة طالما لـ يرؽ التيديد باستخداميا لممستكل الدكلي ،كما لك حصمت حالة
بيذا الشكؿ في دكلة فيدرالية مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية أك اإلمارات العربية المتحدة.2
أما بالنسبة الستعماؿ القكة مف قبؿ الدكؿ المستعمرة ضد حركات التحرير فيك إشكاؿ آخر يجب
يحؽ لممجتمع الدكلي مناقشتو
يعد ىذا مف قبيؿ السمطاف الداخمي لمدكلة المستعمرة كال ّ
البحث فيو ،فيؿ ّ
أـ ّأنو يندرج تحت حاالت تحريـ استخداـ القكة؟

لقد عممت األمـ المتحدة عمى منح األقاليـ المحتمة استقبلليا مف خبلؿ إصدار عدة ق اررات ،3كىك

التحرر مف المسائؿ
ما كلّد شعك ار بكجكد تيار دكلي قكم يتجو نحك اعتبار استخداـ القكة ضد حركات
ّ

الدكلية كليس مف قبيؿ السمطاف الداخمي لمدكلة المستعمرة ،بؿ كعمبل دكليا غير مشركع.
ّ

 :1صبلح الديف أحمد حمدم ،المرجع السابؽ ،ص.227
 :2يحي الشيمي ،المرجع السابؽ ،ص.360

 :3نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ق اررات الجمعية العامة التالية :القرار  ،)1960/02/14(1514القرار (2442د)23-الصادر في

 ،1965/12/20القرار ( 2160د )21-الصادر في  ،1966/11/30القرار( 2627د)25-الصادر في.1972/12/16
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نص
كىك ما يستشؼ كذلؾ مف قرار الجمعية العامة رقـ  2908الصادر في ( )1972/11/02الذم ّ

شف الحركب االستعمارية بيدؼ قمع حركات التحرر القكمي (في إفريقيا عمى الخصكص) ،ال
أف ّ
عمى ّ

يتّفؽ كميثاؽ األمـ المتحدة كال مع اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف.1

أف ك ّؿ أنكاع
قررت الجمعية العامة في قرارىا الخاص بمنح االستقبلؿ لمشعكب المستعمرةّ ،
كما ّ

النشاط المسمح ك اإلجراءات القمعية المكجية ضد الشعكب غير المستقمة البد مف إيقافيا ليسمح ليا بأف
تستخدـ في سبلـ كبك ّؿ حرية حقيا في االستقبلؿ التاـ مع احتراـ سبلمة أراضييا.2
يعد مف قبيؿ االستخداـ
فإف استخداـ القكة مف جانب الشعكب المستعمرة مف أجؿ االستقبلؿ ال ّ
كبالمقابؿ ّ
غير المشركع لمقكة ما داـ حقا مستعمبل ضمف نطاقو ال ّشرعي كمتفقا مع مقاصد األمـ المتحدة.
 -2المقصود بعبارة أو عمى أي وجو آخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة:
أف ىناؾ حاالت أخرل يجكز
محرـ  ،إالّ ّ
ّ
تصرؼ ّ
إف استخداـ القكة بالمخالفة لمقاصد األمـ المتحدة ّ

فييا استخداـ القكة إذا لـ تخالؼ الميثاؽ.

بأف المقصكد بيذه العبارة ىك إمكانية قياـ الدكؿ األعضاء
كفي ىذا اإلطار يقكؿ الفقيو ّ Browlie

أم عمؿ قسرم يسنده ليا مجمس األمف بكصفيا عقكبة عمى دكلة تنتيؾ
في األمـ المتحدة باتخاذ ّ

الميثاؽ ،كالمقصكد ىنا عمى كجو التحديد حالتي استخداـ القكة ألجؿ الدفاع الشرعي كفي إطار إجراءات
األمف الجماعي التي يتخذىا مجمس األمف إعماال لمفصؿ السابع مف الميثاؽ.3

فإف كؿ استخداـ آخر لمقكة ىك غير مشركع إال إف ارتأت منظمة األمـ
إذف ،فبخبلؼ ىاتيف الحالتيف ّ

المتحدة كبالخصكص مجمس األمف غير ذلؾ ،كفي ىذا اإلطار نجد أنفسنا أماـ ثغرة قانكنية تركت الباب
المقررة بمكجب المادة
مفتكحا الحتماؿ تكسيع حاالت استخداـ القكة كىي بالضبط سمطات مجمس األمف ّ

 39مف الميثاؽ كالتي تنص عمى ّأنو:

"يقرر مجمس األمف ما إذا كاف قد كقع تيديد لمسمـ أك إخبلؿ بو أك كاف ما كقع عمبل مف أعماؿ
ّ

العدكاف ....كيقرر ما يجب اتخاذه طبقا ألحكاـ المادتيف  41ك  42لحفظ السمـ."...

 :1يحي الشيمي ،المرجع السابؽ ،ص.363

 :2عمي يكسؼ الشكرم ،المرجع السابؽ،ص70.

 :3عبد العزيز رمضاف الخطابي ،المرجع السابؽ ،ص .104
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المخكؿ بتكييؼ ما إذا كاف ما حصؿ يشكؿ تيديدا لمسمـ أك عمبل
فطالما كاف مجمس األمف ىك
ّ
النقيض مف
بالسمـ أك عدكانا عمى أنو كذلؾ ،كعمى ّ
عدكانيا فذاؾ يعني ّأنو قد ال ّ
يكيؼ مساسا حقيقيا ّ
ذلؾ قد يكيؼ ما ىك أبسط بكثير عمى أنو عدكاف أك تيديد لمسمـ يبرر إجراءات جماعية أك دفاع شرعي
عف النفس ككمثاؿ عمى ذلؾ عدـ تكييؼ العدكاف اإلسرائيمي عمى جنكب لبناف سنة  2006ك عمى غزة
 2009ك ،2014كفي المقابؿ تكييؼ اغتياؿ رئيس الكزراء المبناني رفيؽ الحريرم عمى أنو تيديد
لمسمـ.1
فيذه المادة مف ش أنيا أف تضعؼ مف أثر تحريـ استخداـ القكة الكارد في الفقرة الرابعة مف المادة
الثانية كقد تصؿ إلى درجة كقفيا نيائيا دكف كجكب إثبات كجكد مخالفة فعمية ليا.
أف ميثاؽ األمـ المتحدة قد عمؿ عمى كضع تنظيـ لممجتمع
مف خبلؿ كؿ ما سبؽ ،يظير لنا جميا ّ

الحد مف كيبلت الحركب كسفؾ الدماء ،كىك
الدكلي مف شأف تطبيقو بطريقة سميمة كااللتزاـ بأحكامو ّ
أف ذلؾ كمو
القكة ككسيمة لح ّؿ النزاعات الدكلية أك لتنفيذ سياسات الدكؿ ،إال ّ
نظاـ يمنع فيو استخداـ ّ
يبقى مرىكنا – كما ذكرنا آنفا -باإلرادة الصادقة لمدكؿ باالنصياع إلى ق اررات المنظمة،كالى مدل قدرة
ىذه األخيرة عمى فرضو كتطبيقو بعدالة كنزاىة.
الفرع الثاني :تفعيل مبدأ حظر استخدام القوة من طرف منظمة األمم المتحدة
سنحاكؿ في ىذا الفرع الكقكؼ عمى بعض الق اررات التي صدرت عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
يضـ أغمب دكؿ العالـ ،كتحميميا لمكقكؼ عمى مدل نجاح
باعتبارىا الجياز التشريعي لممنظمة الذم
ّ
المنظمة كك ّؿ في تطبيؽ مبدأ حظر استخداـ القكة عمى أرض الكاقع (أكال) ،ثـ نعرض لدراسة أىمية
تفعيؿ المبدأ في الممارسة الدكلية (ثانيا).
أوال :ق اررات الجمعية العامة المتضمنة العمل بمبدأ حظر استخدام القوة
جد معتبرة في سبيؿ ضماف تطبيؽ مبدأ تحريـ استخداـ القكة ،كالدليؿ
بذلت الجمعية العامة جيكدا ّ

عمى ذلؾ الق اررات كالتكصيات التي أصدرتيا كالتي نذكر مف بينيا: 2

1
2

 :راجع قرار مجمس األمف رقـ  ،1757الصادر في  30مام .2007

 :لمتفصيؿ أكثر حكؿ ق اررات الجمعية العامة الصادرة منذ سنة  1946ارجع لممكقع التالي:

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm
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 -1القرار ( 3121د)20-الصادر في  1965/12/24والخاص بعدم جواز التدخل في الشئون
الداخمية لمدول وحماية استقالليا وسيادتيا:
صدر ىذا القرار بسعي مف اإلتحاد السكفييتي ،حيث طالب الجمعية العامة بإدراج مكضكع التكتر
كقدـ مشركعا
الدكلي عف طريؽ األعماؿ العدائية كالتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ ضمف أعماليا ّ
خاصا لذلؾ تضمف جممة مف المبادئ نذكر منيا:
 التأكيد عمى حؽ كؿ دكلة كشعب في الحرية كاالستقبلؿ كحماية سيادتو؛ دعكة كؿ الدكؿ األعضاء في منظمة األمـ المتحدة لتنفيذ التزاماتيا الكاردة في الميثاؽ؛المكجو
 المطالبة بكقؼ كؿ أعماؿ التدخؿ المسمح كغير المسمح في الشؤكف الداخمية لمدكؿ كالتدخؿّ

ضد الكفاح الشرعي لمشعكب مف أجؿ استقبلليا كحريتيا.1

كلقد حظي ىذا المشركع بالتأييد مف  13دكلة ،بينما عقبت عميو دكؿ أخرل -خصكصا الدكؿ
منصبا عمى إصدار إعبلف يسمح لكؿ دكلة باختيار نظاميا السياسي
الغربية  -ككاف تعقيبيا
ّ
كاالجتماعي كاالقتصادم كالثقافي كالتأكيد عمى امتناع األعضاء عف استخداـ القكة كعدـ التحريض أك

دعـ الصراعات الداخمية في الدكؿ األخرل أك ممارسة اإلرىاب كالتخريب.
كما طالبت دكؿ أمريكا البلتينية بمفت االنتباه إلى بعض صكر العدكاف غير المباشر ،إلى غير ذلؾ
مف المقترحات ،كفي نياية المطاؼ ،تـ االتفاؽ عمى مشركع آخر حظي بالمصادقة عميو مف  109دكؿ
ترجـ محتكاه في القرار  ، 2131كرد في بعض منو ما يمي:
ألم سبب كاف؛
 -منع التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ بصكرة مباشرة أك بصكرة غير مباشرة ّ

 عدـ جكاز استخداـ التدابير االقتصادية أك السياسية أك غيرىا إلكراه دكلة أخرل لمتنازؿ عفسيادتيا ،أك تنظيـ نشاطات إرىابية داخميا؛
 عدـ جكاز استخداـ القكة لحرماف الشعكب مف قكميتيا؛ حرية كؿ دكلة في اختيار نظميا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية؛ -احتراـ الحؽ في تقرير المصير.

 :1لممزيد مف التفصيؿ حكؿ مبدأ عدـ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ راجع :عثماف عمي الراكندكزم ،مبدأ عدـ التدخؿ ،دار

الكتب القانكنية ،القاىرة.2010 ،
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 -2إعالن مبادئ القانون الدولي المتعمقة بعالقات الصداقة والتعاون بين الدول وفق ميثاق األمم
المتحدة الصادر في :1970/10/24
مف بيف أىـ المبادئ التي كردت في ىذا القرار يمكف أف نذكر:
 امتناع الدكؿ عف التيديد باستخداـ القكة أك استخداميا ضد سبلمة األراضي كاالستقبلؿ السياسيألية دكلة أك عمى أم كجو آخر ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة؛
 تسكية المنازعات الدكلية بالطرؽ السممية بشكؿ ال يعرض السمـ كاألمف الدكلييف لمخطر؛لمدكؿ ؛
 عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية ّ كاجب التعاكف بيف الدكؿ كفؽ أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة؛ المساكاة في الحقكؽ كحؽ الشعكب في تقرير المصير؛ مبدأ المساكاة بيف الدكؿ؛ مبدأ تنفيذ االلتزامات بحسف نية.1كبعد التكصؿ إلى االتفاؽ عمى ىذه المبادئ ،عرضت بالتّدريج لمدراسة عمى كؿ مف لجنة خاصة
متفرعة عف الجمعية العامة المنعقدة في الدكرة الثامنة عشرة ،كعمى الجمعية ذاتيا في الدكرة التاسعة
تـ رفع تقرير مف المجنة الخاصة لمجمعية عاـ  1967أ ّكد عمى شمكؿ مبدأ تحريـ استخداـ
عشرة ،ثـ ّ
القكة أك التيديد بيا ببعض الصكر ،كأدرج كذلؾ صك ار أخرل بقي االختبلؼ بشأنيا قائما ،كحركب

الدعاية اإلعبلمية كالعمؿ الحربي بكسائؿ العنؼ غير المسمح ككسائؿ الضغط االقتصادم كغيرىا مف
األساليب.2
 -3القرار  2625الخاص بتحريم استخدام القوة المسمحة:
تصب
يعد ىذا القرار مف الق اررات النكعية الميمة جدا بالنسبة لمجمعية العامة ،إذ أكرد جممة األىداؼ
ّ
ّ

في مجمميا في خانة تحريـ استخداـ القكة كتنمية العبلقات بيف الدكؿ كمف بينيا:

السمـ تقكـ عمييا المسئكلية الدكلية ،كتحريـ الدعاية ليا؛
 اعتبار الحرب العدكانية جريمة ضد ّ -خرؽ الحدكد الدكلية كخرؽ خطكط اليدنة؛

 -استخداـ القكة المسمحة لتسكية النازعات الدكلية؛

 :1محمد سعيد الدقاؽ ،إبراىيـ أحمد خميفة ،المرجع السابؽ ،ص.206
 :2يحي الشيمي ،المرجع السابؽ ،ص ص .375...372
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 كؿ عمؿ قسرم ضد الشعكب التي تناضؿ ألجؿ االستقبلؿ؛ كؿ عمؿ ينطكم عمى تيديد استخداـ القكة أك استخداـ القكة أك استخداميا إلشعاؿ حرب أىميةداخؿ دكلة أخرل.......

1

كالمبلحظ عمى ىذا القرار ّأنو قصر استخداـ القكة عمى صدكرىا ،دكف بقية صكر استخداـ القكة

كالضغط السياسي أك االقتصادم كذلؾ بعد حدكث انقسامات في الرأم بيف الدكؿ الغربية كعمى رأسيا
انجمت ار كالدكؿ االشتراكية ،حيث ارتأت األكلى االكتفاء بالقكة المسمحة لمحد مف تكسيع التذرع باستعماؿ
حؽ الدفاع الشرعي ،كارتأت الثانية تمديد االختصاص ليشمؿ الجانب االقتصادم كالجانب السياسي.
إالّ ّأنو تـ تغميب الرأم األكؿ ،ككذلؾ األمر بالنسبة لمسألة حؽ الدكؿ المستعمرة في استعماؿ القكة

لتقرير مصيرىا الذم طالبت الدكؿ االشتراكية بإدراجو تحت مفيكـ الدفاع الشرعي كرفضتو الدكؿ الغربية
التي رأت أف الشعكب يجب أف تطالب بحقيا في تقرير المصير بالطرؽ السممية.2
 -3قرار الجمعية العامة رقم  2936الخاص بعدم استعمال القوة في العالقات الودية وحظر
استعمال األسمحة النووية حظ ار دائما
أف نبذ استخداـ القكة المسمحة أك
صدر ىذا القرار في  1972/11/29ككرد في ديباجتو تأكيد عمى ّ

التيديد بيا في العبلقات الدكلية ىك التزاـ دكلي كاجب االحتراـ.3

كما نبذت الجمعية العامة مف خبلؿ ىذا القرار استعماؿ األسمحة النككية كقرنتيا باستخداـ القكة ،كما
أ ّكد القرار عمى عدـ جكاز استخداـ القكة الكتساب أقاليـ الدكؿ األخرل.4
كلقد اشتمؿ القرار عمى بعض صكر االستخداـ المشركع لمقكة كالمتمثمة في :
 الحؽ في الدفاع الشرعي ضد اليجكـ المسمح؛ الحؽ في استرجاع األقاليـ المغتصبة بالقكة؛ -الكفاح ألجؿ التحرر الصادر مف الشعكب المستعمرة.

1

5

 :قرار الجمعية العامة رقـ A/RES/2526 :الصادر في  24أكتكبر . 1970

: Pierre Ratton, « Travaux de la commission juridique de l’assemblée générale de l’organisation
 :3الفقرة األكلى مف الديباجة.

des nations unies », in A F D I , vol 14, 1968, p433.

 :4الفقرة السادسة مف الديباجة.

 :5الفقرات مف الخامسة إلى السابعة مف الديباجة.

2
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 -4إعالن بشأن زيادة فعالية مبدأ االمتناع عن التيديد باستعمال القوة أو باستعماليا في
العالقات الدولية 1987
أ ّكد ىذا اإلعبلف عمى أغمب المبادئ الكاردة في الق اررات السابقة ،كييدؼ إلى منع أك تقميؿ انتياكات
مبدأ االمتناع عف استعماؿ القكة مف خبلؿ تقميؿ التسميح كالحث عمى التسكية السميمة لممنازعات
كالتحذير مف مخاطر اإلرىاب كتعزيز نظاـ األمف الجماعي إلى غيره مف االحتياطات كالكاجبات البلزـ
األخذ بيا .1
 -5قرار تحريم سياسة الييمنة في العالقات الدولية رقم  103/34الصادر بتاريخ
:1979/12/14
تأكيدا عمى المساكاة في السيادة بيف الدكؿ أصدرت الجمعية العامة ىذا القرار لمنع الدكؿ الكبرل مف
أف  ":المجكء إلى
فرض ىيمنتيا في العبلقات الدكلية عمى الدكؿ األضعؼ منيا ،كمف بيف ما جاء فيو ّ
القكة أك التيديد باستخداميا في إطار تقسيـ العالـ إلى كتؿ مف شأنو أف يؤدم إلى حرماف الدكؿ مف

حقيا في اختيار نظاميا األساسي كمتابعة تطكرىا االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي.2"...
أف ىذه الق اررات كانت عبارة عف أمثمة فقط مف الكثير مف الق اررات التي ال
في األخير نشير إلى ّ

يتسع المقاـ لذكرىا كميا ،كالتي يبقى مف أىميا القرار  33/14الخاص بتعريؼ العدكاف كالذم سنتعرض
لو بشيء مف الت فصيؿ الحقا ليتسنى لنا االطبلع كتقييـ مدل أىمية المبدأ الذم سعت كؿ الق اررات
السابقة لتأكيده في الممارسة الدكلية.
ثانيا :األىمية القانونية لممبدأ في العالقات الدولية
لمعرفة أىمية مبدأ حظر استخداـ القكة يجب البحث في الطبيعة القانكنية لو بناء عمى الفقرة الرابعة
مف المادة الثانية ثـ البحث في عبلقتو بعض المبادئ التي نص عمييا ميثاؽ األمـ المتحدة.

1

 :إعبلف اعتمد كنشر بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  42/22المؤرخ في 1987/12/18

 :2الفقرتاف الخامسة كالسادسة مف الديباجة.
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 -1الطبيعة اآلمرة لمبدأ حظر استخدام القوة:
لقد تـ تحديد الطبيعة القانكنية لممبدأ عمى ّأنو إحدل القكاعد اآلمرة 1في القانكف الدكلي مف خبلؿ

حكـ محكمة العدؿ الدكلية في قضية األنشطة العسكرية كشبو العسكرية بنيكاراجكا سنة .19862

3
أف كركده ضمف أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة ما ىك إال إقرار
حيث اعتبرت ّأنو مبدأ عرفي المنشأ  ،ك ّ

لو كتدكيف لقاعدة عرفية.

قس ـ األستاذ محمد سعيد الدقاؽ القكاعد التي يفرزىا مبدأ حظر استخداـ القكة إلى
كعمى ىذا األساس ّ

ثبلثة أصناؼ:

 مجمكعة القكاعد اآلمرة مثؿ القكاعد المتعمقة بتجريـ العدكاف؛ مجمكعة القكاعد التي تنتمي إلى القانكف الدكلي العرفي كال تش ّكؿ انتياكا خطي ار لممبدأ عمى غرارالقكاعد المتعمقة بمنع كتحريـ األعماؿ االنتقامية كانتياؾ الحدكد؛
 مجمكعة القكاعد التي ال تنتمي إلى القانكف الدكلي العرفي كالتي يمكف استخبلصيا مف نص المادة/2ؼ 4كالتي تحرـ مجمكعة مف األعماؿ غير المشركعة.4
إف التأييد الكاسع لمبدأ حظر استخداـ القكة جعؿ ىذا العرؼ يتشكؿ عمى شكؿ قاعدة قانكنية ،5ركنيا
ّ

المادم ىك اإلدانات الصادرة في حاالت انتياؾ المبدأ ،مما يجعميا ممزمة دكليا باعتبارىا أصبحت جزءا
ميثاؽ األمـ المتحدة الذم ينظّـ العبلقات بيف الدكؿ.

1

" :القاعدة اآلمرة ىي قكاعد السمكؾ المكضكعية التي تحظر ما قد أصبح غير محتمؿ بسبب الخطر الذم يشكمو عمى بقاء الدكؿ

كشعكبيا كأبسط الحقكؽ اإلنسانية األساسية" ،كىي عمى العمكـ "القكاعد األقؿ قابمية لمتغيير كال يمكف تبديميا إال بقاعدة الحقة مف

قكاعد القانكف الدكلي العاـ يككف ليا نفس الطابع" .مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة ،unodc،أسئمة يكثر طرحيا

بشأف جكانب مكافحة اإلرىاب ذات الصمة بالقانكف الدكلي" ،منشكرات األمـ المتحدة ،نيكيكرؾ ،2009 ،إعداد مكزم ألفيرم،

ص.511

متكفر كذلؾ عمى المكقعwww.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html :

-أنظر كذلؾ المادة  53مف اتفاقية في لقانكف المعاىدات.

-أنظر كذلؾ قضية األنشطة العسكرية كشبو العسكرية نيكاراجكا،

icj rep 392,27juin1986, par190. ،1984

: Christian J Tams,Enforcing obligation ERGA OMNES in international law,Cambridge studies in

2

international and comparing law, Cambridge university Press ,Germany,2010 ، p 93.
: Olivier Corten, Le droit contre la guerre, éditions A pedone, Paris,2008, p21.

 :4محمد سعيد الدقاؽ ،التنظيـ الدكلي ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،1982 ،ص.178

3

 :5أنظر في كيفية تككيف القاعدة العرفية كتحكليا إلى قاعدة قانكنية مكتكبة ممزمة محمد سعيد الدقاؽ ،إبراىيـ خميفة ،المرجع

السابؽ ،ص ص .275...209
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تـ التأكيد عميو كذلؾ مف خبلؿ لجنة القانكف الدكلي لدل مناقشتيا مسألة اإلكراه الكارد في
كىذا ما ّ
كضعية ىذا القانكف قبؿ نشأة
المادة  52مف اتفاقية فيينا ،حيث كرد فيو " :رغـ اختبلؼ اآلراء حكؿ
ّ

تعبر رسميا عف
فإف األغمبية العظمى مف رجاؿ القانكف الدكلي ترل أف المادة  2الفقرة ّ 4
األمـ المتحدة ّ
القانكف العرفي الحديث فيما يخص التيديد باستعماؿ القكة أك استعماليا".1

لكف التساؤؿ الذم يطرح نفسو حاليا ىك :ىؿ فعبل تـ تحريـ استخداـ القكة نيائيا مف قبؿ ىذا المبدأ،
ّ

كىؿ يعد ىذا األخير فعبل قاعدة آمرة دكلية؟

اعتبر الفقياء االشتراكيكف القاعدة اآلمرة عنص ار أساسيا لقياـ القانكف الدكلي تغير مف مفاىيمو
التقميدية كىك ما أدل إلى إثارة مناقشات حادة بيف مؤيدم ىذا االتجاه كمعارضيو عند إعداد اتفاقية فيينا
أف ظيكر القكاعد اآلمرة في
لقانكف المعاىدات ،حيث أشار مندكب ألمانيا الغربية خبلؿ مؤتمر فيينا إلى ّ

تطكر القانكف الدكلي .
القانكف الدكلي ما ىك إال نتيجة لمتطكر االجتماعي كالتاريخي الذم أثّر كثي ار في ّ
الدكلية خمقت كضعية ال يمكف لمتّعايش فييا أف يككف دكف كجكد
كتعدد المجاالت ّ
أف التقارب التّقني ّ
ذلؾ ّ
نظاـ عالمي يحتكم عمى قكاعد ال يجكز االتفاؽ عمى مخالفتيا.2

كعمى العمكـ ،فقد حالؼ النجاح فكرة اإلقرار بإلزامية القكاعد اآلمرة مف خبلؿ اتفاقية فيينا ،3كىك ما
يظير مف خبلؿ المادة  53منيا التي جاء فييا:
"تعتبر باطمة ك ّؿ معاىدة تتعارض أثناء إبراميا مع قاعدة آمرة مف قكاعد القانكف الدكلي العامة،
كألغراض ىذه االتفاقية تعتبر قاعدة آمرة مف قكاعد القانكف الدكلي العامة كالقكاعد المقبكلة كالمعترؼ بيا
مف الجماعة الدكلية كقاعدة ال يجكز اإلخبلؿ بيا."....
إال أنو ،كفي الممارسة الدكلية فقد انقسـ الفقياء إلى قسميف ،قسـ ّأيد ىذه الفكرة كقسـ آخر

عارضيا:

 :1محمد بكسمطاف ،المرجع السابؽ ،ص.209
 :2بكك ار إدريس ،المرجع السابؽ ،ص.240

 :3تنص المادة  26مف اتفاقية فيينا عمى أنو" :العقد شريعة المتعاقديف" ،فكؿ معاىدة نافذة ممزمة ألطرافيا كعمييـ كاجب تنفيذىا

بحسف نية .كأكضحت المادة  64منيا أنو:

"إذا ظيرت قاعدة آمرة جديدة مف قكاعد القانكف الدكلي العامة فإف أم معاىدة قائمة تتعارض مع ىذه القكاعد تصبح باطمة كينتيي

العمؿ بيا".

راجع بف داكد إبراىيـ ،الكجيز في العبلقات الدكلية ،دار الكتاب الحديث،القاىرة،2011 ،ص.54
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بأنو مف الصعب الحديث عف
فأما القسـ المعارض فأنصار المدرسة الكضعية اإلرادية الذيف قالكا ّ
ّ

القكاعد اآلمرة في القانكف الدكلي عمى اعتبار انعداـ سمطة عميا مركزية تمنع حصكؿ االنتياكات أك
1
تعبر عف
أما االتجاه المؤيد كالذم
يضـ غالبية الفقياء ،فقد اعترؼ بيا عمى ّأنيا ّ
تعاقب عمييا  .ك ّ
ّ
مصالح مشتركة لمدكؿ خصكصا في ظؿ اتساع مجاؿ العبلقات الدكلية.

أف القكاعد اآلمرة إما أف تككف تشريعية المصدر ،كذلؾ
الصدد يرل األستاذ طمعت الغنيمي ّ
كفي ىذا ّ

في حالة نص المعاىدة عمى سمك أحكاميا عمى معاىدة أخرل بناء عمى نص المادة  103مف ميثاؽ
األمـ المتحدة التي تنص عمى أنو:
"إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط بيا أعضاء األمـ المتحدة كفقا ألحكاـ الميثاؽ مع أم التزاـ
دكلي آخر يرتبطكف بو ،فالعبرة بالت ازماتيـ المترتبة في الميثاؽ"؛
كاما أف تككف عرفية المصدر كىي بذلؾ تتمثؿ في اآلداب العامة الدكلية التي تحمؿ مبادئ عامة ال
يمكف تجاىميا.
أما لجنة القانكف الدكلي فتنبت مف جيتيا فكرة القكاعد اآلمرة في المادة  26مف مشركعيا الخاص
بمسئكلية الدكؿ لسنة  2001كالمعنكنة باالمتثاؿ لمقكاعد القطعية حيث كرد فييا " ليس في ىذا الفصؿ
ما ينفي صفة عدـ المشركعية عف أم فعؿ مف أفعاؿ الدكلة ال يككف متفقا مع التزاـ ناشئ بمقتضى
قاعدة قطعية مف قكاعد القانكف الدكلي العاـ".2
كتعد مسألة معايير تحديد القكاعد القطعية مسألة صارمة بالنسبة لمجنة ،التي اقتصرت عمى نص
ّ
المادتيف  53ك  64فقط مف معاىدة فيينا كالتي تشترطاف استيفاء القاعدة المعنية جميع المعايير البلزمة
لبلعتراؼ بيا كقاعدة قطعية لتككف ممزمة بمفيكـ القانكف العاـ كأف يعترؼ المجتمع الدكلي ككؿ
بطابعيا القطعي كأف تككف عمى درجة مف الخطكرة كاألىمية.3

 :1بكك ار إدريس ،المرجع السابؽ ،ص.242

2

 :تقرير لجنة القانكف الدكلي عف أعماؿ دكرتيا الثالثة كالخمسيف ،تقرير المجنة السادسة ،الدكرة السادسة كالخمسكف ،البند  162مف

جدكؿ األعماؿ ،الكثائؽ الرسمية لمجمعية العامة ،الكثيقة  ،A /56/589مشركع القرار الثاني. 2001 ،
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:Olivier Corten, op-cit, pp296-297.

3

كمف القكاعد القميمة المستقر حاليا عمى اعتبارىا كذلؾ يمكف أف نذكر حظر ك ّؿ مف العدكاف ،اإلبادة
الجماعية ،الرؽ كالتمييز العنصرم ،الجرائـ ضد اإلنسانية ،كالتعذيب ،كاالعتراؼ بالحؽ في تقرير
المصير.1
كلقد سبقت مناقشات عديدة التكصؿ إلى المشركع السابؽ الذكر بحيث اقترحت بعض الكفكد تضميف
القكاعد اآلمرة صراحة كقاعدة انتياؾ حقكؽ اإلنساف ك تحريـ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ كتحريـ
استخداـ القكة في العبلقات الدكلية كتحريـ الحركب العدكانية ،إال أف ذلؾ قكبؿ بالرفض مف بقية الدكؿ
عمى أساس أف ىذه القكاعد مازالت في أغمبيا ذات مفيكـ غير ثابت ،لذا لـ تدرج المجنة قائمة بالقكاعد
في نظاميا كاكتفت بالعمكمية.2
كيبقى مبدأ حظر استخداـ القكة مبدأ أساسيا كجكىريا  -حسب فتاكل محكمة العدؿ الدكلية  -كمثاال
كاضحا عف القكاعد اآلمرة في القانكف الدكلي  -حسب رأم لجنة القانكف الدكلي  -كحتى كاف لـ يذكر
صراحة في بعض القضايا الدكلية  ،فقد ذكر ضمنا بألفاظ مشابية عمى غرار ما كرد ذكره في الحكـ
الصادر في قضية "ككرفك" 3كالذم أكد عمى بعض المبادئ مف بينيا:
" التزاـ الدكؿ أال تككف أقاليميا مسرحا لعمميات حربية ضد دكلة أخرل ،ككذا اعتبار االنتياؾ
الخطير لكاجب دكلي بحماية السمـ كاألمف الدكلييف ككاجب عدـ ارتكاب جريمة أخرل في مشركع لجنة
القانكف الدكلي بمسئكلية الدكؿ ."4
كما أكدت المجنة الخاصة لتعزيز فعالية مبدأ حظر المجكء الستخداـ القكة في العبلقات الدكلية عمى
أنو مبدأ عالمي ال يجكز االتفاؽ عمى استبعاده بمكجب أم اتفاؽ ثنائي أك متعدد األطراؼ كأنو ما مف
اعتبارات يمكف أف تبرر انتياكو. 5

 :1راجع مشركع لجنة القانكف الدكلي حكؿ مسئكلية الدكؿ ،الفصؿ الرابع ،التعميؽ عمى المادة ،26المرجع نفسو ،ص .183
 :2بكك ار إدريس ،المرجع السابؽ ،ص .246

: Christian J Tams,op-cit,p93.

 :4إسماعيؿ الغزاؿ ،اإلرىاب كالقانكف الدكلي ،المؤسسة الجامعية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة  ،1990،ص.99

: Rapport du Comité spécial pour le renforcement de l’efficacité du principe de non-recours à la

3

5

force dans les relations internationales, A G , 42ème sess, Suppl. N° 41(A/42/41), 20 mai 1987, p
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11,par 26.

أف ىذا المبدأ –حظر استخداـ القكة -ىك مف قكاعد النظاـ العاـ ألنو يمثّؿ أحد
فخبلصة القكؿ ىي ّ

مبادئ القانكف الدكلي العاـ الممزمة لمدكؿ ألنيا تيدؼ لحماية المصمحة العامة كأنو ال يجكز االتفاؽ
عمى مخالفتو.
 -2عالقة مبدأ حظر استخدام القوة ببعض مبادئ القانون الدولي ذات الصمة:
مف الصعب تطبيؽ مبدأ حظر استخداـ القكة بصكرة منعزلة عف بقية مبادئ القانكف الدكلي ألنو
سيصطدـ بيا ال محالة ،عمى غرار مبدأ عدـ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ كمبدأ الحؿ السممي
لممنازعات الدكلية.
أ -عالقة مبدأ الحظر بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخمية لمدول:
كرد الحديث عف مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ في الفقرة الثامنة مف المادة الثانية مف
ميثاؽ األمـ المتحدة التي تنص عمى أنو" ليس في ىذا الميثاؽ ما يسمح لؤلمـ المتحدة أف تتدخؿ في
الشؤكف التي يككف مف صميـ السمطاف الداخمي لدكلة ما."...
كالكاقع ىك أف ىذا المبدأ كذلؾ عرفي المنشأ ،عمى غرار مبدأ حظر استخداـ القكة ،كلئلشارة فقد كرد
فيو نص خاص لتحريمو سكاء كاف متضمنا استخداـ القكة أـ ال ،كىك مبدأ يتداخؿ مع مبدأ حظر
أف الدكؿ أعضاء ىيئة األمـ المتحدة ال تزاؿ تتمسؾ
استخداـ القكة في أف ليما نفس اليدؼ ،كىك ّ
بسيادتيا ك ال ترغب في أم تدخؿ خارجي مف أية جية في شؤكنيا الداخمية .1

لقد تـ تأكيد ذلؾ في المناقشات التي دارت أماـ المجنة الخاصة بإعبلف العبلقات الكدية كالتعاكف
بيف الدكؿ ،2حيث ذكرت:
أف مبدأ تحريـ استخداـ القكة أك التيديد بيا الكاردة في الميثاؽ يغطي جزءا كبي ار مف مبدأ عدـ
" ّ

التدخؿ".

كىك كذلؾ ما يمكف استخبلصو مف القرار  2526الذم حدد مجمكعة التزامات مشتركة بيف المبدأيف
يمكف أف نذكر منيا:

 :1حساـ أحمد ىنداكم ،التدخؿ الدكلي اإلنساني دراسة فقيية كتطبيقية في ضكء قكاعد القانكف الدكلي ،دار النيضة العربية،

القاىرة ،1997،ص.72

 :2محمد سعيد الدقاؽ ،إبراىيـ خميفة ،المرجع السابؽ ،ص.328
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 امتناع الدكؿ عف المجكء لك ّؿ أشكاؿ الضغط لحرماف الشعكب مف حقيا في االستقبلؿ أك تقريرالمصير؛
 امتناع الدكؿ عف تنظيـ كتشجيع قكات غير نظامية أك مجمكعات مسمحة أك مرتزقة لغزك إقميـدكلة أخرل.1
يعد التدخؿ غير مشركع يجب أف يتكفّر فيو عنصراف:
كلكي ّ
عنصر اإلكراه :كيتحقؽ ليس فقط باستخداـ القكة المسمحة بؿ حتى في حاالت استخداـ التدابير
السياسية أك االقتصادية بصكرة تسمب الدكلة حريتيا،2
عنصر تعمق فعل اإلكراه بالمجال المحجوز لمدول :كىي المسائؿ التي تتمتع فييا الدكلة بحرّية

تتحدد بناء عمى معياريف ىما معيار الحقكؽ السيادية المعتدل عمييا في التدخؿ ،كمعيار
القرار ،كالتي ّ
كجكد التزاـ دكلي اتفاقي أك عرفي. 3

أف مجالو أكسع بحيث يشمؿ استخداـ القكة كيشمؿ
فالتدخؿ إذف يختمؼ عف حظر استخداـ القكة في ّ

أساليب أخرل  ،كفي أنو قد يككف مشركعا إذا تـ دكف كجكد إكراه كدكف مساسو بالمجاؿ المحجكز لمدكلة
كىي المعايير التي ال يمكف أف تتكفر في فعؿ استخداـ القكة نظ ار لطبيعتو الخاصة.
فعبلقة المبدأيف إذف عبلقة كطيدة يدعـ كؿ منيما اآلخر لتحقيؽ السمـ كاألمف الدكلييف.

إف مبدأ الحؿ السممي لممنازعات
ب -عالقة مبدأ الحظر مع مبدأ الحل السممي لممنازعات الدوليةّ :

الدكلية ىك مبدأ كارد في الفقرة الثالثة مف المادة الثانية ،كما تمت اإلشارة إليو كذلؾ في اإلعبلف .2526
أف مبدأ تحريـ استخداـ القكة ىك
كالعبلقة بينو كبيف مبدأ حظر استخداـ القكة عبلقة كاضحة ،إذ ّ

محرـ في حؿ النزاعات الدكلية كيقضي بالضركرة بإيجاد البديؿ عف استعماؿ القكة ،كالبديؿ
أصبل مبدأ ّ
خصص لو فصؿ كامؿ ىك الفصؿ السادس في ميثاؽ األمـ المتحدة .4
ىنا ىك الحؿ السممي الذم ّ

كلئلشارة  ،فإف كبلّ مف مبدأ تحريـ استخداـ القكة في العبلقات الدكلية كمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف

الداخمية لمدكؿ كمبدأ الحؿ السممي لممنازعات الدكلية ىي مبادئ كردت في اإلعبلف  2526بشكؿ

1

 :القرار الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ ،2526الدكرة  ،25إعبلف مبادئ القانكف الدكلي المتعمقة بالعبلقات الكدية

كالتعاكف بيف الدكؿ كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة ،1970،الكثيقة ،A/RES/2625 ،المرجع السابؽ.
 :2حساـ أحمد ىنداكم ،المرجع السابؽ ،ص.99
 :3المرجع نفسو ،ص. 121- 120

 :4عمر صدكؽ ،القانكف الدكلي العاـ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1995 ،الطبعة الثالثة ،ص.61
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متسمسؿ دكف تفريؽ بينيا أك فصؿ ،1مما يدؿ عمى ترابطيا كتبلزميا في التطبيؽ ،كىك نفس ما أخذت
بو معظـ المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية عمى غرار ميثاؽ الدكؿ األمريكية كميثاؽ جامعة الدكؿ العربية
كميثاؽ اإلتحاد اإلفريقي.
المبحث الثاني:االستثناءات الواردة عمى مبدأ حظر المجوء الستخدام القوة
إف مبدأ تحريـ المّجكء لمقكة في العبلقات الدكلية كالذم القى ترحيبا دكليا عظيما ليس بالمبدأ الجامد
ّ

أك المطمؽ ،بؿ ىك مبدأ مرف يمكف أف يخضع لمتراجع كالتكقيؼ في حاالت خاصة بتكفر ظركؼ ك
أسباب قانكنية شرعية جدية.
كبالرجكع إلى ميثاؽ األمـ المتحدة نجد أنو ينص عمى أف استخداـ القكة ال يككف مشركعا إال إذا كاف
متفقا مع مقاصد كأىداؼ األمـ المتحدة.
كبالبحث في ىذا الصدد يمكف أف نتحدث عف حالتيف تعتبراف استثناءا قانكنيا يمكف االحتجاج بو
لمخركج عمى مبدأ الحظر السابؽ الحديث عنو ،كىما حالة الدفاع الشرعي الفردم (المطمب األكؿ)،
كالدفاع الجماعي (المطمب الثاني).
المطمب األول :الحق في الدفاع الشرعي وضوابطو
يعتبر الدفاع الشرعي أحد الصكر الكاضحة التي يتخذىا حؽ الدكلة في حفظ بقائيا ،بؿ ك أىميا،
كىك استثناء عمى مبدأ تحريـ استخداـ القكة نصت عميو المادة  51مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
كاذا كاف الدفاع الشرعي مذكك ار صراحة ضمف المادة  51كاستثناء يجكز فيو استعماؿ القكة
المسمحة ،فقد ركجت الكاليات المتحدة منذ إعبلنيا الحرب ضد اإلرىاب لمفيكـ آخر يعرؼ بالدفاع
الشرعي الكقائي ،لذلؾ سيخصص ىذا المطمب لمدفاع الشرعي كالزعـ األمريكي بكجكد دفاع شرعي
كقائي (الفرع األكؿ) ،ثـ ضكابط كشركط ممارسة الحؽ في الدفاع الشرعي(الفرع الثاني).

 :1كرد في اإلعبلف  2526أف المبادئ السالؼ ذكرىا في تفسيرىا كتطبيقيا تعد مترابطة مع بعضيا البعض كأف كؿ مبدأ يجب أف

يفسر عمى ضكء المبدأيف اآلخريف.
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الفرع األول :تطور الحق في الدفاع الشرعي
لقد مكرس حؽ الدفاع الشرعي قبؿ تنظيمو بمكجب المادة  51في عدة مناسبات تجسدت أساسا في
حكادث متعمقة بسفف بحرية عمى غرار حادثة السفينة كاركليف كالسفينة فيرجينيكس كالسفينة مارم لكيؿ،1
قنف بنص المادة  51مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي جاء فييا:
ثـ ّ

الحؽ الطبيعي لمدكؿ فرادل أك جماعات في الدفاع
"ليس في ىذا الميثاؽ ما يضعؼ أك ينقص مف
ّ

عف أنفسيـ إذا اعتدت قكة مسمحة عمى أحد أعضاء األمـ المتحدة ،كذلؾ إلى أف يتخذ مجمس األمف
التدابير البلزمة لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف ،كالتدابير التي اتخذىا األعضاء استعماال لحؽ الدفاع عف
بأم حاؿ  -فيما لممجمس بمقتضى سمطتو
النفس تبمّغ إلى المجمس فكرا ،كال تؤثّر تمؾ التدابير ّ
كمسئكليتو المستمدة مف أحكاـ ىذا الميثاؽ  -مف الحؽ في أف يتخذ في أم كقت ما يرل ضركرة

التخاذه مف األعماؿ لحفظ السمـ كاألمف الدكلي أك إعادتو إلى نصابو".
أف حؽ الدفاع الشرعي ليس مانعا مف مكانع خكض الحرب ،بؿ
فالمبلحظ إذف كقبؿ كؿ شيء ىك ّ

ىك شرط مف شركط الحرب المشركعة.

يصده
يقرره القانكف لمف ييدده خطر االعتداء في أف
كالدفاع الشرعي ىك لدل البعض
ّ
ّ
الحؽ الذم ّ

بالقكة البلزمة.

2

كىك لدل البعض اآلخر استعماؿ القكة البلزمة لصد خطر حا ّؿ مف جريمة عمى النفس أك
لصده.
الماؿ عند عدـ كجكد كسيمة أخرل ّ

3

حؽ الدفاع الشرعي فمنيـ مف أرجعو إلى اإلكراه
كلقد اختمؼ فقياء القانكف الدكلي كثي ار في أساس ّ
المعنكم ،كمنيـ مف أرجعو إلى فكرة المصمحة األجدر بالرعاية ،كمنيـ مف حصره في حصكؿ ىجكـ
مسمح ،4إالّ أنيـ اتفقكا عمى كجكده ككجكب اعتباره استثناءا مف مبدأ تحريـ استخداـ القكة.

1

 :رانة عطا اهلل ،الدفاع الشرعي الكقائي في ضكء أحكاـ القانكف الدكلي ،دراسة تطبيقية تأصيمية ،إيتراؾ لمطباعة ،القاىرة،2009 ،

2

:آدـ سمياف الفريرم" ،حؽ الدفاع الشرعي في مكاجية الغزك العسكرم" ،في مجمة الرافديف لمحقكؽ ،المجمد  ،12العدد ،54

3

 :المرجع نفسو ،ص.295

ص ص .36...28
 ،2012ص .294
4

 :حسنيف المحمدم البكادم ،اإلرىاب الدكلي بيف التجريـ كالمكافحة ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2005،ص .71
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أوال :خمفيات إدراج نص المادة  51في ميثاق األمم المتحدة
دارت مناقشات عديدة بيف الدكؿ المجتمعة في مؤتمر ساف فرانسيسكك حكؿ تبرير المجكء لمدفاع
الفردم أك الجماعي عند عجز ىيئة األمـ المتحدة عف منع حصكؿ االعتداء.1
كانقسـ المجتمعكف إلى مجمكعتيف يمثؿ ك ّؿ منيا اتجاىا مستقبل برأيو:
-1االتجاه األول :كىك اتجاه تزعمتو النركيج ،حيث ّأيد أنصاره فكرة تدخؿ مجمس األمف بمنح اإلذف

كضح ال زماف كال
أف ىذا االتجاه لـ ي ّ
الستخداـ القكة ،في جميع الظركؼ كاحتكار تدابير القمع ،إال ّ

كيفية طمب اإلذف2؛

لصد العدكاف حاؿ عجز المنظمة عف
-2االتجاه الثاني :كىك اتجاه ّأيد فكرة الدفاع الشرعي الفردم ّ

قدمت فرنسا
منعو ،كتزّعـ ىذا االتجاه كؿ مف بنما كفرنسا .لكف لـ يكرد ّأية ضكابط أخرل لمتنفيذ ،لذا ّ
تعديبل مفاده أنو:

فإف أعضاء المنظمة يحتفظكف ألنفسيـ بحؽ التصرؼ
"في حالة عجز مجمس األمف عف اتخاذ ق اررهّ ،

بما يركنو ضركريا لمصمحة السمـ كالقانكف كالعدؿ"

كلقد رفضت ىذه االقتراحات عمى أساس أنيا تعكد بالميثاؽ إلى الفقرة  7مف المادة  15مف عيد
العصبة التي كانت تترؾ لؤلعضاء حرية التصرؼ حاؿ فشؿ العصبة. 3
كىك ما فتح الباب كالمجاؿ أماـ استراليا القتراح تعديؿ آخر مفاده أنو :
" إذا لـ يتخذ مجمس األمف تدابير مف تمقاء نفسو كلـ يسمح باتخاذ تدابير قيرية مف قبؿ المنظمات
اإلقميمية لمحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف كاعادتيما إلى نصابيما ،فبل يكجد في الميثاؽ الحاضر ما
يمنع األطراؼ مف التعاقد في أم تنظيـ يتفؽ كالميثاؽ الحالي أك يتبنكا أم تدبير ضركرم إلقامة كحفظ
السمـ كاألمف الدكلييف بفضؿ ىذا التنظيـ".

4

: Batyah Sierpinski , « LA Légitime defense en droit international : quelques observations sur un

1

consept juridique ambigu »,in Revue Québécoise de droit international, Vol 19, partie1, 2006, pp

2

 :رانة عطا اهلل ،المرجع السابؽ ،ص .66

4

:المرجع نفسو.

3

83 …89.

 :المرجع نفسو  ،ص .67
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تكضح في اقتراحيا الييئة التي
ثـ جاء بعد ذلؾ التعديؿ الككلكمبي الذم ارتأل أف استراليا لـ
ّ

يتصرؼ المجمس ثـ تقكـ الدكلة بما
رد فعؿ المجمس أـ
تتصرؼ أكال ،فيؿ يأتي تصرؼ الدكلة ثـ يمييا ّ
ّ

يقرره ليا في األخير؟ ،1كبناء عمى ذلؾ جاء المقترح الككلكمبي عمى الشكؿ التالي:
ّ

أم كقت يط أر فيو ىجكـ مسمح عمى دكلة عضك في مجمكعة إقميمية فميا أف
"..كمع ذلؾّ ،
فإنو كفي ّ

تمجأ بصكرة آلية بمكجب الميثاؽ لتدابير الدفاع الشرعي الفردم أك الجماعي الذم يعتبر حقا طبيعيا ليا،
كتستمر حتى يستطيع مجمس األمف اتخاذ العقكبات المبلئمة ضد الدكلة المعتدية ،كفي الحالة التي تتّفؽ
فييا مجمكعة مف الدكؿ مف أجؿ دفاعيا المتبادؿ ،كما ىك الحاؿ في المنظمة األمريكية فممجميع الحؽ
في الدفاع الشرعي كسيساندكف الدكلة المياجمة لدفع المعتدم كىذا ما يعرؼ بالدفاع الشرعي
الجماعي".

2

جدية ىذا التعديؿ إال أنو لـ يحظ بالمصادقة عمى أحكامو ،كتـ االتفاؽ  -بعد أخذ كرد -عمى
كرغـ ّ
تبني المادة  51بالشكؿ الذم اقترحتو الكاليات المتحدة األمريكية رغـ ما يثيره تفسيرىا مف جدؿ.

3

تبيف كجكد تكافؽ ضمني عمى ىذه
إذ ّأنو كرغـ
فإف األعماؿ التحضيرية ليا ّ
ّ
أىمية ىذه المادة ّ

المسألة ،بحيث اعتبرتيا الكفكد الحاضرة بمثابة نقطة لقياس مدل التزاـ الدكؿ بأحكاـ الميثاؽ ككؿ ،فمـ
تتطرؽ إلى مسألة االعتراؼ بكجكد الحؽ في الدفاع عف النفس الذم اعتبرتو حقا طبيعيا كبديييا بقدر ما
لفت انتباىيا مسألة أيف يكضع نص ىذه المادة كبعبارة أخرل ،تحت أم فصؿ ينبغي إدراجيا ،حيث
اقترحت بعض الكفكد إدراجيا تحت الفصؿ الثامف الباب الثاني عشر الفرع "ب" كذلؾ في مقترحات
مشركع دمبارتف أككس تحت مسمى "التعريؼ بالتيديدات ضد السبلـ كأعماؿ العدكاف ك اإلجراءات
الرامية لبلمتثاؿ ليا" ،أك إذا تطمب األمر إنشاء فرع جديد ىك الفرع "د" في الفصؿ الثامف إلدراج ىذه
المادة تحتو .4

 : 1أبك الخير أحمد عطية ،نظرية الضربات العسكرية االستباقية "الدفاع الكقائي" في ظؿ قكاعد القانكف الدكلي المعاصر ،دار

النيضة العربية ،القاىرة ،2005 ،ص.15

Hassan Abdel Hadi:Al Chalabi, La légitime défense en droit international, Les Éditions

3

 :رانة عطا اهلل ،المرجع السابؽ ،ص .67

2

Universitaires d'Égypte, le Caire, 1952,p p 53…55.

: Julien Détais, « Les nations Unies et le droit de légitime défense », Thèse de doctorat,

4

Spécialité droit public, École doctorale d’Angers, Faculté de Droit d’Angers, directeur de thèse,
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Rahim Kherad, 30 novembre 2007, P68.

كاقترحت كفكد أخرل أف يتـ إدراج المادة  51إما تحت الفصؿ المتعمؽ بمسائؿ صكف السبلـ أك في
الفصؿ المتعمؽ بمسائؿ التنظيمات اإلقميمية  ،ككاف لكؿ رأم مف اآلراء السابؽ عرضيا مؤيدكف
كمعارضكف.1
لذا قامت المجنة  III/3في  23مام 1945بأغمبية  29صكت ضد  8أصكات بإرجاع عممية تقرير
المكاف المناسب لممادة إلى لجنة التنسيؽ التي رأت بإنشاء فرع جديد ىك الفرع "د" في الفصؿ الثامف
إلدراج المادة  51تحتو.2
أف المندكب الركسي عارض كجية النظر ىذه بشدة كقاؿ أنو مف غير المنطقي استبعاد المادة
إالّ ّ

ىذه مف الفرع ب مف الباب الثاني عشر الذم ينظّـ كيفية استعماؿ الدكؿ لحقيا في الدفاع عف نفسيا
إلى أف يتخذ مجمس األمف التدابير البلزمة-،مع احتفاظ المجمس بيذا الحؽ.

3

فيذه المادة إذف تشير إلى بداية العمميات العسكرية كبالتالي إلى دكر مجمس األمف ،فالفرع ب ينظّـ
عمؿ مجمس األمف في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف مف لحظة كجكد تيديد لمسمـ إلى غاية اتخاذ إجراءات
ردعية ضد المعتدم.
كلئلشارة فإنو يجب عمى الدكلة المدافعة إخطار مجمس األمف بكؿ اإلجراءات التي قامت بيا ككذا
احتراـ ما يفرضو عمييا الميثاؽ مف التزامات كتنفيذىا بحسف نية ،السيما تمؾ الكاردة في المكاد ،5،6،7
ك 10مف الفرع ب مف الباب الثاني عشر مف الفصؿ الثامف المتعمؽ بمسائؿ تيديد السمـ ،فبل يعقؿ
إذف إخراج المادة  51مف دائرة ىذا الباب.4
أف إدراج المادة  51تحت الفصؿ الثامف مسألة
ّ
كردا عمى ذلؾ أكضح السيناتكر األمريكي فاندنبكرغ ّ

المختصة بصياغة أحكاـ تتعمّؽ بالتنظيمات
ستثير جدال جديدا مف لجاف مستقبمية ألف المجنة III/4
ّ

اإلقميمية (الفصؿ الثامف الفرع ج مف مقترحات دمبارتكف أككس) ،في الحقيقة ليست مختصة بتحديد
مكاف كضع المادة  51بصكرة مباشرة إنما أسند ليا ىذا األمر لتفادم تنازع االختصاص بينيا كبيف

2

Julien Détais, op-cit ,p67.

1

 :في الكقت الذم صكتت الكاليات المتحدة األمريكية لمصمحة القرار ،عارضتو بشدة كؿ مف الصيف ،تشيككسمكفاكيا ،فرنسا،

كاالتحاد السكفييتي.

: Julien Détais, ibid.
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: idem.

3
4

المجنة III/3المسئكلة عف صياغة أحكاـ كمقترحات منع كقمع العدكاف (الفصؿ الثامف الفرع ب مف
مقترحات دمبارتكف أككس).

1

إما في نياية الفصؿ السابع أك
تـ االتفاؽ عمى أف تدرج المادة ّ
كمع تقدـ األعماؿ حكؿ ىذه المسألةّ ،
في نياية الفصؿ الثامف ،رغـ المقترح الفرنسي الذم قدمو المندكب فككس ديبارؾ الذم أراد فصبل
مستقبل لمادة الدفاع الشرعي أك أف يدرج في الفصؿ الثاني كالذم القى معارضة مف عدة دكؿ عمى
غرار ما تقدـ بو ممثؿ اتحاد الدكؿ االشتراكية السيد غكلنسكي الذم قاؿ أف إد ارج المادة  51ضمف
أف ىذه المادة بمفيكميا الحالي تش ّكؿ استثناء
الفصؿ الثاني يتطمب إعادة صياغتيا بالكامؿ ،كأضاؼ ّ
انضـ إلى ىذا الرأم
مف القاعدة العامة الستخداـ القكة كبالتالي يجب كضعيا في نياية الفصؿ السابع ،ك ّ
رئيس المجنة كممثؿ الصيف الذم اعتبر أنيا مادة تتعمؽ بأداء مجمس األمف كيجب أف تكضع أماـ

الصبلحيات المخكلة لو ،كبالتالي يجب إدراجيا في الفصؿ السابع مف الميثاؽ.2
ثانيا:صور الدفاع الشرعي وتمييزه عن بعض صور استخدام القوة المشابية لو
لمدفاع الشرعي صكرتاف ،قد يتّخذ ىذا األخير صكرة الدفاع الفردم كقد يتّخذ صكرة الدفاع الجماعي،
كىذا عمى حسب عدد الدكؿ المشاركة في صد العدكاف ،ككمتا الصكرتاف كرد الحديث عنيما في المادة
 51بالقكؿ "(...)...لمدكؿ فرادل أك جماعات ()...في الدفاع عف أنفسيـ(.")..
 -1صور الدفاع الشرعي :
ينقسـ الدفاع الشرعي إلى قسميف:3
تعرضت العتداء مسمح غير مشركع
أ -الدفاع الشرعي الفردي:كىك التّصرؼ الذم يصدر عف دكلة ّ

لمدفاع عف نفسيا بصكرة فردية باستعماؿ الكسائؿ العسكرية لمنع أك كقؼ العدكاف الكاقع عمييا مع
احتراميا لشرطي التناسب كالمزكـ كمع إببلغ مجمس األمف بما حدث كبما اتخذ مف إجراءات كتدابير لمرد
عمى العدكاف ،مع كجكب تكقفيا عف العمؿ الدفاعي إف تدخؿ مجمس األمف.4

: Julien Détais, op-cit,p 68.
:ibid,p69.

: Emmanuel Decaux, « légalité et légitimité…… »,op-cit, p5.

1
2
3

 :4محمد محمكد خمؼ ،حؽ الدفاع الشرعي في القانكف الدكلي الجنائي ،دار النيضة المصرية ،1973 ،القاىرة ،ص ص

.74...70
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إما
ب -الدفاع الشرعي الجماعي :كىك قياـ مجمكعة دكؿ بالرد عمى عدكاف مسمح كقع عمى إحداىا ّ

لككنيا طرفا في معاىدة تنص عمى ذلؾ ،أك لككنيا حميفة لمدكلة المياجمة ،أك بطمب مف الدكلة الضحية
أك دكف طمب منيا كلكف بسككتيا عف التدخؿ  -قبكؿ ضمني .1-
كمف أمثمة الدفاع الجماعي لدكؿ بينيا اتفاقيات يمكف أف نذكر ما ىك كارد في المادة  06مف ميثاؽ
جامعة الدكؿ العربية التي تنص عمى أنو :
"إذا كقع اعتداء مف دكلة عمى دكلة مف أعضاء الجامعة أك خشي كقكعو فممدكلة المعتدل عمييا أك
الميددة باالعتداء أف تطمب دعكة المجمس لبلنعقاد فكرا".
ّ
إضافة إلى ما يجيزه ميثاؽ األمـ المتحدة مف إجراءات خاصة لمدفاع الشرعي الجماعي كالتي
سنتطرؽ ليا في حينيا.
 -2تمييز الدفاع الشرعي عن بعض صور استخدام القوة:

رغـ اتفاؽ الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة عمى أىمية الدفاع الشرعي في عبلقاتيا المتبادلة ،إالّ
أف كؿ دكلة حاكلت تفسيره لمصمحتيا في حالة استخداميا
أنيا ظمت مختمفة عمى محتكاه ،كذلؾ بسبب ّ
يعد دفاعا مشركعا في
يعد عدكانا في نظر أحد أعضاء المجتمع الدكليّ ،
القكة في عبلقاتيا الدكلية ،فما ّ

نظر اآلخر كالسبب الرئيسي في ذلؾ ىك تداخؿ مفيكـ الدفاع مع مفاىيـ أخرل مشابية في القانكف
الدكلي ،أك رغبة الدكؿ في تغطية عدكانيا غير المشركع بغرض الدفاع الشرعي.
أ -تمييز الدفاع الشرعي عن بعض صور األعمال المشروعة:
يشترؾ فعؿ الدفاع الشرعي مع بعض الصكر األخرل الستخداـ القكة في أنو مباح كأنو يمثؿ استثناء
عف مبدأ تحريـ استخداـ القكة ،كتتمثؿ ىذه الصكر في  :المقاكمة الشعبية المسمحة ،حؽ تقرير المصير،
كحالة الضركرة.

 :1نصر الديف األخضرم ،مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدكؿ المالكة ألسمحة الدمار الشامؿ في ضكء القانكف الدكلي الجنائي،

دار النيضة العربية ،القاىرة ،2009 ،ص.162

أنظر أيضاBatyah Sierpinski, op-cit, p91. :
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أ 1-الدفاع الشرعي وحالة الضرورة:
يعرض
حالة الضركرة ىي الحالة التي تككف فييا الدكلة ّ
ميددة بخطر جسيـ حاؿ أك كشيؾ الكقكع ّ

بقاءىا لمخطر سكاء مف جانب نظاميا أك شخصيتيا أك استقبلليا السياسي دكف أف يككف ليا دخؿ في
نشكء ذلؾ الخطر كال يمكنيا دفعو إال بإىدار مصالح أجنبية محمية قانكنا.1
كفي المّغة العربية الضركرة ىي حالة االضطرار الشديد.2
كتعكد نشأة حالة الضركرة إلى فقياء القانكف التقميدم مثؿ جركسيكس كفاتيؿ كبافتدركؼ الذيف تطرقكا
إلييا تحت مسمى الضركرة الحربية ،ثـ تطكرت ككجدت ليا مكانا في عديد المكاثيؽ الدكلية عمى غرار
كركدىا في نص المادة  14مف مشركع مدكنة الجرائـ المخمة بسمـ كأمف اإلنسانية ،3التي جاء فييا أنو :
" ال تعتبر جريمة األفعاؿ المرتكبة في معرض الدفاع الشرعي أك تحت اإلكراه أك في حالة
الضركرة".
كما كرد النص عمى حالة الضركرة في المادة  25مف مشركع لجنة القانكف الدكلي الخاص بمسئكلية
الدكؿ ،4كالتي جاء فييا:
" ال يجكز لدكلة أف تحتج بالضركرة كمبرر لنفي عدـ مشركعية فعؿ غير مطابؽ اللتزاـ دكلي لتمؾ
الدكلة إال في الحالتيف التاليتيف :حالة ككف ىذا الفعؿ ىك السبيؿ الكحيد أماـ ىذه الدكلة لصكف مصمحة
أساسية مف خطر جسيـ ككشيؾ يتيددىا ،كفي حالة ككف ىذا الفعؿ ال يؤثر تأثي ار جسيما عمى مصمحة
أساسية لمدكلة أك الدكؿ التي كاف االلتزاـ قائما تجاىيا أك لممجتمع الدكلي ككؿ".
فالدفاع الشرعي كالضركرة إذف يتفقاف في أف كبلىما يشكبلف خرقا اللتزاـ دكلي كأف كبلىما يستنداف
إلى نظرية المصمحة األجدر بالرعاية.5
إال أنيما يختمفاف في عدة نكاحي أخرل نذكر مف بينيا:
صد لمعدكاف كليس لمخطر؛
 -الدفاع الشرعي أكسع كأشمؿ مف حالة الضركرة  ،كىك ّ

 :1بف عامر التكنسي ،المرجع السابؽ ،ص.324

 :2محمد بف أبي بكر ،مختار الصحاح ،مكتبة الثقافة الفنية ،القاىرة ،1986 ،ص.403

 :3تبنت لجنة القانكف الدكلي ىذا المشركع تحت تسمية Draft Code of offences against peace and security of

 "mankindالكثيقةU N.GAOR.IX.Suppl.9 (A/2693),pp11-12 :

 :4تقرير لجنة القانكف الدكلي  ،الدكرة الثالثة كالخمسكف ،المرجع السابؽ ،ص195
 :5نايؼ حامد العميمات ،المرجع السابؽ ،ص.81
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رد لمعدكاف الذم يمثّؿ عمبل دكليا غير مشركع ،أما حالة الضركرة فيي فعؿ
 الدفاع الشرعي ىك ّيتخذ لصد خطر جسيـ؛
ّ
أما حالة الضركرة فيي تغميب
 -الدفاع الشرعي ىك مكاجية عدكاف غير مشركع بكسيمة مشركعةّ ،

يضحى بإحداىما في سبيؿ اإلبقاء عمى األخرل؛
بيف مصمحتيف مشركعتيف
ّ

 -الدفاع الشرعي سبب مف أسباب اإلباحة لمفعؿ غير المشركع ،أما حالة الضركرة فيي مانع مف

مكانع المسئكلية ،كىك ما أخذت بو عديد التشريعات الداخمية.1
ينص عمى حؽ استخداـ القكة ضد الدكلة التي
كبالرجكع إلى ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة فبل نجده ّ

لـ تنتيؾ التزاماتيا الدكلية بالقكة ،فبل يجكز االستناد عمى حؽ الدكلة المضركرة لتبرير عدكاف جديد.
أ 2-الدفاع الشرعي وحق تقرير المصير:

قننت االتجاىات
حؽ تقرير المصير حؽ مكرس بمكجب المادة  55مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي ّ

أف كافة
الديمقراطية التي أخذت تتسمّؿ إلى المجتمع الدكلي منذ أعمف الرئيس كلسف في ّ 1918/07/04
المشكبلت اإلقميمية ينبغي حميا كفقا إلرادة سكاف ك ّؿ إقميـ.

كتـ تأكيده بعد ذلؾ بمكجب قرار الجمعية العامة الصادر في  1960/12/14كالخاص بمنح
ّ

االستقبلؿ لؤلقاليـ غير المتمتعة بالحكـ الذاتي كالشعكب المستعمرة.2

أف كبلىما ذك مفيكـ غير
كيشترؾ الدفاع الشرعي مع ىذا الحؽ في ّأنيما حقّاف معترؼ بيما دكليا ك ّ

أف كبلىما لـ يحظ بالتنظيـ مف
مضبكط بعد بصكرة كمية بسبب اختبلؼ المصالح كما ذكرنا سابقا ،ك ّ

لرد االعتداء ،أما االختبلؼ بينيما فيمكف المقارنة بيف نص المادة
قبؿ عصبة األمـ ،ك ّأنيما كسيمتاف ّ

 51التي تنص عمى حؽ الدفاع الشرعي كنص المادة  56التي تنص عمى الحؽ في تقرير المصير

الستنتاج ما يمي:
 حؽ الدفاع الشرعي حؽ مكرس لمدكؿ أما حؽ تقرير المصير فيك حؽ لمشعكب كاألمـ؛ -الدفاع الشرعي رد فعؿ عمى جريمة العدكاف أما حؽ تقرير المصير فيك رد عمى جرائـ االستعمار؛

 :1كىك ما أخذ بو المشرع الجزائرم في المادة  48مف قانكف العقكبات الجزائرم الصادر بمكجب األمر  156/66المؤرخ في 18

صفر  1386المكافؽ لػ  08جكاف  ،1966المعدؿ كالمتمـ بمكجب األمر  23/06المؤرخ في  20ديسمبر .2006
حيث تنص المادة عمى ما يمي " :ال عقكبة لمف اضطرتو إلى ارتكاب الجريمة قكة ال قبؿ لو بدفعيا".
 :2محمد سعيد الدقاؽ ،إبراىيـ خميفة ،المرجع السابؽ ،ص.333
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 يمارس حؽ الدفاع الشرعي باستخداـ القكة المسمحة ،أما حؽ تقرير المصير فقد يستخدـ بالطرؽالسممية كاالستفتاء مثبل؛
 الدفاع الشرعي مرتبط بفترة زمنية محددة تتكقؼ بتدخؿ مجمس األمف كاتخاذه التدابير البلزمة ،أما.

حؽ تقرير المصير فبل يتكقؼ إال بزكاؿ االستعمار

أ 3-الدفاع الشرعي والمقاومة الشعبية المسمحة:
إف حؽ الكفاح المسمح حؽ معترؼ بو بمكجب اإلعبلف الخاص بمنح االستقبلؿ لمبمداف كالشعكب
ّ

الصادر سنة  1960عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كبركتكككؿ جنيؼ اإلضافي إلى اتفاقيات جنيؼ
لسنة  1977الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسمحة الدكلية.
بأنو " :ذلؾ النشاط بالقكة المسمحة الذم تقكـ بو عناصر شعبية في مكاجية سمطة
كيعرؼ ىذا الحؽ ّ
ّ

تقكـ بغزك أراضي الكطف كاحتبللو".

1

كعمى العمكـ فقد أكدت معظـ االتفاقيات كالق اررات عمى مشركعية ىذا الحؽ الذم يشترؾ مع حؽ
أف
الدفاع الشرعي في عدة نقاط مف بينيا أف المقاكمة المسمحة تقكـ عمى حؽ الدفاع الشرعي ،إذ ّ
االحتبلؿ األجنبي عدكاف مستمر يقكـ حؽ الدفاع الشرعي لكقفو ،فكبل الحقيف مشركعيف لرد اعتداء

أجنبي خارجي.
أف أساس الدفاع الشرعي ىك المادة  51مف ميثاؽ األمـ
أما االختبلؼ بينيما فيتمثؿ أساسا في ّ

المتحدة أما أساس المقاكمة الشعبية فيك ق اررات الجمعية العامة كبركتكككؿ جنيؼ األكؿ لعاـ ،1977
كما أ ّف الدفاع حؽ في مكاجية عدكاف حاؿ ،كالمقاكمة حؽ في مكاجية محتؿ ،ضؼ إلى ذلؾ أف الدفاع
يعتمد عمى القكات النظامية كالمقاكمة تعتمد عمى حرب العصابات.

ب -تمييز الدفاع الشرعي عن بعض صور األعمال غير المشروعة:
إف التطكرات الدكلية أفرزت صك ار مختمفة الستعماؿ القكة بصكرة غير مشركعة ،قد تختمط في
ّ

تطبيقيا مع مفيكـ الدفاع الشرعي ك سنحاكؿ التمييز بينيا كبيف ىذا األخير.

 :1طمعت الغنيمي ،الكسيط في قانكف السبلـ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،2005 ،ص.347
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ب 1-الدفاع الشرعي واألعمال االنتقامية
ردا عمى مخالفة لقكاعد القانكف
األعماؿ االنتقامية ىي تمؾ األعماؿ التي تقكـ بيا دكلة ضحية ّ
حد استخداـ أساليب عدكانية ىي نفسيا تمؾ التي
الدكلي ارتكبتيا الدكلة المسئكلة ،كيمكف أف تصؿ إلى ّ

استخدميا الخصـ إللزامو بالتعكيض أك إصبلح الضرر.1

تتّفؽ األعماؿ االنتقامية مع الدفاع الشرعي في أف كبلّ منيما يجب خبلؿ استعمالو مراعاة تناسب
تعرضت لو الدكلة ،كاالّ
لمرد عمى الفعؿ الدكلي غير المشركع الذم ّ
طبيعة القكة كالكسائؿ المستخدمة فيو ّ

أف أعماؿ الدفاع الشرعي تظ ّؿ مشركعة كتجد أساسيا القانكني في نص المادة 51
أنيما يختمفاف في ّ
مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى عكس األعماؿ االنتقامية التي تمثؿ بحد ذاتيا فعبل غير مشركع ،2كما أف
القصد مف الدفاع ىك الكقاية مف عدكاف غير مشركع ،أما القصد مف األعماؿ االنتقامية فيك العقاب
رد فعؿ عمى أعماؿ اعتداء مسمح
فإف مضمكف الدفاع الشرعي ىك ّ
تمت كانتيت ،كأخي ار ّ
عمى أفعاؿ قد ّ
غير مشركع مكرس ضد الدكلة المدافعة عف نفسيا أما األعماؿ االنتقامية فمضمكنيا ىك أنيا رد فعؿ أك

عقاب عمى تصرؼ غير مشركع صدر عف الدكلة المكجية ضدىا األعماؿ االنتقامية باستعماؿ القكة
المسمحة أك غيرىا مف األساليب.3
ب 2 -الدفاع الشرعي والمعاممة بالمثل:
كدية تصدر عف دكلة ما ،كتككف ذات
ردا عمى أعماؿ غير ّ
المعاممة بالمثؿ إجراء زجرم يستخدـ ّ
طابع ردعي أك عقابي ،كىي مخالفة لمقكاعد العامة العادية في القانكف الدكلي تتخذىا دكلة في أعقاب
تصرفات مخالفة لمقانكف تصدر عف دكلة أخرل.4
ّ

 :1محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص.90

 :2نصت المادة  04مف القرار الذم اعتمده معيد القانكف الدكلي لسنة  1934المتعمؽ باألعماؿ االنتقامية عمى أنو "تحظر

األعماؿ االنتقامية المسمحة شأنيا شأف المجكء لمحرب"...

 :3محمد عبد المنعـ عبد الغني ،الجرائـ الدكلية ،دراسة في القانكف الدكلي الجنائي ،دار الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية،2007 ،

ص.383-382

أنظر كذلؾ :محمد سعيد الدقاؽ ،إبراىيـ أحمد خميفة ،المرجع السابؽ ،ص.314-313

 :4بف الزيف محمد األميف" ،المعاممة بالمثؿ في القانكف الدكلي" ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في الحقكؽ ،كمية الحقكؽ،

بف عكنكف ،الجزائر ،2005،إشراؼ بف عامر التكنسي ،ص.33
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أف المعاممة بالمثؿ تعبير عف فكرة التبادؿ أك االرتباط بيف ما يعطيو كؿ
كقد أشار الفقيو فيرالي إلى ّ

طرؼ إلى الطرؼ اآلخر.1

كلممعاممة بالمثؿ صكرتاف :عف طريؽ التطابؽ كذلؾ عندما يحصؿ الرد في ظؿ ظركؼ مماثمة
لمطرفيف ،كعف طريؽ التعادؿ عندما تحصؿ المعاممة في شكؿ عدـ تأدية التزاـ مقابؿ ذم قيمة معادلة.2
أف كمييما عبارة عف ارتكاب لمخالفة اللتزاـ دكلي
كيتشابو الدفاع الشرعي مع المعاممة بالمثؿ في ّ

أف كمييما يعتمداف عمى النفس لحماية المصمحة ،كيختمفاف في ىدؼ كؿ
ردا عمى مخالفة أخرل ،كفي ّ
رد عدكاف كىدؼ المعاممة بالمثؿ ىك إيقاؼ الدكلة المعتدية عف
منيما ،فيدؼ الدفاع الشرعي ىك ّ
االسترساؿ في عدكانيا مف خبلؿ الرد عمييا بنفس كسائميا كأساليبيا ،إضافة إلى تحصيؿ تعكيض منيا.
كما يختمفاف في اإلباحة التي يحظى بيا فعؿ الدفاع الشرعي كالتي ال نجدىا في المعاممة بالمثؿ التي
أف فعؿ الدفاع فعؿ مباشر كحا ّؿ
يعتبرىا القانكف كالعرؼ الدكلييف تصرفا منافيا لؤلخبلؽ الدكلية ،كما ّ

ييدؼ إلى دفع عمؿ عدكاني حا ّؿ كاقع أك كشيؾ الكقكع إذ أنو إجراء كقائي ،أما المعاممة بالمثؿ فيي
أخذ بالثأر ألنيا تتـ بعد نياية االعتداء.3
ب 3-الدفاع الشرعي والتدخل المسمح:
التدخؿ المسمح ىك إقحاـ دكلة ما نفسيا في شئكف دكلة أخرل لغرض فرض سيطرتيا عمييا عف
كعرؼ الفقيو جكرج ساؿ الدفاع الشرعي بأنو "شكؿ مف أشكاؿ التدخؿ المشركع" ،4كعميو
طريؽ الحربّ ،

فالتدخؿ المسمح الذم يتـ دكف غرض الدفاع ىك تدخؿ غير مشركع كغير مقبكؿ في ظؿ القانكف الدكلي

أف الحركب ال تزاؿ مكجكدة كمستمرة بؿ كأكثر تطك ار مف ناحية األسمحة كاألساليب .5كمف
الحديث ،إال ّ
خبلؿ ىذا المفيكـ نستنتج أف الدفاع الشرعي كالتدخؿ المسمح يشتركاف في استخداـ القكة المسمحة

كيختمفاف في مشركعية ىذا االستخداـ التي تتكفر في حالة الدفاع كال تتكفر في حالة التدخؿ.

:Michel Virally, « le principe de réciprocité dans le droit international contemporain »,in Recueil

1

des cours de l’académie de droit international de la Haye 1967,III ,vol122,p100.

 :2محمد بكقنطار" ،نظاـ التدابير المضادة في إطار مشركع االتفاقية بشأف مسئكلية الدكؿ" ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في

الحقكؽ ،كمية العمكـ القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط أكداؿ،1999،ص.16
 :3محمد عبد المنعـ عبد الخالؽ،المرجع السابؽ ،ص.232
 :4محمد عبد المنعـ عبد الغني ،المرجع السابؽ،ص.195

 :5عماد ربيع ،سييؿ حسيف الفتبلكم ،القانكف الدكلي اإلنساني ،دار الثقافة ،عماف ،2007 ،ص.63
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ج -تمييز الدفاع الشرعي عن األسباب الحديثة إلباحة استخدام القوة
ش ّكمت أحداث 11سبتمبر 2001نقطة انعطاؼ في مسار العبلقات الدكلية ،ككاف مف بيف ما أفرزتو
ىذه األحداث إخراج اإلستراتيجية الدفاعية مف بعدىا التقميدم المحدكد النطاؽ الذم كاف يعتمد عمى
ضابط العدكاف إلى االحتكاـ إلى ضابط االشتباه في احتماؿ حدكثو ،خصكصا في ظؿ اليجمات
اإلرىابية كالتيديدات النككية.1
بأف العدك سيبدأ
كىك ما يعرؼ بالدفاع الشرعي الكقائي ،الذم ّ
يعد الحرب التي تعتمد عمى االفتراض ّ

الحرب في المستقبؿ القريب ،أك بعبارة أخرل ىي التحكؿ في الرد عمى ىجكـ متكقع إلى المبادرة باليجكـ
لمنع ىجكـ معاد محتمؿ قد يككف ناتجا عف االعتقاد بقرب قياـ دكلة معادية بتكجيو ضربة نككية ،أك
أنيا تمتمؾ أسمحة الدمار الشامؿ التي تدفع لبلعتقاد بالتيديد كالخطر المحتمؿ.2
كعمى الرغـ مف أف المادة  51مف ميثاؽ األمـ المتحدة رىنت حؽ الدفاع الشرعي بكقكع عدكاف
مسمح ،إال أف جانبا تكسعيا مف الفقو سمح باتخاذ إجراءات كقائية كلك لـ يقع اليجكـ فعميا ،كىذا استنادا
إلى ككف الدفاع حقا طبيعيا ال يجكز تقييده سكل باحتراـ سبلمة األراضي كاإلستقبلؿ السياسي.3
فبحسب األستاذ  Bowettفيذا القيد ال يعمؿ بو إذا استعممت القكة لحماية المصالح الخاصة أك
مصالح المكاطنيف في الخارج ،إضافة إلى سبلمة األراضي كاالستقبلؿ السياسي ،4عمى غرار تبرير
بريطانيا لعدكانيا عمى مصر عاـ  1956بحجة الدفاع عف النفس لحماية مكاطنييا كمصالحيا في قناة
السكيس.

 :1بكعقبة نعيمة" ،حؽ الدفاع الشرعي بيف أحكاـ القانكف الدكلي كالممارسة الدكلية" ،في مجمة الفقو كالقانكف ،مجمة دكلية الكتركنية،

المممكة المغربية ،2009/06/13 ،متاحة عمى المكقع ، www.majalah.new.ma :تاريخ اإلطبلع.2013/01/12 :

:François Campagnola, "La légalité internationale de l’action militaire préemptive et préventive " ,

2

in Revue défense nationale et sécurité collective, Vol 62,N°686,Mai 2006,Paris, p64.

: Micheal J Glenmon, Terrorisme et droit international, Martinus Nijhoff publishers, Boston / Paris,
4

 :عبد العزيز رمضاف الخطابي ،المرجع السابؽ ،ص .26-25
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3

2008, pp324…326.

كلقد ظيرت المبلمح األكلى ليذه الفكرة عند الدكؿ الغربية  ،1حيث شيد المجتمع الدكلي عدة سكابؽ
بيذا الخصكص عمى غرار مياجمة ألمانيا لبمجيكا كلككسمبكرج سنة  1919رغـ حيادىما كذلؾ بحجة
خكفيا مف استخداـ فرنسا ألراضييما لمياجمتيا ،كتذرعت كذلؾ بالدفاع الشرعي الكقائي عندما ىاجمت
النركيج بحجة غزك الحمفاء أللمانيا ،كنفس الذريعة تمسكت بيا إسرائيؿ في عدكانيا عمى مصر كسكريا
كاألردف عاـ  1967كعمى المفاعؿ النككم العراقي أكزيراؾ أك ما يعرؼ بمفاعؿ تمكز في 7جكاف
.21981
أف
كلقد انقسـ الفقو الدكلي بشأف اإلجراءات الكقائية بيف مؤيد كرافض ،فاالتجاه المؤيد اعتمد عمى ّ

الدفاع الكقائي ذك أصؿ عرفي كالمادة  51لـ تمنعو صراحة ،3كيظ ّؿ الحؽ فيو قائما.

أما االتجاه الرافض فقد أنكر التكسع في تفسير القكاعد العرفية ألنيا مقيدة بالميثاؽ الذم قننيا ،كىذا
ما أخذت بو بعض أجيزة منظمة األمـ المتحدة عمى غرار محكمة العدؿ الدكلية التي أفتت بذلؾ في
أرييا االستشارم حكؿ الجدار العازؿ اإلسرائيمي سنة  4،2004كمجمس األمف الذم أكد ذلؾ في أكثر
مف مناسبة مف خبلؿ رفضو الخركج عمى حدكد المادة  51مف الميثاؽ.
فعمى سبيؿ المثاؿ نذكر القرار  1981/487الذم أداف فيو تكجيو إسرائيؿ لضربة بحجة الدفاع
الكقائي إلى المفاعؿ النككم العراقي تمكز .كما عارض غزك العراؽ مف طرؼ الكاليات المتحدة
األمريكية تحت مبرر الحرب الكقائية.5

 :1تختمؼ فكرة الحرب الكقائية عف فكرة الحرب االستباقية  ،فالحرب الكقائية ىي تكجيو الضربات المبكرة عند اكتشاؼ نكايا الخصـ

بغض النظر عف نشر كسائؿ اليجكـ أكال .أك ىي الخطر المستقبمي البعيد ( ،)preventiveأما الحرب االستباقية فيي تكجيو

الضربات ضد قكات الخصـ التي نشرىا فعبل استعدادا ليجكـ فعمي ،أك ىي الخطر األشد ك األىـ الذم يعدـ حرية اختيار الطرؼ

اآلخر بالمجكء إلى إجراء مضاد آخر ( .)pre-amptive

عبد العزيز رمضاف الخطابي ،المرجع السابؽ ،ص .28

 :2رانة عطا اهلل ،الضربات االستباقية  ،رؤية قانكنية ،دار إيت ارؾ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة  ،2009ص.247
 :3محمد خميؿ المكسى ،استخداـ القكة في القانكف الدكلي المعاصر،دار كائؿ  ،عماف ،2004،ص.124

4

 :فتكل محكمة العدؿ الدكلية بشأف اآلثار القانكنية الناشئة عف تشييد جدار في األراضي الفمسطينية المحتمة ،الدكرة االستثنائية

الطارئة العاشرة ،البند  5مف جدكؿ األعماؿ ،الكثيقة A/ES-10/273.
 :5رانة عطا اهلل ،الضربات االستباقية ،المرجع نفسو ،ص.274
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الفرع الثاني :ضوابط وشروط ممارسة الحق في الدفاع الشرعي
نظ ار ألىمية كخطكرة التمسؾ بذريعة استعماؿ الحؽ في الدفاع الشرعي لمتحمؿ مف االلتزاـ الدكلي
الذم يقضي بعدـ المجكء الستخداـ القكة في العبلقات الدكلية  ،فإنو مف الضركرم التعرض لدراسة
بعض الضكابط التي كضعيا العرؼ كالقانكف الدكلياف لتنظيـ ذلؾ التحمؿ.
أوال:الشروط المتعمقة بوقوع عدوان مسمح
التحج ج بممارسة الحؽ في الدفاع ،فإنو البد مف كقكع عدكاف مسمح غير شرعي عمى
حتى يمكف
ّ

أىـ قيد أدرجتو المادة 51مف ميثاؽ األمـ
الدكلة التي تتمسؾ بممارسة ذلؾ الحؽ ،كىذا الشرط ىك ّ
المتحدة ،1التي لـ تتطرؽ في نفس الكقت إلى تعريؼ العدكاف كتحديد المقصكد منو مكتفية بكضع شركط
خاصة بالفعؿ الذم يعتبر فعبل عدكانيا يقيـ الحؽ في الدفاع الشرعي ،كتاركة مسألة التعريؼ إلى كقت
الحؽ.
نتعرض ألىـ الشركط المرتبطة بكقكع عدكاف مسمح كىي:
كفيما يمي ّ

تـ
 -1أن يكون العمل العدواني مسمحا :اعتبرت الحرب منذ القدـّ ،
الرد العادؿ عمى االعتداء إذا ما ّ

المجكء إلييا كآخر كسيمة السترداد الحقكؽ المغتصبة.2

أف كؿ ظمـ مقترؼ في حؽ مجتمع سكاء أضره في حياتو أك في أمبلكو أك
كما يرل األستاذ لكفير ّ

في شرفو يككف سببا عادال لمجكء إلى الحرب.3

كالعمؿ العدكاني المقصكد ىك الذم يصدر عف دكلة أك مجمكعة دكؿ باستخداـ قكاتيا المسمحة
ضد أحد الحقكؽ الجكىرية لدكلة أخرل.4
النظامية أك باستعماؿ قكات غير نظامية ّ

 :1سامي جاد عبد الرحمف كاصؿ ،إرىاب الدكلة ،ص.206

:Peter Haggenmacher ,Grotius et la doctrine de la guerre juste, les presses universitaires de

2

Paris, Paris, 1983, P457.

Louis Le fur, « Guerre juste et juste paix », in R G D P I,1919, p282.

:Michael Walzer ,Guerres justes et injustes, Éditions Gallimard, Paris, 2006, p242.
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3
4

كيجب أف يككف العمؿ العدكاني اليزاؿ مستم ار كلـ ينتو بعد لمتمسؾ بحؽ الدفاع الشرعي حتى ال
رد الفعؿ ىذا مف قبيؿ أعماؿ االنتقاـ العسكرم الشديدة الخطكرة كالمدل.1
يعتبر ّ
تـ استعماؿ القكات المسمحة النظامية لتنفيذه ،كما يككف غير مباشر إذا تـ
ك يككف العدكاف مباش ار إذا ّ
باستخداـ قكات غير نظامية.2
كفي كمتا الحالتيف يجب أف يتّسـ العدكاف بما يمي:
أ -أن يكون ذو صفة عسكرية :كيتحقؽ ذلؾ عندما تقكـ دكلة باستخداـ القكات المسمحة التابعة ليا
ضد دكلة أخرل أك ضد رعاياىا المتكاجديف في بمد آخر سكاء كانت تمؾ القكات نظامية أك غير نظامية،
كيستثنى مف ذلؾ قياـ القكات المسمحة غير النظامية بعمؿ عسكرم ضد دكلة أخرل دكف إشراؼ أك
إرساؿ مف الدكلة األكلى.3

1
إف مصطمح ال ّشدة في شف العدكاف مصطمح يسير جنبا إلى جنب مع مصطمح رد الفعؿ الفكرم كيتجاكز مضمكف مصطمح
ّ :
فرد الفعؿ الفكرم ال يككف مباحا إال إذا تعمؽ األمر بعدكاف يبمغ حدا مف الجسامة ،مثمما أشارت لذلؾ لجنة القانكف الدكلي
الطكارئّ ،

في تعميقيا أيف ذكرت:

« …a estimé essentiel de préciser qu’il faut que le péril, le danger menaçant un intérêt de l’état
se révélant vraiment comme « essentiel » au vu de circonstance….qu’il se soit trouvé peser ou
moment même sur l’intérêt menacé, et que l’adoption par un état d’un comportement …ait

vraiment représenté pour lui le seul moyen de conjurer le péril extrêmement grave et imminent
» "qu’il appréhendait…..

Annuaire de La Commission du droit international, Vol2,2ème partie, 1980,par33,. Rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa trente-deuxième session, ,p48.

:2عباس ىاشـ السعدم،مسئكلية الفرد الجنائية عف الجريمة الدكلية،دار المطبكعات الجامعية،القاىرة ،2002،ص.57

 : 3تمسكت الكاليات المتحدة األمريكية بأف استخداميا لمقكة المسمحة ضد نيكاراجكا كاف مف باب أف ليا الحؽ في الدفاع الشرعي

الجماعي لمصمحة كؿ مف ككستاريكا كاليندكراس كالسمفادكر ،إال أف محكمة العدؿ الدكلية رفضت ذلؾ لعدـ كجكد ىجكـ مسمح فعمي

مف دكلة نيكاراجكا ،حتى كاف كجدت بعض العمميات التي لـ يثبت إدارة الدكلة ليا ،كاستندت في ذلـ إلى الفقرة السابعة مف قرار
الجمعية العامة 14/33الخاص بتعريؼ العدكاف الذم يشترط "إرساؿ عصابات أك جماعات مسمحة...مف قبؿ دكلة أك باسميا".

راجع:

Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci , Nicaragua c, Etats
unies d’Amérique , Fond, Arrêt de la CIJ du27/6/1986 ,Rec1986, P14,par195.
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أما عف قياـ الدكلة بإمداد الجماعات المسمحة باألسمحة كالمؤكنة ،فقد أكضحت محكمة العدؿ الدكلية
طبقتو في حكميا الخاص بقضية نيكاراجكا أيف
أف ذلؾ ال يش ّكؿ في ّ
حد ذاتو عدكانا مسمحا ،كىك ما ّ
ّ
اعتبرت قياـ الكاليات المتحدة األمريكية بتدريب كتسميح المعارضة ّأنو ال يمثّؿ عمبل عدكانيا.1

أف الممارسة الدكلية تظير عمى خبلؼ ذلؾ ،حيث ّبررت الكاليات المتحدة األمريكية تدخميا في
إالّ ّ

لبناف عاـ  1958بحؽ الدفاع الشرعي الجماعي في مكاجية تسمّؿ رجاؿ مسمحيف إلدخاؿ مؤكنات
عسكرية في سكريا.2
فالخبلصة إذف ىك أنو يجكز استعماؿ القكة تحت غطاء الدفاع الشرعي ضد القكات النظامية ،لكف
التساؤؿ الذم يطرح نفسو في ىذا المقاـ ىك :ىؿ تش ّكؿ األعماؿ المسمحة التي يرتكبيا األفراد التابعيف
لمجماعات المسمحة عدكانا يبيح استعماؿ حؽ الدفاع الشرعي ضده ؟
إف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ نجدىا في حكـ محكمة العدؿ الدكلية لسنة  1986الخاص بنيكاراجكا،
ّ

لكنيا قرنتو بكجكب كجكد صمة بيف المعتديف كاحدل
حيث اعترفت بكجكد فعؿ العدكاف في ىذه الحالةّ ،
تمسكت بو الكاليات المتحدة األمريكية في الحرب
الدكؿ حتى يمكف نسبة المسئكلية الدكلية ليا ،كىك ما ّ

التي شنتيا عمى أفغانستاف بحجة الدفاع الشرعي عف النفس بعد ىجمات الحادم عشر سبتمبر ،2001

حيث ّادعت كجكد عبلقة بيف طالباف كالحككمة األفغانية مف جية ،كتنظيـ القاعدة مف جية أخرل،
كقالت ّأنو حتى كاف لـ تكف الحككمة األفغانية تدعـ التنظيـ كالحركة مباشرة  ،فقد سمحت ليما بالتكاجد
عمى أراضييا كادارة العمميات الحربية منيا.

ب -أن يبمغ اليجوم درجة عالية من الجسامة :كىذا اعتمادا عمى حجـ القكات القائمة بالعدكاف
كنكع تسميحيا كمدل قكتيا التدريبية ،كفي ىذا اإلطار تستبعد الحكادث الحدكدية المتفرقة نظ ار ألنيا
يعد عدكانا
ليست بالخطكرة التي تجعميا تبيح حؽ الدفاع الشرعي كيمكف حميا بالطرؽ السممية ،فبل ّ

مسمحا اشتباؾ حرس الحدكد كاطبلؽ النار مف فرقة عمى أخرل.3

: Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci ,op-cit ,p137, par
2

1

6.

 :بطرس بطرس غالي " ،التدخؿ العسكرم األمريكي كالحرب الباردة" ،في السياسة الدكلية ،جانفي ،1967منشكر عمى المكقع:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=212645&eid=1638

- 62 -

:Micheal J Glenmon,op-cit, p334.

3

ج -أن يتواجد القصد العدواني لدى الدولة المعتدية :أم أف يتكافر الركف المعنكم في جريمة
مبرر الدفاع ،عمى غرار الحصار األمريكي لككبا عاـ 1962
العدكاف ،كاال انتفت الجريمة كانتفى معيا ّ
إباف أزمة الصكاريخ الككبية ،فرغـ قياـ الكاليات المتحدة األمريكية باستخداـ قكاتيا المسمحة البحرية

كالجكية في عممية الحصار ،إالّ ّأنو لـ يعتبر عدكانا لعدـ تكافر النية في ذلؾ.1

 -2أن يكون العدوان حاال ومباش ار :ىذا الشرط أثار كال يزاؿ يثير جدال كبي ار في ظ ّؿ ظيكر المفيكـ

الحديث لمدفاع الشرعي الكقائي الذم حصر مف مبدأ الحمكؿ ،إال ّأنو عمى العمكـ  ،يشترط في فعؿ

العدكاف أف يككف حاالّ  ،أم كاقعا بالفعؿ كليس كشيؾ الكقكع.

لكف جانبا مف الفقو اعتبر مجرد التيديد بالعدكاف مبر ار كافيا الستخداـ حؽ الدفاع الشرعي استنادا
إلى المادة  51مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،حيث أنيا لـ تحصر حؽ الدفاع الشرعي في كقكع فعؿ العدكاف
فقط ،بؿ تعدت ذلؾ إلى إقرار الحؽ في الدفاع في حالة مجرد التيديد بالعدكاف فقط دكف حصكلو فعبل.
كىك ما يفترض كيقتضي التكسع في تفسير المقصكد مف اليجكـ المسمح ليصبح أشمؿ مف ذم قبؿ
ميـ ىك كجكد احتماؿ
بحيث تندرج تحتو كؿ حاالت التيديد بالعدكاف لقياـ حؽ الدفاع الشرعي بشرط ّ
كبير لحصكلو.2
كعمى العمكـ يقكـ الحؽ في الدفاع الكقائي إذا كاف العدكاف حاال كذلؾ في حالتيف:
 إذا كاف العدكاف كشيؾ الكقكع لكجكد أفعاؿ كاستعدادات ال لبس فييا بكقكعو؛ إذا كاف العدكاف قد بدأ فعبل ك الزاؿ مستم ار لـ ينتو.كيخرج عف إطار ىذه الفكرة مجرد حيازة دكلة ألسمحة ما ،أك قياـ قكاتيا المسمحة بمناكرات تدريبية،
كما كاف يشترط في فعؿ العدكاف أف يككف كذلؾ مباشرا ،أم أف تقكـ بو القكات المسمحة النظامية ،إال
أف ىذا الشرط بدأ في التراجع استنادا عمى الحجج السابقة المتعمقة بالمادة  51كالخاصة بمسألة التكسع
في التفسير ،كىذا عمى حساب الرأم القائؿ باالقتصار عمى العدكاف المباشر فقط ،كالذم بنى رأيو عمى
قضية خميج الخنازير في ككبا سنة.31961

:1محمد خميؿ المكسى ،المرجع السابؽ،ص.208

:2ارجع إلى المكقع  www.cij.orgتاريخ اإلطبلع2013/01/14 :

 :3ىي قضية تعمؽ بتدريب ككالة االستخبارات األمريكية لمجمكعة مقاتمة مف المعارضة في غكاتيماال لقمب نظاـ الحكـ في جنكب

ككبا مف خبلؿ دعميـ كذلؾ في  17مارس  ،1961إال أف العممية فشمت كتكقفت بسبب كصكؿ معمكمات إلى السمطات المحمية بما

يحدث عف طريؽ شبكة العمبلء السرييف التابعيف ليا .محمد عبد المنعـ عبد الغني ،المرجع السابؽ،ص.207
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 -3أن يكون العدوان غير مشروع :كىك ما يرتب نتيجتيف أساسيتيف:
 أنو ال مجاؿ لمحديث عف الدفاع الشرعي إذا كاف مصدر االعتداء مشركعا ،أم أنو استعماؿ بدكرهلحؽ الدفاع  ،كذلؾ تطبيقا لقاعدة "ال دفاع ضد دفاع" ؛
 جكاز االحتجاج بالدفاع الشرعي ضد كؿ خطر غير مشركع.1 -4أن يرد العدوان عمى أحد الحقوق الجوىرية لمدولة :تتمثؿ الحقكؽ الجكىرية لمدكلة في الحؽ
في سبلمة اإلقميـ كحؽ االستقبلؿ السياسي كحؽ تقرير المصير ،كىي حقكؽ مكفكلة بمكجب الفقرة 04
مف المادة  02مف ميثاؽ األمـ المتحدة ككذا بمكجب القرار  3314الخاص بتعريؼ العدكاف كالصادر
عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة .كفي حكـ محكمة العدؿ الدكلية الذم صدر بمناسبة قضية ككرفك،
باإلضافة إلى أف محكمتي نكرمبكرج كطككيك اعتبرتا العدكاف المسمح عمى حؽ سبلمة اإلقميـ جريمة
دكلية كاعتبرت الغزك جريمة ضد السبلـ.2
أف االعتداء عمى االستقبلؿ السياسي يرتّب قياـ المسئكلية الدكلية ،أما عف حؽ تقرير المصير
كما ّ

فيجد سنده في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ككؿ االتفاقيات المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كاالتفاقيات ذات
الصمة ،إضافة إلى نص المادة  2/1مف ميثاؽ األمـ المتحدة كبعض ق اررات الجمعية العامة.3
ثانيا  :الشروط المتعمقة بفعل الدفاع
يشترط في إعماؿ حؽ الدفاع بعض الشركط كالمتمثمة في الضركرة كالتناسب كرقابة مجمس األمف.
-1

الضرورة :المزكـ أك الضركرة عبارة عف شرط متعارؼ عميو في التشريعات الداخمية عمى غرار

القانكف الدكلي الجنائي ،كتكصؼ الحالة بأنيا حالة ضركرة إذا تكافرت فييا الشركط التالية:
أ -أن يكون فعل الدفاع ىو الوسيمة الوحيدة لصد العدوان :بحيث أنو إذا ما كجدت كسيمة أخرل
لرد عدكاف الدكلة المعتدية ككقؼ تصرفاتيا كلـ تستعمميا الدكلة المعتدل عمييا ،فبل تعتبر في حالة
ضركرة إلى فعؿ الدفاع ،كأف يككف بإمكانيا االستعانة بخدمات منظمة دكلية لحمايتيا ككقؼ أك منع
العدكاف كلـ تمجأ إلييا.4

:Al Chalabi,op-cit,p63.

 :2بكك ار إدريس ،المرجع السابؽ،ص.426

1

 :3مف بيف الق اررات التي أصدرتيا الجمعية العامة في ىذا الخصكص يمكف أف نذكر :القرار  1514الصادر في ،1960/12/14

القرار  2131الصادر في  ،1965/12/21القرار  2625الصادر في .1970/10/24
4

 :رانة عطا اهلل ،الدفاع الشرعي الكقائي ،المرجع السابؽ،ص.280
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أف تقدير حالة الضركرة مف صبلحيات الدكلة المعتدل عمييا
إالّ أف ما يؤخذ عمى ىذا الشرط ىك ّ

كحدىا ،كيفترض في ىذه الحالة أنو ال مجاؿ لمتفكير فيمف يستطيع كقؼ العدكاف خصكصا مف الناحية
الزمنية التي تككف محدكدة جدا فبل يكفي الكقت حتى لعرض المسألة عمى مجمس األمف .
يكجو فعؿ الدفاع إلى الدكلة التي قامت بتنفيذ
ب -أن يوجو الدفاع إلى مصدر الخطر :أم أف ّ

ألف
أعماؿ العدكاف دكف غيرىا ،دكف المساس بحقكؽ أك سبلمة أراضي الدكؿ المجاكرة أك المحايدةّ ،
أعـ جريمة دكلية.1
ذلؾ سيصبح بدكره عبارة عف عدكاف جديد أك بصيغة ّ
إف ىذا الشرط كثي ار ما تـ انتياكو مف طرؼ دكؿ ّبررت عدكانيا عمى دكؿ معينة بأنو دفاع شرعي
ّ

رغـ أنو لـ يكجو إلى مصدر الخطر مباشرة ،عمى غرار قياـ انجمت ار سنة  1801باالستيبلء عمى
األسطكؿ الدانمركي في مرفأ ككبنياغف  ،كانتياؾ ألمانيا لحياد بمجيكا المكفكؿ بمعاىدة  1830كحياد
لكسمبكرغ المكفكؿ ىك اآلخر بمعاىدة  1867خبلؿ الحرب العالمية األكلى ثـ اجتياح الدانمرؾ كالنركيج
كىكلندا كبمجيكا عسكريا رغـ أنيا لـ تكف طرفا في الحرب.2
أما إف تعمؽ األمر باليجكـ مف قاعدة عسكرية لدكلة مجاكرة تستعمميا دكلة أجنبية  -عمى غرار
تشنو عصابات
ضرب العراؽ خبلؿ حرب الخميج مف قاعدة عسكرية في الككيت  -أك العدكاف الذم ّ

أف أعماؿ الدفاع يجب أف تككف ضد المكاف الذم
مسمحة تنطمؽ مف إقميـ دكلة ما ،فقد ذىب رأم إلى ّ
ينطمؽ منو اليجكـ أك الخطر مباشرة ،أم ضد القاعدة العسكرية إذا كاف اليجكـ مف قاعدة ،أك ضد

معاقؿ العصابات المسمحة مباشرة إذا كاف اليجكـ صاد ار عنيا ،كال يككف اليجكـ ضد الدكلة المضيفة
حد ذاتيا إال إف ثبت دعميا لتمؾ الجماعات أك مساىمة الدكلة صاحبة القاعدة في اليجكـ.3
في ّ
ج -أن يكون الدفاع ذو صفة مؤقتة :كيككف الدفاع مشركعا حتى اتخاذ مجمس األمف التدابير
البلزمة ،بمجرد حصكؿ ذلؾ تنتيي حالة الضركرة ،كذلؾ بناء عمى المادة  51مف ميثاؽ األمـ المتحدة
التي جاء فييا " ....كذلؾ إلى أف يتخذ مجمس األمف التدابير البلّزمة لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف".
أف عمؿ مجمس األمف يتطمب كقتا طكيبل مقارنة بفعؿ
إف ما يكاجو ىذا الشرط مف تحديات تتمثؿ في ّ
ّ

الدفاع كما ّأنو يتطمب تكافر أغمبية مف أعضائو فبل يصدر عنو قرار إالّ بعد اجتماع أعضائو كتباحثيـ
1

 :رانة عطا اهلل ،الدفاع الشرعي الكقائي ،المرجع السابؽ ،ص .281

 :2محمد المجذكب ،القانكف الدكلي العاـ ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت ،الطبعة األكلى ،2002 ،ص .292-291أنظر

كذلؾ :حسنيف المحمدم البكادم ،اإلرىاب الدكلي بيف التجريـ كالمكافحة ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،2004 ،ص.83
 :3سامي جاد عبد الرحمف كاصؿ ،المرجع السابؽ ،ص.214
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الرد بشرط أف تككف
ثـ كضع التدابير الضركرية ،إال أنو إذا حدث ذلؾ ،فمتى حصؿ تمتزـ الدكلة لكقؼ ّ

اإلجراءات المتخذة فعالة تجعؿ استخداـ القكة مف الدكلة المعتدل عمييا غير ضركرية.1

-2التناسب :التناسب في القكانيف الداخمية لجكء المدافع إلى القياـ برد فعؿ يكفيو لدفع الخطر
المحدؽ بو فحسب ،أما في القانكف الدكلي فالتناسب ىك أف يككف استخداـ القكة في فعؿ الدفاع متناسبا
2
كيتـ تقدير ذلؾ عف طريؽ معيار الشخص العادم كىك معيار مكضكعي بحيث ندرس
مع العدكاف ّ ،

سمكؾ الشخص العادم إف كضع في نفس الظركؼ كنقارف ما نستخمصو مف التّصرؼ الحاصؿ .3

يحدد بناء عمى األخطار
كفي ىذا الخصكص ،انقسـ الفقو إلى اتجاىيف ،فمنيـ مف يرل أف التناسب ّ
التي تـ ارتكابيا سمفا كالتي بررت فعؿ الدفاع ،أما اليجمات المتبادلة المستقبمية فبل دخؿ ليا في
بأف التناسب ىك استخداـ القكة بشكؿ يمنع المعتدم مف تكرار
التقدير ،بينما يرل جانب آخر مف الفقياء ّ
أف ىذا الرأم يفتح المجاؿ أماـ استعماالت جديدة
تصرفو غير المشركع بغض النظر عف حجمو ،إالّ ّ

لمقكة خارج ما تأمر بو القكاعد الدكلية عمى غرار استباؽ الدفاع قبؿ كقكع العدكاف ،ككذا نكع األسمحة

كاألساليب المستخدمة خصكصا في ظؿ التطكر اليائؿ لؤلسمحة.4
كبناء عمى ما سبؽ ذكره يطرح تساؤؿ حكؿ مدل حؽ الدكلة في استخداـ السبلح النككم ككسيمة
لمدفاع الشرعي؟ لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ نفرؽ بيف حالتيف:

 :1محمكد حجازم محمكد ،مكافحة اإلرىاب الدكلي كممارسات الدكؿ ،مطبعة العشرم ،القاىرة ،2006 ،ص.200

: jean Touscoz , Droit international, Presse universitaire de France, 1993, p 278.

2

 :3رانة عطا اهلل،الدفاع الشرعي الكقائي ،المرجع السابؽ ،ص .295

 :4تقدمت اندكنيسيا بمشرػكع إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة باسـ مجمكعة دكؿ عدـ االنحياز تطمب فييا السماح ليـ باستخداـ

األسمحة النككية فعرضت ىذه األخيرة المشركع عمى محكمة العدؿ الدكلية بمكجب القرار  ، 75/49كفي  1996/7/8أصدرت

المحكمة فتكاىا بيذا الخصكص عمى أنو" :

-ال تكجد قاعدة قانكنية اتفاقية أك عرفية تنص عمى السماح باستخداـ األسمحة الذرية أك التيديد باستخداميا؛

ال تكجد قاعدة قانكنية اتفاقية أك عرفية دكلية تقرر حظ ار شامبل كعاما بخصكص استخداـ األسمحة الذرية أك التيديد باستخداميا؛-يعتبر استخداـ أك التيديد باستخداـ األسمحة الذرية مخالفا لممادتيف  4/2ك 51مف الميثاؽ؛

-إف استخداـ األسمحة الذرية أك التيديد باستخداميا يجب أف يتطابؽ مع قكاعد القانكف الدكلي خبلؿ النزاع المسمح خصكصا مبادئ

كقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني؛

كمع ذلؾ فإف المحكمة ال يمكنيا إف تستنج بصكرة قطعية أف استخداـ األسمحة الذرية أك التيديد باستخداميا حاليا أمر مشركع أك

غير مشركع في الحالة التي تستكجب الدفاع الشرعي".

- 66 -

إف استعممت األسمحة التقميدية في العدكاف ،فبل مجاؿ لمحديث عف استعماؿ السبلح النككم مطمقا،1كىذا تطبيقا لسياسة المجنة العميا لنزع السبلح؛
فإف األكلى ىك ّأنو إف تمكنت الدكلة المعتدل عمييا مف
 -إذا استعممت األسمحة النككية في االعتداء ّ

فيحؽ ليا الرد
الرد بالسبلح التقميدم فيجب عمييا االقتصار عمى ذلؾ ،كاال فإنو تحقيقا لمبدأ التناسب
ّ
بالمثؿ  ، 2كىك رأم غير متفؽ عميو مف كؿ الفقياء فيناؾ مف ال يرل ذلؾ مطمقا.

فإف تقدير التناسب ىك مف صبلحيات ىيئة أجنبية محكمة ،كذلؾ ما أكده البياف
كعمى العمكـ ّ

الصادر عف محكمة نكرمبرغ حيث جاء فيو " :إذا كاف اإلجراء المتخذ تحت ستار الدفاع عف النفس
عدكانيا أك دفاعيا فيجب في النياية أف يككف مكضع تحقيؽ أك قضاء إذا أريد تنفيذ القانكف الدكلي".3
إف ممارسة حؽ الدفاع الشرعي يجب أف يتـ تحت رقابة مجمس األمف
 -3رقابة مجمس األمنّ :

باعتباره السمطة المختصة بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف  ،كالمجمس مخكؿ بذلؾ بمكجب المادة  39مف
الميثاؽ التي تنص عمى أنو:
"يقرر مجمس األمف ما إذا كاف قد كقع تيديد لمسمـ أك إخبلؿ بو أك كاف ما كقع عمبل مف أعماؿ
العدكاف ،كيقدـ في ذلؾ تكصياتو أك يقرر ما يجب اتخاذه مف تدابير طبقا ألحكاـ المادتيف  41ك42
لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف أك إعادتو إلى نصابو".
ككذلؾ المادة  51التي تكجب تبميغ التدابير المتخذة مف قبؿ الدكؿ األعضاء دفاعا عف النفس فكر
فإف مف كاجب الدكؿ القياـ بما يمي:
اتخاذىا إلى مجمس األمف .كبناء عمى ما سبؽ ّ

أ-إخطار مجمس األمن :أم إببلغو بالتدابير المتخذة بناء عمى حؽ الدفاع الشرعي كىذا الكاجب مف

اختصاص الدكلة المعتدل عمييا بصكرة أصمية كمف كاجب كؿ دكلة ذات مصمحة في ذلؾ كلك كانت
مصمحتيا غير مباشرة إما بسبب حالة الدفاع الشرعي الجماعي أك طبقا التفاقيات التحالؼ العسكرم.
كما يمكف أف يقكـ باإلخطار كؿ عضك مف أعضاء األمـ المتحدة دكف أية مصمحة أك ارتباط لككف
اإلخطار متعمقا بالنظاـ العاـ.

 :1بكك ار إدريس ،المرجع السابؽ،ص.278

 : 2عمي سيؼ النامي"،التدخؿ العسكرم في أفغانستاف كحؽ الدفاع الشرعي" ،في مجمة الحقكؽ لمبحكث القانكنية كاالقتصادية ،دار

الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية  ،2004،ص,278
 :3بكك ار إدريس ،المرجع نفسو ،ص .278
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كبعد تمقي اإلخطار تترتب عمى عاتؽ مجمس األمف ميمتاف رئيسيتاف ىما:1
 فحص كتقرير كجكد عدكاف كتحديد الطرؼ المعتدم لتبرير أعماؿ الدفاع؛ اتخاذ اإلجراءات الضركرية لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف.فإف قرر المجمس كجكد عدكاف فعمى الدكؿ تطبيؽ المادة  25مف الميثاؽ 2كقبكؿ القرار ،فإما أف
يقرر االستمرار في الدفاع أك أف يقرر كقفو ،ألف االعتداء مجرد خرؽ لمسمـ أك عدكاف غير مسمح كفي
ىذه الحالة يمجأ لتطبيؽ إجراءات المادة .341
أما إف عجز المجمس عف إصدار القرار بسبب استعماؿ حؽ الفيتك مثبل ،فيذا ال يعني عدـ كجكد
عدكاف ،فاإلجراءات التي يتخذىا المجمس ليست بالضركرة إجراءات عسكرية ،4إذ يمكف أف يككف في
شكؿ تكصية أك إجراء غير عسكرم عمى غرار اإلجراءات الكاردة في المادة  .41كيحؽ لمدكلة المدافعة
إف ارتأت عدـ كفاية اإلجراءات المتخذة االستمرار في الدفاع .5
أف كؿ الشركط السالفة الذكر سكاء تمؾ المتعمقة بفعؿ العدكاف أك بالدفاع
كعمى العمكـ يمكف القكؿ ّ

الشرعي ىي شركط كاجبة التكفر كميا في نفس الكقت ألنيا مكممة لبعضيا بعض كغياب أحدىا

سيدحض كميا حجة المجكء الستعماؿ القكة بسبب الدفاع الشرعي الذم تمارسو الدكؿ ،فبل يبقى بذلؾ إال
مبرر كحيد لذلؾ ىك اإلجراءات الجماعية التي يتخذىا مجمس األمف.

:Thome Nathalie, Les pouvoirs du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du

1

chapitre 7 des Nations unies, Presses universitaires d’Aix Marseille,2005,p63.

 :2تنص المادة  25مف الميثاؽ عمى  " :يتعيد أعضاء األمـ المتحدة بقبكؿ ق اررات مجمس األمف كتنفيذىا كفؽ ىذا الميثاؽ."....

 :3تنص المادة  41عمى أنو" :لمجمس األمف أف يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير التي ال تتطمب استخداـ القكات المسمحة لتنفيذ

ق ارراتو ،كلو أف يطمب إلى أعضاء "األمـ المتحدة "تطبيؽ ىذه التدابير ،كيجكز أف يككف مف بينيا كقؼ الصبلت االقتصادية

كالمكاصبلت الحديدية كالبحرية كالجكية كالبريدية كالبرقية كالبلسمكية كغيرىا مف كسائؿ المكاصبلت كقفا جزئيان أك كميا كقطع العبلقات

الدبمكماسية".

: Emmanuel Decaux, op-cit, p201-202.

4

 :5جماؿ الديف عطية ،دراسات في القانكف الدكلي المقارف ،الدفاع الشرعي في القانكف الدكلي العاـ كميثاؽ األمـ المتحدة ،دار

الفكر الحديث ،بيركت ،بدكف تاريخ نشر ،ص.12-11

- 68 -

المطمب الثاني :اإلجراءات الجماعية لمجمس األمن
تعد اإلجراءات الجماعية التي يمكف أف يتخذىا مجمس األمف استثناءا آخ ار عمى مبدأ حظر استخداـ
القكة في العبلقات الدكلية (الفرع األكؿ) ،يمكف أف تصؿ إلى حد استخداـ التدابير العسكرية إذا لـ تفمح
التدابير غير العسكرية في ردع الدكلة المعتدية (الفرع الثاني).
الفرع األول :مفيوم نظام األمن الجماعي
سنتاكؿ في ىذا الفرع التعريؼ بنظاـ األمف الجماعي(أكال) ثـ التطكرات المتبلحقة التي عرفيا ىذا
األخير(ثانيا).
أوال:التعريف بنظام األمن الجماعي
مر بعدة مراحؿ كمفاكضات
ّ
إف نظاـ األمف الجماعي نظاـ لـ يظير فجأة في العبلقات الدكلية ،بؿ ّ

إلق ارره ،كتعتبر عصبة األمـ ّأكؿ مف حاكؿ القياـ بذلؾ ،حيث فرضت المادة العاشرة مف نظاميا عمى
الدكؿ التزاما مزدكجا يتعمؽ باحتراـ السبلمة اإلقميمية كاالستقبلؿ السياسي لمدكؿ مف جية ،كتضامف الكؿ
ضد المعتدم مف جية أخرل.1
أف أم تيديد بالحرب ضد أحد أعضاء البعثة يمس العصبة كميا،
كفي المادة الحادية عشر اعتبرت ّ

كليذه األخيرة حؽ اتخاذ اإلجراءات البلزمة لحفظ السمـ بيف األمـ.2

1

 :عبد اهلل محمد آؿ عيكف ،المرجع السابؽ ،ص .39

 :2تنص المادة العاشرة مف نظاـ العصبة عمى أنو:

« les membres de la société s’engagent à respecter et à maintenir contre toute agression
extérieure l’intégrité territoriale et l’Independence politique présente de tous les membres de la

société, en cas d’agression, de menace, ou de danger d’agression, le conseil avise aux moyens
كتنص المادة الحادية عشر عمى أنو:

d’assurer l’exécution de cette obligation ».

« il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu’elle affecte directement

ou non l’un des membres de la société, intéresse la société tout entière et que celle –ci doit
متاح عمى المكقع:

prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des nations ».
http//mjp.univ-perp.fr/traites/sdn1919.htm
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كما كرد في المادة السادسة عشر نص مفاده أف لجكء أحد أعضاء العصبة إلى الحرب خبلفا
لبللتزامات الكاردة في العيد في المكاد 12ك13ك 15ىك بمثابة ارتكاب لعمؿ مف أعماؿ الحرب ضد
جميع الدكؿ األعضاء األخرل في العصبة.1
إف تبني ىذا النظاـ في عيد العصبة جاء بعد اإلشارة إليو في المؤتمر المنشأ لممحكمة الدائمة
ّ

لمتحكيـ في الىام  ،1899إال أف ذلؾ لـ يتمكف مف الحيمكلة دكف قياـ الحركب كليس أدؿ عمى ذلؾ
مف قياـ الحرب العالمية الثانية التي اندلعت بعد تبني العصبة لنظاـ األمف الجماعي عكض نظاـ تكازف
القكل.2
إال أنو كلحسف الحظ لـ يؤثر ىذا الفشؿ في عزيمة الدكؿ لتحسيف كتطكير النظاـ كتفادم عيكبو
السابقة التي أدت لعدـ نجاحو كالتي نذكر مف بينيا :
 عدـ شمكؿ نظاـ العصبة لكؿ الدكؿ كخصكصا الكاليات المتحدة األمريكية؛ فشؿ محاكالت الحد مف التسمح خصكصا أماـ ألمانيا؛ ضعؼ آليات العصبة الرامية إلرساء النظاـ ،خصكصا في ظؿ عدـ تحريـ المجكء لمقكة.3أما بالنسبة لميثاؽ األمـ المتحدة ،فإف نظاـ األمف الجماعي يقكـ عمى فكرة كجكد عقد اجتماعي ذم
تعرضت دكلة عضك في األمـ المتحدة
طبيعة خاصة دكلية مفادىا أف أمف الكاحد مف أمف الجميع ،فإذا ّ
لمتيديد أك كقع عمييا عدكانا فإف التصدم لو مسئكلية جميع األعضاء بصكرة تضامنية مف خبلؿ
مؤسسات األمـ المتحدة التي تعنى بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف كال يخص الدكلة المعتدل عمييا
لكحدىا.4

 :1تنص المادة  16عمى أنو:

« si un membres de la société recourt à la guerre, contrairement aux engagements prix aux articles
12,13,15 il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres
membres de la société, celui-ci s’engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations

commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l’état en
rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financière, commerciales ou personnelles
entre les nationaux de cet état et ceux de tout autre état membre ou non de la société ».

 : 2حسف نافعة" ،تأمبلت في طبيعة األزمة الراىنة لؤلمف الجماعي" ،كرقة مقدمة لندكة حكؿ األمف المشترؾ كبناء الثقة ،مؤتمر

كلتكف بارؾ ،المعيد السكيدم باإلسكندرية29-25 ،أفريؿ  ،2005ص.1

:Yves Petit, Droit international du maintien de la paix, LGDJ, Paris,2005,p21.

 :4حسف نافعة ،المرجع نفسو،ص.2
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3

كرغـ عدـ تعريؼ نظاـ األمف الجماعي بصكرة صريحة ،إال أنو يعني حظر استخداـ القكة في
مكاجية الكؿ كلفائدة الكؿ.1
كما قيؿ عنو كذلؾ ّأنو" :ذلؾ النظاـ الذم ييدؼ إلى حفظ السمـ مف خبلؿ منظمة تضـ مجمكعة مف

الدكؿ ذات سيادة تتعيد كؿ منيا بالدفاع عف بعضيا في حالة تعرض إحداىا لميجكـ ،كبأنو " :فكرة
تتمثؿ في مبدأ العمؿ مف أجؿ المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف كتتمخص في عنصريف:
عنصر أكؿ كقائي يشمؿ مجمكعة إجراءات كقائية تيدؼ إلى الحيمكلة دكف كقكع العدكاف  ،كعنصر
ثاني عبلجي يتمثؿ في إجراءات تمي كقكع العدكاف ألجؿ إيقافو كتكقيع الجزاء عمى المعتدم".
كعرؼ كذلؾ بأنو ":المرحمة الكسطى بيف فكرة الدفاع الشرعي الجماعي كفكرة األمف العاـ ."2
ّ

إف ىذه التعريفات ال تعدكا أف تككف مجرد تعريفات فقيية قد تصيب كقد تخطئ في ظؿ عدـ كجكد
ّ

تعريؼ في الميثاؽ لممصطمح أك أية إشارة صريحة لو ،فالمادة األكلى نصت عمى أنو مف كاجب

المنظمة اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تيدد السمـ كازالتيا لتحقيؽ مقاصد األمـ
المتحدة فقط.
فإف اإلجراءات الجماعية المقصكدة بالدراسة  -بغض النظر عف تعريفيا -ىي تمؾ
كعمى العمكـّ ،

أف نظاـ األمف
األساليب التي ارتضتيا الدكؿ سبيبل لتحقيؽ األىداؼ المتعمقة بالسمـ كاألمف الدكلييف ،إذ ّ
الجماعي يقكـ عمى أساس الطابع الدفاعي المشمكؿ بتضامف كمسئكلية جميع الدكؿ المشكمة لممجتمع

الدكلي كليس عمى تحالفات إقميمية أك ذات مصالح مشتركة فقط.
كما أّنو يمثؿ الكظيفة الرئيسية لممنظمة الدكلية حاليا باعتبار كظيفتيا األساسية تتمثؿ في منع

الحركب ،كلقد تضمف ميثاؽ ىذه األخيرة برأم األستاذ حسف نافعة تصك ار عاما كشامبل لمفيكـ األمف
الجماعي كتطبيقاتو اعتمادا عمى اآلليات كالعناصر التالية:
-1االعتماد عمى مجمكعة مف القكاعد كالمبادئ السمككية العامة المتفؽ عمييا عالميا كالتي يجب
عمى الدكؿ االلتزاـ بيا في الممارسات الدكلية كالسياسات الخارجية ،كمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف
الداخمية لمدكؿ كمبد أ حظر استخداـ القكة أك التيديد بيا في العبلقات الدكلية كالحث عمى تسكية
النزاعات بالطرؽ السممية سكاء كانت دبمكماسية أك قضائية؛

:Yves Petit, op-cit, p22.

: Jacques Ballalaoud, l’ONU et les opérations de la paix, Éditions Dalloz, Paris,1971, p68.
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1
2

-2إقرار الحؽ في مراقبة سمكؾ الدكؿ كالمحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف كاتخاذ اإلجراءات
البلزمة في مكاجية منتيكي قكاعد الشرعية الدكلية سكاء السممية أك العسكرية كمعاقبة كردع ىؤالء مف
قبؿ ىيئة قادرة عمى ذلؾ،عمى غرار مجمس األمف الدكلي؛
-3االعتماد عمى عدد مف الييئات كالمؤسسات التي تستطيع مساعدة الدكؿ لتسكية خبلفاتيا بالطرؽ
السممية عف طريؽ التعاكف الدكلي كالحكار لتخفيؼ حدة االحتقاف بيف الدكؿ عمى غرار محكمة العدؿ
الدكلية كبعض المنظمات اإلقميمية المتخصصة.1
ثانيا :تطور نظام األمن الجماعي
إف الحديث عف تطكر ىذا النظاـ يحتـ عمينا الرجكع إلى مرحمة عيد عصبة األمـ ،حيث دار نقاش
حاد حكؿ تبنيو ككيفية تطبيقو لـ يكف ذك فعالية كبيرة نظ ار الحتفاظ كؿ عضك لنفسو بحؽ تقرير مدل
كجكد عدكاف مف الدكلة المعنية بمخالفة أحكاـ العيد.
كما أف عيد العصبة  -كما سبؽ القكؿ  -لـ يتضمف تحريما قاطعا لمحرب ،بؿ اكتفى بالنص عمى
مجمكعة مف القيكد لمحد منيا تضبط حؽ الدكؿ في المجكء الستعماؿ القكة كاعتبر أف الحرب تككف غير
شنت قبؿ المجكء لمقضاء أك التحكيـ أك مجمس العصبة ،أك عرضت القضية عمى أحد ىذه
مشركعة إذا ّ

األجيزة ثـ شنت الحرب قبؿ انقضاء ثبلثة أشير مف صدكر القرار أك الحكـ فييا ،أك شنت الحرب ضد

دكلة قبمت بقرار التحكيـ أك غيرىا مف الكسائؿ التحاكمية .2فإف تكفّرت إحدل ىذه الحاالت يقكـ الحؽ
في تطبيؽ نظاـ األمف الجماعي الكارد في المكاد مف  11إلى  16مف العيد.3
أف احتفاظ كؿ عضك بحؽ تكييؼ الفعؿ المرتكب ،كالطابع االختيارم لمعقكبات العسكرية الذم
إال ّ

يتطمب اإلجماع ككذا انعداـ القكة العسكرية المكحدة،كؿ ىذا أدل إلى فشؿ النظاـ كتحكلّو إلى عقكبات
اقتصادية في غالب األحياف كتمؾ التي فرضت عمى إيطاليا بعد اعتدائيا عمى إثيكبيا .4
كبسبب ىذا الفشؿ تكالت الجيكد الدكلية الرامية إلى سد الثغرات المتعمقة بتطبيؽ ىذا النظاـ ،كىي
جيكد تبمكرت في تبني كؿ مف بركتكككؿ جنيؼ لسنة  1925كاتفاقية تطكير الكقاية مف الحركب
( ،)1931/09/26كغيرىا مف الجيكد التي ظمت عاجزة عف إقرار النظاـ بصفة كمية  ،إلى أف ظيرت
 :1حسف نافعة ،المرجع السابؽ،ص.3

 :2أمعمر بكزنادة ،المنظمات اإلقميمية كنظاـ األمف الجماعي،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،1992،ص.26-25

3
4

 :محمد حافظ غانـ ،مبادئ القانكف الدكلي العاـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1972 ،ص .748

 :عبد اهلل محمد آؿ عيكف ،المرجع السابؽ ،ص .70
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منظمة األمـ المتحدة التي كاف ليا دكر كبير في دفع نظاـ األمف الجماعي إلى التقدـ مف خبلؿ محاكلة
تفادم العيكب التي عرقمت عمؿ العصبة سابقا.
فرغـ تجاىؿ ميثاؽ األمـ المتحدة لتعريؼ النظاـ بصكرة مباشرة ،إال ّأنو أقر بكجكده اعتمادا عمى

إيجاد نكع مف العقد االجتماعي ذم الطابع الدكلي حظر بمكجبو استخداـ القكة مقابؿ نظاـ يضمف األمف
مف طرؼ الجميع في مكاجية الكؿ كلفائدة الكؿ.1
إف أىـ ما ميز النظاـ في عيد المنظمة األممية ىك الطابع المركزم الذم أككؿ ميمة القياـ بو إلى
ّ

مجمس األمف بمكجب المادة  39مف الميثاؽ التي تمنح لممجمس سمطة تقديرية لمدل كجكد عدكاف مف
عدمو كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة بمنع تيديد السمـ كاألمف الدكلييف مف خبلؿ إصدار الق اررات المناسبة
التي تشمؿ إجراءات عسكرية كأخرل غير عسكرية كفؽ ما جاء في المادتيف  41ك 42مف الميثاؽ،
تتخذ تبعا لجسامة االنتياؾ بعد مكافقة أغمبية أعضائو ككؿ األعضاء الدائميف فيو ،2فالمجمس ىنا يمعب
دكر الشرطة الدكلية القائمة عمى أمكر حفظ النظاـ العاـ.3
إف الدكؿ ىنا تقبؿ التنازؿ عف حقيا في المجكء الستخداـ القكة مقابؿ كفالة حفظ أمنيا مف طرؼ
مجمس األمف ،كالدكلة التي تنتيؾ الحظر المفركض عمييا حكؿ استخداـ القكة يفترض فييا أنيا تتكقع
تدخؿ مجمس األمف نيابة عف المجتمع الدكلي .4
كفي ىذا الصدد ألزـ الميثاؽ الدكؿ األعضاء كغير األعضاء في الييئة بتقديـ المعكنة البلزمة
لممجمس إلنجاح ميمتو كمنعيا مف تقديـ العكف لمدكلة المعتدية ،إذ أف القكاعد كاإلجراءات التي يتخذىا

: « Il repose sur l’idée d’une sorte d’un contrat social international ou l’interdiction du recours à

1

la force est imposée en échange d’un système garantissant en principe la sécurité contre tous, par
tous et pour tous ». cité par Yves Petit, op-cit, p22.

 :2تنص المادة  27فقرة  03مف الميثاؽ .عمى أنو "تصدر ق اررات مجمس األمف في المسائؿ األخرل كافة بمكافقة أصكات تسعة مف

أعضائو يككف مف بينيا أصكات األعضاء الدائميف متفقة ،بشرط أنو في الق اررات المتخذة تطبيقان ألحكاـ الفصؿ السادس كالفقرة 3

مف المادة  52يمتنع مف كاف طرفان في النزاع عف التصكيت".
3

:Yves Petit,op-cit,pp22-23.

 :بكك ار إدريس ،المرجع السابؽ،ص.291

2

 :4عمي جميؿ حرب ،نظرية الجزاء الدكلي المعاصر ،نظاـ العقكبات الدكلية ضد الدكؿ كاألفراد،المكسكعة الجزائية الدكلية ،الجزء

األكؿ ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت ،2013 ،ص .273
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كيطمبيا المجمس بيذا الصدد تعد بمثابة قكاعد آمرة ،1حيث تنص المادة  43عمى كجكب أف تضع الدكؿ
تتضمف عدد ىذه
تحت تصرؼ المجمس القكات المسمحة كالتسييبلت البلزمة طبقا التفاقيات تبرميا معو
ّ

القكات كأنكاعيا كمدل جاىزيتيا كأماكنيا ،كما أكجبت عمى الدكؿ كذلؾ ضركرة تكفير كحدات جكية

مؤىمة لبلستخداـ فك ار ألعماؿ القمع الدكلي المشتركة.2
كلقد أ ّكدت المادة  45عمى ضركرة استعداد ىذه القكات لبلستعماؿ كتنفيذ التدابير الدكلية في أم
كقت يراه المجمس مناسبا كذلؾ بإشراؼ لجنة أركاف الحرب.3
فإف ميمة اتخاذ اإلجراءات الجماعية الكفيمة بإعادة السمـ إلى نصابو ليست ميمة محصكرة
كلئلشارة ّ

في مجمس األمف ،فالجمعية العامة كذلؾ ليا اختصاص  -كلك كاف بصكرة ثانكية  -في ىذا المجاؿ
أف اإلجراءات
طبقا لممكاد مف  10إلى  14كالمادة  3/24كالمادة  35مف الميثاؽ ،كىك ما يكضح ّ
الجماعية ميمة مكككلة لمييئة األممية ككؿ كليس لمجمس األمف لكحده.4

بأف ىذا األخير لـ يكف
كفي ىذا الخصكص ،يتميز ميثاؽ األمـ المتحدة عف عيد عصبة األمـ ّ

ينظر إلى استخداـ القكة المسمحة ككسيمة لمقمع الجماعي إال بصكرة ثانكية بعد أف تستنفذ الكسائؿ
السممية كالضغكط االقتصادية دكف أف تأتي بنتيجة إيجابية ىي كقؼ العدكاف ،أما الميثاؽ فأعطى لمقكة
العسكرية مكانة ميمة كاعتبرىا الكسيمة األنجع ك األسرع لرد العدكاف.5

5

 :تنص المادة  43عمى  ":يتعيد جميع أعضاء "األمـ المتحدة" في سبيؿ المساىمة في حفظ السمـ كاألمف الدكلي ،أف يضعكا

تحت تصرؼ مجمس األمف بناء عمى طمبو كطبقان التفاؽ أك اتفاقات خاصة ما يمزـ مف القكات المسمحة كالمساعدات كالتسييبلت
الضركرية لحفظ السمـ كاألمف الدكلي كمف ذلؾ حؽ المركر .

يجب أف يحدد ذلؾ االتفاؽ أك تمؾ االتفاقات عدد ىذه القكات كأنكاعيا كمدل استعدادىا كأماكنيا عمكمان كنكع التسييبلت
كالمساعدات التي تقدـ .

بناء عمى طمب مجمس األمف ،كتبرـ بيف مجمس األمف كبيف
تجرل المفاكضة في االتفاؽ أك االتفاقات المذككرة بأسرع ما يمكف ن
أعضاء "األمـ المتحدة" أك بينو كبيف مجمكعات مف أعضاء "األمـ المتحدة" ،كتصدؽ عمييا الدكؿ المكقعة كفؽ مقتضيات أكضاعيا
الدستكرية".

 :3تنص المادة  45عمى " :رغبة في تمكيف األمـ المتحدة مف اتخاذ التدابير الحربية العاجمة يككف لدل األعضاء كحدات جكية
أىمية يمكف استخداميا فك انر ألعماؿ القمع الدكلية المشتركة.كيحدد مجمس األمف قكل ىذه الكحدات كمدل استعدادىا كالخطط

ألعماليا المشتركة ،كذلؾ بمساعدة لجنة أركاف الحرب كفي الحدكد الكاردة في االتفاؽ أك االتفاقات الخاصة المشار إلييا في المادة

."43
4
5

 :عبد اهلل محمد آؿ عيكف  ،المرجع السابؽ ،ص .128

 :المرجع نفسو ،ص .82
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أف تفعيؿ نظاـ األمف الجماعي ككضعو مكضع التنفيذ أمر متكقؼ عمى تحقؽ شرط جكىرم
غير ّ

ىك تحقيؽ اإلجماع مف الدكؿ دائمة العضكية ،التي كاف مف المفترض لحظة كضع الميثاؽ أف تظ ّؿ
دكال حميفة لؤلبد كما كاف عميو األمر عند نياية الحرب العالمية الثانية ككضع ىذا الشرط عمى ىذا
أف ذلؾ التحالؼ ما لبث أف تف ّكؾ كانقسـ إلى معسكريف متصارعيف مما أثّر بشكؿ كبير
األساس ،إالّ ّ
عمى نظاـ األمف الجماعي ،1كمف آثار ىذا االنقساـ يمكف أف نذكر:

 عدـ استكماؿ آليات النظاـ نفسو ،حيث لـ تستكمؿ لجنة أركاف الحرب االتفاؽ عمى كيفية تشكيؿالجيش الدكلي عمى النحك الكارد ذكره في المادة 43كانتيى األمر بتجميد المجنة نفسيا؛
 االستعماؿ المتكرر لحؽ الفيتك الذم عرقؿ عمؿ مجمس األمف لدرجة الشمؿ أحيانا.2فغياب قكات مسمحة دائمة تعمؿ تحت إمرة األمـ المتحدة كلجكئيا الدائـ إلى التعاقد مع الدكؿ التي
تبدم استعدادا لمتدخؿ عسكريا ،3كسعييا لتأميف المساعدات مف الدكؿ األعضاء كشمؿ لجنة أركاف
الحرب كرغبة الدكؿ في إبقاء جيكشيا تحت تصرفيا ىي ،خمؽ فجكة بيف الطمكحات السياسية لممنظمة
كالقدرات العسكرية المتكفرة لدييا ،كأفرغ نظاـ األمف الجماعي مف محتكاه كأثبت فشؿ ىذا النظاـ.4
كما أدل بو إلى االنحراؼ حيث راح كؿ معسكر يبحث عف البديؿ لحماية أمنو  ،كفي ىذا الصدد
ظير حمؼ شماؿ األطمسي سنة  1949كحمؼ كارسك  1955مما أدل لظيكر مناطؽ نفكذ في العالـ
مناقضة لؤلمف الجماعي الذم يتعامؿ مع المجتمع الدكلي ككؿ ككحدة كاحدة ،5بينما ىي تتعامؿ مع
جزء فقط مف العالـ تضعو تحت حماية قكة عظمى كليس تحت حماية مجمس األمف صاحب
االختصاص األصيؿ في ذلؾ.

1

 :عبد اهلل محمد آؿ عيكف  ،المرجع السابؽ ،ص .209

 :2استخدـ حؽ الفيتك خبلؿ الفترة الممتدة مف  1946إلى  1985كىي فترة الحرب الباردة حكالي  200مرة ككانت أغمب

االستخدامات تتـ مف طرؼ االتحاد السكفييتي قبؿ انقبلب المكازيف كانييار المعسكر الشرقي لتأخذ الكاليات المتحدة الريادة في ذلؾ.

 :3كىذا عمى غرار ما حصؿ إباف حرب الخميج الثانية لدل غزك العراؽ لمككيت كحرب الخميج الثالثة لدل غزك الكاليات المتحدة

األمريكية لمعراؽ كالتي لـ تتـ أصبل بتفكيض مف مجمس األمف ،كماحصؿ كذلؾ إباف األزمة الصكمالية.

 :4كمثاؿ عمى ذلؾ يمكف أف نستشيد باستعماؿ حؽ الفيتك مف طرؼ الكاليات المتحدة األمريكية لتفادم إدانة الكياف الصييكني

بالجرائـ التي يرتكبيا في حؽ الشعب الفمسطيني كعدـ تمكينو مف حقكقو.لبلطبلع عمى تفاصيؿ استخداـ حؽ الفيتك راجع" :التاريخ
األسكد ألمريكا في استخداـ حؽ الفيتك" ،عمى المكقعhttp://www.jammoul.net/forum/showthread.php?20482:

 :5ليس أدؿ عمى ذلؾ مف الحرب الككرية التي اندلعت في  1950/11/03كالتي بينت استحالة تطبيؽ نظاـ األمف الجماعي في

ظؿ كجكد قكل متصارعة تممؾ كؿ منيا مقعدا دائما في مجمس األمف.
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ككمحاكلة لتجنب فقد السيطرة كميا ،اتخذت الجمعية العامة ق ار ار ميما إباف األزمة الككرية ىك قرار
"اإلتحاد مف أجؿ السبلـ" تصرفت فيو بالنيابة عف مجمس األمف الذم فشؿ في حؿ األزمة.1
كرغـ أىمية ىذا القرار إال أنو ال يمكف االعتماد عميو اعتمادا كميا كبديؿ لنظاـ اإلجراءات الجماعية
بسبب أف الجمعية العامة تصدر تكصيات فقط ال تتمتع بالقكة اإللزامية ضؼ إلى أنو قد تـ تجريب ىذا
النكع مف الق اررات في مناسبتيف الحقتيف سنة  ،1956األكلى كانت خبلؿ تدخؿ االتحاد السكفييتي في
المجر لقمع الثكرة بالقكة كالثانية إباف أزمة قناة السكيس بمصر .2
كثبت فشؿ الجمعية العامة في حؿ األزمة األكلى فشبل كميا بينما نجحت نكعا ما في حؿ األزمة
الثانية أك عمى األقؿ في كقؼ العدكاف بغض النظر عف النتائج التي أحدثيا.
كىذا يد ّؿ عمى أنو ال يمكف االعتماد كمية عمى قرار اإلتحاد مف أجؿ السبلـ كبديؿ مضمكف ألف
نجاحو مرتبط بإرادة الدكؿ كاستعدادىا لمتعامؿ مع األزمة كتبعا لمساس األزمة بمصالح الدكؿ الكبرل،
أف أزمة المجر كانت تمس باالتحاد السكفييتي فقد فشمت الجمعية في التصدم ليا بينما لـ تمس
فبما ّ
أزمة السكيس بمصالح أمريكا كال مصالح االتحاد السكفييتي مما ساعد عمى حميا.3

كبالرغـ مف أف مكازيف القكل كانت راجحة قميبل لصالح الكاليات المتحدة األمريكية رغـ كجكد الثنائية
القطبية بدليؿ الممارسات اإلسرائيمية في األراضي العربية عاـ  1967التي لـ يتمكف مجمس األمف مف
كقفيا بسبب رعاية الكاليات المتحدة األمريكية لمكياف الصييكني ،كتقاعس االتحاد السكفييتي كذلؾ عف
منعيا مما بيف عجزه عف تقديـ المساعدة لمدكؿ الصديقة مف غير دكؿ الكتمة الشرقية.
كرغـ ضعؼ المنظمة األممية في مكاجية األزمات إباف فترة الحرب الباردة،إال أف التكازف النسبي بيف
المعسكريف الشرقي كالغربي خبلؿ تمؾ الفترة ساىـ في منع ىيمنة قكة كحيدة عمى العالـ ،حيث رجع
األمؿ مف جديد بإحياء نظاـ األمف الجماعي كاستكماؿ مقكماتو مف خبلؿ المناداة بأف تمعب المنظمة
األممية دك ار رئيسيا في المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف مف خبلؿ إقامة نظاـ عالمي جديد.
كىك ما بدأت منظمة األمـ بالفعؿ في تطبيقو كاتضح مف خبلؿ كيفية تعامميا مع الغزك العراقي
أف مجمس
لمككيت في  ، 1990/06/02كرغـ التحفظ عمى نكعية الق اررات الصادرة كمضمكنيا ،إال ّ

1
2

 :غضباف مبركؾ ،المرجع السابؽ ،ص .133

 :المرجع نفسو ،ص .136

 :3حسف نافعة ،المرجع السابؽ ،ص.7
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األمف قاـ بإصدار عدة ق اررات بناء عمى الفصؿ السابع مف الميثاؽ كفرض عقكبات عمى العراؽ بدا
أف نياية الحرب الباردة قد أحيت نظاـ األمف الجماعي.1
لمعالـ مف خبلليا ّ

أف النكايا الحقيقية لمكاليات المتحدة األمريكية كانت مختمفة ،مما أدل إلى إيقاؼ عممية إحياء
إال ّ

نظاـ األمف الجماعي ،حيث أنيا كبمجرد حصكليا عمى القرار 678مف مجمس األمف تخمت عف
اإلجراءات الجماعية كقامت بقيادة العمميات العسكرية ضد العراؽ بصكرة منفردة لـ يستطع المجمس
إيقافيا كالتصرؼ إزاءىا بصكرة صائبة.
فتحكلت آلية مجمس األمف إلى أداة مسخرة بيد الكاليات المتحدة استمرت في العمؿ بيا لمدة طكيمة
ّ
حتى كقكع أحداث الحادم عشر سبتمبر  2001كالتي كشفت عف نمط جديد الستخداـ القكة ىك الحرب
عمى اإلرىاب كالتي أصدر بمكجبيا مجمس األمف عدة ق اررات منيا القرار  1373الذم فرض عمى
أعضاء األمـ المتحدة اتخاذ إجراءات جماعية تنفيذية عمى الصعيد المالي كاألمني لمكافحة اإلرىاب في
إطار الفصؿ السابع مف الميثاؽ ،كالقرار  1377الذم أداف اإلرىاب كجرمو بكؿ صكره.
كاتخذت الكاليات المتحدة ىذه الق اررات كغطاء لشرعية استعماليا لمقكة بحجة مكافحة اإلرىاب ككانت
بداية عمميا بيا مف أفغانستاف ،كبالتالي فقد أزاحت باإلجراءات الجماعية جنبا مرة أخرل خصكصا مع
استمرار سمسمة حركبيا عمى غرار حرب العراؽ  ،22003التي استبعد فييا نظاـ األمف الجماعي
استبعادا كميا.3
كعمى العمكـ يمكف تمخيص االنحراؼ الحاصؿ في تطبيؽ نظاـ األمف الجماعي في نقطتيف:
فيك مف جية انحراؼ ذك طبيعة قانكنية متمثؿ في االستخداـ المفرط كالعشكائي لمقكة مف الدكؿ
الكبرل بناء عمى التكسع في تفسير مفيكـ الدفاع الشرعي كاالنتقاؿ إلى مفاىيـ جديدة عمى غرار الحرب
الكقائية ،كالتقميؿ مف شأف اإلجراءات الجماعية كالقكؿ بعدـ فاعميتيا.
كمف جية أخرل فيك انحراؼ مؤسساتي حاكؿ التغطية عمى عجز نظاـ األمف الجماعي عف مسايرة
المؤسسات الجديدة التي أنشأتيا األمـ المتحدة لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف عمى غرار قكات حفظ السبلـ
الدكلية ،حيث أككؿ ميمة التنفيذ لدكلة كاحدة كليس لممنظمة األممية.
1

 :رانة عطا اهلل ،الضربات االستباقية ،المرجع السابؽ ،ص .181

 :2لمزيد مف التفصيؿ حكؿ الحرب عمى العراؽ راجع  :إيماف أحمد رجب ،النظاـ اإلقميمي العربي في مرحمة ما بعد االحتبلؿ

األمريكي لمعراؽ ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت.2010 ،
 :3حسف نافعة ،المرجع السابؽ ،ص.9
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الفرع الثاني :إجراءات تطبيق نظام األمن الجماعي
كفقا لما كرد في الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،فإف مجمس األمف ىك السمطة المخكلة
بممارسة ىذا االختصاص ،مف خبلؿ تكييؼ التصرفات الكاقعة مف الدكؿ ،ثـ اتخاذ اإلجراءات
الضركرية لمنع تيديد السمـ أك قمع العدكاف(أكال) ،فإف فشؿ المجمس في ذلؾ ،فبلبد مف البحث عف
كسائؿ أخرل تدعـ تطبيؽ ىذا النظاـ (ثانيا).
أوال:مقتضيات تطبيق نظام األمن الجماعي والتدابير الالزمة لذلك
تنبع سمطة مجمس األمف في تطبيؽ نظاـ األمف الجماعي أساسا مف المادة  39مف الميثاؽ التي
تمنحو سمطة عقد اجتماعات لفحص كتشخيص الحالة المعركضة أمامو ،حيث تنص عمى ما يمي:
يقرر مجمس األمف ما إذا كاف قد كقع تيديد لمسمـ أك إخبلؿ بو أك كاف ما كقع عمبلن مف أعماؿ
" ّ

يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير طبقان ألحكاـ المادتيف  41ك42
العدكافّ ،
كيقدـ في ذلؾ تكصياتو أك ّ
لحفظ السمـ كاألمف الدكلي أك إعادتو إلى نصابو" .كبعد تأ ّكده مما ىك معركض عميو لو الحؽ في اتخاذ

التدابير التي يراىا مناسبة بحسب جسامة االنتياؾ .
 -1حاالت ومقتضيات العمل بسمطات المادة 39من الفصل السابع :بعد دراسة الحالة المعركضة
عمى مجمس األمف يقرر ىذا األخير ما إذا كانت تشكؿ تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلي أك إخبلال بو أك أنيا
عمؿ عدكاني دكف كجكد ألم نكعو مف أنكاع الرقابة عمى عممو.1
يعد تيديدا لمسمـ ،كال
أ -تكييف الفعل عمى أنو تيديد لمسمم :لـ يضع الميثاؽ معيا ار محددا لما ّ
ضابطا لما يجب اتخاذه مف إجراءات كتدابير بخصكصو تاركا المسألة لتقدير مجمس األمف ،كىك ما
2
السككت كاف مقصكدا كلـ يكف عفكيا بيدؼ ترؾ
يستشؼ مف عبارة ّ
ّ
"يقدـ في ذلؾ تكصياتو" .كىذا ّ

المجاؿ مفتكحا لممجمس لتكسيع سمطاتو كنشاطاتو حتى تشمؿ الكقائع كالحاالت المتطكرة كالمختمفة عف
تمؾ التي كانت مكجكدة كقت كضع الميثاؽ فقط كىذا رغبة في مسايرة التطكرات الزمنية دكنما الحاجة

إلى تعديؿ الميثاؽ ككؿ.

 :1مصطفى السيد عبد الرحمف ،قانكف التنظيـ الدكلي ،األمـ المتحدة ،د د ف ،2002 ،ص.207

2

 :عبد اهلل محمد آؿ عيكف ،المرجع السابؽ ،ص .100
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كعمى العمكـ ،فإف التيديد مؤشر عمى كجكد حالة خطيرة تدعك لمقمؽ ك يجب اتخاذ اإلجراءات كالتدابير
المناسبة ليا لكضع حد ليا كالقضاء عمييا قبؿ أف تتحكؿ إلى ما ىك أسكأ.

1

فإذا أسقطنا ىذا المفيكـ عمى حالة تيديد السمـ ،فإنو يمكننا أف نقكؿ أف المقصكد بما كرد في المادة
 39ىك تيديد دكلة أخرل بالدخكؿ معيا في حرب أك التدخؿ في شئكنيا الداخمية أك تيديدىا باستخداـ
إحدل صكر العنؼ ضدىا ،كما يمكف أف نعتبر الحاالت التالية مف الحاالت التي تيدد السمـ:
 الحركب التي تقع بيف دكلتيف مف الدكؿ الكبرل؛ الحركب التي تقع بيف الدكؿ المنتجة لمطاقة؛ الحركب التي تقع في منطقة جغرافية ميمة كالدكؿ التي تتحكـ في المضايؽ البحرية اإلستراتيجية؛ الحركب التي تقع بيف دكلتيف منظمتيف لتكتميف دكلييف؛ كؿ تيديد جدم باستخداـ القكة المسمحة.2كال يقتصر مفيكـ تيديد السمـ عمى التيديد الخارجي فقط ،بؿ يمتد ليشمؿ كذلؾ الصراعات الداخمية
التي تككف عمى قدر كبير مف الجسامة خصكصا إف كاف يمتد ليعرض سبلمة الدكؿ المجاكرة لمخطر،
كليشمؿ كذلؾ االنتياكات الخطيرة لحقكؽ اإلنساف.
كفي ىذا الصدد نشير إلى ما كرد في بياف لمجمس األمف في  1991/01/31حيث جاء فيو أف:
"....السمـ كاألمف الدكلييف ال ينبثقاف فقط مف غياب الحركب كالنزاعات المسمحة بيف الدكؿ ،فثمة
تيديدات أخرل ذات طبيعة غير عسكرية لمسمـ تجد مصدرىا في عدـ االستقرار في المياديف االقتصادية
كاالجتماعية كالبيئية كاإلنسانية.".....

3

فمف خبلؿ متابعة ممارسات المجمس ،نجد أنو تكسع فعبل في فكرة تيديد السمـ ،4فخبلؿ الجمسة التي
أقر أف التخمؼ كاالنتياكات العامة
عقدىا في  1992/1/31عمى مستكل رؤساء الدكؿ كالحككمات ّ
:Nathalie Thomé, op-cit, p56.

1

2

 :سييؿ حسيف الفتبلكم ،جرائـ الحرب كجرائـ العدكاف ،مكسكعة القانكف الدكلي الجنائي  ،2دار الثقافة،عماف ،األردف،2011 ،

3

 :راجع بياف مجمس األمف الصادر بتاريخ ،1992/1/31الكثيقة رقـ  ،23500/Sص .143

ص .215

 :4يمكف في ىذا الخصكص اإلشارة إلى بعض الق اررات التي اعتبرىا مجمس األمف تيديدا لمسمـ كالقرار  688الذم صدر في

أعقاب غزك الككيت كاعتبر ما يتعرض لو تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف ،القرار  841الصادر في 17جكاف 1993بشأف ىايتي الذم

اعتبر تدىكر األكضاع فييا بسبب استيبلء العسكر عمى السمطة تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف ،كأخي ار القرار  794الصادر فيء

 1993/2/3بشأف الصكماؿ كالذم كصؼ المأساة اإلنسانية الناشئة عف النزاع الصكمالي بأنيا تشكؿ تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف.

- 79 -

لحقكؽ اإلنساف كتدفؽ البلجئيف عقب اندالع الحركب األىمية كاإلرىاب الدكلي كميا تشكؿ تيديدا لمسمـ
كاألمف الدكلييف.1
كخبلصة الحديث ىك أنو لمقكؿ بكجكد حالة تيدد السمـ كاألمف الدكلييف يجب تكفر ما يمي:
 أف يصدر تصرؼ مخالؼ ألحكاـ القانكف الدكلي كميثاؽ األمـ المتحدة كالتيديد باستخداـ القكة أكاالستعداد لخكض حرب أك التدخؿ في الشئكف الداخمية لدكلة أخرل؛
 أالّ يترتب عمى ىذا التيديد االستخداـ الفعمي لمقكة كتنفيذ التيديد عمى أرض الكاقع ،بؿ يقتصرعمى بث الرعب في نفس الد كلة كقكاتيا كمكاطنييا ،حيث أنو إذا استخدمت القكة فعبل تحكؿ التيديد إلى
إخبلؿ بالسمـ كاألمف الدكلييف.
ب -تكييف الفعل عمى أنو إخالل بالسمم واألمن الدوليين :اإلخبلؿ بالسمـ ىك فكرة تشمؿ كؿ
الحاالت التي تنشب فييا أعماؿ الحرب باستعماؿ القكة كالعنؼ ،كلقد أدخمت ىذه الفكرة بطمب مف الكفد
السكفييتي خبلؿ مناقشات مؤتمر ساف فرانسيسكك.2
ككفقا لممادة  39فإف اإلخبلؿ بالسمـ يككف في حالة كقكع عمؿ مف أعماؿ العنؼ ضد دكلة ما أك
كقكع صداـ مسمح داخؿ إقميـ دكلة مف شأف استم ارره االنتقاؿ مف حالة التيديد إلى حالة أشد خطكرة.
فاإلخبلؿ بالسمـ ىك المرحمة التي تتكسط التيديد ككقكع العمؿ العدكاني فعميا ،فيك أخطر مف التيديد
كأقؿ جسامة مف العدكاف ،كبالرجكع إلى الممارسات العممية لمجمس األمف نجد أنيا تميزت بقمة الحاالت
التي كيفت عمى أنيا كذلؾ ،كىذا راجع إلى االعتبارات السياسية كالمصالح اإليديكلكجية ألعضائو التي
تمنع اتخاذ مثؿ ىذه الق اررات ،كمف بيف الممارسات القميمة لممجمس نذكر القضية الفمسطينية التي أصدر
أف
بمكجبيا القرار 54في 15جكيمية  1948كالتي كضح فييا المقصكد باإلخبلؿ بالسمـ ،حيث اعتبر ّ
عدـ اإلذعاف لقرار كقؼ إطبلؽ النار في فمسطيف أحد مظاىر اإلخبلؿ بالسمـ كفؽ المادة 39مف

الميثاؽ.3

 :1لئلطبلع حكؿ مناقشات كمداخبلت الدكؿ بيذا الخصكص ارجع إلى المكقع التالي:

http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N92/601/99/IMG/N9260199.pdf?openelement
:Nathalie Thomé, op-cit,p57.

: Gaja Giorgio, Réflexions sur le rôle de Conseil de sécurité dans le nouvel ordre mondial,
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2
3

RGDIP, 1993,p 307.

كما يمكف أف نذكر كذلؾ التكييؼ الذم تبناه المجمس إزاء قياـ ككريا الشمالية بغزك ككريا الجنكبية
قرر أف ىذا العمؿ يشكؿ إخبلال بالسمـ كدعا األطراؼ إلى كقؼ العنؼ كأعاد
في  1950/6/25حيث ّ
أف تصرؼ ككريا الشمالية إخبلؿ بالسمـ بقرار آخر الحؽ أصدره في .11950/06/27
تأكيد ّ

كيمكف أف نذكر أخي ار القضية العراقية الككيتية التي كيفيا مجمس األمف الدكلي في إحدل مراحميا

عمى أنيا إخبلؿ بالسمـ كاألمف الدكلييف.
تكضح بشكؿ أكيد أف ىذا األخير لـ
فإف السكابؽ الدكلية لممارسات مجمس األمف
ّ
كعمى العمكـّ ،

يمتزـ بمعايير كاضحة في تكييؼ األكضاع الدكلية كالنزاعات كاالضطرابات الحاصمة فكانت الظركؼ

السياسية السائدة كمكانة الدكلة المعنية كمدل تأثيرىا في ق ارراتو ىي العكامؿ التي تؤثّر في التكييؼ عمى
حسب طبيعة كؿ حالة.2
ج -تكييف الفعل عمى أنو عدوان:يش ّكؿ تكييؼ الفعؿ مف طرؼ مجمس األمف عمى أنو حالة عدكاف
أخطر الحاالت عمى اإلطبلؽ التي تستدعي اتخاذ التدابير القمعية لمكاجيتيا ،كلقد أكرد الميثاؽ في
المادة  01الفقرة 01كجكب اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لقمعو.3
كلقد تركت صبلحية تقرير مدل كجكد عدكاف إلى المجمس ذاتو كفؽ المادة  39باعتبار العدكاف ىك
أخطر صكر االستخداـ غير المشركع لمقكة ،خصكصا في ظؿ التطكر الرىيب في أساليب ككسائؿ
القتاؿ .
كلقد لكحظ إباف قياـ إسرائيؿ بالعدكاف عمى المفاعؿ النككم العراقي سنة  1981اختبلؼ في
التكييؼ بيف مجمس األمف كالجمعية العامة ،إذ أصدرت الجمعية العامة قرارىا رقـ  27في
 1981/11/13تحت عنكاف العدكاف اإلسرائيمي المسمح عمى المنشآت النككية العراقية كآثاره الخطيرة
عمى النظاـ الدكلي الثابت فيما يخص استخداـ الطاقة النككية في األغراض السممية كعدـ انتشار

 :1نجاة قصار" ،الحدكد القانكنية الستخداـ القكة الدكلية مف خبلؿ ممارسات األمـ المتحدة" ،في المجمة المصرية لمقانكف الدكلي،

المجمد ،1975، 31ص.247
2

 :سييؿ حسيف الفتبلكم ،المرجع السابؽ ،ص .216

 : 3تنص الفقرة األكلى مف المادة األكلى مف الميثاؽ عمى أنو ":مقاصد األمـ المتحدة ىي حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كتحقيقا لياتو

الغاية تتخذ الييئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تيدد السمـ كإلزالتيا كتقمع أعماؿ العدكاف كغيرىا مف كجكه اإلخبلؿ

بالسمـ."..

- 81 -

األسمحة النككية كالسمـ كاألمف الدكلييف ،بينما اكتفى المجمس باعتبار ىذا الفعؿ مجرد خطر عمى السمـ
فقط.1
كذلؾ تصرؼ مجمس األمف إزاء قياـ إسرائيؿ  -بناء عمى قكانينيا الداخمية  -بضـ إقميـ الجكالف
السكرم في  ، 1981/12/14إذ كبعد أف كيفتو الجمعية العامة عمى أنو عمؿ عدكاني يندرج تحت خانة
الضـ غير المشركع ،اكتفى المجمس بالقكؿ أنو ليس ليذا القانكف اإلسرائيمي كجكد قانكني كطالب
ّ
بإلغائو ،كىك ما لـ يحصؿ لحد اليكـ كبقي إقميـ الجكالف محتبل كما ىك معركؼ.2

 -2التدابير التي يجوز اتخاذىا من المجمس تطبيقا لنظام اإلجراءات الجماعية:
بعد التأكد مف كقكع حالة مف الحاالت المكجبة لتطبيؽ نظاـ اإلجراءات الجماعية ،يحؽ لمجمس
األمف مكاجيتيا مف خبلؿ اتخاذ تدابير محددة قانكنا تتدرج في شدتيا بحسب نكع االنتياؾ الحاصؿ
كشدة خطكرتو.
ّ
أ-إصدار التوصيات :ىي كسيمة مف الكسائؿ المتاحة أماـ مجمس األمف تعمؿ حسب طبيعة النزاع
كظركفو الخاصة ،كلقد استعمؿ المجمس ىذا األسمكب إباف األزمة الككرية سنة 1950أيف أصدر تكصية
لرد العدكاف الكاقع عمى أراضييا.3
لجميع الدكؿ األعضاء في منظمة األمـ المتحدة لتساعد ككريا ّ
كما استعممت األمـ المتحدة ىذا التدبير كذلؾ في حاالت أخرل منيا دعكتيا جميع الدكؿ لقطع
عبلقاتيا االقتصادية مع ركديسيا كعدـ تزكيدىا باألسمحة كمقاطعتيا بتركليا ،الشيء ذاتو حصؿ إباف
األزمة الصكمالية التي استخدـ بشأنيا أسمكب التكصية مف خبلؿ عبارات (يحث ،يناشد ،يدعك).4
أف كركده في المادة  39ترتيب غير منيجي ألنيا مادة تتعمؽ
أف ما يؤخذ عمى ىذا األسمكب ّ
إال ّ

عدة حاالت بصكرة
أف مجمس األمف اعتمد عمى ىذا األسمكب في ّ
بتطبيؽ تدابير القمع العسكرية ،كما ّ

تراجعية ،حيث كاف يصدر ق اررات مف شأنيا إنياء أك عمى األقؿ المساىمة في إنياء األزمات ثـ يتراجع

عنيا كيكتفي بالتكصيات فقط ،عمى غرار تصرفو في مكاجية األزمة الصكمالية أيف أصدر القرار 746

 :1راجع المكقع:

http://www.un.org/french/doc/view-doc.asp?symbol₌A/RES/36/27

 :1راجع قرار مجمس األمف  497الصادر في  1981/12/17الفقرة األكلى منو ،متاح عمى المكقع:
2
3

www.un.org/french/doc/view-doc.asp?symbol₌S/RES/497

 :قرار مجمس األمف رقـ  ،)1981( 497الجمسة رقـ .3319

 :تكصية مجمس األمف الصادرة في  27جكاف  ، 1950القرار رقـ  ،83الكثيقة1511/S :

 :4رجب عبد المنعـ متكلي ،المرجع السابؽ ،ص.174
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(  ) 1992/3/17كالذم عبر فيو عف ما يشعر بو مف انزعاج بالغ مف المعاناة اإلنسانية الناتجة عف
الصراع ىناؾ كما يشكمو استم ارره مف تيديد لمسمـ كاألمف الدكلييف ،ثـ تراجع عنو كاكتفى بالتكصية فقط
لحؿ النزاع.1
ب -التدابير المؤقتة :ىي تدابير كردت في المادة  40مف الميثاؽ التي تنص عمى أنو:
" منعا لتفاقـ المكقؼ لمجمس األمف أف يقدـ تكصياتو أك يتخذ التدابير المنصكص عمييا في المادة
 ، 39كأف يدعكا المتنازعيف لؤلخذ بما يراه ضركريا أك مستحسنا مف تدابير مؤقتة ،كال تخ ّؿ ىذه التدابير
المؤقتة بحقكؽ المتنازعيف كمطالبيـ أك بمراكزىـ ،كعمى مجمس األمف أف يحسب لعدـ أخذ أحد
المتنازعيف بيذه التدابير المؤقتة حسابو."...
ككفقا ليذه األخيرة يجكز لممجمس األخذ بما يراه مناسبا كالزما كضركريا مف تدابير مؤقتة قبؿ تفاقـ
الكضع ،عمى أال تخؿ ىذه التدابير بمراكز األطراؼ القانكنية أك مطالبيـ المشركعة عمى غرار طمبو
منيـ كقؼ إطبلؽ النار أك رجكع القكات المتحاربة إلى خطكط عسكرية معينة ،أك االمتناع عف تكريد
السبلح لمناطؽ التكتر،أك سحب القكات المسمحة كاخبلء بعض المناطؽ.2
فالتدابير المؤقتة ىي إذف عمى العمكـ مجمكعة إجراءات يكصي بيا مجمس األمف لمحد مف تداعيات
نزاع دكلي كبمكغو درجة تيدد السمـ كاألمف الدكلييف أك تخؿ بيما ،كىي كذلؾ كسيمة مف كسائؿ اإلنذار
الكقائي ألطراؼ النزاع قبؿ المركر لئلجراءات الردعية،لحصر النزاع كالقضاء عميو في بدايتو حتى
يتمكف أطرافو مف حمو بالكسائؿ السممية.
كىذه التدابير ليست ذات طبيعة قسرية ،أم ليست إجبارية ،كما أنيا ذات طابع مؤقت ،كلقد مارس
المجمس ىذه السمطة في قرار لو سنة  1950في األزمة الككرية حيف دعا أطراؼ النزاع إلى إيقاؼ
القتاؿ كدعا ككريا الشمالية لسحب قكاتيا إلى ما بعد خط عرض  3.°30كما مارسيا كذلؾ بمكجب
القرار  )1990(660إثر اجتياح العراؽ لمككيت حيث طالبو بسحب جميع قكاتو فك ار.

1

:القرار  746الصادر في 17مارس ،1992ق اررات مجمس األمف لسنة  ،1992األمـ المتحدة ،نيكيكرؾ ،1993 ،ص ص-92

.93

 :3قرار مجمس األمف رقـ  82الصادر بتاريخ  25جكاف  ،1950الكثيقة .1501/S
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:Nathalé Thomé, op-cit,p149.

2

كتجدر اإلشارة إلى أف المادة  40لـ تكرد تعدادا حصريا لمتدابير المؤقتة ،مما يفسح المجاؿ أماـ
المجمس لتقرير ما يراه ضركريا لتحقيؽ الغرض منيا ،فإف اتضحت عدـ فاعميتيا أك عدـ احتراميا جاز
لممجمس اتخاذ تدابير أكثر شدة منيا.1
ج-

التدابير غير العسكرية :إف اختبلؼ ممارسات الدكؿ تعكس اختبلؼ الجزاءات الممكنة

التطبيؽ عمييا ،خصكصا مع التطكر الزمني ،كتتمثؿ التدابير غير العسكرية التي يمكف تكقيعيا عمى
الدكؿ في نكعيف مف الجزاءات ىي الجزاءات الدكلية السياسية كالدبمكماسية ،كالجزاءات االقتصادية.2
أك بعبارة أخرل ىي تمؾ الجزاءات الكاردة في المادة  41مف ميثاؽ األمـ المتحدة.3
ج 1-الجزاءات السياسية والدبموماسية :ىي األثر ذك الطابع السياسي الذم يكقّعو أحد أشخاص
القانكف الدكلي عمى شخص دكلي آخر نتيجة إخبللو بإحدل قكاعد القانكف الدكلي.4
كليذه الجزاءات عدة صكر عمى غرار االستنكار ،االحتجاج ،التنديد ،تعميؽ العبلقات الدبمكماسية
كقطعيا ،كتتخذ بكاسطة الدكؿ كالمنظمات الدكلية إلبداء عدـ قبكليا بكضع ارتكبتو الدكلة المقاطعة ،كلقد
مارست الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ىذا النكع مف الجزاءات بمكجب التكصية ) 17(1511
لسنة 1962بقطع العبلقات الدبمكماسية ضد حككمة جنكب إفريقيا احتجاجا عمى سياسة التمييز
العنصرم .كما قامت فرنسا سنة  1958بتخفيض حجـ بعثاتيا الدبمكماسية مع انجمت ار كبكليفيا كاالتحاد
السكفييتي سابقا ألنيا اعترفت بالحككمة الجزائرية المؤقتة.5

1

 :فاتنة عبد العاؿ ،العقكبات الدكلية االقتصادية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2000 ،ص .75

 : 2يمكف المجكء لتطبيؽ أنكاع أخرل مف الجزاءات الدكلية عمى غرار الجزاءات المدنية المتمثمة في إلغاء أك إيقاؼ التصرفات الدكلية
كاالتفاقيات كالمعاىدات كالجزاءات اإلدارية التأديبية مثؿ تمؾ التي تتخذىا منظمة دكلية تجاه أحد أعضائيا نظ ار إلخبللو بالتزاـ دكلي

لو في المنظمة عمى غرار الطرد كالفصؿ مف المنظمة أك غيرىا.

 :3تنص المادة  41مف الميثاؽ عمى أنو ":لمجمس األمف أف يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير التي ال تتطمب استخداـ القكات

المسمحة لتنفيذ ق ارراتو ،كلو أف يطمب إلى أعضاء "األمـ المتحدة "تطبيؽ ىذه التدابير ،كيجكز أف يككف مف بينيا كقؼ الصبلت

االقتصادية كالمكاصبلت الحديدية كالبحرية كالجكية كالبريدية كالبرقية كالبلسمكية كغيرىا مف كسائؿ المكاصبلت كقفا جزئيان أك كميا

كقطع العبلقات الدبمكماسية".

 :4سامر أحمد المكسى" ،الحماية الدكلية لممدنييف في األقاليـ المحتمة" ،في الحكار المتمدف ،العدد ،1986الصادر في

 ،2007/7/6عمى المكقع:

www.alhewar.org/debat

 :5لمزيد مف التفصيؿ حكؿ قطع العبلقات الدبمكماسية راجع :أحمد أبك الكفا ،قطع العبلقات الدبمكماسية ،دار النيضة

العربية.1990،
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ك قامت مصر بسحب سفيرىا مف إسرائيؿ عمى إثر العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة في .2009
تعرؼ ىذه األخيرة بأنيا إجراء قسرم دكلي تتّخذه المنظمات الدكلية
ج 2-الجزاءات االقتصاديةّ :

أك مجمكعة مف الدكؿ ضد حككمة دكلة ما في مجاؿ العبلقات االقتصادية الدكلية لمنعيا مف ارتكاب
عمؿ مخالؼ ألحكاـ القانكف الدكلي أك لحمميا عمى إيقافو إذا كانت بدأتو بغية الحفاظ عمى السمـ
كاألمف الدكلييف.1
كليذا الجزاء جانباف ،جانب كقائي كجانب ردعي،كما تتنكع صكره إلى:
 الحظر أك الحصار لمنع كصكؿ الصادرات لمدكلة المعاقبة؛.

 -المقاطعة االقتصادية كذلؾ بتعميؽ كؿ التعامبلت االقتصادية كالتجارية مع الدكلة المعاقبة

كلقد صدرت عف مجمس األمف عدة ق ار ارت في ىذا الخصكص مثؿ القرار الخاص بركديسيا 1966
كالقرار الخاص بجنكب إفريقيا 1977كالعقكبات التي فرضيا عمى العراؽ كليبيا كالسكداف كالصكماؿ ككذا
يكغكسبلفيا كىايتي كليبيريا كركاندا.2
كعمى العمكـ ،فإف مف حؽ المجمس تكقيع أية تدابير غير الكاردة في المادة  41بشرط أال تتضمف
استخداما لمقكة المسمحة بغية تنفيذ ق ارراتو كلو أف يطمب مف أعضاء األمـ المتحدة تطبيقيا عمى الدكلة
المخالفة .كتتميز ىذه التدابير بأنيا تدابير جماعية قسرية تنفذىا الدكؿ بناء عمى قرار منفرد لمجمس
األمف يصدر بمكجب الفصؿ السابع كتستيدؼ المقكمات االقتصادية لمدكلة المخمة بالسمـ كاألمف
الدكلييف لحمميا عمى اإلذعاف لمقكاعد الدكلية كالتراجع عف خركقاتيا ،فالقرار الذم يصدره مجمس األمف
تطبيقا ليذه الجزاءات قرار كاجب التنفيذ مف كؿ أعضاء األمـ المتحدة حتى كلك تعارض مع معاىدة أك
اتفاقية سبؽ كأف كقعتيا دكلة مف الدكؿ األعضاء مع الدكلة المنتيكة بناء عمى ما كرد في المادة 103
مف الميثاؽ.3

 : 1لئلطبلع عمى تفاصيؿ أكثر حكؿ مكضكع العقكبات االقتصادية راجع :آنا سيغاؿ"،العقكبات الدكلية االقتصادية"،في المجمة

الدكلية لمصميب األحمر ،العدد.1999 ،836
2

 :عبد اهلل محمد آؿ عيكف ،المرجع السابؽ ،ص .119

 :3تنص المادة  103مف الميثاؽ عمى أنو:

"إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط بيا أعضاء "األمـ المتحدة" كفقان ألحكاـ ىذا الميثاؽ مع أم التزاـ دكلي آخر يرتبطكف بو فالعبرة

بالتزاماتيـ المترتبة عمى ىذا الميثاؽ".
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أف المبلحظ عمى ىذه العقكبات ىك أثرىا السمبي عمى األكضاع اإلنسانية لسكاف الدكلة
إال ّ

المستيد فة مف جية كعدـ التزاـ الدكؿ بتطبيقيا مف جية أخرل عمى غرار قياـ البرتغاؿ كجنكب إفريقيا
أف التدابير
بتكريد النفط إلى ركديسيا رغـ قرار المقاطعة ،كلئلشارة فقد قررت محكمة العدؿ الدكلية ّ

المقررة في المادة  41ممزمة لجميع الدكؿ استنادا لممكاد  25ك  48ك  49مف الميثاؽ في قرارىا
االستشارم رقـ  284الصادر في  1971/6/21حكؿ النتائج القانكنية المترتبة عمى الدكؿ نتيجة
استمرار الكجكد العسكرم لجنكب إفريقيا بناميبيا.1
كلئلشارة فإف المادة  41لـ تكضح آليات تنفيذ التدابير المقررة كتركت كيفية ذلؾ لممجمس كالدكؿ
األعضاء في المنظمة عمى خبلؼ التدابير العسكرية التي كرد بشأنيا حكـ في ذلؾ.
ج 4-التدابير العسكرية :أسند ميثاؽ األمـ المتحدة لمجمس األمف اختصاص حفظ السمـ كاألمف
الدكلييف بمكجب عدة نصكص منو السيما المادة  24منو .2كيتميز ميثاؽ األمـ المتحدة عف عيد
عصبة األمـ بأنو جعؿ استخداـ القكة ذك أىمية خاصة رئيسية بينما كاف عيد العصبة ينظر إلييا عمى
أنيا كسيمة لمقمع ال تستعمؿ إال بصكرة استثنائية ككاف يعطي األكلكية لمتدابير كالضغكط االقتصادية.3
كلقد تدارس المجتمعكف في مؤتمر ساف فرانسيسكك أمر تنفيذ ق اررات مجمس األمف ألف ذلؾ مرتبط
بكجكد تنظيـ عسكرم تحت تصرؼ األمـ المتحدة كطرحت في ىذا الخصكص ثبلثة حمكؿ ىي:
 إنشاء جيش دكلي دائـ يحؿ محؿ الجيكش الكطنية(مقترح فرنسا)؛ إنشاء كحدات كطنية تكضع تحت تصرؼ األمـ المتحدة؛ تعاكف القكات الكطنية لمدكؿ تحت قيادة عميا دكف إلغاء القيادات الكطنية.تـ رفض الحؿ األكؿ ألنو يتعارض مع فكرة السيادة الكطنية ،في حيف أخذ البعض بالحؿ الثالث أما
الحؿ الثاني فيك حؿ يتكافؽ مع ميثاؽ األمـ المتحدة كنجده منظّما بمكجب المكاد مف  43إلى47

4

.

كفي ىذا الصدد استحدث المجمس نظاما خاصا بتدابير عسكرية يجكز لو اتخاذىا إف فشمت التدابير

1

 :مكجز األحكاـ كالفتاكل كاألكامر الصادرة عف محكمة العدؿ الدكلية لسنة  ،1971منشكرات األمـ المتحدة ،ص .103

 :2تنص المادة  24عمى أنو" :رغبة في أف يككف العمؿ الذم تقكـ بو "األمـ المتحدة" سريعان فعاالن ،يعيد أعضاء تمؾ الييئة إلى

مجمس األمف بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السمـ كاألمف الدكلي كيكافقكف عمى أف ىذا المجمس يعمؿ نائبان عنيـ في قيامو بكاجباتو

التي تفرضيا عميو ىذه التبعات".

 :3إبراىيـ العناني ،القانكف الدكلي العاـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1998 ،ص.159

 :4عبد العزيز محمد سرحاف ،األصكؿ العامة لممنظمات الدكلية ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1968،ص.547
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غير العسكرية في كقؼ العدكاف ،كتعرؼ ىذه التدابير ب ّأنيا ":التدابير التي يجكز لمجمس األمف اتخاذىا
إف عجزت التدابير غير العسكرية أك ثبت عدـ جدكاىا لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف أك إعادتيما إلى

نصابيما عف طريؽ القكات الجكية كالبرية كالبحرية كفؽ ما تنص عميو المادة .42

1

كالمجكء ليذه التدابير سمطة تقديرية لمجمس األمف دكف اشتراط استنفاذ التدابير الكقتية أك التدابير
2
أف المجمس مخكؿ بسمطة القياـ بعمؿ مباشر
غير العسكرية ،كدكف طمب الدكلة المعتدل عمييا .أم ّ

الستخداـ القكة المسمحة إلعادة السمـ إلى نصابو عف طريؽ صدكر قرار صريح منو كفؽ اإلجراءات

القانكنية المحددة في الميثاؽ .3كلتنفيذ ىذه الق اررات يجب عمى الدكؿ أف تضع تحت تصرؼ المجمس
القكات كالمساعدات البلزمة كفؽ ما تنص عميو المادة  43كالمكاد .45،46،47
أف الممارسات الفعمية تكضح لنا دكما أنو ال يمكف اتخاذ أية إجراءات جماعية مف قبؿ مجمس
إالّ ّ

األمف إف تعمؽ األمر بإحدل الدكؿ الكبرل أك حمفائيا مما يش ّؿ تطبيؽ ىذا النظاـ.
ثانيا:وسائل أخرى لتدعيم تطبيق نظام األمن الجماعي

بمكجب المادة  11مف ميثاؽ األمـ المتحدة  ،4منحت الجمعية العامة سمطة المحافظة عمى السمـ
أف الظركؼ التي صاحبت تطكر
كاألمف الدكلييف إف ثبت عجز المجمس عف ذلؾ لقمع العدكاف ،كما ّ

نظاـ األمف الجماعي ،أكضحت بشكؿ ال يدع مجاال لمشؾ الشمؿ الذم أصاب النظاـ ،إذ لـ يتـ تفعيؿ

 :1تنص المادة  42عمى أنو" :إذا رأل مجمس األمف أف التدابير المنصكص عمييا في المادة  41ال تفي بالغرض أك ثبت أنيا لـ

تؼ بو ،جاز لو أف يتخذ بطريؽ القكات الجكية كالبحرية كالبرية مف األعماؿ ما يمزـ لحفظ السمـ كاألمف الدكلي أك إلعادتو إلى

نصابو .كيجكز أ ف تتناكؿ ىذه األعماؿ المظاىرات كالحصر كالعمميات األخرل بطريؽ القكات الجكية أك البحرية أك البرية التابعة

ألعضاء "األمـ المتحدة".

 :2إبراىيـ العناني،المرجع السابؽ ،ص .159

 :3يرخص الميثاؽ باستخداـ القكة المسمحة ما لـ يستعمؿ حؽ الفيتك كبعد اكتماؿ النصاب القانكني لمتصكيت.

Alexandre Sicilianos, « L’autorisation du conseil du sécurité de recourir à la force, une tentative

d’évaluation », in R G D P I, Tome106, 2002,N°01,Paris, p11.

 :4تنص المادة  11مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو " :لمجمعية العامة أف تنظر في المبادئ العامة لمتعاكف في حفظ السمـ كاألمف

تقدـ تكصياتيا بصدد ىذه المبادئ إلى
الدكلي كيدخؿ في ذلؾ المبادئ المتعمقة بنزع السبلح كتنظيـ التسميح ،كما أف ليا أف ّ
األعضاء أك إلى مجمس األمف أك إلى كمييما .
لمجمعية العامة أف تناقش أية مسألة يككف ليا صمة بحفظ السمـ كاألمف الدكلي يرفعيا إلييا أم عضك مف أعضاء األمـ المتحدة

تنص عميو المادة الثانية
كمجمس األمف أك دكلة ليست مف أعضائيا كفقان ألحكاـ الفقرة الثانية مف المادة  ،35كليا  -فيما عدا ما ّ
تقدـ
تقدـ تكصياتيا بصدد ىذه المسائؿ لمدكلة أك الدكؿ صاحبة الشأف أك لمجمس األمف أك لكمييما معان .ككؿ مسألة مما ّ
عشرة  -أف ّ
ذكره يككف مف الضركرم فييا القياـ بعمؿ ما ،ينبغي أف تحيميا الجمعية العامة عمى مجمس األمف قبؿ بحثيا أك بعده".
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لجنة أركاف الحرب ،كلـ يتـ إبراـ أم اتفاؽ خاص لكضع القكات األمنية العسكرية تحت تصرؼ المجمس
كمحاكلة لتغطية عجز المجمس تـ إنشاء قكات حفظ السبلـ األممية.
 -1التكامل بين عمل كل من المجمس والجمعية العامة لألمم المتحدة:منحت المادة  11مف ميثاؽ
األمـ المتحدة سمطة مناقشة كاصدار تكصيات تتعمؽ بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف لمجمعية العامة ،لكنيا
قيدتيا بكجكب إحالتيا لمجمس األمف باعتباره الجياز التنفيذم لممنظمة األممية ،إال أف حؽ الفيتك الذم
ىك مف صبلحيات مجمس الدكؿ دائمة العضكية بالمجمس كثي ار ما عطؿ اتخاذ اإلجراءات البلزمة لكقؼ
العدكاف ،مما جعؿ العالـ يعكؿ عمى الجمعية العامة لتدعـ نظاـ األمف الجماعي بدؿ المجمس،
خصكصا في ظؿ الحرب الباردة التي كثر استعماؿ حؽ الفيتك خبلليا كشؿ عمؿ المجمس.
كرغـ أف المادة  24مف الميثاؽ تمنح الجمعية العامة سمطة إصدار تكصيات لتسكية أية مسألة
بالطرؽ السممية فقط (الكساطة كالتحقيؽ) ،إال أف الحرب الككرية غيرت ىذه المفاىيـ كأعطت بعدا جديدا
ليذه المسألة عف طريؽ اعتماد قرار االتحاد مف أجؿ السبلـ.1الذم يعد تضييقا لمفجكة بيف الفصميف
السادس كالسابع إلقامة نظاـ متكازف بيف عمؿ المجمس كالجمعية ،حيث بعد فشؿ مجمس األمف في حؿ
األزمة الككرية ،2تـ المجكء لمجمعية العامة إلنقاذ السبلـ العالمي ،بمكجب القرار )1950( 377كالمسمى
قرار" أشيسكف " نسبة إلى كزير الخارجية األمريكي ،كذلؾ ضمف إجراءات األمف الجماعية ،كالقى ىذا
القرار معارضة مف بعض الدكؿ عمى أساس أنو غير شرعي ،ذلؾ أنو ال يكجد في الميثاؽ ما يجيز
لمجمعية العامة استخداـ القكة العسكرية كما أنيا لـ تسع لتعديؿ الميثاؽ ليصبح تصرفيا مشركعا كفؽ ما
تنص عميو المادة  108كالمادة  109منو.

 :1غضباف مبركؾ،المرجع السابؽ،ص .135

 :2تتمخص كقائع األزمة الككرية في أف ككريا كانت خاضعة لبلحتبلؿ الياباني ثـ قسمت في مؤتمر يالطا إلى شطريف،شطر شمالي

خاضع لبلتحاد السكفييتي كشطر جنكبي خاضع لمكاليات المتحدة األمريكية كتـ تحديد الخط الفاصؿ بينيما بخط°38عرضا،كفي

سنة  1950قامت ككريا الشمالية باجتياز خط العرض مما دفع الكاليات المتحدة األمريكية كلجنة األمـ المتحدة الخاصة بككريا

إلببلغ مجمس األمف الذم اعتبره انتياكا لمسمـ كاألمف الدكلي كأمر ككبا الشمالية بالرجكع عف الخط  °38كأمر الدكؿ األخرل
بمساعدة ككريا الجنكبية كالمجمس عمى تنفيذ قرار انسحاب ككريا الشمالية بمكجب تكصية أصدرىا في  ،1950/6/27كفي

 1950/7/7قرر المجمس دعكة الدكؿ األعضاء لتقديـ قكات منيا تتزعميا الكاليات المتحدة األمريكية،إال أف االتحاد السكفييتي
عارض ذلؾ بشدة مما شؿ عمؿ المجمس فقامت الكاليات المتحدة بالمجكء إلى الجمعية العامة التي سحبت االختصاص مف مجمس

األمف كأخذت دكره كأجازت لمقكات األممية اجتياز خط  38لتكحيد الككريتيف.
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ناىيؾ عف استغبلؿ فرصة غياب ممثؿ االتحاد السكفييتي آنذاؾ كىك كضع لـ يتكرر بعد ذلؾ.1
كبالمقابؿ ّأيد البعض اآلخر القرار عمى أساس ّأنو بديؿ ككسيمة لحؿ مشكمة شمؿ نظاـ األمف

الجماعي بسبب استعماؿ حؽ الفيتك،كأف مشركعية القرار مستمدة مف اإلرادة الدكلية لمدكؿ أعضاء
2
يعد مكمبل لميثاؽ األمـ المتحدة في النقاط التالية:
أف ىذا القرار ّ
الجمعية العامة  .كما ّ

 أنو يسمح لمجمعية العامة باتخاذ تدابير جماعية تصؿ إلى حد استخداـ القكة لصد العدكاف؛ أنو أمر الدكؿ بتخصيص جزء مف قكاتيا المسمحة لفائدة األمـ المتحدة؛أقر إمكانية دعكة الجمعية العامة لبلنعقاد في دكرة طارئة في ظرؼ  24ساعة لتقرير ما يجب
 -أنو ّ

اتخاذه بناء عمى طمب  7مف أعضائو الػ، 15أك مف أغمبية الدكؿ المنظمة لمجمعية العامة.

كرغـ كؿ ما قيؿ عف ىذا القرار ،إال أنو فشؿ في حؿ أزمات الحقة كىك ما أكجب البحث عف بديؿ
آخر أكثر نجاعة.3
 -2عمميات حفظ السالم الدولية :بسبب الخبلؼ حكؿ المساىمة العسكرية لمدكؿ األعضاء التي
تكضع تحت تصرؼ األمـ المتحدة ك حكؿ تشكيؿ الجيش الدكلي كأماكف تكاجده كالمدة الزمنية لعممو
كمتى يجب سحبو ،إضافة إلى تجميد عمؿ لجنة أركاف الحرب  ،ظير ما اصطمح عمى تسميتو عمميات
حفظ السبلـ كبديؿ لنظاـ األمف الجماعي ،4التي تعد آلية جديدة لؤلمف الدكلي خارجة عف نطاؽ
الميثاؽ .كلقد اعتمدت بادئ األمر عمى بعثات مف المبلحظيف كتطكرت شيئا فشيئا ،لتعكس بصكرة
جمية التطكر األساسي في نشاط القكات العسكرية .5إال ّأنيا تعاني مف عدـ كجكد نص قانكني ينظّميا،
ّ
فيؿ تندرج ضمف الفصؿ السادس أـ ضمف الفصؿ السابع؟ في ىذا الخصكص ىناؾ مف الفقياء مف
يرل بأنيا تندرج تحت نطاؽ الفصؿ السادس كالنصؼ  -الغير مكجكد فعميا -كىي الفكرة التي بدأت
بالظيكر منذ بدأ العمميات التي جرت في الككنغك عامي 1960ك.6 1964

1
2

 :عبد اهلل آؿ عيكف ،المرجع السابؽ ،ص .174

 :المرجع نفسو ،ص .176

 :3بكك ار إدريس،المرجع السابؽ،ص.295

: Robert Kolb,op-cit, pp216…222.

: Thierry Tardy, « L’ONU et le recours à la force » , in études stratégiques et diplomatiques,

4
5

N°12, Université du Québec , montréal, 2006,p11.
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: ibid, p14.

6

كذلؾ ألنيا تشبو في مضمكنيا الكساطة كتقصي الحقائؽ كإجراء غير إكراىي يتطمب رضا الدكؿ
 كالحصار أك التدخؿ العسكرم كإجراء إكراىي يتـ دكف رضا الدكلة فميس مف شأنيا،المتحاربة مف جية
،أف تحؿ محؿ آليات التسكية المضمنة في الفصؿ السادس كما أنيا بعيدة عف آليات الفصؿ السابع
.1كبالتالي يمكف القكؿ أنيا ذات طبيعة شبو عسكرية
بأنيا
ّ كعرفيا
ّ أما الدكتكر بطرس غالي فإنو يرل بأف ىذه العمميات ىي اختراع مف المنظمة األممية

تضـ ىيئة عسكرية دكف منحيا صبلحية استخداـ القكة تؤسسيا األمـ المتحدة لممساعدة
العمميات التي
ّ
 أما الفقيو الفرنسي فيرالي فيرل أنيا عمميات تحفظية.2السبلـ في مناطؽ النزاع
ّ في إقرار أك استعادة
.3تقكـ بيا المنظمة بمكافقة األطراؼ المعنية

كبمغ الجدؿ حكؿ ىذه العمميات ذركتو في قضية الككنغك التي رفض االتحاد السكفييتي سابقا كفرنسا
 كما رفضتا سابقا دفع مصاريؼ عممية حفظ السبلـ التي، بحجة انعداـ األساس القانكني ليا،تمكيميا
 مما دفع،1967/5/19  إلى غاية1956/11/15 تمت في مصر المتعمقة بأزمة السكيس لمفترة مف
بالجمعية العامة لمجكء لمحكمة العدؿ الدكلية التي أقرت بأف تمؾ المصاريؼ مف قبيؿ مصاريؼ المنظمة
.4 كىك ما منح ىذه العمميات المشركعية البلزمة، مف الميثاؽ2/17 طبقا لممادة

2

.599  ص، المرجع السابؽ، عمي جميؿ حرب:

1

:Davis Brown, « The rôle of the United nations in peace keeping and truce-monitoring », in

RBDI, Editions Bruylant, N°1,1994,p561.

المؤسسة الجامعية،كالمياـ المكككلة ليا،تنظيميا،ظركؼ إنشائيا، قكات األمـ المتحدة المؤقتة كالعاممة في لبناف، سميـ حداد:3

4

.87ص،1981،الطبعة األكلى،بيركت،لمدراسات كالنشر كالتكزيع

:L’avis consultatif relatif à certains dépenses des nations unies(art 17, parg2 de la charte), rendu

rendu par la Cour internationale de justice le 20/7/1962 justifie la substitution de l’assemblé
générale au conseil de sécurité dans la création et la conduite d’opération non coercitives :

« La cour estime que la sorte d’action dont il est question a l’art11 ,parg2,est une action coercitive. Ce

paragraphe qui ne concerne pas seulement les questions d’ordre générale touchant la paix et la sécurité
mais encore les cas particulières soumis en vertu de l’art35 à l’semblée par les états, habilite, par sa

première phrase, l’assemblée générale à organiser, par des recommandations adressés aux membres ,au
conseil de sécurité

,ou au deux.et a la demande ou avec le consentement des pays intéressés, des

opérations visant au maintien de la paix….,le mot « action »doit signifier une action qui est uniquement de la
compétence du conseil de sécurité est celle dont il est fait mention dans le titre du chapitre 7 de la charte,
à savoir, action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression ».

CIJ,REC1962,P164-165, disponible sur le site : www.icj₌cij.org/docket/files/49/5258.pdf
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كتختمؼ ىذه القكات مف حيث طبيعتيا كتنظيميا عف القكات الدكلية المنصكص عمييا في المادة 43
مف الميثاؽ ،فمياميا رضائية تكافقية تيدؼ لمحد مف القتاؿ ،كىي مؤقتة ال تستخدـ فييا القكة إال لمدفاع
عف النفس كممزمة في عمميا بالحياد كعدـ التأثير عمى مراكز األطراؼ المتنازعة في المجاليف القانكني
كالسياسي .1كيتـ سحبيا عمى الفكر إف تجددت العمميات العدائية المسمحة ،ألنيا قكات لحفظ السبلـ
( )Peace-keeping forceكليست قكات لفرض السبلـ ( .)Peace enforcing force
كحاليا تـ تكسيع مياـ ىذه القكات ليشمؿ استعماؿ القكة إضافة إلى الدفاع الشرعي لمقاكمة محاكالت
استخداـ القكة أك لحماية المدنييف أك لمساعدة السمطات الكطنية لمحفاظ عمى النظاـ .2كىكما حصؿ في
قضية الككنغك التي استعممت فييا القكة المسمحة بترخيص مف مجمس األمف بعد تعقد النزاع ،كالتدخؿ
العسكرم لبمجيكا ،كىك ما القى انتقادات كاسعة عمى نظ ار لخرؽ مبدأ عدـ التدخؿ.3
إف ىذه التطكرات غيرت طبيعة قكات المحافظة عمى السمـ خصكصا مع ظيكر الجيؿ الثاني
لعمميات حفظ السبلـ كعجزىا عف تحقيؽ ىدفيا في ظؿ اإلمكانيات المحدكدة ليا كفي ظؿ عدـ رغبة
أطراؼ النزاع الحد مف العمميات العسكرية كما حدث في أنغكال حيث صارت خميطا بيف العمؿ
الدبمكماسي كالعسكرم بعد ظيكر الجيؿ الثالث ليا.4

 :1مصطفى سبلمة حسيف ،المنظمات الدكلية ،منشأة المعارؼ،اإلسكندرية ،200،ص.184

:Nations unies- Département des opérations de maintien de la paix, « opérations de maintien

2

de la paix des nations unies : principes et orientations », 2008. disponible sur le site :
www.un.org/fr/peacekeeping/doc/capstone-doctrine-fr.pdf
: Yves Petit, op-cit,p44.

3

 3 4تنوعت أمناط عمليات حفظ السالم إىل 3
الجيل األول :حفظ السالم 3أطلقو جملس األمن مبوجب القرار ، )1241/5/22( 50وىو نشر قوات تابعة لألمم املتحدة للمساعدة يف
تنفيذ قرارات السالم املتوصل إليها بني األطراف مع احرتام احلياد وموافقة أطراف النزاع وعدم استخدام القوة العسكرية إال للدفاع عن النفس؛

الجيل الثاني:فرض السالم :أطلق سنة  1256وىو استخدام القوة املسلحة أو التهديد هبا إلرغام الطرف املعين على االمتثال للقرارات حلفظ
السلم أو استعادتو ،والفصل بني األطراف املتحاربة واإلشراف على انسحاب القوات العسكرية؛

الجيل الثالث3ورد يف خطة السالم اليت قدمها األمني العام لألمم املتحدة سابقا بطرس غايل ،وينقسم بدوره إىل مرحلتني3

بناء السالم :وىي عمليات إنعاش اجملتمع املدين وإعادة البنية التحتية اليت حطمتها احلرب مثلما حدث يف كمبوديا والصومال وأفغانستان؛
صنع السالم:وىو دفع األطراف املتحاربة إىل التوصل التفاق سالم السيما من خالل الوسائل السلمية.
خولة حمي الدين يوسف " ،دور األمم املتحدة يف بناء السالم" ،يف جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد السابع والعشرون،
العدد الثالث ،2011 ،ص  423وما يليها.
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فأصبحت متككنة مف قكات عسكرية كأخرل مدنية مما بدأ ينبئ بفشؿ منظمة األمـ المتحدة في
إعماؿ كتفعيؿ ىذه الطريقة كأدل إلى تدخؿ الدكؿ كالمنظمات إلقرارىا اعتمادا عمى الفصؿ الثامف مف
الميثاؽ السيما المادة  52منو ،1التي تككؿ أمر حفظ السمـ كاألمف لممنظمات كالككاالت اإلقميمية.
ىذا ما أدل حاليا لظيكر جيؿ رابع لقكات حفظ السبلـ يشكؿ االستثناء عمى القكاعد المألكفة في سير
عمميا ،فيك يشترؾ مع األجياؿ السابقة في آلية إق ارره فقط ،كىي مجمس األمف ،فقكات الجيؿ الرابع
تعتبر قكات عسكرية مقاتمة بخبلؼ ما درجت عميو باقي القكات ،كال تمت بصمة لنظاـ األمـ المتحدة
إال مف ناحية منحيا "اإلذف" بالعمؿ كادراجيا ضمف كعاء قكات السبلـ الدكلية ،ألف تنظيميا كتمكيميا
خاضع تماما لمدكؿ المنشأة ليا ،كيمكف اإلشارة إلى أمثمة عف ىذا الجيؿ الجديد لقكات السبلـ األممية
بقكة حمؼ األطمسي في ككسكفك كصربيا كالقكة الدكلية لممساعدة األمنية في أفغانستاف كأخي ار القكة
متعددة الجنسيات في العراؽ.2
كذلؾ ألف قكات حفظ السبلـ عادة ما تنتشر في بيئة ال تعرفيا كتكاجو حرب عصابات مف أطراؼ قد
ال تريد السبلـ ،كما أنيا ال يمكنيا مكاجية تكاطؤ الدكؿ المجاكرة كعدـ التزاـ الدكؿ أعضاء األمـ
المتحدة بتنفيذ التزاماتيا سكاء المالية أك البشرية تجاىيا،مما يعرضيا لمخطر.
ليذه األسباب ،يشير فريؽ األمـ المتحدة الخاص بعممية السبلـ إلى ضركرة تكضيح مياـ ىذه القكات
أف تكريس الحياد ال يعني الكقكؼ مكتكفي األيدم أماـ المعتدم إذ ال يمكف
لمنحيا المصداقية .كما ّ
التعامؿ مع جميع األطراؼ عمى قدـ المساكاة مما جعؿ المجكء لمقكة في بعض األحياف كاجبا أخبلقيا.

كما أكد تقرير الفريؽ المشار إليو كالمسمى بتقرير اإلبراىيمي عمى التحديات الكبيرة التي تكاجو عمؿ
القكات كأكصى بضركرة نشر ثقافة الكقاية مف النزاعات كزيادة نفقاتيا حتى تتمكف مف أداء مياميا بشكؿ
أفضؿ ،كطالب الدكؿ المساىمة في عمميات حفظ السبلـ بتككيف قادة متخصصيف لبلرتقاء بقدراتيا.3

:Voir parg 50 et56 du Rapport du groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisation
2

1

des nations unies, (dit Rapport Ibrahimi),A/55/305-S/200/809, le 21/8/2000.

 :عمي جميؿ حرب ،المرجع السابؽ ،ص .603 – 602

: Rapport du groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisation des nations unies, (dit
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3

Rapport Ibrahimi),ibid.

كعمى الرغـ مف التطكر الذم عرفتو عمميات حفظ السبلـ إال أف مصالح الدكؿ الكبرل الزالت ىي
التي تتحكـ في عمؿ منظمة األمـ المتحدة  ،مما يكجب عممية تطكير شامؿ في النظاـ األساسي ليا
كاصبلح عمميات السبلـ لبلستجابة لتحديات القرف الحادم كالعشريف.
إذ ف ،كمف خبلؿ كؿ ما سبؽ بيانو في ىذا المبحث تكصمنا إلى أف استخداـ القكة ال يككف جائ از
كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة عدا في حالتي الدفاع الشرعي كاإلجراءات الجماعية لمجمس األمف.
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الفصل الثاني  :تجريم العدوان
نظ ار لما ينطكم عميو العدكاف مف تيديد بعكلمة النزاعات كالرفع مف حجـ خسائرىا المادية كالبشرية ،
فقد بقي المجتمع الدكلي في بحث دائـ عف قكاعد يستدؿ بيا لتجريمو في كؿ جكانبو كاإلحاطة بكؿ
صكره ،كىك ما فعمتو منظمة األمـ المتحدة بتبني مبدأ تحريـ استخداـ القكة في العبلقات الدكلية بؿ
كحتى مجرد التيديد باستخداميا بمكجب نصكص قانكنية كاضحة كمحددة ،فضبل عف ذكر بعض
الجزاءات التي يمكف تكقيعيا كاألعماؿ التي ينبغي اتخاذىا لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف .كلعؿ النجاح
تحكؿ في تجريمو،
المتأخر -في التكصؿ لتعريؼ العدكاف سيسيـ في الحد مف ارتكابو كيشكؿ نقطة ّمما قد يساعد مجمس األمف عمى تقرير حاالت كجكده بعد أف كاف عممو في ىذا المجاؿ محدكدا مقارنة
بعمؿ الجمعية العامة (المبحث األكؿ)  ،كىك ما يجب أف يتـ بالمكازاة مع ما منح مف صبلحيات
لممحكمة الجنائية في ىذا الخصكص مف إقرار رسمي لتعريؼ جريمة العدكاف كتحديد كاضح لؤلركاف
أقرت إق ار ار صريحا ضمف نصكص ميثاقيا عمى أف العدكاف صكرة مف
التي تقكـ عمييا في ظؿ أنيا ّ
صكر الجرائـ الدكلية التي ينبغي العمؿ عمى الحد مف ارتكابيا( المبحث الثاني).
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المبحث األول :تعريف العدوان
إف مكضكع تعريؼ العدكاف مكضكع كاسع كمعقد استنفذ كقتا طكيبل  .كربما ىك أطكؿ عممية قانكنية
تمت في مجاؿ صياغة القكانيف ،نظ ار لما كاجيو مف عقبات متعددة صعبت مف ميمة إق ارره بصكرة
نيائية ،كتكمف إشكالية تعريؼ جريمة العدكاف بأنيا جريمة كاسعة ال يمكف تغطية جميع أركانيا في زمف
محدد ككنيا جريمة متجددة قد تحتكم عمى أركاف كعناصر مستجدة ال يمكف التنبؤ بيا ( .المطمب
األكؿ) ،كلذلؾ ليس غريبا أف يمر ىذا التعريؼ بمراحؿ متعددة حتى تحقيؽ ذلؾ ( المطمب الثاني).
المطمب األول :عقبات تبني تعريف موحد لمعدوان
لقد احتدـ الخبلؼ بيف الدكؿ سكاء فيما يتعمؽ بتبني تعريؼ لمعدكاف مف عدمو ( الفرع األكؿ) أك فيما
يتعمؽ باألسمكب المناسب لكضع التعريؼ (الفرع الثاني).
الفرع األول :الجدل حول وضع تعريف لمعدوان
أثار العدكاف جدال كاسعا بيف اتجاىيف ،األكؿ أيد فكرة تعريؼ العدكاف ( أكال) ،ك الثاني عارض ذلؾ
تماما (ثانيا).
أوال :االتجاه المؤيد لتعريف العدوان
رأت غالبية الدكؿ ،كفي مقدمتيا االتحاد السكفييتي سابقا ،ضركرة كضع تعريؼ لمعدكاف استنادا إلى
عدة حجج ذات طابع قانكني كسياسي.
:1األسباب السياسية :كتنقسـ بدكرىا إلى أسباب متعمقة باألمف الجماعي كأسباب متعمقة
بالديمقراطية الدكلية.1

 :1غصكف رحاؿ" ،المحكمة الجنائية الدكلية ،إشكالية تعريؼ العدكاف" ،في المجمة االلكتركنية لمنظمة العفك الدكلية ،العدد ،14متاح

عمى المكقع:

http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue14/Problematicdefinitionofthecrimeofaggression
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أ -األسباب المتعمقة باألمن الجماعي:كتتمثؿ في عبلقة األمف الجماعي بتعريؼ العدكاف كبتحديد
كؿ مف المعتدم ك الضحية.
 عالقة تطبيق نظام األمن الجماعي بتعريف العدوان :لقد أكضحت الممارسة الدكلية استحالة كفالةكتطبيؽ نظاـ األمف الجماعي دكف تحديد مفيكـ العدكاف بشكؿ كاضح.1
حيث إف فكرة العدكاف تقكـ أصبل عمى نظاـ األمف الجماعي الذم يمزـ الدكؿ باالمتناع عف المجكء
لمقكة أك التيديد بيا في عبلقاتيا الدكلية كيمزـ في نفس الكقت الدكؿ أعضاء المنظمة األممية بتقديـ
المساعدة لمقاكمة العدكاف.
فنظاـ األمف الجماعي يقكـ عمى مبدأ تدخؿ المنظمة األممية ضد المعتدم الذم يجب أف يستند إلى
معايير مكضكعية ال لبس فييا مف بينيا تحديد المقصكد بالعدكاف الذم يكجب تطبيؽ نظاـ األمف
الجماعي ،ىذا التعريؼ الذم سيككف دليبل يسير عميو مجمس األمف كالجمعية العامة التخاذ أم قرار في
حالة نشكب نزاع مسمح.2
 عالقة تعريف العدوان بتحديد المعتدي :تمكف أىمية تحديد المعتدم في نسبة المسئكلية الدكليةإليو كتكقيع الجزاء المناسب لذلؾ الفعؿ ،3فحتى تتطابؽ تصرفات منظمة األمـ المتحدة مع ركح الميثاؽ
يجب عمييا أف تنشئ قكاعد مكضكعية لتحديد الدكلة المعتدية كتطبؽ عمييا إجراءات األمف الجماعي
المنصكص عمييا في ذلؾ الميثاؽ.
كمنو فمف الضركرم إيجاد تعريؼ لمعدكاف حتى يمكف معرفة مف الذم ارتكبو كنميزه عف بقية
التصرفات التي تصدر مف الدكؿ كخصكصا في تمؾ الحاالت أيف يككف استخداـ القكة مشركعا ىذا مف
جية ،كمف جية أخرل ،فإف تعريؼ العدكاف ىك الكسيمة الكحيدة التي يمكف مف خبلليا نسبة المسئكلية
الجنائية لمفاعؿ كتحميمو عكاقب تصرفاتو بناء عمى تقدير الجياز المختص بصكرة عامة كمجمس األمف
بصكرة خاصة.4

 :1حسنيف صالح عبيد ،الجريمة الدكلية،دار النيضة العربية ،القاىرة،1979،ص.159-158
 :2محمد محمكد خمؼ،المرجع السابؽ ،ص.245
 :3حسنيف صالح عبيد ،المرجع نفسو،ص.158
 :4محمد محمكد خمؼ ،المرجع نفسو،ص.245
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 عالقة تعريف العدوان بتحديد الضحية :تمكف أىمية تحديد شخص المعتدل عميو في تحديد مفيعتبر دفاعو عف نفسو مشركعا كمف يحؽ لو المجكء لمنظمة األمـ المتحدة ،كمف يستحؽ تقديـ المساعدة
سيحدد آليا مف ىك الضحية.
لو مف الدكؿ ،كىذا ال يتأتى إال بتعريؼ العدكاف الذم
ّ
فالتعريؼ ىنا سيككف ضركريا لتسييؿ ميمة الييئات المختصة باتخاذ التدابير المشتركة الفعالة ضد
المعتدم كالقياـ بتدابير جماعية لفائدة الدكلة الضحية.1
كيمكف تمخيص ما سبؽ ذكره في النقاط التالية:
إف تعريؼ العدكاف ضركرم لتكضيح محتكل ىذا المصطمح كضبطو كعدـ تركو عرضة لتبلعب
ّ-

الدكؿ المتنازعة في تفسيره لمتيرب مف ارتكابو تحت غطاء الضحية،كما أّنو سيساعد عمى كضع نظاـ
منضبط لقمع المعتدم كحفظ السبلـ الدكلي مف خبلؿ تقييد حرية المجكء الستخداـ القكة في العبلقات

الدكلية؛
إف تعريؼ العدكاف ىك حجر الزاكية في بنياف نظاـ األمف الجماعي ألنو يضع الشركط الكفيمة
ّ-

تكجو الدكؿ جيكدىا لحفظ مصالح المجتمع
بتطبيؽ النظاـ مف خبلؿ تحديد المعتدم كالضحية حتى ّ

سيكضح بعض األحكاـ الكاردة في الميثاؽ بخصكص نظاـ األمف الجماعي الذم
الدكلي ألف التعريؼ
ّ
لرد العدكاف؛
نشأ ّ

إف تعريؼ العدكاف أمر ضركرم لمساعدة مجمس األمف لمقياـ بكظائفو لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف
ّ-

كضماف تنفيذ ق ارراتو في إطار الشرعية الدكلية دكف إساءة استخداـ سمطاتو بغرض فرض عقكبات ضد
الدكؿ التي ترتكب أعماال عدكانية.2

ب -األسباب المتعمقة بتحقيق الديمقراطية الدولية :تتمثؿ ىذه األسباب في كجكب الدفاع عف السمـ
كاألمف الدكلييف كعف الحرية كالعدالة كالنظاـ الدكلي العاـ كعف حقكؽ الشعكب في تقرير مصيرىا
كتككيف رأم عاـ عالمي ديمقراطي.
سيحدد بصكرة قاطعة
إف تعريؼ العدكاف
ّ
 -تعريف العدوان لمدفاع عن السمم واألمن الدوليينّ :

الحاالت التي تنطكم عمى خرؽ السمـ كاألمف الدكلييف .فبل يمكف االعتماد عمى أية كسيمة أخرل غير
تعريؼ العدكاف لتحديد نظرية الحرب كالسمـ كتكضيح حاالت جكاز الدفاع الشرعي مف عدمو.

 :1محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص.246
 :2طارؽ الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص 488
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كبعبارة أخرل لتحديد ما ىك مباح مف عدمو في حاالت استخداـ القكة،فمف كاجب منظمة األمـ
المتحدة إذف ،تعزيز احتراـ نصكص ميثاقيا مف خبلؿ رسـ حدكد كمعالـ لياتو الحاالت بعد إقرار تعريؼ
العدكاف.
كفي ىذا اإلطار نادل اإلتحاد السكفيتي في أكثر مف محفؿ دكلي بأف تعريؼ العدكاف كسيمة مف
كسائؿ حفظ السمـ كاألمف الدكلييف.1
 تعريف العدوان لمدفاع عن الحرية والمساواة وعن حق الشعوب في تقرير مصيرىا :إف ّأكؿ أثريترتب عمى احتراـ مبدأم الحرية ك المساكاة ىك كفالة عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ كعدـ
المساس بسبلمتيا اإلقميمية كاستقبلليا السياسي كسيادتيا.2
يعد تعريؼ العدكاف في حد ذاتو كسيمة مف الكسائؿ الرئيسية لمنضاؿ كمكافحة الحركب غير
ك ّ
المشركعة التي يقصد بيا قير كاذالؿ كاخضاع الدكؿ كشعكبيا خصكصا الضعيفة منيا ،ألنو حينئذ ال
يمكف التذرع بأم حجة لغزك األقاليـ كتشريد شعكبيا كاستنزاؼ خيراتيا .كمف جية أخرل فتعريؼ العدكاف
ميـ لتفريقو عف أعماؿ الدفاع المشركع لمشعكب لتقرير مصيرىا كىك ما أكده الفقيو Vychinisky
ّ
عضك المجنة األكلى لتعريؼ العدكاف بقكلو " إف الحرب المتخذة مف أجؿ تحرير الشعب مف االمبريالية
تعتبر حربا مشركعة كال تكصؼ بالحرب العدكانية".3
 تعريف العدوان لمدفاع عن العدالة الدولية :كىذا بتحقيؽ االقتصاص مف المعتدم الذم انتيؾالتزاما دكليا كقاعدة دكلية آمرة .
كال تقتصر أىمية تعريؼ العدكاف عمى الكقاية مف الفعؿ فقط ،بؿ تتعدل إلى المنع مف إصدار كلك
مجرد قرار إف كاف غير مشركع في حؽ الدكلة المعتدل عمييا.
كفي ىذا اإلطار ،ال يمكف تحقيؽ العدالة إال بالقضاء عمى الفعؿ غير المشركع كك ّؿ الق اررات
التحكمية أك التدخمية في سيادة الدكؿ كشؤكنيا الداخمية ،فحتى منظمة األمـ المتحدة ال يجكز ليا اتخاذ
تدابير تحكمية لحفظ السمـ دكف تبرير مشركع لذلؾ ضد دكلة ما.4

 :1محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص.246

 :2حسنيف إبراىيـ صالح عبيد ،المرجع السابؽ ،ص.159
 :3محمد محمكد خمؼ ،المرجع نفسو ،ص .249

4

 :عماد جاد ،حسف أبك طالب " ،عمميات األمـ المتحدة لحفظ السبلـ" ،في التقرير االستراتيجي العربي ،جانفي  ،1994متاح عمى

المكقع http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=793614&eid=1499 :تاريخ اإلطبلع2013/4/15 :
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إف ىذا التصرؼ المطمؽ كاف مباحا في عيد عصبة األمـ كىذا ما أكده األستاذ "بكليتيس" في سنة
ّ

 1933حيف ّأيد تعريؼ العدكاف بقكلو " :إف ىناؾ خط ار ناجما عف محاكلة إعفاء المعتدم بناء عمى
أسباب سياسية مختمفة دكف األخذ بعيف االعتبار القكاعد القانكنية التي خرقت".

1

يجب إذف لتحقيؽ العدالة الدكلية االبتعاد عف االعتبارات الذاتية التي تفرؽ في المعاممة بيف الدكؿ
كاالعتماد عمى اعتبارات مكضكعية تقكـ أساسا عمى تعريؼ العدكاف بشكؿ يجعؿ مجمس األمف يعتمد
عميو في تنفيذ ميامو.
إف تعريؼ
 -تعريف العدوان والدفاع عن النظام الدولي العام وتكوين رأي عام عالمي ديمقراطيّ :

العدكاف اعتمادا عمى معايير مكضكعية سيجعؿ بإمكاف مجمس األمف التدخؿ لكقفو إف حصؿ خرؽ
لمسمـ مف قبؿ دكلة ما يرقى لدرجة عدكاف بصكرة قانكنية.

عرض السمـ كاألمف الدكلييف لمخطر كيتـ ىذا مف خبلؿ سمطتو باتخاذ
كذلؾ باعتبار النزاع قد ّ

التدابير الكفيمة إلعادتو إلى نصابو كالحفاظ عمى النظاـ العاـ.

أف تعريؼ العدكاف سيسيـ في تككيف رأم عاـ عالمي أكثر قدرة عمى التعبير عف نفسو لمكاجية
كما ّ

جريمة العدكاف ألنيا ستككف محددة المعالـ كاألركاف  ،كأكثر قدرة عمى ردع الجناة مف خبلؿ ردعيـ،
كىذا بناء عمى ما لئلدانة كاالستنكار مف فعالية في ىذا الخصكص.
كلقد كاف ليذا الرأم دكر كبير حينما قررت الجمعية العامة التابعة لؤلمـ المتحدة في ديسمبر
 1972إدانة العدكاف اإلسرائيمي عمى الدكؿ العربية في  ، 1967/6/5كأكصت بضركرة انسحابيا مف
األراضي التي احتمتيا.2
 تعريف العدوان والدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرىا :إف أىمية تعريؼ العدكاف تتجمىيعد عمبل مشركعا بمكجب ق اررات
كذلؾ في تفريقو عف الدفاع المشركع لمشعكب لتقرير مصيرىا ،الذم ّ
تعد تصرفاتيا بيذا الخصكص أعماال عدكانية تستكجب التكقؼ ،فتعريؼ العدكاف
األمـ المتحدة ،فبل ّ
يفتح المجاؿ أماـ الشعكب لممارسة حقكقيا.3

 :1محمد محمكد خمؼ ،ص 247نقبل عف Alfaro : A/CN.4/28
 :2إبراىيـ الدراجي،المرجع السابؽ ،ص. 184-183

3

 :راجع قرار الجمعية العامة  1514الصادر في  14ديسمبر  ،1960الدكرة الخامسة عشر ،الكثيقة.)X V(A/RES/1514 :
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مف خبلؿ ما سبؽ ذكره ،يتضح لنا أف االتجاه المؤيد لتعريؼ العدكاف كاعتمادا عمى الحجج السياسية
يرل أف ذلؾ سيؤدم إلى تكضيح الرؤية أماـ الرأم العاـ العالمي كالمنظمات الدكلية كىك ما سيؤثر عمى
السياسة التي تنتيجيا الحككمات إزاء تعامبلتيا مع بقية الدكؿ بشكؿ يسيـ في حفظ السمـ كاألمف
الدكلييف كدعـ العقائد األخبلقية لمشعكب كتنميتيا في ىذا االتجاه بعيدا عف سياسة القكة غير المشركعة
كبتمييزىا عف بقية االستخدامات الجائزة.
تصب في مجمميا في خانة األسباب السياسية نجد كذلؾ نكعا
كاضافة إلى كؿ ىذه األسباب التي
ّ

آخر مف الحجج التي اعتمد عمييا ىذا االتجاه لتدعيـ رأيو كىي األسباب القانكنية.

 -2األسباب القانونية :تنقسـ ىذه األسباب إلى مجمكعة تعتمد عمى القياس كالمقارنة بيف القانكنيف
الدكلي كالداخمي ،كمجمكعة أخرل تعتمد عمى القضاء الدكلي كثالثة تعتمد عمى الكقاية مف العدكاف.
إف تعريؼ الجرائـ في القانكف الداخمي مبدأ جكىرم يعرؼ
 -المقارنة بين القانون الدولي والداخميّ :

يحدد العقكبة المكافقة لكؿ جريمة اعتمادا
المكاطنيف بحقكقيـ ،كباالنتياكات المرتكبة في حقيـ ،فالقانكف ّ
عمى مبدأ ال عقكبة كال جريمة إال بنص.

يعرؼ الجريمة المتمثمة في العدكاف بناء عمى كجكد
كقياسا عمى ذلؾ فحتى القانكف الدكلي يجب أف ّ

فرع كامؿ يتحدث عنيا كىك القانكف الدكلي الجنائي ،ألف القانكف الدكلي يحكـ أشخاصا ىـ الدكؿ كمف
حقيـ معرفة الجرائـ المرتكبة ضدىـ ،أم أف أنصار ىذا الرأم يأخذكف بالقياس بيف القانكف الدكلي
كالقانكف الداخمي في ظؿ عدـ كجكد قاعدة صريحة تمنع ذلؾ.1
تـ االعتماد عمى ما كرد مف مبادئ كأحكاـ
 -السير الحسن لعمل القضاء الدولي :كفي ىذا اإلطار ّ

لمحكمتي نكرمبكرج كطككيك ،حيث أمرتا كؿ مكاطف بعدـ تنفيذ أمر دكلتو إذا تعمؽ األمر بارتكاب
جريمة دكلية بما فييا جرائـ العدكاف.
كىذا التطكر في القانكف الدكلي الجنائي يجب أف يصاحبو تطكر يضبط مفيكـ الجريمة التي يجب
عدـ ارتكابيا ،حتى تتمكف المحاكـ مف إقامة المسئكلية الجنائية عمى المذنب بما يسيـ في تطكير قكاعد
القانكف الدكلي ،فإنشاء قضاء جنائي دكلي كتقنيف الجرائـ الدكلية مشركعاف متبلزماف ال ينجح أحدىما
دكف اآلخر.

2

 :1محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ،ص.250
 :2طارؽ الحسيني ،المرجع السابؽ،ص.488
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 الوقاية من العدوان :سيساعد تعريؼ العدكاف عمى كضع نظاـ منضبط لقمع المعتدم كمساعدةالضحية كحفظ السمـ كاألمف الدكلييف ،إذ أنو يعتبر إنذا ار بإيقاع العقكبة عند ارتكاب الفعؿ كىك ما مف
شأنو جعؿ المعتدم يفكر أكثر مف مرة قبؿ شف االعتداء ،بؿ كقد يتراجع عف فعمو.
فتعريؼ العدكاف بصكرة عامة كسيمة كقائية مف الحركب تضفي مزيدا مف الكضكح عمى فكرة الجريمة
الدكلية بما يدعـ تطكير القانكف الدكلي الجنائي.1
ثانيا :االتجاه المعارض لوضع تعريف لمعدوان
تزّعمت الكاليات المتحدة األمريكية االتجاه المعارض لكضع تعريؼ لمعدكاف استنادا إلى بعض

الحجج التي يمكف تصنيفيا إلى حجج عممية كأخرل سياسية كغيرىا قانكنية إلقناع الرأم العاـ العالمي
باستحالة تعريؼ العدكاف.
أف العدكاف فكرة طبيعية فشؿ العالـ في الكصكؿ إلى تعريؼ ليا
 -1األسباب العممية :تتمثؿ في ّ

حتى ذلؾ الكقت كأنو ال جدكل مف البحث في ىذا المكضكع أصبل.

 العدوان فكرة طبيعية :أم أف العدكاف غير ممكف التعريؼ مف الناحية العممية ألنو فكرة بدائيةمرتبطة بطبيعة اإلنساف البشرية غير المعتمدة عمى معايير مكضكعية .
كبعبارة أخرل ،فيك قائـ عمى االعتداء ككجكد النية لذلؾ ،مما يجعمو أصبل فكرة غير إنسانية  -عمى
بأف
حد قكؿ الفقيو ألفارك -ك ّأيده في ذلؾ مقرر لجنة القانكف الدكلي األستاذ "سبييربكلكس" مبر ار مكقفو ّ
العدكاف يخضع لمعيار مزدكج مكضكعي كذاتي في نفس الكقت:

فأما المكضكعي فذك شقيف :استخداـ القكة المسمحة المباشرة أك استخداـ القكة غير المباشرة مف قبؿ
الدكلة المبادرة؛
كأما الذاتي فيك القصد العدكاني .ففكرة العدكاف نابعة مف شعكر الدكؿ بالتيديد كردىا عميو ككؿ دكلة
ستفسر شعكرىا بشكؿ مختمؼ عف األخرل.
كذلؾ ما يجعؿ التعريؼ مستحيبل أف يمـ بكؿ تفاسير الدكؿ في آف كاحد فأم تعريؼ سيككف مفتق ار
لمركح اإلنسانية كناقص .إذف ،فالعدكاف فكرة بدييية غير قابمة لمتعريؼ. 2

 :1حسنيف إبراىيـ صالح عبيد ،المرجع السابؽ،ص158

2

 :إليزابيث كيممزىيرست " ،تعريؼ العدكاف" ،منشكرات األمـ المتحدة ،2010 ،متاح عمى المكقعwww.un.org/law/av :
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كىك ما خمصت إليو لجنة القانكف الدكلي الثبلثية المجتمعة في ساف فرانسيسكك  ،1945حيث أفادت
بأف التطكر في تكتيؾ الحركب العصرية يجعؿ مف الصعكبة بما كاف تعريؼ جميع أنكاع األعماؿ
ّ
العدكانية كأف أم قائمة لتحديد تمؾ األعماؿ ستككف قائمة غير كافية.

كخبلؿ الفترة التي كانت المجاف الخاصة تنظر في المكضكع ،فإف انتشار التيديدات كالنزاعات ،مف
الككبية ،كالنزاع في الككنغك ،كحرب فيتناـ ،كاحتبلؿ المجر
قبيؿ أزمة السكيس ،كأزمة الصكاريخ
ّ

كتشيككسمكفاكيا ،أثار أفكا ار متعارضة فيما يتعمؽ باستصكاب تعريؼ العدكاف  .فقد رأل البعض أنو مف

البلزـ أكثر مف أم كقت مضى أف يكضع تعريؼ كاضح لمعدكاف ،في حيف رأل آخركف أف تعريؼ
يحد مف مركنة األمـ المتحدة.1
العدكاف مف شأنو أف يزيد مف صعكبة تحقيؽ السبلـ ،إذ أنو قد ّ
إال أف ىذه الحجة القت الكثير مف النقد عمى أساس أف العدكاف غير مرتبط فعبل بطبيعة اإلنساف،
كحتى كلك كاف كذلؾ فستيزمو القيكد االجتماعية كالدينية كالنفسية كتحد مف المجكء إليو.2
أف
 -الفشل في الوصول إلى تعريف حتى ذلك الوقت :اعتمد المعارضكف لكضع التعريؼ عمى ّ

الفشؿ في التكصؿ إليو بعد سنكات مف الجيكد المبذكلة مف لجنة القانكف الدكلي كمف المؤتمرات
القضائية كالدبمكماسية كالسياسية كمف الدكؿ دليؿ عمى عدـ جدكل االستمرار في البحث عنو كبكجكب
التكقؼ عف بذؿ الجيكد في ىذا اإلطار.

إال أف ىذه الحجة أصبحت ببل معنى بعد أف نجحت األمـ المتحدة في تبني تعريؼ لمعدكاف سنة
 1974كلقي ىذا األخير ترحيبا دكليا.
 عدم جدوى التعريف :أم أنو بإمكاف المجتمع الدكلي كقؼ الحركب كمنع استخداـ القكة دكفالحاجة إلى تعريؼ كىك ما نجح فيو في عدة سكابؽ مف خبلؿ عصبة األمـ التي لـ يؤثر غياب التعريؼ
عمى اعتمادىا عمى المادة  12مف العيد لتقرير عدـ جكاز المجكء لمقكة ،كنفس الشيء بالنسبة لمنظمة
األمـ المتحدة.3

1

 :إليزابيث كيممزىيرست ،المرجع السابؽ.

 :2إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ،ص.184

« :jamais l’absence d’une définition de l’agression ne se serait faite sentie dans l’histoire de la

3

Société des nations ou de l’Organisation des Nations unies ».

نقبل عف محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص.253
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ففي ظؿ عصبة األمـ لـ يؤثّر عدـ كجكد التعريؼ عمى تقرير عدـ مشركعية حاالت المجكء لمقكة
عمى غرار حالة النزاع بيف إيطاليا كمصر كالنزاع بيف ركسيا كفنمندا ،كنفس األمر ينطبؽ عمى منظمة
األمـ المتحدة التي لـ تفشؿ في التصدم لحاالت االستخداـ غير المشركع لمقكة رغـ فشميا بداية
الخمسينيات في التكصؿ إلى تعريؼ لمعدكاف بؿ كنجحت في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف في حاالت
كثيرة ،أم أف نجاحيا أك فشميا في تعريؼ العدكاف ال يؤثر عمى ميمتيا الرئيسية.1
إالّ أنو ال يمكف التسميـ كذلؾ بيذه الحجة بصكرة مطمقة ألنيا لك كانت صائبة لتكقفت األمـ المتحدة
عف البحث في ىذا المجاؿ كلما كانت تكصمت في  1974إلى التعريؼ لك كانت ترل بأنو غير ذم
جدكل.
 -2األسباب القانونية :كتتمثؿ في حصر التعريؼ في النظاـ البلتيني فقط ،ككفاية نصكص منظمة
األمـ المتحدة لمتّصدم لو كعدـ اكتماؿ النظاـ القضائي الدكلي في ذلؾ الكقت.
أف التعريؼ سيخدـ مصمحة اتجاه كنظاـ قانكني كاحد
 -حصر التعريف في النظام الالتيني :أم ّ

فقط ىك النظاـ البلتيني الذم يعتمد عمى القاعدة المكضكعية كالمكتكبة سمفا ،كال يخدـ مطمقا تكجو
النظاـ األنجمكسكسكني الذم يعتمد عمى العرؼ كمصدر أصيؿ لقكاعده.
يطكر نفسو بعيدا عف
فتقنيف تعريؼ العدكاف سيمغي كجكد النظاـ األنجمكسكسكني الذم يترؾ القانكف ّ
كتابتو كيفضؿ دراسة كؿ حالة عمى حده.
كلقد أ ّكد ممثؿ بريطانيا في لجنة تعريؼ العدكاف ّأنو مف األفضؿ دراسة كؿ حالة عمى حدا باعتبار

ظركفيا الخاصة المحيطة بيا كال يتـ ذلؾ إال بناء عمى معايير النظاـ األنجمكسكسكني الذم يترؾ
القانكف يطكر نفسو.2
أف ىذه الحجة ال قيمة ليا فعميا ،فاالستجابة لمنظاـ البلتيني فقط ليست عيبا ألف األصؿ في
إالّ ّ

القاعدة الجنائية عرفية المنشأ ىك التقنيف.

 كفاية نصوص ميثاق األمم المتحدة :إف ميثاؽ األمـ المتحدة يزخر بالعديد مف النصكص التيتفرض عمى الدكؿ التزامات معينة لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف عمى غرار المكاد ،11 ،10 ،4 ،3 ،2
 :1طارؽ الحسيني ،المرجع السابؽ،ص.487أنظر كذلؾ :إبراىيـ صالح عبيد ،المرجع السابؽ،ص.157

: « La définition de l’agression ne répondrait donc qu’à l’un de deux grands systèmes juridiques
محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ،ص.255

2

existants dans le monde, au système de la codification ».
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 14كغيرىا التي تكفي لفرض احتراـ قاعدة عدـ المجكء الستخداـ القكة كال حاجة لتعريؼ خاص
لمعدكاف.1
أف التطبيؽ العممي قد كشؼ عف عدـ كفاية أجيزة األمـ المتحدة لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف
إالّ ّ

فعبل في عدة كقائع حيث فشمت المنظمة فشبل ذريعا في منع استخداـ القكة لمعدكاف.

إف التطكر الذم لحؽ في تمؾ الفترة القضاء الجنائي الدكلي
 -عدم اكتمال النظام القضائي الدوليّ :

تطك ار محدكدا تم ّك ف أنصار الرأم الرافض لتعريؼ العدكاف مف االعتماد عميو لرفض ذلؾ بسبب
كاف ّ
االختبلؼ بيف القانكف الدكلي كالداخمي كعدـ إلزامية آراء محكمة العدؿ كعدـ اكتماؿ مبلمح ىذا
القضاء ،إال أف ىذه الحجة فقدت قيمتيا حاليا بظيكر المحكمة الجنائية الدكلية التي تبنت االختصاص
حكؿ جريمة العدكاف –كلك أنو مؤجؿ عمميا إلى غاية سنة .2017

أف العدكاف ذك طابع سياسي كأف األضرار التي ستنجـ عف تعريفو
 -3األسباب السياسية :تتمثّؿ في ّ

أكبر مف منافعو كفي إفبلت المجرـ مف العقاب بتغيير التكييؼ كالمسميات.

أف العدكاف ينتمي إلى الحقؿ السياسي أكثر مف انتمائو إلى
 -العدوان موضوع سياسي :حيث ّ

المجاؿ القانكني الدكلي ،كفي ظؿ الظركؼ السياسية التي كانت سائدة في ذلؾ الكقت فمف الصعب
تعريفو نظ ار لتعارض المصالح لمدكؿ الرأسمالية كاالشتراكية كما قد يثيره مف تكتر بينيما ،فمف األفضؿ
تأجيؿ النظر في ىذا المكضكع حتى يصبح الكضع الدكلي أكثر مبلئمة كتتكفر ثقة أكبر بيف أفراده.2
 األضرار الناجمة عن العدوان :كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع سيدعي أنو الضحية لك تـ تعريؼالعدكاف كسيشف أعماال عدكانية مقابمة عمى الطرؼ اآلخر دكف انتظار رأم مجمس األمف ،مما سيعقد
عمؿ ىذا األخير.
سيحد مف مركنة
كما أف أم تعريؼ يستحيؿ أف يغطي كؿ صكر العدكاف بصكرة مرضية ،بؿ إنو
ّ
عمؿ األمـ المتحدة كيقيد سمطات مجمس األمف في حفظ السمـ إف ظير نكع جديد مف العدكاف غير ذلؾ
المعرؼ ،فيك لف يغطي كؿ صكر العدكاف كبالخصكص غير المباشر.

 :1إبراىيـ صالح عبيد  ،المرجع السابؽ ،ص.154-153
 :2محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص.257-256
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أف كؿ المشركعات  -حتى ذلؾ الكقت  -لـ تأت بتعريؼ مقبكؿ كمرض ،1مما يجعؿ تصرؼ
إذ ّ

المجمس متأخ ار دكما.

أف ىذه الحجة غير صحيحة ،فعمؿ المجمس لف يتعقد ،بؿ بالعكس سيجد ضكابط مكضكعية
إال ّ

يبني عمييا ق ارراتو ،إذ أنو ليس مف الضركرم إقفاؿ قائمة األعماؿ العدكانية في التعريؼ ،حيث يكفي
تركيا مفتكحة ألية احتماالت مستقبمية حتى ينتيي اإلشكاؿ.
أف
 -إفالت المجرم بتغيير المسميات:كىك ما ذىب إليو أنصار المذىب الكاقعي الذيف يعتقدكف ّ

كجكد تعريؼ مسبؽ سيجعؿ المجرـ يحاكؿ إلباس فعمو ثكبا آخر غير ثكب العدكاف.

الصكر
ّ
كيرد عمى ىذه الحجة ّ
بأف ىذا التصرؼ – التحايؿ  -يمكف أف يدرج ىك نفسو ضمف ّ

المجرمة لمعدكاف أك تترؾ مسألة تقديره لمقضاء الدكلي.

ألف كؿ الحجج السابقة
أف تعريؼ العدكاف ليس أم ار مستحيبل ّ
مف خبلؿ كؿ ما سبؽ ذكره ،يبدك ّ

ممكنة التجاكز ،فيك أمر صعب فقط يمكف تجاكزه بتحديد المعتدم كضكابط الدفاع الشرعي كتطبيؽ
نظاـ اإلجراءات الجماعية كىك ما تـ فعبل التكجو نحكه إال أنو قبؿ الكصكؿ إلى التعريؼ المنشكد ظير
خبلؼ مف نكع جديد يدكر حكؿ كيفية كضعو كذلؾ بعد تخطي عقبة إمكانية كضعو.
الفرع الثاني :الجدل حول أساليب تعريف العدوان
بعد التّكصؿ إلى قناعة بإمكانية تعريؼ العدكاف ،ثار جدؿ بيف المؤيديف لياتو الفكرة حكؿ أساليب
تعريفو كالتي يمكف حصرىا في ثبلثة أساليب .
أوال :أسموب التعريف العام
يذىب أنصار ىذا االتجاه إلى كجكب أف يككف التعريؼ عاما كمرنا يسمح ألجيزة األمـ المتحدة
المعنية بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف بتحديد حاالت العدكاف ،مع ترؾ حرية التقدير ليا في كؿ حالة عمى
حدا تبعا لظركفيا كمعطياتيا حتى يمكف مكاجية التطكرات المستقبمية.2
أم بكضع معيار عاـ دكف ذكر األفعاؿ العدكانية بصكرة صريحة أك حصرية ،كقد تعددت األمثمة
ّ

عف ىذا التعريؼ كيمكف أف نكرد منيا ما يمي:

 :1محمد عبد المنعـ عبد الخالؽ ،المرجع السابؽ،ص.168

:Melvin Smaol, J David Singer ,Restore to arms ,International and Civil war1816-1980, Californie,

2

1980, p79.

أنظر كذلؾ :عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المحكمة الجنائية الدكلية،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،2004،ص.218-217
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يعرؼ الفقيو بييبل الجريمة ضد السبلـ أنيا " كؿ لجكء لمقكة مف قبؿ جماعة
 -تعريف الفقيو بييالّ :

دكلية فيما عدا حالتي الدفاع الشرعي كالمساىمة في عمؿ مشترؾ تعتبره األمـ المتحدة مشركعا".

1

 تعريف الفقيو الفارو " :ىك كؿ استخداـ لمقكة أك تيديد بيا مف قبؿ دكلة أك مجمكعة دكؿ أكحككمة أك عدة حككمات ضد أقاليـ شعكب الدكؿ األخرل أك الحككمات أيا كاف الضرر أك السبب أك
الغرض المقصكد فيما عدا حالتي الدفاع الشرعي الفردم كالجماعي ضد أعماؿ عدكاف مرتكب مف
جانب قكات مسمحة أك المساىمة في احد أعماؿ القمع التي تقررىا األمـ المتحدة".2
 تعريف الفقيو ديفابر" :ىك الحرب التي تقع بالمخالفة لممعاىدات كالضمانات كاالتفاقيات ذاتالصبغة الدكلية".3
"يعد عمبل عدكانيا كؿ استخداـ مباشر أك غير مباشر لمقكة مف قبؿ دكلة أك
 تعريف الفقيو ييبسّ :ضد السبلمة اإلقميمية كاالستقبلؿ السياسي لدكلة أك مجمكعة دكؿ أخرل  .كيعد عدكانا
مجمكعة دكؿ ّ
كؿ استخداـ لئلكراه مف قبؿ العصابات غير النظامية المشكمة عمى إقميـ دكلة ما أك في الخارج مع
اشتراؾ الدكلة فييا بطريقة إيجابية أك سمبية ،كال يع ّد عمبل عدكانيا استخداـ القكة طبقا لحؽ الدفاع
الشرعي الفردم أك الجماعي المعترؼ بو في المادة  51مف الميثاؽ أك تنفيذ قرار مف ىيئة مختصة في
األمـ المتحدة،كال يتخذ مبر ار لمعدكاف أم اعتبار ذم طابع سياسي أك اقتصادم أك حربي أك غير ذلؾ".

4

 تعريف الفقيو أمادو " :ىك كؿ حرب ال تباشر استعماال لحؽ الدفاع الشرعي أك تطبيقا لنصكصالمادة  42مف الميثاؽ تعتبر حربا مشركعة".

5

 تعريف الفقيو سال ":الجريمة ضد السبلـ كأمف اإلنسانية المتككنة مف كؿ لجكء لمقكة مخالؼلنصكص ميثاؽ األمـ المتحدة كييدؼ لتغيير حالة القانكف الدكلي الكضعي السارم المفعكؿ أك إلى
إحداث خمؿ في النظاـ العاـ".

6

:Vespasien Pella, «La codification du droit pénal international »,in RGDPI,N°3,Jui-sep1950,p44.

: Ricardo, j. Alfaro, « Question of defining agression », doc A/CN/.4/L .6, Mémoire présenté par

1
2

M Gilberto Amado, in Year book of the international law commission,vol 2, United nations, new
York, 29 mai 1951,p 37.

 :3يحي الشيمي ،المرجع السابؽ،ص ،88أنظر كذلؾ :محمد عبد المنعـ عبد الخالؽ ،المرجع السابؽ،ص.171

:M J M Yepes, « question of defining aggression »,doc A/CN.4/L7, 30mai1951.
:Gilberto Amado ,doc A/CN.4/L.6 , IBID,p28.
:Georges scelle,Doc A/CN.4/L.19 ,ibid,P41.
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4
5
6

 تعريف الفقيو كوردوفا " :العدكاف ىك االستعماؿ المباشر أك غير المباشر لمقكة المسمحة مف قبؿسمطات الدكلة ضد دكلة أخرل ،إال إف تعمؽ األمر بدفاع شرعي أك إجراءات جماعية لمجمس األمف أك
كيعد التيديد بالعدكاف جريمة كذلؾ
لغرض تنفيذ قرار صادر عف الييئة المختصة بمنظمة األمـ المتحدةّ ،

عمى غرار المفيكـ السابؽ".1

 تعريف الفقيو ىسو " :العدكاف الذم يش ّكؿ جريمة بمفيكـ القانكف الدكلي ىك ذلؾ الفعؿ الصادرمف دكلة ضد أخرل باستعماؿ قكاتيا المسمحة إال إف تعمؽ األمر بالدفاع الشرعي أك اإلجراءات
الجماعية لؤلمـ المتحدة أك بإجراءات المساعدة أك تسميح عصابات تابعة لدكلة ثالثة معادية لمدكلة الثالثة
المعادية لمدكلة الضحية ،أك إثارة المجتمع المدني أك أم استعماؿ آخر غير مشركع لمقكة".

2

تقييم أسموب التعريف العام :رغـ الشمكلية التي جاءت بيا ىذه التعاريؼ إال أنيا كاجيت عدة
انتقادات تتمخص أساسا فيما يمي:
أف تعريؼ العدكاف في صكرة عامة غير محددة سيؤدم إلى صعكبة تفسير حالة ككنو يمثؿ
ّ -

جريمة دكلية في الحاالت التي ال يرقى فييا لياتو الدرجة مف الجسامة؛

أف التعريؼ العاـ سيثير الكثير مف المنازعات حكؿ تفسيره حيث لف يحتكم عمى أم تحديد
ّ -

لعناصر الجريمة ،مما سيجعؿ كؿ صاحب مصمحة يسعى الستبعاد تكييؼ فعمو عمى أنو عدكاف
كيستفيد مف بطء اإلجراءات المدينة لو.3
كفي ىذا اإلطار يشير الفقيو جرافف إلى أف ىذه التعاريؼ عامة جدا ال تحؿ الصعكبات العممية في
التفسير كالتطبيؽ كما كصفيا الفقيو تكلينتينك بأنيا حبر عمى كرؽ كأف الصيغ كالمعايير العامة
المستخدمة في التعريؼ العاـ ىي نفسيا تحتاج إلى تعريؼ.
ثانيا :أسموب التعريف الحصري
ىك أسمكب مستنبط مف التشريعات الكطنية التي تنص في قكانينيا الجنائية عمى تعداد الجرائـ
كالعقكبات في مكاد كفصكؿ.

:Roberto Cordova,DOC A/CN.4/L10 ,ibid,p40.
:shushi hsu, doc A/CN.4/L.11,ibid,p40.

 :3إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ،ص ،188أنظر كذلؾ :إبراىيـ صالح عبيد ،المرجع السابؽ،ص.161
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1
2

كيدعكا أنصار ىذا االتجاه إلى تعريؼ العدكاف بصكرة تبدك فييا األفعاؿ المككنة لجريمة العدكاف في
يعد عدكانا.
شكؿ كصفي أك حصرم ضمف قائمة ،ككؿ فعؿ يخرج عنيا ال ّ
كيقدـ ىذا التعريؼ جريمة العدكاف بعناصرىا دكف غمكض كيسيّؿ ميمة نسبة المسئكلية إلى الفاعؿ،
ّ

كما يجعؿ عبء إثبات النفي عمى عاتؽ المعتدم بدؿ الضحية. 1

كلقد تزعـ االتحاد السكفييتي ىذا االتجاه ،حيث اعتبر مف يقكـ بفعؿ مف األفعاؿ الكاردة في القائمة
معتديا بغض النظر عف قصده كنيتو مف الفعؿ المرتكب.
كمف ركاد ىذا االتجاه الذيف اقترحكا تعريفات بيذا الخصكص نذكر:
 تعريف الفقيو بوليتيس :قدـ الفقيو بكليتيس ضمف تقريره المقدـ لمؤتمر نزع السبلح الذم عقد فيلندف  ،1933قائمة عف األفعاؿ العدكانية ككافقت لجنة األمف عميو ،كلقد نصت المادة  01منو عمى
أنو" :يشكؿ كؿ فعؿ مف األفعاؿ التالية حربا عدكانية:
 إعبلف دكلة الحرب عمى دكلة أخرل؛ غزك دكلة إلقميـ دكلة أخرل بقكات مسمحة كلك دكف إعبلف حرب؛ مياجمة قكات الدكلة المسمحة البرية أك البحرية أك الجكية إلقميـ دكلة أخرل أك لقكاتيا المختمفة؛ حصار الدكلة لمكانئ أك شكاطئ دكلة أخرل؛ مد الدكلة يد المساعدة إلى عصابات مسمحة مشكمة عمى إقميميا بغرض غزك دكلة أخرل ،أكرفضيا اإلجابة عمى طمب الدكلة األخرل باتخاذ اإلجراءات البلزمة لحرماف ىذه القكات مف المساعدة أك
الحماية".
"أية اعتبارات ميما كاف نكعيا سياسية أك عسكرية أك
كما أضافت المادة 02مف التعريؼ أنوّ :

اقتصادية أك غيرىا ال يمكف أف تشكؿ عذ ار أك مبر ار لمعدكاف".2
-

التعريف السوفييتي "تعريف ليتفينو" :قدـ ىذا التعريؼ مندكب االتحاد السكفييتي في

 1933/2/6أثناء مناقشات مؤتمر نزع السبلح  ،ككفقا لو فإنو " :يعد عمبل عدكانيا:
 أوال: -إعبلف الحرب عمى دكلة أخرل؛

 :1عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المرجع السابؽ،ص.221...219
 :2إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ،ص.189
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 غزك إقميـ دكلة أخرل كلك دكف إعبلف الحرب؛ ضرب إقميـ دكلة أخرل بالقنابؿ .....؛المدبر عمى سفف دكلة أخرل....؛
 اليجكـ ّ-

إنزاؿ أك قيادة قكاتيا البرية أك البحرية أك الجكية داخؿ حدكد دكلة أخرل دكف تصريح مف

حككمتيا.
بأية اعتبارات ليا صفة
 -ثانيا :ال يجكز تبرير األعماؿ العدكانية المنصكص عمييا في الفقرة األكلى ّ

سياسية أك اقتصادية أك إستراتيجية أك بالرغبة في استغبلؿ مصادر الثركة الطبيعية في اإلقميـ المياجـ
أك الحصكؿ عمى منافع أك مزايا أك االستيبلء عمى رؤكس األمكاؿ المستخدمة في اإلقميـ المياجـ أك
ألية مصالح خاصة أخرل في إقميميا أك رفض الدكلة المياجمة االعتراؼ بالحدكد الفاصمة بينيا كبيف
الدكلة المياجمة.
كال يجكز بكجو خاص أف تستند كتبرير لبلعتداء إلى:
°الحالة الداخمية لمشعب مثل:
 تأخر الشعب سياسيا أك اقتصاديا أك ثقافيا؛ االدعاء بالفساد اإلدارم؛ خطر ييدد حياة أك أمبلؾ األجانب فييا؛ حركة ثكرية أك مقاكمة لثكرة أك حرب أىمية أك اضطرابات ؛ إقامة أك تأييد نظاـ سياسي أك اقتصادم أك اجتماعي في أية دكلة.°أي تصرف أو تدبير تشريعي أو الئحة تصدر من دولة ما تتضمن عمى سبيل المثال:
 قطع العبلقات الدبمكماسية أك االقتصادية اإلخبلؿ أك خرؽ االلتزامات الدكلية؛ اإلخبلؿ بالحقكؽ أك المصالح المكتسبة في محيط التجارة أك االمتيازات أك أم نشاط اقتصادمآخر مف قبؿ رعاياىا؛
 تدابير المقاطعة االقتصادية أك المالية؛ إلغاء الديكف؛ -حظر أك تقييد اليجرة أك إدخاؿ تعديبلت في نظاـ األجانب؛
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 اإلخبلؿ باالمتيازات المعترؼ بيا لمممثميف الرسمييف لدكلة أخرل؛ رفض عبكر القكات المسمحة المتكجية إلى إقميـ دكلة مف الغير؛ التدابير ذات الطابع الديني أك المنافي لمديف؛ حكادث الحدكد.فممدكلة المي ّددة
ثالثا :في الحالة التي تقكـ فييا دكلة ما بتعبئة قكاتيا المسمحة أك حشدىا عمى الحدكد ّ
بمثؿ ىذا اإلجراء الحؽ في المجكء إلى الكسائؿ الدبمكماسية أك الكسائؿ األخرل لتأميف تسكية سممية
لممنازعات الدكلية ،كما يمكنيا في نفس الكقت اتخاذ تدابير عسكرية مماثمة لما ذكر آنفا عمى أال
تتجاكز الحدكد".

1

عرفو ىذا المفكض عند كضع نظاـ نكرمبرغ في جكاف
 -تعريف المفوض األمريكي جاكسونّ :

أف :
 1945حيث جاء في تقريره ّ

" الدكلة المعتدية ىي التي ترتكب:
 إعبلف الحرب ضد دكلة أخرل؛ الغزك بكاسطة قكاتيا األرضية لدكلة أخرل سكاء بعد إعبلف الحرب أك بدكف إعبلنو؛ -اليجكـ بكاسطة قكاتيا األرضية كالبحرية كالجكية عمى أقاليـ أك سفف أك طائرات دكلة أخرل سكاء

بعد إعبلف الحرب أك بدكف إعبلنيا؛
 الحصار البحرم لمحدكد البحرية أك لمكانئ دكلة أخرل؛ مساعدة العصابات المسمحة المككنة عمى إقميميا مف اجؿ غزك إقميـ دكلة أخرل أك امتناعيا رغـطمب الدكلة التي تعرضت لمغزك عف اتخاذ كؿ اإلجراءات التي في إمكانيا اتخاذىا عمى إقميميا الخاص
لحرماف تمؾ العصابات مف كؿ مساعدة أك حماية .

University

: Youram Dinstein, War aggression and self defence,fifth edition,Cambriedge

أنظر كذلؾ :محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ،ص ص .269...267
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1

Press,Fifth Edition, 2011, p 124.

بأية اعتبارات سياسية أك عسكرية أك اقتصادية أك ألم سبب آخر لتبرير أم مف
-ال يمكف االعتداد ّ

ىذه األفعاؿ ،كلكف ال يعد مف قبيؿ العدكاف أفعاؿ الدفاع الشرعي أم مقاكمة العدكاف أك مساعدة دكلة
أخرل كانت ضحية حرب اعتداء".

1

تقييم أسموب التعريف الحصري :يتميز ىذا االتجاه باالحتراـ الكامؿ لمبدأ الشرعية في القانكف
الدكلي ،إال أنو انتقد مف كثير مف الفقياء عمى غرار الفقيو جرافف الذم قاؿ أنو أسمكب غير سميـ ال
يغطي كؿ حاالت العدكا ف كال يبلحؽ االستراتيجيات العسكرية الجديدة كاالستف اززات المصطنعة مع كجكد
مختصيف في خمؽ حكادث الحدكد كغيرىا.
مما يجعمو تعريفا غير مرف كغير مرض حيث أف إيجاد تعريؼ لمعدكاف صالح لكؿ األفعاؿ ككؿ
األكقات أمر غير منطقي.2
يعد تعريفا
أف تعريؼ العدكاف المستند إلى تعداد األفعاؿ العدكانية ال ّ
كما قاؿ الفقيياف أمادكا كألفارك ّ

أف تعداد أفعاؿ
مرضيا ،كأشار الفقيو ىسك مندكب الصيف في لجنة تعريؼ العدكاف لسنة  1953إلى ّ
العدكاف ليس تعريفا بالمعنى العممي الصحيح ،ألف التعريؼ يفيد الكضكح كليس التعداد ،كأكد

 Vonglabbeckأف كضع قائمة بأفعاؿ العدكاف لف يككف ناجحا إال إف تـ تقنينو عمى شكؿ مشركع
لقانكف جنائي دكلي أك لحقكؽ ككاجبات الدكؿ ،أما الفقيو  Edenفأشار في مؤتمر نزع السبلح إلى أف
ميمة إيجاد تعريؼ كامؿ كصالح في كؿ األزمنة لممعتدم عمؿ غير ممكف كغير مثمر ،كنختـ بالفقيو
 Spiropoulosالذم رأل أف تعريؼ العدكاف بصكرة قانكنية ال يمكف أف يشمؿ كؿ الحاالت المتصكرة
لمعدكاف.3
ثالثا :أسموب التعريف اإلرشادي "،المختمط"
اتخذ أنصار ىذا االتجاه مكقفا كسطا بيف االتجاىيف السابقيف ،مف خبلؿ إيراد تعريؼ عاـ لمعدكاف
كتدعيمو ببعض األمثمة عف األفعاؿ العدكانية كذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر.
كذلؾ حتى نتمكف مف مكاجية ما تفرزه الساحة الدكلية مف تطكرات كصكر مغايرة ،كالقى ىذا
التعريؼ تأييد عدد كبير مف الفقياء كالدكؿ يمكف أف نذكر منيـ:
 :1عبد الرحمف حسيف عمي عبلـ ،المسئكلية الجنائية في نطاؽ القانكف الجنائي الدكلي ،الجريمة الدكلية كتطبيقاتيا ،الجزء األكؿ،

دار نيضة الشرؽ ،القاىرة ،1988 ،ص.142
 :2المرجع نفسو،ص.143

 :3محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ،ص.271-270
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 تعريف الفقيو جرافن :يشير األستاذ جرافف إلى أف القانكف الدكلي الجنائي يجب أف يسمؾ فيسبيؿ تعريؼ العدكاف مسمؾ القانكف الداخمي بحيث يكرد تعريفا عاما ممحقا بتعداد عمى سبيؿ المثاؿ
لمحاالت النمكذجية ،أك عمى العكس يكرد تعدادا لؤلحكاؿ المتكفرة مع اإلشارة إلى السماح بإدخاؿ أحكاؿ
أخرل مف نفس الطبيعة قد تظير مستقببل ،لكي يراعييا القضاء المختص في عممو كيراعي كذلؾ
ظركؼ الدكلة التي أجبرتيا عمى ارتكاب الفعؿ كىذا لتفادم جمكد التعريؼ.

1

تقدـ ىذا المندكب إلى المجنة السادسة سنة 1957
 تعريف المندوب السوري(السيد المفتي)ّ :كعرؼ العدكاف بأنو:
ّ

" كؿ فعؿ ينطكم عمى انتياؾ لمسمـ باستخداـ القكة المسمحة مف قبؿ دكلة أك مجمكعة دكؿ بصكرة

مباشرة أك غير مباشرة سكاء كاف ذلؾ ضد السبلمة اإلقميمية أك االستقبلؿ السياسي لدكلة معينة أك
مجمكعة دكؿ بأية طريقة ال تتفؽ مع مقاصد كأغراض األمـ المتحدة".
كما أنو " كؿ استخداـ لمقكة المسمحة مف جانب دكلة أك مجمكعة دكؿ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة
ضد السبلمة اإلقميمية أك االستقبلؿ السياسي لدكلة أك مجمكعة دكؿ في غير األحكاؿ المنصكص عمييا
في المادة  51مف الميثاؽ أك تنفيذ التدابير الكقائية أك األحكاـ القيرية الصادرة مف مجمس األمف طبقا
لممادة  42مف الميثاؽ كالمتضمنة باستخداـ القكة المسمحة".

2

المبلحظ عمى ىذا المشركع ىك أنو فرؽ بيف العدكاف المسمح كالعدكاف غير المسمح حيث اعتبر مف
قبيؿ أعماؿ العدكاف المسمح:
إعبلف الحرب عمى دكلة أخرل  ،غزك قكات الدكلة المسمحة بإعبلف أك بدكف إعبلف لمحرب إلقميـ
دكلة أخرل مكضكع تحت كاليتيا الفعمية ،اليجكـ المسمح عمى إقميـ أك شعب دكلة ما أك عمى قكاتيا
بأنكاعيا،حصار شكاطئ أك مكانئ أك أم جزء مف إقميـ دكلة ما مف قبؿ القكات البحرية أك الجكية لدكلة
أخرل ،تنظيـ الدكلة عمى إقميميا الخاص أك أم إقميـ آخر عصابات مسمحة لئلغارة عمى دكلة أخرل،
إنزاؿ أك دخكؿ القكات البرية أك البحرية أك الجكية التابعة لدكلة ما داخؿ حدكد دكلة أخرل دكف إذف

 :1عبد الكاحد محمد الفار ،المرجع السابؽ،ص.165

 :2إبراىيـ صالح عبيد ،المرجع السابؽ ،ص ص .167...165أنظر كذلؾ :عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المرجع السابؽ ،ص.221
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صريح مف حككمتيا ،تدخؿ دكلة في الشئكف الداخمية لدكلة أخرل لتغيير حككمتيا باستخداـ القكة
المسمحة أك التيديد باستخداميا.1
كبعد ىذا السرد قدـ المندكب السكرم قائمة باألفعاؿ التي تشكؿ عدكانا غير مسمح بعد تعريفو كتدابير
الضغط االقتصادم كالدعاية الحربية ،كبعدىا نفى صفة المشركعية عف بعض األفعاؿ التي تتخذ كمبرر
لمتدخؿ في شئكف الدكؿ كفساد اإلدارة كتخمؼ الشعب كالحركب األىمية كغيرىا.
إف ىذا التعريؼ خطكة تقدمية في تعريؼ العدكاف ألنو جمع
تقييم أسموب التعريف اإلرشاديّ :

بيف مميزات األسمكبيف السابقيف كحاكؿ تفادم عيكبيما.

تعرض لو مف انتقادات عمى أساس أنو كما جمع محاسف التعريفيف السابقيف ،قد جمع
كرغـ ما ّ

نص في صياغتو العامة عمى استخداـ القكة المسمحة كعاد كاستثنى
كذلؾ مساكئيما ،بسبب أنو لما ّ
أعماؿ الدفاع الشرعي الفردم كالجماعي  ،لـ يكضح أمثمة عف ىذه األخيرة.

إال أنو في الكاقع يبقى األكثر مركنة مما رشحو لتمكيف المنظمات العاممة في مجاؿ حفظ السمـ
كاألمف الدكلييف مف مكاكبة التطكر في خصكص األسمحة عمى غرار استعماؿ السبلح النككم كالسبلح
الكيميائي كغيرىا مما قد يظير مستقببل ،فيك أرشد األمـ المتحدة أحيانا لتعييف المعتدم بعد تطبيؽ
نظرية القياس عمى الحاالت المتكفرة لدييا مما سيبعدىا نكعا ما عف شبية التعسؼ في استعماؿ السمطة
مف جية كيمنحيا قد ار مف الحرية في التكييؼ مف جية أخرل.
كىك ما حصؿ فعبل مف خبلؿ تكحد الجيكد الدكلية الرامية لمبحث عف تعريؼ العدكاف لمسير في
اتجاه كاحد مف خبلؿ منظمة األمـ المتحدة كالقضاء الجنائي الدكلي.
المطمب الثاني :المراحل القانونية لتطور تعريف العدوان
رغـ تعدد كتكاتر الفترات التي جرل العمؿ خبلليا عمى إيجاد تعريؼ لمعدكاف ،فإف ىذا المطمب
سيركز عمى مرحمتيف أساسيتيف تتمثؿ األكلى في الفترة السابقة لسنة ( 1974الفرع األكؿ) ،كالثانية فقد

 :1لئلطبلع عمى النصكص األصمية بالفرنسية كالتفصيؿ فييا أكثر راجع :محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ،ص

ص.278...275
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انطمقت مف السنة المذككرة إلى غاية الفترة التي تـ فييا تعديؿ ميثاؽ المحكمة الجنائية الدكلية (الفرع
الثاني).
الفرع األول:الجيود المبذولة قبل سنة 1974
إف الجيكد الدكلية لتعريؼ العدكاف لـ تبدأ فقط في عيد األمـ المتحدة ،بؿ ترجع إلى سنة 1933
ّ

كبالضبط إلى المشركع السكفييتي الذم قدـ إلى مؤتمر نزاع السبلح كالذم تحدثنا عنو آنفا،ىذا مف
جية(أكال)  ،كمف جية أخرل فقد حاكلت المحاكـ الجنائية التصدم ليذه المسألة في حدكد ما أتيح ليا
مف إمكانيات(الفرع الثاني).
أوال:الجيود الدولية المبذولة من قبل المجتمع الدولي بين  1945و 1973
كتنقسـ إلى ما يمي:
 -1الجيود المبذولة في الفترة من  1945إلى :1967
لقد ثار جدؿ كاسع بيف كاضعي ميثاؽ األمـ المتحدة حكؿ إدراج تعريؼ لمعدكاف ليككف معيا ار تيتدم
بو المنظمة في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف،إال أف تمؾ الجيكد باءت بالفشؿ بسبب عدـ الرغبة في تقييد

عمؿ مجمس األمف كالقضاء عمى فاعميتو قبؿ ميبلده كالى منح األمـ المتحدة المركنة الكافية ألداء
مياميا ككظائفيا.1
ككاف ىذا النقص خمبل كاضحا في الميثاؽ ،مما دعا إلى محاكلة إصبلحو عند اإلعداد لمحاكمات
نكرمبكرج كذلؾ استكماال لمركف الشرعي في الجرائـ المرتكبة في الحرب العالمية الثانية كىك ما لـ ينجح
كذلؾ ،حيث جاءت مبادئ نكرمبكرج خالية مف تعريؼ العدكاف كاكتفت بكصفو بأنو جريمة دكلية.2
كتبل ذلؾ تكقؼ المناقشات حتى اندالع الحرب الككرية في  1950كالتي كشفت عف االضطراب
الذم يسببو غياب تعريؼ العدكاف في العبلقات الدكلية.
لذا اىتمت األمـ المتحدة بالمشركع السكفييتي الذم قدـ ليا سابقا في سنة 1933كأدرجتو في جدكؿ
أعماؿ الجمعية العامة في دكرتيا المنعقدة سنة  1950كالتي أحالتو بدكرىا إلى لجنة القانكف الدكلي
التابعة ليا لدراستو .كانتيت المجنة بعد دراستو إلى أمريف:

 :1حسيف حسكنة" ،تكصؿ األمـ المتحدة إلى تعريؼ العدكاف" ،في المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ،المجمد ،1976 ،31ص.54

 : 2محمد بياء الديف باشات" ،المعاممة بالمثؿ في القانكف الدكلي الجنائي" ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه ،كمية الحقكؽ،جامعة

عيف شمس ،القاىرة ،إشراؼ عبد العزيز محمد سرحاف ،1974،ص.3
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يتمثؿ األكؿ في أف تعريؼ العدكاف يساعد عمى حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كعمى تطكير القانكف
الجنائي ،كيسيؿ ميمة المنظمات الدكلية العاممة في ىذا المجاؿ بمكجب القرار  599الصادر في
1954/1/31؛
كيتمثؿ األمر الثاني في رفض بعض أعضائيا المكافقة عمى قرار التعريؼ بسبب أنو ال يغطي كؿ
حاالت العدكاف كأنو مف الخطأ تقييد سمطة األجيزة المختصة في األمـ المتحدة عند بحث حاالت
العدكاف ،فتـ تكميؼ األميف العاـ لممنظمة بتقديـ تقرير يتضمف دراسة مفصمة لمسألة تعريؼ العدكاف مع
استطبلع رأم الدكؿ األعضاء في ىذه المسألة .1
كفي دكرتيا السابعة،شكمت الجمعية العامة لجنة خاصة لدراسة العدكاف تضـ  15عضكا اجتمعت
سنة  1953في نيكيكرؾ كرفعت تقريرىا إلى الجمعية العامة خبلؿ دكرتيا التاسعة ،متضمنا مشاريع
قدمتيا الدكؿ األعضاء دكف تعريؼ محدد مما دفع بالجمعية العامة إلحالة األمر إلى لجنة جديدة
ّ
انعقدت في  1956لكضع مشركع تعريؼ لمعدكاف ،كنجحت ىذه المجنة في التكصؿ إلى مشركعيف ليذا
الغرض كىما:
قدـ ىذا المشركع األستاذ الفارك كجاء فيو أف العدكاف:
أ -المشروع المقدم من بنما وايرانّ :
"استخداـ القكة أك التيديد بيا مف قبؿ دكلة أك مجمكعة دكؿ أك مجمكعة حككمات ضد إقميـ أك
شعب دكلة أخرل أك حككمتيا بأم أسمكب كألم سبب كمف أجؿ أم غاية ما عدا الدفاع الشرعي الفردم
أك الجماعي ضد ىجكـ مسمح أك تطبيقا ألعماؿ القمع التي تتخذىا األمـ المتحدة".2
ب -المشروع السوفييتي :اعتبر ىذا المشركع أف العدكاف ينقسـ إلى عدة أنكاع كأعطى صك ار لكؿ
نكع ،كالعدكاف المباشر ،العدكاف غير المباشر ،العدكاف االقتصادم ،العدكاف الفكرم ،كنفى المشركعية
عف استغبلؿ بعض الحاالت كمبرر الرتكاب العدكاف .3إال أف ىذه المشاريع لـ تبلقي إجماعا عالميا
كفشمت بسبب اختبلؼ المصالح كاإليديكلكجيات.
كازاء ذلؾ ،قررت الجمعية العامة في دكرتيا الثانية عشر المنعقدة في  1957/11/29تكقيؼ
البحث في مكضكع تعريؼ العدكاف خصكصا بعد انضماـ  22دكلة جديدة لممنظمة ،مما يتطمب أخذ

 :1طارؽ الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص .496راجع كذلؾ :إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص.198
 :2جابر إبراىيـ الراكم ،المنازعات الدكلية ،مطبعة دار السبلـ ،بغداد ،1978،ص.146

3

 :االقتراح المقدـ مف االتحاد السكفيتي لتعريؼ العدكاف ،الكثيقة )(A /C1/60
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رأييا في المكضكع مستقببل قبؿ إق ارره ككمفت األميف العاـ باإلطبلع عمى رأييا كتحديد الكقت المناسب
إلعادة طرح المكضكع عمى طاكلة النقاش.
ثـ اجتمعت المجنة في  1959كأعمنت أف الردكد التي تمقتيا ال تدؿ عمى تغير في مكاقؼ الدكؿ
كقررت إرجاء دراستو حتى سنة  1962كبعدىا
كبالتالي ال داعي إلعادة طرح المكضكع في ذلؾ الكقت ّ

إلى غاية عاـ 1965نظ ار لعدـ إحراز المجنة المكمفة ألم تقدـ في عمميا.

كفي عاـ  ،1967كبناء عمى تكصية مف المجنة السادسة في جمستيا الثانية العشريف المنعقدة في
 1967/12/18كبمكجب القرار  2330قررت المجنة بأف الحاجة أصبحت ماسة لكضع تعريؼ لمعدكاف
عمى ضكء" الكضع الدكلي الحاضر".1
كحدد القرار
كىكذا إذف تـ تشكيؿ لجنة خاصة أككمت ليا ميمة دراسة مكضكع تعريؼ العدكاف ّ

 22/2330تشكيميا مف  35عضك مراعاة لمتمثيؿ الجغرافي العادؿ كالمناسب ،2كألزميا بتقديـ تقرير
لمجمعية العامة في جمستيا الثالثة كالعشريف متضمنا مشركعا لتعريؼ العدكاف.
كبعد أخذ كرد قدمت أغمبية الدكؿ مشاريع لمتعريؼ إال أنو لـ يحظ أم منيا باإلجماع ،مما أدل إلى
زيادة حدة التكتر الذم كاف سمة تمؾ الفترة أصبل كانتشار االتيامات المتبادلة بيف الدكؿ بارتكاب أعماؿ
عدكانية.3
كفي نياية المناقشات كبعد فشؿ معظـ الجيكد المبذكلة آنذاؾ تقدـ االتحاد السكفييتي بمشركع جديد
بداية سنة  1968مضمكنو معاكدة المجنة لعمميا قبؿ نياية ذلؾ العاـ لمتمكف مف إتماـ صياغة مشركع
التعريؼ عمى أف ترفع االقتراحات إلى الجمعية العامة في الجمسة البلحقة.

 :1محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ،ص.293

 :2بناء عمى ما جاء في البند  2مف الق ارر  22/2230تتألؼ لجنة تعريؼ العدكاف مف الدكؿ التالية :الجزائر ،استراليا ،بمغاريا،

كندا ،ككلكمبيا ،الككنغك ،قبرص ،تشيككسمكفاكيا ،إككادكر ،فنمندا ،فرنسا ،غانا ،غينيا ،ىايتي ،إندكنيسيا ،إيراف ،إيطاليا ،الياباف،

مدغشقر ،المكسيؾ ،النركيج ،ركمانيا ،سيراليكف ،اسبانيا ،السكداف ،سكريا ،تركيا ،أكغندا ،ركسيا ،الجميكرية العربية المتحدة،

بريطانيا ،الك ـ أ ،أكرجكام ،يكغكسبلفيا.

 :3مف بيف األزمات التي أرقت العالـ في تمؾ الفترة يمكف أف نذكر :األزمة الككنغكلية  ،1963-1960األزمة الككبية –األمريكية

 ،1963األزمة الكمبكدية – األمريكية  ،1965األزمة بيف فيتناـ الشمالية كفيتناـ الجنكبية ،األزمة بيف اليند كباكستاف ،األزمة بيف
إسرائيؿ كالدكؿ العربية كغيرىا مف األزمات الكثيرة.
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 -2الجيود المبذولة بدءا من سنة :1968
اجتمعت المجنة الجديدة المكمفة بميمة التعريؼ في جنيؼ في الفترة مف  6/4إلى 1968/7/6
لدراسة ثبلثة مشاريع قدمت ليا تتمثؿ فيما يمي:1
 المشروع األول :قدـ ىذا األخير إلى المجنة في اجتماعيا الرابع عشر في  1968/6/25مف قبؿكؿ مف الجزائر  ،الجميكرية العربية المتحدة ،قبرص ،الككنغك ،غينيا ،غانا ،يكغكسبلفيا ،إندكنيسيا،
مدغشقر ،السكداف ،أكغندا ،كعرفت المادة األكلى منو العدكاف عمى أنو:
"استخداـ القكة بأم شكؿ مف قبؿ دكلة أك مجمكعة دكؿ ضد شعب أك إقميـ دكلة أك مجمكعة دكؿ
بطريقة تؤثر عمى سبلمتيا اإلقميمية كسيادتيا كاستقبلليا السياسي ،إال إف كاف ذلؾ ممارسة لحؽ الدفاع
الشرعي الطبيعي الفردم أك الجماعي عف النفس أك طبقا لئلجراءات الجماعية التي يقررىا العضك
المختص في األمـ المتحدة أك بناء عمى إذف منو".
كما حددت المادة الثانية صكر العدكاف عمى أنو:
إعبلف الحرب مف قبؿ دكلة عمى دكلة أخرل مخالفة بذلؾ ميثاؽ األمـ المتحدة؛ غزك الدكلة بقكاتيا المسمحة إقميـ دكلة أخرل أك احتبلليا عسكريا أك إعبلنيا ضد إقميـ ىذه الدكلةكميا أك جزئيا؛
 اليجكـ المسمح عمى اإلقميـ البرم أك المياه اإلقميمية أك فضاء دكلة أخرل؛ قياـ الدكلة بفرض حصار عمى شكاطئ أك مكانئ دكلة أخرل بكاسطة قكاتيا المسمحة؛ القصؼ بالصكاريخ أك استخداـ األسمحة المدمرة ضد دكلة أخرل أك ضد شعبيا.االنتقادات الموجية لممشروع :كجيت ليذا المشركع عدة مبلحظات نجمميا فيما يمي:
 اتخاذه صكرة اإلعبلف ،مما يمس بسمطة مجمس األمف التقديرية التي يتمتع بيا بمكجب المادة 39مف الميثاؽ؛
 طكؿ ديباجتو مما يضفي عميو صبغة سياسية بعيدة عف االعتبارات القانكنية ،كما أف مضمكنياعبر عف مبادئ كأفكار لـ ترد في المشركع ذاتو؛
 كجكد تناقض بيف الصياغة العامة لمفقرة األكلى مف التعريؼ التي ذكرت "استخداـ القكة بأم شكؿ " in any formكالمادة الثانية التي أشارت فقط إلى كقكع "ىجكـ مسمح  "armed attackمما يترؾ
1

 :راجع نص الكثيقة(A/7185/Rev.1) :
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غمكضا حكؿ مسألة ىؿ أف تعبير استخداـ القكة يشمؿ صكر العدكاف غير المسمح كغير المباشر أك ال
يشمميا ،كمايكجد ىذا التناقض كذلؾ في الفقرتيف  7ك 8مف الديباجة التي كقعت في نفس اإلشكاؿ.
أف المادة  2مف المشركع تتضمف إشارة إلى أعماؿ عدكانية يمكف أف تندرج تحت
ضؼ إلى ذلؾ ّ

خانة الدفاع الشرعي بسبب عدـ ربط تعريؼ العدكاف ببدء األعماؿ المسمحة لمحكـ عمى مدل
مشركعيتيا؛
إضافة اإلعبلف لمحصار عمى أنو عمؿ عدكاني بينما ىك ال ينطكم عمى استخداـ القكة المسمحة .1 المشروع الثاني :تقدمت بو كمبكديا كاككادكر كالمكسيؾ كأكرجكام ،كرد فيو تعريؼ العدكافكالتالي:
" يعتبر استخداـ القكة مف قبؿ دكلة أك مجمكعة دكؿ ضد دكلة أك مجمكعة دكؿ عمبل غير مشركع
كمخالفا ألىداؼ كمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة؛
 لؤلمـ المتحدة كحدىا كتطبيقا الختصاصاتيا في الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف سمطة استخداـالقكة طبقا ألحكاـ الميثاؽ؛
 منع استخداـ القكة ال يؤثر عمى االستخداـ المشركع لمقكة المسمحة مف جانب فرع مختص فياألمـ المتحدة أك بعد إذنو أك مف جانب المنظمات اإلقميمية أك تطبيقا لحؽ الدفاع الشرعي الطبيعي
الفردم أك الجماعي طبقا ألحكاـ الميثاؽ؛
 يتكقؼ استعماؿ حؽ الدفاع الشرعي الفردم أك الجماعي طبقا ألحكاـ المادة  51عمى كقكعالعدكاف المسمح؛
 لمدكلة ضحية األعماؿ التخريبية أك اإلرىابية المتخذة مف قبؿ دكلة أك مجمكعة دكؿ حؽ اتخاذالخطكات المناسبة كالمعقكلة لحماية كجكدىا كأنظمتيا؛
 ال يجكز استخداـ القكة مف قبؿ المنظمات اإلقميمية إال بعد إذف مجمس األمف؛ال يجكز استخداـ القكة لحرماف الشعكب غير المستقمة مف ممارسة حقيا في تقرير المصير كيعتبرىذا مخالفة ألحكاـ الميثاؽ كذلؾ طبقا لقرار الجمعية العامة ".15/1514

 :1طارؽ الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص ،299أنظر كذلؾ :إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ،ص.202
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كما أشارت المادة  8إلى بعض الحاالت التي تعد أعماال عدكانية عمى غرار  :إعبلف الحرب ،الغزك
المسمح ،االعتداء المسمح ،فرض الحصار ،قصؼ أقاليـ الدكؿ األخرل ،استخداـ األسمحة الجرثكمية
كالكيميائية أك أسمحة الدمار الشامؿ.

1

كجيت ليذا المشركع عدة انتقادات نجمميا فيما يمي:
االنتقادات الموجية لممشروعّ :

 أنو لـ يضع تعريفا لمعدكاف بالمعنى الصحيح لغكيا كقانكنيا ،بؿ إنو مجرد تعداد لمحاالت التيتشكؿ أعماال عدكانية ال تكفر معيا ار دقيقا لكصفيا كالقياس عمييا؛
 عالجت فقرات ىذا المشركع المبادئ التي تنظـ المجكء الستخداـ القكة أكثر مف معالجتيا فكرةالعدكاف في حد ذاتيا؛
 أف المشركع كقع في نفس قصكر المشركع السابؽ مف ناحية الغمكض الذم يمؼ مصطمح "القكة "يكضح ىؿ أنو يشمؿ كؿ صكر العدكاف ،أـ العدكاف المسمح فقط؛
حيث لـ ّ

-أف الفقرة  5منو عالجت مكضكع العدكاف غير المباشر بينما ماؿ أغمب أعضاء المجنة إلى قصر

التعريؼ عمى العدكاف المباشر كالذم مف أمثمتو ما كرد في الفقرة8؛
 أعطت الفقرة  5لمدكلة الضحية سمطة اتخاذ إجراءات تراىا مناسبة ،كىك ما فتح الباب أماـ فكرةاليجكـ الفجائي أك الكقائي ضد الدكلة التي تقدـ مساعدات مادية لمثكار دكف أف تشارؾ في األعماؿ
الحربية كىك ما يتعارض مع تكجيات المجنة إلى إدانة العدكاف المباشر دكف غير المباشر.
 المشروع الثالث :تقدمت بو كؿ مف ككلكمبيا كالككنغك كقبرص كاإلككادكر كغانا ك غينياكاندكنيسيا كايراف كالمكسيؾ كأكغندا كأكرجكام كيكغكسبلفيا،2كىك مشركع تكفيقي عمؿ عمى التنسيؽ بيف
المشركعيف السابقيف كجاء فيو:
" العدكاف المسمح ىك كؿ استخداـ لمقكة مباشرة أك بطريقة غير مباشرة ضد السبلمة اإلقميمية كالسيادة
كاالستقبلؿ السياسي لدكلة ما ،إال أف تـ بناء عمى قرار مف مجمس األمف أك بعد إذنو أك استعماال لحؽ
الدفاع الشرعي الفردم أك الجماعي؛
 لؤلمـ المتحدة كحدىا ،كباألخص مجمس األمف سمطة استخداـ القكة،كأم استخداـ ليا مف جانبدكلة أخرل يعتبر أم ار غير مشركع إال في الحاالت التي تحددىا الفقرة الثالثة؛

 :1إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص .203
 :2طارؽ الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص .300
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 ال يستعمؿ حؽ الدفاع الشرعي الفردم أك الجماعي إال في حالة كقكع اعتداء مسمح طبقا ألحكاـالمادة  51مف الميثاؽ؛
 ال تستخدـ المنظمات اإلقميمية القكة المسمحة إال في األحكاؿ التي تحددىا المادة  53مف الميثاؽ".كأشارت الفقرة  5إلى بعض صكر األعماؿ العدكانية المسمحة كمنيا :إعبلف الحرب ،الغزك،
الحصار ،قصؼ إقميـ دكلة ما.
كما أكضح المشركع أف الفقرة الثالثة تمنع استخداـ القكة إال بتطبيؽ شركطيا كأف إجراءات الدفاع
الشرعي يجب أف تتناسب مع العدكاف الكاقع ،كما أضاؼ أف الدكلة ضحية العمؿ العدكاني ليا الحؽ في
بأف العدكاف
أقر المشركع ّ
اتخاذ إجراءات مناسبة كمعقكلة لمحفاظ عمى بقائيا في ظؿ المادة  ،51كأخي ار ّ

المسمّح يرتب قياـ المسئكلية الدكلية في حؽ الدكلة القائمة بو.

االنتقادات الموجة لممشروع :عمى غرار المشاريع السابقة ،القى ىذا المشركع بعض االعتراضات
مف بعض القكل كالدكؿ مف بينيا:
 إغفاؿ الفقرة 5تحديد الجية المختصة بتقدير كقكع عدكاف؛ ذكرت الفقرة  1لصكر العدكاف غير المباشر في حيف تكجو المجنة كاف لتعريؼ العدكاف المباشرفقط؛
 عدـ التطرؽ لحاالت خاصة كحؽ تقرير المصير ؛ عدـ الربط بيف تجريـ العدكاف كبدأ العمميات العدائية؛ ترتيب المسئكلية عمى عاتؽ المعتدم دكف كصؼ الفعؿ بأنو جريمة دكلية.كنخمص إلى القكؿ بأف المشاريع الثبلثة المقدمة أجمعت عمى إدانة العدكاف كسارت في طريؽ اعتباره
جريمة دكلية تقيـ المسئكلية  -دكف أف تفعؿ ذلؾ فعميا -كاف كانت األستاذة عائشة راتب ترل بأف ىذه
المشاريع تسمح بتفادم التفسيرات التحكمية التي تصدر عف مجمس األمف بناء عمى اعتبارات سياسية ،1
كاف كاف الكاقع لـ يؤيد كجية نظرىا حيث بقي مجمس األمف المسئكؿ الكحيد عف تكييؼ ما حصؿ بأنو
عدكاف مف عدمو.
كعمى إثر التدخؿ العسكرم السكفييتي في تشيككسمكفاكيا في  1968ظيرت الحاجة مجددا لتعريؼ
العدكاف خصكصا بعد تأكيد المندكب السكفييتي أف تدخؿ ببلده ليس عدكانا بؿ مف قبيؿ أعماؿ الدفاع
 :1عائشة راتب ،بعض الجكانب القانكنية لمنزاع العربي اإلسرائيمي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1969 ،ص.70
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الشرعي الجماعي لمساعدة الحككمة التشيكية عمى حفظ السمـ كاألمف كأف ذلؾ أمر داخمي بيف الدكؿ
االشتراكية.1
كلقد أصدرت الجمعية العامة القرار 23/2420بشأف متابعة المجنة لعمميا مع منحيا جميع
التسييبلت البلزمة مقابؿ إعدادىا لتقرير تقدمو لمجمعية العامة في جمستيا الرابعة كالعشريف.
 -3الجيود المبذولة سنة 1969
عقدت المجنة عدة اجتماعات عمى إثر القرار  2420في الفترة ما بيف  2/24ك 1969/4/3كقدمت
ليا ثبلثة مشاريع جديدة.
 المشروع السوفييتي :كرد فيو  ":العدكاف المسمح المباشر أك غير المباشر ىك الفعؿ الذمتستخدـ فيو الدكلة البادئة القكة المسمحة ضد دكلة أخرل بكجو ال يتفؽ كمقاصد كمبادئ نصكص ميثاؽ
األمـ المتحدة".
ثـ أشار في فقرات الحقة عف صكر األعماؿ العدكانية المسمحة كإعبلف الحرب كاستخداـ بعض
أنكاع األسمحة كالغزك كالقصؼ ،كاألفعاؿ العدكانية غير المسمحة كإرساؿ المرتزقة كاإلرىابييف إلى دكلة
أخرل أك إثارة االضطرابات داخميا ،كاعتبر ىذا المشركع أف العدكاف المسمح جريمة ضد السمـ ترتب قياـ
المسئكلية الجنائية كالمادية لمرتكبيا.2
قدـ مف طرؼ كؿ مف قبرص ،ككلكمبيا ،إككادكر ،اسبانيا ،غانا،
 -مشروع الدول الثالثة عشر ّ :

غينيا ،ىايتي ،إيراف ،مدغشقر،المكسيؾ ،أكغندا ،أكرجكام ،يكغكسبلفيا.3
كطبقا ليذا المشركع يعد عدكانا :

" استخداـ القكة المسمحة مف قبؿ دكلة ضد دكلة أخرل بما فييا مياىيا اإلقميمية كفضاؤىا اإلقميمي
أك أم أثر ميما كاف نكعو عمى سبلمة إقميميا أك سيادتيا أك استقبلليا السياسي باستثناء استخداـ القكة
المسمحة طبقا لنصكص الفقرة 3مف ىذا النص أك استخداميا مف مجمس األمف أك بناء عمى ترخيصو".
كتنص الفقرة  3عمى أنو " ال يمارس حؽ الدفاع الشرعي الطبيعي الفردم أك الجماعي مف قبؿ دكلة
ما طبقا لممادة  51مف الميثاؽ إال في حالة تعرضيا ليجكـ مسمح(عدكاف مسمح)".
:Ferenez Benjamin, Defining international aggression ,the search forworld peace,doc history and

1

analysis , Oceane publication INC,Dabbs ferry, New York, 1975, Vol2,p9.
:A/G/DOC,24 sessions, N20(A/7620),pp4…6.
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: A/G/DOC,,,,,.op-cit , pp4…6

2
3

كما جاء في ىذا المشركع سرد لبعض الصكر لؤلفعاؿ التي تشكؿ عدكانا كضمانا لحؽ الدكؿ
الضحية في رد العدكاف ككفالة لحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا.
 مشروع الدول الست :يعد ىذا المشركع بمثابة تخؿ مف الدكؿ المعارضة لتعريؼ العدكاف عفمعارضتيا المطمقة ،حيث قدـ المشركع مف قبؿ كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية ،المممكة المتحدة
(بريطانيا+ايرلندا الشمالية)،إيطاليا ،الياباف ،كندا ،استراليا كجاء فيو ما يمي:1
"العدكاف ىك كؿ فعؿ فيو تيديد لمسمـ أك خرؽ لو كذلؾ عف طريؽ استخداـ القكة المسمحة في
العبلقات الدكلية سكاء أكاف عمنيا أـ ضمنيا ،مباشر أـ غير مباشر مف قبؿ دكلة ضد السبلمة اإلقميمية
لدكلة أخرل أك استقبلليا السياسي أك عمى أم كجو آخر ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة ،كما يعتبر
أم فعؿ ترتكبو دكلة ما أك أم كياف سياسي آخر محدد بحدكد دكلية ،أك بحدكد معينة طبقا
عدكانا كذلؾ ّ
التفاقية دكلية،ضد أم دكلة أخرل أك كياف سياسي آخر محدد كغير خاضع لسمطة الدكلة المعتدية".

أف" :استخداـ القكة في الحؽ الطبيعي لمدفاع الشرعي الفردم أك الجماعي أك مف قبؿ
كأضاؼ كذلؾ ّ

األجيزة المختصة في األمـ المتحدة أك مف قبؿ المنظمات اإلقميمية المشكمة طبقا لما نص عميو ميثاؽ
األمـ المتحدة ال يشكؿ عدكانا".
كض ح المشركع بعض الصكر التي تعد عدكانا حيف استخداـ القكة بخبلؼ ما ىك مذككر في
كما ّ

التعريؼ ككضح الكسائؿ المستخدمة في ذلؾ.

 -4الجيود المبذولة بين  1970و :1973بناء عمى تكصية الجمعية العامة بمكاصمة المجنة
عمميا ،اجتمعت ىذه األخيرة في  1970لمناقشة المشاريع السابقة المعركضة عمييا سنة  1969كدراسة
تقرير مجمكعة العمؿ التي تشكمت بمكجب قرار صدر عف المجنة في جمستيا  74بيف 10ك 14أكت
 1970كقدـ ليا تقرير يحتكم عمى تعريؼ عاـ لمعدكاف بغض النظر عما إذا كاف مباش ار أـ غير مباشر
عمى أنو:
" استخداـ القكة المسمحة مف قبؿ دكلة أخرل أك حدكث أثر ميما كاف نكعو عمى السبلمة
اإلقميمية(بما فييا المياه اإلقميمية كالفضاء الجكم) أك عمى السيادة أك االستقبلؿ السياسي لياتو الدكلة"؛
كما أقر كذلؾ حاالت الستخداـ القكة ال تشكؿ عدكانا ،إال أنو لـ يحظ بالتأييد كاختمؼ بشأنو بيف
أعضاء المجنة ،كما أنو لـ يبلؽ الدعـ الكاؼ مف المجمكعة التي أقرتو.
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A/G/DOC,,,,,.op-cit ,p5.

1

كازاء ذلؾ الفشؿ ،أصدرت الجمعية العامة تكصية لمجنة بإتماـ عمميا سنة  1971كحصؿ ذلؾ
بإعادة مناقشة المشاريع السابقة إضافة إلى مشركع جديد قدمتو الكاليات المتحدة األمريكية يتعمؽ بمبدأ
األسبقية جاء فيو:1
"مف أجؿ تحديد العدكاف يجب عمى مجمس األمف أف يتأكد مف تكافر القصد العدكاني كيحدد ما إذا
كانت أفعاؿ الدكلة قد ارتكبت أـ لـ ترتكب لتحقيؽ األغراض التالية."....
ككرد النص عمى بعض األفعاؿ كاالنتقاص مف اإلقميـ كالتدخؿ في شؤكف دكلة أخرل كغير ذلؾ.
كما كرد تعريؼ آخر في تقرير مجمكعة العمؿ المنعقدة ما بيف  2/16ك  1971/3/4جاء فيو :
"العدكاف ىك استخداـ القكة المسمحة(بأم شكؿ)مف قبؿ دكلة ضد (دكلة أخرل)أك (بأية طريقة تؤثر)
عمى (السيادة) أك السبلمة اإلقميمية (متضمنة المياه اإلقميمية كالفضاء الجكم) أك االستقبلؿ السياسي
لدكلة أخرل أك بأم كجو ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة ".2
كالمبلحظ ىك أنو لـ تكافؽ المجنة الخاصة عمى أم تعريؼ لمعدكاف ،لذا كاصمت عمميا سنة 1972
باالجتماع في الفترة ما بيف  1/31إلى  1972/3/3ككمفت مجمكعة عمؿ بتعريؼ العدكاف اعتمد مف
قبؿ المجنة كرد فيو:
"العد كاف ىك استخداـ القكة المسمحة(بأم شكؿ)مف قبؿ دكلة ضد السبلمة اإلقميمية (السيادة)أك
االستقبلؿ السياسي لدكلة أخرل ،أك عمى أم كجو آخر ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة".
كتكصمت كذلؾ إلى قائمة أفعاؿ تشكؿ عدكانا كالغزك كاليجكـ كالقصؼ كالحصار كغيرىا.
ثـ في سنة  1973قدمت تشيككسمكفاكيا مشركعا لمجنة رفقة المكسيؾ كركمانيا كسكريا كافقت المجنة
عميو كرد فيو أف المجنة أحرزت تقدما في التكصؿ لصياغة العناصر الذاتية األساسية لتعريؼ العدكاف،
كفي الدكرة السابعة كالعشريف المنعقدة بيف  11/1ك 12/30تبنت المجنة القانكنية السادسة التقرير المقدـ
لتعريؼ العدكاف كقدمت بدكرىا مشركعا لمجمعية العامة كافقت عميو كمددت عمؿ المجنة إلى غاية سنة
.31974

 :2الجمؿ الكاردة بيف قكسيف كانت محؿ خبلؼ بيف المجتمعيف.

:A/G/Doc. Sessions 26,A/AC-134/L.31.

 :3الكثائؽ الرسمية لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،الدكرة التاسعة كالعشركف ،الممحؽ رقـ )A/9616( ،19
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ثانيا :الجيود المبذولة لتعريف العدوان في إطار القضاء الجنائي الدولي المؤقت
لقد تكاترت الجيكد الرامية لتعريؼ العدكاف كتجريمو في القضاء الجنائي الدكلي المؤقت المتمثؿ في
محكمتي نكرمبكرج التي تشكمت في لندف في  1945/8/8لمحاكمة كبار مجرمي الحرب النازييف،
كطككيك التي تشكمت بمكجب تصريح بكتسداـ في  1945/8/26لمحاكمة كبار مجرمي الشرؽ األقصى
ككانتا أكؿ المحاكـ التي تشير إلى العدكاف كمشكمة تعريفو في القضاء الجنائي الدكلي.

1

 -1جيود محكمة نورمبورج:
أصدرت ىذه المحكمة ق اررات اتياميا طبقا لممادة السادسة مف ميثاؽ لندف المحدد لمجرائـ التي تفصؿ
فييا المحاكـ كاعتبرت العدكاف جريمة ضد السمـ إذا ما تـ ارتكاب أحد األفعاؿ التالية:
 أم تدبير أك تحضير أك إثارة مباشرة أك متابعة حرب عدكانية أك حرب بالمخالفة لبلتفاقياتكالمعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية؛
 االشتراؾ في خطة مدبرة أك مؤامرة الرتكاب أحد األفعاؿ السابقة.2كلقد أقاـ النائب العاـ في المحكمة "السيد جاكسكف" اتيامو لكبار المجرميف عمى ىذا األساس كجاراه
في ذلؾ النائب العاـ البريطاني "السيد شككركس".
كقد سبؽ لمسيد جاكسكف أف طالب بكضع تعريؼ لمعدكاف في المجنة المشتركة لكضع نظاـ نكرمبكرج
حيث دخؿ جاكسكف في مفاكضات مع البريطانييف كالفرنسييف كالركس ليذا الغرض كخبلليا كضعت
المبادرة المتعددة األطراؼُ .كضعت خبلليا األسس لمحكمة نكرمبرغ العسكرية الدكلية.
كرسـ فييا الخطكط العريضة لثبلث فئات مف الجرائـ التي يشمميا اختصاص المحكمة المعكؿ إلنشاؤىا:
الفئة األولى :جريمة الحرب العدكانية ( الجرائـ المرتكبة ضد السبلـ )،كاعتبرىا مف أبشع الجرائـ الدكلية.
الفئة الثانية :جرائـ الحرب ( جرائـ ضد قكانيف كأعراؼ الحرب ) .كىي مف الجرائـ التقميدية باعتبارىا
جرائـ تضمنتيا اتفاقيات الىام كجنيؼ كمكضكعيا المدنييف كأسرل الحرب أثناء الصراعات الدكلية .
الفئة الثالثة  :الجرائـ ضد اإلنسانية التي ترتكب ضد األفراد ألسباب سياسية أك دينية أك عرقية كتندرج
ضمنيا جريمة اإلبادة الجماعية.

: Robert Cryer,Prosecuting international crimes, Cambridge studies in international and

1

comparative law, new York, 2005, p241.
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لكف ىذا االقتراح أىمؿ بسبب معارضة بعض الكفكد كاكتفت المحكمة بتجريـ العدكاف مف خبلؿ
اعتماد أسمكب السمبية لتحديد ىكية المعتدم كادانتو كىك ما حصؿ بثبكت الجرـ في حؽ تسعة عشر
متيما بشف حرب عدكانية كادارتيا.1
كلقد أكدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المبادئ التي أفرزتيا محاكمات نكرمبكرج بمكجب القرار
(95د )1-الصادر في 11ديسمبر ، 1946كما أمرت في ذات القرار المجنة المعنية بتدكيف القانكف
الدكلي أف تأخذ بتمؾ المبادئ في صياغة أنكاع الجرائـ الدكلية .
ثـ أصدرت الجمعية الحقا القرار (177د )2-الذم أمرت فيو لجنة القانكف الدكلي المنشأة بمكجب
القرار (174د )2-بكضع مشركع مدكنة لمجرائـ الماسة بأمف اإلنسانية كسمميا.
فقامت المجنة الفرعية التابعة لمجنة القانكف الدكلي بإعداد مشركع كطرحو عمى الدكؿ إلبداء
مبلحظاتيا سنة  ،1950ثـ أعيدت نفس العممية في ،1954 /7/28حيث كرد في ىذا المشركع تعريؼ
لجريمة العدكاف في المادة 15فقرة 2منو عمى أنيا:
" استعماؿ دكلة ما لمقكة المسمحة ضد سيادة دكلة أخرل أك سبلمتيا اإلقميمية أك استقبلليا السياسي
أك بأية صكرة أخرل تتنافى مع ميثاؽ األمـ المتحدة".
كما نصت المادة  16عمى جريمة التيديد بالعدكاف بالقكؿ:
"أنيا عبارة عف إصدار بيانات أك إجراء مناكرات عسكرية أك استعراض لمقكة أك حشد القكات المسمحة
عمى حدكد دكلة أخرل".
كاشترط النص القياـ بيذه السمككيات فعميا ،فبل يكفي مجرد إصدار البيانات أك إجراء المناكرات 2.إال
أنو كنظ ار ألف مشركع المدكنة يثير إشكاالت بخصكص تعريؼ العدكاف فقد تـ تأجيؿ البحث في مبادئ
نكرمبكرج بيذا الشأف لكقت الحؽ إلى أف تستقر الدكؿ عمى مفيكـ مكحد لو.3
 -2جيود محكمة طوكيو:
عددت المادة  1/5مف الئحة طككيك أنكاعا لمجرائـ التي تدخؿ في اختصاصيا كتكجب المسئكلية
الدكلية الشخصية بالشكؿ التالي" :الجرائـ ضد السمـ :كىي كقائع تدبير أك تحضير أك إثارة أك شف حرب
 :1عبد الكىاب حكمد ،اإلجراـ الدكلي ،مطبكعات جامعة الككيت ،1978،ص.248-247
2
3

 :عصاـ عبد الفتاح مطر ،القضاء الجنائي الدكلي ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2008 ،ص.285-284

 :أنطكنيك كاسيسي" ،تأكيد مبادئ القانكف الدكلي المعترؼ بيا في ميثاؽ محكمة نكرمبكرج كقرار الجمعية العامة (95د،)1-

الصادر في نيكيكرؾ في 11ديسمبر " ،1946كثائؽ األمـ المتحدة ، 2009،المكقعwww.un.org/law/avl :
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اعتداء بإعبلف سابؽ أك بدكف إعبلف أك حرب مخالفة لمقانكف الدكلي أك لممعاىدات أك االتفاقيات أك
المكاثيؽ الدكلية أك المساىمة في خطة عامة أك مؤامرة بقصد ارتكاب أحد األفعاؿ المذككرة آنفا".1
أف ىذه المحكمة حاكلت التصدم لتعريؼ الجرائـ ضد السمـ بعمكميا مف خبلؿ تحديد أفعاؿ
نبلحظ ّ

تعد أفعاال عدكانية كما أنيا الحقت مرتكبي العدكاف العسكرم كاالقتصادم.

إال أنو كبرغـ ذلؾ لـ تكفؽ ىي األخرل لتقرير تعريؼ صريح ككاضح لمعدكاف ،حيث جاء في جزء
مف فصكليا ما يمي:
" ....ككانت ىناؾ ىجمات غير مبررة تمت بدافع الرغبة في االستيبلء عمى ممتمكات الدكؿ
المياجمة ،إال أف صعكبة التكصؿ إلى تعريؼ شامؿ لمحركب كاليجمات العدكانية ،ال يمكف أف يمنعنا
مف اعتبارىا كذلؾ."....
يمد نا ىذا المقطع بعنصريف أساسييف لضماف حد أدنى مف تعريؼ العدكاف ،حيث يكجب مف جية
ّ
أخذ الدكافع المؤدية الرتكاب العدكاف بعيف االعتبار حيف البحث عف الركف المادم لمجريمة ،كاعتبار
2

اليجكـ بأنو العنصر الشخصي الضركرم لتحقيؽ اليدؼ.

كما كاعتبرت المحكمة مجرد إعبلف الحرب دكف القياـ بيا فعميا عمبل عدكانيا ،كذلؾ حيف اعتبرت
مجرد اإلعبلف الصادر مف الياباف بتيديد الكاليات المتحدة األمريكية عبارة عف مساعدة كاشتراؾ لمقادة
النازييف الذيف ارتكبكا العدكاف .حيث جاء في أحد أحكاـ المحكمة ما يمي:
شج ع النازيكف بجميع الطرؽ الممكنة الياباف عمى تبني سياسة مف شأنيا أف تدفع بكؿ تأكيد
"....لقد ّ

الكاليات المتحدة األمريكية إلى الدخكؿ في الحرب ،كعندما ىاجـ الياباف األسطكؿ األمريكي بيرؿ ىاربر
3

أعمنت الحككمة النازية فك ار الحرب مما يؤدم إلى كضع ألمانيا إلى جانب الياباف. "......

إال أف محاكمات طككيك ككذا محاكمات نكرمبرغ لـ تطبؽ العدالة بمفيكميا العاـ كلـ تسع لمتصدم
فعميا لجريمة العدكاف لذا لـ تبحث جديا في مسألة التعريؼ كانما سعت إلى تطبيؽ عدالة المنتصر ،ألف

 :1كماؿ حماد" ،المحكمة الجنائية الدكلية،تحدم الحصانة ،جريمة العدكاف إحدل الجرائـ الخطيرة في اختصاص المحكمة الجنائية"،

محاضرة ألقيت في ندكة عممية  ،مؤلؼ جماعي برعاية حساف ريشة ،دمشؽ 4-3،نكفمبر ،2001ص.270

:cité par :Raphaëlle Maison, La responsabilité individuelle pour crime d’État en droit international

2

public, Éditions Bruylant, Univ de Bruxelles ,2004,p p50-51,p382.
: Raphaëlle Maison,Ibid,p 53-54.
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3

المسئكليف في دكؿ التحالؼ كىـ يحاكمكف النازييف كاليابانييف عف حركب االعتداء لـ تكف أيادييـ نظيفة
مف ذلؾ النكع مف الجرائـ.1
فاالتحاد السكفيتي نفسو مثبل كاف قد شارؾ في احتبلؿ بكلندا كتكرط في مذبحة ذىب ضحيتيا آالؼ
البكلندييف.
كذلؾ الغارات العسكرية التي قامت بيا كؿ مف الكاليات المتحدة كبريطانيا خبلؿ الحرب كراح
ضحيتيا عشرات اآلالؼ مف القتمى في مدف دريسدف كألمانيا كناكزاكي كىيركشيما كغيرىا مف الجرائـ
البشعة كغيرىا مما ارتكبتو دكؿ التحالؼ كالتي إنما ىي جرائـ دكلية نص عمييا ميثاؽ نكرمبرغ .كتخضع
لكالية المحكمة .كبيذا تككف المحكمة قد طبقت نصؼ العدالة كأىممت النصؼ اآلخر.
كما أف محاكمات طككيك كنكرمبكرغ لـ تكف نمكذجية ألنيا استثنت الكثير ممف ارتكبكا الجرائـ
المنصكص عمييا في الميثاؽ كأككمت أمر محاكمتيـ إلى محاكـ أخرل.
كما أف اقتصارىا عمى محاكمة القادة الكبار يدؿ عمى عدـ إمكانية االعتماد عمييا في تحقيؽ العدالة
الدكلية مف جية،كمف جية أخرل ،فإف ىذه المحاكـ قد أنشأت مف قبؿ الدكؿ الكبار فقط كلـ يسمح
بدخكؿ أية دكلة أخرل في شؤكف إنشاءىا ،كمف المعمكـ أف االتفاقات الدكلية أيا كانت تسميتيا ليست
ممزمة إال ألطرافيا ،كال تُمزـ الدكؿ األخرل ال مف حيث االرتباط بيا كال االلتزاـ بنتائجيا كىذا ما يحد مف
عالميتيا كالزامية ق ارراتيا بما فييا تعريؼ العدكاف لك كانت تكصمت إليو.
كؿ ذلؾ أكجب البحث عف بديؿ يتفادل ىذه العيكب في القضاء الجنائي كتـ التكصؿ أخي ار إلى
كجكب إيجاد نظاـ قضائي قادر عمى احتراـ مبدأ الشرعية في التجريـ كال يمثؿ عدالة المنتصر كيمتاز
بالديمكمة حتى يككف لتعريؼ العدكاف مصداقية أكبر عمى المستكل الدكلي.
الفرع الثاني :توصل الجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية لتعريف العدوان
بعد الجيكد الحثيثة التي تحدثنا عنيا سابقا تمكنت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مف التكصؿ إلى
االتفاؽ حكؿ قرار لتعريؼ العدكاف سنة ( 1974أكال) كبناء عمى ىذا األخير أصدرت المحكمة الجنائية
الدكلية مؤخ ار قرارىا بتعريؼ العدكاف بصكرة نيائية كادراجو رسميا في نظاميا األساسي(ثانيا).

1

 :عمي جميؿ حرب ،المرجع السابؽ ،ص ص .388...386
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أوال :توصل الجمعية العامة إلى تعريف العدوان 1974
تمكنت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مف التكصؿ إلى تعريؼ متفؽ عميو خبلؿ دكرتيا التاسعة
كالعشريف المنعقدة في  1974/12/14كحمؿ القرار رقـ  3314كجاء فيو:1
المادة":01العدكاف ىك استخداـ القكة المسمحة مف قبؿ دكلة ما ضد دكلة أخرل أك سبلمتيا اإلقميمية
أك استقبلليا السياسي أك بأم صكرة أخرل تتنافى مع ميثاؽ األمـ المتحدة كفقا لنص ىذا التعريؼ؛
المادة :2المبادأة باستخداـ القكة مف قبؿ دكلة ما خرقا لمميثاؽ تشكؿ بينة كافية مبدئيا عمى ارتكابيا
عمبل عدكانيا كاف كاف لمجمس األمف طبقا لمميثاؽ أف يخمص إلى أنو ليس ىناؾ ما يبرر الحكـ بأف
عمبل عدكانيا قد ارتكب كذلؾ في ضكء مبلبسات أخرل كثيقة الصمة بالحالة بما في ذلؾ أف تككف
التصرفات محؿ البحث أك نتائجيا ليست ذات خطكرة كافية؛
المادة :3تنطبؽ صفة العمؿ العدكاني عمى أم مف األعماؿ التالية سكاء بإعبلف حرب أك بدكنو
كذلؾ دكف اإلخبلؿ بأحكاـ المادة  2كطبقا ليا:
أ -قياـ القكات المسمحة لدكلة ما بغزك إقميـ دكلة أخرل أك اليجكـ عميو أك أم احتبلؿ عسكرم كلك
كاف مؤقتا كينجـ عف مثؿ ىذا الغزك أك اليجكـ أك أم ضـ إلقميـ دكلة أخرل أك لجزء منو باستعماؿ
القكة؛
ب -قياـ القكات المسمحة لدكلة ما بقذؼ إقميـ دكلة أخرل بالقنابؿ أك باستعماؿ دكلة ما أية أسمحة
ضد إقميـ دكلة أخرل؛
ج -ضرب حصار عمى مكانئ دكلة ما أك عمى سكاحميا مف قبؿ القكات المسمحة لدكلة أخرل؛
د -قياـ القكات المسمحة لدكلة ما بمياجمة القكات المسمحة البرية أك البحرية أك الجكية أك األسطكليف
التجارييف البرم كالجكم لدكلة أخرل؛
ق -قياـ دكلة ما باستعماؿ قكاتيا المسمحة المكجكدة داخؿ إقميـ دكلة أخرل بمكافقة الدكلة المضيفة
عمى كجو يتعارض مع الشركط التي ينص عمييا االتفاؽ أك أم تمديد لكجكدىا في اإلقميـ المذككر إلى
ما بعد نياية االتفاؽ؛
ك -سماح دكلة ما كضعت إقميميا تحت تصرؼ دكلة أخرل بأف تستخدمو ىذه الدكلة األخرل
الرتكاب عمؿ عدكاني ضد دكلة ثالثة؛
 :1قرار الجمعية العامة رقـ (3314د ،)29-الدكرة التاسعة كالعشركف.1974/12/14 ،
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ز -إرساؿ عصابات أك جماعات مسمحة أك قكات غير نظامية أك مرتزقة مف قبؿ دكلة ما أك باسميا
تقكـ ضد الدكلة األخرل بأعماؿ مف أعماؿ القكات المسمحة تككف مف الخطكرة بحيث تعادؿ اإلعماؿ
المحددة أعبله أك اشتراؾ الدكلة بدكر مممكس في ذلؾ".
المادة :4األعماؿ المعددة أعبله ليست جامعة مانعة كلمجمس األمف أف يحكـ بأف أعماال أخرل
تشكؿ عدكانا بمقتضى الميثاؽ؛
المادة -1 :5ما مف اعتبار أيا كانت طبيعتو سكاء كاف سياسيا أك اقتصاديا أك عسكريا أك غير ذلؾ
يصح أف يتخذ مبر ار الرتكاب العدكاف؛
 -2الحرب العدكانية جريمة ضد السبلـ الدكلي كالعدكاف يرتب المسئكلية الدكلية؛
 -3ليس قانكنيا كال يجكز أف يعتبر كذلؾ ،أم كسب إقميمي أك أم غنـ خاص ناجـ عف ارتكاب
عدكاف؛
المادة : 6ليس في ىذا التعريؼ ما يجكز تأكيمو عمى أنو تكسيع أك تضييؽ بأية صكرة لنطاؽ الميثاؽ
بما في ذلؾ أحكامو المتعمقة بالحاالت التي يككف استعماؿ القكة فييا قانكنيا؛
المادة :7ليس في ىذا التعريؼ عامة كال في المادة 3خاصة ما يمكف أف يمس عمى أم نحك بما ىك
مستقى مف الميثاؽ مف حؽ تقرير المصير كالحرية كاالستقبلؿ لمشعكب المحركمة مف ىذا الحؽ بالقكة،
كالمشار إلييا في إعبلف مبادئ القانكف الدكلي المتصمة بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ كفقا لميثاؽ
األمـ المتحدة.
كالسيما الشعكب الخاضعة لنظـ استعمارية أك عنصرية أك ألم شكؿ مف األشكاؿ األخرل لمسيطرة
األجنبية أك بحؽ ىذه الشعكب في الكفاح مف أجؿ ذلؾ اليدؼ في التماس الدعـ كتمقيو كفقا لمبادئ
الميثاؽ كطبقا لئلعبلف السابؽ الذكر؛
المادة  :8األحكاـ الكاردة أعبله مترابطة في تفسيرىا كتطبيقيا كيجب أف يفيـ كؿ منيا في سياؽ
األحكاـ األخرل".
إف تكصؿ الجمعية العامة لتعريؼ العدكاف الشؾ كأنو مساىمة جكىرية لدعـ النظاـ القضائي الدكلي
في سبيؿ تحريـ استخداـ القكة في العبلقات الدكلية إال أف ق اررات الجمعية العامة -التكصيات -تبقى كما
ىك معركؼ غير ممزمة ،مما أدل إلى استمرار البحث عف تعريؼ يككف إلزاميا.
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ثانيا:تعريف العدوان في نظام المحكمة الجنائية الدولية
مف بيف أىـ المشاكؿ التي كاجيت المفاكضيف لدل إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية

1

ىي مسألة

تعريؼ العدكاف ،الذم حظي مكضكع إدراج العدكاف ضمف اختصاص المحكمة بالتأييد مف أغمبية
المجتمعيف بعد المداخبلت المثمرة لمدكؿ العربية كحركة عدـ االنحياز كبعض الدكؿ األكركبية كذلؾ قبؿ
ساعات مف اختتاـ المؤتمر مف خبلؿ اعتماد نص المادة الخامسة مف نظاـ ركما سنة ،1998مع تعميؽ
االختصاص عمى اعتماد حكـ بتعريؼ العدكاف كشركط ممارسة المحكمة الختصاصيا عميو بصكرة
متسقة مع أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة ،كظؿ األمر كذلؾ إلى غاية انعقاد المؤتمر االستعراضي لنظاـ
ركما في كمباال في أكغندا في جكاف  2010أيف تـ تبني تعريؼ لمعدكاف بما لو مف مزايا كعيكب.

2

 -1جيود المجنة التحضيرية والفريق الخاص في تعريف العدوان
عقدت المجنة التحضيرية 3عدة دكرات بداية مف  1999/2/16كشكؿ عمى إثرىا الفريؽ الخاص
المعني بتعريؼ العدكاف ،4ليكاصؿ صياغة مقترحات لكضع أحكاـ تقدـ لجمعية الدكؿ األطراؼ لدراستيا
خبلؿ جمستيا السابعة ( .)1999/8/9كخبلؿ اجتماعات المجنة التحضيرية تـ النظر في مقترحات
التعريؼ التي سبؽ كقدمت لممؤتمر التأسيسي لنظاـ ركما كمقترحات جديدة تقدمت بيا بعض الدكؿ.5

1

 :نشأت المحكمة الجنائية الدكلية بعد اتخاذ الجمعية العامة لمقرار رقـ  160-52القاضي بتنظيـ المؤتمر الدبمكماسي لممفكضيف

حكؿ إنشاء محكمة جنائية دكلية مف  6/15إلى  1998/7/17كتـ افتتاح المؤتمر في مقر منظمة األغذية كالزراعة التابعة لؤلمـ

المتحدة بركما بمشاركة كفكد 160دكلة ك 31منظمة دكلية ك  136منظمة غير حككمية بكصفيـ مراقبيف  .محمد حافظ يعقكب،
"المحكمة الجنائية الدكلية" ،في قضايا حقكؽ اإلنساف،المنظمة العامة لحقكؽ اإلنساف ،العدد ،1999 ،5ص.47

 :2محمد عبد الرحمف بكزبر" ،الجرائـ التي تقع ضمف اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية" ،كرقة مقدمة ألعماؿ المؤتمر اإلقميمي

حكؿ المحكمة الجنائية الدكلية ،الدكحة 25-24 ،مام ،2011ص.30

:3أنشأت ىذه المجنة بمكجب القرار "ك" الصادر عف المؤتمر التأسيسي كتتضمف أعضاء ممثميف عف الدكؿ التي كقعت البياف

الختامي لممؤتمر .راجع الكثيقةpcnicc/99//L.5.rev.1 :
 :4راجع الكثيقةpcnicc/2002/wgca/dp4 :

 :5مف بيف المقترحات التي قدمت لمجنة نذكر :االقتراح المقدـ مف البرتغاؿ كاليكناف . PCNICC/2000/WGCA/DP5االقتراح

المقدـ مف ككبا. CC-ASP/2/SWGCA/DP1االقتراح المقدـ مف البحريف كالعراؽ كليبيا كسكريا كعماف كلبناف كاليمف

.PCNICC/99/INF/2االقتراح المقدـ مف االتحاد الركسي. PCNICC/1999/DP.12االقتراح المقدـ مف مصر كايطاليا
.PCNICC/1999/INF/2
أنظر في ىذا الصدد:

Muhamed Aziz Shukri, « The crime of aggression between the Rome statut and the preparatory

commission », in colloque on international humanitarian law reality and the ambitions, damascus,
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4-5 NOV 2000,p9-10.

كخبلؿ ىذه االجتماعات قدمت المجنة عدة خيارات كبدائؿ لتعريؼ العدكاف كطرح المنسؽ المعني
بجريمة العدكاف في  2000/3/29كرقة نقاش تضمنت نصا مكحدا لممقترحات السابقة 1،حكؿ المسائؿ
المتعمقة بجريمة العدكاف حيث جاء فيو:2
"  - 1ألغراض ىذا النظاـ يقصد بالعمؿ العدكاني العمؿ المشار إليو سابقا في قرار الجمعية العامة
( 3314د )29-كالذم يثبت أف الدكلة ارتكبتو.
 -2ألغراض ىذا النظاـ األساسي ،يرتكب شخص ما جريمة عدكاف عندما يككف في كضع يتيح لو
التحكـ في العمؿ السياسي أك العسكرم لمدكلة أك تكجييو أك يأمر أك يشارؾ مشاركة فعمية عمدا كىف
عمـ في التخطيط لعمؿ عدكاني أك اإلعداد لو أك الشركع فيو أك شنو عمى أف يشكؿ العمؿ العدكاني :
أ -بحكـ خصائصو كخطكرتو انتياكا صارخا لميثاؽ األمـ المتحدة؛
ب -تككف ب مثابة حرب عدكانية أك تشكؿ عمبل يككف ىدفو أك نتيجتو االحتبلؿ العسكرم إلقميـ دكلة
أخرل أك لجزء منو أك لضمو؛
ج -أف يككف العمؿ العدكاني انتياكا صارخا لميثاؽ األمـ المتحدة".
كأضاؼ التقرير اقتراحيف لمفقرة األكلى ىما:
أ-

تضاؼ عبارة كفقا لمفقرتيف 4ك.5

ب  -تضاؼ عبارة "رىنا بتحديد مسبؽ مف قبؿ مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة".3
كأشار المنسؽ إلى أف ىذه البدائؿ تمثؿ كجيات النظر المختمفة فيما إف كاف يجب أف يككف التعريؼ
أكثر عمكمية كما إذا كاف يجب أف يشمؿ قائمة أكثر تحديدا لؤلعماؿ التي تشكؿ جريمة عدكاف كما إذا
كاف يجب اعتماد تعريؼ الجمعية العامة كاضافتو لمتعريؼ العاـ لمعدكاف ،كبناء عمى كرقة النقاش ىذه
تـ الخركج بنص مكحد لممقترحات المتعقمة بجريمة العدكاف جاء فيو:
تعريف جريمة العدوان
الخيار األول:

 :1راجع الكثيقةpcnicc/2001/L.3Rev.1,pp14..18. :

 :2سنقتصر عمى ذكر الفقرات المتعمقة بالتعريؼ فقط كليس كؿ التقرير.لئلطبلع عمى التقرير الكامؿ راجع الكثيقة:

PCNICC/2002/L.1/Rev1

 :3كثائؽ األمـ المتحدة ،المجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية الدكلية ،مقترحات لكضع أحكاـ بشأف جريمة العدكاف ،الكثيقة:
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PCNICC/2002/Add2

"  -1ألغراض ىذا النظاـ األساسي (كرىنا بما يقرره مجمس األمف بشأف فعؿ الدكلة) تعني جريمة
العدكاف (استعماؿ القكة المسمحة بما في ذلؾ الشركع في استعماليا مف جانب فرد بكسعو التحكـ في
العمؿ السياسي أك العسكرم لدكلة ما كتكجييو ضد سيادة دكلة أك سبلمتيا اإلقميمية أك استقبلليا
السياسي انتياكا لميثاؽ األمـ المتحدة) أم فعؿ مف األفعاؿ التالية يرتكبو(فرد) (شخص)
أ -بدأ أك ب -تنفيذ
البديل األول( :ىجكـ مسمح) (استعماؿ القكة المسمحة) (حرب عدكانية) كشف حرب انتياكا لمعاىدات
أك اتفاقات أك ضمانات دكلية أك المشاركة في خطة أك مؤامرة مشتركة لمقياـ بأم مف األفعاؿ السالفة
الذكر ضد دكلة أخرل (ضد دكلة أخرل أك حرماف شعكب أخرل مف حقيا في تقرير مصيرىا) بما
يتنافى (بجبلء) كميثاؽ األمـ المتحدة النتياؾ (أك تيديد أك انتياؾ) (سيادة)السبلمة اإلقميمية لتمؾ الدكؿ
أك استقبلليا السياسي (أك حقكؽ ىذه الشعكب غير القابمة لمتصرؼ)(إال عندما يككف ذلؾ بمقتضى مبدأ
المساكاة في الحقكؽ بيف الشعكب كحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا كحقكؽ الدفاع عف النفس بصكرة
فردية أك جماعية)
البديل الثاني :ىجكـ مسمح مكجو مف دكلة ما ضد السبلمة اإلقميمية لدكلة أخرل أك استقبلليا
السياسي عندما يتنافى ىذا اليجكـ المسمح بجبلء كميثاؽ األمـ المتحدة كيككف ىدفو أك نتيجتو االحتبلؿ
العسكرم إلقميـ ىذه الدكلة أك لجزء منو أك ضمو مف قبؿ القكات المسمحة لمدكلة المياجمة.
البديل الثالث :تضاؼ الفقرة التالية إلى الفقرة 1مف البديؿ  1أعبله -2" :شريطة أف تككف األفعاؿ
المعنية أك ما نجـ عنيا عمى قدر كاؼ مف الخطكرة (تشمؿ األفعاؿ التي تشكؿ عدكانا) (يشمؿ استعماؿ
القكة المسمحة)(ىي) ما يمي (سكاء سبقيا إعبلف الحرب أك ال)" .
الخيار الثاني:
"ألغراض ىذا النظاـ األساسي كرىنا بما يقرره مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة مسبقا أف الدكلة
المعنية قامت بعمؿ عدكاني ،فإف جريمة العدكاف تعني أيا مف األفعاؿ التالية :التخطيط لحرب عدكانية،
التحضير ليا ،بدؤىا ،أك شنيا".
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كبعد ىذا المقترح ،أعيد طرح مسألة تعريؼ العدكاف مف جديد خبلؿ الدكرة السادسة لجمعية الدكؿ
األطراؼ المنعقدة في نيكيكرؾ  ،20071ثـ الدكرة السابعة المنعقدة في . 2008
ك في  2009/2/13تـ اقتراح تعديؿ لممادة  8مف ميثاؽ ركما ليشمؿ تعريؼ العدكاف مف خبلؿ
إضافة نص المادة 8مكرر مف خبلؿ تبني التعريؼ المتفؽ عميو سابقا.2
كطبقا لئلجراءات الكاجب العمؿ بيا ،عرض المشركع خبلؿ انعقاد المؤتمر االستعراضي لنظاـ ركما
في كمباال أكغندا في جكاف  ، 32010كصدر القرار  RC/Res.6الذم تـ تبنيو في االجتماع الثالث
عشر في 11جكاف  2010عرؼ فيو العدكاف بصكرة رسمية مف خبلؿ االتفاؽ عمى إضافة المادة 8
مكرر ككاف التعريؼ مرتك از عمى قرار الجمعية العامة.3314
 -2القيمة القانونية لقرار تعريف العدوان:
عدة مبلحظات بشأف القيمة القانكنية لتعريؼ العدكاف نذكر مف بينيا:
ىناؾ ّ
أ -أ ف ىذا التعريؼ تبنى منيجا عاما لكقؼ استعماؿ القكة المسمحة بيف الدكؿ لحؿ الن ازعات كذلؾ
احتراما لمبدأ السيادة ،إال ّأنو ال ينطبؽ إال عمى الدكؿ المنظمة لنظاـ ركما التي كقعت كصادقت عميو

(  111دكلة مف أصؿ 193حتى سنة.4 )2013

 :1راجع الكثيقةICC.ASP/6/SWGCA/2 :

 :2محمد سامح عمرك ،عبلقة مجمس األمف بالمحكمة الجنائية الدكلية ،دراسة تأصيمية تحميمية لمممارسات العممية ،دار النيضة

العربية ،القاىرة ،2008 ،ص 190كما يمييا.

 :3تنص المادة  121مف نظاـ ركما عمى ما يمي " :يعد انقضاء سبع سنكات مف بدء نفاذ ىذا النظاـ األساسي يجكز ألية دكلة

طرؼ أف تقترح تعديبلت عميو ،كيقدـ نص أم لمتعديؿ مقترح إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة كيقكـ بتعميمو عمى جميع الدكؿ

األطراؼ"....

:Micheal K Marriott, « The crime of aggression : analysis and application of the ICC’s definition

4

of the crime of aggression at the 2010 review conference », univ of Californie, january 2011,
pp14..17.Disponible sur le site : http://works.bepress.com/micheal_mariott/6

: Cale Davis, Susan Forder and all, « The crime of aggression and the ICC », in The national

4

legal eagle, Vol17, issue1, Autumn 2011,p12.

: Kai Ambos, « The crime of aggression after Kampala », Judge Provincial Court (landgericht),

4

pp4-5.
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كيعكؿ كثي ار عمى ىذا التّقدـ المحرز
ب -نظاـ المحكمة ال يزاؿ نظاما ى ّشا برغـ تعريؼ العدكاف ّ
فالدكؿ غير المصادقة عمى النظاـ كتمؾ التي تعد طرفا في نظاـ ركما إال أنيا
لمتخفيؼ مف حدة عيكبوّ ،
لـ تصادؽ بعد عمى التعديؿ ستبقى ترتكب العدكاف دكف عقاب.1

ج -ىذا التعريؼ يأخذ مبدئيا بنسبة المسئكلية لمفرد الذم يرتكب الفعؿ العدكاني دكف الدكلة ،كما أنو
حدد كاشترط درجة جسامة تتمثؿ في انتياؾ ميثاؽ األمـ المتحدة العتبار الفعؿ جريمة عدكاف .
ّ
كبالمقابؿ فإف محتكل (التخطيط ،اإلعداد ،الشف ،أك التنفيذ ) كتبعا لمسكابؽ القضائية لنكرمبرج
كطككيك مصطمحات متطابقة في المعنى ال يمكف الفصؿ بينيا كالتغيير كاف فقط في استبداؿ مصطمح
شف حرب عدكانية بمصطمح تنفيذ ،كىك ما يعد تغيي ار في المصطمح فقط ليس إال ،ففي كمتا الحالتيف
يجب ببدء التنفيذ العممي ألعماؿ العدكاف.
أف ىذا التعريؼ قد كاف قاصرا ،فقد اقترحت الكاليات المتحدة األمريكية إضافات تكميمية
كبحجة ّ

يفسر العدكاف عمى
عند التباحث حكؿ المكضكع بصكرة غير رسمية كالذم نظمتو ألمانيا ،تتمثؿ في أف ّ

أنو ":الشكؿ األخطر كاألىـ لبلستخداـ غير المشركع لمقكة".

أف درجة الجسامة المطمكبة
كذلؾ بتحميؿ كؿ حالة عمى حدا اعتمادا عمى ميثاؽ األمـ المتحدة ،ك ّ

لمقكؿ بكقكع عدكاف يجب أف تتكفر عمى الخصائص الطبيعية لبلنتياؾ كأف تكجد مجتمعة.2

د -كفقا لمتعريؼ الكارد في القرار فإف كصؼ جريمة العدكاف بجريمة القيادة أمر يصدؽ تماما
عمييا،ألنيا تقكـ في حؽ مف يممؾ السمطة كالسيطرة.
الصكر المذككرة
كما ّ
أف اشتراط تكفّر خصائص العدكاف الطبيعي كالخطكرة كالحجـ لف تجعؿ بعض ّ

في التعريؼ ترقى لدرجة عدكاف عمى غرار صكرة الحصار الذم ال يبمغ درجة كبيرة مف الجسامة كىك
تنص عمى ّأنيا تختص بالعقاب عمى
ما يتماشى مع المقصكد في ديباجة نظاـ المحكمة الجنائية التي ّ

الجرائـ األشد خطكرة التي تثير قمؽ المجتمع الدكلي.

3

إف األفعاؿ الكاردة في قرار الجمعية العامة  3314كردت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،كىك
هّ -

تبيف أنيا تنتيؾ ميثاؽ األمـ المتحدة كتتكفر فيو
ما يفتح الباب إلضافة أفعاؿ جديدة مستقببل فيما لك ّ

: Jennifer Trahan , « The Rome statue’s amendement on the crime of aggression : négociations

2

at the kampala review conference », in international criminal law review, N°104, 2011,p59.
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:ibid,p60.

3

شركط الفعؿ العدكاني ،كىك ما يشكؿ تحديا لمياـ المدعي العاـ الذم سيضطر لمكاجية قائمة شبو
مفتكحة تكجب عميو القياـ بتكييؼ ما ىك معركض عميو مف قضايا كتقرير ما إذا كانت تنطكم عمى
أفعاؿ عدكانية.
و -كما أف المبلحظ أف ميثاؽ األمـ المتحدة قد أكرد استثناءات عمى مبدأ تحريـ استخداـ القكة ال
تطبؽ مكاد ميثاؽ
نجد ليا مثيبل في نظاـ ركما ،فيؿ كؿ االستعماالت لمقكة محرمة بأمر نظاـ ركما ،أـ ّ
األمـ المتحدة باعتباره الشريعة العامة ؟

أف جرائـ العدكاف المقصكدة ىي الجرائـ التي ارتكبت سنة مف بعد التصديؽ أك قبكؿ
خصكصا ك ّ

التعديبلت التي أدخمت عمى النظاـ األساسي ،كفي ك ّؿ األحكاؿ ال يمكف لممحكمة أف تمارس
اختصاصيا عمى الجريمة قبؿ اتخاذ قرار بيذا الصدد مف قبؿ ثمثي الدكؿ األطراؼ ابتداء مف
 ،2017/1/1أم ّأنو في أحسف األحكاؿ فإف العقاب عمى جريمة العدكاف سيككف ابتداء مف
، 2018/1/1ىذا إف تكفر النصاب القانكني قبؿ ذلؾ التاريخ.

نعرج عمى
ز -حتى نتمكف مف دراسة قرار تعريؼ العدكاف(القرار  )rc/res.6بشكؿ أفضؿ ،يجب أف ّ

تحميؿ قرار الجمعية العامة( )3314لنقؼ عمى مدل التكافؽ كاالنسجاـ الذم جعؿ قرار تعريؼ العدكاف
ينبني عمى ىذا األخير.
ح  -لقد أخذ ىذا التعريؼ( )3314بكسيمة التصنيؼ ألشكاؿ استخداـ القكة كاعتبرىا جريمة ضد
السمـ بغض النظر عف تسميتيا كرتب عمييا المسئكلية الدكلية.1
كما أنو أخرج حالة الدفاع الشرعي مف نطاؽ التحريـ عمى استخداـ القكة إذ قصر العدكاف في شكؿ
استعماؿ القكة ضد سيادة الدكلة ككحدتيا اإلقميمية أك استقبلليا السياسي ،كفصؿ بيف ىذه المصطمحات.
كفي ىذا اإلطار يرل األستاذ بكك ار ادريس بأنو ال يمكف تصكر أم استعماؿ لمقكة المسمحة ضد
االستقبلؿ السياسي كحده دكف أف يشكؿ ذلؾ انتياكا لمكحدة اإلقميمية أك سيادة الدكؿ ،فمف األفضؿ
استعماؿ "ك" بدؿ "أك".2

 :1صبلح الديف أحمد حمدم ،العدكاف في ضكء القانكف الدكلي  ،1977 -1919ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،1983،

ص.49

 :2بكك ار إدريس ،المرجع السابؽ،ص.190
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ط  -كما أنو كبناء عمى ىذا التعريؼ فإف المجكء الستعماؿ القكة مف قبؿ الحركات االنفصالية داخؿ
الدكلة يعد عدكانا ألنو يمس بالكحدة اإلقميمية ليا.
ك  -ككفؽ المادة  2مف التعريؼ فإنو يثبت العدكاف بشرطيف :البدء باستعماؿ القكة كسمطة مجمس
األمف في تقرير كقكعو .كلقد صيغ ىذا القرار بألفاظ سيمة ككاضحة اعتمدت عمى األسمكب المختمط فمـ
يأخذ ال بالتعريؼ الحصرم كال بالتعريؼ العاـ ،كما ترؾ لمجمس األمف مجاال لمعمؿ في استخبلص
كقكع العدكاف.1
إف ىذا القرار يكتسي أىمية بالغة خصكصا بعد إدماجو في معاىدة دكلية ذات قكة ممزمة
ل ّ -

كمعاىدة

ألنو كاف سابقا عبارة عف تكصية مف تكصيات الجمعية العامة ال تتمتع بالقكة
ركماّ ،

اإللزامية ،2كما أنو جاء مؤكدا لمفقرة 4مف المادة 2مف ميثاؽ األمـ المتحدة.

م  -ال يأخذ ىذا القرار بعنصر النية التي تؤدم إلى صعكبة تحديد العمؿ العدكاني،

3

حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا كالحرية كاالستقبلؿ كال مف الدكؿ األخرل في مساعدتيا.4

يحد مف
كال ّ

المبحث الثاني :أركان جريمة العدوان
تنقسـ أركاف جريمة العدكاف إلى قسميف أساسييف  ،أركاف عامة ىي تمؾ األركاف المكجكدة في كؿ
الجرائـ الدكلية تتمثؿ في الركف المادم كالركف المعنكم كالركف الدكلي (المطمب األكؿ)  ،كأركاف خاصة
تختص بيا جريمة العدكاف دكف سكاىا في مشركع كاف معركضا مف فريؽ العمؿ الخاص المعني بجريمة
تبنيو في مؤتمر كمباال ( 2010المطمب الثاني).
العدكاف عمى المحكمة الجنائية كتـ بالفعؿ ّ

1

:خالد حسف أبك غزالة ،المحكمة الجنائية الدكلية كالجرائـ الدكلية ،دار جميس الزماف ،عماف ،2010 ،ص.328-327

 : 2لمتعمؽ في مكضكع إلزامية ق اررات الجمعية العامة ارجع إلى :نبيؿ عبد اهلل العربي" ،بعض المبلحظات حكؿ اآلثار القانكنية

لق اررات الجمعية العامة" ،في المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ،المجمد ،1975 ،31ص 277كما يمييا.

كذلؾ :محمد عبد العاؿ محمد عبد العاطي" ،العدكاف األمريكي عمى العراؽ في ضكء القانكف الدكلي العاـ" ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة

دكتكراه ،إشراؼ عبد الكاحد محمد يكسؼ الفار ،كمية الحقكؽ ،جامعة القاىرة ،2009 ،ص ص .67...63
 :3جابر إبراىيـ الراكم ،المرجع السابؽ ،ص.154
 :4يحي الشيمي ،المرجع السابؽ ،ص.510
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المطمب األول :األركان العامة في جريمة العدوان
سنتناكؿ في ىذا المطمب كبل مف الركف المادم الذم يش ّكؿ المظير المممكس لبلضطراب الذم
تحدثو الجريمة في المجتمع الدكلي(الفرع األكؿ) ،كالركف المعنكم الذم يثير إشكاال كبي ار بخصكص
جريمة العدكاف باعتبارىا جريمة ترتكب باسـ الدكلة كتأثير عنصر اإلكراه فييا(الفرع الثاني) كركف دكلي
يكصؼ بأنو ذلؾ السمكؾ المجرـ الذم ينطكم عمى مساس بمصالح الجماعة الدكلية التي عمؿ النظاـ
القانكني الدكلي عمى حمايتيا(الفرع الثالث) ،أما الركف الشرعي فنظ ار لمخصكصية التي يتمتع بيا في
الجرائـ الدكلية فغالبا ما يتـ استبعاده مف النص الصريح في قائمة األركاف.1
الفرع األول :الركن المادي في جريمة العدوان
سكؼ نتناكؿ في ىذا الفرع األفعاؿ التي تشكؿ عدكانا (أكال) ،كالنتيجة المترتبة عنيا(ثانيا)،كالعبلقة
السببية بينيما(ثالثا).
أوال:األفعال التي تشكل عدوانا
يتمثؿ الفعؿ العدكاني في فعؿ الدكلة االيجابي أك السمبي ،كىك السمكؾ اإلجرامي الذم تستخدـ فيو
األفعاؿ المسمحة التي قكاميا القكة بصكرة مباشرة أك غير مباشرة ،أك األفعاؿ العدكانية غير المسمحة
كالضغكط االقتصادية كغيرىا.
إال أنو كبناء عمى تعريؼ العدكاف في نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية فاألفعاؿ التي تشكؿ الركف
المادم لجريمة العدكاف ىي تمؾ التي تتـ بصكرة إيجابية كتستخدـ فييا القكة المسمحة ،أم العدكاف

:1إف مبدأ الشرعية ميدانو ىك القانكف المكتكب المكحد ،كنظ ار ألف القانكف الدكلي الجنائي لـ يتكامؿ بعد ،فيذا ىك سبب عدـ النص

بو باعتباره ركنا مف أركاف الجرائـ الدكلية  ،فالمبلحظ حكؿ ىذا الركف أنو ال كجكد لو في القانكف الدكلي الجنائي عمى النحك
المعترؼ بو في القانكف الداخمي نظ ار لطبيعتو الخاصة ،فالصفة العرفية التي تتميز بيا أحكاـ القانكف الدكلي تقضي بأف الجرائـ

الدكلية ليست بأفعاؿ منصكص عمييا في قانكف مكتكب ،إال أف التطكر الحالي كاالتجاه نحك تقنيف معظـ قكاعد القانكف الدكلي

الجنائي بدال مف بقائيا عرفية كاالعتماد كذلؾ عمى ق اررات األمـ المتحدة يمكف أف يسير بالمبدأ نحك االعتراؼ بو كركف ضركرم
لقياـ الجريمة خصكصا في ظؿ المحكمة الجنائية الدكلية التي تقر عقكبات تقابؿ األفعاؿ العدكانية ،إال أف بقاء قائمة ىذه األفعاؿ

مفتكحة ألية إضافات جديدة تقضي مبدئيا عمى كجكد ىذا الركف.

عبد اهلل سميماف  ،المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1999 ،ص.99
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المسمح المباشر ،1المرتبط بكسائؿ القسر العسكرية أم اليجكـ العسكرم أيا كانت طبيعتو (برم ،بحرم،
جكم ) كأيا كانت األسمحة المستخدمة فيو  ،2كذلؾ كفقا لممادة الثامنة مكرر مف ميثاؽ المحكمة الجنائية
الدكلية .كتتمثؿ األفعاؿ المككنة لمركف المادم لجريمة العدكاف في:
 -1الغزو واليجوم المسمح واالحتالل والضم :كىي حاالت مختمفة عف بعضيا البعض في المفيكـ
تتمثؿ في :
الغزك كىك العمؿ العسكرم الخاطؼ الذم تقكـ بو دكلة ضد أخرل دكف قتاؿ كذلؾ بإدخاؿ جيشيا
داخؿ إقميـ الدكلة المعادية ب ار أك بح ار أك جكا3؛
ك اليجكـ المسمح كىك أشد كأخطر حيث يتميز باالشتباؾ المسمح المقترف بأفعاؿ القتؿ كالتدمير ،كىك
أشد أنكاع استعماؿ القكة خطكرة4؛
كاالحتبلؿ ىك حالة فعمية كمؤقتة تقكـ إذا تمكنت القكات المعادية مف السيطرة عمى اإلقميـ المعتدل
عميو كاقامة سمطة عسكرية لممحتؿ محؿ سمطة الحككمة الشرعية ،5كاالحتبلؿ الحربي كىك كما عرفو
أكبنيايـ ما يفكؽ الغزك مف استيبلء عمى إقميـ العدك بقصد االستحكاذ عميو بصفة مؤقتة6؛
أما الضـ فيك المطامع التي تفكؽ االحتبلؿ ،كىك حالة قانكنية يترتب عمييا اعتبار اإلقميـ المحتؿ
جزءا مف الدكلة التي ضمتو إلييا بإرادتيا المنفردة ،أك ضميا لئلقميـ المحتؿ لدكلة ثالثة تعينيا ىي.7
كعمى العمكـ فالقانكف الدكلي ال يعترؼ بحالتي االحتبلؿ كالضـ بكصفيما نتاج عمؿ عدكاني غير
مشركع كىما نتيجتاف ألعماؿ الغزك كاليجكـ المذاف يعتبراف عمبل عدكانيا.8

 :1العدكاف المسمح المباشر ىك استعماؿ الدكلة لقكاتيا المسمحة بطريقة غير شرعية ضد دكلة أخرل كالعدكاف المسمح غير المباشر

ىك تقديـ الدعـ كالتأييد لمجماعات المسمحة غير النظامية في مكاجية نظاـ الحكـ القائـ.

:2كيصا صالح" ،العدكاف المسمح في القانكف الدكلي" ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة القاىرة،1975 ،

ص.161

 :3كمثاؿ ذلؾ ما تعرضت لو النمسا عمى يد ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

 :4مثؿ العدكاف الثبلثي عمى مصر سنة  1956كاليجكـ اإلسرائيمي عمى الدكؿ العربية في  1967كاجتياحيا جنكب لبناف في

 1978ك.1982

 :5مصطفى كامؿ شحاتة ،االحتبلؿ الحربي كقكاعد القانكف الدكلي ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،1980 ،ص.105
 :6زياد عبد المطيؼ سعيد القريشي ،االحتبلؿ في القانكف الدكلي  ،دار النيضة العربية ،القاىرة،2004،ص.44

 :7عمى غرار قياـ الدانمرؾ في  1715ببيع اإلقميـ المحتؿ في السكيد ( بريماف كىيركف)إلى ىانكفر .كقياـ الكياف الصييكني بضـ

إقميـ الجكالف السكرم ليا عاـ  1967بمكجب قرار الكنيست اإلسرائيمي الصادر في .1981/12/14
8

 :صبلح الديف أحمد حمدم ،العدكاف ،....المرجع السابؽ ،ص .123
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 -2إلقاء القنابل :اعتبرت عممية إلقاء القنابؿ مف قبيؿ أعماؿ العدكاف حيث تضـ عمميات ضرب
مكاقع أك أىداؼ معينة باألسمحة بما فييا القنابؿ بكاسطة الطائرات أك بكاسطة المدافع الخاصة ب ار أك
بح ار أك جكا ،أك القنابؿ المكقكتة كالصكاريخ بعيدة المدل ذات الرؤكس النككية.

1

أم أنو ال يشترط نكع خاص مف القنابؿ أك أف تككف بحجـ معيف أك غيرىا مف األسمحة ،كلقد اتّبع

ىذا األسمكب مف قبؿ إسرائيؿ خبلؿ حرب األياـ السبعة عمى لبناف (. 2)1993/7/31-25

كاتبع ىذا األسمكب كذلؾ في العدكاف عمى مصر سنة  1967حيث قذفتيا إسرائيؿ مدمرة معظـ
دفاعاتيا العسكرية بحجة أف مصر ىي مف بدأ بمياجمة جنكب النقب مف خبلؿ رصد راداراتيا لطائرات
تقكـ بذلؾ.
 -3حصار الموانئ والسواحل :الحصار البحرم في القانكف الدكلي ىك منع دخكؿ كخركج السفف
مف كالى شكاطئ دكلة ما بقصد حرمانيا مف االتصاؿ بالدكؿ األخرل عف طريؽ البحر.3
كيتكفر فعؿ العدكاف في ىذه الحالة بمجرد الحصار دكف أف تصاحبو أعماؿ عسكرية أخرل كيتمثؿ
في تطكيؽ القكات المسمحة لدكلة ما الميناء كالشكاطئ مف كؿ الجيات كمنع أم نكع مف المساعدات أك
أم تحريؾ مف كالى داخؿ الدكلة المحاصرة مما يحرميا مف ممارسة سيادتيا عمى ذلؾ الجزء كيناؿ مف
سيادتيا اإلقميمية ،السبب الذم جعمو عمبل مف أعماؿ العدكاف.4
كتجدر اإلشارة إلى أنو عند بدء المفاكضات بخصكص تعريؼ العدكاف اعتبرت بعض الدكؿ أف
الحصار البحرم ال يشكؿ عدكانا باعتباره ذك طبيعة محدكدة ،إال أف ىذا الرأم لـ يؤخذ بو في التعريؼ
كىك األصح كاألصكب .5كعمى العمكـ فالحصار ثبلث أنكاع :حصار سممي كحصار حربي كحصار
مختمط:

:1

الصيف

كككريا(،)1953-1950

غكاتيماال(،)1969-1967-1960-1954

إندكنيسيا(،)1958

ككبا(-1959

،)1960الككنغك( ،)1964جزر غريناد( ،)1983ليبيا( ،)1986العراؽ( ،)1999-1991السكداف( ،)1998أفغانستاف(.)1998
2

 :لمتفصيؿ حكؿ ىذه الحرب راجع :محمكد سكيد ،حرب األياـ السبعة عمى لبناف ،عممية تصفية الحسابات ،مؤسسة الدراسات

الفمسطينية ،بيركت.1993،

 :3عمي صادؽ أبك ىيؼ ،المرجع السابؽ ،ص.770

 :4عمي عبد القادر القيكجي ،القانكف الدكلي الجنائي ،أىـ الجرائـ الدكلية ،المحاكـ الدكلية الجنائية ،منشكرات الحمبي الحقكقية،

بيركت ،2001،ص.47

 :5يحي الشيمي ،المرجع السابؽ ،ص.525
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فالسممي ىك إتباع إجراءات ضغط ال تصؿ لحد الحرب ،تمارسو دكلة قكية عمى دكلة ضعيفة
إلخضاعيا عمى غرار ما قامت بو بريطانيا كفرنسا كركسيا عاـ  1827قرب سكاحؿ اليكناف إلجبار
تركيا عمى منحو االستقبلؿ؛
أما الحصار الحربي فيك إجراء يعمف بمقتضاه أحد المتحاربيف منع المكاصبلت بيف أعالي البحار
كسكاحؿ العدك بالدخكؿ كالخركج تحت طائمة القبض عمى السفف المخالفة بتكفر شرطيف أحدىما شكمي
كىك شرط اإلعبلف كالتبميغ بالحصار ،كاآلخر مكضكعي كىك شرط الفعالية أم قدرة الدكلة عمى تطبيقو؛
كالنكع األخير لمحصار ىك الحصار المختمط كىك خميط بيف النكعيف السابقيف برز بعد أف عجزت
الدكؿ عف التطبيؽ الحرفي لمنكعيف السابقيف فيككف سمميا في حالة عدـ كجكد حرب كحربيا ألنو ال
يقتصر عمى حصار سفف الدكلة المقصكدة فقط بؿ يمس بحؽ سفف الدكؿ األخرل.1
كىذا النكع مف الحصار تـ تطبيقو خبلؿ أزمة الصكاريخ الككبية  1962مف طرؼ الكاليات المتحدة
األمريكية حيث أغمقت مكانئيا أماـ السفف التي تحمؿ أسمحة لككبا كفرضت حج از مشددا عمى جميع
المعدات الحربية اليجكمية المرسمة ليا بحيث أعادت كؿ السفف ميما كانت جنسيتيا التي كانت تحمؿ
األسمحة لككبا فكاف ظاىر الحصار سمميا  -فرض عمى ككبا فقط دكف إعبلف -ك باطنو حربيا ألنو
شمؿ سفف الدكؿ األخرل.2
أف الفقرة 3مف القرار 3314تجنبت
كعمى العمكـ ،فقد حرـ القانكف الدكلي كؿ أنكاع الحصار ،إال ّ

الحديث عف الحصار البرم كىك ما أثار خبلفا بيف المتفاكضيف حكؿ مشركعيتو ،إال أف الراجح كما
أكردتو المجنة السادسة المكمفة بصياغة تعريؼ لمعدكاف ىك أف عدـ النص عمى الحصار البرم ال يجعؿ
ألنو يتعارض مع قكاعد القانكف الدكلي كيعد عمبل عدكانيا 3،شأنو في ذلؾ شأف
منو عمبل مشركعاّ ،

الحصار البحرم ،ىذا األخير الذم يمكف أف يككف تقميديا أك حديثا مثؿ تمغيـ الشكاطئ.4

 :1إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص.367-366

2

 :رانة عطا اهلل ،الضربات االستباقية ،المرجع السابؽ ،ص 46

 :3الكثيقةA/9880.DOC :كالكثيقة. S/R1502AT4 :

 :4كىك ما قامت الك ـ أ بفعمو مف خبلؿ تمغيـ شكاطئ نيكاراجكا مما أدل إلى إصابة  12مركب كسفينة صيد مخمفة قتيميف ك14

جريح  ،كىك ما اعتبرتو محكمة العدؿ الدكلية عمبل غير مشركع دكليا كأمرتيا بكقفو فك ار حيث اعتبرتو بمثابة اعتداء عمى حرية

المكاصبلت كالتجارة البحرية كخرقا لمبدأ عدـ استخداـ القكة ضد دكلة أخرل كعدـ التدخؿ في شؤكنيا الداخمية كعدـ انتياؾ سيادتيا

كعدـ تعطيؿ التجارة البحرية السممية .راجع الكثيقةICJ,1986,pp 126-127, parg 250-253.:
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 -4اليجوم عمى القوات المسمحة في البر أو البحر أو الجو :تتكفر حالة العدكاف ىنا إف ىاجمت
القكات المسمحة لدكلة قكات دكلة أخرل سكاء أكانتا برية أك بحرية أك جكية ،أك إذا ىاجمت القكات
المسمحة كذلؾ األساطيؿ البحرية أك الجكية ليا.
كتعد ىذه الحالة حالة تخصيص عف الحالة السابقة،إال أنيا تختمؼ في أف اليجكـ المقصكد ىنا
ليس الكاقع عمى األقاليـ ،كانما ىك ذلؾ الذم يستيدؼ القكات المسمحة في أم مكاف تتكاجد فيو حتى
كلك كانت في دكلة ثالثة بإذنيا أك في أعالي البحار ،1أك يستيدؼ األساطيؿ البحرية أك الجكية.2
 -5استعمال القوات المسمحة المتواجدة في إقميم دولة أخرى :كىك قياـ دكلة ما باستعماؿ قكاتيا
المسمحة داخؿ إقميـ دكلة أخرل بمكافقة الدكلة المضيفة عمى كجو يتعارض مع الشركط التي ينص عمييا
االتفاؽ أك تمديد كجكدىا في اإلقميـ المذككر إلى ما بعد نياية االتفاؽ .فكجكد القكات المسمحة لدكلة في
إقميـ دكلة أخرل أمر عادم إف كاف بمكافقتيا،ىذه المكافقة التي تتخذ عادة شكؿ اتفاؽ مكتكب يتضمف
حجـ القكة كمدة بقائيا كأماكف تكاجدىا ،فأم خركج عمى ىذا االتفاؽ يعد بمثابة اعتداء.3
كيتحقؽ فعؿ االعتداء ىذا بمجرد مخالفة االتفاؽ دكنما الحاجة الستعماؿ أعماؿ عنؼ أك القكة
المسمحة ،بشرط احتراـ المادة  2مف التعريؼ ،أم أف تككف المخالفة لبلتفاؽ عمى قدر كبير مف
4
أما عف الجية المخكلة بالمكافقة عمى بقاء القكات مف عدمو فيي الحككمة الشرعية لمدكلة ،إالّ
الخطكرة ّ .

 :1كمثاؿ ذلؾ قياـ القكات اإلسرائيمية بقصؼ مكاقع الجيش السكرم المتكاجد في الضاحية الجنكبية لمبناف في  1996/4/12ككذلؾ

شف طائراتيا غارات جكية في  2001عمى أىداؼ عسكرية سكرية في لبناف.

 :2عمى غرار العدكاف اإلسرائيمي عمى مطار بيركت في  1968/12/28حيث ىاجمت ثماف طائرات ىميككبتر المطار كدمرت 13

طائرة تجارية لبنانية قدرت قيمتيا آنذاؾ بحكالي  4308مميكف دكالر ،ناىيؾ عف األضرار الجسيمة التي لحقت المطار ،كبررت
إسرائيؿ ىذا العدكاف بأنو كاف انتقاما لميجكـ الذم قاـ بو عربياف ينتمياف إلى الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ضد إحدل طائرات

شركة العاؿ اإلسرائيمية في مطار أثينا باليكناف .

عبد العزيز سرحاف ،المنظمات الدكلية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1990 ،ص ص .375...370

3

 :صبلح الديف أحمد حمدم ،العدكاف في ضكء القانكف الدكلي ،1977-1919المرجع السابؽ ،ص .105

 :4أثيرت ىذه المسألة في سنة  1958بيف فرنسا كالحككمة التكنسية إثر أحداث ساقية سيدم يكسؼ حيث اتيمت الحككمة التكنسية

فرنسا باستخداـ العنؼ كالقاء القنابؿ ضدىا كبسبب ذلؾ طمبت منيا منع تحركات القكات الفرنسية المكجكدة داخؿ أراضييا بحجة

مخالفتيا شركط االتفاؽ المتعمؽ بتكاجدىا ىناؾ كىك ما يمنح ليا حؽ الدفاع الشرعي ،فردت فرنسا بأف المادة  51تشترط كقكع ىجكـ

مسمح كأحداث الساقية ال ترقى لتمؾ الدرجة مف الجسامة .كيصا صالح ،المرجع السابؽ ،ص.429
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إف كانت الدكلة في حالة انييار أك حرب أىمية فينا يعتبر أم تدخؿ عسكرم بمثابة تدخؿ في الشؤكف
الداخمية لمدكلة إف لـ يكف برعاية األمـ المتحدة كيعد عمبل عدكانيا ألنو يمس بحؽ تقرير المصير.1
 -6قيام دولة بوضع إقميميا تحت تصرف دولة أخرى الرتكاب العدوان منو :يعد مف قبيؿ أعماؿ
العدكاف سماح الدكلة بكضع إقميميا تحت تصرؼ دكلة أخرل لتستخدمو ىذه األخيرة الرتكاب عمؿ
عدكاني ضد دكلة ثالثة ،أم تقديـ الدعـ لممعتدم مف خبلؿ تكفير اإلقميـ لو كمو أك بعضو أك مجرد
تسييؿ المركر لو ب ار أك بح ار أك جكا ،2كتككف معتدية كذلؾ إف تـ االستخداـ بعمميا كبمكافقتيا بمجرد
عبكر القكات المسمحة حتى كلك لـ تكف تعمـ بنكع كمحتكل العدكاف .3أما إف لـ تكف تعمـ بالعبكر أك لـ
تكافؽ عميو فتعد معتدل عمييا ىي األخرل.
 -7إرسال عصابات مسمحة ،جماعات غير نظامية ،مرتزقة :كىي إحدل صكر العدكاف غير
المسمح الذم يتـ دكف االعتماد عمى القكات النظامية لمدكلة ،بؿ عمى أشخاص يعممكف تحت إمرتيا.
كأشار إعبلف الجمعية العامة لزيادة فعالية مبدأ االمتناع عف التيديد باستعماؿ القكة أك استعماليا في
العبلقات الدكلية إلى ىذه الحالة في الفقرة 6منو ":تفي الدكؿ بالتزاماتيا بمكجب القانكف الدكلي باالمتناع
عف تنظيـ أعماؿ شبو عسكرية أك ...أك التحريض عمى مثؿ ىذه األعماؿ أك المساعدة أك المشاركة
فييا ...أك السككت عف أنشطة تنظـ داخؿ أراضييا كتككف مكجية الرتكاب مثؿ ىذه األعماؿ ".4
كما اعتبرىا مشركع لجنة القانكف الدكلي لتقنيف الجرائـ ضد سمـ كأمف اإلنسانية بأنيا مف قبيؿ
الجرائـ الماسة بسمـ كأمف اإلنسانية ،5كتعني ىذه الصكرة تدخؿ الدكلة عسكريا بشكؿ خفي عف طريؽ
طرؼ ثالث غير رسمي بتنفيذ أغراضيا في دكلة أجنبية.6

 :1سمعاف بطرس فرج اهلل ،المرجع السابؽ ،ص.227-226

 :2كمثاؿ ذلؾ سماح بريطانيا لمطائرات األمريكية باالنطبلؽ مف أراضييا لشف العدكاف عمى ليبيا في  16-15أفريؿ  1986بعد أف

رفضت فرنسا السماح بو .كسماح الككيت باستخداـ أراضيو مف طرؼ الك ـ أ في عدكانو عمى العراؽ سنة .2003
 :3إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص.381

 :4اإلعبلف متاح عمى المكقع www.UN.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm :تاريخ اإلطبلع.2013/2/7 :
 :5المشركع متاح عمى المكقعwww.thefreesyria.org/f-s/h-q-2202.htm :
6

 :مف بيف حاالت العدكاف التي تمت بيذه الطريقة نذكر:

 -تعرض ركسيا ألعماؿ عدكاف مسمح مف قبؿ منظمات الحراس البيض المدعكمة مف الدكؿ المجاكرة؛

 األعماؿ التي كانت تقكـ بيا المنظمات المسمحة العاممة داخؿ بمغاريا  1922ضد اليكناف كركمانيا كيكغكسبلفيا؛ الحرب بيف السعكدية كاليمف بسبب الغارات التي قاـ بيا حسف اإلدريسي مف اليمف.يحي الشيمي ،المرجع السابؽ،ص532-531
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كلكي يعد تقديـ الدعـ لمجماعات المسمحة كالمرتزقة كالقكات غير النظامية عدكانا يجب تكفر
شرطيف:
أ -أف تعمؿ ىذه األخيرة تحت رعايتيا كليس مجرد أف تنطمؽ مف أراضييا فقط؛
ب -أف تككف األعماؿ المرتكبة عمى قدر مف الجسامة يعادؿ بقية صكر العدكاف في المساس بسيادة
الدكلة كسبلمتيا اإلقميمية كاستقبلليا السياسي.
أما عف المرتزؽ ،فيك مف يككف مدفكعا بباعث مادم يجند إما محميا أك في الخارج ليقاتؿ في ن ازع
مسمح كليس لديو صمة مع األطراؼ المتحاربة كلـ يرسؿ مف الدكلة التي يحمؿ جنسيتيا.
أم أف المرتزقة أشخاص يشارككف في المنازعات المسمحة رغبة في الحصكؿ عمى المزايا المادية
كقد يستعاف بيـ كقت السمـ لغزك بمد معيف لقمب نظاـ الحكـ فيو أك إرىاب المدنييف.1
كيعد المرتزقة أداة لمعدكاف ،جردىـ القانكف الدكلي اإلنساني مف الحماية المقررة لممقاتؿ كاألسير،
كنظ ار لتزايد االعتماد عمييـ في االعتداءات ،أنشأت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لجنة خاصة إلعداد
اتفاقية بيذا الخصكص كقامت بذلؾ مع نياية عاـ  1989حيث تبنت الجمعية العامة االتفاقية بمكجب
قرارىا  1989/3444كالمتعمقة باستقداـ كاستخداـ كتمكيؿ كتدريب المرتزقة كالتي منعت الدكؿ بمكجبيا
مف استقداميـ كتدريبيـ كأكجبت عمييا معاقبتيـ إف ارتكبكا أعماال عدكانية

. 2

ثانيا :النتيجة في جريمة العدوان
تعد النتيجة ثاني عنصر مككف لمركف المادم ،حيث أف فكرة السمكؾ تتطمب نتيجة تظير بشكؿ تغير
محسكس في العالـ الخارجي ،كيعبر عنيا قانكنا باالعتداء الذم يناؿ حقا يحميو القانكف كيقدر جدارتو
بالحماية.3
كالنتيجة اإلجرامية عمكما ىي كؿ تغيير في العالـ الخارجي كأثر لمسمكؾ اإلجرامي.4
كترد ىذه النتيجة بصكرة متميزة عف السمكؾ في بعض الجرائـ كمندمجة في بعضيا كمتراخية في
البعض اآلخر ،إذ تجد في الجرائـ المادية انفصاال بيف النتيجة كالفعؿ ،فمكؿ منيما كيانو المتميز ماديا،

1

 :مثاؿ ذلؾ تقدـ جكاتيماال بشككل ضد اليندكراس إلى مجمس األمف في  1954/6/19عمى أساس ما تتعرض لو مف أعماؿ

2

 :إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص.378

4

 :إبراىيـ الدراجي ،المرجع نفسو ،ص.387

عدكاف تخرؽ السمـ كاألمف الدكلييف مف العناصر المرتزقة القادميف مف اليندكراس.
3

 :محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص.354-353
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عمى غرار الجرائـ ضد السبلـ كجريمة العدكاف أك استعماؿ الصكاريخ التي تطمقيا الغكاصات -
الطكربيد -في غير مجاليا المسمكح بو ،فالنتيجة كاقعة متميزة في مادياتيا عف فعؿ االعتداء.1
يجرـ القانكف الفعؿ
بينما تتسـ الجرائـ الشكمية باندماج السمكؾ كالنتيجة كعدـ انفصاليما ،حيث ّ

كنتيجتو المباشرة ،ككضع األلغاـ اآللية تحت سطح الماء كالتي تنفجر بمجرد التبلمس ،فتقكـ ىذه
الجريمة بمجرد كضع المغـ دكف انفجاره ألف النتيجة مرتبطة بالسمكؾ.2
أما النكع الثالث فيي الجرائـ المتراخية التي تفترض حصكؿ النتيجة في زماف كمكاف مختمفيف عف
مكاف كزماف حدكث السمكؾ ،كإطبلؽ صكاريخ مف قارة إلى قارة أخرل ،كترتب النتيجة بعد حيف مف
الزمف.

3

كبالتطبيؽ عمى جريمة العدكاف نجد أف النتيجة فييا تتحقؽ إذا اعتدم عمى حؽ أساسي لمدكلة
السيما سبلمتيا اإلقميمية أك استقبلليا السياسي.
أف االعتداء عمى السبلمة اإلقميمية (ب ار أك بح ار أك جكا) كميا أك جزئيا يرتّب قياـ جريمة
كما ّ

العدكاف ،4ككذلؾ قياـ الدكلة المعتدية بتنصيب عمبلء ليا يحممكف جنسية الدكلة المعتدل عمييا إلدارة
ألف الحككمة الشرعية فقدت سيطرتيا عميو ،5أما االعتداء عمى االستقبلؿ
شؤكف اإلقميـ المحتؿ كذلؾ ّ
السياسي يقكـ عندما تتـ السيطرة عمى الحككمة القائمة أك األجيزة التأسيسية األخرل كتجبر عمى العمؿ

لمصمحة دكلة أجنبية.6
فالعدكاف في ىذه الحالة األخيرة ال يرّكز عمى اغتصاب اإلقميـ بصكرة رئيسية  ،بؿ ييدؼ إلى التأثير
عمى النظاـ السياسي القائـ أك تغييره بالقكة ،كىك ما رفضتو محكمة العدؿ الدكلية في عدة مناسبات
كحالة إدالئيا برأييا في قضية الصحراء الغربية عاـ  1974حيف قالت:
"ال تكجد قاعدة في القانكف الدكلي تطمب مف الحككمة بأف يككف ليا تركيب سياسي معيف".

1
2

 :رانة عطا اهلل ،الدفاع الشرعي الكقائي ،المرجع السابؽ ،ص .204

 :المرجع نفسو.

 :3محمد محمكد خمؼ ،المرجع نفسو،ص ،354أنظر كذلؾ  ،إبراىيـ الدراجي ،المرجع نفسو ،ص.388

 :4كمثاؿ عف العدكاف الكمي قياـ العراؽ بضـ الككيت عاـ  ،1990ككمثاؿ عف العدكاف الجزئي عدكاف إسرائيؿ باقتطاع أجزاء مف

الدكؿ العربية كالجكالف كسيناء كقطاع غزة..

 :5عمى غرار قياـ إسرائيؿ بتنصيب عمبلء لبنانييف إلدارة الجنكب المبناني عند احتبللو تحت مسمى جيش لبناف الجنكبي.

 :6تعتبر الك ـ أ رائدة في مجاؿ ىذا النكع مف االعتداء ،كقياميا بالعدكاف عمى غرينادا  1983أيف أقامت نظاما بديبل كقاعدة

عسكرية عمى ىذه الجزيرة بدؿ نظاميا األصمي.
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ككذا في قضية األنشطة العسكرية كشبو العسكرية في نيكاراجكا سنة  1986حيث أشارت إلى أف
القانكف الدكلي يفرض كجكد عبلقات بيف دكؿ ذات أنظمة سياسية كاقتصادية كاجتماعية مختمفة تقكـ
أساسا عمى التعايش بيف إيديكلكجياتيا المختمفة.
فالمساس باالستقبلؿ السياسي إذف ىك أحد النتائج الرئيسية التي يسعى العدكاف لتحقيقيا سكاء أكاف
ذلؾ بكاسطة العدكاف المسمح المباشر أك غير المباشر عف طريؽ تشجيع رجاؿ العصابات كالمعارضة
المسمحة.
ثالثا :العالقة السببية بين السموك والنتيجة في جريمة العدوان
كىي الصمة التي تربط بيف الفعؿ كالنتيجة ،كىي ما يربط العنصريف السابقيف لمركف المادم كتقيـ
المسئكلية الجنائية كترتبط ىذه العبلقة بالجرائـ المادية دكف الجرائـ الشكمية.1
إف مساءلة الدكلة عف نتيجة سمكؾ ما ،تتطمب أف تككف قد تسببت بأفعاليا في حدكثو ،فبل يكتمؿ
الركف المادم إال إف كانت النتيجة كليدة األفعاؿ المرتكبة.
كفكرة العبلقة السببية فكرة فمسفية تنازعتيا ثبلثة مذاىب رئيسية :2
 المذىب المكضكعي الذم يعتمد عمى معيار مادم يربط بيف نشاط الجاني كالنتيجة ،كىك ما يعرؼبنظرية تعادؿ األسباب؛
 المذىب الشخصي الذم يعتبر عبلقة السببية رابطة نفسية بيف الجاني كالنتيجة تتطمب اإلدراؾ،كىك ما يعرؼ بنظرية السبب المباشر؛
 المذىب المختمط الذم يجمع بيف المذىبيف السابقيف كيعتمد عمى معيار الشخص العادم لتقديرعبلقة السببية مف حيث العكامؿ المقترنة بالفعؿ مف جية كنشاط الجاني مف جية أخرل ،أم يجب
االعتداد بالعكامؿ التي تتضمف اتجاىا نحك تحقيؽ النتيجة مع مراعاة اإلمكانيات المكضكعية التي مف
شأنيا إحداثيا ،كىك ما يعرؼ بنظرية السبب المبلئـ أك الكافي.3

 :1محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ،ص.355
 :2المرجع نفسو ،ص.356

3

 :رانة عطا اهلل ،الدفاع الشرعي الكقائي ،المرجع السابؽ ،ص .207- 206
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الفرع الثاني :الركن المعنوي في جريمة العدوان
إف جريمة العدكاف جريمة عمديو ،يتخذ فييا الركف المعنكم صكرة القصد الجنائي المعبر عنو
بالقصد العدكاني الذم ييدؼ إلى إنياء العبلقات السممية بيف الدكلتيف.1
لذلؾ فإنو حتى نككف أماـ جريمة البد مف تكافره (أكال)،فإذا كقعت عف طريؽ الخطأ لف نككف أماـ
جريمة عمديو (ثانيا).
أوال:القصد الجنائي(العدواني) في جريمة العدوان
تثير جريمة العدكاف لدل دراستيا إشكالية كبرل تتمثؿ في أنيا جريمة ترتكب باسـ كلمصمحة الدكلة
كال يرتكبيا الشخص الطبيعي بصفتو الشخصية بالدرجة األكلى ،مما يثير مسئكليتيما معا ،إال أف قكاعد
تجريـ كؿ منيما مختمفة عف اآلخر خصكصا في الركف المعنكم ،2فيمكف القكؿ أف الفعؿ المرتكب ىك
نتيجة إرادة الدكلة أك مجمكعة مف العناصر الداخمية المرتبطة بالكاقع المادم اإلجرامي لمدكلة.3
فيجب إذف أف يككف العمؿ العدكاني ارتكب باسـ الدكلة ضد دكلة أخرل مع كجكد قصد جنائي
مكضكعو المساس بالسبلمة اإلقميمية كاالستقبلؿ السياسي لمدكلة المعتدل عمييا مع عمـ الدكلة المعتدية
بأف القانكف الدكلي يجرمو كيعاقب عميو.
كيراد بالقصد الجنائي انصراؼ إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العمـ بتكفر أركانيا القانكنية ،أك
أنو العمـ بعناصر الجريمة ككجكد إرادة تتجو لتحقيؽ عناصرىا أك قبكليا.4
كما يمكف تعريفو كذلؾ بأنو اتجاه اإلرادة عف عمـ إلحداث نتيجة يجرميا القانكف كيعاقب عمييا.5
كيتسـ القصد الجنائي في الجريمة الدكلية بككنو يحتكم عمى نية اإلضرار بالغير كبالمجتمع الدكلي
مف خبلؿ عمـ الجاني بأف تصرفو يمس بالسبلمة اإلقميمية كاالستقبلؿ السياسي لمدكلة المعتدل عمييا
كأنو يمثؿ انتياكا لمقانكف الدكلي.6
كالقصد الجنائي نكعاف :قصد مباشر كقصد احتمالي.
 :1إبراىيـ صالح عبيد ،المرجع السابؽ،ص.201
 :2إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ،ص.231

 :3عبد العزيز العشاكم ،أبحاث في القانكف الدكلي الجنائي ،دار ىكمة ،الجزائر،2006 ،ص.311

أنظر كذلؾ ،خالد حسف أبك غزالة ،المرجع السابؽ ،ص.330
 :4محمد عبد المنعـ عبد الغني ،المرجع السابؽ،ص.121

 :5محمد عبد المنعـ عبد الخالؽ ،المرجع السابؽ،ص.294
 :6عبد العزيز العشاكم ،المرجع نفسو ،ص .311
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القصد المباشر ىك اتجاه اإلرادة عمى كجو يقيني إلى االعتداء عمى السبلمة اإلقميمية كاالستقبلؿ
السياسي لمدكلة ،أم أف يتكقع المعتدم النتيجة باعتبارىا أث ار حتميا الزما لفعمو.
القصد االحتمالي ىك العمـ غير اليقيني بعناصر الجريمة كعدـ التأكد مف حدكث النتيجة مف عدميا،
ىذا كلقد ثار جدؿ كبير حكؿ جريمة العدكاف ىؿ تتطمب كجكب االعتداد بنية المعتدم أـ ال ،كانقسـ
الفقياء بيف مف تبنى المعيار الذاتي القائـ عمى االعتداد بالنية كمف تبنى المعيار المكضكعي الذم
استبعد النكايا مف جريمة العدكاف كاكتفى باألفعاؿ العدكانية.
 -1المعيار الذاتي  :يرل أنصار ىذا االتجاه أنو ال تقكـ جريمة العدكاف إال بكجكد النية العدكانية أم
قصد الفاعؿ كغرضو مف ارتكاب أحد مظاىر العدكاف الكاردة في تعريؼ ىذا األخير ،أم أف تككف
الجريمة محددة األىداؼ.إف ىذا الطرح أثار نقاشا كاسعا بيف فقياء القانكف الدكلي عمى أساس أنو إذا
افترضنا كجكد نية االعتداء ،فإف كؿ استعماؿ لمقكة ىك عدكاف بغض النظر عف اليدؼ مف كرائو عمى
اعتبار جريمة العدكاف جريمة عمدية.
كانقسـ الفقياء بيف مف أيد فكرة النية العدكانية باعتبار جريمة العدكاف ليست جريمة مادية ،بؿ "جريمة
الخطيئة" (ال تقكـ إال إذا تكافر لدل مرتكبيا نية جرمية تتمثؿ في القصد كالغرض مف الفعؿ) كأف الدكلة
المعتدية تعمـ بأف ما ستقترفو يخالؼ المعاىدات الدكلية كالقانكف الدكلي كالضمير العاـ كيعاقب عميو.
كمف أنصار ىذا االتجاه الفقيو "جبلسر" الذم قاؿ أف "النية الجرمية ضركرية لكجكد الجريمة كتشكؿ
عنص ار أساسيا فييا ،كأف األفكار كالمبادئ الرئيسية لمجريمة في القانكف الجنائي الداخمي كالمسئكلية
المترتبة عمييا جنائيا ىي نفسيا سارية المفعكؿ في القانكف الدكلي الجنائي".
كقاؿ الفقيو  Roncanuبأنو "يتككف العنصر المعنكم مف تكافر القصد العدكاني عمى ارتكاب العدكاف
مع انتفاء أم سبب مف أسباب اإلباحة" .

1

كبالتالي ،فإف األنصار المؤيديف لفكرة النية العدكانية يشترطكف لقياـ جريمة العدكاف تكافر النية ،فإذا
غابت ال تقكـ الجريمة.
كقياسا عميو ال تقكـ جريمة العدكاف في حالة استخداـ القكة ألغراض الدفاع الشرعي ك ال في إطار
إجراءات األمف الجماعي الدكلي كال في إطار الحؽ في تقرير المصير.2

 :1محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص.359-358
 :2إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ،ص.435
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كمف جية أخرل ىناؾ مف عارض فكرة النية العدكانية عمى أساس أف جريمة العدكاف جريمة مادية
بحتة تقكـ بمجرد استخداـ القكة خارج النطاؽ المسمكح بو ،كذلؾ اعتمادا عمى أف القصد العدكاني شرط
غير قانكني كغير الزـ لقياـ الجريمة ،كما أنو صعب اإلثبات كمف المتعذر التكقؼ لمبحث فيو كقت
األزمة إذ ال يمكف أف نطمب مف الضحية الكقكؼ مكقؼ المتفرج في مكاجية اليجكـ عمييا إلى أف يتـ
التأكد مف كجكد نية العدكاف مف عدمو .1كمف أنصار ىذا االتجاه نجد الفقيو  Brounhéالذم قاؿ :
" إف القصد العدكاني المنسكب لمدكلة يعتبر كىما كضربا مف الخياؿ كال يعتبر عنص ار مف عناصر
جريمة العدكاف ،بؿ ىك معيار يحدد مسئكلية األفراد الجنائية المترتبة عمييـ مف جراء ارتكابيـ الجرائـ
ضد السمـ  ،كيفيد أيضا في معرفة صحة االدعاءات في حؽ الدفاع الشرعي كمدل مطابقتيا لمكقائع".
كما يرل السيد  Morozorمندكب اإلتحاد السكفييتي في المجنة األكلى كالثانية الخاصة بتعريؼ
العدكاف ( )1956-1953بأف:
" كؿ نص يكلد اعتقادا بأنو ال يمكف أف يككف ىناؾ عدكاف دكف تكفر القصد العدكاني ،كيدعك
المعتديف المحتمميف بالتمسؾ بالعنصر الشخصي كحجة في كجكد أك عدـ كجكد العدكاف ،أم يؤدم إلى
تمكيف المعتدم مف تبرير اعتدائو باالدعاء بعدـ تكافر القصد العدكاني كىي الحجة التي يستند إلييا
المعتدكف دائما كالتاريخ خير شاىد عمى ذلؾ".

2

إذف ،فالقصد العدكاني حسب أنصار ىذا االتجاه شرط يجب تكافره لدل الدكلة المعتدية إف استيدفت
مف أفعاليا المساس بالسبلمة اإلقميمية أك االستقبلؿ السياسي لمدكلة المعتدل عمييا ،إال أف صعكبة
إثبات القصد الجنائي في الكقت المناسب سيعرقؿ تحقيؽ السمـ الدكلي.
 -2المعيار الموضوعي :يقدـ أنصار ىذا االتجاه األخذ بالكقائع المادية المممكسة التي يمكف
االستناد إلييا لتقرير كجكد عدكاف ،كيستبعدكف المعيار الذاتي نيائيا ،كفي إطار االعتماد عمى
المكضكعية ظير أساساف يمكف االستناد إلييما ىما فكرة األسبقية كفكرة اإلقميمية.
أ -األسبقية  :أم أف العبرة تكمف في االستخداـ األكؿ لمقكة المسمحة ،فالدكلة المعتدية ىي الدكلة
التي تبادر بذلؾ.

 :1كيصا صالح  ،المرجع السابؽ ،ص.172-171
 :2محمد محمكد خمؼ ،المرجع نفسو ،ص.358
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كيؼ عمى أنو دفاع شرعي بتكفر شركط ىذا
فإذا كاف استعماؿ القكة ردا عمى عدكاف سابؽّ ،

األخير ،الذم أشارت إليو المادة  51مف الميثاؽ كمشركع القرار السكفييتي المقدـ لمجنة تعريؼ العدكاف
عاـ .11956
حيث أشارت إلى أف المعتدم في النزاع ىي الدكلة البادئة بإتياف فعؿ مف أفعاؿ العدكاف عددىا
مشركع القرار ،ثـ كافقت عميو باإلجماع مجمكعة العمؿ المشكمة مف قبؿ المجنة الخاصة المكمفة بكضع
تعريؼ لمعدكاف سنة  ،1971حيث اعتبرت السمكؾ عدكانا إذا ارتكب مف قبؿ دكلة بادئة.
كيعد ىذا المعيار عنص ار ىاما في كؿ حاالت العدكاف باعتباره عنص ار حيكيا يميز بيف السمكؾ
ّ
العدكاني المرتكب مف طرؼ الدكلة المعتدية كبيف رد الفعؿ الطبيعي المتمثؿ في الدفاع الشرعي في رأم
الفقيو  Aroneanuكذلؾ ألجؿ تحديد المعتدم.
كما يرل األستاذ  Rolingأف" الدفاع الشرعي ىك رد فعؿ عمى الفعؿ العدكاني ،كأف استخداـ القكة
ضد استخداـ القكة ال يشكؿ عدكانا".2
كيعد معيار األسبقية أحد مبادئ القانكف الدكلي المعترؼ بو منذ حقبة طكيمة مف الزمف ،كىذا ما
ّ
ألف الدكؿ المبادرة باستخداـ القكة خرقت التزاماتيا
ّأيدتو معظـ الدكؿ العربية كمصر كالجزائر كسكرياّ ،
الدكلية التي تفرض عمييا االمتناع عف استخداـ القكة كااللتزاـ بالتسكية السممية لمنزاعات.

أف ىذا المبدأ تعرض لبلنتقاد الشديد عمى أساس أنو صعب اإلثبات خصكصا في حالة االشتراؾ
إال ّ

في االشتباكات بيف عدة دكؿ كزعـ كؿ كاحدة منيا أف خصميا ىك مف بادر باستعماؿ القكة ،3أك حالة
إرساؿ الدكلة لقكاتيا لبلشتراؾ في عمميات حفظ أك فرض السبلـ بناء عمى طمب منظمة األمـ المتحدة
كقامت تمؾ القكات باشتباكات مع القكات المسمحة لمدكؿ األخرل.
أف الدكلة التي أعمنت الحرب ليست ىي بالضركرة مف بدأت باألعماؿ العسكرية،
ضؼ إلى ذلؾ ّ

كبالتالي سيختمط األمر بيف مف يعتبر البادئ بالحرب ،كذلؾ األمر إف قامت دكلة بأعماؿ كتصرفات

استف اززية ال ترقى لدرجة العدكاف ،كالمشكؿ األكبر حاليا ىك حالة الحرب االستباقية ،فمف يككف المعتدم
في ىذه الحالة؟

 :1إبراىيـ صالح عبيد ،المرجع السابؽ ،ص.198
2

 :محمد محمكد خمؼ ،المرجع نفسو،ص.363

 :3إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص.439
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خصكصا في ظؿ التطكر الكبير في مجاؿ األسمحة المستعممة كخصكصا أسمحة الدمار الشامؿ.
ب  -معيار اإلقميمية :أم أف معيار العدكاف ىك خرؽ حدكد دكلة ما مف قبؿ دكلة أخرل رغما عنيا،
فالعدكاف يتحقؽ عند تجاكز اإلقميـ.
ككاف ى ذا المعيار حاسما كحيكيا زمف عصبة األمـ ،كيستند أنصاره إلى أنو كاضح كدقيؽ بسبب أف
إقميـ الدكلة ىك أحد مقكماتيا الرئيسية كأم انتياؾ لو ىك اعتداء عمييا ،كاالعتداء عمى السبلمة اإلقميمية
اعتداء عمى شخصية الدكلة كخرؽ لمفقرة 4مف المادة  2مف ميثاؽ األمـ المتحدة  ،كىذا بشرط أف تككف
حدكد الدكلة محددة بدقة كاممة.1
ككغيره ،لـ يسمـ ىذا المعيار مف االنتقادات مف معارضيو تتمخص فيما يمي:
 أ نو معيار جامد ،يمكف المعتدم مف التخفي خصكصا في ظؿ تطكر األسمحة كظيكر الصكاريخالعابرة لمقارات ،فيك معيار ال ينسجـ مع التطكر ،فأصبحت الدكؿ ميددة باالعتداء حتى دكف تجاكز
القكات المسمحة لحدكدىا اإلقميمية كفي نفس الكقت ال تعد معتدية كفؽ ىذا المعيار2؛
 ىذا المعيار ال يغطي كؿ االعتداءات المحتمؿ ارتكابيا ضد الحقكؽ األساسية لمدكؿ كالمذككرة فيقرار تعريؼ العدكاف ،كاالعتداء عمى سفينة في أعالي البحار أك االعتداء عمى القكات المسمحة لدكلة
متكاجدة في إقميـ دكلة أخرل.3
كمف خبلؿ دراسة معيارم األسبقية كاإلقميمية نخمص إلى أف كبلىما ال يصمح بصكرة مستقمة لتحديد
مدل قياـ جريمة العدكاف مف عدمو ،فكؿ منيما لو إسيامو الخاص كالمحدكد في ذلؾ.
إال أنو كبالرجكع إلى القرار 3314نجد المادة  2منو تنص عمى أف :
"المبادأة باستعماؿ القكة ...تشكؿ بينة كافية مبدئيا عمى ارتكابيا عمبل عدكانيا...كاف كاف لمجمس
األمف طبقا لمميثاؽ أف يخمص إلى أنو ليس ىناؾ ما يبرر الحكـ بأف عمبل عدكانيا قد ارتكب. "...
فنص القرار إذف تبنى مبدأ األسبقية كلـ يأخذ بعيف االعتبار عنصر النية كذلؾ بتأييد كبير مف بعض
الدكؿ كالمكسيؾ التي أشار مندكبيا إلى أف نية العدكاف أمر غريب عف الميثاؽ كمخالؼ لنظاـ األمف

 :1ابراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ،ص .440أنظر كذلؾ :محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ،ص.364

 :2مف أمثمة العدكاف دكف اختراؽ الحدكد نذكر :القصؼ الصاركخي األمريكي لمسكداف كأفغانستاف في  1998/8/19بكاسطة

صكاريخ تكماىكؾ التي أطمقت مف سفف في البحر األحمر .
 :3إبراىيـ الدراجي ،المرجع نفسو ،ص.442
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الجماعي ألنو يصبغو بصبغة الذاتية ،كما قاؿ مندكب قبرص أف نية العدكاف مجرد خدعة كرأل
المندكب األمريكي بدكره أنو مف غير الضركرم كضع إشارة صريحة إلى نية العدكاف.1
لكف األخذ بمبدأ األسبقية في استخداـ القكة ىك أخذ مبدئي مرتبط بالسمطة التقديرية الممنكحة لمجمس
األمف في تقرير كقكع العدكاف ،رغـ ما يشكمو ذلؾ مف خطر الييمنة الغربية عميو كاساءة استعماؿ
السمطة التقديرية.
فإذا استخدمت القكة مف قبؿ دكلة ما ،تتشكؿ قرينة عمى أف ىذا عدكاف إلى أف يقرر مجمس األمف
خبلؼ ذلؾ  ،فإذا لـ يقرر قاـ الحؽ في الدفاع الشرعي إلزالة آثار العدكاف.2
كخبلصة القكؿ ،ىك أف التعريؼ الممنكح لمعدكاف لـ يشترط كجكد النية العدكانية ،كذلؾ ما ىك مؤكد
في المادة  5مف القرار 3314التي تنص عمى أنو " ما مف اعتبارات أيا كانت طبيعتيا ...يصح أف
تتخذ مبر ار الرتكاب العدكاف".
ثانيا:الخطأ في جريمة العدوان (ارتكاب الجريمة بصورة غير عمدية)
إف معظـ الجرائـ الدكلية ىي جرائـ عمدية عمى عكس جرائـ القانكف الداخمي ،3كالجريمة غير العمدية
أساسا ىي إخبلؿ الجاني عند تصرفو بكاجب الحيطة كالحذر الذم يفرضو عميو القانكف ،بحيث يترتب
عمى ذلؾ عدـ تكقعو حدكث النتيجة كعدـ حيمكلتو دكف حدكثيا في حيف أنو كاف في استطاعتو كمف
كاجبو لك كاف حذ ار الحيمكلة دكف كقكعيا ،كما أف الخطأ غير العمدم ىك إمكانية تكقع حدكث النتيجة
دكف اتجاه إرادة الفاعؿ ليا.4
كعرؼ األستاذ محمكد نجيب حسني الخطأ غير العمدم بأنو " :إخبلؿ الجاني عند تصرفو بكاجبات
ّ

الحيطة كالحذر التي يكجبيا القانكف كعدـ حيمكلتو تبعا لذلؾ دكف أف يفضي تصرفو إلى إحداث النتيجة
اإلجرامية في حيف كاف ذلؾ في استطاعتو ككاف كاجبا عميو".

5

كقياسا عميو ،تككف جريمة العدكاف غير عمدية إذا تـ ارتكاب فعؿ مككف ليا ينطكم عمى استخداـ
القكة المسمحة دكف إرادة النتيجة المترتبة عمى ىذه الجريمة.

 :1إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ،ص.443

 :2حسيف عبد الخالؽ حسكنة ،المرجع السابؽ ،ص.57
 :3عبد اهلل سميماف  ،المرجع السابؽ ص.140
 :4إبراىيـ الدراجي ،المرجع نفسو ،ص .446

5

 :محمد عبد المنعـ عبد الغني  ،المرجع السابؽ  ،ص.320

- 151 -

كلقد تعددت اآلراء حكؿ إمكانية حدكث ىذا كانقسمت إلى قسميف:
 - 1االتجاه الرافض لمخطأ في جريمة العدوان :يرل ىذا الجانب مف الفقو أف الجرائـ الدكلية بما
في ذلؾ جريمة العدكاف ىي جرائـ عمدية بطبيعتيا كمف النادر تصكر الخطأ فييا نظ ار لجسامة الفعؿ،
خصكصا كأف األفعاؿ المادية التي تشكؿ عدكانا تحتاج لمتخطيط كالدراسة.1
 - 2االتجاه المؤيد لمخطأ في جريمة العدوان :يرل ىذا الجانب مف الفقو بإمكانية حصكؿ جريمة
العدكاف بسبب خطأ غير عمدم كصدكر تصريحات أك أفعاؿ استف اززية مف دكلة تسببت في إثارة حفيظة
الدكلة األخرل كقياـ الحرب.
كمف أنصار ىذا االتجاه الفقيييف  Pellaك Glaserالمذاف يعترفاف بفكرة العمد كالخطأ في الجرائـ
الدكلية حتى في حالة اإلىماؿ كعدـ االحتياط عمى أساس أف ىذا الرأم يمقى تأييدا في القانكف الجنائي
الدكلي الذم يعاقب عمى الجريمة سكاء ارتكبت عمدا أك عف طريؽ الخطأ أك اإلىماؿ أك عدـ االحتياط
أم في كؿ صكرة غير عمدية.

2

كاذا أردنا البحث في أم مف ىذيف االتجاىيف كاف عمى صكاب فنرجع إلى الممارسات الدكلية بيذا
الخصكص ،3فنجد أف ىناؾ بعض الحاالت استخدمت فييا القكة العسكرية بطريؽ الخطأ ،إال أف
أف كؿ استخداـ غير مشركع لمقكة ىك عدكاف؟
التساؤؿ الذم يطرح نفسو ىنا ىك :ىؿ ّ

إف المعنى القانكني لجريمة العدكاف كفؽ تعريفيا في نظاـ ركما يمكننا مف القكؿ أف األمر ليس

كذلؾ ،ألف اعتبار الفعؿ المرتكب عدكانا أمر يرتب آثا ار خطيرة في مكاجية المعتدم تصؿ لحد فرض
جزاءات العسكرية .ىذا ال ينؼ أف استخداـ القكة عف طريؽ الخطأ ىك فعؿ غير مشركع يعاقب عميو
القانكف الدكلي ،كيقيـ المسئكلية الج ازئية عمى فاعمو ،ألف معيار الجسامة المتطمب في فعؿ العدكاف قد

 :1عبد اهلل سميماف  ،المرجع السابؽ،ص.212
 :2إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص.448

 :3يمكف االستشياد بالحاالت التالية بخصكص الخطأ في جريمة العدكاف:

 ضرب ضابط عراقي بارجة أمريكية في مياه الخميج أدل إلى مقتؿ  28أمريكي كاعتذار حككمتو بحجة أف الضربة كانت خطأ؛ -سقكط صاركخ أمريكي عف طريؽ الخطأ عمى األراضي اإليرانية خبلؿ عممية ثعمب الصحراء ضد العراؽ في 1998؛

 قصؼ حافمة ركاب مدنية مف قبؿ قكات حمؼ الناتك في  1999/5/1أثناء التدخؿ العسكرم في ككسكفك عف طريؽ الخطأ بعداستيداؼ جسر لعبكر قكات الجيش كتصادؼ مركر الحافمة عميو بعد إطبلؽ الصاركخ.

كما يمكف أف نشير كذلؾ إلى حالة مجزرة قانا في لبناف في  1996/4/18أيف برر الكياف الصييكني ما قاـ بو عمى أنو سمسمة

أخطاء عممياتية.

راجع :محمد عبد المنعـ عبد الغني ،المرجع السابؽ ،ص.329
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أف صبلحية مجمس األمف بتقدير الظركؼ المحيطة بكؿ
ال يتكفر في كؿ حاالت استخداـ القكة ،كما ّ
حالة ستجعمو ينفي صفة العدكاف عف بعض األفعاؿ المنطكية عمى استخداـ القكة ،خصكصا إف بادرت

الدكلة المخطئة باالعتراؼ بأف الفعؿ كاف مجرد خطأ غير عمدم كالتزمت بدفع التعكيضات المناسبة.
أف األستاذ إبراىيـ الدراجي يرل أنو مف الصعب تصكر كجكد جريمة عدكاف غير عمدية أك أف
إال ّ

ترتكب عف طريؽ الخطأ ،كيكجب التعامؿ بحذر مع مسألة اعتذار الدكلة كتبرير سمككيا بكقكعيا في
خطأ ،كيشير إلى بعض القرائف لمتمييز بيف إف كاف الفعؿ مقصكدا أك عبارة عف مجرد خطأ كالعبلقة
بيف البمديف كاألىداؼ التي كانت عرضة لبلعتداء كغيرىا.1
ىذا ،مع اإلقرار بكجكد حاالت الستخداـ القكة بطريؽ الخطأ ال تعد مف قبيؿ العدكاف الفتقادىا
لعنصر الجسامة أك الخطكرة الكافية لكنيا بالمقابؿ تبقى عمبل غير مشركع يقيـ مسئكلية الدكلة كيمزميا
بالتعكيض كفؽ نص المادة  1مف مشركع المكاد المتعمقة بمسئكلية الدكؿ التي تعتبر كؿ فعؿ غير
مشركع دكليا تقكـ بو دكلة ما يستتبع مسئكليتيا الدكلية.2
الفرع الثالث :الركن الدولي في جريمة العدوان
ىذا الركف ىك ركف يميز الجريمة الدكلية عف الجريمة الداخمية كيراد بو أف ترتكب الجريمة بناء عمى
خطة مدبرة مف قبؿ دكلة أك مجمكعة دكؿ أك بناء عمى إىماليا كعدـ احتياطيا مما يؤدم إلى انتياؾ
القيـ األساسية في المجتمع الدكلي أك إلنشاء عبلقة دكلية محرمة.كالمبلحظ عمى الركف الدكلي أنو يجب
أف يتكفر في كبل الطرفيف" :الضحية كالمعتدم" ،فيك عنصر مزدكج بينيما.3
كلقد أشار إليو مشركع تقنيف الجرائـ ضد سمـ كأمف البشرية في المادة : 2
"العدكاف المسمح كالتيديد بو كالتحضير الستخداـ القكة المسمحة في العدكاف كتنظيـ عصابات مسمحة
بقصد اإلغارة عمى إقميـ دكلة أخرل كمباشرة أك تشجيع النشاط الذم يرمي إلى إثارة حرب مدنية في
دكلة أخرل أك مباشرة نشاط إرىابي في دكلة أخرل ،كاألفعاؿ المنافية لمقانكف الدكلي بضـ إقميـ تابع
لدكلة أخرل أك إقميـ خاضع لنظاـ دكلي كالتدخؿ في الشئكف الداخمية كالخارجية لدكلة أخرل بتدابير

1

 :إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص .448

2

 :تقرير لجنة القانكف الدكلي ،الدكرة الثانية كالثبلثكف المنعقدة في الفترة ما بيف  5/5إلى  ،1980/7/25الممحؽ رقـ 10

3

 :محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص .359

(.)A35/10
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قيرية ذات طابع اقتصادم أك سياسي بقصد شؿ اختيارىا كالحصكؿ عمى فكائد مف أم نكع كاف ،ال
يمكف ارتكابيا إال مف قبؿ سمطات دكلة".

1

كما أكد عميو كذلؾ القرار 3314في مادتو األكلى التي جاء فييا "العدكاف ىك استخداـ القكة المسمحة
مف قبؿ دكلة ما ضد سيادة دكلة أخرل"...
إف ىذا الك بلـ ال يعني إعفاء األفراد الطبيعييف مف المساءلة حكؿ جرائـ العدكاف فالمسئكلية الجنائية
تككف بالدرجة األكلى عمى عاتؽ كبار القادة العسكرييف ،حيف تنفيذىـ خططا لمصمحة دكليـ.2
أما عف سبب نص المكاد القانكنية عمى مسئكلية الدكؿ ،فيذا راجع إلى النظرة التقميدية لمحرب التي
تجعميا ال تقكـ إال بيف الدكؿ ذات السيادة.3
كليذا الركف جانباف:
جانب شخصي ،يتمثؿ في ضركرة أف تككف جريمة العدكاف ارتكبت باسـ الدكلة أك برضاىا حتى كاف
كاف السمكؾ المادم ىك مف فعؿ اإلنساف ،إال أنو ال يرتكبو بصفتو الشخصية كانما يرتكبو بناء عمى
طمب الدكلة أك برضاىا.
أف المصالح المشمكلة بالحماية ليا صفة الدكلية ،فجريمة العدكاف تعد
كجانب مكضكعي ،يتمثؿ في ّ

مساسا بمصالح كقيـ المجتمع الدكلي كمرافقو الحيكية ،كبذلؾ،فيي خرؽ اللتزاـ دكلي في حؽ المجتمع
الدكلي 4،كىك عدـ المجكء الستخداـ القكة في العبلقات الدكلية كالذم يعد مف القكاعد اآلمرة في القانكف
الدكلي.

3

 :نايؼ حامد العميمات ،جريمة العدكاف في ظؿ نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية ،دار الثقافة ،عماف ،2007،ص .278

2

 :قضت محكمة نكرمبكرج بأف المسئكلية عف جرائـ العدكاف تقع عمى عاتؽ كبار القادة فقط كال تقع عمى عاتؽ الجنكد البسطاء

3

 :كىك ما عبر عنو الفقيياف OPPENHEIMك ROUSSEAUحيث قاؿ األكؿ بأف "الحرب ىي نزاع مسمح بيف دكلتيف أك أكثر

كذلؾ :أبك الخير أحمد عطية،المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة ،دار النيضة ،القاىرة ،1999،ص .124

ألنيـ سيككنكف مكرىيف عمى القتاؿ.

باستخداـ القكات المسمحة بيدؼ قير كؿ منيـ لآلخر ،"...كقاؿ الثاني" :الحرب ليست عبلقة بيف رجؿ كرجؿ كلكنيا عبلقة بيف دكلة

كأخرل ال يككف األفراد فييا أعداء إال بالصدفة ليسكا بصفتيـ رجاال كمكاطنيف كانما كجنكد..كال بصفتيـ أعضاء في الكطف بؿ

بكصفيـ مدافعيف عنو" .إبراىيـ الدراجي،المرجع السابؽ ،ص.522

:Marie Dumée, Le crime d’agression, Edition Pedone,2000,p260-261.

أنظر كذلؾ :محمد صالح العادلي ،الجريمة الدكلية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2003 ،ص.70-69

كذلؾ :بف عامر التكنسي ،المسئكلية الدكلية(العمؿ غير المشركع كأساس لمسئكلية الدكلة) ،منشكرات دحمب ،1995 ،ص.71

كذلؾ :محمد عبد المنعـ عبد الغني ،المرجع السابؽ ،ص.335
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4

كعمى العمكـ ،لكي يتكفر الركف الدكلي يجب أف تتكفر صفة الدكلة في المعتدم كالضحية كما سبؽ
القكؿ ،لذلؾ يتعيف عمينا االطبلع عمى شركط تكفر صفة الدكلة(أكال) كعمى حالتي الدكلة غير المعترؼ
بيا كالدكلة غير الطرؼ في ميثاؽ األمـ المتحدة بكصفيا حاالت خاصة (ثانيا).
أوال:شروط توفر صفة الدولة
الدكلة ىي كياف سياسي يتمتع بالسيادة ،تتألؼ مف مجمكعة مف الناس يقيمكف عمى إقميـ محدد
كيخضعكف لسمطة سياسية في إطار تنظيـ حككمي كقانكني ،1أم أنيا تتألؼ مف ثبلثة عناصر ىي
الشعب كاإلقميـ كالسيادة.
 -1الشعب :كىك مجمكعة األفراد الذيف يقطنكف في إقميـ معيف بصكرة مستقرة كدائمة كيرتبطكف
بركابط قانكنية كسياسية كيخضعكف لسمطاف الدكلة كسيادتيا كيشعركف نحكىا بالكالء.2
 -2اإلقميم :3كىك ذلؾ الحيز المكاني أك النطاؽ أك المجاؿ الذم يستأثر بو الشعب كتتمتع فيو
الدكلة بممارسة سمطاتيا التي يقررىا ليا القانكف الدكلي ،4كيشتمؿ عمى المساحة المحددة مف اليابسة مع
ما يتخمميا مف أنيار كبحيرات كما يعمكىا مف طبقة جكية حتى الفضاء ك البحار أك المحيطات في حدكد
المياه اإلقميمية الدكلية ككذلؾ مع ما يعمكىا مف طبقات الجك .5
أم أن و يتككف مف إقميـ برم كبحرم كجكم ،محدد بمكجب معاىدات أك مكاثيؽ دكلية ،أم أنو ثابت
كلك كاف ثباتا مؤقتا .كيستمر كجكد الدكلة رغـ احتبلؿ إقميميا ،فيي ال تفقده ميما طاؿ زمف االحتبلؿ.
 – 3السمطة السياسية :كىي كجكد مؤسسات لمحكـ تتكلى السمطة العميا في الدكلة في الداخؿ
كالخارج قادرة عمى ممارسة اختصاصاتيا في مكاجية شعبيا كفي مكاجية الدكؿ األخرل ،كتتخذ السمطة
عدة أشكاؿ كالممكية كالجميكرية كغيرىما.6

 :1محمد بكسمطاف ،المرجع السابؽ ،ص.78-77

2

 :محمد حافظ غانـ ،مبادئ القانكف الدكلي العاـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1972 ،ص .159

4

 :أحمد أبك الكفا ،القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2006 ،ص.236

6

 :محمد حافظ غانـ ،المرجع نفسو ،ص .162

3

 :لدراسة مستفيضة حكؿ إقميـ الدكلة راجع :إبراىيـ العناني ،المرجع السابؽ ،ص  441كما يمييا.

5

 :بف عامر التكنسي ،عميمر نعيمة ،محاضرات في القانكف الدكلي العاـ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،2010،ص.185
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كلقد عني القانكف الدكلي بتكفير الضمانات الكفيمة لمحفاظ عمييا عندما نص في المادة  2مف ميثاؽ
األمـ المتحدة عمى قياميا  -المنظمة  -عمى مبدأ المساكاة في السيادة بيف جميع الدكؿ األعضاء
كحظر في الفقرة 7مف المادة  2التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ المتضمنة ممارسة سيادتيا الداخمية.
ثانيا:الدولة غير المعترف بيا أو غير المنظمة لمنظمة األمم المتحدة
تكمف أىمية التطرؽ ليذه النقطة في ككف الركف الدكلي يتطمب ازدكاجية تكفر صفة الدكلة في
الضحية كالمعتدم ،فيؿ بزكاؿ الركف عف إحداىما ألم سبب عمى غرار عدـ االعتراؼ بيا دكليا أك عدـ
انضماميا لؤلمـ المتحدة يزكؿ فعؿ العدكاف؟ كىؿ يمكف لمضحية استغبلؿ حالة عدـ االعتراؼ بيا
الرتكاب جرائـ العدكاف ثـ التنصؿ مف تبعاتو عمى اعتبار غياب ركف الدكلية عنيا؟
 -1الدولة غير المعترف بيا :إف االعتراؼ كفؽ القانكف الدكلي ىك اإلقرار بكجكد دكلة
جديدة أك حككمة جديدة في دكلة قائمة كالرغبة في إقامة عبلقات معيا،1كما أنو عمؿ رسمي تعمف
بمقتضاه الدكلة قبكليا الدخكؿ في عبلقات متبادلة مع الدكلة الجديدة كاحتراـ اآلثار القانكنية كالسياسية
لتصرفاتيا عمى المستكل الدكلي.2
كلبلعتراؼ عدة صكر ،فقد يككف صريحا أك ضمنيا ،كما أف لو عدة أنكاع كاالعتراؼ بالثكار
كالمحاربيف كاالعتراؼ بحركات التحرر كاالعتراؼ بالدكؿ  -كىك ما يعنينا في دراستنا -كلقد ثار جدؿ
قانكني حكؿ الطبيعة القانكنية لبلعتراؼ كظيرت في ذلؾ عدة نظريات:
 النظرية األولى :كىي النظرية المنشأة أك التأسيسية كالتي تعطي لبلعتراؼ أث ار تأسيسيا كطبقاليا،فإف نشكء دكلة جديدة كالقبكؿ بو ىك ما يكفر ليا التمتع بالشخصية الدكلية كال تعترؼ ىذه النظرية
بدخكؿ الكحدة السياسية الجديدة الناشئة في المجتمع الدكلي بصكرة آلية ،كتقرر أف تككيف الدكلة يبقى
غير كامؿ بدكف االعتراؼ بيا ،أم بمكافقة األشخاص الشرعييف المكجكديف سابقا.3

:1جيرىارد فاف غبلف ،القانكف بيف األمـ  ،الجزء األكؿ ،دار الجيؿ لمطباعة كالنشر ،بيركت ،ص.99

كذلؾ :أحمد أبك الكفا ،القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية ،المرجع السابؽ ،ص.35
 :2إبراىيـ العناني ،المرجع السابؽ ،ص.121
 :3المرجع نفسو ،ص.120
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نقد النظرية :ىذه النظرية مرتبطة بالطابع الطائفي كمتناقضة مع مبدأ المساكاة بيف الدكؿ فضبل عف
إباحة بعض التصرفات غير القانكنية في حقيا بسبب انعداـ شخصيتيا الذم يجعميا غير محمية مف
قبؿ القانكف الدكلي.

1

 النظرية الثانية :كىي النظرية الكاشفة أك المقررة كالتي مفادىا أف االعتراؼ ىك مجرد تصرؼفردم ككاشؼ تقتصر كظيفتو عمى التسميـ بظيكر عضك جديد في المجتمع الدكلي دكف تعدم األمر
لحد منحو الشخصية القانكنية ،ألف الدكلة بمجرد تككينيا كتكافر أركانيا األساسية تقكـ دكف انتظار إرادة
كرد فعؿ الدكؿ األخرل.2
فيذه النظرية تنكر التفريؽ بيف الدكلة كالشخصية الدكلية ،كترل بأف االعتراؼ ال يكسب الدكلة
شخصية كانما يسمح ليا بممارسة سيادتيا بالدخكؿ في عبلقات مع بقية دكؿ العالـ فقط.3
كىي األقرب لمصكاب كاألكثر كاقعية حاليا حيث أيدىا معيد القانكف الدكلي في دكرة برككسؿ سنة
 ،41938كأحكاـ التحكيـ الدكلي ،5كأيدىا كذلؾ قرار تعريؼ العدكاف المتبنى في نظاـ ركما .2010
كتجدر اإلشارة إلى أف االعتراؼ سمطة تقديرية بيد الدكؿ ،إال أف القانكف الدكلي كقرار تعريؼ
العدكاف لـ يرتب أم آثار قانكنية عمى عدـ االعتراؼ بخصكص قياـ جريمة العدكاف حيث تعتبر الجريمة
قائمة كالركف الدكلي مكجكدا حتى في حالة ارتكاب فعؿ العدكاف مف أك في حؽ دكلة غير معترؼ بيا.

 :1كىك ما تمسؾ بو ىتمر عاـ  1939عندما قاـ بغزك تشيككسمكفاكيا عمى أساس أنيا "غير مكجكدة" كدكلة.
 :2محمد حافظ غانـ ،المرجع السابؽ ،ص.250

 :3بف عامر التكنسي ،المسئكلية الدكلية ،المرجع السابؽ ،ص ص .99...96

 :4حيث جاء في قرار لو صدر في سنة  1936في برككسؿ بأف "االعتراؼ ذك أثر مقرر كأف كجكد الدكلة الجديدة مع كافة اآلثار

القانكنية المرتبطة بنشأتيا ال يتأثر برفض االعتراؼ بيا مف قبؿ دكلة أك عدة دكؿ" .إبراىيـ الدراجي ،المرجع نفسو،ص.557
5

 :راجع حكـ محكمة التحكيـ بتاريخ  1929/8/1في قضية االعتراؼ بالدكلة البكلندية،

Recueil des décisions des TAM,vol-LX,p336.

مشار إليو عند عمي إبراىيـ ،المرجع السابؽ،ص" .33كفقا لمرأم المقبكؿ فإف االعتراؼ بالدكلة ليس منشأ ليا كانما ىك مقرر

لكجكدىا"

كذلؾ :حكـ صادر عف المحكمة العميا لمكاليات المتحدة األمريكية  1808جاء فيو " :إف سيادة الدكلة الجديدة مستقمة عف معاىدات

االعتراؼ كتسبقيا".

كذلؾ :حكـ محكمة التحكيـ لسنة  1932في قضية ككلكر جاء فيو " :أف تشيككسمكفاكيا كجدت كدكلة مستقمة ذات سيادة قبؿ تكقيع
معاىدة فرسام التي أقرت ىذا الكضع".محمد حافظ غانـ ،المرجع السابؽ ،ص .252
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كىك ما بينتو المذكرة اإليضاحية الممحقة بنص المادة  1مف القرار 3314بقكليا أف مصطمح دكلة
في ىذا التعريؼ مستخدـ دكف مساس بمسألة االعتراؼ.كىذا ما يرتب قياـ المسئكلية الدكلية في حؽ
الدكلة المعتدية بناء عمى قاعدة في القانكف الدكلي تقرر أف الدكؿ غير المعترؼ بيا مف دكؿ أخرل
يجب عمييا احتراـ التزامات القانكف الدكلي كتحمؿ المسئكلية في حالة مخالفة ذلؾ.1
كلقد أ خذ بيذا الرأم عمى صعيد التحكيـ الدكلي في عدة مناسبات عمى غرار قضية السفينة
 Macedonianبيف الكاليات المتحدة األمريكية كالتشيمي.2
كعمى صعيد القضاء الدكلي كذلؾ كما حدث في قضية مضيؽ ككرفك سنة  ،31949ككذا عمى
صعيد الممارسات الدكلية.4
كتجدر اإلشارة إلى أنو كقبؿ تبني نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية لتعريؼ العدكاف فقد كاف عدـ
االعتراؼ بالدكلة  -كاف كاف ال يؤثر عمى اكتماؿ أركاف الجريمة  -يشكؿ عقبة في سبيؿ المجكء
لممحاكـ الدكلية.
إال أف تبني نظاـ ركما لمتعريؼ الكارد سنة  1974كالذم ينسب المسئكلية بغض النظر عف مسألة
االعتراؼ بالدكلة نجح في تجاكز تمؾ العقبة إللزاـ المعتدم بدفع التعكيضات البلزمة لمدكلة الضحية

 :1إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ،ص.560

 :2تتمخص كقائع قضية  Macédonienفي أف ىذه األخيرة عبارة عف سفينة أمريكية قامت خبلؿ عامي  1820ك  1821بتفريغ

ب ضائع في البيرك الخاضعة لمسيطرة االسبانية ،فادعت الشيمي أف ليا الحؽ في العائدات التجارية التي حصمتيا السفينة عمى أساس
قاعدة دكلية ىي كجكب التزاـ الحياد في الحركب كعدـ السماح السبانيا بالحصكؿ عمى مكارد كقت الحرب ،فثار نزاع بيف الكاليات

المتحدة األمريكية كالت شيمي كعرض عمى ممؾ بمجيكا باعتباره محكـ ،كالذم قرر مسئكلية التشيمي أماـ الك ـ أ رغـ عدـ اعتراؼ ىذه

األخيرة بيا باعتبارىا حديثة االستقبلؿ .إبراىيـ الدراجي ،المرجع نفسو ،ص.561

 :3بالرغـ مف عدـ اعتراؼ انجمت ار بحككمة اسبانيا الشعبية إال أف محكمة العدؿ الدكلية قررت مسئكليتيا عف أعماليا غير

المشركعة .جيرىارد فاف غبلف ،المرجع السابؽ،ص ص .34...29
أنظر كذلؾ:

Slim Lagmani, Ghazi Gherairi, Salwa Haroun,Affaires et documents de droit international, Centre de
 :4يمكف أف نذكر بعض الممارسات التي تدؿ عمى ذلؾ عمى غرار:

publication universitaire, Tunis,2005,p43.

تمسؾ الكاليات المتحدة بإقامة مسئكلية الصيف عف أفعاليا غير المشركعة قبؿ اعترافيا بيا.

تمسؾ الدكؿ العربية بمسئكلية إسرائيؿ عف أعماليا العدكانية كالعدكاف عمى المفاعؿ النككم العراقي سنة  1981رغـ عدـ اعتراؼ

بعضيا بيا  ،كرغـ ادعاء إسرائيؿ ذاتيا بعدـ مسئكليتيا عف دفع التعكيضات إال أف إدعاءىا رفض مف قبؿ مجمس األمف كحمميا
المسئكلية بمكجب القرار .)1981/8/19(1981/487
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كاقامة مسئكلية األشخاص الطبيعييف مف كبار القادة كالضباط ،ىذا باإلضافة إلى اختصاص مجمس
األمف كذلؾ الكفيؿ بتطبيؽ ىذه القكاعد.
 -2الدولة غير المنظمة لمنظمة األمم المتحدة :تككف الدكلة غير عضك في منظمة األمـ المتحدة
لعدة أسباب فإما أنيا لـ تنظـ أصبل ليا ،أك أنيا انضمت ثـ انسحبت،أك فصمت  ،كالمقصكد ىنا بالدكلة
غير المنظمة ىي في كبل طرفي االعتداء :المعتدم كالضحية.
لقد ثار جدؿ حكؿ ىذه النقطة منذ نشأة األمـ المتحدة كزادت حدتو بعد اعتداء القكات الصربية عمى
جميكرية البكسنة كاليرسؾ بمجرد استقبلليا عف االتحاد اليكغكسبلفي سنة  ،1992كقبؿ انضماميا
لؤلمـ المتحدة .كبعد دراسة مستفيضة تكصؿ المجتمع الدكلي إلى أف انضماـ الدكلة (ضحية أك معتدية)
أك عدـ انضماميا لممنظمة ال يؤثر بأم شكؿ مف األشكاؿ عمى اكتماؿ الركف الدكلي في جريمة
العدكاف .1خصكصا في ظؿ أف العضكية في المنظمة اختيارية لكؿ دكؿ العالـ ،كىذا بعد أف اختمفت
الدكؿ حكؿ ىذه النقطة كانقسمت إلى اتجاىيف:
 االتجاه األول يرل بأف االنضماـ لممنظمة اعتراؼ حكمي مف أعضائيا بالدكلة المنظمة  ،كىكعبارة عف التزاـ قانكني ال يتعمؽ بسمطة تقديرية أك تحكمية لمدكؿ ،كيتزعـ ىذا االتجاه الفقيو
 Lauterpacht؛
 االتجاه الثاني يرل بأف االعتراؼ بالدكلة عمؿ اختيارم ككجكب انضماـ الدكلة لممنظمة حتىيعترؼ ليا بحقكقيا أمر مخالؼ لمعرؼ المتبع في األكساط الدكلية ،كمف أنصار ىذا االتجاه نجد كبل
مف . kunz, Cown, Browlie
كتجدر اإلشارة إلى أنو كخركجا عمى المبادئ العامة لمقانكف الدكلي نجد أف ميثاؽ األمـ المتحدة
يفرض بعض االلتزامات حتى عمى الدكؿ غير األطراؼ فيو إذا تعمؽ األمر بحفظ السمـ كاألمف
الدكلييف ،كذلؾ في الفقرة  6مف المادة  2التي تنص عمى أنو " :تعمؿ الييئة عمى أف تسير الدكؿ غير
األعضاء فييا عمى ىدم ىذه المبادئ بقدر ما تقتضيو ضركرة حفظ السمـ كاألمف الدكلي".

2

 : 1أحمد عبد الظاىر "،سمطة مجمس األمف في اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدكلية" ،في مجمة السياسة الدكلية ،منشكر عمى

المكقع :

 www.aladel.gov.lyتاريخ اإلطبلع.2013/2/10 :
 :2عبد العزيز سرحاف ،المرجع السابؽ،ص .87
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أف عدـ
قررت ّ
كقد سبؽ لمحكمة العدؿ الدكلية التي تعتبر جيا از مف أجيزة األمـ المتحدة أف ّ

العضكية في األمـ المتحدة ال يمكف أف يتّخذ كمانع بالنسبة لمفعؿ غير المشركع كتحميؿ الطرؼ
المخالؼ المسئكلية جراء ما ارتكبو ،كذلؾ في قضية تعكيض األضرار التي تمحؽ بمكظفي األمـ المتحدة
حيث اعترفت بمسئكلية إسرائيؿ عف األضرار المتعمقة بمقتؿ الكسيط الدكلي الككنت برنادكت مف قبؿ
سمطاتيا ،كذلؾ قبؿ انضماـ إسرائيؿ لممنظمة كقررت كجكب دفعيا لتعكيض عف األضرار التي سببتيا
لؤلمـ المتحدة،1
كعمى العمكـ ،فإف الركف الدكلي لجريمة العدكاف يتكفر إذف إف كاف العمؿ العدكاني مرتكبا مف قبؿ
دكلة تتكفر عمى مقكماتيا الثبلث بغض النظر عف مدل االعتراؼ بيا دكليا ،أك عف انضماميا إلى
منظمة األمـ المتحدة مف عدمو ،كيتـ ذلؾ بيد قكاتيا المسمحة كقياداتيا التي تنفذ خطة مرسكمة مف
جانبيا.2
كبناء عميو ال تعد جريمة العدكاف قائمة لتخمؼ الركف الدكلي في األحكاؿ التالية فقط:
 قياـ قائد عسكرم أك شخص مف ذكم الرتب بجمع الجنكد دكف إذف السمطات المعنية في الدكلةكأمرىـ بارتكاب عمؿ عدكاني ضد دكلة أخرل بصكرة تؤدم إلى نشكب الحرب؛
 اشتباؾ القكات المسمحة لدكلة معينة مع أفراد أك مجمكعات مف األفراد يككنكف ىيئة أك شركة؛ مياجمة سفف القراصنة أك العصابات المسمحة لدكلة أخرل غير تمؾ التي يحممكف جنسيتيا مفتمقاء أنفسيـ؛
 الحرب األىمية التي تقكـ بيف قكات الثكار مف رعايا الدكلة كقكات الحككمة الشرعية ؛ النزاع المسمح الذم يدكر بيف الكاليات الفيدرالية.إف ىذه األفعاؿ تعتبر كذلؾ جرائـ ،إال أنيا جرائـ داخمية كليست جرائـ دكلية.

:ICJ,Repport 1949,p185.

 :2نايؼ حامد العميمات ،المرجع السابؽ،ص.278

3

3

 :محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ،ص .361أنظر كذلؾ :إبراىيـ صالح عبيد ،المرجع السابؽ،ص.204-203
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1

المطمب الثاني :األركان الخاصة لجريمة العدوان
إف حساسية جريمة العدكاف الشديدة تتطمب إضافة لؤلركاف العامة لمجرائـ إلى نكع آخر مف األركاف
خاص بيا كرد النص عمييا ضمف مشركع خاص لممحكمة الجنائية الدكلية (الفرع األكؿ) ،كأعيد طرح
النقاش حكليا في سنة  2009في اجتماع غير رسمي لمفريؽ المعني بجريمة العدكاف كتـ الخركج
بمشركع آخر كتـ في نياية المطاؼ تبني المشركع ضمف نص المادة 8مكرر خبلؿ عقد مؤتمر
كمباال( 2010الفرع الثاني).
الفرع األول :المشروع المقترح سنة 2003
جاء ىذا المشركع باقتراح مف دكلة سامكا كتضمف تقسيـ األركاف الخاصة إلى أربعة أركاف كىي.
أوال :ارتكاب عمل عدواني من دولة بأمر من لو سمطة عمى سيادة دولة أخرى بجميع وسائل
العدوان المباشر وغير المباشر
أم أف يتـ ارتكاب العمؿ العدكاني باستخداـ القكة المسمحة أك مف غير استخداميا (عدكاف مباشر أك
عدكاف غير مباشر)،فيكفي أف يككف التصرؼ غير مشركع العتباره عدكانا.
كبيذا المفيكـ فاليجكـ الذم يتـ خارج إطار الدفاع الشرعي كخارج إطار إجراءات األمف الجماعي
كبعبارة أخرل خارج نشاط األمـ المتحدة كمو يعد عمبل عدكانيا.
ككذلؾ كؿ أفعاؿ التشجيع لمنشاطات اليدامة كاألفعاؿ اإلرىابية كالتحريضية كالتحريض عمى الحرب
األىمية كعمى االنقبلب عمى النظاـ الحاكـ أك غيرىا مف أفعاؿ العدكاف المباشر.1
كيباشر العدكاف عف طريؽ اليجكـ بالمخالفة كذلؾ لما نصت عميو المادة  8مف نظاـ ركما ككؿ
المعاىدات كاالتفاقات المبرمة دكليا ،أك فقط عف طريؽ االشتراؾ في خطة أك مؤامرة لمقياـ بذلؾ مف قبؿ
دكلة ضد سيادة أك السبلمة اإلقميمية أك االستقبلؿ السياسي لدكلة أخرل بصكرة تتنافى كااللتزامات
الدكلية كما يقرره مجمس األمف إف اعتبر الخطة المدبرة عمبل عدكانيا.2
قدر
كيرل بعض الفقياء كاألستاذ  Browlieأف استخداـ القكة كركف لجريمة العدكاف يجب أف يحكم ا
مف اليجكـ العسكرم بكؿ ما تحممو الكممة مف معنى .

1
2

 :محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ،ص.288

 :راجع الكثيقة  ،a/conf183/2/add1ص.13

- 161 -

لكف في الحقيقة ىذا غير ضركرم ألف اليجكـ المتطمّب لتكفر ىذا الركف ال يعتمد إطبلقا عمى
مقدار القكة المسمحة المستعممة بقدر ما يعتمد عمى القصد العدكاني لمدكلة المعتدية ،فجريمة العدكاف كما
سبقت اإلشارة إلييا مف الجرائـ العمدية ،كبالتالي استخداـ القكة المسمحة بدكف قصد عدكاني ال يعد
عدكانا.
كما أنو ليس الصكرة الكحيدة لو ،فكذلؾ الضغط االقتصادم كالسياسي لمتكصؿ إلى النتائج التي كاف
سي حققيا العدكاف العسكرم ككذا أساليب العدكاف غير المباشر كميا تممؾ خصائص العدكاف عدا خاصية
استعماؿ القكة المسمحة كذلؾ ألنو يعد مخالفة لممادتيف 2ؼ 4ك 55مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
كمف جية أخرل ،فالنسبة لمشخص المعتدم الذم يممؾ سمطة األمر فيجب أف يككف في كضع يمكنو
فعبل مف ممارسة السيطرة كتكجيو األعماؿ السياسية كالعسكرية في دكلتو ضد دكلة أخرل ،بشرط أف
يككف عممو باسـ كلصالح دكلتو ،كذلؾ كفؽ ما يتطمب التعريؼ الخاص بجريمة العدكاف في نظاـ
المحكمة الجنائية الدكلية مف خبلؿ تكجيو أمر أك إدارة خطة النتياؾ سيادة الدكلة المعتدل عمييا أك
سبلمتيا اإلقميمية أك استقبلليا السياسي أك ارتكاب أم شكؿ آخر مف أشكاؿ العدكاف.1
إف كؿ القكانيف الداخمية ال تعاقب عمى مجرد التحضير لمجريمة دكف الشركع فييا ،أما القانكف الدكلي
ّ

الجنائي فمنذ إقرار اتفاقية لندف كالئحة نكرمبكرج كمشركع تقنيف الجرائـ المرتكبة ضد سمـ كأمف البشرية
ال يجرـ العدكاف فقط ،بؿ يجرـ كؿ المراحؿ السابقة الرتكابو.2
فكرد في نص المادة  2مف مشركع الجرائـ المرتكبة ضد سمـ كأمف اإلنسانية بأنو" :كؿ تيديد
بالمجكء لمعدكاف تقكـ بو سمطات دكلة ضد دكلة أخرل ".
كجاء في الفقرة ":3قياـ سمطات الدكلة بالتحضير الستخداـ قكاتيا المسمحة ضد دكلة أخرل
ألغراض غير الدفاع الشرعي الكطني أك الجماعي أك تنفيذا لقرار أك تطبيقا لتكصية األمـ المتحدة".
إف مراحؿ اإلعداد ىذه ،تككف بيد مف يتكاجد في منصب قيادم يمكنو مف تسطير سياسة ارتكاب
الجريمة كىذا ما اعتبرتو محكمة نكرمبكرج مف العناصر الضركرية لنسبة المسئكلية الجنائية الفردية
حيث قالت ب أف " :السياسة الكطنية يضعيا أفراد كأف أكلئؾ الذيف يضعكف سياسة كطنية إجرامية

1

 :راجع قرار الجمعية العامة  5/380الصادر في " ،1950/11/17كؿ عدكاف يرتكب بصكرة عمنية كميما تكف األسمحة

المستخدمة فيو....أك يرتكب بأم شكؿ آخر يعتبر جريمة مف الجرائـ العظمى المرتكبة ضد سمـ ك أمف البشرية."...
2

 :المادة  6مف الئحة نكرمبكرج،كالمادة  5مف الئحة طككيك.
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يتحممكف المسئكلية الجنائية بخبلؼ أكلئؾ الذيف يعممكف تحت مستكل كضع السياسات كيقكمكف بتنفيذ
السياسات اإلجرامية".
أم أف محكمة نكرمبكرج  -كىك نفس ما اتجيت إليو المحكمة الجنائية الدكلية  -فصمت بيف كبار
المسئكليف كالجند ،كأضافت أف تقمد المناصب السامية في الدكلة دليؿ عمى قدرة الشخص عمى قيادة
عمميات عسكرية كارتكاب عدكاف كنفت تمؾ اإلمكانية عف الجندم البسيط الذم سيككف محككما بكجكب
تنفيذ سياسة دكلتو التي رسميا قادتو ،كما نفت إمكانية التمسؾ بالحصانة كسبب المتناع المسئكلية
الجنائية عف القائد.1
كلئلشارة فإف عدـ مشاركة فرد مف أفراد القكات المسمحة في رسـ السياسة العدكانية أك كضع خطة
اليجكـ أك اإلعداد أك الشركع في الحرب ،يعفيو مف المساءلة ،ألف معيار المساءلة مرتبط بالمشاركة في
أحد األفعاؿ السابقة ،كليس بمجرد تقمد منصب رفيع المستكل ،كبذلؾ فنشاطو ال يندرج في إطار الجرائـ
المخمة بالسمـ.2
ف األفعاؿ التي يقكـ بيا ىذا الشخص يجب أف تككف عمى قدر كاؼ مف الجسامة كالخطكرة كقياـ
القكات المسمحة لمدكلة بغزك إقميـ دكلة أخرل أك شف ىجكـ عميو أك احتبللو  -كلك كاف ذلؾ بشكؿ
مؤقت -
كيعد ىذا الركف جزءا مستخمصا مف الركف المادم لجريمة العدكاف كيترتب عمى قيامو المسئكلية كفقا
لممادة /28ؼ 1مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية التي تساءؿ القائد العسكرم جنائيا عف الجرائـ التي
يرتكبيا بما فييا جريمة العدكاف التي يرتكبيا الجنكد الخاضعكف إلمرتو.
كقد يسأؿ الشخص حتى كلك كاف مرؤكسا إذا قاـ بانتياؾ قاعدة مف قكاعد القانكف الدكلي كحظر
استخداـ القكة كلك كاف بناء عمى أمر رئيسو كفؽ ما جاء في المادة 1/33مف نظاـ ركما ،أما عف الدكلة
التي ينتمي إلييا ىذا الفرد مرتكب جريمة العدكاف فيجب أف تككف عضكا في المحكمة الجنائية الدكلية ،
أم مف الدكؿ المصادقة عمى النظاـ قبؿ نفاذه ،أك تمؾ التي انضمت الحقا لو بمكجب إعبلف مسجؿ
لدل المحكمة .

2

 :نايؼ حامد العميمات ،المرجع السابؽ ،ص  ،280اليامش .3

: www.un.org/icc/pcnicc/2002/wgca/1.p100.
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1

أف ىذا كمو لف يتـ قبؿ دخكؿ اختصاص المحكمة عمى جريمة العدكاف حيز النفاذ بعد عاـ مف
إال ّ

إيداع التصديقات عمى التعديبلت التي تبناىا مؤتمر كمباال حكؿ جريمة العدكاف في  2010بداية سنة
.2017
ثانيا :صدور قرار من الجية المختصة يقضي بوقوع عمل عدواني عمى دولة أخرى
إف صدكر مثؿ ىذا القرار يمكف أف يككف إما عف طريؽ المدعي العاـ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية،
ّ

أك مف طرؼ مجمس األمف.

فإذا قاـ المدعي العاـ بإجراء تحقيؽ عمى أساس ما ىك متكفر لديو مف معمكمات بعد أف ارتأل
كجكد أسس معقكلة لذلؾ ،فإنو يقدـ طمبا لمغرفة التمييدية لممحكمة لمحصكؿ عمى تفكيض إلجراء
تحقيؽ ،1فإذا ارتأت الغرفة بجدية األسباب كاقتنعت بضركرة فتح التحقيؽ فإف ىذا يعد بمثابة تفكيض
لممدعي العاـ بذلؾ.

2

أما إف رفضت ،فمممدعي العاـ إعادة السعي لتقديـ طمبات جديدة إذا تكصؿ إلى معطيات جديدة
كأدلة أخرل في نفس القضية ،3كيبدأ عممو في التحقيؽ تحت مراقبة الغرفة التمييدية .فإذا تمكف مف
إثبات جريمة العدكاف فإف المحكمة تصدر ق ار ار يقضي بذلؾ.
كلئلشارة  -كدكف الدخكؿ في التفاصيؿ التي سنتطرؽ ليا في الباب الثاني مف ىذه الدراسة  -قد
يقكـ المدعي العاـ بالتحقيؽ في الجريمة مف تمقاء نفسو أك عف طريؽ إحالة القضية لو مف دكلة طرؼ
في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية أك مف طرؼ مجمس األمف.
فإذا كاف مجمس األمف ىك مف قاـ باإلحالة فإف تصرفو يجب أف يككف قد تـ بناء عمى الفصؿ السابع
مف ميثاؽ األمـ المتحدة كبعد أف أصدر ق ار ار بذلؾ بأنو يعتبر الجريمة جريمة عدكاف ،مع العمـ أنو ليس
ىناؾ ما يمنع مجمس األمف مف إنشاء محكمة جنائية مؤقتة لنظر جريمة العدكاف رغـ كجكد المحكمة
الجنائية الدكلية كىك ما يعد ربما حبل عمميا حاليا في انتظار دخكؿ اختصاصيا عمى ىذه الجريمة حيز
النفاذ.4

1

 :المادة  15ؼ 3مف نظاـ ركما.

3

 :المادة  15ؼ 5مف نظاـ ركما.

2

 :المادة  15ؼ 4مف نظاـ ركما.

4

 :محمد ىاشـ ماقكرا" ،عبلقة المحكمة الجنائية الدكلية بمجمس األمف" ،متاح عمى المكقعwww.aladel.gov.ly :

- 164 -

أف لمجمس األمف أف يقرر كجكد عدكاف حتى في حؽ الدكؿ غير األعضاء في منظمة األمـ
كما ّ

المتحدة كذلؾ بناء عمى المادة 2ؼ 6مف الميثاؽ.

كلقد ثار صراع بيف الدكؿ الكبرل دائمة العضكية في مجمس األمف حكؿ ىذه النقطة ،حيث رغبت
في تكريس عدة مزايا لممجمس داخؿ المحكمة بينما رفضت دكؿ أخرل ذلؾ لمتأكيد عمى استقبلليتيا عنو.
كلحسـ الخبلؼ قدمت عدة اقتراحات في ىذا الخصكص حيث جاء في مشركع النظاـ األساسي
إلنشاء المحكمة أنو:
"ال يجكز تقديـ شككل عف عمؿ مف أعماؿ العدكاف أك تتصؿ مباشرة بيا بمكجب ىذا النظاـ
األساسي ما لـ يقرر مجمس األمف أكال أف دكلة ما قد ارتكبت العمؿ العدكاني مكضكع الشككل".1
يتضح مف ىذه الصياغة أف لمجمس األمف سمطة إصدار قرار إلثبات كقكع العدكاف ،بحيث يتكقؼ
اختصاص المحكمة بنظرىا عمى ق ارره ىذا ،كبالتالي فمجنة القانكف الدكلي أخضعت اختصاص المحكمة
كميا لتقدير مجمس األمف.2
إال أف مشركع النظاـ األساسي إلنشاء المحكمة الذم عرض عمى الدكؿ المشاركة في مؤتمر ركما
تضمف عدة خيارات كبدائؿ بيذا الصدد حكؿ تحديد دكر مجمس األمف كعبلقتو بالمحكمة الجنائية بصدد
جريمة العدكاف كأعيد طرح ىذا المكضكع خبلؿ المؤتمر االستعراضي لكمباال حيث تـ التكصؿ إلى
تحديد لطبيعة العبلقة بيف الجيازيف كىك ما سنفصؿ فيو الحقا في الباب الثاني مف ىذه الدراسة منعا
لمتكرار .
ثالثا :اقتراف الفعل عن قصد وعمم
تعد جريمة العدكاف مف الجرائـ العمدية القائمة عمى عنصرم العمـ كاإلرادة كتنتفي إف انتفى ىذاف
ّ
العنصراف في الشخص المعني بارتكابيا باسـ دكلتو ،كال تأخذ كصؼ العدكاف حيث ال تعتبر جريمة
عدكاف الجريمة القائمة عمى خطأ غير مقصكد.3
كعميو فالفعؿ العدكاني الذم ارتكب مف قبؿ دكلة ضد سبلمة كأمف دكلة أخرل البد أف يككف آت مف
إرادة حرة ككاعية كبنية إنياء العبلقات السممية كاالعتداء ،أم بقصد المساس بالسبلمة اإلقميمية أك

1

 :المادة  23الفقرة  01مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.

3

 :نايؼ حامد العميمات ،المرجع السابؽ،ص.285

2

 :طارؽ الحسيني ،المرجع السابؽ،ص .531-530راجع كذلؾ المادة  15الفقرة  6مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية.
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االستقبلؿ السياسي لمدكلة المعتدل عمييا مع عمـ الدكلة الجانية بأف مثؿ ىذه األعماؿ يحرميا كؿ مف
العرؼ كالقانكف الدكلي كيعاقب عمييا.1
كالقصد المتطمب ىنا ىك القصد العاـ كليس القصد الخاص ،حيث يتألؼ القصد العاـ مف عنصرم
العمـ كاإلرادة :العمـ بعناصر الجريمة كاتجاه اإلرادة إلى تحقيؽ مادياتيا أك قبكؿ تحقيقيا ،كاذا لـ يقـ
مرتكب الفعؿ العدكاني بيا ،يكفي أنو كاف يعمـ أف مرؤكسيو يقكمكف بيا كلـ يمنعيـ كلـ يبمغ عنيـ بما
يقكمكف بو.
فإذا لـ يكف الشخص يعمـ أنو يقكـ بفعؿ عدكاني ،أك أف مرؤكسيو كالعامميف تحت إمرتو يقكمكف
بذلؾ ،ينتفي القصد الجنائي كال كجكد لمجريمة.
كلقد كرد النص عمى ىذا الركف في المادة  30مف نظاـ ركما التي تقضي بأف عدـ تكافر القصد
كالعمـ في الشخص مرتكب الجريمة الداخمة في اختصاصيا في المادة  5منو ال يسأؿ الشخص جنائيا
عف ارتكاب الجريمة بما فييا جريمة العدكاف كال يككف الشخص عرضة لمعقاب.
كىك ما أخذت بو المحاكـ المؤقتة السابقة عمى المحكمة الجنائية الدائمة كمحكمة نكرمبكرج التي
أنشئت لمحاكمة المجرميف الرئيسييف لدكؿ المحكر األكركبي عمى الجرائـ التي ارتكبكىا لصالح بمداف
المحكر باعتبارىا جرائـ مخمة بالسمـ بما فييا التخطيط لحرب عدكانية أك اإلعداد ليا كالشركع فييا أك
شنيا أك شف حرب انتياكا لممعاىدات أك االتفاقيات أك الضمانات الدكلية أك االشتراؾ في خطة أك
مؤامرة مشتركة لتحقيؽ أم مف األعماؿ السابقة.
ككاف مف بيف المتيميف بارتكاب جريمة عدكاف "ىيس" الذم كانت لو عبلقة مباشرة بيتمر كتقمد
مناصب عميا في الحزب النازم كالحككمة األلمانية كقد كاف مف الذيف ليـ نفكذ لدل ىتمر بصفتو أقرب
المؤتمنيف عمى سره كمسئكال عف إدارة مسائؿ الحرب كلو سمطة اتخاذ الق اررات في جميع مسائؿ القيادة
الحزبية ككاف يؤيد التحضير لمحرب بتكقيعو عمى قانكف الخدمة العسكرية اإلجبارية ككنو لو سمطة
المكافقة عمى كؿ التشريعات قبؿ سنيا.2

1

 :رانة عطا اهلل ،الدفاع الشرعي الكقائي ،المرجع السابؽ ،ص.209

: www.un.org/icc/PCNICC/2002/WGCA/L.1 ,P52.
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2

كليذا أدانتو المحكمة كاستنتجت أنو كاف يعمـ

بخطط ىتمر العدكانية في مرحمة مبكرة كاتخذ

إجراءات لتنفيذىا عف عمـ كدراية.1
كبالمقابؿ ،نجد مف األشخاص الذيف حككمكا "فكف جابف" الذم تقمد مناصب في الحككمة األلمانية
كمف بينيا أنو كاف مستشا ار لمرانج سنة  1932كنائب مستشار في حككمة ىتمر ،إال أنو لـ يكف راضيا
عف سياستو فألقى خطابا في سنة  1934ندد فيو بالمحاكالت النازية لقمع حرية الصحافة كسيادة
اإلرىاب كغيرىا كتقاعد بعد ضـ النمسا.
فالمحكمة برأتو مف تيمة العدكاف عندما استنتجت عدـ كجكد أم دليؿ عمى أنو أيد قرار احتبلؿ
النمسا بالقكة أك كاف طرفا في التخطيط لمحرب العدكانية كقاؿ بأنو حث ىتمر عمى عدـ اتخاذ مثؿ ىذه
الخطكة.

2

كبذلؾ فالمحكمة في كؿ أحكاميا لـ تعاقب عمى جريمة العدكاف إال إف تأكدت بالفعؿ مف اقتراف
عنصرم العمـ كاإلرادة بالسمكؾ المادم لمجريمة فبل يكفي مجرد العمـ دكف إمكانية التأثير لكقؼ الفعؿ
في قياـ المسئكلية.
كبالنسبة لمحكمة طككيك فقد أقرت معياريف لمقكؿ بارتكاب الجريمة ،ىما أف يككف الشخص متقمدا
منصبا عاليا بما يكفي لمتأثير عمى ق اررات السياسة العامة،كالعمـ بالطابع اإلجرامي لتمؾ السياسات.
كمف األشخاص الذيف حاكمتيـ المحكمة كأدانتيـ بارتكاب جرائـ عدكاف نذكر كزير خارجية الياباف
بيف عامي 1943ك 1945السيد "شيجيميتسك" الذم كاف عمى عمـ تاـ بالحرب العدكانية في المحيط
اليادم ألنو كاف عمى عبلقة بالقادة كقاـ بدكر رئيسي في شنيا ،كذلؾ نذكر "سكزكي تييشي" الذم أدانتو
المحكمة بسبب أنو كا ف مؤيدا لمسياسات العدكانية كشارؾ في اإلعداد ليا ككنو تقمد مناصب في الجيش
كالحككمة كحظر معظـ االجتماعات اليامة التي أدت لمشركع فييا ضد القكل القريبة  ،3ككاف ىذا
الشخص جنديا في الجيش ثـ أصبح عضكا في مكتب الشؤكف العسكرية ثـ كزي ار لمتخطيط في الياباف.

1

 :نايؼ حامد العميمات ،المرجع السابؽ،ص.287

3

 :نايؼ حامد العميمات ،المرجع نفسو ،ص.289-288

2

 :راجع الكثيقة:

PCNICC/2002/WGCA/L.1,PP72..74.
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رابعا :اليدف من العدوان (االحتالل العسكري أو االعتداء عمى السالمة اإلقميمية أو سيادة الدولة
أو احتالل إقميميا أو جزء منو)
كىك السعي كراء تحقيؽ نتيجة بذاتيا مف كراء العدكاف تتمثؿ في االحتبلؿ أك االعتداء عمى اإلقميـ أك
غيره ،كىذه األفعاؿ ال يمكف أف تجد ليا مبر ار أيا كاف نكعو كالتحجج بتنفيذ السياسة الداخمية لمدكلة.
كمثاؿ ذلؾ ،السياسة التكسعية التي تتبعيا إسرائيؿ في األقاليـ العربية جراء العدكاف عمى الدكؿ
.

المجاكرة ليا كالذم يجمع فقياء القانكف الدكلي عمى عدـ مشركعيتو ككجكب محاسبة مرتكبيو

كخبلصة القكؿ فقد قرر المشركع الخاص بأركاف الجرائـ لسنة  2003أف جريمة العدكاف يجب أف
يتكفر فييا ما يمي مف أركاف:
الشرط المسبق :إضافة إلى الشركط المسبقة العامة الكاردة في المادة  12مف ىذا النظاـ األساسي
فإف مف الشركط المسبقة أف يبت جياز مختص (الخيارات) فيما إذا تـ ارتكاب عمؿ عدكاني أـ ال كفقا
لما يتطمبو الركف الخامس مف األركاف التالية؛
األركان:
 -1أف يككف مرتكب الفعؿ في كضع يتيح لو أف يتحكـ أك يكجو العمؿ العسكرم أك السياسي لمدكلة
التي ترتكب العمؿ العدكاني كفقا لمتعريؼ الكارد في الركف  5مف ىذه األركاف؛
 -2أف يككف مرتكب الفعؿ في ذلؾ الكضع عف عمـ؛
 -3أف يأمر مرتكب الفعؿ بتخطيط العمؿ العدكاني أك اإلعداد لو أك شنو أك أف يشارؾ فيو مشاركة
فعمية؛
 -4أف يقترؼ مرتكب الفعؿ الركف  3عف قصد كعمـ؛
 -5أف ترتكب دكلة ما عمبل عدكانيا عمى النحك المحدد في قرار الجمعية العامة (3314د)29-
المؤرخ في 1974/12/14؛
 -6أف يككف مرتكب الفعؿ عمى عمـ بأف أفعاؿ الدكلة تمثؿ عمبل عدكانيا؛
 -7أف يشكؿ العمؿ العدكاني بحكـ خصائصو كخطكرتو كنطاقو انتياكا صارخا لميثاؽ األمـ
المتحدة؛
 -8إذا تكفر في مرتكب الفعؿ القصد كالعمـ بخصكص الركف .7
الخيارات:
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الخيار األول :تضاؼ عبارة "مثؿ حرب عدكانية أك عمؿ عدكاني يككف ىدفو أك نتيجتو االحتبلؿ
العسكرم إلقميـ دكلة أخرل أك لجزء منو أك ضمو"؛
الخيار الثاني :تككف بمثابة حرب عدكانية أك تشكؿ عمبل يككف ىدفو أك نتيجتو االحتبلؿ العسكرم
إلقميـ دكلة أخرل أك لجزء منو أك ضمو".
مالحظة :أدرجت األركاف 2ك4ك6ك 8بدافع مف الحرص الزائد ،إذ تقكـ قاعدة التقصير في المادة
 30مف النظاـ األساسي مقاميا في حالة السككت عف أم تكضيح ،كاف ما تتطمبو بعض النظـ القانكنية
مف ضركرة تكافر شرطي القصد كالعمـ ال يكتسي أم أىمية في نظـ أخرل كتعكس الصياغة اختبلؼ
كجيات النظر ىذه التي قد يستحيؿ التقريب بينيا.1
إف ىذا المشركع  -كرغـ أىميتو -لـ يمؽ التأييد الكافي ليدخؿ حيز التنفيذ مما أدل إلى تجاىمو كعدـ
العمؿ بو خصكصا بعد ظيكر مشركع جديد لـ يختمؼ كثي ار عف محتكل المشركع األكؿ كذلؾ في سنة
.2009
الفرع الثاني :مشروع سنة 2010/2009
خبلؿ اجتماع غير رسمي لمفريؽ العامؿ المعني بجريمة العدكاف بيف الدكرتيف مف  8إلى 10جكاف
 ،2009قدـ رئيس الفريؽ كرقة غير رسمية لممناقشة حكؿ األركاف الخاصة لجريمة العدكاف تعكس التقدـ
المحرز أثناء المناقشات المكضكعية بشأف مسألة التعريؼ منذ تعميـ مشاريع األركاف في .2 2002
ككاف الغرض مف تمؾ المناقشات تعزيز النظر المتعمؽ في أركاف الجريمة كجزء مف العممية الشاممة
المفضية إلى المؤتمر االستعراضي – مؤتمر كمباال – كىذا بعدما سبؽ كتقدمت استراليا كسامكا بكرقة
مناقشة أخرل في اجتماع عقده الفريؽ العامؿ الخاص بجريمة العدكاف في فيفرم .32009
كتمت مناقشة الكرقة المقدمة في ندكة غير رسمية ضيقة خصصت ألركاف جريمة العدكاف كذلؾ في
مكنترك بسكيس ار ما بيف  16ك 18أفريؿ  2009طرحت خبلليا خيارات متعددة تتعمؽ ألركاف الجريمة
ككيفية صياغة بعض األفكار المتعمقة بيا.
كعمى العمكـ فقد جاء المشركع الذم تقدـ بو رئيس الفريؽ في جكاف  2009عمى الشكؿ التالي:

1

 :كثائؽ المحكمة الجنائية ،الكثيقة  ، ICC-ASP/2/10الدكرة الثانية ،نيكيكرؾ ،مف 8إلى  12سبتمبر .2003

3

 :الكثيقة  ، PCNICC/2002/WGCA/dp2الدكرة المنعقدة ما بيف  1ك  12جكيمية .2002

2

 :الكثيقة .PCNICC/2002/2/Add2
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المادة 8مكرر :جريمة العدوان
مقدمة:
 -1مف المفيكـ أف أم عمؿ مف األعماؿ المشار إلييا في الفقرة  2مف المادة 8مكرر يكصؼ بأنو
عمؿ عدكاني؛
 -2ليس ىناؾ نتيجة لمركف  4أم شرط يتعمؽ بإثبات أف مقترؼ الجريمة أجرل تقييما قانكنيا لككف
استخداـ الدكلة لمقكة المسمحة يتنافى كميثاؽ األمـ المتحدة؛
 -3فيما يتعمؽ بالركنيف 5ك 6يعتبر مصطمح "كاضحا" تكصيفا مكضكعيا؛
 -4ليس ىناؾ نتيجة لمركف  6أم شرط إلثبات أف مقترؼ الجريمة قد أجرل تقييما قانكنيا لمطابع
الكاضح الذم يتسـ بو االنتياؾ.
األركان:
 -1قاـ مقترؼ الجريمة بتخطيط أك إعداد أك شف أك تنفيذ عمؿ عدكاني؛
 -2مقترؼ الجريمة شخص (فيما يتعمؽ بعمؿ عدكاني قد يككف ىناؾ أكثر مف شخص كاحد تنطبؽ
عميو ىذه المعايير) كاف في كضع يتيح لو التحكـ بالفعؿ في العمؿ السياسي أك العسكرم لمدكلة التي
اقترفت العمؿ العدكاني أك تكجيو ذلؾ العمؿ؛
 -3اقتراؼ العمؿ العدكاني المتمثؿ في استخداـ القكة المسمحة مف قبؿ دكلة ما ضد سيادة دكلة
أخرل أك سبلمتيا اإلقميمية أك استقبلليا السياسي أك بأم صكرة أخرل تتنافى مع ميثاؽ األمـ المتحدة ؛
 -4مقترؼ الجريمة كاف مدركا لمظركؼ الكاقعية التي تثبت تنافي استخداـ الدكلة لمقكة المسمحة مع
ميثاؽ األمـ المتحدة؛
 -5العمؿ العدكاني يشكؿ بحكـ خصائصو كخطكرتو كنطاقو انتياكا كاضحا لميثاؽ األمـ المتحدة؛
 -6مقترؼ الجريمة كاف مدركا لمظركؼ الكاقعية التي تثبت ذلؾ االنتياؾ الكاضح لميثاؽ األمـ
المتحدة.1
إف ىذا المشركع جاء مككنا مف مقدمة كمجمكعة أركاف ،كقبؿ أف يقكـ الرئيس بتقديـ كرقتو ،أشار
إلى المناقشات السابقة بخصكص صياغة أركاف جريمة العدكاف .كما عبر عف تقديره لكفدم استراليا

1

 :راجع الكثيقة  ،ICC-ASP/8/INF.2ص.15
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كسامكا الذيف تكليا إعداد المشركع السابؽ كلكفد سكيس ار التي نظمت الندكة غير الرسمية السابؽ اإلشارة
إلييا.
ثـ أشار إلى أركاف الجرائـ السابقة التي ميدت لو الطريؽ إلنجاز ىذا المشركع كأبدل مبلحظة حكؿ
أنيا -األركاف  -تساعد الحككمة عمى تفسير كتطبيؽ تعريؼ الجرائـ (المادة 9مف نظاـ ركما) بما في
ذلؾ تكضيح الركف المعنكم المطمكب كفؽ المادة  30مف النظاـ األساسي.
كعمى العمكـ فإف المقدمة الكاردة في المشركع تكضح العبلقة بيف األركاف المذككرة كباقي المبادئ
العامة الكاردة في النظاـ األساسي كتشرح قضايا متعددة ذات صمة بالمصطمحات المستعممة كتعمؽ عمى
البناء الييكمي لؤلركاف الخاصة كىك ما سنتعرض لو بعد تكضيح األركاف الخاصة الكاردة بالمشركع.
أوال :ركن السموك في جريمة العدوان
كىك ركف يصؼ سمكؾ مقترؼ العدكاف ،كبما أف طبيعة الركف األكؿ كركف يتعمؽ بالسمكؾ كاضحة
بما فيو الكفاية ،فإف المشركع لـ يتضمف اإلشارة صراحة لضركرة كجكد الركف المعنكم كلذلؾ ينطبؽ في
ىذه الحالة الركف المعنكم الخاص بالتقصير كالكارد في ؼ(2أ) مف المادة  30مف نظاـ ركما،
فالشخص يتعمد فيما يتعمؽ بسمككو ارتكاب العدكاف.
كتذكر الفقرة  1مف المادة 30أنو ما لـ ينص عمى غير ذلؾ ،ال يسأؿ الشخص جنائيا عف ارتكاب
جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة كال يككف عرضة لمعقاب عمى ىذه الجريمة ،إال إذا تحققت األركاف
المادية مع تكافر القصد كالعمـ.
فإذا ما تمت ق ارءة ىذه الفقرة بالتكازم مع الفقرة  2مف المقدمة العامة ألركاف الجرائـ نجد أنو حيث
ال ترد إشارة إلى الركف المعنكم في أم ركف مادم مدرج ،فإف الركف المعنكم المدرج في المادة 30
ينطبؽ  ،حيث ينطبؽ القصد عمى ركف السمكؾ كالنتيجة كالعمـ عمى ركف الظرؼ.1
ثانيا :ركن القيادة في جريمة العدوان
كىك ركف ظرفي يصؼ الظرؼ الذم يجب أف يحدث السمكؾ خبللو ،كىك ظرؼ القيادة كالسيطرة،
ككفقا لمفقرة  3مف المادة  30يجب أف يككف مقترؼ الجريمة عمى عمـ بيا كىك في مكقع يمكنو مف
التحكـ كمف تكجيو العمؿ السياسي أك العسكرم لمدكلة التي اقترفت العمؿ العدكاني.

1

 ، icc-asp/8/inf.2 :الكثيقة السابقة ،ص.6
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أما عف التيميش الخاص بيذا الركف كالكارد أسفؿ الكرقة ( )2مف الكثيقة ICC-ASP/8/INF.2
فيكضح بأنو فيما يتعمؽ بأم حالة بذاتيا منطكية عمى عمؿ عدكاني ،فقد يسأؿ أكثر مف شخص عنو
بسبب احتبلليـ لمركز القيادة.
كفي ىذا الخصكص فقد تـ الخكض في بعض المناقشات في صياغة ىذا اليامش حكؿ الركف 2
ىذا ،كاقترح حذؼ كممة "شخص" كنقؿ كممة "مقترؼ الجريمة" إلى اليامش ،إال أنو لـ يؤخذ بيا كتـ
االحتفاظ بو عمى ىذا الشكؿ "فيما يتعمؽ بعمؿ عدكاني قد يككف ىناؾ أكثر مف شخص كاحد تنطبؽ
عمييـ ىذه المعايير".
كلئلشارة  ،فإف صياغة الركنييف  1ك 2مستمدة مباشرة مف اإلجراءات ذات الصمة بالفقرة  1مف
مشركع المادة  8مكرر الخاصة باالقتراحات حكؿ نص العدكاف التي كضعيا الفريؽ الخاص بالجريمة.1
ثالثا:نسبة العمل العدواني لمدولة وادراك مقترفو بالظروف المحيطة بذلك
كىك ركف مستمد ىك اآلخر مف الفقرة  2مف مشركع المادة 8مكرر التي اقترحيا الفريؽ العامؿ
المعني بجريمة العدكاف ،مع تعديؿ بسيط حكؿ استخداـ لفظ لمعرفة كالتي  -عمى حسب رأم الفريؽ -
ال يجب أف تستخدـ إال فيما يتعمؽ بسمكؾ الفرد مقترؼ الجريمة .بغرض تفادم أم غمكض قد ينشأ
بسبب استخداـ صيغة المعرفة فيما يتعمؽ بأعماؿ الدكلة ،مما يكحي بأف أعماؿ الدكلة أصبحت تشكؿ
ركنا قكامو السمكؾ ،كىك ما ال يمكف نسبتو إلى الشخص المعنكم.
أم أف الصياغة تضمنت محتكل التعريؼ لمعمؿ العدكاني الذم تقترفو الدكلة كليس المعنى الحرفي
لو .كىك ما يستشؼ مف الفقرة  01مف المقدمة بانطباؽ عبارة "عمؿ عدكاني" عمى النحك المحدد في
الفقرة  2مف المادة 8مكرر ،عمى ىذا الركف "الركف "3كذلؾ.2
كيتكافر ىذا الركف مف خبلؿ بياف أف مقترؼ الجريمة كاف عارفا بالكقائع التي تفيد أف الدكلة
استخدمت القكة المسمحة بشكؿ مناؼ لما يقتضيو ميثاؽ األمـ المتحدة ،كالمعرفة ىنا تككف إما بأف القكة
1

 :تقرير الفريؽ العامؿ المعني بجريمة العدكاف لشير فيفرم  ،2009الفقرة  ،9الكثائؽ الرسمية لجمعية الدكؿ األطراؼ لنظاـ ركما

األساسي ،الدكرة السابعة ،االستئناؼ 1ك ،2نيكيكرؾ ،مف  19إلى 23جانفي كمف 9إلى  13فيفرم  ،2009منشكر ضمف الكثيقة

 ، ICC-ASP/7/20/Add.1الفصؿ الثاني ،المرفؽ الثاني ،التذييؿ األكؿ.

2

 :تنص الفقرة  2مف المادة  8مكرر عمى أنو " :ألغراض الفقرة ، 1يعني" العمؿ العدكاني "استعماؿ القكة المسمحة مف جانب دكلة

ما ضد سيادة دكلة أخرل أك سبلمتيا اإلقميمية أك استقبلليا السياسي ،أك بأم طريقة أخرل تتعارض مع ميثاؽ األمـ المتحدة .

كتنطبؽ صفة العمؿ العدكاني عمى أم عمؿ مف األعماؿ التالية ،سكاء بإعبلف حرب أك بدكنو ،كذلؾ كفقان لقرار الجمعية العامة

لؤلمـ المتحدة."....
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مكجية فعبل نحك دكلة ما أك لمعرفة بكجكد أك عدـ كجكد قرار صادر مف مجمس األمف كبمضمكنو أك
غير ذلؾ مف المعارؼ.
كاضافة إلى المعرفة يرل بعض المشاركيف أنو استنادا إلى محاكمات نكرمبكرج ،يمكف االستدالؿ
كذلؾ بعنصر العمـ الكامؿ كالمؤكد ،أك ما يسمى العمـ االفتراضي  -كاف مفركضا أنو يعمـ  -لمنظر
في مدل تكافر الركف المعنكم المتمثؿ ىنا في عنصر اإلىماؿ ،1ىذا العنصر الذم لـ ينؿ نصيبو مف
المناقشات في نظاـ ركما.
كعمى العمكـ فإف إثبات المسئكلية الجنائية في حؽ الدكلة يقتضي  -بحسب السكابؽ التاريخية -
درجة عالية مف العمـ بالحرب العدكانية مف جانب الدكلة بصكرة منافية لمميثاؽ ،كىك ما يمثؿ أم ار صعب
اإلثبات جدا في ظؿ عدـ كجكد معايير ثابتة عمى المستكل الدكلي.
كفي أعقاب ىذه المناقشات ،اقترح الرئيس تغيير ىذا الركف ليصبح النص عميو كالتالي:
"مقترؼ الجريمة كاف مدركا لمظركؼ الكقائعية التي أثبتت أف ذلؾ العمؿ عدكاني".
إال أف ىذه الصياغة الجديدة قد رفضت عمى أساس أنيا تثير إشكاالت بخصكص العبلقة بيف ركف
السمكؾ كركف عمـ مقترؼ الجريمة بالظركؼ الكقائعية لعدكاف دكلتو مف حيث أف الركف المعنكم
المتطمب في عنصر السمكؾ ىك التقصير كالذم ينطبؽ عمى كافة أفعاؿ العدكاف بما في ذلؾ استعماؿ
القكة بالتنافي مع ميثاؽ األمـ المتحدة ،كال أثر لمركف المعنكم المتعمؽ بعنصر اإلىماؿ.
لذلؾ تـ إجراء تعديؿ طفيؼ فقط عمى الصيغة السابقة لتصبح:
"مقترؼ الجريمة كاف مدركا لمظركؼ الكقائعية التي أثبتت تنافي استعماؿ الدكلة لمقكة المسمحة مع
ميثاؽ األمـ المتحدة".
كما نكقشت مسألة تغيير الفقرة  2مف المقدمة الخاصة بحيث يصبح نصيا كالتالي" :ليس ىناؾ
شرط بإثبات أف مقترؼ الجريمة أجرل تقييما قانكنيا فيما يتعمؽ بكجكد العمؿ العدكاني".

1

 :استخدمت الدائرة التمييدية التابعة لممحكمة الجنائية الدكلية الركف المعنكم المتمثؿ في اإلىماؿ في عدة ق اررات كالقرار المتعمؽ

باعتماد التيـ ،لكبنغا ،الدائرة التمييدية األكلى ،2007/1/29 ،الكثيقة  ، icc01/04-01/06كالقرار المتعمؽ باعتماد التيـ كاشنغا
ككنفكد جك لكشكم  ،الدائرة التمييدية األكلى  ،2008/9/30 ،الكثيقة .icc01/04-01/07
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إال أف المشاركيف في المناقشات حذركا مف أف الصياغة الحالية أكثر دقة حيث أنيا نصت بالتحديد
عمى التقييـ القانكني المشار إليو حكؿ التنافي الستعماؿ القكة المسمحة مف الدكلة بالمخالفة لميثاؽ األمـ
المتحدة كىك ما تـ اعتماده فعميا.1
رابعا:ركن العتبة في جريمة العدوان
كمقتضى ىذا الركف أف يككف العمؿ العدكاني يشكؿ بحكـ خصائصو كخطكرتو كنطاقو انتياكا
كاضحا لميثاؽ األمـ المتحدة.
كيتـ إعماؿ ىذا الركف استنادا إلى االعتبارات السابقة الخاصة بالفقرة  3كالفقرة  4بحيث يككف
مقترؼ الجريمة مدركا لمظركؼ الكقائعية التي أثبتت ذلؾ االنتياؾ الكاضح لميثاؽ األمـ المتحدة،
كاستنادا كذلؾ عمى الفقرة  4مف المقدمة التي تكضح ىذا المفيكـ ببياف أنو ليس ىناؾ شرط إلثبات أف
مقترؼ الجريمة أجرل تقييما لمطابع الكاضح النتياؾ ميثاؽ األمـ المتحدة.2
كشرط العتبة ىذا ضركرم إلقامة المسئكلية الجنائية الفردية  ،أما عف ارتباطو بالفقرتيف 3ك 4فذلؾ
ألف المتيـ قد يككف مدركا لمكقائع التي تكضح أف دكلتو تقكـ بأعماؿ عدكانية أك تستخدـ القكة لكنو غير
مدرؾ لحقيقة أف ىذا االستخداـ انتياؾ لميثاؽ األمـ المتحدة ،أك أنو عالـ بتحرؾ قكات مسمحة نحك
حدكد دكلة أخرل إال أنو ال يعمـ بنطاؽ كمدل ذلؾ اليجكـ كىؿ يشكؿ بحكـ خصائصو كخطكرتو انتياكا
لمميثاؽ .لذا كاف مف الضركرم إضافة الفقرة 6التي تشترط اإللماـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت كجكد
انتياؾ كاضح.3
كخبلؿ المناقشات ارتأت بعض الكفكد أف أحكاـ جريمة العدكاف ال يجب أف تتضمف ركف العتبة كذلؾ
لمخصكصية التدميرية الكاضحة التي تتميز بيا ىذه الجريمة.4

1

 :الكثيقة ICC-ASP/8/INF.2,Parg 22.

3

 :الكثيقة ICC/2002/2/ADD2 ,parg25.

2

 :الكثيقة ICC-ASP/8/INF.2,Parg 23

4

 :أنظر في المناقشات حكؿ ىذه النقطة الكثيقة  ،ICC-ASP/7/20/Add.1الدكرة السابعة لممحكمة الجنائية الدكلية ،االستئناؼ

األكؿ كالثاني ،نيكيكرؾ ،مف  19إلى  23جانفي كمف 9إلى  13فيفرم  ،2009الفصؿ الثاني،المرفؽ الثاني ،الفقرة.13

كذلؾ  :تقرير الفريؽ العامؿ الخاص المعني بجريمة العدكاف لشير جكاف  ،2008الكثيقة  ،ASP/6/20/Add.1الدكرة السادسة،

نيكيكرؾ ،مف 2إلى 6جكاف  ،2008المرفؽ ،2الفقرات  23ك.29
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كفي إطار تفسير ىذا الشرط بالمكازاة مع ما نصت عميو الفقرة  3مف المقدمة حكؿ مصطمح
"كاضحا" بأنو تكصيؼ مكضكعي ،تـ االتفاؽ عمى أنو مف سمطات المحكمة المكضكعية تحديد ما إذا
كاف العمؿ العدكاني يشكؿ بحكـ خصائصو كخطكرتو كنطاقو انتياكا كاضحا لمميثاؽ.
كىك معيار أكضح مف معيار مدل قياـ مقترؼ الجريمة بإجراء تقييـ قانكني لمفعؿ المقترؼ مف
دكلتو  ،كتمت اإلشارة إلى أف المحكمة تطبؽ بيذا الصدد معيار "القائد المتعقؿ" الشبيو بمعيار "الجندم
المتعقؿ" الكارد في المادة  31مف نظاـ ركما األساسي.
كما قدـ اقتراح آخر بحذؼ كممة "قانكني" المرتبطة بإجراء التقييـ عمى أساس أف التقييـ يككف مف
خبلؿ سمطة تقديرية قيمية – تقييـ االنتياؾ – كليست قانكنية كذلؾ لتسييؿ األمر عمى كؿ مف المدعي
العاـ لممحكمة كالقضاة الفاصميف في المكضكع.
إال أف ىذا االقتراح لـ يحظ بالقبكؿ كأبقي عمى كجكب أف يككف تقييـ بمكغ االنتياؾ درجة جسيمة أك
عدـ بمكغو ذلؾ عمى أسس قانكنية.1
فقاـ الرئيس بتعميـ النص المنقح لمشركع أركاف جريمة العدكاف كترؾ األمر لغاية انعقاد المؤتمر
االستعراضي لنظاـ ركما السابؽ الحديث عنو حيث أدخمت فعبل تعديبلت عمى أركاف الجرائـ ليصبح
المشركع عمى الشكؿ التالي:
"المادة 8مكرر :جريمة العدكاف
مقدمة:
 -1مف المفيكـ أف صفة العدكاف تنطبؽ عمى أم فعؿ مف األفعاؿ المشار إلييا في الفقرة  2مف
المادة 8مكرر كالتي تعد فعبل عدكانيا؛
 -2ال يكجد اشتراط مفاده إثبات أف مرتكب الجريمة قد أجرل تقييما قانكنيا لما إذا كاف استعماؿ القكة
المسمحة يتنافى مع ميثاؽ األمـ المتحدة؛
 -3كممة "كاضحا" كصؼ مكضكعي؛
 -4ال يكجد اشتراط مفاده إثبات أف مرتكب الجريمة قد أجرل تقييما قانكنيا لمطابع "الكاضح" الذم
يتسـ بو انتياؾ ميثاؽ األمـ المتحدة.
األركان:
1

 :الكثيقة ICC-ASP/8/INF.2,Parg 26.
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 -1قاـ مرتكب الجريمة بتخطيط فعؿ عدكاني أك بإعداده أك بدئو أك تنفيذه؛
 -2مرتكب الجريمة شخص 1كاف في كضع يمكنو فعبل مف العمؿ السياسي أك العسكرم لمدكلة التي
ارتكبت فعؿ العدكاف أك مف تكجيو ىذا الفعؿ؛
 -3فعؿ العدكاف المتمثؿ في استعماؿ القكة المسمحة مف جانب دكلة ما ضد سيادة دكلة أخرل أك
سبلمتيا اإلقميمية أك استقبلليا السياسي أك بأم صكرة أخرل تتعارض مع ميثاؽ األمـ المتحدة قد
ارتكب؛
 -4مرتكب الجريمة كاف مدركا لمظركؼ الكقائعية التي تثبت أف استعماؿ القكة المسمحة عمى ىذا
النحك يتعارض مع ميثاؽ األمـ المتحدة؛
 -5فعؿ العدكاف يشكؿ بحكـ طابعو كخطكرتو كنطاقو انتياكا كاضحا لميثاؽ األمـ المتحدة؛
 -6مرتكب الجريمة كاف مدركا لمظركؼ الكقائعية التي تثبت ىذا االنتياؾ الكاضح لميثاؽ األمـ
المتحدة".2
المبلحظ عمى نص المادة 8مكرر التي تمت إضافتيا ىك أنيا تبنت نفس نيج المشركع المقدـ سابقا
كاحتفظت باألركاف األربعة التي تـ التطرؽ ليا مع أخذىا بعيف االعتبار لممناقشات التي حصمت في
االجتماع غير الرسمي بيف الدكرتيف المعنيتيف بجريمة العدكاف كذلؾ في النقاط التالية:
 بالنسبة لممقدمة :تـ استبداؿ مصطمح "أم عمؿ مف األعماؿ المشار إلييا" بمصطمح "صفة فعؿالعدكاف" كىذا راجع إلى أف مؤتم ر كمباال قد تبنى تعريفا لجريمة العدكاف كىك ما لـ يكف متكف ار مف قبؿ،
كبالتالي ال داعي الستعماؿ مصطمحات كاسعة بؿ يجب التركيز عمى جريمة كفعؿ العدكاف؛
 ألغيت العبارات التالية "نتيجة لمركف " ،"4فيما يتعمؽ بالركنيف 5ك" ،"6نتيجة لمركف ،"6في الفقرات2ك3ك 4عمى الت كالي ،كىي العبارات التي سبؽ كأف أثارت جدال ،كلقد أحسف المجتمعكف حكؿ المشركع
في ذلؾ ،إذ أف ىذه العبارات كانت مجرد تحصيؿ حاصؿ ألنو مفيكـ مف كؿ فقرة عف أم ركف تتحدث
دكنما الحاجة إلى إعادة تأكيد ذلؾ بذكره ،فمصطمح "كاضح" مثبل في الفقرة  3مفيكـ أنو يقصد الركنيف
 5ك 6ألنو مذككر فييما فقط؛

1
2

 :فيما يتعمؽ بفعؿ عدكاني قد يكجد أكثر مف شخص كاحد تنطبؽ عمييـ ىذه المعايير.

 :القرار  ، RC/RES.6المرفؽ الثاني ،ص.61-60
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 بالنسبة لألركان:استبدؿ مصطمح عمؿ عدكاني بمصطمح فعؿ العدكاف كىذا –كما سبقت اإلشارةإليو -راجع إلى اعتماد تعريؼ لمعدكاف كتحديد المقصكد بالفعؿ العدكاني؛
 استبدؿ مصطمح مقترؼ كاقتراؼ بمصطمح مرتكب كارتكاب كىك ما سبؽ كأف دعت إليو بعضالدكؿ في مناقشات سابقة؛
 -إضافة مصطمح "بدء" بدؿ مصطمح"شف" في الركف .1
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خالصة الباب األول
أمر سيبل،حيث أف التطكر النكعي
إف تفعيؿ مبدأ تحريـ استخداـ القكة في العبلقات الدكلية لـ يكف ا
في القضاء الجنائي المؤقت كجيكد الدكؿ فيما يتعمؽ بإبراـ معاىدات كاتفاقيات ىك ما ساىـ في نمك
فكرة تحريـ الحرب العدكانية ،ىذه الفكرة التي قننت أخي ار كرسميا بظيكر منظمة األمـ المتحدة التي نص
ميثاقيا عمى ذلؾ بصكرة صريحة ،كأكرد مف جية ثانية بعض االستثناءات التي تجعؿ مف المجكء لمقكة
فعبل مشركعا غير معاقب عميو .في ال كقت الذم فشمت عصبة األمـ عمى مدار عقكد في التكصؿ إلى
ذلؾ.
لكف ما يؤخذ عمى ميثاؽ األمـ المتحدة ىك أنو لـ يقـ بتعريؼ العدكاف كاكتفى بتحريـ استخداـ القكة
خارج إطار المنظمة ،كىك ما ظؿ حجة تستعمؿ مف الدكؿ الكبرل لمتنصؿ مف المسئكلية عف ارتكاب
شف حركب عدكانية ،إلى أف تكصمت الجمعية العامة لتبني تعريؼ سنة ، 1974لكنو مجرد تكصية غير
ممزمة ،ككاف البد مف االنتظار 36سنة لتقكـ المحكمة الجنائية الدكلية بتبني ذلؾ التعريؼ ضمف
نصكصيا التي خضعت لمتعديؿ سنة  ، 2010حيث أنيا بدكرىا لـ تكرد تعريفا لمجريمة في نظاميا
األساسي منذ نشأتيا كاكتفت بالنص عمى أف العدكاف مف الجرائـ الدكلية الخاضعة الختصاص المحكمة،
لكنيا تداركت ذلؾ كعرفت الجريمة في كقت الحؽ  ،كما نصت عمى األركاف التي يجب أف تتكفر في
الفعؿ العدكاني ليشكؿ جريمة مكتممة األركاف كذلؾ بعد مناقشات عديدة حكؿ ىذا المكضكع.
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الباب الثاني :تطبيق قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي عمى جريمة
العدوان
بعد أف تـ تعريؼ العدكاف صار مف البلزـ العمؿ عمى تجريمو مف خبلؿ إرساء قكاعد خاصة تكضح
الييئات المختصة بفرض العقاب عمى المعتدم .كفي ىذا اإلطار لـ يجد المجتمع الدكلي أفضؿ مف
المحكمة الجنائية الدكلية لمقياـ بذلؾ عمى أساس أنيا ىيئة قضائية مستقمة كدائمة كتقكـ عمى مبدأ
الشرعية ،فأسند ليا اختصاص تمارسو عف طريؽ المدعي العاـ التابع ليا.
كما أسند االختصاص كذلؾ لكؿ مف مجمكعة الدكؿ األطراؼ في الجمعية العامة ك لمجمس األمف
في نفس المجاؿ تقريبا.
إف اإلسناد لجمعية الدكؿ األطراؼ لـ يثر أية مشكمة بيف الدكؿ،عمى عكس مجمس األمف الذم
رفضت بعض الدكؿ منحو ىذه الصبلحيات عمى أساس الخكؼ مف المساس باستقبللية المحكمة.
كما أسند الفقو الدكلي دك ار ثانكيا لييئات أخرل يمكف ليا أف تتدخؿ في التصدم لجريمة العدكاف إف
عجزت أك تقاعست أك رفضت الييئات الرسمية عف فعؿ ذلؾ ،ممثمة في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
كمحكمة العدؿ الدكلية النظـ القضائية الكطنية.
حيث أف الكاجب األدبي يحتـ عمى الدكؿ عدـ تجاىؿ ما تدلي بو ىذيف الييئتيف .كما أف تدخؿ
النظـ القضائية الكطنية سيعتمد عمى مبدأ التكامؿ الذم سيسد الثغرات المتعمقة بعدـ متابعة الجناة.
إال أف التحدم الذم يكاجو التصدم لجريمة العدكاف ،ىك تحديد المسئكؿ عف األضرار الناتجة عنيا
كتحميمو نتائج أفعالو ،خصكصا في ظؿ تغير بعض مفاىيـ استخداـ القكة كأساليبيا بصكرة تجعميا تخرج
عف نطاؽ التجريـ رغـ مساسيا بمبادئ كبرل في القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي اإلنساني.
كلمعالجة كؿ ما سبؽ ذكره سكؼ يتناكؿ ىذا الباب القكاعد التي تحكـ االختصاص بالعقاب عمى
جريمة العدكاف (الفصؿ األكؿ) ،ثـ تحديات التصدم لجريمة العدكاف كتحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية.
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الفصل األول :االختصاص بالعقاب عمى جريمة العدوان
أنشأت المحكمة الجنائية الدكلية بشكؿ مترابط مع مجمس األمف الدكلي مف ناحية االختصاص
الكظيفي ،عمى أساس أنيا جياز قضائي ميمتو العقاب عمى الجرائـ الدكلية التي تمثؿ تيديدا لمسمـ
كاألمف الدكلييف  ،كأف مجمس األمف جياز تنفيذم ميمتو الرئيسية الحفاظ عمى ذلؾ السمـ كاألمف مف
التجاكزات الخطيرة التي قد تمحؽ بو مف ممارسات األفراد كالدكؿ.
كلضماف التبميغ عف أكبر قدر ممكف مف الجرائـ الدكلية لمعقاب عمييا ،ارتأل القائمكف عمى كضع
نظاـ ركما عدـ حصر ىذا االختصاص في المحكمة فقط ،بؿ أسندت كذلؾ إلى مجمس األمف ميمة
إحالة قضية لممحكمة تتضمف جريمة دكلية عمى غرار جريمة العدكاف ،باإلضافة إلى صبلحية تقديـ
طمب لممحكمة لكقؼ نظر قضية إذا كاف استمرار نظرىا يشكؿ تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف (المبحث
األكؿ).
كلممارسة االختصاص بالعقاب عمى جريمة العدكاف كضعت شركط مسبقة ينبغي تكافرىا استخمصت
مف خبلؿ مناقشات الفريؽ العامؿ المعني بجريمة العدكاف كالمجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية الدكلية،
فإذا تكفرت ،يمكف ألحد األجيزة المختصة تحريؾ الدعكل المتعمقة بفعؿ عدكاني سكاء أكاف المدعي
العاـ لممحكمة أك مجمس األمف أك دكلة طرؼ في ميثاؽ ركما.
كما يمكف لؤلجيزة ذات االختصاص غير المباشر كالجمعية العامة كمحكمة العدؿ الدكلية
التدخؿ إلبداء رأييا في القضية ،كأخي ار يمكف لمقضاء الكطني كذلؾ التصدم لجريمة العدكاف عف طريؽ
إعماؿ مبدأ التكامؿ ،فالمحكمة الجنائية الدكلية أصبل ىي محكمة مكممة لمنظـ الداخمية القضائية كال
يمجأ إلييا إال إذا لـ يقـ أك لـ يبد القضاء الكطني رغبتو في مساءلة الجناة ،أك قاـ بإجراء محاكمات
صكرية بغرض تخفيؼ العقكبة عف مكاطنيو (المبحث الثاني).
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المبحث األول :العالقة بين مجمس األمن والمحكمة الجنائية بخصوص جريمة العدوان
احتدمت الخبلفات بيف أنصار المحافظة عمى صبلحيات مجمس األمف كعدـ إضعاؼ دكره في
المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف ،كأنصار استقبللية المحكمة الجنائية الدكلية كييئة قضائية
(المطمب األكؿ) ،كمع ذلؾ ،فإف الكزف الذم تتمتع بو الدكؿ الكبرل سمح ليا بتضميف ميثاؽ ركما قكاعد
تنظـ االختصاص بالعقاب عمى جريمة العدكاف باالشتراؾ بيف مجمس األمف كالمحكمة في آف كاحد
(المطمب الثاني).
المطمب األول :الخالف حول دور المجمس والمحكمة في التصدي لجريمة العدوان
شمؿ الخبلؼ حكؿ دكر مجمس األمف كالمحكمة الجنائية في البداية اختبلؼ المكاقؼ حكؿ ما إذا
كاف العقاب عمى جريمة العدكاف يمكف إدخالو أصبل ضمف اختصاص المحكمة (الفرع األكؿ) ،لكف
سرعاف ما نشب خبلؼ آخر حكؿ دكر مجمس األمف في إثبات كقكع جريمة العدكاف (الفرع الثاني).
الفرع األول :الخالف حول إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة
كانت مناقشات الدكؿ المشاركة في األعماؿ التحضيرية حكؿ مكضكع العدكاف لدل إعداد نظاـ
المحكمة الجنائية مف أكثر المناقشات جدلية( أكال) ،كاستمرت كذلؾ خبلؿ مؤتمر ركما التأسيسي (ثانيا)،
كحتى بعد اعتماد ىذا األخير نيائيا (ثالثا).
أوال :مواقف الدول من إدراج العدوان قبل إعالن نظام روما األساسي
سنعرض آراء بعض الدكؿ المشاركة في المفاكضات حكؿ إعداد النظاـ مف خبلؿ مكاقفيا الرسمية
كما يمي:
 -1موقف بنغالدش :يتمثؿ مكقفيا في تصريحات أدلى بيا ممثمكىا في المجنة القانكنية السادسة،
حيث أشاركا إلى ما يمي" :أف محكمة نكرمبكرج العسكرية كصفت العدكاف بأنو جريمة دكلية كبرل ،
كحاكمت مجرمي الحرب العالمية الثانية حتى بدكف كجكد تعريؼ دكلي ليذا األخير ،كاذا أرادت المحكمة
أف تشمؿ صبلحيتيا الجرائـ الخطيرة  ،فبل يمكف تخيميا بدكف جريمة العدكاف.1

1

 :كماؿ حماد" ،جريمة العدكاف إحدل أركاف الجرائـ الخطيرة في اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية" ،في المحكمة الجنائية الدكلية

تحدم الحصانة ،ندكة عممية برعاية حساف ريشة 3 ،ك4نكفمبر  ،2001جامعة دمشؽ ،كمية الحقكؽ ،ص.272
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 -2موقف فرنسا:كاف مكقؼ فرنسا مؤيدا مبدئيا إلنشاء المحكمة الجنائية الدكلية  ،إال أنيا كانت
ترل بأنو مف المستحيؿ أف تككف امتدادا لؤلنظمة القضائية الكطنية كذلؾ بناء عمى تجارب محكمتي
يكغكسبلفيا كركاندا ،بؿ يجب عمى المحكمة أف تمارس كظائفيا بالتنسيؽ مع أجيزة األمـ المتحدة ،كما
دعمت فرنسا صبلحية المحكمة بنظر الجرائـ الخطيرة التي تيدد السمـ كاألمف الدكلييف دكف تحديد لما
ىك المقصكد مف ىذه الجرائـ أك ذكر ألنكاعيا.1
 -3موقف ألمانيا :أشار ممثؿ ألمانيا إلى أف نظاـ المحكمة الجنائية سيككف ناقصا ال محالة إذا لـ
تدخؿ جريمة العدكاف في اختصاصيا ،كقدـ أربع ركائز يجب أف تقكـ عمييا المحكمة حتى تضمف
فعاليتيا كىي:
 مبدأ التكامؿ بيف المحكمة الجنائية الدكلية كالمحاكـ الكطنية حيث تعمؿ المحكمة عندما تككفالمحاكـ الكطنية عاجزة أك ليس ليا نية في محاكمة المجرـ؛
 أف يككف اختصاصيا المكضكعي مقتص ار عمى أربعة جرائـ كىي جرائـ الحرب ،جريمة اإلبادةالجماعية ،الجرائـ ضد اإلنسانية ،كجريمة العدكاف؛
 إعطاء صبلحية إجراء التحقيؽ لممدعي العاـ بصكرة كاسعة غير مقيدة؛ استقبللية المحكمة عف التأثيرات السياسية سكاء مف مجمس األمف أك مف الدكؿ.2 -4موقف روسيا :ركز المكقؼ الركسي عمى إعماؿ مبدأ التكامؿ حيث أشار ممثميا إلى أف
المحكمة يجب أال تككف بديبل عف األنظمة القضائية الكطنية بؿ يجب أف تككف مكممة ليا في حاالت
دقيقة كمحدكدة.
كما قاؿ أف ببلده تؤمف بأف صبلحية المحكمة يجب أف تشمؿ األفعاؿ كاألعماؿ التي تيدد السمـ
كاألمف الدكلييف حيث تشمؿ تمؾ الجرائـ  :التخطيط ،التحضير ،البدء ،تنفيذ حرب العدكاف ،جريمة
اإلبادة ،جرائـ الحرب ،الجرائـ ضد اإلنسانية ،اإلعماؿ اإلرىابية الخطيرة التي تضر بمصالح المجتمع
الدكلي بأسره .كما دعمت ركسيا إنشاء محكمة مستقمة بذاتيا كمرتبطة باألمـ المتحدة مف خبلؿ استعداد

1
2

 :كماؿ حماد" ،جريمة العدكاف،"...المرجع السابؽ ،ص.273

 :المرجع نفسو.
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مجمس األمف إلحالة حاالت الجرائـ الخطيرة إلى المحكمة الجنائية خصكصا إذا ارتكبت تحت غطاء
الفصؿ السابع.

1

 -5موقف سوريا :ركز ممثميا عمى كجكب إدخاؿ جريمة العدكاف ضمف اختصاص المحكمة
خصكصا بعد إقرار الجمعية العامة لتعريؼ مناسب ليا في .21974
ثانيا:مواقف الدول من إدراج العدوان أثناء انعقاد مؤتمر روما 1998
تتمثؿ ىذه المكاقؼ في رأييف متعارضيف نمخصيما فيما يمي:
 -1االتجاه المؤيد إلدراج جريمة العدوان في نظام روما :لقد طالبت عدة دكؿ بإدراج جريمة
العدكاف ضمف اختصاص المحكمة،3كبررت مكقفيا بأف عدـ القياـ بذلؾ سيشكؿ تراجعا عف ما تـ
التكصؿ إليو في ميثاؽ نكرمبكرج  1945كمبادئو التي تبنتيا لجنة القانكف الدكلي عاـ  1955كمشركع
النظاـ األساسي الذم كضعتو لجنة القانكف الدكلي عاـ  1994كمشركع مدكنة الجرائـ المخمة بسمـ كأمف
اإلنسانية كأمنيا لعاـ .41996
كما أكدت أف إدراج جريمة العدكاف في نظاـ المحكمة سيككف أداة لمردع كالمنع كاعادة التأكيد عمى
أف شف حرب عدكانية ىك جريمة بمكجب قكاعد القانكف الدكلي.5
ضؼ إلى ذلؾ أف تعريؼ العدكاف تأكيد عمى سرياف مبدأ الشرعية في القانكف الجنائي الدكلي ك
مساىمة جدية في حماية السمـ كاألمف الدكلييف عف طريؽ فرض احتراـ مبدأ الحرية كالمساكاة بيف الدكؿ
كحظر التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ.6
المفصمة التي أجريت في
كبدا ذلؾ جميا في كممات الدكؿ الرسمية أماـ المؤتمر كفي المناقشات
ّ

اجتماعات المجاف المتخصصة.

1

 :كماؿ حماد " ،جريمة العدكاف،"....المرجع السابؽ،ص.273

3

 :سييؿ حسيف الفتبلكم ،المرجع السابؽ ،،ص.209

2

 :المرجع نفسو.

4

 :محمد سامح عمرك ،عبلقة مجمس األمف بالمحكمة الجنائية الدكلية ،دراسة تأصيمية كتحميمية لمممارسات العممية ،دار النيضة

5

 :راجع الكثيقة الخاصة بمكقؼ ألمانيا مف إنشاء محكمة جنائية دكلية أماـ المجنة التحضيرية لممحكمة :

6

 :عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ ،ص .27

العربية ،القاىرة ،ص.158

A/AC.249/1997/WG.1/DP20,11/12/1997.
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أ -موقف الدول العربية :لقد كانت الدكؿ العربية رائدة في مجاؿ السعي إلدراج جريمة العدكاف
ضمف اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية .
عبرت مصر عف مكقفيا بالقكؿ:
كفي ىذا اإلطار ّ

"بالنسبة لمجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة فقد أيدت مصر دائما إدراج العدكاف ضمف ىذه

الجرائـ ألنيا تشكؿ أقسى كأفضع الجرائـ في حؽ البشرية كال يمكف أف تترؾ بدكف عقاب مف نظاـ
قضائي جاد ليدعـ العدالة في المجتمع الدكلي ،كأنو عمى الرغـ مف الصعكبات التي تعترض إدراج ىذه
الجريمة،إال أنيا يمكف التغمب عمييا إذا تكافرت اإلرادة البلزمة لذلؾ".1
كما عبرت سكريا عف مكقفيا كذلؾ بالقكؿ بأف إدراج جريمة العدكاف ضمف اختصاص المحكمة
الجنائية سيمكف ىذه األخيرة مف مبلحقة مرتكبي العدكاف بكصفو جريمة ضد السبلـ بدقة كبمعيار
مكحد.2
ب -موقف الدول األخرى :اشترطت معظـ الدكؿ غير العربية كجكب التكصؿ إلى تعريؼ دقيؽ
لجريمة العدكاف كتكضيح دقيؽ كذلؾ لدكر مجمس األمف في تقرير كقكع العدكاف باعتبارىا جريمة مخمة
بالسمـ مع ما يصاحبيا مف انتياكات خطيرة لمقانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي اإلنساني كحقكؽ
اإلنساف.
كذلؾ ألنو مف الصعب في كثير مف الحاالت تبيف حقيقة األفعاؿ المرتكبة كنسبتيا إلى فاعميا الذم
يككف شخصا مسئكال في منصب عاؿ ،ككذا اشترطت إضافة حكـ بشأف تقرير قياـ المسئكلية الجنائية
الفردية عنيا.3
كما طالبت بالتأكيد عمى إدراج جريمة العدكاف في نظاـ المحكمة الجنائية ألنيا الجريمة األكلى التي
تفتتح النزاع المسمح ،كما أف نظاـ المحكمة الجنائية بدكنيا سيككف عبارة عف نظاـ رمزم غير فعاؿ،

1

 :بياف كفد مصر أماـ مؤتمر إنشاء المحكمة الجنائية بركما،متاح عمى المكقع:

2

:بياف كفد سكريا أماـ مؤتمر إنشاء المحكمة الجنائية بركما ،متاح عمى المكقع:

www.un.org/icc/speeches/615egy6.htm

www.un.org/icc/speechess/616syr4.htm

أنظر كذلؾ الكثائؽ :

A/Conf.183/c.1SR25.Arabic, pp9-10.
3

 :طارؽ الحسيني ،المرجع السابؽ،ص.511

A/Conf.183/c.1/SR33.Arabic ,p7.
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كاعتبرت أف جريمة العدكاف ىي ّأـ الجرائـ كبقية الجرائـ عمى غرار جرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية
كاإلبادة مجرد آثار تنجـ عف ارتكابيا ،فبل يعقؿ تجاىؿ األصؿ كالتركيز عمى اآلثار.
كعمى العمكـ يمكف اإلشارة إلى مكاقؼ كؿ مف:
 فرنسا وبريطانيا :أيدت كؿ مف فرنسا كبريطانيا إدراج جريمة العدكاف ضمف اختصاص المحكمةالجنائية الدكلية بعد تعريفيا كتحديد دكر مجمس األمف في تقرير كقكعيا.1
 االتحاد الروسي :أكد عمى ضركرة إدراج جريمة العدكاف في نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية ألنويكتسي أىمية خاصة تكمف في أف الجرائـ ضد اإلنسانية كثي ار ما ترتكب كجزء مف حركب العدكاف.2
 الصين :قالت الصيف أنو إذا تـ التكصؿ لتحديد دكر مجمس األمف في تقرير العدكاف فإنيا تؤيدإدراجو ضمف اختصاص المحكمة.3
ككاف مكقؼ كؿ مف بمجيكا ،اليند ،إيراف ،جنكب إفريقيا،ألمانيا ،ككريا ،ككستاريكا ،السكيد ،سمكفاكيا،
الياباف ،ككت ديفكار ،السنغاؿ ،أككرانيا ،تايبلند ،زامبيا ،فيتناـ ،إيطاليا ،إثيكبيا ،جاميكا ،أذربيجاف
كبكلندا ،كبكرندم كاندكنيسيا كتنزانيا 4مشابيا لممكاقؼ السابقة الذكر ،مما يكضح جميا أف ىنالؾ شبو
إجماع في أعماؿ مؤتمر ركما عمى إدراج جريمة العدكاف ضمف اختصاصيا المكضكعي رغـ كجكد
بعض الدكؿ األخرل التي رفضت ذلؾ.
 -2اال تجاه الرافض إلدراج جريمة العدوان في نظام روما :كىك اتجاه تبنتو قمة قميمة مف الدكؿ،
حيث طالبت باستبعاد العدكاف مف اختصاص المحكمة متحججة بذرائع كعراقيؿ متنكعة قانكنية
كسياسية ،عمى غرار اختبلؼ األنظمة القانكنية بيف الدكؿ بيف البلتينية كاألنجمكسكسكنية ،كغياب سمطة
عميا في المجتمع الدكلي تتكلى الفصؿ في المنازعات كتنفيذ األحكاـ بصكرة جازمة.
كيمكف إدراج المكاقؼ التالية لمداللة عمى ما سبؽ قكلو:

1

 :راجع الكثيقةA/Conf.183/C.1/SR6-Arabic,p18. :

4

 :لمتفصيؿ في مكاقؼ ىذه الدكؿ راجع الكثائؽ التالية:

: Ibid,p17.

: Idem,p8.

2
3

A/Conf.183.c.1SR6-Arabic,pp17..23.

A/Conf.183.c.1SR34-Arabic,pp17..23.
A/Conf.183.c.1SR35-Arabic,pp17..23.

إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص ص  958...955كطارؽ الحسيني ،المرجع السابؽ،ص ص .510.511
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أ -الواليات المتحدة األمريكية :أ ّكد مندكب الكاليات المتحدة األمريكية في الجمسة السادسة
الجتماعات المجنة الجامعة أف الحديث عف جريمة العدكاف البد كأف يمر عبر مشكمة التعريؼ  -الذم
كاف غير متفؽ عميو في ذلؾ الكقت  -ككذا المسئكلية الجنائية الفردية ،1كدكر مجمس األمف.
ب – الكيان الصييوني :أشار المندكب اإلسرائيمي إلى أنو غير مقتنع بإدراج جريمة العدكاف ضمف
اختصاص المحكمة الجنائية ألف ىذه األخيرة ذات طابع عقابي كالعقاب البد كأف يككف عمى جريمة
معرفة كمكتممة العناصر ككاضحة المعالـ  -كىك ما لـ يكف متكف ار في ذلؾ الكقت -
ّ

كأضاؼ أنو يتخكؼ مف المجكء لمقياس في استعماؿ تعاريؼ تكمف كراءىا دكافع سياسية يمكف ليا

أف تؤثر عمى استقبلؿ المحكمة كطابعيا غير السياسي ،كما أف المحكمة تختص بنظر الجرائـ التي
يرتكبيا األفراد انتياكا لمقانكف الدكلي اإلنساني كاألفعاؿ العدكانية التي تقكـ بيا الدكؿ ال تندرج ضمف
تمؾ الجرائـ.2
ج -المغرب :خركجا عمى مكقؼ أغمب الدكؿ العربية ارتأل المغرب بكجكب استبعاد العدكاف مف
نطاؽ اخ تصاص المحكمة الجنائية عمى اعتبار أنو ذك طبيعة سياسية كغير محدد المعالـ كدكر مجمس
األمف فيو غير كاضح.3
لقد بنت الدكؿ المعارضة إلدراج العدكاف في نظاـ ركما مكقفيا عمى عدـ كجكد تعريؼ لمعدكاف -
آنذاؾ  -إال أف ىذه الحجة أصبحت حاليا غير ذات معنى بعد تعريؼ العدكاف في  2010ككذا االتفاؽ
عمى تحديد دكر مجمس األمف في تقرير كقكع عدكاف كاالتفاؽ مف جية أخرل عمى أف العدكاف جريمة
ترتكبيا الدكؿ ال األفراد ناىيؾ عف عدـ كجكد سكابؽ دكلية بخصكص المسئكلية الجنائية الفردية عف
األفعاؿ العدكانية.
كيعتقد ،أف ىذه األسباب ال يمكنيا تبرير استبعاد جريمة العدكاف مف اختصاص المحكمة ،ألف كجكد
المحكمة كسمطة قضائية دكلية ،أمر كاؼ لمقكؿ أنيا جياز مستقؿ عف مجمس األمف رغـ االرتباطات
الكظيفية بينيما ،فيي  -نظريا عمى األقؿ  -غير تابعة لو كال يمكف أف تخضع لو بأم شكؿ مف
األشكاؿ.

: A/Conf.183/c.1/SR.6-Arabic,p16.

: A/Conf.183/c.1/SR.6-Arabic,p173.
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: A/Conf.183/c.1/SR.6-Arabic, p10.

1
2
3

كما أنو مف غير المنطقي القبكؿ بفرض العقكبات الجماعية عمى الدكلية المعتدية مع العمـ بمساسيا
بعمكـ الشعب ،ثـ نعارض مبلحقة األفراد المسئكليف شخصيا عف ارتكاب العدكاف ،إضافة إلى أف
االدعاء بانعداـ السكابؽ القضائية في إطار المسئكلية الفردية أمر غير صحيح ،فقد أثيرت ىذه المسألة
خبلؿ مح اكمات الحرب العالمية الثانية تحقيقا لرغبة الدكؿ المنتصرة بتعزيز دكر القانكف الدكلي كمنع
تكرار أعماؿ العدكاف كالغزك كالتي استكجبت مبلحقة كمحاكمة القادة النازييف ،أما عف قمة ىذه السكابؽ
فيي ترجع إلى عدـ كجكد جياز دائـ آنذاؾ تسند لو ىذه الميمة.1
كلئلشارة فإف كؿ الدكؿ المعارضة إلدراج العدكاف  ،كانت معارضتيا تتـ بأسمكب مرف يحمؿ في
طياتو إمكانية التراجع بتغير الظركؼ التي كانت سائدة آنذاؾ ،عدا مكقؼ أمريكا كالكياف الصييكني
المتاف عارضتا بشدة كصكتتا ضد نظاـ المحكمة كىذا ألف تجريـ العدكاف ال يصب في سياؽ سياستيما
العد كانية كسيؤدم إلى مساءلة جنكدىما عف األفعاؿ التي يرتكبكنيا خركجا عمى أحكاـ القانكف الدكلي
في ىذا الخصكص.2
كبعد أخذ كرد كمناقشات عديدة بيف المؤيديف كالرافضيف لفكرة إدراج العدكاف ضمف اختصاص
المحكمة ،لـ يتـ التكصؿ إلى اتفاؽ بذلؾ الخصكص.
كليذا ،تقدـ مكتب المؤتمر بطمب إلسقاط جريمة العدكاف عمميا مف مشركع النظاـ األساسي ،إال أف
ىذا الطمب قكبؿ بالرفض مف طرؼ معظـ الدكؿ المشاركة التي كانت تؤيد بقكة إدراج العدكاف في النظاـ
األساسي ،كىك ما كاف سيؤدم إلفشاؿ المؤتمر ككؿ بعد أف ىددت تمؾ الدكؿ بعدـ التصكيت عمى نظاـ
ركما إف لـ يتضمف جريمة العدكاف.
كبيذا الخصكص أشار المندكب اإليراني نيابة عف دكؿ حركة عدـ االنحياز بأف ىذه األخيرة تشعر
بخيبة كبيرة ألف اقتراح مكتب المؤتمر لـ يتضمف حكما أك خيا ار بشأف جريمة العدكاف ،كما أف كثي ار مف
الصعكبات التي ادعى أنيا تنجـ مف إدراج العدكاف يبدك أنيا مجرد ذرائع ألجؿ استبعاد أـ الجرائـ التي
اعترفت بيا محكمة نكرمبكرج قبؿ أكثر مف  50عاما.
كما أبدل المندكب شعكره بالكاجب اتجاه األجياؿ القادمة لتجريـ العدكاف كاستخداـ األسمحة النككية.3

1

 :طارؽ الحسيني ،المرجع السابؽ،ص.515-514

3

 :طارؽ الحسيني ،المرجع نفسو،ص.517

2

 :نايؼ حامد العميمات ،المرجع السابؽ ،ص .295 -294
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كلقد بذلت العديد مف الدكؿ جيكدا كبيرة لضماف إدخاؿ جريمة العدكاف في اختصاص المحكمة .
كبالفعؿ ،نجحت في ذلؾ بعد المداخمة القكية لمدكؿ العربية كدكؿ حركة عدـ االنحياز كذلؾ قبؿ
ساعات قميمة مف اختتاـ المؤتمر ،فتمت إعادة النص عمى جريمة العدكاف في المادة  5مف نظاـ ركما
باعتبارىا إحدل الجرائـ الخطيرة التي تثير قمؽ المجتمع الدكلي.
كفي كقت الحؽ  ،كبالتحديد سنة  2010كلدل انعقاد مؤتمر كمباال لمراجعة ما اعتمد سنة 1998
تـ اعتماد تعريؼ  -كما سبؽ اإلشارة إليو  -بشأف جريمة العدكاف كتحديد ألركانيا في المادة 8مكرر إال
أف االختصاص بالعقاب عمييا أجؿ لكقت الحؽ.
ثالثا :مواقف الدول من إدراج العدوان بعد إعالن نظام روما
تتمثؿ ىذه المكاقؼ في آراء بعض الدكؿ في تضميف نظاـ ركما االختصاص عمى جريمة العدكاف
كبعض المقترحات لتفعيؿ ىذا اإلدراج:
 -1فنزويال :اعتبرت ممثمة فنزكيبل أف نظاـ ركما يعد أىـ عمؿ عظيـ في حقؿ القانكف الدكلي في
العصر الحاضر ،كشددت عمى كجكب تعريؼ العدكاف كما أشارت إلى إمكانية ذلؾ عف طريؽ قرار
الجمعية العامة  3314الصادر في 1974./12/14
 -2غينيا :أشار ممثؿ غينيا إلى أف المحاكـ العسكرية الدكلية قد لعبت دك ار ميما في القانكف الدكلي
الجنائي ،إال أف طابعيا المؤقت كاختصاصيا المحدكد حاؿ دكف تحقيقيا العدالة الجنائية الدكلية  ،إال أف
إنشاء المحكمة الجنائية الدائمة إنجاز يمكف أف يؤكد عمى احتراـ القانكف الدكلي اإلنساني كحقكؽ
اإلنساف خصكصا في ظؿ ضماف االستقبللية كالعالمية ليا.
كما أبدل أممو في أف تعمؿ المجنة التحضيرية عمى تعريؼ العدكاف لحؿ بقية القضايا العالقة كىك ما
سيككف إشارة كاضحة عمى تصميـ المجتمع الدكلي عمى كضع حد لئلفبلت مف العقاب.1
 -3دول حركة عدم االنحياز :كىي الحركة التي تشمؿ حكالي  30دكلة عربية كافريقية إضافة إلى
إيراف ،ك التي عبرت عف ضركرة األخذ بعيف االعتبار لمقرار  3314كصنفت االحتبلؿ العسكرم كضـ
األراضي تحت خانة العدكاف كاعتبرت النضاؿ في سبيؿ الحرية كتقرير المصير استخداما مشركعة لمقكة
كليس مف قبيؿ أعماؿ العدكاف.

1

 :كماؿ حماد" ،جريمة العدكاف ،"...المرجع السابؽ،ص.274
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 -4الثماني دول :كىي دكؿ عربية تقدمت باقتراح لتصنيؼ المعتديف حيث اعتبرت أنيـ القادة
المسئكلكف عف حرماف شعكب أخرل مف حقيا في تقرير المصير كمف حقيا في الحرية كاالستقبلؿ كبما
يتعارض مع ميثاؽ األمـ المتحدة،كما أف استعماؿ القكة المسمحة لتيديد حقكؽ الشعكب جريمة عدكاف.1
مف خبلؿ كؿ ما سبؽ ،نستخمص بأف المجتمع الدكلي  -باستثناء الدكؿ التي غمبت مصالحيا
الخاصة عمى المصمحة الدكلية العامة -كاف متفقا عمى إدراج جريمة العدكاف ضمف اختصاص المحكمة
الجنائية ،كحتى الدكؿ التي عارضت ذلؾ فاعتراضيا كاف مبنيا عمى نقطتيف أساسيتيف ىما انعداـ
التعريؼ كتحديد دكر مجمس األمف كىك ما تـ تجاكزه بفضؿ التعديبلت التي تـ تبنييا في المؤتمر
االستعراضي بكمباال.2010
الفرع الثاني :الخالف حول تحديد دور مجمس األمن في إثبات وقوع عدوان
إف تحديد دكر مجمس األمف في تقرير مدل كقكع عدكاف ،كاف أحد شركط الدكؿ المعارضة إلدراج
ّ

الجريمة ضمف اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية ،كىك ما كلّد انقساما بيف الدكؿ إلى فريقيف ،فريؽ
يضـ ىذه الدكؿ  -كىي الدكؿ الكبرل  -كحمفاؤىا (أكال) ،كفريؽ يضـ بقية الدكؿ أعضاء الجمعية العامة
كالتي أرادت إخراج المحكمة مف سمطة المجمس كمنحيا قد ار مف الحرية لضماف تحقيؽ العدالة الجنائية
. 2.

الدكلية (ثانيا) .

أوال :الدول المعارضة لمنح مجمس األمن سمطة تحديد وقوع عدوان
رجحت ىذه الدكؿ فكرة تحرير المحكمة مف سمطات المجمس لمحيمكلة دكف تسييسيا كلتككف أقدر
ّ

عمى ممارسة كظائفيا بصكرة أفضؿ ،3كذلؾ مف خبلؿ رفضيا منح المجمس لكحده السمطة لتقرير كقكع
عدكاف.

1
2

 :كماؿ حماد" ،جريمة العدكاف ،"...المرجع السابؽ ،ص.275-274

 :سيتـ عرض اآلراء المؤيدة كغير المؤيدة لمسألة اإلدراج اعتماد عمى كثائؽ متفرقة كأساسا بناء عمى الكثيقة التالية:

United Nations Diplomatic Conference of plenipotentiaries on the establishment of an ICC , Rome,
Itali,15june-17july1998, doc : A/Conf.183/C.1/SR-6.
6th meeting of the comittee of the whole.

Extract from volII of the official records of the UN diplomatic conference, pp 170….179.

: M Henzelin, « La cour pénale internationale : organe supranational ou otage des Etats », in
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3

RPS, Paris, 2001,p 233.

كمف الدكؿ التي رفضت ىذا نذكر المجمكعة العربية كمجمكعة دكؿ عدـ االنحياز كمف بيف الدكؿ
التي شاركت في المناقشات نذكر:
 -1موقف مصر :أشار الكفد الممثؿ ليا إلى أف "مصر ترفض أف يسمح لمجمس األمف بفرض
تقييدات عمى المحكمة".1
 -2موقف سوريا والجزائر :تمثؿ مكقؼ سكريا في رأم مندكبيا كالذم كاف لو دكر فعاؿ في
المناقشات األستاذ محمد عزيز شكرم بقكلو" :أنو إذا تركت المسألة إلى مجمس األمف بما يتصؼ بو مف
حؽ النقض البغيض في تحديد المسائؿ التي يتعيف إحالتيا إلى المحكمة ،فإف استقبللية ىذه المحكمة
سكؼ يتعرض لخطر شديد".2
كما أدلى في مكضع آخر بالقكؿ ":أنو بمكجب المشركع المقترح ،سكؼ تككف المحكمة غير قادرة
عمى ممارسة االختصاص فيما يتعمؽ بجريمة العدكاف ما لـ يقرر مجمس األمف أكال أف دكلة ما قد
ارتكبت مثؿ ىذا الفعؿ ،كفيما يزيد عف  200قضية تعرض ليا مجمس األمف فإنو يتجنب إصدار أم
تقرير يبت فييا كقد أصبح ىذا المجمس منتدل لمدكؿ العظمى كما تتمسؾ بو مف حؽ النقض في
المجمس الذم يمكف لو أف يحمي آالؼ المجرميف الدكلييف بعرقمة حسف سير إجراءات المحكمة كليذا
فإف سكريا تعارض إسناد أم دكر إلى المجمس مف أجؿ كجكد محكمة تتناكؿ جميع ىؤالء الذيف يرتكبكف
جرائـ دكلية".

3

كما كافقت الجزائر عمى المداخمة السكرية كطالبت باعتماد تعريؼ العدكاف لسنة 1974كذلؾ في
مداخمة لمسيد "كرمة".4
 -3موقف تونس :أشار ممثؿ تكنس إلى أف ىذه األخيرة ال ترل ضركرة لقياـ صمة بيف مجمس
األمف كاختصاص المحكمة فيما يتعمؽ بالعدكاف ألف مجمس األمف يممؾ تفكيضا بمكجب الفصؿ السابع
مف الميثاؽ في تقرير أمر كقكع العدكاف ،بيد أنو يضطمع بدكر سياسي كليس لو سمطات اختصاصية
قضائية.5

: A/Conf.183/C.1/S R.10.Arabic, p15.
: A/Conf.183/C.1/SR33,Arabic,p8.
: A/Conf.183/C.1/SR11,Arabic,p4

: A/Conf.183/C.1/SR6,p177,parg112.
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: /Conf.183/C.1/SR6,Arabic,p12.

1
2
3
4
5

 -4موقف ليبيا :استشيدت ليبيا مبدئيا بفشؿ مجمس األمف في معالجة بعض القضايا المتعمقة
بالعدكاف كعدكاف أمريكا عمييا سنة  ، 1986ثـ عرجت عمى أف مجمس األمف ليس لو ق اررات عادلة بؿ
ق ارراتو تتأثر بمصالح كمكاقؼ بعض الدكؿ األعضاء فيو عضكية دائمة بالخصكص ،لذلؾ فيي مشكبة
باالنتقائية كاتباع االزدكاجية كعدـ العدؿ في التعامؿ بيف الدكؿ الكبرل كالدكؿ الصغرل ،أك بعبارة أخرل
بيف تمؾ التي تممؾ مقعدا دائما في المجمس كتمؾ التي ال تممكو ،كليذا فميبيا تعارض منح السمطة
لمجمس األمف حتى ال يشؿ عمؿ المحكمة الجنائية لدل فشمو في تقرير كقكع عدكاف مف عدمو.1
 -5موقف المكسيك :كاف الكفد المكسيكي مف أنشط الكفكد كأكثرىا دفاعا عف رفض منح المجمس
السمطة المختمؼ بشأنيا ،حيث جاء في كممتو:
أف المؤتمر ينعقد في كقت تناقش فيو األمـ المتحدة عددا مف المقترحات مف أجؿ إصبلح ىذا
" ّ

أف تمؾ المناقشات الدائرة ىناؾ ذات صمة بالمناقشة الدائرة ىنا ،كأنو ينبغي لممؤتمر أال يكرر
المجمس ،ك ّ
الغمطة التي ارتكبت في مؤتمر ساف فرانسيسكك بربط المحكمة الجنائية الجديدة بأجيزة األمـ المتحدة

عمى غرار ما فعمكه بمحكمة العدكؿ الدكلية ،فمجمس األمف قد يككف مصد ار لممعمكمات المقدمة لممحكمة
بخصكص كجكد حاالت تنطكم عمى عدكاف ،كلكف ال يجب أف يككف ىك المصدر الكحيد".2
إف سبب معارضتو منح المجمس ىذه السمطة بصكرة حصرية يرجع إلى أف
كأضاؼ في مكقع آخرّ ":

ذلؾ سيفتح الباب أماـ إبداء حؽ النقض إلعطاء المعتدم فرصة لئلفبلت مف العقاب.

كليس ىذا فقط ،بؿ أف منح المجمس مثؿ ىذه السمطة يعتبر أيضا ق ار ار ال أساس لو في القانكف،
ذلؾ أف المكسيؾ تعتبر أف أم معاىدة إلنشاء محكمة دكلية تتضمف بنكدا تخضع األنشطة القضائية
لممحكمة لق اررات تتخذىا ىيئة أخرل تعتبر غير متكافقة مع المادة  53مف اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات
كالتي تنص عمى أف أم معاىدة تتعارض عند إبراميا مع المعايير القطعية لمقانكف الدكلي  -أم القكاعد
اآلمرة  -تعتبر باطمة .
كبالتالي فإف مثؿ ىذه البنكد  -أم إخضاع اختصاص المحكمة لما يقرره المجمس بصدد كجكد حالة
عدكاف  -سكؼ تخالؼ مبدأ استقبلؿ السمطة القضائية كحؽ كؿ شخص في المحاكمة أماـ محكمة
مستقمة .

: A/Conf.183/C.1/SR6,p13.
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: Ibid,p175,parg85-86.

1
2

كىي المعايير الكقائية المكرسة في المادة  10مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،1كفي المادة 14
مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية ،2كفي الفقرتيف  1ك  2مف المبادئ األساسية الستقبلؿ
السمطة القضائية التي أقرتيا الجمعية العامة في القرار ، )1985/11/19( 40/32كالقرار
 ،)1958/12/13(146/40فمثؿ ىذه البنكد سكؼ تعطي لمجمس األمف كظائؼ كسمطات لـ يمنحيا
لو الميثاؽ".
ثـ عادت المكسيؾ بعد ذلؾ كحاكلت أف تمطّؼ مف مكقفيا بالقكؿ أنيا تقبؿ اإلشارة إلى دكر مجمس
األمف بشرط اإلشارة كذلؾ إلى دكر إضافي لمجمعية العامة كاقترحت إدراج الفقرة التالية:
"إف إحالة أفعاؿ العدكاف مف قبؿ مجمس األمف يتـ عمبل بالمادة  2/27مف الميثاؽ كلذلؾ تعتبر
كمسألة إجرائية ال ينطبؽ عمييا حؽ النقض".3
فيذه الدكؿ  -كغيرىا كثير -في مجمكعيا أكدت عمى ضركرة الحفاظ عمى استقبللية المحكمة
كعقدت األمؿ عمييا لتحقيؽ ما فشؿ فيو المجمس في مناسبات عديدة  ،كيمكف تمخيص الحجج التي
استندت إلييا فيما يمي:
أف منح المجمس سمطة تقرير العدكاف ىك قيد عمى مباشرة المحكمة الختصاصاتيا بشكؿ يجعميا
ّ -

غير قادرة عمى التحرؾ ما لـ يقرر مجمس األمف أكال كبصكرة حصرية كقكع العدكاف؛

أف تمسؾ الدكؿ دائمة العضكية بحؽ الفيتك في تحديد المسائؿ التي يجب إحالتيا إلى المحكمة
ّ -

سيناؿ مف استقبللية ىذه األخيرة مما سيعطؿ كيعرقؿ إجراءات المحاكمة كيحكؿ دكف مساءلتيا لمرتكبي
الجرائـ الدكلية كميـ عمى قدـ المساكاة كيييأ ليـ فرصة اإلفبلت مف العقاب؛

1
اعتمد بمكجب قرار الجمعية العامة  217ألؼ(د  )3-المؤرخ في 10
 :تنص المادة  10مف العيد العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم ُ
ديسمبر 1948عمى ما يمي " :لكؿ إنساف الحؽ ،عمى قدـ المساكاة التامة مع اآلخريف ،في أف تنظر قضيتو أماـ محكمة مستقمة

نظر عادال عمنيان لمفصؿ في حقكقو كالتزاماتو كأية تيمة جنائية تكجو إليو".
نزيية نا
 : 2تنص المادة  14مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية الذم اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 220ألؼ(د )21-المؤرخ في  16ديسمبر ،1966كفقا ألحكاـ المادة 49

عمى أنو :

" الناس جميعا سكاء أماـ القضاء ،كمف حؽ كؿ فرد ،لدل الفصؿ في أية تيمة جزائية تكجو إليو أك في حقكقو كالتزاماتو في أية

دعكل مدنية ،أف تككف قضيتو محؿ نظر منصؼ كعمني مف قبؿ محكمة مختصة مستقمة حيادية ،منشأة بحكـ القانكف."....
3

 :تنص الفقرة  2مف المادة  27مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى انو " :تصدر ق اررات مجمس األمف في المسائؿ اإلجرائية بمكافقة

تسعة مف أعضائو".
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أف ق اررات المجمس تتميز باالنتقائية كالكيؿ بمكياليف كبالتالي فقد فشؿ في منع بعض االعتداءات
ّ -

التي قادتيا دكؿ كبرل ضد دكؿ أضعؼ منيا؛

ّ -أن و ال يكجد ضركرة إلقامة صمة بيف المجمس كالمحكمة فيما يتعمؽ بتقرير كجكد عدكاف ،ألف

صبلحيات المجمس محددة بمكجب ميثاؽ األمـ المتحدة كمقتصرة عمى الجانب السياسي كال داعي
لتحيينيا؛
أف مجمس األمف قد يككف مصد ار مف مصادر اإلطبلع عمى حاالت خرؽ لبللتزامات الدكلية
ّ -

الخاصة بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف كاالعتداء عمى سيادة الدكؿ كاستقبلليا السياسي إال أنو ال يجب أف
يككف المصدر الكحيد؛
ّ -أن و يجب عدـ تكرار الخطأ المرتكب في حؽ محكمة العدؿ الدكلية التي بقيت مرتبطة باألمـ

المتحدة كبالتالي تقع في نفس الثغرات ك األخطاء التي تقع فييا المنظمة؛

 -أ ّف منح المجمس سمطة حصرية بتقرير كجكد عدكاف قرار ال أساس لو مف الصحة ألف معاىدة

إنشاء المحكمة الدكلية تنص عمى أنو يجب أال تخضع أنشطتيا القضائية لق اررات تتخذىا ىيئات أخرل؛

أف إيقاؼ عمؿ المحكمة عمى دكر مجمس األمف سيجعؿ عمؿ المحكمة سياسيا ال قضائيا كيؤدم
ّ -

إلى غؿ يدىا؛

أف العدكاف مسألة مكضكعية تخضع لتقدير محكمة المكضكع ،كأنو ال كجكد في ميثاؽ األمـ
ّ -

المتحدة ما يمنح مجمس األمف ىذه السمطة بصكرة حصرية.1

يتضح مما سبؽ ،أف الدكؿ التي رفضت أف يككف لمجمس األمف دكر أك أف يككف لو دكر حصرم
في تقرير كقكع عدكاف ،أنما استندت في ذلؾ إلى حجج عممية مستمدة مف الكاقع الدكلي الراىف ،ككذا
أش ارت إلى كجكب إنشاء محكمة قكية كفعالة كمستقمة كبعيدة عف تأثير الدكؿ الكبرل في العالـ ،إال أنيا
تعرضت ليجكـ شديد مف مجمكعة دكؿ أخرل كانت تؤيد منح المجمس تمؾ
 -الدكؿ المعارضة -قد ّ

السمطة عمى أسس كمبررات أدلت بيا في ىذا الخصكص.

1

 :طارؽ الحسيني ،المرجع السابؽ،ص.533-532
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ثانيا :الدول المؤيدة منح المجمس سمطة تقرير وقوع عدوان
إف الدكؿ التي سمكت ىذا النيج ىي معظـ الدكؿ الغربية الكبرل كبالخصكص تمؾ المتمتعة بحؽ
الفيتك داخؿ المجمس حيث تمثمت مكاقفيا في اآلراء التالية:
بأف "الفصؿ في العدكاف كاف
 -1موقف الواليات المتحدة األمريكية :رأت الكاليات المتحدة األمريكية ّ

ميم ة ممنكحة لمجمس األمف بمكجب الميثاؽ ،فمجمس األمف كحده يستطيع اتخاذ التدابير القسرية التي
ّ
تعد ضركرية إذا أريد التصدم لمعدكاف كتدارؾ المكقؼ ،كىذا يثير مشاكؿ سياسية كغير ىا مف المشاكؿ

التي جعمت مف الصعب إيجاد مكقؼ تكافقي في اآلراء في الماضي ...غير أف لمجمس األمف دكر
أساسي يقكـ بو".
كأضاؼ المندكب األمريكي أف " :الجمعية العامة ال تعتبر مكافئة لممجمس فيما يتعمؽ بمسئكليات
المجمس بمكجب الميثاؽ.1"..
كأشارت الكاليات المتحدة إلى معارضتيا الشديدة لممقترح المكسيكي بخصكص منح الجمعية العامة
دك ار كذلؾ في تقرير العدكاف.
 -2موقف بريطانيا :أعمنت بريطانيا أنو ":يجب أف يككف مفيكما أـ مجمس األمف سكؼ يتخذ القرار
األكلي بخصكص تقرير كقكع عدكاف  ،كأف العدكاف ال يجب أف يدرج في النظاـ األساسي لممحكمة إف
لـ يذكر دكر مجمس األمف".2
 -3موقف فرنسا :تحدثت فرنسا عف أف "االمتيازات الممنكحة لمجمس األمف بمقتضى الميثاؽ لتقرير
أفعاؿ العدكاف يتعيف احتراميا ،كأنو يجب أف يككف كاضحا أف المحكمة ال يمكنيا تناكؿ القضية إال بعد
أف يقرر مجمس األمف أف فعبل عدكانيا قد كقع ،كسيككف ذلؾ مف مصمحة المحكمة التي سيتسنى ليا
التعكيؿ عمى ما قرره مجمس األمف مف قبؿ لتجنب المجكء إلى إصدار أحكاـ ليس فقط عمى األشخاص
بؿ كذلؾ عمى الدكؿ".3
 -4موقف روسيا :أكدت ركسيا عمى ضركرة استمرار االمتيازات الممنكحة لمدكؿ الكبرل
كبالخصكص حؽ الفيتك حيث قالت " :إف دكر مجمس األمف في سياؽ العدكاف يعد ذك أىمية بالغة

: A/Conf.183/c.1/.SR6 ,p176,parg97…100.

: A/Conf.183/c.1/.SR6 ,p177,parg117.

: A/Conf.183./c.1/SR6 ,p177,parg114..116.
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كينبغي أف يتجسد كميا في التعريؼ بالسمطات الممنكحة لو بمقتضى الميثاؽ كأف ق اررات أم ىيئة دكلية
تعمؿ كفقا لمعاىدة دكلية فيما يخص بالبت في كجكد فعؿ عدكاني تعتبر ممزمة كال يمكف ببساطة إغفاليا
كىذاف الجيازاف ال يجب أف تككف ليما سمطات متداخمة في ىذا المجاؿ".1
 -5موقف الصين :أعمنت الصيف أنو " :ينبغي عمى مجمس األمف أف يتمتع بالسمطة ليقرر ما إذا
كانت أفعاؿ العدكاف قد ارتكبت كال يجب لممحكمة أف تعرقؿ المجمس في االضطبلع بمسئكلياتو اليامة
ألجؿ حفظ السمـ كاألمف الدكلييف".2
 -6موقف الكيان الصييوني :أشار السيد "ناتاف" مندكب إسرائيؿ إلى أنو "إذا تقرر إدراج جريمة
العدكاف ضمف اختصاص المحكمة الجنائية ،فإف ممارسة الكالية القضائية يجب أف تتـ بقرار مف مجمس
األمف".3
 -7موقف ألمانيا  :أشار المندكب األلماني السيد "كيستد يكنبيرغ" إلى أف نظاـ ركما ال يمكنو إعادة
صياغة ميثاؽ األمـ المتحدة كبالتالي يجب األخذ بعيف االعتبار أف مسألة حفظ السمـ كاألمف الدكلييف
مف صميـ اختصاص مجمس األمف بحكـ الفصؿ السابع مف الميثاؽ ،كأف أم التفاؼ حكؿ استبعاد دكر
مجمس األمف سيككف أم ار متعارضا مع الميثاؽ كيرتب استحالة إدراج جريمة العدكاف في نظاـ ركما
األساسي".4
ك تمثمت الحجج التي تمسؾ بيا أنصار ىذا االتجاه فيما يمي:
أف الفصؿ في مدل كقكع العدكاف أمر منكط بمجمس األمف كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة ،إذ أنو
ّ -

الكحيد المخكؿ قانكنا باتخاذ التدابير القسرية الضركرية لمتصدم لمعدكاف .

فبل الجمعية العامة كال غيرىا مف األجيزة يممؾ ىذه السمطة كحتى في حالة فشؿ المجمس في أداء
دكره ،فإف ىذه الميمة ال تنتقؿ إلى أم جياز آخر ألنو ال يكجد جياز مكافئ لممجمس في صبلحياتو؛
أف االمتيازات كالصبلحيات المكفكلة كالممنكحة لممجمس بمكجب الميثاؽ لتقرير مدل حصكؿ
ّ -

عدكاف ،إنما ىي صبلحيات كاجبة االحتراـ نظ ار ألىميتيا البالغة ،ألنيا كردت ضمف معاىدة دكلية

: A/Conf.183./c1./SR6 ,p177,parg107…1.9.

: A/Conf.183.c.1/.SR10 ,p14.

: A/Conf.183./c1./SR6 ,p173, parg49.
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ممزمة ال يجب إغفاليا  ،كما أف نظاـ ركما ال يمكنو بأم شكؿ مف األشكاؿ تعديؿ ميثاؽ األمـ المتحدة
الذم يعد ذك أحكاـ عالمية مييمنة عمى ما سكاىا؛
ّ -أنو ال يجب منح المجمس كالمحكمة سمطة تقرير العدكاف في نفس الكقت ألف ىذا سيجعؿ كيكلد

خبلفا كتداخبل في االختصاصات كالصبلحيات؛

أف منح صبلحية تقرير كجكد عدكاف لممجمس أمر في صالح المحكمة نفسيا ،إذ مف شأنو تسييؿ
ّ -

ميمتيا خصكصا في ظؿ أـ مجمس األمف اكتسب خبرة في ىذا المجاؿ تتعدل بكثير خبرة المحكمة
ككذا سيمكنيا مف محاسبة الدكؿ كليس األفراد فقط كذلؾ بالتبعية؛
أف محاكالت االلتفاؼ عمى صبلحيات مجمس األمف كتقييدىا ىك خركج عمى ميثاؽ األمـ
ّ -

المتحدة.1

إف المبلحظ عمى االتجاىيف ،المؤيد كالرافض لدكر مجمس األمف عمى حد سكاء ،أف الخبلؼ بينيما
لـ يكف حكؿ مسائؿ قانكنية أك إجرائية تعيقيا عف القبكؿ بالرأم اآلخر ،كانما كاف مجرد صراع بيف
المصالح كاإليديكلكجيات .
فالدكؿ المؤيدة تحاكؿ جاىدة الحفاظ عمى مكتسباتيا كالمزايا التي تتمتع بيا في مجمس األمف إما
ألنيا عضكة فيو أصبل ،أك ألنيا حميفة لدكلة عضك  -عمى غرار الكياف الصييكني  -أك ألنيا مف
الدكؿ الطامعة في الحصكؿ عمى مقعد فيو مستقببل في إطار مشاريع إصبلح مجمس األمف  -عمى
غرار ألمانيا -كترل أف منح المحكمة سمطة تقرير كجكد عدكاف انتقاص مف حقكقيا كالتزاماتيا.
بينما تكجد الدكؿ الرافضة في مكقؼ المتخكؼ مف الييمنة المتزايدة لمجمس األمف عمى حساب إقامة
عدالة جنائية متكازنة  ،إذ ترل أنو لك تركت مسألة تقدير كجكد عدكاف لممجمس لكحده ،فإف الدكؿ الكبرل
ستزداد طغيانا كجك ار دكف أف تجد مف يكقفيا كيصدىا عف عدكانيا أك حتى لتقرير حقيا في الدفاع عف
نفسيا.
كنظ ار لعدـ التكصؿ التفاؽ نيائي حكؿ االختصاص ،فقد تـ االكتفاء في حينيا بالمادة  10مف نظاـ
ركما ،2كأحيؿ األمر إلى المجنة التحضيرية التي عينت لدراسة مشاريع التعريؼ لمفصؿ فيو.

1
2

 :طارؽ الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص.534-533

 :تنص المادة  10مف نظاـ ركما عمى ما يمي " :ليس في ىذا الباب ما يفسر عمى أنو يقيد أك يمس بأم شكؿ مف األشكاؿ قكاعد

القانكف الدكلي القائمة أك المتطكرة المتعمقة بأغراض أخرل غير ىذا النظاـ األساسي".
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كعمى العمكـ فمك تـ األخذ برأم الدكؿ الرافضة لمنح سمطة تقرير كقكع عدكاف لمجمس األمف كمنحيا
لممحكمة فقط فإف ذلؾ سينجـ عنو ما يمي:
 تحقيؽ استقبللية القضاء الدكلي كاعتبارات العدالة الجنائية كسيادة القانكف الدكلي بتخميصو مفىيمنة الدكؿ الكبرل؛
 تفادم التناقض بيف ما ترتئيو كؿ مف المحكمة ك المجمس بخصكص نفس الحالة.مع العمـ أنو بيذا الشكؿ سنفقد الخبرة الكبيرة لمجمس األمف في حؿ النزاعات الدكلية.
أما لك سممنا بصحة ما ذىب إليو أنصار حصر سمطة تقرير العدكاف بيد مجمس األمف فسينجر عمى
ذلؾ أف المحكمة لف تستطيع العمؿ إال إف قرر المجمس ذلؾ بتكافؽ آراء كؿ الدكؿ الدائمة العضكية كىك
ما ليس باألمر الييف مما سيحد مف فعالية العدالة الدكلية كالمساكاة كيشؿ عمؿ المحكمة كيسيسو.1
إذف ،فالمنطؽ يستكجب التكفيؽ بيف متطمبات الرأييف في نفس الكقت ،أم منح المحكمة كالمجمس
سمطة تقرير كقكع عدكاف اعتمادا عمى قكاعد منظمة تضمف عدـ تداخؿ االختصاصات ،كىك ما جاء
في المقترح الككلكمبي:
" في ىذا الصدد ينبغي أال ننسى في إطار األنشطة التي تضطمع بيا كؿ مف الييئتيف ،فمجمس
حث األطراؼ
البت في حدكث فعؿ العدكاف ىك ّ
األمف يسعى لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف ،ىدفو مف ّ
المعنية عمى اعتماد ما تراه ضركريا مف تدابير مؤقتة كتقديـ التكصيات كاتخاذ اإلجراءات المناسبة

لصكف السمـ كاألمف كاعادة إحبلليما كبعبارة أخرل أف نطاؽ اختصاصو سياسي كاقتصادم ،بؿ عسكرم
أيضا ،أما الميمة المسندة لممحكمة الجنائية فيي مف نكع آخر ،إذ أف ميمتيا ىي التحقيؽ كالمحاكمة
كتحديد المسئكليات الفردية ألم شخص يتكرط في ارتكاب فعؿ العدكاف كبالتالي فإف نطاؽ اختصاصيا
ىك قضائي محض" 2.كىك رأم يبدك صائبا لك كاف مجمس األمف حياديا فعبل في أداء عممو.

1
2

 :إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص.1028-1027

 :قدـ ىذا المقترح في ،2000/3/17خبلؿ الدكرة الرابعة لمجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية ،راجع الكثيقة،

- 197 -

Pcnicc/2000/wgca/dp2.

المطمب الثاني:قواعد تنظيم االختصاص بالعقاب عمى جريمة العدوان
إف االطبلع عمى قكاعد تنظيـ االختصاص في مجاؿ العقاب عمى جريمة العدكاف يتطمب النظر في
الشركط المسبقة لممارستو(الفرع األكؿ) ،ككذا دكر مجمس األمف في التعامؿ مع جريمة العدكاف( الفرع
الثاني).
الفرع األول :الشروط المسبقة لممارسة االختصاص عمى العدوان في نظام روما
حتى تبسط المحكمة يدىا لمعقاب عمى جريمة العدكاف ينبغي تكافر شركط مسبقة ىي عبارة عف
ظركؼ تتكفر قبؿ ارتكاب الجريمة (أكال) ،كذلؾ بعد أف يحيؿ ليا القضية أحد األجيزة المخكلة بذلؾ
(ثانيا).
أوال :مناقشات المجنة التحضيرية وفريق العمل
بتكفر الشركط المسبقة لبلختصاص ،يمكف مكاصمة البحث عف كيفية تحريؾ الدعكل أماـ المحكمة،
كلقد أثارت ىذه الشركط جدال كاسعا منذ نشأة المحكمة كحتى قبؿ ذلؾ ،حيث طمب رئيس المجنة التاسعة
كالعشريف لمجنة الجامعة المنعقدة في  1998/7/9مف كفكد الدكؿ المشاركة تقديـ مقترحاتيا بيذا
الخصكص ،كىك ما حصؿ فعبل بعد أخذ كرد ،حيث تـ اعتماد المادة  12مف النظاـ األساسي.

1

كمف خبلؿ ىذه المادة يتضح لنا أف الشركط المسبقة لممارسة االختصاص تتمثؿ فيما يمي:
 -1ككف الدكلتيف المعتدية كالمعتدل عمييا طرفا في النظاـ األساسي؛

1

 :تنص المادة  12عمى ما يمي " :الشركط المسبقة لممارسة االختصاص:

-1الدكلة التي تصبح طرفا في ىذا النظاـ األساسي تقبؿ بذلؾ اختصاص المحكمة فيما يتعمؽ بالجرائـ المشار إلييا في المادة5

 -2في حالة الفقرة(أ) أك(ج)مف المادة  ، 13يجكز لممحكمة أف تمارس اختصاصيا إذا كانت كاحدة أك أكثر مف الدكؿ التالية طرفا
في ىذا النظاـ األساسي أك قبمت باختصاص المحكمة كفقا لمفقرة: 3

(أ) الدكلة التي كقع في إقميميا السمكؾ قيد البحث أك دكلة تسجيؿ السفينة أك الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت عمى متف سفينة
أك طائرة؛

(ب)الدكلة التي يككف الشخص المتيـ بالجريمة أحد رعاياىا.

–  3إذا كاف قبكؿ دكلة غير طرؼ في ىذا النظاـ األساسي الزما بمكجب الفقرة ، 2جاز لتمؾ الدكلة ،بمكجب إعبلف يكدع لدل

مسجؿ المحكمة  ،أف تقبؿ ممارسة المحكمة اختصاصيا فيما يتعمؽ بالجريمة قيد البحث  .كتتعاكف الدكلة القابمة مع المحكمة دكف
أم تأخير أك استثناء كفقا لمباب التاسع".

- 198 -

 -2ككف الدكلتيف المعتدل عمييا طرفا في النظاـ األساسي كلك لـ تكف المعتدية طرفا فيو1؛
 -3إذا كانت الدكلة المعتدية طرفا في النظاـ كلك لـ تكف الدكلة المعتدل عمييا كذلؾ،2
 -4إذا قبمت إحدل الدكلتيف المتنازعتيف اختصاص المحكمة نظر نزاعيما كلك لـ تككنا طرفا في
النظاـ األساسي كيتـ ذلؾ بمكجب إعبلف يسجؿ لدل المحكمة؛
 -5إذا أحاؿ مجمس األمف قضية لممحكمة متصرفا بمكجب الفصؿ السابع مف الميثاؽ يشير فييا
إلى كقكع عمؿ عدكاني كلك لـ تكف الدكلتاف طرفا في نظاـ المحكمة كلـ تعمنا قبكليا اختصاصيا
باإلعبلف الخاص.
لـ تنؿ ىذه الشركط رضا الكاليات المتحدة األمريكية ،حيث أشار مندكبيا في أثناء المناقشات إلى
احتماؿ أف تقكـ المحكمة بمقاضاة المسئكليف في دكلة ليست طرؼ في المعاىدة أك لـ تخضع
الختصاصيا بإرادتيا بالطرؽ األخرل.
يعد شكبل مف أشكاؿ انتياؾ السيادة بتجاكز حدكد اإلقميـ كالذم سيككف شيئا غير قكيـ في
كىك ما ّ
الرأم كالمعتقد ،كما أف الكاليات المتحدة األمريكية تبلقي صعكبات بالغة إزاء إنشاء محكمة يفترض أف
يككف ليا اختصاص عمى رعايا دكلة لـ تصادؽ عمى المعاىدة التي تنشؤىا باستثناء الحاالت التي يككف
مجمس األمف قد اتخذ إجراءا بالتنفيذ بمقتضى الفصؿ السابع.3"..
إف األسانيد التي ارتكزت عمييا الكاليات المتحدة األمريكية كانت ىي أف المعاىدة ال تمزـ سكل
ّ

أطرافيا كبالتالي ال يمكف إلزاـ أم دكؿ لـ تقبؿ باالنضماـ لنظاـ ركما بمثكليا أماـ ىذه المحكمة.

أف ما لـ تكافؽ عميو الكاليات المتحدة األمريكية ىك حالة ككف الدكلة المعتدية ليست طرفا
كالمبلحظ ّ

في نظاـ ركما (أم الحالة  )02حيث ترل أنو أمر يتعارض مع مبدأ الرضائية كيمثؿ خركجا عمى قكاعد
القانكف الدكلي  ،رغـ أف ىذه الحالة تتعمؽ بدكلة تنتيؾ التزاما دكليا كىك حفظ السمـ الدكلي ثـ ترفض
إقرار العدالة بمحاسبة المسئكليف عف ذلؾ االنتياؾ ،كىك ما يتعارض بطبيعة الحاؿ مع المنطؽ.

1

 :راجع البند أ مف الفقرة  2مف المادة .12

3

 :إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ،ص .1014-1013

2

 :البند ب مف الفقرة  2مف المادة .12
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كتجب اإلشارة إلى أف ميثاؽ األمـ المتحدة نفسو الذم يمثؿ قكاعد الشرعية الدكلية قد خرج عف مبدأ
الرضائية عندما تبنى نص الفقرة 6مف المادة 2التي تنص عمى أنو " :تعمؿ الييئة عمى أف تسير الدكؿ
غير األعضاء فييا عمى ىدل ىذه المبادئ بقدر ما تقتضيو ضركرة حفظ السمـ كاألمف الدكلي".
عمى أساس أف حفظ السمـ كاألمف الدكلي ال يمكف أف يتـ عمى أكمؿ كجو دكف التصدم لمخركقات
التي يمكف أف تنتيكيا بعض الدكؿ غير األعضاء في المنظمة.1
كنظ ار ليذه االختبلفات بيف الدكؿ ،فقد بقي مكضكع شركط االختصاص محؿ جدؿ  ،كفي محاكلة
لسد ىذه الثغرة ،قدـ رئيس الجمسة في االجتماع غير الرسمي ما بيف الدكرتيف المعني بجريمة العدكاف
كالذم استضافو معيد لخنشتايف في مدرسة ككدرككيمسف بنيكيكرؾ في الفترة الممتدة ما بيف 8ك 10
جكاف 2009كرقة غير رسمية بشأف ىذه الشركط ،2كذلؾ إلبداء المبلحظات حكليا قبؿ عرضيا عمى
المؤتمر االستعراضي بكمباال تسييبل لممناقشات الدائرة حكؿ القضايا العالقة.
كفي بداية كرقتو ،أشار الرئيس إلى أنو لتحديد شركط ممارسة االختصاص يجب أكال االعتبار بما يمي:
أ -جميع آليات التحريؾ القائمة الثبلث تنطبؽ عمى جريمة العدكاف3؛
ب -في حالة إحالة مف مجمس األمف يمكف لممحكمة أف تمارس االختصاص فيما يتعمؽ بجريمة
العدكاف بغض النظر عف مكافقة الدكلة المعنية؛
ج -في حالة إحالة مف الدكلة أك تحقيؽ تمقائي ينطبؽ شرط االختصاص اإلقميمي 4أك الجنسية الكارد
في الفقرة 2مف المادة 12مف النظاـ األساسي كبما أف جريمة العدكاف عادة ما ترتكب عمى أحد اإلقميميف
فمف األحسف االعتبار باإلقميـ الذم ارتكب عميو الفعؿ بدؿ الجنسية.

5

1
2

 :ابراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص.1015-1014

 :راجع كثائؽ المجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية الدكلية ،الدكرة الثامنة ،الىام ،مف18إلى  26نكفمبر  ،2009الكثيقة

3

 :آليات التحريؾ المقصكدة ىي ما كرد في المادة  12كالفقرتيف أ كج مف المادة 13كىي :اإلحالة مف مجمس األمف  ،اإلحالة مف

ICC-ASP/8/INF.2

دكلة طرؼ حالة يشتبو بأنيا عدكاف لممدعي العاـ لممحكمة الجنائية ،تحريؾ الدعكل مف المدعي العاـ بنفسو كفؽ إجراءات

المادة.15
4

 :تصدل الفريؽ العامؿ المختص بجريمة العدكاف إلى قضية االختصاص اإلقميمي بشأف الجريمة في تقارير سابقة ،كالتقرير المعد

في  2009الفقرتيف 38ك ،39الكثائؽ الرسمية لجمعية الدكؿ األطراؼ  ،الدكرة السابعة ،نيكيكرؾ ،الفترة مف  19إلى  23جانفي ك

9إلى  13فيفرم  ،2009الكثيقة ،ICC-ASP/7/20/ADD.1 :الفصؿ الثاني ،المرفؽ الثاني.
5

 :الفقرة 30مف الكثيقة السابقة.
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إذن :كحسب الكرقة المقدمة فإنو يشترط لتحريؾ اختصاص المحكمة بصفة مسبقة كاضافة إلى
الشركط السالفة الذكر "مكافقة الدكلة المعتدية المزعكمة عمى قبكؿ التعديبلت المتعمقة بجريمة العدكاف"،
إال إف تعمؽ األمر بإحالة صادرة عف مجمس األمف متصرفا كفؽ الفصؿ السابع مف الميثاؽ.أم أف
الرئيس استبعد الحالة ( )2التي أبدت الكاليات المتحدة األمريكية تحفظاتيا عمييا في المؤتمر التأسيسي
لممحكمة الجنائية كما سبؽ اإلشارة إليو.
كفي صدد مناقشة ىذا الشرط ،انقسـ المشارككف إلى مؤيد كمعارض ،برر المؤيدكف مكقفيـ بأف
خصكصيات جريمة العدكاف المميزة ليا عف بقية الجرائـ الدكلية تحتـ أف تككف الدكلة المعتدية المزعكمة
قد قبمت بالتعديؿ المتعمؽ بالعدكاف ،كذلؾ سدا لثغرات انتياؾ السيادة كالظفر بحؿ مقبكؿ سياسيا.
ففي القانكف الدكلي ال يمكف أف تنشأ التزامات تعاىدية بالنسبة لمدكؿ غير األطراؼ ،كعميو فإف المادة
 5/121ىي فقط التي تتيح لمدكؿ األطراؼ فرصة اختيار المكافقة عمى اختصاص المحكمة أك
رفضو،1مع اإلشارة إلى أنو ال تصبح المعاممة بالمثؿ جائزة ضد الدكلة التي ال تقبؿ اختصاص المحكمة
أك التي ال تقبؿ التعديبلت الخاصة بجريمة العدكاف.2
كفي إطار فكرة المعاممة بالمثؿ كذلؾ تـ التأكيد عمى أنيا فكرة ال تتناسب مع نظاـ ركما األساسي
ألنو ال يركز عمى تنظيـ االلتزامات المتبادلة بيف الدكؿ ،بؿ ييدؼ بشكؿ أك بآخر إلى إقرار العدالة
الجنائية الدكلية.
كما ّلكح بعض المشاركيف إلى نقطة مفادىا أف الدكلة التي تقبؿ باختصاص المحكمة بجريمة العدكاف
لف تككف محمية بالضركرة منو ،خصكصا في ظؿ تكاصؿ العمؿ بالمادة  ،1243التي تكسب بعض

1

:تنص الفقرة  5مف المادة  121مف نظاـ ركما عمى ما يمي" :يصبح أم تعديؿ عمى المكاد  5ك  6ك  7ك  8مف ىذا النظاـ

األساسي نافذا بالنسبة إلى الدكؿ األطراؼ التي تقبؿ التعديؿ ،كذلؾ بعد سنة كاحدة مف إيداع صككؾ التصديؽ أك القبكؿ الخاصة

بيا .كفي حالة الدكلة الطرؼ التي ال تقبؿ التعديؿ ،يككف عمى المحكمة أال تمارس اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة مشمكلة بالتعديؿ
عندما يرتكب ىذه الجريمة مكاطنكف مف تمؾ الدكلة أك ترتكب الجريمة في إقميميا".
2
3

 :الفقرة 33مف الكثيقة icc-asp/8/inf.2

 :تنص المادة  124عمى ما يمي " :بالرغـ مف أحكاـ الفقرتيف  1ك  2مف المادة  ، 12يجكز لمدكلة ،عندما تصبح طرفا في ىذا

النظاـ األساسي ،أف تعمف عدـ قبكليا اختصاص المحكمة لمدة سبع سنكات مف بدء سرياف ىذا النظاـ األساسي عمييا ،كذلؾ ؼ يما

يتعمؽ بفئة الجرائـ المشار إلييا في المادة  8لدل حصكؿ ادعاء بأف مكاطنيف مف تمؾ الدكلة قد ارتكبكا جريمة مف تمؾ الجرائـ أك أف
الجريمة قد ارتكبت في إقميميا .كيمكف في أم كقت سحب اإلعبلف الصادر بمكجب ىذه المادة."..
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الدكؿ امتياز حماية رعاياىا مف المحاكمة كىك ما مف شأنو التقميؿ مف الكظيفة الردعية لنظاـ ركما.1
كعميو فإف المحكمة لف تتمكف مف ممارسة اختصاصيا عمى جرائـ العدكاف إال في حاالت اإلحالة مف
مجمس األمف.
كما أثار المناقشكف كذلؾ فكرة أف ميمة المحكمة مبلحقة األفراد كليس الدكؿ ،ىذا الفرد الذم يمكف
أف تحاكمو الدكلة الضحية بما أنو يرتكب جريمة العدكاف عمى إقميميا .كبالتالي نجد شبو تفكيض مف
المحكمة لمدكلة الضحية بعقاب الجاني ،كىذا مف شأنو  -في حالة االختبلؼ  -إفراز نظـ مختمفة لتنازع
االختصاص مف شأنيا خمؽ نكع مف التحفظ عمى بعض مكاد نظاـ ركما بشكؿ تحظره المادة  120مف
ىذا األخير.2
كردا عمى ىذه المسائؿ تمت اإلشارة إلى الفقرة  2مف المادة  ،3 5التي تراعي صراحة إمكانية
اختبلؼ الشركط المتعمقة بممارسة االختصاص عمى جريمة العدكاف ،كىك ما دعا بعض الكفكد إلى
اقتراح أف تناقش شركط ممارسة االختصاص بصكرة مستقمة عف نفاذ اإلجراءات كىذا باستبعاد تطبيؽ
الفقرة 4ك 5مف المادة  ،121أم ممارسة االختصاص بمجرد تعديؿ النظاـ دكف الحاجة إلى إعادة
التصديؽ عمى ما عدؿ فيو.
كىذا األمر مف شأنو خمؽ آليات إضافية تعنى بشركط ممارسة االختصاص عمى غرار اإلعبلنات
الخاصة بالدكؿ كالمكافقة المخصصة لمدكؿ غير األطراؼ بقبكؿ اختصاص المحكمة.
كبالنسبة ليذه األخيرة اشترط بعض المشاركيف منحيا ميمة تقدر بسنة أك سنتيف حتى تعدؿ قكانينيا
الداخمية لتتكاءـ مع فكرة قبكليا اختصاص المحكمة ألف إدراج جريمة العدكاف في قكانينيا المحمية يتطمب
كقتا.4
ثـ أشار الرئيس إلى أنو مف ناحية أخرل فإف مسألة المكافقة مف الدكلة المعتدية ترتبط ارتباطا كثيقا
ببدء نفاذ اإلجراءات حسب الفقرة 4أك الفقرة  5مف المادة ، 121خصكصا في ظؿ أف الفقرة  4تسمح

1
2

 :الفقرة  34مف الكثيقة icc-asp/8/inf.2السابقة.

 :تنص المادة  120مف نظاـ ركما عمى أنو" :ال يجكز إبداء أية تحفظات عمى ىذا النظاـ األساسي".

 : 3تنص الفقرة  2مف المادة  5عمى ما يمي" :تمارس المحكمة االختصاص عمى جريمة العدكاف متى اعتُمد حكـ بيذا الشأف كفقا
يعرؼ جريمة العدكاف كيضع الشركط التي بمكجبيا تمارس المحكمة اختصاصيا فيما يتعمؽ بيذه الجريمة .
لممادتيف  121ك ّ 123
كيجب أف يككف ىذا الحكـ متسقا مع األحكاـ ذات الصمة مف ميثاؽ األمـ المتحدة".
4

 :الفقرة  37مف الكثيقة السابقة.
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بنفاذ التعديبلت المتعمقة بجريمة العدكاف في حؽ الدكؿ التي لـ تقبؿ بيا إف حازت تمؾ التعديبلت عمى
أغمبية تصديقات تقدر ب 8/7مف الدكؿ األطراؼ.
فانقسمت الكفكد المشاركة بشأف ىذه المسألة حيث حبذ بعضيـ تطبيؽ الفقرة  4إذا اقترنت بإعبلف
خيار القبكؿ .كحينيا ،ستنتج نفس أثر الفقرة ،5بالرغـ مف أف ىذا مف شأنو االنتقاص مف سمطات
المحكمة ،حيث لف تتمكف مف تحريؾ الدعكل أم مف آليات التحريؾ الثبلثة إال بعد انقضاء سنة مف
أف ىذا االقتراح سيتعارض مع الفقرة 4مف المادة
إعبلف القبكؿ مف  8/7مف الدكؿ األعضاء ،كما ّ
.121بينما أعربت كفكد أخرل عف تفضيؿ العمؿ بالفقرة  4كما ىي دكف إضافة شرط القبكؿ.1
كبعبارة أخرل ،فإف قبكؿ التعديؿ المدخؿ عمى الجريمة يقكـ عمى أحد المنيجيف التالييف:
أ -عدم اشتراط قبول الدولة المعتدية لمتعديل المتعمق بالعدوان :كيككف كذلؾ في حالتيف:
 إذا كانت الفقرة  4ىي التي تحكـ بدأ النفاذ المتعمؽ بالتعديؿ؛ إذا كانت الفقرة  5ىي التي تحكـ بدأ النفاذ المتعمؽ بالتعديؿ إذا اقترنت بالفيـ اإليجابي لمجممةالثانية منيا  ،فبل تمنع المحكمة مف ممارسة االختصاص فيما يتعمؽ بجريمة عدكاف ترتكب بحؽ دكلة
طرؼ تككف قد قبمت التعديؿ .
حيث أنو في الحالتيف يكفي قبكؿ الدكلة الضحية التي تككف قد قبمت اختصاص المحكمة كذلؾ
لتحقؽ شرط االختصاص اإلقميمي كفؽ الفقرة (2أ) مف المادة 12مف النظاـ األساسي.
ب -اشتراط قبول الدولة المعتدية لمتعديل الخاص بالعدوان :كيككف األمر كذلؾ إذا اقترف تفسير
الفقرة  5بالفيـ السمبي لمجممة الثانية السابؽ اإلشارة ليا ،أم أنو تمنع المحكمة مف ممارسة اختصاصيا
فيما ي تعمؽ بجريمة العدكاف الذم ترتكبو دكلة طرؼ تككف لـ تقبؿ التعديؿ عندما يرتكب الجريمة
مكاطنكىا أك ترتكب عمى إقميميا ،ألف قبكليا متطمب إلقامة رابطة االختصاص اإلقميمي أك رابطة
الجنسية.

2

كبعد االختبلؼ حكؿ ىذه النقطة أشار الرئيس إلى اقتراح آخر ىك أنو عكضا عف إعبلف خيار
القبكؿ يمكف لمدكؿ استعماؿ فرصة إعبلف خيار الرفض فيما يتعمؽ بجريمة العدكاف.

1
2

 :الفقرة 39مف الكثيقة icc-asp/8/inf.2السابقة.

 :الفقرة  36مف نفس الكثيقة.
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كىك ما مف شأنو التكفيؽ بيف الرغبة في إيجاد قاعدة عريضة الختصاص المحكمة بجريمة العدكاف
كالرغبة في احتراـ متطمبات السيادة الداخمية لمدكؿ.
فأعربت بعض الكفكد عف االىتماـ بيذه الفكرة بشرط جعميا استثناءا مف النظاـ األساسي لممحكمة
الذم يتطمب قبكؿ التعديؿ المتعمؽ بالعدكاف ،كىك ما لـ يبلؽ ترحيبا كبي ار مف الدكؿ ،1ألنو يشبو ما كرد
في المادة .124
كبانعقاد المؤتمر االستعراضي لنظاـ ركما في كمباال تـ االتفاؽ عمى إقرار نص المادة  15مكرر مع
االحتفاظ بالمادة  12حيث تنص المادة  15مكرر عمى ما يمي:
" ممارسة االختصاص بشأف جريمة العدكاف
 -1يجكز لممحكمة أف تمارس اختصاصيا بشأف جريمة العدكاف كفقا لممادة (13أ) ك(ج) كىنا
بأحكاـ ىذه المادة.
 -2يجكز لممحكمة فقط أف تمارس اختصاصيا المتعمؽ بجرائـ عدكاف ارتكبت بعد مركر سنة كاحدة
عمى مصادقة أك قبكؿ التعديبلت مف ثبلثيف دكلة طرؼ.
 -3تمارس المحكمة اختصاصيا عمى جريمة العدكاف رىنا بأحكاـ ىذه المادة كبمكجب قرار يتخذ
بأغمبية دكؿ أطراؼ تساكم األغمبية المطمكبة العتماد تعديبلت عمى النظاـ األساسي كذلؾ بعد
2017./1/1
 -4يجكز لممحكمة كفقا لممادة  12أف تمارس اختصاصيا المتعمؽ بجريمة العدكاف التي تنشأ عف
فعؿ عدكاني ارتكب مف دكلة طرؼ ما لـ تكف الدكلة الطرؼ أعمنت مسبقا بإيداع إعبلف مع المسجؿ
أنيا ال تقبؿ االختصاص ،يمكف أف يتـ سحب ىذا اإلعبلف في أم كقت كيجب النظر فيو مف قبؿ
الدكلة الطرؼ خبلؿ ثبلث سنكات.
 -5فيما يتعمؽ بدكلة ليست طرفا في ىذا النظاـ ،ال يمكف لممحكمة أف تمارس اختصاصيا المتعمؽ
بجريمة العدكاف عندما يرتكبيا مكاطنك تمؾ الدكلة أك ترتكب عمى إقميميا."...
باستقراء ىذه الفقرات يتضح لنا أف الشركط المطمكبة مسبقا لممارسة المحكمة لبلختصاص عمى
جريمة العدكاف تتمثؿ فيما يمي:
 كقكع جرائـ عدكاف بعد تاريخ  2018/1/1عمى أقرب تقدير؛1

 :الفقرتيف  40ك 41مف الكثيقة. icc-asp/8/inf.2

- 214 -

 عدـ إيداع إعبلف بعدـ اختصاص المحكمة في نظر جرائـ العدكاف مف قبؿ الدكلة الطرؼ؛ عدـ تطبيؽ االختصاص عمى رعايا الدكؿ غير األطراؼ أك عمى الجرائـ المرتكبة عمى إقميميا.بالنسبة

لمشرط األكؿ فقد تـ استنباطو مف ككف الفقرة  3مف المادة  15مكرر تشترط تاريخ

 2017/1/1التخاذ قرار بممارسة االختصاص عمى جريمة العدكاف إف تكفرت األغمبية المطمكبة
المتمثمة في مصادقة  30دكلة عمى ذلؾ ،1فإف لـ تتكفر ىذه األغمبية فاالختصاص يبقى معمقا .
إضافة إلى أنو حتى في حالة الحصكؿ عمى األغمبية ،فالفقرة ( )2اشترطت مركر سنة كاممة عمى
المصادقة أك قبكؿ التعديبلت حتى تمارس المحكمة مياميا  ،كىك ما يعد خطكة تراجعية غير مبررة
لتكقيؼ اختصاص المحكمة ،فاألكلى أنو كبعد التمكف مف التكافؽ حكؿ تعريؼ الجريمة ،العمؿ مباشرة
عمى التصدم ليا كالعقاب عمييا دكف انتظار مركر ىذه الفترة الزمنية التي تعد رخصة الرتكاب جريمة
العدكاف لسنكات الحقة دكف مبرر.
أما الشرط الثاني فيك حالة مستقاة مف المشركع الذم قدمو رئيس المجنة التحضيرية في الفقرة 40
ك 41السابؽ اإلشارة إلييما ،حيث تتمكف الدكؿ الراغبة في ذلؾ ،تقديـ إعبلف يقضي بعدـ قبكليا
الختصاص المحكمة حكؿ جريمة العدكاف ،في ىذه الحالة تمارس المحكمة اختصاصيا عمى إقميـ
كرعايا تمؾ الدكلة في كؿ الجرائـ المنصكص عمييا في نظاـ ركما عدا جريمة العدكاف ،كيبقى األمر
كذلؾ إلى أف تقرر الدكلة سحب ذلؾ اإلعبلف دكف أف تممؾ المحكمة سمطة إلزاميا بذلؾ .كىي بيذه
اإلمكانية تشبو لحد كبير ما نصت عميو سابقا بمكجب المادة  124مف النظاـ األساسي.
أما عف الشرط الثالث فمعناه أف اختصاص المحكمة ال يمتد إلى محاسبة رعايا دكلة غير طرؼ أك
عمى جريمة ارتكبت عمى إقميـ دكلة غير طرؼ كذلؾ النعداـ رابطة الجنسية أك االختصاص اإلقميمي.
أم أنو تـ تبني كجية النظر األمريكية بيذا الخصكص بعدـ إمكانية محاسبة أفراد الدكؿ غير
األطراؼ في نظاـ ركما أك العقاب عمى الجرائـ التي ترتكب عمى إقميـ ىذه األخيرة بناءا عمى أف
المعاىدة ال تمزـ سكل أطرافيا  ،كبما أف ىذه الدكؿ ليست أطرافا في المعاىدة فإنيا ال تمزميا عمى
اإلطبلؽ.
: Sidy Alpha Ndiaye, « Le conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales », thèse

1

présentée pour obtenir le grade de docteur de l’université, école doctoral sciences de l’homme et

de la société, univ d’Orléans, France, sous la direction de Frédérique coulee, soutenue le
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10/11/2011,p39.

ثانيا :مصافي االختصاص
مصافي االختصاص مصطمح ظير ألكؿ مرة في الكرقة غير الرسمية التي أعدىا رئيس الفريؽ
العامؿ بشأف ممارسة االختصاص عمى جريمة العدكاف .كىك مصطمح يشير إلى الدكر الممكف لمجمس
األمف كالدائرة التمييدية كالجمعية العامة كمحكمة العدؿ الدكلية أك أحدىا في خصكص تقرير كجكد
العدكاف كشرط مسبؽ لممارسة المحكمة الختصاصيا بالعقاب عميو.

1

كلقد كردت اإلشارة إلى ىذا الشرط مف خبلؿ مقترح تقدمت بو كؿ مف البكسنة كاليرسؾ كركمانيا
كنيكزيمندا إلى المجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية خبلؿ الدكرة المنعقدة في نيكيكرؾ في الفترة الممتدة
مف  09/24إلى  2001/10/05كالذم جاء فيو:2
"شركط ممارسة االختصاص عمى جريمة العدكاف:
 -1تمارس المحكمة اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة عدكاف كفقا لمنظاـ األساسي كبطريقة تتفؽ مع
ميثاؽ األمـ المتحدة كالسيما المكاد  10ك 24ك  39منو.
 -2عندما يحيؿ مجمس األمف قضية لممدعي العاـ كفؽ المادة 13فقرة ب....
 -3عندما:
أ -تحيؿ دكلة طرؼ قضية لممدعي العاـ كفقا لممادة...14
ب  -يعتزـ المدعي العاـ إجراء تحقيؽ مف تمقاء نفسو كفؽ المادة  15مف النظاـ األساسي .
فيما يتعمؽ بجريمة عدكاف ،تتثبت المحكمة أكال مف أف مجمس األمف قد اتخذ ق ار ار بمكجب المادة 39
مف الميثاؽ بشأف كجكد أك عدـ كجكد عدكاف ارتكبتو الدكلة المعنية.
 ،....-4كعندما ال يككف مجمس األمف قد اتخذ ق ار ار تبمغ المحكمة مجمس األمف بالقضية المعركضة
عمييا كي يتخذ اإلجراء المبلئـ بمكجب المادة 39.
 -5إذا لـ يتخذ مجمس األمف أم قرار بمكجب المادة  39مف الميثاؽ كلـ يتذرع بالمادة  16مف
النظاـ األساسي خبلؿ ستة أشير مف تاريخ اإلببلغ يجكز لممحكمة أف تمتمس مف الجمعية العامة طمب
فتكل مف محكمة العدؿ الدكلية كفؽ المادة  96مف الميثاؽ كالمادة  65مف النظاـ األساسي لمحكمة
العدؿ بشأف تقرير مدل كقكع عدكاف.

1
2

 :اليامش 9الصفحة ،8الكثيقة icc-asp/8/inf.2

 :راجع الكثيقة .pcnicc/2001/wgca/dp.2/add
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 -6إذا لـ يتخذ أم إجراء كفؽ الفقرة  5تشرع المحكمة في ممارسة اختصاصيا عمى جريمة العدكاف
إذا:
أ -أصدرت محكمة العدؿ فتكل بكقكع عدكاف؛
ب -تكصمت إلى قرار في القضية المرفكعة بمكجب الفصؿ الثاني مف نظاميا األساسي بأف الدكلة
المعنية قد ارتكبت عدكانا".
لقد أعطى ىذا المقترح فرصة لمجمس األمف لتقرير كقكع عدكاف ،فإف عجز عف التكصؿ لقرار أك
رفض أك تباطأ في ذلؾ يخكؿ االختصاص لمحكمة العدؿ الدكلية كالميـ في كؿ ىذا أف المحكمة
الجنائية ال يمكف أف تباشر الدعكل دكف تقديـ تقرير جياز آخر مستقؿ عنيا بكقكع عدكاف مف عدمو.
كبعد ىذا المقترح ،قدـ الفريؽ العامؿ المعني بجريمة العدكاف خبلؿ اجتماع المجنة التحضيرية
لممحكمة الجنائية في نيكيكرؾ في الفترة مف 01إلى  2002/07/ 12اقتراحا منقحا مف خبلؿ كرقة
مناقشة عرضت عمى المنسؽ ،حيث جاء فييا ..." :الشرط المسبؽ:
إضافة إلى الشركط المسبقة العامة الكاردة في المادة  12مف ىذا النظاـ األساسي فإف مف الشركط
المسبقة أف يبت جياز مختص فيما إذا تـ ارتكاب عمؿ عدكاني أـ ال كفقا لما يتطمبو الركف  5مف
األركاف التالية."...
كلقد كاف الركف  5المقصكد ىك أف ترتكب دكلة ما عمبل عدكانيا أم عمبل مرتكبا عمى النحك
المحدد في قرار الجمعية العامة (3314د.1)29-
كالمقصكد ىنا بالجياز المختص ىك مجمس األمف أك الجمعية العامة أك محكمة العدؿ الدكلية ،حيث
قدـ االقتراح عدة بدائؿ كخيارات لممناقشة نذكر أىميا:
 ال يحؽ لممدعي العاـ لممحكمة أف يحقؽ في قضية عدكاف ما لـ يبت مجمس األمف فييا؛ إذا لـ يفصؿ مجمس األمف في تقرير كقكع عدكاف تبمغو المحكمة ليتخذ اإلجراءات المناسبة،فيتصرؼ إما بمكجب المادة  39مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،أك كفؽ األحكاـ العامة لميثاؽ األمـ المتحدة
ذات الصمة؛
 إذا لـ يفصؿ المجمس في تقرير كقكع عدكاف أك لـ يستند لممادة  16في غضكف 6أشير مفاإلببلغ ،لممحكمة الخيار بيف مباشرة الدعكل أك رفضيا أك تقديـ طمب لمجمعية العامة مع مراعاة المكاد
1

 :راجع الكثيقةPCNICC/2002/WGCA/RT-1/REV.2 :
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 12،14،24مف الميثاؽ ،إلصدار تكصية في غضكف  12شي ار في القضية  ،فإف لـ تفعؿ الجمعية
ذلؾ ،جاز لممحكمة مباشرة نظر الدعكل؛
 لممحكمة الحؽ في أف تقدـ طمبا لمجمعية العامة أك لمجمس األمف كبعد تصكيت 9مف أعضائولطمب فتكل مف محكمة العدؿ الدكلية كفؽ المادة  96مف الميثاؽ ك 65مف النظاـ األساسي لمحكمة
العدؿ بشأف تقرير مدل كقكع عدكاف ،فإذا أصدرت المحكمة فتكل بذلؾ يجكز لممحكمة الجنائية مباشرة
الدعكل.1
فالمبلحظ عمى ىذا التقرير أنو أخذ بشكؿ كبير بالمقترحات البكسنية في التقرير الذم قدمتو سنة
 2001كقاـ بتطكير الصياغة فيو مف خبلؿ تقديـ مقترحات مختمفة عمو يحكز عمى مكافقة الدكؿ
المتفاكضة.
كاستمرت المناقشات 2حتى سنة  2007ك 2008مرك ار بالدكرة السادسة لجمعية الدكؿ األطراؼ
كالدكرات التي تمتيا كصكال إلى سنة  2009أيف قدـ الرئيس كرقة منقحة مف بيف ما تضمنتو اإلشارة إلى
شركط ممارسة االختصاص أيف ذكر بأف الفريؽ العامؿ قد كافؽ مسبقا عمى كجكب أف تبت ىيئة مف
خارج المحكمة في كقكع عمؿ عدكاني إذا تعمؽ األمر بأغراض االدعاء الجنائي الفردم فحينيا ال يمزـ
ىذا الشرط  ،كتمت اإلشارة كذلؾ إلى مناقشة المقترحات كالبدائؿ السابقة  ،حيث تـ االنتياء إلى أنو مف
السابؽ ألكانو الحديث عنيا ألنو في ذلؾ الكقت ظير رأم مفاده إمكانية إلغاء المادة  15مكرر أصبل.
كخبلؿ االجتماع غير الرسمي الذم عقدتو جمعية الدكؿ األطراؼ في الدكرة الثامنة مف -18
 2009/11/26بنادم برينستف بنيكيكرؾ قدـ الرئيس كرقة أخرل لممناقشة حكؿ ىذه النقطة.
حيث أشار الرئيس إلى أف آراء الكفكد مازالت متباينة حكؿ مصافي االختصاص الكاردة في الفقرة 4
مف مشركع المادة  15مكرر ،كالتي ىي إما أف تككف مجمس األمف أك الدائرة التمييدية أك الجمعية
العامة أك محكمة العدؿ الدكلية كأنو يجب النظر إلييا مقركنة بمسألة مكافقة الدكلة المعينة.
كفي خبلؿ المناقشات حكؿ ىذا المكضكع في إطار الفريؽ الخاص عبرت بعض الكفكد عف آرائيا
مف خبلؿ اقتراح خيارات كبدائؿ لمفقرة  4مف المادة  15مكرر بحيث تنظر المحكمة الجنائية في جريمة
العدكاف في حالة:

1
2

 :الفقرة ، 2الجزء  ،01كالفقرة 4كالفقرة  5مف الكثيقة السابقة.

 :راجع الكثيقة  ،ICC-ASP/6/20 :المجمد  ،1المرفؽ ،3الفقرات مف  14إلى .35
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 اإلحالة الذاتية من الدولة المعتدية :كتحدث ىذه الحالة في ظركؼ خاصة مثؿ ارتكاب الدكلةألعماؿ عدكانية ثـ تتغير الحككمة كالنظاـ القائميف ،فيرغب النظاـ الجديد في مقاضاة القادة السابقيف
عف أعماؿ عدكانية ارتكبت بحؽ دكلة أخرل .
كيككف ذلؾ ألسباب عممية منيا أف تككف الدكلة غير قادرة عمى االضطبلع بالتحقيؽ كالمقاضاة أك
لعدـ كجكد قكانيف محمية لدييا لمقياـ بذلؾ ،كيمكف أف تتـ ىذه العممية عبر إعبلف يصدر كفؽ الفقرة3
مف المادة  12مف نظاـ ركما.1
 اإلحالة الصادرة من مجمس األمن :يمكف أف يقكـ مجمس األمف بإحالة قضية ما إلى المحكمةدكف أف يتخذ ق ار ار بشأف كقكع عدكاف مف عدمو كذلؾ بمناسبة إحالتو ليا لقضايا مف نكع آخر مف تمؾ
المنصكص عمييا في المادة 5مف نظاميا .
أم أف يككف كقكع العدكاف بصكرة عرضية لجريمة أخرل عمى غرار جرائـ الحرب مثبل ،ففي ىذه
الحالة يمكف لممحكمة أف تنظر القضية بناءا عمى قرار اإلحالة العاـ الصادر مف مجمس األمف.
 التحقيق التمقائي واإلحالة من الدولة الضحية :يرتبط ىذا الشرط بشرط آخر ىك مكافقة الدكلةالمعتدية الذم ال يطمب في حالة ككف اإلحالة صادرة عف مجمس األمف ،2كيككف قبكؿ الدكلة المعتدية
عف طريؽ إعبلف بخيار القبكؿ بالتعديؿ .
فبل تخضع أم دكلة الختصاص المحكمة رغما عف إرادتيا أك عف طريؽ إعبلف خيار الرفض
بشكؿ مشابو لما كرد في المادة  124مف النظاـ األساسي.

3

كما كرد اقتراح أخير مف كفكد أخرل متعمؽ بدكر سيسند إلى محكمة العدؿ الدكلية بكصفيا مصفاة
االختصاص كذلؾ اعتمادا عمى استبداؿ المكافقة المباشرة لمدكلة المعتدية بمكافقة غير مباشرة ليا مف

1

 :الفقرة  ،16ص ،28مف الكثيقة .ICC-ASP/8/INF.2

2

 :تقرير الفريؽ العامؿ المعني بجريمة العدكاف  ،نكفمبر ،2008الفقرتيف  28ك ، 29الكثائؽ الرسمية لجمعية الدكؿ األطراؼ في

3

 :تقرير الفريؽ العالـ المعني بجريمة العدكاف لشير فيفرم ،2009الفقرة،9الكثائؽ الرسمية لجمعية الدكؿ األطراؼ لنظاـ ركما

نظاـ ركما ،الدكرة السابعة ،الىام،مف  14إلى  22سبتمبر ،2008الكثيقة  ،ICC-ASP/7/20المجمد الثالث ،المرفؽ الثالث.

األساسي ،الدكرة السابعة( ،االستئناؼ األكؿ كالثاني) ،نيكيكرؾ ،مف  19إلى  23جانفي ك مف  9إلى 13فيفرم  ،2009الكثيقة:

 ،ICC-ASP/7/20.ADD.1الفصؿ الثاني ،المرفؽ الثاني.
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خبلؿ محكمة العدؿ الدكلية التي تكافؽ مكانيا عمى ذلؾ عمى اعتبار مكانتيا في حؿ النزاعات الدكلية،
كبذلؾ تطبؽ المكافقة كفؽ اإلجراءات القانكنية لمحكمة العدؿ.1
تـ في نياية األمر االتفاؽ عمى إدراج المادة  15مكرر كالمادة 15
كبعد انعقاد مؤتمر كمباالّ ،
أف المحكمة يجكز ليا كفقا
مكرر 2الخاصة بممارسة االختصاص بشأف جريمة العدكاف بحيث جاء فييا ّ
لممادة  12أف تمارس اختصاصيا المتعمؽ بجريمة العدكاف التي تنشأ عف فعؿ عدكاني ارتكب مف طرؼ

دكلة ما لـ تكف الدكلة الطرؼ أعمنت مسبقا بإيداع إعبلف مع المسجؿ أنيا ال تقبؿ االختصاص ،كيمكف
أف يتـ سحب ىذا اإلعبلف في أم كقت كالنظر فيو مف قبؿ الدكلة الطرؼ خبلؿ ثبلث سنكات.
كجاء في المادة  15مكرر 2أف تقرير حدكث فعؿ عدكاف مف جانب جياز خارج المحكمة ال يككف
مجحفا بالنتائج التي تتكصؿ إلييا المحكمة بمكجب ىذا النظاـ.
كمف خبلؿ ىاتيف الفقرتيف يتضح لنا أف الشركط المسبقة لممارسة االختصاص عمى جريمة العدكاف
مف طرؼ المحكمة الجنائية الدكلية ىي:
 أف تككف الدكلة المعتدية طرفا في نظاـ ركما؛ أال تككف الدكلة الطرؼ أعمنت خيار الرفض الختصاص المحكمة؛ كجكب تقرير كقكع عدكاف مف طرؼ جياز مستقؿ عف المحكمة (مصافي االختصاص).أم أف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية تبنى إلى حد كبير مقترحات الفريؽ العامؿ كالنتائج المتكصؿ
إلييا كالتي طرحيا الرئيس خبلؿ الدكرة غير الرسمية السابؽ اإلشارة إلييا.2
الفرع الثاني :دور مجمس األمن في التصدي لجريمة العدوان
إف اختصاص مجمس األمف بخصكص العدكاف يثير إشكاالت متعددة خاصة في آثاره عمى ممارسة
ّ

المحكمة الختصاصيا ،كلمحديث عف تصدم مجمس األمف لجريمة العدكاف سكؼ نتناكؿ الخبلؼ بيف
الدكؿ حكؿ تكسيع سمطات مجمس األمف (أكال) ،كأعماؿ المجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية (ثانيا)،
كالجيات التي يحؽ ليا تنبيو مجمس األمف بكقكع عدكاف (ثالثا).

1
2

 :الكثيقة  icc /asp/8/inf.2السابقة ،الفقرة ،13ص .30

 :راجع الكثيقة  icc /asp/8/inf.2السابقة ،المرفؽ الثالث ،ص ص .31,,,24
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أوال :االختالف بين الدول حول توسيع سمطات مجمس األمن
انقسمت الدكؿ إلى قسميف :قسـ عارض تكسيع ىذه السمطات خكفا مف تبعات ذلؾ ،كقسـ أيدىا
لحماية مصالحو الخاصة.
 -1الدول المعارضة لتوسيع سمطات مجمس األمن :
رّكزت ىذه المجمكعة مف الدكؿ رفضيا عمى نقطة أساسية ىي رفض األسمكب االحتكارم لمجمس
األمف حكؿ سمطة اإلحالة لممحكمة كدعت إلى تحريرىا خكفا مف تسييس عمميا ،لتككف قادرة عمى أداء
مياميا عمى أكمؿ كجو.كمف ركاد ىذا االتجاه مجمكعة الدكؿ العربية ك دكؿ حركة عدـ االنحياز.
كفي ىذا الخصكص ،جاء مكقؼ مصر رافضا بالسماح لمجمس األمف بتقييد المحكمة ،كما أشار
المندكب السكرم إلى أنو إذا تركت المسألة إلى مجمس األمف بما يتصؼ بو مف حؽ النقض التعسفي
في تحديد المسائؿ التي يتعيف إحالتيا إلى المحكمة فإف استقبللية ىذه المحكمة سكؼ تتعرض لخطر
شديد كأضاؼ أف مجمس األمف سيحمي بذلؾ آالؼ المجرميف الدكلييف بعرقمتو لحسف سير إجراءات
المحكمة .كختـ مداخمتو بالتصريح بأف سكريا ترفض إسناد أم دكر لمجمس األمف بيذا الخصكص.
كما ارتأت تكنس مف جية أخرل أنيا ال ترل أم ضركرة لقياـ صمة بيف مجمس األمف كاختصاص
المحكمة فيما يخص العدكاف ألف المجمس مفكض بمكجب الفصؿ السابع لبلضطبلع بدكر سياسي
كليس قضائي.1
 -2الدول المؤيدة لتوسيع اختصاصات مجمس األمن:
كىي الدكؿ دائمة العضكية في المجمس كحمفاؤىا ،حيث ارتأت ىذه المجمكعة منح المجمس لكحده
لسمطة تقرير كجكد عدكاف .ك في ىذا الصدد أشارت الكاليات المتحدة األمريكية إلى أف الفصؿ في
العدكاف ميمة حصرية لرئيس مجمس األمف بمكجب ميثاؽ األمـ المتحدة ألنو  -مجمس األمف  -ىك

1

 :راجع الكثائؽ:

A/Conf.183/C.1/S.R25
A/Conf.183/C.1/S.R6

A/Conf.183/C.1/S.R11
A/Conf.183/C.1/S.R10
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مف يممؾ سمطة كامكانية اتخاذ تدابير قسرية لمتصدم لو  ،كأيدتيا فرنسا في ذلؾ ككذا ركسيا كالصيف
كاسرائيؿ كألمانيا كالياباف.1
خصكصا كأف لجنة القانكف الدكلي التي تقدمت بعدة اقتراحات منذ نشأة المحكمة قالت في مشركع
بيذا الخصكص أنو :
" ال يجكز تقديـ شككل عف عمؿ مف أعماؿ العدكاف أك تتصؿ مباشرة بعمؿ مف أعماؿ العدكاف
بمكجب ىذا النظاـ األساسي ما لـ يقرر مجمس األمف أكال أف دكلة ما قد ارتكبت العمؿ العدكاني
مكضكع الشككل". 2
إذ أنيا منحت صبلحية إثبات كتقرير عدكاف لمجمس األمف لكحده كتكقؼ اختصاص المحكمة بيذا
الصدد ،بحيث أنو إذا قرر المجمس كجكد عدكاف فيمكف لممحكمة مباشرة اختصاصاتيا كاف قرر غير
ذلؾ فبل يمكنيا التحرؾ ،فمجنة القانكف الدكلي اعتبرت مجمس األمف جية اإلحالة الكحيدة لجريمة
العدكاف.
كمف المعركؼ أف مجمس األمف يضطمع بميمة كبيرة خكليا لو ميثاؽ األمـ المتحدة كىي الحفاظ
عمى السمـ كاألمف الدكلييف ،كأنو يتصرؼ نيابة عف المجتمع الدكلي في سبيؿ تحقيؽ ىذه الميمة كيتخذ
ما يراه مناسبا مف تدابير لذلؾ الغرض ك يتمخص دكر مجمس األمف في ثبلث اختصاصات ىي:
 أنو ىك الجية التي تحدد ما إذا كقعت حالة مف الحاالت الكاردة في قرار تعريؼ العدكاف ،كفي ىذااإلطار يتمتع المجمس بسمطة تقديرية كاسعة ال تخضع لرقابة الدكؿ األخرل؛
 أنو يستطيع تكييؼ بعض الحاالت مف غير تمؾ الكاردة في قرار التعريؼ عمى أنيا حاالتعدكاف كتكييؼ بعض األعماؿ اإلرىابية عمى أنيا تنطكم عمى عدكاف مثبل؛

1

 :راجع الكثائؽ:

A/Conf.183/C.1/S.R6

A/Conf.183/C.1/S.R29

A/Conf.183/C.1/S.R28

A/Conf.183/C.1/S.R10
2

A/Conf.183/C.1/S.R11

 :الفقرة  2مف المادة  23مف مشركع لجنة القانكف الدكلي إلنشاء المحكمة الجنائية ،نقبل عف إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ،

اليامش  ،1ص.1018
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 ىك الذم يقرر بعد كقكع الفعؿ العدكاني إف كاف ىذا األخير ييدد السمـ كاألمف الدكلييف أـ ال،كاذا أقر بأنو كذلؾ يتخذ اإلجراءات الضركرية إلعادتو إلى نصابو.1
ثانيا :أعمال الجنة التحضيرية لممحكمة
نظ ار لبلختبلؼ بيف الدكؿ ،تركت مسألة صبلحيات مجمس األمف لمجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية
التي تمقت عدة مشاريع لحؿ ىذه النقطة عمى غرار المشاريع التالية:
المشروع األلماني :قدـ ىذا المشركع مف ألمانيا لمجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية في نيكيكرؾ في
الفترة مف  16إلى  26فيفرم 1999كما تبلىا مف اجتماعات ،كتضمف في المادة  1منو الخاصة
بتعريؼ العدكاف عبارة "رىنا بما يقرره مجمس األمف" ،2بحيث ربط بسط اختصاص المحكمة عمى
جريمة العدكاف بقرار مف مجمس األمف مستقببل ،رغـ أنو في مبلحظة أكلية نص عمى أف ىذا المشركع
مقدـ دكف المساس بمناقشة مسألة عبلقة مجمس األمف بالمحكمة فيما يخص جريمة العدكاف.
المشروع الروسي  :كرد كذلؾ في ىذا المشركع " :ألغراض ىذا النظاـ األساسي كرىنا بما يقرر
مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة مسبقا أف الدكلة المعنية قامت بعمؿ عدكاني فإف جريمة العدكاف
تعني."...
تتضمف إشارات إلى دكر مجمس األمف عمى غرار المشركع المصرم-
أما بقية المشاريع ،فمـ
ّ

اإليطالي.

المشروع المصري  -اإليطالي :كرد ىذا المشركع حكؿ تعريؼ العدكاف كجاءت فيو إشارة في اليامش
إلى أنو " :في سياؽ اإلدراج كالتعريؼ المقترحيف لجريمة العدكاف ،يجب إضافة فقرة ثالثة جديدة بعد
الفقرة الثانية مف مشركع لجنة القانكف الدكلي كيككف نصيا كالتالي :ال يفسر قرار مجمس األمف بمكجب
الفقرة  2بما يمس بأم شكؿ مف األشكاؿ باستقبلؿ المحكمة في البت في ارتكاب شخص بعينو لجريمة
العدكاف".
فيذا المشركع حث عمى فصؿ سمطة المجمس عف سمطة المحكمة فصبل تاما.3

1

 :سييؿ حسيف الفتبلكم ،جرائـ الحرب كجرائـ العدكاف ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2011 ،ص.213

3

 :راجع الكثيقةA/AC.249/1997/WG.1/D.P6 :الصادرة في .1997/12/11

2

 :راجع الكثيقة A/AC-249/1998/D.P12 :متضمنة في الكثيقة .PCNICC/1999/INF/2
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كبعد أخذ كرد ،كخبلؿ اجتماعات المجنة التحضيرية حاكلت ىذه األخيرة في الدكرة المنعقدة في الفترة
ما بيف  9/24ك  2001/10/5إعداد كرقة حكؿ تحديد دكر مجمس األمف تضمنت ثبلث خيارات بيذا
الصدد:
الخيار األول :يقضي بكجكب أف يقرر مجمس األمف أكال كجكد عمؿ عدكاني مف دكلة ما ،ثـ في
مرحمة الحقة تتخذ المحكمة إجراءات تتناكؿ جريمة العدكاف كذلؾ كمو اعتمادا عمى ميثاؽ األمـ المتحدة
كبذلؾ يجب إتباع الخطكات التالية:
 تطمب المحكمة مف المجمس تقرير مدل كجكد عدكاف عند تمقييا شككل بذلؾ؛ يتخذ رئيس المجمس ق ارره في غضكف (6أشير12/شيرا) كيخطر رئيس المحكمة بق ارره فكرا؛ إذا لـ يقـ رئيس مجمس األمف بذلؾ في الفترة القانكنية فمممحكمة:°إما أف تسير في القضية؛
 °أك أف تطمب مف الجمعية العامة تقديـ تكصية في غضكف  12شي ار بيذا الخصكص ،فإف
لـ يحص ذلؾ تسير المحكمة في القضية.
الخيار الثاني :تنظر المحكمة في القضية بعد أف تتأكد مف عدـ اتخاذ مجمس األمف لقرار بكقكع
عدكاف أك عدـ كقكعو كذلؾ بعد أف تككف قد طمبت منو  -إف لـ يكف قد فعؿ  -اتخاذ القرار كلـ يفعؿ
ذلؾ بمركر  12شيرا.
الخيار الثالث:ال يمكف لممحكمة أف تنظر في جريمة العدكاف مطمقا ما لـ يقرر مجمس األمف
كقكعيا.1
أما عف نظاـ المحكمة الجنائية فرغـ إق ارره بحصر ميمة اإلحالة مف مجمس األمف لكحده دكف بقية
أجيزة األمـ المتحدة كفؽ المادة  ،13إال أف ما يؤخذ عميو في ىذا الصدد ىك إضافتو لممادة  16التي
تمنح مجمس األمف سمطة إرجاء التحقيؽ كالمقاضاة لمدة  12شي ار كذلؾ بمكجب الفصؿ السابع مف
ميثاؽ األمـ المتحدة كتمنحو كذلؾ حؽ تجديد ىذا الطمب.
كىك ما لـ يسع التعديؿ األخير لمميثاؽ لمحد منو فبقيت سمطات مجمس األمف بيذا الخصكص ىي
نفسيا قبؿ تعديؿ كمباال.

1

 :راجع الكثيقة PCNICC.2001/L.3/REV.1 :
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فمك نجحت المحكمة في تحقيؽ استقبلليتيا بتجاكز القيكد المتعمقة باالختصاص الحصرم لمجمس
األمف فإنيا لف تنجك مف إمكانية كقؼ نشاطيا أك إرجاء التحقيؽ أك المقاضاة مف طرفو في أية مرحمة
تككف عمييا الدعكل.1
كما أف سمطة طمب التأجيؿ غير محددة بفترة زمنية كاضحة بؿ ىي سمطة قابمة لمتجديد لعدد غير
محدكد مف المرات ،كىك ما اعترضت عميو عدة دكؿ في مناقشات مؤتمر ركما كاألردف كايطاليا
كاسبانيا إال أنيا لـ تفمح في منعو.
فإف ما يقمّؿ مف حدة ىذه النقطة ىك أف استخداـ حؽ اإلرجاء مقترف باجتماع آراء الدكؿ
كلئلشارة ّ

الدائمة العضكية في المجمس ،كبالتالي فإف استعممت إحداىا حؽ الفيتك ،فمف يمكف إعمالو كسيسمبو
سمطتو في طمب التأجيؿ.
ثالثا :الجيات التي يحق ليا تنبيو مجمس األمن لوقوع عدوان
عمى العمكـ ،فإنو يتّضح جميا مف خبلؿ ما سبؽ أف مجمس األمف يممؾ سمطات كاسعة بخصكص
جريمة العدكاف ،كفي ىذا اإلطار ىناؾ عدة جيات يمكنيا تنبييو لكقكع فعؿ مف ىذا النكع ،نذكر منيا:
-1األمين العام لألمم المتحدة :تنبع سمطة األميف العاـ في تبميغ مجمس األمف بكقكع فعؿ عدكاني
مف المادة  99مف ميثاؽ األمـ المتحدة .حيث يحؽ لو تنبيو المجمس ألية مسألة مف شأنيا تيديد السمـ
كاألمف الدكلييف.
كلقد كصفت المجنة التحضيرية بمؤتمر ساف فرانسيسكك االختصاص المسند لو ىذا بأنو حؽ
.

خاص يفكؽ كؿ السمطات المخكلة ألم مكظؼ في منظمة دكلية

ككفؽ المادة  22مف البلئحة الداخمية لمجمس األمف فإف األميف العاـ يممؾ حؽ تقديـ تقارير شفكية
أك مكتكبة حكؿ أم مسألة محؿ بحث أماـ المجمس كما لو الحؽ في حضكر اجتماعات فركع األمـ
المتحدة كاالشتراؾ في مناقشتيا.
كلمقياـ بيذه الميمة ،يتصؿ األميف العاـ بأطراؼ النزاع لمكقكؼ عمى مدل خطكرتو مف خبلؿ
التحقيؽ في المسألة لتقدـ لممجمس معمكمات صحيحة ،2كفي ىذا الخصكص نشير إلى أنو حصؿ

1
2

 :إب ارىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص.1032

 :أحمد عبد اهلل أبك العبل ،تطكر دكر مجمس األمف في حفظ السمـ ك األمف الدكلييف ،دار الكتب القانكنية ،القاىرة،2005 ،

ص.88-87
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استعماؿ ىذه اآللية في  1950/7/25أيف لفت األميف العاـ انتباه المجمس إلى العدكاف الحاصؿ مف
ككريا الشمالية كالصيف عمى ككريا الجنكبية.
 -2الجمعية العامة لألمم المتحدة :يستند ىذا االختصاص عمى الفقرة  3مف المادة  11مف ميثاؽ
األمـ المتحدة التي تنص عمى أنو:
"لمجمعية العامة أف تسترعي نظر مجمس األمف إلى األحكاؿ التي يحتمؿ أف تعرض السمـ كاألمف
الدكلييف لمخطر".
كلمعمـ فإف ىذا الحؽ اختيارم كيصبح ممزما إذا ما تأكد تعرض السمـ كاألمف الدكلييف لمخطر ،فتقكـ
الجمعية العامة بإحالة القضية لمجمس األمف كفؽ الفقرة 2مف المادة 11التي تنص عمى أنو:
"كؿ مسألة مما تقدـ ذكره يككف مف الضركرم فييا القياـ بعمؿ ما ينبغي أف تحيميا الجمعية العامة
عمى مجمس األمف قبؿ بحثيا أك بعده".
 -3أطراف النزاع :عمى أطراؼ النزاع عرض نزاعيما عمى مجمس األمف ،كىك الكضع الطبيعي لح ّؿ
النزاع .حيث تطمب انعقاد مجمس األمف لبحث شككاىا كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة بكقؼ العدكاف.
كلئلشارة فإف الممارسة العممية تكشؼ عف حاالت عديدة تـ فييا المجكء ليذه اآللية ،عمى غرار
الطمب الذم تقدمت بو سكريا إلى المجمس عقب صدكر قرار الكنيست اإلسرائيمي بضـ الجكالف السكرم
بتاريخ  1981/12/14حيث أعمنت سكريا أف قرار الكنيست يعني "شف حرب عمى سكريا كالغاء كقؼ
إطبلؽ النار" ،كذلؾ باعتبار أف ضـ اإلقميـ المحتؿ ىك أحد صكر العدكاف الذم أشارت إليو الفقرة 1مف
المادة  3مف القرار  ،3314كعميو طالبت سكريا بعقد اجتماع عاجؿ لمجمس األمف لمعالجة الكضع
الخطير كفرض العقكبات عمى العدك اإلسرائيمي كتنفيذا لميثاؽ األمـ المتحدة كق ارراتيا.
كذلؾ نذكر مف جية أخرل حالة تقدـ لبناف في  1993/7/25بطمب انعقاد لمجمس األمف لبحث
العدكاف اإلسرائيمي عمى إقميمو.

1

 -4أي من الدول األعضاء :كىك ما تقصده المادة  1/ 35التي تنص عمى أنو" :لكؿ عضك مف
أعضاء األمـ المتحدة أف ينبو مجمس األمف أك الجمعية العامة إلى أم نزاع أك أم مكقؼ قد يؤدم إلى
احتكاؾ دكلي أك قد يثير نزاعا لكي يقرر إذا كاف استمرار ىذا النزاع أك المكقؼ مف شأنو أف يعرض
لمخطر حفظ السمـ كاألمف الدكلييف".
1

 :إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ،ص.175-174
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أم أف لكؿ عضك في المنظمة الحؽ في عرض ما يشتبو في أنو فعؿ عدكاني عمى مجمس األمف
برغـ ككنو طرفا في المجمس أك غير طرؼ  ،أك ككنو طرفا معتديا أك طرفا معتدل عميو  ،كذلؾ بشرط
أف يككف النزاع ميددا فعميا لمسمـ كاألمف الدكلييف .1
 -5أي دولة طرف في النزاع من الدول غير األعضاء في المنظمة :كىي صبلحية مستمدة مف
الفقرة 2مف المادة  25التي تنص عمى أنو:
"لك ّؿ دكلة ليست عضك في األمـ المتحدة الحؽ في أف تنبو مجمس األمف أك الجمعية العامة لنزاع
تككف طرفا فيو إذا كانت تقبؿ مقدما في خصكص ذلؾ النزاع التزامات بالحؿ السممي المنصكص عمييا
في ىذا الميثاؽ".
فيجب عمى الدكؿ المتنازعة عرض نزاعيا عمى مجمس األمف كلك لـ تكف طرفا في المنظمة غير أف
الميثاؽ لـ يحدد اإلجراءات الكاجبة االتخاذ إف لـ يمجأ أحد الطرفيف لممجمس،كعميو يجب االعتماد عمى
العمؿ الدكلي السائد ك الذم ال يفرض عقكبة عمى مف يتخمؼ عمى عرض النزاع فيك أمر اختيارم
إذف.2
كلئلشارة فبل داعي لمبحث عف مدل تكافر الشرطيف المتعمقيف بأف تككف الدكلة طرفا في النزاع كغير
طرؼ في الميثاؽ  ،كبأف تقبؿ التزامات الحؿ السممي  ،ألف مف كظائؼ مجمس األمف حفظ السمـ
بصكرة مطمقة بغض النظر عف تكافر كعدـ تكافر الشركط.
 -6أية جية :يجكز أف يتـ تنبيو مجمس األمف مف طرؼ أية جية بغير الدكؿ كالمنظمات الدكلية
الحككمية أك غير الحككمية أك األحزاب كالجمعيات كحتى مف األشخاص ككسائؿ اإلعبلـ.3
 -7تحرك المجمس تمقائيا :يجكز ليذا األخير نظر النزاع تمقائيا بمكجب المادة  24التي تعطيو
صبلحية فحص أم نزاع أك مكقؼ قد يؤدم إلى احتكاؾ دكلي أك قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كاف
ىذا النزاع أك المكقؼ مف شأنو أف يعرض السمـ كاألمف الدكلييف لمخطر.

1

 :سييؿ حسيف الفتبلكم ،المرجع السابؽ ،ص.218

2

 :لـ يعرض أطراؼ النزاع نزاعيما عمى المجمس في حاالت كثيرة جدا نذكر منيا مثبل النزاع العراقي اإليراني  ،1980ك النزاع

3

 :سييؿ حسيف الفتبلكم ،المرجع نفسو ،ص.220
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فإذا كانت ىذه المادة تمنح المجمس سمطة نظر نزاع أك مكقؼ لـ يتطكر بعد لدرجة عدكاف ،فمف
باب أكلى إعطاؤه فرصة نظر ىذه األفعاؿ بعد أف ترقى لكصؼ عدكاف .كىذه الصبلحية تميز المجمس
عف الييئات القضائية التي ال يجكز ليا فحص النزاع تمقائيا.
إال أف جانبا مف الفقو ،يرل بأنو كال فائدة مف النص عمى صبلحية مجمس األمف ىذه ألنو أصبل
عبارة عف مجمكعة دكؿ أعضاء في األمـ المتحدة كليس ىيئة جديدة مختمفة ،كما أف ىذه الصبلحية
جاءت عمى سبيؿ الجكاز ال اإللزاـ إذ جاءت بالشكؿ "لمجمس األمف" كليس "عمى مجمس األمف".
بغض النظر عف الييئة التي قامت بعرض النزاع عمى مجمس األمف ،فإف ليذا األخير سمطة
ك ّ

بتكييؼ التصرؼ عمى أنو عدكاف أك أنو غير ذلؾ.

كتعد مسألة تكييؼ الفعؿ عمى أنو عدكاف مف المسائؿ المكضكعية ألنيا تتعمؽ أساسا بحفظ السمـ
ّ
كاألمف الدكلييف التي تتضمف تحديد فعؿ العدكاف كنسبة المسئكلية عنو إلى مرتكبو ،كتعد مسألة كقؼ
العدكاف أكلى مف مسألة نسبتو إلى فاعمو كذلؾ لمحد مف آثاره.1
كمسألة تكييؼ الفعؿ عمى أنو عدكاف تمثؿ عمبل تحضيريا غايتو السماح لممجمس باستخداـ سمطاتو
بمقتضى المادتيف  41ك 42مف الميثاؽ،أم تطبيؽ نظاـ األمف الجماعي.ّّ 2

كتستند سمطة مجمس األمف عمى المادة  39مف الميثاؽ بناء عمى ببلغ مف أحد األطراؼ المؤىمة

لمقياـ بذلؾ ،ككذلؾ عمى السمطة التقديرية الكاسعة الممنكحة لو في دراسة أية إشكالية دكلية بشرط احتراـ
مفيكـ المصطمحات الكاردة في قرار تعريؼ العدكاف.
كلئلشارة فإف المجمس ناد ار ما استخدـ عبارة عدكاف أك عمؿ عدكاني في تكييفو لمنزاعات المعركضة
عميو .كمف أمثمة حاالت قيامو بذلؾ نذكر  :عدكاف ركديسيا الجنكبية عمى مكزنبيؽ ،عدكاف جنكب
إفريقيا عمى أنجكال كزامبيا كليبكتك ،تكييفو قياـ العراؽ بإغبلؽ المقار الدبمكماسية في الككيت كسحب
امتيازات كحصانات ممثمييا بأنو عدكاف. 3

1

 :حساـ أحمد محمد ىنداكم ،حدكد سمطات مجمس األمف في ضكء قكاعد النظاـ العالمي الجديد ،د ،د،ف ،القاىرة ،د،س،ف،

ص.78

أنظر كذلؾ :يحي الشيمي ،المرجع السابؽ،ص.602
2

:3

 :محمد خميؿ المكسى ،المرجع السابؽ ،ص.183
راجع

الق اررات:

-S/RES/387

)S/RES/411(30/6/1977

).S/RES/667(16/9/1990) -S/RES/393(1976
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)-S/RES/527(15/12/1982

فإف عممية التكييؼ لمجمس األمف يمكف أف تنتيي إلى أحد ثبلثة أمكر:
كبصكرة عامة كمختصرةّ ،

 -1أف يقرر المجمس أف المسألة شأف داخمي كبالتالي يتخمى عف متابعة مناقشتيا طالما استمرت
عمى ىذا الكضع ،كلـ تتغير طبيعتيا كشدتيا لتمس بحقكؽ كمصالح أطراؼ دكلية أخرل عمى نحك
يجعميا عمبل ييدد السمـ كاألمف الدكلييف.
 -2أف يقرر أف المسألة ال تندرج ضمف الفصؿ السابع كيشرع في حميا كفؽ تدابير الفصؿ السادس.
 -3أف يقرر أف المسألة المعركضة عميو مما يدخؿ في نطاؽ سمطتو كفقا لمفصؿ السابع ،كيرتأم
أنيا تشكؿ جريمة عدكاف كبالتالي يفسح المجاؿ لممحكمة الجنائية لممارسة اختصاصيا في نظر الجريمة
كتحديد المسئكليات الجنائية الفردية.
ىذا عف سمطتو في التكييؼ ،أما بخصكص سمطتو في إنشاء محاكـ مؤقتة فقد قيدت حاليا بمنحو
صبلحية إحالة الج رائـ المنطكية عمى فعؿ عدكاني لممحكمة الجنائية الدكلية كبقيت لو فقط سمطة اتخاذ
تدابير تتراكح بيف المؤقتة كغير العسكرية كالعسكرية سنتعرض ليا الحقا.
المبحث الثاني :التصدي لجريمة العدوان
إف مسألة التصدم لجريمة العدكاف كانت مف أعقد المسائؿ التي كاجيت إقرار نظاـ ركما األساسي
عمى شكمو الحالي،خصكصا فيما يتعمؽ بمسألة االختصاص ،إال أنو في النياية تـ االتفاؽ عمى كيفية
تحريؾ ىذا األخير بصكرة أساسية (المطمب األكؿ)،كعمى سمطات تعد تكميمية بالنسبة لو تمارسيا أجيزة
أخرل ذات صمة (المطمب الثاني).
المطمب األول :تحريك الدعوى المتعمقة بفعل عدواني أمام المحكمة الجنائية الدولية
تنص المادة  13كما يمييا مف نظاـ ركما عمى أنو تمارس المحكمة اختصاصاتيا فيما يتعمؽ بجريمة
مشار إلييا في المادة  - 5بما فييا الدعكل المتعمقة بارتكاب فعؿ عدكاني -بببلغ مف المدعي العاـ أك
دكلة طرؼ (الفرع األكؿ) ،أك مف مجمس األمف (الفرع الثاني).
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الفرع األول :اإلحالة من دولة طرف أو تصرف المدعي العام تمقائيا
لقد سمحت المادة  14بإخطار المدعي العاـ لممحكمة الجنائية بكقكع حرب عدكانية مف طرؼ دكلة
عضك في نظاـ المحكمة ،إال أنيا اشترطت أف تككف كمتا الدكلتاف المعتدية كالمعتدل عمييا طرفا في
نظاميا األساسي حتى يتسنى لممدعي العاـ التحقيؽ في المكضكع ،كتتمكف المحكمة مف محاكمة
مرتكبي الجرائـ في تمؾ الدكؿ.1
كما أنو يمكف لممدعي العاـ أف يبادر مف تمقاء نفسو كفؽ الفقرة ج مف المادة  13بإجراء تحقيؽ إف
لـ تبادر دكلة طرؼ بإحالة القضية إليو.
أوال :اإلحالة الصادرة من دولة طرف
تنص المادة  14مف نظاـ ركما عمى أنو:
" -1يجكز لدكلة طرؼ أف تحيؿ إلى المدعي العاـ أية حالة يبدك فييا أف جريمة أك أكثر مف
الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ،كأف تطمب إلى المدعي العاـ التحقيؽ في الحالة
بغرض البت فيما إذا كاف يتعيف تكجيو االتياـ لشخص معيف أك أكثر بارتكاب تمؾ الجرائـ؛
 -2تحدد الحالة قدر المستطاع الظركؼ ذات الصمة كتككف مشفكعة بما ىك متناكؿ في الدكلة
المحيمة مف مستندات مؤيدة".
تكضح ىذه المادة أف القكؿ بحدكث جريمة عدكاف يككف عندما يقع أم تيديد لمسمـ كاألمف الدكلييف
مف طرؼ عمى طرؼ آخر في نظاـ المحكمة.
كبالتكازم مع الشركط المسبقة لممارسة االختصاص ،يجب عمى ىذا الطرؼ أال يككف قد أكدع
إعبلف عدـ قبكؿ االختصاص حتى يتسنى تطبيؽ ىذه المادة ،أم بعبارة أخرل فإنو يجب عمى الدكلة
الضحية أف تككف طرفا مصادقا عمى نظاـ ركما حتى يمكنيا إحالة حالة تيديد السمـ أك خرقو أك
العدكاف التي تعرضت ليا ،كيجب أف تككف ىذه األخيرة مصادقة كذلؾ عمى النظاـ األساسي بما فيو
تعديؿ كمباال  2010حتى يتمكف المدعي العاـ مف التحقيؽ في المكضكع ،فإذا تبيف لو كقكع جريمة
عدكاف ،فيمكف حينئذ لممحكمة معاقبة مرتكبييا في تمؾ الدكلة.2

1

 :محفكظ عبد القادر" ،الحرب العدكانية" ،متاح عمى مكقع مجمة العمكـ القانكنية اإللكتركنية ،تاريخ النشر  ،2012/11/24عمى

2

 :نايؼ حامد العميمات ،المرجع السابؽ ،ص.240
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كقبؿ تصدم المحكمة ليذه الحالة ،يجب عمييا التأكد أكال مف عدـ قياـ مجمس األمف بإصدار قرار
بخصكصيا متصرفا بمكجب المادة  39مف الفصؿ السابع مف الميثاؽ.1
كلئلشارة فإنو لـ ترد طريقة معينة في التثبت مف ذلؾ سكاء في االقتراح الكارد في ىذا الخصكص في
تقرير الفريؽ العامؿ المعني بجريمة العدكاف ( )2001/10/5-9/24الذم اكتفى بالقكؿ أنو يعتقد أف
الكسيمة األكثر ترجيحا ىي أف يتـ ذلؾ عف طريؽ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة كفؽ اإلجراءات ذات
الصمة الكاردة في اتفاؽ العبلقة بيف منظمة األمـ المتحدة كالمحكمة الجنائية الدكلية ،2كال في نظاـ
ركما.
إذف ،فعمى المحكمة أف تكقؼ التحقيؽ إذا كاف مجمس األمف قد باشر باستخداـ المادة  39أك أظير
رغبتو في ذلؾ ،ككذا يجب عمى الدكلة االمتناع عف إحالة المكضكع لممدعي العاـ إذا قامت الدكلة
بالتحقيؽ في القضية كحاكمت األفراد المتكرطيف فييا  ،كىذا ألنو ال يجكز المحاكمة عف نفس الجرـ
مرتيف ككذا احتراما لمبدأ التكامؿ بيف المحكمة كالنظـ القضائية الكطنية.3
كلئلشارة فإنو كلحد الساعة تمت إحالة ثبلث قضايا مف الدكؿ األطراؼ في نظاـ ركما سنحاكؿ
عرضيا باختصار لمكقكؼ عمى مدل تطبيؽ المادة  14مف نظاـ ركما تطبيقا صحيحا كلك أنيا لـ تكف
خاصة بجريمة العدكاف عمى كجو الخصكص التي  -كما نعمـ -أنيا لـ تدخؿ حيز النفاذ بعد.
 -1قضية الكونغو الديمقراطية :يعكد تاريخ نشكب النزاع في الككنغك الديمقراطية إلى أكت 1998
عندما أمر الرئيس في ذلؾ الكقت كابيبل القكات الركاندية بالخركج مف الككنغك  ،مما أدل لكقكع حاالت
تمرد في الجيش تطكرت لحد الرغبة في اإلطاحة بنظاـ الحكـ ،ككصمت لحد نشكب حرب أىمية تطكرت
لتصبح حربا إقميمية بعد أف قدمت ركاندا الدعـ لممتمرديف كتمقى الرئيس كابيبل الدعـ مف التشاد كأنغكال
كناميبيا كغيرىا.
كفي كقت الحؽ تـ التكصؿ إلى تكقيع كقؼ إطبلؽ نار في جكيمية  1999في لكساكا بزامبيا ،إال
أنو لـ يمؽ احتراما مف الطرفيف فأصبحت األكضاع أكثر حدة مف ذم قبؿ.4

1

 :راجع الكثيقةPCNICC/2001/WGCA/D.P.2/ADD.1,p3.parag3. :
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 :نايؼ حامد العميمات ،المرجع نفسو.

2

 :راجع االتفاقية المنظمة لمعبلقة بيف المحكمة الجنائية كمنظمة األمـ المتحدة ،الكثيقةpcnicc/2001/1/add.1 :
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 :عمر محمكد المخزكمي ،المرجع السابؽ ،ص.368
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تـ تشكيؿ حككمة كحدة كطنية في محاكلة لكقؼ العنؼ إال أنيا فشمت في مياميا
كفي ّ ،2003
فتكاصمت العمميات العسكرية ف ي إقميـ كيفك الذم شيد مكاجيات بيف القكات المكالية لمحككمة كالقكات
المتمردة كانت ليا أضرار عمى المدنييف كاألعياف المدنية كحتى أفراد بعثة حفظ السبلـ كأفراد الجمعيات
حدة التكتر العرقي بيف مختمؼ الجماعات في المنطقة حتى كصمت إلى
الخيرية المتطكعيف ،كازدادت ّ
قيادة محاكلة انقبلب عسكرم في جكاف  ،2005مما دفع باألمـ المتحدة إلى تمديد فترة بقاء قكات حفظ
السبلـ ىناؾ لفترة أطكؿ.

1

كرغـ تكقيع اتفاؽ أمني ثبلثي األطراؼ في أكتكبر  2004بيف الككنغك كركاندا كأكغندا إلنشاء لجنة
لمتصدم لمقضايا األمنية المشتركة ،إال أنو القى الفشؿ بسبب عدـ الثقة بيف أطرافو.
كلقد كانت قكات حفظ السبلـ في ىذه الفترة تبذؿ جيكدا كبيرة لكقؼ القتاؿ كحماية المدنييف كفؽ ما
تقتضيو اتفاقيات جنيؼ  1949في شرؽ جميكرية الككنغك كذلؾ بمكاجية آالؼ المتمرديف ىناؾ الذيف
ارتكبكا أبشع الجرائـ الدكلية المتفؽ عمى حظرىا عالميا كالقتؿ كالنيب كاالغتصاب كتجنيد األطفاؿ
كاالسترقاؽ الجنسي كالحبس دكف محاكمة كغيرىا.2
كبناء عمى حؽ الدكؿ األطراؼ في رفع الدعاكل المباشرة أماـ القضاء الجنائي الدكلي قاـ الرئيس
الككنغكلي في مارس  2004بإحالة الكضع القائـ ىناؾ إلى المحكمة عف طريؽ رسالة إلى المدعي
العاـ لممحكمة الذم أكد أنو سيقكـ بدراسة الكضع في الككنغك كقاـ بإببلغ جمعية الدكؿ األطراؼ بأنو
سيكجو طمبا لمغرفة التمييدية لمتحقيؽ في الجرائـ المرتكبة في الككنغك.
كعمى ىذا األساس أعمف المدعي العاـ بدء التحقيؽ في الجرائـ المرتكبة في الككنغكمف 2002/7/1
بالتعاكف مع جميكرية الككنغك كعدد مف الحككمات كالمنظمات الدكلية ،كتـ إصدار أربع مذكرات تكقيؼ
دكلية كانت األكلى في حؽ زعيـ حركة اتحاد الكطنييف الككنغكلييف "تكماس لكبانغا دييمك" الذم اعتقؿ
في الىام كعرض عمى الدائرة االبتدائية األكلى في  2006/3/20كتمتيا عدة جمسات استماع لثبلثة

: Résolution 1565,parage 1, (1/10/2004), « le conseil de sécurité décide de proroger le
2

 :عمر محمكد المخزكمي ،المرجع نفسو ،ص.370

1

déploiement de la MONUC jusqu’au 31/5/2005 ».
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أسابيع ،ثـ بعد تأكد الدائرة مف التيـ المكجية لو أرسمت قضيتو لممحكمة باعتباره مسئكال جنائيا عف
الجرائـ التي ارتكبتيا القكات الكطنية لتحرير الككنغك. 1
ككانت المذكرة التالية قد صدرت في حؽ أمراء الحرب الككنغكلييف "جيرماف كاتانغا" ك"ماثيك نغكد
جكلكشكم" في  2009/11/24حيث كاف كاتانغا قائد قكات المقاكمة الكطنية في إيتكرم كألقي عميو
القبض في  ، 2007/10/18أما "شكم" فيك الزعيـ السابؽ لمجبية الكطنية لئلدماج كالعقيد في الجيش
الكطني في حككمة الككنغك ،حيث صدرت في حقو مذكرة تكقيؼ في فيفرم  ،2008كبدأت محاكمتيا
تأجمت عدة مرات.2
في  2008/9/24ثـ ّ

كصدرت المذكرة المكالية في حؽ "نتاغندا" حيث صدرت في حقو مذكرة تكقيؼ في

 2008/4/29كىك النائب السابؽ لرئيس ىيئة األركاف العامة المكالية لمقكات الكطنية لتحرير الككنغك
سابقا ،كزعيـ الجماعة المسمحة المسماة حزب المؤتمر الكطني لمدفاع عف الشعب الناشطة شماؿ كيفك.3
أف التحقيقات لـ تشمؿ جريمة العدكاف ،باعتبار أنو لـ يشمميا بعد اختصاص المحكمة
كرغـ ّ

المكضكعي ،إال أف طبيعة التيـ المكجية لممتيميف تكضح اشتماليا عمى أركاف جريمة العدكاف بمختمؼ
صكرىا مف قياـ قادة كمسئكليف بإعطاء أكامر مخالفة لمقانكف الدكلي كالتعدم عمى السبلمة اإلقميمية
كاستعماؿ القكة بالمخالفة لميثاؽ األمـ المتحدة كاالحتبلؿ العسكرم كلك كاف بصكرة مؤقتة كمياجمة
القكات المسمحة لدكلة طرؼ كغيرىا مف صكر األفعاؿ العدكانية.
إال ّأنو مف المعركؼ أف اختصاص المحكمة غير رجعي كىك ما سيمنعيا مف نظر ىذه الجرائـ

مستقببل كسيبقييا دكف عقاب.

إال أف المفيد مف التطرؽ ليذه األمثمة ىك القياس عمييا مستقببل إلحالة قضايا عمى غرار قضية
الككنغك لممحكمة الجنائية لنظرىا مف الدكؿ األطراؼ.
 -2قضية جميورية أوغندا وافريقيا الوسطى :عرفت أكغندا حركات تمردية مف ثبلث فصائؿ ىي
جيش الرب كجبية تحرير غرب النيؿ كالقكل الديمقراطية المكحدة لمجنكب الغربي ،كانت قكات معادية
لؤلقمية التكتسية كارتكبت عدة جرائـ دكلية ضدىا شكمت انتياكات خطيرة لمقانكف الدكلي اإلنساني
1

 :المحكمة الجنائية الدكلية ،آخر التطكرات ،الفقرات  77....72مف الكثيقة:

2

 :المرجع نفسو ،ص ص .82...78

AALCO/49/DARESSALAAM/2010/S9
3

 :المحكمة الجنائية الدكلية ،آخر التطكرات ،المرجع السابؽ ،ص.83
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كحقكؽ اإلنساف تمثمت في عمميات قتؿ كتدمير كاف أكبرىا ما قاـ بو جيش الرب الذم قتؿ أزيد مف
 200شخص في مخيـ بارلكنيا لمنازحيف في النصؼ األكؿ مف سنة 2004كنفس الشيء حدث في
جميكرية إفريقيا الكسطى مف جرائـ.
أما عف أكغندا فقد قرر الرئيس األكغندم تكجيو رسالة لممدعي العاـ في المحكمة الجنائية في
ديسمبر  2003إلحال ة قضية الجيش األكغندم كالتقى الرئيس بالمدعي العاـ كاتفقا عمى ضركرة التعاكف
لبدء التحقيقات ،1كأعمـ الدكؿ األعضاء بذلؾ.
كتمثمت ميمة المدعي العاـ في التحقيؽ في الجرائـ المرتكبة في مخيـ بارلكنيا شماؿ شرؽ أكغندا
بمكافقة الدكلة طكاعية عمى ذلؾ ،ككاف ىذا التنازؿ بسبب اعتبار الحككمة األكغندية نفسيا غير قادرة
عمى محاكمة المجرميف عمى أراضييا ،كعميو أبمغ المدعي العاـ رئيس المحكمة باإلحالة التي قاـ بيا
الرئيس األكغندم كبإعبلف ىذه األخيرة قبكؿ اختصاص المحكمة .
كفي مارس  2005صرح المدعي العاـ بقرب إصدار مذكرة اعتقاؿ ضد زعماء يشتبو في ارتكابيـ
تجاكزات في أكغندا كأصدر بالفعؿ المذكرة بعد التحقيؽ في المكضكع.2
أما عف الجرائـ التي ارتكبت في إفريقيا الكسطى فيي ال تزاؿ محؿ بحث حيث ارتأل المدعي العاـ
أف الكقت لـ يحف بعد لمتحقيؽ فييا ،كىك ما يبقي فرصة التحقيؽ في ارتكاب جرائـ عدكاف قائمة في
ّ
حالة تغير قاعدة عدـ رجعية اختصاص المحكمة مستقببل.

كلئلشارة فقد صدرت مذكرات تكقيؼ في حؽ كؿ مف جكزيؼ ككني  ،فنست أكتي ،أكككت
أكدىيامبك ،دكمينيؾ أكتكغكيف ،كراسكا لكككيا ،كىـ مف كبار قادة جيش الرب.3
كعمى العمكـ فإف إمكانية االدعاء الدكلي أماـ المحكمة الجنائية لمدكؿ ىي ميزة ىامة كحؽ ميـ جدا
جاء ليعزز المبادئ األصكلية لمقانكف الدكلي ،حيث أف كجكد سكابؽ عمى حصكؿ إحاالت مف الدكؿ
إلى المحكمة سيككف ركيزة مستقببل لتطبيؽ ىذا التصرؼ عمى جريمة العدكاف كذلؾ بمجرد انعقاد
اختصاص المحكمة عمييا لنظرىا.

1

 :زياد عيتاني ،المرجع السابؽ ،ص.494

3

 :الفقرة  ، 85الكثيقة  AALCO/49/DARESSALAAM/2010/S9السابقة.

2

 :المرجع نفسو،ص.495
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أف نظاـ ركما كفؿ نظما إجرائية لتحقيؽ العدالة بمكجب التعديبلت األخيرة عمى نظامو
خصكصا ك ّ

لمتصدم لجريمة العدكاف التي تعد أـ الجرائـ كذلؾ لضماف عدـ إفبلت المجرميف مف العقاب.
ثانيا :اإلحالة الصادرة من المدعي العام

تنبع ىذه السمطة مف الفقرة ج مف المادة  13ك المادة  15مف نظاـ ركما ،كالمدعي العاـ ىك حمقة
الكصؿ بيف ىيئة المحكمة كالمتيـ الذم سيمثؿ أماميا ،1حيث يتمتع بعدة سمطات في التحقيؽ كالتنقؿ
كتكجيو االتياـ ،كيقكـ المدعي العاـ بفتح التحقيؽ بناء عمى المادة  53مف النظاـ األساسي  ،كلئلشارة
فإف السمطة الممنكحة لو غير مطمقة تماما  ،حيث أنو مقيد بما يمي:2
 ال يباشر التحقيؽ إال بعد حصكلو عمى إذف مف الدائرة التمييدية؛ ال يباشر التحقيؽ إال بعد أف يقرر مجمس األمف حصكؿ عدكاف ،كاف لـ يقرر مجمس األمف ذلؾفي غضكف  6أشير يعكد ألخذ إذف الدائرة التمييدية؛
 أال يككف مجمس األمف قد سبؽ كأف أبدل رأيو كقرر بأف الحالة ال تشكؿ عدكانا.إف ىذه القيكد ال تعني أف المدعي العاـ ال يحؽ لو إجراء أم تصرؼ مف تمقاء نفسو ،فيناؾ بعض
ّ

المظاىر التي تدؿ عمى منحو قد ار مف الحرية في التصرؼ كترؾ المجاؿ لو في اختيار المصادر التي
يأخذ منيا المعمكمة سكاء اختار الدكؿ أك المنظمات أك أجيزة األمـ المتحدة أك غيرىا ككذا شيادات
األشخاص كغيرىا.

3

تعرض دكر المدعي العاـ في إحالة الجرائـ إلى المحكمة الجنائية إلى معارضات قكية خكفا مف
كلقد ّ

أف يصبح مركزه لعبة سياسية بيد الدكؿ ،ككانت ركسيا مف أقكل المعارضيف لسمطتو ىذه حيث اعتبرت
أف جيات تحريؾ الدعكل ىي الدكؿ كمجمس األمف فقط إذا ما أريد تحقيؽ استقبللية كفاعمية المحكمة.

1

 :لمتفصيؿ حكؿ تشكيؿ مكتب المدعي العاـ كسمطاتو راجع :لندة معمر يشكم ،المحكمة الجنائية الدكلية كاختصاصاتيا ،دار

الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2008 ،ص 288كما يمييا.

كذلؾ :عمي يكسؼ الشكرم،المرجع السابؽ ،ص 118كما يمييا.
2
3

 :الفقرات  6ك 7ك 8مف المادة  15مكرر مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية.
 :لندة معمر يشكم ،المرجع نفسو ،ص.237
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إالّ أف االتفاؽ في نياية األمر كاف ترجيح منح دكر لممدعي العاـ في تحريؾ الدعكل إضافة إلى
سمطاتو في التحقيؽ مع احتفاظ المحكمة بحقيا في ممارسة الرقابة عمى أعمالو لتفادم األخطاء في
اإلجراءات التي يتخذىا.1
أف ىناؾ أساسا معقكال كمقبكال لبدء التحقيؽ في جريمة العدكاف التي
فعندما يجد المدعي العاـ ّ

حصمت فإنو يقدـ طمبا إلى الغرفة التمييدية لممحكمة مف أجؿ الحصكؿ عمى تفكيض إلجراء تحقيؽ
كتحدد الغرفة ميمة زمنية إلعطاء اإلذف ،كعند اقتناعيا بكجكد أسس معقكلة لبدء
بيذه الجريمة،2
ّ
التحقيؽ كأف القضية المعركضة عمييا تندرج ضمف اختصاص المحكمة تفكض المدعي العاـ لمقياـ
بذلؾ.3
كفي حالة رفض الغرفة الطمب المعركض عمييا فمممدعي العاـ الحؽ في إعادة تجديد الطمب إذا
ظيرت كقائع أك أدلة جديدة في القضية.4
فإذا حصؿ عمى تفكيض فإنو يجب عميو ممارسة سمطاتو في التحقيؽ بناء عمى ما كرد فيو كذلؾ بعد
أف تدخؿ جريمة العدكاف حيز النفاذ .كلممدعي العاـ حؽ إصدار قرار بعدـ جدكل متابعة التحقيؽ أك
اإلجراءات إف ارتأل ذلؾ كفؽ ما جاء في المادة  53مف النظاـ األساسي ،كما أنو في إطار ميمتو ىذه
فإنو يخضع لرقابة الغرفة التمييدية التي تختص ىي كذلؾ بسمطة إصدار أمر الحضكر أك القبض أك
الحبس االحتياطي.5
غير أنو إذا قاـ بالتحقيؽ كقرر كجكد أساس معقكؿ لبدء التحقيؽ فإنو يجب عميو إببلغ الدكؿ
األطراؼ كخصكصا ذات الصمة بالقضية ،كعمى ىذه األخيرة تبميغ المحكمة خبلؿ شير إف كانت قد
حققت مع المتيميف أـ ال.6
فإف كانت فعمت ،تتكقؼ إحالة المدعي العاـ إال في حالة أف أذنت لو الدائرة التمييدية بمكاصمة
التحقيؽ  ،كيبقى مف حقو أف يطمب مف تمؾ الدكلة مكافاتو بالتقدـ المحرز في التحقيؽ.
: La rosa Anne Marie, Juridictions pénales internationales, éditions PUF, Paris,2003,p60.

2

 :الفقرة  3مف المادة  15مف نظاـ ركما.

4

 :الفقرة  5مف المادة  15مف نظاـ ركما.

1

3

 :الفقرة  4مف المادة  15مف نظاـ ركما.

5

 :منتصر سعيد حمكدة ،المحكمة الجنائية الدكلية ،النظرية العامة لمجريمة الدكلية ،أحكاـ القانكف الدكلي الجنائي ،دار الجامعة

6

 :عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ ،ص.338

الجديدة ،اإلسكندرية ،2006 ،ص.245
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كلئلشارة ،فإف سمطة المدعي العاـ في اإلحالة تحمؿ طابعا إتياميا ذك تكجو أنجمكسكسكني ،حيث
يقكـ ىك نفسو بتكجيو االتياـ كجمع األدلة كالمقاضاة أماـ المحكمة.1
كما يتخذ ما يراه مناسبا مف ترتيبات كيعقد ما يناسبو مف اتفاقيات تيسير التعاكف الدكلي معو مف
طرؼ الدكؿ.2
كبذلؾ ،فسمطات المدعي العاـ أماـ المحكمة الجنائية تختمؼ عف سمطاتو أماـ المحاكـ الجنائية
المؤقتة ،حيث أف يقكـ بالتحقيؽ لصالح الطرفيف ثـ يقرر اإلحالة مف عدميا كذلؾ بتكجيو االتياـ
لممعتدم.3
كالشككل اآللية التي يتـ بمقتضاىا استخداـ الحؽ في اإلحالة إلى المحكمة الجنائية يتمثؿ الغرض
منيا في لفت انتباه المحكمة لكقكع جريمة دكلية ،كيجب أف ترفؽ باألدلة المتكفرة أك عمى األقؿ
بالمعمكمات التي تفيد بأف الجريمة المحالة تندرج ضمف االختصاص القضائي لممحكمة.4
كلحد الساعة ،فإف القضية الكحيدة التي قاـ المدعي العاـ بإحالتيا تمقائيا إلى المحكمة الجنائية ىي
قضية كينيا كالتي طمب فييا في  2009/11/26السيد "لكيس مكرينك أككامبك" إذف الدائرة التمييدية
الثانية لفتح تحقيؽ في الجرائـ المرتكبة عقب االنتخابات التي جرت في كينيا في الفترة مف  2007إلى
. 2008
حيث أنو بتاريخ  2010/2/18طمب قضاة المحكمة تكضيحات أكثر حكؿ المكضكع ،فقاـ المدعي
العاـ بتقديميا في  ،2010/3/3ثـ في  2010/3/31كبقرار اتخذ مف األغمبية كجد قضاة الدائرة أف
ىناؾ أساسا معقكال لمبدء بالتحقيؽ حيث أف الكضع يبدك أنو يدخؿ ضمف اختصاص المحكمة بشكؿ
مف األشكاؿ فتـ منحو اإلذف ببدء التحقيؽ.5

: Antonio Cassese, « The statue of the ICC, some preliminary reflexion », in EJIL, Vol 10, 1999,

1

p168.

: Cherif Bassiouni, « Note explicative sur le statu de la CPI », in RIDP, Vol71, 2000,p25.
4
5

: La rosa Anne marie,op-cit,p49.

 :زياد عيتاني ،المرجع السابؽ ،ص.341

 :الكثيقة الصادرة عف الغرفة التمييدية الثانية الصادرة في .icc-01/09-19.court FRA ،2010/3/31
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2
3

ذلؾ ألف كينيا مف الدكؿ التي صادقت عمى نظاـ ركما كبالتالي ينعقد اختصاص المحكمة عمى
أراضييا كعمى الجرائـ التي يرتكبيا مكاطنكىا .كلقد كرد في القرار الذم منح اإلذف بافتتاح التحقيؽ أنو
صدر اعتمادا عمى الفقرات 3ك 4مف المادة 15كالمادة  53مف نظاـ ركما.
ك تعتبر المادة  15انتصا ار لصبلحيات المدعي العاـ في المحكمة  ،حيث أنيا جاءت نتيجة
لمناقشات حادة جرت خبلؿ المؤتمر االستعراضي لممحكمة كانت تيدؼ لتعطيؿ العمؿ بآلية المدعي
العاـ في التحريؾ التمقائي خكفا مف تسييس المحكمة ،كبالتالي زكاؿ مصداقية المحكمة ككذا التعسؼ في
االستعماؿ المفرط ليذه

السمطة مف المدعي ،مما جعؿ المؤتمريف يسعكف إليجاد حؿ كسط ليذه

المشكمة فتـ االتفاؽ عمى منح المدعي سمطة اإلحالة كتقييدىا برقابة الغرفة التمييدية ،كىذا بناء عمى
اقتراح قدمتو األرجنتيف كألمانيا في اجتماع المجنة التحضيرية في مارس  1998كالتي رىنت مكافقتيا
عمى المادة  15بيذه الصبلحية. 1
إضافة إلى االعتماد عمى المادة  48مف قكاعد اإلجراءات كالمادة  53مف النظاـ ،فكذلؾ األعماؿ
التحضيرية لنظاـ ركما أكدت عمى الربط بيف المادتيف  15ك ،53فاالقتراحات األكلية حكؿ مشركع
المادة  15كانت تبدأ إجراءات الفصؿ الخامس المتعمؽ بالتحقيؽ كاالدعاء العاـ بيا مع المادة ،53
لكنيما أزيبل مف الفصؿ الخامس في مرحمة جد متقدمة مف المفاكضات كبالتحديد قبؿ افتتاح مؤتمر
ركما بقميؿ  ،كىذا مف أجؿ أف تككف كؿ آليات التحريؾ أماـ المحكمة متضمنة في جزء مترابط ك
متكاصؿ مف مشركع النظاـ األساسي.
كخبلؿ المؤتمر طالب المجتمعكف بأف تككف المادتاف  15ك 53متناسقتيف بحيث تشكؿ المادة 53
األحكاـ العامة إلجراءات افتتاح اإلدعاء بغض النظر عف كيفية افتتاحو ،أم بمكجب المادة 15
كغيرىا.2
حيث كرد في كثيقة عمؿ صادرة في  1998/6/18متعمقة بالمادة  53ك 54تضمنت ىامشا حكؿ
ىذه األخيرة -المادة -53جاء فييا" :أنو ليس في ىذا المشركع ما يمس بالمقترحات المقدمة لمنظر فييا
مف قبؿ المجنة العامة حكؿ سمطات المدعي العاـ في اإلحالة  ،كاضافة الكسائؿ األخرل كإحالة الدكلة

: Art46,élément d’information présentés au procureur, document de l’ONU ،
2

 :الكثيقة  icc-01/09-19-court FRAالسابقة ،الفقرة  ،23ص .12
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1

A/AC.249/1998/WG.4/D.P35.

كاحالة مجمس األمف كاإلحالة مف المدعي العاـ بناء عمى مكافقة الغرفة التمييدية ،فإف تـ قبكؿ االقتراح
األخير يمكف أف يصير نص المادة  15عمى الشكؿ التالي:
"...بفتح تحقيؽ حكؿ...أك في حالة االعتماد عمى نص المادة  13أف يطمب مف الغرفة التمييدية
مكافقة مبدئية الفتتاح االدعاء إال إذا ."1...
كعمى العمكـ فالمناقشات التي دارت حكؿ الفصؿ الثاني مف مشركع النظاـ فشمت في تكحيد نص
المادة  15كالمادة  53إال أنو تـ التمكف مف إقرار المادة  48التي حاكلت سد ىذه الفجكة كخمؽ رابطة
بيف المادتيف مف خبلؿ تكحيد معايير افتتاح االدعاء.2
مف جية أخرل ،إذا كاف الغرض مف المادة  15ىك منح سمطة رقابية لمغرفة التمييدية عمى تصرفات
ا لمدعي العاـ  ،فإف تحقيؽ ىذا الغرض أمر صعب ما لـ تتكحد معايير الحكـ عمى قضية ما بينو كبيف
الغرفة ،أم شركط االختصاص المكضحة في الفقرتيف أ ك ج مف المادة  1/53دكف إىماؿ فكرة "كجكد
أساس معقكؿ لممتابعة".
فبيذا الشكؿ فقط تستطيع الغرفة الحكـ عمى تكييؼ المدعي العاـ كالحكـ عمى ما تكصؿ إليو
بصكرة صحيحة كفؽ ما تتطمبو المادة 15ؼ 3كالمادة  53ؼ 1كالمادة .48
فمتطمبات إقامة العدالة ،كترل الغرفة التمييدية أف مصطمح "أساس معقكؿ" ىك جزء مف معيار
االختصاص أك مف الشركط الكاردة في الفقرة ا كالفقرة ج مف المادة  1/53يجب أف يفسر اعتمادا عمى
الدمج بينيما ،كرأت أف ىذا المعيار ىك معيار التحكـ في اإلثبات األقؿ صرامة  -إثبات كقكع جريمة -
كىذا منطقي نظ ار لطبيعة اإلجراءات األكلية في ىذه المرحمة المبكرة مقارنة بفترة التحقيؽ ،كلذلؾ ال
يجب أف تككف المعمكمات كاممة أك محددة جدا في ىذه المرحمة .3
كيتطمب التحقيؽ كفقا لنظاـ ركما ،ثبلث مراحؿ أساسية تتجسد المرحمة األكلى في المادة  58التي
تشترط كجكد مذكرة تكقيؼ بعد اقتناع الغرفة التمييدية بكجكد أسباب معقكلة تدعك لبلعتقاد أف الشخص
ارتكب جريمة تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة ،كالمعيار الثاني ىك معيار الحؽ يتعمؽ باعتماد التيـ
كفؽ ما جاءت بو المادة  7/61مف النظاـ األساسي ،كفي ىذا اإلطار عمى الغرفة التمييدية تحديد
1

 :راجع الكثيقة A/Conf.183/c.1/WGPM/L.1

2

 :تكجد مكاد أخرل في نظاـ ركما تتحدث عف مياـ المدعي العاـ كالمادة  47كالمادة  104المتاف تكضحاف بعضا منيا كالمادة

3

 :الكثيقة icc-01/09السابقة ،الفقرة.27

 105التي تتحدث عف حاالت يمنع فييا المدعي مف افتتاح التحقيؽ كغيرىا.
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مكقفيا مف األدلة المقدمة ليا بخصكص الجريمة المرتكبة كمدل كفايتيا ،كالمعيار الثالث  -كىك األىـ
 فيك كارد في المادة  3/66مف النظاـ كىك معيار "عدـ كجكد أدنى شؾ" كىك معيار مطمكب ألجؿإثبات التيمة في حؽ مرتكبيا كتجريمو.1
في ىذه المعايير الثبلث ،يعد معيار "إصدار مذكرة التكقيؼ المعيار األكثر ارتباطا بما جاءت بو
المادة  - 1/53أسباب معقكلة تدعك لبلعتقاد -إال أنو عمميا ،كرغـ التشابو في المصطمحات إال أف
ىناؾ اختبلفا جذريا بيف المادة  1/53كالمادة  58يكمف في تطبيؽ مبدأ المسئكلية الجنائية الفردية التي
ال يؤخذ بعيف االعتبار لدل منح اإلذف بافتتاح التحقيؽ .
كبما أنو ال النظاـ األساسي كال إجراءات اإلثبات تشترط االعتماد عمى أحد ىذه المعايير ،فيذا يبرر
قياـ الغرفة التمييدية بتحميؿ الكقائع بحرية اعتمادا عمى كجكد "سبب لبلعتقاد"  ،كاعتمادا عمى السكابؽ
القضائية.
كما أ ف ىذا المعيار يقكـ عمى قاعدة أخرل ىي قاعدة "تكافر أسباب لمشؾ" ،2فتجمع الغرفة بيف
ىذيف المعياريف لتنظر في مدل إمكانية نسبة المسئكلية الجنائية لمفرد.
كلئلشارة فإف معيار كجكد أساس معقكؿ لبلعتقاد ال يتطمب أف يككف المعيار الكحيد المتكفر،إذ يجكز
أف تتكفر عدة أسباب قد ال تؤدم لنفس االعتقاد كالغرفة حرة في تبني أحدىا ،إما الذم يدعك إلى
االعتقاد أك آخر ال يؤدم إلى نفس النتيجة.
كعمى العمكـ فكيفما كاف شكؿ اإلحالة المقدمة لممحكمة الجنائية سكاء تمت مف المدعي العاـ أك مف
الدكؿ األطراؼ ،فإف األكيد أنيا انتصار لمعدالة الجنائية بعد تركيز سمطات القرار بيد جياز كحيد يتحكـ
في مصير المجتمع الدكلي كىك مجمس األمف الذم يممؾ نفس الصبلحيات إلى جانبيما.

1
2

 :الكثيقة icc-01/09السابقة  ،الفقرة  ،28ص.15

 :كرد ىذا المعيار في المادة  1/5مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف كفسرتو المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى أنو

إمكانية االعتقاؿ كاالحتجاز في ظركؼ عادية بعد كجكد كقائع أك معمكمات مف شأنيا إقناع المحقؽ بأف الفرد ارتكب فعبل جريمة

ما .راجع:

CEDI, Fox, Compbell, et Harthey c. Royaume-Uni, requêtes N°12244/86, 12245/86, Arrêt 30Aout
1990,parag 32.

Voir aussi : K-F-C- Allemagne, requête N°144/1996/765/962, Arrét 27/11/1997 .
Aussi : Labita.c.Italy, requête N°26772/95, , Arrét6/4/2000,parg155.
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الفرع الثاني :اإلحالة الصادرة عن مجمس األمن
إف مكضكع اإلحالة مف مجمس األمف لـ يكف محؿ اتفاؽ بيف الكفكد المشاركة في مؤتمر ركما عمى
اإلطبلؽ ،1كرغـ ذلؾ تـ تبني الفكرة ،لذا سنتعرض لممبررات التي استند إلييا لمنحو إياىا (أكال)،
كاإلجراءات المتبعة لتحريؾ الدعكل في مثؿ ىذا النكع مف اإلحالة (ثانيا).
أوال :مبررات منح المجمس سمطة اإلحالة
رغـ أف منح المجمس ىذه سمطة اإلحالة أدل إلى إحجاـ عدد مف الدكؿ عف التكقيع أك التصديؽ
عمى نظاـ المحكمة الجنائية ككؿ ،إال أنو كرغـ ذلؾ،فقد تـ تبنيو بمكجب المادة  13فقرة ب.
ككمبلحظة أكلية ،نشير إلى أنو في مثؿ ىذه الحالة فالمحكمة الجنائية ال تمتزـ بالشركط المسبقة
لممارسة االختصاص ،أم أنو ال يشترط أف تككف الجريمة قد ارتكبت في إقميـ دكلة طرؼ أك مف طرؼ
شخص يحمؿ جنسية دكلة طرؼ كغيره مف الشركط.2
أف مف
فإذا رأل مجمس األمف أف جريمة قد ارتكبت تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة كٍارتأل كذلؾ ّ

شأف ىذا اإلجراء حفظ السمـ كاألمف الدكلييف فإنو يستطيع إحالة القضية إلى المدعي العاـ لممحكمة .

كلقد تـ إقرار ىذه السمطة لعدة أسباب منيا تعكيض سمطة المجمس إلنشاء محاكـ جنائية مؤقتة،
كالتكسع في استعماؿ تدابير الفصؿ السابع مف الميثاؽ إضافة إلى ككف المجمس الجياز الكحيد المخكؿ
لمتصرؼ نيابة عف الدكؿ كفؽ المادة  24مف الميثاؽ ألجؿ أغراض حفظ السمـ كاألمف الدكلييف.
كعميو تتمثّؿ مبررات منح مجمس األمف سمطة إحالة قضايا تحتكم عمى شبية ارتكاب جريمة مف
الجرائـ المحظكرة بمكجب القانكف الدكلي بما فييا جريمة العدكاف فيما يمي:
 -1أف ىذه السمطة جاءت لتعكض صبلحية المجمس بإنشاء محاكـ مؤقتة تفتقر برأم البعض لمبدأ
الشرعية عمى غرار محاكـ كؿ مف يكغكسبلفيا كركاندا.

1

 :حازـ محمد عنمـ" ،نظـ االدعاء أماـ المحكمة الجنائية الدكلية" ،بحث مقدـ إلى ندكة المحكمة الجنائية الدكلية تحدم الحصانة،

كمية الحقكؽ ،دمشؽ ،بالتعاكف مع المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،مف  3إلى  4نكفمبر ، 2001ص.192

لئلطبلع عمى آراء بعض الدكؿ المعارضة لدكر مجمس األمف راجع الكثائؽ التالية:

اليند A/Conf.183/SR.9,p2-3. :باكستاف A/Conf.183/SR.3,p11 :
ليبيا .A/Conf.183/SR.6,p9 :المكسيؾA/Conf.183/SR.7,p4 :
2

 :محمد ىاشـ ماقكرا" ،عبلقة المحكمة الجنائية بمجمس األمف" ،متاح عمى المكقع :تاريخ اإلطبلع ،2013/3/19 :متاح عمى:

www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/prints.php
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فبدال مف تأسيس محاكـ مكازية ،يحيؿ القضية إلى المحكمة الجنائية الدكلية مباشرة ،1خصكصا كأف
مبررات إنشاء المحاكـ المؤقتة قد انتيت مع ظيكر المحكمة الجنائية الدائمة ،مما يسيـ في ترسيخ
دكرىا عف طريؽ دفعيا لمعمؿ القضائي كاقرار السكابؽ القضائية لبلعتماد عمييا مستقببل دكف المجكء إلى
جيات متفرقة قد تككف أحكاميا متعارضة  ،كما أنو إجراء مف شأنو تجنب التصرفات التعسفية التي
يخشى مف المجمس القياـ بيا.2
كما أنو مسيّؿ إلجراءات المحاكمة مف خبلؿ تجنب العقبات التي كانت تكاجو إنشاء المحاكـ

السابقة مف اختيار مقرىا كتمكيميا كاختيار القضاة كاعداد نظاميا األساسي كغيره.3

كما أ ف منح مجمس األمف ىذه السمطة عبارة عف تكسيع في سمطاتو الممنكحة لو بمكجب الميثاؽ
خصكصا كأنو يمكف لو أف تتحكـ فيو الظركؼ كاإلرادات السياسية ألنو مف المسائؿ المكضكعية التي
تتطمب مكافقة تسعة أعضاء مف بينيـ الخمسة الدائمكف ،كىذا بعد تقصي رغبة الدكلة المعنية كقدرتيا
عمى مساءلة مرتكبي الجرائـ ككذلؾ مع األخذ بعيف االعتبار المادة  17مف نظاـ ركما التي تمنح
المحكمة سمطة عدـ قبكؿ ىذه اإلحالة منو.4
 -2التكسع في استعماؿ تدابير الفصؿ السابع ،كالتي يتمتع كفقا ليا مجمس األمف بسمطات كاممة في
تقرير ما إذا كاف قد كقع فعؿ يشكؿ تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف أك إخبلال بيما أك عدكانا مف عدمو.5
كلو سمطة تقديرية مطمقة في ىذا الخصكص تصؿ إلى حد منحو حؽ إحالة القضية التي يعتقد أنيا
تشكؿ فعبل عدكانيا إلى المحكمة الجنائية لتنظرىا حتى دكف أف تتكافر فييا الشركط المسبقة لممارسة

: M Politi, « Le statut de Rome de la Cour Pénale internationale », in RGDPI ,1999, p839.
2

1

 :عادؿ عبد اهلل المسدم ،المحكمة الجنائية الدكلية ،االختصاص كقكاعد اإلحالة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة األكلى،

د،س،ف ،ص.224

: Elodie Dulac, « Le rôle du conseil de sécurité dans la procédure devant la Cour pénale

3

internationale », mémoire de DEA, sous la direction de P.M Eisemann, Univ Paris 1, Panthéon
Sorbonne, 2000,p15.

4

 :مدكس فبلح الرشيدم" ،آلية تحديد االختصاص كانعقاده في نظر الجرائـ الدكلية كفقا التفاقية ركما  ،1998مجمس األمف

5

 :محمكد شريؼ بسيكني ،المحكمة الجنائية الدكلية ،مطابع ركز اليكسؼ ،بيركت،2002،ص.197

الدكلي ،المحكمة الجنائية كالحاكـ الكطنية" ،في مجمة الحقكؽ الككيتية ،الككيت ،العدد الثاني ،2003 ،ص.35
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االختصاص ،كىك ما يعد اختصاصا خطي ار كسمطة استثنائية منحت لمجمس األمف بشكؿ ميزه عف بقية
جيات اإلحالة  ،خصكصا كأنيا ال تخضع لقيد االختصاص الداخمي الكارد في المادة 7/2مف الميثاؽ.1
كلقد أكضحت المادة  1مف الميثاؽ األساس الذم يقكـ عميو التضامف الدكلي لمكاجية العدكاف بأنيا
التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تيدد السمـ كإلزالتيا كلقمع أعماؿ العدكاف كغيرىا مف أكجو
اإلخبلؿ بالسمـ ،ثـ فصؿ فييا الفصؿ السابع مبينا التدابير المشتركة كااللتزامات التي تقع عمى عاتؽ
الدكؿ.2
كفي إطار التكسع في ىذه الصبلحيات ،فإف مجمس األمف غير ممزـ بتكييؼ لمفعؿ عمى أنو عدكاف،
بؿ بإعادة السمـ كاألمف إلى نصابيما بإبعاد األخطار التي تيددىما عف طريؽ مكافحة األفعاؿ المخمة
بيما.3
كتجب اإلشارة إلى أف قرار المجمس القاضي بإحالة قضية عدكاف لممحكمة ،أمر ال يمزميا بكجكب
إدانة الفاعؿ ،حيث أنو يمكف أف تتكصؿ ىي إلى نتيجة مفادىا أنو ال كجو إلقامة الدعكل النعداـ أسس
قانكنية لذلؾ ،فحؽ اإلحالة ىك سمطة تحريؾ المحكمة كليس إلزاميا بتجريـ الفعؿ.4
كمف ناحية تكسع سمطات مجمس األمف ،نجد أف ىذا األخير قد تخمص مف الضكابط الميثاقية
لطبيعة عممو التنفيذية كدخؿ مرحمة السمطة التشريعية بعد أحداث 11سبتمبر ،حيث أصبحت ق ارراتو
الصادرة بمكجب الفصؿ السابع ذات طابع تشريعي دكلي ممزـ لمجميع ،كىك ما يخكلو بالضركرة التمتع
بسمطة اإلحالة لممحكمة ،خصكصا كأنو مؤخ ار قد أصبح يطبؽ التدابير الجزائية الميثاقية مباشرة بحؽ
األفراد عمى غرار الق اررات الصادرة بحؽ أسامة بف الدف كغيره ،فسمطة اإلحالة تصبح إذف أكثر تقييدا
بالنسبة ليذه السمطة األخيرة.5
كمف جية أخرل فإف عدـ كضع الميثاؽ لتعريؼ عاـ لمفيكـ السمـ كاألمف الدكلييف أتاح لممجمس
تكسيع سمطاتو دكف أف يككف لمدكؿ حؽ الطعف في ق ارراتو.6

1

 :نايؼ حامد العميمات ،المرجع السابؽ ،ص.218

3

 :نايؼ حامد العميمات ،المرجع نفسو ،ص.225

5

 :عمي جميؿ حرب ،المرجع السابؽ ،ص.290

2

:يحي الشيمي ،المرجع السابؽ،ص 571كما يمييا.

4

 :حكلية لجنة القانكف الدكلي ،1991 ،المجمد األكؿ( ،أ) ،ص.100

6

 :حامد سمطاف ،عائشة راتب ،صبلح عامر ،في التنظيـ الدكلي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1986 ،ص.93
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كىذا التكسع قابمو انحسار في مجاؿ الشئكف الداخمية لمدكؿ المكرس بمكجب المادة  ، 7/2حيث
تكسع مجمس األمف في بياف العكامؿ التي تشكؿ تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف بحيث لـ تعد مقتصرة
عمى المنازعات بيف الدكؿ كأعماؿ القتاؿ الكاسعة كانما اتسع مداىا ليشمؿ كؿ الحاالت التي يقع فييا
قمع لفئات معينة كاألعماؿ المكصكفة بالطابع اإلرىابي كحتى التنكر لمبادئ الديمقراطية ،كلقد كاف مف
الطبيعي أف يترتب عمى مفيكـ تيديد السمـ زيادة قدرة المجمس عمى التدخؿ.1
 -3إف منح المجمس حؽ اإلحالة مف شأنو دعـ التعاكف المطمكب بيف المحكمة كالمجمس مف خبلؿ
تقديـ الكثائؽ كالمعمكمات لممحكمة أثناء التحقيؽ إضافة إلى قدراتو النابعة مف ككنو جيا از تنفيذيا كمف
خبلؿ ما يقكـ بو األفراد العاممكف ضمف قكات حفظ السبلـ التابعة لو.2
فسمطة اإلحالة تعبر عف التكامؿ كالتنسيؽ بيف المجمس كالمحكمة السيما عند قياـ ىذا األخير
بكاجباتو في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف.3
كيبقى بعد ذلؾ السؤاؿ المطركح حكؿ ما إذا كاف مجمس األمف سيستغؿ ىذه اإلحالة بصكرة إيجابية
كعادلة أـ بطريقة الكيؿ بمكياليف؟
كىك ما سيعرؼ بعد دخكؿ االختصاص عمى جريمة العدكاف حيز التنفيذ.
ثانيا :إجراءات تحريك الدعوى من خالل إحالة المجمس
تجد ىذه السمطة أساسيا القانكني في نصكص ميثاؽ األمـ المتحدة كالمادة  13فقرة ب مف نظاـ
ركما ،كيرل بعض الفقياء أف سمطة اإلحالة ىي صكرة تندرج بشكؿ أك بآخر ضمف التدابير التي

1
عبر عف فكرة تكسيع مفيكـ تيديد السمـ بياف صدر عف المجمس في القمة المنعقدة في  1992/1/31بالقكؿ..." :إف غياب
ّ :
الحركب كالمنازعات العسكرية بيف الدكؿ ال يعني بالضركرة استتباب األمف كالسبلـ العالمييف ،لقد أصبحت المصادر غير العسكرية

كعدـ االستقرار تشكؿ تيديدا فعميا لمسبلـ كاألمف الدكلييف ،كتمؾ المصادر تتمثؿ في المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كاإلنسانية

كالبيئية."...

أحمد عبد اهلل أبك العبل ،تطكر دكر مجمس األمف في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف ،دار الجامعة الجديدة ،2008 ،اإلسكندرية،

ص.209
2

 :المختار عمر سعيد شناف" ،العبلقة بيف مجمس األمف كالمحكمة الجنائية الدكلية الدائمة" ،بحث مقدـ إلى الندكة العممية حكؿ

المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة ،الطمكح،الكاقع،كآفاؽ المستقبؿ" ،مف 10إلى  11جانفي ،2007أكاديمية الدراسات العميا ،طرابمس،

ليبيا،ص.5

: Prezas Loannis, « La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la paix : à propos

3

de la relation entre la Cour pénale internationale et le conseil de sécurité », in RBDI, Bruylant,
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Bruxelles,2006 ,p61et ss.

يتخذىا المجمس بمكجب المادة  41مف الميثاؽ كىي التدابير التي ال تنطكم عمى استعماؿ القكة
المسمحة.1
كعمى العمكـ كحتى تككف تدابير اإلحالة صحيحة كتنتج آثارىا القانكنية يجب أف تتكافر فييا بعض
الشركط الخاصة
 -1شروط صحة اإلحالة :يشترط فييا ما يمي:
أ -أف تككف اإلحالة الصادرة مف مجمس األمف محصكرة فيما تختص بو المحكمة الجنائية مف
جرائـ.2
ىذا الشرط ال يثير إشكاال بالنسبة لجريمة العدكاف مف ناحية االختصاص المكضكعي ،حيث أنيا
مف الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة الجنائية .إال أنو يثير إشكاال  -كلك كاف مؤقتا -مف ناحية
االختصاص الزمني ،حيث ال تستطيع المحكمة الجنائية نظر جرائـ العدكاف إال بعد مركر سنة مف إيداع
التصديقات البلزمة بعد جانفي.2017
فالتساؤؿ يبقى مطركحا حكؿ ما إذا تصرؼ مجمس األمف محيبل لممحكمة قضية تحتكم عمى
عدكاف ،فيؿ تنظرىا أـ تمتنع عف ذلؾ لعدـ سرياف االختصاص الزمني ليا عمييا خصكصا في ظؿ
مبدأ آخر تقكـ عميو المحكمة يجب أال ننساه كىك مبدأ عدـ رجعية النظر في القضايا ،كعميو ففي
الظركؼ الراىنة يبدكا أنو ال يمكف لممحكمة نظر الجريمة إال بحمكؿ التاريخ المحدد سمفا.
ب  -أف تستند اإلحالة إلى الفصؿ السابع مف الميثاؽ ،أم أف يكجد تيديد حقيقي لمسمـ كاألمف
الدكلييف ،فإذا كانت الجرائـ المرتكبة جرائـ معزكلة ال ترقى ليذا الكصؼ ال ينعقد اختصاص إحالتيا
لممجمس بكصفيا جرائـ عدكاف ،كيمكنو التصرؼ حياليا بكصفيا جرائـ حرب أك جرائـ ضد اإلنسانية.
كمسألة تقدير ىذه الحالة تعكد لممجمس نفسو.3
ج  -أف يتبع المجمس إجراءات التصكيت الصحيحة بخصكص قرار اإلحالة بصكرة آلية كتمقائية
كذلؾ بأف يستكمؿ إجراءات صدكره كشكميات صحتو ليصير نافذا ،كقرار اإلحالة مسألة مف المسائؿ

1
2

 :مدكس فبلح الرشيدم ،المرجع السابؽ،ص.19

 :محمد حازـ عتمـ"،المحكمة الجنائية كالمكاءمات التشريعية ،منشكرات المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،القاىرة ،2003،ص169

كما يمييا.

: Lattanzi Flavia, « Compétence de la Cour pénale internationale et consentement des Etats », in

3

RGDPI, Tome103,N°2,éditions A-Pédone,Paris,1999,p440-441.
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ال مكضكعية التي البد أف يتـ التصكيت عمييا في مجمس األمف بمكافقة تسعة مف أعضائو مف بينيـ
الخمسة الدائمك العضكية.1
د  -مراعاة مبدأ االختصاص التكميمي لممحكمة  ،بحيث أنو عمى المجمس أف يضع في اعتباره مدل
رغبة الدكلة المعنية كقدرتيا عمى مساءلة مرتكبي الجريمة ك لتفادم رفض اإلحالة مف المحكمة.2
ه  -الفصؿ بيف العمؿ السياسي الذم يقكـ بو المجمس كفقا لمفصؿ السابع كبيف العمؿ القضائي
الذم تقكـ بو المحكمة الجنائية كذلؾ اعتمادا عمى تفسير صحيح لممادة  39كعدـ الخمط بينيما.3
كعمى العمكـ ،فمجمس األمف ممزـ باحتراـ كاجباتو العرفية المتمثمة في احتراـ االتفاقيات الدكلية التي
يعقدىا ،كنتيجة لذلؾ يجب عميو احتراـ نظاـ ركما كعدـ تخطي شركط الفقرة ب مف المادة .13
إال أنو بالمقابؿ ال يخضع لمقيكد التقميدية التي حددتيا المادة  12مف النظاـ األساسي كالمتعمقة
بالشركط المسبقة لممارسة االختصاص كىك ما يستشؼ مف المادة نفسيا في فقرتيا 2التي جاء فييا:
"..في حالة الفقرة أ كج يجكز لممحكمة أف تمارس اختصاصيا إذا كانت كاحدة أك أكثر مف الدكؿ التالية
طرفا في النظاـ األساسي أك قبمت اختصاص المحكمة."...
المبلحظ أف الفقرة ىذه كبمفيكـ المخالفة قد استثنت البند ب مف المادة  13مف قيد االختصاص ،ك
عميو يستطيع مجمس األمف إحالة أية قضية إلى المحكمة بغض النظر عف مكاف كقكعيا أك جنسية
مرتكبيا ،أم أف االختصاص سيشمؿ حتى الدكؿ غير األعضاء في نظاـ المحكمة أك تمؾ التي
انسحبت منو أك فصمت ألم سبب عقابي أك غيره مف األسباب.4
ىذا عف الدكؿ األعضاء كغير األعضاء في نظاـ المحكمة ،لكف في ىذا المقاـ يتبادر إلى أذىاننا
تساؤؿ آخر ىك ىؿ أف ىذه القاعدة تطبؽ عمى الدكؿ غير األعضاء في ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة أـ
أنو ال يشمميا؟ كبعبارة أخرل ،ىؿ يستطيع مجمس األمف إحالة قضية تتضمف فعبل عدكانيا ارتكبتو دكلة
أك ارتكب عمى أراضي دكلة غير طرؼ في منظمة األمـ المتحدة إلى المحكمة الجنائية؟

: Sur Serge, « Vers une Cour pénale internationale, la convention de Rome entre les ONG et le

1

conseil de sécurité »,in RGDPI,N°1,éditions A-Pedone, Paris, 1999,p44.

2

 :محمكد عمر المخزكمي ،المرجع السابؽ،ص.335

4

 :المختار عمر سعيد شناف ،المرجع السابؽ،ص.7-6

3

Voir aussi : Elodie Dulac, op-cit,p21.

 :نايؼ حامد العميمات ،المرجع السابؽ،ص.243
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إف اإلجابة عف ىذا التساؤؿ تكمف في التنبيو إلى أحد مقاصد المنظمة كمبادئيا  ،كىك ما كرد في
المادة  2البند 6مف الميثاؽ التي تنص عمى أنو" :تعمؿ الييئة عمى أف تسير الدكؿ غير األعضاء فييا
عمى ىذه المبادئ بقدر ما تقتضيو ضركرة حفظ السمـ كاألمف الدكلي".
فاألثر الممزـ لمميثاؽ إذف ،ال يقتصر عمى الدكؿ األعضاء فقط  ،بؿ يمتد ليشمؿ الدكؿ غير
األعضاء في حدكد حفظ السمـ كاألمف الدكلييف.
كرغـ مخالفة ىذه المادة لقاعدة عرفية مستقرة في القانكف الدكلي كمنصكص عمييا في اتفاقية فيينا
لقانكف المعاىدات ،كىي قاعدة األثر النسبي لممعاىدات  -الدكؿ غير األعضاء في معاىدة ال يمتد أثر
أف ضركرات حفظ السمـ أكجبت عمى الدكؿ غير األعضاء جعؿ سمككيا متسقا مع
تطبيقيا إلييـ  -إال ّ
مبادئ األمـ المتحدة باعتبار ميثاقيا ذك طبيعة دستكرية كباعتباره جزءا مف القانكف األساسي لممجتمع

الدكلي الذم ال يقتصر عمى أطراؼ الميثاؽ فقط ،بؿ ييدؼ إلى تنظيـ المجتمع الدكلي بأسره.
أف الثابت فقيا كقانكنا ىك جكاز امتداد أثر المعاىدة إلى غير أطرافيا إف كانت تنظّـ مسألة
كما ّ

أف األمـ المتحدة ممثمة لؤلغمبية المطمقة مف الدكؿ .1كعمى العمكـ ،فإف
مكضكعية عامة ،خصكصا ك ّ
قبكؿ اإلحالة مف المجمس يجب أف يتـ بعد التأكد مف تكافر شركط إصدار الق اررات بصكرة صحيحة عنو

شكميا كمكضكعيا كالتي تتمخص فيما يمي:
أ -الشروط الموضوعية :تتمثؿ في:
 ضركرة التقيد بأىداؼ المجمس التي ألقاىا الميثاؽ عمى عاتقو كبالخصكص المادة  24منو التيعيدت إليو بميمة كىي حفظ السمـ كاألمف الدكلييف حتى ال يتيـ باالنحراؼ في استعماؿ السمطة.2
مع عدـ إنكار الدكؿ الذم مف الممكف أف تمعبو الجمعية العامة كفؽ ما جاء في قرار "ديف أشيسكف" .3

1

 :محمد سامي عبد الحميد ،قانكف المنظمات الدكلية ،األمـ المتحدة ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،الطبعة التاسعة،2009 ،

2

 :مفتاح عمر درباش ،دكر مجمس األمف في تسكية المنازعات كحفظ السمـ كاألمف الدكلييف ،المركز العالمي لدراسات كأبحاث

3

 :القرار  55/377الصادر في  ،1950/11/3راجع:

ص 86كما يمييا.

الكتاب األخضر ،بنغازم ،2007 ،ص.105

Jean Philippe Troya, « La position du Conseil de sécurité face a l’action militaire engageé par

l’OTAN contre la république fédérale de Yougoslavie » , article proposé au séminaire en droit
international public et droit international humanitaire, Université de fribourg, riaz,2/12/2001,p4.
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 ضركرة التقيد باختصاصاتو األصمية التي يتمتع بيا صراحة أك ضمنا.1 ضركرة االمتناع عف النظر في المسائؿ القانكنية كتركيا لمجياز المختص. 2أم أف المجمس مف كاجبو االمتناع عف نظر المسائؿ القانكنية كعرضيا عمى محكمة العدؿ الدكلية
التي تصدر بشأنيا فتكل.
كلئلشارة ،فإف الفتكل الصادرة مف محكمة العدؿ ليست ممزمة كلمدكؿ الحؽ في قبكليا أك رفضيا،3ك
تقدير ككف المسألة سياسية أـ قانكنية أمر راجع إلى تقدير المجمس نفسو الذم يحدد ذلؾ بمكجب قرار
مكضكعي لو أف يطمب فيو فتكل مف محكمة العدؿ الدكلية استنادا إلى المادة  96مف الميثاؽ كالمادة
 65مف نظاـ محكمة العدؿ المتاف تبيحاف لو ذلؾ لمساعدتو في التكييؼ الصحيح.4
ب -الشروط الشكمية :تمثؿ الشركط الشكمية فيما يمي:
 ضركرة صدكر القرار بمكافقة تسعة أعضاء مف المجمس مف بينيـ الخمسة دائمك العضكية ،5كاليعد تغيب العضك الدائـ بمثابة استعماؿ لحؽ النقض أك بمثابة رفض ،كتـ تأكيد ىذا بعد رفض التعديؿ
اليندم في المجنة الفنية بتاريخ  1945/6/14كبعد المناقشات التي جرت في  1946/12/13بناء عمى
اقتراح كزير خارجية بريطانيا ،حيث أصبحت ىذه القاعدة بمثابة عرؼ داخمي في المنظمة6؛
 ضركرة امتناع عضك المجمس عف التصكيت إذا كاف طرفا في النزاع المعركض إذا كاف القرارسيتخذ كفؽ الفصؿ السادس مف الميثاؽ؛

1

 :أكضحت محكمة العدؿ الدكلية في رأييا االستشارم لػ  1961/7/20في قضية نفقات األمـ المتحدة المرسمة لمشرؽ األكسط

كالككنغك أنو إلى جانب االختصاصات الصريحة لمجمس األمف ،فإنو مخكؿ باختصاصات ضمنية تخكلو القياـ بميامو عمى أكمؿ

كجو .راجع ,rep62,p167. ICJ:
2

 :تنص المادة  36مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو " :مجمس األمف كىك يقدـ تكصياتو كفقا ليذه المادة إذ يراعي كذلؾ

المنازعات القانكنية التي يجب عمى أطراؼ النزاع –بصفة عامة -أف يعرضكىا عمى محكمة العدؿ الدكلية كفقا ألحكاـ النظاـ

األساسي ليذه المحكمة".
3

 :مفيد شياب ،المنظمات الدكلية ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،1976 ،ص.250

5

 :المادة  27الفقرة  3مف نظاـ المحكمة األساسي.

4

 :راجع الكثيقةPCNICC/2002/WGCA/DP1 :

6

 :رمزم نسيـ حسكنة"،مشركعية الق اررات الصادرة عف مجمس األمف الدكلي كآلية الرقابة عمييا" ،في مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ

االقتصادية كالقانكنية ،المجمد ،27العدد األكؿ ،2011،ص.552
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 ضركرة دعكة كؿ عضك مف أعضاء األمـ المتحدة ال يتمتع بالعضكية في المجمس ،أك ألية دكلةليست طرفا في ميثاؽ األمـ المتحدة إف كانا أطرافا في النزاع لبلشتراؾ في المناقشات حكلو دكف أف
يككف ليا حؽ التصكيت.1
 -2آثار اإلحالة:
تتمثؿ آثار اإلحالة في عبلقة مجمس األمف بالمدعي العاـ لممحكمة الجنائية  ،كفي دكر المجمس إزاء
امتناع بعض الدكؿ عف التعاكف مع المحكمة كدكره في حاؿ رغبت الدكلة المعنية في إعماؿ مبدأ
التكامؿ.
أ -أثر اإلحالة الصادرة من مجمس األمن عمى سمطات المدعي العام :إف اإلحالة الممنكحة لمجمس
األمف غير ممزمة عمى العمكـ لممدعي العاـ ،فيي مجرد إجراء شكمي يتـ مف خبللو إعبلـ المدعي العاـ
بأف جريمة أك أكثر ارتكبت ليقكـ ىك بالتأكد مف مدل صحة ذلؾ.
فيي عمى المستكل ذاتو مع اإلحالة التي تقكـ بيا دكلة عضك ،كيبقى اليدؼ مف تنكيع جيات
اإلحالة ضماف لفت نظر المدعي العاـ لمجرائـ المرتكبة لمتحقيؽ كالبت فييا ،كما تبقى اإلحالة مكقكفة
عمى ما يسفر عنو التحقيؽ مف أدلة تكفي لتشكؿ أساسا مقبكال لمكاصمة المحاكمة .2
فإذا قرر المدعي العاـ عدـ القياـ بأم متابعات كفؽ المادة  ،53فالمجمس ال يممؾ سكل حؽ طمب
إعادة النظر مف طرؼ الغرفة التمييدية  ،إذف فالمدعي العاـ يممؾ سمطة تقدير "جدية الحالة" مع أف
ق ارره ال يصبح نافذا إال إذا اعتمدتو الغرفة التمييدية.3
كتجدر اإلشارة إلى أف سمطة مجمس األمف في اإلحالة القضية ىي أقكل مف سمطة المدعي العاـ في
افتتاح التحقيؽ تمقائيا ككنو يستطيع إحالة قضية دكلة غير طرؼ في نظاـ المحكمة كىك ما ال يستطيع
المدعي العاـ فعمو.

1

4

 :رمزم نسيـ حسكنة ،المرجع السابؽ ،ص.552-551

2

 :أحمد عبد الظاىر" ،سمطة مجمس األمف في اإلحالة لممحكمة الجنائية الدكلية" ،متاح عمى المكقع:

3

 :المادة  53البند.3

 www.digital.ahram.org.egتاريخ اإلطبلع.2013/4/30 :
4

بف عامر التكنسي" ،العبلقة بيف المحكمة الجنائية كمجمس األمف"كرقة مقدمة لمندكة الدكلية حكؿ المحكمة الجنائية الدائمة

بطرابمس ،المرجع السابؽ7،ك.8
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مكمبل لمكاليات
ب  -أثر اإلحالة عمى مبدأ التكامل :إف كجكد المحكمة الجنائية كاف أصبل كجكدا ّ

القضائية الكطنية كىك ما ىك كارد في ديباجتيا كفي المادة األكلى مف نظاـ ركما بما يعرؼ بمبدأ
التكامؿ ،كبالتالي فيي ممزمة باحتراـ ىذا المبدأ الذم يمنح األكلكية في االختصاص لممحاكـ الكطنية.1

فبل ينعقد اختصاص المحكمة إال إذا انيار القضاء الكطني تماما أك فشؿ أك رفض القياـ بالتزاماتو
القانكنية أك كانت محاكماتو صكرية.2
كىنا يتساءؿ المرء ،ىؿ تكقؼ إحالة مجمس األمف حؽ القضاء الكطني في التصدم لمجريمة الدكلية
أـ يبقى مبدأ التكامؿ سارم المفعكؿ ككاجب االحتراـ؟
أف مجمس األمف ىك صاحب القرار النيائي في طمب
في ىذا الخصكص ،يرل جانب مف الفقو ّ

مقيد لمقضاء الكطني الذم يجب أف يتكقؼ عف المطالبة بتطبيؽ مبدأ
اإلحالة ،كبالتالي فاختصاصو ّ

التكامؿ كىذا إعماال لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،كما عمى الدكؿ التي ترغب بإحالة

المتيميف لمقضاء إالّ االنضماـ لنظاـ المحكمة كممارسة سمطة اإلحالة مف دكلة طرؼ إلى المحكمة
الجنائية حتى تضمف عدـ تدخؿ مجمس األمف ككقكفو ضد إرادتيا.3
أف مجمس األمف في إحالتو  ،قد ينطمؽ مف أسباب سياسية كىك ما يؤدم إلى استبعاد العمؿ
كما ّ

بمبدأ التكامؿ ،كيبقى مف حؽ المحكمة مراجعة مدل مقبكلية الحالة المعركضة عمييا.

ج  -أثر اإلحالة في حالة رفض دولة ما التعاون مع المحكمة :إذا كاف مجمس األمف ىك محيؿ
القضية لممحكمة ،فمف كاجب الدكؿ تقديـ المساعدة البلزمة كفؽ ما يقتضيو الباب التاسع مف النظاـ
األساسي ،فإذا رفضت الدكؿ ذلؾ ،فمممحكمة حؽ إخطار جمعية الدكؿ األطراؼ كالمجمس.4
كدكر المجمس الرقابي ىذا يقكـ في حالة كاف ىك المحيؿ فقط كيقكـ حتى إف كانت الدكلة رافضة
التعاكف دكلة غير طرؼ في نظاـ ركما بناء عمى االلتزامات العامة لميثاؽ األمـ المتحدة كخصكصا

1

 :عبد الفتاح محمد سراج ،مبدأ التكامؿ في القضاء الجنائي الدكلي ،دراسة تحميمية تأصيمية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،2001 ،

2

 :راجع المكاد 1ك17ك 18مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية .كذلؾ :محمد شريؼ بسيكني ،المحكمة الجنائية الدكلية ،المرجع

3

 :بف عامر التكنسي " ،العبلقة بيف المحكمة  ،".....المرجع السابؽ،ص .8

ص .1153أنظر كذلؾElodie Duloc,op-cit,p43:
السابؽ ،ص144ك.145
4

 :المادة  87الفقرة  5البند 7مف نظاـ ركما.
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المادة  ،391كما أف احتراـ ككفالة احتراـ القانكف الدكلي اإلنساني ىك أحد كاجبات األمـ المتحدة التي
عمييا التدخؿ في حالة عدـ االستجابة لبللتزاـ بالتعاكف في مكافحة الجرائـ المنصكص عمييا في المادة
 5مف نظاـ ركما األساسي .2كعميو يقكؿ الدكتكر عامر الزمالي:
"إننا أماـ منظكمتيف قانكنيتيف ،فنحف أماـ القانكف الدكلي اإلنساني مف جية الذم يندرج في إطاره
االلتزاـ باحتراـ ىذا القانكف ،كمف جية أخرل أماـ القانكف الدكلي الجنائي حيث أننا أماـ ثنائية يدعـ
أحدىا اآلخر ،فالقانكف الدكلي اإلنساني بفضؿ القانكف الدكلي الجنائي ستككف لو آلية إضافية لدعمو
كتنفيذه ،عمما بأف اتفاقيات جنيؼ في أغمبيا قكاعد آمرة ،عبلكة عمى أنو ال يكجد اختبلؼ بيف أىداؼ
المنظكمتيف ،فااللت ازـ بالتعاكف مفركض سمفا عمى جميع الدكؿ األطراؼ في اتفاقيات جنيؼ كىي كؿ
دكؿ العالـ تقريبا".3
كيبلحظ أف الميثاؽ لـ يكضح التدابير التي يجب اتخاذىا ضد الدكلة التي ترفض التعاكف كعميو
يرجع العمؿ فييا لمقكاعد العامة كتمؾ التدابير الكقائية التي يجكز لممجمس فرضيا لحفظ السمـ كاألمف
الدكلييف كقمع العدكاف.4
كلئلشارة فالمحكمة غير ممزمة بإخطار المجمس بحالة عدـ التعاكف ،فيذا أمر يرجع ليا رغـ أف
اإلخطار يحقؽ فكائد عديدة لممحكمة ،خصكصا إف عجزت ىي عف إقناع الدكلة بالتعاكف ،فالمجمس
يممؾ كسائؿ متعددة إلقناعيا أك إجبارىا عمى ذلؾ.
كلقد كاف مشكؿ رفض التعاكف مف أكبر المشاكؿ التي كاجيت المحاكـ الجنائية المؤقتة ،حيث أشار
رئيس محكمة يكغكسبلفيا سابقا في تقريره السنكم الرابع المقدـ لمجمعية العامة في  1997/8/7إلى
الجمعية العامة إلى ما مفاده:
"أف النظاـ األساسي لممحكمة يركز عمى كاجب التعاكف ككاجب أساسي لتحقيؽ أىداؼ المحاكمات
لؤلشخاص عف انتياؾ القانكف الدكلي اإلنساني  ،خصكصا كأف المحكمة ال تممؾ قكات أمنية تعمؿ

: Zhu Wenqi, « La coopération entre les Etats non partie et la cour pénale », in I C R C, vol88,

1

2006,p90.

2

 :األزىر العبيدم" ،دكر مجمس األمف في فرض كاجب التعاكف عمى الدكؿ مع المحكمة الجنائية الدكلية" ،في مجمة البحكث

3

 :المرجع نفسو ،ص.174-173

كالدراسات ،جامعة الكادم ،العدد الحادم عشر ،السنة الثامنة ،جانفي ،2011ص.173

4

 :محمد ىاشـ ماقكرا ،المرجع السابؽ.
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تحت إمرتيا ،لذا عمييا أف تعتمد عمى التعاكف الدكلي لتنفيذ االعتقاالت  .1"....كتجيز المادة  93مف
نظاـ المحكمة لمدكؿ رفض التعاكف إذا كاف ذلؾ يمس أمنيا الداخمي.

2

كفي األخير نشير إلى أف اإلحالة كسمطة مخكلة لمجمس األمف قد تـ استعماليا في قضية الممؼ
الخاص بدارفكر بالسكداف كىي أكؿ إحالة باعتبار الكضع ييدد األمف كالسمـ الدكلييف كتـ ذلؾ بمكجب
القرار  ،1593مع العمـ أف السكداف دكلة غير طرؼ في نظاـ المحكمة.
كجاء في قرار اإلحالة تصنيؼ عدة جرائـ تمس بالقانكف الدكلي اإلنساني كانتياؾ اتفاقيات جنيؼ
األربع عمى غرار القتؿ كالتعذيب كالممارسة البلإنسانية كانتياؾ قكانيف كأعراؼ النزاعات المسمحة خاصة
ما كرد منيا في البركتكككليف اإلضافييف لسنة  1977كضرب المكاقع المدنية.

3

كمؤخ ار تمت إحالة الكضع القائـ في ليبيا منذ  2011/02/15إلى المدعي العاـ لمتحقيؽ في جرائـ
قكات القذافي ضد المدنييف الميبييف بمكجب القرار  )2011(1970كالزالت القضية قيد التحقيؽ ،حيث
تكقفت اإلجراءات ضد العقيد القذافي بسبب الكفاة كال تزاؿ مستمرة في حؽ ابنو سيؼ اإلسبلـ كالعقيد
عبد اهلل السنكسي.4
ألف المحكمة تخشى مف عدـ كجكد محاكمة عادلة مف قبؿ القضاء الميبي في حيف أف ليبيا تصر
عمى إعماؿ حقيا كقضاء أصمي ألف اختصاص المحكمة مكمؿ فقط.
المطمب الثاني :السمطات التكميمية ألجيزة أخرى
فإف حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كسمطة
كفؽ ما تنص عميو المادة  24مف ميثاؽ األمـ المتحدةّ ،

تكييؼ الفعؿ عمى أنو عمؿ عدكاني اختصاص أصيؿ لكف غير حصرم لمجمس األمف ،كبالتالي
فالمجاؿ مفتكح ألجيزة أخرل في المجتمع الدكلي لتكييؼ الفعؿ عمى أنو عدكاف كاحالتو إلى المحكمة
1

 :التقرير السنكم الرابع لمجنة القانكف الدكلي (.1997/8/7 ،)A/52/375

: Sople Fredlan, « La route ne s’arrête pas a Rome », Rapport de la fédération des ligues des

2

droits de l’homme, N°266, Nov1998, p13.

3

 :أحمد الرشيدم" ،محاكمة مجرمي دارفكر ،قراءة في القرار  ،"1593عمى مكقع مجمة السياسة الدكلية ،العدد ،163

4

 :المحكمة الجنائية الدكلية ،مكتب المدعي العاـ ،التقرير األكؿ المقدـ مف المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدكلية لمجمس األمف

جانفي ،)2013/5/13( ،2006عمى المكقعWWW.SIYASSA.ORG.EG :
التابع لؤلمـ المتحدة عمبل بقرار مجمس األمف .)2011 ( 1970
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الجنائية الدكلية لمعقاب عميو .مما يعطي فرصة ألجيزة أخرل مف األمـ المتحدة لممارسة تمؾ
الكظيفة(الفرع األكؿ) ،كما أف االختصاص التكميمي لممحكمة الجنائية الدكلية قد يفسح المجاؿ لمقضاء
الكطني لدكلة ما (الفرع الثاني).
الفرع األول :االختصاص المخول ألجيزة األمم المتحدة
تتمثؿ األجيزة المقصكدة ىنا بالجمعية العامة كمحكمة العدؿ الدكلية كالمتاف تعداف أكثر جيازيف
يمكف أف يمعبا دك ار في مكاجية جريمة العدكاف بعد مجمس األمف.
أوال :دور الجمعية العامة
إف األساس الذم تقكـ عميو السمطة بالتصدم لجريمة العدكاف المخكلة لمجمعية العامة ىك بصكرة
ّ

أساسية قرار أشيسكف الذم أشارت مف خبللو الجمعية إلى أنو" :في كؿ األحكاؿ ،أيف يبدك كجكد تيديد
لمسمـ كاألمف الدكلييف أك خرؽ ليما  ،أك أف فعؿ عدكاف قد ارتكب ،كحيث أنو لـ يتحقؽ اإلجماع بيف
أعضاء مجمس األمف الدائميف بشكؿ سيؤدم إلى فشؿ المجمس في ممارسة مسئكليتو الرئيسية المتعمقة
بصكف السمـ كاألمف الدكلييف ،تتدخؿ الجمعية العامة لتقديـ التكصيات المناسبة إلى األعضاء التخاذ
تدابير جماعية يمكف أف تصؿ إلى حد استعماؿ القكة المسمحة إف حصؿ خرؽ لمسمـ أك عمؿ عدكاف
لمحفاظ عمى السمـ كاألمف كاعادتيما إلى نصابيما".

1

فالجمعية العامة ليا سمطة تكجيو اإلدانة الرسمية التي ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ أف تتساكل
مع السمطات العقابية التي يممكيا مجمس األمف ألف سمطاتيا تستمد ضمنيا مف القكة التي يتمتع بيا
ميثاؽ األمـ المتحدة كمف المادة  10التي تبيح مناقشة كؿ المسائؿ التي تمس بالميثاؽ كتتعمؽ
بصبلحيات كمياـ أحد أعضاء األمـ المتحدة".
إف العبارة األخيرة كالمتعمقة بإباحة مناقشة كؿ المسائؿ المتعمقة بالعدكاف تبدد كؿ الشككؾ التي تدكر
حكؿ الحد مف سمطات الجمعية العامة التي مف الممكف أف تمارسيا بخصكص جريمة العدكاف.2
إف المادة  12تفسر بطريقة أفضؿ العبلقة بيف الجمعية كمجمس األمف بخصكص جريمة العدكاف مف
خبلؿ تأكيدىا عمى سمك المجمس عمى الجمعية في اتخاذ اإلجراءات بخصكصيا ،لكف الشيء اإليجابي
في ىذه المادة ىك أنيا لـ تستبعد اختصاص الجمعية نيائيا بطريقة تمنعيا مف التصرؼ طالما تصدل

1

 :راجع :قرار االتحاد مف أجؿ السبلـ ،قرار الجمعية العامة ( 377د .1950/11/3 ،)5-
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: Sidy Alpha Nadiaye, op-cit,p404.

2

المجمس لمقضية ،لكنيا تبيح ليا التدخؿ إف طمب منيا ىك ذلؾ ،كبالتالي تمارس ىذا االختصاص
بكصفيا تابعا لو أك في حالة عجزه عف القياـ بالتزاماتو مف جمع األدلة كتكييؼ التصرؼ فقط.1
كما ترتكز اختصاصاتيا عمى المكاد  1/35 ،14التي تنص عمى أف الجمعية العامة ليا اختصاص
مطمؽ في مناقشة أم قضية بما في ذلؾ جريمة العدكاف كاتخاذ ق اررات مناسبة بشأنيا.
كىك ما ّأيده مندكب الكاليات المتحدة األمريكية في اجتماع المجنة الفرعية األكلى رقـ  354الذم

قاؿ فيو أف كفد ببلده يعتقد بأف المسئكلية عف حفظ السمـ كاألمف الدكلييف ليست حك ار عمى مجمس

األمف فقط كأنو عمى الجمعية العامة تبعا لذلؾ اتخاذ التدابير الجماعية الفعالة لمنع كازالة أسباب التيديد
طبقا لما كرد في المادة  1/1مف الميثاؽ.
فالعبلقة بيف الجمعية كالمجمس ىي إذف عبلقة تقاطعية كال يمكف أف تككف متكازية ،كفي ىذا
الخصكص يمكف أف نذكر ببعض األمثمة أيف سكت مجمس األمف عف القياـ بكاجباتو فاضطمعت
الجمعية العامة بكاجب حفظ السمـ عمى غرار ما حصؿ إباف األزمة الككرية أيف تبنت الجمعية العامة
القرار  )5(498الصادر في  1950/2/1كالذم أعمنت فيو أف الصيف شاركت في العدكاف عمى ككريا
مف خبلؿ تقديـ الدعـ المباشر كالمساعدة ألكلئؾ الذيف ارتكبكا العدكاف ضدىا مف قبؿ ،كما أنيا قامت
بأعماؿ عدائية ضد قكات تابعة لؤلمـ المتحدة كالتي كانت منتشرة ىناؾ.2
كتبنت الحقا في  1950/11/2قرار االتحاد مف أجؿ السبلـ الذم أكدت فيو أنو:
" إذا كاف نقص اإلجماع بيف األعضاء الدائميف قد منع مجمس األمف مف ممارسة مسئكلياتو األكلى
بحفظ ا لسمـ كاألمف الدكلييف ،فإف الجمعية العامة ممزمة بالنظر في المسألة فك ار كعمؿ تكصيات مبلئمة
لؤلعضاء مف أجؿ التدابير الجماعية بما في ذلؾ...استعماؿ القكة المسمحة عند الضركرة".
كتعكد األزمة الككرية إلى إرساؿ مكفد لجنة األمـ المتحدة برقية أك تميكس مف سيكؿ عاصمة ككريا
الجنكبية تفيد بأف ككريا الشمالية حميفة االتحاد السكفييتي قد ىاجمتيا ،فاجتمع مجمس األمف كتبنى

2

 :غضباف مبركؾ ،المرجع السابؽ،ص.135

: Sidy Alpha Nadiaye, op-cit,p404.
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1

اقتراحا أمريكيا مفاده أف الغزك الككرم يشكؿ انتياكا كخرقا لمسمـ كاألمف كطالب بالكقؼ الفكرم لمقتاؿ
كبانسحاب القكات الغازية ،لكف ىذا لـ يطبؽ كلـ يكقؼ العدكاف.1
كىك ما أجبر مجمس األمف عمى االجتماع ثانية كتبني قرار جديد طالب األعضاء بتقديـ مساعدات
لككريا الجنكبية إلعادة السمـ إلى المنطقة ككافقت عمى ذلؾ  45دكلة.2
كفي  1950/7/7كحد المجمس ىذه القكات كجعميا بقيادة الكاليات المتحدة كعيف الجنراؿ "ماؾ آرثر"
عمى رأسيا ،كبعد عكدة السفير السكفييتي لمعمؿ  -كالذم كاف متكقفا مؤقتا احتجاجا عمى رفض المجمس
استبعاد ممثؿ تايكاف مف العضكية  -قرر تكقيؼ أم إجراء باستعماؿ حؽ الفيتك.
كىك ما دفع الجمعية العامة لمتحرؾ نياية أكتكبر كتبني قرار االتحاد مف أجؿ السبلـ السابؽ ذكره
بمجمكع  52صكت ضد  5كامتناع .2

3

فيذا القرار إذف ،مكف الجمعية العامة مف االضطبلع بمياـ حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كحتى تتمكف
مف القياـ بذلؾ نص عمى إمكانية عقد جمسات طارئة في ظرؼ  24ساعة كأكصى بأف يخصص كؿ
عضك مف أعضاء الجمعية العامة كحدات مف الجيش يمكف استخداميا ككحدة ضمف كحدات األمـ
المتحدة ،كما نص عمى إنشاء لجنة اإلجراءات الجماعية التي تتكلى اإليصاء بالتدابير البلزمة لمحفاظ
عمى السمـ كلك كصؿ األمر الستعماؿ القكة المسمحة ،ككذا إنشاء لجنة مراقبة المكاقؼ كالمنازعات التي
تيدد السمـ كاألمف الدكلييف.4
كلقد طبؽ القرار أيضا في العدكاف األمريكي عمى ليبيا كذلؾ بإصدار الجمعية العامة القرار رقـ
 )1986/11/20(41/38عمى إثر الغارات الجكية األمريكية عمى ليبيا كالتي قصفت طرابمس كبنغازم،
حيث أف الكاليات المتحدة األمريكية استخدمت حؽ الفيتك في مجمس األمف مما دفع بالقضية إلى أركقة
الجمعية ال عامة لمنظر فييا في دكرتيا العادية كأصدرت بشأنيا ق ار ار إلدانة اليجكـ العسكرم األمريكي

1

 :أشرؼ صياـ" ،قرار االتحاد مف أجؿ السبلـ :ىؿ ىك كسيمة ممكنة لحماية الفمسطينييف" ،سمسمة أكراؽ جامعة بيرزيت ،فمسطيف،

2

 :راجع قرار مجمس األمف رقـ  83الصادر في  ،1950/6/27بشأف التكصية إلى الدكؿ األعضاء بتقديـ المساعدة إلى جميكرية

3

:غضباف مبركؾ ،المرجع السابؽ ،ص .135

ص.2
ككريا.
4

 :راجع المكقع  www.blog-saeed.com/2009/co :تاريخ اإلطبلع.2013/5/14 :
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ضد ليبيا كاعتبرتو انتياكا لميثاؽ األمـ المتحدة كما طالب القرار الحككمة األمريكية باالمتناع عف
التيديد باستخداـ القكة أك استخداميا.

1

كفي إطار ممارسة ىذه الكظيفة يمكف لمجمعية العامة االعتماد عمى أحد ىذه الكسائؿ:
 التوصية إلى الدول :كىي الكسيمة األعـ في عمؿ الجمعية العامة ،فيمكنيا أف تكصي مثبل بقطعالعبلقات مع الدكلة المعتدية عمى غرار ما فعمتو إثر قياـ إسرائيؿ بضـ الجكالف السكرم سنة 1981
حيث كافقت باألغمبية الساحقة عمى مشركع قرار إدانة إلسرائيؿ في  1981/2/5اعتبر ما قامت بو
عمبل عدكانيا باطبل .حيث جاء في الفقرة  12منو أف الجمعية العامة تدعك كافة الدكؿ األعضاء لتطبيؽ
اإلجراءات التالية :
"...د -قطع العبلقات الدبمكماسية كالتجارية كالثقافية مع إسرائيؿ".2
كما اتخذت الجمعية كذلؾ تكصية مماثمة ضد إسرائيؿ بمكجب القرار  )1982/12/20(123إثر
عدكانيا عمى لبناف في جكيمية  1982كدعت فيو الدكؿ األعضاء إلى قطع العبلقات الدبمكماسية مع
إسرائيؿ ككقؼ كؿ االتصاالت معيا بيدؼ عزليا تماما،3كما قد تكصي الجمعية العامة بعدـ االعتراؼ
بكضع خمقو العدكاف باعتباره يمثؿ الحد األدنى لبللتزامات المفركضة عمى أعضاء المجتمع الدكلي،
حتى ال يسيؿ عمى المعتدم تسيير شئكنو بصكرة طبيعية بالكضع الجديد الذم خمفو االعتداء.
 التوصية إلى مجمس األمن :كتتخذ التكصية لمجمس األمف ىنا شكؿ التنبيو إلى المكاقؼ التيتشكؿ خط ار عمى السمـ كاألمف الدكلييف مف خبلؿ إيصائو باتخاذ التدابير البلزمة لتسكية أم مكقؼ.
كىذه التكصية ىي كاجب قانكني كحؽ في نفس الكقت لمحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف .كلقد
استعممتيا الجمعية العامة بمناسبة عدكاف صربيا كالجبؿ األسكد عمى البكسنة كاليرسؾ مف خبلؿ القرار
 )1992/12/18( 121/47كالذم جاء فيو:
"تحث الجمعية العامة مجمس األمف عمى دعكة كفي نطاؽ مسئكليتو عف حفظ السمـ كاألمف الدكلييف
قكات صربيا كالجبؿ األسكد إلى االمتثاؿ لجميع الق اررات ذات الصمة ككضع حد لؤلعماؿ العدكانية

1

 :ناجي صالح األعكج" ،الجزاءات الدكلية في الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة" ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه ،كمية

2

 :صدر ىذا القرار بمكافقة  86صكت كرفض  21كامتناع  24دكلة عف التصكيت.

الحقكؽ ،جامعة القاىرة ،د،ت،ـ ،ص.387

3

:أشرؼ صياـ ،المرجع السابؽ ،ص .17
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القررات المتصمة بجميكرية البكسنة كاليرسؾ
ا
المتعمقة بجميكرية البكسنة كاليرسؾ كتنفيذ جميع
كيكغكسبلفيا سابقا ،كأف ينظر بكجو التحديد في التدابير التالية بصكرة عاجمة:
 في حالة عدـ امتثاؿ القكات الصربية كقكات الجبؿ األسكد امتثاال كامبل لجميع ق اررات مجمساألمف ذات الصمة أف يأذف لمدكؿ األعضاء كبمكجب أحكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة
بالتعاكف مع حككمة جميكرية البكسنة كاليرسؾ باستخداـ جميع الكسائؿ البلزمة لنصرة جميكرية البكسنة
كاليرسؾ كاستعادة سيادتيا كاستقبلليا السياسي كسبلمتيا اإلقميمية ككحدتيا".

1

 اإلدانة :ىي تعبير عف عدـ المكافقة مع التصرؼ الذم أقدمت عميو الدكلة كالذم ترل الجمعيةالعامة أنو يعتبر تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف ،2كفي ىذا الخصكص نذكر قرار الجمعية العامة رقـ
(298فيفرم )951المتعمؽ بإدانة التدخؿ العسكرم الصيني لمساعدة ككريا الشمالية في عدكانيا عمى
ككريا الجنكبية ،اإلدانة الصادرة في  1956/12/9الخاصة بالتدخؿ السكفييتي في ىنغاريا ،كادانة
العدكاف األمريكي عمى ليبيا بالقرار  ،3)1986/12/20( 41/48كأخي ار نذكر إدانة العدكاف الثبلثي عمى
مصر مف طرؼ فرنسا كبريطانيا كاسرائيؿ في .41956/12/22
 وقف عضوية الدولة المعتدية :يقصد بو حرماف أحد األعضاء مف كؿ أك بعض الحقكؽكاالمتيازات داخؿ المنظمة األممية لفترة مؤقتة تنتيي بانتياء سبب فرضيا كىك نكعاف :5كقؼ شامؿ لكؿ
حقكؽ العضكية كامتيازاتيا ،ككقؼ جزئي يقتصر عمى حؽ التصكيت في الجمعية العامة فقط.6
كالكقؼ المقصكد كجزاء يفرض عمى الدكلة المعتدية ىك الكقؼ الشامؿ الكارد في نص المادة  5مف
الميثاؽ التي جاء فييا:
"يجكز لمجمعية العامة أف تكقؼ أم عضك اتخذ مجمس األمف قبمو عمبل مف أعماؿ المنع أك القمع
عف مباشرة حقكؽ العضكية كمزاياىا ،كيككف ذلؾ بناء عمى تكصية مف مجمس األمف."...
كيشترط لتطبيؽ ىذه الكسيمة تكافر أمراف:
1

 :مرجع ممارسات مجمس األمف  ،المكقع ، www.un.org/arabic/sc/repertoire :ص.217-216

3

 :راجع المكقعwww.un.org/documents/ga/res/4/ares4.htm :

2

 :عمي ناجي صالح األعكج ،المرجع السابؽ ،ص .495

4

 :أنظر في تفاصيؿ العدكاف عمى مصر :عمر زكي غناشي" ،االعتداء الثبلثي عمى مصر كالتعكيضات عف األضرار" ،في المجمة

5

 :محمد طمعت الغنيمي ،المرجع السابؽ ،ص.909

المصرية لمقانكف الدكلي ،العدد الثالث عشر.1957 ،
6

 :المرجع نفسو ،ص .911
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 سبؽ اتخاذ مجمس األمف عمبل مف أعماؿ القمع أك المنع ضد العضك المقصكد؛ صدكر قرار الكقؼ مف الجمعية العامة بأغمبية  3/2األعضاء الحاضريف كالمشاركيف فيالتصكيت كفؽ ما تنص عميو المادة  2/12مف الميثاؽ كبإجماع الدكؿ دائمة العضكية في المجمس.
كمعنى ىذيف الشرطيف ىك أف جزاء الكقؼ جزاء تكميمي لتصرؼ قاـ بو مجمس األمف كيترتب عميو
حرماف العضك المعاقب مف مباشرة حقكؽ العضكية في كؿ فركع األمـ المتحدة كالمؤتمرات الدكلية التي
تتـ بإشرافيا كال ينطبؽ ذلؾ عمى الككاالت المتخصصة إال إف كاف دستكر إنشائيا كقكاعد تنظيـ العبلقة
بينيا كبيف األمـ المتحدة تنص عمى ذلؾ.1
 الطرد  :ىك إجراء إكراىي ضد إرادة الدكلة المعتدية ،يكقع عمييا كعقاب عمى تمادييا في انتياؾأحكاـ الميثاؽ ،كيعد أشد الجزاءات خطكرة ،حيث يترتب عميو عزؿ الدكلة المطركدة في عبلقاتيا الدكلية
عف بقية الدكؿ  ،2كلقد كرد النص عمى ىذه الكسيمة في المادة  6مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي تنص
عمى أنو " :إذا أمعف عضك مف أعضاء األمـ المتحدة في انتياؾ مبادئ الميثاؽ جاز لمجمعية العامة
أف تفصمو مف ىيئة األمـ المتحدة بناء عمى تكصية مف مجمس األمف".
أقرت ىذه المادة بفعؿ إلحاح االتجاه المؤيد لو بزعامة االتحاد السكفييتي سابقا ،مع اإلشارة إلى
كلقد ّ

تأكيد المؤتمر في ساف فرانسيسكك عمى كجكب تكفير مبررات أساسية لمطرد كرضا الشعب عف انتياؾ
حككمتو لمميثاؽ مما يرتب عنو فقدىا لشرط محبة السبلـ الذم يعد شرطا أساسيا لمعضكية في منظمة
األمـ المتحدة.3
كلمعمؿ بكسيمة الطرد يجب تكفر شرطيف أساسييف:
 الشرط الموضوعي :كىك إثبات اإلمعاف كالتمادم في االنتياؾ مف خبلؿ تعمد تك ارره مع مايتضمنو مف سكء نية ،أم إثبات إصرار العضك كاستم ارره في الخركج عمى مبادئ األمـ المتحدة
كاإلثبات ىنا يخضع لمسمطة التقديرية لممنظمة التي تعمميا كيفما تشاء.4

1

 :إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص.648

3

 :تنص المادة  6مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى ما يمي " :إذا أمعف عضك مف أعضاء "األمـ المتحدة" في انتياؾ مبادئ الميثاؽ

2

 :محمد طمعت الغنيمي ،المرجع نفسو ،ص .910-909

بناء عمى تكصية مجمس األمف..
جاز لمجمعية العامة أف تفصمو مف الييئة ن
 : 4إبراىيـ العناني ،المرجع السابؽ ،ص.127-126
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 الشرط اإلجرائي :كىك أف يتخذ قرار الطرد بمكافقة أغمبية ثمثي أعضاء الجمعية العامة كبناء عمىتكصية مف مجمس األمف كمسألة طرد مف المسائؿ المكضكعية فيجب مكافقة كؿ األعضاء الدائميف في
مجمس األمف أك عدـ اعتراضيـ عمى األقؿ.1
كلئلشارة فإنو ال تمتزـ الجمعية العامة بقرار المجمس فإف اقتنعت بأسباب الطرد فعمت كاف لـ تقتنع
فيي غير ممزمة بذلؾ رغـ مكافقة الدكؿ دائمة العضكية التي ستظؿ كببل شؾ بعيدة عف تكقيع ىذا
الجزاء عمييا باعتبار حؽ النقض الذم تتمتع بو لكقؼ قرار يقضي بذلؾ سكاء بالنسبة ليا أك لدكلة
حميفة ليا .
كقاعدة عدـ إلزاـ الجمعية العامة بقرار المجمس نابعة بالقياس مف قاعدة قبكؿ األعضاء الجدد التي
صدرت بشأنيا تكصية مف محكمة العدؿ الدكلية أف تكصية مجمس األمف ال تمزـ الجمعية العامة.2
كلحد اليكـ ،فمـ يحصؿ كأف تـ تكقيع جزاء الطرد عمى أم مف أعضاء األمـ المتحدة برغـ حاالت
العدكاف المتكررة التي تحصؿ سنكيا،كالمحاكلة الكحيدة في ىذا الخصكص كانت ككما سبقت اإلشارة
إلييا محاكلة عزؿ جنكب إفريقيا بسبب عدكانيا عمى ناميبيا كاحتبلؿ جزء مف إقميميا كالتي فشمت بسبب
استخداـ الكاليات المتحدة كبريطانيا كفرنسا لحؽ الفيتك ضد القرار الذم أيدتو  10دكؿ كامتنعت دكلتاف
عف التصكيت عميو.3
ثانيا :دور محكمة العدل الدولية في التصدي لجريمة العدوان
تعد محكمة العدؿ الدكلية الجياز القضائي في منظمة األمـ المتحدة ،كتتكلى ميمة الفصؿ في
ّ
المنازعات التي تثكر بيف الدكؿ ،تعمؿ المحكمة كفؽ نظاـ أساسي مندمج ضمف أحكاـ ميثاؽ األمـ
المتحدة ،كبالتالي فكؿ دكلة كافقت عمى ميثاؽ األمـ قد كافقت تمقائيا عمى نظاـ محكمة العدؿ،
كلممحكمة سمطة تقديرية كاسعة في مجاؿ تكييؼ أفعاؿ العدكاف كمكاجية االستخداـ غير المشركع لمقكة.
كترتكز سمطتيا ىذه عمى المادة  1/36مف نظاميا األساسي التي لـ تحد بأم شكؿ مف األشكاؿ
منيا ،إال أنيا كمع ذلؾ ال تقكـ بدكر رقابي عمى تصرؼ مجمس األمف بتكييؼ الفعؿ عمى أنو عدكاف أك
عدـ القياـ بذلؾ .ففي فتكاىا التي أصدرتيا إثر نظرىا قضية اآلثار الخاصة بالدكؿ حكؿ الكجكد الجنكب

1

 :المادة  27الفقرة.3

3

 :إبراىيـ الد ارجي ،المرجع السابؽ ،ص.656

2

 :راجع الرأم االستشارم لمحكمة العدؿ الدكلية ( )1948/5/28بشأف قبكؿ أعضاء جدد في المنظمة.
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إفريقي في ناميبيا ،قررت المحكمة أنو "ليس ليا أية صبلحيات قضائية أك حؽ الطعف في الق اررات التي
اتخذىا أعضاء منظمة األمـ المتحدة متى تعمؽ األمر بيا".1
أم أف المحكمة تعترؼ باستقبللية عمؿ مجمس األمف لكف تشترط أال يتـ اتخاذ أم قرار خاص
بتفسير ميثاؽ األمـ المتحدة دكف مراعاة بعض القكاعد كالسمطة التقديرية كمعايير عدـ التعسؼ في
استعماؿ السمطة كغيرىا ،أم بحذر يعتمد معيار تحديده عمى القكاعد الفقيية المتعارؼ عمييا.
كبالتالي تتمتع المحكمة بسمطة تكييؼ الفعؿ عمى أنو عدكاف عمى الرغـ مف ممارسة السمطة في
كقت كاحد دكف أف يعترض أحدىما اآلخر.2
كمع ذلؾ ،رفضت محكمة العدؿ االدعاء الميبي بشأف اتخاذ تدابير حماية مؤقتة لمحاكمة المتيميف
بتفجيرات لككريي أماـ القضاء الكطني بفعؿ أف مجمس األمف فصؿ في القضية ،كأف مف كاجب الدكؿ
أعضاء األمـ المتحدة تنفيذ ق اررات مجمس األمف بناء عمى ما تنص عميو المادة  25مف الميثاؽ.
كنشير ىنا إلى أف االلتزامات التعاىدية بمكجب ميثاؽ األمـ المتحدة تسمك عمى أية التزامات
أخرل ،3كمف منظكر العدالة الجنائية ،فإف االختصاص الثانكم كالتكميمي لممحكمة بالتكييؼ تعتريو عدة
نقائص منيا ما ىك قائـ عمى نفي إعماؿ االقتراح المتعمؽ بطمب المحكمة مف الجمعية العامة أك مجمس
األمف السعي نحك الحصكؿ عمى فتكل منيا بشأف جريمة عدكاف إف كاف ىك نفسو ال يرل بحدكثيا.

4

كعمى العمكـ ،فقد حاكؿ الفريؽ العامؿ عمى جريمة العدكاف سنة  2009تكميؿ النقص في طرؽ
تدخؿ المحكمة لمتصدم لجريمة العدكاف ،حيث أف اختصاصيا اختيارم إذا ما قكرف باختصاص
المحكمة الج نائية الذم ىك اختصاص تمقائي رغـ أف ىذا التصرؼ يمكف االعتراض عميو ،فعمى أم
أساس كمف أية قاعدة مف قكاعد النظاـ الدكلي بني ىذا الفرؽ بيف المحكمتيف؟
فمك كاف التفريؽ بيف المحكمة كمجمس األمف فإف ىذا لو ما يبرره مف متطمبات العدالة الجنائية
كأنشطة حفظ السبلـ ،أما بيف المحكمة الجنائية كمحكمة العدؿ فمف الصعب إيجاد سند قانكني ليا.
1

 :الرأم االستشارم الصادر عف محكمة العدؿ الدكلية في  ،1971/6/21راجع الكثيقةICJ,Rec1971,89,p45. :

2

 :كىك ما طبؽ في قضية الرىائف الدبمكماسييف كالقنصمييف األمريكييف في طيراف  ،راجع القرار الصادر في ،1980/5/24

3

 :أنظر في شأف مسألة تفسير كتطبيؽ اتفاقية مكنتلاير  1971الناتج عف حادث لككريي  ،األمر الصادر في ،1992/4/14

4

 :تقرير الفريؽ العامؿ المعني بجريمة العدكاف الكثيقة ،pcnicc/2002/2/add.2 :الصادرة في ،2002/7/24ص.4

كذلؾSidy Alpha Ndiaye, op-cit, p405.:

الكثيقة ،icj,rec1980,p21. :ككذلؾ قضية األنشطة العسكرية كشبو العسكرية بنيكاراجكا ،الكثيقة icj,rec,1986,p433.
الكثيقةicj,rec1992,p15. :
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 .أنظر

إال أنو كرغـ تفاكت الميمة ،فإف الشراكة في عمؿ التكييؼ أمر إيجابي مف ناحية أنو يمنع التيرب
كالتبلعب الذم قد يحصؿ مف مجمس األمف بتسييس القضية السيما مف جية االستقبللية التي تتمتع بيا
المحكمة الجنائية مف ناحية كقدرة محكمة العدؿ عمى مكاجية الدكؿ مف جية أخرل ،كاألكيد أف ىذا
الشيء ىك ما دفع المشاركيف في مؤتمر كمباال إلى اإلبقاء عمى اختصاص محكمة العدؿ في الكثيقة
الختامية لممؤتمر –كلك أنو اختصاص تكميمي .1
كعمى العمكـ تكجد طريقتاف التصاؿ عمـ المحكمة بقياـ جريمة عدكاف ،فإما أف ترفع دكلة معتدل
عمييا إلييا قضية متعمقة بذلؾ ،أك أف يطمب منيا رأم استشارم مف مجمس األمف أك الجمعية العامة
لؤلمـ المتحدة.
 -1رفع الدعوى من الدولة المعتدى عمييا :يتطمب العمؿ بيذه الطريقة رضا جميع األطراؼ
المتنازعيف كفؽ ما تنص عميو المادة  1/36مف النظاـ األساسي لممحكمة.
فاختصاص المحكمة كما سبؽ القكؿ ىك اختصاص اختيارم فتنعقد كالية المحكمة بعد االتفاؽ بيف
الدكلتيف المتنازعتيف عمى عرض القضية عمى المحكمة أك بكجكد اتفاقيات سابقة بيف الدكلتيف عمى
اختصاص المحكمة بأم نزاع يثكر مستقببل بينيما.

2

كيمكف في أحكاؿ معينة أف يصبح اختصاصيا جبريا إذا أعمنت دكلة ما قبكؿ اختصاص المحكمة
بشأف نظاـ المنازعات القانكنية التي تنشأ بينيا كبيف دكلة أخرل تقبؿ االختصاص ذاتو ،كىذا ما جاء في
نص المادة  36حيث تقر المحكمة بكاليتيا الجبرية متى كانت المنازعة القانكنية مرتبطة بػ:
 تفسير أية معاىدة؛ أية مسألة مف مسائؿ القانكف الدكلي؛ تحقيؽ كاقعة مف الكقائع تككف بمثابة خرؽ اللتزاـ دكلي؛ -نكع مف التعكيض المترتب عمى خرؽ التزاـ دكلي كمدل ىذا التعكيض.

3

كعمى كجو أكثر تحديدا فيناؾ ثبلث فئات مف الدكؿ يمكنيا التقاضي في مسائؿ العدكاف كغيرىا مف
المسائؿ أماـ المحكمة كىي:
: Sidy Alpha, op-cit, p406.

3

: David Ruzié, Droit international public, Éditions Dalloz, Paris,1994,p167.

 :الفقرة الثانية مف المادة  36مف نظاـ محكمة العدؿ الدكلية ،متاح عمى المكقع:

www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute/php
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1
2

 الدكؿ األعضاء في منظمة األمـ المتحدة بمكجب المادة  1/ 93مف الميثاؽ؛ الدكؿ غير األعضاء في المنظمة األممية كاألعضاء في نظاـ المحكمة كذلؾ بناء عمى شركطخاصة تضعيا الجمعية العامة بعد تكصية مف مجمس األمف في كؿ حالة عمى حدا كذلؾ بمكجب
المادة.2/93

1

كيصبح مف حؽ ىذه الدكؿ المشاركة في انتخاب القضاة كترشيحيـ كالمشاركة في المؤتمرات التي
تتـ برعاية األمـ المتحدة بشرط أف تدفع ما عمييا مف التزامات تجاه المحكمة؛
 الدكؿ التي ترغب في التقاضي أماـ المحكمة دكف أف تككف أطرافا في نظاميا كال في نظاـ األمـالمتحدة ،كيتـ ذلؾ بمكجب ما قررتو المادة  2/35التي فرضت عمييا القبكؿ بشركط يحددىا مجمس
األمف ،كقد حددت ىذه الشركط بمكجب قرار أصدره في 1947كىي:
أ -إيداع تعيد مسبؽ بقبكؿ اختصاص المحكمة سكاء كاف اختصاصا عاما أك خاصا بدعكل
بذاتيا؛
ب -صبلحية المحكمة في فض النزاعات حكؿ صحة التصريح كآثاره.

2

 -2طمب فتوى من طرف الجمعية العامة أو مجمس األمن :تنص المادة  65مف نظاـ المحكمة
كالمادة  96مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو لممحكمة أف تفتي في أية مسألة قانكنية بناء عمى طمب
أم ىيئة رخص ليا الميثاؽ استفتاءىا ،كالفتكل ىنا ليا طابع استشارم أم أنيا غير ممزمة 3،إال أنيا
ذات كزف سياسي كقانكني ال يمكف إىماليا بسبب أنو صادر مف إحدل فركع األمـ المتحدة كمف ىيئة
قضائية رفيعة المستكل.

4

1

 :طبقت ىذه الشركط الخاصة عمى سكيس ار عاـ  1974قبؿ انضماميا إلى عضكية منظمة األمـ المتحدة في  ،2002راجع

2

 :نذكر مف بيف الدكؿ التي أكدعت تصريحا عاما لمتقاضي قبؿ انضماميا إلى المنظمة :ألمانيا ،فيتناـ الجنكبية ،كمبكديا ،فنمندا،

لمتفصيؿ أكثر :محمد عزيز شكرم ،التنظيـ الدكلي العالمي بيف النظرية كالكاقع ،دار الفكر  ،دمشؽ.1973 ،

إيطاليا ،الياباف ،الكس ،كمف الدكؿ التي أكدعت تصريحا خاصا نذكر :إيطاليا في قضية الكنز المنقكؿ مف ركمانيا ،ألبانيا في
قضية مضيؽ ككرفك .محمد عزيز شكرم ،المرجع نفسو ،ص.257
3

:يمكف اإلشارة إلى مثاؿ عف طمب الجمعية العامة لفتكل مف محكمة العدؿ بخصكص اآلثار القانكنية لتشييد جدار في األراضي

4

 :محمد طمعت الغنيمي ،المرجع السابؽ ،ص .745

المحتمة .الكثيقة .A/ES-10/273
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كعمى الع مكـ تتمتع المحكمة بسمطة تكييؼ الفعؿ عمى أنو عدكاف أك أنو ليس كذلؾ بغض النظر
عف طريقة تكصؿ عمميا بالجريمة ،استنادا لممادة  ،2/36كذلؾ ما نجد لو تطبيقا في قضية نيكاراجكا
لسنة  1986كقضية مضيؽ ككرفك لسنة 1949كغيره.1
أما بخصكص قضية نيكاراجكا ،فبعد قياـ الكاليات المتحدة األمريكية بأنشطة عسكرية في إقميـ
نيكاراجكا ،ادعت أف ىذه األعماؿ كانت بدافع حؽ الدفاع الشرعي ردا عمى اعتداءاتيا عمى السمفادكر ك
اليندكراس ،إال أف المحكمة ردت بأف تصرفيا ذلؾ استخداـ غير مشركع لمقكة المسمحة ال يمت بصمة
لحؽ الدفاع الشرعي ألف ىذا األخير ال يمكف ممارستو إال ردا عمى ىجكـ مسمح كذلؾ بقكليا:
" يجب أال يفيـ الدفاع الشرعي أنو تجاكز القكات النظامية لدكلة ما حدكد دكلة أخرل أك إرساؿ
عصابات مسمحة فقط".
كما أكدت بأف األنشطة التي قامت بيا تعد خرقا لمكاجب الذم يفرضو عمييا القانكف الدكلي العرفي
بعدـ التدخؿ في شؤكف دكلة أخرل كبعدـ المساس بسيادتيا أك استعماؿ القكة ضدىا ،ككذلؾ سماحيا
لمطائرات بالتحميؽ فكؽ إقميـ نيكاراجكا .
كأشارت أيضا إلى أف قياـ الكاليات المتحدة األمريكية بكضع ألغاـ في المياه الداخمية أك اإلقميمية
لنيكاراجكا في األشير األكلى مف عاـ  1984تصرؼ يخرؽ التزاماتيا الدكلية المقررة بمكجب القانكف
الدكلي العرفي القاضي  -إضافة لما سبؽ قكلو  -بعدـ انتياؾ سيادتيا كعدـ تعطيؿ التجارة البحرية
السممية.2

1

 :قامت بريطانيا بإرساؿ إعبلف أللبانيا تعمميا فيو أنيا ستقكـ بأعماؿ تنظيؼ لؤللغاـ البحرية المزركعة في حدكد القناة كىذا بيد

إصابة ضباط تابعيف ليا كانكا عمى متف مدمرة بريطانية إثر ارتطاميـ بمغـ بحرم ،فرفضت ألبانيا ذلؾ كاعتبرت أم عممية تنظيؼ
بمثابة انتياؾ لمسيادة اإلقميمية ليا ،كرغـ ذلؾ قامت بريطانيا بالعممية مدعية أنيا لما أرسمت كاسحات األلغاـ إلى المضيؽ ،كاف ذلؾ
لمحفاظ عمى األدلة  ،كىنا أصدرت المحكمة فتكل بأف حؽ التدخؿ المزعكـ ال يمكف تخيمو مف طرؼ المحكمة إال كتبياف لسياسة

القكة ،ىذه السياسة التي أدت في الماضي إلى تعسؼ خطير ،كالذم ال يمكف أف يجد لو أم مكاف في القانكف الدكلي .كلمعمـ فقد

أشارت محكمة العدؿ إلى الطبيعة العرفية لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني الكاجبة االحتراـ في ىذه القضية بمفت انتباه السمطات

األلبانية إلى أنو كاف مف كاجبيا تحذير السفف البريطانية الحربية مف االقتراب مف حقؿ األلغاـ ليس استنادا عمى اتفاقيات الىام

 1907التي تنطبؽ زمف الحرب فقط بؿ باالستناد عمى مبادئ عامة مستقرة كتحديدا عمى االعتبارات األكلية لئلنسانية ،فضبل عف
التزاـ كؿ دكلة بعدـ السماح باستخداـ أراضييا عمدا في األعماؿ التي تتناقض مع حقكؽ الدكؿ األخرل .أنظر :فانساف شينام،

"مساىمة محكمة العدؿ الدكلية في القانكف الدكلي اإلنساني" ،في المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد ،2003 ،850ص.5

2

 :مكجز األحكاـ كالفتاكل كاألكامر الصادرة عف محكمة العدؿ الدكلية ،1991-1948 ،منشكرات األمـ المتحدة ،نيكيكرؾ،

،1992ص.212
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كما يمكف كذلؾ أف نشير في ىذا الخصكص إلى حكـ المحكمة في قضية "برشمكنة تراكش" الصادر
في  1970/2/5كالذم جاء فيو:
"..إنيا التزامات مفركضة عمى الجميع كتستنتج مثؿ ىذه االلتزامات عمى سبيؿ المثاؿ في القانكف
الدكلي المعاصر مف حظر أعماؿ العدكاف كاإلبادة الجماعية."...

1

كعمى العمكـ فحؽ طمب الفتكل ىك حؽ أصيؿ لمجمس األمف كالجمعية العامة كلسائر فركع الييئة
كالككاالت المتخصصة المرتبطة بيا متى أذنت الجمعية العامة بذلؾ في أم كقت ،أما الدكؿ فمـ يمنحيا
نظاـ المحكمة ىذه السمطة حتى ال يتحكؿ اختصاص المحكمة االختيارم إلى اختصاص إلزامي .
كفي خبلؿ المناقشات التي دارت حكؿ المحكمة الجنائية الدكلية تـ التعرض إلى إمكانية طمب الفتكل
مف المحكمة الجنائية مف خبلؿ تقديـ تكصية إلى الجمعية العامة باإلحالة إلى محكمة العدؿ الدكلية
كذلؾ بمكجب المادة  2/119مف النظاـ األساسي ،2كتـ االتفاؽ عمى تأجيؿ المكضكع إلى دكرات
الحقة .
الفرع الثاني :مبدأ التكامل بين القضاء الجنائي الوطني والقضاء الدولي
سنحاكؿ في ىذا الفرع التطرؽ إلى كيفية تفعيؿ مبدأ التكامؿ بيف عمؿ القضاء الجنائي الدكلي
كالقضاء الكطني بناء عمى ما كرد في ميثاؽ ركما (أكال) ،ثـ لدراسة اآلثار الناجمة عنو (ثانيا).
أوال :تفعيل مبدأ التكامل
يعد االختصاص الجنائي لمدكؿ مف أىـ مظاىر السيادة الكطنية ،كىك ما جعؿ إنشاء قضاء جنائي
دكلي أم ار متخكفا منو نكعا ما بكصفو ييدد ىذه السيادة.
إال أف كاضعي نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية تنبيكا ليذه المسألة لذا قامكا بإيجاد نكع مف التكازف
بيف اختصاص القضاء الكطني كاختصاص القضاء الدكلي،األمر الذم مف شأنو الحد مف إفبلت
مرتكبي الجرائـ ذات الطابع الدكلي مف العقاب.
كفي ىذا اإلطار جعمت األكلكية في انعقاد االختصاص لمقضاء الكطني ،كىك ما اصطمح عمى
تسميتو بمبدأ التكامؿ الذم كخبلفا لما كرد سابقا في أنظمة المحاكـ المؤقتة  -يكغكسبلفيا ـ 2/9كركاندا

1
2

 :القضية المتعمقة بشركة برشمكنة لمجر كاإلنارة كالطاقة المحدكدة ،المرجع نفسو،ص.100

 :أعماؿ المجنة التحضيرية في دكرتيا السابعة( 02-26إلى  )2001/3/9المرفؽ الثاني،الكثيقة

 ،PCNICC/2001/L.1/Add.1المادة،13ص.9
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ـ -2/8التي كانت ذات اختصاص مسبؽ عمى مرتكبي الجرائـ الدكلية مف القضاء الكطني ،فإف نظاـ
ركما لـ يجعؿ المحكم ة ىيئة فكؽ الدكؿ كلـ يجعميا تحؿ محؿ األنظمة الكطنية بؿ أنو ككفقا لممادتيف
1ك 17فيي محكمة مكممة لدكر رئيسي يضطمع بو القضاء الكطني.

1

كتمكف أىمية تبني نظاـ ركما لمبدأ التكامؿ في :
 تزايد عدد ضحايا انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني خبلؿ الحركب كالنزاعات مما أضحى ييددالسمـ كاألمف الدكلييف؛
 ضركرة صياغة نظاـ يضمف مقاضاة مرتكبي الجرائـ التي تثير قمؽ المجتمع الدكلي؛ حث السمطات الكطنية عمى معاقبة مرتكبي الجرائـ الدكلية ؛ احتراـ السيادة الداخمية لمدكؿ كتفعيؿ العدالة الجنائية الدكلية في آف كاحد.2كمبدأ التكامؿ إذف ،ىك عبارة عف صياغة تكافقية تبنتيا الجماعة الدكلية لتككف بمثابة نقطة ارتكاز
لحث الدكؿ عمى محاكمة المتيميف بارتكاب جرائـ دكلية ،كىك العمؿ الذم ستقكـ المحكمة بتكممتو إف
عجز القضاء الكطني عف فعؿ ذلؾ ألم سبب كاف.3
كلقد كانت مسألة التكامؿ كاسناد االختصاص بشأنو محؿ جدؿ كبير لدل إنشاء المحكمة الجنائية
الدكلية كتمخصت أىـ ىذه النقاشات في أربعة اقتراحات قدمت حكؿ كيفية قبكؿ اختصاص المحكمة:
 لكؿ دكلة طرؼ الخيار في قبكؿ أك رفض اختصاص المحكمة بشأف بعض أك كؿ الجرائـ الداخمةفي كاليتيا ،كىك نظاـ "  opting outأك."opting in

4

 نظاـ رضا الدكلة المعنية سكاء كانت طرفا في نظاـ ركما أك ليا عبلقة بالجرائـ المرتكبة؛ االختصاص التمقائي لممحكمة بمجرد االنضماـ أك التصديؽ عمى نظاميا األساسي؛ -الدكؿ غير األطراؼ في النظاـ ال يطبؽ عمييا التكامؿ إال إذا رضيت بالتعاكف مع المحكمة.

1
2

5

 :سكاكني باية ،العدالة الجنائية الدكلية ،دار ىكمة ،الجزائر ،2003 ،ص.90

 :عبد الفتاح محمد سراج ،مبدأ التكامؿ في القضاء الجنائي الدكلي ،دراسة تحميمية تأصيمية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،2001 ،

ص .7

: Mahmoud Chérif Bassiouni, « La cour pénale internationale », in RGDPI, 1ère trimestre,

3

2000,p5.

 :4نظاـ  opting inمعناه القبكؿ باختصاص المحكمة بمكجب تصريح فقط ،كنظاـ  opting outمعناه السماح لمدكؿ بالخركج

عمى نظاـ المحكمة بمكجب إصدار تصريح برفض اختصاصيا في مسألة معينة.راجع المكقعwww.nivel.eu :

: Politi, « Le statut de Rome de la Cour pénale internationale »,in RGDPI,N°2,1999,p841.
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5

كبعد المناقشات الجدلية ،تـ التكصؿ لنص المادة  17لتقرر الكالية التكاممية لممحكمة التي ال تتعدل
عمى السيادة الكطنية لمقضاء الكطني طالما كاف ىذا األخير قاد ار كراغبا لمباشرة التزاماتو القانكنية
بالنسبة لمدكؿ األعضاء ،أما بخصكص الدكؿ غير األعضاء فيمكنيا قبكؿ اختصاص المحكمة مف
خبلؿ إعبلف يكدع لدل قمـ المحكمة .كتككف الدكلة غير راغبة في القياـ بالمحاكمة إذا :
 ل قد جرل االضطبلع بالتدابير أك يجرم االضطبلع بيا أك اتخذ قرار كطني لحماية الشخصالمعني مف المساءلة الجنائية عف جريمة داخمة ضمف اختصاص المحكمة؛
 إذا حدث تأخير ال مبرر لو في التدابير مما يتعارض مع نية تقديـ المعني لمعدالة؛ إذا لـ يتـ مباشرة التدابير أك ال تجرم مباشرتيا بشكؿ نزيو ،أك تمت مباشرتيا عمى نحك يخالؼنية تقديـ المعني لمعدالة.1
كتككف الدكلة غير قادرة عمى ذلؾ في حالة االنييار الكمي أك الجكىرم في نظاميا القضائي الكطني،
أك عدـ تكافرىا عمى نظاـ قضائي أصبل بشكؿ يجعميا غير قادرة عمى إحضار المتيـ أك الحصكؿ عمى
األدلة أك ألية أسباب أخرل تراىا المحكمة.2
إف اختصاص المحكمة يككف في حالة كجكد فراغ قضائي ناجـ عف سكء اإلدارة أك االنييار ،
كيعتمد عمى شرطي اإلقميمية كالجنسية ،مع مبلحظة أنو قد تـ استبعاد االختصاص القضائي العالمي
لما يثيره ىذا األخير مف مشاكؿ تنازع االختصاص فشرط اإلقميمية يسمح ألية دكلة كقع الجرـ عمى
إقميميا بمعاقبة المتيـ رغـ ككنو رعية لدكلة أخرل ،كمبدأ الجنسية يعني أف تقكـ الدكلة بمعاقبة رعاياىا
عف الجرائـ التي يرتكبكنيا عمى أم إقميـ ،كيتـ إعماؿ المعياريف معا.
إف إحالة قضية ما مف طرؼ مجمس األمف لممحكمة الجنائية ال تمنع مف تطبيؽ مبدأ التكامؿ السيما
بتكفر شركط عدـ المقبكلية التي جاءت بيا المادة  17حيث ال تقبؿ المحكمة نظر الدعكل إذا:
 كانت تجرم تحقيقا كمقاضاة في الدعكل دكلة ليا كالية عمييا ما لـ تكف الدكلة غير راغبة فياالضطبلع بالتحقيؽ أك المقاضاة أك غير قادرة عمى ذلؾ؛

1
2

 :عبد الفتاح محمد سراج ،المرجع السابؽ ،ص . 50-49

 :لؤم محمد حسف النايؼ"،العبلقة التكاممية بيف المحكمة الجنائية كالقضاء الكطني" في مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية

كالقانكنية ،المجمد ،27العدد الثالث ،2011 ،ص.539

أنظر كذلؾSalvatore ZAPPALA, La justice pénale internationale, Montchrestien, Italie, p128.:
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 كانت قد أجرت تحقيقا في الدعكل دكلة ليا كالية عمييا كقررت عدـ مقاضاة الشخص المعني مالـ يكف القرار ناجما عف عدـ رغبة أك قدرة الدكلة عمى المقاضاة ؛
 كاف الشخص المعني قد سبؽ كحككـ عمى السمكؾ مكضكع الشككل ،فبل يجكز لممحكمة إجراءمحاكمة طبقا لمفقرة 3مف المادة20؛
 لـ تكف الدعكل عمى درجة كافية مف الخطكرة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.1كلقد تـ التّأكيد عمى أف اختصاص المحكمة تكميمي فقط لمقضاء الكطني في عدة مناسبات عمى
غرار ما فعمو مكتب جمعية الدكؿ األطراؼ في تقريره عف عممية التقييـ في المؤتمر االستعراضي -
تقييـ مبدأ التكامؿ  -مف القكؿ بأف المحكمة الجنائية ىي محكمة "المبلذ األخير".2
لذا فإف نظاـ ركما األساسي يعتمد بشكؿ كبير عمى األعماؿ ك األنشطة التي تتخذ عمى المستكل
الكطني ،كأشار نفس التقرير إلى الحاالت المعركضة المحكمة (الككنغك ،إفريقيا الكسطى ،أكغندا،
دارفكر) ثـ أكد في جميعيا عمى عدـ اتخاذ إجراءات بشأنيا مف القضاء الكطني.
كيمكف أف يتّخذ التكامؿ كجيا إيجابيا مف نكع أخر ،كىك قد يتمثؿ في قياـ المحكمة الجنائية بجميع
األنشطة اليادفة لتعزيز قدرة القضاء الكطني لتمكينو مف إجراء تحقيقات كمحاكمات كطنية حقيقية
لمرتكبي الجرائـ المدرجة ضمف نظاـ ركما ،بدكف تدخميا في سير إجراءات التقاضي أك إصدار األحكاـ
أك تمقي المساعدة مف الدكؿ عمى أساس طكعي مف خبلؿ البرامج التعاكنية بيف الدكؿ نفسيا ككذا مف
خبلؿ المنظمات اإلقميمية الدكلية كالمجتمع المدني ،كيمكف تقسيـ ىذه المساعدات إلى ثبلث فئات:
 المساعدة القانكنية التي تتضمف كضع إطار قانكني مناسب كالمساعدة في التغمب عمى العقباتالداخمية التي تعترض إصدار ىذا القانكف أك تقديـ المساعدة لمتصديؽ عمى الصككؾ المتعمقة بالتحقيؽ
كالمقاضاة عمى أخطر الجرائـ؛
 المساعدة التقنية كبناء القدرات عمى غرار القياـ بتدريب الشرطة كالمحققيف كالمدعيف العاميف كبناءالقدرات في مجاؿ حماية الشيكد كالضحايا كالخبرة في مجاؿ الطب الشرعي كتدريب القضاة كالمحاميف
كتكفير األماف كاالستقبلؿ لممكظفيف؛
: Bazclaire j.p, Certin t, La justice pénale internationale son évolution, son avenir de Nuremberg à
2

1

la Haye, Presse universitaire de France, 2000,p97-98.

 :الدكرة الثامنة المستأنفة ،نيكيكرؾ ،مف 22إلى  25مارس ،2010تقرير المكتب عف عممية تقييـ مبدأ التكامؿ ،سد فجكة اإلفبلت

مف العقاب ،الفقرة ،3ص ،2الكثيقة ICC-ASP/8/51.
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 المساعدة في بناء اليياكؿ األساسية المادية كالمحاكـ كالسجكف ككيفية تشغيؿ ىذه المؤسسات كفؽالمعايير المقبكلة دكليا.1
كلـ يكتؼ التقرير بما سبقت اإلشارة لو فقط ،بؿ حض عمى العمؿ بالتكامؿ حتى إف تعمؽ األمر
بحاالت ارتكاب جرائـ غير داخمة في اختصاص المحكمة مف خبلؿ دعـ التعاكف بيف الدكؿ كبينيا كبيف
المنظمات اإلقميمية بصكرة كقائية تضمف عدـ كجكد فجكة في العقاب.2
كىك ما مف شأنو أف يؤثر باإليجاب عمى جريمة العدكاف التي ىي مف الجرائـ التي تختص بيا
المحكمة الجنائية ،لكف ىذا االختصاص حاليا مكقكؼ النفاذ  -كما نعمـ  -ففي ىذه الحالة يصبح
القضاء الكطني البديؿ األمثؿ كالمخكؿ بالعقاب عمييا.
إف مصطمح التكامؿ اإليجابي القى بعض المعارضة مف المجتمعيف في الدكرة الثامنة المستأنفة
بسبب الغمكض الذم سيمحؽ التكامؿ المعركؼ في نظاـ ركما بشكؿ يجعمو متناقضا معو ،كما القى
تأييدا مف عدد كبير مف الدكؿ عمى أساس أنو تطكر ممحكظ لـ يسبؽ لو مثيؿ في نظاـ المحكمة ،مف
خبلؿ أنو يعبر عف األنشطة كالتدابير التي تعزز مف خبلليا االختصاصات الكطنية كتمكف مف القياـ
بإجراءات كطنية حقيقية كأنو ال يشكؿ نقيضا لمتكامؿ بمفيكمو التقميدم مطمقا.3
كنفس النيج المكصكؼ سمكو المجتمعكف في كمباال ،حيث قدمكا مشركعا غير رسمي لجيتي
التنسيؽ  -الدانمرؾ كجنكب إفريقيا  -بخصكص مبدأ التكامؿ أشاركا فيو إلى التكامؿ بمفيكمو التقميدم
الذم يعني أف تكمؿ محكمة الجنايات المحاكـ الكطنية كأشاركا إلى المفيكـ الحديث لو  -اإليجابي -
الذم يعني مساعدة الدكؿ لبعضيا البعض أك مساعدتيا لممحكمة لمكافحة اإلفبلت مف العقاب.

4

ثانيا :آثار مبدأ التكامل
يرتب مبدأ التكامؿ عدة آثار في مكاجية الدكؿ المعنية بو سكاء مف ناحية كجكب تعديؿ تشريعاتيا
مع ما ينسجـ مف دكاعي إقرار العدالة الجنائية أك مف ناحية كجكب استجابتيا لكاجب التعاكف الدكلي.

1

 :الكثيقة ICC-ASP/8/51السابقة ،الفقرات 16ك،17ص.5

3

 :الكثيقة  ،icc-asp/8/20/add.1المرفقات ،الفقرات  ،40-39ص.50

2

 :المرجع نفسو ،الفقرات ،21-20ص.6

4

 :تقييـ العدالة الجنائية الدكلية ،تقييـ مبدأ التكامؿ  ،المشركع غير الرسمي المقدـ مف جيتي التنسيؽ ،كمباال31 ،مام11-جكاف

 ،2010الكثيقة.RC/ST/CM/1 :
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كما يتفاعؿ مبدأ التكامؿ كذلؾ مع بقية مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي العاـ بصكرة
عامة ،رغـ ما يكاجيو ىذا المبدأ مف عراقيؿ في تطبيقو مف ناحية سمطة اإلرجاء التي يتمتع بيا مجمس
األمف أك مف ناحية العقبات المتعمقة بالمتيـ كالحصانة كغيرىا.
كعميو سنركز في ىذا المقاـ عمى أىـ ىذه اآلثار كليس كميا كبالخصكص تمؾ التي تقع عمى عاتؽ
الدكؿ كالمكاءمة التشريعية كالتعاكف الدكلي نظ ار لخصكصية جريمة العدكاف كاعتبارىا جريمة ترتكب مف
الدكؿ.
 -1المواءمة التشريعية
ىك التزاـ يقع عمى عاتؽ الدكؿ يمزميا بجعؿ قكانينيا الداخمية متكافقة مع التزاماتيا االتفاقية
التعاىدية ،كليذا االلتزاـ ما يبرره عمى غرار:
 حسف تنفيذ قاعدة الكفاء بالعيد كاالتفاقية بحسف نية متى أصبحت ممزمة؛ قاعدة سمك القانكف الدكلي عمى القانكف الداخمي؛ المادة  27مف اتفاقية فيينا لسنة  1969التي تنص عمى أنو ال يجكز لمدكلة التذرع بقكانينياالداخمية لمتحمؿ مف التزاماتيا الدكلية أك تبرير عدـ تنفيذىا معاىدة ما.

1

كما أنو مف ناحية أخرل ،فالرغبة في االنضماـ لنظاـ المحكمة الجنائية تتطمب ضمنيا التكافؽ مع
القانكف الداخمي في مبدأ التكامؿ ،حتى تماثؿ أساس المحاكمة الداخمية أسس المحاكمة الدكلية ،كذلؾ
حث الدكؿ عمى تبني نفس تعاريؼ الجرائـ الدكلية كنفس نظاـ المسئكلية الجنائية.2
مف خبلؿ ّ
كيتـ ذلؾ بإحدل الطريقتيف:
 نقؿ أحكاـ الجرائـ المنصكص عمييا في نظاـ المحكمة الجنائية لمقانكف الكطني كتحديد العقكباتلكؿ منيا مف خبلؿ إعادة صياغة الجرائـ المنصكص عمييا في النظاـ األساسي لممحكمة كادراجيا في
القانكف الكطني كفقا الصياغة المعتمدة فيو كتحديد العقكبات المقررة ليا ،مما يغني عف الرجكع في كؿ
مرة لنظاـ المحكمة الجنائية كتجنب التفاسير المتعددة الخاصة بو كيتيح مقاضاة مرتكبي الجرائـ كلك لـ
ّ
تكف الدكلة منضمة لنظاـ ركما مما يحقؽ مبدأ الشرعية كيكفر ضمانات أكبر لممتيـ تسيؿ عميو معرفة

1
2

 :إسماعيؿ الغزاؿ ،المرجع السابؽ ،ص.33

 :ساسي محمد فيصؿ " ،حدكد تطبيؽ مبدأ التكامؿ عمى ضكء العبلقات القانكنية لممحكمة الجنائية الدكلية" ،رسالة دكتكراه ،إشراؼ

بف سيمة ثاني عمي ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة تممساف ،2014/2013 ،ص .73
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القانكف الذم سينطبؽ عميو1؛لكف كؿ ىذا يجب أف يرفؽ بحممة إعبلمية كاسعة لمتعريؼ باإلجراءات
الجديدة ألنو ال يتكقع مف المكاطنيف العمـ بو.
إحالة التشريع الكطني مف يقكـ بتطبيؽ القانكف مباشرة إلى نظاـ ركما أك إلى بعض مكادهدكف إعادة صياغتيا مف جديد.

2

أما بالنسبة لمدكؿ غير األطراؼ في نظاـ ركما فمف كاجبيا محاكمة أفرادىا المسئكليف عف ارتكاب
جرائـ دكلية إف لـ تكف راغبة في أف يحصؿ ذلؾ أماـ المحكمة الجنائية كالمعركؼ أف لمجمس األمف
سمطات كاسعة في ىذا المجاؿ ،كعمى العمكـ ال تخرج حالة الدكلة غير الطرؼ عف أحد االحتماالت
التالية:
 أف تككف أبرمت اتفاقا خاصا مع المحكمة الجنائية كىي عضك في منظمة األمـ المتحدة ،فكفقالممادة  5/87يجب تكفير بعض الشركط النعقاد االختصاص لمجمس األمف الدكلي إللزاـ ىذه الدكلة
عمى تنفيذ كاجباتيا الدكلية في ىذا الخصكص ،كتتمثؿ ىذه الشركط في أف تحاؿ القضية مف مجمس
األمف كفؽ اإلجراءات القانكنية؛
 أف تككف الدكلة عضكا في منظمة األمـ المتحدة كلـ تبرـ أم اتفاؽ خاص مع المحكمة ،فبل يمكفىنا إجبارىا عمى التعاكف مع المحكمة إال أنو يجكز المجكء لمجمس األمف إذا شكؿ تصرفيا تيديدا لمسمـ
كاألمف الدكلي؛
 أال تككف الدكلة عضكا في منظمة األمـ المتحدة كلـ تبرـ أم اتفاؽ مع المحكمة ،فيذه الدكلةينطبؽ عمييا ما ينطبؽ عمى الفرضية الثانية ،فيجكز المجكء بشأنيا إلى مجمس األمف.
كبخصكص كاجب التعاكف عمى العمكـ بإعماؿ مبدأ التكامؿ ،حث تقرير مكتب جمعية الدكؿ
األطراؼ لممحكمة الجنائية عمى كجكب األخذ بو مف خبلؿ تكصيتو بأف تعتمد الجمعية مشركع القرار
الكارد في المرفؽ األكؿ مف التقرير .3حيث كردت في التقرير إشارة خاصة إلى المسئكلية الممقاة عمى

1

 :عمى غرار ما فعمتو كندا بسف نص تشريعي كاحد يعدؿ جميع القكانيف النافذة كىك ما يعرؼ بقانكف الجرائـ ضد الحرب ،كذلؾ

2

 :ساسي محمد فيصؿ ،المرجع السابؽ ،ص .73

بمكجب القانكف ج ،19-الذم ىك عبارة عف خميط بيف أحكاـ جديدة تماما كأحكاـ معدلة مف نظاـ ركما.
3

 :تقرير المكتب عف التكامؿ ،الدكرة الحادية عشر ،الىام ،2012/11/22-14 ،الكثيقة  ،icc-asp./11/24الفقرة،28ص.9
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عاتؽ الدكؿ في التحقيؽ في أخطر الجرائـ الدكلية التي تثير قمؽ المجتمع الدكلي كالى اتخاذ تدابير
مبلئمة عمى المستكل الكطني تحقيقا لذلؾ.1
كما شدد في مكضع آخر عمى أف التنفيذ السميـ لمبدأ التكامؿ يرتب عمى الدكؿ كصؼ الجرائـ
المنصكص عمييا في نظاـ ركما جرائـ تستكجب العقاب بمكجب القكانيف الكطنية كأف تنشئ كالية
قضائية خاصة بيا.2
كعمى العمكـ فإف قياـ الدكؿ بيذا االلتزاـ بالمكاءمة التشريعية لقكانينيا الداخمية يبقى غير كاؼ عمى
اإلطبلؽ لضماف تطبيؽ أفضؿ لمبدأ التكامؿ ما لـ يقترف بتعاكف الدكؿ مع بعضيا في سبيؿ ذلؾ.
 - 2واجب التعاون الدولي:
كىك كاجب منصكص عميو في المادة  86في الباب التاسع مف نظاـ المحكمة الجنائية إذا تعمؽ
األمر بدكلة طرؼ ،كالمادة  5/87إذا تعمؽ األمر بدكلة غير طرؼ  ،كذلؾ بناء عمى اتفاؽ خاص مع
المحكمة.
أف مبدأ التكامؿ اإليجابي يقتضي أف تتعاكف كؿ الجيات سكاء كانت دكال أك المحكمة
فمف المعمكـ ّ

أك المنظمات الدكلية كالمجتمع المدني مف خبلؿ برامج تطكير سيادة القانكف لتمكيف الجيات المختصة
محميا مف مكاجية الجرائـ في سبيؿ سد ثغرة اإلفبلت مف العقاب.3
بأف دكر المحكمة في حد ذاتيا محدكد في مجاؿ بناء
كلقد أشار قرار المكتب السابؽ التعرض لو ّ

القدرات ميدانيا كأنيا مسألة منكطة بالدكؿ كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية كالمجتمع المدني ،مع احتفاظ
المحكمة بإمكانية تقديـ بعض المساعدة لمكاليات القضائية الكطنية لتفعيؿ نظاـ ركما.4
كيحصؿ ذلؾ ،مف خبلؿ أف جمعية الدكؿ األطراؼ ميمتيا معالجة مسائؿ العدالة الجنائية كتعزيز
كتشجيع التعريؼ بيا  ،كاألمانة العامة التي كاصمت تطكير كظيفتيا المتمثمة في تقاسـ المعمكمات
كتسييرىا باالشتراؾ مع المراكز التنسيقية مف خبلؿ اإلعبلـ بالكسائؿ الحديثة عف آخر ما تكصؿ إليو

1

 :تقرير المكتب عف التكامؿ ،المرجع السابؽ ،المرفؽ األكؿ ،ص.10

3

 :راجع الفقرة  10مف الكثيقة  ،ICC-ASP/10/23الدكرة العاشرة لجمعية الدكؿ األطراؼ ،نيكيكرؾ 21 – 12،ديسمبر ،2011

4

 :الكثيقة  ،icc-asp/11/24الفقرة .9

2

 :المرجع نفسو ،ص.11

ص .3
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مبدأ التكامؿ – األنترنيت  -كتمتيف العبلقات بيف الدكؿ مف خبلؿ تقديـ المعمكمات كالنفاذ لبكابة
األنترنيت. 1
أما المحكمة فرغـ قدرتيا المحدكدة فإنو بإمكاف مسئكلييا التفاعؿ مع المسئكليف المحمييف لتعزز
عمميات المبلحقة مف خبلؿ نقؿ خبراتيا القضائية كالعممية ليا ،فبكسعيا أف تتعاكف مع دكلة طرؼ
لتقديـ المساعدة ليا في اضطبلع ىذه الدكلة بالتحقيقات الكطنية في الجرائـ .2كيعد مشركع األدكات
القانكنية لممحكمة الذم تمكلو التبرعات منب ار ميما يتيح المعمكمات القانكنية بشأف الجرائـ الدكلية لتساعد
عمى تطكير القدرة الكطنية.
كبالرجكع إلى القكاعد اإلجرائية لمتعاكف الدكلي الكاردة في الباب التاسع نجدىا تناقش عدة مكاضيع
متعمقة بو كتقديـ طمبات التعاكف كمجاالتو كأنماطو.
أ -تقديم طمبات التعاون :كىي صبلحية ممنكحة لممحكمة عمى أساس أنيا  -كما سبؽ القكؿ -ال
تممؾ أجيزة تنفيذية تمكنيا مف القبض عمى المتيميف كحمؿ الشيكد عمى المثكؿ أماميا.
أ 1-تقديم الطمب لدولة طرف :كفؽ المادة  86فمف كاجب الدكؿ التعاكف التاـ مع المحكمة في
إطار التحقيقات التي تجرييا إذ أف التعاكف مف قبؿ الدكؿ يرتكز عمى الجانب الميداني ،3كعدـ االمتثاؿ
لذلؾ يرتب كجكد إخبلؿ بالتزاـ دكلي يحؽ بمكجبو لممحكمة إحالة ىذا التصرؼ لجمعية الدكؿ األطراؼ
أك لمجمس األمف لمبت فيو.فيمكف لجمعية الدكؿ األطراؼ اتخاذ قرار باسـ المحكمة تمكـ فيو الدكؿ عمى
عدـ التعاكف معيا،4إال إف تعمؽ الرفض بمسألة تمس باألمف الكطني لمدكلة الرافضة .5فمسألة التعاكف
مسألة اختيارية لمدكؿ تعتمد عمى حسف نيتيا.6

1
2

 :الكثيقة  ،icc-asp/11/24المرجع السابؽ ،الفقرات 14ك.15

 :المادة  33الفقرة  10مف نظاـ ركما.

5

 :المادة  72مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية.

: zhu wenqi, op-cit,p100
: ibid,p102.

: Serge Sur, « Le droit international pénal entre l’État et la société internationale », colloque sur

3
4

6

le droit pénal international, Revue d’analyse juridique de l’actualité internationale, oct2001,p42.
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فحينئذ ،يتـ التشاكر مع المدعي العاـ كالدائرة التمييدية لتخطي المشكمة بطريقة ما كتعديؿ الطمب أك
غيرىا مف الطرؽ.1
أ 2-تقديم الطمب لدولة غير طرف :كيتـ ذلؾ عمى شرط أف تككف الدكلة ىذه مرتبطة بالمحكمة
الجنائية بمكجب اتفاؽ خاص كفؽ ما جاء في المادة  ، 5/87فمف كاجبيا تنفيذ االتفاؽ بالتعاكف كاال
عرض األمر عمى مجمس األمف أك عمى جمعية الدكؿ األطراؼ لمنظر فيو.
كلقد أثارت ىذه المسألة نقاشات حادة بيف الفقياء فيناؾ مف أيد تمديد كاجب التعاكف إلى دكؿ غير
أطراؼ حيث يرل األستاذ  Giuseppe Nesiأف ىناؾ عامميف يدالف عمى أنو تحت شركط معينة فإف
الدكؿ غير األطراؼ في النظاـ األساسي كلك لـ تبرـ أم اتفاؽ تعاكف ىي أيضا ممزمة بالتعاكف مع
المحكمة ،كذلؾ استثناءا مف القاعدة العامة المتعمقة باألثر النسبي لممعاىدات.2
بينما رفض فقياء آخركف ذلؾ عمى غرار األستاذ أحمد أبك الكفا الذم قاؿ " :أنو مف غير المنطقي
القكؿ بامتداد كاجب التعاكف بالنسبة لمدكؿ غير األطراؼ في النظاـ األساسي لممحكمة ،ذلؾ أننا في
إطار معاىدات متتالية منصبة عمى ذلؾ المكضكع كىك ما تؤكده المادة  34مف اتفاقية فيينا ".
كما أضاؼ األستاذ كماؿ حماد أنو :
"ال يمكف التكسع في فيـ المادة  1المشتركة في اتفاقيات جنيؼ ألف ىناؾ صبلحيات في المحكمة
كمفاىيـ في بعض األعماؿ الجرمية مختمفة تماما عف اتفاقيات جنيؼ أك مكسعة أكثر ،ىذا مف ناحية
كمف ناحية أخرل فإف المكافقة عمى ىذا الطرح يعتبر أم ار خطي ار ألنو إذا بدأنا مف اآلف بالقكؿ بأنو
سيككف ىكذا،فإننا سنبقي عمى  43دكلة ال أكثر ألف الدكؿ ستتكقؼ عف االنضماـ لممحكمة".

3

أ 3-تقديم الطمب لمنظمة حكومية :نصت عمى ىذه الحالة المادة 6/87كيتـ ىذا في حالة ما إذا
كانت اختصاصاتيا تتكافؽ مع اختصاصات المحكمة.
ب  -أنماط التعاون:يتخذ التعاكف عدة أشكاؿ يتمثؿ أىميا في تقديـ المساعدة بخصكص التحقيؽ
كالمقاضاة كيمكف أف يشمؿ ىذا األخير ما يمي:
 -تحديد ىكية األشخاص كمكاقع األشياء كاستجكابيـ كتيسير مثكليـ أماـ المحكمة؛

1

 :المادة  4/93مف النظاـ نفسو.

3

 :المرجع نفسو ،ص.175

2

 :األزىر العبيدم ،المرجع السابؽ ،ص.172
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 جمع األدلة كالحفاظ عمييا كتقديـ تقارير لممحكمة كاببلغيا بالمستندات بما فييا القضائية؛ فحص األماكف كالمكاقع كالنقؿ المؤقت لؤلشخاص كحماية المجني عمييـ؛ تنفيذ أكامر التفتيش كالحجز كتحديد كتعقب كتجميد أك حجز العائدات كالممتمكات كأدكات الجريمة؛ -أم نكع آخر مف المساعدة ال يحظرىا قانكف الدكلة المكجو ليا الطمب.

1

ج -رفض أو طمب تأجيل التعاون :تكجد حاالت قد ترفض فييا الدكلة االستجابة لطمب التعاكف مع
المحكمة كردت في المكاد 72ك97ك 98مف نظاـ المحكمة تتمخص فيما يمي:
 حالة المساس باألمف الكطني كأف يككف طمب التعاكف متعمقا بتقديـ كثائؽ سرية خاصة بأمفالدكلة؛
 حالة عدـ تمكف الدكلة مف تقديـ المساعدة كعدـ كفاية المعمكمات البلزمة لتنفيذ الطمب ،كىنا يجبالتشاكر مع المحكمة لتكممة ىذه المعمكمات كدفع التعاكف قدما؛
 حالة ككف الدكلة مقيدة بمعاىدة مع دكلة أخرل تحكؿ بينيا كبيف أداء كاجب التعاكف ،عمى غراراالتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا الكاليات المتحدة األمريكية مع بعض الدكؿ حكؿ حماية مكاطنييا مف
العقاب كالمثكؿ أماـ المحكمة الجنائية إذا كانكا متكاجديف عمى أراضييا؛
 تمتع المطمكب تسميمو بالحصانة إذا كاف مقيما في دكلة أخرل ،فبل يمكف فعؿ ذلؾ إال بعداستشارة دكلتو.
أما عف حاالت التأجيؿ فيمكف تمخيصيا فيما يمي:
 ككف التنفيذ الفكرم لطمب التعاكف يرتب تداخبل في إجراءات التحقيؽ أك المقاضاة الجارية؛ الطعف في مقبكلية الدعكل المعركضة أماـ المحكمة ما لـ تكف أذنت لممدعي العاـ بمكاصمة جمعاألدلة.
كىناؾ مف أشار إلى جكاز اتخاذ تدابير عقابية في حؽ الدكؿ الممتنعة عف التعاكف مع المحكمة
تصؿ لحد اإلجراءات المضادة،2إال أف ىذا الرأم لـ يمؽ ركاجا كبي ار خصكصا كأف نظاـ المحكمة لـ

1

 :براء منذر كماؿ عبد المطيؼ ،النظاـ القضائي لممحكمة الجنائية الدكلية ،دار الحامد ،عماف،2007 ،ص.159-158

: Flavia Lattanzi, « Compétence de la Cour pénale internationale et consentement des Etats », in
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2

R G D P I, vol103, N°2,1999, p427.

ينص عم ى عقكبات يمكف تطبيقيا عمى الدكلة الرافضة التعاكف دكف سبب مما يضعؼ مف ىذا
االحتماؿ.1
 -3انطباق مبدأ التكامل عمى جريمة العدوان
إف مبدأ التكامؿ يرتب التزامات متبادلة بيف الدكؿ كالمحكمة الجنائية الدكلية ،كىك ما مف شأنو سد
فجكة اإلفبلت مف العقاب ،إال أف ما لكحظ خبلؿ البحث في ىذه النقطة تجاىؿ الحديث عف جريمة
العدكاف كمدل انطباؽ مبدأ التكامؿ عميو .حيث أثيرت شكاغؿ حكؿ نتائج اعتماد التعديبلت المتعمقة
بالعدكاف عند ممارسة االختصاص المحمي فيما يتعمؽ بيذه الجريمة ،كقد خمص الفريؽ العامؿ في
مرحمة مبكرة مف عممو إلى أنو ال ضركرة لتعديؿ المادة  17مف نظاـ المحكمة إلضافة جريمة العدكاف
بصكرة صريحة.2
فمسألة التكامؿ كالمقبكلية ترتبط ارتباطا كثيقا بتعريؼ العدكاف كدكر مجمس األمف ،كىما ال يثيراف
إشكاال ىنا ،ألف تعريؼ العدكاف قد تـ التكصؿ إليو كدكر مجمس األمف في تحديد مدل كقكع عدكاف
كذلؾ فصؿ فيو كما أنو ليس شرطا مف شركط تطبيؽ القانكف الكطني عمى جريمة العدكاف.3
خصكصا كأف المحكمة الجنائية ليست محكمة استئناؼ لمق اررات الكطنية كال يجب أف تصير كذلؾ
بالنسبة لجريمة العدكاف ،كتـ التكصؿ إلى أف المكاد 17ك18ك 19قابمت لمتطبيؽ في صياغتيا الحالية
عمى جريمة العدكاف .4إال أف ىذا االستنتاج ال يعالج مسألة ما إذا كانت التعديبلت الخاصة بجريمة
العدكاف ستشجع الدكؿ عمى ممارسة االختصاص المحمي عمييا فيما يتعمؽ بجرائـ العدكاف التي ترتكبيا
دكؿ أخرل.
فالمادة  17تشير فقط إلى مصطمح "دكلة ليا اختصاص" دكف أف تتطرؽ لبلختصاص الزمني
لممارستو خصكصا مع ما تثيره جريمة العدكاف مف مشاكؿ في ىذا الخصكص ،فاالتفاؽ عمى القاعدة

: Serge Sur, « Vers une Cour pénale internationale la convention de Rome entre les ONG et le

1

conseil de sécurité », in R G D P I, vol103, 1999, p30.

2

 :تقرير برنستكف ،جمعية الدكؿ األطراؼ ،الدكرة الثالثة ،نيكجرسي ،الكاليات المتحدة األمريكية ،2004/9/10-6 ،الكثيقة icc-

3

 :الفقرة  23مف التقرير السابؽ.

 ،asp/3/swgca/inf.1الفقرة  ،21ص.8

4

 :الفقرة  27مف الكثيقة السابقة.
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مكجكد كىك تطبيؽ مبدأ التكامؿ عمى جريمة العدكاف إال أف التفرعات مختمؼ فييا كالزالت تحتاج إلى
دراسة كضبط أكثر.1
كفي محاكلة مف الفريؽ الخاص لمتكفيؽ بيف ىذه المتناقضات ،اقترح إضافة فقرة إلى التفاىمات
الكاردة في المرفؽ الثالث مف مشركع النتائج المتعمقة بجريمة العدكاف يقتصر عمى االختصاص التكاممي
كفقا ليا عمى الجرائـ التي ترتكب داخؿ الدكلة مف أفراد قكاتيا المسمحة كتبقي العدكاف الذم ترتكبو دكؿ
أخرل خاضعا لقكاعد أخرل في القانكف الدكلي الحالي ،كجاء في ىذه الفقرة" :مف المفيكـ أف ىذه
التعديبلت تعالج تعريؼ جريمة العدكاف كالشركط التي بمكجبيا تمارس المحكمة اختصاصيا فيما يتعمؽ
ألغراض ىذا النظاـ األساسي فقط ،كال تفسر ىذه التعديبلت كفقا لممادة  10مف نظاـ ركما األساسي
عمى أنيا تح د أك تخؿ بأم شكؿ مف األشكاؿ بقكاعد القانكف الدكلي القائمة كالمتطكرة ألم أغراض
أخرل غير ىذا النظاـ األساسي .كعميو فبل تفسر ىذه التعديبلت عمى أنيا تعطي الحؽ أك االلتزاـ
لممارسة االختصاص المحمي فيما يتعمؽ بعمؿ عدكاني ارتكبتو دكلة أخرل".2
كيمكف في األخير إجماؿ كؿ ما قيؿ سابقا فيما يمي:
أف اختصاص النظر في الدعاكل الناشئة عف جريمة العدكاف ىك اختصاص مشترؾ بيف المحكمة
ّ -

الجنائية الدكلية كالقضاء الجنائي الكطني لمدكؿ األطراؼ.

أف اختصاص المحكمة بجريمة العدكاف ليس إطبلقا اختصاصا بديبل عف االختصاص الجنائي
ّ -

الكطني.

أف االختصاص القضائي الجنائي لمدكؿ األطراؼ في نظاـ ركما تككف لو األكلكية عمى
ّ -

اختصاص المحكمة الجنائية عمى عكس المحاكـ المؤقتة السابقة.

 كفقا لمبدأ التكامؿ تستطيع المحكمة الجنائية ممارسة اختصاصيا في حاالت محددة ىي :االنييار التاـ لمنظاـ القضائي الكطني كعجز أك عدـ قدرة المحاكـ الكطنية عمى محاكمة المشتبو فييـ
أك عدـ رغبة الدكلة في االضطبلع بميمة التحقيؽ كالمقاضاة أك في حالة ما إذا كانت المحاكمات التي
جرت غير نزيية أك مجرد محاكمات صكرية.

1

 :كرقة نقاش غير رسمية قدميا الرئيس حكؿ عناصر إضافية لمكصكؿ إلى حؿ بشأف جريمة العدكاف"،كمباال،أكغندا31 ،مام -

2

 :المرجع نفسو.

11جكاف  ،2010الكثيقة ،rc/wgca/2ص.2
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الفصل الثاني :تحديات التصدي لجريمة العدوان وتحقيق العدالة الجنائية الدولية
إف مكضكع المسئكلية الدكلية مف أعقد المكاضيع التي تقابؿ أم باحث في مجاؿ القانكف ،كىذا نظ ار
لتطكرىا كصعكبة اإللماـ بنظاـ قانكني مكحد خاص بيا ،لكف كعمى العمكـ كتنقسـ المسئكلية إلى
نكعاف :مسئكلية الدكلة ،كمسئكلية األفراد كالتي مرت بمراحؿ متعددة .حيث تقكـ المسئكلية بناء عمى
ارتكاب فعؿ غير مشركع دكليا إذا لـ تتكافر ظركؼ نافية ليا ،بحيث تنسب إلى الدكلة أحيانا كالى
األفراد أحيانا أخرل ،كما قد يتحمميا الطرفاف معا في حاالت أخرل.
كلكؿ نكع منيا نتائج قانكنية تترتب عمى قياـ المسئكلية سكاء في حؽ الدكلة المعتدية أك في مكاجية
بقية الدكؿ إذا ما تعمؽ األمر بمسئكلية الدكلة ،كمنيا ما ىك خاص بالقادة إذا تعمؽ األمر بالمسئكلية
الفردية(المبحث األكؿ).
كيزداد مكضكع المسئكلية صعكبة إذا ما تحدثنا عف األشكاؿ الحديثة الستعماؿ القكة أك عمى األقؿ
التطكرات التي طرأت عمى األشكاؿ التقميدية بفعؿ الممارسات الدكلية االنفرادية التي قد تتحكؿ في غفمة
إلى عمؿ عدكاني ،ككذا انحرافات تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني فيما يخص التعرض لجريمة العدكاف
حيث تكسع نطاؽ االنتياكات الجسيمة لمبادئو األساسية دكف رادع قانكني مكاكب ليا ،ككاف لظيكر
أسمحة الدمار الشامؿ عظيـ األثر عمى مكاجية جريمة العدكاف حيث أنيا قضت عمى كؿ معالـ التمييز
بيف ما ىك مشركع كما غير مشركع لدل استعماؿ القكة ( المبحث الثاني).
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المبحث األول  :المسئولية القانونية عن جريمة العدوان
يترتب عمى جريمة العدكاف مسئكلية قانكنية دكلية في حؽ الدكلة المعتدية عمى أساس أنيا خرقت أحد
إلتزاماتيا الدكلية كالمتعمؽ بحظر استعماؿ القكة في العبلقات الدكلية ( المطمب األكؿ) ،كالى جانب
مسئكلية الدكلة ثمة المسئكليات الجنائية الفردية حيث أنيا تعتبر جريمة مزدكجة يرتكبيا الفرد باسـ
كلحساب الدكلة ،مما يرتب كجكب البحث في مدل قياميا (المطمب الثاني).
المطمب األول :المسئولية القانونية لمدولة
تقكـ المسئكلية القانكنية لمدكلة عمى كجكد فعؿ دكلي غير مشركع ينسب ليا ما لـ تتكفر ظركؼ نافية
مف شأنيا منع إقامة المسئكلية في حؽ الفاعؿ (الفرع األكؿ) ،كاذا تقررت مسئكليتيا ،فإف ذلؾ سيرتب
نتائج قانكنية في حؽ الدكلة المسئكلة كفي حؽ بقية الدكؿ ( الفرع الثاني).
الفرع األول :مسئولية الدولة عن جريمة العدوان
تقكـ مسئكلية الدكلة الدكلية عمى :أف يككف العمؿ غير مشركع كأف ينسب لمدكلة (أكال) ،إال إف
تكفرت أسباب مف شأنيا أف تنفي قياـ ىذه المسئكلية (ثانيا).
أوال :إسناد العمل غير المشروع لمدولة عن خرقيا التزاما دوليا
لقياـ مسئكلية الدكلة القانكنية يجب تكافر ما يمي:
 -1وجود فعل غير مشروع
كيككف الفعؿ غير المشركع صاد ار عف إحدل سمطاتيا التشريعية أك التنفيذية أك القضائية
كمتعمقا بعدـ الكفاء بالتزاماتيا الدكلية العرفية أك االتفاقية أك بالمبادئ العامة المعترؼ بيا قانكنا.1

: Patrick Daillier, Mathias Forteau, Allain Pellet, Droit international public, L.G.D.J, Lextonso

1

éditions, 8éme édition, Paris, 2009, p850.

Voir aussi : Donald R Rothwell, Stuart Kaye, Afshin Akhtarkhavari, Ruth Davis, international law,

cases and materiales with australian perspectives, Cambridge university Press,New-York, 2011, p
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p 378…384.

كاذا طبقنا ىذا عمى جريمة العدكاف نجد أف ىذه األخيرة إخبلؿ بالتزاـ تعاقدم دكلي متضمف في
ميثاؽ األمـ المتحدة كالمكاثيؽ السابؽ اإلشارة إلييا كميثاؽ برياف كيمكج كاتفاقيات لككارنك كغيرىا التي
تحرـ الحرب بصفة قطعية  .كما أنيا إخبلؿ بكاجب دكلي يفرض عدـ القياـ بعمؿ غير مشركع في حؽ
بقية أعضاء المجتمع الدكلي متضمف في خانة المساس بالمبادئ العامة لمقانكف.
كلئلشارة ،فإف عنصر الضرر لـ يعد مف الشركط األساسية إلعماؿ المسئكلية الدكلية ،عمى أساس
أف كؿ عمؿ غير مشركع مف الكاضح أنو ينتج عنو ضرر.

1

فاشتراط الضرر إلى جانب الفعؿ غير المشركع لقياـ مسئكلية الدكلة يتنافى كاالتجاه القانكني الدكلي
الحديث الذم يذىب العتبار الفعؿ غير المشركع كحده كافيا إلثارة المسئكلية الدكلية طالما نسب ىذا
االنتياؾ لمدكلة .كىك ما ذىب إليو المقرر الخاص الثاني " "Roberto Agoلمجنة القانكف الدكلي كاف
كاضحا جدا في ىذه المسألة حيث قاؿ أف الفعؿ غير المشركع الدكلي ىك شرط ضركرم ككاؼ لقياـ
المسئكلية الدكلية.2
كأكد عمى أف الضرر الناتج عف سمكؾ الدكلة لـ يعد شرطا ضركريا لكجكد الفعؿ غير المشركع رغـ
أنو قد يككف مفيدا في تحديد نتائجو في سياؽ نطاؽ التعكيض المناسب.3
كىك ذاتو ما اقتنع بو أعضاء لجنة القانكف الدكلي أثناء مناقشتيـ لمشركع المادة الثالثة مف مكاد
قانكف المسئكلية.4

1

 :فاطمة محمد سعيد عب د الرحمف" ،المسئكلية الدكلية عف اإلخبلؿ بالمعاىدات" ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه ،كمية الحقكؽ،

اإلسكندرية،2006 ،ص .463

du droit international pénal, la

: Patrick daillier, Mathias forteau, Allain pellet, op-cit,p378…384.

2

Voir aussi : Ottavio Quirico, « Réflexions sur le système

responsabilité pénale des États et des autres personnes morales par rapport à celle des
personnes physiques en droit international », Thèse pour le Doctorat en Droit,

Présentée et soutenue le 13 décembre 2005, Université des sciences sociales- Toulouse1,
Faculté de droit, p118.

:A C D I, 1970, Vol II, Deuxième Rapport sur la Responsabilité des États, par M Roberto Ago,

3

rapporteur spécial, parg 53-54, p 208-209.

: A C D I, 1982,Vol I, Compte rendus analytiques des séances de la trente-quatrième session,

4

parg36, p203. Et

A C D I, 1982,Vol II, partie II, Rapport de CDI sur les travaux de sa cinquantième session ,parg
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340-341, p81-82.

كلقد أخذت لجنة القانكف الدكلي بالعمؿ غير المشركع كأساس لممسئكلية الدكلية لمدكؿ كىك ما جاءت
بو المادة األكلى مف المشركع الخاص بيا لسنة . 12001
كبالرجكع لمفعؿ غير المشركع ،نجد أنو إخبلؿ بقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني العرفي ،فالدكلة
مسئكلة عف كافة األعماؿ التي يرتكبيا األشخاص الذيف يشكمكف جزءا مف قكاتيا المسمحة.
كأصؿ ىذه القاعدة المادة  3مف اتفاقية الىام 1907الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية،
كأعيد النص عمييا كتأكيدىا في المادة  91مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ
 ، 1977فيي تطبيؽ لمقاعدة العامة بشأف مسئكلية الدكؿ عف األعماؿ غير المشركعة دكليا التي تعد
الدكلة كفقا ليا مسئكلة عف تصرفات األجيزة التابعة ليا.

2

حيث تمقى ىذه القاعدة صداىا في القانكف الدكلي اإلنساني أيف تنص اتفاقيات جنيؼ  1949عمى
كجكد مسئكلية الدكلة إضافة إلى مسئكلية األفراد عف االنتياكات الجسيمة لمقانكف.3
كيتخذ الفعؿ غير المشركع الذم ينسب لمدكلة المسئكلة صكرتاف :صكرة العمؿ كصكرة اإلغفاؿ ،كىذا
بشرط أف ينسب إلى الدكلة بمقتضى القانكف الدكلي كأف يشكؿ خرقا اللتزاـ دكلي مفركض عمييا.4
كبإسقاط شرط "كجكد فعؿ غير مشركع" عمى تعريؼ جريمة العدكاف نجد أنو متكفر ،ألف فعؿ
العدكاف ينسب بصكرة أساسية إلى الدكلة أك يتـ تحت إشرافيا ،كأنو استخداـ لمقكة مف قبؿ دكلة ما ضد
دكلة أخرل يتنافى مع ميثاؽ األمـ المتحدة كمع مقتضيات عدـ المجكء الستخداـ القكة.5
كما أنو قد يتخذ الشكؿ اإليجابي كىك اليجكـ أك االعتداء عمى اإلقميـ أك الغزك كقد يتخذ الشكؿ
السمبي كىك مجرد السككت كالسماح لدكلة أخرل باستعماؿ إقميـ الدكلة األكلى الرتكاب عمؿ عدكاني
ضد دكلة ثالثة.6

A C D I, 1982,Vol II, partie II,op-cit,p81-82.

1

2

 :راجع المادة  4مف مشركع المكاد المتعمقة بمسئكلية الدكؿ عف األفعاؿ غير المشركعة دكليا  ،2001 ،الدكرة الثالثة

3

 :المادة  51مف اتفاقية جنيؼ األكلى،المادة  52مف اتفاقية جنيؼ الثانية ،المادة  131مف اتفاقية جنيؼ الثالثة ،المادة 148مف

كالخمسكف،نيكيكرؾ ،الكثيقة .A/56/10

اتفاقية جنيؼ ال اربعة .راجع :محمد شريؼ عتمـ ،محمد ماىر عبد الكاحد ،مكسكعة اتفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني ،إصدارات
المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،القاىرة.2005 ،

4

 :المادة  2مف مشركع مسئكلية الدكؿ السابؽ.

6

 :الفقرة أ كالفقرة ك مف قرار تعريؼ العدكاف.

5

 :راجع المادة  1ك المادة  2مف قرار تعريؼ العدكاف.
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فعمى سبيؿ المثاؿ ذكرت محكمة العدؿ الدكلية في قضية مضيؽ ككرفك ،1أنو ككف ألبانيا كانت
تعرؼ بكجكد ألغاـ في مياىيا اإلقميمية كلـ تفعؿ شيئا لتحذير الدكؿ األخرل منيا أمر كاؼ إلقامة
مسئكليتيا الدكلية.2
كلقد قامت لجنة القانكف الدكلي بجيكد كبيرة في سبيؿ إرساء مشركع لمسئكلية الدكؿ كىك ما
تكصمت إليو بعد  40سنة .كلئلشارة فقد كانت المجنة ترغب في أف يتخذ المشركع صكرة غير التي طرح
عمييا تتضمف إفراد نصكص خاصة لممسئكلية عف جريمة العدكاف بمراعاة قانكنيف أساسييف في
صياغتيا  :قانكف المسئكلية الدكلية كنظاـ األمف الجماعي.3
إذ قاؿ المقرر الخاص لمجنة السيد أنكميف أف الحقكؽ كالكاجبات الدكلية تستمد مف ثبلثة أنظمة
قانكنية كبرل ،نظاـ العدكاف كالدفاع الشرعي الذم يشكؿ المحيط الخارجي ،كأنظمة األفعاؿ غير
المشركعة دكليا كنتائجيا ،كنظاـ الكقاية كالتعكيض عف األفعاؿ غير المشركعة .4
ككفقا لمقانكف الدكلي يشكؿ العدكاف أعمى الدرجات خرقا لممشركعية ،كىك متعمؽ بفعؿ دكلي غير
مشركع ناجـ عف استعماؿ القكة المسمحة ضد دكلة أخرل أك التيديد باستخداميا .5
 -2إسناد الفعل غير المشروع لمدولة
لكي يكصؼ الفعؿ بأنو غير مشركع يجب أف ينسب لمدكلة ،ىذه األخيرة التي ىي مجرد كياف
قانكني عاجز عف التصرؼ بنفسو مما يكجب أف ينطكم فعميا عمى عمؿ أك امتناع عف عمؿ مف قبؿ
شخص أك مجمكعة أشخاص فكضتيا بمقتضى قانكنيا الداخمي لمقياـ بقدر مف اإلدارة ،أك أشخاص

1

 :لمتفصيؿ أكثر حكؿ قضية مضيؽ ككرفك ارجع إلى:

Donald R Rothwell, Stuart Kaye, Afshin Akhtarkhavari, Ruth Davis, op-cit, p384et p 390.
: ICJ, report 1949, parg4,pp22-23.

: Véronique Michèle Métangmo, « Le crime d’agression: Recherches sur l’originalité d’un crime à

2
3

la croisée du droit international pénale et du droit international du maintien de la paix »,Thése de
Doctorat, sous la direction de M Mathias Forteau et Caroline Laly-Chevalier, Univ Lille2, soutenue
le 30 janvier 2012,p117.
:CDI, 1984, vol1,p268.

: Jean Paul Pancraco, Un mutant juridique : l’agression international, IRSEM, Ministère de la
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4
5

défense, Paris, p13.

استخدمتيـ قكاتيا المسمحة لمقياـ بأعماؿ لحسابيا كالمؤسسات الخاصة كالمرتزقة كالشركات العسكرية
الخاصة.1
كما تعد الدكلة مسؤكلة عف كافة األعماؿ التي ترتكبيا أجيزتيا أك أشخاص فكضتيـ لمعمؿ نيابة
عنيا حتى كلك تعدكا حدكد السمطات الممنكحة ليـ أك خالفكا التعميمات ،2فبل يمكف لمدكلة في ىذه الحالة
التنصؿ مف المسئكلية عمى أساس أحكاـ قانكنيا الداخمي ،كىك ما أكدتو المادة  91مف البركتكككؿ
اإلضافي سابؽ اإلشارة ليا التي تنص عمى أنو" :يككف الطرؼ في نزاع...مسئكال عف جميع األفعاؿ
التي يقكـ بيا أشخاص يشكمكف جزءا مف قكاتو المسمحة ".
كالكاضح أف ىذه األفعاؿ تشمؿ ما يرتكب كلك عمى نحك مخالؼ لؤلكامر كالتعميمات خصكصا كأف
جريمة العدكاف اصطمح عمى تسميتيا بجريمة القيادة فبل ترتكب إال ممف يممؾ سمطة التكجيو كالتحكـ،
مما يبعد فرضية عدـ عمـ الدكلة بسمكؾ قادتيا.
كىنا تجب اإلشارة إلى كجكب التمييز بيف ككف الجريمة ارتكبت باسـ كلحساب الدكلة ،أك جرت
بصكرة كاف القائد ال يتصرؼ فييا بصفة رسمية أك أف تصرفو كاف تصرفا خاصا ،فينا ال تنطبؽ أحكاـ
المسئكلية عمى الدكلة.
كما تسأؿ الدكلة كذلؾ عف االنتياكات المرتكبة مف قبؿ أشخاص أك مجمكعات يعممكف بناء عمى
تكجيياتيا أك تحت رقابتيا كسيطرتيا ،3كفي ىذا اإلطار ذكرت محكمة العدؿ الدكلية في قضية نيكاراجكا
 1986أف الكاليات المتحدة األمريكية مسئكلة عف انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني المرتكبة مف قبؿ
الككنت ار في نيكاراجكا في حاؿ ما إذا كانت ليا سيطرة فعمية عمى العمميات العسكرية أك شبو العسكرية
التي حدثت االنتياكات في سياقيا.4
حيث كرد في حكميا " :أف مشاركة الكاليات المتحدة حتى كاف كانت راجحة أك حاسمة في تمكيؿ
كتنظيـ كتدريب قكات الككنت ار كتسميحيا كاختيار.....األىداؼ كالتخطيط لمجمؿ العممية ال تزاؿ غير

: Jean Marie Henckearts et Louise d’Oswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier, les

1

règles, vol 1, Bruxelles, Bruylan, 2006,CICR,p701.

2

 :المادة  7مف مشركع المسئكلية.

4

 :ماركك ساسكلي " ،مسئكلية الدكؿ عف انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني" ،في المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،مختارات مف

3

 :الفقرة ز مف قرار تعريؼ العدكاف.

أعداد  ،2002ص ,241
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كافية في ذاتيا....لتنسب ا ألفعاؿ التي ارتكبتيا قكات الككنت ار لمكاليات المتحدة.....كحتى تترتب عمى
ىذا السمكؾ مسئكلية قانكنية عمى الكاليات المتحدة يجب مف حيث المبدأ إثبات كجكد سيطرة فعالة لتمؾ
الدكلة عمى العمميات العسكرية أك شبو العسكرية التي اقترفت أثناءىا االنتياكات المزعكمة"....

1

كلئلشارة ال يشترط أف يككف ىؤالء األشخاص جزءا مف القكات المسمحة لمدكلة ،بؿ يكفي إيفادىـ
كلك كمتطكعيف أك عصابات أك عمى شكؿ قكات غير نظامية لمقياـ بغزك أك ىجكـ عمى إقميـ دكلة
أخرل مثبل بشرط أف يبدك بكضكح تصرؼ ىذه القكات برقابة كتسيير مف الدكلة المعتدية.2
كفي حالة غياب السمطات الرسمية أك عدـ قياميا بمياميا ،كقياـ بعض القكات المتفرقة بانتياؾ
بعض االلتزامات الدكلية  -كحالة الحرس الثكرم اإليراني ،الخميني  -فيعد تصرؼ ىذه القكات عمى أنو
ممارسة لبعض اختصاصات السمطات الحككمية التي البد كأف الحككمة الجديدة تعمـ ليا كلـ تعترض
عمييا كبالتالي يمكف نسبة المسئكلية لمدكلة التابعيف ليا بشرط اضطبلع ىؤالء األشخاص بمياـ حككمية
كلك بصفة غير رسمية ،كككف أجيزة الدكلة في حالة انييار تاـ أك جزئي ،كأف تستدعي الظركؼ
ممارسة بعض األشخاص الختصاصات الحككمة.3
كمف بيف أىـ اإلشكاليات التي تثيرىا نسبة المسئكلية لمدكلة عمكما ،ىي مساءلتيا عف أفعاؿ
مجمكعات المعارضة المسمحة ،كفي ىذا اإلطار نشير إلى أنو يمكف نسبة المسئكلية إلى ىذه الحركات
إذا أصبحت ىي الحككمة الجديدة لمببلد أك نجحت في إقامة دكلة جديدة عمى جزء مف أراضي دكلة
كانت مكجكدة قبؿ قياـ الحركة ،أك في أراضي تخضع إلدارتيا .4كيتعيف عمى ىذه المجمكعات احتراـ
القانكف الدكلي اإلنساني كالعمؿ تحت قيادة مسئكلة كاال فإنيا تعتبر تصرفات فردية معزكلة ال تنسب
لمدكلة ،فعندما تنجح الحركة التمردية في إقامة دكلة جديدة ىذا يؤدم بالضركرة لكجكد عبلقة بيف الحركة
كالحككمة الجديدة ىي السبب في إمكانية نسبة المسئكلية ليا.

2

 :المادة  8مف مشركع المسئكلية.

4

 :المادة  10مف المشركع السابؽ.

3

: Icj,Nicaragua v United states, reports 1986,p14,parag 115 ,

 :المادة، 9المشركع نفسو.
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1

كتتخذ الجماعات المتمردة عدة أشكاؿ تتنكع بيف االضطراب الداخمي إلى الحرب األىمية أك الكفاح
ضد االستعمار كغيرىا ،1كيمكف أف تنطمؽ مف أراضي الدكلة التي تكجو العمميات ضدىا أك مف
أراضي دكلة ثالثة كىذه الحالة األخيرة كرد النص عمييا في البند ك مف قرار تعريؼ العدكاف.
كما تنسب المسئكلية كذلؾ لمدكلة عف التصرفات التي ال تقكـ بيا ىي ،كانما تعترؼ بيا كتتبناىا،2
بغض النظر عف أف مرتكب الفعؿ كاف فعبل يمثؿ جيا از تابعا لمدكلة أك قائدا في قكاتيا المسمحة أـ ال.
كتطرقت المحكمة الجنائية الدكلية ليكغكسبلفيا السابقة ليذه المسألة في حكميا باالستئناؼ في قضية
تاديتش  ،1999حيث قضت بأف الدكلة مسؤكلة عف أفعاؿ األشخاص أك المجمكعات التي ليست
منظمة بشكؿ عسكرم...إذا تمت المكافقة عمنا مف قبؿ الدكلة عمى األعماؿ غير المشركعة بمقتضى
األمر الكاقع.3
إف الصكر المذككرة لنسبة المسئكلية لمدكلة تتعمؽ بمسئكليتيا عف أفعاليا ىي ،إال أف المسؤكلية ال
تتكقؼ عند ىذا الحد ،إذ يمكف أف تنسب إلى دكلة ما المسؤكلية بصكرة تبعية فيما يتصؿ بفعؿ دكلة
أخرل ،كىذا ألف الفعؿ غير المشركع  -عمى غرار فعؿ العدكاف  -عادة ما يحدث نتيجة لتعاكف عدة
دكؿ كليس لتصرؼ دكلة كاحدة .كقد يككف ذلؾ مثبل في شكؿ تصرؼ مستقؿ مف جانب كؿ دكلة عمى
حدا أك في شكؿ تكحد في االعتداء مف خبلؿ جياز مشترؾ أك قد يأخذ شكؿ تصرؼ دكلة نيابة عف
دكلة أخرل.

4

: Jean Marie Henckearts et Louise Doswald-Beck,p707-708.

1

2

 :المادة  11مف المشركع نفسو.

4

 :في ىذا اإلطار قامت استراليا كالمممكة المتحدة كنيكزيمندا بتشكيؿ سمطة مجتمعة إلدارة إقميـ ناكرك المكضكع تحت الكصاية ،ثـ

: TPIY,Tadic case, judgement on appeal ,citée par : Jean Marie Henckearts, Louise Doswald-

3

Beck,op-cit ,p701

أقيمت دعكل ضد استراليا فقط حكؿ بعض أراضي الفكسفات في اإلقميـ المذككر عف أفعاؿ قامت بيا نيابة عف الدكؿ الثبلث

المشتركة .راجع:

« Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires »,arrêt,

.C.I.J. Recueil 1992, p. 240

كمف جية أخرل قامت مسئكلية ألبانيا في قضية مضيؽ ككرفك ضد بريطانيا بسبب سمكؾ دكلة ثالثة ىي التي كضعت األلغاـ في

مياىيا اإلقميمية كاعتبرت ألبانيا مسئكلة عف عدـ التحذير بكجكدىا.

James Crawford , Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’État , Éditions Pedone,
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Paris,2003,p173.

كعمى العمكـ تككف الدكلة مسؤكلة دكليا إذا عاكنت دكلة أخرل الرتكاب الفعؿ غير المشركع كىي
تعمـ بالظركؼ المحيطة بو كبعدـ شرعيتو ،كإمداد دكلة ما بالسبلح لمقياـ بعممية غزك ،فينا الدكلة تعمـ
أف إمدادىا ىذا ىك تسييؿ لتمؾ العممية كارتكاب لعمؿ عدكاني محضكر كغير مشركع دكليا ،كبالتالي
تقكـ مسئكليتيا عف ذلؾ.1
كتختمؼ المساعدة عف االشتراؾ ،فبل تقكـ مسئكلية الدكلة المساعدة إال إذا ثبت أف الفعؿ غير
المشركع ما كاف ليقع لكال مساعدتيا كأنيا تعمـ أف مساعدتيا ستذىب الرتكابو أما الدكلة المشاركة
فمسئكليتيا كاضحة ال لبس فييا.
كما يمكف أف تنسب المسئكلية إلى الدكلة إذا مارست السيطرة كالتكجيو لدكلة أخرل كدفعتيا النتياؾ
التزاـ دكلي (كعدـ استخداـ القكة) كىي تعمـ بأف ىذا الفعؿ غير مشركع دكليا ك بالظركؼ المحيطة بو.2
كأخي ار يمكف أف تنسب المسئكلية تبعيا لمدكلة التي تمارس إكراىا عمى دكلة أخرل لتدفعيا الرتكاب
فعؿ غير مشركع دكليا كىي تعمـ بذلؾ ،كيتصؼ اإلكراه بكصؼ القكة القاىرة بمفيكـ ىذه المادة ،فتنتفي
مسئكلية الدكلة المكرىة كتقكـ مسئكلية الدكلة التي مارست فعؿ اإلكراه.

1

 :راجع المادة  16مف مشركع المسئكلية.

في  1984احتجت إيراف عمى قياـ المممكة المتحدة بتقديـ المعكنة المالية كالعسكرية لمعراؽ ،كادعت أنيا شممت أسمحة كيميائية
استخدمت في ىجمات ضد الجيش اإليراني ،كبدعكل أنيا يسرت لمعراؽ ارتكاب أفعاؿ عدكانية كىك ما نفتو بريطانيا ،كفي عاـ

 1988ص در إدعاء مماثؿ بأف السكداف ساعد العراؽ عمى صنع أسمحة كيميائية بإتاحة المجاؿ ألخصائييف فنييف عراقييف الستخداـ
منشأة سكدانية في عمميات إنتاج كتخزيف غاز األعصاب كىك ما نفاه العراؽ كذلؾJames Crawford,op-cit,p179.

كفي قضية أخرل أدلت حككمة جميكرية ألمانيا االتحادية بالنفي عف كجكد فعؿ غير مشركع ردا عمى ادعاء بأنيا شاركت في ىجكـ
مسمح بسماحيا لطائرات عسكرية تابعة لمكاليات المتحدة األمريكية باستخداـ مطاراتيا لتيسير تدخميا في لبناف ،كفي نفس اإلطار

اتيمت ليبيا المممكة المتحدة بالمسئكلية عف حادثة قصؼ الغرب لطرابمس في أفريؿ 1986استنادا لسماحيا باستخداـ قكاعدىا
الحككمية النطبلؽ طائرات مقاتمة أمريكية منيا لميجكـ عمى أىداؼ ليبية ،كىك ما أيدتو منظمة األمـ المتحدة كاعتبرتو عدكانا عمى

ليبيا كطمبت مف جميع الدكؿ االمتناع عف تقديـ أم مساعدات الرتكاب أعماؿ العدكاف ضد ليبيا .راجع :قرار الجمعية العامة

 38/41الصادر في  ،1986/11/20الفقرتيف1ك.3
2

Aussi : James Crawford,ibid, p179 .

 :المادة  17مف مشركع المسئكلية السابؽ.

لئلشارة فإف ىذه الحالة أصبحت تاريخية نكعا ما ألنيا تتعمؽ بالعبلقات الدكلية التي كاف يسكدىا نظاـ الكصاية كاالنتداب كالتي

تبلشت حاليا بصكرة تدريجية.
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ثانيا  :الظروف النافية لممسئولية
تنتفي مسئكلية الدكلة الدكلية لعدة أسباب منيا ما ىك نابع مف أفعاؿ الدكلة الضحية نفسيا كمنيا ما
ىك خارج عف إرادتيا.
 -1الموافقة :لقد كرد النص عمى ىذا الظرؼ في المادة  20مف مشركع لجنة القانكف الدكلي كالتي
تعكس مبدءا تقكـ عميو أحكاـ القانكف الدكلي كىك رضا أشخاصو بيا ،فإذا كقعت مخالفة ليذه األحكاـ
في مكاجية شخص قانكني دكلي آخر كرضي بكقكعيا فإف رضاه يحكؿ ذلؾ الفعؿ مف فعؿ غير مشركع
إلى فعؿ ال يرتب قياـ المسئكلية الدكلية.
كىذا بشرط أف تككف المكافقة صادرة مف الييئة المختصة بمنحيا كأف تمنح حسب األصكؿ ،فتنتفي
جريمة العدكاف مثبل إذا كافقت سمطات الدكلة عمى مركر طائرات عسكرية عبر إقميميا إلى إقميـ مجاكر.
كما نجد بعض الحاالت أيف تطمب حككمة الدكلة التدخؿ عمى أراضييا لقمع اضطرابات داخمية،
حيث كاف ىذا التصرؼ سيصنؼ عمى أنو انتياؾ لمسيادة لكال ىذا الطمب ،كىك ما يصدؽ عمى نفس
المثاؿ السابؽ أيف تقدـ الرئيس المالي طراكرم بطمب لمتدخؿ في شماؿ مالي كىك ما حدث بناء عمى
قرار مجمس األمف  20/85الصادر في .2013/01/11
كالمكافقة تمنح مسبقا أك خبلؿ حدكث الفعؿ ،أما إف حدثت بعد كقكع الفعؿ فتعد شكبل مف أشكاؿ
التنازؿ أك القبكؿ الضمني الذم يفقد الحؽ في االحتجاج بالمسئكلية ،كىي مسألة نظمتيا المادة  45مف
مشركع مسئكلية الدكؿ.1
فإف المادة  20مف مشركع لجنة القانكف الدكلي لمسئكلية الدكؿ ،قد نظمت العبلقة بيف
كلئلشارة ّ

الدكلتيف المعنيتيف ،فإذا كانت الحالة تستكجب مكافقة مجمكعة دكؿ فإف مكافقة إحداىا ال ينفي عدـ
المشركعية تجاه البقية.
كما أنو يجب مراعاة حدكد المكافقة ،فالسماح مثبل بتمركز قكات أجنبية لفترة زمنية عمى اإلقميـ
ينفي عنيا كصؼ المعتدم ،لكف ينفي عنيا كصؼ المعتدم ،لكف إف استمر التمركز رغـ انتياء الفترة
المتفؽ عمييا فإنو يتحكؿ إلى فعؿ دكلي غير مشركع قد يرقى لكصؼ عدكاف ،2كما أف الرضا كاف كاف
صاد ار عف السمطة الشرعية فإنو يجب أف يككف صحيحا خاليا مف عيكب الرضا كاإلكراه أك الغمط.

: James Crawford, op-cit, p195.
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:ibid,p197.

1
2

كعمى العمكـ ،فإف المحاكـ المؤقتة كميا لـ تعتد بالرضا كسبب مف أسباب اإلعفاء مف المسئكلية كال
المحكمة الجنائية الدكلية ،إال أف ىذا العذر مستمد مف قكاعد القانكف الدكلي العاـ.
يعرؼ الدفاع الشرعي 1بأنو الحؽ الذم يقرره القانكف الدكلي لمدكلة أك مجمكعة
 -2الدفاع الشرعيّ :

الدكؿ باستخداـ القكة لصد عدكاف مسمح حاؿ يرتكب ضد سبلمة إقميميا أك استقبلليا السياسي شريطة
أال يككف استخداـ القكة ىك الكسيمة الكحيدة لدرء ذلؾ العدكاف كمتناسبا معو .كيتكقؼ حيف يتخذ مجمس
األمف التدابير البلزمة لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف.2
كىك ظرؼ نصت عميو المادة  21مف مشركع لجنة القانكف الدكلي السابؽ اإلشارة إليو ،بحيث تنتفي
صفة عدـ المشركعية عف فعؿ الدكلة إذا كاف قد اتخذ عمى شكؿ تدبير لمدفاع الشرعي عف النفس كطبقا
لميثاؽ األمـ المتحدة ،3فالمادة  51تحفظ لمدكؿ حقيا الطبيعي في الدفاع عف نفسيا إذا تعرضت ليجكـ
مسمح دكف أف تعتبر أخمت بالمادة  2فقرة  4التي تحظر المجكء لمقكة في العبلقات الدكلية.
كتنتفي المسئكلية عف الدكلة التي تتعرض ليجكـ مسمح مف دكلة أخرل فتقكـ بالرد عميو دفاعا عف
نفسيا إذا اقتصرت آثار الدفاع عمى الدكلة المياجمة فقط إذ أنو مف الممكف أف تترتب آثار أخرل في
حؽ دكلة ثالثة كفي ىذه الحالة ال يمكف لمدكلة المدافعة االحتجاج بذلؾ.
فضبل عف أنيا يجب أف تمتزـ بشرطي التناسب كالضركرة المبلزميف لمفيكـ الدفاع عف النفس ،كأف
تتكفر شركط الدفاع عف النفس المتمثمة في كقكع عدكاف مسمح غير مشركع حاؿ مباشر كجسيـ ،كأف يرد
ذلؾ العدكاف عمى أحد الحقكؽ الجكىرية لمدكلة.4
كقد يبرر الدفاع عف النفس بعدـ الكفاء بالتزامات معينة غير االلتزاـ المتعمؽ بعدـ استعماؿ القكة،
لكف في نفس الكقت تشكؿ خرقا لؤلحكاـ العامة عمى غرار كؿ خرؽ يحصؿ لقانكف الحرب ،أك القانكف
الدكلي اإلنساني ،كباألخص اتفاقيات جنيؼ كبركتكككلييا الممحقيف.

1

 :تـ التطرؽ بالتفصيؿ لفكرة الدفاع الشرعي في الباب األكؿ مف ىذه الدراسة ،كىك ما سيجعمنا نقتصر عمى ذكر أىـ ما يجعمو

2

 :حساـ عمى عبد القادر شيخة ،المسئكلية كالعقاب عمى جرائـ الحرب مع دراسة تطبيقية عمى جرائـ الحرب في البكسنة كاليرسؾ،

ظرفا نافيا لممسئكلية.

دار الجامعة الجديدة ،بيركت ،2004،ص .41

أنظر كذلؾ :محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص.113

: Donald R Rothwell, Stuart Kaye, Afshin Akhtarkhavari, Ruth Davis, op-cit,p398.
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: James Crawford,op-cit,p200.

3
4

كفي ىذا اإلطار قررت محكمة العدؿ الدكلية في فتكاىا بشأف مشركعية استخداـ أك التيديد باستخداـ
السبلح النككم لمعرفة ما إذا كاف يجكز الدفاع عف النفس باستخدامو رغـ ما يسببو مف إخبلؿ
بااللت ازمات البيئية بفعؿ الضرر اليائؿ كالطكيؿ األمد لو فقالت:
" إف المسألة ليست مسألة ما إذا كانت أك لـ تكف المعاىدات المتصمة بحماية البيئة سارية أثناء
النزاع المسمح ،كانما ىي مسألة ما إذا كاف يقصد أف تككف االلتزامات الناشئة عف ىذه المعاىدات
التزامات بالمنع الكامؿ أثناء الصراع المسمح ،كال ترل المحكمة أف المعاىدات المعنية قد قصد بيا أف
تحرـ دكلة ما مف ممارسة حقيا في الدفاع عف النفس بمكجب القانكف الدكلي مف جراء التزاماتيا بحماية
البيئة ،كمع ذلؾ ،يتعيف عمى الدكؿ أف تضع االعتبارات البيئية في الحسباف لدل تقييميا ما ىك ضركرم
كمتناسب في السعي لتحقيؽ األىداؼ العسكرية المشركعة كاحتراـ البيئة ىك أحد العناصر الداخمة في
تقييـ ما إذا كاف العمؿ متماشيا مع مبدئي الضركرة كالتناسب".1
 -3حالة الضرورة :كىي الحالة التي تكاجو فييا الدكلة خط ار حقيقيا حاال أك كشيكا ييدد كيانيا
ككجكدىا اإلقميمي كالشخصي أك نظاـ الحكـ فييا ،كترل ىذه الدكلة أنو في الحفاظ عمى استقبلليا
كأىميتيا الدكلية ما يبرر انتياؾ المصالح األجنبية لدكلة أخرل محمية بالقانكف الدكلي ،كتجد الضركرة
مجاليا خصكصا في حالة الضركرات العسكرية كقد أشارت إلييا اتفاقية الىام  1907حيث أباحت
بعض التصرفات التي تتـ في حالة الضركرة عمى غرار :
 تدمير كاالستيبلء عمى ممتمكات العدك؛ -تدمير الكاببلت البحرية التي تصؿ اإلقميـ المحتؿ بإقميـ محايد أك االستيبلء عمييا.

2

أما المادة  25مف مشركع لجنة القانكف الدكلي فنصت عمى أنو ال يجكز لمدكلة التحجج بالضركرة
لنفي مسئكليتيا إال في حالتيف ىما حالة ككف ىذا الفعؿ ال يؤثر تأثي ار جسيما عمى مصمحة الدكلة أك

:Pierre Michel Eisemann, Photini Pazartzis, La jurisprudence de la cour internationale de justice,

1

éditions A Pedone, Paris,2008 ,p893…902.

aussi: Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires,, avis consultatif, C.I.J. Recueil
 :2المادة  54مف االتفاقية

1996, p. 226,parag 30.

الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية ،1907/10/18 ،الىام .متاحة عمى المكقع:

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm
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الدكؿ التي كاف االلتزاـ قائما اتجاىيا أك لممجتمع الدكلي ككؿ ،كحالة ككف ىذا الفعؿ ىك السبيؿ الكحيد
أماميا لصكف مصمحة أساسية مف خطر جسيـ ككشيؾ يتيددىا.1
ككمثاؿ عف ذلؾ يمكف االستشياد بحادثة السفينة األمريكية الكاركليف  1837التي دمرتيا قكات
بريطانية حيث أشار الكزير البريطاني في كاشنطف إلى ضركرة الدفاع عف النفس كحفظ الذات.2
كىك ما أكده الرئيس تايمر ذلؾ في كممتو التي ألقاىا أماـ الككنغرس في  1841/12/7بقكلو":إف ىذه
الحككمة ال يسعيا إطبلقا أف تسمح ألم حككمة أجنبية باجتياح أراضييا إال في حالة بالغة مف الضركرة
الممحة كالقصكل ،سكاء لمقبض عمى أشخاص أك لتدمير ممتمكات األشخاص الذيف يحتمؿ أف يككنكا قد
انتيككا القكانيف الداخمية لتمؾ الحككمة األجنبية.3"...
كانتيت الحادثة باالتفاؽ عمى أف ىذا المبدأ العظيـ  -عدـ االعتداء  -ال يجب تعميقو إال في حالة
مف الضركرة الشديدة التي ال تقير.
-4التدابير المضادة :تنتفي صفة عدـ المشركعية عف فعؿ الدكلة المخالؼ اللتزاـ دكلي تجاه دكلة
أخرل إذا شكؿ تدبي ار مضادا ،كىذا كفؽ ما جاء في المادة  22مف مشركع لجنة القانكف الدكلي.
كيشترط في التدبير المضاد شركط مادية تتمثؿ في أال ينتيؾ مبادئ القانكف الدكلي العاـ كالقانكف
الدكلي اإلنساني كحظر استخداـ القكة كأف تككف التدابير المتخذة متناسبة مع اإلخبلؿ كشركط إجرائية
تتمثؿ في التفاكض مع الدكلة المنتيكة قبؿ اتخاذ اإلجراء المضاد كدعكتيا لكقفو ،كالتكقؼ عف التدبير
المتخذ بمجرد كقؼ االنتياؾ أك إحالة القضية لمحكمة مختصة كمؤىمة.4
كالتدابير المضادة كظرؼ ناؼ لممسئكلية ال تنطبؽ عمى جريمة العدكاف نظ ار لما تحتكيو ىذه األخيرة
مف استعماؿ لمقكة ،حيث أف المادة  22تحيمنا بطريقة غير مباشرة لمفصؿ الثاني مف الباب الثالث
كبالخصكص المادة  50التي نجدىا تنص عمى مجمكعة التزامات ال تتأثر بالتدابير المضادة كأكؿ التزاـ
نصت عميو ىك "االلتزاـ المنصكص عميو في ميثاؽ األمـ المتحدة باالمتناع عف التيديد باستعماؿ القكة
أك استعماليا فكرا".

1
2

 :ماركك ساسكلي ،المرجع السابؽ ،ص .248

 :رانة عطا اهلل ،الدفاع الشرعي ،...المرجع السابؽ ،ص

: James Crawford, op-cit,p 215-216.

: Floroiu Mihai, « States responsibility for international illicite actes », Univ of Craiova, mihai,

3
4

disponible sur le site : mihai.floroiu@gmail.com
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 -5القوة القاىرة والشدة :نصت المادة  23كالمادة  24مف مشركع لجنة القانكف الدكلي عمى ىذا
الظرؼ ،كيمكف تصكر حالة القكة القاىرة أك حالة الشدة في العدكاف مف خبلؿ الكقائع المادية المتعمقة
بارتكاب فعؿ ما عمى غرار دخكؿ طائرة معينة إقميـ الدكلة دكف رضاىا بفعؿ فقداف السيطرة عمييا أك
بسبب سكء األحكاؿ الجكية ،أك دخكؿ سفينة معينة المياه اإلقميمية لدكلة أخرل كذلؾ بالخطأ بعد أف
ظمت الطريؽ أك لنفس األسباب السابقة.
إال أنو ال يمكف لمقكة القاىرة أف تككف سببا لئلعفاء مف المسئكلية عف العدكاف نظ ار لغياب الركف
المادم كالركف المعنكم في قياـ الجريمة ،فبل كجكد لمعدكاف أصبل حتى نبحث عف أسباب نفيو ،1إال في
حالة الدخكؿ عف طريؽ الخطأ ثـ القياـ ببعض النشاطات المشكمة لمركف المادة لجريمة العدكاف فينا
تقكـ الجريمة في حؽ المعتدم.
 -6المعاممة بالمثل  :لـ يرد النص عمى ىذا المبدأ ضمف أسباب انتفاء المسئكلية الكاردة في مشركع
لجنة القانكف الدكلي بسبب أنيا تمثؿ نكعا مف أنكاع االنتقاـ الفردم أك إقامة العدالة الخاصة التي يمجأ
إلييا المعتدل عميو لرد عدكاف سابؽ لحؽ بو ،غير أف القائمة التي أكردتيا المجنة ليست بالقائمة
الحصرية كال يمنع مف تعديميا مستقببل.2
كتعرؼ المعاممة بالمثؿ عمى أنيا إجراءات قسرية مخالفة لمقكاعد العادية لمقانكف الدكلي تتخذىا دكلة
في أعقاب أعماؿ مخالفة لمقانكف ترتكبيا دكلة أخرل إض ار ار بيا ،كتيدؼ إلى إجبار ىذه الدكلة عمى
احتراـ القانكف .3كلقد تـ استبعادىا مف أسباب اإلعفاء ألنيا تتعارض مع مبدأ حظر استخداـ القكة.4
العمكـ ،فإف إقامة المسئكلية في حؽ الدكلة ىك تصرؼ يتخذ حفظا لنظاـ األمف الجماعي الذم يقكـ
عمى حؽ منظمة األمـ المتحدة في اتخاذ التدابير المشتركة لمنع أسباب تيديد السمـ كاألمف الدكلييف،
ككذا اتخاذىا تدابير عسكرية عاجمة ضد الدكلة المعتدية لحمميا عمى كقؼ االعتداء ،كفي سبيؿ تنفيذ

: James Crawford, op-cit, p205-204.

: Eric David, Principes de droit des conflits armés, Université libre de Bruxelles, Bruylant, 2008,

1
2

4ème ed,p701.

3

 :محمد بياء الديف باشات" ،المعاممة بالمثؿ في القانكف الدكلي الجنائي" ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه ،إشراؼ عبد العزيز

4

 :محمد الصالح ركاف" ،الجريمة الدكلية في القانكف الدكلي الجنائي" ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة

محمد سرحاف ،كمية الحقكؽ ،جامعة عيف شمس،ص.43
قسنطينة ،إشراؼ بف حميمك فيصؿ ،2009 ،ص.272
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ىذا الغرض يجب عمى الدكؿ األعضاء تقديـ كؿ المساعدات البلزمة لممنظمة مف قكات مسمحة
كتسييبلت ضركرية كمساعدات مالية.1
الفرع الثاني :النتائج القانونية لممسئولية الدولية لمدولة
ترتب المسئكلية الدكلية لمدكلة عف العدكاف عدة نتائج في مكاجية الدكلة المعتدية ذاتيا (أكال) كنتائج
أخرل في مكاجية بقية الدكؿ (ثانيا).
أوال :النتائج القانونية لممسئولية عن العدوان في حق الدولة المعتدية
في كؿ األنظمة العالمية تترتب بعض النتائج القانكنية عف خرؽ قاعدة دكلية ،كمف أىـ ىذه النتائج
المقبكلة عمى مدل كاسع إصبلح الضرر ،2إما عف طريؽ الجبر الكامؿ لمخسارة الناجمة عف فعؿ
االعتداء عف طريؽ الرد أك التعكيض أك الترضية ،بإحداىا أك بيا مجتمعة ككذا الكؼ عف االنتياؾ
كعدـ تك ارره.
 -1إصالح الضرر :3ىك نتيجة كرد النص عمييا في المادة  31مف مشركع لجنة القانكف الدكلي
بحيث يترتب عمى نسبة المسئكلية لمدكلة التزاـ بجبر كامؿ الخسارة الناجمة عف فعؿ العدكاف.
كتشمؿ الخسارة أم ضرر مادم أك معنكم نجـ عنو ،كلقد تـ إقرار ىذا المبدأ بمناسبة قضية مصنع
"شكرزك" 4مف طرؼ محكمة العدؿ الدكلية التي سممت بأف نتائج ارتكاب فعؿ غير مشركع دكليا تككف :
"مف مبادئ القانكف الدكلي أف أم خرؽ لتعيد يثير التزاما بجبر الضرر بشكؿ مبلئـ ،كبالتالي فإف
الجبر عنصر تكميمي ال غنى عنو في عدـ تطبيؽ أية اتفاقية كال ضركرة لمنص عميو في االتفاقية
نفسيا.
ثـ أضافت في مكضع آخر" :إف المبدأ األساسي الذم ينطكم عميو المفيكـ الفعمي غير
المشركع...يقضي بكجكب أف يمحك الجبر قدر اإلمكاف كؿ عكاقب الفعؿ غير المشركع.5"...
كما سمكت المحكمة نفس النيج في القرار الصادر في  2007/02/26في قضية تطبيؽ اتفاقية
الكقاية كالعقاب عمى ارتكاب جريمة اإلبادة (في النزاع بيف البكسنة كاليرسؾ مف جية كصربيا كالجبؿ

1

 :عبد الكاحد محمد الفار ،المرجع السابؽ ،ص.174-173

: Pierre-Marie Dupuy, op-cit, p472 .

: Donald R Rothwell, Stuart Kaye, Afshin Akhtarkhavari, Ruth Davis, op-cit,p394.

: ibid ,p p 394…396.
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:James Crawford, op-cit,p241-242.

2
3
4
5

األسكد مف جية أخرل) اعتمادا عمى المادة  31مف مشركع المسئكلية كالفتكل الصادرة بخصكص
مصنع شكرزك ،بحيث منحت االختيار في طريقة الجبر عف الفعؿ غير المشركع بمراعاة القكاعد
الخاصة بو.1
كما أف ىذا المبدأ تـ تطبيقو مف طرؼ مجمس األمف في عدة مناسبات حصؿ فييا عدكاف  -عمى
2

غرار حالة اعتداء إفريقيا الجنكبية عمى أنغكال أيف أكد المجمس مبدأ الجبر في القرار -1984/546

حيث كرد فيو ما مفاده....." :يجب أف تككف التعكيضات عف الخسائر البشرية كالمادية عادلة كعاجمة
عف ىذه األفعاؿ العدكانية ،خصكصا في ظؿ استمرار االحتبلؿ لجزء مف أراضييا مف قبؿ القكات
المسمحة الجنكب إفريقية. ".....
ككضحت المسألة أكثر بمناسبة عدكاف العراؽ عمى الككيت حيث جاء القرار  )1991(687بالقكؿ
بأف "العراؽ ...مسئكؿ بمكجب قكاعد القانكف الدكلي عف كؿ األضرار كالخسائر التي سببتيا اليجمات
عمى البيئة كىدـ البنى التحتية كالمنابع الطبيعية ،كعف كؿ تدخؿ مف دكؿ أجنبية أك أشخاص أك
مؤسسات أجنبية في فعؿ االحتبلؿ غير المشركع لمككيت مف طرؼ العراؽ".3
كفي نفس السياؽ كبمناسبة اليجمات المسمحة لسبلح الطيراف اإلسرائيمي عمى المنشآت النككية
العراقية قالت الجمعية العامة أف مف كاجب إسرائيؿ دفع تعكيضات مبلئمة دكف تأخير لجبر األضرار
المادية كالبشرية بسبب قياـ مسئكليتيا عف العدكاف غير المشركع.4
إف صياغة نص المادة  31مف مشركع لجنة القانكف الدكلي جاءت بصكرة تعتبر االلتزاـ بالجبر
النتيجة المنطقية المباشرة لمسئكلية الدكلة عف الخرؽ المرتكب،ال باعتبارىا حقا لمدكلة المتضررة.5
مع اإلشارة إلى ضركرة كجكد صمة كثيقة ما بيف كجكد الضرر الفعمي كشكؿ ككمية الجبر ،ككجكد
عبلقة سببية بيف الفعؿ غير المشركع دكليا كالخسارة.

2

: Maurice kamto, L’agression en droit international, Éditions A Pedone, Paris, 2010, p251.

 :راجع القرار  ،546/RES/sالصادر في  ،1984/1/6الذم تـ اعتماده بمجمكع  13صكت ضد  0كامتناع .2

: Maurice kamto, op-cit,p252.

1

3

Voir aussi : Haifa Bououni,L’ONU et la réparation des dommages de la guerre du golfe, centre de
4

publication universitaire, manouba,Tunisie, 2010.

 :راجع القرار  ،172/36الفقرة  4منو ،كالقرار  39/38الفقرة  6منو ،كالقرار .72/39
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: James Crawford, op-cit,p242.

5

فبل يتكجب الجبر الكامؿ إذف ،إالّ لقاء الضرر الناجـ عف الفعؿ غير المشركع دكليا الذم ترتكبو
الدكلة.1
كيتخذ التصرؼ بجبر الخسارة عدة أشكاؿ فيمكف أف يتـ عف طريؽ الرد أك التعكيض أك الترضية،
حيث ال تكجد آلية كاحدة دكليا لضماف تعكيض األضرار الناجمة عف العدكاف ،كىك ما يترجمو تنكع
حاالت طرؽ الجبر مف قضية إلى أخرل.
لكف كبصكرة عامة فإف تشكيؿ لجنة التعكيضات أك الجبر يمكف أف يشكؿ قاعدة لبلنطبلؽ منيا،
ففي حالة العدكاف العراقي عمى الككيت ،أنشأ مجمس األمف لجنة لمتعكيضات مخكلة لتقدير ذلؾ بمكجب
القرار  )1991(692كذلؾ لتسيير التعكيضات النسبية التي فرضت سابقا بالقرار  )1991(705كالتي
قدرت بحكالي  %30مف الصادرات البتركلية العراقية.2
كعمى العمكـ فإف أشكاؿ الجبر المذككرة آنفا كالتي كرد النص عمييا في نصكص مشركع لجنة
القانكف الدكلي حكؿ مسئكلية الدكؿ تنطبؽ عمى جريمة العدكاف بالنظر إلى األضرار المسببة لمضحايا،
فالرد كالتعكيض ىما الشكبلف األكثر استعماال لتعكيض الدكلة المعتدية عما ارتكبتو ،أما الترضية فبل
مكمبل لمرد كالتعكيض ،ىذا
تكفي لكحدىا العتبارىا جب ار لمضرر عف جريمة العدكاف ،بؿ يمكف اعتبارىا ّ

ال ينؼ إمكانية االكتفاء بيا في حاالت معينة.3

أ -الرد :تشترط المادة  35مف مشركع لجنة القانكف الدكلي االلتزاـ برد الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ
ارتكاب الفعؿ غير المشركع دكليا بقدر ما يككف ذلؾ غير مستحيؿ ماديا كغير مستتبع لعبء ال يتناسب
إطبلقا مع المنفعة المتأتية مف الرد بدال مف التعكيض.
كىك أكؿ أشكاؿ الجبر المتاحة لمدكلة المضركرة مف فعؿ العدكاف ،كيشمؿ إعادة الحاؿ إلى ما كاف
عميو قبؿ العدكاف ،كسحب القكات المحتمة مف إقميـ الدكلة المعتدل عمييا.4
كالرد شكؿ يتفؽ إلى حد كبير مع المبدأ العاـ القائؿ بأف الدكلة المسؤكلة ممزمة بإزالة النتائج
القانكنية كالمادية التي ترتبت عمى عمميا غير المشركع ،كلقد أكدت محكمة العدؿ الدكلية أسبقيتو في

: James Crawford, op-cit, p242.
: Maurice kamto, op-cit,p253.

4

: ibid.

1
2
3

 :معمـ يكسؼ"،المسئكلية الدكلية بدكف ضرر" ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه ،إشراؼ بف حميمك فيصؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة

قسنطينة ،د ،س ،المناقشة ،ص .37
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جبر الضرر في عدة مكاضع عمى غرار قضية مصنع شكرزكؼ السابقة الذكر ،إال إف استحاؿ ذلؾ أك
أصبح غير متاح.1
كيككف الرد غير متاح في حالة كفاة األشخاص مثبل أك ىبلؾ الطائرات أك استحالة استرجاع
النفايات الخطيرة لتسربيا إلى المياه الجكفية أك ذكباف النفايات المشبعة في البحار كغيرىا.2
كيحظى الرد بأىمية كبيرة في جبر الضرر إذا كاف الفعؿ غير المشركع فعبل مستمرا ،ففي حالة ضـ
دكلة ما مثبل بشكؿ غير مشركع ،يمكف إعماؿ الرد باتخاذ تدابير لسحب القكات كالغاء أم مرسكـ ينص
عمى ذلؾ ،بينما تنعدـ أك تقؿ أىميتو إذا كانت الفائدة المتأتية مف الرد غير متناسبة مع كمفتو ،سكاء
بالنسبة لمدكلة المعتدية أك لمدكلة المضركرة.
كمف الممارسات الدكلية بيذا الخصكص نذكر حادثة بالكماريس سنة  1966أيف سقطت قنابؿ نككية
عمى أرض اسبانيا كبقرب سكاحميا إثر اصطداـ بيف قاذفة قنابؿ نككية تابعة لمكاليات المتحدة األمريكية
كطائرة لمتزكد بالكقكد ،فقامت الكاليات المتحدة األمريكية بإزالة أسباب الخطر مف اسبانيا برفع القنابؿ
كازالة التراب االسباني الممكث كطمره في أرض الكاليات المتحدة األمريكية.3
ب -التعويض :كىك النتيجة المباشرة لفعؿ الدكلة غير المشركع الذم ال يمكف إصبلحو بالرد كيشمؿ
التعكيض أم ضرر قابؿ لمتقييـ ماليا بما في ذلؾ ما فات مف الكسب المؤكد.
كلقد نصت عمى ىذا الشكؿ المادة  36مف مشركع لجنة القانكف الدكلي ،حيث استبعدت الضرر
المعنكم مف نطاؽ ىذه المادة ،كيعد التعكيض أكثر أشكاؿ جبر الضرر شيكعا في الممارسة الدكلية.
كمفيكـ التعكيضات األساسي ىك جبر الخسارة إلمكاف تكفير الجبر الكامؿ لممضركر .كبالمعنى
الفني الدقيؽ ،فالتعكيض ىك دفع الماؿ إلى أحد أشخاص القانكف الدكلي إلصبلح ما لحؽ بو مف ضرر
يستحيؿ إصبلحو عينا بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو.4

1
2

 :معمـ يكسؼ ،المرجع السابؽ ،ص .37

 :بف عامر التكنسي" ،أساس مسئكلية الدكلة أثناء السمـ" ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة القاىرة،

،1989ص.497
3
4

 :معمـ يكسؼ ،المرجع السابؽ.31 ،

 :المرجع نفسو  ،ص .39
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كيككف التعكيض بالرد العيني المتمثؿ في إعادة األشياء إلى ما كانت عميو قببل ،1أك بدفع مبمغ
مالي يعادؿ ما كاف يجب رده عينا أك مبمغ مالي عف الخسائر المتكبدة التي ال يمكف تغطيتيا بالرد
العيني أك دفع مبمغ مالي مقابؿ ىذا الرد.2
كغالبا ما يككف التعكيض مكضعا لمتفاكض بيف المعتدم كالمعتدل عميو عمى غرار ما حصؿ عند
كقكع ضرر لمطائرات بيف إيراف كالكاليات المتحدة األمريكية بعد النزاع الذم نشب بينيما بسبب تدمير
طائرة إيرانية كمصرع جميع ركابيا البالغ عددىـ  290فردا.3
تقدـ عف الخسارة المترتبة عف فعؿ دكلي
ج -الترضية :كىي نتيجة كالتزاـ يقعاف عمى عاتؽ الدكلة ّ
غير مشركع إذ ا كاف يتعذر إصبلحو بالرد أك التعكيض ،كقد تتخذ الترضية شكؿ اإلقرار بالخرؽ أك
التعبير عف األسؼ كاالعتذار الرسمي أك أم شكؿ آخر مناسب بشرط أال يككف مذال لمدكلة المسئكلة،
كيمكف أف تطمبو الدكلة عف طريؽ القنكات الدبمكماسية أك المنظمات الدكلية أك حتى عف طريؽ المجكء
لمقضاء .4كلقد كرد النص عمييا في المادة  37مف مشركع لجنة القانكف الدكلي حكؿ مسؤكلية الدكؿ.
كيتّخذ أسمكب الترضية طابعا استثنائيا حيث ال يعمؿ بيا إال إف تعذر إصبلح الخسارة عف طريؽ

الرد أك التعكيض ،كتأخذ الترضية طابعا رمزيا حيث تشمؿ األضرار المعنكية المتمثمة في إىانة الدكلة،5
يخصص المبمغ
كينجـ عف خرؽ االلتزاـ بغض النظر عف عكاقبو المادية بالنسبة لمدكلة المعنية .حيث
ّ

المحصؿ منيا لمتبرع لجمعية خيرية مثبل أك ألم مشركع في ىذا السياؽ.
ّ

كنجد في الممارسات الدكلية حاالت كثيرة لممطالبة بالترضية عف األفعاؿ غير المشركعة دكليا

كحاالت انتياؾ السيادة أك السبلمة اإلقميمية أك االعتداءات عمى السفف كالطائرات،

1

:إبراىيـ العناني ،المرجع السابؽ ،ص.283

2
بأف
 :يقدر التعكيض النقدم بالتعادؿ مع األضرار المباشرة فقط ،كىك ما خمص إليو حكـ التحكيـ في قضية األلباما سنة ّ 1872
األضرار غير المباشرة كفقا لمبادئ القانكف المطبقة ال تشكؿ قاعدة كافية إلصدار حكـ بالتعكيض.

Ali Omar Medon; Ahmad bin Ahmad Husaini, «The Basis of International Responsibility and its

Principles Towards Illegal Actions in International Law »,in International Journal of West Asian
Studies, Vol. 5 No. 1,2013,p 89 .

4
5

: James crawford,op-cit,p265.

:صبلح محمد محمكد بدر الديف ،المسئكلية المكضكعية في القانكف الدكلي ،دارالنيضة العربية ،القاىرة ،2004 ،ص.27

 :إبراىيـ العناني ،المرجع السابؽ ،ص.283
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3

ككمثاؿ في قضية ككرفك نجد شكبل مف أشكاؿ الترضية بسبب ضرر غير مادم لحؽ بالدكلة حيث
قررت عدـ شرعية عممية إزالة األلغاـ (عممية ريتشؿ) التي قامت بيا
قالت محكمة العدؿ الدكلية بعد أف ّ

البحرية البريطانية بعد االنفجار ما يمي" :يتعيف عمى المحكمة لضماف احتراـ القانكف الدكلي الذم ىي
أحد أجيزتو ،أف تعمف أف العمؿ الذم قامت بو البحرية يشكؿ انتياكا لمسيادة األلبانية ،كىذا اإلعبلف
صادر بناء عمى طمب قدمتو ألبانيا عف طريؽ محامييا كيمثؿ في حد ذاتو ترضية مناسبة"1.
فينا اتخذت الترضية شكؿ اإلعبلف ،كقد تتخذ شكبل آخر ىك االعتذار الذم يقدـ شفكيا أك كتابيا مف
مسؤكؿ مناسب ،كعمى العمكـ فأم شكؿ تتخذه ال يجب أف يتصؼ بالطابع العقابي لذا فرضت الفقرة 3
مف المادة  37أف تتناسب الترضية مع مقدار الضرر كأال تككف مذلة لمدكلة المسؤكلة.
 -2الكف وعدم التكرار :كىك ثاني أثر يترتب في حؽ الدكلة المسئكلة عف فعؿ غير مشركع دكليا
كفعؿ العدكاف ،حيث تنص المادة  30مف مشركع لجنة القانكف الدكلي عمى أنو تمتزـ الدكلة المسؤكلة
بأف تكؼ عف الفعؿ إذا كاف مستم ار كأف تقدـ التأكيدات كالضمانات المبلئمة بعدـ التكرار إذا اقتضت

الظركؼ ذلؾ .
كىذاف الكاجباف ىما كجياف لعممة كاحدة ىي إصبلح العبلقة القانكنية التي تأثرت بالخرؽ ،فالكؼ
ىك الكجو السمبي لؤلداء في المستقبؿ كيتعمؽ بضماف كقؼ التصرؼ غير المشركع المستمر ،كالتأكيدات
كيعد استمرار
كالضمانات ىي الكجو اإليجابي الذم يعتبر كظيفة كقائية تعزز األداء اإليجابي مستقببلّ ،
نفاذ االلتزاـ أم ار ضركريا في الحالتيف ألنو إذا تكقؼ ال مجاؿ لمحديث عف الكؼ كالضمانات.

2

كيشمؿ الكؼ أفعاؿ الدكلة غير المشركعة بغض النظر عما إذا كاف التصرؼ عمبل أك إغفاؿ عمؿ.
كلقد أكدت ىيئة التحكيـ في قضية ،3 rainbowأنو لكي ينشئ شرط الكؼ عف الفعؿ غير المشركع
البد مف تكفر شرطيف أساسييف بينيما ارتباط كثيؽ كىما أف يستمر الفعؿ غير المشركع بطابع االستمرار
كأف تككف القاعدة المنتيكة سارية كقت صدكر األمر.4

:Pierre Michel Eisemann, photini Pazartzis,op-cit,p5. aussi : ICJ,Repports1949,p p 4….35.

: James Crawford,op-cit,p235.

: Recueil des sentences arbitrales, reports of international arbitral awards, case concerning the

1
2
3

differences between New Zeland and France arising from the rainbow warrior affair,6july1986, vol
xIx, publication of United nations,2006,p p 199…221.
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:idem.

4

ككثي ار ما تنشأ مسألة الكؼ عف الفعؿ بصكرة مرتبطة بالجبر في شكمو المتعمؽ بالرد ،إال أنو يجب
التمييز بيف الكؼ كالرد حيث أف الكؼ عمى نقيض الرد ال يخضع لحدكد التناسب في الفعؿ كرد الفعؿ،
كقد يسفر عف نشكء التزاـ مستمر حتى عندما تككف العكدة الفعمية لمكضع الذم كاف قائما فيما سبؽ
مستبعدة أك ال يمكف تحقيقيا إال بصكرة تقريبية.1
إضافة إلى كاجب الكؼ ،أفردت الفقرة ب مف المادة  30التزاما آخر عمى الدكلة المسئكلة ىك تقديـ
تأكيدات كضمانات مبلئمة بعدـ التكرار إذا اقتضت الظركؼ ذلؾ ،كتتصؿ التأكيدات كالضمانات
باستعادة الثقة في عبلقة مستمرة.
كتنطكم الضمانات عمى مركنة أكبر مف الكؼ في تطبيقيا ألنيا ال تككف مطمكبة في كؿ الحاالت،
بؿ يتـ السعي إلييا عندما يتكفر لمدكلة المضركرة سبب يدفعيا لبلعتقاد بأف العكدة لمحالة السابقة –حالة
ما قبؿ االعتداء -كاؼ بالنسبة إلييا لحمايتيا.2
كيجكز السعي لمحصكؿ عمى التأكيدات كالضمانات بعدـ التكرار ككسيمة لمترضية ،كعميو فإنو يكجد
بعض التداخؿ بينيما عمى الصعيد العممي ،كالشيء الذم يفرقيما ىك أف الترضية تككف عف األفعاؿ
الماضية التي سبؽ ارتكابيا كالتأكيدات كالضمانات تككف حكؿ المستقبؿ في خصكص حفظ العبلقات
السممية المستقبمية بيف البمديف.3
كيجكز لمدكلة المضركرة في بعض األحياف أف تطمب مف الدكلة المسؤكلة اعتماد تدابير محددة أك
العمؿ بطريقة معينة بغية تجنب التكرار ،فأحيانا ال تطمب منيا سكل تأكيدات بأنيا سكؼ تراعي حقكقيا
مستقببل ،4كأحيانا أخر تطمب منيا إعطاء تعميمات معينة بخصكص االنتياؾ أك أم إجراء آخر.5

2

: Recueil des sentences arbitrales: op-cit,p p 199…221.

1

 :حكلية لجنة القانكف الدكلي،2001 ،المجمد الثاني ،الجزء الثاني ،منشكرات األمـ المتحدة  ،ص ،115الفقرة،9الكثيقة:

)A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2

: Recueil des sentences arbitrales,: ibid.

3

4

 :كىك ما فعمتو اإلمبراطكرية العثمانية في سنة  1901أيف أعطت تأكيدات رسمية بأنو سيسمح لمخدمات البريدية البريطانية

5

 :نذكر عمى سبيؿ المثاؿ قضية السفينتيف األلمانيتيف ليرتزكغ كبندسراث المتاف صادرتيما البحرية البريطانية في ديسمبر 1899

كالنمساكية كالفرنسية بالعمؿ بحرية اعتبا ار مف تاريخ.

كجانفي  1900عمى التكالي أثناء حرب البكير ،حيث لفتت ألمانيا نظر بريطانيا العظمى إلى ضركرة إصدار تعميمات لقادة البحرية
البريطانية بعدـ مضايقة السفف التجارية األلمانية في المناطؽ القريبة مف مكقع الحربJames Crawford,op-cit, p240..

- 287 -

ثانيا:النتائج القانونية لممسئولية عن العدوان في مواجية بقية الدول
يترتب عمى بقية الدكؿ مف غير األطراؼ في االعتداء التزاـ كارد بنص المادة  41مف مشركع لجنة
القانكف الدكلي يتمثؿ في التعاكف بينيا لكضع حد لمعدكاف كعدـ االعتراؼ بشرعية كضع ناجـ عنو كعدـ
تقديـ المساعدة لمدكلة المعتدية.
كىي التزامات سبؽ النص عمييا في المادة  53مف مشركع لجنة القانكف الدكلي لمسئكلية الدكؿ
لسنة  1996خبلؿ الدكرة الثامنة كاألربعيف ،كبمقارنة مشركع سنة  1996كمشركع سنة  2001نجد أنو
قد تـ االستغناء تماما عف مصطمح جريمة دكلية كذلؾ بإلغاء المادة 19مف الصياغة النيائية لممشركع
بينما تـ اإلبقاء عمى النتائج القانكنية لمفعؿ غير المشركع مع بعض التحديثات.
 -1التعاون لوضع حد لإلخالالت الخطيرة :كىك الكاجب المبيف في الفقرة  01مف المادة  41مف
المشركع ،حيث ينبع مف المبدأ العاـ في القانكف الدكلي الذم يتعمؽ بالتعاكف بيف الدكؿ دكف استثناء
لكضع حد لبلنتياكات الجسيمة لو.
كفي حالة العدكاف ،تعتبر ىذه القاعدة قاعدة قطعية آمرة يجب تطبيقيا عمى حاالت كقكعو ،1مع
مراعاة كضعية الدكؿ المحايدة سكاء في كؿ النزاعات أك في النزاعات التي أعمنت حيادىا تجاىيا
بالخصكص ،كىي قاعدة مستمدة مف القانكف الدكلي العرفي في أصميا التي تحظر المجكء لمقكة في
العبلقات الدكلية.
كيتعمؽ التعاكف بخصكص جريمة العدكاف برد فعؿ مجمس األمف الدكلي ككيفية تعاممو مع الدكلة
المعتدية ،السيما ارتكازه عمى الفصؿ السابع كالمكاد  41ك 43منو.
حيث جاء في ميثاؽ األمـ المتحدة أف كؿ أعضاء ىذه األخيرة كفي سبيؿ حفظ السمـ كاألمف
الدكلييف يجب أف يضعكا تحت تصرؼ مجمس األمف كبدعكة منو أك بمكجب اتفاؽ خاص القكات
المسمحة  ،المساعدات كالتسييبلت الضركرية لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف.
كالعدكاف يشكؿ بطبيعتو انتياكا خطي ار اللتزاـ نابع مف القكاعد اآلمرة لمقانكف الدكلي لذا يجب
التعاكف كالتكاتؼ لكضع حد لو داخؿ إطار المنظمات أك خارجيا.2

1

 :حكلية لجنة القانكف الدكلي ،2001 ،المرجع السابؽ ،ص .146
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: Maurice kamto, op-cit, p238-239.

2

كلئلشارة فإف الفقرة  1مف المادة  41لـ تفصؿ في كيفية تنفيذ كاجب التعاكف ىذا كال الشكؿ الذم
ينبغي عميو اتخاذه ،إال أنيا اشترطت أف يككف تعاكنا بالكسائؿ المشركعة التي يتكقؼ اختيارىا عمى
ظركؼ كؿ حالة ،كلـ تشترط كذلؾ التأثر المباشر بالفعؿ ،إذ ألزمت الدكؿ سكاء تأثرت بالفعؿ فرديا أك
لـ تتأثر باإلخبلؿ الخطير بكاجب التعاكف مف خبلؿ بذؿ جيكد مشتركة كمنسقة لكقفو.1
 -2عدم االعتراف بشرعية الوضع الناجم عن اإلخالل الخطير :أم أنو يمنع عمى الدكؿ االعتراؼ
بكضع جديد ناجـ عف حالة العدكاف ،فالعدكاف ىك شكؿ مف أشكاؿ المجكء غير المشركع لمقكة في
القانكف الدكلي ،كعرؼ ىذا االلتزاـ بأنو " سبلح قانكني أساسي في مكافحة اإلخبلالت الجسيمة بالقكاعد
األساسية في القانكف الدكلي".2
كمف خبلؿ تطكره تطكرت قاعدة عدـ االعتراؼ باألكضاع الناجمة عف اإلخبلالت ،فالفضؿ في ذلؾ
يعكد لتحريمو ،كيسرم االلتزاـ عمى األكضاع الناجمة عف اإلخبلالت كمحاكلة فرض السيادة عمى إقميـ
ما عف طريؽ إنكار الحؽ في تقرير المصير عمى الشعكب المستعمرة ،فيحظر االعتراؼ الرسمي
كالضمني بيذا الكضع.3
كينبع كاجب عدـ االعتراؼ مف قكاعد آمرة أفرزتيا الممارسة الدكلية كق اررات محكمة العدؿ الدكلية،
فبل يجكز مثبل حيازة األراضي باستخداـ القكة كاالعتراؼ لمحائز بالشرعية عمى غرار ما حصؿ في أزمة
منشكريا  1932-1931حيف أعمف كزير الخارجية آنذاؾ ىنرم ستيمسف أف الكاليات المتحدة األمريكية
كغالبية الدكؿ في عصبة األمـ "لف تقر شرعية أم حالة مفركضة بحكـ األمر الكاقع كلف تعترؼ بأم
معاىدة أك اتفاؽ معقكد بيف ىذه الحككمات أك ككبلئيا ،يمكف أف ينتقص مف سيادة أك استقبلؿ
جميكرية الصيف أك سبلمتيا اإلقميمية أك اإلدارية...كلف تعترؼ بأم حالة أك معاىدة أك اتفاؽ ينشأ
بكسائؿ تتنافى مع أحكاـ كالتزامات ميثاؽ باريس.4"...1928

: James Crawford, op-cit, pp298…303.

1

2

 :حكلية لجنة القانكف الدكلي ،2001المرجع السابؽ ،ص  ،148ىامش .252

4

 :تـ إقرار مذكرة كزير الخارجية المذككرة كالتي كجييا إلى حككمة كؿ مف الصيف كالياباف مف خبلؿ قرار الجمعية العامة المؤرخ

3

 :المرجع نفسو ،الفقرة ،8ص .149

في  11مارس.1932
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كما أكد ىذا المبدأ إعبلف مبادئ القانكف الدكلي المتعمقة بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ
( 2625د )25-حيث ينص في الفقرة  10عمى عدـ جكاز اعتراؼ الدكؿ بشرعية أم حيازة ألراضي
ناتجة عف استعماؿ القكة.
كنفس الشيء بالنسبة لحالة االحتبلؿ العسكرم الذم ينجـ ال محالة عف ارتكاب أعماؿ عدكانية،
فيمنع عمى الدكؿ االعتراؼ بالسمطة لمدكلة المعتدية كيمنع عمييا كذلؾ ربط عبلقات كدية معيا تشكؿ
اعترافا ضمنيا بالكضع الناجـ عف العدكاف.1
ككمثاؿ عمى الممارسة الدكلية بيذا الصدد يمكف أف نذكر تصرؼ مجمس األمف إزاء عدكاف العراؽ
قرر المجمس أف إعبلف حالة الضـ مف طرؼ العراؽ لدكلة الككيت
عمى الككيت سنة  ،1990حيث ّ
تصرؼ ليس لو أم صبلحية قانكنية كيعتبر الغيا كباطبل ،كطمب إلى جميع الدكؿ كالمنظمات الدكلية
كالككاالت المتخصصة عدـ االعتراؼ بيذا الضـ كاالمتناع عف اتخاذ أم إجراء أك اإلقداـ عمى أية
معاممة قد تفسر عمى أنيا اعتراؼ بالضـ مباشر أك غير مباشر.2
كفيما يتعمؽ بإنكار الحؽ في تقرير المصير أصدرت محكمة العدؿ الدكلية فتكل في قضية ناميبيا
دعت فييا لعدـ االعتراؼ بحالة استمرار التكاجد الجنكب إفريقي فييا ،مف خبلؿ دعكة الدكؿ لعدـ إبراـ
أم عبلقات اتفاقية مع الدكلة المعتدية إذا تعمؽ األمر بتسيير أمكر الدكلة الضحية ،3كنفس االلتزامات
قررىا مجمس األمف إزاء الحالة في ركديسيا كفي البانتكستانات.4
 -3عدم تقديم العون أو المساعدة لمدولة المعتدية :كىك التزاـ يحظر عمى الدكؿ تقديـ يد العكف
في سبيؿ الحفاظ عمى الكضع الناجـ عف إخبلؿ خطير ،كىك يتناكؿ السمكؾ فيما بعد حصكؿ الكاقعة
كيراد بو عدـ مساعدة الدكلة لمحفاظ عمى كضع ينتيؾ القانكف الدكلي.5

: Maurice kamto,op-cit,p230.

1

2

 :حكلية لجنة القانكف الدكلي ،2001 ،المرجع السابؽ ،ص ،149الفقرة  ,7راجع كذلؾ :القرار .)1990(662

4

 :راجع الق اررات التالية :قرار مجمس األمف  ،)1965(216قرار الجمعية العامة (6/31أ)( )1976الذم أقره مجمس األمف بمكجب

5

 :حكلية لجنة القانكف الدكلي ،2001المرجع نفسو،ص  ،150الفقرة .11

: James Crawford,op-cit,p301, voir aussi Maurice kamto,op-cit,p230.

القرار  ،)1976( 402قرار الجمعية العامة(105/32ف) ،1977قرار الجمعية العامة (93/34ز).1979
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3

كفيما يخص تقديـ العكف كالمساعدة فيك التزاـ كارد في الفقرة 2مف المادة 41مف مشركع لجنة
القانكف الدكلي كالفقرة 5مف المادة  2مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،كيجب تفسيره بمراعاة المادة  16مف
مشركع المجنة التي تفترض أف الدكؿ تعمـ بالظركؼ المحيطة بالفعؿ غير المشركع دكليا.1
كىذا الحظر ىك امتداد منطقي لكاجب عدـ االعتراؼ رغـ أف تطبيقو مستقؿ مف حيث أف األعماؿ
المعنية ال تنطكم ضمنيا عمى االعتراؼ بالحالة الناجمة عف إخبلالت خطيرة بالمعنى القانكني ،كىك ما
تؤ ّكده بعض ق اررات مجمس األمف التي تحظر تقديـ العكف كالمساعدة في سبيؿ اإلبقاء عمى نظاـ الفصؿ
العنصرم في جنكب إفريقيا ،أك الحكـ االستعمارم بالنسبة البرتغاؿ.2
حيث دعا مجمس األمف كؿ الدكؿ إلى االمتناع عف تقديـ أم مساعدة لمحككمة البرتغالية إلدارة
األقاليـ التي تحتميا كالتي ىي تحت إدارتيا ككذا اتخاذ كؿ التدابير لعدـ بيع األسمحة كالمعدات العسكرية
ليا كالتي ستستعمميا ليذا الغرض ،ككذا إلى منع كؿ الدكؿ مف تقديـ الدعـ لئلبقاء عمى نظاـ الفصؿ
العنصرم في جنكب إفريقيا.

3

فإف ىذه النتائج المترتبة عمى قياـ مسئكلية الدكلة عف فعؿ العدكاف ستظؿ غير ذات
كعمى العمكـ ّ

قيمة عممية طالما ال زاؿ فعؿ العدكاف مؤجبل إلى غاية  ،2017إال أنيا تظؿ جاىزة لمتطبيؽ متى امتد
اختصاص القضاء الجنائي كبسط لمعقاب عمى جريمة العدكاف التي يجب كذلؾ أف يطاؿ العقاب
مرتكبييا مف األفراد الطبيعييف.
المطمب الثاني :المسئولية الجنائية الفردية عمى جريمة العدوان
كفقا لقكاعد القانكف الدكلي التقميدم ،لـ يكف الفرد عبارة عف شخص دكلي كبالتالي كاف بمنأل عف
العقاب كعف تطبيؽ نظاـ المسئكلية في حقو ،إال أف التطكر اليائؿ في قكاعد القانكف كقبكؿ فكرة أف
1

 :تنص المادة  16مف مشركع لجنة القانكف الدكلي حكؿ مسئكلية الدكؿ عمى أنو" :تككف الدكلة التي تعاكف أك تساعد دكلة أخرل

عمى ارتكاب فعؿ غير مشركع دكليا إذا :

أ-فعمت تمؾ الدكلة ذلؾ كىي تعمـ بالظركؼ المحيطة بالفعؿ غير المشركع دكليا؛

ب-كاف ىذا الفعؿ غير مشركع دكليا كارتكبتو تمؾ الدكلة."...
2

 :راجع القرار  )1977(418المؤرخ في  ،1977/11/4كالقرار  )1985(569الصادر في  ،1985/7/26الخاصيف بجنكب

3

 :حكلية القانكف الدكلي ،2001المرجع نفسو ،الفقرة  ،12ص .150

إفريقيا ،كالقرار  )1965(218الخاص بالبرتغاؿ.
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الفرد الطبيعي شخص مف أشخاص القانكف الدكلي أمر أعاد النظر في إمكانية نسبة المسئكلية الدكلية
لو (الفرع األكؿ) ،إال في حاالت محددة إذا تكافر سبب مف أسباب انتفاء ىذه المسئكلية (الفرع الثاني).
الفرع األول :نسبة المسئولية الجنائية لألفراد عن جريمة العدوان
تعتبر جريمة العدكاف جريمة القيادة ،لذا فقد استقر الفقو الدكلي عمى أف المسئكلية الجنائية عنيا تقكـ
في حؽ مف يممؾ جزءا مف السمطة كالتصرؼ كاصدار األكامر .كيمكف تقسيـ مراحؿ تطكرىا كتبمكرىا
في النظاـ القانكني الدكلي إلى مرحمتيف أساسيتيف :مرحمة ما قبؿ إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية (أكال)،
كمرحمة ما بعدىا (ثانيا).
أوال :تطور نظام المسئولية الفردية قبل ظيور المحكمة الجنائية الدولية
يمكف تقسيـ تطكر ىذا النظاـ إلى مرحمتيف أساسيتيف :مرحمة ما بيف الحربيف العالميتيف ،كمرحمة ما
بعد الحرب العالمية الثانية التي تعد النقطة األىـ التي صنعت أكبر قدر مف التقدـ في مجاؿ المسئكلية.
 -1مرحمة ما بين الحربين :ترجع بداية االىتماـ بنظاـ المسئكلية الجنائية الفردية إلى بدايات القرف
العشريف ،كىك ما يظير مف خبلؿ االتفاقيات الدكلية التي عقدت أنذاؾ ،كالتي انبثقت عنيا لجاف خاصة
كمجنة السبلـ كلجنة المسئكليات شكمت خبلؿ المؤتمر التمييدم لمسبلـ المنعقد في باريس في
 1919/1/25كالتي نسبت المسئكلية ألفراد القكات المسمحة عف خركقات قكانيف كأعراؼ الحرب،
ككانت ىذه المجنة مف أكثر المجاف جرأة في عمميا رغـ التحفظات األمريكية كاليابانية عمييا.
ككضعت المجنة تقريرىا في  1919/3/29كالذم تضمف عدة مفاىيـ أثرت في مسيرة القضاء
الجنائي في شقو المتعمؽ بالمسئكلية عف جرائـ العدكاف تضمف بعض النقاط التي نكجزىا فيما يمي:
 مسئكلية ألمانيا كحمفائيا الكاممة عف شف حرب عدكانية ضد المجتمع الدكلي؛ انتياؾ القكات العسكرية األلمانية كحمفائيا لمقكانيف كالعادات الحربية السائدة؛ ارتكاب الجنكد األلماف كحمفائيـ لجرائـ دكلية تقع تحت طائمة المساءلة الدكلية الجزائية.إال أنو تجب اإلشارة إلى أف مؤتمر باريس لمسبلـ آنذاؾ لـ يعتمد كؿ مضاميف التقرير كاستبعد
المساءلة عف حرب العدكاف بسبب معارضة أمريكا لذلؾ. 1

1

 :عمي جميؿ حرب ،القضاء الجنائي الدكلي ،المحاكـ الجنائية الدكلية ،دار المنيؿ المبناني ،بيركت ،2010 ،ص.40-39
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كفي نفس السنة  -1919-أبرمت معاىدة فرسام في  1919/6/28ككاف مف أىـ ما تضمنتو مف
مكاد المكاد 227ك228ك ،229التي نصت عمى محاكمة ممؾ ألمانيا كضباط الجيش األلماني النتياكيـ
قكانيف الحرب كأعرافيا كعمى تشكيؿ محاكـ عسكرية لذلؾ الغرض.1
حيث جاءت المادة  227لتنشأ محكمة خاصة لغميكـ الثاني مع كفالة ضمانات الدفاع لو ،كما
نصت المادة 228عمى أنو:
" تعترؼ الحككمة األلمانية بحؽ الدكؿ المتحالفة كالمتعاكنة في تقديـ األشخاص المتيميف بارتكابيـ
أفعاال مخالفة لقكانيف كأعراؼ الحرب لممثكؿ أماـ محاكـ عسكرية ،كأنو سكؼ يتـ تكقيع ما ينص عميو
القانكف مف عقكبات عمى ىؤالء األشخاص في حالة إدانتيـ كسكؼ تسرم ىذه المادة بغض النظر عف
أم إجراءات أك محاكمات أماـ أم مف المحاكـ في ألمانيا أك في أراضي أم دكلة مف حمفائيا ،كسكؼ
تقكـ الحككمة األلمانية بتسميـ األشخاص المتيميف بانتياؾ قكانيف كأعراؼ الحرب ممف تـ تحديدىـ
باالسـ أك الدرجة الكظيفية أك اإلدارة أك العمؿ الذم خكؿ إلييـ بمعرفة السمطات األلمانية إلى الدكؿ
المتحالفة كالمتعاكنة أك إلى أم دكلة مف ىذه الدكؿ ممف يطمب ذلؾ مف ىذه القكل".
فمعاىدة فرسام إذف،المنبثقة عف مؤتمر باريس ،سجمت الحدث األبرز كاألكؿ مف نكعو في مبدأ
المسئكلية الجنائية الفردية كىك مقاضاة مرتكبي الجرائـ بغض النظر عف الحصانة كالكظيفة كرسخت
مبدأ المسئكلية الجنائية الدكلية لمرئيس كالمرؤكس عمى حد سكاء.2
إال أف المؤتمر ككؿ قد فشؿ في تطبيؽ مبدأ المسئكلية عمى أرض الكاقع لعدة أسباب منيا رفض
ىكلندا تسميـ الممؾ غميكـ ،3كالتضارب في أىداؼ الدكؿ األربعة المييمنة آنذاؾ  -فرنسا ،بريطانيا،
ايطاليا ،الكاليات المتحدة األمريكية  -كغيرىا مف األسباب.
 -2مرحمة الحرب العالمية الثانية :تميزت ىذه الفترة بنكع مف التحرر الدكلي في العبلقات بسبب
انييار عصبة األمـ المتحدة كفشميا في إقرار المسئكلية الجنائية الدكلية كفي إقرار مبدأ حظر استخداـ

: The Treaty of Peace between The Allied and Associated Powers and Germany, Signed at
2
3

 :عمي جميؿ حرب،القضاء الجنائي ،....المرجع السابؽ ،ص.41-40
لئلطبلع عمى تفاصيؿ أكثر حكؿ محاكمة غميكـ الثاني راجع:

1

Versailles, June 28th 1919.

Véronique Michèle Metangmo, op-cit, pp50…53.
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القكة كبالتالي منع جرائـ العدكاف ،كما فشمت في الحد مف التسمح فاستعممت شتى أنكاع األسمحة المحرمة
دكليا كاستيدفت كؿ المكاقع مدنية كانت أـ عسكرية.
كنتيجة ليذه األكضاع المتردية تحرؾ العالـ بأسره لممطالبة بمعاقبة المسئكليف عف ىذا ،كيعد
تصريح رئيس الكزراء بريطانيا "تشرشؿ" في  1941/10/25آنذاؾ أكؿ لبنة في التأسيس لممسئكلية
الجنائية الشخصية الدكلية حيث قاؿ" :إف معاقبة مجرمي الحرب ىي إحدل األغراض الرئيسية لمحمفاء".
كتبله مباشرة تصريح الرئيس األمريكي ركزفمت في  1941/10/27بنفس المعنى.1
ثـ انعقد مؤتمر ساف جيمس باالس في لندف في  1942/1/12بحضكر ممثميف عف الدكؿ العدكة
أللمانيا كدكؿ أخرل كالكاليات المتحدة األمريكية بكصفيا مراقبة كخرج ىذا المؤتمر بتصريح أقرت فيو
كؿ الدكؿ بمبدأ المسئكلية الجنائية لمفاعميف المادييف كالمعنكييف  -محرضيف كآمريف -كالشركاء في
ارتكاب جرائـ دكلية.2
كبعدىا بفترة كجيزة انعقد مؤتمر آخر في مكسكك لنفس الغرض بتاريخ  1943/10/30ضـ  32دكلة
مف دكؿ الحمفاء ككاف لو عظيـ األثر في إقرار المسئكلية الفردية  -كقد أشارت إليو المادة  106مف
ميثاؽ األمـ المتحدة -كتكصؿ إلى عدة نتائج ميمة في ىذا المجاؿ نذكر مف بينيا:
 إنشاء لجنة األمـ المتحدة لمتحقيؽ في جرائـ الحرب التي ميمتيا جمع الحقائؽ كالمعمكمات عفالجرائـ المرتكبة مف أفراد دكؿ المحكر تمييدا لمحاكمتيـ أماـ القضاء الجنائي الكطني أك الدكلي الذم
سيتـ إنشاؤه ليذا الغرض؛
 إقرار مبدأ المسئكلية الدكلية الجنائية عمى األفراد عمى جرائميـ كمحاكمتيـ كفقا إلجراء جماعي محاكـ دكلية جنائية .3-كلئلشارة فإف تسمية لجنة األمـ المتحدة ال يرجع إلى منظمة األمـ المتحدة ألنيا لـ تكف مكجكدة
آنذاؾ أصبل ،بؿ أف ىذه التسمية ترجع إلى الرغبة في التعبير عف تضامف الدكؿ فقط.
كفي سنة  ،1945عقد مؤتمر لندف في  1945/6/26لممثمي الحمفاء لبلتفاؽ النيائي عمى ما يجب
فعمو لمحاكمة مجرمي الحرب األلماف ،كتـ االتفاؽ عمى إنشاء محكمة نكرمبكرج تأسيسا عمى مؤتمر

1

 :عمي جميؿ حرب ،القضاء الجنائي ،....المرجع السابؽ ،ص.48

3

 :عمي جميؿ حرب ،المرجع السابؽ ،ص ص .49-48

2

 :حسنيف إبراىيـ عبيد ،المرجع السابؽ ،ص  57ك.58
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يالطا كبكتسداـ ،1كبعدىا بسنة صدر إعبلف عف القيادة العميا لقكات الحمفاء في  1946/1/19بإنشاء
محكمة عسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرؽ األقصى كىي محكمة طككيك.
كتعد محكمة نكرمبكرج ،أىـ مرجع قضائي في ىذا الصدد ،2إذ أف األمـ المتحدة اىتمت بإقرار
المبادئ المنبثقة عنيا في  1946/12/11كطمبت مف لجنة القانكف الدكلي فعؿ ذلؾ بمكجب القرار
 1/177كتمت المكافقة عمييا بمكجب القرار (95د )1-أنيا تعد مف مبادئ القانكف الدكلي المعترؼ بيا
كأمرت بصياغتيا.
كلقد نصت المادة  1مف المشركع الذم عممت عميو األمـ المتحدة عمى أف " أم شخص يرتكب
عمبل إجراميا مف منظكر القانكف الدكلي عميو أف يتحمؿ المسئكلية عنو كيخضع لمعقاب".3
فالمحكمة تختص بمحاكمة األشخاص الطبيعييف دكف األشخاص المعنكية ،كتعد أحكاميا بمثابة
إرساء ألسس إقامة المسئكلية الجنائية الفردية ،حيث اعتبرت أف الجرائـ ضد السبلـ خاضعة
الختصاص المحكمة كأف ىذه األخيرة ىي " إدارة أك تحضير أك إشعاؿ أك متابعة حرب عدكانية.4"....
كما اعتبرت المحكمة التنظيـ كاإلعداد الرتكاب العدكاف فعؿ معاقب عميو إذا صدر عف أشخاص
يحتمكف مناصب قيادية ،كفي ىذا الخصكص كجيت االتياـ إلى  Geringبأنو قاـ بتييئة االستعدادات
الدبمكماسية لمحرب العدكانية ضد بكلكنيا ،كأشارت إلى أف  Rosenbergرئيس دائرة الشئكف القانكنية
الخارجية في الحزب النازم مسئكؿ عف تنظيـ كتحضير العدكاف عمى النركيج ،كما اتيمت Funk
بتحضير جريمة العدكاف ألنو عاكف في االستعدادات االقتصادية لو عمى بكلكنيا كاالتحاد السكفييتي.5
كنفس النيج سارت عميو محكمة طككيك رغـ أف أحكاميا كانت أقؿ تأثيرا ،إال أف قكاعد عمميا لـ
تختمؼ عف قكاعد عمؿ محكمة نكرمبكرج كثي ار.6

1

 :لمتفصيؿ أكثر حكؿ نشأة محكمة نكرمبكرج كتشكيميا كاختصاصاتيا راجع :عبد الكاحد محمد الفار ،المرجع السابؽ ،ص ص

2

 :إياد خمؼ محمد جكيعد ،حساف صادؽ جالـ" ،المسئكلية الجنائية الدكلية لرؤساء الدكؿ" ،في المجمة السياسية ك الدكلية ،كمية

3

 :راجع المادة  1مف الئحة نكرمبكرج كالمادة  6مف الئحة طككيك.

.107...102

العمكـ السياسية ،المستنصرية ،العراؽ ،العدد ،2010 ،17ص .266
4

 :إياد خمؼ محمد جكيعد ،حساف صادؽ جالـ،المرجع نفسو ،ص .274

: United Nations publication,« Historical Review of developments relating to aggression », New

5

York, 2003.

: véronique Michèle Métangmo,op-cit,p54.
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6

كلئلشارة فقد اعتبرت محكمة طككيك الصفة الرسمية ظرفا مف الظركؼ المخففة لمعقاب عمى خبلؼ
المادة  7مف الئحة نكرمبكرج التي أنكرت ذلؾ.1
إال أف عمؿ المحكمتيف  -نكرمبكرج كطككيك -أسيـ كثي ار في تشكيؿ قانكف المسئكلية الجنائية
الفردية كاقرار تقنينيا مف خبلؿ اعتماد المعاىدات الدكلية.
كبالنسبة لجريمة العدكاف فمقد اعتبرتيا محكمة نكرمبكرج جريمة ضد السبلـ تستكجب قياـ مسئكلية
فاعميا ،كذلؾ في المبدأ السادس الذم عدد بعض الجرائـ الدكلية المعاقب عمييا معتب ار مف بينيا:
التخطيط لحرب عدكانية أك حرب تنتيؾ المعاىدات أك االتفاقيات أك الضمانات الدكلية أك اإلعداد ليذه
الحرب أك الشركع فييا أك شنيا ،ككذا االشتراؾ في خطة أك مؤامرة مشتركة النجاز أم مف األفعاؿ
السابقة.2
إال أف االعتراض األمريكي منع إدخاؿ جريمة العدكاف بصكرة صريحة ضمف نظاميا ،لذا تـ حذؼ
المسائمة عف الجرائـ المرتكبة قبؿ  1939مف قبؿ قادة دكؿ المحكر لتجنب المساءلة عف جريمة
العدكاف ،كرغـ ذلؾ فالجرائـ ضد السبلـ تبقى متضمنة لجريمة العدكاف ألف اإلقرار الدكلي بيا يشكؿ
سابقة في تحميؿ المسئكلية عنيا.
كما كاف إلقرار اتفاقيات جنيؼ 1949بالغ األثر في تأكيد مبدأ المسئكلية الفردية ،عمى غرار المادة
 130مف االتفاقية الثالثة الخاصة بأسرل الحرب التي نسبت المسئكلية بصكرة مباشرة إلى مف ينتيؾ
أحكاميا ،كما قامت لجنة القانكف الدكلي بصياغة مشركع المدكنة المتعمقة بتحديد الجرائـ المخمة بسمـ
كأمف اإلنسانية كجاء نص المادة  3منيا عمى الشكؿ التالي:
" -1كؿ مف يرتكب جريمة مخمة باإلنسانية كأمنيا يعتبر مسئكال عنيا كيككف عرضة لمعقاب؛
 -2كؿ مف يساعد أك يشجع عمى ارتكاب جريمة مخمة بسمـ اإلنسانية كأمنيا أك يكفر الكسائؿ
البلزمة الرتكابيا أك يحرض مباشرة عمى مثؿ ىذه الجريمة يعتبر مسئكال عنيا كيككف عرضة لمعقاب".

1

 :تنص المادة  7مف الئحة نكرمبكرج عمى أنو " :المركز الرسمي لممتيميف سكاء أكانكا رؤساء دكؿ أك مف كبار المكظفيف ال يعتبر

2

 :نايؼ حامد العميمات ،المرجع السابؽ ،ص ص .35...30

عذ ار محبل كال سببا لتخفيؼ العقكبة".

- 296 -

كما مف شؾ في أف جريمة العدكاف مف الجرائـ المخمة بسمـ كأمف اإلنسانية إخبلال كبي ار
يستكجب العقاب ،كىك ما دعا المجنة إلى دراستو لدل مناقشة مكضكع المدكنة المتعمقة بالجرائـ المخمة
بأمف كسبلمة اإلنسانية .1
كتكالت الجيكد في ىذه الفترة مف خبلؿ المحاكـ المؤقتة التي أنشأىا مجمس األمف ممثمة في كؿ مف
محكمة يكغكسبلفيا كمحكمة ركاندا،حيث كمؼ قرار مجمس األمف  827المحكمة الجنائية بيكغكسبلفيا
السابقة بمقاضاة األشخاص المسئكليف عف االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني المرتكبة في
أراضي يكغكسبلفيا السابقة منذ عاـ  ،1991كالتي منيا انتياكات قكانيف كأعراؼ الحرب.2
كما أكردت المحكمة تقري ار لؤلميف العاـ الذم أكد االقتناع بأف "جميع األشخاص الذيف يشارككف في
تخطيط أك إعداد أك تنفيذ االنتياكات الخطيرة لمقانكف الدكلي اإلنساني في يكغكسبلفيا السابقة مسئكلكف
فرديا عف تمؾ االنتياكات".3
إف مبدأ المسئكلية الفردية عف الجرائـ الدكلية يستمد شرعيتو مف المادة 1/ 7مف النظاـ األساسي -
بغض النظر عف مرتكبيا  -إال أنو عند تطبيقو فقد أخذت المحكمة بمعيار المشاركة العالية المستكل
لمسئكلية االرتكاب المشترؾ ،مع استبعاد مشاركة المتيميف اليامشية ،كىك ما أكدتو في قضية كفكتشكا
كآخريف حيث قالت فيما يتعمؽ بالمسئكلية المشتركة أنو..." :ىذا ال يعني أف أم شخص يعمؿ في
معسكر احتجاز حيث الظركؼ سيئة ،يصبح تمقائيا مسئكال بكصفو مشاركا في عمؿ إجرامي مشترؾ".
فيجب أف تككف المشاركة كاسعة كفقا لممحكمة ،كىك ما يتماشى مع جريمة العدكاف التي تسمى
جريمة القيادة ،كخمصت المحكمة في أحد آرائيا األخرل إلى القكؿ " :كالخبلصة أنو ينبغي أف يككف

1

 :طمبت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مف لجنة القانكف الدكلي إعداد مدكنة متعمقة بالجرائـ المخمة بسمـ اإلنسانية بمكجب القرار

 ،)1950/11/16( 177كانتيت المجنة مف إعدادىا سنة  1951كرفعتيا لمجمعية العامة ،لكف ىذه األخيرة أكقفت النظر فييا لحيف
تعريؼ جريمة العدكاف ،ثـ عادت كطمبت منيا مراجعتيا بعد األخذ بعيف االعتبار النتائج التي تحققت آنذاؾ في إطار التطكر

التدريجي لمقانكف الدكلي .

ىشاـ حمداف " ،لجنة القانكف الدكلي في نظاـ األمـ المتحدة ،خمفياتيا ،طرؽ عمميا ،كمياميا" ،في مجمة الحقكؽ الككيتية ،السنة

الثانية عشر ،العدد الثالث ،سبتمبر ،1988ص.162

2

 :حساـ عمي عبد الخالؽ الشيخة ،المسئكلية كالعقاب عمى جرائـ الحرب مع دراسة تطبيقية عمى جرائـ الحرب في البكسنة

3

 :ناتالي فاغنر" ،تطكر نظاـ المخالفات الجسيمة لدل محكمة يكغكسبلفيا"،في المجمة الدكلية لمصميب األحمر،العدد

كاليرسؾ ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،2004 ،ص .474

 ،2003/12/850،31ص .8
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المتيـ قد ارتكب األفعاؿ التي ساعدت عمى نحك جكىرم أك أثرت بكثير في تعزيز أىداؼ العمؿ
اإلجرامي ،كىك عمى عمـ بأف فعمو أك إىمالو يسيؿ الجرائـ المرتكبة مف خبللو ،حتى يمكف اعتباره
مسئكال جنائيا بكصفو مشاركا في عمؿ إجرامي مشترؾ".

1

كما أف المحكمة لـ تأخذ بالحصانة حيث أف المنصب الرسمي لممتيـ ال يعفيو مف تحمؿ المسئكلية
الجنائية ميما كاف رفيعا .
كبالرغـ مف االنتقادات التي كجيت ليذه المحكمة ،عمى أساس تدخؿ االعتبارات السياسية في
إنشائيا كاستبعادىا عقكبة اإلعداـ مف أحكاميا ،2إال أنيا كانت خطكة فعالة لمسير نحك إرساء قضاء
جنائي دائـ يتبنى مبدأ المسئكلية الفردية.
أما بالنسبة لمحكمة ركاندا التي أنشأت بقرار مجمس األمف  94/955فتختص بمعاقبة األشخاص
المسئكليف عف أعماؿ اإلبادة الجماعية كسائر انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني التي حصمت عمى إقميـ
ركاندا عاـ .31994
كلئلشارة فإف نظاميا األساسي ال يختمؼ كثي ار عف نظاـ محكمة يكغكسبلفيا كبالتالي فاعترافيا بمبدأ
المسئكلية الجنائية الفردية ىك اعتراؼ كاضح كصريح كما يدؿ عمى ذلؾ ىي األحكاـ التي نطقت بيا ،
حيث قضت بالسجف المؤبد عمى رئيس كزراء ركاندا السابؽ "كامبيندا" كرئيس بمدية تابا "جكف بكؿ
أكاسيك" كغيرىـ.4
كما أنيا كذلؾ لـ تعتد بالحصانة كمانع مف مكانع المسئكلية ،كلقد أخذت محكمة ركاندا بالمسئكلية
الشخصية لمفرد الطبيعي أيا كانت مناصبو أك أيا كاف دكره في الجريمة (تخطيط ،إعداد ،تشجيع،
تحريض ،تنفيذ).

5

كرغـ أنيا كاجيت نفس االنتقادات التي كجيت لمحكمة يكغكسبلفيا ،إال أنيا ىي األخرل ميدت
الطريؽ نحك إنشاء المحكمة الجنائية الدائمة بركما.

1
2

 :ناتالي فاغنر ،المرجع السابؽ ،ص.19

 :عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ ،ص  289كما يمييا.

:Jean -Paul Bazelaire et Thierry Cretin , La justice pénale internationale: Son évolution, son

3

avenir de Nuremberg à la Haye, Presses universitaires de France, Paris, 1ère édition ,2000,p58.
5

:عمي جميؿ حرب،القضاء الجنائي ،المرجع السابؽ ،ص.122
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: ibid, P59.

4

ثانيا :تطور نظام المسئولية الفردية بعد اعتماد نظام المحكمة الجنائية الدولية
نصت الفقرة األكلى مف المادة  25مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية عمى أنو:
"المسئكلية الجنائية :
 -1يككف لممحكمة اختصاص عمى األشخاص الطبيعييف عمبلن بيذا النظاـ األساسي.
 -2الشخص الذم يرتكب جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة يككف مسئكالن عنيا بصفتو الفردية
كعرضة لمعقاب كفقان ليذا النظاـ األساسي".
كلقد تناكؿ الباب الثالث مف نظاـ المحكمة الجنائية المسئكلية الجنائية الفردية كنسبيا لؤلشخاص
الطبيعييف الذيف ىـ الجاني كالشريؾ كالمحرض كالمساىـ كمقدـ العكف كالمشجع الذم يغرم اآلخر
بارتكاب جريمتو،حيث نصت المادة  25عمى أنو:
"كفقا ليذا النظاـ األساسي يسأؿ الشخص جنائيا كيككف عرضة لمعقاب عف أية جريمة تدخؿ في
اختصاص المحكمة في حاؿ قياـ ىذا الشخص بما يمي:
أ ) ارتكاب ىذه الجريمة سكاء بصفتو الفردية أك باالشتراؾ مع آخر أك عف طريؽ شخص آخر ,
بغض النظر عما إذا كاف ذلؾ اآلخر مسئكالن جنائيان.
ب) األمر أك اإلغراء بارتكاب  ,أك الحث عمى ارتكاب جريمة كقعت بالفعؿ أك شرع فييا.
ج ) تقديـ العكف أك التحريض أك المساعدة بأم شكؿ آخر لغرض تيسير ارتكاب ىذه الجريمة أك
الشركع في ارتكابيا  ,بما في ذلؾ تكفير كسائؿ ارتكابيا.
د ) المساىمة بأية طريقة أخرل في قياـ جماعة مف األشخاص  ,يعممكف بقصد مشترؾ  ,بارتكاب
ىذه الجريمة أك الشركع في ارتكابيا  ,عمى أف تككف ىذه المساىمة متعمدة كأف تقدـ :
- 1

إما بيدؼ تعزيز النشاط اإلجرامي أك الغرض اإلجرامي لمجماعة ,إذا كاف ىذا النشاط أك

الغرض منطكيان عمى ارتكاب جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة.
 -2أك مع العمـ بنية ارتكاب الجريمة لدل ىذه الجماعة"....
كما كرس ىذا الباب مبدأ المسئكلية الجنائية لمرئيس كالمرؤكس كعدـ االعتداد بالصفة الرسمية كمانع
مف مكانع المسئكلية الجنائية كقد أخرج مف نطاؽ اختصاص المحكمة األشخاص األقؿ مف  18سنة.1

1

 :راجع نصكص المكاد 26،27،28 :مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.
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كتقكـ المسئكلية الفردية عف جريمة العدكاف في نظاـ ركما في حؽ القادة كالمرؤكسيف كحتى لك
ارتكب العدكاف بكاسطة عصابات مسمحة ،فكؿ مف اشترؾ فييا يعد مسئكال جنائيا.
حيث نصت المادة  28عمى مبدأ مقاضاة القائد العسكرم أك القائـ فعميا بأعمالو عف الجرائـ
التي تختص بيا المحكمة الجنائية إذا ارتكبت ىذه الجرائـ مف قبؿ قكات تخضع إلمرتو كسيطرتو
الفعميتيف ،إذا أثبت القائد العسكرم أك القائـ مقامو أنو كاف يعمـ أك يفترض أنو كاف يعمـ بسبب الظركؼ
المحيطة بو في ذلؾ الكقت أف القكات الخاضعة إلمرتو أك سيطرتو ترتكب أك كانت عمى كشؾ ارتكاب
أم مف الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة ،أك إذا ثبت أف القائد العسكرم أك القائـ مقامو لـ يتخذ
كؿ التدابير البلزمة كالمعقكلة كالمخكلة لو في حدكد سمطتو لمنع أك قمع ارتكاب ىذه الجرائـ ،أك لعرض
المسألة عمى السمطات المختصة بالتحقيؽ أك بمحاكمة مرتكبي ىذه الجرائـ.1
كما أضاؼ البند ب مف المادة  28حكما يتعمؽ بمساءلة الرئيس عف الجرائـ المرتكبة مف طرؼ
مرؤكسيو الخاضعيف لسمطتو الفعمية في الحاالت التالية:
-1إذا كاف الرئيس قد عمـ أك تجاىؿ عمدا أية معمكمات تبيف بكضكح أف األشخاص الخاضعيف
لسمطتو كسيطرتو الفعميتيف يرتكبكف أك عمى كشؾ ارتكاب ىذه الجرائـ؛
-2إذا كانت ىذه الجرائـ متعمقة بأنشطة تدخؿ في إطار المسئكلية كالسيطرة الفعميتيف لمرئيس؛
-3إذا لـ يتخذ الرئيس كؿ التدابير البلزمة كالمعقكلة في حدكد سمطاتو لمنع أك قمع ارتكاب مثؿ ىذه
الجرائـ أك لعرض المسألة عمى السمطات المختصة بالتحقيؽ كالمحاكمة.
كبناء عمى المادة  8مكرر فقرة  1مف نظاـ المحكمة الجنائية فإف الشخص الذم يجب أف يتحمؿ
المسئكلية عف فعؿ العدكاف ىك كؿ مف ساىـ في التخطيط أك اإلعداد أك البدء أك تنفيذ عمؿ عدكاني
كىك ما يمثؿ الركف المادم لجريمة العدكاف ،كىذه المساىمة يمكف أف تتخذ عدة أشكاؿ كالمساىمة في
التخطيط لسياسة عدكانية أك لمخطط عدكاني.
كما تقكـ المسئكلية الجنائية الفردية في حالة الشركع ،ففي جريمة العدكاف مثبل إذا بدأ التنفيذ ثـ لـ
ينتو منو بسبب خارجي تقكـ المسئكلية عنو،أما إذا كاف قد بدأ بالتنفيذ ثـ قرر التكقؼ طكاعية قبؿ
إحداث أم خسائر فحينئذ تنتفي المسئكلية كال تقكـ عمى مجرد تمؾ المحاكلة.2

1

 :راجع المادة  28مف نظاـ ركما.
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: Maurice kamto, op-cit,p346.

2

إال أف المبلحظ عمى المادة  8مكرر ىذه  ،أنيا لـ تتحدث مطمقا عف تكافر الركف المعنكم لقياـ
الجريمة كنسبة المسئكلية عنيا لمرتكبييا ،كلمعمـ فالمادة  30تشترط أال يتـ العقاب كنسبة المسئكلية
لمفاعؿ عف أية جريمة ما لـ يتكفر فييا الركف المعنكم .كفي ىذا الخصكص يمكف االستناد إلى السكابؽ
القضائية لمحكمة نكرمبكرج التي تجعؿ عمـ الجاني بالتخطيط أك مساىمتو في التنفيذ فعميا لمعدكاف دليبل
كافيا عمى تكافر القصد الجنائي لديو كتحميمو المسئكلية الجنائية الفردية عما اقترفو.1
كعميو فإثبات النية كالقصد الجرمي في نسبة المسئكلية الفردية عف جريمة العدكاف يككف ضركريا فقط
عند التأكد مف كجكد الركف المادم ،فإف كجد ىذا األخير فبل داعي لمبحث عف الركف المعنكم الذم
سيصير مفترضا ،لكف حتى في ظؿ غياب الركف المعنكم يمكف نسبة المسئكلية الجنائية عف فعؿ
العدكاف بتكافر ركنو المادم فقط.2كىذا ألف جريمة العدكاف جريمة بالغة الخطكرة كشركطيا صارمة كذات
طبيعة خاصة تجعؿ الحديث عف كجكد فعؿ عدكاف مسألة ال غبار عمييا كال اختبلؼ فييا ،ككذا
فصمت في
طبيعتيا المادية تنفي عدـ تكافر القصد المعنكم في ارتكابيا ،فالمادة  2/30مف نظاـ ركما ّ
ىذه المسألة بالقكؿ أنو يمكف أف يستدؿ عمى كجكد القصد كالعمـ مف الكقائع كالظركؼ ذات الصمة.

إف المسئكلية عف حرب العدكاف تشمؿ األعماؿ السابقة كالبلحقة لو ،فعادة ما يسبؽ ارتكابو عدة
أفعاؿ ترمي لمتحضير لشنو كتييئة الظركؼ المناسبة لو كتأميف القدرات العسكرية كالمادية  ،ككذا
التحضير عمى الصعيد السياسي بإبراـ التحالفات كالقياـ بالمناكرات العسكرية إلخفاء النكايا الحقيقية.3
فالعدكاف إذف ال يقتصر عمى المرحمة التي يبدأ فييا ،إذ أف أعمالو التحضيرية مف األعماؿ المعاقب
عمييا بحسب القانكف الدكلي الجنائي كمثاؿ ذلؾ أعماؿ الدعاية اإلعبلمية لحرب االعتداء  .كلئلشارة

1

 :حيث كرد في أحد أحكاميا:

« Si les défendeurs, ou l’un, d’entre eux, doivent être déclarés coupable du premier ou du

cinquième chef d’accusation , ou des deux..,il convient de démontrer qu’ils faisaient partie du plan
ou du complot ou que, connaissant ce plan, ils en soutenaient le but et l’objectif en participant à la
préparation de la guerre d’agression ».

2
3

 :راجع الكثيقةPCNICC/2002/WGCA/L.1add.1,p84. :
 :إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ ،ص.883

Véronique Michéle Métangno, op-cit, p547.
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فالمحكمة الجنائية الدكلية غير مختصة بالتعكيض عف األضرار الناتجة عف جريمة العدكاف جراء قياـ
دكلة ما بذلؾ إال في حدكد ما كرد في المادة  75مف نظاميا األساسي.1
كبالرجكع إلى مسئكلية القادة كالرؤساء نجد أنيـ مسئكلكف مسئكلية كاممة عف أعماؿ مرؤكسييـ إذا
تكافرت الظركؼ الدالة عمى ذلؾ.
عددت المادة  28الممارسات غير السميمة التي قد تتـ مف طرؼ القائد العسكرم أك الشخص
كلقد ّ
الذم يممؾ السيطرة عمى القكات العسكرية.
حيث أشارت الفقرة  1إلى أنو كاف يعمـ بارتكاب ىذه الجرائـ ،أك أنو كاف يعمـ بالظركؼ السائدة
كقت ارتكابيا بأف قكاتو عمى كشؾ ارتكاب ىذه الجريمة .
فيذه الفقرة تنطبؽ انطباقا كميا عمى جريمة العدكاف التي تعد جريمة القيادة ،فغالبا ما يرتكبيا قادة
الجيش كالقائميف عمى أعماؿ القيادة كالتخطيط ،فاألكامر تصدر مف ىؤالء بناء عمى المعمكمات التي
تصميـ عف القكات الخاضعة إلمرتيـ.
كما اعتبرت نفس المادة القائد مسئكال كذلؾ إذا لـ يتخذ جميع التدابير البلزمة كالمعقكلة في حدكد
سمطتو لمنع أك قمع ارتكاب الجريمة كعرض المسألة عمى السمطات المختصة لمقاضاتيـ عف أفعاليـ
كعمى العمكـ ،حتى تتحقؽ المسئكلية الفردية الجنائية يجب تكافر ما يمي:
 -كجكد قائد عسكرم أك رئيس أك مف يقكـ مقامو في إصدار األكامر؛

1

 :تنص المادة  75مف نظاـ ركما عمى ما يمي" :جبر أضرار المجني عمييـ

 -1تضع المحكمة مبادئ فيما يتعمؽ بجبر األضرار التي تمحؽ بالمجني عمييـ أك فيما يخصيـ ،بما في ذلؾ رد الحقكؽ كالتعكيض
كرد االعتبار....

 -2لممحكمة أف تصدر أم انر مباش انر ضد شخص مداف تحدد فيو أشكاالن مبلئمة مف أشكاؿ جبر أضرار المجني عمييـ ,أك فيما
يخصيـ ,بما في ذلؾ رد الحقكؽ كالتعكيض كرد االعتبار كلممحكمة أف تأمر ,حيثما كاف مناسبان ,بتنفيذ قرار الجبر عف طريؽ

الصندكؽ االستئماني المنصكص عميو في المادة .79

 -3قبؿ إصدار أمر بمكجب ىذه المادة ,يجكز لممحكمة أف تدعك إلى تقديـ بيانات حالة مف الشخص المداف أك مف المجني عمييـ
أك مف سكاىـ مف األشخاص المعنييف أك الدكؿ المعنية أك ممف ينكب عنيـ كتضع المحكمة ىذه البيانات في اعتبارىا.

 -4لم محكمة أف تقرر ,لدل ممارسة سمطتيا بمكجب ىذه المادة كبعد إدانة شخص في جريمة بمقتضى ىذا النظاـ األساسي ما إذا
كاف مف البلزـ لتنفيذ أمر تصدره بمكجب ىذه المادة طمب اتخاذ تدابير بمكجب الفقرة  1مف المادة .93

 -5تنفذ الدكلة الطرؼ القرار الصادر بمكجب ىذه المادة كما لك كانت أحكاـ المادة  109تنطبؽ عمى ىذه المادة.

 -6ليس في ىذه المادة ما يفسر عمى أنو ينطكم عمى مساس بحقكؽ المجني عمييـ بمقتضى القانكف الكطني أك الدكلي".
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 كقكع أحد األعماؿ التي تشكؿ عدكانا بمفيكـ المادة 8مكرر مف نظاـ ركما؛ -كجكد قكات تخضع لقيادة ىذا القائد.

1

أما جرائـ العدكاف التي ترتكب مف قبؿ المرؤكس فقد نصت المادة  33مف نظاـ ركما عمى أنو" :في
حالة ارتكاب أم شخص لجريمة  ،"...فيذه المادة لـ تعؼ األشخاص الذيف يرتكبكف الجرائـ الداخمة في
اختصاص المحكمة مف المسئكلية إذا تمت تمؾ الجرائـ ألمر الحككمة أك الرئيس إال إذا كاف األمر غير
كاضح أنو غير مشركع أك أنو ال يعمـ بأنو غير مشركع ككاف عمى المرؤكس التزاـ قانكني بإطاعة
األكامر.
كبالنسبة لجريمة العدكاف فميس مف الصعب تمييز ما ىك مشركع مف دكنو فييا ،كبالتالي تقكـ
مسئكلية المرؤكس عف تنفيذىا ،كىذا ألف المرؤكس إنساف يتمتع بممكات الكعي كاإلدراؾ كمف كاجبو
فحص األمر قبؿ تنفيذه.
أف ىذا تطبيؽ منطقي لقاعدة أف الفعؿ الكاحد يجب أف يككف لو نفس الحكـ أماـ القاعدة
كما ّ

القانكنية ،فاعتبار أمر الرئيس سبب إباحة سيؤدم إلى اعتبار الفعؿ مشركع إذا نفذ استنادا إلى ذلؾ ،
كغير مشركع إذا لـ يستند ألمر الرئيس ،2كما أف ىذا العذر سيجعؿ كؿ قائد يتحجج بأنو نفذ أكامر مف
ىك أعمى منو درجة لئلفبلت مف العقاب ،كبالتالي ال يمكف ألم كاف ميما كانت صفتو أك مركزه إذا
كاف متابعا بارتكاب فعؿ العدكاف التنصؿ مف مسئكلياتو أماـ القضاء الجنائي الدكلي ،إال إف تكفر سبب
جدم يرفع عنو تمؾ المسئكلية.
كعمى العمكـ تشمؿ العقكبات التي يمكف النطؽ بيا في حؽ مرتكب جريمة العدكاف  -بعد دخكليا
حيز النفاذ  -فيما اشتمؿ عميو الباب السابع مف نظاـ ركما تحت عنكاف العقكبات ،حيث أنو رىنا
بأحكاـ المادة 110يككف لممحكمة أف تكقع عمى الشخص المداف بارتكاب جريمة مشار إلييا في المادة
 5مف ىذا النظاـ األساسي إحدل العقكبات التالية:
السجف لعدد محدد مف السنكات لفترة أقصاىا  30عاما؛
ّ -

السجف المؤبد حينما تككف ىذه العقكبة مبررة بالخطكرة البالغة لمجريمة كبالظركؼ الخاصة
ّ -

لمشخص المداف(المادة/77ؼ.)1

1
2

 :نايؼ حامد العميمات ،المرجع السابؽ  ،ص.210

 :إبراىيـ الدراجي ،المرجع السابؽ،ص .910
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كما قررت المادة  2/77عقكبات إضافية يجكز لممحكمة أف تأمر بيا كمف بينيا:
 فرض غرامة مالية ؛ المصادرة لؤلمبلؾ كالعائدات كاألصكؿ الناتجة بطريقة مباشرة أك غير مباشرة مف تمؾ الجريمةدكف المساس بحقكؽ األطراؼ الثالثة حسنة النية.
ثـ قررت المادة  78قكاعد لكيفية تقرير العقكبة عمى األشخاص المدانيف مثؿ مراعاة عكامؿ أخرل
كخطكرة الجريمة ،ك الظركؼ الشخصية كأكجب نظاـ ركما عمى المحكمة خصـ مدة الحبس االحتياطي
مف مقدا ار لعقكبة المحككـ بيا عمى الشخص المداف.
كلئلشارة ،فبل تطبؽ عقكبة اإلعداـ عمى الجرائـ الكاردة في نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية -بما فييا
جريمة العدكاف  -رغـ أنيا جرائـ أكسع نطاقا كأبشع مف الجرائـ التي ترتكب عمى المستكل الداخمي أيف
يطبؽ حكـ اإلعداـ في بعض البمداف كىك مكقكؼ النفاذ في بمداف أخرل.1
الفرع الثاني :أسباب امتناع المسئولية الجنائية الفردية
كردت أسباب اإلعفاء مف المسئكلية في نص المادتيف  31ك 32مف نظاـ ركما ،كتنطبؽ ىذه
األسباب بطبيعة الحاؿ عمى جريمة العدكاف باعتبارىا إحدل الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة،
كلمتفصيؿ في ىذا المكضكع عمينا أف نتعرؼ عمى األسباب الخاصة بالقادة (أكال) ،ثـ نتناكؿ أسباب
انتفاء المسئكلية بصكرة عامة(ثانيا).
أوال :األسباب الخاصة بالقادة في جريمة العدوان
تتمثؿ األسباب الخاصة بالقيادة فيما يمي:
 -1غياب العمم بالمخططات العدوانية :مف الصعب إثبات أك نفي إدانة الشخص القائد بجريمة
العدكاف إذا كاف قد شارؾ في بعض أك كؿ األفعاؿ التنفيذية ليا ،كأنكر أنو كاف يعمـ بأىدافيا الحقيقية
العدكانية .
كعنصر العمـ ىك عنصر منصكص عميو في المادة  30مف نظاـ ركما ،كيمعب دك ار كبي ار  -منذ
القدـ  -في تكجيو اإلدانات عف جريمة العدكاف ،2كغيابو الحقيقي يشكؿ سببا مف أسباب اإلباحة فييا
بحيث تنتفي مسئكلية القائد عف الجريمة.

1

 :منتصر سعيد حمكدة ،المرجع السابؽ ،ص ص . 160 -159
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: icc-asp/8/inf.2,p4.

2

كفي ىذا الخصكص ذكرت محكمة نكرمبكرج في قضية الك ازرات أنو:
"ال يمكف إدانة أم أحد يعتقد أنو قتاؿ أك حرب يدافع بيا عف بمده ،حتى كلك كاف اعتقاده خاطئا،
كما ال يمكف أف ننتظر مف أم شخص أف يقكـ بالتحقيؽ فرديا فيما إذا كاف ما يقاتؿ ألجمو ناتجا عف
عدكاف مف حككمتو أـ ال.
فاإلدانة تككف فقط إذا ثبت عممو الفعمي بالعدكاف ،فالطابع العدكاني لمحرب ال يكفي لئلدانة بؿ يجب
أف يككف ىناؾ نكايا خاصة بيذا المكضكع ككؿ معيار متعمؽ فقط باالشتراؾ في القيادة ىك معيار غير
كاؼ ".1
فغياب العمـ بالمخططات أك سياسات العدكاف تعتبر ظرفا نافيا لممسئكلية طبؽ عمى محاكمات
نكرمبكرج كطككيك ككذا طبؽ عند تطبيؽ قانكف الحمفاء –القانكف 10لمجمس الرقابة -كاستفاد مف ىذا
الظرؼ عدد كبير مف األفراد الذيف مثمكا أماميا عمى غرار ما حصؿ في قضية Hjalmar Schacht
الذم لـ تتـ إدانتو بسبب إثبات عدـ عممو بمخططات ىتمر العدكانية.2
كنفس الحكـ صدر في قضية  Juluis Steicherبأف ىذا األخير لـ يثبت في حقو العمـ
بمخططات ىتمر العدكانية كلذا أعمف أنو غير مذنب في الجرائـ المرتكبة ككذا في حؽ كؿ مف Martin
Bormannك .3 Hanz Frintzsche
كىك نفس النيج الذم سارت عميو محكمة طككيك في أحكاميا غمى غرار حكميا في قضية
، Matsin Iwaneككذا المحاكـ المنشأة بالقانكف  ،10حيث جاء في أحد أحكاميا أنو " :ال يمكف إدانة
أحد مف طرؼ المحاكـ الجنائية الدكلية عمى اشتراكو في مخطط أك جماعة رغـ العبلقة التي تجمعو
بيتمر إذا لـ يكف باإلمكاف عممو بمخطط العدكاف ؿ .Fuhrer

4

: Dinstem Yoram ,War, aggression and self defence,Cambridge University Press, London,united
2

1

kingdom, 2009, p141.

 :كرد في حكـ المحكمة" :االتياـ المكجو ضد  schachtال يمكف أخذه بعيف االعتبار ألنو لـ يكف يعمـ فعميا بالمخطط العدكاني

النازم ،الكزير العاـ قدـ إثباتات متعمقة بيذه المسألة الخطيرة ،كما حظر عدد مف الشيكد كقدمت كثائؽ لذلؾ مف الدفاع ،كلقد قامت

المحكمة بدراسة األدلة المقدمة بعناية كتركم كخرجت بنتيجة مفادىا أف إدانة ىذا الشخص مشككؾ فييا كال يمكف إقرارىا".

Dinstem yoram, op-cit,p139-140.

: idem ,pp 131..134 et 168…173.

: Véronique Michèle Métango, op-cit, p425.
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3
4

كالجدير بالذكر ىك أنو مف الصعب إثبات الظرؼ إذا تعمؽ األمر بالمكجو في جريمة العدكاف ،فيجب
األخذ بعيف االعتبار أنو ال يجب أف يسمح بتمييع جريمة العدكاف كجعميا تافية بسبب التعسؼ في
التمسؾ بو لعدـ إقامة المسئكلية عف فاعميا ،كاشتراط تكافر عنصر العمـ يسمح بمعرفة المسئكؿ فعميا
عف جريمة العدكاف مف جية المرتكب الفعمي ليا .فيجب عمى القاضي في المحكمة الجنائية أك المحاكـ
الكطنية إذا نظرت جريمة العدكاف أف تستبعد األفعاؿ كالظركؼ الكاقعة عمى أنيا عدكاف إذا غاب ركف
العمـ كاذا استخمص ذلؾ مف ظركؼ الحاؿ.1
 -2غياب اإلدارة والرقابة الفعمية :إف غياب العمـ بالمخططات العدكانية ىك ظرؼ معترؼ بو مف
أف غياب اإلدارة
طرؼ عدد كبير مف الفقياء كالمحاكـ الجنائية كتـ تطبيقو كما رأينا في عدة أحكاـ .إالّ ّ

كالرقابة الفعمية في تسيير عمميات العدكاف ،ظرؼ غير متفؽ عميو تماما حيث أف الفقو الدكلي كالمجاف
التي عممت عمى تعريؼ العدكاف كميا دارت بينيا نقاشات حادة حكؿ إمكانية أخذ ىذا الظرؼ كظرؼ
ناؼ لمسئكلية المكجو السياسي أك العسكرم لمعدكاف إذا تـ استنتاج أنو فقد الرقابة أك التكجيو أك القيادة
الفعمية عف األفعاؿ المرتكبة.

2

كىذه الفكرة ىي بمثابة عكدة إلى تكجيات لجنة القانكف الدكلي حكؿ إدانة الشخص الذم يممؾ
مساىمة نشطة في التخطيط ،اإلعداد ،كالبدء كتسيير العمميات العدائية ،ككذا ما خرج بو مؤتمر كمباال
في المادة8مكرر حكؿ تعريؼ العدكاف ،كتطرح ىذه األخيرة  -المادة8مكرر -مشكمتيف أساسيتيف
لخصيما األستاذ  Roger Clarkفيما يمي:3

1

 :راجع الكثيقةPCNICC/2000/L.1/REV.1/Add.2,p5 :

راجع كذلؾ االجتماع غير الرسمي بيف الدكرتيف المتعمؽ بجريمة العدكاف ما بيف 8ك10جكاف  2009بمعيد لشتنختايف ،المرجع

السابؽ ،ص3ك.4
2

 :دارت مناقشات في ىذا المكضكع بيف أعضاء الفريؽ العامؿ المعني بجريمة العدكاف حكؿ مسألة المصطمحات كأييا أنسب

لبلستعماؿ بيف كؿ مف  :مصطمح قيادة ،تنظيـ  ،تكجيو ،تسيير  ،كغيرىا مف المصطمحات المشابية ،كتـ أخي ار االتفاؽ عمى

استعماؿ مصطمح الرقابة كالتكجيو.

أنظر الكثائؽ التالية:

ICC/ASP/5/SWGCA/INF.1, ICC-ASP/5/SWGCA/2 ,P3.

: Clark Roger, « Rethinking agression as crime and formulating its elements :the final work-

3

product of the preparatory Commission for the ICC » ,in LJIL,859-890, 2002, pp873-874.
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بالنسبة لمحالة األكلى المتعمقة برئيس الدكلة أك أم شخص آخر يممؾ صبلحية التكجيو السياسي أك
العسكرم الذم فقد الرقابة أك التكجيو الفعمي ،فمف السمبي القكؿ بفقدانو لذلؾ لمتيرب مف إدانتو في
جريمة العدكاف ،فكيؼ لرئيس أك ممؾ أال يعمـ أك ال يشارؾ عمى األقؿ في اإلدارة الفعمية لدكلتو بصكرة
تمكنو مف المساىمة الفعمية التخطيط أك التنفيذ لمجريمة أك سككتو عف ذلؾ حتى ،إال إف تعمؽ األمر
بككف ىذا الرئيس أك المسئكؿ الرسمي في حالة مرض أك انعداـ أىمية أك عجز ظاىرم يمنعو مف
التكجيو الفعمي لؤلمكر الخاصة بدكلتو.1
أما بالنسبة لمحالة الثانية فقد استخمصت العبرة مف المحاكـ الجنائية المؤقتة السابقة ،فنتائج
قضايا كركش كركشمينغ أدت إلى اعتبار أف كؿ شخص ال يمارس السيطرة فعميا أك تكجيو العمؿ
السياسي أك العسكرم ال تثكر مسئكلية بشأف جريمة العدكاف ،كىك ما يترجمو كيفية صياغة المادة
8مكرر التي لـ تنص عمى مسئكلية الممكليف االقتصادييف كالمالييف نظ ار الفتقادىـ ليذا العنصر.

2

ثانيا :األسباب العامة النتفاء المسئولية
كرد النص عمى ىذه األسباب في المادة  31مف نظاـ ركما حيث جاء فييا أنو:
" -باإلضافة إلى األسباب األخرل المتناع المسئكلية الجنائية المنصكص عمييا في ىذا النظاـ
األساسي ال يسأؿ الشخص جنائيان إذا كاف كقت ارتكابو السمكؾ:
أ ) يعاني مرضان أك قصك انر عقميان يعدـ قدرتو عمى إدراؾ عدـ مشركعية أك طبيعة سمككو ،أك قدرتو
عمى التحكـ في سمككو بما يتمشى مع مقتضيات القانكف.
ب) في حالة سكر مما يعدـ قدرتو عمى إدراؾ عدـ مشركعية أك طبيعة سمككو أك قدرتو عمى التحكـ
في سمككو بما يتمشى مع مقتضيات القانكف ,مالـ يكف الشخص قد سكر باختياره في ظؿ ظركؼ كاف
يعمـ فييا أنو يحتمؿ أف يصدر عنو نتيجة لمسكر سمكؾ يشكؿ جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة أك
تجاىؿ فييا ىذا االحتماؿ.
ج ) يتصرؼ عمى نحك معقكؿ لمدفاع عف نفسو أك عف شخص آخر أك يدافع في حالة جرائـ الحرب
عف ممتمكات ال غنى عنيا لبقاء الشخص أك شخص آخر أك عف ممتمكات ال غنى عنيا إلنجاز مياـ
عسكرية ضد استخداـ كشيؾ كغير مشركع لمقكة ,كذلؾ بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذم ييدد ىذا

: Véronique Michéle Métangmo,op-cit,p428.
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: Ibid.

1
2

الشخص أك الشخص اآلخر أك الممتمكات المقصكد حمايتيا ,كاشتراؾ الشخص في عممية دفاعية تقكـ
بيا قكات ال يشكؿ في حد ذاتو سببان المتناع المسئكلية الجنائية بمكجب ىذه الفقرة الفرعية.
د ) إذا كاف السمكؾ المدعى أنو يشكؿ جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير
إكراه ناتج عف تيديد بالمكت الكشيؾ أك بحدكث ضرر بدني جسيـ مستمر أك كشيؾ ضد ذلؾ الشخص
أك شخص آخر,كتصرؼ الشخص تصرفان الزمان كمعقكالن لتجنب ىذا التيديد ,شريطة أال يقصد الشخص
أف يتسبب في ضرر أكبر مف الضرر المراد تجنبو ,كيككف ذلؾ التيديد:
 صاد انر عف أشخاص آخريف. أك تشكؿ بفعؿ ظركؼ أخرل خارجة عف إرادة ذلؾ الشخص. - 2ت بت المحكمة في مدل انطباؽ أسباب امتناع المسئكلية الجنائية التي ينص عمييا ىذا النظاـ
األساسي عمى الدعكل المعركضة عمييا.
 - 3لممحكمة أف تنظر أثناء المحاكمة في أم سبب المتناع المسئكلية الجنائية بخبلؼ األسباب
المشار إلييا في الفقرة  1في الحاالت التي يستمد فييا ىذا السبب مف القانكف الكاجب التطبيؽ عمى
النحك المنصكص عميو في المادة  ،21كينص في القكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات عمى اإلجراءات
المتعمقة بالنظر في ىذا السبب" 1.
كالقكاعد التي يجب عمى المحكمة مراعاتيا كفؽ المادة  21ىي:


تطبؽ النظاـ األساسي لممحكمة كأركاف الجرائـ كالقكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات الخاصة

بالمحكمة؛


تطبؽ المعاىدات الكاجبة التطبيؽ كمبادئ القانكف الدكلي كقكاعده بما في ذلؾ المبادئ المقررة

في القانكف الدكلي لممنازعات المسمحة؛


تطبؽ المبادئ العامة لمقانكف التي يمكف لممحكمة استخبلصيا مف القكانيف الكطنية لمنظـ

القانكنية في العالـ شريطة عدـ تعارض ذلؾ مع النظاـ األساسي لممحكمة كالقانكف الدكلي كالقكاعد
كالمعايير المعترؼ بيا دكليا.
كبالرجكع إلى نص المادة  31الفقرة  1منو يمكف أف نمخص أسباب امتناع المسئكلية الجنائية فيما
يمي:
1

 :المادة  31مف نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية لسنة .1998
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 -1األسباب المتعمقة بانعدام األىمية :
كتتمثؿ في الجنكف كصغر السف كالسكر غير االختيارم.
أ -الجنون (القصور العقمي) :يتّخذ الجنكف صكرتيف :صكرة تتعمؽ بالمفيكـ الضيؽ لو كيقصد بو
اضطراب القكل العقمية بعد تماـ نمكىا ،مما يؤدم إلى اختبلؼ المصاب بو في تقديره عف العاقؿ،
كصكرة تتعمؽ بالمفيكـ الكاسع كتعتبر الجنكف اضطرابا عقميا يؤدم إلى فقد التمييز كيمنع إسناد الجريمة
إلى إرادة المتيـ أيا كانت طبيعة كشكؿ ىذا االضطراب ،كينصرؼ بيذا المعنى إلى كؿ أشكاؿ
االضطراب الذىني التي تفقد المريض مقدرتو عمى التمييز كالتحكـ في تصرفاتو.1
كلـ يحدد القانكف الدكلي العاـ أم تعريؼ لمجنكف كال إف كاف يقصد بو المعنى الخاص أك المعنى
العاـ ال مف خبلؿ أنظمة المحاكـ المؤقتة كال مف خبلؿ نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية ،كلقد نالت ىذه
الفكرة استحسانا مف فقياء القانكف الجنائي بسبب ضماف التطكر مف تطكر األمراض العقمية كظيكر
أنكاع لـ تكف معركفة مف قبؿ مف جية ،كمف جية أخرل فتعريؼ األمراض ليس مف اختصاص رجاؿ
القانكف.2
كيتطمب القانكف الدكلي الجنائي شرطاف أساسياف العتبار الجنكف مانعا مف مكانع المسئكلية ،كىما
فقد الشعكر أك االختيار ،كمعاصرة ذلؾ الفقد لكقت ارتكاب الجريمة فالحالة العقمية التي ال ترقى لدرجة
فقد العقؿ كالحمؽ مثبل ال تعد مانعا مف مكانع المسئكلية.3
كما أف فقد العقؿ بعد ارتكابيا ال يعد مانعا كذلؾ ،كبتكفر ىذيف الشرطيف ال يحؽ لممدعي العاـ
السير في الدعكل الجنائية كيستحيؿ بالتالي تكقيع العقاب عمى الجاني.4
ب  -صغر السن  :تتطمب عممية إسناد المسئكلية الجنائية لمفرد كجكد قدر مف الكعي كاإلدراؾ يكفي
لمتمييز بيف ما ىك مشركع كما ىك ممنكع ،كلقد اتخذت المحكمة الجنائية معيا ار لقياس ىذه القدرة حددتو
ببمكغ الشخص  18سنة ،كىذا بمكجب نص المادة  26مف نظاـ ركما التي قررت أف ال اختصاص
لممحكمة عمى أم شخص يقؿ عمره عف  18سنة كقت ارتكاب الجريمة.

1

 :عمي عبد القادر القيكجي ،فتكح عبد اهلل الشاذلي ،شرح قانكف العقكبات ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،د،ت،ف،

2

 :عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المرجع السابؽ ،ص.263

4

 :عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المرجع نفسو،ص.265

ص.100
3

 :عمي عبد القادر القيكجي ،فتكح الشاذلي ،المرجع نفسو ،ص.106
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كيعد ىذا النص متماشيا مع أخذت بو اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة  1989التي اعتبرت أف الطفؿ ىك
ّ
مف لـ يبمغ سف  18سنة.
إذف فالشخص الذم لـ يبمغ سف  18سنة كاممة يكـ ارتكابو الفعؿ ال يمكف مساءلتو جنائيا كتكقيع
العقاب عميو بمكجب قكاعد القانكف الدكلي الجنائي التي ال تمنع مف جية أخرل مف تطبيؽ القانكف
الكطني عميو مف خبلؿ إعماؿ مبدأ التكامؿ كاخضاعو لتدابير الحماية التي ينص عمييا.1
ج -السكر غير االختياري :ال يسأؿ الشخص جنائيا إذا ثبت أنو كاف في حالة سكر غير اختيارم
عرؼ السكر عمكما بأنو غيبكبة ناشئة عف عقاقير مخدرة أيا كاف نكعيا،
كقت ارتكاب الجريمة ،كلقد ّ
كحالة عارضة ينحرؼ فييا الكعي كتضعؼ فييا السيطرة عمى اإلرادة نتيجة لمادة أجنبية دخمت في

الجسـ ،فيي حالة عارضة كليدة تأثير مكاد مخدرة خارجية.2
كينقسـ السكر إلى عدة أنكاع مف حيث آثاره كأسبابو فمف حيث اآلثار لدينا السكر المفضي لمجنكف
كالسكر البسيط ،كالسكر الكمي كالسكر الجزئي كغيرىا.
فحاالت السكر التي تؤدم إلى امتناع المسئكلية ىي حالتي السكر المفضي لمجنكف كالسكر الكمي،
أما حالة السكر الجزئي كالسكر البسيط فبل يعداف سببا كافيا المتناع المسئكلية.
كمف ناحية السبب ،ينقسـ السكر إلى سكر اختيارم كسكر غير اختيارم كالحالة التي تعد مانعا
لممسئكلية ىي حالة السكر غير االختيارم أما حالة السكر االختيارم فبل تعد كذلؾ.3
كتتكفر حالة السكر االختيارم إذا ما تناكؿ الشخص المادة المسكرة سكاء في شكؿ عقاقير أك
مخدرات أك كحكؿ بإرادتو كىك يعمـ نتائجيا كطبيعتيا ،كمحؿ االختيار ىك فعؿ التناكؿ في حد ذاتو،
كليس القياـ بالفعؿ المجرـ ،فكمما كانت اإلرادة كاعية عند التناكؿ كاف السكر اختياريا ،حيث أنو أفقد
نفسو شعكره كاختياره بإرادتو.
كعف مدل مساءلة ىذا الشخص جنائيا فقد خمص القانكف كالقضاء الدكلياف إلى أف السكر ىذا ال
يعد مانعا مف مكانع المسئكلية  ،بحيث أنو سكر بإرادتو في ظؿ ظركؼ كاف يعمـ فييا أنو يحتمؿ أف
يصدر عنو نتيجة سكره سمككيات تصؿ إلى حد ارتكاب جرائـ دكلية ك تجاىؿ ىذا األمر عمدا ،فالمشرع

1

 :محمكد شريؼ بسيكني ،المحكمة الجنائية ،المرجع السابؽ،

3

 :راجع المادة  31فقرة  ، 1ب.

2

 :عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المرجع نفسو ،ص.266
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الجنائي الدكلي كاف متشددا مع الجاني في ىذه النقطة خصكصا كأنو يعتقد أف إقدامو عمى السكر إنما
تـ بسكء نية لمساعدة نفسو عمى اقتراؼ الجريمة دكف شعكر كبأعصاب باردة يستمدىا مف حالة السكر.1
أما السكر غير االختيارم فيعد مف مكانع المسئكلية الجنائية الدكلية إذا تكفرت فيو ثبلثة شركط:
 أف تككف الغيبكبة اضط اررية؛ أف يفقد الجاني الشعكر كاالختيار لفيـ طبيعة سمككو؛ أف يتزامف كقكع الجريمة مع حالة فقد الشعكر أك االختيار. -2األسباب المتعمقة بانعدام اإلرادة:
كتتمثؿ في اإلكراه كالضركرة كالدفاع الشرعي كاالمتثاؿ ألمر الرئيس كالغمط.
أ -اإلكراه :إف اإلكراه المقصكد ىنا ىك ذلؾ الصادر عف األفراد كليس عف الدكؿ ،كذلؾ ألف نظاـ
ركما لـ يعالج مسألة نسبة المسئكلية لمدكلة ،بؿ تصدل لمسئكلية األفراد فقط،كال يقكـ اإلكراه إال بتكافر
مجمكعة مف الشركط ىي:
 أف يصدر عف إنساف آخر كبيذا فيك يختمؼ عف القكة القاىرة التي تككف بفعؿ الطبيعة؛ أف يككف سببو غير متكقع؛ أف يستحيؿ عمى الجاني دفعو.2قسـ القانكف الدكلي الجنائي اإلكراه إلى نكعيف :إكراه مادم كاكراه معنكم:
كلقد ّ

فاإلكراه المادم محك إرادة الجاني تماما كايقاؼ حرية حركتو العضكية إذا تعرض الشخص لقكل
مادية خارجية ال يستطيع ردىا تحممو عمى ارتكاب الجريمة ،كىك ما ترجمتو الفقرة د 1/مف المادة31
السابقة الذكر بالقكؿ" :إذا كاف السمكؾ المدعى أنو يشكؿ جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة قد
حدث تحت تأثير إكراه ناتج عف تيديد بالمكت الكشيؾ أك بحدكث ضرر بدني جسيـ مستمر أك كشيؾ
ضد ذلؾ الشخص أك شخص آخر ,كتصرؼ الشخص تصرفان الزمان كمعقكالن لتجنب ىذا التيديد ,شريطة
أال يقصد الشخص أف يتسبب في ضرر أكبر مف الضرر المراد تجنبو ,كيككف ذلؾ التيديد:
 صاد انر عف أشخاص آخريف. -أك تشكؿ بفعؿ ظركؼ أخرل خارجة عف إرادة ذلؾ الشخص".

1
2

 :عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المرجع السابؽ ،ص.268

 :عبد اهلل سميماف ،المرجع السابؽ ،ص.134
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أما اإلكراه المعنكم فيك قياـ شخص بالضغط عمى إرادة شخص آخر لحممو عمى إتياف سمكؾ
إجرامي ،كيتخذ ىذا الضغط صكرة التيديد بإلحاؽ أذل جسيـ بالمكره ،فيقدـ عمى ارتكاب جريمتو تفاديا
لذلؾ الخطر ،فاإلك اره المعنكم ال يعدـ إرادة الشخص نيائيا بؿ يؤثر عمى حرية االختيار.1
كاإلكراه بصكرتيو المادم كالمعنكم يعد مانعا مف مكانع المسئكلية الجنائية الفردية.
ب -الضرورة :تتكافر حالة الضركرة عندما يقكـ شخص ما بارتكاب جريمة مف الجرائـ الداخمة في
اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية بيدؼ دفع شر محدؽ بو.2
كمف أشير القضايا عمى المستكل الدكلي التي ظيرت فييا بكضكح حالة الضركرة ىي قضية
الكاركليف كذلؾ بكصؼ استعماؿ القكة "ضركرة حاضرة كمستعجمة لمدفاع ،ال تترؾ أم خيار في اختيار
الكسائؿ لمقياـ بذلؾ كال الكقت الكافي لدراستيا".3
كلقد اختمؼ الفقياء في تكييؼ حالة الضركرة ،فمنيـ مف اعتبرىا حالة شخصية تمثؿ ضغطا عمى
إرادة الفاعؿ تمنعو مف حرية االختيار كبالتالي تشكؿ مانعا مف مكانع المسئكلية ،كمنيـ مف اعتبرىا حالة
مكضكعية مرتبطة بالفعؿ المرتكب الذم أباحو المشرع باعتباره مف أسباب اإلباحة .4
كلقياـ حالة الضركرة يجب تكافر شرطيف أساسييف :يتمثؿ األكؿ منيما في أف يككف ىناؾ خطر
بحيث يككف ىذا الخطر مكجكدا ييدد الشخص في حقو في الحياة كيعرضو لخطر المكت أك ييدده في
سبلمة جسده كحريتو كسبلمة عرضو كشرفو ،كأف يككف جسيما بحيث ال يمكف تدارؾ الضرر الناشئ

1

 :رشا خميؿ " ،ضمانات المتيـ خبلؿ مرحمة التحقيؽ في ظؿ نظاـ ركما األساسي" ،في مجمة الفتح،العدد التاسع كالعشركف،

2

 :راجع في تعريؼ حالة الضركرة:

 ،2007العراؽ ،ص .7

Théodore Christakis, « Nécessite n’a pas de loi ? la nécessite en droit international », in La

nécessite en droit international, Colloque de Grenoble, société française pour le droit international,
éditions A Pedone, Paris, 2007, p 11 et ss .

Voir aussi : Robert kolb, « La nécessite militaire dans le droit des conflits armes essai de

clarification conceptuelle », in La nécessite en droit international, in La nécessite en droit

international, Colloque de Grenoble, société française pour le droit international, éditions A Pedone,
Paris, 2007,p153.

: Olivier Corten, « La nécessite et le jus ad bellum », in la nécessite en droit international, op-cit,
4

 :عبد اهلل سميماف  ،المرجع السابؽ،ص.159

3

p 127.
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عف ذلؾ ا لخطر سكاء عمى شخص الميدد نفسو أك عمى غيره كأف يككف الخطر الجسيـ حاال ،أم سيقع
أك متكقع الحدكث فكرا ،كأال يككف إلرادة الميدد بالخطر دخؿ في حمكلو ،كالشرط الثاني ىك شرط متعمؽ
بفعؿ الضركرة الذم يتطمب أف يتناسب مع الخطر الذم كقع ،بحيث تككف الجريمة المرتكبة قد تمت
بكسائؿ متناسبة مف حيث طبيعتيا كآثارىا مع الخطر الذم كاجيتو.1
فإذا تكافرت ىذه الشركط أصبح مرتكب الجريمة غير مداف كانتفت مسئكليتو الجنائية ،كلئلشارة
فالضركرة نكعاف :نكع أكؿ يتمثؿ في حالة الضركرة التي يحتج بيا المتيـ لحسابو الخاص ألنو ارتكب
الجريمة لدفع الخطر عف نفسو بصفة شخصية ككاف مضط ار ليدر حؽ الغير في سبيؿ إنقاذ حياتو كنكع
ثاف ىك حالة احتجاج المتيـ بالضركرة لدرء خطر عف الدكلة التي يعمؿ باسميا كلحسابيا.2
ج -الدفاع الشرعي  :كما أف الدفاع الشرعي مانع مف مكانع المسئكلية بالنسبة لمدكلة تنتفي معو
مسئكليتيا الدكلية ،فيك كذلؾ مانع لمسئكلية األفراد إذا تـ التصرؼ عمى نحك معقكؿ لمدفاع عف نفسو
أك عف أم شخص آخر ،إال أف مجرد االشتراؾ في عممية دفاعية تقكـ بيا قكات عسكرية ال يمكف أف
يش ّكؿ في حد ذاتو سببا المتناع المسئكلية الجنائية استنادا ليذه الحالة.3
كلقد أجمعت النظـ القانكنية الداخمية عمى االعتراؼ بفكرة الدفاع الشرعي كحؽ طبيعي يمنح لكؿ
إنساف لرد العدكاف عف نفسو أك مالو أك غيره أك ماؿ غيره باستعماؿ القكة البلزمة لدرء الخطر ،كمف ىنا
اعترؼ القانكف الدكلي الجنائي ىك اآلخر بحؽ الدفاع الشرعي بتكفر شركطو.4
د -االمتثال ألوامر الرؤساء الواجب طاعتيم :كرد النص عمى ىذا المانع بمكجب المادة  33مف
نظاـ ركما ،كىي خركج عمى المبدأ العاـ حيث أف األصؿ أف إطاعة أمر الرئيس في ارتكاب جريمة مف
الجرائـ الدكلية ال يعفي مف المسئكلية ،إال أف المادة  33أكردت استثناءا بيذا الصدد بتكفر بعض
الشركط كىي:
 أف يككف المرؤكس ممزما قانكنا بطاعة أكامر الحككمة أك الرئيس كيعاقب إف امتنع عف ذلؾ؛1

 :لمتكسع أكثر حكؿ ضكابط الضركرة العسكرية ارجع إلى :ركشك خالد" ،الضركرة العسكرية في نطاؽ القانكف الدكلي اإلنساني"،

رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه في القانكف العاـ ،إش ارؼ دايـ بمقاسـ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية ،جامعة تممساف،

،2013/2012ص  128كما يمييا.
2

:المرجع نفسو.ص .88

4

 :محمد يكنس الصائغ ،حؽ الدفاع الشرعي ك إباحة استخداـ القكة في العبلقات الدكلية" ،في مجمة الرافديف لمحقكؽ ،المجمد،9

3

 :راجع المادة  31فقرة ج  1مف نظاـ ركما.

السنة الثانية عشر ،العدد  ،2007 ،34ص ص .213...173
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 أف يككف الجاني ال يعمـ بعدـ مشركعية التصرؼ؛ أف تككف عدـ المشركعية غير ظاىرة كليست مف السيكلة عمى الجاني إدراكيا.1كلئلشارة ،فقد اعتبرت محكمة نكرمبكرج ىذا الظرؼ مخففا لمعقكبة كليس ظرفا نافيا لممسئكلية كذلؾ
في المادة  8مف نظاميا ،كعميو تقتضي العدالة الجنائية أف تطاؿ المسئكلية الجنائية الرئيس مصدر
القرار ألف الفعؿ يظؿ جريمة بالنسبة لو ،أما المرؤكس فتنتفي عنو المسئكلية إذا ثبتت براءتو.2
ه  -الغمط في الوقائع والغمط في القانون :كرد ىذا الظرؼ في المادة  32مف نظاـ ركما حيث أف
الغمط في الكقائع ىك تكىـ الفاعؿ بتكافر سبب مف أسباب امتناع المسئكلية الجنائية عند ارتكابو لفعؿ
معيف خبلفا لمحقيقة ،أما الغمط في القانكف فإف تكىـ الفاعؿ فيو ينصب عمى التكييؼ القانكني لمفعؿ،
كأف يستخدـ ا لقائد العسكرم ىجكمو ظنا منو أنو يندرج تحت مظمة الدفاع الشرعي طبقا لمقانكف الدكلي
كيتبيف فيما بعد عدـ تكفر سبب جدم لمدفاع ضده.
ففي كمتا الحالتيف يشترط أف ينتفي الركف المعنكم عف الفعؿ الصادر حتى يمكف اعتباره ظرفا نافيا
لممسئكلية .كلئلشارة فقد رفضت عدة دكؿ إدراج ىذا النص في مناقشات إقرار نظاـ ركما خكفا مف
إدعاءات الدكؿ االستعمارية إال أنيا لـ تفمح في ذلؾ كتـ إدراجو بمكجب المادة  32المذككرة آنفا.
المبحث الثاني :األشكال الحديثة الستعمال القوة في العالقات الدولية
إف مف بيف أىـ التحديات التي أضحت تيدد إمكانية فرض العقاب عمى مرتكب جريمة العدكاف
كتحريؾ المسئكلية ضده ىك تطكر أشكاؿ المجكء لمقكة كظيكر أساليب جديدة تبيح التدخؿ باستعماليا
تحت غطاء تقديـ المساعدة كرفع االضطياد عف الشعكب أك بدافع مكافحة اإلرىاب الدكلي في دكؿ

1

 :يمكف أف نذكر في ىذا الخصكص بكاقعة حصمت خبلؿ الحرب العالمية الثانية أيف رفض الجنراؿ قائد الفيالؽ اإلفريقية "ركمؿ"

إطاعة أمر رئيسو "ىتمر" بقتؿ كؿ مف يقبض عميو لمساىمتو في عمميات فدائية ضد القكات األلمانية سكاء أكانكا مسمحيف يرتدكف
زم الجنكد أـ كانكا مجرديف مف أسمحتيـ كدكف زم رسمي كسكاء أكاف ذلؾ أثناء القتاؿ أك دكنو ،كأنو ال يعفك عنيـ كلك استسممكا.

متكفر عمى المكقع  http://www.startimes.com/f.aspx?t=30890544 :تاريخ اإلطبلع2013/12/3 :

: Charle Garraway , «Superior orders and the international Criminal Court : justice delivered or

2

 justice denied», International Review of the Red Cross، Genève ,N° 836,Décembre 1999, p 785794.
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متيمة برعايتو ،ىذا الشكؿ الذم تزداد خطكرتو إف اتخذ صكرة المبادأة أك كاف استباقيا ،رغـ أف المبدأ
األساسي الذم يقكـ عميو التدخؿ الدكلي العتبارات إنسانية ىك التدخؿ العسكرم لحماية حقكؽ اإلنساف
كفرض احتراـ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني( ،المطمب األكؿ) .كما قد يتخذ استعماؿ القكة غير ذلؾ
مف األشكاؿ التي ما فتأت تتطكر بتطكر األسمحة المستخدمة في تنفيذ الخطط المرسكمة .مما يؤدم
إلى بعض االنحرافات في تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي الجنائي(المطمب الثاني).
المطمب األول :تطور أسموب التدخل اإلنساني
لقد كاف التدخؿ اإلنساني كال زاؿ مف األسباب الرئيسية التي استخدمتيا الدكؿ الستعماؿ القكة في
عبلقاتيا المتبادلة ،1رغـ أف كاقع العبلقات الدكلية بيف الدكؿ يسمح بالتدخؿ عسكريا إذا كاف ذلؾ قد تـ
ليدؼ مشركع فقط كىذا بالرغـ مف أف القانكف الدكلي المعاصر ال يحبذ فكرة التدخؿ حاليا لما تمثمو مف
محاكلة لبعث االتجاه االستعمارم مف جديد تحت غطاء اإلنسانية (الفرع األكؿ) ،كلعؿ السبب الحقيقي
في ذلؾ ىك ظيكر نكع جديد مف التدخؿ ىك التدخؿ العسكرم بزعـ مكافحة اإلرىاب بطريقة استباقية
(الفرع الثاني).
الفرع األول :مدى مشروعية التدخل في القانون الدولي العام
تطكرت فكرة التدخؿ اإلنساني بشكؿ كبير في العصر الحديث لدرجة اختبلطيا بمفاىيـ أخرل
الستعماؿ القكة بصكرة غير مشركعة في العبلقات الدكلية (أكال) ،كرغـ ذلؾ فقد القت ىذه المفاىيـ
الجديدة ركاجا في العبلقات الدكلية(ثانيا).

1

 :نقمت صياغة مبدأ عدـ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ الكارد في ميثاؽ األمـ المتحدة مف المادة  8/15مف عيد عصبة

األمـ ،كىك ما تـ االتفاؽ عميو في مؤتمر "دمبرتكف أكس" الذم ضـ الدكؿ األربعة الكبرل سنة  1944بكاشنطف (الكاليات المتحدة

األمريكية ،االتحاد السكفييتي ،بريطانيا ،الصيف) كالذم تضمف مقترحات قدمت كأساس لصياغة ميثاؽ األمـ المتحدة ،حيث كاف

مقترح دمبرتف أكس ينص في الفقرة 7بند 8مف الفصؿ  8اإلجراءات التي يتخذىا مجمس األمف لفض المنازعات بالكسائؿ السممية

عمى أنو "الفقرات مف 1إلى 6في البند  8يجب أال تطبؽ عمى األكضاع كالمنازعات الناشئة عف األمكر التي تعد بمكجب القانكف

الدكلي ضمف االختصاص الداخمي لمدكلة المعنية بشكؿ مطمؽ" ،كىك نص مشابو لنص المادة  8/15مف عيد عصبة األمـ التي
نصت عمى " :إذا ادعى أحد أطراؼ النزاع كثبت لممجمس أف النزاع يتعمؽ بمسألة تدخؿ كفقا لمقانكف الدكلي في االختصاص

الداخمي البحت ألحد أطراؼ النزاع فميس لممجمس أف يقدـ أم تكصية بشأف تسكية ذلؾ النزاع".

Jones G J, The United Nations and the domestic juridictions of States, Cardiff, University of wales
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press, 1979, p p 18-19.

أوال :اإلطار العام لمتدخل وفرضية تحولو إلى عدوان
تعرض دكلة لمشؤكف الداخمية لدكلة أخرل بطريقة استبدادية
يرل الدكتكر الغنيمي ّ
أف التّدخؿ ىك ّ

بقصد اإلبقاء عمى األمكر الراىنة لؤلشياء أك تغييرىا ،كيرل الفقيو ككست أف التدخؿ ىك فرض إرادة
الدكلة المتدخمة عمى الدكلة المتدخؿ لدييا سكاء بيدؼ إنساني أك غير إنساني.1
 -1تطور نظرية التدخل اإلنساني:
إف فكرة التدخؿ ليست بالفكرة الجديدة ،فقد ذكرىا غركسيكس في كتاباتو عف قانكف الحرب كالسمـ،
كما أننا نجد ليا تطبيقات عممية عديدة في القرف التاسع عشر عمى غرار تدخؿ األكركبييف لحماية
المسيحييف الذيف كانكا يعانكف بزعميـ مف اضطياد الدكلة العثمانية ليـ في ذلؾ الكقت.2
كلطالما أثار التدخؿ اإلنساني الكثير مف الجدؿ سكاء في حدكثو كما ىك األمر بالنسبة لمبكسنة
كاليرسؾ ك كالصكماؿ كككسكفك ،3أك في عدـ حدكثو عمى غرار ركاندا.
فقد ثار جدؿ عنيؼ حكؿ شرعية التدخؿ العسكرم لحمؼ شماؿ األطمسي في إقميـ ككسكفك بعد
حصكلو في دكلة ذات سيادة دكف مكافقة مجمس األمف.4
لكف المتفؽ عميو ىك أف منح مبررات ألم جية لمتدخؿ في الشئكف الداخمية لدكؿ أخرل أمر تعتريو
عدة مخاطر متعمقة بسكء التقدير كالتعسؼ في استعماؿ الحؽ كالتعتيـ عمى النكايا الحقيقية لممتدخؿ
خصكصا كأنيا دائما ما تستعمؿ ضد الدكؿ الضعيفة.5

1

 :غساف مدحت خير الديف ،القانكف الدكلي اإلنساني ،التدخؿ الدكلي ،دار الراية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2013 ،ص. 81

: au 19ème siècle on parlait d’intervention d’humanité, les européens appelaient leurs actions pour

2

aller officiellement sauver les chrétiens vivant en Turquie …., A Rougier, « la théorie d’intervention
d’humanité », in R G D P I, tome7, 1910,p468.

: Serge Sur, « Le recours à la force dans l’affaire du Kosovo et le droit international », in Les

3

notes de l’IFRI, N°22,Sep2000,p 7 et ss/

: Allen Buchanan, « Reforming the international law of humanitarian intervention », in

4

humanitarian intervention ,Edited by J L Holzgrefe and Robert o keohane, Cambridge University

5

Press, New York, Third printing,2004,p131.

 :الحسف بف طبلؿ " ،ىؿ يعطي حؽ التدخؿ شرعية جديدة لبلستعمار؟" سمسمة ندكات ،مطبكعات أكاديمية المممكة المغربية،

 ،1991الرباط ،ص .28
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كبالنظر ل حرفية النص ،فقد استبعدت فكرة التدخؿ مف االستثناءات التي يجكز بمكجبيا المجكء
الستعماؿ القكة في ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة نظ ار لخطكرة ىذه اآللية عمى المستكل العممي ،كىك ما
يمثؿ ضمانة لمدكؿ النامية تحمييا مف التدخؿ في شئكنيا الداخمية .1
فالتدخؿ اإلنساني لـ يعد مبدأ متفقا عميو فقييا بسبب ما كاجيو مف انتقادات نتيجة تعارضو مع مبدأ
عدـ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ مف جية ،ككذا استعمالو كذريعة لبلستعمار الحديث مف جية
أخرل ،كىك ما دفع بالمجتمع الدكلي إلعادة النظر في مفيكمو ك ضكابطو مف خبلؿ تقرير المجنة
المعني ة بالتدخؿ كسيادة الدكؿ ،حيث استبدؿ ىذا التقرير مصطمح التدخؿ اإلنساني بمصطمح كاجب
الحماية.2
كيقصد بيذا المصطمح التكفيؽ بيف سيادة الدكلة ككاجبيا تجاه رعاياىا مف جية ،ككاجب المجتمع
الدكلي بحماية ىؤالء الرعايا عند ثبكت عجز تمؾ الدكلة عف فعؿ ذلؾ.3
كتجدر اإلشارة إلى أنو يكجد اختبلؼ بيف الفقياء حكؿ تفسير مفيكـ التدخؿ:فيناؾ مف يضيؽ فيو
كيعتبر أنو ال يمكف أف يتـ دكف استخداـ القكة العسكرية عمى غرار الفقيو باكستر كالفقيو براكنمي كالفقيو
لميتش الذم أكد عمى أف التدخؿ العسكرم يككف لحماية رعايا الدكلة المتدخؿ لدييا أك رعايا دكؿ أخرل
متى ما كانكا في حالة خطر.4
كىناؾ مف يتمسؾ بتفسير قكاعد التدخؿ اإلنساني تفسي ار كاسعا ال يمتزـ بحرفية النص بؿ بركحو
كذلؾ بتفسيره بالمكازاة مع القكاعد األخرل في الميثاؽ المتعمقة بجكاز استخداـ القكة لحفظ السمـ كاألمف
الدكلييف.

5

ففي ىذا اإلطار يقكؿ األستاذ شارؿ ركسك بأنو " ال ينبغي الحديث عف حؽ التدخؿ ،فالحؽ ىنا ىك
بعدـ التدخؿ كليس بالتدخؿ ،كالتدخؿ ليس إال سياسة عادية قد تككف أحيانا مشركعة إال أنيا في غالب

1

 :الحسف بف طبلؿ ،المرجع السابؽ ،ص .29

2

 :خالد حساني " ،بعض اإلشكاالت النظرية لمفيكـ التدخؿ اإلنساني" ،في مجمة المستقبؿ العربي،مركز دراسات الكحدة العربية،

3

 :المرجع نفسو.

العدد  ،425جكيمية  ،2014ص.42
4

 :محمد ناصر بكغزالة" ،التدخؿ اإلنساني" ،في المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية كاالقتصادية كالسياسية ،العدد ،2011 ،3

5

 :الحسف بف طبلؿ ،المرجع نفسو،ص .29

ص.213
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األحياف غير مشركعة".1
فاألصؿ أف التدخؿ عمؿ غير مشركع ألنو يخالؼ بعض القكاعد اآلمرة في القانكف الدكلي المتعمقة
بعدـ التدخؿ كبتحريـ استخداـ القكة ،إال إف تـ في إطار منظمة األمـ المتحدة كفي إطار الفصؿ السابع
مف الميثاؽ .كحينيا لف يككف استعماؿ القكة ىدفو المساس بسبلمة األراضي أك االستقبلؿ السياسي
لمدكلة المتدخؿ لدييا ،بؿ سيككف بيدؼ كقؼ المجازر أك غيرىا مف األعماؿ اإلنسانية ،طالما لـ يمس
التدخؿ بالشئكف التي تككف مف صميـ السمطاف الداخمي لمدكلة.2
كتفعيؿ ىذه المكازنة يتطمب ضركرة المكاءمة بيف الجانب األخبلقي كالجانب القانكني لمتدخؿ
اإلنساني مف خبلؿ التسميـ بحؽ التدخؿ كمما تكفر اإلجماع األدبي حكؿ كقكع انتياؾ جسيـ لحقكؽ
اإلنساف في دكلة ما ،كبيف ربط ىذا التدخؿ بالقكاعد المقررة في الميثاؽ.
كفي ظؿ االختبلؼ حكؿ مفيكـ التدخؿ اإلنساني ،يبقى مف المتفؽ عميو أف التدخؿ المنفرد عمؿ
غير مشركع بمكجب قكاعد القانكف الدكلي الحديث ،بينما يتميز التدخؿ الجماعي في إطار األمـ المتحدة
بكصؼ المشركعية إف تـ لغرض إنساني فعبل.

3

لكف تطكرات مفيكـ نظرية التدخؿ اإلنساني الحديث ،ارتكزت عمى حؽ الدفاع الكقائي لحماية
المصالح الحيكية ،كىك ما استغمتو بريطانيا كالكاليات المتحدة في تبرير تدخميا غير المشركع في العراؽ
ك التركيج لو عمى المستكل الدكلي.
كىي نظرية يقصد بيا أف المجتمع الدكلي لو الحؽ كالكاجب في استخداـ القكة المسمحة ألجؿ تحقيؽ
األغراض اإلنسانية ،رغـ أف التدخؿ ألسباب إنسانية ال يمكف أف يرتكز عمى حؽ الدفاع عف النفس ألف
المادة  51مف الميثاؽ التي ىي المصدر األساسي لممارسة ذلؾ الحؽ تربطو صراحة بكجكد عدكاف
مسمح.
كلقد بنت ىذه الدكؿ مكقفيا عمى أف المادة األكلى مف ميثاؽ األمـ المتحدة تجعؿ في مقدمة أىداؼ
المنظمة تحقيؽ التعاكف عمى حؿ المسائؿ الدكلية ،كأف جاذبية التدخؿ العسكرم اإلنساني تنبع مف قدرتو

1

 :محمد تاج الديف الحسيني " ،التدخؿ كأزمة الشرعية الدكلية" ،في ىؿ يعطي حؽ التدخؿ شرعية جديدة لبلستعمار ،المرجع

2

 :المرجع نفسو ،ص.55 -50

السابؽ ،ص .45
3

:شاىيف عمي الشاىيف " ،التدخؿ الدكلي مف أجؿ اإلنسانية كاشكاالتو" ،في مجمة الحقكؽ الككيتية ،جامعة الككيت ،العدد الرابع،

ديسمبر ،2004ص.262
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عمى تعكيض النقائص الخاصة بحقكؽ اإلنساف التي قد يعجز مجمس األمف عف اإلحاطة بيا ،كعمى أف
القانكف الدكلي العرفي ال يمنع في ظؿ ظركؼ محددة استخداـ القكة ألغراض إنسانية ككجكد أدلة
مكضكعية تدؿ عمى حصكؿ انتياكات جسيمة لمقانكف اإلنساني أك عدـ رغبة أك قدرة الدكلة المعنية عمى
كقؼ االنتياكات ككذا استنفاذ التدابير غير العسكرية لمكاجية اإلنتياؾ.1
لكف ىذه الحجج القت معارضة شديدة مف الفقياء الذيف رفضكا فكرة التدخؿ العسكرم عمى أساس
أف ىذا األخير كلك كاف قاد ار عمى تعكيض النقائص الشديدة المتعمقة بحقكؽ اإلنساف ،كالتي قد ال
يستطيع مجمس األمف اإلحاطة بيا ،فإنو  -مجمس األمف  -قادر عمى التصرؼ بناء عمى الفصؿ
السابع الذم لو بمكجبو صبلحيات حفظ السمـ كاألمف الدكلييف ،كلك أدل ذلؾ الستعماؿ القكة في إطارىا
الشرعي المتعمؽ باتخاذ إجراءات جماعية.
كما أف الخطر الكبير الذم تثيره مسألة التدخؿ اإلنساني ىك إباحة استخداـ القكة مف الدكؿ فرادل
إف رأت ضركرة إنسانية ممحة ،دكف مراعاة الضكابط كالحدكد التي ترسخت لمنع استخداـ القكة في
العبلقات الدكلية ،كال لق اررات الجمعية العامة في ىذا الخصكص كمبدأ حظر التدخؿ في الشئكف
الداخمية لمدكؿ ك غيرىا  ،2خصكصا في ظؿ عدـ كجكد قكل حامية تحكؿ دكف تبلعب الدكؿ بيذا
المفيكـ لبلرتقاء بمصالحيا الخاصة عمى حساب الشئكف اإلنسانية العالمية كترقية اإلطار القانكني الذم
تحكمو المبادئ األخبلقية .3فرغـ األغطية اإلنسانية التي تضفى عمى التدخؿ فإنو قد يككف في حقيقتو
عدكانا في كثير مف الحاالت.

1

 :محمد خميؿ المكسى ،المرجع السابؽ،ص.53

3

 :قاؿ كينيث ركث المدير التنفيذم لمنظمة مراقبة حقكؽ اإلنساف:

2

 :حساني خالد ،المرجع السابؽ ،ص .48

"إف ما يحدث في العراؽ حاليا مف قتؿ لـ يكف ذك طبيعة استثنائية مف شأنيا تبرير مثؿ ىذا التدخؿ العسكرم ،عبلكة عمى أف ىذا

التدخؿ العسكرم ال يمثؿ الخيار المنطقي لكقؼ الغطرسة العراقية ،كلـ يكف التدخؿ في بادئ األمر بسبب دكافع إنسانية إذ لـ يتـ

الدفع بو في المسار الذم يعظـ االنصياع لمقكانيف الدكلية لحقكؽ اإلنساف كما أنو لـ يحظ بمكافقة مجمس األمف ،كعندما حدث

التدخؿ كاف مف المنطقي أف نعتقد بأف الشعب العراقي كاف سيصبح أفضؿ حاال مف ذم قبؿ،إذ لـ يتـ التخطيط ك التنفيذ ليذا

التدخؿ عمى النحك الذم تكضع فيو حاجات الشعب العراقي عمى رأس قائمة االىتمامات".
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لقد ساىمت الحاالت السابقة الذكر في بمكرة مفيكـ جديد لمتدخؿ يقكـ عمى فكرة كاجب الحماية
المذككرة آنفا ،1خصكصا مع القبكؿ المتزايد لفكرة أف مف كاجب المجتمع الدكلي أف يتدخؿ عندما تككف
الحككمات ذات السيادة غير قادرة أك غير راغبة في حماية مكاطنييا مف ككارث يمكف أف تشكؿ جرائـ
دكلية.
كالتدخؿ المقصكد بالدراسة ىنا ،ىك التدخؿ العسكرم 2الذم يتـ بمجكء الدكلة المتدخمة إلى استخداـ
قكاتيا المسمحة العسكرية لمتأثير عمى إرادة الدكلة المتدخؿ في شئكنيا.
بأف التدخؿ شكؿ جديد يخفؼ مف حدة الشركط التي يجب أف تحترـ
كيعتبر الفقيو "أكليفيي ككرتاف" ّ

خبلؿ قيادة عمؿ عسكرم أحادم الجانب ضد دكلة رافضة لمتدخؿ إنسانيا فييا لمساعدتيا عمى تخطي
ظركؼ صعبة تمر بيا.3
كيأخذ ىذا التدخؿ عدة مظاىر عمى غرار حشد األساطيؿ البحرية أماـ شكاطئ الدكلة المتدخؿ لدييا
أك احتبلؿ جزء مف أراضييا أك محاصرة مركز الحككمة أك غيرىا مف األساليب.4
فيكفي إ ذف مجرد التيديد باستخداـ القكة لمقكؿ بكجكد تدخؿ ،كىك ما يتماشى مع التعريؼ المتبنى
لجريمة العدكاف كمع نص المادة  4/2مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي لـ تفرؽ بيف استخداـ القكة كالتيديد
باستخداميا في التأثير عمى االستقبلؿ السياسي لمدكلة المستيدفة.
كتضطمع األمـ ال متحدة إذف بدكر رائد في منع التدخؿ إال إذا كاف لسبب جدم كمشركع ارتكا از عمى
سمطاتيا الخاصة بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف ،فبعد أف أكردت حظر التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ
في المادة المذككرة آنفا كفي الفقرة 7كذلؾ ،عادت كأكردت استثناءا عميو بمكجب المادة ،24حيث عيدت
لمجمس األمف بالدكر الرئيسي في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف ،كارتبط القياـ بيذه الميمة بما ىك كارد في

1

 :كليد حسف فيمي "،األمـ المتحدة مف التدخؿ اإلنساني إلى مسئكلية الحماية" ،جامعة نانسي ،فرنسا ،متاح عمى المكقع:

2

 :تكجد أنكاع متعددة لمتدخؿ نذكر منيا :التدخؿ االقتصادم  ،التدخؿ الدبمكماسي ،التدخؿ اإلعبلمي ،التدخؿ السياسي.

 www.dahsha.comتاريخ اإلطبلع مارس.2013

لمتفصيؿ في ىذه األنكاع كغيرىا مف أنكاع التدخؿ راجع :عبد الفتاح عبد الرزاؽ محمكد ،النظرية العامة لمتدخؿ في القانكف الدكلي

العاـ ،دار دجمة ،عماف ،2009 ،ص ص .56...40

: Olivier Corter et Pierre klein, « L’autorisation de recourir à la force à des fins humanitaire : droit
4

3

d’ingérence ou retour aux sources », in EJIL, vol4, 1993,p507-508 .

 :عمي صادؽ أبك ىيؼ ،المرجع السابؽ ،ص.185
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الفصؿ السابع مف الميثاؽ الذم أكرد بعض التدابير التي يمكنو اتخاذىا كمنحو سمطة المجكء الستخداـ
القكة العسكرية إف ارتأل أنيا تدابير غير كافية.

1

كسبب إدراج ىذا االستثناء ىك إدراؾ المجتمع الدكلي أف مبدأ السيادة المطمؽ أضحى غير متماشيا
مع التطكرات الحاصمة ،كأف الدكؿ يجب أف تتخمى عنيا كتنقؿ بعض الصبلحيات الداخمية إلى مجاؿ
التنظيـ الدكلي األكثر خبرة كتجربة منيا ،كما دفعيا لمقياـ بذلؾ ىك حجـ المآسي التي خمفتيا حاالت
العدكاف التي ميزت العبلقات الدكلية في تمؾ الفترة.2
فميثاؽ األمـ المتحدة تأثر إذف بظاىرة العدكاف فأقر إمكانية التصدم لو كالرد عميو مف خبلؿ عممية
التدخؿ ،3إذا كاف ذلؾ سيتـ كفقا لتدابير القمع الكاردة في الفصؿ السابع عمبل بالمادة  42مف الميثاؽ،
حيث يثار التدخؿ كمما تعمؽ األمر بمكاجية األكضاع التي تشكؿ خط ار عمى السمـ كاألمف الدكلييف.
إال أف جانبا آخر يعتبر التدخؿ مصدر قمؽ ألنو ال يتفؽ مع القكاعد التقميدية الخاصة بعدـ التدخؿ
الكاردة في المادة 7/2مف الميثاؽ ،إال أف ذلؾ ال يؤثر بأم حاؿ مف األحكاؿ عمى تطبيؽ التدابير
الخاصة بإنفاذ الفصؿ السابع ،4كيجد ىذا الكبلـ ما يؤكده في قرار تعريؼ العدكاف كفي إعبلف مبادئ
العبلقات الكدية بيف الدكؿ الذم يحظر عمى أية دكلة أف تتدخؿ مباشرة أك بصكرة غير مباشرة كألم
سبب كاف في الشئكف الداخمية لدكلة أخرل كغيرىا مف المكاثيؽ ذات الصمة.

5

1

 :محمد مخادمة " ،الحؽ في المساعدة اإلنسانية "،في أبحاث اليرمكؾ ،جامعة اليرمكؾ،السنة الثالثة عشر ،العدد( 2أ)،1997 ،

2

 :يجد ىذا االتجاه سنده القانكني في القرار الصادر عف معيد القانكف الدكلي في دكرتو المنعقدة في "ساف جاؾ ديككمبك ستيبل"

ص.217

بتاريخ  1989/9/13بشأف حماية حقكؽ اإلنساف كمبدأ عدـ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ  ،كالذم ذىب إلى إخراج مسائؿ
حماية حقكؽ اإلنساف مف المجاؿ المحجكز لمدكؿ بمكجب المادة الثانية منو.

حساـ أحمد محمد ىنداكم ،التدخؿ الدكلي اإلنساني  ،المرجع السابؽ ،ص.189
3

 :يبلحظ عمى ىيئة األمـ المتحدة أنيا تقاعست عف المجكء لمتدخؿ رغـ ثبكت حاالت عدكاف متعددة كمف أمثمة ذلؾ إصدار

البرلماف اإلسرائيمي لقانكف إلحاؽ القدس بدكلة إسرائيؿ في  1980/7/30كجعميا عاصمة ليا ،كاصدارىا القانكف  5742في

 1981/12/14كالذم نص في المادة  1منو عمى سرياف قانكف كقضاء كادارة الدكلة اإلسرائيمية عمى ىضبة الجكالف.

نقبل بتصرؼ عف :بف سيمة ثاني بف عمي" ،المساعدة اإلنسانية بيف شرعية التدخؿ كالتعارض مع سيادة الدكلة" ،في مجمة الشريعة

كالقانكف ،العدد ،49السنة السادسة كالعشركف ،جانفي  ،2012ص  ،91اليامش. 10
5

 :بف سيمة ثاني ،المرجع السابؽ ،ص .92

: Olivier Corten et Pierre klein,op-cit, p508.
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4

 -2التدخل العسكري وجريمة العدوان
إف تأثير الدكؿ الكبرل عمى مجمس األمف ّأدل إلى اعتبار بعض التصرفات الفردية التي تتـ عمى
أراضييا بمثابة اعتداءات تستكجب التدخؿ عسكريا في الدكؿ التي يحمؿ ىؤالء جنسيتيا لمدفاع عف
النفس ،حيث ُم ّدد مفيكـ خرؽ السمـ كاألمف إلى اعتبار تصرفات ىؤالء األفراد مجيزة لمتدخؿ ،كالذم
تحكؿ في معظـ تطبيقاتو إلى عدكاف بعد التأكد مف عدـ تكافر الشركط المتعمقة بشرعية التدخؿ
اإلنساني ،كمثاؿ ذلؾ القرار رقـ  1368الصادر في  2001/09/12عف مجمس األمف الذم منح
لتدخؿ الكاليات المتحدة في أفغانستاف ،كاعترؼ ضمنا بحقيا في الدفاع كقائيا ضد عدكاف مسمّح
الشرعية ّ
لـ تتكفر شركطو القانكنية أصبل.1

لقد قامت الكاليات المتحدة بالكثير مف أعماؿ العدكاف تحت ذريعة التدخؿ اإلنساني ،عمى غرار ما
حصؿ في نيكاراجكا ،حيث اعتبرت محكمة العدؿ الدكلية أف استخداـ القكة المسمّحة ليس أسمكبا مناسبا
لحماية حقكؽ اإلنساف مف الدكؿ ،2إال أنيا لـ تتكقؼ عف ىذه التدخبلت الفردية رغـ عدـ شرعيتيا
كاقترابيا مف أفعاؿ العدكاف ،كتدخميا في العراؽ مثبل ثـ فشميا في إثبات الذرائع المتدخؿ ألجميا مما
حكؿ تدخميا إلى احتبلؿ (كىك يمثؿ إحدل صكر العدكاف) ،ككذا تدخميا في ككسكفك ،حيث أف خطكرة
تصرفاتيا ىذه ال تقتصر عمى الدكلة المتدخؿ لدييا ،بؿ يتعدل األمر إلى الخكؼ مف تككيف قاعدة
عرفية في القانكف الدكلي تجيز استخداـ القكة انفراديا تحت شعار اإلنسانية.3
كعمى العمكـ ،تتداخؿ جريمة العدكاف مع التدخؿ اإلنساني في عدة نقاط خصكصا خبلؿ اتخاذ أك
تقديـ تدابير لممساعدة ،حيث يمكف أف يعتبر تقديميا غطاء لبلعتداء عمى الدكلة كقد يتخذ إحدل
الصكرتيف:
ييدد
أ -تدابير ذات طابع مادي :كىي مجمكعة مف اإلجراءات تتخذىا دكلة لمكاجية كضع تعتقد أنو ّ
السمـ كاألمف الدكلييف دكف استشارة مجمس األمف مف أمثمة ىذا النكع مف العدكاف تدخؿ إسرائيؿ
كاعتداؤىا عمى مقر منظمة التحرير الفمسطينية بتكنس عمى أساس تحمؿ تكنس مسئكلية إيكاء منظمة

1

:عادؿ حمزة عثماف"،األمـ المتحدة كالمكقؼ مف عمميات التدخؿ اإلنساني" ،في مجمة السياسة الدكلية ،العدد ،2012 ،20

2

 :المرجع نفسو.

ص.310
3

 :المرجع نفسو ،ص .310
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إرىابية كلمنع إطبلقيا أعماال إرىابية مف إقميميا ،1كارساؿ فرنسا لقكات عسكرية إلى ككت ديفكار دكف
استشارة األمـ المتحدة ،في  2002/9/22بحجة أف تدخميا كاف إنسانيا ال يحتاج لقرار مف مجمس
األمف ،2ككذلؾ ما قامت بو الكاليات المتحدة األمريكية لمكاجية األكضاع التي خمفيا زلزاؿ ىايتي ،كرغـ
أف مجمس األمف تدارؾ األكضاع بإصدار تكصية تحمؿ رقـ  1908في جمستو  6261في
متأخر ،إذ جاء الحقا لتدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية في الشئكف
ا
 2010/11/19إال أف تداركو جاء
اليايتية.
ب -تدابير ذات طابع قانوني :كذلؾ مف خبلؿ إصدار دكلة ما لقانكف أك مجمكعة قكانيف مسائؿ
داخمية نخص الدكلة المعتدل عمى سيادتيا ،كىك ما يتعارض مع صبلحيات السمطات التأسيسية لكؿ
دكلة كالتي ميمتيا التنظيـ الداخمي لكؿ منيا.
كمف أمثمة ىذا النكع مف التدخؿ الذم قد يش ّكؿ عدكانا ما فعمو الككنغرس األمريكي لما ناقش قانكف
السبلـ الشامؿ في السكداف في  ،2004/10/6كركز عمى فرض جزاءات اقتصادية ىي أصبل مف
صبلحيات مجمس األمف .كلقد كاف بإمكاف الكاليات المتحدة األمريكية مناقشة ىذا المكضكع أماـ
المنظمة األممية إلضفاء الشرعية عميو ،3باعتبار المنظمة ىي الييئة الرئيسية المسئكلة عف حفظ السمـ
كاألمف الدكلييف.
إال أف مناقشة القانكف أماـ ىيئتيا التشريعية يعتبر بمثابة تدخؿ في شئكف دكلة ذات سيادة كعمى
القكاعد العامة التي تنظـ المجتمع الدكلي.4
كما أف تكييؼ الككنغرس األمريكي لؤلعماؿ المرتكبة في دارفكر كدعكة أمريكا التخاذ قرار لكقؼ
العنؼ الداخمي كلك تطمب األمر القياـ بفعؿ أحادم الجانب مف طرفيا ،كىك ما يمثؿ دعكة صريحة
الرتكاب عدكاف غير مباشر عمى دكلة ذات سيادة أك عمى األقؿ تيديدا لو.
كعمى العمكـ فإنو كرغـ ىذه التداخبلت بيف التدخؿ العسكرم كالعدكاف ،فإف ىذيف المصطمحيف يبقياف
مصطمحيف منفصميف .

1

 :محمد تاج الديف الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص .58

3

 :تنص المادة  2مف النظاـ الداخمي لمجمس األمف عمى أنو" :يدعك رئيس مجمس األمف إلى االجتماع بناء عمى طمب أم عضك

4

 :بف سيمة ثاني ،المرجع نفسو ،ص.104-103

2

 :بف سيمة ثاني ،المرجع السابؽ ،ص.102

مف أعضاء المجمس".
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كيميز بيف التدخؿ العسكرم كالعدكاف عمى أف األكؿ يككف دفاعيا إذا كاف ييدؼ لمحفاظ عمى نظاـ
ّ

ما أك حككمة ،كمثاؿ ذلؾ التدخؿ الذم حصؿ في لبناف مف طرؼ الكاليات المتحدة األمريكية سنة
 ، 1958أما العدكاف فيرمي إلى تغيير نظاـ الدكلة المتدخؿ لدييا عمى غرار ما حدث في بنما مف طرؼ
الكاليات المتحدة  -التي تعد رائدة في ىذا المجاؿ  -سنة  1989أيف تـ التدخؿ إلسقاط حككمة نكريجا
كالقبض عميو لمحاكمتو  ،1أك حتى إلى القضاء عمى استقبلليا مثؿ التدخؿ األكركبي في الشئكف
الركسية لمقضاء عمى الثكرة.
كيعد التدخؿ العسكرم مف أخطر أساليب التدخؿ نظ ار لتأثيره عمى االستقبلؿ كسيادة الدكلة المتدخؿ
لدييا كعمى السمـ كاألمف الدكلييف ،فقد ينقمب في لحظة إلى عمؿ عدكاني إف تغيرت النكايا كالذرائع
المتدخؿ تحت غطائيا.
كتزداد خطكرتو إف اتخذ طابعا مزدكجا أك جماعيا عمى غرار تدخؿ الدكؿ األكركبية في الحرب
األىمية االسبانية في  1936حيث تدخمت ألمانيا كايطاليا لجانب الجنراؿ فرانكك كتدخمت ركسيا إلى
جانب الحككمة الشرعية.2
كيمكف أف نكرد بعض االختبلفات بيف العدكاف كالتدخؿ العسكرم:
 يشترط في العمؿ العدكاني قياـ أركانو المادم كالمعنكم كالدكلي ،أم أنو ما مف مبرر أيا كانتطبيعتو يصمح ألف يتخذ كمبرر الرتكاب العدكاف ،3أما التدخؿ العسكرم فعادة ما يتخذ ستا ار قد يتمثؿ
في المساعدة اإلنسانية أك مساعدة الشعكب المقيكرة مف طرؼ حكاميا كأنظمتيا لمعيش بكرامة ؛
 تعتبر الدكلة المعتدل عمييا في مركز الضحية كيحؽ ليا الدفاع عف نفسيا حيث سيعتبر دفاعياىنا ظرفا نافيا لممسئكلية بينما ال ينطبؽ ىذا الكصؼ عمى الدكلة المتدخؿ لدييا؛
المتدخؿ لدييا ،بينما ال يككف العدكاف
 التدخؿ العسكرم قد يككف تمقائيا كقد يككف بدعكة مف الدكلةّ
إطبلقا بدعكة مف الدكلة المعتدل عمييا؛
 ال يمكف أف يككف العدكاف مباحا ،إال أف التدخؿ العسكرم قد يصبح كذلؾ إذا مكرس بناء عمىتفكيض مف األمـ المتحدة كاف كانت الشككؾ تظؿ قائمة حكؿ مصمحة الدكؿ المطالبة بالتدخؿ .
1

 :حسف نافعة ،األمـ المتحدة في نصؼ قرف ،دراسة في تطكر التنظيـ الدكلي منذ  ،1945عالـ المعرفة ،إصدارات المجمس

2

 :عبد الفتاح عبد الرزاؽ محمكد ،المرجع السابؽ ،ص.41

الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت ،1995 ،ص.304

3

 :الفقرة  1مف المادة  5مف القرار  1974/3314الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة.
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كعمى العمكـ ،حتى يككف التدخؿ مشركعا يشترط فيو ما يمي:
 أف يككف قد حصؿ بيدؼ تنفيذ التزامات دكلية تقع عمى عاتؽ الدكؿ بمكجب أحكاـ القانكفالدكلي ،كىذا حتى ال يترؾ تحت رحمة السمطة التقديرية لمدكؿ التي تمجأ إليو كمما أرادت االعتداء عمى
سيادة دكلة أخرل؛
 أف يعمؿ مجمس األمف عمى تطكير أدكات العمؿ المتعمقة بالمساعدة اإلنسانية لتقميؿ فرص لجكءالدكؿ ليذه الحجة لمتدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ األخرل.
إال أف ىذيف الشرطيف يجب أف يؤخذا بتحفظ  ،عمى أساس االتجاىات الحديثة لمدكؿ كالقكل الكبرل
في العالـ التي أصبحت تدخبلتيا تتـ خارج نطاؽ أحكاـ القانكف الدكلي كالمنظمة األممية عمى غرار ما
حصؿ مف تدخؿ في العراؽ الذم تـ رغـ كجكد قرار لمجمس األمف حكؿ المسألة ،ككذا التدخؿ
األطمنطي في ككسكفك.
كفي ىذا اإلطار إذا لـ تحترـ ىذه الشركط فيتنحى التدخؿ اإلنساني جانبا ليحؿ محمو المفيكـ الجديد
المتعمؽ بكاجب الحماية الدكلية الذم ينفذ كفؽ المستكيات التالية:1
 مسئولية الوقاية :كىي تعني معالجة أسباب النزاعات المسمحة التي تشكؿ انتياكات كاسعةكخطيرة لمقانكف اإلنساني جذريا ،كىي مسئكلية تقع عمى عاتؽ المجتمع الدكلي ككؿ،كتتمثؿ في مجمكعة
تدابير سياسية كاقتصادية كقانكنية كعسكرية تيدؼ إلقامة الديمقراطية كالتنمية االقتصادية ك تعزيز سيادة
القانكف كاصبلح المؤسسات العسكرية كغيرىا مف اإلجراءات ذات الصمة.2
 مسئولية الرد :كتتعمؽ بالقياـ برد فعؿ عمى تصرفات انتيكت فييا القكاعد اإلنسانية عندما تفشؿتدابير الكقاية في ذلؾ ،كيككف رد الفعؿ في شكؿ تدابير سياسية أك قضائية كتصؿ لحد ككنيا عسكرية
إذا تطمب األمر ذلؾ.

3

1

: ICISS ,The responsibility to protect,Report of the international commission on intervention and

Research Centre,
2

by the International Development

state sovereignty,dec2001, Published
Ottawa.p p 19….44.

 :كليد حسيف فيمي "،األمـ المتحدة مف التدخؿ اإلنساني إلى مسئكلية الحماية" ،في السياسة الدكلية ،العدد  ،170أكتكبر ،2007

ص .37 – 36

Anne Peters, «Le Droit d’ingérence et le devoir d’ingérence: Vers une responsabilité de

:

3

protéger,Droits de l’homme: Souveraineté et Ingérence,» in Revue Marocaine d’Administration
Locale et de Développement, no. 37 ,2002, p. 80.
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 مسئولية إعادة البناء :كيعني أنو إذا كجد تدخؿ في دكلة ما بحجة اإلنسانية بعد انييارىا أكعجزىا عف التصدم النتياكات القانكف اإلنساني ،فبل بد مف االلتزاـ أيضا بميمة إعادة البناء كضماف
التنمية المستدامة كاألمف لمسكاف المحمييف في تمؾ الدكلة باالشتراؾ مع سمطاتيا لمساعدتيا عمى تسمـ
زماـ األمكر بعد االنسحاب منيا.1
ثانيا :رواج فكرة التدخل في العالقات الدولية
يأتي مبدأ عدـ التدخؿ في مقدمة المبادئ التي نص عمييا ميثاؽ األمـ المتحدة ،كلقد أ ّكد عميو في
حرمو بكؿ صكره المباشرة كغير المباشرة كأقر بعدـ
أكثر مف مناسبة كما سبؽ اإلشارة إليو ،بحيث ّ

مشركعيتو كأصؿ عاـ في العبلقات الدكلية ثـ أكرد استثناءات عمى ذلؾ التحريـ في حاالت الضركرة

القصكل.
تكصؿ التيار المؤيد لفكرة التدخؿ اإلنساني إلى نتيجة مفادىا أف القانكف الدكلي العرفي ال يمنع
كلقد ّ

في ظؿ شركط كظركؼ معينة استخداـ القكة لغايات إنسانية إف عجز مجمس األمف عف القياـ بكاجباتو
بمكجب الفصؿ السابع ،فيككف التدخؿ العسكرم في حاالت االنتياؾ الجسيـ لمقانكف الدكلي جائ از.
كنبيت إلى كجكب اإلجابة عف
كبتغير الظركؼ الدكلية ظيرت معطيات غيرت مف جكىر التدخؿ ّ

بعض التساؤالت حكؿ مدل شرعيتو خصكصا في حالة مكافحة اإلرىاب الدكلي كفي حالة الدفاع
الشرعي الكقائي .

إف مف صبلحيات مجمس األمف المعترؼ بيا قيادة أم تدخؿ عسكرم ضد أية دكلة في العالـ يرتئي
أعضاؤه كجكب التدخؿ فييا ،كبتطكر األحداث الدكلية مؤخ ار أضحت الحجة الرائدة في إضفاء
المشركعية عمى ىذا التدخؿ تتمثؿ في مكافحة اإلرىاب الدكلي كاستئصاؿ بؤره حتى دكف انتظار تحركو
كتكجييو ضرب ات ،كذلؾ في إطار ما اصطمح عمى تسميتو بالحرب الكقائية ،كتعد الكاليات المتحدة
األمريكية كبريطانيا رائدتيف في ىذا المجاؿ ،حيث طبقتا ىذه الفكرة لدل تدخميما في أفغانستاف سنة
 2001كفي العراؽ سنة .2003
كلقد فقد تغير مفيكـ اإلرىاب الدكلي كبالتالي تغيرت طرؽ مكافحتو تغيي ار جذريا بعد أحداث
 2001/09/11في الكاليات المتحدة األمريكية  ،فأصبح مرتبطا بكجكد منظمة مكتفية بذاتيا ال ترتبط
بدكلة معينة كتستطيع تحقيؽ أىدافيا اإلجرامية كىك ما منح مبر ار إضافيا لمقياـ بتدخبلت استباقية
1

 :كليد حسيف فيمي ،المرجع السابؽ ،ص .38
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لمكافحة اإلرىاب بحجة تطكره كعدـ تماشيو مع المفيكـ التقميدم الذم يفرض المجكء لمنظمة األمـ
المتحدة قبؿ اتخاذ أم إجراء .كعميو أصبحت عممية مكافحة اإلرىاب بزعـ الدكؿ الكبرل تعني :
"كؿ عمؿ ييدؼ إلى مكافحة اإلرىاب كالجريمة المنظمة بيدؼ القضاء عمى ىاتيف الظاىرتيف أك
كضعيما تحت السيطرة كالتخفيؼ مف نتائجيما السمبية عمى الدكؿ ،كذلؾ عف طريؽ التدخؿ المباشر
كالفعاؿ بكافة األساليب العممية إللقاء القبض عمى الفاعميف أك القضاء عمييـ بصكرة فردية أك
جماعية".1
يعد اإلرىاب مبر ار الستخداـ القكة التي
لكف التساؤؿ الذم يطرح نفسو في ىذا المقاـ ىك :ىؿ ّ
يحظرىا القانكف الدكلي العرفي كميثاؽ األمـ المتحدة ألجؿ الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف؟
خصكصا كأف حظر استخداـ القكة مف القكاعد اآلمرة القميمة التي أقرىا القانكف الدكلي العرفي.
مف المتعارؼ عميو أف استخداـ القكة يككف غير مشركع إال إف تـ لسببيف :إما الدفاع عف النفس كاما
بإذف مف مجمس األمف في إطار ما يسمى باإلجراءات الجماعية.
كعميو فبل يككف استخداـ القكة مباحا في مكافحة اإلرىاب إال إذا تـ ألحد ىذيف السببيف ،2فحينيا
يككف االستخداـ مشركعا.
إال أنو يبقى يمثؿ إشكاال ىك حالة التدخؿ لمكافحة اإلرىاب بحجة الدفاع الشرعي الكقائي ،فالدفاع
عف النفس ىك حالة استثنائية كغير مألكفة في القانكف الدكلي تجعؿ استخداـ القكة مف جانب الدكؿ
مباحا كال يشكؿ خرقا لسيادة الدكؿ ،ككؿ ما عدا ذلؾ متركؾ لمسمطة المطمقة لمجمس األمف كحتى
اإلسناد الخاص بالدفاع عف النفس ،كما أنو ذك طبيعة مؤقتة يتكقؼ عمى اتخاذ مجمس األمف التدابير
التي يراىا مبلئمة إلحبلؿ السمـ كاألمف الدكلييف كحفظيما

.

كرغـ كضكح المادة  2المنظمة ألحكاـ الدفاع الشرعي إال أف الدكؿ الغربية كعمى رأسيا الكاليات
المتحدة األمريكية قد أخذت منحى جديدا في تفسيرىا لجعؿ تدخبلتيا العسكرية تحظى بالشرعية البلزمة،
فأصبحت تدخبلتيا  -كما سبؽ الحديث عنو -مبنية عمى أف مجرد التيديد بكقكع ىجكـ إرىابي مستقببل

1
2

 :القكات الخاصة في مكافحة اإلرىاب ،منشكرات مجمس كزراء الداخمية العرب ،متاح عمى المكقع www.aim-council.org :

 :منشكرات مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة" ،أسئمة يكثر طرحيا بشأف جكانب مكافحة اإلرىاب ذات الصمة

بالقانكف الدكلي ،إعداد مكزم ألفيرم ،2009،ص.64
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ىك مسكغ يبيح ليا التدخؿ باعتباره ميددا لمسمـ كاألمف الدكلييف ،كىك ما حصؿ في أفغانستاف سنة
 2001كفي العراؽ .2003
فالجماعات اإلرىابية ال تخضع لمبدأ حظر استخداـ القكة في القانكف الدكلي بزعميـ ،1ككذا ضد
الدكؿ المارقة التي يشتبو أك يفترض أنيا تمتمؾ السبلح النككم أك أسمحة الدمار الشامؿ.
إف ما شجع عمى ذلؾ في تمؾ الفترة كاف غياب تعريؼ لجريمة العدكاف ،إذ أنو لك كاف التعريؼ
حينيا سارم المفعكؿ ألمكف القكؿ بانعداـ شركط العدكاف المسمح ،فالدفاع الشرعي الكقائي فكرة أيدتيا
مجمكعة مف اآلراء كعارضتيا مجمكعة أخرل أكبر ،إال أف المتفؽ عميو ىك أنو ال يجكز التمسؾ بيا
كاعماليا إطبلقا كىذا منذ الفقو التقميدم .
فبل يعقؿ أف تطالب دكلة باالنتظار حتى يتـ االعتداء عمييا مف الدكؿ التي تمتمؾ أسمحة نككية
بحجة عدـ استخداـ حؽ الدفاع الشرعي إال في حالة كقكع اليجكـ المسمح الفعمي ،كفي ىذا اإلطار يقكؿ
"كالدكؾ" أف لجنة الطاقة الذرية المكمفة بالمراقبة الفعالة اعتبرت التيديد باألسمحة النككية معادال لميجكـ
المسمح الكارد في المادة  51مف ميثاؽ األمـ المتحدة.2
كما أف خطكرة أسمحة الدمار الشامؿ ال تقؿ أىمية عف األسمحة النككية نظ ار لما ينتج عف استخداميا
مف خسائر في األركاح كالبيئة كتدمير البنى التحتية ،ناىيؾ عما تسببو مف رعب ىائؿ لمجرد التيديد بيا
أك حتى اإلشاعة بذلؾ.3
كيشير األستاذ  Caseyإلى صحة االستخداـ اإلستباقي لمدفاع عف النفس لعدـ انتظار حدكث
اليجكـ اإلرىابي ،كما يقكؿ األستاذ  Mackdongalأف حؽ الدفاع عف النفس سيصبح فارغا مف
محتكاه إذا لـ يكف باإلمكاف استخدامو استباقيا.
كتضيؼ األستاذة  Riceأنو "ال تستطيع أف تترؾ اإلرىابييف يحددكف متى ككيؼ يضربكف ،البد مف
مفاجأتيـ في مخابئيـ كقطع السبؿ أماميـ".4

1

خالد عككب حسكف" ،مكقؼ القانكف الدكلي مف الحرب االستباقية" ،في مجمة تكريت لمعمكـ القانكنية كالسياسية  ،المجمد

الثالث،السنة الثالثة ،العدد ،12ص.289
3
4

: Abraham D Sofaer, « On the necessity of pre-empation »,in EJIL, 2003, vol14, N°2, p206..229.
 :خالد عككب حسكف ،المرجع نفسو.

 :عبد العزيز رمضاف الخطابي ،المرجع السابؽ،ص.188
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2

لكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ىك ىؿ أنو يمكف لكؿ دكلة تعتقد أنيا ستككف ىدفا لئلرىاب
استخداـ القكة بصكرة استباقية لمقضاء عمى مصدره؟
إف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تتكاجد في طيات القانكف الدكلي التقميدم الذم كاف يتعامؿ مع ىذه
الحالة عمى أساس أنيا مجمكعات تتكاجد داخؿ أراضي دكلة تعمؿ ضد دكلة ثانية سكاء بدعـ الدكلة
األكلى أك لعدـ قدرتيا عمى منع تكاجد ىذه المجمكعات أك ما يشابو مطاردة العصابات عبر الحدكد
الدكلية .ككاف القانكف الدكلي التقميدم يفرض القياـ بما يمي:
 تقديـ طمب إلى الدكلة التي تعمؿ ىذه العصابات عمى إقميميا بكضع حد لنشاطيا؛ في حاؿ عدـ قدرة أك عدـ رغبة الدكلة التي تنطمؽ منيا ىذه العصابات عمى كضع حد لنشاطياتتخذ الدكلة المتضررة مف النشاطات اإلرىابية اإلجراءات الضركرية كالمتناسبة مع الخطر الناجـ عنيا.1
كفي ىذا اإلطار ،تعد حادثة الكاركليف 2مثاال تطبيقيا لمتمسؾ بحؽ الدفاع الشرعي الكقائي مف حيث
الفعؿ كرد الفعؿ  ،كعمى العمكـ فمممارسة ىذا الحؽ المتمثؿ في الدفاع عف النفس بشكؿ استباقي ضد
الجماعات اإلرىابية التي تتخذ مناطؽ مف دكؿ أخرل قكاعد ليا في حاؿ عدـ قدرة ىذه األخيرة أك عدـ
رغبتيا في اتخاذ إجراءات ضدىا يجب احتراـ الشركط التالية:
 تقديـ الدليؿ القاطع عمى أف اليجكـ االستباقي رد فعؿ عمى ىجكـ كشيؾ في ظؿ عدـ كجكد كقتكاؼ ألف يتدخؿ مجمس األمف بالشكؿ المطمكب؛
 استيفاء اإلجراءات الدبمكماسية لممطالبة بالقبض أك محاكمة الجماعات اإلرىابية داخؿ الدكلةالمكجكديف فييا؛
 عدـ تجاكب الدكلة التي تأكم مجمكعات إرىابية عمى أرضيا سكاء كاف ىذا التجاكب ناجما عفعدـ رغبة أك عدـ قدرة عمى التجاكب؛

1
2

 :عبد العزيز رمضاف الخطابي ،المرجع السابؽ ،ص.190-189

 :تتمثؿ حادثة الكاركليف في قياـ بعض المكاطنيف الكندييف بمساعدة جانب مف بعض المكاطنيف األمريكييف بتجييز سفينة تسمى

"الكاركليف" عاـ  1837الستخداميا في نقؿ الجنكد كاألسمحة مف األراضي األمريكية إلى األراضي الكندية لمساعدة الثكار الكندييف
ضد االحتبلؿ البريطاني ،كلما لـ تقـ الكاليات المتحدة األمريكية بتكقيؼ نشاط ىذه السفينة شعرت بريطانيا بتيديد لمصالحيا

الخاصة كالمصالح الكندية ،مما أدل إلى عبكر قكات كندية لنير نياج ار كقياميـ بتدميرىا في إحدل مكانئ الكاليات المتحدة األمريكية

عمى اعتبار تيديد سيادة بريطانيا ككندا .عادؿ عبد اهلل المسدم ،الحرب ضد اإلرىاب كالدفاع الشرعي في ضكء أحكاـ القانكف
الدكلي ،دا ار النيضة العربية ،القاىرة ،2006 ،ص.68
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 استخداـ القكة االستباقية بالحدكد البلزمة لمقضاء عمى خطر اإلرىاب بصكرة متناسبة مع حجـالتيديد الصادر عنو ،كأف يكجو ضد معاقمو مباشرة  ،كعدـ اإلفراط في استخداـ القكة بشكؿ يؤدم إلى
حدكث ضرر لدكؿ أخرل مجاكرة؛
 إذا كانت الجماعات اإلرىابية تعمؿ عمى إقميـ دكلة بمكافقتيا أك برعايتيا فإنو يجب أف يتحدداستخداـ القكة بنطاؽ القضاء عمى الجماعات اإلرىابية دكف المساس بسيادة أك حقكؽ الدكلة األخرل
منعا الندالع نزاع مسمح بيف الدكلتيف.1
كلكف ،كرغـ إجازة القانكف الدكلي العرفي لمحرب االستباقية ،فإنو مف الضركرم االنتباه إلى أمريف:
أف ىؤالء الذيف كاف القانكف الدكلي التقميدم يطمؽ عمييـ كصؼ إرىابييف أك مخربيف
األمر األول ىك ّ

أك عصابات ليسكا سكل مقاتمي حركات التحرير الذيف كانكا يقكمكف بممارسة حؽ تقرير المصير ضد

المستعمر ،كىذا ما ينبينا إلى خطكرة استعماؿ كصؼ اإلرىابي التي ال تككف دقيقة أصبل في كثير مف
األحياف .ف يذا ىك المنطؽ الذم قنبمت كفقا لو فرنسا ساقية سيدم يكسؼ معتدية بذلؾ عمى تكنس
بحجة تقديميـ المساعدة لئلرىابييف الجزائرييف.
واألمر الثاني ىك أف كجية نظر الفقو التقميدم المشار إلييا تعبر عف مكقؼ الفقو الغربي الذم لـ
يتصدل لجميع جرائـ االستعمار كفي مقدمتيا العدكاف ،بؿ عمؿ عمى إيجاد الغطاء القانكني المبلئـ ليا
كالتي تقمب العدكاف إلى دفاع استباقي.
إذف ،ففكرة الدفاع الشرعي الكقائي فكرة كانت مقبكلة قبؿ إبراـ ميثاؽ األمـ المتحدة طبقا لمقانكف
الدكلي العرفي ،إال أف ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يتعرض ليا كما أنو لـ ينفيا صراحة ،كاكتفى في المادة
 51بإباحة الدفاع الشرعي ضد اليجكـ المسمح الفعمي كالحاؿ ،كعميو ال يمكف إنكار إمكانية التمسؾ بيا
لكف بشرط أف يتـ ذلؾ في حدكد ضيقة كباحتراـ الشركط السالفة الذكر.
الفرع الثاني :حاالت التدخل العسكري لمكافحة اإلرىاب وقائيا (دراسة تطبيقية)
ىناؾ الكثير مف األمثمة عمى التدخبلت التي حصمت بحجة مكافحة اإلرىاب كبصكرة استباقية .لكننا
في دراستنا ىذه سنقتصر عمى التفصيؿ في حالتيف فقط ال تزاؿ آثارىما مستمرة لحد اليكـ ،كىما حالة
عد التدخؿ فييا غير مشركعا كىي حالة العراؽ( 2003أكال) ،كحالة استثنائية اعتبر لحد اليكـ أف
ّ

1
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التدخؿ فييا كاف مشركعا كقانكنيا كىك ما سنقؼ عمى حقيقتو كىي حالة التدخؿ الفرنسي في شماؿ مالي
( 2013ثانيا).
أوال :التدخل العسكري في العراق 2003
بعد أف فشمت الكاليات المتحدة كبريطانيا في إقناع دكؿ العالـ بأف ق اررات مجمس األمف السابقة -
كالقرار -2002/ 1441تسمح ليـ باستخداـ القكة المسمحة ضد العراؽ ،لجأتا لمتركيج لفكرة جديدة ىي
أنو دكلة راعية لئلرىاب تشكؿ خط ار مستقبميا كأف مف حقيا الدفاع عف نفسيا كقائيا ضد ىذا الخطر.
كزعمتا أف الرئيس صداـ حسيف حاكـ مستبد البد مف اإلطاحة بو حتى يحي شعبو في ازدىار،فقامتا
في 17مارس 2003بشف حرب عدكانية عمى العراؽ رغـ معارضة جؿ الدكؿ لذلؾ،تحت ذريعة امتبلكو
ألسمحة الدمار الشامؿ التي سيستخدميا لبلعتداء عمييما،ككذا عبلقتو بتنظيـ القاعدة.1
لـ تكف فكرة الدفاع الشرعي الكقائي كليدة الصدفة في السياسة االستعمارية لمكاليات المتحدة
كبريطانيا ،بؿ ترجع لسنة  1992أيف تـ تسريب معمكمات عف مشركع خطة الدفاع اإلرشادية التي تمت
صياغتيا في عيد جكرج بكش األب حيث تـ الكشؼ عف إجراء أحادم الجانب في كثيقة مف ىندسة
بكؿ ككلفكيتز الذم كاف آنذاؾ ككيؿ أكؿ ك ازرة الدفاع ،ثـ نائبا لكزير الدفاع في عيد بكش االبف.
ككانت ىذه الخطة تنتظر التأشير عمييا مف قبؿ ديؾ تشيني كزير الدفاع عاـ  1992كالذم أصبح
نائبا لبكش االبف ،إال أف االنتقادات التي كجيت آنذاؾ لو حالت دكف إتماـ الخطة.2
كبعد مضي عاـ كاحد مف ىجمات الحادم عشر سبتمبر أصدر البيت األبيض سياستو الرئيسية
التي ترسـ مكقؼ الكاليات المتحدة في ظؿ الكضع االستراتيجي الجديد.
ك المبلحظ أف ىذه الكثيقة استرسمت في شرح كتبرير مفيكـ اإلجراء االستباقي لمتدخؿ العسكرم
كأكضحت أف التيديدات حاليا لـ تعد مقتصرة عمى أسطكؿ دكلة معينة ،بؿ مف التكنكلكجيا المدمرة
الكاقعة في أيدم قمة قميمة تعاني االضطياد،ك أنيا تمثؿ تيديدا لممصالح األمريكية أكبر نمف الدكؿ
القكية.

1
2

 :أبك الخير أحمد عطية ،نظرية الضربات العسكرية ،المرجع السابؽ ،ص.110

 :عبد الفتاح إسماعيؿ غراب" ،التدخؿ العسكرم كفقا لفكرتي دعـ حقكؽ اإلنساف كمكافحة اإلرىاب كالدفاع الشرعي الكقائي،

العراؽ نمكذجا" ،متاح عمى المكقعabedasd.blogspot.com :
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كانطبلقا مف ىذه اإلستراتيجية أعمف الرئيس بكش في  2002/10/7إلى األمة أف "صداـ حسيف
يستطيع مياجمة أمريكا أك حمفائيا األقربيف بأسمحة الدمار الشامؿ في أم كقت يختاره كأف إدارتو سكؼ
تؤدم كاجبيا العاجؿ المفركض عمييا لمكاجية أسكء االحتماالت".

1

كما جاء في كثيقة أخرل بتاريخ  2002/12/11قدمتيا إدارة الرئيس بكش إلى الككنغرس بعنكاف
"اإلستراتيجية الكطنية لمكافحة أسمحة الدمار الشامؿ " أنو:
"إف الكاليات المتحدة األمريكية تحتفظ لنفسيا بحؽ الرد مف خبلؿ استخداـ القكة الساحقة بما في ذلؾ
المجكء إلى جميع الخيارات التي تشمؿ تكجيو ضربة نككية ساحقة لمعراؽ كايراف كسكريا كليبيا كككريا
الشمالية".

2

كلئلشارة ،فقد سبؽ ك أعمف كزير الدفاع البريطاني في مارس  2000عف استعداد دكلتو الستخداـ
األسمحة النككية الساحقة ضد الدكؿ المتمردة كالعراؽ ،ألنو حتى كبعد تجريده مف أسمحة الدمار الشامؿ
فإنو يممؾ برامج إنتاجيا كبالتالي يجب اقتبلعو مف جذكره.

3

إف ىذه االدعاءات األمريكية  -البريطانية ال تجد سندا ليا في السكابؽ القضائية الدكلية ،حيث أف
القضاء الدكلي أداف األعماؿ العسكرية التي كانت ارتكبت إعماال لمبدأ الدفاع الشرعي الكقائي ،فمحكمة
طككيك رفضت قبكؿ ادعاءات الدفاع بأف األعماؿ الحربية اليابانية ضد فرنسا كىكلندا كبريطانيا
كالكاليات المتحدة تعتبر أعماال مشركعة لككنيا تككف أعماال كتدابير دفاعية قامت بيا الياباف كأعماؿ
كقائية ضركرية لمدفاع عف كياف الياباف ضد التدابير االقتصادية التي اتخذتيا ضدىا تمؾ الدكؿ.4
حرمت الحرب الكقائية حيث أنو تـ إحالة القادة األلماف لممحاكمة ليس
كما ّ
أف محكمة نكرمبكرج ّ

ألنيـ خسركا الحرب ،بؿ ألنيـ بدءكىا ،حيث يجب التأكيد عمى أنو ما مف أسباب يمكف أف تبرر المجكء
لمحرب العدكانية ،كفي ىذا اإلطار يمكف االستشياد برأم القاضي جاكسكف رئيس االدعاء العاـ لممحكمة
العميا األمريكية كمحكمة نكرمبكرج الذم قاؿ أف "الحرب الكقائية غير قانكنية بدرجة كاضحة كجمية".

1

 :عبد الفتاح إسماعيؿ غراب ،المرجع السابؽ.

2

 :عبد العزيز محمد سرحاف ،جريمةُ ِ
القرف الحادم كالعشريف ..الغزك األميركي الصييكني اإلمبريالي لمعراؽ ،دار النيضة العربية،

3

 :المرجع نفسو ،ص.50

القاىرة  ،2004ص.45
4

 :عبد الفتاح إسماعيؿ غراب ،المرجع نفسو.
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إذ رفضت محكمة نكرمبكرج عاـ  1945االدعاء األلماني باضطرارىا إلى مياجمة النركيج
كالدانمرؾ في الدفاع عف النفس لمنع غزك التحالؼ المستقبمي ،كما ذكرت المحكمة في ىذا الشأف بأنو :
"لكي تبدأ حرب العدكاف ،فإف تمؾ الحرب ال تعد فقط جريمة دكلية ،إنيا جريمة دكلية كبرل تختمؼ
عف غيرىا مف جرائـ الحرب األخرل في أنيا تحتكم في داخميا عمى الشر المتراكـ في ىذه الجرائـ
كميا".
كبالرجكع لمغزك األمريكي -البريطاني لمعراؽ ،فمـ تسفر عمميات التفتيش التي قامت بيا الفرؽ التابعة
لؤلمـ المتحدة عف كجكد أم دليؿ أك إشارة تدؿ عمى امتبلؾ العراؽ ألم نكع مف أسمحة الدمار الشامؿ،
كما لـ تثبت كجكد أية عبلقة لمنظاـ العراقي السابؽ بالمنظمات اإلرىابية ،كذلؾ باعتراؼ الحككمة
األمريكية نفسيا.
كليذا ،لقي ىذا العدكاف معارضة شديدة مف جؿ دكؿ العالـ ،كلـ تفمح الدكلتاف المعتديتاف في
الحصكؿ عمى أم ق ارر مف مجمس األمف إلضفاء الشرعية عمى استخداميما لمقكة ،فقد عارضت ذلؾ كؿ
الدكؿ بما فييا الدكؿ الكبرل كركسيا كالصيف كفرنسا كألمانيا.
كما أصدرت الجامعة العربية ق ار ار في 24مارس 2003يديف التدخؿ العسكرم في العراؽ كيعتبره
حربا عدكانية ظالمة ،كأكدت فيو دعميا كمساندتيا لمعراؽ في مكاجية ىذه الحرب ،كما أدانيا كؿ مف
االتحاد اإلفريقي كاالتحاد األكركبي كمنظمة المؤتمر اإلسبلمي كبابا الفاتيكاف كاألميف السابؽ لؤلمـ
المتحدة ككفي عناف كأغمب المنظمات اإلقميمية.1
كتأكيدا لذلؾ أصدر مجمس األمف القرار  1472في 28مارس  2003الخاص بالكضع اإلنساني في
العراؽ كالذم أكد فيو رفض التدخؿ العسكرم في ىذا البمد ،كأكد عمى التزاـ جميع الدكؿ األعضاء في
األمـ المتحدة بالحفاظ عمى كحدتو كسبلمتو كاحتراـ تكاممو اإلقميمي.
كما أصدر الحقا القرار  1483في 23مام 2003اعترؼ فيو بأف تدخؿ القكات العسكرية
األمريكية-البريطانية في العراؽ ىك احتبلؿ عسكرم كاعترؼ ليما ببعض اختصاصات سمطة االحتبلؿ
دكف أف يعترؼ بشرعية التدخؿ.
فالقانكف الدكلي العرفي ميز بيف نكعيف مف الدفاع :الدفاع عف النفس التكقعي الذم يعد مرفكضا مف
قبؿ القانكف الدكلي العرفي ،كالدفاع عف النفس االعتراضي الذم يعتبره الصكرة الكحيدة لمدفاع المقبكؿ
1
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قانكنا  -مع مبلحظة أف تدخؿ بريطانيا كالكاليات المتحدة األمريكية ينسجـ مع النكع األكؿ المرفكض -
حيث أف الدفاع االعتراضي ىك الدفاع الضركرم كالبلزـ لتجنب ضرر أكبر بحيث يككف رد الفعؿ
عاجبل كضركريا كمستغرقا ال يترؾ أم اختيار لمكسائؿ أك أم لحظة لمتركم كالتفكير كىك ما ال ينطبؽ
عمى التدخؿ في العراؽ.1
كلعؿ اآلثار التي خمفيا التدخؿ في العراؽ الذم مازاؿ مستم ار بشكؿ أك بآخر ،كالتي خمفت حكالي
800ألؼ قتيؿ عمى األقؿ كحكالي 4أالؼ الجئ ،كالتخريب الذم لحؽ بحضارة ببلد الرافديف كرمكزىا،
ناىيؾ عف المفقكديف كالمعذبيف كالدمار الذم لحؽ البنى التحتية ،خير دليؿ عمى مساكئ استخداـ القكة
خبلؿ عممية التدخؿ بحجة مكافحة اإلرىاب كقائيا بكصفيا شكبل جديدا مف أشكاؿ المجكء الستعماؿ
القكة.
ثانيا :التدخل العسكري في شمال مالي
إف أزمة التدخؿ العسكرم الفرنسي شماؿ مالي ال تزاؿ تمقي بظبلليا عمى المجتمع الدكلي لحد اآلف،
كلقد بني التدخؿ الفرنسي في شماؿ مالي عمى ثبلثة أىداؼ رئيسية تتمثؿ في إيقاؼ زحؼ الجماعات
اإلرىابية نحك الجنكب ،كالحفاظ عمى كجكد الدكلة المالية كاستعادة كحدتيا الترابية ،كالتحفيز لنشر قكة
التدخؿ اإلفريقية المرخص ليا بمكجب قرار مجمس األمف.
 -1خمفيات األزمة المالية:
تعكد جذكر األمة المالية إلى إعبلف الحركة الكطنية لتحرير األزكاد  MNLAتمردىا ضد الحككمة
المركزية ،كىي حركة انفصالية تتمركز في إقميـ أزكاد شماؿ مالي الذم يضـ مناطؽ كجداؿ كغاك
كتمبكتك.
كمع األسابيع األكلى الشتعاؿ التمرد ،لحقت اليزائـ جنكد الحككمة المالية الذيف كانكا غير مجيزيف
لمتصدم ليجمات المتمرديف ،مما كلد االستياء كاإلحباط في صفكفيـ كدفعيـ لبلحتجاج  ،ثـ تطكرت
األكضاع لتصؿ إلى قيادة انقبلب عسكرم ضد الرئيس أمادك تكماني تكرم المنتخب منذ سنة .2007
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كلقد ترتب عمى ىذا االنقبلب فراغ في السمطة مكف المتمرديف الطكارؽ مف السيطرة عمى ما يقارب
ثمثي الببلد بمساعدة مف خميط مف القكل اإلسبلمية كحركة أنصار الديف كتنظيـ القاعدة في ببلد
المغرب اإلسبلمي كجماعة التكحيد كالجياد في غرب إفريقيا.1
لقد ساىمت ىذه التحالفات في إبعاد الجيش كاضعافو مما مكف المتمرديف مف تككيف مجمس عسكرم
مسيطر عمى األكضاع ،كىك ما لـ تكافؽ عميو كرفضتو الييئة اإلقميمية لغرب إفريقيا المعركفة بالمنظمة
االقتصادية لدكؿ غرب إفريقيا (اإليككاس) ،فتبنت إستراتيجية شاممة إلعادة الحكـ المدني إلى مالي مف
خبلؿ فرض عقكبات عمى المتمرديف كدعمت فتح حكار معيـ تعثر الحقا.
كلقد كاف مجمس األمف قد كافؽ مبدئيا في  2012/10/5بمكجب القرار  2071عمى إرساؿ قكة
لمساعدة اإليككاس كباالشتراؾ مع خبراء أمنييف دكلييف لكضع خطة االنتشار تفعيبل لقرار مجمس األمف،
ثـ تـ رفع ىذه الخ طة مجددا إلى االتحاد اإلفريقي الذم رفعيا بدكره إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة لكي
يضمنيا في تقريره الذم سيعرض عمى مجمس األمف التخاذ إجراءات حاسمة في المكضكع.
بعدة تساؤالت حكؿ القكات كأماكف انتشارىا كتسميحيا ،إال أنو
كرغـ أف تقرير األميف العاـ جاء ّ
أكصى بأف يككف التدخؿ العسكرم لئليككاس آخر الحمكؿ كأنو البد مف أف تككف ىناؾ مبادرات سياسية
تشمؿ كؿ القكل السياسية ألجؿ تحقيؽ اإلجماع عمى خريطة طريؽ سياسية لمببلد خبلؿ المرحمة
االنتقالية ،السيما كأف سكاف شماؿ مالي كبخاصة الطكارؽ قد تعرضكا لمتيميش كالبد مف االستماع
إلييـ ،كىك الرأم الذم أثار حفيظة كزراء خارجية اإليككاس كاعتبركه غير معبر عف الكاقع خصكصا أف
التقرير أكصى بعدـ االستعجاؿ بإرساؿ القكات إلى مالي.2
إال أف مجمس األمف كبمكجب القرار 2085الصادر في  2012/10/20قد سمح بنشر قكات ىيئة
االتحاد اإلفريقي لدعـ مالي المعركفة ب  afismaلفترة أكلية تقدر بسنة ،3كحث السمطات المالية عمى
كضع خطة لمتفاكض مع جميع األطراؼ ممف قطعكا عبلقاتيـ بالمنظمات اإلرىابية .
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كبدأت المفاكضات فعبل في كاغادكغك كالجزائر إال أنيا تكقفت ببدء المقاتميف سمسمة مف اليجمات
العسكرية الصغيرة شممت طرد الميميشيات المحمية كمقاتمي الحركة الكطنية لتحرير أزكاد مف مدف ليرم
كميناتكا ،كالتقدـ نحك منطقة مكبتي كسط مالي بدايات جانفي  2013في محاكلة لمسيطرة عمى بمدتي
ككنا كسافارم ،كىك ما دؽ ناقكس الخطر في باماكك كباريس عمى حد سكاء ،حيث رأت فرنسا أف تقدـ
اإلسبلمييف نحك ككنا بمثابة تيديد لمعاصمة باماكك التي ستنيار ال محالة إف استمر الكضع عمى ما ىك
عميو .كبعد اليجكـ المشترؾ مف قبؿ تنظيـ القاعدة كبقية الحركات اإلسبلمية عمى ككنا استنجد الرئيس
المالي المؤقت "ديكنككندا تراكرم" بفرنسا لمتدخؿ في مالي كتقديـ المساعدة ليا.1
 -2مدى شرعية التدخل الفرنسي في شمال مالي:
قامت فرنسا بناء عمى طمب الرئيس تراكرم  -كما أشرنا آنفا  -كبناء عمى قرار مجمس األمف 2085
بنشر قكة  afismaبمالي لتضمف تنفيذ ما أطمقت عميو تسمية "عممية القط المتكحش" أك "عممية سرفاؿ"
في .2013/1/11
فقامت الطائرات المقاتمة ميراج كرافاؿ التي انطمقت مف األراضي الفرنسية كالتشادية بشف ضربات
جكية عمى الحزاـ الممتد مف غاك إلى ليرم مما مكنيا مف استعادة ككنا كدكنت ار ك غاك كتمبكتك ككيداؿ،
كما رفعت عدد قكاتيا البرية إلى حكالي  3700مقاتؿ.
كرغـ االدعاءات الفرنسية بأف أىداؼ التدخؿ ىي أساسا مساعدة الجيش المالي كحماية بقاء الدكلة
المالية إال أنو كباستقراء بسيط لمظركؼ التي تـ فييا نجد أنو عبارة عف نمكذج جديد الستعماؿ لمقكة
حيث تـ بحجة التدخؿ اإلنساني تحت ستار مكافحة اإلرىاب ،لكنو في الحقيقة تدخؿ لصكف المصالح
الفرنسية في المنطقة ليس إال ،حيث عبر كزير الدفاع الفرنسي "جكف إيؼ لكدرياف" عف ذلؾ بكضكح
كامؿ خبلؿ قكلو" :أف ما أممى عمى ببلده التدخؿ ىك التيديد بإقامة دكلة إرىابية عمى أبكاب أكركبا
كفرنسا".
كىك ما يرجع بنا إلى فكرة الدفاع الكقائي لمكافحة اإلرىاب التي ناقشناىا سابقا.
كما أضاؼ رئيس الحككمة أف فرنسا تدخمت إليقاؼ التيديد اإلرىابي الذم ال يستيدؼ البمداف
اإلفريقية فقط ،بؿ حتى الدكؿ األكركبية بما فييا فرنسا.
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كتجب اإلشارة ىنا إلى أف حادثة احتجاز الرىائف في جنكب الجزائر أك ما يعرؼ بحادثة تقنتكريف
ىي حادثة خدمت المكقؼ الفرنسي بصكرة كبيرة حيث أكدت مقكلة أف التيديد اإلرىابي يستيدؼ
المجمكعة الدكلية ككؿ.

1

إف تدخؿ فرنسا في مالي كاف لمنع تحكليا إلى أفغانستاف إفريقيا التي تنطمؽ منيا التيديدات لدكؿ
الجكار الكاقع تحت النفكذ الفرنسي ،عمى غرار النيجر التي تستغمو فرنسا الستخراج اليكرانيكـ ،كالتشاد
كمكريطاني ا كبكركينافاسك التي ليا مصالح فييا متعمقة بمصادر الطاقة في عمكميا ،فيمكف اعتبار حرب
مالي بمثابة حرب استباقية لحرب قد تككف إحدل ىذه الدكؿ مسرحا ليا مستقببل.
كما يدعـ ىذه الفرضية ىك إقداـ فرنسا عمى عمميات اإلنزاؿ البرم الذم بدأت التحضير لو قبؿ
4أشير مف دعكة الحككمة المالية ليا بالتدخؿ ،إذا كاف بإمكانيا االكتفاء بسبلح الجك عمى غرار ما
فعمتو في ليبيا ،إال أف اإلنزاؿ البرم يسمح ليا بالتحكـ أكثر في ثركات البمد مستقببل كاإلطبلع عف كثب
عما يمكف ليا استغبللو ككذا إقامة قكاعد عسكرية فيو مستقببل لمسيطرة عمى المنطقة بأكمميا،2
خصكصا في ظؿ كجكد أرضية شرعية لمتدخؿ متمثمة في قرار مجمس األمف كدعكة الحككمة المالية
ليا -كلك أنيا محؿ خبلؼ.-
كبغض النظر عف مدل
غير مسار األزمة في المنطقة،
ّ
الشؾ أف التدخؿ الفرنسي في شماؿ مالي قد ّ

شرعيتو إال أنو ّنبو إلى ضركرة اعتماد تكتيكات صارمة لمكافحة اإلرىاب الدكلي بعد أف تبنت
الجماعات المسمحة أسمكب حرب العصابات اعتمادا عمى خبرتيا المكتسبة مف حرب أفغانستاف كالعراؽ.

إال أنو مف الكارد أف تصبح اليجمات أكثر حدة مف مجمكعات محمية مرتبطة بالجماعات المسمحة
خصكصا داخؿ البمداف التي ساىمت في القكات المشكمة لمبعثة العسكرية في مالي ،كمف المتكقع أف
تشمؿ تمؾ اليجمات أىدافا مدنية كعسكرية عمى حد سكاء في الدكؿ المذككرة ،عمى غرار ما حصؿ مف
ىجمات في نيجيريا قامت بيا جماعة أنصار المسمميف في ببلد السكداف تضامنا مع اإلسبلمييف في
مالي ،مثؿ اختطاؼ فرانسيس ككلكمب الفرنسي الجنسية في  2012/12/19مف قبؿ الجماعة التي
ّبررت فعمتيا بقرب التدخؿ العسكرم في مالي إضافة إلى رفضيا مساىمة نيجيريا في بعثة مالي.
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كما ّأن و مف تداعيات التدخؿ العسكرم الفرنسي في مالي شف ىجمات عنيفة تستيدؼ المصالح

الفرنسية بالخصكص كالغربية عمكما في المنطقة ،عمى غرار اليجكـ عمى محطة الغاز في عيف أمناس
التي ذكرناىا سابقا ،حيث كبعد تحرير الرىائف أصدر لكاء الممثميف بيانا تمييديا تكعد فيو بشف المزيد
مف اليجمات عمى البمداف التي سترسؿ قكات إلى مالي.1
مف الكاضح أف التدخؿ العسكرم في مالي كانت كستككف لو عكاقب تؤثر كثي ار عمى االستقرار
األمني في المنطقة كعمى السمـ كاألمف الدكلييف ،فرغـ إضفاء الشرعية عميو ،إال أف نتائجو بينت أنو
نمط جديد الستخداـ القكة في العبلقات الدكلية ظير لمجابية أنماط جديدة مف التيديدات لممصالح
الخاصة بصكرة استباقية كاستعمؿ لمتيرب مف االلتزاـ بشركط كظركؼ التدخؿ اإلنساني كحدكده.
كعمى العمكـ فالتدخؿ بحجة مكافحة اإلرىاب ىك مف أكثر أشكاؿ استعماؿ القكة الحديثة خطكرة،
كذلؾ بسبب غياب مفيكـ دقيؽ كمحدد لمصطمح "إرىاب" ،مما يجعؿ مف يمارس حقو في المقاكمة
المشركعة إرىابيا في نظر الطرؼ اآلخر  ،حيث سيكاجو مف يعتقد أف الفعؿ المرتكب ىك إرىاب بمف
يرل أف ىذه المكاجية عدكاف كيجب صده بعدكاف مضاد مما يستحيؿ معو ضماف االستقرار في
العبلقات الدكلية.
كما أف ىذه الفجكة تجعؿ الدكؿ التي تتخذ اإلرىاب ذريعة العتداءاتيا المتكررة تكاصؿ تغطية
سمككياتيا بيذه الحجة كالتنصؿ مف قيكد الشركط كالحدكد،خصكصا ما يتعمؽ باستخداـ القكة لمكاجية
األعماؿ اإلرىابية أك غيرىا مف التيديدات دفاعا عف النفس كالذم يجب أف يتـ في الحاؿ كبتكفر شركط
الدفاع كميا التي تطرقنا ليا سابقا ،فعدـ تكفر ىذه الشركط سيجعؿ التصرؼ عبارة عف أخذ بالثأر
كمجرد أعماؿ انتقامية غير مشركعة بمكجب قكاعد القانكف الدكلي المعاصر.
كما أف السماح بتغطية العدكاف بحجة مكافحة اإلرىاب ىك خمط بيف المجكء المشركع كغير المشركع
لمقكة ،كىك أمر سيؤدم حتما إلى إشاعة الفكضى في العبلقات الدكلية القائمة ،مما يجعؿ ىذا التدخؿ
عمبل غير مبرر.
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المطمب الثاني :انحرافات تطبيق القانون الدولي الجنائي بخصوص جريمة العدوان
يثير تطبيؽ القانكف الدكلي الجنائي عمى جريمة العدكاف إشكاالت متعددة تتعمؽ مف جية بمدل
احتراـ المبادئ التي تحكـ سير العمميات العدائية لدل اقتراؼ فعؿ العدكاف أك عمى األقؿ مدل كجكدىا
في ظؿ ارتكاب ىذا الفعؿ كىؿ مف الممكف أف تظؿ قائمة رغـ فعؿ العدكاف (الفرع األكؿ) ،كمف جية
أخرل ،فإف تطكر أساليب ككسائؿ القتاؿ كظيكر الشركات األمنية الخاصة كاشكالية أسمحة الدمار
الشامؿ تطرح تساؤالت عدة حكؿ مدل كقكعيا في خانة األفعاؿ التي تشكؿ ركنا ماديا لجريمة العدكاف
(الفرع الثاني).
الفرع األول :توسع نطاق االنتياكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي اإلنساني
ترتكز مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني عمى احتراـ إعبلف ساف بيترسبكرج لعاـ  1868الذم ينص
عمى أنو" :حؽ أطراؼ أم نزاع مسمح في اختيار أساليب ككسائؿ القتاؿ ليس حقا مطمقا ال تقيده قيكد"،1
فك ّؿ المبادئ التي يقكـ عمييا ىذا القانكف نابعة مف ىذه القاعدة عمى غرار مبدئي اإلنسانية كالضركرة
الحربية (أكال) ،كمبدئي التمييز ك التناسب (ثانيا).
أوال :تأثر مبدئي اإلنسانية والضرورة الحربية بجريمة العدوان
إف احتراـ ىذه المبادئ كاجب تمميو قكانيف الحرب المختمفة ،إال أنو إذا تعمؽ األمر بجريمة العدكاف،
فإف ىذا االحتراـ سيككف تحديا مف النادر التمكف مف الحفاظ عميو كذلؾ لصعكبة التحكـ في نطاؽ
الجريمة ككذا لنية المعتدم الجرمية التي تككف تكجيو أقسى ما يمكنو مف أذل لممعتدل عميو.
إال أف القانكف الدكلي اإلنساني،كاف كاف يتصؼ بالعمكمية كالغمكض في الحديث عف الحرب  ،إال
أنو يسعى لمحد مف آثارىا السمبية حرصا عمى مقتضيات اإلنسانية التي ال يمكف أف تتجاىميا الضركرات
الحربية  ،إذ أنو ىناؾ إطا ار كاضحا في التعامؿ مع ىذه المسائؿ.2

1
2

 :عمر سعد اهلل ،القانكف الدكلي اإلنساني ،كثائؽ كآراء ،دار مجدالكم ،بيركت ،2002 ،ص.357

 :رشيد حمد العنزم " ،األىداؼ العسكرية المشركعة في القانكف الدكلي" ،في مجمة الحقكؽ الككيتية ،الككيت ،العدد الثالث ،المجمد

 ،31سبتمبر  ،2007ص .38
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ىذاف المبدآف مترابطاف مف الناحية التطبيقية بحيث أنو ال يمكف التذرع بالضركرة الحربية الستبعاد
مبدأ اإلنسانية ،كاإلنسانية تقتضي عدـ المجكء إلى كسائؿ أك أساليب إال بالقدر الذم تفرضو الضركرة
الحربية لبلنتصار.1
كفي ىذا اإلطار يقكؿ المكاء أحمد األنكر " :إف معادلة التناسب معادلة صعبة كدقيقة خاصة في
أثناء القتاؿ كادارة العمميات الحربية ،فتحقيؽ الميمة القتالية كاحراز النصر ىدؼ أساسي لمقكات
العسكرية ،كتنفيذ قانكف جنيؼ كضبط التدمير كعدـ إلحاؽ أضرار مفرطة بالخصـ التزاـ قانكني كاجب
النفاذ.2"...
كرغـ صعكبة احتراـ المبادئ العامة أثناء الحركب ،إال أنيا تبقى مكجكدة كلك بصكرة بسيطة ،كاف لـ
تكف كذلؾ مف الكاجب إعادة صياغتيا في اتفاقيات جديدة لمحفاظ عمى حياة اإلنساف .كفي ىذا اإلطار
يقكؿ األستاذ جاف بيكتيو:
" إف التطكر الجذرم لكسائؿ كسبؿ القتاؿ سيؤدم حتما في حد رأيي إلى تنقيح النصكص القانكنية
إف آجبل أـ عاجبلن ،بسبب افتقاد التكازف تماما بيف مبدأم الضركرة كاإلنسانية .أما المبادئ الحامية
الكبرل التي أصبحت " عرفية مف الدرجة الثانية " ،
التي اتسمت بقيمة مطمقة كصالحة حتى بالنسبة إلى الدكؿ غير المكقعة عمى االتفاقيات،فإنيا
ستظؿ ثابتة كال يجكز مسيا ،كلف يتعمؽ األمر بالتالي إال بتكييؼ المنطكؽ كشركط التطبيؽ".3
كمثاؿ ذلؾ أف اختراع طائرات القصؼ قد أعاد إلى بساط البحث المادة  25مف الئحة الىام لسنة
 ،1907التي تحظر قصؼ األماكف غير المحمية ،أم األماكف التي تقع خمؼ ساحة القتاؿ كالتي كاف
مف الصعب الكصكؿ إلييا في ذلؾ الكقت.
كعمى العكس ،فإف المادة  25السابؽ ذكرىا تنطبؽ عمى األماكف التي تتعرض لجبية القتاؿ كالتي
يجب أف تحترميا الجيكش عندما تتقدـ عمى الجبية.

1

 :رشيد حمد العنزم ،المرجع السابؽ ،ص .52

2

 :أحمد األنكر" ،قكاعد كسمكؾ القتاؿ" ،في محاضرات في القانكف الدكلي اإلنساني ،مؤلؼ جماعي ،إشراؼ شريؼ عتمـ ،منشكرات

3

 :جاف بكتيو" ،نشأة القانكف الدكلي اإلنساني" ،محاضرة ألقيت في جامعة جنيؼ  ،1984/11/16 ،في المجمة الدكلية لمصميب

المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،القاىرة،2004 ،الطبعة الرابعة ،ص .115

األحمر ،العدد ،2004/10/4 ،834جنيؼ.متاح عمى المكقع:

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/65ffbl.htm
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أما اليكـ ،فإف التنظيـ الجديد الذم كضع سنة  1977يسمح بقصؼ األىداؼ العسكرية ،كلكنو
يدعك إلى اإلبقاء عمى حياة السكاف المدنييف".

1

 -1مبدأ اإلنسانية :كىك مبدأ يقتضي حماية كرامة اإلنساف في جميع األحكاؿ بما في ذلؾ كقت
الحرب ،التي ىي حالة كاقعية مف صنع البشر ،فإذا لـ نستطع منع اندالعيا ،فبلبد مف السعي نحك الحد
مف آثارىا.
كيعد ىذا المبدأ أساسيا في القانكف الدكلي اإلنساني ،كىذا ما تؤكده بكضكح األحكاـ الدكلية ،عرفية
أـ مكتكبة ،إذ تقضي بكجكب معاممة الضحايا بإنسانية مف خبلؿ احتراـ شرفيـ كدميـ كماليـ كصيانة
الذات البشرية ككرامتيا حتى في أشد الظركؼ قسكة كأكثرىا ضراكة.2
كلقد جاء في محاضرة لؤلستاذ جاف بكتيو ما يؤكد ىذا الكبلـ حيث مف جممة ما كرد فييا نذكر:
إف ىذا الرأم الجازـ قديـ قدـ
" قاؿ لنا البعض  :مف األفضؿ لكـ منع الحرب بدالَ مف تنظيمياّ .

القانكف اإلنساني ذاتو ،بيد ّأنو ازداد قكة إثر حظر الحرب كتعريؼ االعتداء .كىك سفسطة كمغالطة
منطقية كاضحة ،مما يدفعني إلى عدـ تضييع كقتكـ ىباء لمناقشة ىذا الرأم.

كباختصار،إذا استنكر المجتمع الدكلي الحرب ,فإف الشعكب ما زالت تشارؾ فييا لؤلسؼ .كما
دامت الدكؿ تدلؿ عمى أنيا لـ تقمع عف الحرب حقان ،حتى عمى سبيؿ الدفاع ،بؿ تظير مدججة
بالسبلح ،فإف مف كاجبنا المطمؽ أف نعزز الحفاظ عمى حياة ضحايا الحرب إذا ما اندلعت لسكء
الحظ .فمف المنطؽ تخفيؼ كيبلت الحرب ما داـ مف المستحيؿ عمينا استئصاليا .كفي الحقيقة ,يجب
بذؿ الجيديف في آف كاحد بالكسائؿ المتكفرة".

3

كتكمف أىمية ىذا المبدأ مف الناحية القانكنية في إلزامية األخذ بو كتطبيقو حتى في الحاالت التي ال
تعالجيا اتفاقيات دكلية ،أك في حالة نشكب حرب كاف أحد أك كبل طرفييا غير أعضاء في ىذه
االتفاقيات.
ففي سبيؿ الحفاظ عمى مقتضيات اإلنسانية ،يحظر عمى األطراؼ المتحاربة استيداؼ األشخاص
الذيف ال يشارككف في القتاؿ أثناء سير العمميات الحربية ،أك األشخاص الذيف أصبحكا عاجزيف عف

1

 :جاف بكتيو ،المرجع السابؽ ،ص ص ..58...51

3

 :المرجع نفسو ،ص ص .58...51

2

 :المرجع نفسو .
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القتاؿ كال يستطيعكف حمؿ السبلح انطبلقا مف مبدأ المعاممة اإلنسانية ،كعميو ال يجكز استيداؼ مف لـ
يشارؾ في القتاؿ كال أكلئؾ الذيف أصبحكا خارج دائرة مف يستطيع حممو.
كلقد أكدت ىذا المبدأ اتفاقية جنيؼ الرابعة في المادة  27منيا التي تنص عمى أنو " لؤلشخاص
المحمييف في جميع األحكاؿ حؽ االحتراـ ألشخاصيـ كحقكقيـ العائمية كعاداتيـ كتقاليدىـ ،كيجب
معاممتيـ في جميع األكقات معاممة إنسانية".
إال أف المبلحظ في الكاقع ،كبالرجكع إلى مدل احتراـ ىذا المبدأ خبلؿ العدكاف ،فإننا نجد أف الدكلة
الغازية ناد ار ما تكفر أدنى الضمانات لؤلشخاص مف أصحاب البمد المعتدل عميو ،حيث أنيا تعمؿ
جاىدة عمى ارتكاب أبشع عمميات القتؿ كالنيب كالتعذيب منذ دخكليا أراضي الدكلة تمؾ بصكرة تخرؽ
معيا كؿ المكاثيؽ المتعارؼ عمييا.
فمثبل ،عند قيادة بريطانيا كالكاليات المتحدة األمريكية لمعمميات العدكانية ضد العراؽ سنة 2003
نجد أنيما استعممتا مختمؼ أنكاع األسمحة الثقيمة ،كىاجمت طائراتيا المنشآت المدنية كالصناعية كحتى
المبلجئ لـ تسمـ مف ذلؾ ،مستخدمة القكة المفرطة في القصؼ التدميرم .1كبذلؾ لـ يظير أم احتراـ
لمبدأ اإلنسانية عمى مستكل ىذه العمميات.
كيحظر ىذا المبدأ كذلؾ العنؼ غير المحدكد كالقسكة في إدارة العمميات الحربية ،كيمقي عمى
األطراؼ التزامات بضركرة اتخاذ  -إلى أقصى درجة  -الكسائؿ كاألساليب األكثر إنسانية عند خكض
العمميات العسكرية.2
الحد األدنى
فمبدأ اإلنسانية ىك جكىر كمضمكف القانكف الدكلي اإلنساني ،فالمعاممة اإلنسانية ىي ّ
مف المتطمبات التي يضمنيا ىذا القانكف لمف الزاؿ يشارؾ في العمميات القتالية مف جية ،كالفرصة التي
تتيح لؤلشخاص غير المشتركيف في القتاؿ أف يعيشكا بسبلـ مف جية أخرل.3

1

 :رزاؽ حمد العكادم " ،اآلثار المترتبة عمى جريمة العدكاف في ظؿ قكاعد القانكف الدكلي كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف" ،في

2

 :لمزيد مف التفصيؿ في ىذا المكضكع ارجع إلى  :ىنرم ميركفيتز " ،مبدأ اآلالـ التي ال مبرر ليا" ،في دراسات في القانكف

3

 :عامر الزمالي" ،اإلسبلـ كالقانكف الدكلي اإلنساني ،حكؿ بعض مبادئ سير العمميات الحربية" ،في المجمة الدكلية لمصميب

الحكار المتمدف ،العدد  ،2011 ،3348متاح عمى المكقعwww.alhewra.org :

الدكلي اإلنساني ،مؤلؼ جماعي ،إشراؼ مفيد شياب ،دار المستقبؿ العربي،القاىرة ،2005 ،ص ص .354...323
األحمر ،العدد  ،2004 ،متاح عمى المكقع:

www.icrc.org/ara/resources/documents/article/other/5zyg8q-islam-ihl.htm
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فالعمؿ اإلنساني ال يقتصر عمى تخفيؼ المعاناة بؿ أنو يسعى إلى الكقاية منيا كمنعيا ،خصكصا
في ظؿ أف الجرائـ الدكلية  -بما فييا جريمة العدكاف  -ىي خرؽ لكؿ األعراؼ كالمكاثيؽ كتشكؿ
التزامات قانكنية كانسانية تجاه الدكؿ كالمنظمات الدكلية كالحد منيا ىك كاجب الجميع ،أك عمى األقؿ
الحد مف بعض آثارىا الكخيمة مف خبلؿ احتراـ مبدأ اإلنسانية.
كفي ىذا اإلطار يجب عمى الدكؿ أف تمتنع عف تقديـ المساعدة لمدكؿ المعتدية التي ال تحترـ ىذا
المبدأ ،كما يجب اتخاذ إجراءات صارمة في حقيا كقطع العبلقات معيا أك تقديـ المساعدة لمدكلة
المعتدل عمييا لضماف كرامة شعبيا كحمايتيـ كتقديـ العكف ليـ .كعمى العمكـ ،يحظر ما يمي:
 األعماؿ االنتقامية أك االقتصاص مف الفئات المحمية كتمؾ المتمتعة بحماية خاصة1؛ استخداـ أسمحة تضر بالطرؼ اآلخر إض ار ار مفرطا2؛ األساليب التي تحدث إصابات مفرطة ال داعي ليا.3فإذا كانت خدع الحرب جائزة كالتمكيو كاإليياـ مثبل ،فإف الغدر محظكر بمكجب قكاعد القانكف
الدكلي اإلنساني. 4
إف اليدؼ األساسي التفاقيات جنيؼ كما تبلىا مف اتفاقيات كمكاثيؽ ىك تكفير حماية خاصة
لئلنساف سكاء أكاف عسكريا أـ مدنيا في زمف الحرب ككذا تخفيؼ آالمو كاحاطتو بالرعاية البلزمة التي
يحتاجيا ،كلقد كانت الشريعة اإلسبلمية سباقة في ىذه النقطة حيث حظرت تعذيب العباد كاالعتداء عمى
حرياتيـ،5كما أكدت عمى ذلؾ السيرة النبكية العطرة.6
 -2الضرورة العسكرية :إف الحرب عبارة عف استثناء في العبلقات الدكلية ،حيث أف ىذه األخيرة
مف المفركض أف أساسيا السمـ ،كأف الحرب ال يجب أف تندلع إال لكجكد ضركرة ،فبل يعقؿ أف تككف
ىدفا في حد ذاتيا ،بؿ البد أف تككف كسيمة لتحقيؽ غرض معيف تسعى دكلة ما لتحقيقو ،كال سبيؿ آخر

1

 :عامر الزمالي" ،اإلسبلـ ،"....المرجع السابؽ.

3

 :المرجع نفسو ،ص ص .197...143

2

 :جكف مارم ىنكرتس ،لكيز دكزكالد-بؾ ،المرجع السابؽ ،ص ص .263...211

4

 :المادة  37مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ إلى اتفاقيات جنيؼ  1977المتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة الدكلية.

 : 5قاؿ اهلل تعالى  " :كلقد كرمنا بني آدـ كحممناىـ في البر كالبحر كرزقناىـ مف الطيبات كفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيبل".
سكرة اإلسراء ،اآلية.70

6

 :ثبت عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو كاف إذا أمر أمي ار عمى جيش أك سرية قاؿ لو" :انطمقكا باسـ اهلل كعمى ممة رسكؿ اهلل

ال تقتمكا شيخا فانيا كال طفبل كال امرأة ،كال تعمكا كال تخكنكا."...
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لفعؿ ذلؾ سكل اليجكـ ،كأف تككف الحرب ىي الكسيمة األخيرة التي تستخدميا دكلة ما إلجبار أخرل
عمى اإلذعاف كاالستسبلـ.
كلقد أشار إعبلف بترسبكرغ  1868ليذا المبدأ بالقكؿ ":إف اليدؼ الكحيد المشركع الذم يجب أف
تسعى إليو الدكؿ أثناء الحرب ىك إضعاؼ قكات العدك العسكرية ،لذلؾ فإف إقصاء أكبر عدد ممكف مف
الجنكد يكفي لتحقيؽ ىذا الغرض" ،فكؿ عنؼ غير مبرر كال ضركرة لو لتحقيؽ اليدؼ ىك عمؿ غير
مشركع.1
بينما تشير الفقرة الخامسة مف ديباجة اتفاقية الىام الرابعة لسنة ( 1907قكانيف الحرب البرية
كأعرافيا) إلى " الحد مف آالـ الحرب حسب ما تسمح بو الضركرات العسكرية "  .أما البلئحة الممحقة
بيذه االتفاقية فإنيا تنص عمى محظكرات منيا :
" تدمير ممتمكات العدك أك االستيبلء عمييا إال إذا اقتضت ضركرات الحرب ذلؾ حتمان " كنجد في
اتفاقيات جنيؼ كبركتكككليا اإلضافي األكؿ بالخصكص مكاد محددة كرد فييا ذكر " الضركرات الحربية
" أك ما يرادفيا مثؿ عبارة " المقتضيات العسكرية الحتمية " أك " الضركرات العسكرية الحتمية " .
كفي مادة كاحدة فقط مف مكاد البركتكككؿ اإلضافي الثاني (حماية ضحايا النزاعات المسمحة غير
الدكلية) كىي المادة  ،17ذكرت " األسباب العسكرية الممحة " التي يمكف أف تبرر استثنائيان نقؿ السكاف
المدنييف أثناء نزاع مسمح داخمي ،فطبقان ألحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني ،يعد جريمة مف جرائـ الحرب
تدمير الممتمكات كاالستيبلء عمييا عمى نطاؽ كاسع كبصكرة غير مشركعة كاعتباطية ما لـ تبرر
الضركرات العسكرية ذلؾ .2
كعمى العمكـ فك ّؿ قكاعد القانكف الدكلي العاـ ال تسمح بالمجكء الستعماؿ القكة مف أجؿ حؿ النزاعات
بيف الدكؿ إال في حالة الضركرة القصكل أيف تككف ىي الكسيمة الكحيدة لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف أك
رد العدكاف أك كضع حد لؤلعماؿ اإلرىابية التي تتعرض ليا الدكلة المعتدل عمييا ،كىك ما يستشؼ مف
البند 3مف المادة 2مف ميثاؽ األمـ المتحدة الذم جاء فيو أنو:

1

 :فريتس كالسيكفف ،اليزابيث تسغفمد ،ضكابط تحكـ خكض الحرب ،ترجمة أحمد عبد العميـ ،جكاف ،2004منشكرات المجنة الدكلية

2

 :عامر الزمالي "،اإلسبلـ ،"...المرجع السابؽ.

لمصميب األحمر ،ص .24
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يفض جميع أعضاء الييئة منازعاتيـ الدكلية بالكسائؿ السممية عمى كجو ال يجعؿ السمـ كاألمف
" ّ

الدكلي عرضة لمخطر" ،فبل يمكف ألم دكلة استعماؿ القكة إال في حالة الضركرة كالدفاع الشرعي مثبل.

إف الدكلة الطرؼ في النزاع ،كحتى تحقؽ ىدفيا ،سكؼ تعمؿ عمى تدمير الطاقة الحربية لعدكىا
كالتي ترتكز عمى عنصرم اإلمكانات البشرية كاإلمكانات المادية ،فتحاكؿ تقميؿ قدراتيا البشرية عف
طريؽ القتؿ أك الجرح أك األسر ،كىي طرؽ تكصؿ إلى نفس النتيجة العسكرية ،كىي إفراغ قكة العدك،
لكف مبدأ الضركرة يقتضي أنو إذا كاف مف الممكف فعؿ ذلؾ عف طريؽ األسر ،فبل داعي لمجرح ،كاذا
كاف ذلؾ ممكنا عف طريؽ الجرح ،فبل داعي لمقتؿ.1
إف ىذا المبدأ صعب االحتراـ إذا كنا بصدد جريمة عدكاف ،ذلؾ أف جكىرىا ىك القضاء عمى العدك
كليس مجرد إضعافو ،فيؿ يمكف الحديث عف ىذا المبدأ في تصرفات الكياف الصييكني مثبل كعدكانو
عمى غزة؟ كىؿ أف إطبلؽ الصكاريخ كاف ضركريا لكسب المعركة ضد شعب سبلحو الحجارة؟
كىؿ تطمب فعبل إسقاط النظاـ الع ارقي إطبلؽ 88ألؼ قنبمة بمختمؼ أنكاعيا،ك تدمير منشآت تكليد
الطاقة كمصانع حميب األطفاؿ،كقصؼ المدف2؟
ك نشير كذلؾ إلى حالة أخرل ادعي فييا بكجكد حالة ضركرة لتبرير العدكاف ،كىك ما فعمتو تركيا
أثناء عدكانيا عمى العراؽ في 20مارس ،1995حيف اجتاح الجيش التركي شماؿ العراؽ في عممية غزك
كاسعة النطاؽ كأحرؽ المدف كالقرل كركع المدنييف كأكقع بيـ خسائر جسيمة ك بررت تركيا ىذه األعماؿ
العدكانية بضركرة إقامة منطقة عازلة لمنع تسرب مقاتمي حزب العماؿ الكردستاني المعادم لتركيا الذم
تتيمو بمحاكلة االنفصاؿ بالشرؽ.3
إف حدكث ىذه المخالفات أمر كارد رغـ أف قكانيف بعض الدكؿ تتطمب لتنفيذ المياـ العسكرية مف
الجيكش الميدانية تكقيع المستشار القانكني لقائد القكات العسكرية األعمى عمى خطط سير العمميات
العسكرية قبؿ المصادقة عمييا لضماف اتفاقيا مع أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني.4

1

 :ركشك خالد ،المرجع السابؽ ،ص .62

2

 :لمزيد مف التفاصيؿ حكؿ حرب العراؽ ارجع إلى  :محمد عبد العاؿ عبد العاطي" ،العدكاف األمريكي عمى العراؽ في ضكء

3

 :عمي إبراىيـ ،الحقكؽ كالكاجبات في عالـ متغير ،دار النيضة العربية ،القاىرة،1998 ،ص.387

القانكف الدكلي العاـ" ،رسالة دكتكراه ،إشراؼ عبد الكاحد محمد يكسؼ الفار ،كمية الحقكؽ ،جامعة أسيكط.2009 ،
4

 :أحمد األنكر ،المرجع السابؽ ،ص.317
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إال أف المصادقة كالتكقيع غالبا ما يصطدماف إما بأف قانكف الدكلة ال يفرضيما ،أك بأف ظركؼ
القتاؿ الطارئة حتمت سرعة التصرؼ دكف استشارة  ،كضركرة منع العدك مف تدمير ممحقات دعـ
عسكرية أك منعو مف العبكر مف خبلؿ طرؽ آىمة بالمدنييف مثبل.
ككمحاكلة لمتصدم ليذه النقطة التي سترتب انتياكا ألحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني ،كضعت المادة
 50مف اتفاقية جنيؼ األكلى كالمادة  51مف اتفاقية جنيؼ الثانية كأحكاـ البركتكككؿ اإلضافي األكؿ
لعاـ  1977ضكابط لتقييد استخداـ القكة مف قبؿ أطراؼ النزاع لضماف تحقيؽ التكازف بيف الضركرات
العسكرية كالمتطمبات اإلنسانية.1
كعمى العمكـ فقد عرؼ الفقياء الضركرة الحربية بأنيا "الحالة التي تككف ممحة لدرجة أنيا ال تترؾ
كقتا كافيا لمقائد العسكرم الختيار الكسائؿ المستخدمة إلخضاع قكات العدك،أك ىي األحكاؿ التي تظير
أثناء الحرب كتفرض حاؿ قياميا ارتكاب أفعاؿ معينة عمى كجو السرعة بسبب مكقؼ أك ظركؼ
استثنائية ناشئة في ذات المحظة بحيث تتناسب النتائج المحققة مف اإلجراء الذم تـ بسبب الضركرة مع
المعاناة التي يتحمميا الجيش المعادم".2
كما أكرد الفقو كالقضاء الدكلييف شركط قانكنية لمضركرة ىي:
أ  -ارتباط قياـ حالة الضركرة بسير العمميات الحربية خبلؿ مراحؿ القتاؿ أك لحظة االشتباؾ المسمح
بيف قكات االحتبلؿ كالمقاكمة؛
ب  -الطبيعة المؤقتة كغير الدائمة لمضركرة الحربية؛
ج  -أال تنفذ حالة الضركرة بكسائؿ كاجراءات محظكرة بمكجب أحكاـ كقكاعد القانكف الدكلي؛

1

 :تنص المادة  50مف اتفاقية جنيؼ األكلى كالمادة  51مف اتفاقية جنيؼ الثانية عمى أنو " :المخالفات الجسيمة التي تشير إلييا

المادة السابقة ىي التي تتضمف أحد األفعاؿ التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محمييف أك ممتمكات محمية باالتفاقية  :القتؿ العمد,

التعذيب أك المعاممة البلإنسانية ,بما في ذلؾ التجارب الخاصة بعمـ الحياة ,تعمد إحداث آالـ شديدة أك اإلضرار الخطير بالسبلمة
البدنية أك بالصحة ,تدمير الممتمكات أك االستيبلء عمييا عمى نطاؽ كاسع ال تبرره الضركرات الحربية ,كبطريقة غير مشركعة

كتعسفية".

: William Gerald down: « the law of war And military necessity », in A. J. I. L (April 1953),
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2

P254.

د -أال يككف أماـ القكات المتحاربة أم خيار بتحديد طبيعة كنكع الكسائؿ سكل المستخدمة فعبل.1
كبالرجكع لممارسات الكياف الصييكني كمثاؿ عف مدل احتراـ شركط حالة الضركرة في القانكف
الدكلي كمقارنة تصرفاتو باعتباره طرفا معتديا ،نجد أنو يقكـ بانتياكات متعددة كمتكررة لمقانكف الدكلي
اإلنساني عمى غرار جدار الفصؿ العنصرم الذم قامت ببنائو سمطات االحتبلؿ كالذم يمثؿ انتياكا
صارخا لممبدأ السابؽ،حيث ادعت إسرائيؿ أف ىناؾ ضركرة عسكرية لبنائو ىي ككنو يمنع الفمسطينييف
مف شف ىجمات داخؿ إسرائيؿ مف زاكية الحقائؽ األمنية اإلسرائيمية.
إال أف محكمة العدؿ قد أصدرت رأسا استشاريا حكؿ تقييـ مدل حقيقة كجكد ضركرات عسكرية
لبنائو ،كخمصت إلى أنو محاكلة لضـ جزء مف األراضي الفمسطينية مف خبلؿ بناء المستكطنات
كاعتبرت أنو مف المخالفات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني خصكصا مع تطبيؽ نظاـ اإلغبلؽ
المرافؽ لبناء الجدار كالذم أكدت المحكمة أنو تسبب في إلحاؽ الضرر بمئات اآلالؼ مف الفمسطينييف
كحرمانيـ مف حقكقيـ األساسية.2
إف تقرير أحكاـ القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي اإلنساني الخركج عف حالة منع استخداـ القكة
لمضركرة الحربية كاستثناء لـ يأت عمى إطبلقو بؿ قيد بمبدأيف يجب احتراميما كذلؾ ،ىما التناسب
كالتمييز.
ثانيا :تأثر مبدئي التناسب والتمييز بجريمة العدوان
يعد تحقيؽ مبدأ أك معادلة التناسب في اختيار طريقة الرد عمى المعتدم كالتمييز بيف عسكرييو
كمدنييو مف أصعب ما يكاجو جريمة العدكاف.
 -1مبدأ التناسب :إف معادلة التناسب ىي المعادلة صعبة التحقيؽ أثناء إدارة العمميات الحربية،
حيث يككف إحراز النصر ىدفا أساسيا لمقكات العسكرية .3

1

 :باسـ بكشناؽ" ،مبدأم التمييز كالضركرة العسكرية في القانكف الدكلي اإلنساني كالشريعة اإلسبلمية" ،كرقة عمؿ مقدمة إلى

الممتقى الثاني ،تنظيـ المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،بعنكاف القانكف الدكلي اإلنساني كالشريعة اإلسبلمية ،القاىرة،2012/7/2 ،

ص5ك.6
2

 :فتكل محكمة العدؿ الدكلية بشأف اآلثار القانكنية الناشئة عف تشييد جدار في األرض الفمسطينية المحتمة ،2004/7/9،الكثيقة

3

 :أحمد األنكر ،المرجع السابؽ ،ص.319

 ،A/ES/-10/273الدكرة االستثنائية الطارئة العاشرة لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،البند.5
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كيقصد بيذا المبدأ مراعاة التناسب بيف الضرر الذم قد يمحؽ بالخصـ كالمزايا العسكرية الممكف
تحقيقيا نتيجة الستخداـ القكة أثناء سير عممياتيا العسكرية. 1
فيذا المبدأ ييدؼ إلقامة التكازف بف مصمحتيف متعارضتيف ىما اإلنسانية كالضركرة الحربية ،أم بيف
ما يمميو الضمير العاـ كمقتضيات اإلنسانية حيف تغيب قاعدة الحظر المطمؽ ،كبيف ما تمميو اعتبارات
الفكز بالحرب مف خبلؿ االضطرار الرتكاب أفعاؿ قد تككف محظكرة لكال كجكد حالة الضركرة
العسكرية.2
كبعبارة أخرل ،فإف معادلة التناسب تفرض أف إحراز النصر في الحرب ال يككف أبدا عمى حساب
تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني كالحاؽ أضرار مفرطة بالخصـ.
كتمقي بمسئكلية تحقيؽ المعادلة عمى عاتؽ الرئيس العسكرم الذم يجب عميو أف يسيطر عمى
مرؤكسيو لمنعيـ مف انتياؾ القانكف الدكلي ،كأف يقتصر في عممياتو عمى ما يكفي لقير العدك كىزيمتو
كأال يصدر أكامر قاسية كعدـ اإلبقاء عمى أحد كأف يمتنع عف استخداـ األسمحة التي تسبب آالما
كأض ار ار ال مبرر ليا ككذلؾ أال يقكـ بيجمات عشكائية تصيب المدنييف كاألعياف المدنية كال ىجمات
ردع ضدىـ ،كأخي ار فمف كاجبو أف يحرص عمى حسف تكجيو ضرباتو إلى أىدافيا العسكرية.3
لقد سبؽ كأف أقرت اتفاقية الىام  1907ىذا المبدأ بمكجب المادة  22منيا التي نصت عمى أنو :
"ليس لممتحاربيف حؽ مطمؽ في اختيار كسائؿ إلحاؽ الضرر بالعدك".
عززت أحكاـ البركتكككليف اإلضافييف لعاـ  1977ىذا الطرح منعا لمعاناة ال فائدة منيا ،حيث
كما ّ
أكد البركتكككؿ األكؿ في المادة  51فقرة  5عمى بعض اليجمات التي تعد عشكائية كحظرىا حيث أنيا
ال تميز بيف المدني كالعسكرم ،حيث اعتبر اليجكـ قصفا بالقنابؿ الذم يستيدؼ عددا مف األىداؼ
العسكرية المتباعدة كالكاقعة في مدينة أك بمدة تضـ تمرك از لممدنييف بمثابة ىجمة عشكائية،كىك نفس
الكصؼ الذم أضفاه عمى اليجكـ الذم يمكف أف نتكقع منو خسارة في األركاح أك أض ار ار مادية تتجاكز
الميزة العسكرية التي ستتحقؽ.

1

 :القانكف الدكلي اإلنساني إجابات عمى أسئمتكـ ،منشكرات المجنة الدكلية لمصميب األحمر،الطبعة السادسة ،فيفرم،2008ص.8

3

 :أحمد األنكر ،المرجع السابؽ  ،ص.320

2

 :المرجع نفسو.
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فعمى األطراؼ المتحاربة إذف ،اتخاذ كؿ االحتياطات البلزمة لتفادم إلحاؽ الضرر بالمدنييف ك
األعياف المدنية كذلؾ باالمتناع عف اليجكـ أك إلغائو أك كقفو إذا اتضح أف ىدفو غير عسكرم ،أك أف
المستيدؼ يتمتع بحماية خاصة بمكجب القانكف لسبب مف األسباب عمى غر ار الممتمكات الثقافية أك
المنشآت التي تحكم قكل خطرة ،كثار الشؾ حكؿ استخداميا لغرض عسكرم فإنو يفترض أنيا ليست
كذلؾ.1
كتأكيدا لذلؾ ،أشار القانكف الدكلي اإلنساني العرفي إلى أنو " :يحظر اليجكـ الذم قد يتكقع منو أف
يسبب بصكرة عارضة خسائر في أركاح المدنييف أك إصابات بينيـ ،أك إض ار ار باألعياف المدنية أك
مجمكعة مف ىذه الخسائر أك األضرار ،كيككف مفرطا في تجاكز ما ينتظر أف يسفر عنو مف ميزة
عسكرية مممكسة كمباشرة".2
أقر إعبلف ساف بيترسبكرج لعاـ  1868قاعدة مفادىا أف "اليدؼ المشركع الكحيد الذم يجب أف
كما ّ

تسعى إليو الدكؿ أثناء الحرب ىك إضعاؼ قكات العدك العسكرية" ،كأعادت المادة  35مف بركتكككؿ
 1977النص عمى ذلؾ مف خبلؿ القكؿ أف حؽ أطراؼ النزاع في اختيار كسائؿ القتاؿ ليس حقا ال
تقيده قيكد ،كما حظرت استخداـ األسمحة كالقذائؼ ككسائؿ القتاؿ التي تحدث إصابات كآالما ال مبرر
ليا.
فمف ىذا المنطمؽ يفرض مبدأ التناسب عمى قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي أف يبلئـ بيف عمميات القصؼ
كالتدمير كبناء المستكطنات كالجدار كبيف متطمبات كاحتياجات المدنييف كالفمسطينييف كخصكصا
أراضييـ الزراعية ،فبل يجكز لبلحتبلؿ التذرع بالضركرة العسكرية لمتعسؼ في نزع الممكية كالمس
بحريات المكاطنيف في التنقؿ أك استقرارىـ في مناطقيـ األصمية .كمف أشير انتياكات إسرائيؿ لمبدأ

1

 :تنص المادة  52مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى ما يمي " :الحماية العامة لؤلعياف المدنية

 1-ال تككف األعياف المدنية محبلن لميجكـ أك ليجمات الردع .كاألعياف المدنية ىي كافة األعياف التي ليست أىدافان عسكرية كفقان

لما حددتو الفقرة الثانية .

 2-تقصر اليجمات عمى األىداؼ العسكرية فحسب .كتنحصر األىداؼ العسكرية فيما يتعمؽ باألعياف عمى تمؾ التي تسيـ

مساىمة فعالة في العمؿ العسكرم سكاء كاف ذلؾ بطبيعتيا أـ بمكقعيا أـ بغايتيا أـ باستخداميا ،كالتي يحقؽ تدميرىا التاـ أك الجزئي
أك االستيبلء عمييا أك تعطيميا في الظركؼ السائدة حينذاؾ ميزة عسكرية أكيدة .

 3-إذا ثار الشؾ حكؿ ما إذا كانت عيف ما تكرس عادةن ألغراض مدنية مثؿ مكاف العبادة أك منزؿ أك أم مسكف آخر أك مدرسة،

إنما تستخدـ في تقديـ مساىمة فعالة لمعمؿ العسكرم ،فإنو يفترض أنيا ال تستخدـ كذلؾ .

: Jean Marie Henkrts, Louiz Dozwald Beck, op-cit,p 62.
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2

التناسب قياميا بتدمير محطة تكليد الكيرباء كعدد مف الجسكر كالمباني كفرضيا سمسمة عقكبات
جماعية عمى قطاع غزة إثر فقدانيا أحد جنكدىا قرب القطاع أكاخر جكاف .2006
كتثكر مسألة تحقيؽ مبدأ التناسب في الحرب االستباقية بشكؿ كبير ،فالتناسب بيف الرد كالعدكاف
الذم ىك الزـ كحتمي في الدفاع الشرعي ،فكيؼ يتـ تقديره لدل الحديث عف اليجكـ الكشيؾ أك مجرد
التيديد ،مع العمـ أف ىذا المبدأ ىك أحد أعمدة المادة  51التي تقكـ عمييا حؽ الدفاع الشرعي عندما
يحصؿ عمؿ عدكاني عسكرم كاقع بالفعؿ أك حاؿ ،فكيؼ يمكف تقدير مداه كآثاره كحجمو لتتمكف مف
القكؿ باحتراـ مبدأ التناسب مف عدمو كىك لـ يقع أصبل.

1

إ ف تحقيؽ معادلة التناسب في الكاقع أمر يتطمب إلى حد كبير تدريبا مسبقا في كقت السمـ لمجنكد
كالقادة حتى يككف امتناعيـ عف االعتداء غير المبرر أم ار تمقائيا،كما يحتاج إلى قائد يكرس جيده
لتحقيؽ ىذه المعادلة عف طريؽ:
-

السيطرة التامة عمى مرؤكسيو كعمى مصادر النيراف لمنع االنتياكات الجسيمة لقانكف الحرب؛

-

االقتصار عمى العمميات البلزمة لقير العدك كىزيمتو؛

-

عدـ إصدار األكامر أك التخطيط المسبؽ لعدـ إبقاء أحد مف الطرؼ المعادم عمى قيد الحياة ؛

-

االمتناع عف العمميات أك استخداـ األسمحة التي تسبب آالما أك أض ار ار ال مبرر ليا كالمحظكرة

دكليا؛
-

عدـ استخداـ اليجمات العشكائية التي ال تكجو ليدؼ محدد كال ىجمات الردع ضد المدنييف

كاألعياف المدنية؛
-

الحرص عمى تكجيو كؿ العمميات نحك األىداؼ العسكرية.2

كلئلشارة ،فإف مركنة ىذا المبدأ ىي في الحقيقة مكمف قكتو كضعفو في آف كاحد،إذ تظير قكتو في
أنو يمنع استخداـ القكة إذا انطكت عمى خسائر فادحة ،كيكمف ضعفو في ذاتيتو التي تبيح جعمو سمطة
تقديرية بيد القائد الذم يمكف أف يتحجج بظركؼ الضركرة الحربية الستبعاده كارتكاب أبشع جرائـ
العدكاف ،إذ يصعب التكصؿ إلى حكـ بشأنو في حاالت استخداـ القكة الغامضة.

1
2

 :خالد عككب حسكف ،المرجع السابؽ ،ص.293

 :أحمد األنكر ،المرجع السابؽ ،ص.320
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ب  -مبدأ التمييز:
تضمف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ في مادتو  48النص صراحة عمى ىذا المبدأ ،1كالذم يعتبر
حجر األساس الذم تقكـ عميو أحكاـ البركتكككؿ كميا ،كىك مبدأ ينبثؽ مف العرؼ الدكلي الذم يعد
أساس قكانيف الحرب كيفرض عمى أطراؼ النزاع المسمح التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف عند إدارة
العمميات الحربية. 2
حيث كرد النص عميو ألكؿ مرة في تعميمات البركفيسكر فرانسيس ليبر التي سنيا لمقكات الفدرالية
األمريكية إباف الحرب األىمية بكاسطة الرئيس ابراىاـ لنككلف في .31863/4/24
كتجدر اإلشارة إلى أف مصطمح غير المقاتميف يختمؼ عف مصطمح المدنييف كىك أكسع منو بحيث
يشمؿ إضافة إلى المدنييف ،4األفراد العامميف ضمف القكات المسمحة مف غير المقاتميف كأفراد الخدمات
الطبية كالييئات الدينية كالطباخيف كغيرىـ ،كيشمؿ مفيكـ المدنييف جميع األشخاص المكجكديف في إقميـ
الدكلة المحتمة بمف فييـ األجانب التابعيف لمعدك ،كالمقيمكف في إحدل الدكؿ أطراؼ النزاع ،كالسكاف
المدنيكف المقيميف في األراضي المحتمة.5
كحتى يتمتع المدنيكف بالحماية العامة مف آثار العمميات العدائية فإنيـ يجب أف يمتزمكا بما يمي:
 عدـ االشتراؾ مباشرة في العمميات العسكرية؛ عدـ القياـ بدكر فعاؿ في المجيكد الحربي؛ -االبتعاد عف التكاجد في نطاؽ دائرة األىداؼ العسكرية أك بالقرب منيا.

1

 :تنص المادة  48مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى ما يمي " :تعمؿ أطراؼ النزاع عمى التمييز بيف السكاف المدنييف

كالمقاتميف كبيف األعياف المدنية كاألىداؼ العسكرية ،كمف ثـ تكجو عممياتيا ضد األىداؼ العسكرية دكف غيرىا ،كذلؾ مف أجؿ

تأميف احتراـ كحماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية .
2

 :سمسمة القانكف الدكلي اإلنساني (  ،)2المبادئ األساسية لمقانكف الدكلي اإلنساني،منشكرات المجنة الدكلية لمصميب

األحمر،2008،ص.10
3
4

 :خالد ركشك ،المرجع السابؽ ،ص .140

 :لمتفصيؿ في مصطمح المدني كالحقكؽ المكفكلة لو راجع :محمد يكنس الصائغ ،كساـ نعمت السعدم" ،حقكؽ المدنييف أثناء

الحركب كاالحتبلؿ العسكرم ،دراسة في أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني" ،مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية ،العدد السادس،

المجمد  ،14جكاف ،2007 ،ص ص .311.....285
5

 :محمد فياد الشبللدة ،المرجع السابؽ ،ص.163
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كيقتضي مبدأ التمييز  ،التمييز بيف األشخاص كاألعياف ،فيجب أال تستيدؼ العمميات الحربية غير
المقاتميف كأكلئؾ الذيف أصبحكا عاجزيف عف القتاؿ ،أم الجرحى كالمرضى كأسرل الحرب ك أفراد
منظمات اإلغاثة كغيرىـ ،كال أف تستيدؼ المباني التي ال تشكؿ أىدافا عسكرية كالسدكد كالمحطات
النككية لتكليد الطاقة الكيربائية كالممتمكات التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف المدنييف عمى قيد الحياة،
كتكفير الحماية لممناطؽ اآلمنة كالمحايدة كمنزكعة السبلح كاألعياف الثقافية كتظؿ الحماية المكفكلة
قائمة ما لـ يشارؾ المحمي في العمميات الحربية ،كما لـ تستخدـ الممتمكات ألغراض حربية ،مع مراعاة
مبدأ التناسب كمبدأ الضركرة.1
كيعطي القانكف الدكلي اإلنساني األكلكية لمنح الصفة المدنية لؤلشخاص كاألعياف في حاؿ ثار شؾ
حكؿ ذلؾ ،كعمى العمكـ يتطمب مبدأ التمييز ما يمي:
 حظر تكجيو اليجمات ضد المدنييف كاألىداؼ المدنية ،كحظر تظاىر العسكرم بأنو مدني؛ حظر أعماؿ االنتقاـ كاليجمات العشكائية كاألفعاؿ الرامية لبث الذعر بيف المدنييف؛ اتخاذ االحتياطات البلزمة عند مياجمة األىداؼ العسكرية أك اختيار مكاف ىذه األىداؼ ألجؿالتقميؿ مف الخسائر كاألضرار المدنية العارضة إلى الحد األدنى ،كأال تزيد الخسائر عف األضرار
العسكرية المممكسة كالمنتظرة مف اليجكـ؛
 حظر تجكيع المدنييف أك تدمير المكاد األساسية كاألغذية التي ال غنى عنيا لبقاء المدنييف؛ حظر إحداث أضرار بالغة كاسعة االنتشار كطكيمة األمد لمبيئة الطبيعية؛ تكفير الحماية الخاصة لؤلعياف الثقافية كاألشغاؿ اليندسية كالمنشآت المحتكية عمى مكاد خطرةكالمنشآت النككية السممية؛
 حظر مياجمة المناطؽ المجردة مف كسائؿ الدفاع كالمناطؽ المنزكعة السبلح كالمحايدة؛ اتخاذ االحتياطات البلزمة مف القادة عند اإلعداد لميجكـ.2كلئلشارة فقد ح ّذرت المادة  13الفقرة 2مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ  1977مف جعؿ السكاف

1
2

:عامر الزمالي "،اإلسبلـ ،" ...المرجع السابؽ.

 :سمسمة القانكف الدكلي اإلنساني" ،2المبادئ األساسية لمقانكف الدكلي اإلنساني" ،المرجع السابؽ،ص.11

- 352 -

المدنييف ىدفا لميجكـ انطبلقا مف مبدأ التمييز ،1إال أف الكاقع العممي أثبت صعكبة تطبيؽ ىذا المبدأ
بخاصة في حركب العدكاف ،نظ ار التساع رقعة اليجكـ كاستخداـ أسمحة ثقيمة عمياء ال تستطيع التمييز
بيف ما ىك ىدؼ مشركع كما ىك ليس كذلؾ.
كيصعب مف تطبيقو إزاء جرائـ العدكاف يمكف تمخيصو في
يحد مف فاعمية مبدأ التمييز
أف ما ّ
كما ّ
ّ

عامميف أساسييف ىما تزايد عدد المقاتميف كتطكر أساليب الحرب كفنكنيا ،حيث أف اتساع ككبر أعداد
الجيكش كاألخذ بنظاـ التجنيد اإلجبارم كمساىمة غير المقاتميف في صناعة األسمحة كالذخائر البلزمة
لمحرب كبقية الخدمات تجعؿ منيـ جميعا أطرافا مساىميف في العمميات العدائية  ،حيث أف بعض
الفقياء اعتبركا أنشطتيـ بمثابة "ىبة جماىيرية".2

كما أف تطكر أساليب ككسائؿ القتاؿ كاختراع األسمحة الحديثة ساىـ بشكؿ كبير في زيادة صعكبة
التفريؽ ،خصكصا كأف القانكف الدكلي ال يحظر إنتاجيا كال استعماليا في عمميات القصؼ كأثناء
الحركب.
كأكثر أنكاع الحركب إض ار ار بمبدأ التمييز ىي الحرب الجكية التي تكاد تطمس معالـ ىذا المبدأ
كعجزت الجماعة الدكلية عف التكصؿ لكضع تنظيـ محكـ ليا يحقؽ الحماية المطمكبة لغير المقاتؿ.3
الفرع الثاني :أسمحة الدمار الشامل وخصخصة الحرب
أدت التطكرات السريعة عمى المستكل الدكلي إلى ظيكر أنكاع جديدة مف األسمحة تمتاز بقكتيا
التدميرية اليائمة كال تحظى بتنظيـ اتفاقي دكلي شامؿ كمبلئـ (أكال) ،ككذا بظيكر فئات مف األشخاص
تعمؿ في إطار الشركات العسكرية األمنية الخاصة تأخذ مف القتؿ تجارة ليا (ثانيا).
أوال :خصخصة الحرب
شيدت فترة ما بعد الحرب الباردة ظيكر فئات جديدة مف المرتزقة تمارس أنكاعا مستحدثة مف
األنشطة في إطار شركات أمنية تقدـ خدمات عسكرية .كيمكف أف تنطكم عمى المساعدة في العمميات

1

 :تنص الفقرة  2مف المادة  13مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني عمى ما يمي " :ال يجكز أف يككف السكاف المدنيكف بكصفيـ ىذا

2

 :صبلح الديف عامر" ،مبدأ التفرقة بيف المقاتميف كغير المقاتميف" ،في دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني ،المرجع

كال األشخاص المدنيكف محبلن لميجكـ كتحظر أعماؿ العنؼ أك التيديد بو الرامية أساسان إلى بث الذعر بيف السكاف المدنييف".
السابؽ،ص.99
3

 :المرجع نفسو ،ص.100
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العدائية التي يقكـ بيا المتعاقد معيا في مقابؿ مبالغ مالية معتبرة ،كتمجأ الدكؿ ليذا األسمكب المستحدث
الستخداـ القكة حتى تجنب جنكدىا المساءلة القانكنية عف جرائـ الحرب كجرائـ العدكاف التي يقترفكنيا.1
كلقد ظيرت ىذه الشركات بشكؿ كبير خبلؿ الحرب العراقية  2،رغـ أف نشأتيا تعكد إلى ما قبؿ
ذلؾ ،كبالضبط إلى الربع األخير مف القرف الماضي .
فبعد التنافس عمى ثركات الشرؽ األكسط كافريقيا كعجز األمـ المتحدة عف حفظ السمـ كاألمف
الدكلييف بالصكرة المطمكبة منيا ،أنشئت أكؿ شركة لتقديـ خدمات في ىذا المجاؿ مف طرؼ عضك
سابؽ في الفرقة البريطانية الخاصة "جيـ جكنسكف" ،كاستفاد مف خدماتو آنذاؾ شخصيات سياسية كرجاؿ
أعماؿ كبار.
ككاف عمؿ ىذه الشركة في البداية مجرد تكفير الحماية كالحراسة الخاصة ،الميمة التي سرعاف ما
تطكرت بفعؿ التنافس الذم ظير بيف ىذا النكع مف الشركات التي تزايد عددىا ك ربطت عبلقات مع
أجيزة المخابرات البريطانية كاألمريكية ،3كأصبحت خدماتيا تتمثؿ في المساعدة عمى قمب نظاـ الحكـ
أك اإلطاحة برئيس دكلة ما أك بدء كافتعاؿ حرب صغيرة مف الباطف ضد دكلة مجاكرة كغيرىا مف
المياـ.
إف المقصكد بيذه الدراسة ىي الشركات العسكرية كاألمنية الخاصة التي تقدـ خدمات تنطكم عمى
استخداـ القكة أثناء كجكد نزاع مسمح كليس المقصكد منيا الشركات األمنية المدنية الخاصة التي تقتصر
ميمتيا عمى حماية أك تأميف الناس كالبضائع الثمينة كاألماكف مف مخاطر متصمة بالجريمة دكف أف
تنطكم صراحة أك ضمنا عمى مياـ ىجكمية.4

: Privatisation de la guerre ,23/5/2006 ,disponible sur le site :

2

1

www.icrc.org/web/fre/sitefre0.hsf/html/privitisation-war-230506

 :يمكف اإلشارة إلى أىـ الشركا ت التي ظيرت لمعمؿ في ىذا المجاؿ :شركة كايف جركب ،شركة ببلؾ ككتر ،شركة كيمكج براكف

كركت ،شركة ىالبيرتكف ،...أسامة غربي " ،الشركات األمنية الدكلية الخاصة :ظاىرة مف ظكاىر العكلمة" ،مداخمة ألقيت خبلؿ

الممتقى الكطني الثالث ،مبدأ السيادة في ظؿ النظاـ الدكلي الجديد 13-12 ،مام  ،2010كمية الحقكؽ ،جامعة المدية،ص.5

3

 :مصطفى أحمد أبك الخير عطية ،مستقبؿ الحركب ،الشركات العسكرية كاألمنية الدكلية الخاصة ،إيتراؾ لمنشر ،القاىرة،

4

 :تقرير فريؽ الخبراء المعني بالخدمات األمنية الخاصة" ،الخدمات األمنية المدنية الخاصة :دكرىا كمراقبتيا كاسياميا في تعزيز

 ،2008ص.15

منع الجريمة كسبلمة المجتمع" ،فيينا 14-12 ،أكتكبر  ،2011الكثيقة ،UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/CRP.1 :ص.5
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كلقد أدل التطكر المشار إليو إلى تنازؿ الدكؿ عف حؽ سيادم ليا كىك احتكار استخداـ القكة بشكؿ
شرعي أك ما يعرؼ بػ "خصخصة الحرب" ،حيث تنشب الحرب دكف مكافقة الييئة التشريعية كدكف
البحث عف تبرير السمكؾ العدكاني.
فيذه الشركات تقكـ بكظائؼ ىي أصبل مف مياـ الجيش النظامي كتأميف القكات المحاربة كامدادىا
طبؽ فعبل في حركب البمقاف كأفغانستاف كالعراؽ.1
بالسبلح كالمؤف ،كىك ما ّ

كعادة ما يككف أصحاب ىذه الشركات مف العسكرييف المتقاعديف ذكم الخبرة في المجاؿ العسكرم،

كتمجأ ليـ الدكؿ لتنفيذ عمميات تتنافى مع القانكف أك مع التزاماتيا الدكلية بعدـ التدخؿ في الشؤكف
الداخمية لمدكؿ لتييمف عمييا دكف التكرط في مثؿ ىذه األفعاؿ التي تقكض مناداتيا بتطبيؽ الديمقراطية
جيرا ،أك لمتخفيؼ مف عدد قتبلىا مف جنكدىا الذيف يحممكف جنسيتيا حتى ال يثكر الرأم العاـ الداخمي
ضدىا.2
كبحسب المقرر الخاص لمجنة حقكؽ اإلنساف السيد أنريكيو برنالس بالستيركس ،فإف ىذه الشركات
تمثؿ الخطر الرئيسي كاألكثر خبثا الذم يتعرض لو السبلـ كالسيادة كحؽ الشعكب في مختمؼ البمداف
في تقرير المصير ،3خصكصا كأنيا تطيؿ أمد النزاعات.

: Olivier Delas, Anne-Marie Burns, Marie-louise Tongaz, « Les compagnies militaires privées :

1

un nouveau défi pour le droit international », in Sécurité mondiale, N°22, sep-oct2006, disponible
sur le site : www.hei.ulaval.ca/fileadmin/hei/doc/section-publication /sécurité _mondile /
sécuritémondiale22.pdf

: « les États et d’autres emploient des mercenaires pour préserver la vie de leurs propres

2

soldats… ». voir l’impact du mercenariat sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
disponible sur le site : www.ohchr.org/doc/publications/factsheet28fr.pdf

أنظر كذلؾ :عبد عمي المعمكرم ،كسف إحساف عبد المنعـ" ،خصخصة الحركب في العالـ بعد الحرب لباردة" ،في قضايا سياسية،

بغداد ،المجمد الثالث كالعشركف ،2011 ،ص ,21-20

: Rapport établi par M. Erique Bernales, Rapporteur spéciale sur la question de l’utilisation de

Droit des peuples à l’autodétermination : utilisation de mercenaires

3

« mercenaires intitulé :

comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droits des peuples à
l’autodétermination », Doc de l’organisation des nations unies, A/52/495, 16oct1997, parag 21.
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كتتعمؽ الخدمات المتخصصة التي تقدميا ىذه الشركات فيما يتعمؽ بالحركب كالنزاعات في التخطيط
االستراتيجي كجمع المعمكمات االستخباراتية كالدعـ العممياتي كالمكجستي كالتدريب كالتمكيف باألسمحة
كشرائيا كصيانتيا.
كلقد طالب البعض بكضع أطر قانكنية لتنظيميا دكف كصفيا بالمرتزقة ،كتكضيح أم مف قكاعد
القانكف الدكلي تنطبؽ عمييا خصكصا كأف أفرادىا بيذا الشكؿ يمثمكف مدنييف يقدمكف خدمات شبو
عسكرية ،1كحاكلكا تعريفيا حتى يزكؿ الغمكض الذم يحيط بيا ،فعرفيا البعض عمى أنيا :
"تمؾ الجيكش التي تتشكؿ مف جنكد محترفيف يعرضكف خدماتيـ لطرؼ أجنبي في مقابؿ الحصكؿ
عمى الماؿ ،فيؤالء الجنكد يشارككف في النزاعات المسمحة ألطراؼ خارجية إما مباشرة مف خبلؿ
العمميات القتالية أك بصكرة غير مباشرة مف خبلؿ تقديـ االستشارات القانكنية".2
عرفيا آخركف بأنيا" :تمؾ المنظمات التي تتجاكز خدماتيا مجرد المساعدة السمبية ألطراؼ نزاع
كما ّ

تقدـ ىذه الشركات التّدريب كالمعدات لتطكير القدرات العسكرية لعمبلئيا كتكفر ليـ الميزة
ما ،إذ ّ
اإلستراتيجية كالعممياتية الضركرية لقمع معارضييـ ،أك حتى أف تذىب ألبعد مف ذلؾ مف خبلؿ لعب
دكر نشيط لجانب قكات العميؿ كمضاعؼ لمقكة مف خبلؿ نشر قكاتيا الخاصة في أرض المعركة".3
معرؼ في االتفاقيات الدكلية
إف خطر ىذه الشركات عمى الحد مف جريمة العدكاف ىك أف المرتزؽ ّ

بشكمو التقميدم ،حيث عرفتو المادة  47مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ التفاقيات جنيؼ لسنة 1977
بالشكؿ التالي:
"-1ال يحؽ لممرتزؽ التمتع بكضع المقاتؿ أك أسير الحرب.
-2المرتزؽ ىك أم شخص :
(أ)يجرم تجنيده خصيصا ،محميا أك في الخارج ،ليقاتؿ في نزاع مسمح،
(ب)يشارؾ فعبل كمباشرة في األعماؿ العدائية،

1

 :مصطفى أحمد أبك الخير عطية ،مستقبؿ الحركب ،المرجع السابؽ ،ص.28

3

 :المرجع نفسو.

2

 :المرجع نفسو.
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(ج)يحفزه أساسا إلى االشتراؾ في األعماؿ العدائية ،الرغبة في تحقيؽ مغنـ شخصي ،كيبذؿ لو فعبل
مف قبؿ طرؼ في النزاع أك نيابة عنو كعد بتعكيض مادم يتجاكز بإفراط ما يكعد بو المقاتمكف ذكك
الرتب كالكظائؼ المماثمة في القكات المسمحة لذلؾ الطرؼ أك ما يدفع ليـ،
(د)كليس مف رعايا طرؼ في النزاع كال متكطنا بإقميـ يسيطر عميو أحد أطراؼ النزاع،
(ق)ليس عضكا في القكات المسمحة ألحد أطراؼ النزاع،
(ك)كليس مكفدا في ميمة رسمية مف قبؿ دكلة ليست طرفا في النزاع بكصفو عضكا في قكاتيا
المسمحة".
لكف ال تكجد أية اتفاقية حديثة تنص عمى تحريـ المجكء ليذا النمط الجديد مف االرتزاؽ ،حيث ترّكز
االتفاقيات المكجكدة عمى النزاعات المسمحة التقميدية كعمى االرتزاؽ الفردم كليس ذلؾ الذم يتـ في
شكؿ شركات أك مجمكعات ،خصكصا كأف النظاـ القضائي في مناطؽ النزاع عادة ما يككف متدىك ار
مما يسمح بإفبلت المجرـ مف العقاب.1
كبذلؾ تبق ى ىذه الفئة بمنأل عف أم تنظيـ قانكني أك رقابة دكلية كذلؾ لحداثة ىذه الظاىرة التي
يجب أف نميز بينيا كبيف حؽ أبناء الكطف في الدفاع عف أرضيـ ،كحؽ الدكؿ في مساعدة حركات
التحرر الكطني لمدكؿ التي تتعرض لعدكاف خارجي بصكرة فردية أك جماعية.
فيذه الشركات ىي سمة مف سمات النظاـ الدكلي الجديد كاحدل إف ارزات العكلمة التي تخضع لقانكف
العرض كالطمب دكف االلتزاـ بأم مبادئ أك أعراؼ كقكانيف.
كلقد اختمؼ الفقياء حكؿ شرعية كقانكنية كجكد ىذا النكع مف الشركات كانقسمكا بيف مؤيد كمعارض
ليا .حيث برر أصحاب الرأم المؤيد لكجكدىا مكقفيـ بما يمي:
 أنو ال فرؽ بيف الشركات العسكرية الخاصة كأم شركة عاممة في مجاؿ آخر اقتصادم طالما أفليا ىيكبل تنظيميا كأنيا مكجكدة بشكؿ مشركع بدليؿ كجكد أنظمة كقكانيف تنظميا؛
 أنو ال تكجد فركؽ جكىرية بيـ ما تقدمو ىذه الشركات مف خدمات كبيف أعماؿ المقاتميف ،مف حيثأنيا تحارب لجانب حككمات شرعية ذات سيادة كليا معايير أخبلقية كتمتزـ بما يمتزـ بو أصحاب البمد
المتعاقد معيا أثناء القتاؿ ،عمى خبلؼ المرتزؽ الذم ال ييمو سكل الكسب المادم؛

1

 :أسامة غربي ،المرجع السابؽ ،ص .9
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 أف استعماؿ ىذه الشركات أفضؿ مف الناحية العممياتية مف حيث سرعة انتشار أفرادىا ،كالحرفيةفي عمميـ كانقاص القمؽ العاـ كالتكتر الداخمي فيما يخص استخداـ القكة.1
في حيف عارض البعض اآلخر كجكد ىذه الشركات كذلؾ لؤلسباب التالية:
 أف عمميا ىك نفسو عمؿ المرتزؽ طالما أف اليدؼ مف إنشائيا ىك الكسب المادم ،فميس لياأم كاجب كظيفي تعمؿ ألجمو ،كالتزاميا األخبلقي التزاـ محدكد جدا مقارنة بالجيش النظامي؛
 ال يخضع أفرادىا لنظاـ التسمسؿ القيادم المطبؽ في لجيكش النظامية مما يجعميـ متحرريف أكثركىك ما ينتج عنو انتياؾ قكانيف كأعراؼ الحرب ،ككذا القيـ كالمثؿ اإلنسانية؛
 أف القكات العسكرية النظامية تخضع لقانكف تأديبي يساعد عمى االنضباط كاحتراـ القانكف الدكلياإلنساني ،كيجعؿ التحكـ في الجنكد كتكجيييـ أسيؿ ،مما يكفؿ نسبة المسئكلية الجنائية لمفاعؿ عف
االنتياؾ المرتكب ،كىك ما ال يمكف تطبيقو في حالة الشركات األمنية الخاصة2؛
 عدـ قدرة ىذه الشركات عمى التكيؼ مع ظركؼ النزاعات بسبب ما قد يط أر مف ظركؼ جديدةمما يؤدم لعدـ تمكنيا مف التعامؿ مع األكضاع بشكؿ سميـ؛
 تأثر الدكلة اقتصاديا بسبب خركج أمكاؿ مف خزينتيا دكف مقابؿ مادم؛ نشأة ىذه الشركات يككف بقرار داخمي لمدكلة ،فاألصؿ أف يبقى عمميا محصك ار داخؿ إقميـ تمؾالدكلة بينما عمميا سيككف خارجيا ،مما يعد انتياكا لمبدأ السيادة كالقانكف الدكلي.3
كلقد اقترح البعض أف يتـ سف تشريع ينظـ عمؿ الشركات العسكرية كاألمنية الخاصة بشرط احتراـ ما
يمي:
 تحديد األعماؿ كالخدمات التي يسمح ليذه الشركات العسكرية القياـ بيا أك تقديميا عف طريؽكضع قائمة شاممة لؤلعماؿ المسمكح بيا كالخدمات التي يمكف تقديميا؛
إخضاع األنشطة التي تضطمع بيا ىذه الشركات عمى الصعيديف المحمي كالخارجي لمقكانيفالجنائية كالمسئكلية المدنية؛

1

 :مصطفى أحمد أبك الخير عطية ،مستقبؿ الحركب ،المرجع السابؽ،ص.15

2

 :بدكف مؤلؼ" ،في ظؿ خصخصة الحرب ،الشركات العسكرية كاألمنية الخاصة كاحتراـ لقانكف" ،في مجمة اإلنساني ،منشكرات

3

 :أسامة غربي ،المرجع السابؽ ،ص.8

المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد ،2006 ،38ص.38
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 تنظيـ كافة مراحؿ عممية إبراـ العقكد بما في ذلؾ التعاقد مف الباطف كالتدقيؽ المالي كالقكاعدالعامة لممشتريات؛
 إدراج شركط معيارية خاصة بيذه الشركات مثؿ تسجيؿ الشركة كمؤىبلت المدير التنفيذم كالطاقـاإلدارم كاألمني كتحديد شركط خاصة باألفراد المتقدميف لمعمؿ بيا كحفظ الممفات الخاصة بأنشطة
العامميف فييا؛
 تحديد جية رقابية تككف مسؤكلة عف مراقبة تمؾ الشركات كك ازرة الدفاع أك الداخمية أك كمييما أكإنشاء ىيئة رقابية خاصة.
كلقد اىتمت المجنة الدكلية لمصميب األحمر بمكضكع الشركات العسكرية األمنية في المؤتمر الدكلي
الثبلثيف لمصميب كاليبلؿ األحمر بجنيؼ في  ،2007ككضعت حدا أدنى لممعايير الضركرية كىي:
 أف يككف مكظفك الشركات العسكرية كاألمنية الخاصة ممميف باإلطار القانكني الذم يعممكف داخموكبقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كىـ معرضكف لتحمؿ المسئكلية الدكلية الجنائية الفردية عف االنتياكات
الجسيمة التي يرتكبكنيا أك يأمركف بارتكابيا أماـ محكمة الدكلة التي كقعت فييا الجريمة أك الدكلة التي
ينتمي إلييا الضحايا أك الدكلة التي تحمؿ الشركة جنسيتيا أك أم دكلة طرؼ في اتفاقيات جنيؼ؛
 أف تمتثؿ عممياتيـ لمقانكف الدكلي اإلنساني في قكاعد االشتباؾ كاألسر كغيرىا؛ أف تتخذ الشركات تدابير ترمي إلى كفالة تطبيؽ القكاعد السابقة الذكر.1كلئلشارة فإف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني لـ تتعرض لحالة التعاقد مع الشركات األمنية الخاصة،
إال أف ذلؾ ال يعفييا مف كاجب احتراـ قكاعده ،كعميو يترتب عمى الدكؿ التي تمنح تراخيص إلنشاء مثؿ
ىذه الشركات أف تفرض تدريبا خاصا مناسبا في القانكف الدكلي اإلنساني عمى العامميف لدييا كأف
تمارس نكعا مف المتابعة ألدائيا حتى ال يككف عمميا محؿ انتقاد عمى أنو عمؿ مرتزقة فحسب.
أف قرار تعريؼ العدكاف الكارد في قرار الجمعية العامة الحامؿ لرقـ  3314اعتبر أف إرساؿ
كما ّ

المرتزقة لمقياـ بأعماؿ عنؼ عمبل مف أعماؿ العدكاف.

1

 :راجع الكثيقةwww.icrc.org/web/ara/siteara0.hsf/html/all/30-international-conference-working- :

doc-121007/file/30ic-10-105-28followup-part5:IHL-ara.pdf
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كفي 2008/9/17تبنت  17دكلة كثيقة مكنترك 1بشأف االلتزامات القانكنية الدكلية ذات الصمة
كالممارسات السميمة لمدكؿ فيما يتعمؽ بعمؿ الشركات العسكرية كاألمنية خبلؿ النزاعات المسمحة ،كىي
ثمرة المبادرة المشتركة لمحككمة السكيسرية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر كذلؾ بمشاركة خبراء
حككمييف مف دكؿ ذات خبرة عممية في ىذا المجاؿ.2
كتبيف ىذه الكثيقة القانكف الكاجب التطبيؽ عمى أنشطة ىذه الشركات خبلؿ النزاعات المسمحة كيعتبر
دليبل لمقضايا التي تثيرىا ىذه الشركات.
كيبقى أف نشير إلى الكضع القانكني لمكظفي ىذه الشركات في مكاجية القانكف الدكلي اإلنساني ،فإذا
لـ يكف ىؤالء جزءا مف القكات المسمحة ألحد األطراؼ ،فإنيـ يككنكف مدنييف ال يجكز استيدافيـ ،لكف
إذا قامكا بأنشطة تماثؿ ما تقكـ بو القكات المسمحة خبلؿ العمميات العدائية فإنيـ سيفقدكف الحماية
المقررة ليـ كيصبحكف ىدفا مشركعا لميجكـ .3أما الكضع القانكني لمشركات نفسيا فإف القانكف الدكلي
يحدده.
اإلنساني ال ّ
أما عف مسئكلية الدكؿ التي تتعاقد مع الشركات الخاصة األمنية أك التي تعمؿ عمى أراضييا فإنيا ال
يمكف ليا أف تتنصؿ مف التزاماتيا بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني جراء ذلؾ التعاقد.
فيي تظؿ مسئكلة عف ضماف الكفاء بالمعايير ذات الصمة كاحتراـ القانكف ،كتككف تمؾ الدكؿ في
كضع مك ٍ
ات لمغاية يسمح ليا بالتأثير في سمكؾ ىذه الشركات مف خبلؿ القانكف الكطني.4
ٍ ُ

1

 :كثيقة مكنترك بشأف االلتزامات القانكنية الدكلية كالممارسات السميمة لمدكؿ ذات الصمة بعمميات الشركات العسكرية كاألمنية

الخاصة أثناء ال نزاع المسمح  .تعيد كثيقة مكنترك التأكيد عمى أف الدكؿ ممزمة بضماف قياـ الشركات العسكرية كاألمنية الخاصة التي
تعمؿ أثناء النزاع المسمح باالمتثاؿ لمقانكف الدكلي اإلنساني كقانكف حقكؽ اإلنساف .كتتضمف الكثيقة مجمكعة مف الممارسات السميمة

بالنسبة لمدكؿ تزيد عمى

70ممارسة مف بينيا التحقؽ مف السجؿ السابؽ لمشركات كدراسة اإلجراءات التي تمارسيا النتقاء

طاقميا .كينبغي عمى الدكؿ أيضا اتخاذ تدابير عممية لضماف إمكانية مبلحقة مكظفي الشركات العسكرية كاألمنية في حاؿ كقكع

انتياكات جسيمة لمقانكف .
2

 :عقد االجتماع بحضكر كؿ مف أفغانستاف ،جنكب إفريقيا ،ألمانيا ،استراليا ،بريطانيا ،كندا ،الصيف ،الكاليات المتحدة األمريكية،

فرنسا ،العراؽ ،بكلكنيا ،المممكة المتحدة ،سيراليكف ،السكيد ،سكيسرا ،كأككرانيا .كعقدت سمسمة االجتماعات في جانفي كنكفمبر

 2006كنكفمبر 2007ثـ في أفريؿ كسبتمبر . 2008
3

 :إيمانكيبل كيا ار جيبلر" ،الشركات تدخؿ الحرب ،الشركات العسكرية كاألمنية الخاصة كالقانكف الدكلي اإلنساني" ،في المجمة

4

 :محمكد جميؿ الجندم " ،مسئكلية الشركات األمنية عف انتياؾ حقكؽ اإلنساف ،ببلؾ ككتر نمكذجا" ،في المستقبؿ العربي ،مركز

الدكلية لمصميب األحمر ،المجمد ،88العدد ،863ص ص .125...114

دراسات الكحدة العربية ،أفريؿ ،2014السنة السادسة كالثبلثكف ،العدد  ،142ص. 83-82
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يعد ىذا أحد الطرؽ التي تستطيع مف خبلليا الدكلة المعنية ممارسة قدر مف الرقابة كاإلشراؼ
حيث ّ
مف خبلؿ إنشاء منظكمة لمنح التراخيص تنظـ القكاعد الضابطة لمسمكؾ .كيمكف أف تتضمف العناصر
الرئيسية إلطار كطني تنظيمي محتمؿ لتحديد الخدمات التي يجكز أك ال يجكز لمشركات العسكرية
كاألمنية الخاصة أك مكظفييا القياـ بيا.
كيجب أف تضع في الحسباف مسألة ما إذا كانت خدمة معينة يمكف أف تتسبب في مشاركة مكظفي
الشركات العسكرية كاألمنية الخاصة عمى نحك مباشر في العمميات العدائية حتى تقكـ بمنعيا مف فعميا.
كاذا ارتكب مكظفك الشركات العسكرية كاألمنية الخاصة انتياكات لمقانكف الدكلي اإلنساني ،قد تتحمؿ
الدكلة التي استعانت بيـ المسؤكلية إذا كاف مف الممكف أف تعزل إلييا االنتياكات بمكجب القانكف
الدكلي ،خاصة إذا كانت الشركة تعمؿ بمكجب تعميمات صادرة عف سمطات الدكلة أك تخضع
لسيطرتيا.1
كاف كاف مف المشككؾ فيو أف تمتزـ الدكؿ بأية مسئكلية تجاه ىذه الشركات ألف األصؿ في المجكء
إلييا كاف أصبل قدرة ىذه الشركات عمى التصرؼ بحرية ،كيكفي بأف نتذكر بأنو مف أكلى الق اررات التي
أمضتيا الحاكـ العسكرم العاـ لمعراؽ بعد االحتبلؿ  Paul Bremerىك إصدار أمر بإعفاء الشركات
العسكرية الخاصة مف كؿ متابعة تتعمؽ بأعماليا في العراؽ.2
كفي النياية نقكؿ أف خطر خصخصة الحرب كأسمكب جديد الستخداـ القكة يزداد تفاقما إذا ما تعمؽ
بارتكاب جريمة العدكاف ،التي تمتاز بالشمكلية كصعكبة حصر نطاقيا ،كما أنيا كباعتبارىا جريمة
القيادة ،فإف أفراد ىذه الشركات سيجدكف منفذا لمتيرب مف المسئكلية الجنائية مف خبلؿ التذرع بتنفيذ
أكامر الدكلة المتعاقد معيا ،رغـ أف ذلؾ ال يككف دكما ظرفا مانعا لممسئكلية.
كبناء عميو ،فإف دعكة األمـ المتحدة إلى إعادة تعريؼ المرتزؽ ىي أحسف حؿ ،ألنو ال يعقؿ أف
يككف المرتزؽ القديـ بإمكاناتو األبسط قد اعتبر إرسالو إلى دكلة ما عمبل عدكانيا ،في حيف يظؿ إرساؿ
المرتزؽ الجديد بإمكاناتو التي تفكؽ إمكانات دكؿ بأكمميا ال يعد شكبل مف أشكاؿ العدكاف بؿ كركنا مف
أركانو.

1
2

 :محمكد جميؿ الجندم ،المرجع السابؽ ،ص .82

 :األمر  17الصادر في  2004المتضمف الحصانة مف المقاضاة ،تقرير منظمة العفك الدكلية لعاـ  2008حكؿ حقكؽ اإلنساف

في الجميكرية العراقية.
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ثانيا :انطباق القانون الدولي الجنائي في حالة استعمال أسمحة الدمار الشامل
(بالتركيز عمى السالح النووي)
يشتمؿ مصطمح أسمحة الدمار الشامؿ عمى ثبلثة أنكاع مف األسمحة ىي األسمحة الكيميائية التي
تشمؿ الغازات كالمكاد الحارقة ،كاألسمحة البيكلكجية التي تشمؿ الفيركسات كالجراثيـ المختمفة ،كاألسمحة
النككية التي تشمؿ القنبمة االنشطارية كالقنبمة االندماجية كالقنبمة النيتركنية.1
كتعرؼ أسمحة الدمار الشامؿ كفقا الجتيادات لجنة األسمحة غير التقميدية في مجمس األمف عاـ
ّ

 1948بأنيا:

"أسمحة الدمار الشامؿ ىي تمؾ األسمحة التي تشمؿ األسمحة الذرية المتفجرة كأسمحة المكاد المشعة
كاألسمحة البيكلكجية كالكيميائية الفتاكة كأية أسمحة أخرل تستحدث في المستقبؿ تككف ليا خصائص
مماثمة لؤلثر التدميرم لؤلسمحة المذككرة سابقا".2
كتعرؼ األسمحة الكيميائية عمى أنيا كؿ مادة كيميائية تستخدـ خكاصيا السامة إلحداث الكفاة أك
ّ

األذل ،3كقد عرؼ استخداميا كأداة لمحرب في بدايات الحرب العالمية األكلى أيف استخدـ األلماف في
 1915/4/15الكمكر لميجكـ عمى فرقتيف عسكريتيف فرنسيتيف كانتا تدافعاف عف مدينة إبر البمجيكية
،كتمتيا بعد ذلؾ اجتيادات في تطكير عمميات االعتداء بالغازات إلى أف أصبحت جزءا ال يمكف
االستغناء عنو في الحرب ،4كتمتاز ىذه األسمحة عف غيرىا بأنيا ال تنحصر في الغازات فقط بؿ يمكف
أف تتعدل لممكاد الصمبة أك السائمة ،كما أف تأثيرىا يشمؿ الكائنات الحية كميا دكف تمييز.5

1

 :عبد المجيد الصبلحيف" ،أسمحة الدمار الشامؿ كأحكاميا في الفقو اإلسبلمي" ،في مجمة الشريعة كالقانكف ،جامعة اإلمارات

2

 :المرجع نفسو ،ص ص .102-101

العربية المتحدة ،العدد الثالث كالعشركف ،مام ،2005ص.96

3

 :معيد األمـ المتحدة لبحكث نزع السبلح" ،نحك االتفاؽ عمى مفاىيـ األمف :قامكس مصطمحات تحديد األسمحة كنزع السبلح

4

 :تصنؼ األسمحة الكيميائية حسب آثارىا إلى :عكامؿ الدـ ،العكامؿ المسببة لمبثكر ،العكامؿ الخانقة ،عكامؿ األعصاب ،العكامؿ

5

 :عبد المجيد الصبلحيف ،المرجع نفسو ،ص.103

كبناء الثقة" ،جنيؼ ،سكيسرا ،2003 ، ،ص.57

المشمة ،عكامؿ اإلزعاج ،التكسينات .المرجع السابؽ ،ص 58كما يمييا.
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أما األسمحة البيكلكجية فيي أسمحة تستخدـ فييا البكتيريا كالفيركسات كالفطريات كمسببات الكساح
كالزعافات المستمدة مف الكائنات الحية إلحداث المكت أك المرض لمبشر كالحيكاف كالنبات .1أم أف
سبب الدمار الشامؿ في ىذه الحالة البد كأف يككف مستمدا مف الكائنات الحية.2
كتبرز خطكرة الحرب البيكلكجية الحديثة في األنكاع الجديدة مف األسمحة التي فتح التطكر في ىندسة
الجينات الباب كاسعا أماـ ظيكرىا كانتشارىا.
كالجدير بالذكر ،أف األسمحة البيكلكجية كالكيميائية تستخدـ لمفتؾ بالكائنات الحية ،غير أنيا ال
تصيب المباني كالمنشآت بسكء ،عمى عكس األسمحة النككية التي تصيب الكائف الحي كاألعياف
كالمنشآت كميا دكف تمييز ،كعمى ىذا األساس كاعتمادا عمى أف القانكف الدكلي اإلنساني ال يكتفي
بتكفير الحماية لمكائف الحي فقط بؿ ييتـ بتكفيرىا لميياكؿ كذلؾ ،ككذا قيامو بالتعرض لتجريـ السبلحيف
الكيميائي كالبيكلكجي في عدة مكاثيؽ دكلية ،3عمى خبلؼ السبلح النككم ،سترتكز دراستنا عمى ىذا
النكع مف السبلح .
السبلح النككم سبلح متفجر قائـ عمى التفاعبلت النككية ،4بدأ إنتاجو مف طرؼ الكاليات المتحدة
األمريكية عاـ  1939كطكرتو مف خبلؿ مشركع مانياتف لسنة  .1942كبعد ثبلث سنكات كبالضبط
سنة  1945فجرت أكؿ قنبمة نككية عالمية مف األكرانيكـ عمى مدينة ىيركشيما بالياباف مسببة تدمير
ثمثي المدينة في الحاؿ ،كبعدىا بثبلثة أياـ ألقيت قنبمة أخرل مماثمة لؤلكلى.

1

 :عبد المجيد الصبلحيف ،المرجع السابؽ ،ص.111

2

 :تصنؼ العكامؿ البيكلكجية التي تستخدـ في األسمحة إلى:البكتيريا،الفيركسات،الريكتيسيات،الفطريات،التكسينات .معيد بحكث نزع

3

 :يمكف أف نذكر مف بيف جممة االتفاقيات التي تعرضت لتحريـ استخداـ السبلح البيكلكجي :بركتكككؿ حظر االستعماؿ الحربي

السبلح ،األمـ المتحدة ،المرجع السابؽ ،ص.42

لمغازات الخانقة السامة أك ما شابييا كلمسائؿ البكتريكلكجية  ،1925اتفاقية حظر استحداث كانتاج كتخزيف األسمحة البيكلكجية

كالتكسينية كتدمير تمؾ األسمحة  ،1972اتفاقية حظر استخداـ تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أك ألية أغراض عدائية

أخرل ،1978كغيرىا مف االتفاقيات .أما عف تحريـ استخداـ السبلح الكيميائي فيمكف أف نذكر :بركتكككؿ حظر االستعماؿ الحربي
لمغازات الخانقة أك السامة أك ما شابييا كلمكسائؿ البكتريكلكجية  ،1928اتفاقية األسمحة الكيميائية  ،1993كغيرىا مف االتفاقيات
الثنائية كالمتعددة األطراؼ عمى غرار االتفاقية المنشأة لممحكمة الجنائية الدكلية  1998حيث ذكرت المادة  8منيا بعض ىذه

األسمحة.

شريؼ عتمـ ،محمد ماىر عبد الكاحد ،مكسكعة اتفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني ،النصكص الرسمية لبلتفاقيات كالدكؿ المصدقة

كالمكقعة ،منشكرات المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،القاىرة.2005 ،

4

 :منشكرات معيد األمـ المتحدة لنزع السبلح ،المرجع السابؽ ،ص.75

- 363 -

كفي سنة  1949بدأ االتحاد السكفييتي القياـ بعمميات مماثمة معمنا بداية السباؽ نحك التسمح النككم
بينو كبيف الكاليات المتحدة .ثـ امتد المد النككم لغيرىما مف الدكؿ التي أصبحت ترل فيو قكة ال يستياف
بيا لكسب الحركب ،رغـ أف ىذا االستعماؿ ىك بالتأكيد خركج عمى مبدأ اإلنسانية المستقرة في ضمير
القانكف الدكلي اإلنسان ي كالقانكف الدكلي العاـ لما ينطكم عميو مف استعماؿ أسمكب الغدر المحظكر
قانكنا .
ضؼ إلى ذلؾ ،أنو ال يحترـ مبدأ التناسب ألنو يفضي إلى نتائج تجاكز مقتضيات النصر بكثير،
كييدؼ إلى زرع الرعب في صفكؼ المدنييف ،ناىيؾ عما يشكمو مف خطكرة عمى البيئة كاألجياؿ التي لـ
تكلد بعد بفعؿ العناصر المشعة التي تمتد فعاليتيا لسنكات الحقة .1كلقد أعمنت أغمب الدكؿ في عدة
مناسبات عف رفضيا لتطكير كاستعماؿ السبلح النككم سكاء مف خبلؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة أك
مف خبلؿ المحكمة الجنائية الدكلية كترجـ ذلؾ في مكاقفيا الرسمية.2
لكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ىك :ىؿ تنطبؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي
الجنائي عمى األسمحة النككية؟
خصكصا في ظؿ أنيا أسمحة حديثة تـ اختراعيا في كقت الحؽ عمى كقت نشأة القكاعد العرفية التي
تشكؿ أساس القانكف الدكلي الحديث.
يقر حماية شاممة
بالنسبة لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني المقننة ّ
فإنو يمكف القكؿ ّ
أف ىذا األخير ّ

لممدنييف كاألعياف المدنية كالثقافية كدكر العبادة كالبيئة الطبيعية كغيرىا ،كحظرت ارتكاب أم أعماؿ
عدائية تجاىيا ،فيؿ يسرم ىذا الحظر عمى استعماؿ السبلح النككم أـ ال؟

أم سبلح جديد غير محرـ بصكرة صريحة كلـ يرد في شأنو
في ىذا اإلطار يرل جانب مف الفقو ّ
أف ّ

اتفاقية خاصة بالقكاعد المطبقة عمى النزاعات المسمحة ىك سبلح غير ممنكع االستعماؿ خصكصا في
ظؿ عدـ كجكد معاىدة كاحدة تحظر استخداـ السبلح النككم.

1

 :رضكاف أحمد المحاؼ" ،مشركعية استخداـ األسمحة الذرية في ظؿ القانكف الدكلي اإلنساني" ،بحث مقدـ إلى المؤتمر السنكم

لكمية الحقكؽ ،جامعة جرش األىمية حكؿ القانكف الدكلي اإلنساني:الكاقع كاألبعاد كالرؤل ،المنعقد في الفترة ما بيف11ك13

مام ،2004األردف ،ص.2
2

 :يمكف أف نذكر في ىذا الصدد القرار 14(1653نكفمبر )1961كالقرار 1(54/55ديسمبر ،)1999كما نشير كذلؾ إلى المقترح

المكسيكي الذم قدـ لممؤتمر االستعراضي لنظاـ المحكمة الجنائية الدكلية حيث كرد فيو اقتراح تعديؿ الفقرة ( 2ب) مف المادة 8

لمنص عمى اعتبار استخداـ األسمحة النككية بمثابة جرائـ حرب .راجع الكثيقة ،icc-asp/8/43/add.1 :ص.12-11
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كىي نتيجة منطقية عمى اعتبار العمؿ بالمنطؽ العاـ الذم جرل عميو العمؿ الدكلي كأكدتو المادة
 31مف اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات لعاـ 1969التي تنص عمى أنو" :تفسر المعاىدات بحسف نية
كفقا لممعاني المادية التي ينبغي إعطاؤىا لتعابير المعاىدة حسب السياؽ الكاردة فيو ،كفي ضكء مكضكع
المعاىدة كغرضيا".1
كىك االتجاه نفسو الذم تبنتو محكمة العدؿ الدكلية في فتكاىا الصادرة عاـ  1996حكؿ مشركعية
استخداـ األسمحة النككية حيث أجابت بما يمي:2
"باإلجماع ،ليس في القانكف الدكلي كال اإلتفاقي أم إذف محدد بالتيديد باألسمحة النككية أك
استخداميا ،بأغمبية  11صكت ضد 3صكت :ليس في القانكف الدكلي ...كاالتفاقي أم حظر شامؿ
كعاـ لمتيديد باألسمحة النككية أك استخداميا".
كأكضحت المحكمة مكقفيا بالقكؿ أنيا لـ تكف تستطيع أف تتجاكز ما يقكلو القانكف كلـ تستطع أف
تقكؿ ما ال يقكلو القانكف كأنيا اقتصرت عمى بياف الحالة فقط ،3خصكصا كأف اتفاقية حظر االنتشار
النككم لـ تحظرىا صراحة كتحدثت فقط عف عدـ تكريس حيازة السبلح النككم في حؽ الدكؿ غير
النككية.
كما أف الجمعية العامة قد عرضت مشركع اقتراح اتفاقية تحظر األسمحة النككية كلـ يتـ تبنييا كلـ
ينعقد أم مؤتمر دكلي يأخذىا بعيف االعتبار.
إضافة إلى أف المؤتمر الدبمكماسي لتطكير القانكف الدكلي اإلنساني المنعقد بيف عامي 1974
ك 1977الذم أقر بركتكككلي جنيؼ اإلضافييف التفاقيات  1949لـ يناقش مشركعية األسمحة النككية.
كليذا يعد طمب الجمعية العامة منفردة لمرأم االستشارم مف محكمة العدؿ الدكلية يكضح كجكد
انقساـ حكؿ ذلؾ بيف أعضاء المجتمع الدكلي ،فمحكمة العدؿ الدكلية أكدت بصكرة غير مباشرة مبدئيا

1

 :أنظر نصكص االتفاقية في أعماؿ لجنة القانكف الدكلي ،منشكرات األمـ المتحدة ،نيكيكرؾ ،الطبعة الرابعة ،1988 ،ص ص

2

 :صدر الرأم االستشارم ىذا في 8جكيمية  1996استنادا إلى طمب تقدمت بو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بمقتضى القرار

.441...371

 75/49تضمف ما يمي" :ىؿ يرخص كفقا لمقانكف الدكلي التيديد باستخداـ األسمحة النككية أك استخداميا في جميع األحكاؿ؟"

راجع حازـ عتمـ" ،مشركعية األسمحة النككية في ضكء الرأم االستشارم الصادر عف محكمة العدؿ الدكلية في  ،"1996/7/8كرقة
عمؿ مقدمة لممؤتمر اإلقميمي العربي المنعقد في الفترة مف 14إلى  16نكفمبر ،1999القاىرة ،في دراسات في القانكف الدكلي

اإلنساني ،المرجع السابؽ ،ص.351
3

 :رضكاف أحمد المحاؼ ،المرجع السابؽ ،ص.5
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حؽ الدكؿ النككية في التيديد باستخداميا أك استخداميا فعميا إف كانت في حالة دفاع شرعي فردم أك
جماعي كأخضعت كذلؾ ىذا االستخداـ مبدئيا إلى مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني كتكافر شركط الدفاع
الشرعي مع إقرارىا بنسبية ىذا الخضكع كصعكبة تحقيقو.1
أف اإلجابة عف التساؤؿ حكؿ مدل
بينما يرل جانب آخر مف الفقو  -كىك الجانب األكثر تأييداّ -

سرياف التزامات القانكف الدكلي اإلنساني عمى األسمحة النككية تكمف في دراسة المبادئ المستمدة مف
تطبؽ عمى كؿ األسمحة بما فييا النككية دكف الحاجة إلى معاىدة خاصة
القانكف الدكلي اإلنساني التي ّ
ألنيا تمثؿ أبسط حقكؽ اإلنسانية ،كفي ىذا اإلطار أعطى أنصار ىذا االتجاه أمثمة عف بعض ىذه

المبادئ :
 مبدأ إضعاف القوة العسكرية لمعدو :كىك مبدأ يجعؿ الحرب بحد ذاتيا كسيمة كليست غاية ،كقدعبر عنو إعبلف ساف بيترسبكرج بالعبارة التالية:
"اليدؼ المشركع الكحيد الذم يتعيف أف تسعى الدكؿ إلى تحقيقو أثناء الحرب ىك إضعاؼ القكات
أف األكيد كالمنطقي ىك أف استعماؿ السبلح النككم لف يسيـ في إضعاؼ قكات
العسكرية لمعدك " ،إال ّ
العدك بؿ سيقضي عميو كميا كنيائيا.2

فقياـ جريمة العدكاف ال يتطمب استعماؿ نكع معيف مف السبلح بقدر ما تيمو القكة التدميرية لو،
واستعمال السالح النووي يشكل جريمة عدوان تامة األركان بمفيوم ميثاق األمم المتحدة وبموجب
قرار تعريفو ،إذ أنو من مميزات العدوان الواردة في التعريف الخاص بو أنو ىجوم مسمح واسع النطاق
والشك أن ال يوجد ىجوم بيذا الشكل أكثر من اليجوم بالسالح النووي.3
 مبدأ حظر اآلالم التي ال مبرر ليا :بمكجب ىذا المبدأ ،فإنو يحظر استعماؿ كسائؿ كأسمحة تسببإصابات مفرطة ال داعي ليا أك آالما ال مبرر ليا ،كبالتالي فعمى الدكؿ كاجب عدـ اقتنائيا ،كبالتالي
فنظ ار لمطبيعة التدميرية لمسبلح النككم فاألكيد أنو محظكر استعمالو في اليجكـ الحربي.4
 مبدأ التمييز بين المقاتمين وغير المقاتمين :مما ال شؾ فيو أف استخداـ السبلح النككم مف شأنوالقضاء عمى ىذا المبدأ تماما ،ألف آثار استخدامو لف تقتصر عمى العسكرييف فقط ،بؿ ستطاؿ العسكرم
1
2

 :حازـ عتمـ" ،مشركعية استخداـ األسمحة النككية" ،المرجع السابؽ،ص ص.365...353
 :رضكاف أحمد المحاؼ ،المرجع السابؽ ،ص.6

: Maurice Kamto,op-cit,p392.
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: ibid,p399.

3
4

كالمدني كالكبير كالصغير كحتى الكائنات التي لـ تكلد بعد بفعؿ آثاره اإلشعاعية طكيمة األمد التي
تستمر لسنكات طكيمة.1
 مبدأ احترام البيئة وعدم تمويثيا وتدميرىا :فاالعتبارات البيئية تشكؿ حاليا نقطة لمحكـ عمى مدلاحتراـ المتحاربيف لقانكف النزاعات المسمحة التي أقر ليا حماية خاصة ،إضافة إلى االتفاقيات األخرل
المستقمة التي حظرت استخداـ البيئة كسبلح كجرمت حصكؿ ذلؾ.
كما اعتبر القانكف الدكلي اإلنساني أف تدمير البيئة الذم ال تبرره ضركرة عسكرية أمر متعارض مع
قكاعده ،أما محكمة العدؿ فقد حاكلت التكصؿ لحؿ تكفيقي في مسألة اآلثار السمبية التي تسببيا األسمحة
النككية لمبيئة ،حيث اعتبرت أف احتراـ البيئة أثناء النزاع المسمح يمثؿ أحد المعايير الكجكبية الكاجب
كفالتيا لضبط مدل استفاء العمميات العسكرية لمبدأ الضركرة ،ثـ عادت كأكدت عمى أنو ىذا ليس مف
شأنو أف يصير إلى حرماف أية دكلة مف مباشرة حؽ الدفاع الشرعي.
كنتكصؿ إذف ،إلى أف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ال تحظر صراحة استخداـ السبلح النككم ،بؿ
تحظر استخداـ أسمحة ذات طبيعة خاصة ،كأف ىذه القكاعد ال يمكف القياس عمييا إعماال لممادة  31مف
اتفاقية فيينا  ، 1969إال أنو يصعب مف جية أخرل التحمؿ مف التزامات ىذا القانكف المكتكبة التي
تفرض كاجب احتراميا.
ىذا مف جية ،كمف جية أخرل فيجب البحث عف مدل انطباؽ قكاعد القانكف الدكلي العرفي عمى
السبلح النككم مف خبلؿ التطرؽ لدراسة مدل تشكيؿ المعاىدات المتعمقة بو كق اررات الجمعية العامة
عرفا يمكف جعمو سابقة مف السكابؽ التي يستند إلييا لتجريـ العدكاف المرتكب بيذه الطريقة .2كبالنسبة
لممعاىدات فإنيا تتبنى التزاميف ،يقضي األكؿ منيما بعدـ استخداـ السبلح ضد دكلة طرؼ في
المعاىدة ،كالثاني ىك عدـ سعي الدكؿ التي ال تممكو لتممكو.

2

: Maurice Kamto,op-cit,p399.

1

 :تتمثؿ المعاىدات الخاصة باألسمحة النككية في :معاىدة حظر انتشار األسمحة النككية  ،1968كالبركتكككؿ الثاني الممحؽ

باتفاقية تالتكك  1989الذم أبرـ بيف دكؿ أمريكا البلتينية كنص عمى حظر استخداميا فيما بينيا ،كمعاىدة راركتكنجا  1985المبرمة

بيف دكؿ الباسيفيؾ الجنكبي اليادفة لجعؿ منطقة جنكب المحيط اليادم خالية مف السبلح النككم ،كمعاىدة األسمحة النككية

المتكسطة المدل لعاـ  1978بيف الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد السكفييتي التي تيدؼ إلزالة الصكاريخ األرضية ذات الرؤكس

النككية التي تعبر مسافة 5500-500كمـ.
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عبرت عنو
فالمبلحظ عمى ما كرد في ىذه المعاىدة ىك أنيا ال تحظر استخدامو حظ ار تاما ،كىك ما ّ

صرح بيؿ كمينتكف الرئيس األمريكي السابؽ في مؤتمر تكسيع معاىدة
الدكؿ المالكة ،فعمى سبيؿ المثاؿ ّ
ضد الدكؿ
أف الكاليات المتحدة األمريكية لف تستخدـ األسمحة النككية ّ
حظر انتشار األسمحة النككيةّ ،
غير النككية األطراؼ في المعاىدة إال إف قامت ىذه األخيرة بغزك أك ىجكـ عمى الكاليات المتحدة

األمريكية أك عمى قكاتيا المسمحة أك عمى دكلة حميفة.1
صرحت فرنسا أنو ليس في معاىدة حظر االنتشار النككم ما يحد مف االستخداـ الكامؿ لحؽ
كما ّ

الدفاع عف النفس المعترؼ بو في المادة  51مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
فيذه التصريحات أفزت كجكد قاعدة كاستثناء:

القاعدة ىي حظر استخداـ السبلح النككم كاالستثناء ىك جكاز ذلؾ في حالة الدفاع عف النفس،
فمك ظؿ ىذا السمكؾ دائما كمضطردا لدل الدكؿ النككية مع شعكرىا بإلزاميتو استنادا لمبدأ حسف النية
في العبلقات الدكلية ،سيشكؿ عرفا دكليا انطبلقا مف معاىدة دكلية مع مركر الزمف.2
أما بالنسبة لق اررات الجمعية العامة فبل شؾ أنيا مصدر مؤثر في عممية التشريع الدكلي ،كما أنو
يمكف أف تسيـ في تككيف األعراؼ الدكلية كفؽ ما يطمؽ عميو "أسمكب التككيف المكجو لمقاعدة العرفية"،
حيث يتحدد مضمكف القاعدة العرفية بقرار صادر عف منظمة دكلية ،كاذا ما اقترف ىذا السمكؾ بالشعكر
بإلزاميتو تنشأ القاعدة العرفية ،كلقد أصدرت الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة عدة ق اررات في مجاؿ
حظر استخداـ السبلح النككم نذكر منيا القرار  161653/الصادر سنة 1961كالذم حظرت بمكجبو
استخداـ السبلح النككم كاعتبرتو سببا لتكسيع نطاؽ الحرب كأنو يسبب آالما ال مبرر ليا كدما ار
لمحضارة اإلنسانية كأنو سبلح مخالؼ لمقانكف الدكلي ،وحربا موجية ضد الجنس البشري ككل ،كتأكد
مضمكف ىذا القرار في عدة ق اررات الحقة منيا القرار  ،)1978(71/33القرار ،)1983(183/38
القرار  ،)1985(152/40القرار  ،)1989(119/44القرار .)1992(53/47
كتشكؿ ىذه الق اررات سمككا مضطردا دأبت الجمعية العامة عمى إتيانو إال أنيا في مجمميا لـ تحظ
باإلجماع مما يعني عدـ تكفر الركف المعنكم لنشكء القاعدة العرفية ،ىذا ال ينؼ إمكانية تحكليا لعرؼ
باجتماع إرادة الدكؿ خصكصا باعتبار أف تكصيات الجمعية العامة تدخؿ ضمف ما يسمى "القانكف

1
2

 :راجع الكثيقة.UN.DOC.A/50/153(1995) :
 :رضكاف أحمد المحاؼ ،المرجع السابؽ ،ص.10
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الميف"  -soft law -الذم يعد مف أكثر أساليب التشريع الحديثة انتشا ار منذ عاـ  1945الذم تستعممو
الييئات التي ال تممؾ سمطة اتخاذ ق اررات ممزمة لمخاطبة المجتمع الدكلي.1
إذف فقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني المكتكبة كالعرفية ال تحظر في حد ذاتيا استخداـ السبلح
كيحد مف فرص التقميؿ مف آثاره .إال أف ىذا ال يجب أف يؤخذ عمى
يرجح كفّة العدكاف
ّ
النككم ،كىك ما ّ
أنو إباحة لبلستخداـ ،إذ تبقى المبادئ العامة لمقانكف كاجبة التطبيؽ بالتكازم مع استخداـ السبلح الذم

يجب أف يتـ في أضيؽ الحدكد كباحتراـ شركط الدفاع الشرعي كىك ما يعني أف الدكلة التي تمارس حقيا
في الدفاع الشرعي كتحترـ مبادئ الضركرة كالتناسب ال يمكنيا المجكء الستخداـ السبلح النككم إال إذا
كانت الدكلة المعتدية قد استخدمتو ضدىا أك ىددت باستخدامو.
كما أنو ال يجب أف نيمؿ شرط مارتينز 2الذم يقضي أنو يطبؽ في حالة عدـ كجكد نص يحمي
الشخص المعني أك بخصكص حالة لـ يرد بمكجبيا نص صريح المبادئ العامة كالضمير اإلنساني كما
استقر عميو العرؼ كالعمؿ الدكلييف.

3

خصكصا كأف مجمس األمف اعتبر كفقا لؤلحكاـ ذات الصمة بميثاؽ األمـ المتحدة أف أم عدكاف
يشمؿ استعماؿ األسمحة النككية مف شأنو أف يعرض السمـ كاألمف الدكلييف لمخطر.4
كاعترؼ لمدكؿ غير الحائزة عمى األسمحة النككية كاألطراؼ في معاىدة حظر انتشارىا بحقيا في
الحصكؿ عمى ضمانات بأنو –مجمس األمف -سيقكـ باتخاذ إجراءات فكرية في حالة كقكعيا ضحية
لعمؿ عدكاني تستعمؿ فيو األسمحة النككية أك ييدد باستخداميا ،كبحقيا في عرض القضية عميو إف
تعرضت لعمؿ عدكاني بيذا الشكؿ ليقـ ليا المساعدة العاجمة .

1
2

 :مصطفى سبلمة حسيف ،تطكرات القانكف الدكلي العاـ" ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1991،ص.104-103

 :كرد ىذا الشرط في مقدمة اتفاقيات الىام لعاـ  1899ك 1907المتعمقة بقكاعد كأعراؼ الحرب البرية ككرد كذلؾ في اتفاقيات

جنيؼ  1949كأدرج في المادة  1الفقرة 2مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  1977كأطمقت عميو ىذه التسمية نسبة لمدبمكماسي
الركسي مارتينز كيسمى كذلؾ "المبدأ البديؿ" أك "المبدأ االحتياطي".

3

 :أحمد أبك الكفا" ،القانكف الدكلي اإلنساني كحماية المدنييف في النزاعات المسمحة" ،كرقة مقدمة إلى المؤتمرات العممية لجامعة

بيركت ،المؤتمر العممي السنكم لكمية الحقكؽ ،الجزء األكؿ مف مجمد القانكف الدكلي اإلنساني آفاؽ كتحيات ،منشكرات الحمبي

الحقكقية.2005،
4

 :القرار الصادر عف مجمس األمف رقـ ) ،s/RES/984(1995الجمسة المنعقدة ؼ  11أفريؿ ،1995الفقرة 7مف الديباجة.
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كما دعا الدكؿ األعضاء لمساعدة الدكلة التي تقع ضحية عمؿ عدكاني نككم سكاء أكانت مساعدة
تقنية أك طبية أك عممية أك إنسانية ،كأعرب عف استعداده لبلستجابة لطمب الدكلة ضحية العدكاف النككم
فيما يتعمؽ بالتعكيضات التي يجب عمى المعتدم دفعيا عما أحدثو العدكاف مف خسائر.1
فرغـ ما يمثمو استخداـ السبلح النككم مف تحدم لمتصدم لجريمة العدكاف ،إال أنو يمكف مكاجيتو إف
تكافرت اإلرادة الدكلية الصادقة لفعؿ ذلؾ.

1

 :راجع الفقرات  ،2،3،5،6مف القرار السابؽ.
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خالصة الباب الثاني
عدة ىيئات دكلية كلـ يمنح
قسـ بيف ّ
إف االختصاص بالعقاب عمى جريمة العدكاف ىك اختصاص م ّ

لممحكمة الجنائية الدكلية بصكرة حصرية ،فالمجتمع الدكلي الذم نجح في إدراج جريمة العدكاف ضمف
نصكص نظاـ ركما ،فشؿ في الحفاظ عمى استقبللية المحكمة التامة كذلؾ بسبب منح اختصاص مكازم
أحيانا كتقاطعي أحيانا أخرل لمجمس األمف ،بحجة منعو مف إنشاء محاكـ جنائية مؤقتة مف جديد.
كلقد حددت أعماؿ الفريؽ المعني بجريمة العدكاف ىيئات أخرل أطمقت عمييا كصؼ "مصافي
االختصاص" لتقكـ بمفت نظر المجمس ليتحرؾ في سبيؿ كقؼ جرائـ العدكاف التي ترتكب مستقببل،
كمنحت ىيئات تابعة لمنظمة األمـ المتحدة كالجمعية العامة كمحكمة العدؿ الدكلية دك ار تكميميا في
التصدم لجريمة العدكاف .ذلؾ كأف اختصاص المحكمة عمى ىذه جريمة لف يبدأ بتنفيذه إال بمركر سنة
كاممة عمى إيداع  30تصديؽ عمى التعديبلت بداية مف .2017/1/1
كما يجب أف نشير إلى نقطة ميمة جدا أال كىي أف اختصاص المحكمة الجنائية ىك اختصاص
تكميمي لمكاليات القضائية الكطنية ،التي يمكنيا التصرؼ كمقاضاة المجرميف الذيف يحممكف جنسيتيا،
كأنو ال ينعقد االختصاص لممحكمة إال في ظركؼ محددة تصيب القضاء الكطني.
إف الغرض األصمي مف البحث عف المختص بالعقاب عمى جريمة العدكاف ككيفية تصديو ليا ىك
تحميمو المسئكلية الدكلية عف نتائج أفعالو غير المشركعة سكاء كاف الفاعؿ فردا أك دكلة مع مراعاة
ظركؼ انتفاء المسئكلية التي يجب التأكد جيدا مف تكافرىا إلقامة العدالة الجنائية عمى أسس سميمة.
كما لكحظ كجكد تطكر في شكؿ ككسائؿ استخداـ القكة كأخذىا منحى جديدا ،حيث أف الدكؿ الكبرل
تكقفت عف التيديد باستخداـ القكة أك استخداميا مباشرة دكف مراعاة المبادئ الدكلية كذلؾ لتجنب
المبلحظات التي قد تكجو ليا ،كاتجيت إلى إلباس تصرفاتيا لباس المشركعية لتحقيؽ أغراضيا األصمية
عمى غرار استعماؿ كسيمة التدخؿ اإلنساني لمكافحة اإلرىاب كالتي تبيف بعد استعماليا أنيا مجرد
عدكاف في شكؿ جديد مقنع ىذا مف جية.
كمف جية أخرل ،لجكئيا إلى استعماؿ األسمحة التي لـ يتكصؿ العالـ بعد إلى تحريميا بشكؿ
صريح عمى غرار السبلح النككم ،كاتباعيا سياسة حديثة في العدكاف مف خبلؿ خصخصة الحرب كذلؾ
ب تأجير شركات خاصة لمقياـ بمياـ كاف يفترض عمى جنكدىا القياـ بيا ،كىذا منعا لتحمؿ المسئكلية
الدكلية مف جية كحفاظا عمى الرأم العاـ الداخمي ليا مف جية أخرل مف خبلؿ التقميؿ في عدد القتمى.
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خـــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــة
وفي ختام ىذه األطروحة ،توصمنا إلى مجموعة من النتائج تمخص ما أمكن حوصمتو من موضوع
العدوان بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي  ،تمتيا بعض االقتراحات في محاولة لسد
الثغرات الموجودة في ىذا النظام كالتالي:
-1النتائج:


إف عمؿ كؿ مف القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي الجنائي بخصكص جريمة العدكاف يتجو

نحك التكامؿ حيث أف لكؿ منيما مجالو الخاص الذم حاكؿ مف خبللو التصدم ليذه الجريمة ،ك
كبلىما يتناكليا مف ناحية مختمفة عف اآلخر كىك ما يمكف مف سد الثغرات التي يتركيا كؿ قانكف عمى
حده .


بعد محاكالت متكاضعة مف خبلؿ عيد العصبة كميثاؽ برياف كيمكج ،تمكنت منظمة األمـ

المتحدة مف التكصؿ لتحريـ الحرب بصكرة قطعية مف خبلؿ ميثاقيا ،حيث تبمكر مفيكـ مبدأ تحريـ
كمفصمة ،كاعتبر أكثر أساليب استخداـ القكة شراسة ىك ارتكاب جريمة
استخداـ القكة بصكرة كاممة
ّ

العدكاف  ،كبذلؾ طبقت األجيزة التابعة لممنظمة عمى غرار الجمعية العامة ىذا المبدأ ،الذم تميز ىذا
بككنو قاعدة آمرة مف قكاعد القانكف الدكلي يتماشى مع بقية المبادئ التي تقكـ عمييا األمـ المتحدة ،كما
أدرجت المنظمة بعض االستثناءات عميو بحيث يصبح مف الجائز استعماؿ القكة كذلؾ ألغراض محددة
ىي الدفاع الشرعي بمختمؼ صكره كاإلجراءات الجماعية التي يتخذىا مجمس األمف  ،بشرط احتراـ
ضكابطيما كحدكدىما التي كضحتيا بالتفصيؿ.


تكصمت المحكمة الجنائية إلقرار تعريؼ قانكني لجريمة العدكاف خبلؿ المؤتمر االستعراضي

لنظاـ ركما الذم عقد في كمباال بأكغندا في جكاف  ، 2010كىك ما يعد نقطة تقدمية في سبيؿ استبعاد
الحجج المتعمقة بإبعاد العدكاف مف نطاؽ التجريـ نظ ار لغياب ضبط دقيؽ لمفيكمو ،كيعكد أصؿ ىذا
التعريؼ إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لسنة ،1974حيث أدرجتو المحكمة بعد مناقشات دامت
عقكدا مف الزمف حكؿ إدراجو ككيفية صياغتو.


تقكـ جريمة العدكاف عمى مجمكعتيف مف األركاف :أركاف عامة عمى غرار بقية الجرائـ الدكلية

كأركاف خاصة كردت ضمف مشركع خاص بالمحكمة الجنائية سنة  2009تنطبؽ عمى جريمة العدكاف
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فقط دكف بقية الجرائـ الدكلية األخرل المعركفة ،كما أكردتيا تعديبلت النظاـ األساسي لممحكمة التي
تمت سنة  2010بصكرة صريحة.


أسندت ميمة تنبيو مجمس األمف لحاالت كقكع عدكاف إلى عدة أجيزة حتى نضمف أنو إف لـ

ينتبو أحدىا سينتبو اآلخر ،كبعد تنبيو المجمس إما أنو سيقرر أف المسألة شأف داخمي ال كجو لمتابعتيا
مف طرفو ،أك أف يقرر أنيا تندرج تحت الفصؿ السادس كيسعى لحميا بيذه الطريقة ،أك أف يقرر أنيا
تندرج تحت الفصؿ السابع كتشكؿ عدكانا كيقكـ باتخاذ اإلجراءات البلزمة ،إال أف المشكمة األساسية
تككف حالة استم ارره فيما تعكد عميو بتفضيؿ تكييؼ انقطاع السمـ أك إخبلؿ بالسمـ بدال مف عدكاف حتى
في الحاالت التي نككف فييا فعبل أماـ عدكاف.


منحت سمطة اإلحالة لممجمس تعكيضا عف سمطة إنشاء المحاكـ المؤقتة ،كىك ما يعتبر أم ار

مستحسنا لضماف المساكاة أماـ القانكف بيف الدكؿ بإخضاعيا لقانكف جنائي مكحد عالمي ،إال أف
مبررات منحو سمطة اإلحالة لممحكمة الجنائية.
المجمس لـ يحترـ ذلؾ  ،كىك ما يضعؼ مف ّ


فيما يتعمؽ باالختصاص الزمني ،فإف نظاـ المحكمة ال يطبؽ عمى جرائـ العدكاف إال التي

ترتكب بعد مركر سنة عمى إيداع  30تصديؽ عمى تعديبلت نظاميا بدءا مف  ،2017/1/1أم أنو في
أحسف األحكاؿ فإف العقاب عمى ارتكاب ىذا النكع مف الجرائـ سيككف في  ،2018/1/1كىك ما يعد
رخصة غير مبررة كغير مفيكمة بمكاصمة العدكاف دكف رقابة دكلية حتى ذلؾ التاريخ.


إف الشركط المسبقة لممارسة االختصاص شركط فرضتيا الطبيعة الخاصة لجريمة العدكاف،

حيث اقترح فريؽ العمؿ المعني بجريمة العدكاف عمى مستكل المحكمة الجنائية الدكلية مجمكعة أجيزة
تبت في مدل ككف الفعؿ المرتكب فعبل عدكانيا حتى تنظر المحكمة في القضية كىك ما اصطمح عمى
تسميتو بػ "مصافي االختصاص".


تقكـ المسئكلية عف جريمة العدكاف في حؽ كؿ مف الدكلة إذا ثبت تكرطيا في ارتكاب الفعؿ

العدكاني مع عدـ تكفر أم مف الظركؼ النافية لتحمؿ المسئكلية في مكاجية الدكلة الضحية كفي
مكاجية المجتمع الدكلي ككؿ بعد دخكؿ العقاب عمى الجريمة حيز النفاذ ،ككذا في حؽ األفراد بناء
عمى مبدأ المسئكلية الفردية الذم اعتمدتو المحكمة الجنائية الدكلية .


تعد بعض األسباب التي اعتمدتيا المحكمة الجنائية لنفي المسئكلية عف األشخاص المرتكبيف

لجريمة العدكاف أسبابا غير منطقية كصعبة اإلثبات يسيؿ التحجج بيا لمتيرب مف المسئكلية ،كحالة
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السكر كحالة الجنكف المتقطع كىك ما يستدعي مراجعتيا كضبطيا أكثر ،إضافة إلى أف العقكبات التي
قررتيا المحكمة لؤلشخاص الذيف تثبت إدانتيـ ىي عقكبات ال تتبلءـ إطبلقا مع حجـ جريمة كجريمة
العدكاف كىك ما يستدعي مراجعتيا ىي األخرل.


لـ يعد استخداـ القكة مقتص ار عمى المفيكـ التقميدم ليا كالذم تـ تجريمو بنصكص ميثاؽ األمـ

المتحدة ،بؿ ظيرت ىناؾ أشكاؿ جديدة حاكلت التخمص مف قيكد التحريـ بإعطاء ذلؾ االستعماؿ
كصؼ المشركعية أك باستعماؿ أشخاص كأسمحة لـ يحدد القانكف الدكلي بعد كضعا القانكني الصحيح
كلـ يحظرىا بصكرة مطمقة ،عمى غرار استعماؿ الشركات األمنية الخاصة في الحركب أك استعماؿ
األسمحة النككية.
 -2االقتراحات:


التزاـ مجمس األمف بالحياد كعدـ الخضكع لممصالح الشخصية ألعضائو طالما ظؿ نظر

المحكمة الجنائية في جريمة العدكاف مرىكنا كمتكقفا عمى كصؼ المجمس لما حدث بأنو جريمة عدكاف،
فيذا يعني أنو كمما امتنع مجمس األمف عف تكييؼ ما حصؿ بالعدكاف سكؼ لف تؤدم المحكمة دكرىا
المرجك في العقاب عمييا ،كبذلؾ فإف التكامؿ المأمكؿ فيو بيف القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي
الجنائي فيما يتعمؽ بجريمة العدكاف لف يككف محققا .كلذا فإنو عمى األعضاء الدائمة في مجمس األمف
كالمصادقة عمى نظاـ ركما كفرنسا كبريطانيا بذؿ جيد أكثر مف غيرىا لتحقيؽ ذلؾ .


إحداث تغييرات كتعديبلت عمى نظاـ األمـ المتحدة الذم لـ يخضع لمتعديؿ مف يكـ نشأتو رغـ

ما ط أر عمى العالـ مف تغييرات في مكازيف القكل كغيرىا ،مع تركيز التعديبلت الجكىرية عمى االنتقاص
مف المزايا الحصرية لمدكؿ الكبرل أك عمى األقؿ تكسيعيا لتشمؿ دكال أخرل تمثؿ تكزيعا جغرافيا عادال
يشمؿ دكال مف إفريقيا كدكال مف أمريكا البلتينية ،أك عمى األقؿ اإلبقاء عمييا مع فتح مناصب تداكلية
لبقية الدكؿ لفترات زمنية محددة تككف خبلليا متمتعة بالحقكؽ التي تتمتع بيا الدكؿ الخمس الدائمة
العضكية ،ك إعطاء دكر أكبر لمجمعية العامة في مسائؿ حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كفي إحالة الجرائـ
لممحكمة مف خبلؿ اتفاؽ تعاكف جديد يقر بذلؾ صراحة.


تكسيع مفيكـ استخداـ القكة غير المشركع ليشمؿ كؿ الصكر الحديثة كتحريـ المجكء لمشركات

األمنية الخاصة صراحة مف خبلؿ اعتماد نظاـ قانكني يعرفيا كيحدد العقكبات المقررة الستئجارىا
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صراحة ،كالنص كذلؾ عمى تحريـ استخداـ أسمحة الدمار الشامؿ كبالتحديد األسمحة النككية بصكرة ال
تدع مجاال لمشؾ ،مع ضركرة إيجاد تعريؼ جديد لممرتزؽ يتماشى كآخر التطكرات.


دعكة الدكؿ التي لـ تصادؽ بعد عمى نظاـ المحكمة إلى فعؿ ذلؾ دكف قيكد كتكييؼ تشريعاتيا

الداخمية مع نظاـ المحكمة ،مع عدـ اإلذعاف لمكاليات المتحدة األمريكية التي تسعى لعقد اتفاقيات ثنائية
مع مختمؼ الدكؿ لمنع مثكؿ جنكدىا أماـ المحكمة الجنائية الدكلية كتمكينيـ مف اإلفبلت مف العقاب .


إصبلح نظاـ المحكمة الجنائية في أقرب كقت ممكف كيمكف أف يتـ ذلؾ خبلؿ الدكرة القادمة

لجمعية الدكؿ األطراؼ مف خبلؿ تعديؿ أك إلغاء بعض المكاد التي مف الكاضح أنيا ال تتماشى مع
تحقيؽ العدالة الجنائية فعميا ،عمى غرار المادة  16الخاصة بسمطة إرجاء التحقيؽ مف مجمس األمف
كالتي يجب إلغاؤىا أك تعديميا عمى األقؿ بجعؿ ىذه السمطة في حدكد زمنية كاضحة ك بعدد مرات
محدد كذلؾ ،ككذا تقييد المادة  13بشركط صارمة فيما يخص سمطة مجمس األمف في اإلحالة ،كالغاء
الفقرة  3مف المادة  15مكرر التي تؤجؿ اختصاص المحكمة لما بعد  ،2017ككذا تعديؿ المكاد
المتعمقة بالعقكبات التي يمكف أف تفرض عمى مرتكب إحدل الجرائـ الدكلية الداخمة في اختصاص
المحكمة بتشديدىا بما يتكافؽ كخطكرة ىذه الجرائـ ،كاعادة النظر في المادة  31المتعمقة بالظركؼ
النافية لممسئكلية الجنائية الفردية لجعميا أكثر منطقية.


تفعيؿ مبدأ االختصاص العالمي كحؿ مؤقت بديؿ في انتظار دخكؿ اختصاص المحكمة حيز

النفاذ عمى جريمة العدكاف مف خبلؿ اإلرادة الصادقة لمدكؿ.


خمؽ آلية دائمة لتنفيذ أحكاـ المحكمة ،كعدـ االعتماد عمى رغبة الدكؿ األطراؼ في المساعدة

عمى التنفيذ أك عمى أم مصدر خارجي كذلؾ بإنشاء صندكؽ دائـ لتمكيؿ عممية تنفيذ األحكاـ كتحديد
مناطؽ ثابتة لمتنفيذ تككف معركفة مسبقا.
تم بحمد اهلل.
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الدمار الشامؿ في ضكء القانكف الدكلي الجنائي ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2009 ،
-108

كليد البيطار،القانكف الدكلي العاـ ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر،

بيركت.2008،
 -2المقاالت:
-1

أحبلـ نكارم " ،تراجع السيادة الكطنية في ظؿ التحكالت الدكلية" ،في دفاتر

السياسة كالقانكف ،جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة ،العدد الرابع ،جانفي .2011
-2

أحمد أبك الكفا" ،القانكف الدكلي اإلنساني كحماية المدنييف في النزاعات

المسمحة" ،كرقة مقدمة إلى المؤتمرات العممية لجامعة بيركت ،المؤتمر العممي السنكم لكمية
الحقكؽ ،الجزء األكؿ مف مجمد القانكف الدكلي اإلنساني آفاؽ كتحيات ،منشكرات الحمبي
الحقكقية.
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-3

أحمد األنكر" ،قكاعد كسمكؾ القتاؿ " ،في محاضرات في القانكف الدكلي

اإلنساني ،مؤلؼ جماعي ،إشراؼ شريؼ عتمـ ،منشكرات المجنة الدكلية لمصميب األحمر،
القاىرة،2004 ،الطبعة الرابعة.
-4

آدـ سمياف الفريرم"،حؽ الدفاع الشرعي في مكاجية الغزك العسكرم" ،في مجمة

الرافديف لمحقكؽ ،المجمد  ،12العدد .2012 ،54
-5

أسامة غربي " ،الشركات

األمنية الدكلية

الخاصة :ظاىرة مف ظكاىر

العكلمة" ،مداخمة ألقيت خبلؿ الممتقى الكطني الثالث ،مبدأ السيادة في ظؿ النظاـ الدكلي
الجديد 13-12 ،مام  ،2010كمية الحقكؽ ،جامعة المدية.
-6

أشرؼ صياـ" ،قرار االتحاد مف أجؿ السبلـ :ىؿ ىك كسيمة ممكنة لحماية

الفمسطينييف" ،سمسمة أكراؽ جامعة بيرزيت ،رقـ  ،2011/40فمسطيف.
-7

آنا سيغاؿ"،العقكبات الدكلية االقتصادية"،في المجمة الدكلية لمصميب األحمر،

العدد.1999 ،836
-8

األزىر العبيدم" ،دكر مجمس األمف في فرض كاجب التعاكف عمى الدكؿ مع

المحكمة الجنائية الدكلية" ،في مجمة البحكث كالدراسات ،جامعة الكادم ،العدد الحادم عشر،
السنة الثامنة ،جانفي.2011
-9

الحسف بف طبلؿ " ،ىؿ يعطي حؽ التدخؿ شرعية جديدة لبلستعمار؟" سمسمة

ندكات ،مطبكعات أكاديمية المممكة المغربية،1991 ،الرباط.
-10

المختار عمر سعيد شناف" ،العبلقة بيف مجمس األمف كالمحكمة الجنائية الدكلية

الدائمة" ،بحث مقدـ إلى الندكة العممية حكؿ المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة،
الطمكح،الكاقع،كآفاؽ المستقبؿ" ،مف 10إلى  11جانفي ،2007أكاديمية الدراسات
العميا،طرابمس ،ليبيا.
-11

إياد خمؼ محمد جكيعد ،حساف صادؽ جالـ" ،المسئكلية الجنائية الدكلية

لرؤساء الدكؿ" ،في المجمة السياسية ك الدكلية،كمية العمكـ السياسية ،المستنصرية،العراؽ،
العدد.2010 ،17
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-12

إيمانكيبل كيا ار جيبلر" ،الشركات تدخؿ الحرب ،الشركات العسكرية كاألمنية

الخاصة كالقانكف الدكلي اإلنساني" ،في المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،المجمد
،88العدد.863
-13

براء منذر كماؿ عبد المطيؼ ،النظاـ القضائي لممحكمة الجنائية الدكلية ،دار

الحامد ،عماف.2007 ،
-14

بف سيمة ثاني بف عمي" ،المساعدة اإلنسانية بيف شرعية التدخؿ كالتعارض مع

سيادة الدكلة" ،في مجمة الشريعة كالقانكف ،العدد ،49السنة السادسة كالعشركف ،جانفي
.2012
-15

حازـ عتمـ" ،مشركعية األسمحة النككية في ضكء الرأم االستشارم الصادر عف

محكمة العدؿ الدكلية في  ،"1996/7/8كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر اإلقميمي العربي المنعقد في
الفترة مف 14إلى  16نكفمبر ،1999القاىرة ،في دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني ،مؤلؼ
جماعي  ،إشراؼ مفيد شياب ،دار المستقبؿ ،القاىرة.2005،
-16

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ" ،نظـ االدعاء أماـ المحكمة الجنائية الدكلية" ،بحث مقدـ إلى

ندكة المحكمة الجنائية الدكلية تحدم الحصانة ،كمية الحقكؽ ،دمشؽ ،بالتعاكف مع المجنة
الدكلية لمصميب األحمر ،مف  3إلى  4نكفمبر.2001
-17

حسف نافعة" ،تأمبلت في طبيعة األزمة الراىنة لؤلمف الجماعي" ،كرقة مقدمة

لندكة حكؿ األمف المشترؾ كبناء الثقة ،مؤتمر كلتكف بارؾ ،المعيد السكيدم باإلسكندرية،
29-25أفريؿ .2005
-18

حسيف حسكنة" ،تكصؿ األمـ المتحدة إلى تعريؼ العدكاف" ،في المجمة المصرية

لمقانكف الدكلي،المجمد .1976 ،31
-19

خالد حساني " ،بعض اإلشكاالت النظرية لمفيكـ التدخؿ اإلنساني" ،في مجمة

المستقبؿ العربي،مركز دراسات الكحدة العربية ،العدد  ،425جكيمية .2014
-20

خالد عككب حسكف" ،مكقؼ القانكف الدكلي مف الحرب االستباقية" ،في مجمة

تكريت لمعمكـ القانكنية كالسياسية  ،المجمد الثالث،السنة الثالثة ،العدد.12
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-21

خكلة محي الديف يكسؼ " ،دكر األمـ المتحدة في بناء السبلـ" ،في مجمة

جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،المجمد السابع كالعشركف ،العدد الثالث.2011 ،
-22

رشا خميؿ " ،ضمانات المتيـ خبلؿ مرحمة التحقيؽ في ظؿ نظاـ ركما

األساسي" ،في مجمة الفتح،العدد التاسع كالعشركف ،2007 ،العراؽ.
-23

رشيد حمد العنزم " ،األىداؼ العسكرية المشركعة في القانكف الدكلي" ،في

مجمة الحقكؽ الككيتية ،الككيت ،العدد الثالث ،المجمد  ،31سبتمبر .2007
-24

رضكاف أحمد المحاؼ" ،مشركعية استخداـ األسمحة الذرية في ظؿ القانكف

الدكلي اإلنساني"،بحث مقدـ إلى المؤتمر السنكم لكمية الحقكؽ،جامعة جرش األىمية حكؿ
القانكف الدكلي اإلنساني:الكاقع كاألبعاد كالرؤل ،المنعقد في الفترة ما بيف11ك13
مام،2004األردف.
-25

رمزم نسيـ حسكنة"،مشركعية الق اررات الصادرة عف مجمس األمف الدكلي كآلية

الرقابة عمييا" ،في مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،المجمد ،27العدد
األكؿ.2011،
-26

سمعاف بطرس فرج اهلل"،تعريؼ العدكاف" ،في المجمة المصرية لمقانكف

الدكلي،المجمد ، 1968 ،24العدد الرابع كالعشركف.
-27

شاىيف عمي الشاىيف " ،التدخؿ الدكلي مف أجؿ اإلنسانية كاشكاالتو" ،في مجمة

الحقكؽ الككيتية ،جامعة الككيت ،العدد الرابع ،ديسمبر.2004
-28

شمامة خير الديف" ،الحرب بيف التحريـ كالتقنيف" ،في سياسات عربية،المركز

العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات،الدكحة ،العدد التاسع ،جكيمية .2014
-29

عادؿ حمزة عثماف"،األمـ المتحدة كالمكقؼ مف عمميات التدخؿ اإلنساني" ،في

مجمة السياسة الدكلية ،العدد .2012 ،20
-30

عبد المجيد محمكد الصبلحيف" ،أسمحة الدمار الشامؿ كأحكاميا في الفقو

اإلسبلمي" ،في مجمة الشريعة كالقانكف ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العدد الثالث
كالعشركف ،مام.2005
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-31

عبد عمي المعمكرم ،كسف إحساف عبد المنعـ" ،خصخصة الحركب في العالـ

بعد الحرب لباردة" ،في قضايا سياسية ،بغداد ،المجمد الثالث كالعشركف.2011 ،
-32

عمي سيؼ النامي"،التدخؿ العسكرم في أفغانستاف كحؽ الدفاع الشرعي" ،في

مجمة الحقكؽ لمبحكث القانكنية كاالقتصادية،دار الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية .2004،
-33

عمر زكي غناشي" ،االعتداء الثبلثي عمى مصر كالتعكيضات عف األضرار"،

في المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ،العدد الثالث عشر.1957 ،
-34

فانساف شينام" ،مساىمة محكمة العدؿ الدكلية في القانكف الدكلي اإلنساني"،

في المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد .2003 ،850
-35

كماؿ حماد" ،المحكمة الجنائية الدكلية،تحدم الحصانة ،جريمة العدكاف إحدل

الجرائـ الخطيرة في اختصاص المحكمة الجنائية" ،محاضرة ألقيت في ندكة عممية  ،مؤلؼ
جماعي برعاية حساف ريشة،دمشؽ 4-3،نكفمبر.2001،
-36

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ" ،جريمة العدكاف إحدل أركاف الجرائـ الخطيرة في اختصاص

المحكمة الجنائية الدكلية" ،في المحكمة الجنائية الدكلية تحدم الحصانة ،ندكة عممية برعاية
حساف ريشة 3 ،ك4نكفمبر  ،2001جامعة دمشؽ،كمية الحقكؽ.
-37

لؤم محمد حسف النايؼ"،العبلقة التكاممية بيف المحكمة الجنائية كالقضاء

الكطني" في مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،المجمد ،27العدد الثالث،
.2011
-38

ماركك ساسكلي " ،مسئكلية الدكؿ عف انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني" ،في

المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،مختارات مف أعداد .2002
-39

محمد حافظ يعقكب" ،المحكمة الجنائية الدكلية" ،في قضايا حقكؽ

اإلنساف،المنظمة العامة لحقكؽ اإلنساف ،العدد.1999 ،5
-40

محمد عبد الرحمف بكزبر" ،الجرائـ التي تقع ضمف اختصاص المحكمة الجنائية

الدكلية" ،كرقة مقدمة ألعماؿ المؤتمر اإلقميمي حكؿ المحكمة الجنائية الدكلية ،الدكحة-24 ،
 25مام .2011
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-41

محمد مخادمة " ،الحؽ في المساعدة اإلنسانية،في أبحاث اليرمكؾ ،جامعة

اليرمكؾ،السنة الثالثة عشر ،العدد( 2أ).1997 ،
-42

محمد ناصر بكغزالة"،التدخؿ اإلنساني"،في المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية

كاالقتصادية كالسياسية ،العدد .2011 ،3
-43

محمد يكنس الصائغ ،حؽ الدفاع الشرعي ك إباحة استخداـ القكة في العبلقات

الدكلية" ،في مجمة الرافديف لمحقكؽ ،المجمد ،9السنة الثانية عشر ،العدد .34
-44

محمد يكنس الصائغ ،كساـ نعمت السعدم" ،حقكؽ المدنييف أثناء الحركب

كاالحتبلؿ العسكرم ،دراسة في أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني" ،مجمة جامعة تكريت لمعمكـ
اإلنسانية ،العدد السادس ،المجمد  ،14جكاف.2007 ،
-45

مدكس فبلح الرشيدم" ،آلية تحديد االختصاص كانعقاده في نظر الجرائـ

الدكلية كفقا التفاقية ركما  ،1998مجمس األمف الدكلي ،المحكمة الجنائية كالحاكـ الكطنية"،
في مجمة الحقكؽ الككيتية ،الككيت ،العدد الثاني.2003 ،
-46

محمكد جميؿ الجندم " ،مسئكلية الشركات األمنية عف انتياؾ حقكؽ اإلنساف،

ببلؾ ككتر نمكذجا" ،في المستقبؿ العربي ،مركز دراسات الكحدة العربية ،أفريؿ ،2014السنة
السادسة كالثبلثكف ،العدد .142
-47

ناتالي فاغنر" ،تطكر نظاـ المخالفات الجسيمة لدل محكمة يكغكسبلفيا" ،في

المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد .2003/12/31 ،850
-48

نبيؿ عبد اهلل العربي" ،بعض المبلحظات حكؿ اآلثار القانكنية لق اررات الجمعية

العامة" ،في المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ،المجمد.1975 ،31
-49

نجاة قصار" ،الحدكد القانكنية الستخداـ القكة الدكلية مف خبلؿ ممارسات األمـ

المتحدة" ،في المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ،المجمد.1975، 31
-50

ىشاـ حمداف " ،لجنة القانكف الدكلي في نظاـ األمـ المتحدة ،خمفياتيا ،طرؽ

عمميا ،كمياميا" ،في مجمة الحقكؽ الككيتية ،السنة الثانية عشر ،العدد الثالث ،سبتمبر
.1988
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-51

ىنرم ميركفيتز " ،مبدأ اآلالـ التي ال مبرر ليا" ،في دراسات في القانكف

الدكلي اإلنساني ،مؤلؼ جماعي ،إشراؼ مفيد شياب ،دار المستقبؿ العربي،القاىرة.2005 ،
-52

كليد حسيف فيمي " ،األمـ المتحدة مف التدخؿ اإلنساني إلى مسئكلية الحماية"،

في السياسة الدكلية ،العدد  ،170أكتكبر .2007
 –3رسائل الدكتوراه:
-1

تكنسي بف عامر " ،أساس مسئكلية الدكلة أثناء السمـ" ،رسالة مقدمة لنيؿ

شيادة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة القاىرة.1989 ،
-2

خالد ركشك" ،الضركرة العسكرية في نطاؽ القانكف الدكلي اإلنساني" ،رسالة

مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه في القانكف العاـ ،إش ارؼ دايـ بمقاسـ ،كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية،
جامعة تممساف.2013/2012 ،
-3

صالح كيصا" ،العدكاف المسمح في القانكف الدكلي" ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة

دكتكراه،كمية الحقكؽ ،جامعة القاىرة.1975 ،
-4

فاطمة محمد سعيد عبد الرحمف" ،المسئكلية الدكلية عف اإلخبلؿ بالمعاىدات"،

رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،اإلسكندرية.2006 ،
-5

محمد األميف بف الزيف "،المعاممة بالمثؿ في القانكف الدكلي"،رسالة مقدمة لنيؿ

شيادة دكتكراه دكلة في الحقكؽ ،كمية الحقكؽ ،بف عكنكف ،الجزائر ،2005،إشراؼ بف عامر
التكنسي.
-6

محمد الصالح ركاف" ،الجريمة الدكلية في القانكف الدكلي الجنائي" ،رسالة مقدمة

لنيؿ شيادة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة قسنطينة ،إشراؼ بف حميمك فيصؿ.2009 ،
-7

محمد بياء الديف باشات" ،المعاممة بالمثؿ في القانكف الدكلي الجنائي" ،رسالة

مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه ،كمية الحقكؽ،جامعة عيف شمس،القاىرة،إش ارؼ عبد العزيز محمد
سرحاف.1974،
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-8

محمد بكقنطار" ،نظاـ التدابير المضادة في إطار مشركع االتفاقية بشأف

مسئكلية الدكؿ"،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في الحقكؽ ،كمية العمكـ القانكنية
كاالقتصادية كاالجتماعية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط أكداؿ.1999،
-9

محمد عبد العاؿ محمد عبد العاطي" ،العدكاف األمريكي عمى العراؽ في ضكء

القانكف الدكلي العاـ" ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه،إشراؼ عبد الكاحد محمد يكسؼ الفار،
كمية الحقكؽ ،جامعة القاىرة.2009 ،
-10

محمد فيصؿ

ساسي  " ،حدكد تطبيؽ مبدأ التكامؿ عمى ضكء العبلقات

القانكنية لممحكمة الجنائية الدكلية" ،رسالة دكتكراه ،إشراؼ بف سيمة ثاني عمي ،كمية الحقكؽ
كالعمكـ السياسية ،جامعة تممساف.2014/2013 ،
-11

محي الديف عمي العشماكم،حقكؽ المدنييف تحت االحتبلؿ الحربي،دراسة

خاصة النتياكات إسرائيؿ لحقكؽ اإلنساف في األراضي العربية المحتمة،رسالة مقدمة لنيؿ
شيادة دكتكراه،جامعة عيف شمس،مصر.1972،
-12

ناجي صالح األعكج" ،الجزاءات الدكلية في الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ

المتحدة"،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة القاىرة ،د،ت،ـ.
-13

يحي الشيمي،مبدأ تحريـ الحرب في العبلقات الدكلية ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة

دكتكراه دكلة،إشراؼ مفيد شياب،جامعة القاىرة ،قسـ العمكـ السياسية.1976،
-14

يكسؼ معمـ "،المسئكلية الدكلية بدكف ضرر" ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه،

إشراؼ بف حميمك فيصؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة قسنطينة ،د،س ،المناقشة.
 -4منشورات األمم المتحدة:
-1

ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة الصادر في 24اكتكبر1945بساف فرانسيسكك.

-2

معيد األمـ المتحدة لبحكث نزع السبلح" ،نحك االتفاؽ عمى مفاىيـ األمف:

قامكس مصطمحات تحديد األسمحة كنزع السبلح كبناء الثقة" ،جنيؼ ،سكيسرا.2003 ، ،
-3

منشكرات مكتب األمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة" ،أسئمة يكثر طرحيا

بشأف جكانب مكافحة اإلرىاب ذات الصمة بالقانكف الدكلي ،إعداد مكزم ألفيرم.2009،
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-4

تقرير فريؽ الخبراء المعني بالخدمات األمنية الخاصة" ،الخدمات األمنية

المدنية الخاصة :دكرىا كمراقبتيا كاسياميا في تعزيز منع الجريمة كسبلمة المجتمع" ،فيينا،
 14-12أكتكبر  ،2011الكثيقة.UNODC/CCPCJ/EG.5/2011/CRP.1 :
-5وثائق الجمعية العامة:
-1

قرار االتحاد مف أجؿ السبلـ ،قرار الجمعية العامة ( 377د ،)5-

.1950/11/3
-2

قرار الجمعية العامة  1514الصادر في  14ديسمبر  ،1960الدكرة الخامسة

عشر ،الكثيقة.)X V(A/RES/1514 :
-3

قرار الجمعية العامة رقـ

(3314د ،)29-الدكرة التاسعة كالعشركف،

.1974/12/14
-4

القرار الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ ،2526الدكرة ،25إعبلف

مبادئ القانكف الدكلي المتعمقة بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ كفقا لميثاؽ األمـ
المتحدة ،1970،الكثيقة A/RES/2625،
-6وثائق لجنة القانون الدولي:
-1

مشركع لجنة القانكف الدكلي لمجرائـ المخمة باإلنسانية ،الكثيقة:

)U N.GAOR.IX.Suppl.9 (A/2693

-2

تقرير لجنة القانكف الدكلي ،الدكرة الثانية كالثبلثكف،المنعقدة في الفترة مف

/5/5إلى  ،1980/7/25الممحؽ رقـ )A/35-10(10

-3

حكلية لجنة القانكف الدكلي ،1991 ،المجمد األكؿ( ،أ).

-4

التقرير السنكم الرابع لمجنة القانكف الدكلي (.1997/8/7 ،)A/52/375

-5

حكلية لجنة القانكف الدكلي،2001 ،المجمد الثاني ،الجزء الثاني ،منشكرات

األمـ المتحدة  ،الكثيقةA/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2) :

-6

تقرير لجنة القانكف الدكلي عف أعماؿ دكرتيا الثالثة كالخمسيف ،تقرير المجنة

السادسة ،الدكرة السادسة كالخمسكف ،البند  162مف جدكؿ األعماؿ ،الكثائؽ الرسمية لمجمعية
العامة ،الكثيقة  ،A /56/589مشركع القرار الثاني. 2001 ،
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-7وثائق مجمس األمن:
-1

قرار مجمس األمف رقـ  82بشأف مناشدة سمطات ككريا الشمالية سحب قكاتيا

إلى خط  ،°38الصادر بتاريخ  25جكاف .1950
-2

القرار رقـ  ، 83بشأف التكصية إلى الدكؿ األعضاء بتقديـ المساعدة إلى

جميكرية ككريا ،الصادر في .1950/6/27
-3

القرار  )1965(218الخاص باألقاليـ الخاضعة لمسيطرة البرتغالية ،الصادر

بتاريخ .1965/11/23
-4

القرار  ، 402الصادر في ،1976/12/22الخاص بجنكب إفريقيا كليسكتك.

-5

القرار  393الصادر في ،1976/7/30الخاص بالحالة بيف جنكب إفريقيا

كزامبيا.
-6

القرار  387الصادر في  1976/3/31الخاص بالحالة بيف جنكب إفريقيا

كأنغكال.
-7

القرار  411الصادر في 1977/6/30الخاص بالحالة بيف مكزمبيؽ كركديسيا

الجنكبية .
-8

القرار  )1977(418المؤرخ في  ،1977/11/4الخاص بجنكب إفريقيا.

-9

قرار مجمس األمف رقـ  ، 497الصادر في 1981/12/17الخاص بمرتفعات

الجكالف السكرية.
-10
-11

القرار  527الصادر في  ،1982/12/15المتعمؽ بجنكب إفريقيا كليسكتك.
القرار  )1985(569الصادر في  ،1985/7/26الخاص بالحالة في جنكب

إفريقيا.
-12

بياف مجمس األمف الصادر بتاريخ ،1992/1/31الكثيقة رقـ .23500/S

-13

قرار مجمس األمف رقـ  688المؤرخ في  ،1991/4/5كالخاص بالحالة بيف

العراؽ كالككيت.
-14
-15

القرار  841الصادر في 17جكاف 1993المتعمؽ بالمسألة القائمة في ىايتي.
القرار  794الصادر في  ،1992/12/3المتعمؽ بالحالة في الصكماؿ.
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-16

القرار رقـ  ،984الصادر في ،1995/4/11المتعمؽ باالقتراح المقدـ مف

االتحاد الركسي كالصيف كفرنسا كالمممكة المتحدة كأيرلندا الشمالية كالكاليات المتحدة األمريكية
بشأف ضمانات األمف.
-17

قرار مجمس األمف رقـ 1757الصادر في  30مام  ،2007بشأف الحالة في

الشرؽ األكسط.
-18

القرار  RC/RES.6المعتمد في  ،2010/6/11الخاص بجريمة العدكاف.

-8وثائق محكمة العدل الدولية:
-1

فتكل محكمة العدؿ الدكلية الصادرة

في  1962/6/20بخصكص قضية

نفقات األمـ المتحدة المرسمة لمشرؽ األكسط كالككنغك  ،مكجز األحكاـ كالفتاكل الصادرة عف
محكمة العدؿ الدكلية ،1991-1984القضية رقـ .39
-2

الرأم االستشارم لمحكمة العدؿ الدكلية ( )1948/5/28بشأف قبكؿ أعضاء

جدد في المنظمة( المادة  4مف الميثاؽ) ،مكجز األحكاـ كالفتاكل الصادرة عف محكمة العدؿ
الدكلية ،1991-1984منشكرات األمـ المتحدة ،نيكيكرؾ .1992،القضية رقـ.2
-3

الرأم االستشارم الصادر عف محكمة العدؿ الدكلية في ،1971/6/21اآلثار

القانكنية المترتبة بالنسبة لمدكؿ عمى استمرار كجكد جنكب إفريقيا في ناميبيا (افريقيا الجنكبية
الغربية) ،رغـ قرار مجمس األمف ) ،276(1970مكجز األحكاـ كالفتاكل الصادرة عف محكمة
العدؿ الدكلية ،1991-1984القضية رقـ.46
-4

قضية الرىائف الدبمكماسييف كالقنصمييف األمريكييف في طيراف  ،راجع الحكـ

الصادر في ،1980/5/24مكجز األحكاـ كالفتاكل الصادرة عف محكمة العدؿ الدكلية-1984
 ،1991القضية رقـ .65
-5

قضية األنشطة العسكرية كشبو العسكرية في نيكاراجكا كضدىا(،نيكاراجكا ضد

الكاليات المتحدة األمريكية)(جكىر القضية)،الحكـ الصادر في  27جكاف  ،1986مكجز
األحكاـ كالفتاكل الصادرة عف محكمة العدؿ الدكلية ،1991-1984القضية رقـ .79
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-6

فتكل محكمة العدؿ الدكلية بشأف اآلثار القانكنية الناشئة عف تشييد جدار في

األراضي الفمسطينية المحتمة ،الدكرة االستثنائية الطارئة العاشرة ،البند  5مف جدكؿ األعماؿ،
الكثيقة A/ES-10/273.
 -9ندوات و منشورات المجنة الدولية لمصميب األحمر:
-1

باسـ بكشناؽ" ،مبدأم التمييز كالضركرة العسكرية في القانكف الدكلي اإلنساني

كالشريعة اإلسبلمية" ،كرقة عمؿ مقدمة إلى الممتقى الثاني ،تنظيـ المجنة الدكلية لمصميب
األحمر ،بعنكاف القانكف الدكلي اإلنساني كالشريعة اإلسبلمية ،القاىرة.2012/7/2 ،
-2

شريؼ عتمـ ،محمد ماىر عبد الكاحد ،مكسكعة اتفاقيات القانكف الدكلي

اإلنساني ،النصكص الرسمية لبلتفاقيات كالدكؿ المصدقة كالمكقعة ،منشكرات المجنة الدكلية
لمصميب األحمر ،القاىرة.
-3

محمد حازـ عتمـ"،لمحكمة الجنائية كالمكاءمات التشريعية ،منشكرات المجنة

الدكلية لمصميب األحمر ،القاىرة.2003،
-4

محمد شريؼ عتمـ ،محمد ماىر عبد الكاحد ،مكسكعة اتفاقيات القانكف الدكلي

اإلنساني ،إصدارات المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،القاىرة.2005 ،
-5

في ظؿ خصخصة الحرب ،الشركات العسكرية كاألمنية الخاصة كاحتراـ

لقانكف ،في مجمة اإلنساني ،منشكرات المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد.2006 ،38
-6

القانكف الدكلي اإلنساني إجابات عمى أسئمتكـ ،منشكرات المجنة الدكلية لمصميب

األحمر،الطبعة السادسة ،فيفرم.2008
-7

سمسمة القانكف الدكلي اإلنساني (  ،)2المبادئ األساسية لمقانكف الدكلي

اإلنساني ،منشكرات المجنة الدكلية لمصميب األحمر2008.،
 -10تقارير و وثائق عن المحكمة الجنائية الدولية:
أ -التقارير:
-1

تقرير برنستكف ،جمعية الدكؿ األطراؼ ،الدكرة الثالثة ،نيكجرسي ،الكاليات

المتحدة األمريكية ،2004/9/10-6 ،الكثيقة icc-asp/3/swgca/inf.1
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-2

تقرير الفريؽ العامؿ المعني بجريمة العدكاف  ،نكفمبر ،2008الفقرتيف 28

ك ، 29الكثائؽ الرسمية لجمعية الدكؿ األطراؼ في نظاـ ركما ،الدكرة السابعة ،الىام،مف 14
إلى  22سبتمبر ،2008الكثيقة  ،ICC-ASP/7/20المجمد الثالث ،المرفؽ الثالث.
-3

تقرير الفريؽ العامؿ المعني بجريمة العدكاف لشير فيفرم  ،2009الفقرة ،9

الكثائؽ الرسمية لجمعية الدكؿ األطراؼ لنظاـ ركما األساسي ،الدكرة السابعة ،االستئناؼ
1ك ،2نيكيكرؾ ،مف  19إلى 23جانفي كمف 9إلى  13فيفرم  ،2009منشكر ضمف الكثيقة
 ، ICC-ASP/7/20/Add.1الفصؿ الثاني ،المرفؽ الثاني ،التذييؿ األكؿ.
-4

تقرير المكتب عف عممية تقييـ مبدأ التكامؿ ،سد فجكة اإلفبلت مف

العقاب،الدكرة الثامنة المستأنفة ،نيكيكرؾ ،مف 22إلى  25مارس ،2010الكثيقة ICC-.
ASP/8/51
-5

تقييـ العدالة الجنائية الدكلية ،تقييـ مبدأ التكامؿ  ،المشركع غير الرسمي المقدـ

مف جيتي التنسيؽ ،كمباال31 ،مام11-جكاف  ،2010الكثيقة.RC/ST/CM/1 :
-6

كرقة نقاش غير رسمية قدميا الرئيس حكؿ عناصر إضافية لمكصكؿ إلى حؿ

بشأف جريمة العدكاف"،كمباال،أكغندا31 ،مام 11-جكاف  ،2010الكثيقةrc/wgca/2
ب-

الوثائق:

النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الصادر في  2002بركما المعدؿ كالمتمـ.كثائؽ عمؿ المجنة التحضيرية كالفريؽ العامؿ المعني بجريمة العدكاف:A/AC-249/1998/D.P12

A/AC.249/1997/WG.1/D.P6

.A/Conf.183/SR.9

AALCO/49/DARESSALAAM/2010/S9

A/conf183/2/add

.A/Conf.183/SR.3

.A/Conf.183/SR.7

.,A/Conf.183/SR.6

A/AC.249/1997/WG.1/DP20

A/Conf.183/c.1/WGPM/L.1

A/Conf.183/C.1/SR6

.A/Conf.183/c.1SR25

A/Conf.183.c.1SR35

A/Conf.183.c.1SR34

A/Conf.183/C.1/SR33

.A/Conf.183/C.1/S R.10

A/Conf.183/C.1/S.R29

A/Conf.183/C.1/SR11

ICC-ASP/2/SWGCA/DP1

A/Conf.183/C.1/S.R28
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ICC/ASP/5/SWGCA/INF.1

ICC-ASP/2/10

ICC-ASP/6/20/Add.1

ICC-ASP/5/SWGCA/2

ICC-ASP/7/20/Add.1

ICC.ASP/6/SWGCA/2

ICC-ASP/10/23

ICC-ASP/8/INF.2

PCNICC/1999/DP.12

PCNICC /99/L.5.rev.1

PCNICC/2000/WGCA/DP5

PCNICC/1999/INF/2

PCNICC.2001/L.3/REV.1

PCNICC/2001/WGCA/D.P.2/ADD.1

PCNICC /2002/ WGCA /DP4

PCNICC/2002/WGCA/RT-1/REV.2

PCNICC/2002/Add2

PCNICC/2002/L.1/Rev1

PCNICC/2002/WGCA/dp2

PCNICC/2002/WGCA/L.1

-11المواقع والمقاالت االلكترونية:
أ -المقاالت االلكترونية:
-1

أحمد الرشيدم" ،محاكمة مجرمي دارفكر ،قراءة في القرار  ،"1593عمى مكقع

مجمة السياسة الدكلية ،العدد  ،163جانفي ،)2013/5/13( ،2006عمى المكقع:
WWW.SIYASSA.ORG.EG
-2

أحمد عبد الظاىر "،سمطة مجمس األمف في اإلحالة إلى المحكمة الجنائية

الدكلية" ،في مجمة السياسة الدكلية ،منشكر عمى المكقع  www.aladel.gov.ly :تاريخ
اإلطبلع.2013/2/10 :
-3

أنطكنيك كاسيسي" ،تأكيد مبادئ القانكف الدكلي المعترؼ بيا في ميثاؽ محكمة

نكرمبكرج كقرار الجمعية العامة (95د ،)1-الصادر في نيكيكرؾ في 11ديسمبر "،1946
كثائؽ األمـ المتحدة ، 2009،المكقعwww.un.org/law/avl :
-4

إليزابيث كيممزىيرست " ،تعريؼ العدكاف" ،منشكرات األمـ المتحدة،2010 ،

متاح عمى المكقعwww.un.org/law/av :
-5

بدر حسف شافعي" ،التدخؿ المؤجؿ،األبعاد الداخمية كاإلقميمية ألزمة شماؿ

مالي" ،في مجمة السياسة الدكلية ،مؤسسة األىراـ،
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx
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العدد .191متاح عمى المكقع:

-6

بطرس بطرس غالي " ،التدخؿ العسكرم األمريكي كالحرب الباردة" ،في

السياسة الدكلية ،جانفي ،1967منشكر عمى المكقع:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=212645&eid=163
-7

جاف بكتيو" ،نشأة القانكف الدكلي اإلنساني" ،محاضرة ألقيت في جامعة

جنيؼ ،1984/11/16،في المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد،2004/10/4 ،834
جنيؼ.متاح عمى المكقع:
www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/65ffbl.htm
-8

خالد السيد "،اإلرىاب الدكلي كالجيكد المبذكلة لمكافحتو"،مركز اإلعبلـ األمني،

اليمف،متاح عمى المكقعwww.smc.gov.ye:
-9

رزاؽ حمد العكادم " ،اآلثار المترتبة عمى جريمة العدكاف في ظؿ قكاعد القانكف

الدكلي كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف" ،في الحكار المتمدف ،العدد  ،2011 ،3348متاح
عمى المكقعwww.alhewra.org :
-10

سامر أحمد المكسى" ،الحماية الدكلية لممدنييف في األقاليـ المحتمة" ،في الحكار

المتمدف ،العدد ،1986الصادر في  ،2007/7/6عمى المكقع:
www.alhewar.org/debat
-11

عامر الزمالي" ،اإلسبلـ كالقانكف الدكلي اإلنساني ،حكؿ بعض مبادئ سير
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requêtes

ايفـــــٗـــــزظ

إٖدا٤
عهز
قا ١ُ٥املدتصزات
َكدَ١

1

ايباب األ :ٍٚحن ٛحعز ايعـدٚإ يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ ٚجتزمي٘ يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاجلٓاٞ٥

7

ايفصٌ األ :ٍٚتكٓني حعز ايعدٚإ يف ايكاْ ٕٛايدٚيٞ

8

املبخح األَ :ٍٚبدأ حعز اصتدداّ ايك ٠ٛيف ايعالقات ايدٚي١ٝ

8

املطًب األ:ٍٚتطٛر َبدأ حعز اصتدداّ ايك ٠ٛيف ايعالقات ايدٚي١ٝ

8

ايفزع األ:ٍٚتٓع ِٝايًج ٤ٛالصتعُاٍ ايك ٠ٛقبٌ صٓ1961١

9

أٚال:قبٌ ظٗٛر عصب ١األَِ.

9

ثاْٝا :يف ظٌ عصب ١األَِ.

11

ايفزع ايجاْ :ٞتٓع ِٝايًج ٤ٛيًك ٠ٛبعد عٗد ايعصب.١

18

أٚالَ:غزٚع َعاٖد ٠املع ١ْٛاملتبادي1991 ١

18

ثاْٝا :بزٚتٛن ٍٛاحلٌ ايضًُ ٞيًُٓاسعات ايدٚي( ١ٝجٓٝف.)1996

19

ثايجا :اتفاقٝات يٛنارْ.1994 ٛ

92

رابعا:جٗٛد د ٍٚايكار ٠األَزٜه ١ٝيتخز ِٜاحلزب ايعدٚاْ.١ٝ

99

خاَضاَٝ:جام بارٜط(بزٜإ – نًٛٝج) .1998

91

املطًب ايجاْ :ٞتطٛر َفٗ ّٛاملبدأ بعد صٓ( 1961 ١ظٗٛر َٓعُ ١األَِ املتخد.)٠

97

ايفزع األ: ٍٚتطٛر َبدأ حعز اصتدداّ ايك ٠ٛيف ظٌ ْعاّ األَِ املتخد.٠

97

أٚال:املفٗ ّٛايعاّ يًك ٠ٛايٛارد يف ايفكز ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملاد ٠ايزابع.١

97

ثاْٝا:ايتخً ٌٝايكاْ ْٞٛيًفكز ٠ايزابع َٔ ١املاد ٠ايجاْ.١ٝ
ايفزع ايجاْ :ٞتفعَ ٌٝبدأ حعز اصتدداّ ايك َٔ ٠ٛطزف َٓعُ ١األَِ املتخد.٠

12
11

أٚال :قزارات اجلُع ١ٝايعاَ ١املتطُٓ ١ايعٌُ مببدأ حعز اصتدداّ ايك.٠ٛ

11

ثاْٝا :األُٖ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيًُبدأ يف ايعالقات ايدٚي.١ٝ

19

املبخح ايجاْ:ٞاالصتجٓا٤ات ايٛارد ٠عًَ ٢بدأ حعز ايًج ٤ٛالصتدداّ ايك.٠ٛ

64

املطًب األ :ٍٚاحلل يف ايدفاع ايغزعٚ ٞضٛابط٘.

64

614

ايفزع األ :ٍٚتطٛر احلل يف ايدفاع ايغزع.ٞ

67

أٚال :خًفٝات إدراج ْص املاد 11 ٠يف َٝجام األَِ املتخد.٠

68

ثاْٝا:صٛر ايدفاع ايغزعٚ ٞمتٝٝش ٙعٔ بعض صٛر اصتدداّ ايك ٠ٛاملغابٗ ١ي٘.

11

ايفزع ايجاْ :ٞضٛابط ٚعزٚط ممارص ١احلل يف ايدفاع ايغزع.ٞ

42

أٚال:ايغزٚط املتعًك ١بٛقٛع عدٚإ َضًح.

42

ثاْٝا  :ايغزٚط املتعًك ١بفعٌ ايدفاع.

46

املطًب ايجاْ :ٞاإلجزا٤ات اجلُاع ١ٝجملًط األَٔ.

49

ايفزع األَ :ٍٚفْٗ ّٛعاّ األَٔ اجلُاع.ٞ

49

أٚال:ايتعزٜف بٓعاّ األَٔ اجلُاع.ٞ

49

ثاْٝا :تطٛر ْعاّ األَٔ اجلُاع.ٞ

79

ايفزع ايجاْ :ٞإجزا٤ات تطبٝل ْعاّ األَٔ اجلُاع.ٞ

78

أٚالَ:كتطٝات تطبٝل ْعاّ األَٔ اجلُاعٚ ٞايتدابري ايالسَ ١يذيو.

78

ثاْٝاٚ:صا ٌ٥أخز ٣يتدع ِٝتطبٝل ْعاّ األَٔ اجلُاع.ٞ

87

ايفصٌ ايجاْ: ٞجتز ِٜايعدٚإ .

96

املبخح األ :ٍٚتعزٜف ايعدٚإ.

91

املطًب األ :ٍٚعكبات تبين تعزٜف َٛحد يًعدٚإ.

91

ايفزع األ :ٍٚاجلدٍ حٚ ٍٛضع تعزٜف يًعدٚإ

91

أٚال :االجتا ٙاملؤٜد يتعزٜف ايعدٚإ.

91

ثاْٝا :االجتا ٙاملعارض يٛضع تعزٜف يًعدٚإ.
ايفزع ايجاْ :ٞاجلدٍ ح ٍٛأصايٝب ايتعزٜف.

121
121

أٚال :أصًٛب ايتعزٜف ايعاّ.

121

ثاْٝا :أصًٛب ايتعزٜف احلصز. ٟ

127

ثايجا :أصًٛب ايتعزٜف اإلرعاد"، ٟاملدتًط".

111

املطًب ايجاْ :ٞاملزاحٌ ايكاْ ١ْٝٛيتطٛر تعزٜف ايعدٚإ.

111

ايفزع األ:ٍٚاجلٗٛد املبذٚي ١يتعزٜف ايعدٚإ قبٌ صٓ.1976 ١

116

أٚال:اجلٗٛد ايدٚي ١ٝاملبذٚي َٔ ١قبٌ اجملتُع ايدٚي ٞيتعزٜف ايعدٚإ بني .1971 ٚ 1961

116

ثاْٝا :اجلٗٛد املبذٚي ١يتعزٜف ايعدٚإ يف إطار ايكطا ٤اجلٓا ٞ٥ايدٚي ٞاملؤقت.

196

ايفزع ايجاْ :ٞتٛصٌ اجلُع ١ٝايعاَٚ ١احملهُ ١اجلٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝيتعزٜف ايعدٚإ.

197

أٚال :تٛصٌ اجلُع ١ٝايعاَ ١إىل تعزٜف ايعدٚإ .1976

198

617

ثاْٝا:تعزٜف ايعدٚإ يف ْعاّ احملهُ ١اجلٓا ١ٝ٥ايدٚي.١ٝ

112

املبخح ايجاْ :ٞأرنإ جزمي ١ايعدٚإ.

114

املطًب األ :ٍٚاألرنإ ايعاَ ١يف جزمي ١ايعدٚإ.

117

ايفزع األ :ٍٚايزنٔ املاد ٟيف جزمي ١ايعدٚإ.

117

أٚال:األفعاٍ اييت تغهٌ عدٚاْا.

117

ثاْٝا :ايٓتٝج ١يف جزمي ١ايعدٚإ.

161

ثايجا :ايعالق ١ايضبب ١ٝبني األفعاٍ ٚايٓتٝج.١

161

ايفزع ايجاْ :ٞايزنٔ املعٓ ٟٛيف جزمي ١ايعدٚإ.

164

أٚال:ايكصد اجلٓا(ٞ٥ايعدٚاْ )ٞيف جزمي ١ايعدٚإ.

164

ثاْٝا:اخلطأ يف جزمي ١ايعدٚإ (ارتهاب اجلزمي ١بصٛر ٠غري عُد.)١ٜ

111

ايفزع ايجايح :ايزنٔ ايدٚي ٞيف جزمي ١ايعدٚإ.

111

أٚال:عزٚط تٛفز صف ١ايدٚي.١

111

ثاْٝا:ايدٚي ١غري املعرتف بٗا أ ٚغري املٓعُ ١ملٓعُ ١األَِ املتخد.٠

114

املطًب ايجاْ :ٞاألرنإ اخلاص ١جلزمي ١ايعدٚإ.

141

ايفزع األ :ٍٚاملغزٚع املكرتح صٓ.9221 ١

141

أٚال :ارتهاب عٌُ عدٚاْ َٔ ٞدٚي ١بأَز َٔ ي٘ صًط ١عً ٢صٝاد ٠دٚي ١أخز ٣ظُٝع ٚصا ٌ٥ايعدٚإ

141

املباعز ٚغري املباعز.
ثاْٝا :صدٚر قزار َٔ اجلٗ ١املدتصٜ ١كط ٞبٛقٛع عٌُ عدٚاْ ٞعً ٢دٚي ١أخز.٣

146

ثايجا :اقرتاف ايفعٌ عٔ قصد ٚعًِ.

141

رابعا :اهلدف َٔ ايعدٚإ (االحتالٍ ايعضهز ٟأ ٚاالعتدا ٤عً ٢ايضالَ ١اإلقً ١ُٝٝأ ٚصٝاد ٠ايدٚي ١أٚ

148

احتالٍ إقًُٗٝا أ ٚجش.)َ٘ٓ ٤
ايفزع ايجاَْ :ٞغزٚع صٓ.9212/9229 ١

149

أٚال :رنٔ ايضًٛى.

171

ثاْٝا :رنٔ ايكٝاد.٠

171

ثايجاْ:ضب ١ايعٌُ ايعدٚاْ ٞيًدٚيٚ ١إدراى َكرتف٘ بايعزٚف احملٝط ١بذيو.

179

رابعا:رنٔ ايعتب.١

176

خالص ١ايباب األٍٚ

178

ايباب ايجاْ :ٞتطبٝل قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ ٚايكاْ ٕٛايدٚي ٞاجلٓا ٞ٥عً ٢جزمي ١ايعدٚإ.

179

ايفصٌ األ :ٍٚاالختصاص بايعكاب عً ٢جزمي ١ايعدٚإ.

182

618

املبخح األ :ٍٚايعالق ١بني دلًط األَٔ ٚاحملهُ ١اجلٓا ١ٝ٥خبصٛص جزمي ١ايعدٚإ.

181

املطًب األ :ٍٚاخلالف ح ٍٛدٚر اجملًط ٚاحملهُ ١يف ايتصد ٟجلزمي ١ايعدٚإ.

181

ايفزع األ :ٍٚاخلالف ح ٍٛإدراج جزمي ١ايعدٚإ ضُٔ اختصاص احملهُ.١

181

أٚالَٛ :اقف ايد َٔ ٍٚإدراج جزمي ١ايعدٚإ قبٌ إعالٕ ْعاّ رَٚا األصاص.ٞ

181

ثاْٝاَٛ:اقف ايد َٔ ٍٚإدراج جزمي ١ايعدٚإ أثٓا ٤اْعكاد َؤمتز رَٚا .1998

181

ثايجاَٛ :اقف ايد َٔ ٍٚإدراج جزمي ١ايعدٚإ بعد إعالٕ ْعاّ رَٚا.

188

ايفزع ايجاْ :ٞاخلالف ح ٍٛحتدٜد دٚر دلًط األَٔ يف إثبات ٚقٛع عدٚإ.

189

أٚال :ايد ٍٚاملعارض ١ملٓح دلًط األَٔ صًط ١حتدٜد ٚقٛع عدٚإ.

189

ثاْٝا :ايد ٍٚاملؤٜدَٓ ٠ح اجملًط صًط ١تكزٜز ٚقٛع عدٚإ.

196

املطًب ايجاْ:ٞقٛاعد تٓع ِٝاالختصاص بايعكاب عً ٢جزمي ١ايعدٚإ.

198

ايفزع األ :ٍٚايغزٚط املضبك ١ملُارص ١االختصاص يف ْعاّ رَٚا.

198

أٚالَٓ :اقغات ايًجٓ ١ايتخطريٚ ١ٜفزٜل ايعٌُ.

198

ثاْٝاَ :صايف االختصاص.

924

ايفزع ايجاْ :ٞدٚر دلًط األَٔ يف ايتصد ٟجلزمي ١ايعدٚإ.

112

أٚال :االختالف بني ايد ٍٚح ٍٛتٛصٝع صًطات دلًط األَٔ.

911

ثاْٝا :أعُاٍ اجلٓ ١ايتخطري ١ٜيًُخهُ.١

911

ثايجا :اجلٗات اييت حيل هلا تٓب ٘ٝدلًط األَٔ يٛقٛع عدٚإ.

911

املبخح ايجاْ :ٞايتصد ٟجلزمي ١ايعدٚإ.

919

املطًب األ :ٍٚحتزٜو ايدع ٣ٛاملتعًك ١بفعٌ عدٚاْ ٞأَاّ احملهُ ١اجلٓا ١ٝ٥ايدٚي.١ٝ

919

ايفزع األ :ٍٚاإلحاي َٔ ١دٚي ١طزف أ ٚتصزف املدع ٞايعاّ تًكاٝ٥ا.

992

أٚال :اإلحاي ١ايصادر َٔ ٠دٚي ١طزف.

992

ثاْٝا :اإلحاي ١ايصادر َٔ ٠املدع ٞايعاّ.

991

ايفزع ايجاْ :ٞاإلحاي ١ايصادر ٠عٔ دلًط األَٔ.

911

أٚالَ :ربرات َٓح اجملًط صًط ١اإلحاي.١

911

ثاْٝا :إجزا٤ات حتزٜو ايدع َٔ ٣ٛخالٍ إحاي ١اجملًط.

916

املطًب ايجاْ :ٞايضًطات ايتهُ ١ًٝٝألجٗش ٠أخز.٣

969

ايفزع األ :ٍٚاالختصاص املد ٍٛألجٗش ٠األَِ املتخد.٠

961

أٚال :دٚر اجلُع ١ٝايعاَ.١

961

ثاْٝا :دٚر ذلهُ ١ايعدٍ ايدٚي ١ٝيف ايتصد ٟجلزمي ١ايعدٚإ.

969

619

ايفزع ايجاَْ :ٞبدأ ايتهاٌَ بني ايكطا ٤اجلٓا ٞ٥ايٛطين ٚايكطا ٤ايدٚي.ٞ

916

أٚال :تفعَ ٌٝبدأ ايتهاٌَ.

916

ثاْٝا :آثار َبدأ ايتهاٌَ .

918

ايفصٌ ايجاْ :ٞحتدٜات ايتصد ٟجلزمي ١ايعدٚإ ٚحتكٝل ايعداي ١اجلٓا ١ٝ٥ايدٚي.١ٝ

947

املبخح األ : ٍٚاملضٛ٦ي ١ٝايكاْ ١ْٝٛعٔ جزمي ١ايعدٚإ.

948

املطًب األ :ٍٚاملضٛ٦ي ١ٝايكاْ ١ْٝٛيًدٚي.١

948

ايفزع األَ :ٍٚضٛ٦ي ١ٝايدٚي ١عٔ جزمي ١ايعدٚإ.

948

أٚال :إصٓاد ايعٌُ غري املغزٚع يًدٚي ١عٔ خزقٗا ايتشاَا دٚيٝا.

948

ثاْٝا  :ايعزٚف ايٓاف ١ٝيًُضٛ٦ي.١ٝ

974

ايفزع ايجاْ :ٞايٓتا٥ج ايكاْ ١ْٝٛيًُضٛ٦ي ١ٝايدٚي ١ٝيًدٚي.١

981

أٚال :ايٓتا٥ج ايكاْ ١ْٝٛيًُضٛ٦ي ١ٝعٔ ايعدٚإ يف حل ايدٚي ١املعتد.١ٜ

981

ثاْٝا:ايٓتا٥ج ايكاْ ١ْٝٛيًُضٛ٦ي ١ٝعٔ ايعدٚإ يف َٛاجٗ ١بك ١ٝايد.ٍٚ

988

املطًب ايجاْ :ٞاملضٛ٦ي ١ٝاجلٓا ١ٝ٥ايفزد ١ٜعً ٢جزمي ١ايعدٚإ.

991

ايفزع األْ :ٍٚضب ١املضٛ٦ي ١ٝاجلٓا ١ٝ٥يألفزاد عٔ جزمي ١ايعدٚإ.

999

أٚال :تطٛر ْعاّ املضٛ٦ي ١ٝايفزد ١ٜقبٌ ظٗٛر احملهُ ١اجلٓا ١ٝ٥ايدٚي.١ٝ

999

ثاْٝا :تطٛر ْعاّ املضٛ٦ي ١ٝايفزد ١ٜبعد اعتُاد ْعاّ احملهُ ١اجلٓا ١ٝ٥ايدٚي.١ٝ

999

ايفزع ايجاْ :ٞأصباب اَتٓاع املضٛ٦ي ١ٝاجلٓا ١ٝ٥ايفزد.١ٜ

126

أٚال :األصباب اخلاص ١بايكاد ٠ظزمي ١ايعدٚإ.

126

ثاْٝا :األصباب ايعاَ ١الْتفا ٤املضٛ٦ي.١ٝ

127

املبخح ايجاْ :ٞاألعهاٍ احلدٜج ١الصتعُاٍ ايك ٠ٛيف ايعالقات ايدٚي.١ٝ

116

املطًب األ :ٍٚتطٛر أصًٛب ايتدخٌ اإلْضاْ.ٞ

111

ايفزع األَ :ٍٚدَ ٣غزٚع ١ٝايتدخٌ يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ.

111

أٚال :اإلطار ايعاّ يًتدخٌ ٚفزض ١ٝحتٛي٘ إىل عدٚإ.

114

ثاْٝا :رٚاج فهز ٠ايتدخٌ يف ايعالقات ايدٚي.١ٝ

194

ايفزع ايجاْ :ٞحاالت ايتدخٌ ايعضهز ٟملهافخ ١اإلرٖاب ٚقاٝ٥ا (دراص ١تطبٝك.)١ٝ

112

أٚال :ايتدخٌ ايعضهز ٟيف ايعزام .9221

111

ثاْٝا :ايتدخٌ ايعضهز ٟيف مشاٍ َاي.ٞ

116

املطًب ايجاْ :ٞاحنزافات تطبٝل ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاجلٓا ٞ٥خبصٛص جزمي ١ايعدٚإ.

119

ايفزع األ :ٍٚتٛصع ْطام االْتٗانات اجلض ١ُٝملبادئ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْضاْ.ٞ

119

692

أٚال :تأثز َبد ٞ٥اإلْضاْٚ ١ٝايطزٚر ٠احلزب ١ٝظزمي ١ايعدٚإ.

119

ثاْٝا :تأثز َبد ٞ٥ايتٓاصب ٚايتُٝٝش ظزمي ١ايعدٚإ.

167

ايفزع ايجاْ :ٞأصًخ ١ايدَار ايغاٌَ ٚخصدص ١احلزب.

111

أٚال :خصدص ١احلزب.

111

ثاْٝا :اْطبام ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاجلٓا ٞ٥يف حاي ١اصتعُاٍ أصًخ ١ايدَار ايغاٌَ(بايرتنٝش عً ٢ايضالح

149

ايٓ.)ٟٚٛ
خالص ١ايباب ايجاْ.ٞ

171

خامت.١

179

قا ١ُ٥املزاجع.

174

فٗـــــزظ

416
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