
  

  

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
  مولود معمريمولود معمري  جامعةجامعة

  كلية الحقوق و العلوم السياسيةكلية الحقوق و العلوم السياسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانونمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون
  فرع تحوالت الدولةفرع تحوالت الدولة

  
  

اعداد الطالبة :                                                    اشراف اعداد الطالبة :                                                    اشراف 

  األستاذ:األستاذ:

  أ.د.كاشر عبد القادرأ.د.كاشر عبد القادر                                                                                                توبواش فطيمة    توبواش فطيمة    

  

  المناقشة:المناقشة:لجنة لجنة 

الجزائر الجزائر ، ، المدرسة العليا للعلوم السياسيةالمدرسة العليا للعلوم السياسية، ،   أأ  محاضرمحاضرأستاذ أستاذ   ،،د. خلفان كريمد. خلفان كريم

  ....رئيسا ....رئيسا 

  ر عبد القادر، أستاذ ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو...مقررار عبد القادر، أستاذ ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو...مقرراكاشكاش  أ.د.أ.د.      

  وزو...ممتحناوزو...ممتحنا  ذ محاضرأ ،جامعة مولود معمري، تيزيذ محاضرأ ،جامعة مولود معمري، تيزيد. يحياوي أعمر، أستاد. يحياوي أعمر، أستا

  ....................................................................................................13201320//2121//0303......تاريخ المناقشة:تاريخ المناقشة:

  حق الدفاع الشرعيحق الدفاع الشرعي

  من روح ميثاق ألمم المتحدةمن روح ميثاق ألمم المتحدة

  نحو التوجهات التطبيقية الجديدةنحو التوجهات التطبيقية الجديدة
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 شكر لكمة

  
  أتقدم بخالص شكري و تقديري الي:أتقدم بخالص شكري و تقديري الي:

  
األستاذ  المشرف عبد القادر كاشير على توجيهاته األستاذ  المشرف عبد القادر كاشير على توجيهاته --

  القيمة طيلة فترة البحث وتعهده بالتصويب القيمة طيلة فترة البحث وتعهده بالتصويب 
الي أعضاء لجنة المناقشة األستاذ خلفان كريم و الي أعضاء لجنة المناقشة األستاذ خلفان كريم و --

  األستاذ يحياوي أعمر على قبولهما نقد مذكرتي األستاذ يحياوي أعمر على قبولهما نقد مذكرتي 
  مولود معمري مولود معمري     جامعةجامعة،،كل أساتذة كلية الحقوق كل أساتذة كلية الحقوق     الىالى--

  وزووزو--تيزيتيزي
  الى كل الطاقم االداري لكلية الحقوق و موظفيها.الى كل الطاقم االداري لكلية الحقوق و موظفيها.--
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    فطيمةفطيمة                                                                                                                                                    
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  اهداءاهداء
  

ني إلتمام ني إلتمام ووشجعشجع  ين ين اللذاللذ  و اخواتي و اخواتي   الى أبي وأميالى أبي وأمي
  مذكرتيمذكرتي

  الى زوجي وابني وكل أفراد عائلتيالى زوجي وابني وكل أفراد عائلتي  
  وخالي رحمهما هللا وخالي رحمهما هللا جدتاي جدتاي الى روح الى روح 

  الى أصدقائيالى أصدقائي
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  ::  قائمة أهم المختصراتقائمة أهم المختصرات
  

  أوال باللغة العربية:أوال باللغة العربية:

  

  ص:صفحةص:صفحة

  الصفحة الى الصفحةالصفحة الى الصفحة  منمن  ص ص:ص ص:

  

  ::  ثانيا باللغة الفرنسيةثانيا باللغة الفرنسية  

  

AAFFDDII  ::  AAnnnnuuaaiirree  ffrraannççaaiiss  ddee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  

AAFFRRII  ::  AAnnnnuuaaiirree  FFrraannççaaiiss  ddee  rreellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  

AAIIDDII  ::  AAnnnnuuaaiirree  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  

CCIIJJ  ::  CCoouurr  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  jjuussttiiccee  

IInn  ::  DDaannss  

IIbbiidd..  ::  MMêêmmee  oouuvvrraaggee    

LLGGDDJJ  ::  LLiibbrraaiirriiee  ggéénnéérraallee  ddee  ddrrooiitt  eett  ddee  jjuurriisspprruuddeennccee  

NN  ::  NNuumméérroo  

OONNUU  ::  OOrrggaanniissaattiioonnss  ddeess  nnaattiioonnss  uunniieess..  

OOpp  cciitt  ::  OOppuuss  CCiittaattooss..    

OOTTAASSEE  ::  OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  ttrraaiittéé  ddee  ll’’AAssiiee  dduu  SSuudd--EEsstt::  

PP  ::  PPaaggee  

PPPP  ::  DDee  ppaaggee  àà  ppaaggee..  

RRCCAADDII  ::  RReeccuueeiill  ddeess  ccoouurrss  ddee  ll’’AAccaaddéémmiiee  ddee  ddrrooiitt  

iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  llaa  HHaayyee      

RRBBDDII  ::  RReevvuuee  bbeellggee  ddee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  

RRGGDDIIPP  ::  RReevvuuee  ggéénnéérraallee  ddee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppuubblliiqquuee    
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  ::مقدمةمقدمة  

  

كانت تتمتع  حيث القوةلم يقم القانون الدولي التقليدي على تقييد حق الدول في استعمال 

ففي تلك ،كلما رأت فيها تحقيقا لمصالحها الحيوية  بحرية و سلطة تقديرية في شن الحرب

الن الدولة قد خولت ،مدلول قانوني  أياآلونة لم يكن  لحق الدفاع الشرعي  آية فائدة وال 

وهو حقها في الحرب  أالفسها ما هو أكثر اتساعا منه لن
1
. 

 حق مع التطور الذي شاهدته العالقات الدولية وفقه القانون الدولي بدأ االتجاه إلى تقييد

اللجوء للقوة بتقييد حق اللجوء للحرب. ففي العصور الوسطى سادت فكرة الحرب العادلة  

 belum justum، ى لتقيد حق الحرب بتوفر سبب ضروري و التي تعتبر المحاولة األول

هذا الصدد "أن الحرب الناشبة بدون سبب الدفاع  في Cicéron مقبول لتطبيقه. يقول 

 ،سانت توماس اإلكويني ،وردع العدو حربا غير عادلة" ثم جاء بعده. جرو تيوس

. وفيتورياو سوريز. كلهم استندوا إلى أفكار متشابهة لتلك التي دافع عنها سيسرون

. فاعتبروا الحرب أخر وسيلة تلجأ إليها الدولة ضحية االعتداء على أحد حقوقها 
2

 

 SUAREZ يِؤكد   
3

الحرب العادلة قبل كل شيء وسيلة  لتطبيق القانون لنصرة   »أن  

الحق و مكافحة الظلم وتأكيد العدالة "
4

 

 حين تقول في
1

Suzanne Bastide سلطة  بأن "الحرب تكون عادلة إذا أعلنت عن

اعتداء مقصود و جسيم على حق و بحسن نية تتصرف  ،مختصة من أجل سبب عادل

 بيقين وفقا لمتطلبات الحرص و العدالة".
2 

                                                                              
11
  .           .           967967ص ص ، ، 77117711، ،   الطبعة الثانيةالطبعة الثانية، ،   مطابع دار الحقيقمطابع دار الحقيق، ، لشرعي في القانون الدولي الجنائيلشرعي في القانون الدولي الجنائيحق الدفاع احق الدفاع ا  محمد خلف:محمد خلف:  ﴾﴾    
22

  711711  --716716ص ص ص ص   ::المرجع نفسهالمرجع نفسه﴾﴾

  أنظر :أنظر :--

--HHaannss  WWEEHHBBEERRGG::  LL''iinntteerrddiiccttiioonn  dduu  rreeccoouurrss  àà  llaa  ffoorrccee  lleess  pprriinncciippeess  eett  lleess  pprroobbllèèmmeess  qquuii  ssee  

ppoosseenntt,,  RRCCAADDII  ,,11995511,,  TToommee  11  ;;  PP  1122..  
33
  ))  ÉÉttaaiitt  uunn  pphhiilloossoopphhee  eett  tthhééoollooggiieenn  jjééssuuiittee  eessppaaggnnooll,,  ggéénnéérraalleemmeenntt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  ll’’uunn  ddeess  

pplluuss  ggrraannddss  ssccoollaassttiiqquueess  aapprrèèss  TThhoommaass  dd  AAqquuiinn..iill  ffiitt  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ccééllèèbbrree  ÉÉccoollee  ddee  SSaallaammaannqquuee..  
44  JJeeaann  DDEELLIIVVAANNIISS  ::  LLaa  llééggiittiimmee    ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  PPuubblliicc  mmooddeerrnnee  LLGGDDJJ,,  PPaarriiss,,  

11997711,,  PP  99  
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جاء عهد عصبة األمم معلنا عصر التنظيم الدولي، فتم إنشاء أول منظمة دولية مهمتها جاء عهد عصبة األمم معلنا عصر التنظيم الدولي، فتم إنشاء أول منظمة دولية مهمتها 

بة نجد أنها لم بة نجد أنها لم إذا تطلعنا إلى نصوص عهد العصإذا تطلعنا إلى نصوص عهد العص  ..الحفاظ على السلم و األمن الدوليينالحفاظ على السلم و األمن الدوليين

تضمن نصاً صريحاً يمنع اللجوء للحرب و إنما أخذ بالتفرقة بين الحرب المشروعة تضمن نصاً صريحاً يمنع اللجوء للحرب و إنما أخذ بالتفرقة بين الحرب المشروعة يي

33وغير المشروعة.وغير المشروعة.
  

  

  تعتبر الحرب غير مشروعة في الحاالت التالية: تعتبر الحرب غير مشروعة في الحاالت التالية: 

ـ حرب العدوان ضد السالمة اإلقليمية و االستقالل السياسي لعضو من أعضاء العصبة ـ حرب العدوان ضد السالمة اإلقليمية و االستقالل السياسي لعضو من أعضاء العصبة 

  (. (.   0101)م)م

أشهر على صدور تقرير مجلس العصبة أو الحكم أشهر على صدور تقرير مجلس العصبة أو الحكم   33ل انقضاء فترة ل انقضاء فترة ـ الحرب التي تنشب قبـ الحرب التي تنشب قب

  ((  1122  . )م. )مالحكم القضائيالحكم القضائيأو أو   بقرار التحكيمبقرار التحكيم

  (.(.  00/ / 0101ـ إذا شنت الحرب قبل عرض النزاع للحل بالطرق السلمية ) مـ إذا شنت الحرب قبل عرض النزاع للحل بالطرق السلمية ) م

( أو اللجوء ( أو اللجوء   44//0303ـ الحرب الموجهة ضد دولة قبلت قرار التحكيم أو الحكم القضائي. ) م ـ الحرب الموجهة ضد دولة قبلت قرار التحكيم أو الحكم القضائي. ) م 

44(. (.   66//0101لة قبلت توصيات مجلس العصبة الصادر باإلجماع ) م لة قبلت توصيات مجلس العصبة الصادر باإلجماع ) م إلى الحرب ضد دوإلى الحرب ضد دو
  

  

النص النص   تعتبر الحرب مشروعة في حالة الدفاع الشرعي في ظل عصبة األمم رغم عدمتعتبر الحرب مشروعة في حالة الدفاع الشرعي في ظل عصبة األمم رغم عدم

55عليه صراحة إذ يمكن استنتاجه من نصوص عهد العصبة.عليه صراحة إذ يمكن استنتاجه من نصوص عهد العصبة.
  

                                                                                                                                                                                                                                        
11
  ))  PPrrooffeesssseeuurr  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  

  
22
))  JJeeaann  DDEELLIIVVAANNIISS  ::  LLaa  llééggiittiimmee    ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  PPuubblliicc  mmooddeerrnnee  LLGGDDJJ,,  PPaarriiss,,  

11997711,,  PPPP  99--1100..  

  
33
  ..  642642--  646646ص صص ص  ، ، 60066006  ،،  القاهرةالقاهرة،،الطبعة األولى الطبعة األولى ، ، ٳيتراك للطباعةٳيتراك للطباعة، ، و الخير: القانون الدولي المعاصرو الخير: القانون الدولي المعاصرمصطفى أحمد أبمصطفى أحمد أب((    

  
44
))  NNaarrcciissssee  MMoouueelllléé  KKOOMMBBII  ::  llaa  gguueerrrree  pprréévveennttiivvee  eett  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  DDIIAANNOOIIAA,,  pprreemmiièèrree  

EEddiittiioonn,,  22000066,,  PP  2233  

  

  
55
أن الدولة التي تلجا إلى الحرب إخالال بالتزاماتها في العهد الخاصة بفض المنازعات بالطرق أن الدولة التي تلجا إلى الحرب إخالال بالتزاماتها في العهد الخاصة بفض المنازعات بالطرق ««  ::  من عهد عصبة األمممن عهد عصبة األمم  77//7676تنص م تنص م ( (     

  »»كأنها قامت بعمل حربي ضد جميع دول األعضاء في العصبة.كأنها قامت بعمل حربي ضد جميع دول األعضاء في العصبة.  ررتعتبتعتب  السلمية،السلمية،
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ة ة بل اكتفت بإيراد تقيدات شكليبل اكتفت بإيراد تقيدات شكلي  ،،لم تنجح عصبة األمم في تحريم الحرب تحريماً مطلقاً لم تنجح عصبة األمم في تحريم الحرب تحريماً مطلقاً 

تبّرر بها الدول لجوئها للقوة لحل المنازعات فيما تبّرر بها الدول لجوئها للقوة لحل المنازعات فيما   ،،ظلت ثغرات قانونية واضحةظلت ثغرات قانونية واضحةفف  ،،عليهعليه

تم إبرام العديد من االتفاقيات إلى تم إبرام العديد من االتفاقيات إلى   ،،بينها أو الحفاظ على مصالحها. و لتكملة هذا القصوربينها أو الحفاظ على مصالحها. و لتكملة هذا القصور

(. فالهدف األساسي لمشروع (. فالهدف األساسي لمشروع     BBrriiaanndd  KKeelllloogggg11992288غاية انعقاد مؤتمر باريس )غاية انعقاد مؤتمر باريس )

يتمثل في تسهيل عملية تحديد التسلح. كما وصف في مادته األولى يتمثل في تسهيل عملية تحديد التسلح. كما وصف في مادته األولى المساعدة  المتبادلة المساعدة  المتبادلة 

11الحرب العدوانية بأنها جريمة دولية الحرب العدوانية بأنها جريمة دولية 
   . .  

  

في مادته الثانية على التزام الدول بعدم في مادته الثانية على التزام الدول بعدم الذي نص الذي نص   ،،02140214ثم جاء بروتوكول جنيف ثم جاء بروتوكول جنيف 

و و   ) حالة مقاومة األفعال العدوانية () حالة مقاومة األفعال العدوانية (حالتين هما حالة الدفاع الشرعيحالتين هما حالة الدفاع الشرعي  فيفياللجوء للحرب اال اللجوء للحرب اال 

األمم التي تكون متفقة مع األمم التي تكون متفقة مع التي يأمر بها المجلس أو جمعية عصبة التي يأمر بها المجلس أو جمعية عصبة   الة تنفيذ األفعال الة تنفيذ األفعال حح

حيز النفاذ لسبب عدم حيز النفاذ لسبب عدم   لم يدخللم يدخل  ه ه غير أنغير أننصوص هذا البروتكول و نصوص العهد سلفا نصوص هذا البروتكول و نصوص العهد سلفا 

      توقيع بريطانيا عليه وفشل مفاوضات نزع السالح.توقيع بريطانيا عليه وفشل مفاوضات نزع السالح.

  

  ،،وقعت اتفاقيات  لوكا رنووقعت اتفاقيات  لوكا رنو      02021111و في عام و في عام   ،،كال من المعاهدتين لم تدخل حيز التنفيذ كال من المعاهدتين لم تدخل حيز التنفيذ   

الذي تنص مادته الثانية على  عدم اللجوء للحرب الذي تنص مادته الثانية على  عدم اللجوء للحرب   22  ،،من أهم هذه االتفاقيات ميثاق الراينمن أهم هذه االتفاقيات ميثاق الراين

33من بينها الدفاع الشرعيمن بينها الدفاع الشرعي،،في  حاالت محددة في  حاالت محددة 
..  

  

                                                                                                                                                                                                                                        
لى تقرير يوافق عليه أعضاء المجلس باإلجماع فيما عدا مندوبي طرف أو لى تقرير يوافق عليه أعضاء المجلس باإلجماع فيما عدا مندوبي طرف أو إذا لم ينته المجلس إإذا لم ينته المجلس إ««  ::  من عهد عصبة األمممن عهد عصبة األمم  11//7979كما تنص م كما تنص م 

  . . »»فيتحفظ أعضاء العصبة ألنفسهم بالحق في اتخاذ أي عمل يرونه ضروريا لحفظ  حق العدلفيتحفظ أعضاء العصبة ألنفسهم بالحق في اتخاذ أي عمل يرونه ضروريا لحفظ  حق العدل  ،،أكثر من أطراف النزاعأكثر من أطراف النزاع

  
11
  ))  HHaannss  WWEEHHBBEERRGG  ::  LL''iinntteerrddiiccttiioonn  dduu  rreeccoouurrss  àà  llaa  ffoorrccee,,  OOpp,,  cciitt,,  pp..  4400..  

  
22
  االعتداء بين دول الخمسة : بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، بلجيكا و ألمانيا .االعتداء بين دول الخمسة : بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، بلجيكا و ألمانيا .  ( يضمن عدم( يضمن عدم    

33
  ..606011صص  السابق،السابق،المرجع المرجع   ،،لشرعي في القانون الدولي الجنائيلشرعي في القانون الدولي الجنائيمحمد خلف: حق الدفاع امحمد خلف: حق الدفاع ا  ((    
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بعد فشل عصبة األمم في منع اللجوء للقوة بكل صورها. جاء ميثاق بريان كيلوج  بعد فشل عصبة األمم في منع اللجوء للقوة بكل صورها. جاء ميثاق بريان كيلوج  

دولية منعت منعا مطلقا و شامال اللجوء للقوة  في دولية منعت منعا مطلقا و شامال اللجوء للقوة  في الذي أعتبر أول وثيقة الذي أعتبر أول وثيقة   ،،02110211

و نص في مادته الثانية على و نص في مادته الثانية على   ،،العالقات الدولية. فمادته األولى أدانت اللجوء للحربالعالقات الدولية. فمادته األولى أدانت اللجوء للحرب

أي كانت طبيعتها ومصدرها بالوسائل أي كانت طبيعتها ومصدرها بالوسائل   ،،ضرورة تسوية الخالفات و المنازعات الدوليةضرورة تسوية الخالفات و المنازعات الدولية

  ..السلميةالسلمية

  

ينص عليه صراحة. إنما يمكن ينص عليه صراحة. إنما يمكن   حق الدفاع الشرعي و لمحق الدفاع الشرعي و لم  كلوجكلوجلم يحرم ميثاق بريان لم يحرم ميثاق بريان 

استخالصه من المذكرات التفسيرية التي قدمتها حكومة الدول فيما يتعلق بتطبيق المادة استخالصه من المذكرات التفسيرية التي قدمتها حكومة الدول فيما يتعلق بتطبيق المادة 

  02110211  مارسمارس  3131  مذكرتها التفسيرية فيمذكرتها التفسيرية في  فالحكومة الفرنسية قدمتفالحكومة الفرنسية قدمت  األولى من الميثاق. األولى من الميثاق. 

حق الدفاع حق الدفاع بالنسبة للموقعين على الميثاق ال يشمل التنازل المعلن في الميثاق بالنسبة للموقعين على الميثاق ال يشمل التنازل المعلن في الميثاق » » تقول:  تقول:  

  »»..الشرعيالشرعي

  

تقريرا للدول أكدت فيه بأن الميثاق ال تقريرا للدول أكدت فيه بأن الميثاق ال   02110211جوان جوان   1313قدمت الحكومة األمريكية في قدمت الحكومة األمريكية في 

يمنع الحق في الدفاع الشرعي و هو تحفظ قصدت به الواليات المتحدة األخذ  بمبدأ يمنع الحق في الدفاع الشرعي و هو تحفظ قصدت به الواليات المتحدة األخذ  بمبدأ 

تقرر ما إذ كانت تقرر ما إذ كانت   ااوحدهوحده  ،،مونرو في إطار الدفاع الشرعي، إذ أكدت أن كل دولةمونرو في إطار الدفاع الشرعي، إذ أكدت أن كل دولة

  للجوء إلى حرب الدفاع الشرعيللجوء إلى حرب الدفاع الشرعيالظروف تقتضى االظروف تقتضى ا

..  

مذكراتهم التحفظية بعد التوقيع على الميثاق مذكراتهم التحفظية بعد التوقيع على الميثاق   ،،02110211أكتوبر أكتوبر 0202قدم البريطانيون في قدم البريطانيون في 

فبتالي فإن فبتالي فإن   ،،هناك بعض المناطق لها أهمية خاصة بالنسبة لسالمتنا و أمنناهناك بعض المناطق لها أهمية خاصة بالنسبة لسالمتنا و أمننا» » يقولون بأن يقولون بأن 

  »»فاع الشرعيفاع الشرعيحمايتها من أي هجوم يعتبر بالنسبة لإلمبراطورية البريطانية من قبيل الدحمايتها من أي هجوم يعتبر بالنسبة لإلمبراطورية البريطانية من قبيل الد

  

إذ عرف الدفاع الشرعي إذ عرف الدفاع الشرعي   ،،خطوة فعالة في تقويم القواعد الدوليةخطوة فعالة في تقويم القواعد الدولية  كلوجكلوجيعتبر ميثاق بريان يعتبر ميثاق بريان 

تحول عميق ، الحالة الواحدة الغير الممنوعة للجوء للقوة . فالفقه و حكومة الدول تحول عميق ، الحالة الواحدة الغير الممنوعة للجوء للقوة . فالفقه و حكومة الدول 

((    AAuuttoo  pprrootteeccttiioonnتنازلت عن الخلط بين الدفاع الشرعي وحماية النفس )تنازلت عن الخلط بين الدفاع الشرعي وحماية النفس )
11

ليستعمل ليستعمل   

                                                                              
11
  ))  JJeeaann  DDEELLIIVVAANNIISS  ::  LLaa  llééggiittiimmee    ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  PPuubblliicc  mmooddeerrnnee  OOpp..cciitt..,,  pppp..2211--2222  
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الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي .إالّ أن الدول أعطيت هذا األخير الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي .إالّ أن الدول أعطيت هذا األخير   ،،طلح طلح بإجماع مصبإجماع مص

11مفهوما يتفق مع وجهة نظرها ومصالحها مفهوما يتفق مع وجهة نظرها ومصالحها 
..  

  

كان  تطبيق الدفاع الشرعي في إطار ميثاق بريان  كيلوج  متروك للسلطة التقديرية كان  تطبيق الدفاع الشرعي في إطار ميثاق بريان  كيلوج  متروك للسلطة التقديرية 

لمبدأ لمبدأ للدول األعضاء و لم ينص الميثاق على العقوبات التي توقع على الدول المخالفة للدول األعضاء و لم ينص الميثاق على العقوبات التي توقع على الدول المخالفة 

  منع اللجوء للقوة في العالقات الدولية .منع اللجوء للقوة في العالقات الدولية .

  

جاء ميثاق األمم المتحدة ليكمل الخطوة النهائية في مراحل حظر الحرب و اللجوء للقوة جاء ميثاق األمم المتحدة ليكمل الخطوة النهائية في مراحل حظر الحرب و اللجوء للقوة 

في العالقات الدولية، فلم تكن المعاهدات والوثائق الدولية التي صدرت قبله كافية لتجنب في العالقات الدولية، فلم تكن المعاهدات والوثائق الدولية التي صدرت قبله كافية لتجنب 

تاريخ المجتمع الدولي تم تحريم تاريخ المجتمع الدولي تم تحريم مرة في مرة في   للالثانية. ألوالثانية. ألوالعالم خطر الحرب العالمية العالم خطر الحرب العالمية 

  22  ..استخدام القوة بصفة أصلية و شاملة في مواضيع عديدة من الميثاق استخدام القوة بصفة أصلية و شاملة في مواضيع عديدة من الميثاق 

  

يعتبر بمثابة دستور جديد لجماعة دولية متطورة تحافظ على حقوق الدول والشعوب يعتبر بمثابة دستور جديد لجماعة دولية متطورة تحافظ على حقوق الدول والشعوب 

حفظ السلم  و األمن   حفظ السلم  و األمن   :»:»كما نصت مادته األولى في الفقرة األولى على كما نصت مادته األولى في الفقرة األولى على   ..بالطرق القانونيةبالطرق القانونية

ي  و  تحقيقاً  لهذه  الغاية  تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي ي  و  تحقيقاً  لهذه  الغاية  تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي الدولالدول

بالسلم ،وتتذرع بالسلم ،وتتذرع   تهدد السلم وإلزالتها و تقمع أعمال العدوان و غيرها من وجوه اإلخاللتهدد السلم وإلزالتها و تقمع أعمال العدوان و غيرها من وجوه اإلخالل

بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل و القانون الدولي لحل المنازعات  الدولية التي قد بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل و القانون الدولي لحل المنازعات  الدولية التي قد 

  33  ««لى اإلخالل بالسلم أو تسويتها لى اإلخالل بالسلم أو تسويتها تؤدي إتؤدي إ

  

كونه أقر الحق في الدفاع كونه أقر الحق في الدفاع   ،،لم يحرم ميثاق األمم المتحدة استخدام القوة بصفة مطلقةلم يحرم ميثاق األمم المتحدة استخدام القوة بصفة مطلقة

تمثل همزة الوصل بين حقوق تمثل همزة الوصل بين حقوق   ،،حجر الزاوية  في الميثاق حجر الزاوية  في الميثاق     1010المادة  المادة    ررالشرعي. فتعتبالشرعي. فتعتب

                                                                              
11
  ))IIbbiidd..::  pp  2233..  

  

  
22
  ص ص 1414سنة النشر، صسنة النشر، ص  ننلقواعد القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية، القاهرة،  دولقواعد القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية، القاهرة،  دو  اانبيل أحمد حلمي: االرهاب الدولي وفقنبيل أحمد حلمي: االرهاب الدولي وفق( (     

  

  //66و المادة و المادة   77//77المادة المادة   ،،02410241//0101//1414دخل حيز النفاذ في دخل حيز النفاذ في   الذيالذي  المتحدةالمتحدةميثاق األمم ميثاق األمم       ((    33  
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11و حقوقها وفقا للميثاق .و حقوقها وفقا للميثاق .  التزاماتهاالتزاماتهاالدول المطلقة قبل الميثاق وبين الدول المطلقة قبل الميثاق وبين 
و لكونها صمام األمان و لكونها صمام األمان   

يعطي للدول حق التصرف بشكل فردي أو جماعي إذا تعطل مجلس األمن بسبب حق يعطي للدول حق التصرف بشكل فردي أو جماعي إذا تعطل مجلس األمن بسبب حق 

أداة للخروج من الطريق المسدود الذي قد يصل إليه أداة للخروج من الطريق المسدود الذي قد يصل إليه   1010فالمادة فالمادة     ،،االعتراض )الفيتو( االعتراض )الفيتو( 

  مجلس األمن بسبب الخالف بين أعضائه مجلس األمن بسبب الخالف بين أعضائه 
22
..  

  

يتمكن مجلس األمن من مباشرة يتمكن مجلس األمن من مباشرة فقد تتعرض إحدى الدول لهجوم أو عدوان مسلح دون أن فقد تتعرض إحدى الدول لهجوم أو عدوان مسلح دون أن 

سلطاته المخولة له وفقا للفصل السابع من الميثاق، فهذا الحق يعد الزما و ضروريا لتدافع سلطاته المخولة له وفقا للفصل السابع من الميثاق، فهذا الحق يعد الزما و ضروريا لتدافع 

33الدولة عن الخطر الذي يهدد آمنها و استقاللها الدولة عن الخطر الذي يهدد آمنها و استقاللها 
. كما أنه ما بين لحظة االعتداء و لحظة . كما أنه ما بين لحظة االعتداء و لحظة   

منية تكفي لتعرض منية تكفي لتعرض هناك فترة زهناك فترة ز،،إجراءات األمن الجماعي من طرف األمم المتحدة إجراءات األمن الجماعي من طرف األمم المتحدة   اتخاذاتخاذ

  حياة  و أمن الدولة للخطر إذا لم تلجأ إلى قوتها للدفاع عن نفسها حياة  و أمن الدولة للخطر إذا لم تلجأ إلى قوتها للدفاع عن نفسها 
44
   . .  

  

يفترض حق الدفاع الشرعي استخدام القوة المسلحة لذلك تّم تكريسه بصفة صريحة في يفترض حق الدفاع الشرعي استخدام القوة المسلحة لذلك تّم تكريسه بصفة صريحة في   

التي تنص:التي تنص:  1010ميثاق األمم المتحدة في المادة ميثاق األمم المتحدة في المادة    

رادى أو جماعات في الدفاع رادى أو جماعات في الدفاع ليس في هذا الميثاق ما يضعف الحق الطبيعي للدول ، فليس في هذا الميثاق ما يضعف الحق الطبيعي للدول ، ف  »»

عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة و ذلك إلى أن يتخذ عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة و ذلك إلى أن يتخذ 

مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم و األمن الدوليين و التدابير التي اتخذها مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم و األمن الدوليين و التدابير التي اتخذها 

ابير بأي ابير بأي استعماال لحق الدفاع الشرعي تبلغ إلى المجلس فوراً و ال تؤثر تلك التداستعماال لحق الدفاع الشرعي تبلغ إلى المجلس فوراً و ال تؤثر تلك التد،،األعضاء األعضاء 

الميثاق من الحق في أن الميثاق من الحق في أن   حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكامحال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام

                                                                              
11
دار دار   ،،راسات في القانون الدولي المقارنراسات في القانون الدولي المقارندد  ،،فاع الشرعي في القانون الدولي العام و ميثاق األمم المتحدةفاع الشرعي في القانون الدولي العام و ميثاق األمم المتحدة( جمال الدين عطية المحامي: الد( جمال الدين عطية المحامي: الد  

  ..77ص ص   ،،دون سنة النشردون سنة النشر  ،،بيروتبيروت  ،،الفكر الحديثالفكر الحديث

  
22
النهضة النهضة   داردار  ،،الطبعة األولىالطبعة األولى  ،،( علي إبراهيم : الحقوق و الواجبات الدولية في عالم متغير ، المبادئ الكبرى و النظام الدولي الجديد( علي إبراهيم : الحقوق و الواجبات الدولية في عالم متغير ، المبادئ الكبرى و النظام الدولي الجديد    

  ..  229229ـ ـ   224224ص ص ص ص   ،،77797779  ،،القاهرةالقاهرة  ،،العربيةالعربية

صص،،  1111 ألردنألردناا، ،   60046004،،   الطبعة األولىالطبعة األولى  ،،دار وائل للنشردار وائل للنشر  ،،القوة في القانون الدولي المعاصرالقوة في القانون الدولي المعاصرمحمد خليل الموسى: استخدام محمد خليل الموسى: استخدام   ((    
33
  

  
44
دار دار   ،،اعد القانون الدولي المعاصراعد القانون الدولي المعاصروء قووء قو( أبو الخير أحمد عطية عمر: نظرية الضربات العسكرية االستباقية ) الدفاع الوقائي ( في  ض( أبو الخير أحمد عطية عمر: نظرية الضربات العسكرية االستباقية ) الدفاع الوقائي ( في  ض    

  ..  7070صص، ،   60096009  ،،النهضة العربيةالنهضة العربية
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ي وقت ما يرَى ضرورة التخاذ من األعمال لحفظ السلم و األمن الدوليين أو ي وقت ما يرَى ضرورة التخاذ من األعمال لحفظ السلم و األمن الدوليين أو أأيتخذ في يتخذ في 

11  .«.«إعادته إلى نصابه إعادته إلى نصابه 
  

  

مقيد بشروط مقيد بشروط   أن حق الدفاع الشرعي ليس حقاً مطلقاً بل تطبيقهأن حق الدفاع الشرعي ليس حقاً مطلقاً بل تطبيقه  1010يتضح من نص المادة يتضح من نص المادة 

  يقوم بها مجلس األمن.  يقوم بها مجلس األمن.    ،،محددة و تنفيذه يخضع لرقابة الحقةمحددة و تنفيذه يخضع لرقابة الحقة

  

من ضمن هذه األحكام هل يمكن اعتبار الدفاع الشرعي في القانون الدولي قاعدة من من ضمن هذه األحكام هل يمكن اعتبار الدفاع الشرعي في القانون الدولي قاعدة من 

  ؟ .؟ .  القواعد األساسية أم أنها مجرد قاعدة ثانويةالقواعد األساسية أم أنها مجرد قاعدة ثانوية

  

إذ يشكل إذ يشكل   ،،لقانونيةلقانونيةيرى جانب من الفقه أن الدفاع الشرعي ال يمكن مقارنته مع القاعدة ايرى جانب من الفقه أن الدفاع الشرعي ال يمكن مقارنته مع القاعدة ا

فحسب هذا المنظور يكيف الحق في الدفاع الشرعي كقاعدة فحسب هذا المنظور يكيف الحق في الدفاع الشرعي كقاعدة   ،،مجرد واقعة حالة أو ظروفمجرد واقعة حالة أو ظروف

كحق كحق   ثانوية. هذه المقاربة ال تتفق مع القانون الوضعي الذي اعترف بالدفاع الشرعيثانوية. هذه المقاربة ال تتفق مع القانون الوضعي الذي اعترف بالدفاع الشرعي

22في إطار القواعد األساسية .في إطار القواعد األساسية .  يدخليدخل  أو القضائية بذلكأو القضائية بذلك  سواء من وجهة النظر االتفاقيةسواء من وجهة النظر االتفاقية
..  

  

ل غرض الدراسة في تحليل الحق في الدفاع الشرعي الذي أخذ مكانة معتبرة في نظام ل غرض الدراسة في تحليل الحق في الدفاع الشرعي الذي أخذ مكانة معتبرة في نظام يتمثيتمث

األمن الجماعي ، هذا األخير الذي تأثر بتحوالت المجتمع الدولي و بتطبيقات الدول  األمن الجماعي ، هذا األخير الذي تأثر بتحوالت المجتمع الدولي و بتطبيقات الدول  

فطالما لجأت إليه الدول كحجة قانونية للدفاع عن مصالحها، كما تذرع به مجلس األمن فطالما لجأت إليه الدول كحجة قانونية للدفاع عن مصالحها، كما تذرع به مجلس األمن 

  ..من ميثاق األمم المتحدةمن ميثاق األمم المتحدة  4141مادة مادة رغم امتالكه سلطات وفقا للرغم امتالكه سلطات وفقا لل

  

اتسعت مجاالت تطبيق الحق في الدفاع الشرعي حتى خرجت عن النطاق الذي حددته اتسعت مجاالت تطبيق الحق في الدفاع الشرعي حتى خرجت عن النطاق الذي حددته 

من الميثاق على ضوء  المبادئ واألحكام من الميثاق على ضوء  المبادئ واألحكام   1010تطبيقات  المادة تطبيقات  المادة   فندرس تطورفندرس تطور  ..1010المادة المادة 

                                                                              
((
11
  .  .  02410241//0101//1414الذي دخل حيز النفاذ في الذي دخل حيز النفاذ في   من ميثاق األمم المتحدةمن ميثاق األمم المتحدة  9797  ةة: الماد: الماد    

  

  
22
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  TThhèèssee    ddee  ddooccttoorraatt,,  

ssppéécciiaalliittéé  ddrrooiitt  ppuubblliicc,,  FFaaccuullttéé  ddee  ddrrooiitt  DD’’AANNGGEERR  

SS,,  22000077,,  PP  5522..  
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  متالزما مع الصعوبات التي عرفها نظام األمنمتالزما مع الصعوبات التي عرفها نظام األمن  ،،  02410241المتبناة في سان فرانسيسكو المتبناة في سان فرانسيسكو 

الجماعي ، و التوجهات الجديدة لتطبيق هذا الحق سواء من طرف الدول أو أجهزة الجماعي ، و التوجهات الجديدة لتطبيق هذا الحق سواء من طرف الدول أو أجهزة 

المنظمة بحد ذاتها كما نشير إلى الصلة بين فعالية و فعلية هذا الحق الذي كرس في نظام المنظمة بحد ذاتها كما نشير إلى الصلة بين فعالية و فعلية هذا الحق الذي كرس في نظام 

  قانوني دولي يتمتع بخصوصيات مختلفة تماما عن النظام القانوني الداخلي للدول .قانوني دولي يتمتع بخصوصيات مختلفة تماما عن النظام القانوني الداخلي للدول .

  

ي ضمن القواعد اآلمرة في القانون الدولي التي ال يجوز ي ضمن القواعد اآلمرة في القانون الدولي التي ال يجوز يدخل الحق في الدفاع الشرعيدخل الحق في الدفاع الشرع

فهل هذه فهل هذه ..مخالفتها، كما أنه يتسم بالشرعية الحترامه مبادئ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مخالفتها، كما أنه يتسم بالشرعية الحترامه مبادئ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 

الصفات تكفي لتجعل منه حقا كامالً فعاالً و فعلياً ؟ أم أنه تحول بتحول معظم قواعد الصفات تكفي لتجعل منه حقا كامالً فعاالً و فعلياً ؟ أم أنه تحول بتحول معظم قواعد 

  األمم المتحدةاألمم المتحدة  الشرعي صراحة في ميثاقالشرعي صراحة في ميثاقالدفاع الدفاع   القانون الدولي، فرغم تكريس حقالقانون الدولي، فرغم تكريس حق

  (.      (.        11(.لم يمنع الدول من التعسف في تفسير و تطبيق هذا الحق. )الفصل (.لم يمنع الدول من التعسف في تفسير و تطبيق هذا الحق. )الفصل   00)الفصل )الفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ..األمم المتحدةاألمم المتحدة  الدفاع الشرعي في ميثاقالدفاع الشرعي في ميثاق  التكريس االتفاقي لحقالتكريس االتفاقي لحق    ::الفصل األولالفصل األول

  

عمال القوة في العالقات عمال القوة في العالقات ينكر القانون الدولي الحديث تماما على الدولة عندما يمنع استينكر القانون الدولي الحديث تماما على الدولة عندما يمنع است

عن طريق إنشاء هيئات عليا أكثر فعالية تسهر عن طريق إنشاء هيئات عليا أكثر فعالية تسهر   ،،الدولية أن تحقق العدالة من تلقاء نفسها الدولية أن تحقق العدالة من تلقاء نفسها 

  ..على ضمان المحافظة على السلم و األمن الدوليين على ضمان المحافظة على السلم و األمن الدوليين 
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لما كان من المستحيل على الدول ذات السيادة أن تحترم هذا المنع، تم النص على وسائل لما كان من المستحيل على الدول ذات السيادة أن تحترم هذا المنع، تم النص على وسائل 

  لدولة صيانة حقها في الوجود.لدولة صيانة حقها في الوجود.موازية كاستثناء يضمن لموازية كاستثناء يضمن ل
يتمثل في الحق في الدفاع يتمثل في الحق في الدفاع   11

الشرعي الذي شكل خطوة تطور لمعظم األنظمة القانونية التي حاولت منع اللجوء الفردي الشرعي الذي شكل خطوة تطور لمعظم األنظمة القانونية التي حاولت منع اللجوء الفردي 

  ،،الستعمال القوةالستعمال القوة
22

دون استئذان هذه الهيئات العليا في المجتمع الدولي و دون اعتبارها دون استئذان هذه الهيئات العليا في المجتمع الدولي و دون اعتبارها   

ل المنازعات الدولية  ل المنازعات الدولية  للقوة لحللقوة لحنع العام للجوء نع العام للجوء مقترفة لجريمة دولية و ال خارقة لقاعدة الممقترفة لجريمة دولية و ال خارقة لقاعدة الم

    ..من ميثاق األمم المتحدةمن ميثاق األمم المتحدة  1010ذلك عندما تمارس في اإلطار الذي حددته المادة ذلك عندما تمارس في اإلطار الذي حددته المادة 

  

هناك فترة زمنية بين لحظة إدماج قاعدة قانونية في نظام قانوني معين و لحظة إنتاج هناك فترة زمنية بين لحظة إدماج قاعدة قانونية في نظام قانوني معين و لحظة إنتاج 

ام القانوني الدولي يبقى ام القانوني الدولي يبقى فالحق في الدفاع الشرعي رغم اندماجه في النظفالحق في الدفاع الشرعي رغم اندماجه في النظ  ..آثارها القانونية آثارها القانونية 

33حقا غير كامل حقا غير كامل 
إذ غالبا ما اعتبرته وسيلة لحماية إذ غالبا ما اعتبرته وسيلة لحماية   ..لسبب ممارسات الدوللسبب ممارسات الدول  ،،الفعالية الفعالية     

  مصالحها الحيوية أو حجة مقنعة لتبرير عدوانهامصالحها الحيوية أو حجة مقنعة لتبرير عدوانها
44
  ..  

  

أنه من المتفق عليه فقها و أنه من المتفق عليه فقها و   إالّ إالّ   ،،األعضاءاألعضاءلدول لدول ااميثاق األمم المتحدة معاهدة ال تلزم إالّ ميثاق األمم المتحدة معاهدة ال تلزم إالّ 

صوص المتعلقة باستعمال القوة تتسم بتطبيق عالمي ، إذ تشكل جزءا صوص المتعلقة باستعمال القوة تتسم بتطبيق عالمي ، إذ تشكل جزءا أن أحكام النأن أحكام الن  قضاءقضاء

55من القانون الدولي العرفيمن القانون الدولي العرفي
،فتدخل في إطار القواعد اآلمرة التي ال يجوز االتفاق على ،فتدخل في إطار القواعد اآلمرة التي ال يجوز االتفاق على 

66مخالفتها أو تعديلها إال بموافقة الجماعة الدولية مخالفتها أو تعديلها إال بموافقة الجماعة الدولية 
  ..  

                                                                              
11
  ..712712ص ص   ،،  المرجع السابقالمرجع السابق  ،،  لشرعي في القانون الدولي الجنائيلشرعي في القانون الدولي الجنائي( محمد خلف: حق الدفاع ا( محمد خلف: حق الدفاع ا    

22
))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  OOpp..  CCiitt..  pp..  5577..  

33
  ))  IIbbiidd  ::  pp..  5588..  

  
44
أ عدم التدخل اإلنساني بين اختصاصات السيادة و حقوق اإلنسان ، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير في القانون أ عدم التدخل اإلنساني بين اختصاصات السيادة و حقوق اإلنسان ، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير في القانون الجوزي عزالدين : مبدالجوزي عزالدين : مبد  ((  

  ..  1010ص ص ، ،   60016001،،    والت الدولة ، جامعة مولود معمريوالت الدولة ، جامعة مولود معمريفرع تحفرع تح

  
55
المدرسة المدرسة   ،،  60006000//7700سنة سنة ، ، عدد خاص عدد خاص   ،،  ألمم المتحدة ـ التطورات الحديثةألمم المتحدة ـ التطورات الحديثةمحمد بوسلطان :حماية األمن و السلم من خالل نظام امحمد بوسلطان :حماية األمن و السلم من خالل نظام ا( (     

  ..2626ص ص   11101110الوطنية لإلدارة، منشورات التوثيق و البحوث االدارية ، الوطنية لإلدارة، منشورات التوثيق و البحوث االدارية ، 

  
66
  على ما يلي :على ما يلي :  77677767ماي ماي   6262المبرمة من طرف الدول في المبرمة من طرف الدول في   ،،من اتفاقية فينا لقانون المعاهداتمن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  9292أكدت المادةأكدت المادة( (     

مرة من قواعد القانون الدولي العامة و ألغراض هذه مرة من قواعد القانون الدولي العامة و ألغراض هذه تعتبر المعاهدة باطلة بطالنا مطلقا إذ كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آتعتبر المعاهدة باطلة بطالنا مطلقا إذ كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آ»»

القاعدة المقبولة و المعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة ال يجوز اإلخالل القاعدة المقبولة و المعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة ال يجوز اإلخالل   ،،من قواعد القانون الدولي العامةمن قواعد القانون الدولي العامة  االتفاقية تعتبر قاعدة آمرةاالتفاقية تعتبر قاعدة آمرة

  .«.«ها ذات الصفة ها ذات الصفة بها و ال يمكن تغيرها إالّ بقاعدة الحقة من قواعد القانون الدولي العامة التي لبها و ال يمكن تغيرها إالّ بقاعدة الحقة من قواعد القانون الدولي العامة التي ل
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الصفة اآلمرة الصفة اآلمرة ،،ات ات أكدت العديد من الوفود في مؤتمر فيينا أثناء تقنين قانون المعاهدأكدت العديد من الوفود في مؤتمر فيينا أثناء تقنين قانون المعاهد

نوفمبر نوفمبر   1111ففي ففي   ،،كما أيدته الممارسات الدوليةكما أيدته الممارسات الدولية  ..لقاعدة منع اللجوء الستعمال القوة لقاعدة منع اللجوء الستعمال القوة 

علق وفد واشنطن في اللجنة السادسة للجمعية العامة لألمم المتحدة على علق وفد واشنطن في اللجنة السادسة للجمعية العامة لألمم المتحدة على   02960296

منع التهديد باستعمال القوة منع التهديد باستعمال القوة » » المشروع السوفياتي لمعاهدة منع استعمال القوة قائال : المشروع السوفياتي لمعاهدة منع استعمال القوة قائال : 

للتعديل عن للتعديل عن   عالميا كقاعدة آمره في القانون الدولي ، ملزم للجميع و غير قابلعالميا كقاعدة آمره في القانون الدولي ، ملزم للجميع و غير قابلمعترف به معترف به 

  ..11  ««طريق إعالن فردي أو اتفاق ثنائيطريق إعالن فردي أو اتفاق ثنائي

  

من من   1010إذ تعد المادة إذ تعد المادة   ،،يدخل حق الدفاع الشرعي ضمن القواعد اآلمرة في القانون الدولييدخل حق الدفاع الشرعي ضمن القواعد اآلمرة في القانون الدولي

بالتالي تتمتع بنفس بالتالي تتمتع بنفس   ،،((44/ /   11االستثناءات الواردة على مبدأ منع اللجوء الستعمال القوة ) م االستثناءات الواردة على مبدأ منع اللجوء الستعمال القوة ) م 

  القيمة القانونيةالقيمة القانونية
22

. فهل نجح واضعي الميثاق في إدماج هذا الحق في ميثاق األمم . فهل نجح واضعي الميثاق في إدماج هذا الحق في ميثاق األمم 

لممارسة حق الدفاع لممارسة حق الدفاع   1010تكفي الضوابط التي تضمنتها المادة تكفي الضوابط التي تضمنتها المادة   وهلوهلأول( أول( )مبحث )مبحث المتحدةالمتحدة

  الشرعي )مبحث ثان(    الشرعي )مبحث ثان(    

  

  

االعتراف بحق الدفاع الشرعياالعتراف بحق الدفاع الشرعي  المبحث األول:المبحث األول:         

  

األمة التي األمة التي »»في صيغته الشهيرة  في صيغته الشهيرة    ""منصومنصوييجورج كلجورج كل  ""  السابقالسابق  رنسارنسارئيس وزراء فرئيس وزراء ف  يقوليقول

هذا المفهوم كان سائدا قبل الحرب هذا المفهوم كان سائدا قبل الحرب «. «. تريد القيام بالحرب هي دائما في حالة دفاع شرعي  تريد القيام بالحرب هي دائما في حالة دفاع شرعي  

تم النص على مبادئ أساسية للقانون تم النص على مبادئ أساسية للقانون   02410241العالمية الثانية، فبعد تبني ميثاق األمم المتحدةالعالمية الثانية، فبعد تبني ميثاق األمم المتحدة

                                                                                                                                                                                                                                        
  

11
  ))  NNaarrcciissssee  MMoouueelllléé  KKOOMMBBII  ::  llaa  gguueerrrree  pprréévveennttiivvee  eett  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  OOpp..  CCiitt..  pp..  557722..  

  

  
22
فرع قانون فرع قانون   ،،استخدام األسلحة النووية في القانون الدولي العام ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي استخدام األسلحة النووية في القانون الدولي العام ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي   ناتوري كريم:ناتوري كريم:( (     

  ..  7171ص ص   ،،60076007  ،،ود معمريود معمريجامعة مولجامعة مول  ،،التعاونالتعاون
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نازعات الدولية و عدم اللجوء إلى التهديد أو استعمال نازعات الدولية و عدم اللجوء إلى التهديد أو استعمال الدولي تتمثل في الحل السلمي للمالدولي تتمثل في الحل السلمي للم

11القوة المسلحة.القوة المسلحة.
  

يتمثل الهدف الرئيسي لمنظمة األمم المتحدة في حفظ السلم واألمن الدوليين، انطالقا من يتمثل الهدف الرئيسي لمنظمة األمم المتحدة في حفظ السلم واألمن الدوليين، انطالقا من 

هذا المفهوم تم وضع الميثاق للوقاية من الحروب والنزاعات المسلحة التقليدية. كأن هذا المفهوم تم وضع الميثاق للوقاية من الحروب والنزاعات المسلحة التقليدية. كأن 

نظام األمن الجماعي المكرس في المادتين الرابعة نظام األمن الجماعي المكرس في المادتين الرابعة   فعاليةفعاليةالميثاق يشكون في الميثاق يشكون في واضعي واضعي 

  والعشرون والخامسة والعشرون وفي الفصل السادس و السابع من ميثاق األمم المتحدة والعشرون والخامسة والعشرون وفي الفصل السادس و السابع من ميثاق األمم المتحدة 

  

  خلفت الحرب العالمية الثانية زيادة الشعور و ارادة تكريس فكرة نظام األمن الجماعي هذاخلفت الحرب العالمية الثانية زيادة الشعور و ارادة تكريس فكرة نظام األمن الجماعي هذا

ن فرانسيسكو من الخامسة ن فرانسيسكو من الخامسة ما تجسد في اطار مؤتمر األمم المتحدة الموقع في ساما تجسد في اطار مؤتمر األمم المتحدة الموقع في سا

  02410241والعشرون أبريل الى الخامسة والعشرون جوان والعشرون أبريل الى الخامسة والعشرون جوان 

  

يتضح أن مبدأ نظام األمن الجماعي كان متفقا عليه من قبل أعضاء الجماعة الدولية التي يتضح أن مبدأ نظام األمن الجماعي كان متفقا عليه من قبل أعضاء الجماعة الدولية التي 

أرادت خلق المنظمة الدولية الجديدة الى حد عدم االشارة الصريحة  لفكرة الدفاع الشرعي أرادت خلق المنظمة الدولية الجديدة الى حد عدم االشارة الصريحة  لفكرة الدفاع الشرعي 

22في اقتراحات دمبرتون أكسفي اقتراحات دمبرتون أكس
  

  

غير أنه سرعان ما ظهرت الخالفات بين الدول حول أساليب تطبيق نظام األمن الجماعي غير أنه سرعان ما ظهرت الخالفات بين الدول حول أساليب تطبيق نظام األمن الجماعي 

خاصة فيما يتعلق باختصاصات مجلس األمن المسؤول األساسي على ضمان حفظ السلم خاصة فيما يتعلق باختصاصات مجلس األمن المسؤول األساسي على ضمان حفظ السلم 

و األمن الدوليين، كما اختلفت وجهات نظر الدول حول مسألة اتخاذ القرارات في المجلس و األمن الدوليين، كما اختلفت وجهات نظر الدول حول مسألة اتخاذ القرارات في المجلس 

33جماعيجماعيوالفكرة الجهوية األمن الوالفكرة الجهوية األمن ال
    

  

                                                                              
11
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يجب على المنظمة الدولية الجديدة المحافظة على مبدأ المساواة بين الدول غير أن يجب على المنظمة الدولية الجديدة المحافظة على مبدأ المساواة بين الدول غير أن 

االعتراف للدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس األمن بحق الفيتو أثار الخالفات بين االعتراف للدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس األمن بحق الفيتو أثار الخالفات بين 

  الدول المؤسسة لميثاق األمم المتحدة الدول المؤسسة لميثاق األمم المتحدة 

  

11الشرعي المألوف والغامضالشرعي المألوف والغامضرغم الخالفات والنقاشات بين الدول تمت صياغة حق الدفاع رغم الخالفات والنقاشات بين الدول تمت صياغة حق الدفاع 
  

ميثاق األمم المتحدة بطريقة تدريجية خالل األعمال التي جرت في ميثاق األمم المتحدة بطريقة تدريجية خالل األعمال التي جرت في   منمن  1010في نص المادة في نص المادة 

سان فرانسيسكو فال شك بوجود ضرورة في االعتراف بهذا الحق في المنظومة القانونية سان فرانسيسكو فال شك بوجود ضرورة في االعتراف بهذا الحق في المنظومة القانونية 

مم مم األاأل  من ميثاقمن ميثاق44//11استثناءا عن المادة استثناءا عن المادة 1010كما جاءت المادة كما جاءت المادة   الدولية) المطلب األول (،الدولية) المطلب األول (،

يجب التعرض الى القيمة القانونية لحق يجب التعرض الى القيمة القانونية لحق ففالتي تعد قاعدة أمرة في القانون الدولي، التي تعد قاعدة أمرة في القانون الدولي،   المتحدةالمتحدة

  )المطلب الثاني(. )المطلب الثاني(.   الدفاع الشرعيالدفاع الشرعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ..ضرورة االعتراف بحق الدفاع الشرعيضرورة االعتراف بحق الدفاع الشرعي  ::المطلب األولالمطلب األول
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و و عرفت األنظمة القانونية الداخلية الدفاع الشرعي كحق طبيعي غير قابل للتنازل ،فهعرفت األنظمة القانونية الداخلية الدفاع الشرعي كحق طبيعي غير قابل للتنازل ،فه

نتيجة حتمية للحق في البقاء و المحافظة على الذات و قد استقرت هذه الفكرة في القانون نتيجة حتمية للحق في البقاء و المحافظة على الذات و قد استقرت هذه الفكرة في القانون 

إن حياة الدول مثل حياة الناس فكما للناس حق القتل في حالة إن حياة الدول مثل حياة الناس فكما للناس حق القتل في حالة   ««و:و:ييالدولي إذ قال مونتيسكالدولي إذ قال مونتيسك

..  »»الدفاع الطبيعي، فإن للدول حق الحرب لحفظ بقاءهاالدفاع الطبيعي، فإن للدول حق الحرب لحفظ بقاءها
11

  

  

قاعدة عرفية و قاعدة عرفية و وجدت وجدت إذ إذ   ،،األمم المتحدةاألمم المتحدةحق الدفاع الشرعي مقرر للدول قبل نشأة حق الدفاع الشرعي مقرر للدول قبل نشأة 

عن مبدأ منع اللجوء للحرب فيجوز للدول استعمال القوة المسلحة لصد عن مبدأ منع اللجوء للحرب فيجوز للدول استعمال القوة المسلحة لصد   ضعت استثناءضعت استثناء

22هجوم مسلح غير مشروع   هجوم مسلح غير مشروع   
 . .  

  

يظهر أن حق الدفاع الشرعي أخذ مكانة في القانون الدولي العرفي كقاعدة عرفية ثابتة يظهر أن حق الدفاع الشرعي أخذ مكانة في القانون الدولي العرفي كقاعدة عرفية ثابتة 

اهتمام الدول فجأة في إقرار هذا الحق بصفة اهتمام الدول فجأة في إقرار هذا الحق بصفة مستقرة غير متنازع عليها، فمن المستغرب مستقرة غير متنازع عليها، فمن المستغرب 

  ،،اتفاقية في معاهدة دوليةاتفاقية في معاهدة دولية
33

إذ ال نجد أي إشارة للحق في الدفاع الشرعي في مشروع إذ ال نجد أي إشارة للحق في الدفاع الشرعي في مشروع 

دمبارتون أوكس ،بينما اكتفى مؤتمر سان فرانسيسكو باإلشارة إليه بصفة ثانوية و السبب دمبارتون أوكس ،بينما اكتفى مؤتمر سان فرانسيسكو باإلشارة إليه بصفة ثانوية و السبب 

  يعود إلى اهتمام الدول أكثر بإقامة نظام األمن الجماعييعود إلى اهتمام الدول أكثر بإقامة نظام األمن الجماعي
44

 . .  

فهي فكرة متفق عليها بإجماع فهي فكرة متفق عليها بإجماع   ،،لحق في الدفاع الشرعي ليس وليد ميثاق األمم المتحدةلحق في الدفاع الشرعي ليس وليد ميثاق األمم المتحدةاا

آثار الكثير من التساؤالت حول دوافع آثار الكثير من التساؤالت حول دوافع   1010أعضاء الجماعة الدولية، تكريسه في المادة أعضاء الجماعة الدولية، تكريسه في المادة 
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إدماجه في الميثاق، )الفرع األول( كما تباينت وجهات النظر حول مضمونه.)الفرع إدماجه في الميثاق، )الفرع األول( كما تباينت وجهات النظر حول مضمونه.)الفرع 

  الثاني(الثاني(

  

  من ميثاق األمم المتحدة. من ميثاق األمم المتحدة.   1515ع االعتراف بالمادة ع االعتراف بالمادة الفرع األول: دوافالفرع األول: دواف

  

  ..جاء ميثاق األمم المتحدة كنتيجة لمناقشات سان فرانسيسكو باقتراح دمبارتون أوكس جاء ميثاق األمم المتحدة كنتيجة لمناقشات سان فرانسيسكو باقتراح دمبارتون أوكس 

لسبب لسبب ..،،غير أن هذه االقتراحات لم تتضمن أية إشارة شكلية للحق في الدفاع الشرعيغير أن هذه االقتراحات لم تتضمن أية إشارة شكلية للحق في الدفاع الشرعي

إذ لم يترك فرصة .من لمجلس األمن لسلطة حل المسائل الماسة باأل  االحتكار المطلقاالحتكار المطلق

 المنازعات الجهوية.  ألي آلية أخرى لحل

 

يعتبر تكريس حق الدفاع الشرعي في ميثاق األمم المتحدة كاستجابة لالهتمامات الدول 

و كخوفها من  ،نوع من االنسجام بين الميثاق مع االتفاقيات ذات الطابع الجهويلخلق 

،بالخمود و الشلل نأن يعاني  مجلس األم
1

تيجة استعمال الدول الكبرى لحق الفيتو في ن 

 .بعض حاالت خرق مبدأ منع استعمال القوة 

 

فإدماج فكرة الدفاع الشرعي في الفصل السابع من الميثاق تم بعد اقتراحات و مناقشات 

إذ كان هناك اتجاهان. األول يرى أن الدولة المعتدى عليها تكون غير محمية إذ  ،كثيرة

في الدفاع الشرعي في حالة شلل مجلس األمن بسبب استعمال  لم نصرح لها بالحق

أما االتجاه الثاني يرى ضرورة زيادة دور  .إحدى الدول الكبرى لحق النقض )الفيتو(

المنظمات اإلقليمية و استقاللها خوفا أن تشل حركة هذه األخيرة من جراء استعمال حق 

 من.األالفيتو من طرف األعضاء الخمسة الدائمين لمجلس 
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هذا ما أدى باالتحاد السوفياتي باقتراح النص على استثناء استخدام القوة دون انتظار 

الحصول على تصريح من مجلس األمن
1

.تمت مراجعة هذا االقتراح من قبل الواليات  

ثم تم اقتراحه كنص من طرف األعضاء الخمسة دائمي  ،المتحدة األمريكية و بريطانيا

الحالية المتعلقة بالدفاع  10تتطابق بنوده مع جوهر المادة  ،نالعضوية في مجلس األم

الشرعي و قد تم تبني االقتراح في مؤتمر سان فرانسيسكو مع بعض التعديالت الشكلية 
2
. 

 

يتضح أن حق الفيتو مصدر من مصادر عجز و عدم فعالية نظام األمن الجماعي. فقبل 

 facteurر حق الفيتو كعامل لإلخالل الوظيفي أعتب التنفيذ،دخول ميثاق األمم المتحدة حيز 

de dysfonctionnement 
3

األمن األمن »»لهذا النظام. في هذا الصدد يقول مندوب نيوزيلندا: لهذا النظام. في هذا الصدد يقول مندوب نيوزيلندا:  

الجماعي غير ممكن لسبب سلطة حق الفيتو لألعضاء الدائمين. في حين يرى مندوب الجماعي غير ممكن لسبب سلطة حق الفيتو لألعضاء الدائمين. في حين يرى مندوب 

  الصين :الصين :

  

««  BBiieenn  qquu’’iill  ssooiitt  pprrééfféérraabbllee  dd’’aavvooiirr  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  iimmppaarrffaaiittee  qquuee  ddee  

nnee  ppaass  eenn  aavvooiirr  dduu  ttoouutt  llee  ccoommiittéé  nnee  ddooiitt  ppaass  ssee  llaanncceerr  ll’’iiddééee  qquuee    

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  pprrooppoossééee  ppoouurrrraa  eemmppêêcchheerr  lleess  gguueerrrreess  eennttrree  lleess      ggrraannddeess  

oouu  mmêêmmee  eennttrree  lleess  ppeettiitteess  nnaattiioonnss  lleess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  ssee  ttrroouuvveenntt  

ddiivviissééeess  ddaannss  lleeuurrss  ssyymmppaatthhiieess  »»..
44

  

  

تخوفت الدول أثناء األعمال التحضيرية لميثاق األمم المتحدة من تهديد شلل العضو تخوفت الدول أثناء األعمال التحضيرية لميثاق األمم المتحدة من تهديد شلل العضو 

المسئول عن العمل الجماعي فأرادت التحرر و استعادة حقها في التصرف انفراديا في المسئول عن العمل الجماعي فأرادت التحرر و استعادة حقها في التصرف انفراديا في 

55حالة الضرورة حالة الضرورة 
  من عهد عصبة األمم من عهد عصبة األمم   99//0101و يجب أن تتفادى الوقوع في فخ المادةو يجب أن تتفادى الوقوع في فخ المادة  

11
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فاإلمكانيات الممنوحة للدول فاإلمكانيات الممنوحة للدول   ..دئ المتبناة في إطار العهددئ المتبناة في إطار العهدالتي تعد كاستثناء موسع للمباالتي تعد كاستثناء موسع للمبا

األعضاء كانت محدودة بذلك ظهر حق الدفاع الشرعي كحل مثالي  لالستجابة لتطلعات األعضاء كانت محدودة بذلك ظهر حق الدفاع الشرعي كحل مثالي  لالستجابة لتطلعات 

رغم أن غالبيتها أنظمت إلى معاهدات الدفاع المشترك في إطار االتفاقيات رغم أن غالبيتها أنظمت إلى معاهدات الدفاع المشترك في إطار االتفاقيات   ،،معظم الدولمعظم الدول

  الجهويةالجهوية
22
..  

  

وضع ميثاق األمم المتحدة في مختلف أنحاء وضع ميثاق األمم المتحدة في مختلف أنحاء تفاوضت العديد من الدول بالتوازي مع تفاوضت العديد من الدول بالتوازي مع 

،،العالم اتفاقيات سواء تعلقت بالدفاع أو بمسائل عامةالعالم اتفاقيات سواء تعلقت بالدفاع أو بمسائل عامة
33
في في فانضمت دول أمريكا الالتينية فانضمت دول أمريكا الالتينية   

  ..للتعاون األمريكي في حالة العدوانللتعاون األمريكي في حالة العدوان      CChhaappuulltteeppeeccاتفاقيةاتفاقيةإلى إلى   02440244مارس مارس   33
44

كما كما   

دفاعية .في هذا دفاعية .في هذا   أنظمت دول الشرق األوسط إلى جامعة الدول العربية ألهداف غيرأنظمت دول الشرق األوسط إلى جامعة الدول العربية ألهداف غير

الصدد اعتبرت مصر اقتراحات دمبارتون أوكس غير واضحة بما فيه الكفاية في مجال الصدد اعتبرت مصر اقتراحات دمبارتون أوكس غير واضحة بما فيه الكفاية في مجال 

  التعهدات الجهوية .التعهدات الجهوية .

  

على الرغم من المفهوم المختلف للجهوية . اعترفت الدول المنشئة لميثاق األمم المتحدة على الرغم من المفهوم المختلف للجهوية . اعترفت الدول المنشئة لميثاق األمم المتحدة 

،،بوجود الحق في الدفاع الشرعي بالتوازي مع وجود االتفاقيات الجهوية بوجود الحق في الدفاع الشرعي بالتوازي مع وجود االتفاقيات الجهوية 
55

تعالج من تعالج من   

ه التنظيمات أو الوكاالت اإلقليمية ه التنظيمات أو الوكاالت اإلقليمية ذذظ السلم و األمن الدولي مادامت هظ السلم و األمن الدولي مادامت هاألمور المتعلقة بحفاألمور المتعلقة بحف

66أو نشاطها متالئما مع مقاصد األمم المتحدة و مبادئها أو نشاطها متالئما مع مقاصد األمم المتحدة و مبادئها 
..  

و و   1010في نظر العديد من المؤلفين توجد عالقة مباشرة بين التحرير النهائي للمادة في نظر العديد من المؤلفين توجد عالقة مباشرة بين التحرير النهائي للمادة 

فبعض الدول فبعض الدول   ،،وم فكرة الجهوية يختلف من دولة ألخرىوم فكرة الجهوية يختلف من دولة ألخرىغير أن مفهغير أن مفه..االتفاقيات الجهوية االتفاقيات الجهوية 

التي أصبحت فيما بعد أعضاء في المنظمة الدولية الجديدة أرادت إقامة نظام األمن التي أصبحت فيما بعد أعضاء في المنظمة الدولية الجديدة أرادت إقامة نظام األمن 

                                                                                                                                                                                                                                        
11
دوب دوب إذا لم ينته المجلس إلى تقرير يوافق عليه أعضاء المجلس باإلجماع فيما عدا منإذا لم ينته المجلس إلى تقرير يوافق عليه أعضاء المجلس باإلجماع فيما عدا من»»  ::من عهد عصبة األمممن عهد عصبة األمم  11//7979تنص المادة تنص المادة ﴾ ﴾     

  ..هم بالحق في اتخاذ أي عمل يرونه ضروريا لحفظ الحق و العدل"هم بالحق في اتخاذ أي عمل يرونه ضروريا لحفظ الحق و العدل"فيحتفظ أعضاء العصبة ال نفسفيحتفظ أعضاء العصبة ال نفس  ،،طرف أو أكثر من أطراف النزاعطرف أو أكثر من أطراف النزاع
22
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ;;  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  OOpp,,  cciitt,,  pp;;6644  

33
سائر الدول سائر الدول ( نص هذا االتفاق على اعتبار كل عدوان تشنه احدي الدول الغير األمريكية على إحدى الدول األمريكية بمثابة عدوان على ( نص هذا االتفاق على اعتبار كل عدوان تشنه احدي الدول الغير األمريكية على إحدى الدول األمريكية بمثابة عدوان على   

  األمريكية.      أنظر:األمريكية.      أنظر:

HHaannnnaa  SSAABBAA  ;;  lleess  AAccccoorrddss  rrééggiioonnaauuxx  ddaannss  llaa  cchhaarrttee  ddee  LL’’OONNUU,,  RRCCAADDII,,  11779955  22--11  VVoolluummee  8800,,  pppp  

666644--666677..  
44
  يجب أن ال تتعارض مبادئ المنظمة الدولية الجديدة مع االتفاقيات السابقة المبرمة في القارة األمريكيةيجب أن ال تتعارض مبادئ المنظمة الدولية الجديدة مع االتفاقيات السابقة المبرمة في القارة األمريكية﴾ ﴾     

55
  ))  BBaattyyaahh  SSIIEERRPPIINNSSKKII  ::  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ::  uunn  ccoonncceepptt  aammbbiigguu,,  OOpp,,  cciitt,,  PP  

8877..  
66
  من ميثاق األمم المتحدة.من ميثاق األمم المتحدة.  9696نظر المادة نظر المادة أأ﴾ ﴾     
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لكنها تخوفت من سيطرة الدول الكبرى هذا ما جعلها تتردد لكنها تخوفت من سيطرة الدول الكبرى هذا ما جعلها تتردد ،،الجماعي في إطار الميثاق الجماعي في إطار الميثاق 

  ..  بين تفضيل الجهوية أو العالميةبين تفضيل الجهوية أو العالمية

  

كحل وسط للتوفيق بين االتفاقيات كحل وسط للتوفيق بين االتفاقيات   1010تعد المادة تعد المادة   MMaarrkk  BB  BBaakkeerr  القانونيالقانوني  حسبحسب

الجهوية المشروعة و مجلس األمن . في الحقيقة هذا االختالف في وجهات النظر عبر الجهوية المشروعة و مجلس األمن . في الحقيقة هذا االختالف في وجهات النظر عبر 

11عنه ممثل دولة تركيا اتجاه اقتراحات دمبارتون أوكسعنه ممثل دولة تركيا اتجاه اقتراحات دمبارتون أوكس
الذي نادى بضرورة النص الذي نادى بضرورة النص   ،،

ئ من طرف دولة ئ من طرف دولة لالستجابة لهجوم مفاجلالستجابة لهجوم مفاج  ،،على الحق في الدفاع الشرعي في الميثاقعلى الحق في الدفاع الشرعي في الميثاق

فاالعتراف االتفاقي لهذا الحق الذي كرسه القانون الدولي العرفي يعتبر كخيار فاالعتراف االتفاقي لهذا الحق الذي كرسه القانون الدولي العرفي يعتبر كخيار ..أخرىأخرى

يستحيل على الخصم يستحيل على الخصم ،،إذ تسمح طبيعته برد الفعل بصفة  فورية  و  شرعية إذ تسمح طبيعته برد الفعل بصفة  فورية  و  شرعية   ،،أفضلأفضل

22مقاومته فهو صمام أمان مقاومته فهو صمام أمان 
  ..  

    

انة هذا الحق انة هذا الحق أثار تكريس حق الدفاع الشرعي صراحة في ميثاق األمم المتحدة مسالة مكأثار تكريس حق الدفاع الشرعي صراحة في ميثاق األمم المتحدة مسالة مك

فهل يوضع في الفصل المتعلق بحفظ و إعادة السلم أم في فهل يوضع في الفصل المتعلق بحفظ و إعادة السلم أم في ..في المنظومة القانونية للميثاقفي المنظومة القانونية للميثاق

33الفصل الخاص بالتنظيمات اإلقليميةالفصل الخاص بالتنظيمات اإلقليمية
..  

  

  

،،و نظرا لتباين وجهات النظر و نظرا لتباين وجهات النظر 
44

بإحالة المسالة بإحالة المسالة   02410241ماي ماي   1313قامت اللجنة الرابعة في قامت اللجنة الرابعة في   

55إلى لجنة التنسيق إلى لجنة التنسيق 
تم إحالته من جديد إلى لجنة التحرير التي تم إحالته من جديد إلى لجنة التحرير التي غير أنه غير أنه   ..االلفصل فيها نهائيللفصل فيها نهائي  

  في الفصل السابع من الميثاق باتفاق مع اللجنة االستشارية.في الفصل السابع من الميثاق باتفاق مع اللجنة االستشارية.  1010أدمجت المادة أدمجت المادة 

  

  من ميثاق األمم المتحدةمن ميثاق األمم المتحدة  1515:  التناقضات التي تثيرها صياغة المادة :  التناقضات التي تثيرها صياغة المادة الثانيالثاني  الفرعالفرع

                                                                              
11
  ))  BBaattyyaahh  SSIIEERRPPIINNSSKKII  ::  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  OOpp,,  cciitt,,  pp;;8888..  

22
  ))  NNgguuyyeenn  QQuuoocc  DDIINNHH  ::  LLaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  dd’’aapprrèèss  llaa  cchhaarrttee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess,,  OOpp,,  cciitt,,  pp;;  223300..  

  

33
  3355أو في الفصل الثامن بعد المادة أو في الفصل الثامن بعد المادة   9090في نهاية الفصل السابع أي بعد المادة في نهاية الفصل السابع أي بعد المادة   من ميثاق األمم المتحدةمن ميثاق األمم المتحدة  9797هل توضع المادة هل توضع المادة ﴾ ﴾     

44
  أثير المباشر لمجلس األمن.أثير المباشر لمجلس األمن.أراد األمريكيون إدماج حق الدفاع الشرعي في الفصل الثامن من الميثاق قصد إبعاده من التأراد األمريكيون إدماج حق الدفاع الشرعي في الفصل الثامن من الميثاق قصد إبعاده من الت﴾ ﴾     

55
  ,,JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  ,,OOpp,,  cciitt--  أنظر:أنظر:لمزيد من التفاصيل لمزيد من التفاصيل     ﴾ ﴾     

PPPP;;  6666--  6699                                                                          
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صة تلك صة تلك من ميثاق األمم المتحدة طرحت العديد من التساؤالت خامن ميثاق األمم المتحدة طرحت العديد من التساؤالت خا  1010صياغة المادة صياغة المادة 

وسبب االعتراف بحق الدفاع الجماعي. كما وسبب االعتراف بحق الدفاع الجماعي. كما   ،،المتعلقة بشروط تطبيق الدفاع الشرعيالمتعلقة بشروط تطبيق الدفاع الشرعي

تتطلب نفس المادة درجة أعلى من الضرورة فال يمكن اللجوء إلى استعمال هذا الحق إال تتطلب نفس المادة درجة أعلى من الضرورة فال يمكن اللجوء إلى استعمال هذا الحق إال 

11في حالة وقوع اعتداء مسلحفي حالة وقوع اعتداء مسلح
..  

  

  AAggggrreessssiioonn  AArrmmééeeيقابلهيقابلهالعدوان المسلح هو العامل المحرك للدفاع الشرعي الذي العدوان المسلح هو العامل المحرك للدفاع الشرعي الذي   

. االختالف في المصطلحات المستعملة . االختالف في المصطلحات المستعملة باإلنجليزيةباإلنجليزيةAArrmmeedd  AAttttaacckk  بالغة الفرنسية و بالغة الفرنسية و 

سببه سوء في الترجمة بين اللغات المتعددة للميثاق إذ سمحت سببه سوء في الترجمة بين اللغات المتعددة للميثاق إذ سمحت   ،،أثار مشاكل في التفسيرأثار مشاكل في التفسير

  1010النصوص الثالثة األصلية للميثاق بتقييم مختلف لنص المادة النصوص الثالثة األصلية للميثاق بتقييم مختلف لنص المادة 
22
..  

  

33ي و اإلنجليزي فيي و اإلنجليزي فيكما نجد نفس الغموض في النص الفرنسكما نجد نفس الغموض في النص الفرنس
قرار محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية   

  02160216بشأن مسألة األنشطة العسكرية و شبه العسكرية في نيكاراجوا و ضدها بشأن مسألة األنشطة العسكرية و شبه العسكرية في نيكاراجوا و ضدها 
44
..  

لماذا تم ربط ممارسة حق الدفاع الشرعي بالعدوان المسلح التي تعتبر فكرة غير معرفة لماذا تم ربط ممارسة حق الدفاع الشرعي بالعدوان المسلح التي تعتبر فكرة غير معرفة 

لهجوم المسلح لهجوم المسلح سبب استعمال النص االنجليزي لعبارة اسبب استعمال النص االنجليزي لعبارة ا. يجب أوال البحث عن . يجب أوال البحث عن ؟؟قانونياقانونيا

      JJuulliieennالباحثالباحثفحسب فحسب ،،قبل نقد طريقة ترجمتها الى اللغات األساسية الرسمية للميثاق قبل نقد طريقة ترجمتها الى اللغات األساسية الرسمية للميثاق 

DDééttaaiiss   ال يوجد أي تعليل حول أصل فكرة الهجوم المسلح فليس لها أي عالقة مع أي ال يوجد أي تعليل حول أصل فكرة الهجوم المسلح فليس لها أي عالقة مع أي

فرئيس فرئيس   ..عبارة أو مصطلح في الميثاق  و ال مع أي مصدر من مصادر القانون الدولي عبارة أو مصطلح في الميثاق  و ال مع أي مصدر من مصادر القانون الدولي 

لم يقدم أي تفسير عن سبب تكريس هذه لم يقدم أي تفسير عن سبب تكريس هذه   ،،    VVaannddeennbbeerrggمريكيمريكياألاألمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ 

55من الميثاق.من الميثاق.  1010العبارة الجديدة في نص المادة العبارة الجديدة في نص المادة 
..    

                                                                              
11
  ..227227ص ص   ،،60096009  ،،الجزائرالجزائراألول، األول،   ةةالطبعالطبع  ،،قرطبةقرطبة.دار .دار ،،مصطفى يوسف اللداوي : اإلرهاب الصهيوني في ظل القانون الدولي مصطفى يوسف اللداوي : اإلرهاب الصهيوني في ظل القانون الدولي ﴾ ﴾     

22
  ))  BBaattyyaahh  SSIIEERRPPIINNSSKKII::  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  OOpp,,  cciitt,,  pp;;  9911..  

  
33
  ..  استعمل النص الفرنسي كلمة العدوان بينما أشار النص االنجليزي إلى عبارة الهجوماستعمل النص الفرنسي كلمة العدوان بينما أشار النص االنجليزي إلى عبارة الهجوم﴾ ﴾     

44
  ))  AAccttiivviittééss    MMiilliittaaiirreess  eett  ppaarraammiilliittaaiirreess  aauu  NNIICCAARRAAGGUUAA  eett  ccoonnttrree  cceelluuii--ccii  11998866;;  CC..II..JJ..  rreecc..  1144,,  pp,,  

111100..  

  
55
      JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ;;  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  OOpp,,  cciitt,,  PP;;  7711                                                                                                                                                              
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بينما ورد في بينما ورد في     AAggggrreessssiioonnمصطلح العدوانمصطلح العدوانباللغة الفرنسية باللغة الفرنسية   1010استعمل نص المادة استعمل نص المادة 

ن ن لكولكو،،فلماذا لم يتم استعمال نفس العبارة فلماذا لم يتم استعمال نفس العبارة ،،النصين االنجليزي و االسباني عبارة الهجوم النصين االنجليزي و االسباني عبارة الهجوم 

كما يفهم ضمنيا من مصطلح العدوان في كما يفهم ضمنيا من مصطلح العدوان في   ،،كالهما موجودين في اللغات الثالثة للميثاقكالهما موجودين في اللغات الثالثة للميثاق

  3232  النص الفرنسي على خالف النصين االنجليزي و االسباني بوجود إحالة إلى المادة النص الفرنسي على خالف النصين االنجليزي و االسباني بوجود إحالة إلى المادة 

التي استعملت لفظ عمل من أعمال العدوان. فلماذا لم يتم تبني التي استعملت لفظ عمل من أعمال العدوان. فلماذا لم يتم تبني ،،من ميثاق األمم المتحدة من ميثاق األمم المتحدة 

..  1010وو  3232قامة عالقة بين المادتين قامة عالقة بين المادتين عوض إعوض إ،،هذه العبارة هذه العبارة 
11
  JJOOEEيقول البروفسور يقول البروفسور   

VVeerrhhooeevveenn  22اللغات اللغات   االختالف يعود إلى سبب تافه في ترجمة االتفاقيات المتعددةاالختالف يعود إلى سبب تافه في ترجمة االتفاقيات المتعددة  بأنبأن
  

  ..  ال يستوجب إعطاءه أهميته بالغةال يستوجب إعطاءه أهميته بالغة

  

ان تضمين الميثاق حق الدفاع الشرعي ليس فقط تعويضا لحق الفيتو المعترف به ان تضمين الميثاق حق الدفاع الشرعي ليس فقط تعويضا لحق الفيتو المعترف به 

إنما هدفه يتمثل في السماح بانضمام عدد كبير من إنما هدفه يتمثل في السماح بانضمام عدد كبير من   ،،س األمنس األمنلألعضاء الدائمة لمجللألعضاء الدائمة لمجل

الدول إلى المنظمة. وقد تم االعتراف بحق الدفاع الشرعي الجماعي للتوفيق بين الدول إلى المنظمة. وقد تم االعتراف بحق الدفاع الشرعي الجماعي للتوفيق بين 

االتفاقيات الجهوية للدفاع و الميثاق. و أحسن مثال هي الواليات المتحدة األمريكية التي االتفاقيات الجهوية للدفاع و الميثاق. و أحسن مثال هي الواليات المتحدة األمريكية التي 

الفصل الثامن الخاص بالتنظيمات الفصل الثامن الخاص بالتنظيمات في في   ..أرادت إدماج النص المتعلق بالدفاع الشرعيأرادت إدماج النص المتعلق بالدفاع الشرعي

    اإلقليمية.اإلقليمية.

فمنذ مؤتمر دمبارتون أوكس حرصت الواليات المتحدة األمريكية على االعتراف فمنذ مؤتمر دمبارتون أوكس حرصت الواليات المتحدة األمريكية على االعتراف 

و ازداد اهتمامها إثر و ازداد اهتمامها إثر مع أهداف و مبادئ األمم المتحدة مع أهداف و مبادئ األمم المتحدة التي تتفق التي تتفق ،،باالتفاقيات الجهوية باالتفاقيات الجهوية 

CChhaappuulltteeppeeccتوقيعها على اتفاق توقيعها على اتفاق 
33

االتحاد االتحاد   كما عقدت بعض الدول اتفاقيات معكما عقدت بعض الدول اتفاقيات مع  

11السوفياتي لمنع كل أنواع العدوان من جانب قوى المحورالسوفياتي لمنع كل أنواع العدوان من جانب قوى المحور
..  

                                                                              
11
  ))  JJooee  VVEERRHHOOEEVVEENN  ::  LLeess  ÉÉttiirreemmeenntt  ddee  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  AA..FF..DD..II..  22000022;;    pp..  5544..  

  
22
يقصد يقصد ،،إذ هناك اختالف في األلفاظ بين النص الفرنسي و االنجليزي إذ هناك اختالف في األلفاظ بين النص الفرنسي و االنجليزي   ،،77617761نوفمبر نوفمبر   6666الصادرالصادر،،  646646رقم رقم   أنظر: قرار مجلس األمنأنظر: قرار مجلس األمن﴾ ﴾   

  حين يتحدث النص االنجليزي عن االنسحاب من بعض األراضي المحتلة .حين يتحدث النص االنجليزي عن االنسحاب من بعض األراضي المحتلة .  فيفي  المحتلةالمحتلةنسحاب من األراضي نسحاب من األراضي النص الفرنسي االالنص الفرنسي اال

  ..  946946ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق،،حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي محمد خلف: محمد خلف:     ::أنظرأنظر--

  
33
JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  OOpp,,  cciitt,,  PP;;  7733  

              VVooiirr  ::  HHaannnnaa  SSAABBAA,,  lleess  AAccccoorrddss  rrééggiioonnaauuxx  ddaannss  llaa  cchhaarrttee  ddee  LL’’OONNUU  ;;  OOpp,,  cciitt,,  PPPP;;  667711--667733..                
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الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق التنظيمات و الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق التنظيمات و   ئثارئثاراألمن استاألمن است  يشجع مجلسيشجع مجلس

نالحظ نالحظ األمن.األمن.بطلب من الدول المعنية أو اإلحالة من طرف مجلس بطلب من الدول المعنية أو اإلحالة من طرف مجلس   اإلقليمية،اإلقليمية،الوكاالت الوكاالت 

وية غير أن نظام األمن الجماعي يخضع وية غير أن نظام األمن الجماعي يخضع أن الميثاق أعطى مكانة هامة لالتفاقيات الجهأن الميثاق أعطى مكانة هامة لالتفاقيات الجه

فأي عضو دائم للمجلس يستطيع بصوته إيقاف فعل الدفاع الذي فأي عضو دائم للمجلس يستطيع بصوته إيقاف فعل الدفاع الذي ،،لسلطة مجلس األمن لسلطة مجلس األمن 

22تقوم به المنظمة أو الوكاالت الجهوية .تقوم به المنظمة أو الوكاالت الجهوية .
و هذا ال يخدم مصالح الدول األعضاء في و هذا ال يخدم مصالح الدول األعضاء في   

ماعي ماعي االتفاقيات الجهوية خاصة الواليات المتحدة األمريكية التي تفضل االتفاق الجاالتفاقيات الجهوية خاصة الواليات المتحدة األمريكية التي تفضل االتفاق الج

  ..CChhaappuulltteeppeeccالمنشئ عن طريق اتفاق المنشئ عن طريق اتفاق 

  

كما أنه من المتناقض وضع حق الدفاع الشرعي في نفس الفقرة التي تنص على كما أنه من المتناقض وضع حق الدفاع الشرعي في نفس الفقرة التي تنص على 

  1010صالحيات مجلس األمن في مجال نظام األمن الجماعي. فطريقة صياغة المادة صالحيات مجلس األمن في مجال نظام األمن الجماعي. فطريقة صياغة المادة 

أي أي   ،،تسمح بالقول أن مؤسسي الميثاق أرادوا إرضاء كل الدول التي شاركت في وضعهتسمح بالقول أن مؤسسي الميثاق أرادوا إرضاء كل الدول التي شاركت في وضعه

ل االتفاقيات الجهوية للدفاع و التي تشك في ل االتفاقيات الجهوية للدفاع و التي تشك في ضضل الكبرى المنتصرة، الدول التي تفل الكبرى المنتصرة، الدول التي تفالدوالدو

33إمكانية نجاح الدفاع الجماعي .إمكانية نجاح الدفاع الجماعي .
  

  

  

بأن فعل الدفاع الشرعي ذو طابع ثانوي و بأن فعل الدفاع الشرعي ذو طابع ثانوي و   NNgguuyyeenn  QQuuoocc  DDiinnhhيرى البروفسور يرى البروفسور 

إذ ال يمكن التذرع بهذا الحق في إذ ال يمكن التذرع بهذا الحق في   ،،من الميثاقمن الميثاق  1010مؤقت حسب ما نصت عليه المادة مؤقت حسب ما نصت عليه المادة 

اتخاذ المجلس اإلجراءات الضرورية لصيانة السلم و األمن الدوليين . خاصة أن اتخاذ المجلس اإلجراءات الضرورية لصيانة السلم و األمن الدوليين . خاصة أن حالة حالة 

التي تلزم الدول تبليغ التي تلزم الدول تبليغ   1010الطابع المؤقت و الثانوي لهذا الحق محدد بتعبير نص المادة الطابع المؤقت و الثانوي لهذا الحق محدد بتعبير نص المادة 

                                                                                                                                                                                                                                        
  

11
مع المملكة المتحدة و اتفاقية الصداقة والمساعدة المتبادلة الموقعة في مع المملكة المتحدة و اتفاقية الصداقة والمساعدة المتبادلة الموقعة في     77467746ماي ماي   6666أنظر معاهدة التحالف الموقعة في لندن في أنظر معاهدة التحالف الموقعة في لندن في ﴾ ﴾     

و معاهدة التحالف والمساعدة المتبادلة الموقعة مع فرنسا في موسكو في و معاهدة التحالف والمساعدة المتبادلة الموقعة مع فرنسا في موسكو في ،،مع الجمهورية التشيكوسلوفاكية مع الجمهورية التشيكوسلوفاكية   77477422ديسمبر ديسمبر   7676موسكو في موسكو في 

  ..77447744ديسمبرديسمبر  7070

              
22
  من ميثاق األمم المتحدة.من ميثاق األمم المتحدة.  9292أنظر المادة أنظر المادة ﴾ ﴾     

  
33
  ﴿﴿  BBaattyyaahh  SSIIEERRPPIINNSSKKII  ::  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  OOpp,,  cciitt,,  pp  9944    
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مجلس األمن بالتدابير المتخذة للدفاع عن نفسها . فنالحظ أن مجلس األمن  يتمتع بسلطة مجلس األمن بالتدابير المتخذة للدفاع عن نفسها . فنالحظ أن مجلس األمن  يتمتع بسلطة 

وسيلة يراها ضرورية للحفاظ على السلم أو إعادته إلى وسيلة يراها ضرورية للحفاظ على السلم أو إعادته إلى   ةةبآيبآيالتصرف في أي وقت و التصرف في أي وقت و 

التي تمنح للدول حق حماية نفسها التي تمنح للدول حق حماية نفسها   ،،1010نصابه ، فهناك نوع من الغموض في نص المادة نصابه ، فهناك نوع من الغموض في نص المادة 

من عدوان أو هجوم مسلح و لكنها تحدد هذا الحق في نفس المادة باالختصاصات من عدوان أو هجوم مسلح و لكنها تحدد هذا الحق في نفس المادة باالختصاصات 

11لمجلس األمن لمجلس األمن   الواسعةالواسعة
  

  

و و   ccoolllleeccttiivvee  تناقضا بين كلمةتناقضا بين كلمة  ccoolllleeccttiiff  sseellff  ddeeffeennssee  كما يشير النص اإلنجليزيكما يشير النص اإلنجليزي  

إذ يوحي بأن الدول التي تقوم بالدفاع الشرعي الجماعي يستوجب أن يكون إذ يوحي بأن الدول التي تقوم بالدفاع الشرعي الجماعي يستوجب أن يكون       sseellff  كلمةكلمة

كل منها منفردا في حالة دفاع شرعي ، أي تكون الدول ضحايا عدوان مسلح في نفس كل منها منفردا في حالة دفاع شرعي ، أي تكون الدول ضحايا عدوان مسلح في نفس 

لتي لم يعتد  لتي لم يعتد  الوقت ، حتى تستطيع ممارسة الدفاع الشرعي بصورة جماعية .فالدولة االوقت ، حتى تستطيع ممارسة الدفاع الشرعي بصورة جماعية .فالدولة ا

)دفاع )دفاع   ccoolllleeccttiivvee  ddeeffeennssee  عليها والتي تساعد دولة معتدى عليها تكون في حالةعليها والتي تساعد دولة معتدى عليها تكون في حالة

  ccoolllleeccttiivvee  sseellff  و ليس في حالةو ليس في حالة    ccoolllleeccttiivvee  lleeggiittiimmaattee  ddeeffeennssee  جماعي ( أوجماعي ( أو

ddeeffeennssee  22نالحظ أن النص الفرنسي ال يثير هذا التناقض نالحظ أن النص الفرنسي ال يثير هذا التناقض   وو
..  

  

  

لجماعي تثير تناقضات في مفهومها و لجماعي تثير تناقضات في مفهومها و ن فكرة الدفاع الشرعي ان فكرة الدفاع الشرعي اأأبب    HHaannss  KKeellsseennويرىويرى

فهذا الحق يعترف به فقط للدولة ضحية التهديد آو فهذا الحق يعترف به فقط للدولة ضحية التهديد آو   ،،نطاقها و أساسها القانوني للدولةنطاقها و أساسها القانوني للدولة

  االعتداءاالعتداء
33
..  

  ..القانونية لحق الدفاع الشرعيالقانونية لحق الدفاع الشرعي  ةةالثاني: القيمالثاني: القيمالمطلب المطلب 

  

                                                                              
11
  ))  BBaattyyaahh  SSIIEERRPPIINNSSKKII  ::  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  OOpp,,  cciitt,,  ,,pp9944  

  
22
  ..7676ص ص   ،،السابقالسابق  عع، المرج، المرجالمتحدةالمتحدةالدفاع الشرعي في القانون الدولي العام و ميثاق األمم الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام و ميثاق األمم   جمال الدين عطية المحامي:جمال الدين عطية المحامي:﴾ ﴾     

33
  ))  RROOUUAANNAAUUXX  BBéénnééddiiccttee  ;;  ddee  llaa  llééggaalliittéé  ddee  ll’’aaccttiioonn  AAmméérriiccaaiinnee  eenn  AAffgghhaanniissttaann  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  

llééggiittiimmee  ddééffeennssee  ::  ll’’aammbbiigguuïïttéé    ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  11226688  eett  11337733  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriitt , ,MMéémmooiirree  ddee  ffiinn  

dd’’ééttuuddee,,  IInnssttiittuutt  dd’’ééttuuddee  ppoolliittiiqquueess,,  UUnniivveerrssiittéé  lluummiièèrree  LLYYOONN  22   ,, 22000077//22000022  ssuurr  llee  ssiittee  ;;  WWWWWW..ddoocc  

sscciieennccee  ppoo--LLYYOONN  ––ffrr//RReessssoouurrcceess,,  pp  3322  
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طرحت مسالة القيمة القانونية لحق الدفاع الشرعي في الفقه خاصة بعد االعتراف طرحت مسالة القيمة القانونية لحق الدفاع الشرعي في الفقه خاصة بعد االعتراف 

ي لهذا الحق. فهل هو إحالة إلى القانون الدولي العرفي آم انه تم إنشاء حقا اتفاقيا ي لهذا الحق. فهل هو إحالة إلى القانون الدولي العرفي آم انه تم إنشاء حقا اتفاقيا االتفاقاالتفاق

11جديدا جديدا 
قا طبيعيا )الفرع أول (و قا طبيعيا )الفرع أول (و من الميثاق .فحق الدفاع الشرعي حمن الميثاق .فحق الدفاع الشرعي ح  1010بموجب المادة بموجب المادة   

  عن قاعدة منع استعمال القوة في العالقات الدولية  )الفرع ثاني (.عن قاعدة منع استعمال القوة في العالقات الدولية  )الفرع ثاني (.  استثناءاستثناء

  

  ..ي حقا طبيعياي حقا طبيعياالدفاع الشرعالدفاع الشرع  الفرع األول:الفرع األول:

  

22من الميثاق صراحة حق الدفاع الشرعي و اعتبرته حقا طبيعيا من الميثاق صراحة حق الدفاع الشرعي و اعتبرته حقا طبيعيا   1010كرست المادة كرست المادة 
فهل فهل   

واضعي الميثاق أرادوا اإلشارة إلى مذهب الحق الطبيعي الذي شكل القاعدة الفلسفية واضعي الميثاق أرادوا اإلشارة إلى مذهب الحق الطبيعي الذي شكل القاعدة الفلسفية 

  ؟؟  ..لحق الدفاع الشرعيلحق الدفاع الشرعي

الخاصة بحق الخاصة بحق   لم تغير القواعد الدولية التقليديةلم تغير القواعد الدولية التقليدية  1010يذهب البعض إلى القول أن المادة يذهب البعض إلى القول أن المادة 

إن لهذا الحق إن لهذا الحق   JJooee  VVeennhhooeevveenn  ففي هذا الصدد يقول البروفسور ففي هذا الصدد يقول البروفسور ،،الدفاع الشرعي الدفاع الشرعي 

أنه تم استعمال مصطلح الحق أنه تم استعمال مصطلح الحق   ZZoouurreekk  في حين يرى البروفسور في حين يرى البروفسور ،،طابعا عرفيا طابعا عرفيا 

فليس اعترافا فليس اعترافا   ،،الطبيعي لمجرد تأكيد الطابع األساسي لهذا الحق الذي تتمتع به كل الدولالطبيعي لمجرد تأكيد الطابع األساسي لهذا الحق الذي تتمتع به كل الدول

..لة إلى القانون الطبيعي لة إلى القانون الطبيعي بالحق الطبيعي و ال إحابالحق الطبيعي و ال إحا
33

  

  

من ميثاق األمم المتحدة أثار اختالف في الترجمة. فنجد النص الفرنسي من ميثاق األمم المتحدة أثار اختالف في الترجمة. فنجد النص الفرنسي   1010نص المادة نص المادة 

    في حين وردت عبارة الحق األصيلفي حين وردت عبارة الحق األصيل    DDrrooiitt  nnaattuurraall  استعمل مصطلح الحق الطبيعياستعمل مصطلح الحق الطبيعي

    IInnhheerreenntt  rriigghhtt    النص االنجليزي رغم وجود مصطلح الحق الطبيعيالنص االنجليزي رغم وجود مصطلح الحق الطبيعي  فيفي  NNaattuurraall  

        llaaww   إذ يقول إذ يقول ،،في اللغة االنجليزية .جانب من الفقه يرى أن هذا االختالف ال أهمية له في اللغة االنجليزية .جانب من الفقه يرى أن هذا االختالف ال أهمية له

ال ال   1010فأثر المادة فأثر المادة ،،  بأنه مجرد إيضاح نظري  ال يتمتع بأي قيمة قانونيةبأنه مجرد إيضاح نظري  ال يتمتع بأي قيمة قانونية      KKeellsseennالفقيه الفقيه 

                                                                              
11
  ..767767ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  المعاصر،المعاصر،استخدام القوة في القانون الدولي استخدام القوة في القانون الدولي   ˸˸محمد خليل الموسى محمد خليل الموسى   ﴾﴾    

  
22
  ))  JJooee  VVEERRHHOOEEVVEENN  ::  LLeess  ééttiirreemmeennttss    ddee  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  OOpp,,  cciitt,,  pp  5511..  

  
33
))  JJaarroossllaavv  ZZOOUURREEKK  ;;  LLaa  NNoottiioonn  ddee  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  AAIIDDII,,  11997755,,  pp  4466..  
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..تتغير فيما لو استبعدنا لفظ طبيعي أو أصيلتتغير فيما لو استبعدنا لفظ طبيعي أو أصيل
11

فلماذا لم يحاولوا واضعي الميثاق تفادي فلماذا لم يحاولوا واضعي الميثاق تفادي   

من الميثاق يستندون إلى من الميثاق يستندون إلى   1010ة وأن أنصار التفسير الواسع للمادة ة وأن أنصار التفسير الواسع للمادة هذا الغموض. خاصهذا الغموض. خاص

عبارة الحق الطبيعي أو األصيل لتوسيع نطاق الدفاع الشرعي ليشمل الدفاع الوقائي عبارة الحق الطبيعي أو األصيل لتوسيع نطاق الدفاع الشرعي ليشمل الدفاع الوقائي 

على أساس أن اإلشارة إلى الدفاع الشرعي على أنه حقا طبيعيا أو أصيال يعني ذلك على أساس أن اإلشارة إلى الدفاع الشرعي على أنه حقا طبيعيا أو أصيال يعني ذلك 

الذي كان يشمل الدفاع الشرعي الذي كان يشمل الدفاع الشرعي   ،،ييالحق الذي نشاء بين أحضان القانون الدولي العرفالحق الذي نشاء بين أحضان القانون الدولي العرف

  ..ضد هجوم واقع بالفعل و هجوم وشيك الوقوع ضد هجوم واقع بالفعل و هجوم وشيك الوقوع 
22

  

  

إن استعمال مصطلح الحق الطبيعي أو الحق األصيل أثر على طبيعة حق الدفاع إن استعمال مصطلح الحق الطبيعي أو الحق األصيل أثر على طبيعة حق الدفاع 

يمنح هذا الحق للدول األعضاء التي تكون محال يمنح هذا الحق للدول األعضاء التي تكون محال   1010فحسب مضمون المادة فحسب مضمون المادة   ،،الشرعيالشرعي

يمنح للدول غير أعضاء منظمة يمنح للدول غير أعضاء منظمة   1010المادة المادة لعدوان مسلح. فهل هذا القيد الوارد في نص لعدوان مسلح. فهل هذا القيد الوارد في نص 

  ؟.؟.األمم المتحدة من ممارسة حق الدفاع الشرعي عندما تكون محال لعدوان مسلح األمم المتحدة من ممارسة حق الدفاع الشرعي عندما تكون محال لعدوان مسلح 

  

    ،،من الميثاق نصا اتفاقيا يلزم أطرافه فقطمن الميثاق نصا اتفاقيا يلزم أطرافه فقط  1010نص المادة نص المادة 
33

غير أنه من المتفق عليه أن غير أنه من المتفق عليه أن 

ل األعضاء ل األعضاء حق الدفاع الشرعي معترف به لجميع دول المجتمع  الدولي. إذ يمكن للدوحق الدفاع الشرعي معترف به لجميع دول المجتمع  الدولي. إذ يمكن للدو

  إذا كانوا محال لهجوم أو عدوان مسلح. إذا كانوا محال لهجوم أو عدوان مسلح.   ،،مساعدة الدول غير األعضاء و العكس صحيحمساعدة الدول غير األعضاء و العكس صحيح

المنشئ وفقا للميثاق يسري على المنشئ وفقا للميثاق يسري على   ،،فإذا سلمنا بان أحكام الحق في الدفاع الشرعي االتفاقيفإذا سلمنا بان أحكام الحق في الدفاع الشرعي االتفاقي

ن القيمة القانونية لحق الدفاع الشرعي ليست قيمة ن القيمة القانونية لحق الدفاع الشرعي ليست قيمة أأفهذا يدل فهذا يدل   ،،الدول غير األعضاءالدول غير األعضاء

تعايش مع ميثاق تعايش مع ميثاق يي،،فال شك أن أساس و مضمون هذا الحق ذو قيمة عرفية فال شك أن أساس و مضمون هذا الحق ذو قيمة عرفية ،،اتفاقية فقط اتفاقية فقط 

44األمم المتحدة.األمم المتحدة.
      

                                                                              
11
  ))  HHaannss  KKEELLSSEENN  ;;  tthhee  llaaww  ooff  UUnniitteedd  NNaattiioonnss,,  LLoonnddoonn,,  11995511  pppp  779911--779922..  

  
22
  دون صفحات.دون صفحات.    ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،في أفغانستان و حق الدفاع الشرعيفي أفغانستان و حق الدفاع الشرعيالتدخل العسكري األمريكي التدخل العسكري األمريكي   ::علي سيف الناميعلي سيف النامي﴾ ﴾     

  
33
  ..  6969ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،ثاق األمم المتحدةثاق األمم المتحدةالدفاع الشرعي في القانون الدولي العام و ميالدفاع الشرعي في القانون الدولي العام و مي  جمال الدين عطية المحامي:جمال الدين عطية المحامي:﴾ ﴾     

  
44
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  OOpp,,  cciitt,,  pp;;  7799..  
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تضع المادة الثانية في فقرتها السادسة من ميثاق األمم المتحدة القاعدة األساسية للعالقة تضع المادة الثانية في فقرتها السادسة من ميثاق األمم المتحدة القاعدة األساسية للعالقة 

  فتلتزم هذه األخيرة بمبادئ الميثاق في الحدودفتلتزم هذه األخيرة بمبادئ الميثاق في الحدود  ،،بين الدول األعضاء و غير األعضاءبين الدول األعضاء و غير األعضاء

تتمثل هذه المبادئ باالمتناع عن استعمال القوة و تتمثل هذه المبادئ باالمتناع عن استعمال القوة و   ..ظ السلم و األمن الدوليينظ السلم و األمن الدوليينالالزمة لحفالالزمة لحف

من ميثاق األمم المتحدة ( و يقابلها حق من ميثاق األمم المتحدة ( و يقابلها حق   44//11استخدام العنف في العالقات الدولية )المادة استخدام العنف في العالقات الدولية )المادة 

. إذ ال يمكن إلزام الدول غير األعضاء بإحدى . إذ ال يمكن إلزام الدول غير األعضاء بإحدى 1010ممارسة الدفاع الشرعي وفقا للمادة ممارسة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 

بالتالي يسمح بالتالي يسمح   ،،لميثاق دون االعتراف لها بحق الدفاع الشرعيلميثاق دون االعتراف لها بحق الدفاع الشرعيااللتزامات الجوهرية لااللتزامات الجوهرية ل

  للدول األعضاء مساعدة الدول غير األعضاء وفقا للدفاع الشرعي الجماعي.للدول األعضاء مساعدة الدول غير األعضاء وفقا للدفاع الشرعي الجماعي.
11

  

  

إذ هناك إذ هناك   ،،اختلف الفقه في المضمون العرفي لحق الدفاع الشرعي و شروط ممارستهاختلف الفقه في المضمون العرفي لحق الدفاع الشرعي و شروط ممارسته

بشرط وقوع الهجوم بشرط وقوع الهجوم تيارين. فالرأي الراجح يرى أن فكرة الدفاع الشرعي تتحقق فقط تيارين. فالرأي الراجح يرى أن فكرة الدفاع الشرعي تتحقق فقط 

22المسلح الفعلي. المسلح الفعلي. 
فال يمكن االحتجاج بهذا الحق في مجرد التهديد بالقوة حتى و لو كان فال يمكن االحتجاج بهذا الحق في مجرد التهديد بالقوة حتى و لو كان   

هذا التهديد خطير و جاد.  في هذه الحالة يستوجب على الدولة الضحية اللجوء إلى حسم هذا التهديد خطير و جاد.  في هذه الحالة يستوجب على الدولة الضحية اللجوء إلى حسم 

من من   3333النزاع عن طريق اإلجراءات و التدابير السلمية المنصوص عليها في المادة النزاع عن طريق اإلجراءات و التدابير السلمية المنصوص عليها في المادة 

أو الجمعية العامة لتسوية النزاع  طبقا أو الجمعية العامة لتسوية النزاع  طبقا ،،أو اللجوء إلى مجلس األمن أو اللجوء إلى مجلس األمن   ،،األمم المتحدةاألمم المتحدة  ميثاقميثاق

  ..للفصل السادس من الميثاق للفصل السادس من الميثاق 

  

من الميثاق من الميثاق   1010المادة المادة الذي أكد أن تفسيرالذي أكد أن تفسير  ،،  BBrroowwlliieeمنهممنهميؤيد هذه النظرية عدة فقهاء يؤيد هذه النظرية عدة فقهاء 

هجوم هجوم   ضيقا  يعبر عن تقييد ممارسة حق الدفاع الشرعي الذي ال يمارس إال ضدضيقا  يعبر عن تقييد ممارسة حق الدفاع الشرعي الذي ال يمارس إال ضد  تفسيرتفسير

الهجوم المسلح شرط لنشوء حق الدفاع الشرعي فال الهجوم المسلح شرط لنشوء حق الدفاع الشرعي فال   أنأنkkuunnzz  مسلح. كما يرى الفقيه مسلح. كما يرى الفقيه 

يمكن ممارسة هذا الحق ضد أي شكل من أشكال العدوان التي ال تصل إلى حد الهجوم يمكن ممارسة هذا الحق ضد أي شكل من أشكال العدوان التي ال تصل إلى حد الهجوم 

                                                                              
11
ونفس الشيء بالنسبة لحلف المعونة المتبادلة ونفس الشيء بالنسبة لحلف المعونة المتبادلة ،،حلف األطلنطي كان يضم ايطاليا و البرتغال قبل أن تصبح عضوا في األمم المتحدة حلف األطلنطي كان يضم ايطاليا و البرتغال قبل أن تصبح عضوا في األمم المتحدة ﴾ ﴾     

  بولندا يوغوسالفيا و لم تكن آنذاك أعضاء في منظمة األمم المتحدة.بولندا يوغوسالفيا و لم تكن آنذاك أعضاء في منظمة األمم المتحدة.  ،،كان يضم االتحاد السوفياتي كان يضم االتحاد السوفياتي   الذيالذي

  ..6666ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام و ميثاق األمم المتحدةالدفاع الشرعي في القانون الدولي العام و ميثاق األمم المتحدة  أنظر:   جمال الدين عطية المحامي:أنظر:   جمال الدين عطية المحامي:

  
22
  ..664664ص ص   ،،60096009مصر مصر   ،،دار الكتب القانونيةدار الكتب القانونية  ،،ن في حفظ السلم و األمن الدوليينن في حفظ السلم و األمن الدوليينأحمد عبد هللا علي أبو العال: تطور مجلس األمأحمد عبد هللا علي أبو العال: تطور مجلس األم﴾ ﴾     
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11المسلح.المسلح.
تطبق فقط في حالة واحدة تتمثل في حالة تطبق فقط في حالة واحدة تتمثل في حالة   1010أن المادة أن المادة     KKeellsseennيضيفيضيف.و .و   

ارسة هذا الحق في حالة خرق إحدى المصالح المشروعة ارسة هذا الحق في حالة خرق إحدى المصالح المشروعة إذ ال يمكن ممإذ ال يمكن مم  ،،الهجوم المسلحالهجوم المسلح

22المحمية للعضوالمحمية للعضو
..  

  

من ميثاق من ميثاق   44//11نظريتهم على أساس أن المادة نظريتهم على أساس أن المادة   1010يؤسس أنصار التفسير الواسع للمادة يؤسس أنصار التفسير الواسع للمادة 

األمم المتحدة لم تمنع ممارسة حق الدفاع الشرعي المعروف في القانون الدولي األمم المتحدة لم تمنع ممارسة حق الدفاع الشرعي المعروف في القانون الدولي 

حق الدفاع الشرعي ضد حماية بعض حق الدفاع الشرعي ضد حماية بعض   الذي كان يسمح للدولة االستناد إلىالذي كان يسمح للدولة االستناد إلى  ،،التقليديالتقليدي

33الحقوق ذات الطبيعة االقتصادية .الحقوق ذات الطبيعة االقتصادية .
و يستند أصحاب هذه النظرية إلى األعمال و يستند أصحاب هذه النظرية إلى األعمال   

التحضيرية لميثاق األمم المتحدة لتبرير نظريتهم. فقد قررت اللجنة األولى في مؤتمر التحضيرية لميثاق األمم المتحدة لتبرير نظريتهم. فقد قررت اللجنة األولى في مؤتمر 

ير ير سان فرانسيسكو أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي عن النفس ال يزال مقبوال و غسان فرانسيسكو أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي عن النفس ال يزال مقبوال و غ

  فيقولون أنه إحالة إلى القانون الدولي العرفي.فيقولون أنه إحالة إلى القانون الدولي العرفي.،،مقيد أو منقوص مقيد أو منقوص 

  

واضعي الميثاق قبلوا أحكام هذا القانون الذي كان يجيز استخدام القوة في حالة الدفاع واضعي الميثاق قبلوا أحكام هذا القانون الذي كان يجيز استخدام القوة في حالة الدفاع 

  ..    وما تلتها  من حوادثوما تلتها  من حوادث  ،،الوقائي الذي وضعت قواعده حادثة الكارولينالوقائي الذي وضعت قواعده حادثة الكارولين
44

  

  

فمادام نص فمادام نص   ،،االستثناء أو القياس عليهاالستثناء أو القياس عليهتقتضي قواعد التفسير في عدم التوسع في تفسير تقتضي قواعد التفسير في عدم التوسع في تفسير 

الذي تحضر استخدام القوة أو الذي تحضر استخدام القوة أو ،،من الميثاق من الميثاق   44//11عن نص المادة عن نص المادة   جاء استثناءجاء استثناء  1010المادة المادة 

ن ن الشرعي ألالشرعي ألفال يجب التوسع في تفسير أحكام الدفاع فال يجب التوسع في تفسير أحكام الدفاع ،،التهديد بها في العالقات الدولية التهديد بها في العالقات الدولية 

    ذلك يتناقض مع أهداف و مقاصد األمم المتحدة .ذلك يتناقض مع أهداف و مقاصد األمم المتحدة .

    

                                                                              
11
  ..  7979ص ص ،،المرجع السابق المرجع السابق   ،،: نظرية الضربات العسكرية االستباقية: نظرية الضربات العسكرية االستباقية  أبو الخير أحمد عطية عمر:أبو الخير أحمد عطية عمر:﴾ ﴾     

22
  667667ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق،،شرعي في القانون الدولي الجنائي شرعي في القانون الدولي الجنائي حق الدفاع الحق الدفاع المحمد خلف : محمد خلف : ﴾ ﴾     

33
  ))  DDeerreekk  BBOOWWEETT::  sseellff--ddeeffeennssee  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  llaaww;;  MMaanncchheesstteerr  UUnniivveerrssiittyy      pprreessss,,  11995588,,  pp;;8877..  

  
44
  ..1717--1188ص ص ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،نظرية الضربات العسكرية االستباقيةنظرية الضربات العسكرية االستباقية    أبو الخير أحمد عطية عمر:أبو الخير أحمد عطية عمر:﴾ ﴾     

تم إغراقها داخل الحدود األمريكية تم إغراقها داخل الحدود األمريكية ، ، ااردة ضد الحكم البريطاني في كندردة ضد الحكم البريطاني في كندالكارولين سفينة تجارية تقوم بتموين بعض الجماعات المتمالكارولين سفينة تجارية تقوم بتموين بعض الجماعات المتم--

  التي ادعت استعمالها لحقها في الدفاع عن النفس .التي ادعت استعمالها لحقها في الدفاع عن النفس .  ،،طرف القوات البريطانيةطرف القوات البريطانية  منمن  لكندالكنداالمجاورة المجاورة 
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دل الدولية من خالل حكمها الصادر في قضية األنشطة العسكرية و دل الدولية من خالل حكمها الصادر في قضية األنشطة العسكرية و أكدت محكمة العأكدت محكمة الع

. أن الدفاع . أن الدفاع 02160216عام عام   اانيكاراجونيكاراجوشبه العسكرية التي ارتكبتها الواليات المتحدة في شبه العسكرية التي ارتكبتها الواليات المتحدة في 

ال يمكن ممارسته إال ردا على الهجوم المسلح ال يمكن ممارسته إال ردا على الهجوم المسلح   ،،الشرعي سواء كان فردياً أو جماعياً الشرعي سواء كان فردياً أو جماعياً 

في بعده العرفي و في بعده العرفي و   ،،من الميثاقمن الميثاق  1010دة دة الفعلي. فالمحكمة أكدت على الطابع الضيق للماالفعلي. فالمحكمة أكدت على الطابع الضيق للما

11كشرط أساسيكشرط أساسي  العدوان المسلحالعدوان المسلح  التقليدي. إذ ربطت حالة الدفاع الشرعي بشرطالتقليدي. إذ ربطت حالة الدفاع الشرعي بشرط
..  

  

ال يمكن اتخاذ ال يمكن اتخاذ   ههأنأن  ،،02610261كما قررت اللجنة الخاصة المشكلة لوضع تعريف للعدوان كما قررت اللجنة الخاصة المشكلة لوضع تعريف للعدوان 

  في حالة واحدة وهي حالة وقوع هجومفي حالة واحدة وهي حالة وقوع هجوم  الجماعي، إالالجماعي، إالالدفاع الشرعي الطبيعي الفردي و الدفاع الشرعي الطبيعي الفردي و 

مسلح فعلي. و قد تكرر هذا التأكيد في المشاريع المقدمة إلى اللجنة الخاصة بتعريف مسلح فعلي. و قد تكرر هذا التأكيد في المشاريع المقدمة إلى اللجنة الخاصة بتعريف 

الذي نص في الذي نص في ،،نذكر على سبيل المثال المشروع المقدم من الدول الثالث عشر نذكر على سبيل المثال المشروع المقدم من الدول الثالث عشر ،،العدوان العدوان 

الفقرة الثالثة منه على "عدم إمكانية ممارسة حق الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي الفقرة الثالثة منه على "عدم إمكانية ممارسة حق الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي 

  ..لة وقوع عدوان مسلح" لة وقوع عدوان مسلح" إال في حاإال في حا  1010طبق للمادة طبق للمادة 
22

  

  

  

  

  

  

من ميثاق من ميثاق   ةةالثانية فقرة الرابعالثانية فقرة الرابع  عن المادةعن المادة  استثناءاستثناءحق الدفاع الشرعي حق الدفاع الشرعي   الفرع الثاني: الفرع الثاني: 

  المتحدة.المتحدة.األمم األمم 

  

في مجال تنظيم استخدام القوة في مجال تنظيم استخدام القوة ،،قمة التطور التشريعي الدولي قمة التطور التشريعي الدولي     األمم المتحدة األمم المتحدة يمثل ميثاق يمثل ميثاق 

33في العالقات الدولية . في العالقات الدولية . 
لى استعمال القوة أو التهديد بها وفقا لى استعمال القوة أو التهديد بها وفقا فيحضر على الدول اللجوء إفيحضر على الدول اللجوء إ  

                                                                              
11
  ))  AArrrrêêtt    AAccttiivviittééss  mmiilliittaaiirreess  eett  ppaarraammiilliittaaiirreess  aauu  NNIICCAARRAAGGUUAA  eett  ccoonnttrree  cceelluuii--ccii,,  2277  JJuuiinn  11998866,,  

RReeccuueeiill  11998866,,  pppp  117777  --119955  
22
  767767ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق،،لقانون الدولي الجنائي لقانون الدولي الجنائي د خلف : حق الدفاع الشرعي في اد خلف : حق الدفاع الشرعي في امحممحم﴾ ﴾     

  
33

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي الدولي، قسم القانون مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي الدولي، قسم القانون   ،،  ييالدولالدولل القانون ل القانون دحا منية علي: تجاوز حق الدفاع الشرعي في ظدحا منية علي: تجاوز حق الدفاع الشرعي في ظ﴾ ﴾   

  1616  صص  ،،11191119  العام، جامعة سعد دحلب ،كلية الحقوق البليدة ،العام، جامعة سعد دحلب ،كلية الحقوق البليدة ،
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11قانونية دولية ذات الطابع األمرقانونية دولية ذات الطابع األمرقاعدة قاعدة التي تعتبرالتي تعتبر  ،،44//11للمادة للمادة 
  . وقد عرفت هذه القاعدة. وقد عرفت هذه القاعدة

من الميثاق الذي تمارسه من الميثاق الذي تمارسه   1010أهمها حق الدفاع الشرعي  المكرس في المادة أهمها حق الدفاع الشرعي  المكرس في المادة ،،استثناءات استثناءات 

دفاع الشرعي يعتبر دفاع الشرعي يعتبر الدولة ضحية العدوان أو الهجوم  المسلح. فيمكن القول أن حق الالدولة ضحية العدوان أو الهجوم  المسلح. فيمكن القول أن حق ال

كنتيجة نهائية لعملية منع اللجوء إلى استعمال القوة في العالقات الدولية ال تحدده سوى كنتيجة نهائية لعملية منع اللجوء إلى استعمال القوة في العالقات الدولية ال تحدده سوى 

من الميثاق من الميثاق   1010شروط ممارسته. أقرت بعض الدول منها جمايكا و العراق أن المادة شروط ممارسته. أقرت بعض الدول منها جمايكا و العراق أن المادة 

و هذا اثر مناقشات و هذا اثر مناقشات   ،،تدخل ضمن القواعد اآلمرة في القانون الدوليتدخل ضمن القواعد اآلمرة في القانون الدولي  44//11مثل المادة مثل المادة 

22حول المسؤولية الدولية حول المسؤولية الدولية   AAGGOO  في مشروعفي مشروع  ،،ية العامة ية العامة الجمعالجمع
..  

  

أنه من المنطقي إضفاء نفس القيمة القانونية أنه من المنطقي إضفاء نفس القيمة القانونية   AAnnttoonniioo  CCAASSSSEESSSSEEالبروفسور البروفسور   يرىيرى

بالتالي يتمتع بنفس القوة بالتالي يتمتع بنفس القوة ،،من الميثاق من الميثاق   44//11عن المادة عن المادة   استثناءاستثناءلكونها لكونها   ،،  1010على المادة على المادة 

33التشريعية فال يجوز للدول االتفاق على مخالفتها.التشريعية فال يجوز للدول االتفاق على مخالفتها.
قد أشارت محكمة العدل الدولية في قد أشارت محكمة العدل الدولية في و و   

بأن حق الدفاع بأن حق الدفاع   ،،نيكاراجوانيكاراجوا  العسكرية فيالعسكرية فيقرارها المتعلق باألنشطة العسكرية و الشبه قرارها المتعلق باألنشطة العسكرية و الشبه 

يدخل ضمن القواعد اآلمرة في يدخل ضمن القواعد اآلمرة في   ،،من الميثاقمن الميثاق  44//11عن المادة عن المادة   الشرعي بكونه استثناءالشرعي بكونه استثناء

44القانون الدولي .القانون الدولي .
    

  تبنيتبني  قبلقبل  ،،عد اآلمرةعد اآلمرةحق الدفاع الشرعي اعتبر ضمن القواحق الدفاع الشرعي اعتبر ضمن القوا  أنأنHHaannss  KKeellsseenn  و يقولو يقول

خاصة وأنه خاصة وأنه   ،،. هذا التحليل لم ينل إجماع الفقه. هذا التحليل لم ينل إجماع الفقه02620262فينا لقانون المعاهدات فينا لقانون المعاهدات   اتفاقيةاتفاقية

من اتفاقية فينا من اتفاقية فينا   1313يتناقض مع الطابع االستثنائي لحق الدفاع الشرعي. تنص المادة يتناقض مع الطابع االستثنائي لحق الدفاع الشرعي. تنص المادة 

  لقانون المعاهدات. بأن "القاعدة اآلمرة في القانون الدولي هي تلك القاعدة المقبولة ولقانون المعاهدات. بأن "القاعدة اآلمرة في القانون الدولي هي تلك القاعدة المقبولة و

فال يمكن تغييرها إال بقاعدة الحقة من قواعد فال يمكن تغييرها إال بقاعدة الحقة من قواعد   ،،المعترف بها من طرف الجماعة الدوليةالمعترف بها من طرف الجماعة الدولية

  قيمة القانونية "قيمة القانونية "التي لها نفس الالتي لها نفس ال  ،،القانون الدولي العامةالقانون الدولي العامة

                                                                                                                                                                                                                                        
..  

11
  . . 7676صص  ،،  المرجع السابقالمرجع السابق  ،،النووية في القانون الدولي العامالنووية في القانون الدولي العامناتو ري كريم : استخدام األسلحة ناتو ري كريم : استخدام األسلحة ﴾ ﴾     

  
22
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,OOpp,,  cciitt,,  pp;;  8822..  

33
  ))  AAnnttoonniioo  CCAASSSSEESSSSEE  ::  ««  ll’’aarrttiiccllee  5511»»  iinn  JJeeaann  PPiieerrrree  CCOOTT  eett  AAllaaiinn  PPEELLLLEETT,,  OOpp  cciitt  PP;;  779900..  

  
44
  ))  BBéénnééddiiccttee  RROOUUAANNAAUUXX  ::  ddee  llaa  llééggaalliittéé  ddee  ll’’aaccttiioonn  AAmméérriiccaaiinnee  eenn  AAffgghhaanniissttaann  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  

llééggiittiimmee  ddééffeennssee::  ll’’aammbbiiggüüiittéé  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  11336688  eett  11337733  dduu  ccoonnsseeiill  ddee    ssééccuurriittéé,,  OOpp,,  cciitt,,  PP;;221221..  
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من الميثاق. من الميثاق.   44//11مع االعتراف بالطابع األمر للمادة مع االعتراف بالطابع األمر للمادة   ضضالمادة، يتناقالمادة، يتناقنص هذه نص هذه   أنأننالحظ نالحظ 

يفترض حسب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات يفترض حسب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات   44//11فقبول الدفاع الشرعي كاستثناء للمادة فقبول الدفاع الشرعي كاستثناء للمادة 

تعديل هذه األخيرة فتكريس حق الدفاع الشرعي في  روح ميثاق األمم المتحدة لم ينشئ تعديل هذه األخيرة فتكريس حق الدفاع الشرعي في  روح ميثاق األمم المتحدة لم ينشئ 

. . 44//11أي تعديل لنص المادة أي تعديل لنص المادة 
11

بل بل ،،  44//11ال تعتبر فقط كاستثناء عن أحكام المادة ال تعتبر فقط كاستثناء عن أحكام المادة   1010المادة المادة 

،،  عن أحكام نصوص الميثاق  كافة عن أحكام نصوص الميثاق  كافة   استثناءاستثناء
22

ء إلى استعمال بعض ء إلى استعمال بعض و كنتيجة عن اللجوو كنتيجة عن اللجو

33الذي تشكل  ضدها ردا مبررالذي تشكل  ضدها ردا مبرر  ،،أشكال القوة خاصة العدوان المسلحأشكال القوة خاصة العدوان المسلح
..  

  

أنه ال يوجد أي نظام قانوني يمكنه إبعاد حق الدفاع أنه ال يوجد أي نظام قانوني يمكنه إبعاد حق الدفاع   DDeelliivvaanniiss  البروفسور  البروفسور    و يقولو يقول    

  UUnn  mmooyyeenn    dd’’aamméélliioorraattiioonn  eett  qquuaassii  إذ يمثل وسيلة لتحسينإذ يمثل وسيلة لتحسين  ،،الشرعيالشرعي

ppeerrffeeccttiibbiilliittéé    44كون فيه األمن الجماعي مركزيا .كون فيه األمن الجماعي مركزيا .يي  ،،نظام قانونينظام قانوني  لكللكل
  

  

  الثاني: ممارسة حق الدفاع الشرعيالثاني: ممارسة حق الدفاع الشرعي  المبحثالمبحث

  

فان فان   ،،إذا كانت فعالية الدفاع الشرعي تكمن في طريقة تطبيقه و تفسيره من طرف الدولإذا كانت فعالية الدفاع الشرعي تكمن في طريقة تطبيقه و تفسيره من طرف الدول

أي اإلطار المحدد أي اإلطار المحدد   ..فعلية هذا الحق يظهر في طريقة تنظيمه من طرف السلطات المختصةفعلية هذا الحق يظهر في طريقة تنظيمه من طرف السلطات المختصة

  ونية الدولية.ونية الدولية.في المنظومة القانفي المنظومة القان  ،،لهذا الحقلهذا الحق

  

  ،،من الميثاق بأن حق الدفاع الشرعي حالة استثنائيةمن الميثاق بأن حق الدفاع الشرعي حالة استثنائية  1010توضح القراءة المتأنية لنص المادة توضح القراءة المتأنية لنص المادة 

غير مألوفة تنطوي على استخدام أساليب و وسائل محظورة في القانون بغية دفع خطر غير مألوفة تنطوي على استخدام أساليب و وسائل محظورة في القانون بغية دفع خطر 

                                                                              
11
  ))  BBéénnééddiiccttee  RROOUUAANNAAUUXX::  ddee  llaa  llééggaalliittéé  ddee  ll’’aaccttiioonn  AAmméérriiccaaiinnee,,  OOpp,,  cciitt,,  pp   221221   

22
  ))  JJeeaann  CCOOMMBBAACCAAUU  eett  SSeerrggee  SSUURR  ::  DDrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppuubblliicc,,  MMoonnttcchhrreessttiieenn,,  LLGGDDGG,,  ppaarriiss  

11999933,,  ..pp  662266  
33
  ))  JJeeaann  DDEELLIIVVAANNIISS  ::  LLaa  llééggiittiimmee    ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  PPuubblliicc  mmooddeerrnnee,,  OOpp,,  cciitt,,  pp;;111144..  

44
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  OOpp,,  cciitt,,  pp;;  8833..  
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إال في حدود الغاية التي قرر إال في حدود الغاية التي قرر   ،،حال محظور. فال يعترف بشرعية و مشروعية هذا الحقحال محظور. فال يعترف بشرعية و مشروعية هذا الحق

11التي تتمثل في دفع هجوم أو عدوان مسلح يهدد وجود و استقالل الدولة .التي تتمثل في دفع هجوم أو عدوان مسلح يهدد وجود و استقالل الدولة .  ،،هاهامن أجلمن أجل
  

  

حتى تتطابق مع مبادئ حتى تتطابق مع مبادئ ،،تخضع ممارسة حق الدفاع الشرعي إلجراءات و شروط صارمة تخضع ممارسة حق الدفاع الشرعي إلجراءات و شروط صارمة 

من من   ةةمستسقامستسقا  ،،القانون الدولي و تتفق مع روح ميثاق األمم المتحدة. تتمثل في شروط اتفاقيةالقانون الدولي و تتفق مع روح ميثاق األمم المتحدة. تتمثل في شروط اتفاقية

أمالها االجتهاد القضائي أمالها االجتهاد القضائي ،،(. باإلضافة إلى شروط عرفية (. باإلضافة إلى شروط عرفية ) المطلب األول ) المطلب األول   1010نص المادة نص المادة 

)المطلب الثاني (. كما تتطلب الطبيعة الخاصة لحق الدفاع الشرعي الجماعي شروط )المطلب الثاني (. كما تتطلب الطبيعة الخاصة لحق الدفاع الشرعي الجماعي شروط 

  إضافية )المطلب الثالث(.إضافية )المطلب الثالث(.

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب األول:  الشروط االتفاقية لممارسة حق الدفاع الشرعي.المطلب األول:  الشروط االتفاقية لممارسة حق الدفاع الشرعي.

  

لكن بشرط لكن بشرط   ،،حق الدولة في الدفاع عن نفسهاحق الدولة في الدفاع عن نفسها  من ميثاق األمم المتحدة علىمن ميثاق األمم المتحدة على  1010نصت المادة نصت المادة 

تمارس هذا الحق بصفة ثانوية تمارس هذا الحق بصفة ثانوية   ،،((      أن تكون ضحية عدوان مسلح فعلي )الفرع األولأن تكون ضحية عدوان مسلح فعلي )الفرع األول

وأن تقوم بإخطار مجلس األمن ليتخذ التدابير الالزمة لصد العدوان وأن تقوم بإخطار مجلس األمن ليتخذ التدابير الالزمة لصد العدوان   ،،مؤقتة )الفرع الثاني(مؤقتة )الفرع الثاني(

  ..  و ردع المعتدي.) الفرع الثالث(و ردع المعتدي.) الفرع الثالث(

  

  مسلح مسلح الفرع األول:   العدوان الالفرع األول:   العدوان ال
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  ..1111ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،استخدام القوة في القانون الدولي المعاصراستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر  محمد خليل الموسى:محمد خليل الموسى:( (       
  
  
  
  



3344  

  

دون أن يعرف دون أن يعرف   ،،ميثاق األمم المتحدة صراحة بالحق الطبيعي للدفاع الشرعيميثاق األمم المتحدة صراحة بالحق الطبيعي للدفاع الشرعي  اعترفاعترف

11العدوان المسلح.العدوان المسلح.
  هذا ما دفع بعض الدول إلى تقديم مشاريع قرارات لتعريفه.هذا ما دفع بعض الدول إلى تقديم مشاريع قرارات لتعريفه.  

22
و قد و قد 

بموجب قرارها بموجب قرارها ،،للتوصل إلى تعريف محدد للعدوان للتوصل إلى تعريف محدد للعدوان   ،،نجحت الجمعية العامة لألمم المتحدةنجحت الجمعية العامة لألمم المتحدة

أن العدوان أن العدوان » » حيث نصت المادة األولى منه حيث نصت المادة األولى منه ،،  02940294سبتمبرسبتمبر  0404الصادر في الصادر في   ،،33043304رقم رقم 

أو االستقالل أو االستقالل ،،ضد سيادة و وحدة األراضي ضد سيادة و وحدة األراضي   ،،هو استخدام القوة المسلحة من جانب دولةهو استخدام القوة المسلحة من جانب دولة

  »»  ..أو بأي طريقة  ال تتفق مع ميثاق األمم المتحدة أو بأي طريقة  ال تتفق مع ميثاق األمم المتحدة   ،،السياسي لدولة أخرىالسياسي لدولة أخرى

  

من الميثاق من الميثاق   44//11المادة المادة   نالحظ أن المصطلحات المستعملة في هذه المادة تتشابه مع نصنالحظ أن المصطلحات المستعملة في هذه المادة تتشابه مع نص

33هذا القرار لم يأتي بجديد فيما يتعلق بتعريف العدوان.هذا القرار لم يأتي بجديد فيما يتعلق بتعريف العدوان.  بأنبأنفذلك يوحي فذلك يوحي 
كما أن المبادأة كما أن المبادأة   

تشكل دليال كافيا على ارتكابها عمال عدوانيا تشكل دليال كافيا على ارتكابها عمال عدوانيا ،،باستعمال القوة من قبل دولة ما خرقا للميثاق باستعمال القوة من قبل دولة ما خرقا للميثاق 

عدوانيا قد ارتكب عدوانيا قد ارتكب يخلص إلى أنه ليس هناك عمال يخلص إلى أنه ليس هناك عمال   أنأن.غير أن لمجلس األمن طبقا للميثاق .غير أن لمجلس األمن طبقا للميثاق 

بما في ذلك أن تكون بما في ذلك أن تكون   ،،و ذلك في ضوء الظروف و المالبسات األخرى المحيطة بالحالةو ذلك في ضوء الظروف و المالبسات األخرى المحيطة بالحالة،،

44األفعال المرتكبة أو نتائجها ليست على جانب كاف من الخطورة .األفعال المرتكبة أو نتائجها ليست على جانب كاف من الخطورة .
  

  

عددت المادة الثانية من قرار تعريف العدوان األعمال التي تعتبر عدونا مسلحا بمفهوم عددت المادة الثانية من قرار تعريف العدوان األعمال التي تعتبر عدونا مسلحا بمفهوم 

55و التواطؤ في العدوان.و التواطؤ في العدوان.  غير المباشرغير المباشر  ،،وائي العدوان المباشروائي العدوان المباشرحيث يشمل بشكل عشحيث يشمل بشكل عش  ،،واسعواسع
  

وهذا ما أكدته المادة الرابعة من وهذا ما أكدته المادة الرابعة من   ،،كما ذكرت هذه األعمال على سبيل المثال ال الحصركما ذكرت هذه األعمال على سبيل المثال ال الحصر

مما يمنح لمجلس األمن سلطة تقديرية واسعة في تحديد األعمال التي تشكل مما يمنح لمجلس األمن سلطة تقديرية واسعة في تحديد األعمال التي تشكل   ..نفس القرارنفس القرار

  ستمدة من أحكام الميثاق.ستمدة من أحكام الميثاق.عدوانا مسلحا بمقتضى سلطاته و صالحياته المعدوانا مسلحا بمقتضى سلطاته و صالحياته الم
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  ))  PPaattrriicckk  RRAAMMBBAAUUDD..  LLaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  ll’’aaggrreessssiioonn  ppaarr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess,,  RRGGDDIIPP,,  

11997766//22,,  PPPP  886655--886666..  
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  226226ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،ب الصهيوني في ظل القانون الدوليب الصهيوني في ظل القانون الدولياإلرهااإلرها  ::مصطفى يوسف اللداوي مصطفى يوسف اللداوي ( (   
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  ))  NNgguuyyeenn  QQUUOOCC    DDIINNHH,,  AAllaaiinn  PPEELLLLEETT  eett  PPaattrriicckk  DDAAIILLLLIIEERR  ::  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppuubblliicc,,  LLGGDDJJ,,  

PPAARRIISS,,  77
eemmee

  EEddiittiioonn,,  22000033,,  pp  994422..  
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فمن جهة فمن جهة ،،المادة الرابعة من قرار تعريف العدوان مكملة للمادة الثانية من نفس القرار المادة الرابعة من قرار تعريف العدوان مكملة للمادة الثانية من نفس القرار 

يمكن لمجلس األمن تكملة قائمة أعمال العدوان بإضافة أعمال أخرى وفقا لسلطته يمكن لمجلس األمن تكملة قائمة أعمال العدوان بإضافة أعمال أخرى وفقا لسلطته 

عن عن يمكنه إبعاد تكييف العدوان يمكنه إبعاد تكييف العدوان   ،،( من جهة أخرى و بمفهوم المخالفة ( من جهة أخرى و بمفهوم المخالفة   44التقديرية.  )م التقديرية.  )م 

11عمل من األعمال أو التصرفات التي تعرض عليه بموجب المادة الثانية.عمل من األعمال أو التصرفات التي تعرض عليه بموجب المادة الثانية.
فهل سلطة هذا فهل سلطة هذا   

العضو غير محدودة ؟ أي هل يمكنه أن يكيف في بعض المناسبات العدوان االقتصادي أو العضو غير محدودة ؟ أي هل يمكنه أن يكيف في بعض المناسبات العدوان االقتصادي أو 

22السالف الذكر.السالف الذكر.  اإليديولوجي على ضوء القراراإليديولوجي على ضوء القرار
  

  

من ميثاق األمم من ميثاق األمم   1010ة ة يشر إلى نص الماديشر إلى نص الماد  ممالعدوان، لالعدوان، لتجدر اإلشارة أن قرار تعريف تجدر اإلشارة أن قرار تعريف 

33هذا ما يثير نوع من الغموض فيما يتعلق بممارسة حق الدفاع الشرعيهذا ما يثير نوع من الغموض فيما يتعلق بممارسة حق الدفاع الشرعي  ،،المتحدةالمتحدة
. رغم . رغم   

على أنه ليس في هذا التعريف ما يجوز تأويله على أنه توسيع على أنه ليس في هذا التعريف ما يجوز تأويله على أنه توسيع »»نص المادة السادسة منه نص المادة السادسة منه 

  لك أحكامه المتعلقة بالحاالت التي يكونلك أحكامه المتعلقة بالحاالت التي يكونبما في ذبما في ذ  ،،أو تضييق بأية صورة لنطاق الميثاقأو تضييق بأية صورة لنطاق الميثاق

فيستوجب الرجوع فيستوجب الرجوع ،،إال أن التعريف لم يحدد هذه الحاالت إال أن التعريف لم يحدد هذه الحاالت «. «. فيها استعمال القوة مشروع فيها استعمال القوة مشروع 

44إلى ميثاق األمم المتحدة لمعرفتها .إلى ميثاق األمم المتحدة لمعرفتها .
  

  

ال ال   1010أن يكون مباشرا فالمادة أن يكون مباشرا فالمادة   ،،حق الدفاع الشرعيحق الدفاع الشرعي  ينشأينشأيشترط في العدوان المسلح الذي يشترط في العدوان المسلح الذي 

،،تغطي العدوان غير المباشرتغطي العدوان غير المباشر
..

داره للهجوم المسلح داره للهجوم المسلح إال إذا كان مماثال في حجمه و مقإال إذا كان مماثال في حجمه و مق  

55المباشر.المباشر.
فمعيار اعتبار الهجمات غير المباشرة هجوما مسلحا هو جسامة هذه الهجمات و فمعيار اعتبار الهجمات غير المباشرة هجوما مسلحا هو جسامة هذه الهجمات و   

بحيث تتساوى مع الهجمات المسلحة التي تقوم بها سلطات الدولة آو تشارك بحيث تتساوى مع الهجمات المسلحة التي تقوم بها سلطات الدولة آو تشارك   ،،خطورتها خطورتها 

،،فيها مشاركة فعلية فيها مشاركة فعلية 
66

ل ل أما استخدام إقليم الدولة من قبل عناصر مسلحة للقيام بشن أعماأما استخدام إقليم الدولة من قبل عناصر مسلحة للقيام بشن أعما  

متى لم متى لم   ،،ال يعد عدونا مسلحا وفقا لقواعد القانون الدوليال يعد عدونا مسلحا وفقا لقواعد القانون الدولي  ،،عدائية في مواجهة دولة أجنبيةعدائية في مواجهة دولة أجنبية

                                                                              
11
  ))  IIbbiidd::  pp..  887733..  

22
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,OOpp..cciitt..,,  pp..224411..  

33
  ))  JJaarroossllaavv  ZZOOUURREEKK    ::  EEnnffiinn  uunnee  ddééffiinniittiioonn  ddee  ll’’aaggrreessssiioonn,,  AAFFDDII  ,,11997744  ,,pp..2277..  

44
  ))  PPaattrriicckk  RRAAMMBBAAUUDD  ::  LLaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  ll’’aaggrreessssiioonn,,  OOpp..cciitt..,,  pp  887777..  

  
55
  ..11//22  ةةالمادالماد  ،،77771414//7676//7474الصادر في الصادر في   ،،المتعلق بتعريف العدوانالمتعلق بتعريف العدوان  22742274  الجمعية العامة رقمالجمعية العامة رقم  أنظر قرارأنظر قرار  ((    
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  ..4444ص ص ،،المرجع السابق المرجع السابق   ،،: نظرية الضربات العسكرية االستباقية: نظرية الضربات العسكرية االستباقيةأبو الخير أحمد عطية عمر: أبو الخير أحمد عطية عمر: ( (   
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يثبت باليقين نسبة تلك األعمال العدائية إلى الدولة التي شنت على إقليمها و لم يثبت يثبت باليقين نسبة تلك األعمال العدائية إلى الدولة التي شنت على إقليمها و لم يثبت 

مشاركتها الفعلية أو لم تكن هذه العمليات على درجة من الجسامة و الخطورة تعادل مشاركتها الفعلية أو لم تكن هذه العمليات على درجة من الجسامة و الخطورة تعادل 

11الصادر عن الدولة نفسها .الصادر عن الدولة نفسها .  الهجوم المسلحالهجوم المسلح
  

  

إن تقديم الدولة أو أكثر العون العسكري أو المالي أو اللوجستي لجماعات مسلحة غير إن تقديم الدولة أو أكثر العون العسكري أو المالي أو اللوجستي لجماعات مسلحة غير 

ضد الدولة التي تنشط هذه الجماعات في مواجهتها ضد الدولة التي تنشط هذه الجماعات في مواجهتها   ،،مساهمة في هجوم مسلحمساهمة في هجوم مسلح  ،،نظاميةنظامية

ذا ما أكدته ذا ما أكدته يعتبر تهديدا باستخدام القوة أو تدخال في الشؤون الداخلية و الخارجية للدول . هيعتبر تهديدا باستخدام القوة أو تدخال في الشؤون الداخلية و الخارجية للدول . ه

في حكمها الصادر في قضية األنشطة العسكرية والشبه العسكرية في حكمها الصادر في قضية األنشطة العسكرية والشبه العسكرية   ،،محكمة العدل الدوليةمحكمة العدل الدولية

22في نيكاراجوا و ضدها.في نيكاراجوا و ضدها.
  

  

الحقوق الجوهرية للدولة الحقوق الجوهرية للدولة   أحدأحديشترط في العدوان الذي يبرر الدفاع الشرعي أن يرد على يشترط في العدوان الذي يبرر الدفاع الشرعي أن يرد على 

حق االستقالل حق االستقالل   ،،كذلك األعمال التي تستهدف حق السالمة اإلقليمية و السيادة الوطنيةكذلك األعمال التي تستهدف حق السالمة اإلقليمية و السيادة الوطنية

33الوطني و حق الشعوب في تقرير المصير.الوطني و حق الشعوب في تقرير المصير.
  

  

يشترط في العدوان أيضا أن يكون قد وقع فعال و لكنه لم ينتهي بعد أو وقع والزالت أثاره يشترط في العدوان أيضا أن يكون قد وقع فعال و لكنه لم ينتهي بعد أو وقع والزالت أثاره 

فال يجوز في مواجهة العدوان المحتمل أو المستقبل حتى و لو كان وشيك. فهذا فال يجوز في مواجهة العدوان المحتمل أو المستقبل حتى و لو كان وشيك. فهذا   ،،باديةبادية

انون الدولي و في القانون الجنائي انون الدولي و في القانون الجنائي الشرط هو الذي يفرق بين الدفاع الشرعي في القالشرط هو الذي يفرق بين الدفاع الشرعي في الق

44الذي يكفي أن يكون الخطر وشيك الوقوع لنشوء هذا الحقالذي يكفي أن يكون الخطر وشيك الوقوع لنشوء هذا الحق  ،،الداخليالداخلي
.فالتهديد باستعمال .فالتهديد باستعمال   

  ،،القوة ال يشكل هجوما مسلحا و إن كان يشكل تهديدا للسلم و األمن الدوليين أو إخالال بهالقوة ال يشكل هجوما مسلحا و إن كان يشكل تهديدا للسلم و األمن الدوليين أو إخالال به

المالئمة طبقا للفصل المالئمة طبقا للفصل   يعطي لمجلس األمن الحق في التدخل التخاذ التدابير و اإلجراءاتيعطي لمجلس األمن الحق في التدخل التخاذ التدابير و اإلجراءات

55السابع من الميثاق.السابع من الميثاق.
  

                                                                              
11
  ..4646المرجع السابق: ص المرجع السابق: ص ( (     

22
  ..1111ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق    ،،استخدام القوة في القانون الدولي المعاصراستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر  ( محمد خليل الموسى:( محمد خليل الموسى:    
3

-746ص ص  ،6007 ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة،اني و تراجع مبدأ السيادة الوطنية ( بوراس عبد القادر: التدخل الدولي إلنس 

741. 

44
  صفحات صفحات   نندودو  السابق،السابق،المرجع المرجع   التدخل العسكري األمريكي في أفغانستان و حق الدفاع الشرعيالتدخل العسكري األمريكي في أفغانستان و حق الدفاع الشرعي  علي سيف النامي:علي سيف النامي:( (   
55
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،،ال يكفي أن يكون العدوان مسلحا و على قدر من الجسامة ال يكفي أن يكون العدوان مسلحا و على قدر من الجسامة 
11

بل يجب أن يكون غير بل يجب أن يكون غير   

كان يكون بدوره كان يكون بدوره ،،مشروع فال محل للدفاع الشرعي إذا كان مصدر الخطر مشروعا مشروع فال محل للدفاع الشرعي إذا كان مصدر الخطر مشروعا 

..فانه يكون مباحا طبقا لقاعدة ال دفاع ضد دفاعفانه يكون مباحا طبقا لقاعدة ال دفاع ضد دفاع،،استعماال لحق الدفاع الشرعي استعماال لحق الدفاع الشرعي 
22
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفة المؤقتة و الثانوية لحق الدفاع الشرعي.الصفة المؤقتة و الثانوية لحق الدفاع الشرعي.  ::الفرع الثاني الفرع الثاني   

  

....إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة ....إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة » » من ميثاق األمم المتحدة من ميثاق األمم المتحدة   1010نصت المادة نصت المادة 

  ،،يتضح أن حق الدفاع الشرعي ذو طابع ثانوي و مؤقتيتضح أن حق الدفاع الشرعي ذو طابع ثانوي و مؤقت..  ««  لحفظ السلم و األمن الدوليين..لحفظ السلم و األمن الدوليين..

أن توقف فعل الدفاع المتخذ بمجرد تدخل مجلس األمن الدولي أن توقف فعل الدفاع المتخذ بمجرد تدخل مجلس األمن الدولي على الدولة الضحية على الدولة الضحية 

..المسئول الرئيسي عن حفظ السلم و األمن الدوليينالمسئول الرئيسي عن حفظ السلم و األمن الدوليين
33

  

  

                                                                              
11

( يتحدد تقدير جسامة و خطورة الهجوم طبقا لحجم األضرار و الخسائر البشرية المادية الناتجة عنه و عن كمية األسلحة و حجم القوات ( يتحدد تقدير جسامة و خطورة الهجوم طبقا لحجم األضرار و الخسائر البشرية المادية الناتجة عنه و عن كمية األسلحة و حجم القوات   

  المستخدمة و اآلثار الناتجة عنها...المستخدمة و اآلثار الناتجة عنها...
22
  ..601601ص ص   ،،60026002  ،،اإلسكندريةاإلسكندرية  ،،ة المعارفة المعارفمنشأمنشأ  ،،لة في اطار قواعد القانون الدوليلة في اطار قواعد القانون الدولي( سامي جاد عبد الرحمن واصل: ارهاب الدو( سامي جاد عبد الرحمن واصل: ارهاب الدو  

  
33
  ..  617617ص ص   ،،77797779  ،،بوزريعةبوزريعة، ، منشورات دحلبمنشورات دحلب  ،،بن عامر:  المسؤولية الدولية بن عامر:  المسؤولية الدولية تونسي تونسي ( (     
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التي تمنح التي تمنح   ،،من الميثاقمن الميثاق  1414يستمد حق الدفاع الشرعي طابعه الثانوي من نص المادة يستمد حق الدفاع الشرعي طابعه الثانوي من نص المادة 

ومن أحكام الفصل ومن أحكام الفصل ،،لمجلس األمن مسؤولية أساسية لحفظ السلم و إعادته إلى نصابه لمجلس األمن مسؤولية أساسية لحفظ السلم و إعادته إلى نصابه 

ابع الذي اعترف له بسلطات قمعية في حاالت تهديد السلم و اإلخالل به و وقوع ابع الذي اعترف له بسلطات قمعية في حاالت تهديد السلم و اإلخالل به و وقوع السالس

11العدوان. العدوان. 
كما ينشا هذا الطابع عن حقيقة أن الميثاق لم يهدف فقط إلى تقييد استعمال القوة كما ينشا هذا الطابع عن حقيقة أن الميثاق لم يهدف فقط إلى تقييد استعمال القوة 

من جانب الدول لكنه يسعى إلى جعل استعماله مركزيا و مناطا بجهة معينة تراقبه و من جانب الدول لكنه يسعى إلى جعل استعماله مركزيا و مناطا بجهة معينة تراقبه و 

22تشرف عليه تشرف عليه 
..  

  

يرى أنه يستوجب أن تتوقف الدولة على ممارسة حقها في الدفاع الشرعي يرى أنه يستوجب أن تتوقف الدولة على ممارسة حقها في الدفاع الشرعي هناك من هناك من 

غير أن هذا الرأي غير منطقي  هناك غير أن هذا الرأي غير منطقي  هناك   ..بمجرد إخطار مجلس األمن بالتدابير التي اتخذتهابمجرد إخطار مجلس األمن بالتدابير التي اتخذتها

،،فاصل زمني بين إخطار المجلس و اتخاذه لقراراته و ربما تكون طويلة فاصل زمني بين إخطار المجلس و اتخاذه لقراراته و ربما تكون طويلة 
33

والسبب يعود والسبب يعود   

اختيار القرار الذي يتخذه قبل فحص النزاع فيمكنه اختيار القرار الذي يتخذه قبل فحص النزاع فيمكنه   إلى أن المجلس يتمتع بحرية مطلقة فيإلى أن المجلس يتمتع بحرية مطلقة في

منعا لتفاقم الموقف منعا لتفاقم الموقف » » من الميثاق التي نصت على أنه من الميثاق التي نصت على أنه   4141اتخاذ تدابير مؤقتة وفقا للمادة اتخاذ تدابير مؤقتة وفقا للمادة 

أن أن   ،،3232لمجلس األمن قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة لمجلس األمن قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 

سنا من تدابير مؤقتة .و ال تخل هذه سنا من تدابير مؤقتة .و ال تخل هذه يدعو المتنازعين لألخذ بما يراه ضروريا أو مستحيدعو المتنازعين لألخذ بما يراه ضروريا أو مستح

التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين و مطالبهم أو مركزهم. و على مجلس األمن أن يحسب التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين و مطالبهم أو مركزهم. و على مجلس األمن أن يحسب 

،،« . « . لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه 
44

  

يستلزم موافقة يستلزم موافقة   السهل.السهل.غير أن نجاح مجلس األمن في اتخاذه لهذه التدابير ليس باألمر غير أن نجاح مجلس األمن في اتخاذه لهذه التدابير ليس باألمر 

  ،،خمسة الدائمة العضوية في مجلس األمن و عدم استخدام أي منها لحق االعتراضخمسة الدائمة العضوية في مجلس األمن و عدم استخدام أي منها لحق االعتراضالدول الالدول ال

55فالحصول على اإلجماع أمر صعب تحقيقه. فالحصول على اإلجماع أمر صعب تحقيقه. 
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حيث يقرر المجلس حيث يقرر المجلس   ..كما نقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير إجراءات تتخذ فترة زمنية معينةكما نقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير إجراءات تتخذ فترة زمنية معينة  

ا يجب اتخاذه من ا يجب اتخاذه من ثم يقرر مثم يقرر م  ،،من الميثاق ما إذا كان قد وقع عمل عدوانيمن الميثاق ما إذا كان قد وقع عمل عدواني  3232طبقا للمادة طبقا للمادة 

  المتحدة.المتحدة.من ميثاق األمم من ميثاق األمم   4141و و   4040تدابير طبقا للمادتين تدابير طبقا للمادتين 

  

لذلك من الصواب عدم توقف الدولة المدافعة عن الدفاع الشرعي قبل أن يتخذ مجلس لذلك من الصواب عدم توقف الدولة المدافعة عن الدفاع الشرعي قبل أن يتخذ مجلس 

  1010األمن التدابير الفعالة لوضع حد نهائي للعدوان المسلح و هذا ما يتفق مع نص المادة األمن التدابير الفعالة لوضع حد نهائي للعدوان المسلح و هذا ما يتفق مع نص المادة 

11من الميثاق .من الميثاق .
  

  

ة في الدفاع الشرعي يكون سابقا على قيام مجلس األمن باتخاذ التدابير ة في الدفاع الشرعي يكون سابقا على قيام مجلس األمن باتخاذ التدابير إن استعمال القوإن استعمال القو

فمسالة تقدير أو تحديد وقوع العدوان أو الهجوم المسلح يكون من مطلق تقدير فمسالة تقدير أو تحديد وقوع العدوان أو الهجوم المسلح يكون من مطلق تقدير   ،،الالزمةالالزمة

أن يقر المجلس أن ما وقع على الدولة يشكل هجوما مسلحا و أن يقر المجلس أن ما وقع على الدولة يشكل هجوما مسلحا و   مامافإفإ  الدولة المعتدى عليها.الدولة المعتدى عليها.

فال يقر حقها في استخدام القوة فال يقر حقها في استخدام القوة   ..لف عن وجهة نظر الدولةلف عن وجهة نظر الدولةإما أن يفسر الواقعة بصورة تختإما أن يفسر الواقعة بصورة تخت

22عن تصرفاتها وحدها عن تصرفاتها وحدها   للفتسأفتسأ  ،،نفسهانفسهاللدفاع عن للدفاع عن 
..  

  

نص ميثاق األمم المتحدة صراحة على الطابع الثانوي لحق الدفاع الشرعي رغم أن هذا نص ميثاق األمم المتحدة صراحة على الطابع الثانوي لحق الدفاع الشرعي رغم أن هذا   

فرد فعل الدولة ضحية العدوان المسلح يكون فرد فعل الدولة ضحية العدوان المسلح يكون   أمر يصعب تحقيقه من الناحية العملية.أمر يصعب تحقيقه من الناحية العملية.

خاصة إذا كان إعادة السلم و األمن الدوليين يتضمن اتخاذه   خاصة إذا كان إعادة السلم و األمن الدوليين يتضمن اتخاذه     ،،من تدخل مجلس األمنمن تدخل مجلس األمن  أسرعأسرع

إلجراءات قمعية تدعوا إلى استعمال القوة المسلحة. فالتدابير القمعية التي ال تتضمن إلجراءات قمعية تدعوا إلى استعمال القوة المسلحة. فالتدابير القمعية التي ال تتضمن 

سهلة التطبيق لكنها ال تكفي دائما لوقف سهلة التطبيق لكنها ال تكفي دائما لوقف   ،،الحظر االقتصاديالحظر االقتصادي  ،،استعمال القوة كالحصاراستعمال القوة كالحصار

33العدوان المسلح .العدوان المسلح .
  

    

فيستمر حق الدولة المعتدى عليها في الدفاع الشرعي حتى تتمكن من استرجاع حقوقها أو فيستمر حق الدولة المعتدى عليها في الدفاع الشرعي حتى تتمكن من استرجاع حقوقها أو 

يتمكن مجلس األمن من وقف الهجوم. فالفترة الزمانية التي تفصل بين وقوع العدوان و يتمكن مجلس األمن من وقف الهجوم. فالفترة الزمانية التي تفصل بين وقوع العدوان و 
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بين الوقت الذي يتمكن فيه المجلس من تحمل مسؤولياته و االضطالع بمهامه يمكن أن بين الوقت الذي يتمكن فيه المجلس من تحمل مسؤولياته و االضطالع بمهامه يمكن أن 

  خاصة وقت أسلحة الدمار الشامل.خاصة وقت أسلحة الدمار الشامل.،،عليها للخطر عليها للخطر   تعرض أمن الدولة المعتدىتعرض أمن الدولة المعتدى

  

كعدم وجود قوات عسكرية كعدم وجود قوات عسكرية   ،،ال يملك مجلس األمن الوسائل المادية الكافية للقيام بمهامهال يملك مجلس األمن الوسائل المادية الكافية للقيام بمهامه

من ميثاق األمم المتحدة تدعو فقط الدول أن تضع من ميثاق األمم المتحدة تدعو فقط الدول أن تضع   4949وو  4343فالمادتين فالمادتين   ،،دولية تحت تصرفهدولية تحت تصرفه

  ..على اتفاقات خاصةعلى اتفاقات خاصة  تصرف المجلس قواتها الوطنية بناءتصرف المجلس قواتها الوطنية بناءتحت تحت 

  

غالبا ما تتحفظ الدول عن التخلي على جزء من قواتها الوطنية كما أن هذه القوات ليست غالبا ما تتحفظ الدول عن التخلي على جزء من قواتها الوطنية كما أن هذه القوات ليست 

    دائمة بل تتشكل في حاالت خاصة لمواجهة أزمات معينة.دائمة بل تتشكل في حاالت خاصة لمواجهة أزمات معينة.
11
    

  

ففي حالة ففي حالة   ،،إن الطابع المؤقت و الثانوي لحق الدفاع الشرعي مرتبط بنشاط مجلس األمنإن الطابع المؤقت و الثانوي لحق الدفاع الشرعي مرتبط بنشاط مجلس األمن

للدولة المعتدى عليها تصرفاتها على أساس للدولة المعتدى عليها تصرفاتها على أساس   رربمهامه، تبربمهامه، تبرعدم تمكن هذا العضو من القيام عدم تمكن هذا العضو من القيام 

  ألنه ثمة شروط أخرى ألنه ثمة شروط أخرى   ،،. لكن هذا ال يعني أنها تملك سلطة مطلقة في رد الفعل. لكن هذا ال يعني أنها تملك سلطة مطلقة في رد الفعل1010المادة المادة 

  ذات أصل عرفي يستوجب توفرها لممارسة حق الدفاع الشرعي.ذات أصل عرفي يستوجب توفرها لممارسة حق الدفاع الشرعي.

  

  

  الفرع الثالث: إلزامية إخطار مجلس األمن بتدابير الدفاع الشرعي الفرع الثالث: إلزامية إخطار مجلس األمن بتدابير الدفاع الشرعي 

  

تضمن ميثاق األمم المتحدة النص تضمن ميثاق األمم المتحدة النص   ،،الستخدام حقها في الدفاع الشرعيالستخدام حقها في الدفاع الشرعي  منعا لتعسف الدولمنعا لتعسف الدول

من الميثاق من الميثاق   1010على الرقابة الالحقة ألعمال الدفاع الشرعي. حيث جاء في نص المادة على الرقابة الالحقة ألعمال الدفاع الشرعي. حيث جاء في نص المادة 

التدابير التي اتخذها األعضاء استعماال لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا التدابير التي اتخذها األعضاء استعماال لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا »....»....

يما للمجلس بمقتضى سلطاته و مسؤولياته المستمدة من يما للمجلس بمقتضى سلطاته و مسؤولياته المستمدة من و ال تؤثر تلك التدابير بأي حال فو ال تؤثر تلك التدابير بأي حال ف
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أحكام الميثاق من الحق في أن يتخذ في وقت ما يرى ضرورة التخاذ من األعمال لحفظ أحكام الميثاق من الحق في أن يتخذ في وقت ما يرى ضرورة التخاذ من األعمال لحفظ 

  ...«.«السلم و األمن الدوليين و إعادته إلى نصابه السلم و األمن الدوليين و إعادته إلى نصابه 

  

إن الهدف من إحاطة مجلس األمن بما اتخذ من تدابير في ممارسة حق الدفاع الشرعي إن الهدف من إحاطة مجلس األمن بما اتخذ من تدابير في ممارسة حق الدفاع الشرعي 

بالعمل على عدم تجريد مبدأ حظر استخدام القوة بالعمل على عدم تجريد مبدأ حظر استخدام القوة ،،وضع المجلس أمام مسؤولياته وضع المجلس أمام مسؤولياته يتمثل في يتمثل في 

11من مضمونهمن مضمونه
لدفاع و لدفاع و . و تمكينه من تدقيق الوقائع و تحديد مدى التناسب بين أعمال ا. و تمكينه من تدقيق الوقائع و تحديد مدى التناسب بين أعمال ا

لك وقف ممارسات إجراءات الدفاع و اتخاذ التدابير لك وقف ممارسات إجراءات الدفاع و اتخاذ التدابير االعتداء. لكي يقرر بناء على ذاالعتداء. لكي يقرر بناء على ذ

إذ للمجلس وحده إذ للمجلس وحده   ..و األمن الدوليين إلى نصابهماو األمن الدوليين إلى نصابهما  الضرورية و المالئمة إلعادة السلمالضرورية و المالئمة إلعادة السلم

22ما إذا كان ما قامت به الدولة يدخل في إطار الدفاع عن النفس أم ال.ما إذا كان ما قامت به الدولة يدخل في إطار الدفاع عن النفس أم ال.  اعتباراعتبار
  

  

من الميثاق يتمثل في مجرد من الميثاق يتمثل في مجرد   1010غير أن اإلخطار المطلوب القيام به طبقا لنص المادة غير أن اإلخطار المطلوب القيام به طبقا لنص المادة 

ام حالة الدفاع عن ام حالة الدفاع عن ال يؤدي عدم االلتزام به إلى عدم صحة االدعاء بقيال يؤدي عدم االلتزام به إلى عدم صحة االدعاء بقي  ،،شرط إجرائيشرط إجرائي

النفس. فالممارسة الدولية المعاصرة تفيد أن الدول األطراف في نزاع طويل األمد ال تقوم النفس. فالممارسة الدولية المعاصرة تفيد أن الدول األطراف في نزاع طويل األمد ال تقوم 

بل بل   ،،بتقديم بالغ إلى مجلس األمن الدولي يتعلق بحالة الدفاع الشرعي في بداية النزاع فقطبتقديم بالغ إلى مجلس األمن الدولي يتعلق بحالة الدفاع الشرعي في بداية النزاع فقط

بشكل بشكل   تسعى في العادة إلى تقديم تقرير أو تبليغ يتعلق بكل مرحلة من مراحل النزاعتسعى في العادة إلى تقديم تقرير أو تبليغ يتعلق بكل مرحلة من مراحل النزاع

33مستقل مستقل 
 . .  

  

يتضمن تبليغ مجلس األمن يتضمن تبليغ مجلس األمن   1010فااللتزام المترتب على عاتق الدولة بمقتضى المادة فااللتزام المترتب على عاتق الدولة بمقتضى المادة 

باإلجراءات المتخذة في إطار الدفاع عن النفس فورا و بتقديم تبليغات متتابعة في حالة باإلجراءات المتخذة في إطار الدفاع عن النفس فورا و بتقديم تبليغات متتابعة في حالة 

و نزاع و نزاع   02110211--02110211كالنزاع العراقي اإليراني ما بين عامين كالنزاع العراقي اإليراني ما بين عامين   ..النزاع الطويل األمدالنزاع الطويل األمد

44المتحدة حول جزر الفوكالند .المتحدة حول جزر الفوكالند .  المملكة المملكة 
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عدم وفاء الدولة بالتزام إخطار مجلس األمن قد يشكل دليال على أن تلك التدابير ليست في عدم وفاء الدولة بالتزام إخطار مجلس األمن قد يشكل دليال على أن تلك التدابير ليست في 

حقيقة األمر دفاعية. و لقد ظهر في بعض الحاالت أن التقصير في إبالغ مجلس األمن حقيقة األمر دفاعية. و لقد ظهر في بعض الحاالت أن التقصير في إبالغ مجلس األمن 

بارها من بارها من باألفعال التي اتخذت على أساس الدفاع الشرعي من شانه أن يحول دون اعتباألفعال التي اتخذت على أساس الدفاع الشرعي من شانه أن يحول دون اعت

قبيل األعمال الدفاعية. وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكمها المتعلق بقضية قبيل األعمال الدفاعية. وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكمها المتعلق بقضية 

  األنشطة العسكرية و شبه العسكرية في نيكاراجوا.األنشطة العسكرية و شبه العسكرية في نيكاراجوا.

  

من الميثاق لم يصاحبه القيام باإلرسال التقرير من الميثاق لم يصاحبه القيام باإلرسال التقرير   1010استناد الواليات المتحدة إلى المادة استناد الواليات المتحدة إلى المادة   إنإن  

اإلجراءات التي اتخذتها الدولة عند ممارستها اإلجراءات التي اتخذتها الدولة عند ممارستها   بخصوصبخصوص،،المنصوص عليه في تلك المادة المنصوص عليه في تلك المادة 

11فضال عن عدم وجود عدوان مسلح من جانب نيكاراجوا.فضال عن عدم وجود عدوان مسلح من جانب نيكاراجوا.  ،،لحق الدفاع الشرعيلحق الدفاع الشرعي
  

  

أساس أساس   ىىوعلوعل  ،،الضحيةالضحيةمن طرف الدولة من طرف الدولة   ،،على ضوء المعلومات المقدمة لمجلس األمنعلى ضوء المعلومات المقدمة لمجلس األمن

أعمال أعمال   يقرر ما إذا وقع تهديد للسلم أو اإلخالل به أو عمل منيقرر ما إذا وقع تهديد للسلم أو اإلخالل به أو عمل من،،من الميثاق من الميثاق   3232المادة المادة 

من الميثاق التي يجب من الميثاق التي يجب   4141وو  4040ثم يقرر التدابير التي يجب اتخاذها طبقا للمادتين ثم يقرر التدابير التي يجب اتخاذها طبقا للمادتين   ،،العدوانالعدوان

22حتى تستطيع إيقاف العدوان حتى تستطيع إيقاف العدوان   ،،أن تكون فعالة في حفظ السلم و األمن الدوليينأن تكون فعالة في حفظ السلم و األمن الدوليين
.فإذا كانت .فإذا كانت 

  التدابير الزمنية لم تستجب لها الدولة المعتدية و استمرت في عدوانها أو فشل مجلس األمنالتدابير الزمنية لم تستجب لها الدولة المعتدية و استمرت في عدوانها أو فشل مجلس األمن

ففي هذه ففي هذه   ،،في إصدار قراره نتيجة اعتراض أي من األعضاء الدائمين باستعماله حق الفيتوفي إصدار قراره نتيجة اعتراض أي من األعضاء الدائمين باستعماله حق الفيتو

33الحالة يحق للدولة الضحية أن تستمر في مباشرة حقها في الدفاع الشرعي .الحالة يحق للدولة الضحية أن تستمر في مباشرة حقها في الدفاع الشرعي .
  

فتشهد فتشهد   ،،يعاني مجلس األمن من صعوبات أثناء ممارسته لرقابة أعمال الدفاع الشرعييعاني مجلس األمن من صعوبات أثناء ممارسته لرقابة أعمال الدفاع الشرعي

لم يتبنى سوى عدد قليل من القرارات بخصوص هذا لم يتبنى سوى عدد قليل من القرارات بخصوص هذا التطبيقات العملية أن هذا العضو التطبيقات العملية أن هذا العضو 

44بسبب كثرة التهديدات أو االستخدام المتكرر لحق الفيتو.بسبب كثرة التهديدات أو االستخدام المتكرر لحق الفيتو.  ،،الموضوعالموضوع
كما أنه لم يتم كما أنه لم يتم   

مثال إسرائيل تجاهلت هذا مثال إسرائيل تجاهلت هذا إعالمه رسميا من طرف الدول المعنية في العديد من القضايا. إعالمه رسميا من طرف الدول المعنية في العديد من القضايا. 
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 .12 ص،المرجع السابق  ،( أبو الخير أحمد عطية عمر: نظرية الضربات العسكرية االستباقية  

  7749( انظر مواد الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة  2

ص  ،المرجع السابق ،.6004 ،اإلسكندرية ،المكتبة المصرية ،( ماهر أبو المنعم أبو يونس: استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية 3

726 

44
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  OOpp  cciitt  ,,  pp  443399..  
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فلم تكلف نفسها بإبالغ فلم تكلف نفسها بإبالغ   عي.عي.شرشرحين ادعت أنها في حالة دفاع حين ادعت أنها في حالة دفاع 1010الشرط الوارد في المادة الشرط الوارد في المادة 

11المجلس بالتدابير التي اتخذتها ضد سكان األراضي المحتلة المجلس بالتدابير التي اتخذتها ضد سكان األراضي المحتلة 
..  

  

إال أن هذا العضو لم إال أن هذا العضو لم   ..و في بعض الحاالت تم إخطار مجلس األمن من قبل الدولة الضحيةو في بعض الحاالت تم إخطار مجلس األمن من قبل الدولة الضحية  

لسبب عدم تسجيل القضية في جدول أعماله سواء ألهميتها لسبب عدم تسجيل القضية في جدول أعماله سواء ألهميتها ،،يتمكن من اتخاذ قراره يتمكن من اتخاذ قراره 

التي بموجبها ادعت التي بموجبها ادعت   MMAAYYAAGGUUEEZZ57915791  قضيةقضيةرتها. مثل رتها. مثل الثانوية أو عدم خطوالثانوية أو عدم خطو

الواليات المتحدة حق الدفاع الشرعي لتحرير سفينة تجارية تم ركوبها بصفة غير شرعية الواليات المتحدة حق الدفاع الشرعي لتحرير سفينة تجارية تم ركوبها بصفة غير شرعية 

  من طرف السلطات الكمبودية.من طرف السلطات الكمبودية.

  

  أحدأحدتجدر اإلشارة على صمود المجلس في العديد من القضايا الخطيرة بمجرد كون تجدر اإلشارة على صمود المجلس في العديد من القضايا الخطيرة بمجرد كون 

وأفغانستان وأفغانستان     تشيكوسلوفاكياتشيكوسلوفاكيا  ،،المجرالمجر  تدخل السوفياتي فيتدخل السوفياتي فيمثل المثل ال  أعضائه الدائمة عضوا فيها.أعضائه الدائمة عضوا فيها.

ضد مصر عند تأميم ضد مصر عند تأميم     و في العملية الفرنسية البريطانية و اإلسرائيليةو في العملية الفرنسية البريطانية و اإلسرائيلية..في حرب الفيتنام في حرب الفيتنام 

  قناة السويس.قناة السويس.

  

تبنى مجلس األمن في بعض القضايا المتعلقة بالدفاع الشرعي قرارات دون أن يكون تبنى مجلس األمن في بعض القضايا المتعلقة بالدفاع الشرعي قرارات دون أن يكون 

  ان المسلح دون أن يبدي موقفه بوضوح بشانان المسلح دون أن يبدي موقفه بوضوح بشانحيث اعترف ضمنيا بالعدوحيث اعترف ضمنيا بالعدو  ،،موقفة واضحاموقفة واضحا

أين أدان فيها المجلس أين أدان فيها المجلس   MMAALLOOUUIINNEESSمثل قضية مثل قضية   ،،شرعية رد فعل الدفاع الشرعيشرعية رد فعل الدفاع الشرعي  

22عدوان األرجنتين دون أن يعطى موقفه عن مدى تطابق رد الفعل البريطاني مع الميثاق.عدوان األرجنتين دون أن يعطى موقفه عن مدى تطابق رد الفعل البريطاني مع الميثاق.
  

  

  المطلب الثاني: الشروط العرفية لممارسة حق الدفاع الشرعي المطلب الثاني: الشروط العرفية لممارسة حق الدفاع الشرعي 

  

من الميثاق شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي لكنها ليست كافية من الميثاق شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي لكنها ليست كافية   1010  وضعت المادةوضعت المادة

مستوحاة مستوحاة ..فتم استخالص شروط أخرى ذات أصل عرفي فتم استخالص شروط أخرى ذات أصل عرفي   لتحديد ضوابط تطبيق هذا الحق.لتحديد ضوابط تطبيق هذا الحق.

                                                                              
11
  ..226226ص ص ،،المرجع السابق المرجع السابق   ،،  اإلرهاب الصهيوني في ظل القانون الدولياإلرهاب الصهيوني في ظل القانون الدولي( مصطفى يوسف اللداوي: ( مصطفى يوسف اللداوي:     

22
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  OOpp  ;;  cciitt,,  pppp    443399--444400..  
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( وأن ( وأن 00التي اشترطت في الدفاع أن يكون متناسبا مع الهجوم )الفرعالتي اشترطت في الدفاع أن يكون متناسبا مع الهجوم )الفرع  ،،من حادثة الكارولينمن حادثة الكارولين

  (.(.33( و حاال)الفرع( و حاال)الفرع11يكون ضروريا )الفرعيكون ضروريا )الفرع

  

  رع األول: تناسب الدفاع مع الهجوم المسلح رع األول: تناسب الدفاع مع الهجوم المسلح الفالف

  

11يقصد بشرط التناسب يقصد بشرط التناسب 
  أن تكون األفعال التي تتخذ في حالة الدفاع عن النفس متناسبة أن تكون األفعال التي تتخذ في حالة الدفاع عن النفس متناسبة     

  مع أعمال االعتداء الواقع على الدولة و أن تكون غير متجاوزة الحدود المعقولة لردمع أعمال االعتداء الواقع على الدولة و أن تكون غير متجاوزة الحدود المعقولة لرد

..اقع على الدولةاقع على الدولةاالعتداء. أي أن تقتصر على دفع االعتداء الحال المباشر الواالعتداء. أي أن تقتصر على دفع االعتداء الحال المباشر الو
فيجب أن فيجب أن     

يتحقق التناسب بين جسامة أعمال االعتداء و جسامة أعمال الدفاع. فال يشترط أن يستعمل يتحقق التناسب بين جسامة أعمال االعتداء و جسامة أعمال الدفاع. فال يشترط أن يستعمل 

فالمدافع له أن يدافع عن نفسه بالوسائل فالمدافع له أن يدافع عن نفسه بالوسائل   ،،المعتدى عليه أدوات مماثلة لما يستعمله المعتديالمعتدى عليه أدوات مماثلة لما يستعمله المعتدي

محيطة بالمعتدى محيطة بالمعتدى التي يراها الزمة لرد االعتداء و التي تختلف تبعا الختالف الظروف الالتي يراها الزمة لرد االعتداء و التي تختلف تبعا الختالف الظروف ال

22عليه. عليه. 
  

  ،،أوضحت محكمة العدل الدولية المبادئ العرفية التي تحكم ممارسة حق الدفاع الشرعيأوضحت محكمة العدل الدولية المبادئ العرفية التي تحكم ممارسة حق الدفاع الشرعي

المتعلق باألنشطة العسكرية و شبه العسكرية في المتعلق باألنشطة العسكرية و شبه العسكرية في   02160216جوان جوان   1919ففي حكمها الصادر في ففي حكمها الصادر في 

نيكاراجوا ومن في ضدها أن الدفاع الشرعي ال يبرر سوى اإلجراءات المتناسبة مع نيكاراجوا ومن في ضدها أن الدفاع الشرعي ال يبرر سوى اإلجراءات المتناسبة مع 

33ان المسلح و الضرورية لرد الفعل. ان المسلح و الضرورية لرد الفعل. العدوالعدو
  

                                                                              
11
على سبيل المثال على سبيل المثال   ررالدولي. فنذكالدولي. فنذكرف الفقه واالجتهاد القضائي و حتى التطبيق رف الفقه واالجتهاد القضائي و حتى التطبيق ( مبدأ التناسب قاعدة مقبولة في القانون الدولي سواء من ط( مبدأ التناسب قاعدة مقبولة في القانون الدولي سواء من ط    

  22والتي تتلخص وقائعها في حدوث شغب في إحدى محطات البرتغال في جنوب غرب إفريقيا والذي أدى إلى وفاة والتي تتلخص وقائعها في حدوث شغب في إحدى محطات البرتغال في جنوب غرب إفريقيا والذي أدى إلى وفاة   NNaauuttiillllaaaaقضية قضية 

أكثر من محطة  في المستعمرة البرتغالية و طردت أكثر من محطة  في المستعمرة البرتغالية و طردت قامت ألمانيا بإرسال قوات عسكرية كبيرة اعتدت على قامت ألمانيا بإرسال قوات عسكرية كبيرة اعتدت على   ..77797779أشخاص من األلمان في أشخاص من األلمان في 

بتجاوزها حدوده. ثم تأكدت بصفة بتجاوزها حدوده. ثم تأكدت بصفة ، ، فعرض األمر على التحكيم الذي قضى بعدم احترام ألمانيا شروط الدفاع الشرعيفعرض األمر على التحكيم الذي قضى بعدم احترام ألمانيا شروط الدفاع الشرعي، ،   NNaauuttiillllaaaaحامية حامية 

  دائمة في قضية الخدمات الجوية بين الواليات المتحدة األمريكية و فرنسا . دائمة في قضية الخدمات الجوية بين الواليات المتحدة األمريكية و فرنسا . 

  أنظر :أنظر :

  ..616616ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق، ، المسؤولية الدوليةالمسؤولية الدولية  مر :مر :بن عابن عاتونسي تونسي   --

--SSeenntteenncceess  aarrbbiittrraallee,,  aaccccoorrddss  rreellaattiiffss  aauuxx  sseerrvviicceess  aaéérriieenn  dduu  2277  mmaarrss  11994466,,  eennttrree  lleess  EEttaass  uunniieess  eett  

llaa  FFrraannccee,,  99  ddéécceemmbbrree  11997788,,rreeccuueeiill  ddeess  sseenntteenncceess  aarrbbiittrraalleess,,  vvoollxxvvIIIIII,,11997788,,pp445544..  

  

22
  ..674674ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،ارهاب الدولة في اطار قواعد القانون الدوليارهاب الدولة في اطار قواعد القانون الدولي  ::سامي جاد عبد الرحمن واصلسامي جاد عبد الرحمن واصل  ﴾﴾

33
  ))  CClleelliiee  BBEESS  :: Le droit international et le concept de guerre préventive ? In Rahim Kherad (s dir);  les 

implications de la guerre en Irak, colloque international d’Angers Edition A pedone, Paris,12 et 13 

Mai, 2004.  pp110033.. 

....  
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قامت المحكمة في هذه القضية بدراسة شرط التناسب بالنسبة لألعمال التي قامت بها قامت المحكمة في هذه القضية بدراسة شرط التناسب بالنسبة لألعمال التي قامت بها   

فتوصلت إلى أن استخدامها للقوة كهجومها المسلح فتوصلت إلى أن استخدامها للقوة كهجومها المسلح   ،،الواليات المتحدة ضد نيكاراجوا الواليات المتحدة ضد نيكاراجوا 

شرط التناسب مما شرط التناسب مما   عليها و اقتحامها لمياهها اإلقليمية و انتهاك المجال الجوي ال يدخل فيعليها و اقتحامها لمياهها اإلقليمية و انتهاك المجال الجوي ال يدخل في

11ينفي عنها وصف أعمال الدفاع الشرعي لتجاوزه حدوده.ينفي عنها وصف أعمال الدفاع الشرعي لتجاوزه حدوده.
  

  

المعيار المتبع في قياس حجم التناسب هو معيار الشخص المعتاد المطبق في القانون المعيار المتبع في قياس حجم التناسب هو معيار الشخص المعتاد المطبق في القانون 

لمعرفة لمعرفة ،،في نفس الظروف في نفس الظروف   ،،أي وضع شخصية المعتدى مكان المعتدى عليهأي وضع شخصية المعتدى مكان المعتدى عليه،،الداخلي الداخلي 

يه إن كان قد استخدم  الوسائل نفسها أو اقل يه إن كان قد استخدم  الوسائل نفسها أو اقل عليه ينظر إلى المعتدى علعليه ينظر إلى المعتدى عل  كيفية رده و بناءكيفية رده و بناء

لك تزايدا  يدخل في دائرة لك تزايدا  يدخل في دائرة ذذفان كان ما قام به زائدا يعد فان كان ما قام به زائدا يعد ،،يكون معيار التناسب متحققا يكون معيار التناسب متحققا   ،،منهامنها

22العدوان.العدوان.
    

  

أعادت محكمة العدل الدولية التأكيد على شرط التناسب في رأيها االستشاري الخاص أعادت محكمة العدل الدولية التأكيد على شرط التناسب في رأيها االستشاري الخاص 

و اعتبرتها قاعدة راسخة من قواعد و اعتبرتها قاعدة راسخة من قواعد   ،،خدامهاخدامهابمشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استبمشروعية التهديد باألسلحة النووية أو است

القانون الدولي العرفي. فالدفاع الشرعي ال يمكن أن ينصرف بأي حال من األحوال في القانون الدولي العرفي. فالدفاع الشرعي ال يمكن أن ينصرف بأي حال من األحوال في 

إاّل إلى إضفاء المشروعية الدولية إاّل إلى إضفاء المشروعية الدولية   ،،من الميثاقمن الميثاق  1010ظل أحكام هذا القانون و أحكام المادة ظل أحكام هذا القانون و أحكام المادة 

و التي تتصرف بالقدر و التي تتصرف بالقدر في حق الممارسات العسكرية التي تتناسب مع العدوان المسلح في حق الممارسات العسكرية التي تتناسب مع العدوان المسلح 

33الضروري ألغراض مواجهته.الضروري ألغراض مواجهته.
  

تعرضت المحكمة في هذه القضية إلى مشروعية استخدام األسلحة النووية كوسيلة للدفاع تعرضت المحكمة في هذه القضية إلى مشروعية استخدام األسلحة النووية كوسيلة للدفاع 

من الميثاق من الميثاق   44//11حيث نصت المادة حيث نصت المادة ،،الشرعي. فأشارت إلى أحكام ميثاق األمم المتحدة الشرعي. فأشارت إلى أحكام ميثاق األمم المتحدة 

بينما بينما   لحة المحظورة .لحة المحظورة .على حظر اللجوء إلى استعمال القوة دون أن تشير إلى نوع األسعلى حظر اللجوء إلى استعمال القوة دون أن تشير إلى نوع األس

  ،،أشارت أن حق الدفاع الشرعي ال يكون مشروعا إال إذا كان متناسبا مع الهجوم المسلحأشارت أن حق الدفاع الشرعي ال يكون مشروعا إال إذا كان متناسبا مع الهجوم المسلح

كما أنها صرحت بأن شرط التناسب ربما ال يستبعد بحد ذاته استخدام األسلحة النووية في كما أنها صرحت بأن شرط التناسب ربما ال يستبعد بحد ذاته استخدام األسلحة النووية في 

لتي لتي الدفاع عن النفس في كافة الظروف. إال أنه في الوقت نفسه ينبغي استعمال القوة االدفاع عن النفس في كافة الظروف. إال أنه في الوقت نفسه ينبغي استعمال القوة ا
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  ..6969ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،رية الضربات العسكرية االستباقيةرية الضربات العسكرية االستباقية: نظ: نظ  الخير أحمد عطية عمر:الخير أحمد عطية عمر:  أبوأبو  ((  

22
  دون صفحات .دون صفحات .  ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،في أفغانستان و حق الدفاع الشرعيفي أفغانستان و حق الدفاع الشرعيالتدخل العسكري األمريكي التدخل العسكري األمريكي   ::  علي سيف الناميعلي سيف النامي﴾ ﴾   

33
  ..6666صص، ، المرجع السابقالمرجع السابق  ،،: نظرية الضربات العسكرية االستباقية: نظرية الضربات العسكرية االستباقيةر ر ( أبو الخير أحمد عطية عم( أبو الخير أحمد عطية عم    
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أن يفي بمتطلبات أن يفي بمتطلبات   ،،تكون متناسبة بموجب قانون الدفاع عن النفس لكي يكون مشروعاتكون متناسبة بموجب قانون الدفاع عن النفس لكي يكون مشروعا

القانون الساري في أوقات النزاعات المسلحة و التي تكون بصفة خاصة من مبادئ القانون الساري في أوقات النزاعات المسلحة و التي تكون بصفة خاصة من مبادئ 

11القانون الدولي اإلنساني و قواعده. القانون الدولي اإلنساني و قواعده. 
  

  

ن األسلحة ن األسلحة يتضح أن محكمة العدل الدولية تحرم اللجوء إلى استعمال القوة بغض النظر عيتضح أن محكمة العدل الدولية تحرم اللجوء إلى استعمال القوة بغض النظر ع

المستخدمة. فتفسر االستثناءات المقررة في الميثاق على هذا التحريم تفسيرا ال يلتفت إلى المستخدمة. فتفسر االستثناءات المقررة في الميثاق على هذا التحريم تفسيرا ال يلتفت إلى 

فالميثاق ال يحظر صراحة و ال يبيح استخدام فالميثاق ال يحظر صراحة و ال يبيح استخدام   ،،الوسيلة التي تستخدم القوة من خاللهاالوسيلة التي تستخدم القوة من خاللها

22أسلحة معينة دون غيرها بما في ذلك األسلحة النووية.أسلحة معينة دون غيرها بما في ذلك األسلحة النووية.
  

  

مسالة مشروعية استعمال األسلحة النووية على ضوء مسالة مشروعية استعمال األسلحة النووية على ضوء حاولت محكمة العدل الدولية تحليل حاولت محكمة العدل الدولية تحليل 

غير أنها لم تفصل في األمر بصفة غير أنها لم تفصل في األمر بصفة   ،،مبدأ التناسب في إطار ممارسة حق الدفاع الشرعيمبدأ التناسب في إطار ممارسة حق الدفاع الشرعي

في إطار الوضع الراهن للقانون الدولي و عناصر الواقع ال في إطار الوضع الراهن للقانون الدولي و عناصر الواقع ال » » نهائية .حيث صرحت بأننهائية .حيث صرحت بأن

تهديد باألسلحة النووية أو تهديد باألسلحة النووية أو ما إذا كان الما إذا كان ال  بشأنبشأنتستطيع المحكمة أن تخلص إلى نتيجة حاسمة تستطيع المحكمة أن تخلص إلى نتيجة حاسمة 

يكون فيه بقاء يكون فيه بقاء   ،،استخدامها مشروعا أو غير مشروع في أقصى ظروف الدفاع عن النفساستخدامها مشروعا أو غير مشروع في أقصى ظروف الدفاع عن النفس

«.«.الدولة معرض للخطرالدولة معرض للخطر
33

  

أثار رأي المحكمة انتقادات واسعة أهمها تلك اآلراء التي أبداها عدة قضاة المحكمة ذاتها أثار رأي المحكمة انتقادات واسعة أهمها تلك اآلراء التي أبداها عدة قضاة المحكمة ذاتها 

قرار المحكمة بشان عدم قرار المحكمة بشان عدم يتفق مع يتفق مع   GGuuiillllaauummeeفالقاضي فالقاضي   ،،على هذا الرأي االستشاريعلى هذا الرأي االستشاري

إال لممارسة حق الدفاع الشرعي المعترف به في المادة إال لممارسة حق الدفاع الشرعي المعترف به في المادة ،،إمكانية استخدام األسلحة النووية إمكانية استخدام األسلحة النووية 

أن تمس بالحق الطبيعي أن تمس بالحق الطبيعي   ،،من الميثاق. فيرى بأنه ال يمكن ألي قاعدة اتفاقية أو عرفيةمن الميثاق. فيرى بأنه ال يمكن ألي قاعدة اتفاقية أو عرفية  1010

النووي إذا النووي إذا للدفاع الشرعي و ال يمكن حرمان الدولة من حق اللجوء إلى استعمال السالح للدفاع الشرعي و ال يمكن حرمان الدولة من حق اللجوء إلى استعمال السالح 

                                                                              
11
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22
  ..707707ص ص ،،المرجع السابق المرجع السابق   ،،استخدام القوة في القانون الدولي المعاصراستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر  ::( محمد خليل الموسى( محمد خليل الموسى    
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سكوت سكوت   بأنبأنكان هذا اللجوء هو الوسيلة النهائية التي تستطيع ضمان بقائها. فيضيف كان هذا اللجوء هو الوسيلة النهائية التي تستطيع ضمان بقائها. فيضيف 

11المحكمة يعطي للدولة حرية التصرف بما تراه مناسبا المحكمة يعطي للدولة حرية التصرف بما تراه مناسبا 
 . .  

  

حيث أكد في رأيه أن حق الدفاع الشرعي حق حيث أكد في رأيه أن حق الدفاع الشرعي حق ،،نظرة مخالفة نظرة مخالفة   بجاويبجاويتبنى الرئيس تبنى الرئيس 

دولة من واجب احترام قواعد دولة من واجب احترام قواعد مشروع. فممارسة هذا الحق في حالة قصوى ال يعفي المشروع. فممارسة هذا الحق في حالة قصوى ال يعفي ال

فيجب إعطاء أولوية لبقاء اإلنسان على فيجب إعطاء أولوية لبقاء اإلنسان على   ،،القانون الدولي اإلنساني التي ال يجوز انتهاكهاالقانون الدولي اإلنساني التي ال يجوز انتهاكها

22بقاء الدولة .بقاء الدولة .
بأن مبدأ التناسب في مسالة استخدام بأن مبدأ التناسب في مسالة استخدام   SSEERRGGEE  SSUURRيرى البروفسور يرى البروفسور     

عرض عرض األسلحة النووية أمر صعب تقيمه. غير أنه ال يستبعد عندما يكون بقاء الدولة ماألسلحة النووية أمر صعب تقيمه. غير أنه ال يستبعد عندما يكون بقاء الدولة م

33للخطرللخطر
رغم كون اللجوء إلى استعمال السالح النووي مخالف لمبادئ القانون الدولي رغم كون اللجوء إلى استعمال السالح النووي مخالف لمبادئ القانون الدولي   ،،

  اإلنساني.  اإلنساني.  

  

يترتب على مبدأ التناسب بين الوسائل المستخدمة لرد العدوان مع تلك المستخدمة في يترتب على مبدأ التناسب بين الوسائل المستخدمة لرد العدوان مع تلك المستخدمة في 

الن كمية الن كمية   ،،الرد النووي على عدوان تقليدي غير مشروع لكونه انتقاماالرد النووي على عدوان تقليدي غير مشروع لكونه انتقاما  أنأن  ،،العدوانالعدوان

مستخدمة سوف تتجاوز طبيعة و حجم الهجوم المراد صده. و من المقرر طبقا مستخدمة سوف تتجاوز طبيعة و حجم الهجوم المراد صده. و من المقرر طبقا األسلحة الاألسلحة ال

عدم جواز استخدام القوة بشكل زائد عن متطلبات  عدم جواز استخدام القوة بشكل زائد عن متطلبات    ،،لقواعد و شروط الدفاع الشرعيلقواعد و شروط الدفاع الشرعي

44الهجوم و وقف العدوانالهجوم و وقف العدوان
إال إذا كان إال إذا كان   ،،. أما الرد النووي على العدوان النووي غير مشروع. أما الرد النووي على العدوان النووي غير مشروع

فال يمكن أن يتحقق الدفاع فال يمكن أن يتحقق الدفاع   ،،رد على العدوان النوويرد على العدوان النوويالرد باألسلحة غير النووية كافيا للالرد باألسلحة غير النووية كافيا لل

55الشرعي إذ لم يكن الرد النووي ضروريا و متناسبا.الشرعي إذ لم يكن الرد النووي ضروريا و متناسبا.
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يتضح أن  مبدأ التناسب بين الهجوم و الدفاع ال يكفي لتحديد ضوابط ممارسة حق الدفاع يتضح أن  مبدأ التناسب بين الهجوم و الدفاع ال يكفي لتحديد ضوابط ممارسة حق الدفاع 

إذ أدى إلى توسيع نطاق تطبيق هذا الحق. هذا ما دفع بمحكمة إذ أدى إلى توسيع نطاق تطبيق هذا الحق. هذا ما دفع بمحكمة ،،الشرعي من طرف الدول الشرعي من طرف الدول 

  أخرى.أخرى.  عدل الدولية إلى إضافة معاييرعدل الدولية إلى إضافة معاييرالال

  

  

  الفرع الثاني: مبدأ ضرورة أعمال الدفاع الشرعي.الفرع الثاني: مبدأ ضرورة أعمال الدفاع الشرعي.
  

  

يشترط في أعمال الدفاع الشرعي لكي تكون مشروعة أن تكون الوسيلة الوحيدة لصد يشترط في أعمال الدفاع الشرعي لكي تكون مشروعة أن تكون الوسيلة الوحيدة لصد 

العدوان أو الهجوم المسلح الذي يقع على الدولة. فال يجب أن تكون هناك وسيلة أخرى العدوان أو الهجوم المسلح الذي يقع على الدولة. فال يجب أن تكون هناك وسيلة أخرى 

  يمكن بها رد العدوان.يمكن بها رد العدوان.
11

أي أن تكون الوسيلة الوحيدة للتخلص من الخطر. غير أنه ال أي أن تكون الوسيلة الوحيدة للتخلص من الخطر. غير أنه ال   

الن ذلك يعد من قبيل التجاوز فإذا ما تعددت الوسائل الممكنة لرد الن ذلك يعد من قبيل التجاوز فإذا ما تعددت الوسائل الممكنة لرد   إعمالهإعمالهيجب المبالغة في يجب المبالغة في 

حالة حالة   كان الواجب اختيار أقلها ضررا. و قد ذهبت لجنة القانون الدولي بتبنيكان الواجب اختيار أقلها ضررا. و قد ذهبت لجنة القانون الدولي بتبني  ،،الخطرالخطر

  الضرورةالضرورة
22إعمالها في القانون الدوليإعمالها في القانون الدولي

  ..  

  

أستمد مبدأ الضرورة من القانون الدولي العرفي الذي يعود أصله إلى حادثة الكارولين أستمد مبدأ الضرورة من القانون الدولي العرفي الذي يعود أصله إلى حادثة الكارولين 

في الرسالة التي في الرسالة التي   ،،صياغته الشهيرةصياغته الشهيرة  wweebbsstteerrحيث وضع وزير الخارجية األمريكي حيث وضع وزير الخارجية األمريكي 

قائال فيها" أن العمل البريطاني ال يمكن اعتباره عمال قائال فيها" أن العمل البريطاني ال يمكن اعتباره عمال   ،،وجهها إلى السفير البريطانيوجهها إلى السفير البريطاني

الحكومة البريطانية أن تثبت توفر الضرورة الملحة و الشاملة الحكومة البريطانية أن تثبت توفر الضرورة الملحة و الشاملة   إال إذا استطاعتإال إذا استطاعت  ،،مشروعامشروعا

33على نحوال يترك لها حرية الختيار الوسيلة و ال الفرصة للتفكير و التدبر في األمر". على نحوال يترك لها حرية الختيار الوسيلة و ال الفرصة للتفكير و التدبر في األمر". 
  

تبنت محكمة العدل الدولية في قضية األنشطة العسكرية و شبه العسكرية في نيكاراجوا و تبنت محكمة العدل الدولية في قضية األنشطة العسكرية و شبه العسكرية في نيكاراجوا و 

  لشرعي إلى شرطي الضرورة و التناسب.لشرعي إلى شرطي الضرورة و التناسب.ضدها مبدأ الضرورة حيث أخضعت الدفاع اضدها مبدأ الضرورة حيث أخضعت الدفاع ا
44
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SScchhwweebbeellيرى القاضي يرى القاضي 
11

أن تدابير الدفاع الشرعي الجماعي التي قامت بها الواليات أن تدابير الدفاع الشرعي الجماعي التي قامت بها الواليات     

يجب أن تكون ضرورية و متناسبة. واعتبرت مسالة يجب أن تكون ضرورية و متناسبة. واعتبرت مسالة   ،،المتحدة لكي تكون مشروعةالمتحدة لكي تكون مشروعة

22الضرورة في هذه القضية قابلة للتفاوض بسبب غموض الوقائع.الضرورة في هذه القضية قابلة للتفاوض بسبب غموض الوقائع.
  

  

ى تقييم نشاط الواليات المتحدة بالنسبة لمعياري الضرورة و التناسب ى تقييم نشاط الواليات المتحدة بالنسبة لمعياري الضرورة و التناسب توصلت المحكمة إلتوصلت المحكمة إل

إلى أنها لم تستطع إيجاد أن األنشطة المعنية قد تمت في ضوء الضرورة. كما أن بعضها إلى أنها لم تستطع إيجاد أن األنشطة المعنية قد تمت في ضوء الضرورة. كما أن بعضها 

33لم يفي بمعيار التناسب لم يفي بمعيار التناسب 
..  

  ،،02100210أن اإلجراءات المتخذة من طرف الواليات المتحدة في ديسمبر أن اإلجراءات المتخذة من طرف الواليات المتحدة في ديسمبر   المحكمةالمحكمة  الحظتالحظت  

ارها ضرورية لتبرير رد فعلها ضد المساعدة التي قدمتها نيكاراجوا ارها ضرورية لتبرير رد فعلها ضد المساعدة التي قدمتها نيكاراجوا ال يمكن اعتبال يمكن اعتب

للمعارضة في السلفادور. فلم تنتج هذه اإلجراءات ألثارها إال بعد مرور عدة أشهر من للمعارضة في السلفادور. فلم تنتج هذه اإلجراءات ألثارها إال بعد مرور عدة أشهر من 

فكان بإمكان إبعاد هذا فكان بإمكان إبعاد هذا   ،،هجوم المعارضة المسلحة في السلفادور ضد حكومة هذه الدولهجوم المعارضة المسلحة في السلفادور ضد حكومة هذه الدول

..لياتها العسكرية ضد نيكاراجوا و ضدهالياتها العسكرية ضد نيكاراجوا و ضدهاالخطر دون استعمال الواليات المتحدة لعمالخطر دون استعمال الواليات المتحدة لعم
  44

  

  

فال يمكن التذرع بحق فال يمكن التذرع بحق   ،،إن مبدأ الضرورة يفترض أن يكون الهجوم المسلح منتجا ألثارهإن مبدأ الضرورة يفترض أن يكون الهجوم المسلح منتجا ألثاره

الدفاع الشرعي في حالة انتهاء عمليات العدوان المسلح ألن ذلك سوف يعد انتقاما مسلحا. الدفاع الشرعي في حالة انتهاء عمليات العدوان المسلح ألن ذلك سوف يعد انتقاما مسلحا. 

    ،،ي يخضع لمعايير شخصيةي يخضع لمعايير شخصيةيرجع مسالة تقدير حالة الضرورة إلى الدولة المعتدى عليها أيرجع مسالة تقدير حالة الضرورة إلى الدولة المعتدى عليها أ

55هذا ما أكدته المذكرةهذا ما أكدته المذكرة
التي بعثها رئيس الواليات المتحدة إلى رؤساء الدول المشاركة في التي بعثها رئيس الواليات المتحدة إلى رؤساء الدول المشاركة في   

..  02110211جوان جوان   1313مفاوضات ميثاق بريان كيلوج في مفاوضات ميثاق بريان كيلوج في 
66

  

                                                                              
11
  (رأي قاضي محكمة العدل الدولية في قضية األنشطة العسكرية و شبه العسكرية في نيكاراجوا.(رأي قاضي محكمة العدل الدولية في قضية األنشطة العسكرية و شبه العسكرية في نيكاراجوا.  

22
نشطة العسكرية و شبه العسكرية في نشطة العسكرية و شبه العسكرية في القضية المتعلقة باألالقضية المتعلقة باأل، ، ( موجز األحكام و الفتاوى و األوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية ( موجز األحكام و الفتاوى و األوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية     

  . . 626626ص ص ، ، 77167716جويلية جويلية   6161الحكم الصادر في الحكم الصادر في   ،،نيكاراجوا و ضدهانيكاراجوا و ضدها
33
  ..620620ص ص ، ،   نفسهنفسه  ( المرجع:( المرجع:    

  
44
  ..نفسهنفسه  ( المرجع( المرجع  

  

  
55
  ﴿﴿    « every nations is free at all times and regardless of treaty provisions to defend its territory from attack or 

invasion, and it, alone, is competent to decide whether circumstances require recourse to war in self-defence. 

If it has a good case, the world will applaud and not condemn its action».in Julien DÉTAIS, op, cit, p 297. 
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يعتمد تقدير شرط الضرورة على عوامل كثيرة منها حجم الضرر الناجم عن األعمال يعتمد تقدير شرط الضرورة على عوامل كثيرة منها حجم الضرر الناجم عن األعمال 

و خطورة أعمال الهجوم. و ما يملكه الطرف اآلخر من و خطورة أعمال الهجوم. و ما يملكه الطرف اآلخر من العدوانية المرتكبة و مدى جسامة العدوانية المرتكبة و مدى جسامة 

11وسائل تدميرية و ما يتوقع ارتكابه من أعمال عدوانية .وسائل تدميرية و ما يتوقع ارتكابه من أعمال عدوانية .
  

  

  

  فورية الدفاع الشرعي فورية الدفاع الشرعي   مبدأمبدأ  ::  الفرع الثالثالفرع الثالث

  

يقتضي مبدأ الفورية في ممارسة حق الدفاع الشرعي أن تتصرف الدولة التي تكون محال يقتضي مبدأ الفورية في ممارسة حق الدفاع الشرعي أن تتصرف الدولة التي تكون محال 

غير مشروع ال ينشئ غير مشروع ال ينشئ   مباشرة. فرد الفعل المتأخرمباشرة. فرد الفعل المتأخر  بطريقة تلقائيةبطريقة تلقائية  لهجوم أو عدوان مسلحلهجوم أو عدوان مسلح

و إنما يقع على عاتق األمم المتحدة بتحريك نظام األمن الجماعي و إنما يقع على عاتق األمم المتحدة بتحريك نظام األمن الجماعي ،،حق الدفاع الشرعي حق الدفاع الشرعي 

22
فاإلجراءات التي تتخذها الدولة التي تمارس حق الدفاع الشرعي يجب أن تكون عاجلة و فاإلجراءات التي تتخذها الدولة التي تمارس حق الدفاع الشرعي يجب أن تكون عاجلة و 

إذ لم يكن باستطاعة الدولة إذ لم يكن باستطاعة الدولة وإال سوف تكون في حالة من حاالت االنتقام. و لكن وإال سوف تكون في حالة من حاالت االنتقام. و لكن   ،،سريعةسريعة

كأن كأن   ،،أن تتخذ اإلجراءات السريعة بسبب عدم تواجد قوات تابعة لها في أرض المعركةأن تتخذ اإلجراءات السريعة بسبب عدم تواجد قوات تابعة لها في أرض المعركة

يكون العدوان قد وقع على جزيرة تابعة لها تبعد آالف األميال و تمت السيطرة عليها من يكون العدوان قد وقع على جزيرة تابعة لها تبعد آالف األميال و تمت السيطرة عليها من 

و و   اعتبارها غير حاليةاعتبارها غير حالية  فان إجراءات الدفاع الشرعي يمكن اتخاذها رغمفان إجراءات الدفاع الشرعي يمكن اتخاذها رغم  ،،قبل العِدوقبل العِدو

33سريعة.سريعة.
  

  

تم التأكيد على هذا الشرط في تطبيقات مجلس األمن و أعضاء األمم المتحدة. فأثناء النزاع تم التأكيد على هذا الشرط في تطبيقات مجلس األمن و أعضاء األمم المتحدة. فأثناء النزاع 

  الذي بررتهالذي بررته،،العربي اإلسرائيلي قامت مصر بوضع تقييد مرور السفن عبر قناة السويس العربي اإلسرائيلي قامت مصر بوضع تقييد مرور السفن عبر قناة السويس 

  02100210سبتمبرسبتمبر  00في في   2121على أساس حق الدفاع الشرعي .فتبني مجلس األمن قرار رقم على أساس حق الدفاع الشرعي .فتبني مجلس األمن قرار رقم 

،،وضيحات مهمة لشرط فورية الدفاع الشرعيوضيحات مهمة لشرط فورية الدفاع الشرعيالذي تضمن تالذي تضمن ت
44

و اعتبر نظام الهدنة الذي و اعتبر نظام الهدنة الذي   

كان ساريا المفعول لمدة سنتين و نصف سنة ذو طابع دائم. فال يمكن ألي طرف التأكيد كان ساريا المفعول لمدة سنتين و نصف سنة ذو طابع دائم. فال يمكن ألي طرف التأكيد 

                                                                              
11
  ..6767ص ص ، ، المرجع السابق المرجع السابق   ،،  : نظرية الضربات العسكرية االستباقية: نظرية الضربات العسكرية االستباقيةحمد عطية عمر حمد عطية عمر أأ( أبو الخير ( أبو الخير   

  
22
    ﴿﴿ SSeelliimm  EELL  SSAAYYEEGGHH  ::  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  tteerrrroorriissmmee  eett  pprrééeemmppttiioonn,,  OOpp,,cciitt,,pp..22..  

33
  ..221221--221221ص ص ص ص   ،،  المرجع السابقالمرجع السابق  ،،اجبات الدولية في عالم متغيراجبات الدولية في عالم متغيرالحقوق و الوالحقوق و الو  ::( علي إبراهيم( علي إبراهيم    

44
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  التفتيش و الحجزالتفتيش و الحجز  ،،على أنه في حالة الحرب الفعلية و ال أنه بحاجة لممارسة حق البحثعلى أنه في حالة الحرب الفعلية و ال أنه بحاجة لممارسة حق البحث

  لغرض الدفاع الشرعي.لغرض الدفاع الشرعي.

  

على أساس الدفاع الشرعي الجماعي على أساس الدفاع الشرعي الجماعي   ،،اثر هجومها على اليمناثر هجومها على اليمن  02640264ا في ا في بريطانيبريطاني  استندتاستندت

الشكوى التي قدمتها الشكوى التي قدمتها   إثرإثرلوضع حد لخرق اليمن السالمة اإلقليمية للعربية السعودية. فعلى لوضع حد لخرق اليمن السالمة اإلقليمية للعربية السعودية. فعلى 

على إلزامية شرط على إلزامية شرط   ااالعراق، تشيكوسلوفاكيالعراق، تشيكوسلوفاكيأصرت عدة دول منها أصرت عدة دول منها   ،،اليمن إلى مجلس األمناليمن إلى مجلس األمن

ما تبنى مجلس األمن نفس الموقف حين أدان العمل ما تبنى مجلس األمن نفس الموقف حين أدان العمل الفورية في رد الفعل البريطاني. كالفورية في رد الفعل البريطاني. ك

  انتقاما مسلحا. انتقاما مسلحا.   البريطاني و اعتبرهالبريطاني و اعتبره

  

في تصريحه في تصريحه 0202  9191أكد ممثل األرجنتين اثر الهجوم العسكري اإلسرائيلي على لبنان أكد ممثل األرجنتين اثر الهجوم العسكري اإلسرائيلي على لبنان 

على شرط الفورية حيث يشترط أن على شرط الفورية حيث يشترط أن ،،الخاص المتعلق بشروط ممارسة حق الدفاع الشرعي الخاص المتعلق بشروط ممارسة حق الدفاع الشرعي 

صرح ممثل قطر صرح ممثل قطر   الرد كماالرد كماالوقت للدولة للتفكير في فرصة الوقت للدولة للتفكير في فرصة   تكون أساسية و عاجلة ال تتركتكون أساسية و عاجلة ال تترك

  بأنبأن  02160216،،ٲفريل ٲفريل   0101وو  0404أمام مجلس األمن عند قصف الواليات المتحدة على ليبيا في أمام مجلس األمن عند قصف الواليات المتحدة على ليبيا في 

أعمال الدفاع الشرعي يجب أن تكون فورية بمجرد وقوع الهجوم المسلح و قبل توقف أعمال الدفاع الشرعي يجب أن تكون فورية بمجرد وقوع الهجوم المسلح و قبل توقف 

عي تم االعتراف به لصد العدوان عي تم االعتراف به لصد العدوان حق الدفاع الشرحق الدفاع الشر  ننالال  ،،المعتديةالمعتديةالعمليات العسكرية للدولة العمليات العسكرية للدولة 

  ..أهدافهأهدافهو منع تحقيق و منع تحقيق 

  

11الدفاع الشرعي الدفاع الشرعي   أعمالأعمالالفورية شرط هام لشرعية الفورية شرط هام لشرعية   مبدأمبدأ  آنآنيتضح يتضح 
لذلك تم تكريسه في لذلك تم تكريسه في   ،،

بعض اتفاقيات الدفاع كالمادة الخامسة من حلف شمال األطلسي و المادة الرابعة من حلف بعض اتفاقيات الدفاع كالمادة الخامسة من حلف شمال األطلسي و المادة الرابعة من حلف 

  وارسواوارسوا
22

د الذي ال يجب على الدولة تجاوزه د الذي ال يجب على الدولة تجاوزه صامتة فيما يتعلق بالميعاصامتة فيما يتعلق بالميعا  1010.جاءت المادة .جاءت المادة 

ادعت ادعت   02110211في في     MMaalloouuiinneessفأثناء نزاع فأثناء نزاع   ،،وقوع العدوان المسلح و رد الفعلوقوع العدوان المسلح و رد الفعل  بينبين

و لم و لم   ..بريطانيا الدفاع الشرعي بصفة متأخرة لعدة أسابيع بسبب بعد مسرح العملياتبريطانيا الدفاع الشرعي بصفة متأخرة لعدة أسابيع بسبب بعد مسرح العمليات

  lliibbeerrttéé  iimmmmuuaabblleeالفورية في عملية الحرية الدائمة الفورية في عملية الحرية الدائمة   المتحدة شرطالمتحدة شرطتحترم الواليات تحترم الواليات 

                                                                              
11
  ))IIbbiidd..  ::  pppp..229999--330000..  

VVooiirr  ::  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  RRééssoolluuttiioonn  118888,,99  AAvvrriill  11996644,,  ppllaaiinnttee  dduu  YYéémmeenn    
22
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فيتضح بأنه فيتضح بأنه   ،،22000011  سبتمبرسبتمبر  0000حيث كان رد فعلها بعد مرور حوالي شهر من أحداث حيث كان رد فعلها بعد مرور حوالي شهر من أحداث 

  11المحدد للدفاع الشرعي . المحدد للدفاع الشرعي .   عمل من أعمال قمع اإلرهاب ال يدخل في اإلطارعمل من أعمال قمع اإلرهاب ال يدخل في اإلطار

  

لكن هل يكون الرد على العدوان المسلح فوريا أو يمكن تأجيله في الوقت ؟ ألنها توجد لكن هل يكون الرد على العدوان المسلح فوريا أو يمكن تأجيله في الوقت ؟ ألنها توجد 

ع. ؟ إن الرد على هذا السؤال يجد أساسه في طبيعة ع. ؟ إن الرد على هذا السؤال يجد أساسه في طبيعة فترة زمنية معقولة بين الهجوم و الدفافترة زمنية معقولة بين الهجوم و الدفا

ال يمكن للدولة ال يمكن للدولة   فإذا كان العدوان يتمثل في الغزو أو القصف فعند انتهاءهفإذا كان العدوان يتمثل في الغزو أو القصف فعند انتهاءه  ،،العدوان و آثارهالعدوان و آثاره

الضحية التذرع بحق الدفاع الشرعي .أما في حالة استمرار عملية العدوان على شكل الضحية التذرع بحق الدفاع الشرعي .أما في حالة استمرار عملية العدوان على شكل 

لتي لم تستطع الرد عند دخول لتي لم تستطع الرد عند دخول فالدولة افالدولة ا  ،،33043304الذي يعد عدوان بموجب قرارالذي يعد عدوان بموجب قرار،،احتالل احتالل 

القوة اٲلجنابية ال تفقد حقها في الرد. بشرط عدم قيام مجلس األمن باتخاذ التدابير الالزمة القوة اٲلجنابية ال تفقد حقها في الرد. بشرط عدم قيام مجلس األمن باتخاذ التدابير الالزمة 

22و أن يكون العدوان مازال قائما و مستمًرا .و أن يكون العدوان مازال قائما و مستمًرا .  ..لصد العدوانلصد العدوان
فإذا توقف العدوان يسقط حق فإذا توقف العدوان يسقط حق     

ف مجلس األمن في ف مجلس األمن في الدولة في الدفاع الشرعي. و أحسن مثال هو حرب الخليج حين اعترالدولة في الدفاع الشرعي. و أحسن مثال هو حرب الخليج حين اعتر

بحق الدفاع الشرعي. و انتظر عدة أشهر لترخيص قوات التحالف بحق الدفاع الشرعي. و انتظر عدة أشهر لترخيص قوات التحالف   660660قراره رقم قراره رقم 

التي كانت ضحيتها التي كانت ضحيتها ،،الستعمال القوة المسلحة لوضع حد للعدوان المسلح و أثاره المستمرة الستعمال القوة المسلحة لوضع حد للعدوان المسلح و أثاره المستمرة 

  دولة الكويت.دولة الكويت.

  

لحة لحة إن إلزامية شرط الفورية في أعمال الدفاع الشرعي ال يعني أن تتواجد القوات المسإن إلزامية شرط الفورية في أعمال الدفاع الشرعي ال يعني أن تتواجد القوات المس

فيكفي أن تبدأ األعمال فيكفي أن تبدأ األعمال   ،،للدولة الضحية على مسرح العمليات وقت انطالق الهجوم المسلح للدولة الضحية على مسرح العمليات وقت انطالق الهجوم المسلح 

33التحضيرية و المادية لرد الفعل. التحضيرية و المادية لرد الفعل. 
كما أنه يحق للدولة الضحية التفكير في الشروط و كما أنه يحق للدولة الضحية التفكير في الشروط و   

اإلجراءات التي تتخذها في عملية الدفاع. خاصة الوسائل السلمية إذا أمكن استعمالها اإلجراءات التي تتخذها في عملية الدفاع. خاصة الوسائل السلمية إذا أمكن استعمالها 

فالتسرع في إجراءات الدفاع بإمكانه أن يزيد من خطورة األضرار فالتسرع في إجراءات الدفاع بإمكانه أن يزيد من خطورة األضرار   ،،ل القوةل القوةلتفادي استعمالتفادي استعما

عوض الحد منها. مما يجعل من المستحيل التحقق من فعالية الحل السلمي للمنازعات عوض الحد منها. مما يجعل من المستحيل التحقق من فعالية الحل السلمي للمنازعات 

44الدولية.الدولية.
  

                                                                              
11
  ))  BBéénnééddiiccttee  RROOUUAANNAAUUXX  ::  ddee  llaa  llééggaalliittéé  ddee  ll’’aaccttiioonn  AAmméérriiccaaiinnee  eenn  AAffgghhaanniissttaann,,  OOpp..cciitt..  pp  6699..  
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  ..66المادة المادة ، ، 77707770  نوفمبرنوفمبر  6767المؤرخ في المؤرخ في   611611قم قم أنظر أيضا: قرار مجلس األمن رأنظر أيضا: قرار مجلس األمن ر
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  المطلب الثالث :الشروط الخاصة بالدفاع الشرعي الجماعيالمطلب الثالث :الشروط الخاصة بالدفاع الشرعي الجماعي  

  

الشروط و المتطلبات ذاتها الشروط و المتطلبات ذاتها إن ممارسة حق الدفاع الشرعي الجماعي مرهونة بتوفر إن ممارسة حق الدفاع الشرعي الجماعي مرهونة بتوفر 

11الواجب توفرها في الدفاع الشرعي الفردي الواجب توفرها في الدفاع الشرعي الفردي 
غير أن الصيغة الجماعية لهذا الحق جعلته غير أن الصيغة الجماعية لهذا الحق جعلته   ،،

ينفرد بخصوصيات تقتضي ضوابط أخرى لتطبيقه باإلضافة إلى تلك المنصوص عليها ينفرد بخصوصيات تقتضي ضوابط أخرى لتطبيقه باإلضافة إلى تلك المنصوص عليها 

الدولة الدولة   نن(، إعال(، إعال00من الميثاق. تتمثل في شرط وجود اتفاق سابق ) الفرع من الميثاق. تتمثل في شرط وجود اتفاق سابق ) الفرع   1010في المادة في المادة 

  ((11لضحية تعرضها لهجوم مسلح وطلبها تدخل طرف ثالث. )الفرعلضحية تعرضها لهجوم مسلح وطلبها تدخل طرف ثالث. )الفرعاا

  

  الفرع األول: شرط وجود اتفاق سابق الفرع األول: شرط وجود اتفاق سابق 

  

لك عمل الفقه لك عمل الفقه فاع الشرعي الجماعي و لشروطه. لذفاع الشرعي الجماعي و لشروطه. لذمن الميثاق تعريفا للدمن الميثاق تعريفا للد  1010لم تعط المادة لم تعط المادة 

وبصفة خاصة وبصفة خاصة   ،،على قصر ممارسة الدفاع الشرعي الجماعي من خالل المعاهدات الدوليةعلى قصر ممارسة الدفاع الشرعي الجماعي من خالل المعاهدات الدولية

التنظيم اإلقليمي كل اتفاق ينظم التنظيم اإلقليمي كل اتفاق ينظم   اعتباراعتباراألعضاء في التنظيمات اإلقليمية. يمكن األعضاء في التنظيمات اإلقليمية. يمكن بين دول بين دول 

مجموعة من الدول ترتبط فيما بينها برابطة الجوار و تقع في نطاق جغرافي و اجتماعي مجموعة من الدول ترتبط فيما بينها برابطة الجوار و تقع في نطاق جغرافي و اجتماعي 

22متقارب.متقارب.
  

  

من الميثاق من الميثاق   1010اقترح المندوب المصري في اللجنة الثالثة التي عهد لها صياغة المادة اقترح المندوب المصري في اللجنة الثالثة التي عهد لها صياغة المادة 

الهيئات الدائمة التي تضم في الهيئات الدائمة التي تضم في   ،،اتفاقيات إقليميةاتفاقيات إقليمية  ررتعتبتعتب»»قائال: قائال: تفاق اإلقليمي تفاق اإلقليمي تعريفا ضيقا لالتعريفا ضيقا لال

منطقة جغرافية معينة عددا من الدول تجمع بينها روابط التجاور و المصالح المشتركة و منطقة جغرافية معينة عددا من الدول تجمع بينها روابط التجاور و المصالح المشتركة و 

وتتعاون جميعا على حل ما قد ينشا بينها وتتعاون جميعا على حل ما قد ينشا بينها   ،،الروحيالروحي  ،،التاريخيالتاريخي  ،،اللغوياللغوي،،التقارب الثقافي التقارب الثقافي 

و و   ،،و على حفظ السلم و األمن في منطقتها و حماية مصالحهاو على حفظ السلم و األمن في منطقتها و حماية مصالحها  من منازعات حال سلميامن منازعات حال سلميا

  «. «. تنمية عالقتهما االقتصادية و الثقافية تنمية عالقتهما االقتصادية و الثقافية 

                                                                              
11
  على الموقع:على الموقع:، ، اللجنة العربية لحقوق اإلنساناللجنة العربية لحقوق اإلنسان  ،،لقوة و دوره في العالقات الدوليةلقوة و دوره في العالقات الدوليةسكاف : حق استخدام اسكاف : حق استخدام ا( محمد وليد ا( محمد وليد ا  
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  ،،يتضح أن االتصال الجغرافي و الدوام يلعبان دورا هاما في االعتراف باالتفاق اإلقليمييتضح أن االتصال الجغرافي و الدوام يلعبان دورا هاما في االعتراف باالتفاق اإلقليمي

في في   02410241مارس مارس   1111فيستخلص المندوب المصري أن اتفاق الجامعة العربية الموقع في فيستخلص المندوب المصري أن اتفاق الجامعة العربية الموقع في 

  من الميثاق.من الميثاق.  1010اتفاقا إقليميا يطبق عليه أحكام المادة اتفاقا إقليميا يطبق عليه أحكام المادة   ،،اهرةاهرةالقالق

  

  بأنبأنتبنت بعض الدول مفهوما واسعا لفكرة االتفاق اإلقليمي حيث اعتبر الممثل الفرنسي تبنت بعض الدول مفهوما واسعا لفكرة االتفاق اإلقليمي حيث اعتبر الممثل الفرنسي 

.فأعطى أولوية لمعيار .فأعطى أولوية لمعيار   1010اتفاقيات التعاون المتبادل تدخل في نطاق تطبيق المادة اتفاقيات التعاون المتبادل تدخل في نطاق تطبيق المادة 

11الف الفرنسية الروسية واالنجليزية الروسية.الف الفرنسية الروسية واالنجليزية الروسية.المصالح المشتركة لالعتراف باتفاقيات التحالمصالح المشتركة لالعتراف باتفاقيات التح
  

  

فالتعريف المصري فالتعريف المصري ،،لم يتم تحديد معنى االتفاق اإلقليمي في إطار مؤتمر سان فرانسيسكو لم يتم تحديد معنى االتفاق اإلقليمي في إطار مؤتمر سان فرانسيسكو 

المؤسس على المعيار الجغرافي تعريفا ضيقا. تجاهل النظرة التطورية لهذه الفكرة بتطور المؤسس على المعيار الجغرافي تعريفا ضيقا. تجاهل النظرة التطورية لهذه الفكرة بتطور 

المنظمة ألنها تؤدي إلى تطبيق المنظمة ألنها تؤدي إلى تطبيق   أما النظرة الفرنسية تشكل خطرا علىأما النظرة الفرنسية تشكل خطرا على..العالقات الدولية العالقات الدولية 

توسعي لحق الدفاع الشرعي الجماعي. فيستوجب عدم إعطاء تفسير جامد و عام لالتفاق توسعي لحق الدفاع الشرعي الجماعي. فيستوجب عدم إعطاء تفسير جامد و عام لالتفاق 

ألن بعض الدول ال تستطيع خلق الدفاع الشرعي الجماعي بسبب المسافة التي ألن بعض الدول ال تستطيع خلق الدفاع الشرعي الجماعي بسبب المسافة التي   ،،اإلقليمياإلقليمي

  تفصل بينهماتفصل بينهما
22

 . .  

  

ي بل هو اتفاق مجموعة من ي بل هو اتفاق مجموعة من ال يقصد باالتفاق اإلقليمي أن يتوفر عنصر االتصال الجغرافال يقصد باالتفاق اإلقليمي أن يتوفر عنصر االتصال الجغراف

الدول تقطن إقليما أو أقاليم متكاملة جغرافيا و ترتبط بروابط وثيقة من التضامن الدول تقطن إقليما أو أقاليم متكاملة جغرافيا و ترتبط بروابط وثيقة من التضامن 

33االجتماعي.االجتماعي.
  

  

تشترط ممارسة حق الدفاع الشرعي الجماعي ضرورة وجود اتفاق بين الدولة الضحية تشترط ممارسة حق الدفاع الشرعي الجماعي ضرورة وجود اتفاق بين الدولة الضحية 

أس الجلسة أس الجلسة والدول المشاركة في الدفاع. و هذا ما أشار إليه الممثل الكولومبي الذي تروالدول المشاركة في الدفاع. و هذا ما أشار إليه الممثل الكولومبي الذي تر
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11الرابعة للجنة الثالثة الرابعة للجنة الثالثة 
حيث أقر بإلزامية تالقي رضا الدولة الضحية و الدول المساعدة حيث أقر بإلزامية تالقي رضا الدولة الضحية و الدول المساعدة   ،،

  مسبقا و هذا الشرط تبنه القانون الدولي و تم التأكيد عليه من طرف محكمة العدل الدوليةمسبقا و هذا الشرط تبنه القانون الدولي و تم التأكيد عليه من طرف محكمة العدل الدولية

22في قرارها المتعلق بقضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية بنيكاراجوا ومن في ضدهفي قرارها المتعلق بقضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية بنيكاراجوا ومن في ضده
    

  

يجب أن يمارس حق الدفاع الشرعي يجب أن يمارس حق الدفاع الشرعي   ،،حسب األعمال التحضيرية لميثاق األمم المتحدةحسب األعمال التحضيرية لميثاق األمم المتحدة

الجماعي في إطار اتفاقية دولية متعددة األطراف للدفاع المشترك التي تخضع لقانون الجماعي في إطار اتفاقية دولية متعددة األطراف للدفاع المشترك التي تخضع لقانون 

الذي الذي ،،  02490249المعاهدات مثل االتفاق األمريكي للتعاون المتبادل الموقع في ريودي جانيروالمعاهدات مثل االتفاق األمريكي للتعاون المتبادل الموقع في ريودي جانيرو

فنالحظ أن حق الدفاع الشرعي الجماعي فنالحظ أن حق الدفاع الشرعي الجماعي   cchhaappuulltteeppeecc،،02410241  كان كاستمرارية التفاق كان كاستمرارية التفاق 

من خاللها تتعهد من خاللها تتعهد   ،،كان يمارس في إطار االتفاقيات المتعددة األطراف للتعاون المتبادلكان يمارس في إطار االتفاقيات المتعددة األطراف للتعاون المتبادل

33الدول األعضاء بأن أي عدوان على أي واحدة منها يشكل عدوانا على الجميع.الدول األعضاء بأن أي عدوان على أي واحدة منها يشكل عدوانا على الجميع.
  

إبرام اتفاقيات التعاون إبرام اتفاقيات التعاون   بعد الحرب الباردة أصبحت الدول تبسط نفوذها عن طريق زيادةبعد الحرب الباردة أصبحت الدول تبسط نفوذها عن طريق زيادة

المتبادل فتم إبعاد المعيار الجغرافي و اإلبقاء بعنصر المصالح المشتركة . و هذا ما قامت المتبادل فتم إبعاد المعيار الجغرافي و اإلبقاء بعنصر المصالح المشتركة . و هذا ما قامت 

في اتفاقها مع كوريا الجنوبية و مع الفلبين في في اتفاقها مع كوريا الجنوبية و مع الفلبين في   02130213به الواليات المتحدة األمريكية  في به الواليات المتحدة األمريكية  في 

و تعدد اتفاقيات و تعدد اتفاقيات   كما أنه مع تطور العالقات الدوليةكما أنه مع تطور العالقات الدولية  ،،02100210أوت أوت   3131اتفاقها الموقع في اتفاقها الموقع في 

  أصبح شكل االتفاق يخضع إلجراءات مرنة إلى حد تساؤل البعض علىأصبح شكل االتفاق يخضع إلجراءات مرنة إلى حد تساؤل البعض على،،الدفاع الجماعي الدفاع الجماعي 

  الجماعي.الجماعي.ممارسة حق الدفاع الشرعي ممارسة حق الدفاع الشرعي مدى ضرورة هذا الشرط لمدى ضرورة هذا الشرط ل

  

يستوجب توافق يستوجب توافق   ،،ممارسة حق الدفاع الشرعي الجماعي مع ميثاق األمم المتحدةممارسة حق الدفاع الشرعي الجماعي مع ميثاق األمم المتحدة  لتتطابقلتتطابق  

فعلى الدولة فعلى الدولة   ب اتفاق الدفاع المشترك دون أي إكراهب اتفاق الدفاع المشترك دون أي إكراهالرضا بين الدول التي تتعهد بموجالرضا بين الدول التي تتعهد بموج

ضحية العدوان المسلح قبول تدخل الدولة المساعدة. غير آن الممارسات الدولية ال تؤيد ضحية العدوان المسلح قبول تدخل الدولة المساعدة. غير آن الممارسات الدولية ال تؤيد 

                                                                              
11
  ))  Si un groupe de pays liés entre eux Par un accord régional se déclarent solidaires pour leur défense 

mutuelle comme dans le Cas des États américains, ils déclencheront cette défense en commun au moment où 

l’un D’eux sera attaqué. Et le droit de défense n’appartient pas seulement aux pays directement victimes de 

l’agression ; il s’étend aux pays qui, par des accords régionaux, se sont rendus Solidaires du pays directement 

attaqué ».   
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تقييد اتخاذ تدابير في إطار الدفاع عن النفس الجماعي دون وجود معاهدة للدفاع تقييد اتخاذ تدابير في إطار الدفاع عن النفس الجماعي دون وجود معاهدة للدفاع 

11المشترك.المشترك.
فال يعد هذا سببا من أسباب فال يعد هذا سببا من أسباب   ،،دةدةلكن إن اتخذت مثل هذه التدابير دون هذه المعاهلكن إن اتخذت مثل هذه التدابير دون هذه المعاه  

عدم قانونية  استخدام القوة لغايات الدفاع عن النفس. إذ لم يوصف التدخل األمريكي في عدم قانونية  استخدام القوة لغايات الدفاع عن النفس. إذ لم يوصف التدخل األمريكي في 

بسبب عدم ارتباط الدولة بسبب عدم ارتباط الدولة ،،بأنه غير قانوني بأنه غير قانوني   02910291وال تدخل كوبا في انغوال وال تدخل كوبا في انغوال   02110211لبنان لبنان 

22المتدخلة و الدولة الضحية بمعاهدة الدفاع المشترك .المتدخلة و الدولة الضحية بمعاهدة الدفاع المشترك .
  

  

  

  : إعالن الدولة الضحية تعرضها لهجوم مسلح و طلبها تدخل طرف ثالث. : إعالن الدولة الضحية تعرضها لهجوم مسلح و طلبها تدخل طرف ثالث. الفرع الثانيالفرع الثاني

  

أضافت محكمة العدل الدولية عدة قيود أضافت محكمة العدل الدولية عدة قيود   ،،باإلضافة إلى الشروط العامة للدفاع عن النفسباإلضافة إلى الشروط العامة للدفاع عن النفس

إضافية لممارسة الدفاع الشرعي الجماعي. ففي قضية األنشطة العسكرية في نيكاراجوا و إضافية لممارسة الدفاع الشرعي الجماعي. ففي قضية األنشطة العسكرية في نيكاراجوا و 

ساعدة دولة أخرى ضحية العدوان المسلح في إطار ساعدة دولة أخرى ضحية العدوان المسلح في إطار ضدها اشترطت المحكمة لقيام دولة بمضدها اشترطت المحكمة لقيام دولة بم

  وأنوأنشرط إعالن الدولة الضحية أنها كانت موضوعا العتداء مسلح شرط إعالن الدولة الضحية أنها كانت موضوعا العتداء مسلح   ،،الدفاع الجماعيالدفاع الجماعي

33تطلب المساعدة العسكرية من دولة ثالثة تطلب المساعدة العسكرية من دولة ثالثة 
..  

  

كما أضافت المحكمة في نفس القضية أنه ال يوجد في القانون الدولي العرفي سواء بوجه كما أضافت المحكمة في نفس القضية أنه ال يوجد في القانون الدولي العرفي سواء بوجه   

أي قاعدة تبيح أي قاعدة تبيح   ،،القانوني القائم بين الدول األمريكية على وجه الخصوصالقانوني القائم بين الدول األمريكية على وجه الخصوصعام أو في النظام عام أو في النظام 

ممارسة الدفاع الجماعي عن النفس ما لم تطلب ذلك الدولة التي هي ضحية الهجوم ممارسة الدفاع الجماعي عن النفس ما لم تطلب ذلك الدولة التي هي ضحية الهجوم 

44باإلضافة إلى اقتضاء أن تعلن الدولة المعنية أنها تعرضت لهجوم مسلحباإلضافة إلى اقتضاء أن تعلن الدولة المعنية أنها تعرضت لهجوم مسلح    ،،المزعومالمزعوم
 . .  

  

    معاهدة ريومعاهدة ريوادة الثانية في فقرتها الثالثة من ادة الثانية في فقرتها الثالثة من بررت المحكمة هذا الشرط استنادا إلى المبررت المحكمة هذا الشرط استنادا إلى الم

التي تقضي أن تدابير الدفاع عن النفس الجماعي ال تتخذ إال بعد طلب يقدم من الدولة أو التي تقضي أن تدابير الدفاع عن النفس الجماعي ال تتخذ إال بعد طلب يقدم من الدولة أو 

                                                                              
11
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  OOpp..cciitt..  ,,  pp  ..330099..  

22
  ..776776ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،ررالحقوق و الواجبات الدولية في عالم متغيالحقوق و الواجبات الدولية في عالم متغيعلي إبراهيم: علي إبراهيم:   ((    
  
33
الصادرة بشان تفويض الدول األعضاء في ممارسة حق الصادرة بشان تفويض الدول األعضاء في ممارسة حق   77707770رات مجلس األمن الدولي لعام رات مجلس األمن الدولي لعام ( مديوس فالح الرشيد: مدى شرعية قرا( مديوس فالح الرشيد: مدى شرعية قرا  

  دون صفحات.دون صفحات.، ،   77747774ديسمبرديسمبر0404رقم  رقم    ،،مجلة الحقوقمجلة الحقوق  ،،اع الشرعي نيابة عن دولة الكويت اع الشرعي نيابة عن دولة الكويت الدفالدف

44
قضية األنشطة العسكرية و شبه العسكرية في قضية األنشطة العسكرية و شبه العسكرية في ، ، 77777777--  77417741  ر : الصادرة عن محكمة العدل الدوليةر : الصادرة عن محكمة العدل الدولية( موجز األحكام و الفتاوي و األوام( موجز األحكام و الفتاوي و األوام  

  ..661661ص ص   ، ، نيكاراجوانيكاراجوا



5577  

  

الدول المعنية و المتعرضة مباشرة للهجوم المسلح. أما فيما يتعلق باشتراط صدور إعالن الدول المعنية و المتعرضة مباشرة للهجوم المسلح. أما فيما يتعلق باشتراط صدور إعالن 

فلم تقدم المحكمة أي سند فلم تقدم المحكمة أي سند   ،،ححمن الدولة أو الدول الضحية يتضمن تعرضها لهجوم مسلمن الدولة أو الدول الضحية يتضمن تعرضها لهجوم مسل

يدعم هذا الشرط فربما السبب يعود إلى ارتباط أطراف الدعوى المنظورة أمامها بمعاهدة يدعم هذا الشرط فربما السبب يعود إلى ارتباط أطراف الدعوى المنظورة أمامها بمعاهدة 

التي تقضي التي تقضي   02490249الدول األمريكية الخاصة بالمساعدة المتبادلة المعروفة بمعاهدة ريو الدول األمريكية الخاصة بالمساعدة المتبادلة المعروفة بمعاهدة ريو 

اقي اقي و حتى في حالة عدم وجود نص اتفو حتى في حالة عدم وجود نص اتف  بوجوب قيام الضحية بطلب المساعدة العسكريةبوجوب قيام الضحية بطلب المساعدة العسكرية

فان الدول غالبا ما تتمسك في حاالت الدفاع عن النفس الجماعي و فان الدول غالبا ما تتمسك في حاالت الدفاع عن النفس الجماعي و   ،،يقضي بهذا الشرطيقضي بهذا الشرط

11بأن تدخلها لمساعدة الدولة أو الدول الضحية جاء نتيجة طلب هذه األخيرةبأن تدخلها لمساعدة الدولة أو الدول الضحية جاء نتيجة طلب هذه األخيرة
غير أن غير أن ،،  

غياب طلب الدولة المساعدة إلى طرف ثالث يشكل تدخال غير مشروع خارق لمبدأ حق غياب طلب الدولة المساعدة إلى طرف ثالث يشكل تدخال غير مشروع خارق لمبدأ حق 

22م تقديمه من قبل الحكومة الشرعية للدولة الضحية.م تقديمه من قبل الحكومة الشرعية للدولة الضحية.تقرير المصير ألن الطلب يتتقرير المصير ألن الطلب يت
  

  

نددت الجمعية العامة لألمم المتحدة انحرافات و توسيع تطبيقات الدول للدفاع الشرعي نددت الجمعية العامة لألمم المتحدة انحرافات و توسيع تطبيقات الدول للدفاع الشرعي 

المتعلق بعدم التدخل في الشؤون المتعلق بعدم التدخل في الشؤون   ،،02100210ديسمبر ديسمبر   22الجماعي في قرارها الصادر في الجماعي في قرارها الصادر في 

تخاذ أي تدابير تؤدي الى تخاذ أي تدابير تؤدي الى الداخلية للدول حيث نصت "على واجب الدول في االمتناع عن االداخلية للدول حيث نصت "على واجب الدول في االمتناع عن ا

أو ترتيبات أو ترتيبات   ،،أو خلق أو تدعيم تحالفات عسكرية جديدة أو خلق أو تدعيم تحالفات عسكرية جديدة ،،تدعيم التكتالت العسكرية القائمة تدعيم التكتالت العسكرية القائمة 

أو توزيع قوات للتدخل. أو قواعد عسكرية و ما يتصل بها من منشآت عسكرية أو توزيع قوات للتدخل. أو قواعد عسكرية و ما يتصل بها من منشآت عسكرية   ،،متشابكة متشابكة 

  أخرى مما يمكن أن يدخل في اطار المواجهة بين الدول  الكبرى."أخرى مما يمكن أن يدخل في اطار المواجهة بين الدول  الكبرى."
الدول الدول غير أن معظم غير أن معظم 

الغربية عارضت هذا االعالن واعتبرته مخالفا لحق الدفاع الشرعي الذي نصت عليه الغربية عارضت هذا االعالن واعتبرته مخالفا لحق الدفاع الشرعي الذي نصت عليه 

33  من ميثاق األمم المتحدة.من ميثاق األمم المتحدة.  1010المادة المادة 
  

  

  

  

  

                                                                              
11
  ..776776--774774ص ص ص ص السابق، السابق، المرجع المرجع   ،،استخدام القوة في القانون الدولي المعاصراستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر( محمد خليل الموسى: ( محمد خليل الموسى:   

22
  ))  NNaarrcciissssee  MMoouueelllléé  KKOOMMBBII  ::  llaa  gguueerrrree  pprréévveennttiivvee  eett  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  OOpp,,  cciitt  ::  pp,,  111122..  

33
  ))JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,oopp..cciitt..pp331100..    
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  الفصل الثاني: التطبيقات التعسفية لحق الدفاع الشرعي .الفصل الثاني: التطبيقات التعسفية لحق الدفاع الشرعي .

  

لدول عنها لدول عنها رغم تحريم الميثاق للحروب بصفة قاطعة ، لم تتنازل سوى عدد قليل من ارغم تحريم الميثاق للحروب بصفة قاطعة ، لم تتنازل سوى عدد قليل من ا

  02410241فأصبح الحق في الدفاع الشرعي ذريعة قانونية لكل لجوء فردي للقوة المسلحة منذ فأصبح الحق في الدفاع الشرعي ذريعة قانونية لكل لجوء فردي للقوة المسلحة منذ 

من الميثاق لتبرير عملياتها العسكرية التي تفتقر بالطابع من الميثاق لتبرير عملياتها العسكرية التي تفتقر بالطابع   1010،إذ تستند الدول على المادة ،إذ تستند الدول على المادة 

الدفاعي و الشرعي لعدم قدرة أجهزة األمم المتحدة عن تكييف األحداث و التدخل لوقف الدفاعي و الشرعي لعدم قدرة أجهزة األمم المتحدة عن تكييف األحداث و التدخل لوقف 

  ..وان وان العدالعد
11

  و لسبب شلل مجلس األمن نتيجة لالستعمال المتكرر لحق الفيتو من قبلو لسبب شلل مجلس األمن نتيجة لالستعمال المتكرر لحق الفيتو من قبل

                                                                              
11
  ))  JJeeaann  TTOOUUSSCCCCOOZZ  ::  DDrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  pprreesssseess  UUnniivveerrssiittaaiirree  ddee  FFrraannccee,,  PPaarriiss,,  11

eerr
  EEddiittiioonn,,  11999933,,  

pp  ;;  337777..  
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األعضاء الدائمة. كل هذا أدى إلى توسيع نطاق تطبيق الحق في الدفاع الشرعي ليتعدى األعضاء الدائمة. كل هذا أدى إلى توسيع نطاق تطبيق الحق في الدفاع الشرعي ليتعدى 

  وظيفته المتمثلة في االستجابة لحالة مستعجلة وظيفته المتمثلة في االستجابة لحالة مستعجلة 
11

   . .  

  

ة في مجلس األمن إلى ة في مجلس األمن إلى أدت الخالفات المستمرة بين الدول الكبرى ذات العضوية الدائمأدت الخالفات المستمرة بين الدول الكبرى ذات العضوية الدائم

عجز نظام األمن الجماعي عن تحقيق أهدافه المنشودة حسب ميثاق األمم المتحدة  فأخذت عجز نظام األمن الجماعي عن تحقيق أهدافه المنشودة حسب ميثاق األمم المتحدة  فأخذت 

  الدول تبحث عن وسائل أخرى من خالل نصوص الميثاق، الدول تبحث عن وسائل أخرى من خالل نصوص الميثاق، 
22

لتبرير لتبرير   1010فوظفت المادة فوظفت المادة 

  و مصالحها الخاصةو مصالحها الخاصة  استعمالها للقوة المسلحة للحفاظ على أمنهااستعمالها للقوة المسلحة للحفاظ على أمنها

  

  ععحق الدفاحق الدفا  ىىقراراتها إلقراراتها إل  ييفف  خاصة مجلس األمنخاصة مجلس األمن  لمتحدةلمتحدةااأجهزة منظمة األمم أجهزة منظمة األمم   لم تشرلم تشر

)المبحث )المبحث   منحرفة عن روح الميثاقمنحرفة عن روح الميثاقالدول الالدول التطبيقات تطبيقات الشرعي اال بصفة عرضية لمواجهة الشرعي اال بصفة عرضية لمواجهة 

  األول(.األول(.

لمكافحة اإلرهاب الدولي و ذريعة للتدخل لمكافحة اإلرهاب الدولي و ذريعة للتدخل كأداة كأداة   الشرعيالشرعي  ععحق الدفاحق الدفاتمسكت بعض الدول تمسكت بعض الدول   

ق من مفهومه األصلي المكرس في ق من مفهومه األصلي المكرس في فتحول هذا الحفتحول هذا الح  في الشؤون الداخلية للدول األخرىفي الشؤون الداخلية للدول األخرى

تتصف بالصفة المؤقتة لدفع خطر حال واقع ، وغير مشروع إلى تتصف بالصفة المؤقتة لدفع خطر حال واقع ، وغير مشروع إلى   استثنائيةاستثنائيةالميثاق كحالة الميثاق كحالة 

نظرية مؤسسة على معايير شخصية و نسبية كنظرية اآلمن القومي التي جاءت بها نظرية مؤسسة على معايير شخصية و نسبية كنظرية اآلمن القومي التي جاءت بها 

وسع وسع   )المبحث الثاني(، هذا ما)المبحث الثاني(، هذا ما  الواليات المتحدة األمريكية للحفاظ على كيانها و وجودهاالواليات المتحدة األمريكية للحفاظ على كيانها و وجودها

عن طريق توسيع نطاق عن طريق توسيع نطاق   طبيعتهطبيعتهفتم إعادة النظر في فتم إعادة النظر في في مجال تطبيق حق الدفاع الشرعي في مجال تطبيق حق الدفاع الشرعي 

من من   1010الذي يعد تطبيقا غامضا و تعسفيا للمادة الذي يعد تطبيقا غامضا و تعسفيا للمادة االستباقي االستباقي   تطبيقه ليشمل الدفاع الوقائي وتطبيقه ليشمل الدفاع الوقائي و

  )المبحث الثالث(.)المبحث الثالث(.  ميثاق األمم المتحدة  ميثاق األمم المتحدة  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                        
  
11
  ))  PPaattrriicckk  DDAAIILLLLIIEERR  ::  LLaa  nnéécceessssiittéé  ddee  llaa  rrééaaccttuuaalliissaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssééccuurriittéé  ccoolllleeccttiivvee  ??    iinn  

RRaahhiimm  KKHHEERRAADD  ((ssss  ddiirr))  ,,  LLeess  iimmpplliiccaattiioonnss  ddee  llaa    gguueerrrree  eenn  IIrraakk,,  ccoollllooqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaall  DD’’AAnnggeerrss  ,,  

EEddiittiioonn  AA..  PPeeddoonnee  ,,  PPaarriiss,,  1122  eett  1133  mmaaii    22000044,,  pp  ;;  2200  
22

  .           .               7777صص  ،،77767776  ،،الجزائرالجزائر  ،،بن عكنون  بن عكنون  ،،اإلقليمية و نظام األمن الجماعي ، ديوان المطبوعات الجامعية اإلقليمية و نظام األمن الجماعي ، ديوان المطبوعات الجامعية   بوزناد معمر : المنظماتبوزناد معمر : المنظمات(   (   
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  عن روح ميثاق األمم المتحدةعن روح ميثاق األمم المتحدة  ق الدفاع الشرعيق الدفاع الشرعيتطبيقات حتطبيقات ح  انحرافانحراف    ::األولاألول  المبحثالمبحث

  

تأثر تطبيق حق الدفاع الشرعي بالتطورات والتحوالت التي طرأت على المجتمع الدولي تأثر تطبيق حق الدفاع الشرعي بالتطورات والتحوالت التي طرأت على المجتمع الدولي 

في قواعد راسخة في القانون الدولي منها في قواعد راسخة في القانون الدولي منها   الظرالظر  والقانون الدولي خاصة ،حيث أعادوالقانون الدولي خاصة ،حيث أعاد  عامةعامة

مساواة بين الدول و مبدأ منع مساواة بين الدول و مبدأ منع مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مبدأ المبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مبدأ ال

  استخدام القوة و التهديد بها في العالقات الدولية استخدام القوة و التهديد بها في العالقات الدولية 
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أصبح حق الدفاع الشرعي بدوره الذريعة القانونية للدول التي تعسفت في تطبيقه لخرق أصبح حق الدفاع الشرعي بدوره الذريعة القانونية للدول التي تعسفت في تطبيقه لخرق 

مبدأ عدم استعمال القوة المسلحة انفراديا أو جماعيا) المطلب األول(،رغم عدم اشارة مبدأ عدم استعمال القوة المسلحة انفراديا أو جماعيا) المطلب األول(،رغم عدم اشارة 

سواء مجلس األمن أو الجمعية العامة في قرارتها الى حق سواء مجلس األمن أو الجمعية العامة في قرارتها الى حق   تحدةتحدةهيئات منظمة األمم المهيئات منظمة األمم الم

  الدفاع الشرعي)المطلب الثاني(. الدفاع الشرعي)المطلب الثاني(. 

  

  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  لحقلحق  الدولالدول  تطبيقاتتطبيقات: : المطلب األولالمطلب األول

  

  إلىإلى  للجوءللجوء  العامالعام  المنعالمنع  مبدأمبدأ  لخرقلخرق  محددةمحددة  إمكانياتإمكانيات  سوىسوى  المتحدةالمتحدة  األمماألمم  ميثاقميثاق  يمنحيمنح  لملم

  مادة الثانية الفقرة الرابعة. من الميثاقمادة الثانية الفقرة الرابعة. من الميثاقالالاستعمال القوة المسلحة المنصوص عليها في استعمال القوة المسلحة المنصوص عليها في 

  

  تتمثل هذه االستثناءات في حق الشعوب في تقرير المصير و حق الدفاع الشرعيتتمثل هذه االستثناءات في حق الشعوب في تقرير المصير و حق الدفاع الشرعي  

أصبحت هذه األخيرة الذريعة القانونية الوحيدة الممكنة للدول التي تريد استعمال القوة أصبحت هذه األخيرة الذريعة القانونية الوحيدة الممكنة للدول التي تريد استعمال القوة 

ق بصفة فردية)الفرع األول( ق بصفة فردية)الفرع األول( من الميثامن الميثا  1010إلى المادةإلى المادة  فغالبا ما تم االستنادفغالبا ما تم االستناد  ..المسلحة انفرادياالمسلحة انفراديا

    ..  44//11أو جماعية )الفرع الثاني( لتبرير خرق المادة أو جماعية )الفرع الثاني( لتبرير خرق المادة 

  

  

  

  

  ..الفرديالفردي  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  حقحق  ::األولاألول  الفرعالفرع

  

  إليهإليه  تستندتستند  الذيالذي  األساسياألساسي  العنصرالعنصر  الثانيةالثانية  العالميةالعالمية  الحربالحرب  الشرعي بعدالشرعي بعد  الدفاعالدفاع  حقحق  أصبحأصبح

  فيفي  السائرةالسائرة  فالدولفالدول..تطبيقهتطبيقه  شروطشروط  وو  أحكامهأحكامه  خارقةخارقة  المسلحةالمسلحة  للقوةللقوة  استعمالهااستعمالها  لتبريرلتبرير  الدولالدول

  الميثاقالميثاق  منمن  1010  المادةالمادة  أسبابأسباب  لعدةلعدة  استعملتاستعملت  ،،الغربيةالغربية  وو  االشتراكيةاالشتراكية  سواءسواء  النموالنمو  طريقطريق

  ..مختلفةمختلفة  لتفسيراتلتفسيرات  أخضعتهاأخضعتها  وو  الخاصةالخاصة  مصالحهامصالحها  لحمايةلحماية  كوسيلةكوسيلة
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  معظممعظم  أنأن  غيرغير..االستعماريةاالستعمارية  السلطةالسلطة  ضدضد  الحقالحق  بهذابهذا  االستقاللاالستقالل  الحديثةالحديثة  تمسكت الدولتمسكت الدول

  الدفاعالدفاع  حقحق  بينبين  التقاربالتقارب  فكرةفكرة  عارضتعارضت  الغربيةالغربية  الدولالدول  وو  يوعيةيوعيةالشالش  وو  االشتراكيةاالشتراكية  الدولالدول

  استعمالاستعمال  منعمنع  بمبدأبمبدأ  اعترفتاعترفت  الدولالدول  فبعضفبعض. . المصيرالمصير  تقريرتقرير  فيفي  الشعوبالشعوب  حقحق  وو  الشرعيالشرعي

  للتحريرللتحرير  القوةالقوة  استعمالاستعمال  فكرةفكرة  يرفضيرفض  األخراألخر  البعضالبعض  وو  المستعمرالمستعمر  منمن  للتحررللتحرر  القوةالقوة

..األجنبياألجنبي  االستعماراالستعمار  فكرةفكرة  حتىحتى  يرفضونيرفضون  بلبل  ،،الوطنيالوطني
11

  

  

  الفكرةالفكرة  هذههذه  ،،الوطنيالوطني  التحررالتحرر  حركةحركة  لفائدةلفائدة  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  بحقبحق  االشتراكيةاالشتراكية  للالدوالدو  تذرعتتذرعت

  الالتينيةالالتينية  أمريكاأمريكا  دولدول  وو  الغربيةالغربية  الدولالدول  رفضتهارفضتها
  دولدول  أيدتهاأيدتها  التيالتي  الثالثالثالث  العالمالعالم  دولدول  أعلنتأعلنت..22

  الميثاقالميثاق  منمن  1010  المادةالمادة  إطارإطار  فيفي  القوةالقوة  استعمالاستعمال  فيفي  الحقالحق  لهالها  المستعمرةالمستعمرة  الدولالدول  بأنبأن  أوروباأوروبا

  الدولالدول  بعضبعض  أيدتهاأيدتها  الفكرةالفكرة  هذههذه  ..  األجنبياألجنبي  االحتاللاالحتالل  أوأو  تعماريةتعماريةالسلطة االسالسلطة االس  وجودوجود  ضدضد
33
  

  المادةالمادة  حولحول  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  مناقشاتمناقشات  إثرإثر  02110211  فيفي  ZZAAIIRREE  مثلمثل  النموالنمو  طريقطريق  فيفي  السائرةالسائرة

  إعالنإعالن  فيفي  إليهاإليها  اإلشارةاإلشارة  يتميتم  لملم  أنهاأنها  إالإال  الدولية.الدولية.  بالمسؤوليةبالمسؤولية  المتعلقالمتعلق    AAGGOO    لمشروعلمشروع  3434

..02940294  فيفي  العدوانالعدوان  ريفريفتعتع  في قرارفي قرار  والوال  02910291  الوديةالودية  العالقاتالعالقات
44

  

  

  منمن  1010  المادةالمادة  أحكامأحكام  وو  تتنافىتتنافى  بطريقةبطريقة  النفسالنفس  عنعن  الدفاعالدفاع  حقحق  الغربيةالغربية  الدولالدول  استعملتاستعملت  

  تدخلتدخل  مثلمثل..  الخارجالخارج  فيفي  مواطنيهامواطنيها  لحمايةلحماية  النموالنمو  طريقطريق  فيفي  السائرةالسائرة  الدولالدول  ضدضدالميثاق الميثاق 

    الجمهوريةالجمهورية  فيفي  األمريكيةاألمريكية  المتحدةالمتحدة  الوالياتالواليات  تدخلتدخل  وو  ،،02610261  فيفي  الكونغوالكونغو  فيفي  بلجيكابلجيكا

  استندتاستندت  قدقد  وو  02110211  فيفي  إيرانإيران  وتدخلها فيوتدخلها في  02960296  فيفي  ليبياليبيا  فيفي،،  02610261  فيفي    يكيةيكيةالدومنالدومن

  القوةالقوة  باستعمالباستعمال  يسمحيسمح  كانكان  العرفي الذيالعرفي الذي  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  أحكامأحكام  علىعلى  قانونياقانونيا  الدولالدول  هذههذه

                                                                              
11
  ))  BBaattyyaahh    SSIIEERRPPIINNSSKKII::  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  OOpp,,  cciitt,,pp;;  9977..  

--LLeess  aauuttoorriittééss  FFrraannççaaiissee  ccoonnssiiddéérraaiieenntt  lleess  ÉÉvvèènneemmeenntt  dd’’AAllggéérriiee    rreelleevvaanntt  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnee  eett  nnoonn  

dd’’uunnee  qquueessttiioonn  ddee  ddééccoolloonniissaattiioonn  

  بضمانبضمان  لهالها  يسمحيسمح  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  بحقبحق  للشعوبللشعوب  فاالعتراففاالعتراف  ،،المصيرالمصير  تقريرتقرير  حقحق  الشرعي والشرعي و  الدفاعالدفاع  بينبين  العالقةالعالقة  فكرةفكرة  قبلواقبلوا  المؤلفينالمؤلفين  بعضبعض--  

  ..القوةالقوة  استعمالاستعمال  منعمنع  لمبدألمبدأ  خرقاخرقا  يشكليشكلفال فال   ،،للميثاقللميثاق  األساسيةاألساسية  المبادئالمبادئ  احتراماحترام
22
((  JJeeaann  DDEELLIIVVAANNIISS  ::  LLaa  llééggiittiimmee    ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  PPuubblliicc  ,,OOpp,,  cciitt,,  pp;;  1133                                     ::أنظرأنظر

                                                                                                                                                                                                      
33
..))))  BBaattyyaahh    SSIIEERRPPIINNSSKKII::  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  OOpp,,  cciitt,,pp;;  9988  

44
  ))  AAnnttoonniioo  CCAASSSSEESSSSEE  ::  ««  ll’’aarrttiiccllee  5511»»  ..OOpp,,  cciitt,,  pp;;  778899..  
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    جنسيتهمجنسيتهم  إقليمإقليم  خارجخارج    فيفي  المواطنينالمواطنين  لحمايةلحماية
  ضمنضمن  تدخلتدخل  كانتكانت  التيالتي  األخيرةاألخيرة  هذههذه..11

  لحمايةلحماية  التدخلالتدخل  بفكرةبفكرة  قبلواقبلوا  المؤلفينالمؤلفين  بعضبعضأن أن   كماكما  ،،للدولةللدولة  السياديةالسيادية  االختصاصاتاالختصاصات

  الخارجالخارج  فيفي  االعتداءات االعتداءات   ضحاياضحايا  المواطنينالمواطنين
22
  ..  

  

  األعضاءاألعضاء  الدولالدول  مساعدةمساعدة  تضمنتتضمنت  إذإذ  لخطورتهالخطورتها  عنهاعنها  الفكرةالفكرة  هذههذه  أيدتأيدت  التيالتي  تنازلت الدولتنازلت الدول

  إزاءإزاء  الكامنةالكامنة  األساسيةاألساسية  فالفكرةفالفكرة  ..الجماعيالجماعي  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  إطارإطار  فيفي  التحررالتحرر  لحركاتلحركات

  الخارجالخارج  فيفي  المقيمينالمقيمين  الدولةالدولة  مواطنيمواطني  اعتباراعتبار  فيفي  تتمثلتتمثل  التقليديالتقليدي  دوليدوليالال  القانونالقانون  فيفي  إجازتهاإجازتها

  مصالحهم مصالحهم   رعايةرعاية  وو  مواطنيهامواطنيها  هو حمايةهو حماية  الدولةالدولة  وجودوجود  أساسأساس  وأنوأن  ،،ذاتهاذاتها  للدولةللدولة  كامتدادكامتداد
33

..  

  

  الدفاعالدفاع  حقحق  وو  التدخلالتدخل  حقحق  بينبين  العالقةالعالقة  إقامةإقامة  تمتم  المتحدةالمتحدة  األمماألمم  ميثاقميثاق  تبنيتبني  بعدبعد

  متذرعةمتذرعة  لالعتداءلالعتداء  محالمحال  موطنيهاموطنيها  حدحدأأ  يكونيكون  عندماعندما  تتدخلتتدخل  الدولةالدولة  فأصبحتفأصبحت..الشرعيالشرعي

  للمادةللمادة  واسعاواسعا  تفسيراتفسيرا  ثناياهثناياه  فيفي  يحمليحمل  ماما  هوهو  وو،،  النفسالنفس  عنعن  للدفاعللدفاع  العسكريةالعسكرية  القوةالقوة  استعمالاستعمال

  الذاتالذات  علىعلى  المحافظةالمحافظة  فيفي  المتمثلةالمتمثلة  الغامضةالغامضة  الفكرةالفكرة  إلىإلى  تعيدناتعيدنا  التيالتي  المذكورةالمذكورة
44
..  

  

  حقحق  لىلىعع  المؤسسةالمؤسسة  القوةالقوة  استعمالاستعمال  إلىإلى  اللجوءاللجوء  فيفي  الدولالدول  ادعاءاتادعاءات  األمناألمن  مجلسمجلس  رفضرفض

  التدخلالتدخل  قضيةقضية  فيفي  التبريرالتبرير  هذاهذا  رفضرفض  كماكما  ،،  الخارجالخارج  فيفي  المواطنينالمواطنين  لحمايةلحماية  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع

حيث حيث   اإلرهابيناإلرهابين  طرفطرف  منمن  الطائرةالطائرة  اختطافاختطاف  حادثةحادثة  فيفي  02960296  وغاندوغاند  فيفي  اإلسرائيلياإلسرائيلي

  الوالياتالواليات  بمساعدةبمساعدة  استندتاستندت  وو  ،،األسرىاألسرى  مواطنيهامواطنيها  لمساعدةلمساعدة  بهجومهابهجومها  إسرائيلإسرائيل  قامتقامت

  1010  المادةالمادة  علىعلى  المتحدةالمتحدة
55
..ألوغنداألوغندا  اإلقليميةاإلقليمية  السالمةالسالمة  خارقةخارقة  يثاقيثاقالمالم  منمن  

11
  

                                                                              
11
  ))  DDeennyyss  SSIIMMOONN  eett  LLiinnooss  AAlleexxaannddrree  SSIICCIILLIIAANNOOSS  ::  LLaa  ccoonnttrree  vviioolleennccee  UUnniillaattéérraallee  pprraattiiqquuee  

ééttaattiiqquuee  eett  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  AAFFDDII,,  11998866,,  PP,,  9944..  

  
22
  ))    ÉÉmmiillee  GGIIRRAAUUDD  ::  LLaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  RRCCAADDII,,  TToomm  22,,    11993344    

PP,,  773355..  
33
  722722  صص  ،،السابقالسابق  المرجعالمرجع  ،،المعاصرالمعاصر  الدوليالدولي  القانونالقانون  فيفي  القوةالقوة  استخداماستخدام: :   الموسىالموسى  خليلخليل  ﴾ محمد﴾ محمد    

44
  ))  JJaarroossllaavv  ZZOOUURREEKK  ::  LLaa  nnoottiioonn  ddee  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,    OOpp,,  cciitt,,  pp;;  5544..  

  

55
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddee  ddééffeennssee,,    OOpp,,  cciitt,,  pp;;  9900..  
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22حادثة حادثة   أهمهاأهمها  نذكرنذكر،،  قضاياقضايا  عدةعدة  فيفي  الموقفالموقف  نفسنفس  المتحدةالمتحدة  الوالياتالواليات  تبنتتبنت
  MMaayyaagguueezz     في في

  التيالتي  الفيتنامالفيتنام  حربحرب  وو..  02120212  فيفي  بنمابنما  فيفي  والتدخلوالتدخل..  02110211و حادثة التبغ في إيران و حادثة التبغ في إيران   02029191

  ممارسةممارسة  فيفي  الرقابةالرقابة  غيابغيابلل  ..الميثاقالميثاق  منمن  1010  للمادةللمادة  التعسفيالتعسفي  لالستعماللالستعمال  مثالمثال  كأحسنكأحسن  تعتبرتعتبر

  الخصم.الخصم.  طرفطرف  منمن  المسلحالمسلح  العدوانالعدوان  ضحاياضحايا  بأنهمبأنهم  يدعونيدعون  فالمحاربينفالمحاربين  ،،الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  حقحق

  مواطنيهامواطنيها  حمايةحماية  بقصدبقصد  المتحدةالمتحدة  الوالياتالواليات  فيهافيها  تدخلتتدخلت  02110211  لبنانلبنان  في أزمةفي أزمة  وو
33
  خطرخطر  منمن  

  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  حقحق  تطبيقتطبيق  فيفي  انحرافانحراف  تبينتبين  القضاياالقضايا  هذههذه  كلكل..األهليةاألهلية  الحربالحرب  اندالعاندالع

  منمن  الباردةالباردة  الحربالحرب  خاللخالل  الجماعيالجماعي  جانبهجانبه  فيفي  الحقالحق  هذاهذا  استعمالاستعمال  سوءسوء  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ييالفردالفرد

44النفوذالنفوذ  مناطقمناطق  علىعلى  سلطتهماسلطتهما  لفرضلفرض  المعسكرينالمعسكرين  طرفطرف
  

  

  ::  الجماعيالجماعي  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  الفرع الثاني: حقالفرع الثاني: حق

  

  عدوانيعدواني  عملعمل  بردبرد  الدولالدول  منمن  مجموعةمجموعة  قيامقيام  هوهو  الجماعيالجماعي  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  بفعلبفعل  المقصودالمقصود

..  الميثاقالميثاق  منمن  1010  المادةالمادةلنص لنص أعماال أعماال   أخرىأخرى  دولةدولة  علىعلى  واقعواقع
55
  أنأن  بعدبعد  الحقالحق  هذاهذا  أقرتأقرت  التيالتي  

  فيفي  تقطنتقطن  دولدول  أبرمتهاأبرمتها  التيالتي  المشتركالمشترك  الدفاعالدفاع  اتفاقياتاتفاقيات  وو  المواثيقالمواثيق  منمن  عديدعديد  العالمالعالم  شهدشهد

  اقتصادياقتصادي  وو  سياسيسياسي  توافقتوافق  بينهابينها  دولدول  حتىحتى  أوأو  واحدةواحدة  جغرافيةجغرافية  رقعةرقعة
66

  فيفي  التوسعالتوسع  أدىأدى.  .  

                                                                                                                                                                                                                                        
11
  ::بأنبأن  صرحتصرحت  لكنهالكنها  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  بحقبحقصراحة صراحة تتمسك الحكومة اإلسرائيلية تتمسك الحكومة اإلسرائيلية   لملموعندا وعندا   قضيةقضية  حولحول  األمناألمن  مجلسمجلس  مناقشاتمناقشات  اثراثر  ﴾﴾    

LLee    ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eesstt  ccoonnssaaccrréé  ddaannss  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall    eett  ddaannss  llaa  cchhaarrttee  ddeess  nnaattiioonnss  uunniieess,,  eett  iill  

ss’’aapppplliiqquuee  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  llaa  ffoorrmmuullee  ccllaassssiiqquuee,,  ccoommmmee  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree  dduu  ccaarroolliinnee  oouu  ll’’oonn  aauuttoorriissee  cceettttee  mmeessuurree  

llàà  ooùù  iill  yy  aa  uunnee  nnéécceessssiittéé  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  iinnssttaannttaannééee  eett  éévviiddeennttee  qquuii  nnee  llaaiissssee  nnii  llee  cchhooiixx  ddeess  mmooyyeennss  nnii  llee  

tteemmppss  ddee  ddéélliibbéérreerr,,  cc’’eesstt  eexxaacctteemmeenntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  qquuii  ss’’eesstt  pprréésseennttééee  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iissrraaéélliieenn..iinn  BBaattyyaahh  

SSIIEERRPPIINNSSKKII,,  oopp,,  cciitt,,pp110000  

  

  
22
  ))  EEnn  mmaaii  11997755,,  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  jjuussttiiffiieenntt  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  aarrmmééee  ddee  pprrootteeccttiioonn  

DDeess  nnaattiioonnaauuxx  àà  ll’’ééttrraannggeerr  ssuurr  llee  ffoonnddeemmeenntt  ddee  ll’’aarrttiiccllee  5511  ddaannss  ll’’aaffffaaiirree  dduu  

MMaayyaagguueezz,,  nnoomm  dd’’uunn  nnaavviirree  mmaarrcchhaanndd  aamméérriiccaaiinn  qquuii  aavvaaiitt  ééttéé  aarrrraaiissoonnnnéé  llee  1122  mmaaii  

11997755  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  nnaavvaalleess  ccaammbbooddggiieennnneess..  NN’’aayyaanntt  ppaass  oobbtteennuu  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  llaa  lliibbéérraattiioonn  dduu  nnaavviirree  

ccoommmmee  iillss  llee  ddeemmaannddaaiieenntt,,  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  ssoonntt  iinntteerrvveennuuss  mmiilliittaaiirreemmeenntt  llee  1155  mmaaii  ssuuiivvaanntt  ppoouurr  lliibbéérreerr  llee  

nnaavviirree  eett  ssoonn  ééqquuiippaaggee..  IIllss  oonntt  aaddrreesssséé  uunnee  lleettttrree  aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ppoouurr  eexxpplliiqquueerr  lleeuurr  aaccttiioonn  ccoommmmee  llee  

vveeuutt  ll’’aarrttiiccllee  5511  ddee  llaa  CChhaarrttee,,  ccee  qquuii  mmoonnttrree  qquuee  lleeuurr  aaccttiioonn  eesstt  ffoonnddééee  ssuurr  cceett  aarrttiiccllee  ddee  llaa  CChhaarrttee..,,  CCeettttee  

aaffffaaiirree  représente la vision élargie des autorités américaines de l’article 51 de la charte.in Batyah 

SIERPINSKI op cit, p99    
33
))     ean DE   A      a légitime  défense en droit international  u lic,  p  cit.pp. 5 ean DE   A      a légitime  défense en droit international  u lic,  p  cit.pp. 5--8866  

44
  ..417417--461461صص  صص  ،،السابقالسابق  المرجعالمرجع: : خلفخلف  ددمحممحم  ﴾ أنظر﴾ أنظر    

55
  .                                                                            .                                                                            726726  صص،،  60076007  اإلسكندريةاإلسكندرية، ،   الجديدةالجديدة  الجامعةالجامعة  داردار  ،،الوطنيةالوطنية  السيادةالسيادة  مبدأمبدأ  تراجعتراجع  وو  اإلنسانياإلنساني  الدوليالدولي  التدخلالتدخل: :   القادرالقادر  عبدعبد  يوراسيوراس﴾ ﴾     
66
  . . 614614  صص، ،   11161116الطبعة األولى، القاهرة، الطبعة األولى، القاهرة، ، ، القانون الدولي المعاصر ،ايتراك للطباعة القانون الدولي المعاصر ،ايتراك للطباعة   ::  ررالخيالخي  أبوأبو  أحمدأحمد  مصطفىمصطفى  ﴾﴾  



6655  

  

  األحالفاألحالف  إنشاءإنشاء  وو  الجماعيةالجماعية  لدفاعلدفاعاا  منظماتمنظمات  قيامقيام  إلىإلى  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  حقحق  تفسيرتفسير

  العسكريةالعسكرية
11
..  

  

  للحفاظللحفاظ    تقليديتينتقليديتين  ٲدتينٲدتين  02410241  منذمنذ  العالمالعالم  علىعلى  سيطرتسيطرت  التيالتي  العظمىالعظمى  القواتالقوات  استعملتاستعملت

  مصالحهامصالحها  علىعلى
22

  تأسيستأسيس  تمتم.  .    األطلسياألطلسي  شمالشمال  حلفحلف  وو  وارسووارسو  حلفحلف  فيفي  تتمثلتتمثل  الخاصة.الخاصة.  

  المتحدةالمتحدة  األمماألمم  ميثاقميثاق  منمن  1010  المادةالمادة  أساسأساس  علىعلى  صراحةصراحة  النصوصالنصوص  هذههذه
33

  تنصتنص  ثثحيحي..

  دولدول  عدةعدة  أوأو  دولةدولة  ضدضد  الموجهالموجه  المسلحالمسلح  العدوانالعدوان  أنأن  ""،،األطلسياألطلسي  شمالشمال  من حلفمن حلف  11  المادةالمادة

  لكللكل  يمنحيمنح  ماما  هذاهذا  وو  بأكملها."بأكملها."  األعضاءاألعضاء  الدولالدول  علىعلى  اعتداءاعتداء  بمثابةبمثابة  يعتبريعتبر  ،،للحلفللحلف  المشكلةالمشكلة

  أوأو  الفرديالفردي  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  فيفي  لحقهالحقها  ممارستهاممارستها  عندعند  عضوعضو  دولةدولة  أيةأية  مساعدةمساعدة  طرفطرف  دولةدولة

  طرفطرف  منمن  منهمنه  11  المادةالمادة  نصنص  تطبيقتطبيق  يتميتم  لملم  إذإذ  صعوباتصعوبات  واجهواجه  لحلفلحلفاا  هذاهذا  لكنلكن  ..  الجماعيالجماعي

  فيفي  تدخالتهاتدخالتها  اثراثر  ..  الميثاقالميثاق  منمن  1010  المادةالمادة  نصنص  إلىإلى  االستناداالستناد  فضلتفضلت  التيالتي  المتحدةالمتحدة  الوالياتالواليات

0211021144  لبنانلبنان
..02660266  الفيتنامالفيتنام  فيفي  وو    

  55
                                                                                                                                              

  

                                                                                                                                                                                                                                        
  

      

11
  . . 709709  صص  السابقالسابق  المرجعالمرجع  ، ، الجماعيالجماعي  األمناألمن  نظامنظام  وو  اإلقليميةاإلقليمية  المنظماتالمنظمات: :   معمرمعمر  بوزنادبوزناد﴾ ﴾     

  ..  األطلسياألطلسي  شمالشمال  حلفحلف  منمن  99  المادةالمادة  أنظرأنظر--
22
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddee  ddééffeennssee,,    OOpp,,  cciitt,,  pp;;  9933..  

33
  .      .      المعروفالمعروف  غيرغير  وو  الغامضالغامض  الجماعيالجماعي  الذاتيالذاتي  الدفاعالدفاع  حقحق  إلىإلى  لبنانلبنان  فيفي  تدخلهتدخله  اثراثر  زنهاورزنهاوريياا  األمريكياألمريكي  الرئيسالرئيس  استنداستند﴾ ﴾   

44
  ))  llee  pprrééssiiddeenntt  EEiisseennhhoowweerr    eexxpplliiqquuaaiitt  qquu’’««  eenn  rrééppoonnssee  àà  ll’’aappppeell  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  LLiibbaann,,  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  

oonntt    EEnnvvooyyéé  uunn  ccoonnttiinnggeenntt  ddee  ffoorrcceess  aamméérriiccaaiinneess  aauu  LLiibbaann  ppoouurr  pprroottééggeerr  llaa  vviiee  ddeess  rreessssoorrttiissssaannttss  aamméérriiccaaiinnss  

eett  ppoouurr  eennccoouurraaggeerr,,  ppaarr  lleeuurr  pprréésseennccee,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbaannaaiiss  àà  ccoonnttiinnuueerr  àà  ddééffeennddrree  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  

ll’’iinnttééggrriittéé  dduu  ppaayyss..  CCoommmmee  llaa  CChhaarrttee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  llee  rreeccoonnnnaaîîtt,,  iill  eexxiissttee  uunn  ddrrooiitt  nnaattuurreell  dd’’aauuttoo--ddééffeennssee  

ccoolllleeccttiivvee..  CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’eesspprriitt  ddee  llaa  CChhaarrttee,,  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  rreennddeenntt  ccoommppttee  ddeess  mmeessuurreess  qquu’’iillss  oonntt  pprriisseess  

aauu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess,,  eenn  ffaaiissaanntt  nneetttteemmeenntt  rreessssoorrttiirr  qquuee  cceess  mmeessuurreess  pprreennddrroonntt  ffiinn  ddèèss  

qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  aauurraa  pprriiss  lluuii--mmêêmmee  lleess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  

llaa  ssééccuurriittéé  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  »»..  iinn  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS,,  oopp  cciitt  pp  9944    
55
  قرارقرار  أيأي  يصدريصدر  لملم  الذيالذي  األمناألمن  مجلسمجلس  استبعاداستبعاد  تمتم  الحالةالحالة  هذههذه  فيفي  أنأن  غيرغير  9797  للمادةللمادة  وفقاوفقا  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  حقحق  إلىإلى  األمريكياألمريكي  الرئيسالرئيس  أشارأشار  ﴾﴾  

  ..((((77947794OOTTAASSEEسبتمبرسبتمبر  88فيفي  الموقعةالموقعة  التحالفالتحالف  معاهدةمعاهدة  إلىإلى  االستناداالستناد  فيهافيها  األمريكييناألمريكيين  الممثلينالممثلين  فضلوافضلوا  التيالتي  ،،القضيةالقضية  هذههذه  بخصوصبخصوص

  أنظر:أنظر:

--JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddee  ddééffeennssee,,  oopp  cciitt,,  pppp  9944--9955    
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  ضمنضمن  القوةالقوة  استخداماستخدام  فيفي  الرغبةالرغبة  عنعن  يعبريعبر  الحقيقيالحقيقي  سلوكهاسلوكها  وو  الدولالدول  رسةرسةممامما  أنأن  نالحظنالحظ

  حاالتحاالت  عدةعدة  هناكهناك  وو  الجماعيالجماعي  النفسالنفس  عنعن  الدفاعالدفاع  إطارإطار
11

  إليهاإليها  اشرنااشرنا  التيالتي  تلكتلك  جانبجانب  إلىإلى    

  الميثاقالميثاق  منمن  1010  المادةالمادة  إلىإلى  تشيكوسلوفاكياتشيكوسلوفاكيا  قضيةقضية  فيفي  استنداستند  الذيالذي  السوفياتيالسوفياتي  االتحاداالتحاد  نذكرنذكر،،

  وارسووارسو  اتفاقيةاتفاقية  منمن  44  المادةالمادة  وو
22

  المصالحالمصالح  يهدديهدد  تشيكوسلوفاكياتشيكوسلوفاكيا  فيفي  الوضعالوضع  تدهورتدهور  عتبارعتباربابا  

  ..    السوفياتيالسوفياتي  لالتحادلالتحاد  الحيويةالحيوية

  

  

  

  

  

  

  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  لحقلحق  المتحدةالمتحدة  األمماألمم  المطلب الثاني :تطبيقاتالمطلب الثاني :تطبيقات

  

بسبب بسبب   ،،أثرت الحرب الباردة على قرارات هيأت األمم المتحدة خاصة مجلس األمنأثرت الحرب الباردة على قرارات هيأت األمم المتحدة خاصة مجلس األمن

عندما تكون عندما تكون   ،،الفيتوالفيتو  لحقلحق  دائمةدائمةالال  أعضائهأعضائه  أحدأحد  استعمالاستعمال  تواجده في حالة شلل نتيجةتواجده في حالة شلل نتيجة

نتطرق إلى تطبيقات الجمعية نتطرق إلى تطبيقات الجمعية   المسالة المحالة إليه تتعلق بإحدى مصالحه الخاصة .المسالة المحالة إليه تتعلق بإحدى مصالحه الخاصة .

  ))الفرع الثانيالفرع الثاني((  ..ثم مجلس األمن ثم مجلس األمن   ))الفرع األولالفرع األول((  ..العامة العامة 

  

  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  الفرع األول: تطبيقاتالفرع األول: تطبيقات

                                                                              
11
  776776  صص، ،   السابقالسابق  المرجعالمرجع  ،،المعاصرالمعاصر  الدوليالدولي  القانونالقانون  فيفي  القوةالقوة  استخداماستخدام: :   الموسىالموسى  خليلخليل  ﴾محمد﴾محمد  

  
22

  الرومانيةالرومانية  ،،  البولونيةالبولونية  ،،  األلمانيةاأللمانية  الشعبيةالشعبية  الجمهوريةالجمهورية  ،،  السوفياتيالسوفياتي  االتحاداالتحاد  طرفطرف  منمن  77997799  مايماي  7474  فيفي  وارسووارسو  حلفحلف  علىعلى  التوقيعالتوقيع  ﴾ تم﴾ تم

  ..السوفياتيالسوفياتي  االتحاداالتحاد  تفككتفكك  وو  الشرقيالشرقي  المعسكرالمعسكر  نهيارنهياراا  اثراثر  حلهاحلها  تمتم  وو  التشيكوسلوفاكيةالتشيكوسلوفاكية

نصت المادة الرابعة من حلف وارسو:                                                                                    نصت المادة الرابعة من حلف وارسو:                                                                                      --   

ممارستها حق الدفاع عن النفس ممارستها حق الدفاع عن النفس   وعندوعند  ،،من الدول الموقعة على االتفاقيةمن الدول الموقعة على االتفاقية  ،،آو عدة دولآو عدة دول  ،،لهجوم المسلح في أوروبا على دولةلهجوم المسلح في أوروبا على دولةفي حالة افي حالة ا

  ققوباالتفاوباالتفا  الفرديةالفرديةالمعونة الفورية بصفتها المعونة الفورية بصفتها   ،،التي هوجمتالتي هوجمت  ،،سوف تقدم للدولةسوف تقدم للدولة  ، ، من ميثاق األمم المتحدةمن ميثاق األمم المتحدة  9797لمادة لمادة الفردي أو الجماعي. طبقا لالفردي أو الجماعي. طبقا ل

  »»بما في ذلك استخدام القوة المسلحة. بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.   ،،التي قد تراها ضروريةالتي قد تراها ضرورية  ،،وبجميع الوسائلوبجميع الوسائل  ،،مع األطراف األخرىمع األطراف األخرى
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  ..مباشرةمباشرة  بصفةبصفة  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  بحقبحق  المتعلقةالمتعلقة  القضاياالقضايا  فيفي  موقفهاموقفها  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  تبدتبد  لملم

  لهالها  منهامنها  البعضالبعض  ،،عامعام  طابعطابع  ذاتذات  نصوصنصوص  فيفي  أوأو  رئيسيرئيسي  بموضوعبموضوع  ملحقاملحقا  يكونيكون  ماما  فغالبافغالبا

  المقدمةالمقدمة« «   السالمالسالم  اجلاجل  منمن  باالتحادباالتحاد»»  المتعلقالمتعلق  399399  كقراركقرار  ،،المنظمةالمنظمة  عملعمل  حولحول  بالغةبالغة  أهميةأهمية

  نوفمبرنوفمبر  33  فيفيDDeeaann  AACCHHEESSOONN  األمريكي األمريكي   الممثلالممثل  طرفطرف  منمن
11

  فيفي  أشارأشارالذي الذي ..  02110211

  تمتم  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  فموضوعفموضوع  مباشرة.مباشرة.  غيرغير  بطريقةبطريقة  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  حقحق  إلىإلى  الثامنةالثامنة  مادتهمادته

  المناقشاتالمناقشات  فيفي  حدثحدث  ماما  هذاهذا  وو  بشأنهبشأنه  نصنص  أيأي  اتخاذاتخاذ  دوندون  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  مناقشاتمناقشات  فيفي  ذكرهذكره

..للعدوانللعدوان  تعريفتعريف  بوضعبوضع  المتعلقةالمتعلقة
22

  

  

  منهمنه  طارئة بطلبطارئة بطلب  استثنائيةاستثنائية  دورةدورة  فيفي  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  اجتمعتاجتمعت  ،،األمناألمن  مجلسمجلس  عجزعجز  لسببلسبب  

  02160216،،المجرالمجر  فيفي  السوفياتيالسوفياتي  االتحاداالتحاد  تدخلتدخل  اثراثر
33

  فيفي  الحالةالحالة  حولحول  توصياتتوصيات  اتخاذاتخاذ  بهدفبهدف  

  ..  01140114  رقمرقم  قرارقرار  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  تبنتتبنت  اليوماليوم  نفسنفس  فيفي  وو  المجرالمجر
44

  صراحةصراحة  فيهفيه  نادتنادت  

  شؤونهشؤونه  فيفي  التدخلالتدخل  عدمعدم  وو  مجريمجريالال  الشعبالشعب  ضدضد  المسلحالمسلح  الهجومالهجوم  بوقفبوقف  السوفياتيةالسوفياتية  الحكومةالحكومة

  الدفاعالدفاع  لفكرةلفكرة  القانونيالقانوني  األساساألساس  النعدامالنعدام  التدخلالتدخل  هذاهذا  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  أدانتأدانت..  الداخليةالداخلية

  فيفي  تتمثلتتمثل  بحتةبحتة  سياسيةسياسية  السوفياتي ألغراضالسوفياتي ألغراض  إليها االتحادإليها االتحاد  استنداستند  التيالتي  ،،الجماعيالجماعي  الشرعيالشرعي

  ..نفوذهانفوذها  مناطقمناطق  توسيعتوسيع
55

  

  

  القضيةالقضية  هذههذه  بخصوصبخصوص  قرارقرار  أيأي  األمناألمن  مجلسمجلس  يتبنيتبن  لملم
66
  تدخلتدخل  التيالتي  المسائلالمسائل  منمن  أنهاأنها  رغمرغم  

0211021111  .ففي.ففي  صالحياتهصالحياته  فيفي
  غيرغير  الفوريالفوري  السحبالسحب  فيهفيه  طلبتطلبت  قرارقرار  العامةالعامة  ةةالجمعيالجمعي  تبنتتبنت  

                                                                              
11
  ))  RRééssoolluuttiioonn  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  337777,,    ll’’UUnniioonn  ppoouurr  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx,,  33  nnoovveemmbbrree  11995500..  

22
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddee  ddééffeennssee,,    OOpp,,  cciitt,,  pppp;;  9999--110000  

  

33
))  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  rrééssoolluuttiioonn  112200,,  44  nnoovveemmbbrree  11995566,,  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  HHoonnggrriiee..    

44
  : : ﴾ أنظر﴾ أنظر

  --AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  rrééssoolluuttiioonn  11000044,,  DDeeuuxxiièèmmee  sseessssiioonnss  EExxttrraaoorrddiinnaaiirree  dd’’uurrggeennccee,,  44  NNoovveemmbbrree  11995566//11..      
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  األفغانياألفغاني  للشعبللشعب  لتسمحلتسمح  أفغانستانأفغانستان  فيفي  المتواجدةالمتواجدة  األجنبيةاألجنبية  للقواتللقوات  الكاملالكامل  وو  المشروطالمشروط

  يكيفيكيف  لملم  النصالنص  هذاهذا  أنأن  .غير.غير  إكراهإكراه  وو  تدخلتدخل  دوندون  االقتصادياالقتصادي،،  السياسيالسياسي  نظامهنظامه  باختيارباختيار

  بالنسخةبالنسخة  الميثاقالميثاق  منمن  1010  المادةالمادة  نصنص  بمفهومبمفهوم  مسلحمسلح  هجومهجوم  أوأو  عدوناعدونا  بأنهبأنه  السوفياتيالسوفياتي  التدخلالتدخل

  ..  االنجليزيةاالنجليزية

  

  وو  الدوليالدولي  للقانونللقانون  متناقضةمتناقضة  اعتبرتهااعتبرتها  وو  السوفياتيالسوفياتي  االتحاداالتحاد  موقفموقف  الدولالدول  عارضت معظمعارضت معظم

  02110211  فيفريفيفري  0404  قرارقرار  فيفي  الموقفالموقف  هذاهذا  تأكدتأكد  قدقد
22

  حيثحيث  الدوليالدولي  القانونالقانون  لجنةلجنة  تبنتهتبنته  الذيالذي  ،،

  فيفي  المفروضالمفروض  النظامالنظام  مساعدةمساعدة  عدمعدم  إلىإلى  المتحدةالمتحدة  األمماألمم  منظمةمنظمة  أعضاءأعضاء  دولدول  فيهفيه  نادتنادت

  للحالةللحالة  القانونيالقانوني  التكييفالتكييف  القرارالقرار  هذاهذا  .اقترح.اقترح  األفغاناألفغان  لالجئينلالجئين  المساعدةالمساعدة  مد يدمد يد  وو  أفغانستانأفغانستان

  أساسأساس  علىعلى  الغموضالغموض  يزليزل  لملم  لكنهلكنه  وو  ،،السوفياتي السوفياتي   المسلحالمسلح  العدوانالعدوان  بإدانةبإدانة  أفغانستانأفغانستان  فيفي

  ..  التدخلالتدخل  هذاهذا  مشروعيةمشروعية  عدمعدم

  

  غيرغير  الشرعيالشرعي  اعاعالدفالدف  مسائلمسائل  فيفي  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  تطبيقاتتطبيقات  بأنبأن  التطبيقيةالتطبيقية  األمثلةاألمثلة  توضح هذهتوضح هذه

  ألنألن  عادياعاديا  األمراألمر  هذاهذا  يظهريظهر  الميثاقالميثاق  منمن  1414  المادةالمادة  لنصلنص  الحرفيةالحرفية  القراءةالقراءة  حيثحيث  فمنفمن  ..فعالةفعالة

  لمجلسلمجلس  األساسياألساسي  االختصاصاالختصاص  فيفي  تدخلتدخل  الدوليينالدوليين  األمناألمن  وو  السلمالسلم  بضمانبضمان  المتعلقةالمتعلقة  المسائلالمسائل

  علىعلى  غالباغالبا  مؤسسمؤسس  ثانويثانوي  باختصاصباختصاص  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  تتمتعتتمتع  حينحين  فيفي  ..األمناألمن

  يوحييوحي  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  مسائلمسائل  فيفي  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  فسكوتفسكوت  ..339999  قرارقرار  وعلىوعلى،،..التطبيقالتطبيق

  عرقلتهعرقلته  المسائلالمسائل  هذههذه  فيفي  المجلسالمجلس  عملعمل  أنأن  غيرغير،،  مهمتهمهمته  بأداءبأداء  قامقام  األمناألمن  مجلسمجلس  بأنبأن

33الفيتوالفيتو  لحقلحق  التعسفيالتعسفي  االستعمالاالستعمال  إلىإلى  أدتأدت  التيالتي  الدولالدول  بينبين  السياسيةالسياسية  المنافساتالمنافسات
..  

  

  األمن :األمن :  مجلسمجلس  الفرع الثاني :   تطبيقاتالفرع الثاني :   تطبيقات
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  ))  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee,,  RRééssoolluuttiioonnss  EESS--66//22,,  dduu  1144  JJaannvviieerr  11998800;;  AAddooppttééee  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  66

eemmee
  

sseessssiioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  dd’’uurrggeennccee//11..  

22
  ))  CC..DD..II,,  RRééssoolluuttiioonn  1144  FFéévvrriieerr  11998800..  
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  األمناألمن  مسائلمسائل  فيفي  األمناألمن  مجلسمجلس  لشلللشلل  الرئيسيالرئيسي  السببالسبب    الغربالغرب  لشرقلشرقاا  بينبين  الصراعالصراع  يعتبريعتبر

  هذاهذا  عملعمل  علىعلى  أثرأثر  02210221  فيفي  السوفياتيالسوفياتي  االتحاداالتحاد  تفككتفكك  وو  الباردةالباردة  الحربالحرب  فنهايةفنهاية  الجماعي.الجماعي.

  هذاهذا  إلىإلى  الدولالدول  استناداستناد  رغمرغم  ،،الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  حقحق  إلىإلى  قراراتهقراراته  فيفي  بالكثرةبالكثرة  يشريشر  فلمفلم. . العضوالعضو

  فيفي  كورياكوريا  فيفي  للتدخلللتدخل  القانونيالقانوني  األساساألساس  ننعع  نتساءلنتساءل. . العدوانيةالعدوانية  ألعمالهاألعمالها  كمبرركمبرر  الحقالحق

  فيفي  غموضغموض  سببهسببه  التساؤلالتساؤل  ؟هذا؟هذا..الجماعيالجماعي  األمناألمن  أمأم  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  هوهو  هلهل  02110211

السابع السابع   مواد الفصلمواد الفصل  منمن  مادةمادة  أيأي  إلىإلى  الصريحةالصريحة  اإلشارةاإلشارة  انعدامانعدام  وو  المستعملةالمستعملة  المصطلحاتالمصطلحات

،،من ميثاق األمم المتحدةمن ميثاق األمم المتحدة
11
  انانجوجو  1919  وو  1111  الصادرة فيالصادرة في  1414  وو  1111،،1313  رقمرقم  القراراتالقرارات  فيفي  

02110211..  
22

  

  

  فيفي  يتمثليتمثل  نوعهنوعه  منمن  فريدفريد  بتكيفبتكيف  المؤلفينالمؤلفين  بعضبعض  أخذأخذ  ،،السؤالالسؤال  هذاهذا  علىعلى  اإلجابةاإلجابة  الستحالةالستحالة

  .                   .                   الدفاع الشرعي الجماعيالدفاع الشرعي الجماعي  للعمل علىللعمل على  مجلس األمنمجلس األمن  من قبلمن قبل  التنسيقالتنسيق

CCoooorrddiinnaattiioonn  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill    ddee  ssééccuurriittéé  dd’’uunnee  aaccttiioonn  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  

ccoolllleeccttiivvee..  

  علىعلى  نظريانظريا  تكييفاتكييفا  اختاراختار  األمناألمن  مجلسمجلس  أنأن  القولالقول  يمكنيمكن  ،،1111  رقمرقم  قرارقرار  نصنص  ستقراءستقراءبابا

  القواتالقوات  هجومهجوم  أنأن  الميثاق يعلنالميثاق يعلن  منمن  3232  للمادةللمادة  طبقاطبقا  القرارالقرار  فهذافهذا  الجماعي.الجماعي.  األمناألمن  أساسأساس

  إذنإذن  المنطقيالمنطقي  فمنفمن  للسلم.للسلم.  خرقاخرقا  يعديعد  الكوريةالكورية  الجمهوريةالجمهورية  علىعلى  الشماليةالشمالية  لكوريالكوريا  المسلحةالمسلحة

  غيرغير  العدوانالعدوان  أعمالأعمال  منمن  عملعمل  تكيفتكيف  استبعاداستبعاد  تمتم  كماكما،،ميثاقميثاقالال  منمن  1010  المادةالمادة  تطبيقتطبيق  استبعاداستبعاد

  حالةحالة  فيفي  إالإال  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  حقحق  إلىإلى  االستناداالستناد  يمكنيمكن  الال  المتحدةالمتحدة  األمماألمم  نصوصنصوص  حسبحسب  أنهأنه

  ..  األمناألمن  مجلسمجلس  فعاليةفعالية  عدمعدم
33

  

  

  االتحاداالتحاد  تفككتفكك  وو  الباردةالباردة  الحربالحرب  نهايةنهاية  بعدبعد  خاصةخاصة  ،،02410241  األمن بعداألمن بعد  مجلسمجلس  يتعرضيتعرض  لملم

  القوةالقوة  استعمالاستعمال  إلدانةإلدانة  ،،عرضيةعرضية  بصفةبصفة  سوىسوى  رعيرعيالشالش  الدفاعالدفاع  لموضوعلموضوع  السوفياتيالسوفياتي

                                                                              
11
  ))IIbbiidd..  ..pp110088  

2
 ) Conseil de sécurité : Résolution 82/25 Juin 1950, plainte pour agression contre la république du Corée 

..  
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  األمن عناألمن عن  مجلسمجلس  قدرةقدرة  عدمعدم  علىعلى  يدليدل  هذاهذا. . الميثاقالميثاق  منمن  1010  المادةالمادة  علىعلى  تعسفياتعسفيا  المؤسسةالمؤسسة

  . . الدوليينالدوليين  واألمنواألمن  السلمالسلم  وإعادةوإعادة  ضمانضمان  فيفي  مهامهمهامه  أداءأداء

  

  فيفي  البريطانيالبريطاني  للتدخلللتدخل  فاستجابةفاستجابة  صريحة.صريحة.  دائمادائما  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  حقحق  إلىإلى  تكن اإلشارةتكن اإلشارة  لملم

قراره قراره   فيفي  الحقالحق  على هذاعلى هذا  المؤسسالمؤسس  االدعاءاالدعاء  ضمنياضمنيا  األمناألمن  مجلسمجلس  رفضرفض  ،،00264264  فيفي  اليمناليمن

،،  011011رقم رقم 
11

  أدانأدان  كماكما..المتحدةالمتحدة  األمماألمم  أهدافأهداف  معمع  تتفقتتفق  الال  لكونهالكونها  االنتقاميةاالنتقامية  لألعماللألعمال  بإدانتهبإدانته  

. .   02640264  مارسمارس  1111  فيفي  حريبحريب  فيفي  البريطانيالبريطاني  العسكريالعسكري  العملالعمل
22
  

  

  التيالتي  النزاعاتالنزاعات  اسبةاسبةبمنبمن  عديدةعديدة  مراتمرات  فيفي  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  فيفي  الحقالحق  إلىإلى  اإلشارةاإلشارة  تمتتمت

  الحديثةالحديثة  الدولالدول  وو  التقليديةالتقليدية  االستعماريةاالستعمارية  السلطاتالسلطات  بينبين  اإلفريقيةاإلفريقية  القارةالقارة  فيفي  أجريتأجريت

  مجلسمجلس  فانتقدفانتقد  ،،الدولالدول  هذههذه  أقاليمأقاليم  فيفي  تدخالتهاتدخالتها  لتبريرلتبرير  الحقالحق  هذاهذا  ادعتادعت  حيثحيث..االستقاللاالستقالل

33السنغال.السنغال.  ضدضد  البرتغالالبرتغال  اعتداءاعتداء  بشدةبشدة  األمناألمن
    

  

44لزامبيالزامبيا  البرتغالالبرتغال  قصفقصف  أدانأدان  كماكما
..ألنغوالألنغوال  الشعبيةالشعبية  للجمهوريةللجمهورية  جنوبيةجنوبيةالال  وإفريقياوإفريقيا  

55
  

  المادةالمادة  إلىإلى  أيأي  الميثاقالميثاق  منمن  السابعالسابع  الفصلالفصل  إلىإلى  المسلحالمسلح  الهجومالهجوم  أوأو  العدوانالعدوان  مصطلحمصطلح  يحيلنايحيلنا

  عدمعدم  رغمرغم  ،،الدولالدول  فيفي  تدخالتهاتدخالتها  لتبريرلتبرير  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  حقحق  إسرائيلإسرائيل  ادعتادعت  قدقد  وو. . 1010

  األردناألردن  علىعلى  هجومهاهجومها  عندعند  ذلكذلك  وو..  الدوليةالدولية    الجماعةالجماعة  أعضاءأعضاء  معظممعظم  موافقةموافقة  علىعلى  حصولهاحصولها

    ..02100210  فيفي  العراقالعراق  وو  السنةالسنة  نفسنفس  فيفي  لبنانلبنان  وو  02620262وو  02660266  فيفي

  

  علىعلى  الجويةالجوية  الغاراتالغارات  بمناسبةبمناسبة  األمناألمن  مجلسمجلس  تبناهتبناه  الذيالذي  419419  قرارقرار  إلىإلى  اإلشارةاإلشارة  تجدرتجدر  كماكما

  بالعدوانبالعدوان  إسرائيلإسرائيل  عملعمل  صراحةصراحة  يكيفيكيف  فلمفلم  غامضاغامضا  األخيراألخير  هذاهذا  موقفموقف  كانكان  حيثحيث  ،،تموزتموز

                                                                              
11
  ))  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  rrééssoolluuttiioonn  118888  ,,99  AAvvrriill  55996644//11  

22
  ))  IIbbiidd..  //22..  

33
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44
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  لخرقهالخرقها  إسرائيلإسرائيل  أدانأدان  القرارالقرار  هذاهذا  أنأن  ،،ةةاألمريكياألمريكي  المتحدةالمتحدة  الوالياتالواليات  أكدتأكدت  قدقد  وو  المسلح.المسلح.

..للمنازعاتللمنازعات  السلميالسلمي  الحلالحل  وسائلوسائل  باستنفاذباستنفاذ  المتعلقةالمتعلقة  الميثاقالميثاق  ألحكامألحكام
11

                                                                                            

  

  وو  المضمونالمضمون  هذاهذا  فيفي  األمناألمن  مجلسمجلس  تبناهاتبناها  التيالتي  القراراتالقرارات  حجمحجم  ازدادازداد  ،،التسعيناتالتسعينات  بدايةبداية  فيفي  وو

  وو  صراحةصراحة  المجلسالمجلس  إذ أشارإذ أشار،،  الثانيةالثانية  الخليجالخليج  حربحرب  فيفي  سسالمجلالمجل  قرارقرار  فيفي  يتمثليتمثل  مثالمثال  أحسنأحسن

  الذيالذي  المسلحالمسلح  العدوانالعدوان  ضدضد  الجماعيالجماعي  وو  الفرديالفردي  النفسالنفس  عنعن  للدفاعللدفاع  الطبيعيالطبيعي  بالحقبالحق  مرةمرة  ألولألول

  كماكما  المسلحالمسلح  العدوانالعدوان  مصطلحمصطلح  يستعمليستعمل  لملم  الفرنسيالفرنسي  النصالنص  كانكان  .إذا.إذا  الكويتالكويت  ضدضد  العراقالعراق  شنهشنه

      AArrmmeedd  AAttttaacckk  . .   المسلحالمسلح  بالعدوانبالعدوان  كيفهكيفه  االنجليزياالنجليزي    النصالنص  فانفان  ،،1010  المادةالمادة  فيفي  جاءجاء
22
    

  

  

  

  

للحدودللحدود  العابرالعابر  اإلرهاباإلرهاب  مواجهةمواجهة  فيفي  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  حقحق  الثاني:الثاني:  المبحثالمبحث   

  

 نظام تكريس فتم ،الثانية العالمية الحرب لمخلفات فعل كرد المتحدة األمم ميثاق وضع

 األمن لمجلس فيجوز. الدوليين األمن و السلم صيانة و العدوان لمواجهة الجماعي األمن

 إلى األمن و السلم إلعادة القوة استخدام السابع من ميثاق األمم المتحدة للفصل وفقا

.ضروريا ذلك رأى إذ القمع أعمال في اإلقليمية المنظمات تجنيد يمكنه كما ،نصابهما
3

 

 من الكيانات ظهور و ،األمريكية المتحدة بالواليات مست التي اإلرهابية األحداث أن غير

 للدول جسيمة أضرار سببت حديثة أسلحة و وسائل تمتلك التي للحدود برةالعا الدول غير

 .للخطر سالمتها و أمنها عرضت و

                                                                              
11
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee    ddééffeennssee,,    OOpp,,  cciitt,,  pp,,  111111..  

  
22
  ..  77707770  ،،أوتأوت66  الصادرالصادر  ،،667667  رقمرقم  األمناألمن  مجلسمجلس  قرارقرار: : ظرظر﴾ أن﴾ أن  

  

  
  
  

  . .   6060ص ص ، ،   المرجع السابقالمرجع السابق، ، نووية في القانون الدولي العالم نووية في القانون الدولي العالم استخدام األسلحة الاستخدام األسلحة ال  ::( ناتوري كريم ( ناتوري كريم 77
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 و العدوان درع على قادر غير ،األمنمجلس  شلل بسبب الجماعي األمن نظام أصبح

 إلى األمريكية المتحدة الواليات رأسها على الدول بعض لجأت لذلك اإلرهاب. مكافحة

 شنتها التي اإلرهابية الهجمات على للرد، المتحدة األمم ميثاق من 10 المادة وراء التستر

  . األفراد و اإلرهابية كالجماعات الحكومية غير الهيئات

 عن الدفاع قانون تطبيق يمكن فهنا بالدول وثيقا ارتباطا مرتبطة األخيرة هذه كانت فإذ

 مع ،مباشرة صلة أية تملك ال هابيةاإلر الجماعات كانت إذا أما.التقليدية بصورته النفس

 تكون فهل . مستحيال و صعبا أمرا الشرعي الدفاع حق تطبيق يصبح الدول من دولة أية

 كالدفاع ،العسكري للهجوم عرضة تكون بالتالي مسئولة الجماعات لهذه المضيفة الدولة

 ؟. النفس عن

 الجماعة هذه نشاط إيقاف على قادرة غير الدولة كانت لو و المسؤولية تثبت وهل

 إقليمها؟. فوق اإلرهابية

 ضدها القوة استعمال يجوز هل ،مسؤولة غير الحالة هذه في الدولة هذه آن سلمنا وإذا

الميثاق. ؟ من 1/4 المادة عن كاستثناء
1

 للدول التقليدي بمفهومها 10 المادة تسمح هل أي 

 اإلرهاب؟. حةمكاف بحجة النفس عن الدفاع حق إلى االستناد اإلرهاب ضحية

 الوقائية سياستها لتطبيق الميثاق من 10 المادة بأحكام التذرع الدول تفضيل بعض 

 مجلس تبنى كما. الجماعي األمن نظام في الدول ثقة عدم على دليل ،اإلرهاب لمكافحة

  2الشرعي.  الدفاع لقانون جديدة مقاربة بدوره األمن

 لمكافحة المناسب اإلطار يبقى أنه إال ،عاليةالف في عجز من الدولي القانون معاناة فرغم

.للحدود العابر اإلرهاب أشكال
1

 طريقا سلكت و النظام هذا الدول بعض تجاهلت قد و 

.المتحدة األمممنظمة  عن بعيدا فرديا عسكريا
2
  

                                                                              
11

  ..790790ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،القوة في القانون الدولي المعاصرالقوة في القانون الدولي المعاصراستخدام استخدام   الموسى:الموسى:( محمد خليل ( محمد خليل 

22
  ((PPiieerrrree  MMaarriiee  DDUUPPUUYY  ::  LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  llee  tteerrrroorriissmmee,,  iinn  lleess  nnoouuvveelllleess  mmeennaacceess  

ccoonnttrree  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  JJoouurrnnééee  FFrraannccoo--aalllleemmaannddee,,aacctteess  ddeess  jjoouurrnnééeess    

dd’’ééttuuddeess  tteennuueess  àà    ll’’UUnniivveerrssiittéé    ddee  PPaarriiss  11,,  ppaanntthhééoonn  SSoorrbboonnnnee  llee  2299  eett  3300  NNoovveemmbbrree  22000022,,  

oorrggaanniisséé  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  FFrraannççaaiissee  ppoouurr  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ,,AA  PPeeddoonnee  ,,PPaarriiss,,  22000044,,  pp  3377..  
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 اإلشكاليات كلها سوف نجيب عليها من خالل المطالب التالية: هذه

 

 من الميثاق لمكافحة اإلرهاب. 10: عدم مالئمة المادة 0المطلب 

 : مكافحة اإلرهاب و خرق قواعد القانون الدولي.  1المطلب               

 

 

 

 

 من الميثاق لمكافحة اإلرهاب 15المطلب األول: عدم مالئمة المادة 

بأنها تشكل تهديدا للسلم و األمن الدوليين. و تم  1110سبتمبر  00كيفت بإجماع أحداث 

في قرارات مجلس األمن بحق الواليات المتحدة في الدفاع عن نفسها  التأكيد صراحة

خارقة قواعد  ،عن طريق هجوم دول ذات سيادة كاملة ،لمكافحة الظاهرة اإلرهابية

 القانون الدولي العام.

( وإدماج 0سبتمبر )فرع  00نتطرق في هذا المطلب إلى حق الدفاع الشرعي و أحداث 

 (.1م المسلح   )فرع هذا الحق في مفهوم االنتقا

                                                                                                                                                                                                                                        
11
  ((HHeelleennee  TTIIGGRROOUUDDJJAA  ::  QQuueell((ss))  ddrrooiitt((ss))AApppplliiccaabbllee  àà  llaa  gguueerrrree  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee,,  AAFFDDII,,  22000022  

,,VVoolluummee  4488  ,,  pp  8811..  

  
22
دون سنة دون سنة   ،،القاهرةالقاهرة  ،،دار النهضة العربيةدار النهضة العربية  ،،العسكرية لمكافحة اإلرهاب الدوليالعسكرية لمكافحة اإلرهاب الدولي  : مدى مشروعية لجوء الدول إلى التدابير: مدى مشروعية لجوء الدول إلى التدابير  (محمد صافي يوسف(محمد صافي يوسف  

  ..744744ص ص النشر، النشر، 
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 . 1005سبتمبر  55الفرع األول:   حق الدفاع الشرعي وأحداث 

أصدر مجلس األمن قراراته
1

إلى  1110سبتمبر  00عن اإلرهاب بين الفترة الواقعة من 

أكتوبر من نفس السنة  9لحظة الحرب على أفغانستان في 
2

اللذان يتناقضان مع نص  

حدة. التي ربطت ممارسة حق الدفاع الشرعي بالعدوان من ميثاق األمم المت 10المادة 

المسلح.
3

على الحق الطبيعي للدفاع الشرعي الفردي و  0361إذ أشار في مقدمة القرار  

  0393الجماعي وفقا للميثاق. هذا الحق الذي تم التأكيد عليه في قرار 
4

الذي كيف  

دوليين.األعمال اإلرهابية بأنها تشكل تهديدا للسالم و اآلمن ال
5

 

بعدم وجود تناقض في اعتراف مجلس  Joe Venhoevenمثل ،يرى بعض القانونين 

الذي يبرر اللجوء االنفرادي إلى استعمال القوة المسلحة إذ ما ،اآلمن بحق الدفاع الشرعي 

فليس هناك أي غموض في تأكيد مجلس األمن بهذا الحق دون اإلشارة  ،توفرت شروطه

.إذ يمارس هذا األخير بصفة مستقلة عن الترخيص  10م المادة إلى وجود العدوان بمفهو

المسبق لمجلس 
6

األمن. كما أنه ليست للمرة األولى التي يشير المجلس في قراراته إلى  

بمناسبة غزو  0221الصادر في  660حيث وردت إشارة مماثلة في قراره رقم  ،هذا الحق

العراق للكويت
7
. 

                                                                              
11

  ..60076007سبتمبر سبتمبر   6161الصادر في الصادر في ، ، 72127212و قرار و قرار   60076007سبتمبر سبتمبر   7676الصادر في الصادر في   72617261(هما: قرار (هما: قرار 

22
  767767ص ص ، ، 60076007األردن  األردن  ، ، األولى األولى الطبعة الطبعة ،،دار الثقافة للنشر و التوزيع دار الثقافة للنشر و التوزيع   ،،الشرعية الدولية لمكافحة اإلرهابالشرعية الدولية لمكافحة اإلرهاب  ::( بخيت العريمي ( بخيت العريمي 

                                                                                                                                                                        .                                                                                                                            .                                                                                      

33
  ))LLuuiiggii  CCOONNDDOORROOLLLLII  ::LLeess  AAtttteennttaattss  dduu  1111  SSeepptteemmbbrree  eett  lleeuurrss  ssuuiitteess  ::  oouu  vvaa  llee  ddrrooiitt  

iinntteerrnnaattiioonnaall  ??,,  RRGGDDIIPP,,  22000011//22,,  PP  884400..    

44
  ))  OOlliivviieerr  CCOORRTTEENN  eett  FFrraannççooiiss  DDUUBBUUIISSSSOONN  ::  OOppéérraattiioonn  ««lliibbeerrttéé  iimmmmuuaabbllee  »»,,  uunnee  eexxtteennssiioonn  

aabbuussiivvee  dduu  ccoonncceepptt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  RR..GG..DD..II..PP,,  22000022//11,,  pp  5522..  

  
55
  دون صفحات .دون صفحات .، ، السابقالسابق  ععالمرجالمرج  الشرعي،الشرعي،التدخل العسكري األمريكي في أفغانستان و حق الدفاع التدخل العسكري األمريكي في أفغانستان و حق الدفاع   ::نامي نامي علي سيف العلي سيف ال  ﴾﴾    

  
66
  ﴿﴿JJooee  VVEERRHHOOEEVVEENN  ::  LLeess  EEttiirreemmeennttss  ddee  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  OOpp  cciitt,,  pp  5533..  

  

((
  77

  .        .        771771مرجع السابق ص مرجع السابق ص الال  ،،العسكرية لمكافحة اإلرهاب الدوليالعسكرية لمكافحة اإلرهاب الدوليمحمد صافي يوسف: مدى مشروعية لجوء الدول إلى التدابير محمد صافي يوسف: مدى مشروعية لجوء الدول إلى التدابير   
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على الحق الطبيعي للدفاع  660أكد قرار  ،0221ية في أثناء األزمة العراقية الكويت

الشرعي الفردي و الجماعي ردا على الهجوم المسلح الذي قام به العراق على الكويت 

من الميثاق. لكن هذا القرار ال يثير نفس المشاكل القانونية التي يثيرها  10وفقا للمادة 

. ألن مجلس األمن اعترف سبتمبر 00المتعلقين بأحداث  0393و  0361القراران 

صراحة بوجود العدوان المسلح في نفس هذا القرار في نسخته الفرنسية واالنجليزية .
1

 

إلى حق الدفاع الشرعي  0393و  0361هناك رأي آخر من الفقه يرى أن إشارة قرارين 

سبتمبر يعني اعترافا لمجلس األمن بحق الواليات المتحدة  00بمناسبة إدانتهما ألحداث 

األمريكية بالرد على هذه الهجمات اإلرهابية. لكن هذا الرأي يثير عدة إشكاليات أهمها 

تتمثل في سبب عدم تكييف مجلس األمن هذه األحداث بأنها تشكل عدونا مسلحا بمفهوم 

من الميثاق و اكتفاءه باعتبارها مهددة للسلم و األمن الدوليين . 10المادة 
2

مع أنه من  

ع الشرعي ال يمكن ممارسته إالّ لمواجهة عدوان مسلح و ليس مجرد المعلوم أن الدفا

 التهديد بالسلم واألمن الدوليين .

فالعدو غير  ،لم يحدد ضد من سوف يمارس هذا الدفاع الشرعي 0361كما أن قرار 

معروف في لحظة اتخاذ القرار و القرار لم يذكر الدولة التي يستخدم ضدها الدفاع 

 الشرعي. 

ال تذكر أن  0361بأن كلمات القرار Alain PELLET لصدد يقول البروفيسورفي هذا ا

و لم تحدد الدولة التي يستخدم ضدها الدفاع الشرعي. ،أمريكا تعرضت لعدوان
3
  

                                                                              
11

        باللغة الفرنسية و االنجليزية .باللغة الفرنسية و االنجليزية .  77707770أوت أوت   66الصادر في الصادر في ، ،   667667رقم رقم ، ، ص  قرار مجلس األمن ص  قرار مجلس األمن (أنظر ن(أنظر ن
22
  ))  LLuuiiggii    CCOONNDDOORROOLLLLII  ::  LLeess  AAtttteennttaattss  dduu  1111  SSeepptteemmbbrree  eett  lleeuurrss  ssuuiitteess,,  OOpp,,  ccii,,  pp  ;;  883377..  

33
  دون صفحات .دون صفحات .، ، المرجع السابق المرجع السابق ، ،   أفغانستان و حق الدفاع الشرعيأفغانستان و حق الدفاع الشرعيالتدخل العسكري األمريكي في التدخل العسكري األمريكي في ( علي سيف النامي: ( علي سيف النامي: 

  في جريدة:في جريدة:  AAllaaiinn  PPeelllleett  انظر أيضا رأيانظر أيضا رأي--    

--LLee  mmoonnddee  dduu  2211  SSeepptteemmbbrree  22000011..  

--BBéénnééddiiccttee  RROOUUAANNAAUUXX  ;;  ddee  llaa  llééggaalliittéé  ddee  ll’’aaccttiioonn  AAmméérriiccaaiinnee  eenn  AAffgghhaanniissttaann  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  llééggiittiimmee  

ddééffeennssee,,  OOpp,,  cciitt,,  pp  ;;1122..  
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 الفرصة أعطى 0361 قرار بأن،PIERRE MICHAEL EISEMAN  القانوني يرى كما

 القوة. أماإلى استعمال  اللجوء رتبري آي، شرعي دفاع حالة في لتتواجد المتحدة للواليات

ترى أن اإلشارة إلى الحق الطبيعي للدفاع  PIERRE MARIE DUPUYالبروفسور 

يعني إعالنا عاما لحق موجود في الميثاق فال يتضمن هذا  0361قرار  الشرعي في

أي ترخيص رسمي للجوء إلى استعمال القوة . يمكن القول أن 0393القرار و ال قرار 

ير يتفق مع أحكام الميثاق فممارسة حق الدفاع الشرعي ال يحتاج إلى أي هذا التفس

 1.ترخيص مسبق من طرف مجلس األمن 

استندت الواليات المتحدة على أساس حق الدفاع الشرعي في عملية الحرية الدائمة في 

،رغم عدم توفر شروطه ،أفغانستان
2

المتمثلة في غياب العدوان المسلح من جانب  

نستان .دولة أفغا
3

إذ تم تفسير فكرة العدوان المسلح تفسيرا تعسفيا يتنافى مع قرار  

المتعلق بتعريف العدوان. 3304الجمعية العامة 
4

 

يشترط في الهجوم المسلح الذي يبرر حق الدفاع الشرعي أن يكون منسوبا مباشرة إلى 

ان من طرف الدولة حسب قانون المسؤولية الدولية.  فحسب التعريفات المقدمة للعدو

يشترط أن يكون مرتكب العدوان و ضحيته  ،3304الفقه و قرار الجمعية العامة رقم 

يجب اعتبار  ،سبتمبر تشكل عدونا مسلحا بهذا المفهوم 00دولة. فإذا كانت أحداث 

الجماعة اإلرهابية العابرة للحدود)القاعدة ( دولة أو موضوعا من مواضيع القانون 

الدولي . 
5

 

فهل يمكن اعتبار  ،اعدة ليست دولة حسب تعريف الدولة في القانون الدوليبما أن الق 

 .  ؟حركة طالبان مسئولة عن العدوان الغير المباشر

                                                                              
11
  ))  AAnniiss  BBEENNFFLLAAHH  ::  EEssssaaii  ddee  ssyynntthhèèssee  ddeess    nnoouuvveeaauuxx  mmooddeess  ddee  llééggiittiimmaattiioonn ,,  oopp  cciitt  ,,pppp  6622--6644..          

22
  ))  BBéénnééddiiccttee  RROOUUAANNAAUUXX  ::  ddee  llaa  llééggaalliittéé  ddee  ll’’aaccttiioonn  AAmméérriiccaaiinnee,,  OOpp  cciitt  pppp  1122--1133..  

33
  معمريمعمري  مولودمولود  جامعةجامعة  ،،الدوليالدولي  التعاونالتعاون  فرعفرع، ،   لقانونلقانوناا  فيفي  الماجستيرالماجستير  شهادةشهادة  لنيللنيل  مذكرةمذكرة  ،،اإلرهاباإلرهاب  مكافحةمكافحة  فيفي  الدوليالدولي  التعاونالتعاون  ( نسيب نجيب:( نسيب نجيب:  

  767767صص  ،،60076007  ،،وزووزو  تيزيتيزي

    
  

44
    ..المتعلق بتعريف العدوانالمتعلق بتعريف العدوان  22742274من قرار من قرار   66( أنظر المادة ( أنظر المادة   

55
  ))  AAnniiss  BBEENNFFLLAAHH  ::  EEssssaaii  ddee  ssyynntthhèèssee  ddeess    nnoouuvveeaauuxx  mmooddeess  ddee  llééggiittiimmaattiioonn,,  OOpp  cciitt  pp  6677..  
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أكد الممثل الدائم للواليات المتحدة األمريكية في الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس األمن أكد الممثل الدائم للواليات المتحدة األمريكية في الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس األمن 

مسئولي اإلدارة مسئولي اإلدارة   سبتمبر. رغم أن بعضسبتمبر. رغم أن بعض  0000أن لهذا النظام دورا أساسيا في هجمات أن لهذا النظام دورا أساسيا في هجمات 

11األمريكية أعلنوا قبل هذه األحداث بان منظمة القاعدة تتصرف بصفة مستقلة.األمريكية أعلنوا قبل هذه األحداث بان منظمة القاعدة تتصرف بصفة مستقلة.
  

  

أن قيام دولة أن قيام دولة   ،،المتعلق بتعريف العدوانالمتعلق بتعريف العدوان  33043304تنص المادة الثالثة من قرار الجمعية العامة تنص المادة الثالثة من قرار الجمعية العامة 

بإرسال أو إيفاد جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية  أو مرتزقة الرتكاب أعمال بالقوة بإرسال أو إيفاد جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية  أو مرتزقة الرتكاب أعمال بالقوة 

ولة أخرى بصورة تكون على درجة من الخطورة تعادل خطورة األعمال السابق ولة أخرى بصورة تكون على درجة من الخطورة تعادل خطورة األعمال السابق ضد دضد د

( أو مشاركة تلك الدولة بصورة فعلية ( أو مشاركة تلك الدولة بصورة فعلية 33من نفس المادة )م من نفس المادة )م   66إلى إلى   00ذكرها في الفقرات من ذكرها في الفقرات من 

22في هذه األعمال في هذه األعمال 
. قراءة هذه المادة تدل على أن هناك شروط صارمة ألنساب األعمال . قراءة هذه المادة تدل على أن هناك شروط صارمة ألنساب األعمال 

33ير النظامية في الدولة .ير النظامية في الدولة .العدوانية التي ترتكبها القوات غالعدوانية التي ترتكبها القوات غ
    

  

نظرت محكمة العدل الدولية بشكل منفصل في قضية النشاطات العسكرية و شبه نظرت محكمة العدل الدولية بشكل منفصل في قضية النشاطات العسكرية و شبه 

فهناك القوات شبه العسكرية مدعمة من قبل الواليات المتحدة و فهناك القوات شبه العسكرية مدعمة من قبل الواليات المتحدة و   ،،العسكرية في نيكاراجوا العسكرية في نيكاراجوا 

بدعم الواليات بدعم الواليات   ))    CCoonnttrraassخاضعة ألوامرها . و من جهة أخرى استفاد الكونترا )خاضعة ألوامرها . و من جهة أخرى استفاد الكونترا )

ة مع احتفاظهم بسلطة وحرية التصرف .قامت المحكمة بأنساب األحداث في الحالة ة مع احتفاظهم بسلطة وحرية التصرف .قامت المحكمة بأنساب األحداث في الحالة المتحدالمتحد

  لسبب إمكانية قياملسبب إمكانية قيام  ،،األولى إلى الواليات المتحدة و رفضت أنسابها إليها في الحالة الثانيةاألولى إلى الواليات المتحدة و رفضت أنسابها إليها في الحالة الثانية

  ..قوات الكونترا بهذه األعمال خارج رقابتها قوات الكونترا بهذه األعمال خارج رقابتها 
44

هذا الموقف انتقد من طرف البعض هذا الموقف انتقد من طرف البعض 

                                                                              
11
  ))  OOlliivviieerr  CCOORRTTEENN  eett  FFrraannççooiiss  DDUUBBUUIISSSSOONN  ::  OOppéérraattiioonn  ««lliibbeerrttéé  iimmmmuuaabbllee  »»,,    OOpp,,  cciitt,,  pp  ;;  5555..    

22
  ..4242ص ص ، ، المرجع السابق المرجع السابق   ،،االستباقيةاالستباقية  العسكريةالعسكرية  الضرباتالضربات  نظريةنظرية  ( أبو الخير أحمد عطية عمر:( أبو الخير أحمد عطية عمر:

33
عدة عدة أن مساأن مسا  77167716ية في نيكاراجوا و ضدها في ية في نيكاراجوا و ضدها في ( على هذا األساس أعلنت محكمة العدل الدولية في قضية األنشطة العسكرية و شبه العسكر( على هذا األساس أعلنت محكمة العدل الدولية في قضية األنشطة العسكرية و شبه العسكر

المتمردين في شكل توريد األسلحة و بعث عصابات مسلحة من طرف دولة إلى إقليم دولة أخرى أو تقديم أسلحة أو مساعدات لهذه العصابات المتمردين في شكل توريد األسلحة و بعث عصابات مسلحة من طرف دولة إلى إقليم دولة أخرى أو تقديم أسلحة أو مساعدات لهذه العصابات 

  عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول . عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .   أألمبدلمبدمنع استعمال القوة أو منع استعمال القوة أو   أألمبدلمبدليس بعدوان مسلح و إنما يشكل خرقا ليس بعدوان مسلح و إنما يشكل خرقا 

  ::أنظرأنظر  

--AAffffaaiirree  ddeess    aaccttiivviittééss  mmiilliittaaiirree  eett  ppaarraammiilliittaaiirree  aauu  NNiiccaarraagguuaa  eett  ccoonnttrree  cceelluuii--ccii  ::,,  CC..II..JJ,,  RReecc..,,  11998866..    

--OOlliivviieerr  CCOORRTTEENN    eett  FFrraannççooiiss  DDuubbuuiissssoonn  ::  OOppéérraattiioonn  ««lliibbeerrttéé  iimmmmuuaabbllee  »»  OOpp,,  cciitt,,  pppp  ;;  5566--5588..  

  
44
  ))  AAnniiss  BBEENNFFLLAAHH  ::  EEssssaaii  ddee  ssyynntthhèèssee,,  OOpp..cciitt..,,  pppp;;  6699--7700..  
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  ..ر المباشر مستحيلة و غير مقنعة ر المباشر مستحيلة و غير مقنعة فيعتبرون نظرية العدوان غيفيعتبرون نظرية العدوان غي
11

و تم التأكيد على هذا و تم التأكيد على هذا 

..  TTAADDIICCفي قضية في قضية   02220222جويلية جويلية   0101الموقف في قرار االستئناف ل الموقف في قرار االستئناف ل 
22

  

  

دولة أو دولة أو   أليةأليةهذه األحداث هذه األحداث   إنسابإنسابسبتمبر بعدوان مسلح لعدم إمكانية سبتمبر بعدوان مسلح لعدم إمكانية   0000    ال يمكن تكييف ال يمكن تكييف 

لدولة .وهذا ما لدولة .وهذا ما     CCoonnttrrôôllee  eeffffeeccttiiffألي جماعة تتصرف باسم أو تحت الرقابة الفعلية ألي جماعة تتصرف باسم أو تحت الرقابة الفعلية 

إذ وصف القاعدة إذ وصف القاعدة     GGiillbbeerrtt  GGUUIILLLLAAUUMMEEأكده القاضي السابق لمحكمة العدل الدولية أكده القاضي السابق لمحكمة العدل الدولية 

33بمنظمة غير حكومية من نوع خاصبمنظمة غير حكومية من نوع خاص
..  

  

رد الواليات المتحدة األمريكية على أفغانستان يتنافى مع شرط الضرورة الملحة و رد الواليات المتحدة األمريكية على أفغانستان يتنافى مع شرط الضرورة الملحة و 

انتظرت ما يقارب الشهرين انتظرت ما يقارب الشهرين   إذإذ  ،،التي ال تترك للدولة حرية اختيار وسيلة الدفاعالتي ال تترك للدولة حرية اختيار وسيلة الدفاع  ،،الشاملةالشاملة

لتشن حملتها العسكرية بذريعة الدفاع عن النفس. كما يتنافى مع قاعدة التناسب التي لتشن حملتها العسكرية بذريعة الدفاع عن النفس. كما يتنافى مع قاعدة التناسب التي 

مصدر الخطر. و أن يتناسب مع حجم و نوع الوسائل مصدر الخطر. و أن يتناسب مع حجم و نوع الوسائل   درءدرءتستوجب اقتصار الرد على تستوجب اقتصار الرد على 

  فتعدى نطاق الدفاع و أعتبر عمال انتقاميا منحرفا عن الشرعية الدولية فتعدى نطاق الدفاع و أعتبر عمال انتقاميا منحرفا عن الشرعية الدولية ،،المستعملة المستعملة 
44

فه فه هدهد

55الوقاية من أعمال إرهابية في المستقبل. الوقاية من أعمال إرهابية في المستقبل. 
  

  

  الفرع الثاني :إدماج حق الدفاع الشرعي في مفهوم االنتقام المسلحالفرع الثاني :إدماج حق الدفاع الشرعي في مفهوم االنتقام المسلح
  

بجانب من الفقه إلى اعتبار التدخل األمريكي في بجانب من الفقه إلى اعتبار التدخل األمريكي في   03930393و و   03610361دفع غموض قرارات دفع غموض قرارات 

متحدة متحدة أفغانستان بمثابة خرق ألحكام القانون الدولي العام عامة و أحكام ميثاق األمم الأفغانستان بمثابة خرق ألحكام القانون الدولي العام عامة و أحكام ميثاق األمم ال

                                                                              
11
  ))  JJooee  VVEERRHHOOEEVVEENN  ::  LLeess  EEttiirreemmeennttss  ddee  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  OOpp..cciitt..,,  pp  ;;  5599..  

((
22
ال يمكن تطبيق نماذج هذا القرار على التدخل األمريكي في أفغانستان لسبب عدم تكييفه للعدوان المسلح وكون قرارات الجمعية العامة ال يمكن تطبيق نماذج هذا القرار على التدخل األمريكي في أفغانستان لسبب عدم تكييفه للعدوان المسلح وكون قرارات الجمعية العامة     

و هذا ما لم يتم تأكيده في و هذا ما لم يتم تأكيده في   ،،ي تصرفات القوات غير النظاميةي تصرفات القوات غير النظاميةالمتعلقة بهذه القضية اعتبرت أن السلطات اليوغسالفية مسئولة بشكل مباشر فالمتعلقة بهذه القضية اعتبرت أن السلطات اليوغسالفية مسئولة بشكل مباشر ف

  القرارات الصادرة بشان التدخل في أفغانستان . القرارات الصادرة بشان التدخل في أفغانستان . 

OOlliivviieerr  CCOORRTTEENN  eett  FFrraannççooiiss  DDUUBBUUIISSSSOONN  ::    OOpp..cciitt..,,  pppp9977--6688..                                                                       أنظر:أنظر:    
33
  ))  AAnniiss  BBEENNFFLLAAHH  ::  EEssssaaii  ddee  ssyynntthhèèssee,,  OOpp..cciitt..,,  pppp;;  7722--7733..  

44
  ..717717--710710ص ص ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق، ، اإلرهاباإلرهاب  مكافحةمكافحة  فيفي  الدوليالدولي  ( نسيب نجيب: التعاون( نسيب نجيب: التعاون

55
  دون صفحات .دون صفحات .  ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،في أفغانستان و حق الدفاع الشرعيفي أفغانستان و حق الدفاع الشرعيالتدخل العسكري األمريكي التدخل العسكري األمريكي   ::( علي سيف النامي ( علي سيف النامي   

  

  

  
  



7799  

  

كما أن التأكيد بحق الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي أعطى ترخيصا للواليات كما أن التأكيد بحق الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي أعطى ترخيصا للواليات ،،خاصة .خاصة .

المتحدة بالتصرف بحرية بما تمليه مصالحها الخاصة و أضفى الشرعية العامة على المتحدة بالتصرف بحرية بما تمليه مصالحها الخاصة و أضفى الشرعية العامة على 

11أعمالها .أعمالها .
فموقف مجلس األمن أثار عدة تساؤالت إلى حد القول من طرف البعض بأنه فموقف مجلس األمن أثار عدة تساؤالت إلى حد القول من طرف البعض بأنه   

يات المتحدة في االنتقام المسلح لمكافحة اإلرهاب و عقاب يات المتحدة في االنتقام المسلح لمكافحة اإلرهاب و عقاب اعترافا ضمنيا بحق الوالاعترافا ضمنيا بحق الوال

22االرهابين .االرهابين .
  

  

وان وان ،،حق الدفاع الشرعي ما هو إال رد فعل الستعمال القوة ضد ما قامت به دولة أخرى حق الدفاع الشرعي ما هو إال رد فعل الستعمال القوة ضد ما قامت به دولة أخرى 

مما يشكل انتهاكا صارخا لقواعد مما يشكل انتهاكا صارخا لقواعد ،،تجاوز هذا الحق يعد من قبيل االنتقام أو األخذ بالثأر تجاوز هذا الحق يعد من قبيل االنتقام أو األخذ بالثأر 

الذات كمبرر الذات كمبرر   ال يمكن للواليات المتحدة التمسك بحق صيانةال يمكن للواليات المتحدة التمسك بحق صيانة  لهذه األسبابلهذه األسباب،،الدفاع الشرعي الدفاع الشرعي 

      لعدوانها على العراقلعدوانها على العراق
33

  

  

تم حظر األعمال االنتقامية منذ تكريس المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة لمبدأ منع تم حظر األعمال االنتقامية منذ تكريس المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة لمبدأ منع 

  اللجوء إلى استعمال القوة في العالقات الدولية.اللجوء إلى استعمال القوة في العالقات الدولية.
44

فنجد في العديد من قرارات الهيئات فنجد في العديد من قرارات الهيئات   

هذه اإلدانة أكدتها هذه اإلدانة أكدتها ،،تابعة لألمم المتحدة إدانة خاصة لهذا النوع من التدخل تابعة لألمم المتحدة إدانة خاصة لهذا النوع من التدخل السياسية الالسياسية ال

55محكمة العدل الدوليةمحكمة العدل الدولية
66و لجنة القانون الدولي في إطار أعمالها حول المسؤولية الدولية.و لجنة القانون الدولي في إطار أعمالها حول المسؤولية الدولية.  
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  ))  MMaarrcc  PPeerrrriinn  ddee  BBRRIICCHHAAMMBBAAUUTT  ;;  JJeeaann  FFrraannççooiiss  DDOOBBEELLLLEE  ;;  LLeeççoonnss  ddee  DDrrooiitt  IInntteerrnnaattiioonnaall  

PPuubblliicc,,  PPrreessssee  ddeess  SScciieenncceess  PPoolliittiiqquueess  ;;  PPaarriiss,,  22000022,,  pp  330066..  

22
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ;;  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee    ddééffeennssee,,  OOpp..cciitt..,,  pp  114444..  

33
  طارق  عبد هللا عيسى : مشروعية حرب أمريكا على العراق من منظور القانون الدولي  على الموقعطارق  عبد هللا عيسى : مشروعية حرب أمريكا على العراق من منظور القانون الدولي  على الموقع  

wwwwww..2266sseepp..nneett  //nneewwsswweeeekkaarrttiiccllee..pphhpp    
44
  ))  DDjjeennaa  WWEEMMBBOOUU  ;;  LLee  DDrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddaannss  uunn  mmoonnddee  eenn  mmuuttaattiioonn  LL’’HHaarrmmaattttaann,,  PPaarriiss  ;;  22000033  ;;  

PP  112299..  

55
  حيث صرحت :حيث صرحت :، ،   77477747قرارها المتعلق بمضيق كورفوقرارها المتعلق بمضيق كورفوفي في   ﴾﴾    

LLee  pprréétteenndduu  ddrrooiitt    dd’’iinntteerrvveennttiioonn  nnee  ppeeuutt  êêttrree  eennvviissaaggéé  ppaarr  eellllee  qquuee  ccoommmmee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  dd’’uunnee  

ppoolliittiiqquuee,,  ddee  ffoorrccee,,  ppoolliittiiqquuee  qquuii  ddaannss  llee  ppaasssséé    aa  ddoonnnnéé  lliieeuu  aauuxx  aabbuuss  lleess  pplluuss  ggrraavveess  eett  qquuii  nnee  

ssaauurraaiitt,,  qquueelllleess  qquuee  ssooiieenntt  lleess  ddééffiicciieenncceess  pprréésseenntteess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ttrroouuvveerr  

aauuccuunnee  ppllaaccee  ddaannss  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..    

--  CCIIJJ , ,AArrrrêêtt  ,,  ddééttrrooiitt  ddee  CCoorrffoouu,,  99  aavvrriill  11994499,,  RReeccuueeiill,,  11994499,,  ppaaggee  3355                                                                ..  

66
))  AAnniiss  BBEENNFFLLAAHH  ;;  EEssssaaii  ddee  ssyynntthhèèssee    ,,OOpp,,cciitt  pp  7744....  
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نذكر منها القرار نذكر منها القرار ،،كما أصدر مجلس األمن عدة قرارات أدان فيها األعمال االنتقامية كما أصدر مجلس األمن عدة قرارات أدان فيها األعمال االنتقامية   

بخصوص األعمال االنتقامية التي اقترفتها إسرائيل ضد بخصوص األعمال االنتقامية التي اقترفتها إسرائيل ضد   02110211مارس مارس   6262الصادر في الصادر في 

  02140214في في   طبرياطبريا  سوريا قرب بحيرةسوريا قرب بحيرة
11
  ..  

  

فكانت الحكومة األمريكية تبرر فكانت الحكومة األمريكية تبرر   ،،إن االنتقام المسلح لم يكن محال لمناقشات الدول و الفقه إن االنتقام المسلح لم يكن محال لمناقشات الدول و الفقه 

غير أن أمام مجلس غير أن أمام مجلس ،،تدخالتها على أساس حق الدفاع الشرعي أمام هيئات األمم المتحدة تدخالتها على أساس حق الدفاع الشرعي أمام هيئات األمم المتحدة 

22األمريكي تتحدث عن االنتقام المسلح .األمريكي تتحدث عن االنتقام المسلح .الشيوخ الشيوخ 
    

  

تتسم بتحول في تتسم بتحول في   ،،هناك إعادة تفسير طبيعة األعمال االنتقامية التي أصبحت أقل تقييداهناك إعادة تفسير طبيعة األعمال االنتقامية التي أصبحت أقل تقييدا

تبرير الدفاع الشرعي في موقع االنتقام المسلح عن طريق إعطاء لفكرة الدفاع الشرعي تبرير الدفاع الشرعي في موقع االنتقام المسلح عن طريق إعطاء لفكرة الدفاع الشرعي 

33مفهوما واسعا ليشمل بعض أنواع األعمال االنتقامية.مفهوما واسعا ليشمل بعض أنواع األعمال االنتقامية.
  

بل اكتسى طابعا بل اكتسى طابعا   ،،دف التدخل األمريكي في أفغانستان على إيقاف العدواندف التدخل األمريكي في أفغانستان على إيقاف العدوانلم يقتصر هلم يقتصر ه

  قمعيا لمعاقبة االرهابين و وقائيا للوقائية من اعتداءات أخرى في المستقبلقمعيا لمعاقبة االرهابين و وقائيا للوقائية من اعتداءات أخرى في المستقبل
44
و هذا ما و هذا ما     ..

التي صرحت بأن هدف الحرب يتمثل في التي صرحت بأن هدف الحرب يتمثل في ،،نالحظه في إعالنات الحكومة األمريكية نالحظه في إعالنات الحكومة األمريكية 

رغام الطالبان بتسليم أسامة بن الدن لمحاكمته من رغام الطالبان بتسليم أسامة بن الدن لمحاكمته من اإلطاحة بنظام الحكم في أفغانستان و إاإلطاحة بنظام الحكم في أفغانستان و إ

طرف العدالة األمريكية و منع الهجمات اإلرهابية الجديدة .فأفضل دفاع ضد االرهابين طرف العدالة األمريكية و منع الهجمات اإلرهابية الجديدة .فأفضل دفاع ضد االرهابين 

55هو الهجوم القوي ضد اإلرهاب .هو الهجوم القوي ضد اإلرهاب .
      

                                                                              
11
  . . 727727ص ص   السابق،السابق،المرجع المرجع ، ، الجنائيالجنائي  الدوليالدولي  القانونالقانون  فيفي  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  ( محمد خلف: حق( محمد خلف: حق  

22
  ))  AAnniiss  BBEENNFFLLAAHH  ;;  EEssssaaii  ddee  ssyynntthhèèssee    ,,OOpp,,cciitt  pp  7755..  

  
33

في حين يبقى في حين يبقى   ،،فكالهما يشترطان وجود عدوان مسلحفكالهما يشترطان وجود عدوان مسلحيعادل ممارسة حق الدفاع الشرعي. يعادل ممارسة حق الدفاع الشرعي.   ،،من يرى بأن الهجوم الدفاعي مشروعمن يرى بأن الهجوم الدفاعي مشروع( هناك ( هناك 

  الهجوم االنتقامي غير مشروعالهجوم االنتقامي غير مشروع

  ..نون الدولينون الدوليهذه المقاربة التي حاولت التوفيق بين المفهومين نددتها لجنة القاهذه المقاربة التي حاولت التوفيق بين المفهومين نددتها لجنة القا--

  أنظر :أنظر :

  --      AAnniiss  BBEENNFFLLAAHH  ::  EEssssaaii  ddee  ssyynntthhèèssee,,  OOpp,,  cciitt,,  pp  7766..  

--      JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee    ddééffeennssee,,  OOpp..cciitt..  pp  114455..  

                                                                                                                          

--  RRaappppoorrtt  ddee  llaa  CC..DD..II  ssuurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ssaa  4477  
ee  
  SSeessssiioonn  AA..CC..DD..II,,  11999955,,  vvooll  IIII,,  22eemmee  ppaarrttiiee  ;;  pp  7700..                                                                                          

44
  ))  LLuuiiggii  CCOONNDDOORROOLLLLII  ::  LLeess  aatttteennttaattss  dduu  1111  SSeepptteemmbbrree  eett  lleeuurrss  SSuuiitteess  ::  OOpp..cciitt..,,      pp  ;;  883377..    

55
  ))  OOlliivviieerr  CCOORRTTEENN  eett  FFrraannççooiiss  DDUUBBUUIISSSSOONN  ::  OOpp..cciitt..,,  pp7711..  
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تحيلنا إلى إمكانية تطبيق تحيلنا إلى إمكانية تطبيق   ،،تعد هذه اإلعالنات بمثابة خطاب سياسي و ليست بحجج قانونيةتعد هذه اإلعالنات بمثابة خطاب سياسي و ليست بحجج قانونية

وال أساليبها وال أساليبها   ،،ااأهدافها، مدتهأهدافها، مدتهالتي لم تحدد التي لم تحدد   ،،أو الدفاع الشرعي الوقائيأو الدفاع الشرعي الوقائي  االنتقام المسلحاالنتقام المسلح

سبتمبر يتصف بكامل سبتمبر يتصف بكامل   0000.فالهجوم المسلح الذي شنته الواليات المتحدة كرد فعل ألحداث .فالهجوم المسلح الذي شنته الواليات المتحدة كرد فعل ألحداث 

أزال الحد الفاصل بين الدفاع الشرعي و فكرة االنتقام أزال الحد الفاصل بين الدفاع الشرعي و فكرة االنتقام   ،،خصائص االنتقام المسلحخصائص االنتقام المسلح

          DDééppllaacceerr  llaa  lliiggnnee  ddee  ppaarrttaaggee  eennttrree  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eett  lleess))..المسلحالمسلح

rreepprrééssaaiilllleess  aarrmmééeess))..                                                                                                              

              

  من ميثاق األمم المتحدة وخرقمن ميثاق األمم المتحدة وخرق  1515المطلب الثاني: مكافحة اإلرهاب على أساس المادة المطلب الثاني: مكافحة اإلرهاب على أساس المادة 

..قواعد القانون الدوليقواعد القانون الدولي   

  

على أساس على أساس   11131113ر تدخلها العسكري ضد العراق في ر تدخلها العسكري ضد العراق في لم تنجح الحكومة األمريكية في تبريلم تنجح الحكومة األمريكية في تبري

لذلك حاولت إيجاد مبررات في قرارات مجلس لذلك حاولت إيجاد مبررات في قرارات مجلس   ..  توفر شروطتوفر شروط  مملعدلعد  الشرعي،الشرعي،حق الدفاع حق الدفاع 

لتبرير الحرب ضد العراق )الفرع األول( التي أدت إلى خرق أحكام القانون لتبرير الحرب ضد العراق )الفرع األول( التي أدت إلى خرق أحكام القانون   ،،األمناألمن

  ..الدولي )الفرع الثاني( الدولي )الفرع الثاني( 

  

في قرارات مجلس األمن لتبرير الحرب ضد في قرارات مجلس األمن لتبرير الحرب ضد الفرع األول: البحث عن األساس القانوني الفرع األول: البحث عن األساس القانوني 

  العراقالعراق

  

صرح رئيس الواليات المتحدة األمريكية في إعالنه أمام الجمعية العامة بااللتزامات صرح رئيس الواليات المتحدة األمريكية في إعالنه أمام الجمعية العامة بااللتزامات 

  ..02210221في قرارات مجلس األمن اثر غزو العراق للكويت في في قرارات مجلس األمن اثر غزو العراق للكويت في   ،،المفروضة على العراقالمفروضة على العراق

فطلب منها فطلب منها   ..من الدوليينمن الدولييناعتبر عدم احترام العراق لهذه القرارات يشكل تهديد للسلم و األاعتبر عدم احترام العراق لهذه القرارات يشكل تهديد للسلم و األ

..  03930393التنازل عن ارتكاب األعمال اإلرهابية و اعتبرها خارقة ألحكام قرار التنازل عن ارتكاب األعمال اإلرهابية و اعتبرها خارقة ألحكام قرار 
11

كما كما   

  ..11131113أضاف في إعالنه في أضاف في إعالنه في 
22

بأن مجلس األمن يتصرف في هذه األزمة وفقا للقرارين بأن مجلس األمن يتصرف في هذه األزمة وفقا للقرارين 

                                                                              
11
  ))  hhttttpp::  ////WWWWWW..WWhhiitteehhoouussee..ggoovv//nneewwss//rreelleeaasseess//22000022//0099//PPrreenntt  22000022;;  00991122--11  hhttmmll..  

22
  ))  hhttttpp::  ////WWWWWW..WWhhiitteehhoouussee..ggoovv//nneewwss//rreelleeaasseess//22000033//0033//PPrreenntt  22000033;;  00331177--77  hhttmmll..  
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أجاز أجاز   ،،02210221نوفمبر نوفمبر   1212الصادر في الصادر في   691691حيث بموجب قرار حيث بموجب قرار ..((619619وو  691691السابقين )السابقين )

استخدام جميع الوسائل الالزمة بما فيها التدخل العسكري إلجبار العراق استخدام جميع الوسائل الالزمة بما فيها التدخل العسكري إلجبار العراق لقوى التحالف لقوى التحالف 

على االمتثال لكافة قرارات مجلس األمن المتعلقة بأزمة الخليج و تنفيذ قرار المجلس رقم على االمتثال لكافة قرارات مجلس األمن المتعلقة بأزمة الخليج و تنفيذ قرار المجلس رقم 

11إلقرار السلم و األمن في المنطقة إلقرار السلم و األمن في المنطقة   661661
يتعلق بشروط إطفاء النار اثر يتعلق بشروط إطفاء النار اثر   619619أما القرارأما القرار..  

مجلس كل اإلجراءات الجديدة للسهر على تطبيق القرار و مجلس كل اإلجراءات الجديدة للسهر على تطبيق القرار و كما يتخذ الكما يتخذ ال،،تحرير الكويت تحرير الكويت 

22ضمان السلم في المنطقة .ضمان السلم في المنطقة .
  

  

الذي يعيد التذكير بالقرارات الذي يعيد التذكير بالقرارات ،،  11111111نوفمبر نوفمبر   11في في   04400440،،تبنى مجلس األمن قرار تبنى مجلس األمن قرار       

الذي بموجبه فرض الذي بموجبه فرض   ،،619619وو  691691خاصة قرار خاصة قرار   ،،السابقة المتعلقة بالحالة في العراقالسابقة المتعلقة بالحالة في العراق

المتمثل في إعادة بناء المتمثل في إعادة بناء ،،ية لبلوغ هدفه المعلن ية لبلوغ هدفه المعلن كخطوة ضروركخطوة ضرور  ،،التزامات على العراقالتزامات على العراق

كما أخذ المجلس بعين االعتبار التهديد الذي يتعرض كما أخذ المجلس بعين االعتبار التهديد الذي يتعرض ،،السالم و األمن الدوليين في المنطقة السالم و األمن الدوليين في المنطقة 

له السالم و األمن الدوليين من جراء عدم امتثال العراق لقرارات مجلس األمن و نشره له السالم و األمن الدوليين من جراء عدم امتثال العراق لقرارات مجلس األمن و نشره 

33ألسلحة الدمار الشامل .ألسلحة الدمار الشامل .
  

أخيرة لالمتثال اللتزاماته المتعلقة بنزع السالح و وضع أخيرة لالمتثال اللتزاماته المتعلقة بنزع السالح و وضع   للعراق فرصةللعراق فرصة  04400440منح قرار منح قرار 

،،619619نظاما للتفتيش إلتمام هذه العملية المحددة بموجب القرار رقم نظاما للتفتيش إلتمام هذه العملية المحددة بموجب القرار رقم 
44

كما حذر المجلس كما حذر المجلس   

55العراق بأنه سيواجه عواقب خطيرة نتيجة انتهاكاته المستمرة اللتزاماته. العراق بأنه سيواجه عواقب خطيرة نتيجة انتهاكاته المستمرة اللتزاماته. 
  

  

بقة المتعلقة بأزمة العراق بقة المتعلقة بأزمة العراق يعيد تفعيل القرارات السايعيد تفعيل القرارات السا  04400440إن قرار مجلس اآلمن رقم إن قرار مجلس اآلمن رقم 

..  619619و و   691691خاصة قرار خاصة قرار 
66

فعدم انتهاز العراق للفرصة الممنوحة له بموجب قرار فعدم انتهاز العراق للفرصة الممنوحة له بموجب قرار   

                                                                              
11
المدرسة المدرسة   ،،دراسات العليا الماجستيردراسات العليا الماجستيردبلوم الدبلوم الرسالة لنيل رسالة لنيل ، ، متحدة في حل المشكالت اإلقليمية متحدة في حل المشكالت اإلقليمية مدى مساهمة األمم المدى مساهمة األمم ال  ::( علي مبارك الهندي ( علي مبارك الهندي     

  . . 771771ص ص ، ، لك الدبلوماسي المملكة المغربية لك الدبلوماسي المملكة المغربية السالس، ، الرباط الرباط   ،،العموميةالعموميةالوطنية لإلدارة الوطنية لإلدارة 

22
  ..77777777فريل فريل أأ  22المؤرخ في المؤرخ في ، ،   611611رقم رقم   مجلس األمنمجلس األمن  ااأنظر قررأنظر قرر((  

  
33
  / الديباجة ./ الديباجة .  60066006نوفمبر نوفمبر   11المعقودة في المعقودة في ، ،   46444644اتخذه مجلس األمن في جلسته اتخذه مجلس األمن في جلسته الذي الذي ، ،   74477447( قرار رقم ( قرار رقم     

  
44
  المادة األولى المادة األولى ، ، المرجع السابقالمرجع السابق    60066006نوفمبر نوفمبر   11في في المعقودة المعقودة ، ،   46444644ن في جلسته ن في جلسته ,الذي اتخذه مجلس األم,الذي اتخذه مجلس األم  74477447قرار رقم قرار رقم   ((    

55
  ..7272المادة المادة   نفسه:نفسه:( المرجع ( المرجع     

  
66
  ))  XXaavviieerr  PPAARRCCRREEAAUU  ;;  DDee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  aauu  KKOOSSOOVVOO  11999999  àà  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  eenn  IIRRAAKK  ddee  22000033,,  

LLGGDDJJ,,  22000066,,  pp  118811..  
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للقيام بالتزاماته دفع بالواليات المتحدة  و بريطانيا إلى التدخل بذريعة أن العراق للقيام بالتزاماته دفع بالواليات المتحدة  و بريطانيا إلى التدخل بذريعة أن العراق   04400440

11الذي يشكل تهديدا للسلم و األمن الدوليين .  الذي يشكل تهديدا للسلم و األمن الدوليين .    619619خرقت أحكام القرار رقم خرقت أحكام القرار رقم 
                                                                                

  

    WWiilllliiaamm  HHOOWWAARRDDفنادى فنادى ،،هذا التدخل إلى عدة حجج هذا التدخل إلى عدة حجج   يؤسس العديد من المؤلفينيؤسس العديد من المؤلفين

TTAAFFTT    وو  
22
  TToodddd  BBUUCCHHWWAALLDD   بحجة أمريكية مؤسسة على أن عدم احترام العراق بحجة أمريكية مؤسسة على أن عدم احترام العراق

  يمنح ترخيص باستعمال القوة يمنح ترخيص باستعمال القوة   04400440و قرار و قرار   691691لقرارات مجلس األمن رقم لقرارات مجلس األمن رقم 
33
لصالح لصالح   

و يستندان لتبرير حجتهما على أساس إعالن األمين العام لألمم المتحدة و يستندان لتبرير حجتهما على أساس إعالن األمين العام لألمم المتحدة   ،،و حلفائهاو حلفائها  أمريكاأمريكا

الذي أسس على خرق هذه األخيرة ألحكام الذي أسس على خرق هذه األخيرة ألحكام   ..اثر الغارات الجوية على العراقاثر الغارات الجوية على العراق،،  02230223فيفي

      LLaa  vviioollaattiioonn  ppaatteennttee  ddeess  oobblliiggaattiioonnss((  02200220))  691691القرار رقم القرار رقم 
44

كما استندت كما استندت   

تتمثل في التفسير التعسفي للفقرة األخيرة لنص قرار تتمثل في التفسير التعسفي للفقرة األخيرة لنص قرار   الواليات المتحدة على حجة أخرىالواليات المتحدة على حجة أخرى

العراق نتيجة العراق نتيجة   ستوجههاستوجههاالذي نص على العواقب الخطيرة التي الذي نص على العواقب الخطيرة التي   04400440مجلس األمن رقم مجلس األمن رقم 

إذ فسر كترخيص ضمني للتدخل عن طريق استعمال القوة إذ فسر كترخيص ضمني للتدخل عن طريق استعمال القوة   ،،انتهاكها المستمر اللتزاماتهاانتهاكها المستمر اللتزاماتها

55المسلحة.المسلحة.
      

ث اعتبرت ترخيص استعمال القوة ث اعتبرت ترخيص استعمال القوة دعمت الحكومة البريطانية الموقف األمريكي حيدعمت الحكومة البريطانية الموقف األمريكي حي

في في   ،،يضفي المشروعية على استعمال القوة ضد العراقيضفي المشروعية على استعمال القوة ضد العراق  691691المنصوص عليه في قرار المنصوص عليه في قرار 

نتيجة خرقها إلحدى شروط إطفاء نتيجة خرقها إلحدى شروط إطفاء ،،كل مرة يكون تصرفها مهددا للسلم و األمن الدوليين كل مرة يكون تصرفها مهددا للسلم و األمن الدوليين 

قرار مجلس األمن رقم قرار مجلس األمن رقم   ،،.أو بعبارة أخرى.أو بعبارة أخرى619619النار المنصوص عليها في قرار رقم النار المنصوص عليها في قرار رقم 

                                                                              
11
  ))  FFlloorreennccee  NNgguuyyeenn  ––RROOUUAAUULLTT  ;;  LL’’iinntteerrvveennttiioonn  AArrmmééee  eenn  IIRRAAKK  eett  ssoonn  ooccccuuppaattiioonn  aauu  rreeggaarrdd  dduu  

ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  RRGGDDIIPP,,  22000033--44,,  PP  883399..  
  

22
لوزارة الخارجية لوزارة الخارجية ( هما المستشار القانوني لوزارة الخارجية األمريكية و المستشار القانوني المساعد للعالقات السياسية و العسكرية ( هما المستشار القانوني لوزارة الخارجية األمريكية و المستشار القانوني المساعد للعالقات السياسية و العسكرية     

  األمريكية.األمريكية.
  

  
33
))  AAnniiss  BBEENNFFLLAAHH  ;;  EEssssaaii  ddee  ssyynntthhèèssee,,  OOpp..cciitt..  ,,pp  8811..  

44
  ))  XXaavviieerr  PPAARRCCRREEAAUU  ;;  DDee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  aauu  KKoossoovvoo,,,,  OOpp..cciitt..  ,,pp  118822..  

  
55
  ))  RRaahhiimm  KKHHEERRAADD  ;;  QQuueellqquueess  oobbsseerrvvaattiioonnss  àà  pprrooppooss  ddee  llaa  gguueerrrree  eenn  IIrraakk  iinn  lleess  iimmpplliiccaattiioonnss  ddee  llaa  

gguueerrrree  eenn  IIrraakk,,  ccoollllooqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaall  dduu  1122  aauu  1133  MMaaii  22000044  ;;  FFaaccuullttéé  ddee  ddrrooiitt  dd’’ééccoonnoommiiee  eett  ddee  

ggeessttiioonn  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  dd’’AAnnggeerrss  ;;  EEddiittiioonn  AA  PPeeddoonnee,,  pp  88..    
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يمنح المجال للتدخل االنفرادي في العراق ألن هذا القرار يحيلنا ضمنيا إلى يمنح المجال للتدخل االنفرادي في العراق ألن هذا القرار يحيلنا ضمنيا إلى   04400440

11فهناك عالقة استمرارية تربط بين هذه القرارات.فهناك عالقة استمرارية تربط بين هذه القرارات.  ،،القرارات السابقةالقرارات السابقة
  

  

حجة أخرى لتدعيم النظرة حجة أخرى لتدعيم النظرة     MMiicchheell  GGLLEENNNNOONNتبنى الباحث القانوني األمريكي تبنى الباحث القانوني األمريكي 

مم المتحدة تمنع التدخل األمريكي في مم المتحدة تمنع التدخل األمريكي في قائال بأنه ال توجد أية قاعدة في ميثاق األقائال بأنه ال توجد أية قاعدة في ميثاق األ،،األمريكية األمريكية 

تقادمت نتيجة تطبيقات الدول ظهرت تقادمت نتيجة تطبيقات الدول ظهرت   ،،من الميثاق بعيدة عن التطبيقمن الميثاق بعيدة عن التطبيق  44//11العراق .فالمادة العراق .فالمادة 

و هذا ما تأكد ألول مرة بمناسبة تدخل حلف و هذا ما تأكد ألول مرة بمناسبة تدخل حلف ،،في مكانها فكرة جديدة تسمح باستعمال القوة في مكانها فكرة جديدة تسمح باستعمال القوة 

22شمال األطلسي في الكوسوفو. شمال األطلسي في الكوسوفو. 
  

  

إلى سوء تفسير نص إلى سوء تفسير نص   ،،ستندة على الترخيص الضمنيستندة على الترخيص الضمنييرجع أصل الحجة األمريكية الميرجع أصل الحجة األمريكية الم

  التي تعادلها باللغة الفرنسية التي تعادلها باللغة الفرنسية     MMaatteerriiaall  BBeeaacchhفعبارة فعبارة ،،باللغة االنجليزية باللغة االنجليزية   04400440قرار قرار 

VViioollaattiioonn    SSuubbssttaannttiieellllee     من اتفاقية فيينا لقانون من اتفاقية فيينا لقانون   6161مستوحاة من نص المادة مستوحاة من نص المادة

نتيجة اإلخالل نتيجة اإلخالل   ،،عمل بهاعمل بهافي الجزء المتعلق بانقضاء المعاهدات أو إيقاف الفي الجزء المتعلق بانقضاء المعاهدات أو إيقاف ال  ،،المعاهداتالمعاهدات

33بهابها
..
  

  

      

                                                                              
11
  ))  AAnniiss  BBEENNFFLLAAHH  ;;  EEssssaaii  ddee  ssyynntthhèèssee,,  OOpp..cciitt..  pp  8822  

  ::أنظر أيضاأنظر أيضا
LLaa  lleettttrree  dduu  rreepprréésseennttaanntt  ppeerrmmaanneenntt  dduu  RRooyyaauummee  UUnnii  aauuxx  NNaattiioonnss  UUnniieess,,  aaddrreesssséé  aauu  pprrééssiiddeenntt  dduu  

ccoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  qquuii  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  cceettttee  iinntteerrpprrééttaattiioonn  ssuurr  [[hhttttpp::////wwwwww..ppmm..ggoovv..uukkJJpprriinntt//ppaaggee33228877..aasspp]]....    
  

  
22
  MMaarryy  EElllléénnee  OO’’CCOONNNNEELLLL  ::  LLaa  ddooccttrriinnee  AAmméérriiccaaiinnee  eett  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  eenn  IIrraakk,,  AAFFDDII  22000033,,  PP  33..    

33
  ))  PPhhiilliippppee  WWEECCKKEELL  ::  LL’’uussaaggee  ddéérraaiissoonnnnaabbllee  ddee  llaa  ffoorrccee  ,,RRGGBBIIPP,,  22000033//22,,  PPPP  338844--338855..    

  .                                                                   .                                                                   77677767من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات   6060أنظر المادة أنظر المادة --
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 . الفرع الثاني: الحرب األنجلو أمريكية على العراق تتنافى و أحكام القانون الدولي

دون حصولها على موافقة دون حصولها على موافقة   11131113ي ي ففمتحدة األمريكية حربا ضد العراق متحدة األمريكية حربا ضد العراق شنت الواليات الشنت الواليات ال

  ،،مجلس األمنمجلس األمن
11

قوة قوة أي ترخيص ضمني أو صريح الستعمال الأي ترخيص ضمني أو صريح الستعمال ال  04400440فلم يتضمن قرار فلم يتضمن قرار   

22وال القرارات األخرى الالحقة المتبناة في إطار األزمة.وال القرارات األخرى الالحقة المتبناة في إطار األزمة.
                                                                                                                                    

  

اعتمدت الواليات المتحدة لتبرير حربها على العراق االدعاء بامتالكها أسلحة الدمار اعتمدت الواليات المتحدة لتبرير حربها على العراق االدعاء بامتالكها أسلحة الدمار 

خاصة منظمة القاعدة مما خاصة منظمة القاعدة مما   ،،الشامل و بحجة أن العراق لها عالقة بالجماعات اإلرهابيةالشامل و بحجة أن العراق لها عالقة بالجماعات اإلرهابية

  ،،العالميالعالمييشكل خطر على األمن يشكل خطر على األمن 
33

44وعلى الواليات المتحدة األمريكية. وعلى الواليات المتحدة األمريكية.   
لذلك فضلت لذلك فضلت   

كما وصفه الرئيس األمريكي في كلماته في كما وصفه الرئيس األمريكي في كلماته في   ،،اإلدارة األمريكية عمال عسكريا وقائيا متمردااإلدارة األمريكية عمال عسكريا وقائيا متمردا

55بأنه إجراء ليس له سند قوى من القانون .بأنه إجراء ليس له سند قوى من القانون .  11111111وست بوينت في وست بوينت في 
  

  

العراق معارضة غالبية أعضاء الجماعة الدولية لكونها تتعارض مع العراق معارضة غالبية أعضاء الجماعة الدولية لكونها تتعارض مع شهدت الحرب ضد شهدت الحرب ضد 

قاعدة منع استعمال القوة في العالقات الدولية يعيد النظر في أحكام الميثاق و هذا ما صرح قاعدة منع استعمال القوة في العالقات الدولية يعيد النظر في أحكام الميثاق و هذا ما صرح 

بقوله أن التطبيقات األمريكية ليست بجديدة بقوله أن التطبيقات األمريكية ليست بجديدة   ،،عضو في اإلدارة األمريكيةعضو في اإلدارة األمريكية  JJoohhnn  HHOOOO  به  به  

66ليبيا ليبيا   ،،ديد من الدول منها بنماديد من الدول منها بنماإذ مورست ضد العإذ مورست ضد الع  ،،في هذا المجالفي هذا المجال
و العراق اثر الهجوم و العراق اثر الهجوم   

. . 02100210على المركز النووي في بغداد على المركز النووي في بغداد 
77
    

  

                                                                              
11
  ))  JJeeaann  MMaarrcc  SSOORREELL  ::  LL’’OOnnuu  eett  LL’’IIrraakk  llee  vviill  pplloommbb  nnee  ss’’eesstt  ppaass  ttrraannssffoorrmméé  eenn  oorr  ppuurr,,  RRGGDDIIPP  //44,,  pp  

884455..  
22
  ))IIbbiidd..  ::  pp146146  

33
  . . 716716ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،اإلرهاباإلرهاب  مكافحةمكافحة  فيفي  الدوليالدولي  ( نسيب نجيب: التعاون( نسيب نجيب: التعاون  

44
  ..260260ص ص ، ، 60096009  مصرمصر  ،،القانونيةالقانونية  الكتبالكتب  داردار  ،،الدوليينالدوليين  األمناألمن  وو  السلمالسلم  حفظحفظ  فيفي  األمناألمن  مجلسمجلس  ( أحمد عبد هللا علي أبو العال: تطور( أحمد عبد هللا علي أبو العال: تطور    

55
ص ص   ،،60026002  ،،2121المجلد المجلد   ،،707707العدد العدد ، ، مجلة السياسة الدولية مجلة السياسة الدولية   ،،مشروعية استخدام القوةمشروعية استخدام القوةالحرب األمريكية في العراق الحرب األمريكية في العراق   ::( شريف بسيوني ( شريف بسيوني     

260260 . .  
66
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee    ddééffeennssee,,  OOpp..cciitt..,,  pp  115577..    

77
  ))  PPaauull  TTAAVVEERRNNIIEERR    ::  LLaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  llééggaalliittéé  dduu  rreeccoouurrss  àà  llaa  ffoorrccee  ppaarr  lleess  ééttaattss  UUnniieess  ccoonnttrree  

LL’’IIrraakk  ,,iinn  RRaahhiimm  KKHHEERRAADD  ,,LLeess  iimmpplliiccaattiioonnss  ddee  llaa  gguueerrrree  eenn  IIrraakk,,  ccoollllooqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaall  dd’’AAnnggeerrss,,  

1122eett  1133  MMaaii  22000044,,  AA  PPeeddoonnee  ,,  PPaarriiss  ,,22000077,,  pppp  9911--9922  ..          
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11إن غزو العراق لم يكن مبررا و ال شرعيا.إن غزو العراق لم يكن مبررا و ال شرعيا.
ال سميا أن مفتشي األمم المتحدة لم يعثروا ال سميا أن مفتشي األمم المتحدة لم يعثروا   

.و لم .و لم 11131113//1010//1919على أسلحة الدمار الشامل. و هذا ما تأكد في تقاريرهم المقدمة في على أسلحة الدمار الشامل. و هذا ما تأكد في تقاريرهم المقدمة في 

22ارتباط بينها وبين المنظمات اإلرهابية خصوصا تنظيم القاعدة.ارتباط بينها وبين المنظمات اإلرهابية خصوصا تنظيم القاعدة.  يتأكد أييتأكد أي
                                                        

  

إذ يشكل إذ يشكل   ،،كما كشفت هذه الحرب إسقاط بعض المفاهيم الدولية. أهمها مبدأ الشرعية الدوليةكما كشفت هذه الحرب إسقاط بعض المفاهيم الدولية. أهمها مبدأ الشرعية الدولية

من شانها أن تدفع دوال أخرى من شانها أن تدفع دوال أخرى   ،،التدخل العسكري دون موافقة مجلس األمن سابقة خطيرةالتدخل العسكري دون موافقة مجلس األمن سابقة خطيرة

33السلوك في مناسبات أخرى. السلوك في مناسبات أخرى.   لمثل هذالمثل هذا
و تكرار هذه الممارسات يمهد الطريق لظهور و تكرار هذه الممارسات يمهد الطريق لظهور   

قواعد عرفية جديدة تنسخ القواعد القانونية الوضعية المستقرة كما تضعف هيبة القانون قواعد عرفية جديدة تنسخ القواعد القانونية الوضعية المستقرة كما تضعف هيبة القانون 

44الدولي و مبدأ السيادة الوطنية.الدولي و مبدأ السيادة الوطنية.
  

  

خلية خلية سبتمبر لخرق قاعدة منع التدخل في الشؤون الداسبتمبر لخرق قاعدة منع التدخل في الشؤون الدا  0000استغلت الواليات المتحدة أحداث استغلت الواليات المتحدة أحداث 

  ،،و جزء ال يتجزأ من القانون الدولي العرفي الملزم للجميعو جزء ال يتجزأ من القانون الدولي العرفي الملزم للجميع،،للدول التي تعتبر قاعدة راسخة للدول التي تعتبر قاعدة راسخة 

55من ميثاق األمم المتحدة .من ميثاق األمم المتحدة .  99//11فضال أنها وردت في نص المادة فضال أنها وردت في نص المادة 
إذ قضت على الحكومة إذ قضت على الحكومة   

و استندت في غزوها للعراق إلى ضرورة استبدال نظام الحكم و استندت في غزوها للعراق إلى ضرورة استبدال نظام الحكم   ،،الشرعية في أفغانستانالشرعية في أفغانستان

االستبدادي بإقامة نظام ديمقراطي لتخليص الشعب العراقي رغم عدم وجود أي قاعدة في االستبدادي بإقامة نظام ديمقراطي لتخليص الشعب العراقي رغم عدم وجود أي قاعدة في 

بتحرير بتحرير   تعلق األمرتعلق األمرحتى و لو حتى و لو   ..القانون الدولي تسمح باإلطاحة بأي نظام سياسي ألي دولةالقانون الدولي تسمح باإلطاحة بأي نظام سياسي ألي دولة

                                                                              
11
كما أدانها االتحاد كما أدانها االتحاد   ،،دوانية ظالمةدوانية ظالمةأدانت فيه هذه الحرب و اعتبرتها حربا عأدانت فيه هذه الحرب و اعتبرتها حربا ع  ،،60026002رس رس ماما  6464ول العربية قرار في ول العربية قرار في ( أصدرت جامعة الد( أصدرت جامعة الد    

  األوربي و االتحاد اإلفريقي و منظمة المؤتمر اإلسالمي و األمين العام السابق لألمم المتحدةاألوربي و االتحاد اإلفريقي و منظمة المؤتمر اإلسالمي و األمين العام السابق لألمم المتحدة

الذي أكد الذي أكد العراق، العراق، ع اإلنساني في ع اإلنساني في الخاص بالوضالخاص بالوض  74167416القرار رقم القرار رقم   60026002مارس مارس   6161) كوفي عنان (. و تأكيدا لذلك أصدر مجلس األمن في ) كوفي عنان (. و تأكيدا لذلك أصدر مجلس األمن في   

س قرار رقم س قرار رقم والتزام جميع الدول األعضاء على احترام سيادته و تكامله اإلقليمي. كما أصدر المجلوالتزام جميع الدول األعضاء على احترام سيادته و تكامله اإلقليمي. كما أصدر المجل  ،،العسكري في العراقالعسكري في العراق  فيه رفضه التدخلفيه رفضه التدخل

و اعترف لهما ببعض و اعترف لهما ببعض ..الذي اعترف فيه بأن تواجد القوات األمريكية البريطانية في العراق هو احتالل عسكري الذي اعترف فيه بأن تواجد القوات األمريكية البريطانية في العراق هو احتالل عسكري ، ،   60026002ماي ماي   6262في في   74127412

  سلطات االحتالل دون أن يعترف بشرعية التدخل العسكري في العراق .سلطات االحتالل دون أن يعترف بشرعية التدخل العسكري في العراق .

22
  ..227227ص ص     ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،الدوليينالدوليين  األمناألمن  وو  السلمالسلم  حفظحفظ  فيفي  األمناألمن  مجلسمجلس  تطورتطور  ( أحمد عبد هللا على أبو العال:( أحمد عبد هللا على أبو العال:    
33
  ..224224ص ص   ::  نفسهنفسه  ( المرجع:( المرجع:  

44
  ..711711ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،هابهاباإلراإلر  مكافحةمكافحة  فيفي  الدوليالدولي  ( نسيب نجيب: التعاون( نسيب نجيب: التعاون    

55
  ..266266ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،متغيرمتغير  عالمعالم  فيفي  الدوليةالدولية  الواجباتالواجبات  وو  ( علي إبراهيم: الحقوق( علي إبراهيم: الحقوق    
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تعبر عن حق الشعوب في تقرير المصير في تعبر عن حق الشعوب في تقرير المصير في ألن هذه القاعدة ألن هذه القاعدة   ،،شعبه و إقامة الديمقراطيةشعبه و إقامة الديمقراطية

11بعده الداخليبعده الداخلي
  ..  

  

تتضمن هذه الحرب مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي اإلنساني المتمثلة في اتفاقيات تتضمن هذه الحرب مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي اإلنساني المتمثلة في اتفاقيات   

التي نصت على الحماية الكافية للمدنيين التي نصت على الحماية الكافية للمدنيين   ..02420242جنيف األربع الصادرة و الموقع عليها في جنيف األربع الصادرة و الموقع عليها في 

تحالف العربي أثناء الحرب على أفغانستان و تحالف العربي أثناء الحرب على أفغانستان و أثناء القتال.و هو ما لم تراعيه قوات الأثناء القتال.و هو ما لم تراعيه قوات ال

22العراقالعراق
كما رفضت الواليات المتحدة إضفاء صفة أسرى الحرب على المعتقلين في كما رفضت الواليات المتحدة إضفاء صفة أسرى الحرب على المعتقلين في   ..  

حيث اعتبرتهم اإلدارة األمريكية حيث اعتبرتهم اإلدارة األمريكية   ،،««غوانتانامو غوانتانامو » » أفغانستان والمحتجزين في سجن أفغانستان والمحتجزين في سجن 

قررة بموجب قررة بموجب ال يمكنهم االستفادة من الحماية و الضمانات المال يمكنهم االستفادة من الحماية و الضمانات الم،،بمقاتلين غير شرعيين بمقاتلين غير شرعيين 

وقد تعرض المعتقلين في العراق لنفس وقد تعرض المعتقلين في العراق لنفس ..اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب 

33أبو غريب " أبو غريب " ″ ″ المعاملة في سجن المعاملة في سجن 
حيث مورست عليهم شتى صور التعذيب رغم كون حيث مورست عليهم شتى صور التعذيب رغم كون   ،،

  ذلك يتنافى و أحكام القانون الدولي اإلنساني .  ذلك يتنافى و أحكام القانون الدولي اإلنساني .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                              
11
  ))  RRaahhiimm  KKHHEERRAADD  ;;  RRaappppoorrtt  iinnttrroodduuccttiiff,,  qquueellqquueess  oobbsseerrvvaattiioonnss  àà  pprrooppooss  ddee  llaa  gguueerrrree  eenn  IIrraakk  ;;  OOpp--

cciitt  pp  1177..  
22
  .  .  427427ص ص   60066006  ،،لطبعة الثانيةلطبعة الثانيةاا  ،،دار النهضة العربيةدار النهضة العربية  ،،الدولي و الشرعية الدوليةالدولي و الشرعية الدوليةإلرهاب إلرهاب ( رجب عبد المنعم متولي: حرب ا( رجب عبد المنعم متولي: حرب ا    

33
  . . 710710ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،اإلرهاباإلرهاب  مكافحةمكافحة  فيفي  الدوليالدولي  ( نسيب نجيب: التعاون( نسيب نجيب: التعاون    

  : : أنظر أيضا أنظر أيضا 
--GGiillllee  AANNDDRREEAANNII  ::  LLaa  gguueerrrree  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  ;;  LLeess  ppiièèggeess  ddeess  mmoottss  AAFFRRII,,  22000033,,  PPPP  110055--110077..      

  . . 111111  صص  ،،السابقالسابق  المرجعالمرجع،،  االستباقيةاالستباقية  العسكريةالعسكرية  الضرباتالضربات: :   عمرعمر  عطيةعطية  حمدحمدأأ  الخيرالخير  أبوأبو  ::  نظرنظرأأ
--OOlliivviieerr  CCOORRTTEENN  ::  OOppéérraattiioonn  IIrraaqqii  FFrreeee  ddoomm  ppeeuutt--oonn  aaddmmeettttrree  ll’’aarrgguummeenntt  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  iimmpplliicciittee  

dduu  ccoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  RRBBDDII--22000033//11,,  PPPP  223300--224433..  
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  عي.عي.المبحث الثالث : تغيير طبيعة حق الدفاع الشرالمبحث الثالث : تغيير طبيعة حق الدفاع الشر

  

فالتطبيقات التعسفية فالتطبيقات التعسفية   ،،تكمن فعالية حق الدفاع الشرعي في طريقة تفسيره من طرف الدولتكمن فعالية حق الدفاع الشرعي في طريقة تفسيره من طرف الدول

لهذا الحق أعادت النظر في مفهومه المكرس في روح ميثاق األمم المتحدة. وغيرت لهذا الحق أعادت النظر في مفهومه المكرس في روح ميثاق األمم المتحدة. وغيرت 

يشمل الضربات الوقائية و االستباقية ضد عدوان لم يشمل الضربات الوقائية و االستباقية ضد عدوان لم   ،،طبيعته ليصبح مفهوما مرنا واسعاطبيعته ليصبح مفهوما مرنا واسعا

11الدولة بأنه وشيك الوقوع .الدولة بأنه وشيك الوقوع .  و إنما قدرتو إنما قدرت،،يقع بعد يقع بعد 
  

  

  NNaattiioonnaallاألمن القومي األمن القومي   استراتيجيةاستراتيجيةسبتمبر تبنت الواليات المتحدة سبتمبر تبنت الواليات المتحدة   0000بعد أحداث بعد أحداث 

SSeeccuurriittyy  SSttrraatteeggyy   إذ ال يمكنها إذ ال يمكنها   ..أسلحة الدمار الشاملأسلحة الدمار الشامل  إنشارإنشارلمكافحة اإلرهاب و منع لمكافحة اإلرهاب و منع

22االعتماد على سياسة الردع و االحتواء لمواجهة التهديدات األمنية الراهنة.االعتماد على سياسة الردع و االحتواء لمواجهة التهديدات األمنية الراهنة.
نتطرق في نتطرق في   

( والى التفسير الموسع للمادة ( والى التفسير الموسع للمادة   00هذا المبحث إلى نظرية الدفاع الشرعي الوقائي )المطلب هذا المبحث إلى نظرية الدفاع الشرعي الوقائي )المطلب 

  (.(.  11  من الميثاق )المطلبمن الميثاق )المطلب  1010

  

  المطلب األول: نظرية الدفاع الشرعي الوقائيالمطلب األول: نظرية الدفاع الشرعي الوقائي

  

التي تهدف إلى تخريب التي تهدف إلى تخريب   ،،تعد هذه النظرية من األفكار الهدامة في القانون الدولي العامتعد هذه النظرية من األفكار الهدامة في القانون الدولي العام

سنتطرق إلى سنتطرق إلى   تجد أساسها في القانون الدولي التقليدي.تجد أساسها في القانون الدولي التقليدي.  ،،ي الذي وضعه الميثاقي الذي وضعه الميثاقالنظام القانونالنظام القانون

  دراسة أساسها القانوني )الفرع األول  ( و تطبيقات الدول )الفرع الثاني( .دراسة أساسها القانوني )الفرع األول  ( و تطبيقات الدول )الفرع الثاني( .

  

  

  

  

  
                                                                              

11
  . . 77ص ص ،،المرجع السابق المرجع السابق ،،  االستباقيةاالستباقية  العسكريةالعسكرية  الضرباتالضرباتد عطية: د عطية: ( أبو الخير أحم( أبو الخير أحم    

22
  ))  NNiiccoollee  VVIILLBBOOUUXX  ::  PPrréévveennttiioonn  oouu  pprrééeemmppttiioonn  ??  UUnn  ddéébbaatt  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  ;;  EEddiittiioonn  EEccoonnoommiiccaa,,  

PPaarriiss  ;;  22000077,,  pp  11..  
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  نظرية الدفاع الشرعي الوقائينظرية الدفاع الشرعي الوقائيللالفرع األول: األساس القانوني الفرع األول: األساس القانوني 

  

التي كانت سائدة قبل وضع ميثاق التي كانت سائدة قبل وضع ميثاق يرى أنصار هذه النظرية أن القاعدة الدولية العرفية يرى أنصار هذه النظرية أن القاعدة الدولية العرفية   

فهي قاعدة تجيز الدفاع الشرعي الوقائي فهي قاعدة تجيز الدفاع الشرعي الوقائي   ،،من الميثاقمن الميثاق  1010األمم المتحدة لم تعدلها المادة األمم المتحدة لم تعدلها المادة 

  الذي يعود نشأته إلى قضيتين مشهورتين تتمثالن في الكارولين و فرجينيوس .  الذي يعود نشأته إلى قضيتين مشهورتين تتمثالن في الكارولين و فرجينيوس .  

  

.تتلخص .تتلخص   بين الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيابين الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا  01390139وقعت حادثة الكارولين في وقعت حادثة الكارولين في 

تقوم بتموين بعض الجماعات المتمردة ضد الحكم تقوم بتموين بعض الجماعات المتمردة ضد الحكم ،،وقائعها في أنها سفينة تجارية وقائعها في أنها سفينة تجارية 

داخل الحدود األمريكية داخل الحدود األمريكية   ))    ((  FFoorrtt  SScchhlloosssseerrالبريطاني في كندا.تم إغراقها في منطقة البريطاني في كندا.تم إغراقها في منطقة 

11من طرف القوات البريطانية من طرف القوات البريطانية   01390139ديسمبر ديسمبر   3131ليلة ليلة ،،المجاورة لكندا المجاورة لكندا 
. و قد أصيب أثناء . و قد أصيب أثناء 

لكارولين بعض رعايا الواليات المتحدة األمريكية .فاحتج مجلس الوزراء لكارولين بعض رعايا الواليات المتحدة األمريكية .فاحتج مجلس الوزراء االستيالء على ااالستيالء على ا

22طالبا بالتعويض عن هذه الخسائر.طالبا بالتعويض عن هذه الخسائر.  ،،على هذا االعتداءعلى هذا االعتداء
وردت بريطانيا "بأن تدمير وردت بريطانيا "بأن تدمير   

الكارولين لم يكن إال عمال ضروريا من أعمال الدفاع  عن النفس .و إن هذه الضرورة الكارولين لم يكن إال عمال ضروريا من أعمال الدفاع  عن النفس .و إن هذه الضرورة 

33ئل". ئل". لم تترك وقتا كافيا الختيار الوسالم تترك وقتا كافيا الختيار الوسا،،حالة حالة 
  

  

قامت السلطات األمريكية و البريطانية بتبادل الرسائل حول مشروعية عمل القوات قامت السلطات األمريكية و البريطانية بتبادل الرسائل حول مشروعية عمل القوات 

. التي بعثها وزير الخارجية . التي بعثها وزير الخارجية 02410241جويلية جويلية   1919أهمها الرسالة المؤرخة في أهمها الرسالة المؤرخة في ،،البريطانية البريطانية 

  LL’’oorrdd  AASSHHDDUURRTTOONN  ممثل الحكومة البريطانيةممثل الحكومة البريطانية  إلىإلىDDaanniieell  WWEEBBSSTTEERR  األمريكي األمريكي 

إال إذا استطاعت إال إذا استطاعت   ،،اني ال يمكن اعتباره عمال مشروعااني ال يمكن اعتباره عمال مشروعاأكد فيها "أن العمل البريطأكد فيها "أن العمل البريط  ..  

الحكومة البريطانية أن تثبت توفر الضرورة الملحة و الشاملة على نحو لم يترك حرية الحكومة البريطانية أن تثبت توفر الضرورة الملحة و الشاملة على نحو لم يترك حرية 

  اختيار الوسيلة وال الفرصة للتفكير و التدبر في األمر".اختيار الوسيلة وال الفرصة للتفكير و التدبر في األمر".

  

                                                                              
11
  ))  JJeeaann  DDEELLIIVVAANNIISS  ::  LLaa  llééggiittiimmee    ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  PPuubblliicc,,  OOpp..cciitt..,,  pppp  1133--1144..  

22
  ..2020ص ص   ،،السابقالسابق  ععالمرجالمرج  الجنائي،الجنائي،  الدوليالدولي  القانونالقانون  فيفي  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  ( محمد خلف: حق( محمد خلف: حق  

33
  ))  OOlliivviieerr  CCOORRTTEENN  ::  LLee  rreettoouurr  ddeess  gguueerrrreess  pprréévveennttiivveess  ;;  LLee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  mmeennaaccéé,,  EEddiittiioonn  

LLAABBOORR,,  22000033,,  pp  1144..  
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ضرورة ضرورة   ككفهنافهنا  ،،الشروطالشروطقائلة بتوفر هذه قائلة بتوفر هذه   ،،وقد ردت الحكومة البريطانية في اليوم التاليوقد ردت الحكومة البريطانية في اليوم التالي  

11ملحة و تهديد وشيك دفعها إلى التصرف للوقاية من الهجمات في المستقبل ملحة و تهديد وشيك دفعها إلى التصرف للوقاية من الهجمات في المستقبل 
..  

  

إليضاح المعايير المقدمة من طرف الحكومتين البريطانية و إليضاح المعايير المقدمة من طرف الحكومتين البريطانية و     vviirrggiinniiuussجاءت حادثة جاءت حادثة 

22األمريكية و لتأسيس حق الدفاع الشرعي الوقائي. األمريكية و لتأسيس حق الدفاع الشرعي الوقائي. 
و تتخلص وقائعها في سفينة أمريكية و تتخلص وقائعها في سفينة أمريكية   

  3030ن في الحرب األهلية ضد الحكومة االسبانية. و في ن في الحرب األهلية ضد الحكومة االسبانية. و في استعملها الثوار الكوبيياستعملها الثوار الكوبيي

  في أعالي البحار و قامت بسجن في أعالي البحار و قامت بسجن ))  ((  TToorrnnaaddooأوقفتها سفينة اسبانية حربية أوقفتها سفينة اسبانية حربية   02930293أكتوبرأكتوبر

  طاقمها و ركابها و تم الحكم على البعض باإلعدامطاقمها و ركابها و تم الحكم على البعض باإلعدام
33
  ..  

  

  ،،يياستندت الحكومة االسبانية في تصرفها بأنه استثناء لقاعدة من قواعد القانون الدولاستندت الحكومة االسبانية في تصرفها بأنه استثناء لقاعدة من قواعد القانون الدول

  المتمثلة في عدم توقيف السفن التجارية في أعالي البحارالمتمثلة في عدم توقيف السفن التجارية في أعالي البحار
44

. و قد عارضت الحكومة . و قد عارضت الحكومة 

55البريطانية هذا التصرف بقولها بعدم توفر شروط الدفاع الشرعي الوقائي .البريطانية هذا التصرف بقولها بعدم توفر شروط الدفاع الشرعي الوقائي .
  

  

في حالة التهديد في حالة التهديد   ،،حسب مؤيدي هذه النظرية يكون اللجوء إلى استعمال القوة مشروعاحسب مؤيدي هذه النظرية يكون اللجوء إلى استعمال القوة مشروعا

حيث لم حيث لم   ،،ما كان مبدأ اللجوء إلى استعمال القوة مباحا ما كان مبدأ اللجوء إلى استعمال القوة مباحا ال أهمية لها عندال أهمية لها عند  أنهاأنها  الوشيك. غيالوشيك. غي

يقم المؤلفين بتحديد هذه القواعد العرفية المستمدة من قضيتي الكارولين و فرجينيوس إال يقم المؤلفين بتحديد هذه القواعد العرفية المستمدة من قضيتي الكارولين و فرجينيوس إال 

66بعد اندالع الحرب العالمية األولى .بعد اندالع الحرب العالمية األولى .
  

  

                                                                              
11
﴿﴿    LL’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  éécchhaannggééee  eennttrree  lleess  rreepprréésseennttaannttss  aamméérriiccaaiinnss  eett  bbrriittaannnniiqquueess  eesstt  ddiissppoonniibbllee  

ssuurr  llee  ssiittee  ::  hhttttpp::////wwwwww..yyaallee..eedduu//llaawwwweebb//aavvaalloonn//ddiipplloommaaccyy//bbrriittiiaann//bbrr--11884422dd..hhttmm##wweebb11  

  
22
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee    ddééffeennssee,,  OOpp..cciitt..,,  pppp111166--116677..  

  

  
33
  ))  JJeeaann  DDEELLIIVVAANNIISS  ::  LLaa  llééggiittiimmee    ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  PPuubblliicc  ,,OOpp--cciitt,,  pppp  1155--1166..  

44
  ..790790ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،الجنائيالجنائي  الدوليالدولي  القانونالقانون  فيفي  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  ( مجمد خلف: حق( مجمد خلف: حق    

55
    قائال:قائال:(صرح ممثل الحكومة البريطانية (صرح ممثل الحكومة البريطانية     

BBiieenn  ddeess  aacctteess  eeffffeeccttuuééss  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  ppaarr  uunnee  NNaattiioonn,,  ttoouutt  ccoommmmee  ppaarr  uunn  

iinnddiivviidduu,,  aaffiinn  ddee  ppaarreerr  àà  uunnee  mmeennaaccee  iimmmmiinneennttee  eett  cceerrttaaiinnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  eexxccuussééss..  MMaaiiss  aapprrèèss  llaa  

ccaappttuurree  dduu  VViinnggiinniiuuss  eett  ssoonn  ééqquuiippaaggee,,  uunnee  nnéécceessssiittéé  cceerrttaaiinnee  eett  iimmmmééddiiaattee  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  nnee  

ppoouuvvaaiitt  ppaass  êêttrree  iinnvvooqquuééee..  
66
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee    ddééffeennssee,,  OOpp..cciitt..,,  pp  116699..  
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11شهرة تاريخية أيدتها اآلراء الفقهية و التطبيقات العملية .شهرة تاريخية أيدتها اآلراء الفقهية و التطبيقات العملية .  WWeebbsstteerrاكتسبت صياغة اكتسبت صياغة 
على على   

اثر غزو ألمانيا اثر غزو ألمانيا ،،بيل المثال استندت عليها المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ بيل المثال استندت عليها المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ سس

حيث رفضت المحكمة استناد األلمان إلى حق الدفاع الشرعي لعدم توفر حيث رفضت المحكمة استناد األلمان إلى حق الدفاع الشرعي لعدم توفر   ،،للنرويجللنرويج

  ،،شروطهشروطه
22

كما تبنتها محكمة العدل الدولية في قضية األنشطة العسكرية و شبه العسكرية كما تبنتها محكمة العدل الدولية في قضية األنشطة العسكرية و شبه العسكرية 

..  02160216في نيكاراجوا قي في نيكاراجوا قي 
33
  

  

  ميثاق األمم المتحدة لم يعطي أي مكانة لالستناد إلى حق ميثاق األمم المتحدة لم يعطي أي مكانة لالستناد إلى حق من من   1010أن تكريس المادة أن تكريس المادة إال إال 

    الدفاع الشرعي الوقائيالدفاع الشرعي الوقائي
44

  ،،فلجئوا مؤيدي هذه النظرية إلى البحث عن حجج أخرىفلجئوا مؤيدي هذه النظرية إلى البحث عن حجج أخرى  ،،

55( لتبرير وجودها .( لتبرير وجودها .((  AArrgguummeennttss  MMééttaajjuurriiddiiqquueessقانونية منها و خارجة عن القانون قانونية منها و خارجة عن القانون 
    

  

  لنظرية الدفاع الشرعي الوقائيلنظرية الدفاع الشرعي الوقائي  الفرع الثاني: تطبيقات الدولالفرع الثاني: تطبيقات الدول

  

الدول التي تحتفظ لنفسها بحق البدء بالهجوم أو الدفاع الشرعي الوقائي في عالمنا المعاصر الدول التي تحتفظ لنفسها بحق البدء بالهجوم أو الدفاع الشرعي الوقائي في عالمنا المعاصر 

  في مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية و إسرائيل.                    في مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية و إسرائيل.                      ،،محدودة العددمحدودة العدد

  

  11يفت بأنها وقائية. ففي يفت بأنها وقائية. ففي كك  ،،استندت إسرائيل في استراتيجيتها العسكرية إلى عدة حروباستندت إسرائيل في استراتيجيتها العسكرية إلى عدة حروب  

صرحت الحكومة اإلسرائيلية بأن قصف المخيمات الفلسطينية في لبنان يعد صرحت الحكومة اإلسرائيلية بأن قصف المخيمات الفلسطينية في لبنان يعد   02910291ديسمبر ديسمبر 

من أعمال الدفاع الشرعي الوقائي. كل أعضاء مجلس األمن أدانت هذا التدخل. إال أنه لم من أعمال الدفاع الشرعي الوقائي. كل أعضاء مجلس األمن أدانت هذا التدخل. إال أنه لم 

يات يات لسبب استعمال الواللسبب استعمال الوال  ،،يتم المصادقة على قرارات هذا العضو المتعلقة بهذه القضيةيتم المصادقة على قرارات هذا العضو المتعلقة بهذه القضية

66المتحدة لحق الفيتو. المتحدة لحق الفيتو. 
  

  

                                                                              
11
  ..9191ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،االستباقيةاالستباقية  العسكريةالعسكرية  الضرباتالضربات: : ( أبو الخير أحمد عطية عمر( أبو الخير أحمد عطية عمر  

22
  ))  AAnniiss  BBEENNFFLLAAHH::  EEssssaaii  ddee  ssyynntthhèèssee,,  OOpp..cciitt..,,  pp  9955..  

--LLee  jjuuggeemmeenntt  ddee  11
eerr  

OOccttoobbrree  11994466,,  ddaannss  llee  pprrooccèèss  ddeess  ggrraannddss  ccrriimmiinneellss  ddee  gguueerrrree  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  

mmiilliittaaiirree,,  NNuurreemmbbeerrgg,,  11994477..  
33
  ))  NNiiccoollee  VVIILLBBOOUUXX  ::  PPrréévveennttiioonn  oouu  pprrééeemmppttiioonn  ??  ,,OOpp,,..cciitt..  ,,  pp  6644..  

  

  
44
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,    OOpp..cciitt..  ,,pp  117700..  

55
  ..764764ص ص   ،،60060044  عمان,عمان,  وائل ،وائل ،ر ر دادا  ،،استخدام القوة في القانون الدولي المعاصراستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر    ى:ى:الموسالموس( محمد خليل ( محمد خليل     

66
  ))  AAnniiss  BBEENNFFLLAAHH::  EEssssaaii  ddee  ssyynntthhèèssee,,  OOpp..cciitt..,,  pp  110033..  
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تذرعت إسرائيل بنفس النظرية إثر هجومها الجوي على المفاعل النووي)أوزيراك ( تذرعت إسرائيل بنفس النظرية إثر هجومها الجوي على المفاعل النووي)أوزيراك ( 

بحجة أن العراق استخدمت هذا المفاعل إلنتاج قنبلة ذرية ليستخدمها بحجة أن العراق استخدمت هذا المفاعل إلنتاج قنبلة ذرية ليستخدمها   ،،02100210العراقي في العراقي في 

يستوجب ضرورة يستوجب ضرورة   ،،في حربه النووية مع إسرائيل. و هذا ما يشكل تهديد وشيك و خطيرفي حربه النووية مع إسرائيل. و هذا ما يشكل تهديد وشيك و خطير

11لتصرفلتصرفاا
يشكل مخالفة يشكل مخالفة   ،،.و قد أدان مجلس األمن هذا الهجوم و اعتبره غير مشروع.و قد أدان مجلس األمن هذا الهجوم و اعتبره غير مشروع  

22خطيرة ألحكام الميثاق و لقواعد السلوك الدولي .خطيرة ألحكام الميثاق و لقواعد السلوك الدولي .
  

  

  02160216شنت القوات العسكرية اإلسرائيلية هجوما مسلحا على األراضي المصرية في شنت القوات العسكرية اإلسرائيلية هجوما مسلحا على األراضي المصرية في 

33اء.اء.بحجة إزالة الخطر إزاء قواعد الفدائيين المتواجدة في شبه جزيرة سينبحجة إزالة الخطر إزاء قواعد الفدائيين المتواجدة في شبه جزيرة سين
بهدف منع بهدف منع   

  02140214التي عقدتها في التي عقدتها في ،،القوات المسلحة المصرية من استيعاب صفقة األسلحة التشككية القوات المسلحة المصرية من استيعاب صفقة األسلحة التشككية 

44حتى ال تشكل تهديدا ضدها .حتى ال تشكل تهديدا ضدها .
  ،،كما قامت فرنسا و بريطانيا بشن هجوم مشترك على مصركما قامت فرنسا و بريطانيا بشن هجوم مشترك على مصر

بحجة ضمان حرية المالحة في قناة السويس. فشل مجلس األمن في إزالة العدوان نتيجة بحجة ضمان حرية المالحة في قناة السويس. فشل مجلس األمن في إزالة العدوان نتيجة 

باالستناد إلى باالستناد إلى   ،،فدعت الجمعية العامة لحل األزمةفدعت الجمعية العامة لحل األزمة  ،،الدول المذكورة لحق الفيتوالدول المذكورة لحق الفيتواستخدام هذه استخدام هذه 

الذي قضى الذي قضى   ،،02160216نوفمبرنوفمبر  11في في   229229قرار االتحاد من أجل السالم. فأصدرت قرارها رقم قرار االتحاد من أجل السالم. فأصدرت قرارها رقم 

فرنسا و بريطانيا ضد فرنسا و بريطانيا ضد   ،،بضرورة وقف جميع األعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيلبضرورة وقف جميع األعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل

من من   1010ظرية الدفاع الشرعي الوقائي طبقا للمادة ظرية الدفاع الشرعي الوقائي طبقا للمادة مصر. كما أكدت على عدم مشروعية نمصر. كما أكدت على عدم مشروعية ن

55الميثاق .الميثاق .
  

  

التي استندت فيها إسرائيل صراحة إلى حق التي استندت فيها إسرائيل صراحة إلى حق   ،،02690269تجدر اإلشارة إلى حرب الستة أيام في تجدر اإلشارة إلى حرب الستة أيام في 

مصر والعربية السعودية مصر والعربية السعودية   ،،العراقالعراق  ،،األردناألردن  ،،الدفاع الشرعي الوقائي. فهجومها على سورياالدفاع الشرعي الوقائي. فهجومها على سوريا

،،مبرره الوقاية من هجوم محتمل وشيك الوقوع مبرره الوقاية من هجوم محتمل وشيك الوقوع 
66

بسبب حركة القوات المصرية عبر بسبب حركة القوات المصرية عبر   

                                                                              
11
  ))  NNaarrcciissssee  MMOOUUEELLLLÉÉ  KKOOMMBBII  ::  llaa  gguueerrrree  pprréévveennttiivvee  eett  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  OOpp..cciitt..,,  pp  110099..  

22
  ))CClleelliiee  BBEESS::  LLee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  llee  ccoonncceepptt  ddee  gguueerrrree  pprréévveennttiivvee  ??  iinnRRaahhiimm  KKHHEERRAADD  ((  ssss))ddiirr,,    

lleess  iimmpplliiccaattiioonnss  ddee  llaa  gguueerrrree  eenn  IIrraakk,,  ccoollllooqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaall  DD’’AAnnggeerrss,,  1122eett  1133  mmaaii  22000044  ,,EEddiittiioonn  AA  

ppeeddoonnee  ,,PPaarriiss  ;;  OOpp,,  cciitt  ,,pp  110044..    

  . .   77771717جوان جوان   7777الصادر في الصادر في   ،،411411قرار مجلس األمن رقم قرار مجلس األمن رقم   ::أنظر أيضا أنظر أيضا 
33
  677677--601601ص ص ص ص ،،دار المريخ للنشر دار المريخ للنشر   ،،ي استراتيجية إسرائيل العسكريةي استراتيجية إسرائيل العسكريةالحرب الوقائية فالحرب الوقائية ف    ::( جميل عائد الجبوري( جميل عائد الجبوري  

  
44
أكتوبر أكتوبر ، ،   2121المجلد المجلد   790790العدد العدد ، ، مجلة السياسة الدولية مجلة السياسة الدولية ، ، يجية األمنية األمريكية الجديدة يجية األمنية األمريكية الجديدة الضربات الوقائية في االستراتالضربات الوقائية في االسترات  ::(حسام سويلم (حسام سويلم     

  ..677677ص ص ,,    60066006
55
  ..701701--709709ص ص   السابق،السابق،المرجع المرجع ،،  االستباقيةاالستباقية  العسكريةالعسكرية  الضرباتالضرباتأبو الخير أحمد عطية عمر: أبو الخير أحمد عطية عمر:   ((    

66
  ))  IIvvoo  HH  DD’’AAAALLAAEERR  ::  ll’’uussaaggee  ddee  llaa  ffoorrccee  ddaannss  uunn  mmoonnddee  eenn  cchhaannggeemmeenntt  ppeerrssppeeccttiivveess  AAmméérriiccaaiinneess  

eett  EEuurrooppééeennnneess,,  AAFFRRII  ;;  22000033,,  pp  222211..  



  

  

  

9933  

  

..انسحبت قوات حفظ السالم في المنطقةانسحبت قوات حفظ السالم في المنطقة،،السناء السناء 
11

ث تبنى مجلس ث تبنى مجلس وكرد فعل لهذه األحداوكرد فعل لهذه األحدا  

..الذي طلب بموجبه سحب القوات اإلسرائيلية من األراضي المحتلةالذي طلب بموجبه سحب القوات اإلسرائيلية من األراضي المحتلة  141141األمن قرار رقم األمن قرار رقم 
22
    

  

في عدة تدخالتها في عدة تدخالتها و قد تذرعت الواليات المتحدة األمريكية بنظرية الدفاع الشرعي الوقائي و قد تذرعت الواليات المتحدة األمريكية بنظرية الدفاع الشرعي الوقائي 

بل ادعت استنادها بل ادعت استنادها ،،.غير أنها لم تعلن ذلك صراحة .غير أنها لم تعلن ذلك صراحة   02610261أهمها أزمة كوبا في أهمها أزمة كوبا في ،،العسكرية العسكرية 

،،  من الميثاق المتعلق باالتفاقيات اإلقليميةمن الميثاق المتعلق باالتفاقيات اإلقليمية  1111إلى المادة إلى المادة 
33

و إلى المادة السادسة و الثامنة و إلى المادة السادسة و الثامنة   

  من االتفاق األمريكيمن االتفاق األمريكي
44

بأنه إجراء بأنه إجراء   ،،للتعاون المتبادل و قد صرح الرئيس األمريكي كينيديللتعاون المتبادل و قد صرح الرئيس األمريكي كينيدي  

نتيجة لألسلحة الهجومية و النووية نتيجة لألسلحة الهجومية و النووية ،،وقائي لدفع خطر جسيم يهدد كيان الواليات المتحدة وقائي لدفع خطر جسيم يهدد كيان الواليات المتحدة 

55التي شحنتها روسيا إلى كوبا.التي شحنتها روسيا إلى كوبا.
  

  

  ))  dd’’AAll--SShhiiffaaمجمع الصيدالنية )مجمع الصيدالنية )  02210221أوت أوت   1111كما هاجمت الواليات المتحدة في كما هاجمت الواليات المتحدة في 

لصالح تنظيم القاعدة. لصالح تنظيم القاعدة.   ،،مدعية تورطه في إنتاج األسلحة الكيميائيةمدعية تورطه في إنتاج األسلحة الكيميائية،،المتواجد في السودان المتواجد في السودان 

وادعت حقها في الدفاع الشرعي للوقاية من تكرار الهجمات اإلرهابية غير المشروعة ضد وادعت حقها في الدفاع الشرعي للوقاية من تكرار الهجمات اإلرهابية غير المشروعة ضد 

66إذ لم يقم بإدانة هذا التصرف .إذ لم يقم بإدانة هذا التصرف .  ،،الواليات المتحدة .و قد سكت مجلس األمنالواليات المتحدة .و قد سكت مجلس األمن
غير أن حركة غير أن حركة 

ه ه كيف عمل الواليات المتحدة بأنكيف عمل الواليات المتحدة بأن  ،،دولة تبنت تصريحادولة تبنت تصريحا  001001عدم االنحياز المشكلة من عدم االنحياز المشكلة من 

77مهددا للسلم و األمن الدوليين و مخالفة خطيرة ألحكام القانون الدولي. مهددا للسلم و األمن الدوليين و مخالفة خطيرة ألحكام القانون الدولي. 
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  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,    OOpp..cciitt..,,  pp  116688..  

22
  ))  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  rrééssoolluuttiioonn  224422,,  dduu  2222  NNoovveemmbbrree02026677,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  mmooyyeenn  oorriieenntt  

33
  ))  AAnniiss  BBEENNFFLLAAHH  ::  EEssssaaii  ddee  ssyynntthhèèssee,,  OOpp..cciitt..   ,, pp  110055..  

44
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  OOpp,,  ..cciitt..,,  pp  118877..  

55
  ..411411--419419الجنائي، المرجع السابق، ص ص الجنائي، المرجع السابق، ص ص   الدوليالدولي  القانونالقانون  فيفي  الشرعيالشرعي  الدفاعالدفاع  ( محمد خلف: حق( محمد خلف: حق    

  
66
  ))  OOlliivviieerr  CCOORRTTEENN  ::  LLee  rreettoouurr  ddeess  gguueerrrreess    pprréévveennttiivveess  ;;  OOpp,,--cciitt,,  pp  4400..  

77
            ::                                                                                        hhttttpp::  ////  WWWWWW..nnaann..ggoovv..zzaa        ( أنظر نص هذا التصريح على الموقع( أنظر نص هذا التصريح على الموقع    
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  من الميثاقمن الميثاق  1515المطلب الثاني: توسيع تفسير المادة المطلب الثاني: توسيع تفسير المادة 

  

سبتمبر لم تكتفي الواليات المتحدة بإعادة النظر في سياستها األمنية بل سبتمبر لم تكتفي الواليات المتحدة بإعادة النظر في سياستها األمنية بل   0000بعد أحداث بعد أحداث 

فرغم كون هذا القانون فرغم كون هذا القانون ،،ت الراهنة ت الراهنة أشارت إلى تعديل القانون الدولي ليتالءم مع التهديداأشارت إلى تعديل القانون الدولي ليتالءم مع التهديدا

إال أن التجربة األمريكية أدت إلى إعادة النظر في تفسير قواعد أساسية إال أن التجربة األمريكية أدت إلى إعادة النظر في تفسير قواعد أساسية   ،،قانونا متطوراقانونا متطورا

تتمثل في قاعدة منع استعمال القوة و حق الدول في الدفاع عن تتمثل في قاعدة منع استعمال القوة و حق الدول في الدفاع عن   ،،راسخة في القانون الدولي راسخة في القانون الدولي 

11نفسها . نفسها . 
  

  

ي االستباقي )الفرع األول ( و ي االستباقي )الفرع األول ( و نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة نظرية الدفاع الشرعنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة نظرية الدفاع الشرع

  مدى تطبيقها )الفرع الثاني ( .مدى تطبيقها )الفرع الثاني ( .

  

  ..  االستباقياالستباقيالفرع األول : نظرية الدفاع الشرعي الفرع األول : نظرية الدفاع الشرعي 

  

ال يعرف المذهب الكالسيكي األوربي أبعاد القانون االنجلوساكسوني في مسالة الدفاع ال يعرف المذهب الكالسيكي األوربي أبعاد القانون االنجلوساكسوني في مسالة الدفاع 

ن الميثاق ن الميثاق مم  1010الشرعي. إذ ال يفرق سوى بين الدفاع الشرعي التقليدي المكرس في المادة الشرعي. إذ ال يفرق سوى بين الدفاع الشرعي التقليدي المكرس في المادة 

22و مفهومه الموسع المتمثل في الدفاع الشرعي الوقائي و مفهومه الموسع المتمثل في الدفاع الشرعي الوقائي 
..  

  

المذهب األنجلو ساكسوني يفرق بين حق الدفاع الشرعي و الدفاع الشرعي االستباقي عن المذهب األنجلو ساكسوني يفرق بين حق الدفاع الشرعي و الدفاع الشرعي االستباقي عن   

الذي يسمح للدولة استعمال القوة لصد عدوان مسلح الذي يسمح للدولة استعمال القوة لصد عدوان مسلح   ،،طريق الدفاع الشرعي االعتراضيطريق الدفاع الشرعي االعتراضي

33بالفعل غير أنه لم يتحقق بعدبالفعل غير أنه لم يتحقق بعد  بدأبدأ
أنه أنه     DDEENNSSTTEEIINNهذا المفهوم يرى البروفسورهذا المفهوم يرى البروفسوروفي وفي   ،،

يجب التمييز بين الدفاع الشرعي االستباقي أو الوقائي و بين الدفاع عن النفس يجب التمييز بين الدفاع الشرعي االستباقي أو الوقائي و بين الدفاع عن النفس 

بينما يكون الثاني ظاهر بينما يكون الثاني ظاهر   ،،اٳلعتراضي. ففي األول يكون الهجوم محتمال أو متوقع الحدوثاٳلعتراضي. ففي األول يكون الهجوم محتمال أو متوقع الحدوث

ة تدل ظاهريا ة تدل ظاهريا الوقوع بطريقة قطعية حيث يتعذر االعتقاد بخالف ذلك .ألن أعمال مسبقالوقوع بطريقة قطعية حيث يتعذر االعتقاد بخالف ذلك .ألن أعمال مسبق

                                                                              
11
  ))  PPhhiilliippppee  WWEECCKKEELL  ::  NNoouuvveelllleess  pprraattiiqquueess  AAmméérriiccaaiinneess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  AAFFRRII,,  

22000055,,  PPPP  112288--113300..  
22
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  OOpp..cciitt..,,  pp,,  220055..  
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    IIbbiidd..  ::  pp,,220066..  
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أن استخدام القوة العسكرية في الدفاع االعتراضي قانونيا أن استخدام القوة العسكرية في الدفاع االعتراضي قانونيا ،،فيستنتج في قوله فيستنتج في قوله   ،،على وقوعهعلى وقوعه

11وسائغا .وسائغا .
  

  

على على   هو استعمال القوة لصد عدوان مسلحهو استعمال القوة لصد عدوان مسلحإذا كان الدفاع الشرعي الوقائي أو االستباقي إذا كان الدفاع الشرعي الوقائي أو االستباقي 

سبتمبر سبتمبر   0000وشك الوقوع .فان الحرب الوقائية التي تبنتها اإلدارة األمريكية بعد أحداث وشك الوقوع .فان الحرب الوقائية التي تبنتها اإلدارة األمريكية بعد أحداث 

بالتالي ال تدخل في بالتالي ال تدخل في ،،فهي ال تشترط العدوان المسلح فهي ال تشترط العدوان المسلح   ،،هدفها  تجنب تهديدات مستقبلية هدفها  تجنب تهديدات مستقبلية 

بل يستوجب الترخيص المسبق من طرف مجلس األمن طبقا بل يستوجب الترخيص المسبق من طرف مجلس األمن طبقا   ..من الميثاقمن الميثاق  1010أحكام المادة أحكام المادة 

22من الميثاق. من الميثاق.   4141للمادة للمادة 
  

  

ئي بوجود التهديد ئي بوجود التهديد يربط الباحثون األمريكيون في مجال القانون الدولي شرعية الدفاع الوقايربط الباحثون األمريكيون في مجال القانون الدولي شرعية الدفاع الوقا

لصد االعتداء. فعلى اإلدارة األمريكية أن تكيف لصد االعتداء. فعلى اإلدارة األمريكية أن تكيف   ،،الذي يسمح برد فعل استباقيالذي يسمح برد فعل استباقي  ،،الوشيكالوشيك

التخاذ العمل االستباقي التخاذ العمل االستباقي ،،مفهوم التهديد الوشيك ليتماشى و مقدرات و أهداف أعداء اليوم مفهوم التهديد الوشيك ليتماشى و مقدرات و أهداف أعداء اليوم 

33الوقائي حتى و لو كان زمان و مكان هجوم العدو غير معروف . الوقائي حتى و لو كان زمان و مكان هجوم العدو غير معروف . 
  

  

يكية في االستراتيجية األمنية الجديدة مفهوم جديد للحرب الوقائية يتمثل يكية في االستراتيجية األمنية الجديدة مفهوم جديد للحرب الوقائية يتمثل تبنت اإلدارة األمرتبنت اإلدارة األمر

الذي يختلف عن الحرب الوقائية فهو عمل الذي يختلف عن الحرب الوقائية فهو عمل ،،    LL’’aaccttiioonn  pprrééeemmppttiivveeفي العمل االستباقيفي العمل االستباقي

من أعمال الدفاع الذاتي يعتبر مشروع في نظر الحرب العادلة. و بتكريس الواليات من أعمال الدفاع الذاتي يعتبر مشروع في نظر الحرب العادلة. و بتكريس الواليات 

44المتحدة لمصطلح المتحدة لمصطلح 
  pprreeeemmppttiioonn     نظريتها نظريتها على على إضفاء الشرعية و المشروعية إضفاء الشرعية و المشروعية أرادت أرادت

55لم تحدد شروط تطبيقها .  لم تحدد شروط تطبيقها .    التيالتي  الجديدةالجديدة
    

  

اثر اجتماعها في اثر اجتماعها في   ،،11141114ديسمبر ديسمبر   1010في تقرير قدمته في في تقرير قدمته في ،،أكدت اللجنة العليا للخبراء أكدت اللجنة العليا للخبراء 

إطار األمم المتحدة. بأن الدولة التي تكون عرضة لتهديد وشيك يحق لها أن تشن هجوما إطار األمم المتحدة. بأن الدولة التي تكون عرضة لتهديد وشيك يحق لها أن تشن هجوما 

                                                                              
11
    761761--761761ص ص ص ص   ،،المرجع السابقالمرجع السابق  ،،القوة في القانون الدولي المعاصرالقوة في القانون الدولي المعاصراستخدام استخدام     الموسى:الموسى:(نقال عن محمد خليل (نقال عن محمد خليل     

22
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddee  ddééffeennssee,,  OOpp..cciitt..  ,,pp  220088..  

33
  ))  PPhhiilliippppee  WWEECCKKEELL::  OOpp--cciitt   ,,   pppp  113311--113322..  

44
  ))  SStteepphheenn  WWAALLTT::  LLaa  gguueerrrree  pprréévveennttiivvee  uunnee  ssttrraattééggiiee  iillllooggiiqquuee,,  AAFFRRII  ,,22000055  ;;  pppp  

    113399--114400..  
55
  ))  NNiiccoollee  VVIILLBBOOUUXX  ::  PPrréévveennttiioonn  oouu  pprrééeemmppttiioonn  ??,,  OOpp..cciitt..,,  pp  6677..  

      ::للتفرقة بين الحرب الوقائية و االستباقية انظرللتفرقة بين الحرب الوقائية و االستباقية انظر
--EEsstthheerr  BBRRIIMMMMEERR  ::  LLeess  tteennssiioonnss  ttrraannssaattllaannttiiqquuee  àà  ll’’OONNUU  ;;  AAFFRRII,,  22000055,,    PP  9922..    
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وأن يكون رد الفعل متناسبا وأن يكون رد الفعل متناسبا ،،أية وسيلة أخرى لصد هذا التهديد أية وسيلة أخرى لصد هذا التهديد   بشرط عدم وجودبشرط عدم وجود  ،،مسلحامسلحا

مع التهديد .ويتساءلون  في حالة التهديد غير المشروع )حقيقي (مثل حالة امتالك بنية مع التهديد .ويتساءلون  في حالة التهديد غير المشروع )حقيقي (مثل حالة امتالك بنية 

هل يمكن أن تتدخل الدولة عن طريق الدفاع هل يمكن أن تتدخل الدولة عن طريق الدفاع   ،،عدوانية وسائل لصنع األسلحة النوويةعدوانية وسائل لصنع األسلحة النووية

  eenn  ccaass  ddeeى أساس مبدأ االحتياط )ى أساس مبدأ االحتياط )االستباقي دون ترخيص مجلس األمن. ليس فقط علاالستباقي دون ترخيص مجلس األمن. ليس فقط عل

mmeennaaccee  iimmmmiinneennttee  oouu  pprroocchhee( و إنما على أساس الدفاع الوقائي )( و إنما على أساس الدفاع الوقائي )eenn  ccaass  ddee  

mmeennaaccee  nnoonn  iimmmmiinneennttee  oouu  nnoonn  pprroocchhee))
11

  

  

ليس له وجود قانوني سواء ليس له وجود قانوني سواء   ،،ان مصطلح التقليدي الذي أشار اليه واضعي التقرير واسعاان مصطلح التقليدي الذي أشار اليه واضعي التقرير واسعا

  JJuulliieennفحسب الباحث  فحسب الباحث    ،،  لدولي الوضعيلدولي الوضعيالقانون االقانون افي القانون الدولي العرفي وفي في القانون الدولي العرفي وفي 

DDééttaaiiss    يمكن اعتباره امتياز يمكن اعتباره امتياز   ،،  يدعو التقرير الى االعتراف بحق الدفاع الشرعي الوقائييدعو التقرير الى االعتراف بحق الدفاع الشرعي الوقائي

هدفه هو التوضيح بأن الدولة التي تكون محال لتهديد وشيك يحق لها استعمال القوة على هدفه هو التوضيح بأن الدولة التي تكون محال لتهديد وشيك يحق لها استعمال القوة على 

ون الدولي ليست بعمل ون الدولي ليست بعمل أساس الدفاع الشرعي. يقولون أن هذه االمكانية موجودة في القانأساس الدفاع الشرعي. يقولون أن هذه االمكانية موجودة في القان

الذي يعتبر محظورا في القانون الدولي. هذا التحليل يفرق بين نوعين من  الذي يعتبر محظورا في القانون الدولي. هذا التحليل يفرق بين نوعين من    ،،وقائي انفراديوقائي انفرادي

هناك الدفاع االستباقي حسب مبدأ االحتياط )حالة التهديد الوشيك( هناك الدفاع االستباقي حسب مبدأ االحتياط )حالة التهديد الوشيك(   ،،الدفاع الشرعي الوقائيالدفاع الشرعي الوقائي

ال ال ،،ديد وشيك ديد وشيك الذى اعتبرته اللجنة حقا معترف به في القانون الدولي بشرط أن يكون التهالذى اعتبرته اللجنة حقا معترف به في القانون الدولي بشرط أن يكون الته

يمكن صده بوسيلة أخرى وأن يكون رد الفعل متناسبا مع التهديد .النوع الثاني يتمثل في يمكن صده بوسيلة أخرى وأن يكون رد الفعل متناسبا مع التهديد .النوع الثاني يتمثل في 

تتدخل الدولة انفراديا لصد تتدخل الدولة انفراديا لصد   ،،التهديد غير الوشيك التهديد غير الوشيك في حالة في حالة   ssttrriiccttoo  sseennssuuالدفاع الوقائي الدفاع الوقائي 

22بشرط حصولها على تصريح مجلس األمن.بشرط حصولها على تصريح مجلس األمن.  ،،التهديد التهديد 
  

  

رر بأن التهديد وشيك و بعدم وجود وسائل أخرى لصده . رر بأن التهديد وشيك و بعدم وجود وسائل أخرى لصده . لم يشر التقرير إلى الجهة التي تقلم يشر التقرير إلى الجهة التي تق

  فيتضح أن وراء هذا التحليل توجد إرادة االعتراف بحق الدفاع الشرعي االستباقي فيتضح أن وراء هذا التحليل توجد إرادة االعتراف بحق الدفاع الشرعي االستباقي 
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  ))  UUnn  mmoonnddee  pplluuss  ssuurree  nnoottrree  aaffffaaiirree  aa  ttoouuss  ::  RRaappppoorrtt  dduu  ggrroouuppee  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  ssuurr  

lleess  mmeennaacceess  ;;  lleess  ddééffiiss  eett  lleess  cchhaannggeemmeennttss,,  NNaattiioonnss  UUnniieess,,  22000044,,  pp  6633..  

  
22
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,    OOpp..cciitt..  pppp..221133--221144  
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  أعضاء اللجنة تبنوا في تحليلهم المصطلحات القانونية االنجليزية التي تفرق بين أعضاء اللجنة تبنوا في تحليلهم المصطلحات القانونية االنجليزية التي تفرق بين 

««pprreeeemmppttiivvee  sseellff--ddééffeennssee»»    وو
11

««pprreevveennttiivvee  sseellff--ddeeffeennssee  »»     رغم أن القانون رغم أن القانون

22الدولي الحالي ال يعترف ال بالدفاع الشرعي الوقائي وال بالدفاع الشرعي االستباقي .الدولي الحالي ال يعترف ال بالدفاع الشرعي الوقائي وال بالدفاع الشرعي االستباقي .
  

  ..  الفرع الثاني : الموقف الدولي من نظرية الدفاع الشرعي االستباقيالفرع الثاني : الموقف الدولي من نظرية الدفاع الشرعي االستباقي

اعتراف تقرير اللجنة العليا للخبراء بحق الدفاع الشرعي االستباقي أعاد النظر في نص اعتراف تقرير اللجنة العليا للخبراء بحق الدفاع الشرعي االستباقي أعاد النظر في نص 

ّدعم هذا ّدعم هذا   ..سيرا موسعا ليشمل التهديد الوشيكسيرا موسعا ليشمل التهديد الوشيكلميثاق . حيث أضفى عليها تفلميثاق . حيث أضفى عليها تفمن امن ا  1010المادة المادة 

مارس مارس   1414في تقريره المتخذ في في تقريره المتخذ في ،،الموقف من طرف األمين العام لمنظمة األمم المتحدة الموقف من طرف األمين العام لمنظمة األمم المتحدة 

حيث أكد بوجود حق الدفاع الشرعي االستباقي و اعتبره مشروعا في نظر ميثاق حيث أكد بوجود حق الدفاع الشرعي االستباقي و اعتبره مشروعا في نظر ميثاق ،،11111111

33األمم المتحدة.األمم المتحدة.
  

عارضت عدة دول فكرة الدفاع الشرعي االستباقي عارضت عدة دول فكرة الدفاع الشرعي االستباقي ،،متحدة و حلفاءها متحدة و حلفاءها باستثناء الواليات الباستثناء الواليات ال

44اثر مناقشات الجمعية العامة حول موضوع الدفاع الشرعي.اثر مناقشات الجمعية العامة حول موضوع الدفاع الشرعي.
  

                                                                              
11
  ))::  LLee  DDiiccttiioonnnnaaiirree  ddee  llaa  ppeennssééee  ssttrraattééggiiqquuee  ééttaabblliitt  uunnee  ddiissttiinnccttiioonn  eennttrree  gguueerrrree  pprréévveennttiivvee  eett  gguueerrrree  

pprrééeemmppttiivvee::  ««DDaannss  llee  pprreemmiieerr  ccaass  oonn  eennggaaggee  ddeess  hhoossttiilliittééss  ppoouurr  éévviitteerr  qquuee  nnee  ss''ééttaabblliissssee  uunn  rraappppoorrtt  ddee  ffoorrccee  

qquu''oonn  eessttiimmee  ddééffaavvoorraabbllee  ddaannss  uunn  aavveenniirr  pplluuss  oouu  mmooiinnss  pprroocchhee,,  ddaannss  llee  sseeccoonndd  ccaass  oonn  ss''eennggaaggee  eenn  pprreemmiieerr  

ppoouurr  aannttiicciippeerr  uunnee  aaccttiioonn  dd''uunn  aaddvveerrssaaiirree  qquuii  ppaarraaîîtt  iimmmmiinneennttee  »»..    

::--  AAnniiss  BBEENNFFLLAAHH::  EEssssaaii  ddee  ssyynntthhèèssee,,  OOpp..cciitt..,,  pp  110077                                                                                                                                  نقالنقال  عنعن    

  

  
22
  ))::  IIbbiidd  ::  pp  110077  

  
33
  ))  AA  5599//22000055  ;;  RRaappppoorrtt  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraallee  ddaannss  uunnee  lliibbeerrttéé  pplluuss  ggrraannddee  ::  ddéévveellooppppeemmeenntt,,  

ssééccuurriittéé  eett  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ppoouurr  ttoouuss,,  2244  MMaarrss  22000055  pp  3399..      

  م المتحدة قائال:م المتحدة قائال:صرح األمين العام لمنظمة األمصرح األمين العام لمنظمة األم--

««LLeess  mmeennaacceess  iimmmmiinneenntteess  ssoonntt  pplleeiinneemmeenntt  ccoouuvveerrtteess  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  5511  ddee  llaa  cchhaarrttee,,  qquuii  ggaarraannttiitt  ddee  

ddrrooiitt  nnaattuurreell  ddee  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  ddee  ttoouutt  ééttaatt  ssoouuvveerraaiinn,,  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  iill  eesstt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  

aaggrreessssiioonn  aarrmmééee,,  lleess  jjuurriisstteess  oonntt  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  ééttaabbllii  qquuee  cceettttee  ddiissppoossiittiioonn  ccoouuvvrree  lleess  aattttaaqquueess  

iimmmmiinneenntteess  aaiinnssii  qquuee  cceellllee  ddééjjàà  eeuu  lliieeuu..»»  
44
  (نذكر على سبيل المثال رأي الممثل المصري حول خطورة االعتراف بالدفاع االستباقي(نذكر على سبيل المثال رأي الممثل المصري حول خطورة االعتراف بالدفاع االستباقي    

««IIll  ffaauutt  êêttrree  eexxttrrêêmmeemmeenntt  pprruuddeennttss  aauu  ssuujjeett  ddee  tteennttaattiivvee  vviissaanntt  àà  ccoonnfféérreerr  uunnee  llééggaalliittéé  aauu  ccoonncceepptt  ddee  

rreeccoouurrss  pprréévveennttiiff,,  oouu  ddee  rreeccoouurrss  pprrééeemmppttiivvee,,  oouu  àà  ttiittrree  ddee  pprrééccaauuttiioonn  àà  llaa  ffoorrccee  eett  àà  rrééiinntteerrpprréétteerr  llaa  

nnoottiioonn  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  ppoouurr  qquu’’eellllee  ssooiitt  aapppplliiccaabbllee  eenn  aabbsseennccee  ddee  ttoouuttee  aattttaaqquuee..  UUnnee  tteellllee  

tteennttaattiivvee  ppoouuvvaaiitt  éébboouulleerr  lleess  ffoonnddeemmeennttss  jjuurriiddiiqquueess  eett  mmoorraauuxx  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  llaa  cchhaarrttee  ;;  eellllee  

rriissqquuee  ddee  llééggiittiimmeerr  lleess  aaccttiioonnss  uunniillaattéérraalleess  eett  ppoouurrrraaiitt  ddoonnnneerr  uunn  ppooiiddss  ssuupppplléémmeennttaaiirree  aauuxx  aauuxx  

qquueellqquueess  ééttaattss  lleess  pplluuss  ppuuiissssaannttss,,  qquuii  ssoonntt  eenn  mmeessuurree  ddee  mmiieeuuxx  ccoolllleecctteerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  qquuii  

ppoossssèèddeenntt  ddee  pplluuss  ggrraannddss  aarrsseennaauuxx  mmiilliittaaiirreess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  vvaassttee  mmaajjoorriittéé  ddeess  ééttaattss  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  

ddee  tteellss  aavvaannttaaggeess,,  eett  ccee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ccoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’iinnccaappaacciittéé  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  rrééaaggiirr  

ddee  mmaanniièèrree  aaddééqquuaattee  oouu  rraappiiddee  eenn  rraaiissoonn  dduu  mmaannqquuee  dd’’uunniittéé  eennttrree  lleess  cciinnqq  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  

oouu  dduu  rreeccoouurrss  aauu  ddrrooiitt  ddee  vveettoo  ppaarr  ll’’uunn  ddeess  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaanneennttss  »»    iinn  AA5599  //PPVV  8866  ,,pp  1133  

  



  

  

  

9988  

  

أكدت محكمة العدل الدولية على رفضها لفكرة الضربات االستباقية أو الدفاع الوقائي من أكدت محكمة العدل الدولية على رفضها لفكرة الضربات االستباقية أو الدفاع الوقائي من 

التي ارتكبتها التي ارتكبتها   خالل حكمها الذي أصدرته في قضية األنشطة العسكرية و شبه العسكريةخالل حكمها الذي أصدرته في قضية األنشطة العسكرية و شبه العسكرية

أن الدفاع سواء كان فرديا أو جماعيا ال يمكن أن الدفاع سواء كان فرديا أو جماعيا ال يمكن   ،،الواليات المتحدة في نيكاراجوا و ضدهاالواليات المتحدة في نيكاراجوا و ضدها

ممارسته إال ردا على هجوم مسلح فعلي و أن المساعدة التي تقدم للمتمردين على الدولة ال ممارسته إال ردا على هجوم مسلح فعلي و أن المساعدة التي تقدم للمتمردين على الدولة ال 

تشكل عدوانا أو هجوما مسلحا. و إن تزويد المعارضة في دولة أخرى بالسالح ال يمكن تشكل عدوانا أو هجوما مسلحا. و إن تزويد المعارضة في دولة أخرى بالسالح ال يمكن 

  اعتباره وفقا القانون الدولي العرفي هجوما مسلحا .اعتباره وفقا القانون الدولي العرفي هجوما مسلحا .

  11141114جويلية جويلية   22في رأيها االستشاري الصادر في في رأيها االستشاري الصادر في   ،،كما أكدت المحكمة على نفس الموقفكما أكدت المحكمة على نفس الموقف

.  رفضت .  رفضت ..الذي بنته إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة الذي بنته إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة ،،بشان قضية الجدار العازل بشان قضية الجدار العازل 

شرعي و على قراري مجلس األمن شرعي و على قراري مجلس األمن المحكمة حجة إسرائيل المبنية على أساس حق الدفاع الالمحكمة حجة إسرائيل المبنية على أساس حق الدفاع ال

اللذان اعترفا بحق الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي دون اإلشارة اللذان اعترفا بحق الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي دون اإلشارة   ،،03930393و و   03610361رقم رقم 

..إلى العدوان المسلح إلى العدوان المسلح 
11

في هذه القضية قائال بأنه" ال يمكن في هذه القضية قائال بأنه" ال يمكن   HHiiggggiinnssو قد صرح القاضي و قد صرح القاضي   

22االستناد إلى حق الدفاع الشرعي إال لمواجهة هجوم مسلح صادر من دولة" .االستناد إلى حق الدفاع الشرعي إال لمواجهة هجوم مسلح صادر من دولة" .
  

  

  11131113نوفمبر نوفمبر   66كما أقر القضاة في قضية منصة النفط بين إيران و الواليات المتحدة في كما أقر القضاة في قضية منصة النفط بين إيران و الواليات المتحدة في 

أنه يستوجب على الواليات المتحدة أن تثبت أنها ضحية اعتداء من طرف إيران و آن أنه يستوجب على الواليات المتحدة أن تثبت أنها ضحية اعتداء من طرف إيران و آن ،،

من من   1010إيران مسئولة عن هذا االعتداء .و أن طبيعته تشكل عدونا مسلحا بمفهوم المادة إيران مسئولة عن هذا االعتداء .و أن طبيعته تشكل عدونا مسلحا بمفهوم المادة 

33الميثاق.الميثاق.
  

                                                                              
11
  ))  BBaattyyaahh    SSIIEERRPPIINNSSKKII  ::  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  OOpp..cciitt..  ,,pp  111111..  

  ::العازلالعازل  الجدارالجدار  قضيةقضية  فيفي  المحكمةالمحكمة  صرحتصرحت

««LL’’aarrttiiccllee  5511  ddee  llaa  cchhaarrttee  rreeccoonnnnaaiitt  aaiinnssii  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunn  ddrrooiitt  nnaattuurreell  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ccaass  
dd’’aaggrreessssiioonn  aarrmmééee  ppaarr  uunn  ééttaatt  ccoonnttrree  uunn  aauuttrree  ééttaatt,,  ttoouuttee  ffooiiss  IIssrraaëëll  nnee  pprréétteenndd  ppaass  qquuee  lleess  vviioolleenncceess  
ddoonntt  iill  eesstt  vviiccttiimmee  ssooiieenntt  iimmppuuttaabblleess  àà  ééttaatt  ééttrraannggeerr    ..    ::  
  CCIIJJ::  AAvviiss  ssuurr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  jjuurriiddiiqquueess  ddee  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dd’’uunn  mmuurr  ddaannss  uunn  tteerrrriittooiirree  ppaalleessttiinniieenn  pp  
3399..  
--JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  OOpp..cciitt..,,  pp  221166..                                   :                               :                                                                                                                        :أنظر أيضا:أنظر أيضا    

    ::فيفي  األخرىاألخرى  لدوللدولاا  ممثليممثلي  أراءأراء  انظرانظر
OOlliivviieerr  CCOORRTTEENN  ::  OOpp..cciitt..  ,,pppp  4411--4422..  

  
22
  ))  BBaattyyaahh  SSIIEERRPPIINNSSKKII  ::  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  OOpp..cciitt..  pp  111122..  

33
  ))  CCIIJJ  ;;  AArrrrêêtt  ppllaatteess--ffoorrmmeess  ppééttrroolliièèrree,,  66  NNoovveemmbbrree  ;;  22000033,,  RReeccuueeiill  22000033//2277..  



  

  

  

9999  

  

بعدم مشروعية الدفاع بعدم مشروعية الدفاع   ،،11191119قانون الدولي في الئحة صادرة عنه عام قانون الدولي في الئحة صادرة عنه عام اقر معهد الاقر معهد ال

  في حالة غياب الهجوم المسلح آو التهديد الوشيك.في حالة غياب الهجوم المسلح آو التهديد الوشيك.  ،،الوقائيالوقائي
11

اثر المناقشات اثر المناقشات   02110211و في و في 

حول المسؤولية الدولية تم إعادة التأكيد على عدم مشروعية حول المسؤولية الدولية تم إعادة التأكيد على عدم مشروعية     AAGGOO  المتعلقة بمشروعالمتعلقة بمشروع

المشروع .الذي تم التأكيد عليه مرة أخرى في المشروع .الذي تم التأكيد عليه مرة أخرى في من هذا من هذا   3434الدفاع الوقائي في نص المادة الدفاع الوقائي في نص المادة 

المشروع التالي حول المسؤولية الدولية للدولة لألعمال غير المشروعة التي تبنتها لجنة المشروع التالي حول المسؤولية الدولية للدولة لألعمال غير المشروعة التي تبنتها لجنة 

التي التي   ،،3434. التي تحيلنا مباشرة إلى نص المادة . التي تحيلنا مباشرة إلى نص المادة 1010في مادتها في مادتها   11101110القانون الدولي  في القانون الدولي  في 

امة لألمم المتحدة بموجب امة لألمم المتحدة بموجب كما أن الجمعية العكما أن الجمعية الع  ،،ترفض االعتراف بحق الدفاع الوقائيترفض االعتراف بحق الدفاع الوقائي

..اتخذت نفس الموقفاتخذت نفس الموقف  11101110ديسمبر ديسمبر   0101قرارها المتخذ في قرارها المتخذ في 
22
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  ))  1100  AA  ::  RRééssoolluuttiioonn  IIDDII  ::  SSeessssiioonn  ddee  SSaannttiiaaggoo,,  22000077  ;;  DDiixxiièèmmee  ccoommmmiissssiioonn,,  pprroobbllèèmmeess  dduu  rreeccoouurrss  àà  

llaa  ffoorrccee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,..  ((LLééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  AArrttiiccllee  66  
22
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS::  OOpp..cciitt..,,  pp  119988..  

  ::أنظر أيضا أنظر أيضا 

--AAsssseemmbblléé  ggéénnéérraall,,  AA  //RREESS//5566//8833//1122  DDéécceemmbbrree  22000011..  
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  الخاتمة: الخاتمة: 

  

من ميثاق األمم المتحدة في المنظومة القانونية الدولية كفكرة مكملة من ميثاق األمم المتحدة في المنظومة القانونية الدولية كفكرة مكملة   1010وضعت المادة وضعت المادة 

11للحفاظ على بقاء و استمرارية الدولةللحفاظ على بقاء و استمرارية الدولة  ،،لنظام األمن الجماعيلنظام األمن الجماعي
األمن األمن . عند عدم قدرة مجلس . عند عدم قدرة مجلس 

بسبب شلله نتيجة استعمال أحد أعضائه الدائمة لحق بسبب شلله نتيجة استعمال أحد أعضائه الدائمة لحق   ،،على ضمان السلم و األمن الدوليينعلى ضمان السلم و األمن الدوليين

أن التطبيقات الراهنة توحي بأن حق الدفاع الشرعي تحول عن مفهومه أن التطبيقات الراهنة توحي بأن حق الدفاع الشرعي تحول عن مفهومه   ررالفيتو. غيالفيتو. غي

و ثانويا ليحتل مكانة مركزية في و ثانويا ليحتل مكانة مركزية في   ،،مؤقتامؤقتا  ،،األصلي المكرس في الميثاق بكونه حقا استثنائيااألصلي المكرس في الميثاق بكونه حقا استثنائيا

22لجماعي بصفة مخالفة لروح الميثاق.لجماعي بصفة مخالفة لروح الميثاق.نظام األمن انظام األمن ا
باسمه خرقت الدول قاعدة المنع العام باسمه خرقت الدول قاعدة المنع العام   

الستعمال القوة بتبني تفسيرات تعسفية و توسعية لهذا الحق و لعاملة المحرك المتمثل في الستعمال القوة بتبني تفسيرات تعسفية و توسعية لهذا الحق و لعاملة المحرك المتمثل في 

  العدوان المسلح.العدوان المسلح.

  

    ،،استعمال حق الدفاع الشرعي يجد أساسه في نقص فعالية و فعلية هذا الحقاستعمال حق الدفاع الشرعي يجد أساسه في نقص فعالية و فعلية هذا الحق  انحرافانحراف

وعدم قدرة النظام الدولي على مواجهة التطورات التي وعدم قدرة النظام الدولي على مواجهة التطورات التي   ،،1010غة المادة غة المادة لسبب غموض صيالسبب غموض صيا

  عرفها المجتمع الدولي.عرفها المجتمع الدولي.
33

فميثاق األمم المتحدة لم يحدد بوضوح شروط ممارسة حق الدفاع فميثاق األمم المتحدة لم يحدد بوضوح شروط ممارسة حق الدفاع 

فاستوجب األمر انتظار عدة سنوات لتأتي محكمة العدل الدولية بشروط إضافية فاستوجب األمر انتظار عدة سنوات لتأتي محكمة العدل الدولية بشروط إضافية   ،،الشرعيالشرعي

  ..ية ( استمدتها من القانون الدولي العرفيية ( استمدتها من القانون الدولي العرفيالتناسب و الفورالتناسب و الفور،،)مبدأ الضرورة )مبدأ الضرورة   مهمةمهمة

  

ية في ية في قرارها المتعلق باألنشطة العسكرية و الشبه العسكرقرارها المتعلق باألنشطة العسكرية و الشبه العسكر  المحكمة فيالمحكمة في  أشارت إليهاأشارت إليها  

رغم ظهورها في رغم ظهورها في   ،،كما يتضح غموض فكرة العدوان المسلحكما يتضح غموض فكرة العدوان المسلح  02160216نيكاراجوا و ضدها في نيكاراجوا و ضدها في 

. إال أن تكييف . إال أن تكييف 02902944الذي تبنته الجمعية العامة في الذي تبنته الجمعية العامة في   ،،33043304الميثاق و تعريفها في قرار الميثاق و تعريفها في قرار 

حد تهرب مجلس األمن عن اإلشارة إليه في قراراته حد تهرب مجلس األمن عن اإلشارة إليه في قراراته   ىىإلإل  ،،إشكاالتإشكاالتالعدوان بقي مثيرا لعدة العدوان بقي مثيرا لعدة 

كمصطلح تهديد السلم و األمن الدوليين عندما كمصطلح تهديد السلم و األمن الدوليين عندما   ،،و تفضيله الستعمال مصطلحات أخرىو تفضيله الستعمال مصطلحات أخرى

44تسأل الدولة عن تدخلها أو غزوها لدولة أخرى.تسأل الدولة عن تدخلها أو غزوها لدولة أخرى.
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  ))  JJeeaann  DDEELLIIVVAANNIISS  ::  LLaa  llééggiittiimmee    ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  PPuubblliicc,,  OOpp..cciitt..  ,,  pp  ;;  117722..  

22
  ))  AAnnttoonniioo  CCAASSSSEESSSSEE  ::  ««  ll’’aarrttiiccllee  5511»»,,  OOpp,,  cciitt,,  pp,,  779900..  

33
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddee  ddééffeennssee,,  OOpp,,  cciitt,,  pp,,  448822..  

44
  ))  BBaattyyaahh  SSIIEERRPPIINNSSKKII  ::  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  OOpp,,  cciitt,,pp111144..  

حيث اعتبر فيه مجلس حيث اعتبر فيه مجلس ، ،   60066006أوت أوت   7777الصاد رفي الصاد رفي   71077107رقمرقمقرار قرار --  انظر: قرارات مجلس األمن التي تبناها خالل حرب الخليج األولىانظر: قرارات مجلس األمن التي تبناها خالل حرب الخليج األولى

  األمن الحالة في لبنان تشكل تهديدا للسلم و األمن الدوليين دون أن يشير إلى الفصل السابع من الميثاق        األمن الحالة في لبنان تشكل تهديدا للسلم و األمن الدوليين دون أن يشير إلى الفصل السابع من الميثاق        



  

  

  

110011  

  

  

احترام الدول لإلطار الضيق الذي حدده احترام الدول لإلطار الضيق الذي حدده غموض فكرة العدوان المسلح أدى إلى صعوبة غموض فكرة العدوان المسلح أدى إلى صعوبة 

أدى أدى   ،،بين اللغات الرسمية للميثاقبين اللغات الرسمية للميثاق  ،،.فاختالف مصطلحات صياغتها.فاختالف مصطلحات صياغتها1010الميثاق لنص المادة الميثاق لنص المادة 

النص االنجليزي إلى الهجوم المسلح النص االنجليزي إلى الهجوم المسلح   ةةفإشارفإشار  ،،الشرعيالشرعيإلى تباين تفسير أحكام حق الدفاع إلى تباين تفسير أحكام حق الدفاع 

  llééggiittiimmeeستباقيستباقيدفع جانب من الفقه االنجلوساكسوني بتبني نظرية الدفاع الشرعي االدفع جانب من الفقه االنجلوساكسوني بتبني نظرية الدفاع الشرعي اال

ddééffeennssee  pprrééeemmppttiivvee    ،، أي ممارسة هذا الحق في حالة التهديد الوشيك للعدوان أي ممارسة هذا الحق في حالة التهديد الوشيك للعدوان

  المسلح.المسلح.

  

يعود أيضا سبب عدم احترام الدول ألحكام الدفاع الشرعي إلى عجز مجلس األمن عن أداء يعود أيضا سبب عدم احترام الدول ألحكام الدفاع الشرعي إلى عجز مجلس األمن عن أداء 

في ضمان وإعادة السلم في ضمان وإعادة السلم   ،،مهامه المخولة له بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدةمهامه المخولة له بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة

  1010دفع بالدول إلى التذرع أكثر بالمادة دفع بالدول إلى التذرع أكثر بالمادة   ،،المجلسالمجلس  ررنصابهما. فتعثنصابهما. فتعثو األمن الدوليين إلى و األمن الدوليين إلى 

التعسفي لهذا الحق يعتبر كنتيجة فشل نظام األمن الجماعي المركز التعسفي لهذا الحق يعتبر كنتيجة فشل نظام األمن الجماعي المركز   فالتطبيقفالتطبيق  نفسهانفسهالحماية لحماية 

على دور مجلس األمن و االتفاق بين القوى الكبرى التي خلقت تحالفات في إطار الدفاع على دور مجلس األمن و االتفاق بين القوى الكبرى التي خلقت تحالفات في إطار الدفاع 

11إال أنها فضلت استعمال حق الدفاع الشرعي بصورة انفراديةإال أنها فضلت استعمال حق الدفاع الشرعي بصورة انفرادية  عي.عي.الشرعي الجماالشرعي الجما
..  

  

يكمن أيضا عدم فعالية حق الدفاع الشرعي في عجز مجلس األمن على ضمان رقابة يكمن أيضا عدم فعالية حق الدفاع الشرعي في عجز مجلس األمن على ضمان رقابة 

فال يقوم المجلس فال يقوم المجلس   ،،أعمال الدفاع الشرعي فتتهرب الدول عن تعسفها في ممارسة هذا الحق أعمال الدفاع الشرعي فتتهرب الدول عن تعسفها في ممارسة هذا الحق 

    ستعمال التعسفي لحق الدفاع الشرعي ستعمال التعسفي لحق الدفاع الشرعي التي تجنب الدول االالتي تجنب الدول االباتخاذ االجراءات الضرورية باتخاذ االجراءات الضرورية 

  ما يدل على جمود نظام األمن الجماعي .ما يدل على جمود نظام األمن الجماعي .  االحدوده. هذلحدوده. هذعند تجاوزها عند تجاوزها الدول الدول فال تعاقب فال تعاقب 

  

لتوضيح أحكام و لتوضيح أحكام و   من ميثاق األمم المتحدةمن ميثاق األمم المتحدة  1010صياغة المادة صياغة المادة   لذلك يجب إعادة النظر فيلذلك يجب إعادة النظر في

22. . حق الدفاع الشرعيحق الدفاع الشرعي  شروط ممارسةشروط ممارسة
من في من في مجلس األمجلس األ  و السهر على ضمان فعالية و السهر على ضمان فعالية   

الذي يعد العامل الذي يعد العامل   ، كما يجب توضيح فكرة العدوان المسلح، كما يجب توضيح فكرة العدوان المسلح  سلم واألمن الدوليينسلم واألمن الدوليينحماية الحماية ال

اقترح الباحث اقترح الباحث في هذا المفهوم في هذا المفهوم   ..أي اعطاءه تعريفا ضيقا أي اعطاءه تعريفا ضيقا   المحرك لحق الدفاع الشرعي،المحرك لحق الدفاع الشرعي،

                                                                                                                                                                                                                                          
  

11
  ))  AAnnttoonniioo  CCAASSSSEESSSSEE  ::  ««  ll’’aarrttiiccllee  5511»»,,  OOpp,,  cciitt,,  pp,,  779922..  

22
  ))  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddee  ddééffeennssee,,  OOpp,,  cciitt,,  pp,,  448877..  
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JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS     من ميثاق األمم المتحدةمن ميثاق األمم المتحدة  3232اقامة العالقة بين تعريف العدوان و المادة اقامة العالقة بين تعريف العدوان و المادة  

    ..  " عوض مصطلح "العدوان المسلح "" عوض مصطلح "العدوان المسلح "عمل من أعمال العدوانعمل من أعمال العدوان""مصطلح مصطلح باستعمال باستعمال 

  

أعمال أعمال تعزيز رقابة تعزيز رقابة فيستوجب فيستوجب   الشرعي،الشرعي،كافية لعقالنية حق الدفاع كافية لعقالنية حق الدفاع غير غير   تتاالقتراحااالقتراحاهذه هذه 

من ،هناك من اقترح اعادة من ،هناك من اقترح اعادة جراء تعديالت لمجلس األجراء تعديالت لمجلس األالذي بدوره يقتضي االذي بدوره يقتضي االشرعي الشرعي   الدفاعالدفاع

غير الدائمين و مراجعة اجراءات اتخاذه غير الدائمين و مراجعة اجراءات اتخاذه   النظر في عضوية المجلس بزيادة عدد أعضائهالنظر في عضوية المجلس بزيادة عدد أعضائه

حسب نظام حسب نظام لقراراته ، غير أن هذا االصالح ال يؤدي الى تفعيل هذه الرقابة ، كما أنه لقراراته ، غير أن هذا االصالح ال يؤدي الى تفعيل هذه الرقابة ، كما أنه 

و هذا و هذا   منمنلمجلس األلمجلس األالميثاق أي اصالح متوقف على قبول الدول الخمسة الدائمة العضوية  الميثاق أي اصالح متوقف على قبول الدول الخمسة الدائمة العضوية  

11أمر يصعب تحقيقهأمر يصعب تحقيقه
  ..  

  

هناك خطر عدم امكانية منظمة األمم المتحدة هناك خطر عدم امكانية منظمة األمم المتحدة ة ة باالصطالحات الضروريباالصطالحات الضروري  استحالة القياماستحالة القيامأمام أمام 

ليس سبب هذه األزمة ليس سبب هذه األزمة   الدفاع الشرعيالدفاع الشرعيفي حماية و ضمان السلم و األمن الدوليين ، حق في حماية و ضمان السلم و األمن الدوليين ، حق 

      الوظيفي لنظام األمن الجماعي .الوظيفي لنظام األمن الجماعي .  لدولية فما هو سوى العامل الكاشف لإلخالللدولية فما هو سوى العامل الكاشف لإلخاللاا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                              
11
  JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddee  ddééffeennssee,,  OOpp,,  cciitt,,  pp441441  
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 المالحق : -

 من ميثاق األمم المتحدة : 12المادة 

رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "األمم المتحدة" سريعاً فعاالً، يعهد أعضاء تلك 

الهيئة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم واألمن الدولي ويوافقون على 

  .أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات

األمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد "األمم المتحدة" ومبادئها يعمل مجلس 

والسلطات الخاصة المخّولة لمجلس األمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في 

  .الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر

ة عامة يرفع مجلس األمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعي

 لتنظر فيها

  .من ميثاق األمم المتحدة : 97المادة -

ًً من  قرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمالً

أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً ألحكام 

 .دولي أو إعادته إلى نصابهلحفظ السلم واألمن ال 41و 40المادتين 

 : من ميثاق األمم المتحدة 15المادة 

ليس في هذا الميثاق ما يضعف الحق الطبيعي للدول ، فرادى أو جماعات في الدفاع عن  »

أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة و ذلك إلى أن يتخذ مجلس 

من الدوليين و التدابير التي اتخذها األعضاء األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم و األ

استعماال لحق الدفاع الشرعي تبلغ إلى المجلس فوراً و ال تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما ،

للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام الميثاق من الحق في أن يتخذ في 

لم و األمن الدوليين أو إعادته إلى آي وقت ما يرَى ضرورة التخاذ من األعمال لحفظ الس

 .«نصابه 
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AArrttiiccllee  5511  ::  ddee  llaa  cchhaarrttee  ddeess  nnaattiioonnss  uunniieess((  eenn  ffrraannççaaiiss))  

».».AAuuccuunnee  ddiissppoossiittiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  CChhaarrttee  nnee  ppoorrttee  aatttteeiinnttee  aauu  ddrrooiitt  nnaattuurreell  

ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee،،  iinnddiivviidduueellllee  oouu  ccoolllleeccttiivvee،،  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  uunn  MMeemmbbrree  ddeess  

NNaattiioonnss  UUnniieess  eesstt  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  aaggrreessssiioonn  aarrmmééee،،  jjuussqquu''àà  ccee  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  

ssééccuurriittéé  aaiitt  pprriiss  lleess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  LLeess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  ddeess  MMeemmbbrreess  ddaannss  ll''eexxeerrcciiccee  ddee  ccee  

ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  ssoonntt  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ppoorrttééeess  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  

CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  eett  nn''aaffffeecctteenntt  eenn  rriieenn  llee  ppoouuvvooiirr  eett  llee  ddeevvooiirr  qquu''aa  llee  

CCoonnsseeiill،،  eenn  vveerrttuu  ddee  llaa  pprréésseennttee  CChhaarrttee،،  dd''aaggiirr  àà  ttoouutt  mmoommeenntt  ddee  llaa  mmaanniièèrree  

qquu''iill  jjuuggee  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  oouu  rrééttaabblliirr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  

iinntteerrnnaattiioonnaalleess««..  

AArrttiiccllee  5511  ::  ddee  llaa  cchhaarrttee  ddeess  nnaattiioonnss  uunniieess  ((eenn  AAnnggllaaiiss))  

».».NNootthhiinngg  iinn  tthhee  pprreesseenntt  CChhaarrtteerr  sshhaallll  iimmppaaiirr  tthhee  iinnhheerreenntt  rriigghhtt  ooff  iinnddiivviidduuaall  

oorr  ccoolllleeccttiivvee  sseellff--ddeeffeennssee  iiff  aann  aarrmmeedd  aattttaacckk  ooccccuurrss  aaggaaiinnsstt  aa  MMeemmbbeerr  ooff  tthhee  

UUnniitteedd  NNaattiioonnss،،  uunnttiill  tthhee  SSeeccuurriittyy  CCoouunncciill  hhaass  ttaakkeenn  mmeeaassuurreess  nneecceessssaarryy  ttoo  

mmaaiinnttaaiinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppeeaaccee  aanndd  sseeccuurriittyy..  MMeeaassuurreess  ttaakkeenn  bbyy  MMeemmbbeerrss  iinn  tthhee  

eexxeerrcciissee  ooff  tthhiiss  rriigghhtt  ooff  sseellff--ddeeffeennssee  sshhaallll  bbee  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  

SSeeccuurriittyy  CCoouunncciill  aanndd  sshhaallll  nnoott  iinn  aannyy  wwaayy  aaffffeecctt  tthhee  aauutthhoorriittyy  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  SSeeccuurriittyy  CCoouunncciill  uunnddeerr  tthhee  pprreesseenntt  CChhaarrtteerr  ttoo  ttaakkee  aatt  aannyy  

ttiimmee  ssuucchh  aaccttiioonn  aass  iitt  ddeeeemmss  nneecceessssaarryy  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  oorr  rreessttoorree  

iinntteerrnnaattiioonnaall  ppeeaaccee  aanndd  sseeccuurriittyy..   ««   
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 ( 5792/ 17)الدورة / A/RES/  9952قرار الجمعية العامة رقم 

 تعريف العدوان    

ان الجمعية العامة وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بمسألة تعريف العدوان،  

الذي يتناول  0269كانون االول  01( المؤرخ في 11-)د 1331المنشأة عمالً بقرارها 

ويتضمن مشروع  0294ان نيس 01آذار الى  00اعمال دورتها السابقة المعقودة من 

تعريف العدوان الذي اعتمدته اللجنة الخاصة باتفاق اآلراء وأوصت الجمعية العامة 

 . بإقراره

 تعريف العدوان 

العدوان هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى  المادة االولى: 

صورة أخرى تتنافى مع ميثاق االمم او سالمتها االقليمية او استقاللها السياسي، او بأية 

 المتحدة، وفقاً لنص هذا التعريف 

 : ان مصطلح )دولة( في هذا التعريف: مالحظة ايضاحية

مستخدم دون مساس بمسألة االعتراف وال بمسألة كون الدولة أو عدم كونها عضواً في  -ا

 االمم المتحدة، 

 ويراد به ايضاً عند اقتضاء الحال مجموعة دول.  -ب

المبادأة باستعمال القوة من قبل دولة ما خرقاً للميثاق تشكل بينًة كافية مبدئيا  المادة الثانية :

على ارتكابها عمالً عدوانياً، وان كان لمجلس االمن، طبقاً للميثاق، ان يخلص الى انه ليس 

 هناك ما يبرر الحكم بان عمالً عدوانياً قد ارتكب وذلك في ضوء مالبسات اخرى وثيقة

ذلك أن تكون التصرفات محل البحث او نتائجها ليست ذات   الصلة بالحالة ، بما في 

 خطورة كافية . 

تنطبق صفة العمل العدواني على اي من االعمال التالية، سواء باعالن  المادة الثالثة :

 / وطبقاً لها: 1حرب أو بدونه، وذلك دون اخالل بأحكام المادة /



  

  

  

110066  

  

لدولة ما بغزو اقليم دولة أخرى او الهجوم عليه، أو أي احتالل قيام القوات المسلحة  -ا

ولوكان مؤقتاً، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو اي ضم القليم دولة أخرى  عسكري،

 او لجزء منه باستعمال القوة، 

 اقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال   قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف  -ب

 ة أسلحة ضد اقليم دولة أخرى،دولة ما أي

على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة  ضرب حصار على موانئ دولة ما أو -ج

 أخرى، 

قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو  -د

   االسطولين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى 

ا باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل اقليم دولة أخرى بموافقة الدولة قيام دولة م -ه

المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها االتفاق، او اي تمديد لوجودها 

 في االقليم المذكور الى ما بعد نهاية االتفاق، 

ذه الدولة سماح دولة ما وضعت اقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه ه -و

 االخرى الرتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة، 

ارسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما  -ز

من اعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث  بأعمالأو باسمها تقوم ضد دولة أخرى 

 مملوس في ذلك . تعادل االعمال المعددة أعاله او اشتراك الدولة بدور

ة مانعة، ولمجلس االمن ان يحكم بأن عاالعمال المعدة اعاله ليست جام المادة الرابعة :

 اعماالً أخرى تشكل عدواناً بمقتضى الميثاق .
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  المادة الخامسة :

ما من اعتبار أيا كانت طبيعته، سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً أو غير ذلك،  -ا

 ذ مبرراً الرتكاب عدوان. يصح أن يتخ

 والحرب العدوانية جريمة ضد السلم الدولي، والعدوان يرتب مسؤولية دولية.  -1

أو أي مغنم خاص ناجم عن  إقليميوليس قانونياً، وال يجوز أن يعتبر كذلك، أي كسب  -9

 ارتكاب عدوان 

 بأنهأو تضييق ليس في هذا التعريف ما يجوز تأويله على انه توسيع  المادة السادسة :

صورة لنطاق الميثاق بما في ذلك احكامه المتعلقة بالحاالت التي يكون استعمال القوة فيها 

 قانوناً. 

يمكن ان يمس  / خاصة، ما3: ليس في هذا التعريف عامة، وال في المادة / المادة السابعة

تقالل على أي نحو بما هو مستقى من الميثاق من حق تقرير المصير والحرية واالس

للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة والمشار اليها في اعالن مبادئ القانون الدولي 

المتصلة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق االمم المتحدة، وال سيما الشعوب 

الخاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو ألشكال أخرى من السيطرة االجنبية، أو بحق 

عوب في الكفاح من أجل ذلك الهدف وفي التماس الدعم وتلقيه، وفقاً لمبادئ الميثاق هذه الش

 السابق الذكر.  لإلعالنوطبقاً 

االحكام الواردة أعاله مترابطة في تفسيرها وتطبيقها ويجب أن يفهم كل  المادة الثامنة :

 منها في سياق االحكام االخرى. 
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  قائمة المراجع والمصادر.قائمة المراجع والمصادر.

  

  باللغة العربيةباللغة العربية  اوال :اوال :

  

II: الكتب :( الكتب )  

  

أبو الخير أحمد عطية عمر: نظرية الضربات العسكرية االستباقية )الدفاع الوقائي( أبو الخير أحمد عطية عمر: نظرية الضربات العسكرية االستباقية )الدفاع الوقائي(   ..00

  ..11111111  ،،دار النهضة العربيةدار النهضة العربية،،في  ضوء قواعد القانون الدولي المعاصر في  ضوء قواعد القانون الدولي المعاصر 

أحمد عبد هللا علي أبو العال: تطور مجلس األمن في حفظ السلم و األمن الدوليين. أحمد عبد هللا علي أبو العال: تطور مجلس األمن في حفظ السلم و األمن الدوليين.   ..11

  ..11111111  ،،مصرمصر،،لقانونية لقانونية دار الكتب ادار الكتب ا

دار الثقافة للنشر و التوزيع دار الثقافة للنشر و التوزيع   ،،بخيت العريمي: الشرعية الدولية لمكافحة اإلرهاببخيت العريمي: الشرعية الدولية لمكافحة اإلرهاب  ..33

  11121112  ،،الطبعة األولى األردنالطبعة األولى األردن،،

بوزناد معمر : المنظمات اإلقليمية و نظام األمن الجماعي ، ديوان المطبوعات بوزناد معمر : المنظمات اإلقليمية و نظام األمن الجماعي ، ديوان المطبوعات   ..44

  02210221  ،،الجزائرالجزائر  ،،الجامعية بن عكنون الجامعية بن عكنون 

دار الجامعة دار الجامعة ,,  ، ،   لدولي إلنساني و تراجع مبدأ السيادة الوطنيةلدولي إلنساني و تراجع مبدأ السيادة الوطنيةبوراس عبد القادر: التدخل ابوراس عبد القادر: التدخل ا  ..11

  11121112    ، ،   اإلسكندريةاإلسكندرية  ،،  ةة  الجديدالجديد

  77797779  ،،بوزريعةبوزريعة، ، منشورات دحلبمنشورات دحلب  ،،بن عامر:  المسؤولية الدولية بن عامر:  المسؤولية الدولية تونسي تونسي   ..66

جمال الدين عطية المحامي: الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام و ميثاق األمم جمال الدين عطية المحامي: الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام و ميثاق األمم   ..99

دون سنة دون سنة   ،،بيروتبيروت  ،،دار الفكر الحديثدار الفكر الحديث  ،،ن الدولي المقارنن الدولي المقارندراسات في القانودراسات في القانو  ،،المتحدةالمتحدة

  النشر.النشر.

دار دار ،،إسرائيل العسكرية إسرائيل العسكرية   استراتيجيةاستراتيجيةجميل عائد الجبوري : الحرب الوقائية في جميل عائد الجبوري : الحرب الوقائية في   ..11

  دون سنة النشر.دون سنة النشر.  ،،المريخ للنشرالمريخ للنشر

  ،،سامي جاد عبد الرحمن واصل: ارهاب الدولة في اطار قواعد القانون الدوليسامي جاد عبد الرحمن واصل: ارهاب الدولة في اطار قواعد القانون الدولي  ..22

  11111313  ،،منشأة المعارف باإلسكندريةمنشأة المعارف باإلسكندرية

الكبرى و الكبرى و   المبادئالمبادئ  متغيرمتغيرعلي إبراهيم: الحقوق و الواجبات الدولية في عالم علي إبراهيم: الحقوق و الواجبات الدولية في عالم   ..0101

  ..02210221القاهرة القاهرة   ،،دار النهضة العربيةدار النهضة العربية  ،،الطبعة األولىالطبعة األولى،،النظام الدولي الجديد النظام الدولي الجديد 

  ،،ماهر عبد المنعم أبو يونس: استخدام القوة في فرض الشرعية الدوليةماهر عبد المنعم أبو يونس: استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية  ..0000

  ..11111144  ،،ةةالتوزيع، اإلسكندريالتوزيع، اإلسكندريالمكتبة المصرية للنشر و المكتبة المصرية للنشر و 
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مطابع دار مطابع دار   ،،الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائيالدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي  ققخلف: حخلف: حمحمد محمد   ..0101

  ..02902999الثانية، الثانية،   ةةالحقيقة، الطبعالحقيقة، الطبع

دار وائل دار وائل   ،،محمد خليل الموسى: استخدام القوة في القانون الدولي المعاصرمحمد خليل الموسى: استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر  ..0303

  ..11141114  ،،األردناألردن  ،،الطبعة األولىالطبعة األولى  ،،للنشرللنشر

لعسكرية لعسكرية محمد صافي يوسف : مدى مشروعية لجوء الدول إلى التدابير امحمد صافي يوسف : مدى مشروعية لجوء الدول إلى التدابير ا  ..0404

  دون سنة النشر.دون سنة النشر.  ،،القاهرةالقاهرة،،دار النهضة العربية دار النهضة العربية   ،،لمكافحة اإلرهاب الدوليلمكافحة اإلرهاب الدولي

دار دار ،،مصطفى يوسف اللداوي: اإلرهاب الصهيوني في ظل القانون الدولي مصطفى يوسف اللداوي: اإلرهاب الصهيوني في ظل القانون الدولي   ..0101

  11111111،،الجزائرالجزائر  ،،الطبعة األولىالطبعة األولى  ،،قرطبة للنشر و التوزيعقرطبة للنشر و التوزيع

شر شر ايتراك للطباعة و النايتراك للطباعة و الن،،: القانون الدولي المعاصر : القانون الدولي المعاصر ررأبو الخيأبو الخيمصطفى أحمد مصطفى أحمد   ..0606

  ..11161116  ،،القاهرةالقاهرة  ،،و التوزيع الطبعة األولىو التوزيع الطبعة األولى

دار دار   ،،اإلرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العاماإلرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام  نبيل أحمد حلمي:نبيل أحمد حلمي:  ..0909

  دون سنة النشر.دون سنة النشر.  ،،النهضة العربية القاهرةالنهضة العربية القاهرة

  

  IIII..    : المذكرات :المذكرات  

  

الجوزي عز الدين : مبدأ عدم التدخل اإلنساني بين اختصاصات السيادة و حقوق الجوزي عز الدين : مبدأ عدم التدخل اإلنساني بين اختصاصات السيادة و حقوق   ..00

فرع تحوالت الدولة ، جامعة فرع تحوالت الدولة ، جامعة ،،لنيل شهادة الماجستير في القانون لنيل شهادة الماجستير في القانون اإلنسان، مذكرة اإلنسان، مذكرة 

  ..  11111111  ،،مولود معمري تيزي وزومولود معمري تيزي وزو

مذكرة لنيل مذكرة لنيل   ،،دحا منية علي : تجاوز حق الدفاع الشرعي في ظل القانون الدوليدحا منية علي : تجاوز حق الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي  ..11

جامعة سعد دحلب جامعة سعد دحلب   ،،قسم القانون العامقسم القانون العام  ،،شهادة الماجستير في القانون الجنائي الدوليشهادة الماجستير في القانون الجنائي الدولي

  ..11191119،،  كلية الحقوق البليدةكلية الحقوق البليدة،،

علي مبارك الهندي : مدى مساهمة األمم المتحدة في حل المشكالت اإلقليمية علي مبارك الهندي : مدى مساهمة األمم المتحدة في حل المشكالت اإلقليمية   ..33

  ،،المدرسة الوطنية لإلدارة العموميةالمدرسة الوطنية لإلدارة العمومية  ،،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا الماجستيررسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا الماجستير،،

  . . السلك الدبلوماسي المملكة المغربيةالسلك الدبلوماسي المملكة المغربية،،الرباط الرباط 
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لعام ، مذكرة لنيل شهادة لعام ، مذكرة لنيل شهادة ناتوري كريم: استخدام األسلحة النووية في القانون الدولي اناتوري كريم: استخدام األسلحة النووية في القانون الدولي ا  ..44

تيزي تيزي   ،،جامعة مولود معمريجامعة مولود معمري  ،،فرع قانون التعاونفرع قانون التعاون،،الماجستير في القانون الدولي الماجستير في القانون الدولي 

  ..  11121112،،وزووزو

مذكرة لنيل شهادة الماجستير مذكرة لنيل شهادة الماجستير   ،،نسيب نجيب : التعاون الدولي في مكافحة اإلرهابنسيب نجيب : التعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب  ..11

  ..11121112  ،،تيزي وزوتيزي وزو  ،،جامعة مولود معمريجامعة مولود معمري  ،،فرع التعاون الدوليفرع التعاون الدولي،،في القانون في القانون 

  

    IIIIII  مقاالت:مقاالت:الال  
  

مجلة مجلة   ،،الضربات الوقائية في االستراتيجية األمنية األمريكية الجديدةالضربات الوقائية في االستراتيجية األمنية األمريكية الجديدةحسام سويلم: حسام سويلم: --11

  ..129129--121121ص ص ص ص   ،،11111111أكتوبر أكتوبر   ،،3939المجلدالمجلد  011011العدد العدد   ،،السياسة الدوليةالسياسة الدولية

      مجلةمجلة  ،،الحرب األمريكية في العراق مشروعية استخدام القوةالحرب األمريكية في العراق مشروعية استخدام القوةشريف بسيوني :شريف بسيوني :        22--

  ..3131،،111111مجلد مجلد الال  ،،010010العدد العدد   ،،السياسة الدوليةالسياسة الدولية

مشروعية حرب أمريكا على العراق من منظور القانون مشروعية حرب أمريكا على العراق من منظور القانون طارق عبد هللا عيسى : طارق عبد هللا عيسى : 33--

  wwwwww..2266sseepp..nneett  //nneewwsswweeeekkaarrttiiccllee..pphhpp  الدولي  على الموقعالدولي  على الموقع

  

  ،،التدخل العسكري األمريكي في أفغانستان و حق الدفاع الشرعيالتدخل العسكري األمريكي في أفغانستان و حق الدفاع الشرعيعلي سيف النامي: علي سيف النامي: 44--

  ،،دار الجامعة الجديدةدار الجامعة الجديدة  ،،العدد الثانيالعدد الثاني  ،،للبحوث القانونية و االقتصاديةللبحوث القانونية و االقتصاديةمجلة الحقوق مجلة الحقوق 

  دون صفحات.دون صفحات.  ،،11101110اإلسكندرية اإلسكندرية 

تحديات النظام تحديات النظام   حماية األمن والسلم من خالل نظام األمم المتحدةحماية األمن والسلم من خالل نظام األمم المتحدة  ::  محمد بوسلطانمحمد بوسلطان55--

جماعي تحت اشراف جماعي تحت اشراف   بب, كتا, كتا11111111  ــ02210221عشرية من العالقات الدولية عشرية من العالقات الدولية الدولي الجديد الدولي الجديد 

و البحوث و البحوث دارة، منشورات التوثيق دارة، منشورات التوثيق ،المدرسة الوطنية لإل،المدرسة الوطنية لإلاألستاذ عبد العزيز جراد األستاذ عبد العزيز جراد 

  1111--3333ص ص ص ص   11101110االدارية ، االدارية ، 

اللجنة العربية اللجنة العربية   ،،: حق استخدام القوة و دوره في العالقات الدولية: حق استخدام القوة و دوره في العالقات الدوليةمحمد وليد اسكاف محمد وليد اسكاف 66--

   wwwwww..ddccttccrrss..oorrgg//5555664411..hhttmm  لحقوق اإلنسان على الموقع:لحقوق اإلنسان على الموقع:

 

http://www.dctcrs.org/55641.htm
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  ،،02210221مدى شرعية قرارات مجلس األمن الدولي لعام مدى شرعية قرارات مجلس األمن الدولي لعام : :   يديدمديوس فالح الرشمديوس فالح الرش--77

الصادرة بشان تفويض الدول األعضاء في ممارسة حق الدفاع الشرعي نيابة عن دولة الصادرة بشان تفويض الدول األعضاء في ممارسة حق الدفاع الشرعي نيابة عن دولة 

 دون صفحات.دون صفحات.،،  02240224ديسمبر ديسمبر ،،1414مجلة الحقوق رقممجلة الحقوق رقم  ،،الكويت الكويت 

  

VIVI . .:النصوص القانونية:النصوص القانونية  

  االتفاقيات الدولية العالمية:االتفاقيات الدولية العالمية:

  

و الذي دخل حيز النفاذ في و الذي دخل حيز النفاذ في   02410241//1616//1616ة الموقع في ة الموقع في ميثاق منظمة األمم المتحدميثاق منظمة األمم المتحد  ..00

1414//0101//02410241..  

  ..02620262ماي ماي   1313اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المبرمة في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المبرمة في   ..11

  

  القرارات:القرارات:  --بب

  قرارات مجلس األمن:قرارات مجلس األمن:    

  

  0000: المتعلق بإدانة الهجمات اإلرهابية التي وقعت في : المتعلق بإدانة الهجمات اإلرهابية التي وقعت في 03610361القرار رقم القرار رقم   ..00

  11101110//  1212//0101بتاريخ بتاريخ   ،،في نيويورك و واشنطن العاصمةفي نيويورك و واشنطن العاصمة  11101110سبتمبرسبتمبر

:المتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها السالم واألمن الدوليين :المتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها السالم واألمن الدوليين 03930393القرار رقم القرار رقم   ..11

  ..11101110//1212//1111بتاريخ بتاريخ   ،،نتيجة األعمال اإلرهابيةنتيجة األعمال اإلرهابية

  ..02220222//0101//0101: التدابير ضد الطالبان. بتاريخ : التدابير ضد الطالبان. بتاريخ 01690169القرار رقم القرار رقم --  ..33

نوفمبر نوفمبر   11الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته المعقودة في الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته المعقودة في   ::  04400440القرار رقم القرار رقم   ..44

11111111..  

  

  فتاوي محكمة العدل الدولية:فتاوي محكمة العدل الدولية:  --

  

  ،،فتوى محكمة العدل الدولية بشان مشروعية التهديد باألسلحة النووية و استخدامهافتوى محكمة العدل الدولية بشان مشروعية التهديد باألسلحة النووية و استخدامها .0

   ،،02260226أكتوبر أكتوبر   0101  ،،الدورة الحادية و الخمسونالدورة الحادية و الخمسون



  

  

  

111122  

  

موجز األحكام و الفتاوى و موجز األحكام و الفتاوى و   ،،مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامهامشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها-- .1

 ..02230223،،جويلية جويلية   11  ،،02260226--02210221،،محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية   األوامر الصادرة عناألوامر الصادرة عن

 

  ثانيا: باللغة الفرنسيةثانيا: باللغة الفرنسية
AA––  OOuuvvrraaggeess  ::    

  

11..  DDJJIIEENNAA  WWEEMMBBOOUU::  LLee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddaannss  uunn  mmoonnddee  eenn  

mmuuttaattiioonn  LL’’HHaarrmmaattttaann،،    PPaarriiss،،  22000033..  

22..  JJeeaann  TTOOUUSSCCOOZZ::  DDrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall،،  PPrreesssseess  UUnniivveerrssiittaaiirree  ddee  

FFrraannccee،،  PPaarriiss..  11eerr  EEddiittiioonn،،11999933..  

33..  JJeeaann  CCOOMMBBAACCAAUU  eett  SSeerrggee  SSUURR،،  DDrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppuubblliicc،،  ,,  

MMoonnttcchhrreessttiieenn,,  LLGGDDJJ،،  PPaarriiss،،  11999933..  

44..  JJeeaann  DDEELLIIVVAANNIISS  ::  LLaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  

PPuubblliicc  MMooddeerrnnee،،  LLGGDDJJ،،  PPaarriiss،،11997711..  

55..  MMaarrcc  PPeerrrriinn  ddee  BBRRIICCHHAAMMBBAAUUTT  &&  JJeeaann  FFrraannççooiiss  

DDOOBBEELLLLEE::  LLeess  ccoouurrss  ddee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppuubblliicc،،  PPrreesssseess  

DDeess  SScciieenncceess  PPoolliittiiqquueess،،  PPaarriiss  ،،22000022..  

66..  NNaarrcciissssee  MMoouueelllléé  KKOOMMBBII  ::  llaa  gguueerrrree  pprréévveennttiivvee  eett  llee  ddrrooiitt  

iinntteerrnnaattiioonnaall،،  DDIIAANNOOIIAA  --PPrreemmiièèrree  EEddiittiioonn  ،،22000066..  

77..  NNiiccoollee  VVIILLBBOOUUXX  ::  PPrréévveennttiioonn  oouu  PPrrééeemmppttiioonn  ??  UUnn  ddéébbaatt  

dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  ;;  EEddiittiioonn،،  EEccoonnoommiiccaa  ،،PPaarriiss  ;;  22000077..  

88..  NNgguuyyeenn  QQUUOOCC    DDIINNHH,,  AAllaaiinn  PPEELLLLEETT  eett  PPaattrriicckk  DDAAIILLLLIIEERR  

::  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppuubblliicc,,  LLGGDDJJ,,  PPAARRIISS,,  77
eemmee

  EEddiittiioonn,,  22000033  

99..  OOlliivviieerr  CCOORRTTEENN  ::  LLee  rreettoouurr  ddeess  gguueerrrreess  pprréévveennttiivveess  ;;  LLee  

ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  mmeennaaccéé،،  EEddiittiioonn  LLaabboorr  BBrruuxxeelllleess  ،،22000033..  

1100..  XXaavviieerr  PPAARRCCRREEAAUU  ::  DDee  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  aauu  KKoossoovvoo  11999999  àà  

ll’’iinntteerrvveennttiioonn  eenn  IIrraakk  ddee  22000033،،  LLGGDDJJ،،  22000066    
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bb--  EEnn  AAnnggllaaiiss  ::  

  

11..  DDeerreekk  BBOOWWEETT::  SSeellff--ddeeffeennccee  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  llaaww،،  MMaanncchheesstteerr  

UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss،،  11995588..  

22..  HHaannss  KKEELLSSEENN;;  TThhee  llaaww  ooff  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  ،،LLoonnddoonn  ،،11995511..  

  

  

IIII))  TThhèèsseess  eett  MMéémmooiirree  ::  

  

aa--  TThhèèsseess  ::  

--JJuulliieenn  DDÉÉTTAAIISS  ::  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee،،  TThhèèssee    

ddee  ddooccttoorraatt،،  ssppéécciiaalliittéé  ddrrooiitt  ppuubblliicc،،  FFaaccuullttéé  ddee  ddrrooiitt  DD’’AAnnggeerrss،،  22000077..    

  

bb--  MMéémmooiirreess  ::  

11..  AAnniiss  BBEEHHNNFFLLAAHH  ::  EEssssaaii  ddee  ssyynntthhèèssee  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  mmooddeess  ddee  llaa  

llééggiittiimmaattiioonn  dduu  rreeccoouurrss  àà  llaa  ffoorrccee  eett  ddee  lleeuurrss  rreellaattiioonnss  aavveecc  llee  ccaaddrree  

jjuurriiddiiqquuee    ddee  llaa  CChhaarrttee  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ::  MMéémmooiirree  ddee  llaa  MMaaiittrriissee  eenn  

ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall،،  UUnniivveerrssiittéé  ddee  QQuuéébbeecc  àà  MMoonnttrrééaall  ،،22000088..  

  

22..  BBéénnééddiiccttee  RROOUUAANNAAUUXX  ::  ddee  llaa  llééggaalliittéé  ddee  ll’’aaccttiioonn  AAmméérriiccaaiinnee  eenn  

AAffgghhaanniissttaann  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  ::  ll’’aammbbiiggüüiittéé  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  

11336688  eett  11337733  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé،،  MMéémmooiirree  ddee  ffiinn  dd’’ééttuuddee،،  iinnssttiittuutt  

dd’’ééttuuddee  ppoolliittiiqquueess،،  UUnniivveerrssiittéé  LLuummiièèrree  LLyyoonn  22،،  22000011//22000022..  

  

33..  VViirrggiinniiee  DDOORR  ::  ddee  ll’’iinnggéérreennccee  hhuummaanniittaaiirree  àà  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  pprréévveennttiivvee،،  

vveerrss  uunnee  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  ddeess  pprriinncciippeess  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ::  MMéémmooiirree  

ddee  LL’’IInnssttiittuutt  EEuurrooppééeenn  ddeess  HHaauutteess  ÉÉttuuddeess  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  ssuurr  llee  ssiittee  

wwwwww..iiee--eeii..eeuu//bbiibblliiootthheeqquuee//mmeemmooiirreess//ddoorr..ppddff..      
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IIIIII))  AArrttiicclleess  eett  RReevvuueess  ::  
  

11--  AAnnttoonniioo  CCAASSSSEESSSSEE::  ««  ccoommmmeennttaaiirree  ddee  ll’’AArrttiiccllee  5511ddee  llaa  cchhaarrttee  ddeess  

nnaattiioonnss  uunniieess  »»  iinn  JJeeaann  PPiieerrrree  CCOOTT  eett  AAllaaiinn  PPEELLLLEETT  22
eemmee

  EEddiittiioonn  

EEccoonnoommiiccaa،،  PPaarriiss،،  11999911..pppp  777733--779900..  
  

22--  BBaattyyaahh  SSIIEERRPPIINNSSKKII  ;;  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall،،  RReevvuuee  

QQuuéébbééccooiissee  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall،،  NN--1199  --//11،،  22000066..pppp  7799--112200  
  

33  CClleelliiee  BBEESS  ::  LLee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  rreeccoonnnnaaiitt--iill  llee  ccoonncceepptt  ddee  gguueerrrree  

pprréévveennttiivvee  ??  IInn  RRaahhiimm  KKHHEERRAADD((ss  ddiirr)),,  lleess  iimmpplliiccaattiioonnss  ddee  llaa  gguueerrrree  eenn  

IIrraakk،،  ccoollllooqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaall  dd’’AAnnggeerrss,,  EEddiittiioonn  AA  ppeeddoonnee،،1122  eett  1133  MMaaii،،  

22000044,,  PPaarriiss,,  pppp  9999--111100  

  
  

44--  DDeennyyss  SSIIMMOONN  eett  LLiinnooss  AAlleexxaannddrree  SSIICCIILLIIAANNOOSS  ::  LLaa  ccoonnttrree  vviioolleennccee  

UUnniillaattéérraallee  pprraattiiqquuee  ééttaattiiqquuee  eett  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall،،  AAFFDDII،،  11998866..vvoolluummee3322,,  

pppp  5533--7788--  
  

55--  EEsstthheerr  BBRRIIMMMMEERR  ::  lleess  tteennttiioonnss  ttrraannssaattllaannttiiqquueess  aauuxx  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  llee  

rreeccoouurrss  àà  llaa  ffoorrccee،،  AAFFRRII،،  22000055  pppp  8899--110033..  

  
  

66--  EEmmiill  GGIIRRAAUUDD  ::  LLaa  tthhééoorriiee  ddee  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  RRCCAADDII،،  TToomm  

22،،11993344,,  pppp  669911--886655    

77--  FFlloorreennccee  NNgguuyyeenn  --RROOUUAAUULLTT  ;;  LL’’iinntteerrvveennttiioonn  AArrmmééee  eenn  IIRRAAKK  eett  ssoonn  

OOccccuuppaattiioonn  aauu  rreeggaarrdd  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall،،  RRGGDDIIPP،،  22000033..//44..pppp883355--886633    
  

88--  GGiillllee  AANNDDRREEAANNII  ::  LLaa  gguueerrrree  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  ;;  LLee  ppiièèggeess  ddeess  MMoottss  

AAFFRRII،،  22000033  VVoolluummee..  IIVV,,  ..pppp  110022--111144  
  

99--  HHaannss  WWEEHHBBEERRGG::  LL''iinntteerrddiiccttiioonn  dduu  rreeccoouurrss  àà  llaa  ffoorrccee    lleess  pprriinncciippeess  eett  

lleess  pprroobbllèèmmeess  qquuii  ssee  ppoosseenntt،،  RRCCAADDII،،  TToomm  11،،  11995511  pppp  77--111199  
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1100--  HHaannnnaa  SSAABBAA  ;;  lleess  AAccccoorrddss  rrééggiioonnaauuxx  ddaannss  llaa  cchhaarrttee  ddee  LL’’OONNUU،،  

RRCCAADDII  11995522،،  22--11  VVoolluummee  8800..pppp  555566--772211  
  

1111--  HHeelleennee  TTIIGGRROOUUDDJJAA  ::  QQuueell((ss))  ddrrooiitt((ss))AApppplliiccaabbllee  àà  llaa  gguueerrrree  ccoonnttrree  llee  

tteerrrroorriissmmee،،  AAFFDDII،،  VVoolluummee  4488،،22000022..pppp  8822--8899  
  

1122--  IIvvoohh  DD’’AALLLLEERR  ::  ll’’uussaaggee  ddee  llaa  ffoorrccee  ddaannss  uunn  mmoonnddee  eenn  cchhaannggeemmeenntt  

PPeerrssppeeccttiivveess  AAmméérriiccaaiinneess  eett  EEuurrooppééeennnneess،،  AAFFRRII  ،،22000033..pppp  221155--222266..  
  

1133--  JJeeaann  MMaarrcc  SSOORREELL  ::  LL’’OONNUU  eett  LL’’IIrraakk  llee  vviill  pplloommbb  nnee  ss’’eesstt  ppaass  

ttrraannssffoorrmméé  eenn  oorr  ppuurr،،  RRGGDDIIPP،،  22000044//44,,  pppp  884455--885544..  
  

1144--  JJaarroossllaavv  ZZOOUURREEKK  ;;  LLaa  NNoottiioonn  ddee  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eenn  ddrrooiitt  

iinntteerrnnaattiioonnaall،،  AAIIDDII،،  11997755,,  pppp11--8800  

        1155----------------------------::  EEnnffiinn  uunnee  ddééffiinniittiioonn  ddee  ll’’aaggrreessssiioonn,,  AAFFDDII,,  11997744,,  pppp99--3300..  
  

1166--  JJOOEE  VVEERRHHOOEEVVEENN  ::  LLeess  ÉÉttiirreemmeenntt  ddee  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee،،  AAFFDDII،،  

22000022,,  pppp  4499--8800  
  

1177--  LLuuiiggii  CCOONNDDOORROOLLLLII  ::  LLeess  AAtttteennttaattss  dduu  1111  SSeepptteemmbbrree  eett  lleeuurrss  ssuuiitteess  

OOuu  vvaa  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ??  RRGGDDIIPP،،  22000011//22..pppp  882299--884499..  
  

1188--  MMaarryy  EEllllèènnee  OO’’CCOONNNNEELLLL  ::  LLaa  ddooccttrriinnee  AAmméérriiccaaiinnee  eett  LL’’iinntteerrvveennttiioonn  

eenn  IIrraakk  ،،AAFFDDII  ،،22000033..pppp  33--3311..  
  

1199--  NNgguuyyeenn  QQuuoocc  DDIINNHH  ::  LLaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  dd’’aapprrèèss  llaa  cchhaarrttee  ddeess  

NNaattiioonnss  UUnniieess،،  RRGGDDIIPP،،  EEddiittiioonn    AA  PPeeddoonnee    ،،PPaarriiss،،  11994488..pppp  222233--225544..  
  

2200--  OOlliivviieerr  CCOORRTTEENN  eett  FFrraannççooiiss  DDUUBBUUIISSSSOONN  ::  OOppéérraattiioonn  ««lliibbeerrttéé  

IImmmmuuaabbllee»»  uunnee  eexxtteennssiioonn  aabbuussiivvee  dduu  ccoonncceepptt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee،،  RRGGDDIIPP  

،،22000022//11  pppp  5511--7777  
  

2211--  OOlliivviieerr  CCOORRTTEENN  ::  OOppéérraattiioonn  IIrraaqqii  ffrreeee  ddoomm،،  ppeeuutt--oonn  aaddmmeettttrree  

ll’’aarrgguummeenntt  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  iimmpplliicciittee  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé،،  RRBBDDII،،  

22000033//11..pppp  220055--224477..  
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2222--  PPaattrriicckk  DDAAIILLLLIIEERR  ::  LLaa  nnéécceessssiittéé  ddee  llaa  rrééaaccttuuaalliissaattiioonn  dduu  SSyyssttèèmmee  ddee  

SSééccuurriittéé  CCoolllleeccttiivvee  ??    IInn  RRaahhiimm  KKHHEERRAADD  ((ssss)),,  LLeess  iimmpplliiccaattiioonnss  ddee  llaa    

gguueerrrree  eenn  IIrraakk،،  ccoollllooqquuee  IInntteerrnnaattiioonnaall  dd’’AAnnggeerrss,,  ..EEddiittiioonn  AA..  PPeeddoonnee،،  PPaarriiss    

،،22000044..pppp  220033--221122..  
  

2233..  PPiieerrrree  MMaarriiee  DDUUPPUUYY  ::  LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  llee  tteerrrroorriissmmee  

iinn  lleess  nnoouuvveelllleess  mmeennaacceess  ccoonnttrree  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  

..JJoouurrnnééee  FFrraannccoo--AAlllleemmaannddee--aacctteess  ddeess  jjoouurrnnééeess  dd’’ééttuuddeess  tteennuueess  àà    

ll’’UUnniivveerrssiittéé    ddee  PPaarriiss  11،،  ppaanntthhééoonn  SSoorrbboonnnnee  llee  2299  eett  3300  NNoovveemmbbrree  22000022  

oorrggaanniisséé  ppaarr  llaa  SSoocciiééttéé  FFrraannççaaiissee  ppoouurr  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  PPeeddoonnee  

،،PPaarriiss،،  22000044,,..pppp3355--4466..  
  

2244  PPaauull  TTAAVVEERRNNIIEERR  ::  LLaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  llééggaalliittéé  dduu  rreeccoouurrss  àà  llaa  ffoorrccee  PPaarr  

lleess  ééttaattss  UUnniieess  ccoonnttrree  LL’’IIrraakk,,  iinn  RRaahhiimm  KKHHEERRAADD  ((ssss))  ،،iinn  LLeess  iimmpplliiccaattiioonnss  

ddee  llaa  gguueerrrree  eenn  IIrraakk  ccoollllooqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaall  dd’’AAnnggeerrss،،  1122eett  1133  MMaaii  22000044,,  

EEddiittiioonn  AA  PPeeddoonnee  ،،  PPaarriiss،،  22000044  ..pppp  8899--9988  

..  

        1111PPaattrriicckk  RRAAMMBBAAUUDD  ::  LLaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  ll’’aaggrreessssiioonn  ppaarr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  

ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  RRGGDDIIPP  11997766//22,,  pppp  883355--888811..  
  

2266--  PPhhiilliippppee  WWEECCKKEELL::  LL’’uussaaggee  ddéérraaiissoonnnnaabbllee  ddee  llaa  ffoorrccee،،  RRGGDDIIPP..22000033  

pppp337777--440000  

2299--::------------------------------------------  ::  NNoouuvveelllleess  pprraattiiqquueess  AAmméérriiccaaiinneess  eenn  mmaattiièèrree  ddee                      

llééggiittiimmee    ddééffeennssee،،  AAFFRRII،،  22000055..pppp  112288--113377  
  

2288--  RRaahhiimm  KKHHEERRAADD::  QQuueellqquueess  oobbsseerrvvaattiioonnss  àà  pprrooppooss  ddee  llaa  gguueerrrree  eenn  

IIrraakk..  IInn  RRaahhiimm  KKHHEERRAADD  ((ssss)),,  lleess  iimmpplliiccaattiioonnss  ddee  llaa  gguueerrrree  eenn  IIrraakk  ,,  

ccoollllooqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaall  dd’’AAnnggeerrss،،  1122  eett  1133  MMaaii  22000044،،  EEddiittiioonn  AA  ppeeddoonnee،،  

PPaarriiss,,  22000044,,  ..pppp  77--2266  

  
  

2277--  SStteepphheenn  WWAALLTT  ::  LLaa  gguueerrrree  pprréévveennttiivvee  uunnee  ssttrraattééggiiee  iillllooggiiqquuee،،  AAFFRRII،،  

22000055..pppp  113388--115522  
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3131--SSeerrggee  SSUURR  ::  QQuueellllee  ll’’ééggaalliittéé  ppoouurr  llee  ccoonnfflliitt  AArrmmééee  eenn  ddrrooiitt                      

iinntteerrnnaattiioonnaall  ??ssuurr  llee  ssiittee  iinntteerrnneett  wwwwww..ccaaiimm..iinnffoo  ,,rreevvuuee--cciitteess--  22000055--44--ppaaggee--

110033..hhttmm..  

      3300--SSaalliimm  EEll  SSAAYYEEGGHH  ::  llééggiittiimmee  ddééffeennssee,,  tteerrrroorriissmmee  eett  pprrééeemmppttiioonn,,  iinn        

WWWWWW..ssoocciieettéé--ddee  ssttrraatteeggiiee..aassssoo--FFRR//ppddff//aaggiirr  1166  TTXXTT  33  ppddff  aaggiirr11ggttxxtt  33ppddff  

RRééssoolluuttiioonnss  ddeess  nnaattiioonnss  uunniieess  ::  

  

RRééssoolluuttiioonnss  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddeess  nnaattiioonnss  uunniieess  ::  

 

1. Rés :3314 du 14/12/1974، relative à la définition de l’agression. 

2. Rés.36/103 du 09/12/19 1 intitulée Déclaration sur l’inadmissi ilité 

de l’intervention et de l’ingérence dans les affaires intérieurs de l’État.  

3. Rés : 1004، Deuxième session extraordinaire d’urgence، 4 novembre 

1956، A /RES/56/83/12 Décembre 2001 

4. Rés.ES-6/2، du 14  anvier 19 0; Adoptée à l’occasion de la 6
eme

 

session extraordinaire d’urgence 

5. Rés   377,  l’Union pour le maintien de la paix, 3 novem re 1950. 

 

 

Résolution du conseil de sécurité : 

 

1. Rés : 661 du 06/08/1990 portant le droit actuel de légitime face à 

l’attaque armée dirigée contre le Koweït par l’ rak. 

2. Rés :188 du 09/04/1964,.plainte du Yémen  

3. Rés :273 du 09/12/1969, plainte du Sénégal 

4. Rés :387 du 31/03/1976, Angola Afrique du sud 

5. Res :487 du 09/06/1981,Iraq Israël  

6. Rés :242 du 22/11/1967, la situation en moyen orient  

7. Rés :82 du 25/06/1950 ,plainte pour agression contre la république 

du Corée 

http://www.caim.info/
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8. Rés :120 du 04/11/1956, la situation en Hongrie 

9. Rés :687 du 03/04/1991, Iraq Koweït  

10. Rés :1472 du 28/04/2003, la situation entre l’ raq et le Koweït  

11. Rés :1483 du 23/05/2003, la situation entre l’ rak et le Koweït  

12 Rés :85 du 31 juillet 1950,plainte pour agression contre la 

république du Corée  

 

 

Jurisprudence : 

Arrêt de la  CIJ : 

 

1. Arrêt، Détroit de Corfou، 15 décembre 1949، Recueil، 1949 
 

2. Arrêt، Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 

celui-ci، (Nicaragua c/ États-Unis)، 27 juin 1986، Recueil، 1986 
 

33..  AArrrrêêtt  PPllaatteess--ffoorrmmeess  ppééttrroolliièèrreess  ،،  66  nnoovveemmbbrree  22000033،،  RReeccuueeiill،،  22000033  
 

44..  AAvviiss،،  CCoonnssééqquueenncceess  jjuurriiddiiqquueess  ddee  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dd’’uunn  mmuurr  ssuurr  llee  

TTeerrrriittooiirree    ooccccuuppéé  PPaalleessttiinniieenn،،  88  jjuuiilllleett  22000044،،  RReeccuueeiill،،  22000044..  
 

55..  AAvviiss،،  lliiccééiittéé  ddee  llaa  mmeennaaccee  oouu  ddee  ll’’eemmppllooii  dd’’aarrmmeess  nnuuccllééaaiirreess،،  88  jjuuiilllleett  

11999966،،  RReeccuueeiill  11999966..  

  
 

  

SSeenntteenncceess  aarrbbiittrraalleess  ::  

  

    

  AAccccoorrddss  rreellaattiiffss  aauuxx  sseerrvviicceess  aaéérriieennss  dduu  2277  mmaarrss  11994466  eennttrree  lleess  

ÉÉttaattss--UUnniiss  eett  llaa  FFrraannccee،،  99  ddéécceemmbbrree  11997788،،  RReeccuueeiill  ddeess  sseenntteenncceess  

aarrbbiittrraalleess،،  11997788،،  vvooll..  XXVVIIIIII..  

  

DDiivveerrss  ::  

 

1. Rapport de la CDI sur les travaux de la  47ème session  ACDI، 1995، 

vol11، 2ème partie 
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22..  RRaappppoorrtt  dduu  ggrroouuppee  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  ssuurr  lleess  mmeennaacceess،،  lleess  

ddééffiiss  eett  lleess  

cchhaannggeemmeennttss..hhttttpp::////ddaacccceessssddddss..uunn..oorrgg//ddoocc//UUNNDDOOCC//GGEENN//NN0044//660022//3322//PP

DDFF//NN00446600223322..ppddff??  OOppeenn  ÉÉlléémmeenntt  
 

3. Rapport du Secrétaire général، Dans une liberté plus grande : 

développement، sécurité et des droits de l’homme pour tous، 24 mars 

2005. Voir A/59/2005. 
 

4.10A-Résolution IDI session Santiago 2007 10éme commission، 

problèmes du recours à la force en droit international. 

 

Sites internet: 

 

WWW.Worldll.org/int/other/UN. 

http: //WWW.Whitehouse.gov/news/releases/ 

hhttttpp::  ////  wwwwww..BBrriittaaiinn  ––iinn--SSwwiitt22  EERR  LLaanndd..cchh  

hhttttpp::////wwwwww..yyaallee..eedduu//llaawwwweebb//aavvaalloonn//ddiipplloommaaccyy//bbrriittiiaann  

hhttttpp::  ////  WWWWWW..nnaann..ggoovv..zzaa  

wwwwww..uunn..oorrgg//ffrr//  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.worldll.org/int/other/UN
http://www.britain/
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplomacy/britian
http://www.nan.gov.za/
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  ..................................1144……  المتحدةالمتحدة  األمماألمم  ميثاقميثاق  منمن  1010  بالمادةبالمادة  االعترافاالعتراف  دوافعدوافع  ::  00الفرعالفرع  
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    2222  ....………………......……..……………………..……المطلب الثاني: القيمة القانونية لحق الدفاع الشرعيالمطلب الثاني: القيمة القانونية لحق الدفاع الشرعي

  1122....................……………………..……………………الحق في الدفاع الشرعي حقا طبيعياالحق في الدفاع الشرعي حقا طبيعيا: : 00  الفرعالفرع                  

  2277..............................………………  44//11: الحق في الدفاع الشرعي استثناء عن المادة : الحق في الدفاع الشرعي استثناء عن المادة 11الفرع الفرع                   

  2299....................................................المبحث الثاني : شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي.................المبحث الثاني : شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي.................

  3300..........................................المطلب االول :الشروط االتفاقية لممارسة حق الدفاع الشرعي.........المطلب االول :الشروط االتفاقية لممارسة حق الدفاع الشرعي.........

  3300..............................................العدوان المسلح .............................................العدوان المسلح .............................................::00الفرع الفرع                 

  3434....................................................الصفة المؤقتة ألعمال الدفاع الشرعي..............الصفة المؤقتة ألعمال الدفاع الشرعي..............  ::  11الفرع الفرع                 

  3377................................................: إخطار مجلس األمن......................................: إخطار مجلس األمن......................................33الفرع الفرع                 

  4400................................المطلب الثاني : الشروط العرفية لممارسة الدفاع الشرعي ..................المطلب الثاني : الشروط العرفية لممارسة الدفاع الشرعي ..................

  4400........................................دفاع.................................دفاع.................................التناسب بين الهجوم و الالتناسب بين الهجوم و ال  ::00الفرعالفرع                

  4444..............................................الضرورة.....................................................الضرورة.....................................................  : : 11الفرعالفرع                

  66  44..........................................................الفورية ................................................الفورية ................................................    ::33الفرعالفرع                

  4499....................................................المطلب الثالث :الشروط الخاصة بالدفاع الشرعي الجماعي .......المطلب الثالث :الشروط الخاصة بالدفاع الشرعي الجماعي .......

  4499......................................................الفرع األول: شرط وجود اتفاق سابق..........................الفرع األول: شرط وجود اتفاق سابق..........................

ف ف الفرع الثاني: إعالن الدولة الضحية تعرضها لهجوم مسلح و طلبها تدخل طرالفرع الثاني: إعالن الدولة الضحية تعرضها لهجوم مسلح و طلبها تدخل طر

    5522....................................................................................................................................................................................ثالث...ثالث...

    1155............................................................الفصل الثاني : التعسف في تطبيقيات حق الدفاع الشرعي .....الفصل الثاني : التعسف في تطبيقيات حق الدفاع الشرعي .....

  9955........المتحدةالمتحدة  ممممالمبحث األول : انحراف تطبيقات حق الدفاع الشرعي عن روح ميثاق األالمبحث األول : انحراف تطبيقات حق الدفاع الشرعي عن روح ميثاق األ

  9955....................................................................................المطلب األول :  تطبيقات الدول ........................المطلب األول :  تطبيقات الدول ........................

  1111..................................................................................................حق الدفاع الشرعي الفردي ...حق الدفاع الشرعي الفردي ...:  :  00الفرعالفرع                    

  6060......................................................................لجماعي..............لجماعي..............حق الدفاع الشرعي احق الدفاع الشرعي ا    : : 11الفرعالفرع                            

  6363............................................................................................................المطلب الثاني : تطبيقات األمم المتحدة.....المطلب الثاني : تطبيقات األمم المتحدة.....

  6363..................................................................................:. تطبيقات الجمعية العامة...............:. تطبيقات الجمعية العامة...............00الفرعالفرع                            

  6161..................................................................................................تطبيقات مجلس األمن...........تطبيقات مجلس األمن...........  ::11الفرعالفرع                  

  6161........……………………المبحث الثاني :حق الدفاع الشرعي في مواجهة اإلرهاب العابر للحدودالمبحث الثاني :حق الدفاع الشرعي في مواجهة اإلرهاب العابر للحدود
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  9191................................................................لمكافحة اإلرهاب ......لمكافحة اإلرهاب ......  1010المطلب األول :عدم مالئمة المادة المطلب األول :عدم مالئمة المادة 

  9191....................................................سبتمبر..............سبتمبر..............  0000حق الدفاع الشرعي و أحداث حق الدفاع الشرعي و أحداث   ::00الفرعالفرع              

  7799......................إدماج حق الدفاع الشرعي في المفهوم التقليدي لالنتقام المسلح...إدماج حق الدفاع الشرعي في المفهوم التقليدي لالنتقام المسلح...: : 11الفرعالفرع              

مم المتحدة وخرق مم المتحدة وخرق من ميثاق األمن ميثاق األ  1010المطلب الثاني: مكافحة اإلرهاب على أساس المادة المطلب الثاني: مكافحة اإلرهاب على أساس المادة 

    9191................................................................................................................قواعد القانون الدولي.........................قواعد القانون الدولي.........................

    1111..ات مجلس األمن لتبرير حرب العراقات مجلس األمن لتبرير حرب العراقالبحث عن األساس القانوني في قرارالبحث عن األساس القانوني في قرار  ::00الفرعالفرع        

  1111..............كام القانون الدولي ....كام القانون الدولي ....أمريكية على العراق تتنافى و أحأمريكية على العراق تتنافى و أح  الحرب االنجلوالحرب االنجلو::11الفرعالفرع        

  1111..................................................المبحث الثالث: تغيير طبيعة حق الدفاع الشرعي .....................المبحث الثالث: تغيير طبيعة حق الدفاع الشرعي .....................

  1616..........................................................................المطلب األول :نظرية الدفاع الشرعي الوقائي.............المطلب األول :نظرية الدفاع الشرعي الوقائي.............

  1111....................................................................................................................................أساسها..................أساسها..................: : 00الفرعالفرع        

  2020..........................................................................................تطبيقاتها.....................................تطبيقاتها.....................................  ::11الفرعالفرع        

  2020..................................................................من الميثاق ...........من الميثاق ...........  1010المطلب الثاني: توسيع تفسير المادة المطلب الثاني: توسيع تفسير المادة 

  2424....................................................................................: نظرية الدفاع الشرعي االستباقي..........: نظرية الدفاع الشرعي االستباقي..........00الفرعالفرع        

  2424......................................................  الموقف الدولي من نظرية الدفاع الشرعي االستباقيالموقف الدولي من نظرية الدفاع الشرعي االستباقي:  :  11الفرع الفرع         

  2929  ..............................................................................................................................................:........................:........................الخاتمةالخاتمة

  011011المالحق:.......................................................................................المالحق:.......................................................................................  

  ..010111............................................................................................................................................................................ععالمراجالمراج  قائمةقائمة

  000099فهرس الموضوعات ..........................................................................فهرس الموضوعات ..........................................................................
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LLee  ddrrooiitt  ddee  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eesstt  ccoonnssaaccrréé    eexxpplliicciitteemmeenntt  ddaannss  

ll’’aarrttiiccllee  5511  ddee  llaa  cchhaarrttee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  cc’’eesstt  llee  sseeuull  ccaass  

aauuttoorriisséé  ddee  rreeccoouurrss  àà  llaa  ffoorrccee..  CCee  ddrrooiitt  ppeerrmmeett  aauuxx  ÉÉttaattss  ddee  

pprroottééggeerr  eett  dd’’aassssuurreerr  lleeuurr  ssuurrvviiee  ddaannss  ll’’hhyyppootthhèèssee  dd’’uunnee  ppaarraallyyssiiee  

dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ssééccuurriittéé  ccoolllleeccttiivvee..  

LLaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  eesstt  uunnee  nnoottiioonn  ssuubbssiiddiiaaiirree..  LLiimmiittééee  ddaannss  ssaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ppaarr  llee  rreessppeecctt  eett  ll’’oobbsseerrvvaattiioonn  ddee  cceerrttaaiinneess  

ccoonnddiittiioonnss,,  eellllee  eesstt  ssttrriicctteemmeenntt  ccoonnttrrôôllééee  àà  ppoosstteerriioorrii  lloorrss  ddee  ssoonn  

eexxeerrcciiccee..    

LLeess  aammbbiigguuïïttééss  rrééddaaccttiioonnnneelllleess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  5511,,  ll’’aabbsseennccee  ddee  ccllaarrttéé  

ddee  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddee  llaa  nnoottiioonn  dd’’aaggrreessssiioonn  aarrmmééee  nnuuee  ddaannss  llaa  

rrééssoolluuttiioonn  33331144  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  

ccoonnssttiittuueenntt    ddeess  pprréétteexxtteess  ppoouurr  lleess  ÉÉttaattss  qquuii  oonntt  aaddooppttéé  uunnee  

nnoouuvveellllee  iinntteerrpprrééttaattiioonn  ddee  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee..  IIll  eenn  rrééssuullttee  ppaarr  

ccoonnssééqquueenntt  uunn  rreeccoouurrss  aabbuussiiff  qquuii  nnee  ccoorrrreessppoonndd  ppaass  àà  ll’’eesspprriitt  ddee  

llaa  cchhaarrttee..  UUnnee  eexxtteennssiioonn  dduu  cchhaammpp  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ccee  ddrrooiitt,,  ppaarr  

uunnee  aacccceeppttaattiioonn  ddee  llaa  llééggiittiimmee  ddééffeennssee  pprrééeemmppttiivvee  eenn  ccaass  ddee  

mmeennaaccee  iimmmmiinneennttee  ddee  ll’’aaggrreessssiioonn  aarrmmééee,,  eesstt  uunnee  aauuttrree  eennttoorrssee  àà  

ll’’eesspprriitt  eett  llaa  lleettttrree  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee    llaa  CChhaarrttee..  

  

  
األمم المتحدة الحالة الوحيدة األمم المتحدة الحالة الوحيدة من ميثاق من ميثاق   5252المادة المادة   يعتبر حق الدفاع الشرعي المكرس صراحة فييعتبر حق الدفاع الشرعي المكرس صراحة في

المرخص بها للدول الستعمال القوة في القانون الدولي، ألجل حماية وضمان حقها في الوجود عند المرخص بها للدول الستعمال القوة في القانون الدولي، ألجل حماية وضمان حقها في الوجود عند 
  شلل نظام األمن الجماعي. شلل نظام األمن الجماعي. 

حق الدفاع الشرعي فكرة ثانوية، مؤقتة تطبيقها مقيد باحترام شروط محددة و تنفيذها يخضع لرقابة حق الدفاع الشرعي فكرة ثانوية، مؤقتة تطبيقها مقيد باحترام شروط محددة و تنفيذها يخضع لرقابة 
  الحقة. الحقة. 

من الميثاق وعدم وضوح تعريف فكرة العدوان من الميثاق وعدم وضوح تعريف فكرة العدوان   5252هذا الحق في المادة هذا الحق في المادة   غير أن غموض صياغةغير أن غموض صياغة
لألمم المتحدة دفع ببعض الدول إلى إعادة تفسير لألمم المتحدة دفع ببعض الدول إلى إعادة تفسير   ، الذي تبنته الجمعية العامة، الذي تبنته الجمعية العامة00230023المسلح في قرارالمسلح في قرار

الدفاع الشرعي تفسيرا أنتجت عنه تطبيقات تعسفية مخالفة لروح الميثاق ، أدت الى توسيع الدفاع الشرعي تفسيرا أنتجت عنه تطبيقات تعسفية مخالفة لروح الميثاق ، أدت الى توسيع   ققحح
االستباقي في حالة التهديد الوشيك للعدوان االستباقي في حالة التهديد الوشيك للعدوان   حق باالعتراف بالدفاع الشرعيحق باالعتراف بالدفاع الشرعينطاق تطبيق هذا النطاق تطبيق هذا ال

  المسلح. المسلح. 
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