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ب

شكر وتقدير
يسعدني ويشرفني في هذا العمل المتواضع أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان ألساتذتي األجالء
كل باسمه ولقبه ،وأخص
الذين نهلت من بحر علمهم الفياض،أساتذة كلية الحقوق بجامعة األزهرٌ ،
بالشكر العميق أستاذي الجليل الدكتور /عبدالرحمن عبدالحميد أبوالنصر على تفضله باإلشراف

على رسالتي أطال هللا في عمره ومتعه بوافر الصحة وجزاه عني وعن اإلسالم خير الجزاء.
كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذي الموقر الدكتور إبراهيم توفيق الرابي مدرس القانون الدولي
بجامعة األزهر ،والذي قدم لي كل المساعدة واإلرشاد حيث وقف معي من البداية ،ووافق مشكو اًر
على اإلشراف على رسالتي فجزاه هللا خي اًر بما قدم لي ،وأسأل هللا أن يديم عليه الصحة والعافية،
وأن يحفظه من كل مكروه.
كما أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور الفاضل ساهر الوليد لتفضله بالموافقه على مناقشة رسالتي
كمشرف داخلي حيث أنه لمن دواعي سروري أن يكون المناقش الداخلي عميد كلية الحقوق
وأستاذ القانون الجنائي .
وال يسعني اإل أن أتقدم بالشكر واألمتنان لمن سيزين أسمه رسالتي كمناقش خارجي الدكتور
الخلوق محمد النحال حفظه هللا ورعاه
وفي الختام أتقدم مرة أخرى بأسمى آيات الشكر والتقدير لجميع أساتذتي وزمالئي في كلية
الحقوق بجامعة األزهر ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة.

الباحث

ت

ملخص الرسالة
من المالحظ أن ثمة خطاب سائد اليوم لدى الشارع العربي ،لدى العديد من المختصين
والدارسين يشكك في وجود القانون الدولي وفعاليته ،وهو خطاب يتزامن مع استمرار الدول الكبرى
في استغالل تفوقها وفرض الهيمنة على الدول الصغرى وكذلك استمرار األعمال الحربية
اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني .بل وأيضا على الدول العربية ،بل وكذلك حرمان تلك
الشعوب المستضعفة والمحتلة من الدفاع عن نفسها أو مقاومة المحتل لعدة حجج منها أن
المقاومة وحق تقرير المصير يجب أن يكون بالوسائل السلمية وال يتعداها .واال اعتبر ذلك إرهاباً
دون وجود ضوابط ومعايير موضوعية تسمح بالتمييز ما بين االستخدام المشروع للقوة عن غيره
من المفاهيم القانونية األخرى ،لذلك فقد انصبت هذه الرسالة على وسيلة مستخدمة من قبل الدول
الكبرى واسرائيل إلستخدام القوة أال وهي الدفاع الوقائي ،والذي يسمح لتلك الدولة بتوجيه ضربات
استباقية لمنع وقوع عدوان وشيك عليها لنرى كيف تقوم تلك الدول بشرعنة استخدام القوة بوسائل
غير مشروعة أو مشروعة ولكنها لم تقم بالتطبيق الصحيح لتلك الحاالت.
وعليه فقد حاولت قدر اإلمكان شرح نظرية الدفاع الوقائي  ،والتطور التاريخي الذي لحق
بها حتى ميثاق األمم المتحدة  ،مع توضيح الخالف القائم بشأن نص المادة ( )51من الميثاق
ومحاولة التفرقة بين بعض المفاهيم القانونية الناظمة الستخدام القوة  ،سواء من واقع التنظيم
الدولي أو الممارسة الدولية ،وقمت بتطبيق تلك المفاهيم مع أعمال إسرائيل ضد األراضي العربية
والفلسطينية في محاولة لكشف هذه الجرائم اإلسرائيلية وذلك من خالل توضيح واظهار هذه
األعمال من خالل حرب عام 1967على الدول العربية حتى حرب  2014على قطاع غزة،
ألصل في النهاية أن ما تقوم به إسرائيل ال يتوافق مع أي نظرية قانونية الستخدام القوة بل هو
العدوان ذاته ،مع محاولة إزالة الغموض حول إمكانية تذرع إسرائيل ببعض الحجج في محاولة
منها للتهرب من المسئولية الدولية المترتبة عن أعمالها غير المشروعة ووصوالً إلى تقديم
المتهمين عن ارتكاب تلك الجرائم إلى المحاكمات الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي.

ث

Abstract
It is observed that there is a prevailed speech today in the Arab
world for many specialists and scholars doubts in the existence of
international law and the effectiveness
it coincides with the continuation of the major states to exploita its
superiority and domination on the small states، as well as the continuation
of hostilities Israel on the Palestinian people but also on the Arab states،
and depriving these weak peoples and occupied from self-defense or
resistance against the occupation for several reasons، including the
resistance and self-determination must be peaceful nomore unless it is
considered consider as terrorism without the presence of controls and
objective criteria allow a distinction between the legitimate use of force
from other legal concepts this so study has focused on means used by the
major countries and Israel for the use of force، which is، preventive
defense، allows to these states by guidance pre-emptive strikes to prevent
approached and check to see how those states use the force by illegal
means or legitimate but they did not apply the proper application for
those cases، I have tried as much as possible to explain the theory of
preventive defense and the historical development that followed until the
charter of the United Nations to clarify the dispute based on the text of
Article 51 of the Charter، trying to differentiate between some of the legal
concepts which controll the use of force، whether from the reality of
international organisation or international practice and I have applied
those concepts with Israel's actions against Arab and Palestinian
territories in an attempt to uncover the Israeli crimes through clarifying
and showing these works during 1967 war on the Arab countries as well
as the war in 2008 on the Gaza Strip to reach the in the end point that
what Israel is doing is not compatible with any legal theory for the use of
force but it is the aggression itself، israel has tried some arguments in an
attempt to evade responsibility from the international implications of their
unlawful actions and continuing to present the accused persons for
committing such crimes to international prosecutions according to the
rules of international law.
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مقدمة:
كان القانون الدولي العرفي يعتبر أن اللجوء إلى استخدام القوة حق من حقوق األشخاص
أو الدول أو التجمعات أياً كان اسمها في تلك الفترة ،وعليه كان ينظر إلى ذلك الحق على أنه
حق طبيعي  ،وقد بذلت الجهود على مختلف األصعدة  ،ومنذ زمن بعيد للحد من استخدام القوة،
وكان ذلك في القانون الدولي التقليدي والذي لم يمنع الدول من استخدام القوة ولكن تطلب أن
يكون هناك سبب معين الستخدام القوة ،إال أن تلك األسباب بحيث ال تكون عائقاً أمام الدول في
تلك الفترة الستخدام القوة حيث كانت تتمتع كل دولة ذات سيادة بالحق في الحرب أو استخدام
القوة،إال أن القيود بدأت بالظهور مع طلب أن تكون الحروب عادلة ،وكان يعني ذلك أن يكون
هناك سبب عادل يبرر اللجوء إلى الحرب ويتمثل السبب العادل في الدفاع عن النفس مثالً أو
في استرداد حق  ،كما كانت الدول في تلك الفترة تلجأ إلستخدام القوة لحسم الخالقات التي قد
تنشأ بينها وبين غيرها من الدول أو لقهر إرادتها وامالء ما ترغب من شروط ،ومن ثم كانت
النظرة في القانون الدولي التقليدي إلى الحرب بوصفها أسلوباً قانونياً لتسوية المنازعات بين
الدول ،ونظر إليها البعض بأنها أسلوب من أساليب المساعدة الذاتية.
وفي مطلع القرن العشرين أيقنت الدول أن الصالح الدولي يقتضي جهوداً جماعية لتقييد
حرية الدول في اللجوء إلى استخدام القوة ،وظهر ذلك جلياً في إبرام اتفاقيات الهاي التي ألزمت
الدول أن تمتنع عن بدء العمليات الحربية قبل إصدار اإلعالن الالزم لذلك ،وأوجبت أن يكون
اإلعالن معقوالً ومسبباً وذلك حتى ال تقوم الدول بإعالن حرب ألسباب تافهة.
وفي أعقاب الحرب العالمية األولى عبرت كلمات األمن الجماعي في المحافظة على
السلم عن آمال البشرية في إقرار حكم القانون والنظام في مجتمع دولي رفض حتى ذلك الوقت
قبول أي قيود فعلية على حق الدولة ذات السيادة في االلتجاء إلى استخدام القوة كوسيلة مشروعة
للوصول إلى حقوقها ،بيد أن الربط بين فكرة حظر استخدام القوة وفكرة السيادة كان له أثر في
تردد الدول عن التنازل عن امتياز وحق ارتبط منذ القدم بحقوق الدولة األساسية إال أن فكرة
التنظيم الدولي كان لها بريق دفع الدول إلى قبول فكرة التنازل عن حق استخدام القوة داخل
التنظيمات الدولية ،وأي تنظيم دولي فعال يفترض وجود األجهزة كما أنه يفترض رغبة الدول في
التعأون الصادق لذلك جاء ميثاق باريس عام  1928لتغيير وجهة نظر الدول في حقها في
ذ

استخدام القوة ،ومن ثم جاءت عدة مواثيق واعالنات إلى أن جاء ميثاق األمم المتحدة والذي لم
يسمح باستخدام القوة إال وفق استثناءات معينة منها نص المادة ( )51وهو أهم استثناء جاء على
استخدام القوة ،وما دمنا نتحدث عن الدفاع الوقائي والذي اختلف الفقه حوله ما بين مؤيد
ومعارض حتى أنه لم يشكل حتى االن مفهوماً مستقالً ومحدداً ،حيث إن البعض اعتبروا أن
جزءاً من المساعدة الذاتية قبل ميثاق األمم المتحدة ،1لذلك بقي هذا الحق في تلك الفترة يمثل
مفهوماً أخالقياً مرناً في ظل القانون الدولي العرفي وان ظلت هذه الفكرة مستهجنة حتى تعودت
عليها الدول رغم االختالف ما بين مؤيد ومعارض لها ،حيث تعتبر الدول الكبرى من أكثر
المنادين بهذه النظرية ومنهم إسرائيل ،إال أنه رغم االختالف حول هذه النظرية والتي تعتبر من
مخلفات حق استخدام القوة في القانون الدولي التقليدي إال أن إسرائيل وكما سنرى في هذه
الرسالة لم تلتزم حتى بتلك النظرية رغم كثرة استخدامها لها.
إن شرعية إسرائيل التي استندت إليها والمتمثلة في قرار التقسيم رقم ( )181الصادر عن
الجمعية العامة حسب اآللية المتبعة في الميثاق إلصدار الق اررات إال أن ذلك القرار تم تطبيق
جزء منه وهو إنشاء دولة إسرائيل ولم يتم تنفيذ الباقي منه رغم أن هذا القرار ال يعني إنشاء دولة
فلسطينية ،ففلسطين دولة وضعت قبل إصدار القرار تحت نظام الوصاية المعترف به في القانون
الدولي والذي ال يكون إال على دول بحاجة إلى مساعدة حتى تستطيع حكم نفسها بنفسها .

 -1رانة عطا هللا عبد العظيم عطا هللا  ،الضربات االستباقية رؤيا قانونية  ،ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،2009،ص11
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سبب اختيار الموضوع:
إن سبب اختياري لهذا الموضوع هو أوالً خطورة استخدام القوة تحت مبرر الدفاع الوقائي
على واقع التنظيم الدولي المعاصر ،وأيضا كثرة استخدامه من قبل الدول العدوانية وأقصد بذلك
إسرائيل ،وثانياً أريد أن أشير إلى أن إسرائيل بانتهاكها للقانون الدولي في استخدام القوة تحت
مبرر الدفاع الوقائي ال تنتهك القانون الدولي المعاصر والذي لم ينص على الدفاع الوقائي
صراحة ،بل أيضا تنتهك قواعد القانون الدولي والذي سلم بالدفاع الوقائي كوسيلة مشروعة
الستخدام القوة ،لذلك أردت توضيح أن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات عدوانية ال تخضع ألي
نظام قانوني دولي معاصر أو سابق .
الصعوبات التي واجهت الباحث:
من أهم الصعوبات التي واجهتني هي قلة المراجع في المكتبة العربية بخصوص الدفاع
الوقائي وكثرتها في الدفاع الشرعي والصعوبة في التفريق بين المصطلحين ،لذلك فان أغلب
المراجع التي استعنت بها كانت من خالل مراجع الدفاع الشرعي والتي هي كثيرة لدرجة أنها
سببت أيضا صعوبة لي حيث إنه أحياناً قد تكون كثرة المراجع وكثرة تناول الموضوع من قبل
باحثين قانونيين من الصعوبة بمكان ،حيث سيتهم الباحث في هذه الحالة بالتكرار وعدم إضافة
أي جديد ،وللعلم فإنني لم أجد في المكتبة العربية عن الدفاع الوقائي سوى كتابين فقط .
بعض تساؤالت الدراسة:
 -1هل يعتبر الدفاع الوقائي والدفاع الشرعي مفهومين لمعنى واحد ؟ وهل هناك فوارق
بينهما ؟
 -2هل تتسع المادة ( )51من الميثاق لتشمل في مفهومها الدفاع الوقائي ؟ أم انها تقتصر
فقط على تفسير الدفاع الشرعي ؟
 -3األعمال العدوانية اإلسرائيلية هل هي مشروعة فيما لو سلمنا جدالً بشرعية الدفاع
الوقائي ؟ وهل تتوافق مع تلك النظرية أو مع أي نظرية تبرر استخدام القوة في القانون
الدولي ؟.

ز

 -4إذا كانت الحروب اإلسرائيلية مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي فهل تبيح هذه
الشرعية استخدام تلك القوة من جانب آلة الحرب اإلسرائيلية  ،وهل حروب إسرائيل على
األراضي العربية والفلسطينية متناسبة مع درجة الخطورة ؟.
 -5هل استخدام القوة من جانب الشعوب المحرومة من حقها في تقرير المصير هو وسيلة
مباحة الستخدام القوة من وجهة نظر القانون الدولي؟ أم تعتبر إرهاباً تبعاً للنظام العالمي
الجديد؟.
 -6هل ممارسات الدول الحديثة في استخدام القوة المسلحة تارة باسم اإلرهاب ،وتارة باسم
التدخل اإلنساني وتارة للضرورة ،فهل هذه الممارسات مشروعة من وجهة نظر القانون
الدولي؟
منهجية الدراسة:
نظ اًر لخصوصية موضوع الدراسة وتشعب القضايا التي سوف أتطرق لها فقد اعتمدت على
عدة مناهج علمية تتكامل فيما بينها بقصد إغناء موضوع البحث ومحاولة اإللمام بجميع دقائقه
وتفصيالته ،وألجل تحقيق هذه الغاية فقد اتبعت المنهج التحليلي والمنهج التطبيقي.
 -1المنهج التحليلي -:
اعتمد الباحث من أجل استعراض جميع الموضوعات المتعلقة بالدراسة وتحليلها مع المقارنة
بين اآلراء الفقهية وترجيح أحدهما مع بيان األسباب إن أمكن .
 -2المنهج التطبيقي -:
حيث إن موضوع الدراسة ال يعالج قضايا نظرية فقط كما أن الدراسة تهتم وتختص بالوضع
الفلسطيني ،لذلك قد قمت بتطبيق ذلك على الواقع الفلسطيني لتوضيح وكشف ممارسات
إسرائيل العدوانية من خالل إظهار تلك الممارسات على واقع التنظيم الدولي .

س

خطة الرسالة:
لقد بدأ الباحث الرسالة بفصل أول لشرح نظرية الدفاع الوقائي من العصور الوسطى
مرو اًر بالقانوني الدولي التقليدي وعهد عصبة األمم حتى ميثاق األمم المتحدة.
في الفصل الثاني قام الباحث بالتمييز بين وسائل استخدام القوة من خالل شرح نظرية الدفاع
الوقائي كوسيلة الستخدام القوة وما تشابه معها من وسائل أخرى ،ثم في الفصل الثالث قمت
بتطبيق منهج الدراسة على الواقع الفلسطيني والعربي من خالل إظهار عدم شرعية الحروب
اإلسرائيلية من وجهة نظر القانون الدولي ،مع اإلشارة إلى أمثلة لتلك الحروب وتوضيح كيفية
مجابهة دولة االحتالل اإلسرائيلي دوليا ومن واقع القانون الدولي المعاصر .لكل ما سبق فإننا
سنقسم هذه الرسالة إلى ثالثة فصول .
الفصل الول  /التطور التاريخي لحق الدفاع الوقائي حتى ميثاق المم المتحدة.
الفصل الثاني  /مفهوم الدفاع الوقائي كوسيلة إلستخدام القوة وتميزه عن بعض المفاهيم
القانونية الخر .
الفصل الثالث  /مد مشروعية الحروب اإلسرائيلية واآلثار المترتبة عليها.

ش

الفصل الول
التطور التاريخي للدفاع الوقائي حتى ميثاق المم المتحدة
منذ أن خلق هللا الخلق والحرب سمة من سمات البشرية على مر الدهور واكتوى بنارها
أشخاص كثيرون ،وجنت الشعوب آثارها المدمرة حيث كانت الحروب تندلع بين الشعوب القديمة
ألتفه األسباب ،ويرجع ذلك إلنعدام العالقات الوثيقة بين هذه الشعوب وتباين قيمها الثقافية
وطرق تفكيرها وانتقاء العالقات التجارية والمصالح االقتصادية المشتركة ،1ثم جاءت الديانة
اليهودية العهد القديم والتي عززت ثقافة الحروب بين الشعوب بسبب سلوك الشعب اليهودي في
ذلك الوقت وجاء من بعده الفقه الكنسي الذي فرق ما بين الحرب العادلة (المشروعة في وجهة
نظرهم) والحرب غير العادلة .وأخي اًر جاء اإلسالم وغير من النظرة القديمة للحرب ،ووضع
ضوابط على سلوك المحاربين وحصر أسباب الحروب.
ثم جاء العصر الحديث وعهد عصبة األمم والمواثيق الدولية السابقة والالحقة والتي لم تحرم
جميعها الحرب بنص واضح إال أنها وضعت القيود حول حق الدولة في شن الحروب ،ولم يعد
على إطالقة كما كان ذي قبل ،2ووصوالً إلى ميثاق األمم المتحدة والتحريم المطلق الستخدام
القوة مع وضع استثناء خاص حول هذا المبدأ هو نص المادة ( ،)51وما يهمنا هنا تحديد
الحاالت التي عددتها المادة ( )51من الميثاق وسوف يكون ذلك كله من خالل ثالثة مباحث
على النحو التالي:
المبحث الول :الدفاع الوقائي و طبيعته القانونية .
المبحث الثاني :الدفاع الوقائي في عصر الديان .
المبحث الثالث :الدفاع الوقائي في القانون الدولي التقليدي.
المبحث الرابع :الدفاع الوقائي في القانون الدولي المعاصر.
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المبحث الول
مفهوم الدفاع الوقائي و طبيعته القانونية
قبل متابعة تطور الدفاع الوقائي في تلك العصور ينبغي التعرف على الدفاع الوقائي
كمصطلح قانوني من حيث تعريفه وطبيعته واألساس القانوني له ،ثم نتطرق إلى التطور الذي
ومرور بالعهد الجديد والديانة المسيحية ووصوالً إلى
لحق به في العصور الوسطى (العهد القديم)
اً
دين الفطرة اإلسالم وذلك من خالل المطالب التالية:
المطلب الول
مفهوم الدفاع الوقائي
قبل التطرق إلى أساس الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام وكذلك قبل معرفة الطبيعة
القانونية للدفاع الوقائي ينبغي تعريف الدفاع الوقائي من خالل الفقه الدولي لذلك سنقسم هذا
المطلب إلى فرعين:

الفرع الول :تعريف الدفاع الوقائي.
الفرع الثاني:أساس الدفاع الوقائي.

2

الفرع الول
تعريف الدفاع الوقائي
إذا نظرنا إلى تعريف الدفاع الوقائي ُن ِقر في البداية بصعوبة وجود تعريف محدد وواضح

للدفاع الوقائي وذلك ناتج من اختالف أفراد المجتمع الدولي حوله ما بين مؤيد ورافض ( ،)1لذلك
فقد عرف بعض فقهاء القانون الدولي الدفاع الوقائي بأنه ( قيام دولة بشن هجوم ُمدبر على
دولة أخرى بينهما صراع لتحقيق هدف من أهدافها السياسية هذا الهدف يرتبط بتخطيط سياسة
الدولة العليا).2
ويرى الباحث أن هذا التعريف قد قصر حق الدفاع الوقائي على الدول فقط فال يمكن أن
صور
ُيستخدم إال من خالل دولة وضد دولة أخرى إال أن الواقع العملي للدفاع الوقائي قد أوجد
اً
من الدفاع الوقائي ضد جماعات مسلحة أو تنظيمات حتى في أماكن ال تتبع لسيطرة دول.
وكذلك يؤخذ على هذا التعريف أن الهدف من الدفاع الوقائي سياسي فقط ،وأعتقد أن الهدف من
الدفاع الوقائي قد يكون عسكرياً أو سياسياً وبدون تحديد ُمسبق.
وقد عرفت الدكتورة رانه عطا هللا (الدفاع الوقائي هو ذلك الحق الذي تقوم فيه دولة أو
مجموعة دول باستخدام القوة لمنع عدوان مسلح حالي وشيك الوقوع يرتكب ضد سالمة إقليمها أو
استقاللها السياسي شريطة أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لبدء العدوان و متناسباً
معه ويتوقف حين يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدوليين).3
ويرى الباحث أن هذا التعريف أقرب ما يكون لشرح نظرية الدفاع الوقائي أكثر من
تعريفه ،السيما وأنه لم يفرق بين الدفاع الشرعي والدفاع الوقائي خصوصاً في مسألة تدخل
مجلس األمن حيث انها عرفت الدفاع الوقائي من منظور المادة ( )51من ميثاق األمم المتحدة
والذي سنتطرق إليها بشيء من التفصيل من خالل هذه الرسالة.

1

رانه عطا هللا عبدالعظيم عطا هلل  -الدفاع الوقائي في ضوء أحكام القانون الدولي  -إتيراك للطباعة والنشر القاهرة  ،ط،2009 ،1
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3رانه عطا هلل  -المرجع السابق  ،ص91،92
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وعرف البعض الدفاع الوقائي بأنه (الهجوم المدبر من قبل دولة على أخرى دون وجود عدوان
لغرض تدمير القوة العسكرية لتلك الدولة) ،1ويرى الباحث أن هذا التعريف قاصر ،حيث إنه
قصر الدفاع الوقائي على حالة عدم وجود عدوان وهذا غير دقيق ،فالدفاع الوقائي يستخدم في
حالة العدوان المسلح وكذلك في حالة األعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى انتهاك سيادة الدولة
أو تعريض مصالحها للخطر.
ومن خالل التعريفات السابقة يرى الباحث بأن الدفاع الوقائي (هو استخدام للقوة بصورة
مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي ضد دولة أو كيان بهدف درء مخاطر وشيكة الوقوع غير
مشروعة وبصورة مفاجئة ،بشرط أن يكون استخدام القوة هو السبيل الوحيد لدرء تلك األخطار
ومتناسباً مع درجة الخطورة).
ويرى الباحث أن هذا التعريف قد يكون اشتمل على جميع صور الدفاع الوقائي من حيث
إنه في النهاية هو استخدام للقوة وبصورة مشروعة رغم الخالف حول مشروعيته والتي سنتطرق
إليها ،وهو يكون لدرء مخاطر محتملة سواء كانت عدواناً مسلحاً أو التهديد بالعدوان المسلح وأهم
شيء أن تكون تلك األخطار غير مشروعة فلو كانت تلك األخطار مشروعة فال يمكن استخدام
القوة ،وأقصد هنا أن أعمال المقاومة تشكل خط اًر على المحتل إال أنها مشروعة من وجهة نظر
القانون والعرف الدوليين  ،و بذلك ال يمكن استخدام القوة ضد تلك التهديدات حيث ال دفاع ضد
الدفاع ،وأخي اًر أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لدرء تلك االخطار ومتناسباً معها.

1هيثم الكيالني  ،مذهب العسكري اإلسرائيلي ،منظمة التحرير الفلسطيني ،مركز األبحاث ،سلسلة كتب فلسطين ،القاهرة 1999
ص.447
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الفرع الثاني
أساس الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام
بعد أن قمنا بتعريف الدفاع الوقائي وجب علينا التطرق إلى البحث في أساس هذا الحق،
فإن لكل عمل أساساً وهدفاً يرجوه ويحركه .واذا نظرنا إلى أساس حق الدفاع الشرعي في القوانين
الداخلية باعتبار أن الدفاع الشرعي في القوانين الداخلية يماثل الدفاع الوقائي في القانون الدولي
مع األخذ باالختالف فيما بين القانون الدولي والقانون الداخلي إال أنه على كل األحوال أكد
البعض على أن أساس الحق في الدفاع الشرعي في القوانين الداخلية هو اإلكراه المعنوي،1
وهناك رأي آخر يرجع الدفاع الشرعي وأساسه إلى فكرة الموازنة بين المصالح المتعارضة وترجيح
أحقها بالرعاية ،2هذا كله من ناحية القانون الجنائي الداخلي وهو ليس بالشيء الذي يهمنا ألن
مجال عمله يكون في الدفاع الشرعي فقط ،وال يتعداه إلى الدفاع الوقائي الذي هو كما أسلفنا ال
يجد مجال عمله إال في القانون الدولي فقط ولذا سيترك هذا الجانب دون االستفاضة فيه ،وعليه
سنقوم بتوضيح النظريات التي تحكم وتحدد أساس الدفاع الوقائي في القانون الدولي حيث قسم
الفقه الدولي هذه النظريات إلى أربع نظريات على النحو التالي:

أوالً :أساس اإلكراه المعنوي.
أساس تلك النظرية هو القانون الداخلي حيث إن الفرد الذي يقترف الفعل ذا الصفة اإلجرامية
الناجم عن فعل الدفاع الشرعي يكون فعله هذا جريمة ولكن ال عقاب عليه ،حيث إنه اقترف ذلك
تحت تأثير إرادة مختلة من جراء العدوان والحقيقة أن فعل الدفاع الشرعي الذي اقترف تحت
تأثير الرعب الذي أصاب المدافع نتيجة لغريزته في حب البقاء يؤدي إلى امتناع مسئوليته ،حيث
أنه عندما قام بهذا الفعل كان معدوم اإلرادة لذلك ال يمكن مسائلة شخص أعدمت إرادته وفقد
حرية اإلختيار ،ويرى د .محمد محمود خلف أن هذا الرأي مردود على أصحابه ألن االعتداء
الذي يصيب المدافع ال يشترط فيه أن يصل إلى الحد الذي يفقد فيه حرية اختياره ،وأيضا فإن

1رائد الحلو ،أحكام الدفاع الشرعي الخاص في التشريع المصري الفلسطيني ،دراسه مقارنة رسالة ماجستير ،مقدمة إلى معهد البحوث،
القاهر ،2006ص21

2رانه عطاهلل ،المرجع السابق ،ص95
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هذا األساس ال يمكن االعتماد عليه لتبرير الدفاع في حالة كون العدوان مهدداً للغير أو مهدداً
للمال فقط.1
وعليه مادامت هذه النظرية ال تصلح كأساس لحق الدفاع الشرعي في القانون الداخلي
فال يمكن أن تكون أساساً للدفاع الشرعي في القانون الدولي إال أنه رغم ذلك فقد اعتبر البعض
اإلكراه المعنوي أساساً مناسباً لحق الدفاع الشرعي وذلك على اعتبار أن الدولة شخص معنوي،2
إال أن هذا الرأي أيضا مردود عليه بأن الدول ليس لها طبائع غريزية وخلقية مشابهة لتلك التي
عند األفراد ولذا ال ينتابها الخوف من جراء العدوان والتتصرف تحت تأثير الرعب والخوف كما
يتصرف األفراد نتيجة غريزتهم في حب البقاء 3واذاً ال يتصور قبول فكرة اإلكراه المعنوي كأساس
لحق الدفاع الشرعي في القانون الدولي ،وبالتالي فإنه من غير المعقول قبولها كأساس لحق
الدفاع الوقائي والذي يتطلب شروطاً وأجواء قاسية الستعمالها والقول بها ،ومع هجر تلك الفكرة
من جانب القانون الداخلي وأيضا الدولي فإننا نرى عدم إمكانية إعمالها على فكرة الدفاع
الوقائي.4

ثانيا :نظرية المصلحة الجدر بالرعاية.
وأسس هذه النظرية حق الدفاع الشرعي على وجود مصلحة جديرة بالرعاية للمدافع الذي
وقع عليه العدوان أو غيره ،وهذه المصلحة المقررة في القانون الدولي بالقياس على المصلحة
المقررة في القانون الداخلي ،وهذا الحق نصت عليه معظم تشريعات دول العالم فأساس هذا
الحق عندهم هو عدم المساس بالشخص نفسه أو أفراد عائلته أو مستخدميه ،5يقول الدكتور
محمد محمود خلف (:أما أساس حق الدفاع الشرعي الممكن قبوله في كل من القانون الداخلي

1محمد محمود خلف ،الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي ،رسالة الدكتوراه ،جامعة القاهرة 1974، ،ص168

2مشار إلى هذا الرأي عند رجب عبدالمنعم متولي ،مبدأ تحريم االستيالء على أراضي الغير بالقوة في ضوء القانون الدولي المعاصر،
دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،1999 ،1ص290

3
رجب عبدالمنعم متولي ،مبدأ تحريم االستيالء على اراضي الغير بالقوة في ضوء القانون الدولي–رسالة دكتورة كلية الحقوق–جامعة القاهرة-

ص211

4رنا عطاهللا،الدفاع الوقائي في القانون الدولي  ،مرجع سابق  ،ص96

5رائد الحلو ،أحكام الدفاع الشرعي الخاص في التشريع المصري والفلسطيني ،مرجع سابق ،ص 183وقد انتهج ذات النهج القانون
الروماني الذي وسع من نطاق هذا الحق لدرجة أن جعله يشمل كل شخص يملك المدافع السيطره عليه أو يشمله لحمايته لمنع الجرائم
الجسيمة أن ترتكب وحفظاً للسلم واألمن العام راجع المرجع السابق  ،ص.184
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والقانون الجنائي الدولي المعاصر هو المصلحة األجدر بالرعاية) ،وبتعبير آخر فإن أساس
الدفاع الشرعي يرتكز على فكرة الموازنة بين المصالح المتنازع عليها ففي القانون الداخلي يفضل
المشرع أحدهما ليضفي عليه اهتمامه وهي مصلحة المعتدى عليه إذ يراها أجدر بالرعاية من
مصلحة المعتدي ،وهذا التفضيل يراعي ضرورة إقامة العدل وعدم انتظار قيام الدولة بهذا الدور
ألنها تؤديه متأخرة.1
وعليه فإن حق الدفاع الشرعي كما هو مقرر لألفراد في القانون الداخلي فهو مقرر أيضا للدول
في القانون الدولي ،وعلى ذلك ال يعتبر الدفاع الشرعي صحيحاً فقط إذا استعمل من قبل
الشخص ذاته بل يعتبر استعماله صحيحاً أيضا من قبل اآلخرين ،2وطبقاً لهذا األساس فأن
القانون الدولي قد اعتبر مصلحة الدولة المعتدى عليها أجدر بالرعاية من مصلحة الدولة
المعتدية ،وهو في هذا التفضيل يراعي ضرورة إقامة العدل الدولي ألنه يمكن للدولة المعتدى
عليها قيامها بالدفاع عن نفسها ضد عدوان مخالف للقواعد القانونية التي يقررها النظام العام في
الوقت الذي تكون فيه أجهزة األمن الجماعي عاجزة عن القيام بمثل هذا الدور.3
ثالث ًا :نظرية واجب المحافظة على السلم والمن الدولي.
يرى أنصار هذه النظرية أن حق الدفاع الشرعي يتعدى واجب الصداقة الدولية للدول،4
وتقوم فكرة هذه النظرية على أن الحق في الدفاع الشرعي يجد سنده وأساسه في الواجب الملقى
على عاتق الدول في المحافظة على السلم واألمن الدولي أو ما يسمى بواجب الدفاع عن
القانون ،5ويضيف أنصار هذه النظرية أن حق الدول في الدفاع الشرعي يجد سنده في تطابق
مصلحة الدول في الدفاع الشرعي مع مصلحة األفراد في الدفاع المقرر لهم في القانون الداخلي
بهدف المحافظة على النظام العام ،6إال اننا نالحظ أن تلك النظرية غير مفهومة حيث لم تفرق
1انظر محمد محمود خلف ،المرجع السابق ص211
2رائد الحلو ،المرجع السابق ،ص200

3عائشة راتب ،بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي اإلسرائيلية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1999 ،ص 80وفي نفس المعنى بقول
رجب عبدالمنعم (متولي حتى ال يكون هناك محل للقول بأن العدوان المباشرة على حقوق دوله يمثل عدوان غير مباشر على حقوق

الدول التي تتولى أعمال الدفاع) ،راجع رجب متولي ،المرجع السابق ،ص10

4عائشة راتب ،بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي اإلسرائيلي ،مرجع سابق ،ص85
5رانه عطاهلل ،الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام ،المرجع السابق ،ص100
6محمد محمود خلف ،المرجع السابق ،ص83
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فيها نهائياً بين الدفاع الشرعي الداخلي والدفاع الشرعي في القانون الدولي  ،وكذلك تؤدي هذه
النظرية إلى كثرة استخدام القوة من الدول القوية بحجة المحافظة على السلم واألمن الدوليين وهو
ما يحدث في الوقت الحالي ،إلى ذلك فإن الباحث يرى أن هذه النظرية ال تصلح كأساس للدفاع
الوقائي ألنه ال يوجد سند لها في القانون الدولي ،إال أن الدكتورة رانه عطا هللا ترى أن هذه
النظرية هي األولى باالتباع  ،حيث إنها ترى أنها تحقق وتتفق مع مقاصد الدفاع الوقائي وهو
المحافظة على السلم واألمن ألنها تؤدي إلى منع وقوع العدوان ،فمنع وقوع العدوان هو خير من
صد العدوان ،1ويرى الباحث أن الدفاع عن هذه النظرية قد يفتح الباب لشرعنة الحروب الوقائية،
لذلك فهذه النظرية ال تصلح كأساس لدفاع الوقائي بل تصلح لتبرير نظرية الدفاع الوقائي من
الناحية القانونية وكذلك تدافع هذه النظرية عن الدفاع الوقائي كوسيلة مشروعة إلستخدام القوة.

رابعاً :نظرية المصلحة العامة أو المشتركة
مفاد هذه النظرية أن الدولة مادامت تملك حق الدفاع الشرعي فردياً فإنها بذلك من الممكن
أن يثبت لها جماعياً وأن يكون لكل دولة المشاركة في أعمال الدفاع الجماعي لوجود مصلحة
مشتركة وعامة في المحافظة على السلم واألمن الدوليين ،ومن أنصار هذه النظرية الفقيه
( 2)Bowettويرى جمع كبير من فقهاء القانون الدولي أن هذه النظرية هي األولى باالتباع نظ اًر
لعدالتها  ،ويرون أنها األولى بالترجيح ألن هذه النظرية تقوم على فكرة مؤداها أن الحق في
الدفاع الشرعي مبني على المحافظة العامة من الدول على المصلحة العامة في حفظ السلم
واألمن الدوليين ،3وهذا بالطبع ما يتفق مع مقاصد وأهداف منظمة األمم المتحدة التي قامت
بقصد المحافظة على السلم واألمن الدوليين.
والحق في حظر استخدام القوة في العالقات الدولية ومنع العدوان على الغير قد أكدته
المادة ( )51من الميثاق وزادته دعماً ورسوخاً حيث جعلته حقاً طبيعياً وأصيالً تمارسه الدولة

1المزيد حول هذا الرأي راجع ،د .رانه عطاهلل ،المرجع السابق ،ص102

Manchester university press 1948 p155، self defense international law،2Bowett
3مرجع سابقBowett ،
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منفرده أو مجتمعة ،1ويرى الباحث أن هذه النظرية أيضا غير واضحة حيث إنها تؤسس حق
الدفاع الوقائي على فكرة غامضة ومبهمة وهي فكرة السلم واألمن الدوليين ،حيث إن واجب حفظ
مبرر
السلم واألمن الدوليين هو ذاته محل جدل ونقاش لذلك نرى أن هذه النظرية قد تصُلح
اً
لنظرية الدفاع الشرعي الجماعي عن النفس ولكنها ال تصلح أساساً للدفاع الوقائي.
ويرى الباحث أن هذه النظريات األربعة قد تصلح لتبرير الدفاع الشرعي الفردي في القانون
الداخلي  ،وكذلك الجماعي في القانون الدولي ولكنها ال تصلح لتبرير الدفاع الوقائي ككل ،لذلك
فإنني هنا أؤيد وجهة نظر الدكتور عبدالعزيز الخاطبي الذي يرى أن أساس الدفاع الوقائي يكمن
في جانب أصيل من القانون الدولي وهو حق البقاء ،2والذي يرى أنه يتفرع عنه باقي الحقوق
األساسية للدول بل إنه يعتبره الحق الرئيسي للدول ،وعلى ذلك فالدولة في سبيل ضمان حقها في
البقاء لها أن تنشئ الجيوش وتسلح نفسها ولها الحق في الدخول في معاهدات واتفاقيات تضمن
عدم االعتداء عليها أو مساعدتها حين وقوع اعتداء عليها وكذلك لها الحق أن تقدر وفقاً لتقديرها
الذاتي حماية نفسها من بعض األخطار التي تهددها وتقدير مدى خطورة تلك األعمال بالنسبة
لها ،وبناء على ما سبق فإن حق الدفاع الوقائي ينبع من كونه جزءاً من حق الدولة بالبقاء
وحماية نفسها في حالة نشوء ظروف قاهره تهدد وجودها ولها أن تمنع مصدر هذا التهديد بكل
الوسائل المتاحة من ضمنها استخدام القوة المسلحة ولكن بشرط أال يتعدى ذلك إلى االعتداء
على سيادة الدول األخرى بحجة الدفاع الوقائي.
ويضيف الباحث هنا مع اتفاقنا على األخذ بحق البقاء كأساس للدفاع الوقائي إال أنه
يجب مالحظة أن استخدام القوة بسبب حق البقاء قد يفتح الباب أمام الدول الكبرى لكثرة استخدام
القوة بحجة المحافظة على بقائها ،وكذلك يؤدي ذلك إلى تداخل استخدام القوة بطريقة الدفاع
الوقائي مع االستخدامات األخرى للقوة كحالة الضرورة وغيرها ،وسنرى من خالل هذه الرسالة أن
الواقع الدولي المعاصر قد أشار إلى حاالت كثيرة تم استخدام القوة فيها للمحافظة على حقوق
الدول األساسية.
1اشترط Bowett ،لممارسة الدول الحقوق الدفاع الشرطي وفقا لهذه النظرية شرطان هما -1 :وجود تنظيم إقليمي يعتمد عليه الدول في
ممارستها لحقها في الدفاع الشرعي  -2وجود معاهد أو اتفاق حماية مسبق تعتمد عليه في ممارستها لحقها في الدفاع الشرعي للمزيد
حول هذا الرأي راجع المرجع السابق العنوان صBowett op citi 351

2عبدالعزيز رمضان الخطابي ،الدفاع الوقائي الدولي ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مدقق بدون رقم طبعة 2011م  ،ص18
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الفرع الثالث
أساس الدفاع الوقائي في اإلسالم
إن األساس القانوني للدفاع الوقائي في الشريعة اإلسالمية أنها سلطة وقائية يكون
بموجبها للشخص دفع الخطر غير المشروع في حالة وقوع هذا الخطر على حق معصوم
ومحمي إال أنه رغم عدم وجود خالف حول طبيعة الدفاع الوقائي في اإلسالم نجد أن األساس
للدفاع الوقائي قد تم االختالف فيه ،فهو اختالف فيما بين فقهاء الشريعة اإلسالمية ال في
مصادر الشريعة نفسها لذلك فقد انقسم فقهاء الشريعة اإلسالمية في األساس للدفاع الوقائي
على النحو التالي:
أوالً :نظرية اإلكراه كأساس للدفاع الوقائي
يرى أنصار هذه النظرية من الفقه اإلسالمي ،1أن أساس الدفاع الشرعي في اإلسالم هو
اإلكراه ،فعندما يتعرض اإلنسان لخطر جسيم على النفس يفقد لديه حرية االختيار ويكون مكرهاً
على استخدام حق الدفاع وهنا فاإلنسان عندما يفقد االختيار نتيجة لإلكراه يصبح مسلوب اإلرادة
وما يعبر عنه ( فأشبه المكره يعني أن المكره لما صار مسلوب االختيار من جهة المكره أضيف
التلف إلى الكره فكذلك الموصول عليه) ،2وعليه فهذه النظرية ال تكون إال في حالة الخطر
الجسيم والتي تؤدي إلى إعدام االختيار وهي تشبه في القانون الدولي نظرية اإلكراه المعنوي مما
أدى إلى انتقادها من جانب من الفقه  ،3حيث انها تتطلب وجود خطر جسيم فكيف يمكن قياس
درجة الخطر ،حيث أن إعدام االختيار ينتج عنه أيضا أن المكره لن يراعي التناسب في رد
الهجوم لذلك ال يمكن تقييد المدافع ،4لذلك نرى مع هذا الجانب من الفقه عدم جدوى األخذ بهذه
النظرية.

1الشيخ محمد ابو زهرة ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمية ،دار الفكر العربية ،القاهرة  ، 1974،ص21

2د .محمد عبدالتواب ،الدفاع الشرعي في الفقه اإلسالمي ،دارسة مقارنة ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط  ،1983ص 100وما بعدها
3محمد ابو زهرة ،الجريمة والعقوبة ،مرجع سابق ،ص47

4محمد عبدالتواب ،الدفاع الشرعي ،مرجع سابق ،ص103

10

ثانياً :نظرية الضرورة وازالة الضرر.
وهو ما يعرف من حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ( :ال ضرر وال ضرار ) فهو األساس
الحقيقي الذي يعرف بالدفاع الوقائي وكذلك القاعدة الفقهية التي تقول الضرر يزال ،1لذلك يرى
أنصار هذه النظرية أن األساس الحقيقي هو إزالة الضرر وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات
باعتبارها مكملة لقواعد إزالة الضرر ويستندون في ذلك إلى قول ابن مخيم المنفى ( :إنه جاز
أكل الميتة في المخمصة واساغة اللقمة بالخمر ،وقال دفع الصائل لو أدى إلى قتله) ،2إال أن
هذه النظرية أيضا تعرضت للنقد لألسباب اآلتية:
 -1إن المقصود هو إزالة الضرر ولكن أساس الدفاع يكون بمنع االعتداء وليس إزالة
الضرر.
 -2إن هذه النظرية تخلط ما بين الدفاع الشرعي والضرورة رغم أن الضرورة قد تكون من
فعل غير اإلنسان كالحيوان والطبيعة إال أن الدفاع الشرعي يكون من نتاج فعل المعتدي
اإلنسان.
 -3كما أن هذه النظرية ال تبرير التدخل من قبل الغير.3
ثالثا :نظرية بطالن العصمة أساس الدفاع الشرعي.
حيث يرى أنصار هذه النظرية أن الشريعة اإلسالمية قد نهت عن االعتداء على اإلنسان
بأي سبب كان سوى إقامة الحدود الشرعية ،بل إنها تقرر عقوبات شرعية وهي الحدود في حالة
االعتداء على النفس كالقصاص ،4ويخلص أنصار هذه النظرية إلى أن الدماء واألموال
واألعراض معصومة أي أنها محمية وأساس هذه العصمة اإليمان أو األمان ومعنى اإليمان هو
اإلسالم ومعنى األمان هو العهد كعهد الذمة وعهد الهدنة 5ويميل البعض لهذه النظرية ،6على

1مشار اليهم عند محمد ابو زهرة ،العالقات الدولية في اإلسالم ،دار الفكر العربي  ،القاهرة  ، 1977ص83
2مشار إلى ذلك عند محمد عبدالتواب ،المرجع السابق ،ص122

3انظر في عرض هذه االنتقادات ،محمد حسين عبدالتواب ،المرجع السابق ،ص 119 ،118
4محمد ابو زهره ،العالقات الدولية ،في اإلسالم المرجع السابق ص111
5محمد سيد عبدالتواب ،المرجع السابق 123

6زياد صبحي حسين ،الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي  ،رسالة ماجستير  ،كلية الحقوق  ،جامعة األزهر بغزة ـ ص 32
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أساس أنها تعتبر أساساً للدفاع الشرعي سواء كان دفاعاً خاصاً وهو ما يطلق عليه في الفقه
اإلسالمي بدفع الصائل أو دفاعاً عاماً وهو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وكذلك تصلح
كأساس للدفاع الشرعي الدولي وهو ما يطلق عليه في اإلسالم الجهاد.
ويرى الباحث أن أساس نظرية العصمة قد تصلح كأساس للدفاع الشرعي في اإلسالم
ولكن هل تصلح في حالة الدفاع الشرعي من قبل الغير؟ وهنا يرى الباحث أن نظرية إزالة
الضرر قد تصلح للدفاع الشرعي من قبل الغير رغم انتقاد البعض لهذه النظرة إال أنني أرى أن
الضرورة قد تكون مبر اًر لتدخل الغير ،وبمفهومها الواسع تتسع لتشمل حق البقاء فاالعتداء على
الشخص أو الدول بغير حالة ضرورة توجب تدخل الشخص أو الدولة للمحافظة على حقه في
البقاء حتى الجهاد يعتبر ضرورة لنشر تعاليم اإلسالم ولتدخل الدولة اإلسالمية إلنقاذ البشرية من
الظالم والفساد.
المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لحق الدفاع الوقائي
إن الدفاع الوقائي في حد ذاته كفكرة يتأرجح ما بين مؤيد ورافض له ولكل حجته وأدلته
علماً بأنه من المتفق عليه أن له سوابق دولية كثيرة في القانون الدولي العرفي ،وعلى أن فكرة
الدفاع الوقائي منبثقة من فكرة أعمق وأرسخ وهي فكرة الدفاع الشرعي عن النفس وأن المادة
( )51هي األساس في كل منهما فنجد أنه إذا كنا نريد تحديد طبيعة خاصة للدفاع الوقائي فإنه
يجب علينا النظر إليها من نفس ازوية الطبيعة القانونية لفكرة الدفاع الشرعي لتالزمهما الشديد
مع االختالف البسيط بينهما.
لذلك سنتعرض بالدراسة للطبيعة القانونية للدفاع الشرعي من خالل تطبيق نفس األسس
على الدفاع الوقائي  ،حيث سنقسم هذا المطلب إلى فرعين.

الفرع الول :الطبيعة القانونية للدفاع الوقائي في القانون الداخلي.
الفرع الثاني :الطبيعة القانونية للدفاع الوقائي في القانون الجنائي الدولي.
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الفرع الول
الطبيعة القانونية للدفاع الوقائي في القانون الداخلي
كما أشارنا إلى أنه يوجد في الفقه من أرجع الطبيعة القانونية للدفاع الوقائي إلى ذات
الطبيعة الموجودة في القانون الداخلي ،1حيث يتسم الدفاع عن النفس في القانون الداخلي بالطابع
الوقائي حيث يتم توخي الخطر ومنع حدوثه بشكل مسبق ألنه ليس هناك دفاع عن النفس في
تدبير مكمالً للنظام العام ويمثل تأكيد احترام
حال تمام فعل االعتداء أو انتهائه ،2وهو يشكل
اً
عده خرقاً للقانون ويشكل فعل الدفاع نقباً لهذا الخرق
وي ُ
القانون الجنائي الذي يجرم فعل االعتداء ُ
ومن ثم احترام القانون.3

والصفة الوقائية الزمة للدفاع عن النفس في القانون الداخلي حيث تشكل ممارسة الدفاع
عن النفس بعد انتهاء فعل االعتداء عمالً ثأرياً مرفوضاً وقد تعاقب عليه بعض القوانين
الجنائية ،4ومع اتفاق القوانين الداخلية الجنائية على اباحة فعل الدفاع على من يمارسه ولكنها
تختلف في تحديد جوهر هذا العقاب ،حيث يؤكد فقهاء القانون الطبيعي أنه حق طبيعي أزلي
متحقق عن حق اإلنسان في الوجود والبقاء ،5أما عندنا في فلسطين فإن المشرع الفلسطيني في
قانون العقوبات رقم  74لسنة  1936المطبق في قطاع غزة قد عالج الدفاع الشرعي في المادة
 18من القانون المذكور ،6والذي يتضح فيه أنه جاء بصياغة يمكن أن تستوعب في نطاقها
حاالت الدفاع الشرعي إضافة إلى حالة الضرورة في مفهومها الضيق ،7وقد اختلف الفقه
الفلسطيني بخصوص فعل الدفاع الشرعي حيث يرى جانب من الفقه أن الدفاع الشرعي هو من
أسباب اإلباحة الذي يبيح الفعل ويخرجه من نطاق العمل المجرم إلى العمل المشروع 8ويرى
1محمد محمود خلف ،حق الدفاع الشرعي ،المرجع ص141
2

ساهر إبراهيم الوليد ،األحكام العامة لقانون العقوبات ،جزء أول ط 1مكتبة القدس غزة سنة 2010ص 183وما بعدها

3محمد محمود خلف ،حق الدفاع الشرعي ،المرجع السابق ،ص118

4محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط 1989 6ص590
5محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،المرجع السابق ص591
6راجع قانون العقوبات الفلسطيني ،رقم  74لسنة 1936

7ساهر الوليد ،األحكام العامة الجزء األول المرجع السابق  385حيث يرى ان اعتبار حالة الضرورة من اسباب االباحه هو نتيجة
طبيعة النص المادة  18من قانون العقوبات حيث يرى ان مصدر الخطر قد ال يقتصر على اإلنسان فقط بل قد يشمل الطبيعة

والحيوان وعليه فقد اعتبر حالة الضروره من اسباب االباحة حيث نؤدي إلى اعالء حق على آخر للمزيد حول هذا الموضوع راجع
المرجع السابق 385ص وما بعدها

8راجع ساهر الوليد ،المرجع السابق ،ص389
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جانب آخر من الفقه إلى أن فعل الدفاع ما يزال في دائرة التجريم وأن الضرورة ال تبيح الفعل بل
تنفي مسئولية فاعله ،وعلى ذلك فهو يخرج حالة الدفاع الشرعي من أسباب اإلباحة إلى حالة
الضرورة.1
واختلفت اآلراء في تحديد األساس الذي يقوم عليه الدفاع الشرعي في القانون الداخلي ما
بين فكرة العقد االجتماعي وفكرة الحق الطبيعي وفكرة العدالة المطلقة واإلكراه المعنوي ،إال أن
المشرع الفلسطيني سواء في قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة أو الضفة الغربية قد أخذ
بفكرة المصالح المتعارضة كأساس لحق الدفاع الشرعي ويظهر ذلك جلياً في أنها أعطت الحق
بالدفاع حتى في حالة االعتداء على النفس أو مال الغير.2
السؤال المطروح هنا :هل يقوم حق الدفاع الشرعي إذا كان الخطر غير المشروع بسبب
المدافع أو المدعي بالدفاع الشرعي هو الذي سبب أو خلق
المدافع؟ ويعني ذلك أن يكون ُ
اعتداء ُ
الظروف التي دفعت المعتدي أو المهاجم إلى ارتكاب فعل االعتداء وهو ما يعرف باستفزاز
المعتدي؟ اإلجابة على هذا السؤال وبالرجوع إلى قانون العقوبات المطبق في غزة ( 74لسنة
 )1936نجد انه يشترط أن يوجد خطر ينذر بوقوع أذى بليغ في النفس أو الشرف أو المال ولم
يفرق في األمر إذا كان المعتدي مثا اًرأو غير مثار ،وعليه يجوز الدفاع ضد المعتدي الذي أثير
نتيجة لفعل المدافع وهذا ما ذهب إليه الدكتور ساهر الوليد حيث يرى أن المادة ( )18من قانون
العقوبات رقم  74لسنة  36تعني أن الفعل ما يزال في دائرة التجريم مما يعني انه يجوز للمدافع
القيام بأعمال الدفاع حتى وان كان هو الذي استثار المعتدي ،وهذا بخالف قانون العقوبات رقم
 16لسنة  1960المطبق بالضفة الغربية فقد اشترط أال يكون الخطر الذي تعرض له المدافع
مثا اًر أي ال يكون المدافع قد وضع نفسه في الموقف الذي اضطر إلى ارتكاب الفعل الذي هدد
بالخطر ،أو بمعنى آخر ال يكون العدوان من نتائج فعله.3

1عبدالقادر جراده ،األحكام العامة لقانون العقوبات ،ط 1مكتبة افاق غزة – فلسطين  2010ص296
2
3

ساهر الوليد ،المرجع السابق ،ص388
ساهر الوليد ،المرجع السابق ،ص391
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إن أهمية هذه النتيجة ليس في القانون الداخلي فحسب بل أيضا في القانون الدولي
ويعني ذلك أن قانون العقوبات رقم  16لسنة  1960المطبق بالضفة الغربية يكون قد ُوفق أكثر
من القانون المطبق بقطاع غزة ( 74لسنة  )1936حيث إنه ال يمكن أن تقوم حالة الدفاع
الشرعي في الحالة التي فعل االعتداء ناتج عن فعل المعتدي عليه ألنه في هذه الحالة سيكون
الدفاع الشرعي موجهاً إلى عمل أقرب ما يكون إلى المشروع ألن االستفزاز كان من نتاج فعل
المدافع وكان الهجوم بسبب عمل المدافع عن نفسه.
الفرع الثاني
الطبيعة القانونية للدفاع الوقائي في القانون الجنائي الدولي
قبل دراسة الطبيعة القانونية للدفاع الوقائي في القانون الدولي الجنائي يجب أن نشير إلى
أن هناك خالفاً حول توقيت قيام الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي ،فهناك من يرى أن
حق الدفاع الشرعي ينشأ قبل حدوث الهجوم وبذلك هم يرجعون الطبيعة القانونية للدفاع الشرعي
في القانون الدولي إلى القانون الداخلي ،1وهناك من الفقه من يرى أن الدفاع الشرعي في القانون
الدولي ال يكون إال في حالة حدوث فعل الهجوم ،وهم بذلك يفرقون بين الطبيعة القانونية للدفاع
الشرعي في القانون الداخلي عنه في القانون الدولي ،2وهذا ما سنوضحه على النحو التالي:
 -1نظرية الطبيعة الموحدة :
يرى أنصار هذه النظرية أن الطبيعة القانونية للدفاع الشرعي سواء في القانون الداخلي أو
القانون الدولي هي واحدة وهي تعتبر استثناء على النظام العام الذي يحكم سواء العالقات الفردية
الداخلية أو العالقات الدولية ،وان الدولة عندما تمارس هذا الحق فهي كاألشخاص العاديين في
حالة دفاعهم عن أنفسهم ،3وان القانون قد أعطى للدولة ولألشخاص حق الرد على انتهاك القانون
وهو الدفاع عن النفس ،كما يضيف أنصار هذا الرأي أن الدفاع الشرعي يعطي الدولة حق خرق
قاعدة قانونية معينة من قواعد القانون الدولي ،4وقد أطلق عليها أنصار هذه النظرية (نظرية

1محمد محمود خلف – الدفاع الشرعي  ،المرجع السابق  ،ص 94

2حسين عبيد ،الجريمة الدولية ،دار النهضة العربية ،بدون رقم طبعة 2003م ص 97وكذلك محمد محمود خلف المرجع السابق
ص93

3محمد محمود خلف ،المرجع السابق ص 111وكذلك حسين عبيد المرجع السابق ص98

4محمد عبدالغني ،القانون الدولي الجنائي ،دار النهضة العربية ،ط 2011 1ص 321وما بعدها
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الحق الطبيعي) ،1كما أكد على هذه النظرية الفقيه مونيتسكو عندما ادعى ( أن حياة الدول كحياة
األفراد فلهؤالء الحق في أن يقتلوا في حالة الدفاع الطبيعي وللدول الحق في أن تحارب لتحافظ
على حياتها ووجودها).2
نظرية الطبيعة المزدوجة:
وهؤالء هم من انتقدوا نظرية الطبيعة الموحدة حيث فرقوا ما بين الطبيعة القانونية للدفاع
الشرعي في القانون الداخلي عنه في القانون الدولي حيث إن لكل منهما صفات خاصة تميزه
وتستقل به عن الوصف اآلخر ألنه في القانون الدولي يكون مجال تطبيق هذه النظرية أكبر من
القانون الداخلي ،3كما يضيف أنصار هذه النظرية أن الدفاع الشرعي في القانون الدولي له
مفهوم خاص ولكنه مستقل تماماً عن القانون الداخلي وأن ما بينهما هو تشابه في اللفظ فقط،4
ونخُلص أن هذه النظرية تميز وتفرق ما بين الدفاع الشرعي في القانون الداخلي والذي يمارسه
األفراد وبين االختصاص الدولي الذي أعطى حق الدفاع الشرعي للدول وال يكون إال في القانون
الدولي الجنائي كما انكر اصحاب هذه النظرية طبيعة الدفاع الشرعي في القانون الدولي كقانون
طبيعي وهو تكميلي للنظام العام وأنه مجال تطبيق الدفاع الشرعي فقط في القانون الداخلي.5
إزاء هذا الخالف يرى الباحث أنه ال يوجد اختالف في الطبيعة القانونية للدفاع الشرعي
في ظل القانون الداخلي عن القانون الدولي وذلك بسبب أن مصدر القانون واحد وهو القانون
الطبيعي الذي استخدم فيه حق الدفاع الشرعي سواء داخلي أو دولي ،كما أن القائلين بأن الدفاع
الشرعي يتوقف بتدخل السلطات العامة واال يصبح عمالً انتقاميا لذلك فهم يفرقون بين الدفاع
الشرعي من داخلي ودولي .نقول هنا :إن ميثاق األمم المتحدة في المادة ( )51قد تدخل ونظم
حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي وهذا يعني أنه تدخل من قبل المجتمع الدولي لتنظم هذا
النوع من الدفاع .كذلك ما قيل عن أن القانون الدولي يختلف عن القانون الداخلي من ناحية
1اكد الفقيه  Grotiuosعلى ان حق الدفاع الشرعي يستسقي أصالته مباشرة وبصورة رئيسية من االفعال الطبيعية كما ذهب كل من
 Victoria Gentile vettelإلى ان القانون الطبيعي قد اجاز حق الدفاع الشرعي مشار إلى تلك األراء عند محمد محمود خلف

المرجع السابق ص 115وما بعدها

2مشار إلى هذا عند زياد صبحي حسنين ،رسالة ماجستير بعنوان الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي الجنائي جامعة األزهر كلية
الحقوق  2013ص68

3محمد محمود خلف ،المرجع السابق ص ،131وكذلك حسين عبيد ،الجريمة الدولية ،مرجع سابق ص20
4عبدالفتاح حجازي ،المحكمة الجنائية الدولية ،دار الفكر الجامعي االسكندرية  2005ص200
5عبدالفتاح حجازي ،المحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابق ص20

16

الجزاء نقول ان مسألة وجود الجزاء مختلف عن مسألة تطبيق الجزاء ،1لذلك نرى أنه الطبيعة
القانونية للدفاع الشرعي في القانون الداخلي ال يختلف عن الطبيعة القانونية في الدولي وليس
معنى ذلك التشابه ان القانون الداخلي ال يختلف عن القانون؛ الدولي فإنني أؤيد وجه النظر
ثنائية القانون والتي تفرق ما بين القانونين الداخلي والدولي ولكن هنا أقول :إنه رغم اختالف
العالقات التي ينظمها القانون الدولي العام والقانون اإلنساني إال أن ذلك ال يقدح في أن الطبيعة
القانونية لكل من القانونين واحدة وان القانون الدولي اإلنساني هو ما زال جزءاً من القانون الدولي
العام.2
المبحث الثاني
الدفاع الوقائي قي عصر الديان
ما دمنا نتحدث عن العصور الوسطى فيجب أن نشير إلى أن تلك العصور هو عصر األديان
حيث الدين اليهودي والذي يطلق عليه العهد القديم والذي نزلت فيه التوراة وغيرها من الكتب
الدينية اليهودية ثم العهد الجديد والذي يشمل الديانة المسيحية وهو ما يعرف بالكتاب المقدس
لدى المسيحين و لكن قبل ذلك يجب ان نتطرق الى أساس الدفاع الوقائي في االسالم على
النحو التالي

:

المطلب الول
الدفاع الوقائي في العهد القديم والعهد الجديد
ما دمنا نتحدث عن العهدين القديم و الجديد فيعني ذلك التوراه و اإلنجيل على النحو
التالي:

1عبدالرحمن ابو النصر ،القانون الدولي العام ،مكتبة القدس فلسطين ط2012 4م ص 15وهنا يضيف الدكتور عبدالرحمن ابو النصر
انه يجب التفرقة من وجود الجزاء وفعالية الجزاء فالجزاء مما ال شك فيه موجود ومتوافر في القانون الدولي ولكن أيضا ومن جنب آخر

فأن فعالية هذا الجزاء قد ال تتسم مما عليه الحال في القواعد القانون الداخلي

2عبد الرحمن ابو النصر  ،المرجع السابق تم االشارة اليه  ،ص11
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الفرع الول
الدفاع الوقائي في العهد القديم
الديانة اليهودية هي ديانة خاصة بشعب معين هم بنو إسرائيل لذلك فإن الشعب اليهودي
نظرلى جميع الشعوب األخرى نظرة عداء وعمل على ترسيخ الحواجز بينهم وبين األجانب
ا
واعتبر كل شخص ال يدين بالديانة اليهودية هو عدو لهم وأجنبي.1
هذه العوامل أدت إلى أن اليهود نظروا إلى أنفسهم على أنهم األسمى بين البشر وأنهم
شعب هللا المختار لذلك فقد تعاملوا مع كل شخص أجنبي بأنه عدو لهم ،لذلك ال يمكن في ظل
هذه العوامل الحديث عن عناصر للدفاع الشرعي في التعامل مع الغير إال أن اليهود اعتبروا أن
حق الدفاع هو حق أصيل لهم منحه لهم رب االنتقام لذلك لم تحظر لديهم الحرب إال أنهم
اعتبروا جميع حروب بني إسرائيل هي حروب دفاعية حيث ال توجد قيود في حرب اليهود ضد
األجانب ،2حيث جاء في أنصاف سفر يشوع اإلصحاح الثامن من العهد القديم في وصف إحدى
المعارك الحربية التي خاضها الشعب اليهودي ضد أعدائه ما يدل على أن حروب اليهود كانت
فقط للدفاع عن أنفسهم ولكنها أيضا اتسمت بالقسوة والعنف ضد كل من هو ليس يهودياً ،3على
الرغم من ذلك فإن هناك من يرى أن العهد القديم هو أول وثيقة تتضمن تقييداً للحرب ولكن لم
يحترم اليهود هذه النصوص فعلى الرغم من أن العهد القديم قد نص على منع قتل اليهود للنساء
واالطفال إال أن الواقع أنهم لم يلتزموا بمثل هذه العهود.
ويرى الشيخ محمد أبو زهرة أن قتال موسى عليه السالم ومن بعده داوود وسليمان كان
يتسم بالفضيلة وتحكمه العدالة ،4حيث جاء على لسان موسى عليه السالم حينما أراد الخروج من
مصر حيث كان فرعون مصر يستحيي نساء اليهود من مصر ويقتل أطفالهم وأراد المرور
بأرض أحد الملوك أرسل إليه قائد جيشه قائالً له ( :دعني أمر في أرضك ال نميل إلى حقل وال
إلى كرم وال نشرب ماء بئر في طريق الملك حتى نتجاوز تخومك) ولكنه لم يسمح لهم وقاتلهم
1عبدالرحمن ابو النصر ،إتفاقية جنيف الرابعة ،وتطبيقها في االراضي الفلسطينية المحتلة ،مطابع مركز رشاد الشوا الثقافي ،غزة
فلسطين ،ط 2000 1ص21

2حامد سلطان ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،مقال بعنوان الحرب في نطاق القانون الدولي ،العدد  ، 25سنة  1969ص2

3الكتاب المقدس ،دار الكتاب المقدس ،في الشرق األوسط العهد القديم سفر بشوع االصحاح الثامن مشار إليه عند عبدالرحمن ابو
النصر المرجع السابق ص 22في الهامش

4

الشيخ محمد ابو زهره ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،مقال بعنوان نظرية الحرب في اإلسالم المجلد  14سنة  1958ص4
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وما قاتلوا بأمر موسى إال الملك ومن يلوذ به ولم يرتكبوا مع الشعب أي أذى بل عمروا األرض
وأقاموا البنيان فالشعب لم يكن عدواً لهم وانما كانت العداوة فيمن يناصبهم العداء فلم يتجاو از
العدالة والفضيلة.1
نخلص مما سبق إلى ما يلي:
 -1أن الديانة اليهودية هي ديانة سماوية لم تسمح بالقتل أو العداء بل إن اليهود هم الذين
أسرفوا في تلك الديانة السماوية بدليل أن موسى نبي هللا لم يقاتل إال من ناصبه العداء.
 -2ال يمكن القول خالل تلك الحقبة الزمنية عن أي نوع من الدفاع الشرعي سوى ما برر
اليهود ألنفسهم حروبهم على أنها دفاعية.
 -3جميع الديانات السماوية ال تسمح بالحرب العدوانية ،حتى اإلسالم كما سنرى ال يسمح
بالعدوان واالعتداء بمعنى أن جميع األديان أخذت بقاعدة الدفاع الشرعي ومنها الديانة
اليهودية إال أن اليهود لم يلتزموا بتعاليم دينهم.
الفرع الثاني
الدفاع الوقائي  ،العهد الجديد
الديانة المسيحية هي ديانة سماوية تشمل األناجيل األربعة ورسائل بولس والرسائل األخرى
وسفر أعمال الرسل وسفر رؤيا يوحنا ،وهي تختلف عن الديانة اليهودية فبقدر ما تتميز به الديانة
اليهودية بالقسوة والشدة بقدر ما يتميز العهد الجديد في الديانة المسيحية بالرأفة واللين والمحبة
والرحمة ،2حيث تقوم المسيحية في األصل على فكرة السالم الخالصة ومن تعاليمها الثابتة النهي
عن القتل والتحذير من القيام به،واألناجيل األربعة مجمعة على أن من قتل بالسيف فبالسيف
يقتل والرب في المسيحية هو رب السالم والمحبة ،3ومن هنا يمكن إبراز عامل الدفاع الشرعي
في تلك الديانة لذلك فإنه عندما بدت المسيحية زحفها الروحي على روما عاصمة اإلمبراطورية
صادفت عقبات كثيرة ومقاومة شديدة من جانب الحاكمين وذلك المتناع المسيحيين عن القيام

1محمد ابو زهره ،المرجع السابق ،ص15

2صالح الدين عامر ،مقدمة الدراسة قانون النزاعات المسلحة ،دار الفكر العربي ،القاهرة 1976 ،ص14
3المرجع السابق ،االشاره اليه ص15
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بالخدمة العسكرية في روما ولرفضهم أن ينخرطوا في الجيش الروماني أو أن يشتركوا في
الحروب التي كانت تشنها اإلمبراطورية الرومانية .1
وعلى إثر ذلك قام صراع عنيف بين ُدعاة المسيحية المسالمة ورجال الحكم في روما وقد

دام الصراع قرابة أربعة قرون على انه ابتداء من القرن الرابع لميالد المسيح عليه السالم بدأ

رجال الدين المسيحيون يتراجعون عن مواقفهم ويحاولون التوفيق بين روح المسيحية المسالمة من
جهة وروح السيطرة العسكرية من جهة أخرى ،2إال أنه ورد في إنجيل متى ( :قد سمعتم إنه قيل
للقدماء ال تقتلوا ومن قتل يكون يستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه
باطالً يكون مستوجب الحكم) ،3وبرغم روح المسيحية المسالمة إال أن هناك من نصوص اإلنجيل
ما يستدل منه على جواز الدفاع الشرعي وقد بدأ واضحاً بشروطه في مقولة القديس توماس
األكويني الذي أشار إلى أنه ليس من المسموح به دائماً قتل شخص دفاعاً عن النفس ما لم يكن
قد دافعنا عن أنفسنا باالعتداء الذي يستلزمه العقل من أجل المحافظة على الحياة .4
ومع صدور قرار ميالنو الشهير في عام  313ميالدي تغير مفهوم المسيحية المسالمة
حيث أصبحت الكنيسة ما بين يوم وليله قوة زمنية عظمى وهذا التحالف بين الكنيسة والدولة أدى
بالسلطة إلى تحليل الحرب ،ولما كان هذا الموقف يدخل إطرابا في أذهان الكثيرين الذين كانوا
يعتقدون أن إراقة الدماء جريمة يحرمها الكتاب المقدس ،5لذلك فقد عهد القديس أوغسطين في
أوائل القرن الخامس إلى صياغة النظرية الشهيرة المشؤومة عن الحرب العادلة والمقصود بها
توفير ارحة رخيصة للضمائر بالتوفيق بين المثل األخالقي األعلى للكنسية وبين الضرورات
السياسية المحيطة بها ،وقد ترتب على ذلك اإلبطاء في تقدم اإلنسانية عدة قرون  ،6وتقوم نظرية
القديس أوغسطين على األسس التالية:

1عبدالرحمن ابو النصر ،اتفاقية جنيف ،مرجع سابق ،ص24
2محمد ابو زهرة ،المجلة المصرية ،المرجع السابق ،ص61

3الكتاب المقدس ،مشار إليه عند صالح الدين عامر ،مقدمة النزاعات المسلحة ،المرجع السابق ،ص37
4مشار اليه عند رائد الحلو المرجع السابق ص17

5صالح الدين عامر ،مقدمة المرجع السابق ،ص15
6صالح الدين عامر ،مقدمة المرجع السابق ،ص15
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 -1إن الحرب عمل من أعمال القضاء العادل المنتقم ،فهي تقوم بإنزال عقاب بالمعتدي ومن ثم
فليس هنالك ظلم يقع من جانب من يقوم بالحرب العادلة.
 -2إن الحرب العادلة هي لصالح المنهزمين ،ذلك ألنها ترجع بهم إلى حالة السعادة في أن حل
السالم بدالً من خراب الحروب.
 -3إن الحروب عندما تقع من أجل ضمان السالم فهي للسالم وبعد أن صاغ أوغسطين فكرة
مشروعية الحرب للمسيحيين وضع شروطاً للحرب وهي:
أ -وجوب التمييز بين نوعين من الحروب العادلة والحروب الظالمة ،وتعد الحرب عادلة إذا كان
الغرض منها االنتقام من الظلم (حرب الدفاع).
ب -يجب أال تعلن الحرب إال إذا اقتضتها الضرورة وحدها ،فهي التي تسوغ عدالة الحرب.
جـ-من بين الحروب غير العادلة حروب المغانم ،والحروب التي تشبع شهوة السيطرة،
والحروب التي تشبع الرغبة في االنتقام ،والحصول على المجد العسكري1ونخلص مما سبق إلى
ما يلي:


إن نظرية الحرب العادلة هي بالمفهوم الواسع تمثل الحروب الدفاعية الوقائية حيث ميز
القديس أوغسطين بين الحروب أي اعتبارها حرب دفاعية وال تكون اال لضرورة قصوى
فهي التي تسوغ عدالة الحرب وكذلك ذكر فيها حماية الحلفاء وهي الدفاع الشرعي عن
الغير



إن هذه النظرية أنهت الص ارع فيما بين السلطة الزمنية في اإلمبراطورية الرومانية والسلطة
الدينية لذلك ،فقد توحدت السلطة الزمنية والدينية.2



بدا واضحاً خالل تلك الحقبة الزمنية مشروعية الحروب الدفاعية وبمفهوم المخالفة تحريم
الحروب العدوانية وهو ما لم يكن ظاه اًر خالل العهد القديم والديانة اليهودية ،وسنرى أن
اإلسالم هو أول من حرم بشكل قاطع حروب العدوان في الفرع الثالث.

1حامد سلطان ،مقال المجلة المصرية للقانون الدولي ،مرجع سابق ،ص11
2

عبدالرحمن ابو النصر ،اتفاقية جنيف ،المرجع السابق ،ص26

21

المطلب الثاني
اإلسالم والدفاع الوقائي
إذا كانت الديانات السماوية السابقة على اإلسالم لم تعرف بالدفاع الشرعي كأصل عام
إال أن اإلسالم وبشكل صريح وواضح شرع الدفاع عن النفس كأصل عام ،وقد نظمت الشريعة
اإلسالمية الدفاع الشرعي وهو ما يطلق عليه في الفقه اإلسالمي األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر وهو األصل العام في اإلسالم ،وبذلك فاإلسالم لم يشرع الحرب العدوانية كما حاول
اعتََدى
البعض تشويه صورة اإلسالم ،فالمبدأ العام هو قول هللا تعالى في محكم التنزيلَ (:ف َم ِن ْ
ِ ِ
ِ
ين)آية( ،1)194وعليه فال
اعَل ُموا أَن َّللاَ َم َع اْل ُمتق َ
اعتََدى َعَلْي ُك ْم َواتُقوا َّللاَ َو ْ
اعتَُدوا َعَلْيه ِبم ْث ِل َما ْ
َعَلْي ُك ْم َف ْ

عدوان وال حرب عدوانية في اإلسالم فالمبدأ األساسي في المنهج اإلسالمي في القتال عدم

االعتداء وحتى لو وقع القتال لرد االعتداء فإن األمر ليس متروكاً على عواهنه بل أن هناك
قواعد عامة في القتال تهدف إلى احترام اإلنسان وكرامته ،2إن سعي اإلسالم الدائم لوضع سياج
من األخالق يحول دون التجاوزات المرتكبة بسبب الحروب أو بمناسبتها فالحرب في اإلسالم هي
حرب دفاعية لذلك نجد في الحروب اإلسالمية تضمينا لموضوع الدفاع الشرعي وكذلك حث
اإلسالم على عدم المغاالة أو التنكيل ضد المدنيين ،3وهو يعني التناسب ما بين الدفاع والهجوم
حيث ال يجوز عدم االستمرار في مهاجمة العدو حال استسالمه أو توقيع معاهدة معه.
يتضح مما سبق أن اإلسالم أخذ بصورة واضحة بالحروب الدفاعية وهو ما يعرف
بالدفاع عن النفس ،كما أن فقهاء المسلمين قد قسموا الدفاع الشرعي إلى نوعين ،4القسم األول
الدفاع الشرعي الخاص وهو ما يطلق عليه في اإلسالم دفع الصائل ،5وهو ما يعني في القوانين
الوضعية الدفاع الشرعي الداخلي.
1سورة البقرة ،االية 194

2لم يكن المسلمون يبدأون حروبهم اال بعد تخيير االعداء إما باإلسالمأو العهد أو القتال حيث ان حق الحياه حق مقدس في نظر
الشريعة اإلسالمية لكل بني البشر في دار اإلسالمأو خارجها للمزيد حول الحروب في اإلسالم راجع د .عبدالرحمن ابو النصر إتفاقية
جنيف مرجع سابق ص 40وما بعدها

3يوسف قاسم ،مبادئ الفقه اإلسالمي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ، 1981 ،1ص73
4راجع في ذلك محمد سيد عبدالتواب ،المرجع السابق ،ص85

 5عرف فقهاء المسلمين الصائل في اللغة بمعنى صال على قرنه صوال وصال عليه بمعنى يأكل راعيه وصال على خصمة يصول
صوال وصياال سطى عليه وقهره وعرف اصطالحاً بالمعتدى المكلف أو غير المكلف من اإلنسان على نفسه أو ماله أو غيره للمزيد
راجع د.عبدالقادر عوده التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي الجزء األول دار الكتاب العربي بدون  1977ص463
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والقسم الثاني هو الدفاع الشرعي العام وهو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو هو
الدفاع الشرعي الدولي وهو حق الدولة في التصدي لعدوان دولة أخرى وهو ما يعرف في القوانين
الوضعية بالدفاع الشرعي في القانون الدولي .كما أن اإلسالم قد اعترف بالدفاع الشرعي
اه َما َعَلى ْاألخرى َفَق ِاتُلوا الِتي تَْب ِغي
الجماعي ويؤكد ذلك قوله تعالى في محكم التنزيلَ (:فِإ ْن َب َغ ْت ِإ ْح َد ُ
ِ
يء ِإَلى أ َْم ِر َّللاِ) آية (.1)9
َحتى َتف َ

ورغم ذلك فمازال بعض أعداء الدين اإلسالمي يحاولون تشويه صورة اإلسالم بدعوى
الجهاد حيث يدعون بأن الجهاد هي حرب هجومية وهنا يرد الدكتور عبدالقادر عودة أن الجهاد
في اإلسالم يكون له سبب ،فسبب الجهاد في اإلسالم هو آخراج العباد من عبادة العباد إلى
عبادة رب العباد فالحروب الجهادية تكون إلعمار الحياة وال يمكن اعتبارها حرباً هجومية فهي
حرب إلصالح حال البشرية ،2وعليه فعندما تتحدث عن الجهاد في اإلسالم علينا أن نضع
نصب أعيننا مقاصد الشريعة اإلسالمية وتعمير األرض واالستخالف فيها ،حيث إن الشريعة
اإلسالمية أيضا يبيح للبعض العيش خارج دائرة التفكير اإلسالمي والعبادة التي أتت بها الشريعة
المحمدية تطبيقاً لقول هللا تعاليَ ( :ال ِإ ْكراه ِفي ِ
الد ِ
ين) آية ( ،3)256وعلى ذلك فالحروب في
ََ

اإلسالم ال تجبر جميع الناس على الدخول في اإلسالم وانما تجبر الجميع على االلتزام بسلوك
اإلسالم ،4وهذا ما يعني أن الحرب في اإلسالم هي حرب دفاعية فقط حتى وان كانت حرب
الجهاد.

المبحث الثالث
الدفاع الوقائي في القانون الدولي التقليدي
خالل تلك الفترة بدأت مالمح القانون الدولي في التشكل خصوصاً أن تلك الفترة قد
شهدت الحرب العالمية األولى والثانية لما ترتب على ذلك سعي النظام الدولي إليجاد وسائل
1سورة الحجرات اآلية ()9

2عبد القادر عودة ،المرجع السابق ،ص471
3سورة البقرة آية 275

4يوسف قاسم ،المرجع السابق ،ص157
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لتقنين استخدام القوة ومحاولة الحد منها مع مراعاة حقوق الدول في المحافظة على حقها في
البقاء وعليه سنقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب على النحو التالي:
المطلب الول :وسائل الدفاع الوقائي في القانون الدولي التقليدي.
المطلب الثاني :الدفاع الوقائي في عهد عصبة المم.
المطلب الثالث :الدفاع الوقائي في المواثيق الالحقة على عهد عصبة المم.
المطلب الرابع  :الدفاع الوقائي في المحاكم الدولية .
المطلب الول
وسائل الدفاع الوقائي في القانون الدولي التقليدي
بدأت مالمح القانون الدولي التقليدي بالتشكل في نهايات القرن الثامن عشر وكان القرن
التاسع عشر قد شهد والدة القانون الدولي ،ومن ثم نما وتطور في تلك الحقبة من الزمن،
ونالحظ أن العديد من قواعد القانون الدولي العام قد تشكلت في تلك المرحلة وليس أدل على ذلك
من اتفاقيات الهاي ومن ثم اتفاقيات جنيف والتي ما زالت حتى اآلن ماثلة في القانون الدولي
المعاصر ،واذا أردنا التطرق إلى القانون الدولي التقليدي في تلك الفترة نجد أن القانون الذي
يحكم العالقات الدولية في تلك الحقبة هو قانون القوة ،وقد تجسد هذا في حالتين هما حق اللجوء
إلى الحرب وحق المساعدة الذاتية.
الفرع الول
حق اللجوء إلى الحرب
كانت الشعوب البدائية ال تعرف سوى لغة الحرب حتى جاء عهد الحضارات الدينية التي
بدأت بتنظيم صور الحرب وكانت تعتبر الحرب أم اًر من اإلله أو تشجيعاً من اإلله وذلك بهدف
تبرير هذا الحق وايجاد وسيلة مشروعه له وفي تلك الفترة بدأت بعض القيود على فكرة الحرب
وان كانت في الحقيقة هي قيوداً شكلية فقط أو طقوساً دينية مطلوبة قبل الحرب وذلك وصوال إلى
فكرة الحرب العادلة والتي عرفت بدايتها في روما القديمة وذلك في الدول اإلغريقية وفي فترة
العصور الوسطى ثم إيجاد قيود على حق الحرب كنظام الهي ومن منطلق العدل اإللهي حيث
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شكلت الحرب تعبير عن اإلرادة اإللهية وكانت أيضا حرباًعادلة لكون الخصم هو الذي يدفعك
إليها.1
وفي فترة القانون الكنسي وبعد انفصال السلطة الدينية عن السلطة الزمنية ترسخت فكرة
بناء على أمر من القيادة
الحرب العادلة وكان لها عدة شروط  ،منها انه يجب أن تشن الحرب ً
ويجب أن تكون هناك أسباب عادلة لقيام الحرب  ،وكذلك أن يكون الهدف من الحرب حماية
ونصرة الخير ،وظلت فكرة الحرب العادلة تتأرجح ما بين أسباب دينية ومن ثم أخالقية وتغيرت
إلى سياسية وأخي اًر إلى قانونية  ،ونتيجة هذا الخلط والتشويه بدأ مفهوم الحرب العادلة يضمر
ويختفي شيئا فشيئاً حتى بدت فكرة الحقوق الطبيعية للدول  ،حيث بدأ ينظر إلى الحرب على
أنها حق طبيعي إلى الدولة كحق السيادة وحق المساواة  ،وهو حق دائم ومالصق للدولة وهو
غير قابل لإلنتقاص  ،وهنا بدأ شيء فشيء ال ينظر قبل الحرب إلى أسبابها وهل هي عادلة أم
ال بل بدأ ينظر إلى الوسائل التي ستستخدم في الحرب حتى تحقيق أهدافها ،2وبما أن الحرب
تحولت في تلك الفترة من كونها ذا طبيعة دينية إلى أن أصبحت حقا طبيعيا تلجأ إليها الدول
على حسب مشيئتها لحماية حقوقها وكذلك اعتبارها وسيلة لتحقيق أهداف وسياسات الدولة العليا
وأهم ما نالحظ في تلك الفترة أنها أوجدت محاوالت عديدة لتقييد حق اللجوء إلى الحرب بداية
فيما يعرف بالحرب العادلة وبما أنها هي في األساس حرب غير عادلة لذلك فهي لم تمنع ولم
تقيد حق الحرب ،لذلك كان من الطبيعي أن تحاول الدول أن تقيد نفسها ولو بالشكليات في
الحروب فأصبحت الحرب العادلة تتطلب أشكاالً معينة قبل بدايتها.
لذلك بدت الدول في محاوالت أخرى لتبرير الحرب من جهة وتقييد الحرب من جهة
أخرى وان كان في تلك الفترة لم تقيد الحرب بل كانت المحاوالت لتبرير الحرب فانتقلت الحرب
من حرب عادلة تتطلب شكليات معينة محددة مسبقا إلى حق طبيعي للدولة تلجأ إليها كلما رأت
أن هذه الحرب تحقق أهدافها وكان من الطبيعي في ظل هذه األوضاع أن يجد الدفاع الوقائي
الوسط الناضج للنمو في تلك الحقبة الزمنية وفي ظل حق الدولة في اللجوء إلى الحرب دون
قيود أو حتى شكليات فاللجوء إلى الحرب لمواجهة أي تهديد محتمل أي كان درجة التهديد أو
1صالح الدين عامر ،مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة ،دار الفكر العربي ،ط ،1976 ،1ص26
2صالح الدين عامر ،مرجع سابق ،ص.27
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درجة توقف حصوله هي أمر طبيعي في ظل هذا الوسط حيث ال شيء يمنع الدولة من اللجوء
إلى استخدام القوة لمواجهة أي تهديد تتصوره حتى وان كان هذا التهديد ال وجود له في الحقيقة
إال في ذهن الدولة المهاجمة لذلك نجد أن حق الدفاع الوقائي قد تالزم مع حق اللجوء إلىالحرب
وظلت هذه الفكرة سائدة حتى تبلورت فكرة المساعدة الذاتية والتي سوف نتطرق إليها في الفرع
الثاني.

الفرع الثاني
المساعدة الذاتية
أوالً :التعريف بمبدأ المساعدة الذاتية-:
بعد أن انتقلنا في فترة القانون التقليدي من فكرة الحرب العادلة إلى حق اللجوء إلى
الحرب بدون قيود بدأ مبدأ المساعدة الذاتية في وضع أسباب عادلة للحرب حيث بدت الدول
تبحث عن مبررات لشن الحروب ،منها ترجيح مصلحة الدولة على مصالح الدول األخرى ويعني
ذلك أن الدولة في سبيل الحفاظ على مصالحها العليا عليها أن تقوم باستخدام القوة في الحالة
التي تعتقد فيها طبقا لتقديرها الذاتي ضرورة استخدام القوة لحماية كيانها ،فمبدأ المساعدة الذاتية
يختلف في انه مبدأ ليس لتحريم الحرب بل هو لتبرير الحرب حيث أن الدولة تقوم بموازنة
مصالحها واذا رجحت من خالل ذلك وجوب قيامها بحرب لحماية تلك المصالح قامت الحرب
بدون أي قيود أو شكليات وهذا ما يعرف بالمساعدة الذاتية ،ويعني هذا المبدأ السماح ألفراد
النظام القانوني باقتضاء حقوقهم مباشرة أو الدفاع عنها أو توقيع العقاب على انتهاكها دون
اللجوء إلى السلطات التي تسهر على حماية النظام القانوني والتي تعمل على كفالة تطبيق
قواعده واحترامها .
وتعرف األنظمة القانونية المختلفة تطبيقات عديدة لمبدأ المساعدة الذاتية يعد الحق في
الدفاع الشرعي من أبرزها ،فثمة مناسبات عديدة تدعو فيه الحاجة الملحة أو الضرورة العاجلة
إلى الترخيص للفرد باستخدام القوة في مواجهة خطر يتهدد حياته أو ممتلكاته  ،وتبدو فكرة
المساعدة الذاتية أكثر برو اًز في األنظمة القانونية البدائية حيث يكثر تطبيقاتها.
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ونشير هنا إلى أن أساس هذا المبدأ هي فكرة المصالح الحيوية للدولة وتتلخص هذه
الفكرة في أن مصالح الدولة ،األساسية تتعارض مع مصالح دولة أخرى فإنه يكون لكل دولة
أفضلية وأولوية لحماية مصالحها ولو باألعتداء على مصالح الدول األخرى ،بطبيعة الحال فإن
لكل دولة حرية تقدير هذه المصالح الحيوية وكذلك حرية تحديد مدى الضرر أو الخطر الذي
يحيط بمصالحها ومن ثم يستدعي ذلك اللجوء إلى استخدام القوة لحماية هذه المصالح الحيوية
وكذلك فان للدولة حرية اختيار المقدار الذي تراه مناسباً لإلستخدام القوة لحماية تلك المصالح
وبدون النظر إلى أي أسباب أخرى فقط مصالح الدولة وتقديرها الذاتي.1
واذا نظرنا إلى الحرب من ازوية المعونة المتبادلة نرى بأنها تكون محرمة من حيث المبدأ
وال يكون مسموحاً بها إال كرد فعل ضد عمل غير مشروع وبالقدر التي تكون فيه موجهة ضد
الدولة المسئولة عن هذه الجريمة وبهذا تبدو الحرب كجزاء إذا لم يكن لها وصف الجريمة.2
ثانياً :الدفاع الوقائي ومبدأ المساعدة الذاتية:
وهنا أيضا نقول في فترة القانون الدولي التقليدي لم يكن هناك تحريم للحرب بشكل كامل
بل كان هناك محاولة من الدول لتبرير الحروب وادعاء تلك الدول بمراعاة القواعد القانونية
العرفية التي تنظم تلك الحروب سواء كانت حرباً عادلة أو لجوئاً إلى الحرب أو مساعدة ذاتية فما
هي إال محاوالت لتبرير وشرعنه الحروب.
لذلك نجد أن الدفاع الوقائي قد تشابه كثي اًر وتداخل مع تلك الصور التي ذكرناها سابقا
وما دمنا نتحدث عن مبدأ المساعدة الذاتية في الدفاع الوقائي هنا نشير إلى ان الدفاع الوقائي
في ظل هذه المبدأ كان وسيلة لتحقيق المصالح الحيوية وكان مثل باقي صور استخدام القوة
وسيلة لتنفيذ تلك السياسات الخارجية للدول القوية فضال عن تداخله مع باقي صور المساعدة
الذاتية التي تشكل بذاتها مبدأ مرناً وغامضاً باستخدام قوة مسلحة غير مسلحة وال تحتوي
المساعدة الذاتية على حدود ظاهرة واضحة الستخدام القوة.

1على صادق ابو هيف ،القانون الدولي العام في وقت السلم ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،سنة ،1997ص432

2صالح الدين عامر ،المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية للمقاومة
الفلسطينية ،دار الفكر العربي سنة  1994ص455
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كذلك شهدت تلك الفترة أيضا غياب المعايير الموضوعية والقانونية واحتوت على الكثير
من المعايير السياسية والغامضة ،كل ذلك أدىإلى تنامي تيار دافع عن فكرة وفقه القانون الدولي
العام بوجوب وجود محددات الستخدام القوة من حيث اللجوء إليها أو من حيث نوع القوة
المستخدمة ودرجة استخدام تلك القوة ،ومن البديهي أن أساليب المساعدة الذاتية اعم من فكرة
الدفاع الشرعي التي ال تعدو أن تكون تطبيقا لها ،حيث أن المساعدة الذاتية ترخص مبدأ
استخدام القوة المسلحة ضد انتهاكات القانون ،أما الدفاع الشرعي سواء الذي ورد في نصوص
ميثاق األمم المتحدة أو في العرف والفقه الدولي فقد استقر على أال يرخص استخدام القوة إال
بناء على معيار محدد يقضي بتعليق هذا الحق على ما هو ضروري والزم للدفاع عن الدولة.1
الفرع الثالث
تقويم الدفاع الوقائي في فترة القانون الدولي التقليدي
أوالً :سلطة الكنيسة:
إن أول من وضع ضوابط في باب شن الحرب في تلك الفترة والتي يمكن من خاللها
استنباط فكرة الدفاع والوقائي منها هي الكنيسة والتي أوردت جملة من المبادئ في باب تقنين
الحرب وهي ضرورة احترام حياة األبرياء وأموالهم وضرورة معاملة األسرى الرهائن معاملة حسنة
وعدم االستيالء على أراضي الدولة المغلوبة إال بالقدر الذي يكفي لرفع الظلم وتعويض األضرار
وضرورة الكف عن كل اعتداء يمس سالمة رجال الدين واألطفال والنساء والسكان األمنيين.2
وهكذا بدأ معنى الدفاع الوقائي يظهر ويالحظ من خالل تلك المبادئ حيث بدأ العمل
على الحد من مظاهر القتال سواء بالنسبة لبعض الطوائف التي ال خطر منها كما هو الشأن
بالنسبة لرجال الدين أو حتى بعض المواعيد المقدسة التي يمنع فيها الحرب ،كما أنها منعت
بعض التجاوزات التي يمكن ان تحصل من الجنود المسيحيين بعد انتصارهم في تلك الحرب

1صالح الدين عامر ،المقاومة الشعبية المسلحة ،مرجع سابق ،ص 456وهنا يقرر الدكتور صالح الدين عامر انه من ابرز صور
المساعدة الذاتية المقاومة المشروعة كاداة من ادوات المساعدة الذاتية تتوافق تماما مع مبادئ القانون الدولي العام وتستهدف تحقيق

االهداف والغايات التي يرمي إليها وهي المقاومة في مواجهة العدوان والمقاومة ضد االستعمار بهدف الحصول على االستقالل أو الحق

في تقرير المصير باالضافة إلى المقاومة التي تجري ضد سلطة اجنبية بهدف ضمان إحترام حقوق اإلنسان ،للمزيد راجع المرجع
السابق ،ص 458وما بعدها.

2عبدهللا سليمان سليمان ،المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،1992 ،ص17
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وهي بذلك تكون قد كرست معنى اللزوم والتناسب من حيث اعتبار االنتصار في الحرب سببا
مزيال للخطر الحالي الوشيك الوقوع الذي يتراءا للمحاربين وهم بذلك مطالبون بعدم الغلو بحيث
تتناسب أعمال الحرب وحتى تحقيق النصر مع إزالة أسباب الضرر .1ولعل أهم ما يكشف عن
التوجه الكنسي السليم في إقرار قاعدة الدفاع الشرعي هو الدعوة إلى الكف عن استعمال األسلحة
السامة والتي تعتبر في الوقت الحالي أسلحة الدمار.
إن المبادئ التي زينت التاريخ الفكري للكنيسة واعتبرت من قبل البعض مقدمات إيجابية لم
تجد األذان الصاغية لها بدليل ما شهدته أوروبا من حروب .
ثانياً :الحروب الوروبية:
كما ذكرنا سابقا لم تفلح محأوالت الكنيسية في وضع حدود وضوابط للحرب حيث كانت
أوروبا على موعد مع أقصى الحروب التي عرفتها وهي حروب الثالثين عاما والتي كانت مسرحا
الستعراض كل معاني القسوة والعنف غير المحدد ولعل اإليجاب فيها أنها كانت فرصة ومخاضا
مناسباً لظهور بعض قواعد التنظيم القانوني في مجال الحروب ،لذلك بدا بعض الفقهاء
األوروبيين بوضع الضوابط لبدايات ونهايات الحرب وكيفية القتال والوسائل المستخدمة فيها وهي
ما تداخلت وتشابهت كثي ار مع مفهوم حق الدفاع الوقائي

2

ونالحظ في تلك المرحلة ان الحرب

بمفهومها المطلق وبغض النظر عن توصيفها االخالقي تخدم غايتين أساسيتين:
 -1كانت الحرب وسيلة لالعتماد على النفس في تحقيق وتنفيذ الحقوق عند غياب محاكم
دولية أو جهات قضائية دولية مختصة قادرة على تسوية النزاعات الدولية.
 -2كانت الحرب تهدف إلى تنفيذ قواعد القانون الدولي التقليدي وتكييفها مع الظروف
المتغيرة وذلك لعدم وجود الهيئات الدولية القادرة على القيام بدور المشرع الدولي.3

1نصر الدين االخضري ،مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدول المالكة السلحة الدمار الشامل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ط2009 1
ص102

2للمزيد حول دور الفقهاء األوروبيين بهذا المجال ،راجع الدكتور ابراهيم الدراجي ،جريمة العدوان ومدى مسؤولية القانونية الدولية ،عنها
منشورات الحلبي ،بيروت ،ط ، 1ص 142وما بعدها وكذلك صالح الدين عامر ،مقدمة لدراسة النزاعات المسلحة دار الفكر العربي
ط 1القاهرة  1976ص27

3احمد ابو الوفا ،الوسيط في القانون الدولي ،ط 1دار النهضة القاهرة 1996 ،ص617
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وهكذا أصبحت الحرب ال تشن إال ألسباب قوية وعند االعتداء على أي من حقوق الدولة
وكذلك لتنفيذ التزامات دولية وهذا ما يمكن أن نرى فيه انتقال من حق الدولة المطلق في الحرب
إلىتقيد الحرب ألسباب قد تكون متشابهة إلى حد كبير مع أسباب الحروب الدفاعية.
ثالثاً :التفرقة بين المقاتلين وبين غيرهم من المدنيين المسالمين.
حيث كان استقرار هذا المبدأ في الفقه التقليدي أساساً للحماية اإلنسانية للمدنيين المسالمين
والعمل على تجنيبهم ويالت الحرب وشرورها بيد ان ذلك الفقه التقليدي قد ذهب في التمسك
بشكلية هذه التفرقة بين المقاتلين وبين غيرهم من المدنيين والمسالمين إلى حد ألزم هؤالء اآلخرين
بتمثيل دور الشهود الخرس في الحرب الن شرط استفادتهم من مبدأ التفرقة هو عدم المساهمة
بأي شكل من االشكال في تسيير العمليات الحربية ،1وكان مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير
المقاتلين واحد من المقدمات التي قادت الفكر التقليدي لتأسيس نظريته لمساهمة المدنيين خارج
الجيوش النظامية في العمليات الحربية دفاعا عن أرض الوطن ،وبعبارة أخرى موقفهم من
المقاومة الشعبية المسلحة عندما يقوم جماهير المدنيين أو جماعات منظمة من بينهم لدفاع عن
ارض الوطن حيثما تهب عليها رياح الغزو أو تتأسس فيه سلطات االحتالل.
رابعاً :النظرة التقليدية للمقاومة الشعبية المسلحة.
قام الفقه التقليدي بالنظر على أساس ضيق ومتشددإلىالمقاومة الشعبية المسلحة وذلك بالنظر
للدور الذي يمكن لمدنيين القيام به دفاعا عن ارض الوطن في مواجهة الغزو واالحتالل وهذا
بسبب ان الفقه التقليدي لم يبحث عن البواعث اإلنسانية التي دفعت لظهور تلك المقاومة حيث
ان تلك البواعث اإلنسانية بذاتها كانت توجب في الواقع بإضفاء حماية قانون الحرب على أولئك
الذين يهبون إلى حمل السالح دفاعا عن أوطانهم في الساعات الحالكة بدافع من مشاعر الوفاء
والوالء نحو الوطن بدال من االخذ بتفسيرات ضيقة ومتشددة بهدف حرمانهم من تلك الحماية
وتسويغ محاكمتهم أو قتلهم دون محاكمة من جانب العدو الذي ال يكون اال غازياً أو مغتصباً.2

1صالح الدين عامر،المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام ،مع اشارة خاصة إلى اسس الشرعية الدولية للمقاومة
الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص187

2صالح الدين عامر،المقاومة الشعبية المسلحة ،في القانون الدولي ،العام مرجع سابق ،ص188
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يتضح مما سبق أن الفقه التقليدي قد ألزم افراد المقاومة بشروط ثقيلة تكاد تقترب بهم
من وضع افراد الجيوش النظامية على الرغم من ارتفاع اصوات عديدة منذ مؤتمر بروكسل سنة
 1874ومؤتمر الهاي 1899و  1907مناديه بوجوب العمل على ان يكفل قانون الحرب تحقيق
الحماية ألفراد المقاومة .
خامساً :التفرقة بين الحروب الدولية وبين المنازعات المسلحة الداخلية.
قامت النظرية التقليدية في قانون الحرب على أساس االهتمام بالحروب الدولية أي تلك
الحروب التي يكون أطرافها من الدول أعضاء الجماعة الدولية ونظرت إلى تلك الحروب بوصفها
الموضوع األساسي لقانون الحرب فيما ان الدول وحدها هي التي يكون لها شن الحرب فان
الحروب التي تخوضها في عالقاتها المتبادلة تكون دون سواها حروب دولية تؤدي إلى تطبيق
قواعد قانون الحرب اما تلك النزاعات المسلحة التي تجري داخل اطار دولة واحدة حيثما يعمل
فريق من االفراد إلى شق عصا الطاعة ضد الحكومة الوطنية أو حيثما يجرى صراع بين فئتين
للوصول إلى السلطة فإن النظرية التقليدية كانت تلقي بهم خارج نطاق القانون الدولي وتجعلها
من االمور الداخلة في االختصاص الداخلي المطلق لتلك الدولة ولم يكن يستثني من هذا المبدأ
اال حاالت الحرب االهلية.1
والحرب االهلية على ذلك ال تعتبر حربا بالمعنى الصحيح اال اذا كانت بين قوات الحكومة
الشرعية وقوات الثوار لمحاولة االستيالء على السلطة على ان يعترف للثوار بصفة المحاربين

2

على ان اخطر ما في هذه التفرقة هو اعتبار حروب التحرير ضد سلطات االستعمار مندرجة في
طائفة النزاعات المسلحة الداخلية التي تخرج عن نطاق القانون الدولي فقد نظر الفقه التقليدي
إلى المستعمرات بوصفها أجزاء من أقاليم الدول القائمة باإلستعمار ومن ثم فإن الثورة من جانب
الشعب الخاضع لالستعمار ضد السلطات القائمة باالستعمار كانت تعتبر أم اًر يخرج عن نطاق
القانون الدولي فقد كان ينظر إليها بوصفها تمرد أو عصياناً وال ترقي إلى مرتبة الحرب الدولية

1
ال عن صالح الدين عامر،مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة،مرجع سابق ص80
محمود سامي جنينة ،بحوث في قانون الحرب،نق ً

 2ومع ذلك فقد حدث خالل بعض الصراعات الداخلية التي لم يتم فيها االعتراف للثوار بوصف المحاربين واالتفاق بين اطراف الصراع

المسلح على احترام قواعد القانون الدولي للعمل على التقليل من وحشية القتال وضرأوته للمزيد راجع دكتور محمود سامي جنينة مرجع
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اال حيث يتم االعتراف بالثوار بوصف المحاربين 1وال شك ان في ذلك ما يكشف عن الطابع
االستعماري للنظرية التقليدية في قانون الحرب تلك النظرية التي نشأت وترعرعت في ظل المد
االستعماري الغربي ومن ثم كان طبيعياً ان تأتي معبرة عن حماية مصالحها.
المطلب الثاني
الدفاع الوقائي في عهد عصبة المم
تعتبر معاهدة فرساي التي تم التوقيع عليها في عام  1919ودخلت حيز التنفيذ في 10
يناير عام  1920هي المعاهدة المنشئة لعهد عصبة األمم والتي جاءت بعد ويالت الحرب
العالمية األولى والتي خاللها ثبت فشل المحاوالت الدولية الحثيثة لوضع حد الستخدام القوة ومن
ثم جاء عهد عصبة األمم وعمل على وضع قيود على الحرب باعتبارها عمالً غير مشروع

2

وبالرجوع إلى عهد عصبة األمم نجد انها وضعت قيود لمحاولة الحد من استخدام القوة وحل
النزاعات بين الدول بالطرق السلمية ،وسوف نقوم بسرد هذه المحاوالت بالنقاط التالية:
 -1محاولة تحديد التسلح:
نصت المادة  8من ميثاق عصبة األمم على امتالك الدول للسالح على النحو التالي (ان
حفظ السلم يتطلب تخفيض السالح إلى الحد االدنى الذي يتناسب مع السالمة الوطنية وتنفيذ
االلتزامات الدولية التي تفرضها التدابير العسكرية المشتركة).3
ويؤخذ باالعتبار عند تحديد هذا التناسب الوضعية الجغرافية والظروف الخاصة بحالة كل
دولة على حدا لوضع خطط مناسبة تتوافق مع هذه الظروف ،يتضح مما سبق ان أولى خطوات
عصبة األمم في سبيل تقييد حق الدول في استخدام القوة كان تقييد حريتها بالتسلح ،كذلك
أوجبت تلك المادة على الدول تبادل المعلومات بصراحة فيما يتعلق ببرامجها وخططتها
التسليحية ،وكذلك أوجبت على الدول الراغبة لالنضمام لعهد العصبة واجب االلتزام بتحديد
التسلح واذا نظرنا إلى نص هذه المادة نجد انه رغم محاوالتها تحديد التسلح ،للدول اال انه يؤخذ
على هذا النص انه كان فضفاضا لدرجة انه اعطى للدول حسب الطبيعة الخاصة لها طريق
التسلح وهذا يعتبر في حد ذاته قصور في عهد العصبة حيث انها كالت بمكيالين في هذا النص
1محمود سامي جنينة  ،بحوث في قانون الحرب  ،مرجع سابق  ،ص5

2رانا عطا هللا  ،الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام  ،مرجع سابق  ،ص49
3ميثاق عصبة األمم المادة 8
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بحيث انه يعطي الدول كبيرة المساحة والنفوذ امتالك اسلحة قد تصل إلى حد اسلحة الدمار
بحجة وضعها الجغرافي من حيث ما يحيط بها من اخطار ويعني ذلك ان الدول في تلك الفترة
الزمنية كانت ال تعتمد على ميثاق عصبة األمم لحماية نفسها بل تعتمد على كمية السالح
والعتاد التي تملكها وهو ما يحدث االن في عهد األمم المتحدة حيث سباق التسلح الدولي وحيث
الكيل بمكيالين في موضوع التسلح حيث يتم السماح لبعض الدول بإمتالك اسلحة دمار ومنع
دول أخرى من ذلك بل وشن الحروب على الدول التي تحاول امتالك نوع معين من االسلحة،
ولنا في حروب العراق خير دليل على ذلك.
 -2تسوية المنازعات سلمياً:
نصت المادة  12من ميثاق عهد عصبة األمم على ما يلي( :يجب على الدول وجوب حل
نزاعاتها سلمياً قبل اللجوء إلى استخدام القوة وذلك من خالل:
أ -اللجوء إلى تسوية قضائية عن طريق التحكيم أو محكمة العدل الدائمة أو محكمة
التحكيم الدائم على حسب رغبة طرفي النزاع.
ب -عرض النزاع على مجلس العصبة بالشروط المذكورة في المادة.12
وأهم ما نالحظه على نص هذه المادة انه أوجب على الدول تسوية نزاعاتها بالطرق السلمية
سواء القضائية أو التحكيم اال انه في نهاية المادة ربط ذلك برغبة طرفي النزاع وهذا ما يعتبر
قصور في تلك المادة فكان يجب ان يكون الزاما على الدول باختيار الطريق االمثل وبدون رغبة
منها حتى ال نترك الباب مفتوحا للدول غير الراغبة في حل نزاعاتها سلمياً للتذرع بذلك.
وهنا تجدر االشارة إلى ان محكمة العدل الدولية ال يمكن لطرفي النزاع اللجوء اليها إال
باإلتفاق وهذا ما قد يصعب تحقيقه خصوصا اذا كان احد طرفي النزاع من الدول الكبرى ،وبما
لها من نفوذ وقوة تلوح بها دائما وال ترغب في الذهاب إلى محكمة قد تدينها في افعالها وهنا
أيضا نضرب مثاالً بإسرائيل فهي دائما وتك ار ار رفضت اللجوء إلى محكمة العدل الدولية
بخصوص النزاع العربي اإلسرائيلي وكان آخرها رفضها عرض النزاع القائم بشأن الجدار الفاصل
على محكمة العدل الدولية مما أدىإلى عرض النزاع عليها إلبداء رأي استشاري وليس قرار تحكيم
والذي ذهب إلى عدم قانونية جدار الفصل العنصري ورغم عدم الزامية تلك الفتوى إال انها تعتبر
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سابقة ومفيدة ومهمة في سبيل كشف عدم قانونية األعمال اإلسرائيلية على االراضي الفلسطينية
المحتلة.
 -3منع الحرب:
يعد عهد عصبة األممأول وثيقة قانونية دولية آمرة ترسم حدا فاصال بين الحرب المشروعة
والحرب غير المشروعة بل انها أيضا تدخلت في الحرب بأن أوجبت على اعضاء العصبة
مساعدة الدول التي تدخل في حرب غير مشروعة سواء كانت مساعدات مالية أو عسكرية كذلك
الدول التي تدخل في حرب غير مشروعة فإنها تفقد امتيازاتها الممنوحة لها في عهد العصبة اال
انها استثنت من ذلك الحالة التي يقر فيها جميع اعضاء العصبة تحريم الحرب عدا اطراف النزاع
ويعني ذلك انه اذا اتفقت جميع اعضاء العصبة بشأن نزاع بين طرفين على عدم مشروعيتها فإن
ذلك يؤدي إلى تحريم الحرب بغض النظر عن اسبابها 1وبخصوص الحرب غير المشروعة فقد
أوردها نص المادة األولى من عهد عصبة األمم وهي حروب االعتداء وكذلك الحرب قبل اللجوء
إلى الوسائل السلمية ،اما بخصوص الحرب المشروعة فنجد ان عهد العصبة لم يتطرق صراحة
إلى الحرب المشروعة بل يمكن استخالص ذلك من بنوده حيث انه لم يذكر في عهد عصبة
األمم حرب الدفاع عن النفس وعلى هذا فإننا نالحظ على عهد عصبة األمم ما يلي:
مالحظات على حق الدفاع الوقائي في عهد عصبة المم:
 -1بدا واضحاً خالل تلك الفترة انفصال حق الدفاع الوقائي عن حق الدفاع الشرعي وكذلك
انفصاله عن جميع صور التدخل ،حيث ان عهد عصبة األمم لم يشر صراحة إلى حق
الدفاع عن النفس ولكن يمكن استخالص ذلك من خالل نصوص العصبة والتي هي اقرب
إلى شرعنه الحرب لمواجهة تهديدات فقط وهو ما يعرف بالدفاع الوقائي.
 -2بدا نوعا ما ان هناك تقييد لحق الدول باستخدام القوة واللجوء للحرب وذلك بان اصبح واجبا
على الدول حل نزاعا تها بالوسائل السلمية وان كان لنا تعليق على نص هذا المادة أوضحناه
سابقاً .
 -3رغم ان عهد عصبة األمم تم استنباط اركان الدفاع الوقائي فيه ،اال ان هذا المبدأ احيط
بكثير من الغموض ومنها كيف يمكن االستدالل على نية الطرف اآلخر في الهجوم؟ وأصال
 -1صالح الدين عامر ،مقدمة في النزاعات المسلحة ،مرجع سابق ،ص.81

34

كيف يمكن التأكد من وجود تهديد؟ وحتى في حالة وجود ادلة مؤكدة على التهديد فهل هناك
فاصل زمني معين ما بين التهديد والهجوم؟ هذه االسئلة لم تجد لها اجابة في عهد عصبة
األمم ،وسنرى الحقا اننا لم نجد أيضا اجابة لها في عهد األمم المتحدة.
 -4لم يشر ميثاق عصبة األمم إلى الحاالت التي يتم فيها تجاوز حق الدفاع الوقائي وكذلك
مسئولية الدول في حال تعسفها في استخدام حقها في تقدير اللجوء إلى الدفاع الوقائي وهذا
ما أدى إلى اسراف الدول حتى االن وخاصة إسرائيل في استخدام القوة المفرطة سواء كانت
دفاعاً وقائياً كما تدعي إسرائيل أو غيرها وهذا ما يعرف في الفقه بمبدأ التناسب والذي اغفلته
كثير من الدول ولم يشر صراحة اليه ميثاق عصبة األمم مع ان شرط التناسب هذا هو احد
اركان الدفاع الوقائي وكذلك الدفاع الشرعي.
 -5التسليم بالحق المطلق للدولة في شن الحرب وكان هذا الحق مرتبطاً بمبدأ السيادة فحيث ان
الدول اعضاء الجماعة الدولية متساوية في السيادة فال يمكن تصور سلطة تعلوها وتستطيع
ان تفرض حكمها بصدد نزاع بعينه ،ومن هنا يمكن القول ان عهد العصبة قد فشل في
تحريم الحرب نهائيا وان كان هناك بعض االصوات المنادية بوجوب حل النزاعات بين الدول
بالوسائل السلمية وتجنب الحروب التي تجلب الدمار والخراب وتودي بأرواح األبرياء.
المطلب الثالث
الدفاع الوقائي في المواثيق الالحقة على عهد عصبة المم
كان للثغرات الموجودة في صياغة عهد عصبة األمم والتي اشرنا اليها فيما سبق االثر
في وجود محاوالت لسد هذا النقص عبر اتفاقيات وق اررات ومعاهدات دولية عديدة حيث بدت
أولى هذه المحاوالت بمشروع معاهدة ضمان متبادل والذي قدم عبر لجنة مراقبة التسلح في عام
 1923وجاء في هذا المشروع بأن كل حرب اعتداء هي جريمة دولية وعلى انه يجب على الدول
مساعدة الدول التي تقع تحت طائلة حرب االعتداء.1
وقد وجدت هذه الفكرة سبيلها إلى التنفيذ عندما بحثت العصبة تخفيض التسلح ومحاولة
خلق ضمانات تحقق حالة من االمن الدولي تشجع على قبول هذا التخفيض ،2والواقع ان حرب
1د .سمعان فرج هللا ،جدلية القوة والقانون ،مكتبة الشروق الدولية  ،القاهرة –  -2008ط -1ص30
2

صالح الدين عامر مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة دار الفكر العربي ط 1976 1ص59
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العدوان في مشروع المعاهدة هي الحرب التي تدخلها الدولة إخالال بالتزاماتها ومما يؤكد هذا
الفهم ما جاء في الفقرة الثانية من المادة األولى من مشروع المعاهدة من أنه ال تعتبر حرب
اعتداء الحرب التي توجهها الدولة الطرف في النزاع التي تكون قد قبلت التوصية التي يصدرها
المجلس بإجماع اآلراء أو قرار التحكيم أو حكم المحكمة ضد دولة لم تقبله وبشرط أال تكون
الدولة األولى قاصدة المساس باالستقالل السياسي للدولة الثانية أو سالمة إقليمها 1وسقط مشروع
معاهدة المعونة المتبادلة وكان اهم ما ُوجه اليه من نقد انه لم يعرف حرب العدوان والوسائل
الكفيلة بتحديد المعتدي واهماله للوسائل السلمية التي كان واجبا عليه ان يعمل على فرضها على
الدول بدال من الحرب التي حرمها عليهم دون ان يحدد البديل عنها.2
ثم بعد ذلك جاء اتفاق بروتوكول جنيف عام  1924والذي نص على وجوب تسوية
المنازعات الدولية بالطريق السلمية  ،وقد وضع نظاماً دقيقاً تجاوز فيها عيوب عهد العصبة
حيث نص على ضرورة ان تنتظر الدولة حتى الفصل في النزاع بقرار من التحكيم أو حكم
محكمة وتقرير مجلس العصبة فأن لم يتبع هذا النظام ودخلت الدولة في حرب مباشرة اعتبرت
حربها جريمة دولية  ،ووضع برتوكول جنيف نظاما دقيقا لتحريم الحرب التي كان يصرح بها
عهد العصبة أو مشروع المعونة المتبادلة  ،حيث استثنى بعض الحروب التي لم يدمغها بأنها
جريمة دولية منها الحرب التي ندخلها الدولة دفاعا عن نفسها ضد اعتداء يقع عليها وهو ما
يعرف بالدفاع الوقائي كذلك الحرب التي يوجهها المجلس أو الجمعية كجزاء على إخالل دولة
بواجباتها طبقا لنصوص عهد العصبة وهو ما يعرف حالياً بالتدابير المتخذة من قبل مجلس
االمن طبقاً ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.
وقد تعرض هذا البروتوكول للنقد من جانب عدد كبير من الدول ذلك أن هذه الدول
نظرت بعين من الشك إلى قدرة عصبة األمم على االضطالع بتلك األعباء التي يلقيها عليها
البروتوكول ومن هنا كان من الطبيعي معارضة تلك الدول لهذا البروتوكول،3إال ان هذا
البروتوكول لم يطبق بسبب عدم الحصول على التصديق الكافي من الدول لنفاذه .4ومن ثم جاء
1محمد سامي جنينة بحوث في قانون الحرب دار الفكر العربي القاهرة  1941ص50
2صالح الدين عامر مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة مرجع سابق ص60
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بعد ذلك اتفاقيات لوكارنو عام  1925وهو اكثر ما يكون ميثاق ضمان وعدم اعتداء وقد جاءت
هذه االتفاقية بدعوى من ألمانيا وبريطانيا وبلجيكيا وفرنسا وايطاليا بسبب النزاع على إقليمالرين،
وأوجبت هذه االتفاقية حل النزاعات بالطرق السلمية واتخذت خطوات اكثر جرأه حول الحد من
اللجوء إلى الحرب لحل النزاعات ،1ومن ثم جاء ميثاق بريان كولج عام  1928واعتبر هذا
الميثاق هو أول ميثاق يحرم الحرب بصفة دائمة حيث بدأ التوقيع عليه من قبل  15دولة ومن ثم
زيدت إلى  63دولة ،وقد أشار ديباجية الميثاق إلى الدافع الذي حذا بالدول إلى إبرامة فقررت أن
االطراف السامية المتعاقدة ( نظ اًر لما يشعرون به من الواجب الملقى على عاتقهم لزيادة خير
ونظر ليقينهم بأن الوقت قد حان للعمل على نبذ الحروب نبذاً صريحاً باعتبارها اداه
اإلنسانية
اً
سياسية قومية)...

2

والذي يهمنا هنا أن ميثاق باريس كان خطوة مهمة في تحريم الحرب حيث انطوى على
النص األول مرة على القضاء على الحق التقليدي للدولة في شن الحرب ورغم ذلك لم يسلم من
النقد حيث ذهب البعض إلى أن الميثاق ال يعدو أن يكون مجرد تصريح له قيمته االخالقية
فحسب يحسن بالدول أن تتبعه وهي ال تتعارض لجزاء مقرر إن هي خرجت عليه وهو مثل اعلى
لما ينبغي أن تكون عليها االخالق الدولية ولكنه يقتصر على تحقيق الغرض الذي أبرم من
أجلة 3ومن ناحية أخرى الحظ البعض ان ميثاق يحرم الحرب بمعناها الفني أو القانوني ولكنه لم
يحرم االلتجاء إلى القوة مع انها في كثير من االحوال تشمل انواع من العنف ال يميزها عن
الحرب اال عدم توافر الجانب المعنوي ومع ان رغبة العالم ليس في القضاء على الحرب فحسب
بل وفي القضاء على أعمال العنف واراقة الدماء بين الشعوب.4
ويضيف لنا د/محمود سامي جنينة ان الميثاق لم يحرم حق كل دولة في الدفاع الشرعي
عن نفسها وهذا ما جاء بمذكرة لوزير الخارجية األمريكي حول هذا المعنى كما تجدر االشارة ان
الميثاق كان عليه تحفظات عديدة وهي:

1

سمعان فرج هللا – المرجع السابق -ص134

2راجع محمود سامي جنينة بحوث في قانون الحرب مرجع سابق ص33

3صالح الدين عامر ،مقدمة لدراسة النزاعات المسلحة ،مرجع سابق ،ص65
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 -1ان الميثاق ال يلزم الدولة اال في عالقاتها مع دولة أو دول من تلك التي انضمت إلى
الميثاق
 -2ان الميثاق ال يؤثر في حق الدول في الدخول في اجراء مشترك طبقا للمادة  16من العهد
إلجبار دولة خرجت على نصوص معينة منه على القيام بواجباتها
 -3إن اخالل دولة بنصوص يجعل الدول األخرى في حل من االلتزام به قبل الدولة المخلة
 -4ان الميثاق ال يقيد حق الدفاع الشرعي عن النفس ولم يحدد الطرق التي يلجأ اليها لممارسة
هذا الحق.
وكانت المملكة المتحدة قد ذهبت إلىحد ابداء تحفظ احتفظت لنفسها بموجبة بحريتها في
العمل في المناطق التي لها بها مصلحة حيوية ،1بقي أن نشير هنا وما دفعنا أن نتحدث عن
الدفاع الوقائي في فترة عهد العصبة والمواثيق الالحقة لها أن نشير إلى المحاكمات التي دفعت
في تلك الفترة عن األعمال غير المشروعة التي ارتكبت في الحرب العالمية األولى والثانية على
النحو التالي:
المطلب الرابع
الدفاع الوقائي في المحاكم الدولية
خالل تلك الفترة كان هناك محاكم نورمبرج ومحاكم طوكيو والتي انشأت بغرض محاكمة مجرمي
الحرب في تلك الفترة على النحو التالي:
أوالً :الدفاع الوقائي في محاكمات نورمبرج عام 1945م.
فيما يتعلق بحق الدفاع الوقائي فإنه يالحظ على الئحة محكمة نورمبرج انها لم تتضمن هذا
الحق صراحة ولكنه مستفاد من مناقشات الدول االعضاء في مؤتمر لندن وكذلك من قضاء
المحكمة المذكورة.
ففي مؤتمر لندن دارت مناقشات حول المحاكم العسكرية الدولية والتي حاولت بذلك تعريف
العدوان حيث قدمت الواليات المتحدة وبريطانيا مقترحات في هذا الصدد خصوصاً المقترح
المتعلق باعتبار دولة المحور في حالة حرب عدوانية وغزو ألقاليم الدول األخرى وأكدت هذه
1انظر في تفصيالت ذلك محمود سامي جنينة ،المرجع السابق ،ص 22وما بعدها
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المقترحات أن الدول المعادية لدول المحور كانت في حالة دفاع شرعي وبتعبير أدق كانت
تمارس حقها في الحفاظ على كيانها ووجودها وقد نفذت هذه المقاومة عن طريق الضحايا
الفعليين للعدوان وأما عن طريق الدول التي مدت لها يد المساعدة.1
وفيما يتعلق بمقترحات على الدول االعضاء فإن الواليات المتحدة أكدت في تعريف العدوان
أ ن دول المحور كانت في حالة عدوان على دول الحلفاء مما أدى إلى نشوء وضع قانوني لدول
الحلفاء وهذا الحق هو الدفاع الشرعي سواء كان بصفة فردية أو جماعية.2
أما فيما يتعلق بحكم المحكمة نفسه فلم يذكر صراحة أن دول الحلفاء كانت في حالة دفاع
شرعي عن نفسها لكن الذي حدث انه لم يجادل في شرعية الحرب التي مارسها الحلفاء ضد دول
المحور ،وفي نفس الوقت ردت على دفع دول المحور التي أدعت انها في حالة دفاع شرعي
وهذا يدلل على ان دول الحلفاء كانت في حالة دفاع شرعي الن المحكمة لم ترد على دفعها
بالدفاع الشرعي.3
وكذلك فإن مندوب الواليات المتحدة وضمن مؤتمر لندن عام  1945حاول باقتراحة المقدم
في  19يوليو  1945ان يقيد من حق الدفاع الشرعي حيث قيد هذا الحق بشروط محددة فيها
(أن أي إعتبارات سياسية أو إقتصادية أو حربية أيا كانت ال تعتبر عذ اًر أو مسبباً من أسباب
االباحة لمثل هذه االفعال) والمقصود بها األفعال العدوانية ولكن استعمال حق الدفاع الشرعي
لمقاومة فعل عدواني أو مساعدة دولة تعرضت للعدوان ال يشكل حرباً عدوانية.4
ومما يستدل فيه على وجود حق الدفاع الوقائي أمام محاكم نورمبرج ما صرح به البروفسور
( )Jahrseissعضو الدفاع أمام محاكم نورمبرج من أنه يسمح بحق الدفاع الشرعي لكل الدول
كحق ال يمكن التغاضي عنه وال وجود للسيادة بدونة كما ان لكل دولة الحق في ان تقرر بصفة
منفردة ما ان كانت في حالة حرب تخولها استخدام حق الدفاع الشرعي أو ال األمر الذي يستفاد
منه قاعديتين هما:
1محمد محمود خلف ،حق الدفاع الشرعي في الدولي الجنائي ،مرجع سابق ،ص186
2عبدالفتاح بيومي حجازي ،المحكمة الجنائية الدولية ،مرجع سابق ،ص200
3محمد محمود خلف ،المرجع السابق ،ص187
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الولى :وجود حق الدفاع الشرعي بمفهومه الوقائي امام محاكم نورمبرج.
الثاني :تمتع الدولة بصورة منفردة بسلطة تقديرية واسعة تخولها حق تقدير حالتها الراهنة فيما ان
كانت دفاعاً شرعياً ام ال1وهذا احدى صور المساعدة الذاتية.
ثانياً :الدفاع الوقائي في المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق
االقصى – محكمة طوكيو
قامت هذه المحكمة على ذات مبادئ محكمة نورمبرج خاصة مبدأ منع اللجوء للقوة في
عالقات الدول بعضها ببعض وكذلك احترام حق الدفاع الشرعي للدول في الدفاع عن نفسها.
وقد كان حال الدفاع الوقائي في محاكم طوكيو هو نفسه في محاكم نورمبرج فكانت
المحكمة تسمح للدول بالدفع امامها بالدفاع الوقائي ولكن لم يكن الدفع مقبوال بذاته بل كان
يخضع لتقدير المحكمة فاذا لم تقتنع بذلك الدفع كانت الدول تعتبر مرتكبة لجريمة دولية ومن
التطبيقات العملية لذلك أن اليابانيين دفعوا بأنهم لم يرتكبوا حروباً بقصد االستيالء على اقاليم
دولة أخرى لكنهم كان في حالة دفاع شرعي ورغم ذلك فإن المحكمة اعتبرتهم قد ارتكبوا حرباً
عدوانية ورفضت االعتراف لهم بهذا الحق .2ومحاكم طوكيو لم تضع معيا اًر لحق الدفاع الشرعي
تسمح طبقا له للدول المهاجمة بالتصرف للدفاع عن سالمة اقليمها واكتفت المحاكم بفحص
الحجج التي تذرعت بها الدول واصدار حكمها طبقاً للوقائع وظروف كل حالة على حدة ومما
يوضح ذلك اعتراف محكمة طوكيو لهولندا بحقها في الدفاع الوقائي الشرعي عندما تذرعت في
اعالنها الحرب ضد اليابان في  8ديسمبر سنة  1941في الوقت الذي لم يسبق هذا االعالن أي
هجوم فعلي على اراضيها بل الواقع ان هناك مخططا بالهجوم مرسوماً من قبل القيادة العامة
االستعمارية اليابانية وقد حدد يوم  8ديسمبر موعداً لبدء الهجوم فقد اعترفت بناء على ذلك
لهولندا في حقها بالدفاع الوقائي (في الواقع بعد ان علمت هولندا علماً يقيناً بأن الهجوم عليها

1عبدالفتاح بيومي حجازي ،مرجع سابق ص ، 204مع العلم أن الدكتور حجازي أشار وحسب وجهة نظره إلي هذه المحاكمات على
أساس أنها كانت تخص الدفاع الشرعي وليس الدفاع الوقائي ـ حيث لم يعترف بحق الدول في الدفاع الوقائي .
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وشيك الوقوع أعلنت حربها بوجود حالة الحرب والتي بدأت من قبل اليابان وان االعالن ال يمكن
ان يغير من صفة الحرب العدوانية اليابانية).1
نخلص مما تقدم ان محاكم طوكيو قد اعترفت بحق الدفاع الوقائي بصورة أوضح من محاكم
نورمبرج كما طبقت محاكم طوكيو التعريف الذي صاغة الفقة االمريكي في قضية الكارولين
ورغم ذلك فقد اخذت تلك المحاكم بمبدأ الدفاع الشرعي سواء بصورة صريحة أو ضمنية كما
أوضحنا سابقا.
بقي ان نشير أخي اًر إلى ان هناك من الفقة ما يفرق بين محاكم طوكيو ونورمبرج من ثالث نواحي
وهي:
 -1تأثر المحاكمات في محاكم طوكيو بالتوتر العسكري ما بين الواليات المتحدة االمريكية
واالتحاد السوفيتي السابق.2
 -2تأثر المحاكمات بالمزاج الشخصي بالجنرال الحاكم العسكري األعلى للسلطات الحاكمة
في اليابان حيث لوحظ ان تنفيذ أحكام المحكمة كان متضارباً ومحكوما بنزوات الجنرال
ماك السياسية بصفة خاصة السلطة شفي العفو وتقليل مدة العقوبات واطالقة سراح
مجرمي الحرب بشروط.3
 -3االفراج عن بعض الذين حكم عليهم بالحبس قبل انقضاء مدة العقوبات المقررة في
محاكم طوكيو بل أيضا والغريب في االمر ان بعضهم تقلد مناصب سياسية في بالده

4

 -4تشكيل محاكم نورمبرج كان عرضه ألنتقادات جميع القضاه من دول الحلفاء ورفض
تعيين أي قاض من المانيا في هيئة المحكمة وفي هذا يرى الدكتور"/ابراهيم الرابي" ان
هذا االنتقاد رغم وجاهته اال ان تعيين قضاة محايدين لم يكن الحل للقول بعدالة
1عبدالفتاح بيومي حجازي ،مرجع سابق ،ص207
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المحاكمة وذلك بسبب ان الجرائم التي وجهت إلى المتهمين كانت مرعبة وخالية من
االداب والخلق اإلنساني بحيث لو وجد قضاه محايدون واستمعوا إلى االدلة لما استطاعوا
البقاء على الحياد.

المبحث الرابع
الدفاع الوقائي في القانون الدولي المعاصر
من المتعارف عليه انه قبل ميثاق األمم المتحدة لم يكن لحق الدفاع الوقائي ثمة وجود بشكل
واضح واقصد بذلك انه لم يتم النص صراحة على الدفاع الوقائي كقاعدة قانونية واجب االتباع
ذلك الن الحرب حتى ميثاق األمم المتحدة ال تكن محرمة بالمعنى الصريح إال ما ورد بنص
الميثاق في المادة  4/2من الميثاق والذي جاءت بشكل واضح بمعنى تحريم الحرب.
ويعني ذلك ان أولى خطوات ميثاق األمم المتحدة كان منع الحرب أو حتى التهديد بها ومن
ثم اعلن الميثاق صراحة عن استثناءات على هذا المنع ولكن هذه االستثناءات ال تعني حق
اللجوء إلى الحرب بل قيدة الدول في استخدام القوة إال بشروط كما ورد بنص المادة  51من
الميثاق والتدابير من قبل المجلس والمنصوص عليها من الفصل السابع من الميثاق لذلك
سنحاول في هذا المبحث توضيح صورة المنع العام الوارد ذكرة في المادة  4/2من الميثاق ثم
اظهار االستثناء على استخدام القوة الوارد بنص المادة  51وهو الدفاع الشرعي مع تطرق إلى
الخالف الفقهي حول نص المادة .51
المطلب الول
منع استخدام القوة في ميثاق المم المتحدة (المادة .)4/2
كمــا اش ـرنا ســابقاً وبعــد فشــل عصــبة االمــم فــي نــزع فتيــل الحــروب وقيــام الحــرب العالميــة
الثاني ــة وم ــا ش ــهدة الع ــالم م ــن دم ــار وخـ ـراب وكـ ـوارث م ــا تقش ــعر ل ــه االب ــدان وبس ــبب العج ــز ف ــي
نصــوص العصــبة فقــد ح ـاول العــالم إيجــاد وســيلة لمنــع تك ـرار االســتخدام المفــرط للقــوة ولمحاولــة
ضمان استقرار السلم واالمن العالميين وكان ذلك بوضع ميثاق األمم المتحدة.
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حيــث تضــمن الميثــاق نصوصــا قانونيــة فــي مقاصــد الهيئــة ومبادئهــا ،1حيــث تلــزم اعضــاء الهيئــة
للعمل بها وكذلك تلزم جميع دول العالم احترامها فيما يخص حفظ السلم واالمن الدوليين ،2يتضح
ممــا ســبق ان االصــل العــام الــذي ارســاه ميثــاق األمــم المتحــدة هــو تحـريم اســتخدام القــوة أو التهديــد
بها وهذا ما سنوضحه في الفقرة التالية.
فرد :
تحريم استخدام القوة من جانب الدول ا
تنص المادة الثانية من الفقرة الرابعة من ميثاق األمم المتحدة على ما يلي (يمتنع اعضاء
الهيئة جميعاً في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة االراضي
أو االستقالل السياسي ألية دوله أو على أو يوجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة).3
الزوية في تحريم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها
وحيث ان النص المذكور يمثل حجز ا
فأن من الواجب تناوله بدراسة تحليلية.
أوالً :المقصود باصطالح استخدام القوة-:
يثار التساؤل عن المقصود باصطالح القوة الوارد في النص المذكور وما اذا كان يعني
استخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها فقط،أو ان الحظر يشمل أيضا استخدام أو التهديد
باستخدام الضغوط االقتصادية؟
لإلجابة على هذا التساؤل يرى رونزين ان المادة  4/2يحرم فحسب استخدام القوة
المسلحة أو التهديد باستخدامها ،وهذا يستفاد من التفسير المنطقي للنص كما يستفاد أيضا من
األعمال التحضرية .4فاستقراء الميثاق يوحى بأن المقصود باصطالح القوة هو القوة المسلحة
فالفقرة السادسة من الديباجة تقرر ذلك فإنه حيث ال توصف القوة بأنها قوة مسلحة فإن سياق
النص يستبعد ان يكون المقصود بها الضغوط االقتصادية ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن
األعمال التحضيرية للنص المذكور تثبت ان المقصود باصطالح القوة هو القوة المسلحة فقط
يؤكد ذلك أن الب ارزيل أرادت إبان اعداد النص المذكور ان تدرج الضغوط االقتصادية ضمن
1راجع النص األول من ميثاق األمم المتحدة

2محمد سعيد الدقاق  ،التنظيم الدولي  ،المرجع السابق  ،ص256
3ميثاق األمم المتحدة المادة 4/2
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صور القوة المحرم استخدامها أو التهديد باستخدامها ولكن رفض هذا االقتراح كذلك فإنه في
الوثائق التي قيل فيها بتحريم الضغوط االقتصادية قبل االعالن الخاص بالعالقات الودية فيما
بين الدول نجد ان خطر هذه الضغوط قد ورد في إطار تكريس مبدأ عدم التدخل وليس في اطار
مبدأ حظر استخدام القوة 1وهنا نشير أيضاإلى ان قرار الجمعية العامة رقم  3314الخاص
بتعريف العدوان نجد ان المادة الثالثة التي عددت صور العدوان لم تنص على الضغوط
االقتصادية باعتبارها إحدى هذه الصور 2كما ان االعالن الخاص بتدعيم مبدأ حظر استخدام
القوة أو التهديد باستخدامها في إطار العالقات الدولية نجد انه نص أيضا هنا على ان العديد من
الدول تذهب إلى ضرورة التمييز بين الضغوط االقتصادية وبين استخدام القوة باعتبارهما امرين
مختلفين.3
ثانياً :حظر التهديد باستخدام القوة.
لم يقتصر أن الحظر الوارد في المادة الثانية في فقرتها الرابعة من ميثاق األمم المتحدة
علىاستخدام القوة بالفعل فحسب ولكن تناول أيضا التهديد باستخدامها وقد يكون من الصعب
تحديد ما يعد تهديدا باستخدام القوة وان كانت هناك بعض الحاالت التي يكون فيها التهديد
واضحاً ال لبس فيه مثل االنذار الذي توجهه دولة ضدأخرى باستخدام القوة 4على ان هناك
حاالت أخرى ال يبدو فيها التهديد بهذا الوضوح من ذلك مثال قيام دولة ما بالتسلح تسليحا مكثف
فهل يعني ذلك تهديد الدول المجاورة باستخدام القوة؟ ذهبت محكمة العدل الدولية في حكم لها
إلى عدم اعتبار ذلك من قبيل التهديد باستخدام القوة المسلحة فلقد ذهبت في حكمها الخاص
بقضية نيكاراجوا ضد الواليات المتحدة إلى القول بأنه ( ال يوجد في القانون الدولي قاعدة تفرض
على الدولة ذات السيادة تحديد تسليحها ما لم يكن ذلك مقر اًر بموجب قاعدة اتفاقية أو قاعدة
أخرى تقبلها الدولة المعنية هذا المبدأ يسرى على كافة الدول بغير تمييز ،) 5وعلى ذلك فأن
الضغوط التي تمارس على بعض دول العالم كإيران مثال للحد من التسلح بغير من قبل التهديد

1محمد السعيد الدقاق ،المرجع السابق ،ص232

2إبراهيم الدراجي ،جريمة العدوان ،ومدى المسئولية القانونية عليها ،مرجع سابق ص399
3إبراهيم العناني ،التنظيم الدولي ،المرجع السابق ،ص407
4إبراهيم العناني ،المرجع السابق ،االشارة إليه ص411
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باستخدام القوة أو تهديد للسالمة االقليمية وال يوجد ما بين في قواعد القانون الدولي حتى وان كان
ذلك التسلح بأسلحة نووية وكذلك أعمال العدوان التي مورست ضد دولة العراق الشقيق بدعوى
االسلحة النووية وغيرها وأعمال الحصار وغيرها يعبر من قبيل التهديد غير مشروع حسب نص
المادة 4/2كذلك ال يعتبر تهديداً باستخدام القوة أي استعمال لحق معين فمثالً إذا قامت دول ما
بإجراءات منأورات في البحار العالية فإن ذلك يعد استخداماً منها لمبدأ حرية أعالي البحار وال
يعتبر بالتالي بمثابة تهديد باستخدام القوة وعليه لكي يعتبر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها
محظو اًر أن يتم في إطار العالقات الدولية ومثال ذلك غزو دولة ما إلقليم دولة أخرى سواء كان
اإلقليم البري أو البحري أو الجوي.1
أخي اًر نشير هنا إلى التساؤل حول استخدام القوة أو التهديد بها في مواجهة حركات التحرير
الوطنية مما يعد انتهاكاً لحق تقرير المصير فهل يعتبر ذلك استخدام غير مشروع للقوة يندرج
تحت حكم المادة4/2؟.
يرى رونزيني أن إنتهاك حق الشعوب المستعمر أو الخاضعة لنظم عنصرية في تقرير
مصيرها ال يعد تطبيقاً مباش اًر للمادة  2فقرة  4من الميثاق وان كان خطر هذا اإلنتهاك تم
بموجب قاعدة عرفية خاصة مدت نطاق تطبيق المادة المذكورة على هذه الحاالت 2أي أن
رونزتي يخرج استخدام القوة ضد حركات التحرر من نص المادة المذكورة إال أن هذه المادة يمكن
ان تستوعب تلك حاالت استخدام القوة بموجب قاعدة عرفية ويرى الباحث ان استخدام القوة ضد
حركات التحرر بعد تطبيق مباشر و فعلي لنص المادة  4/2لألسباب التالية:
 -1ان حروب التحرر الوطني تعتبر حروباً دولية وبالتالي تكون بين دول حيث ان حركات
التحرر الوطني تمثل الدولة المعتدي عليها
 -2ان األمم المتحدة تعتبر االقاليم المستعمرة اجزاء منفصلة عن الدول التي تفرض
سيطرتها عليها
1وعليــه يــرى الــدكتور محمــد ســعيد الــدقاق ،ان هنالــك اســتخدام للقــوة ال يعــد انتهاكـاً للحكــم الـوارد فــي المــادة  4/2مثــال ذلــك اســتخدام القــوة
ضــد الســفارات أو المبعــوثين الدبلوماســين المتواجــدين فــي الدولــة وكــذلك قيــام الحكومــة الشــرعية بإســتخدام القــوة لقمــع التمــرد أو الحــرب
األهليـة التــي تقـوم فــي إقليمهــا حتـى ولــو أدى ذلــك إلـى األضـرار بمصــالح بعـض الــدول األجنبيــة للمزيـد ارجــع محمــد سـعيد الــدقاق التنظــيم
الدولي مرجع سابق ص234

2محمد السيد الدقاق  ،المرجع السابق االشارة إليه ص 174
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 -3ان استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في اطار العالقات الدولية يكون وفقاً لنص
المادة  4/2محظو اًر اذا مورس أو جاء مناقضا لمقاصد األمم المتحدة وبالتالي فإن حكم
المادة  4/2ينطبق في حالة ان يكون االعتداء من قبل الدولة المحتلة (المعتدية) ضد
حركات التحرر مادامت اعترف بها كحركات تحرر وطني.
ثالثاً :الطبيعة القانونية للمادة  4/2من الميثاق
تصدت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في نيكاراجوا لتحديد طبيعة المادة 4/2
والنصوص األخرى المتعلقة بتحريم استعمال القوة في اطار العالقات الدولية.1
من المالحظ هنا انه يمكن ان ينبثق عن مبدأ تحريم استخدام القوة في اطار العالقات الدولية
مجموعة من القواعد تتفاوت فيما بينها من حيث طبيعتها القانونية والتي يمكن تصنيفها إلى
طوائف ثالث من القواعد:2
 -1المجموعة األولى والتي تنتمي إلى القواعد األمره ومثالها القواعد المتعلقة بتحريم العدوان
والتي يعتبر انتهاكها كما ذهبت محكمة العدل الدولية بمثابة انتهاك خطير لمبدأ تحريم
استخدام القوة ومثالها حق تقرير المصير كما سنرى الحقا.
 -2المجموعة الثانية والتي تتضمن القواعد التي تعالج الحاالت التي ال تعتبر انتهاكاً خطي اًر
لمبدأ تحريم استخدام القوة على الرغم من انتماء هذه القواعد إلى القانون الدولي العرفي ولقد
اشارت المحكمة في شأن تحديد وتمييز هذه القواعد إلى االعالن الخاص بالعالقات الودية
فيما بين الدول 3ومن امثلتها انتهاك الحدود الدولية ومساندة األعماالإلرهابية التي تتم في
إقليم دولة أخرى.

1أوضحت المحكمة في هذا الحكم ان المادة  4/2تمثل قاعدة عرفيه دوليـة وعلـى ذلـك فـأن مبـدأ تحـريم اسـتخدام القـوة فـي إطـار العالقـات
الدوليــة يعــد مــن قبيــل القواعــد العرفيــة التــي ال يتوقــف وجودهــا علــى ورودهــا فــي الميثــاق للمزيــد حــول هــذا الحكــم ارجــع جيرهارفــان غــالن

القانون بين األمم الجزء الثالث مرجع سابق ص227

2رونزتين ،المرجع السابق ،االشارة اليه
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 -3المجموعة الثالثة وهي من القواعد التي يمكن استنتاجها من سياق المادة  4/2وان لم تنتسب
إلى القانون الدولي العرفي 1بل من خالل القواعد االتفاقية كمعاهدة حظر انتشار اسلحة
الدمار الشامل باعتبار ذلك نوع من التهديد باستخدام القوة.
ونشير هنا أيضاإلى ان محكمة العدل الدولية قد قررت أيضا للمادة  4/2في قضية مضيق
كورفو 2بسبب ادعاء بريطانيا ان تدخلها العسكري ال ينطوي على خرق للحكم المنصوص عليه
في المادة  4/2من الميثاق وقد رفضت المحكمة الحجة البريطانية جملة وتفصيالً إال ان رفض
المحكمة ب هذه الحجة قد فسره عدد من الدارسين بأنه بمثابة رفض مطلق للتفسير الضيق أو
الحرف لنص المادة  4/2من ميثاق األمم المتحدة ،3بينما فسره آخرون حسب االدعاء البريطاني
والحجة البريطانية بأنه مظهر من مظاهر استخدام القوة وعليه يجب النظر إلى نص المادة من
خالل القانون الدولي المعاصر والذي يرفض كافة استخدامات القوة وبأي شكل.
اخي اًر نشير إلى انه ما حالة استخدام القوة أو التهديد بها ولم يمس السالمة اإلقليمية أو
االستقالل السياسي وحسب التفسير اللفظي فهل يعتبر ذلك مخالف لنص المادة  4/2من
الميثاق؟ هذا ما سنحاول االجابة عليه من خالل المطلب الثاني.

1اقــرت محكمــة العــدل الدوليــة بصــورة ضــمنية بوجــود أيضــا قواعــد يمكــن اســتنتاجها مــن نــص المــادة  4/2مــن الميثــاق ومثــال ذلــك القواعــد
العرفيـة التــي كانــت مشــروعه قبـل الميثــاق وتــم حظرهــا بموجـب نصـوص الميثــاق األمــم المتحــدة لتصــبح غيـر مشــروعه .للمزيــد ارجــع حكــم

محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراجوا المشار إليه جارهارفان جالن القانون بين األمم الجزء الثالث مرجع سابق ص229

2تــتلخص وقــائع هــذه القضــية ب ـرفض البانيــا مــرور الســفن فــي مياههــا االقليميــة بعــد ان شــهدت منطقــة مضــيق كورهــو تقري ـ اًر عــام 1946
حيــث قــام اشــخاص مجهولــون حســب زعمهــم بــزرع الغــام بحريــة فــي المضــيق فتــدخلت بريطانيــا عســكرياً حمايــة لحقهــا فــي المــرور البــري

وقامــت بإ ازلــة االلغــام المزروعــة وقــد تــدمرت نتيجــة لــذلك ســفينتان حربيتــان بريطيانيتــان ج ـراء انفجــار الغــام بحريــة فــي المنطقــة اثنــاء قيــام

القوات البريطانية بإزالة االلغام وقـد قضـت محكمـة العـدل الدوليـة عـام  1949المسـؤولية البانيـا عـن زرع االلغـام فـي مياههـا اإلقليميـة كمـا

انها لم تبلغ بما يرى المضيق بوجود االلغام للمزيد عن مجمل االراء التي قبلـت بهـذا الخصـوص م ارجـع جيرهارفـان غـالن المرجـع السـابق
ص183

3دمحمد خليل موسى استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر دار وائل لنشر والتوزيع عما ط 2004ص20
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المطلب الثاني
ماهية االعتداء على السالمة االقليمة و السياسية
كم ــا اشـ ـرنا بنهاي ــة المطل ــب الس ــابق ه ــل االعت ــداء عل ــى الس ــالمة االقليمي ــة أو االس ــتقالل
السياسي يعتبر من قبيل العدوان حسب نـص المـادة  4/2وكـذلك حسـب قـرار الجمعيـة العامـة رقـم
 3314عــام  1974بتعريــف العــدوان لإلجابــة علــى هــذا السـؤال ينبغــي التعــرف أوالً علــى مــا هيــة
االعتداء على السالمة اإلقليمية للدول واالستقالل السياسي على النحو التالي.1
الفرع الول
االعتداء على السالمة اإلقليمية
يراد بالسالمة اإلقليمية السيطرة الفعلية على إقليم الدولة أي ممارسة دولة معينة داخل
إقليممعين حقوقها في السيادة على االشخاص والممتلكات الموجودة على هذا اإلقليم 2وهكذا فإن
االخالل بالسالمة االقليمية يعني زوال السيطرة الفعلية على جزء من إقليمالدولة وهو ما يعرف
بحالة االحتالل.
وعلى ذلك فإقليم الدولة يشمل وفق قواعد القانون الدولي اإلقليم البري والجوي والبحري
وبالتالي أي اعتداء كلي أو جزئي على ذلك اإلقليم بمكوناته يعتبر انه مس بالسيادة االقليمية
للدولة فالعدوان اإلسرائيلي على االراضي العربية عام  1967أدى إلى اقتطاع اجزاء محددة من
اقاليم الدول العربية (الجوالن – سيناء – غزة والضفة والقدس الشرقية) يعتبر اعتداء على السيادة
اإلقليمية لكالً من مصر وسوريا وفلسطين وكذلك العدوان اإلسرائيلي على الجنوب اللبناني عام
 1982واحتالل منطقة الجنوب يعتبر اعتداء على السالمة اإلقليمية لدولة لبنان.
وال يعني ما تقدم ان االحتالل فقط هو الذي يمثل االعتداء على السالمة االقليمية بل أيضا
قيام دولة معتدية بتنصيب عمالء لها من جنسية الدولة المعتدى عليها إلدارة شئون اإلقليم
1مــن المعــروف ان ال ـربط بــين اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها ال ـوارد فــي نــص المــادة  4/2وبــين الحفــاظ علــى الســالمة اإلقليميــة
واالستقالل السياسي للدول لم يرد في مقترحات دمبارتون أوكس وانا اضيف في مؤتمر سان فرانسيسكو بنـاء علـى اقتـراح اسـتراليا وبهـدف
تقــديم المزيــد مــن الحمايــة للــدول الصــغيره فــي المجتمــع الــدولي ارجــع فــي ذلــك ويصــا صــالح – العــدوان المســلح فــي القــانون الــدولي رســالة

دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة  1975ص 188وما بعدها

2محمود شوقي عبدالعال حافظ الدولة الفلسطينية – دراسة سياسية قانونية في ضوء أحكام القـانون الـدولي الهئيـة المصـرية للكتـاب القـاهرة
 1992ص71
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المعتدى عليه يغير اعتداء على السالمة االقليمية ونقصد بذلك ان إسرائيل قد اقامت شريط
حدودي على االراضي اللبنانية وهو ما يعرف بجيش لبنان الجنوبي وكذلك عندما تقوم الواليات
المتحدة بتنصيب حكام االقاليم في افغانستان أو في العراق بحجة انها حكومة وطنية فهذا أيضا
يعتبر اعتداء على السالمة االقليمية.
كما انه يعتبر اعتداء على السالمة االقليمية حالت الضم حتى ولو كانت بدون حرب كما
فعلت إسرائيل بعد حرب عام  1967من ضم القدس( ،)1وعلى ذلك يكون االعتداء على السالمة
االقليمية متوافر حتى بدون حالة حرب ولكن بشرط ان يكون هناك رابط قانوني بين الدولة
المعتدى عليها وسيادتها على ارضيها 2وعلى ذلك فقد تكون السيادة المؤقتة كما الحال في
االقاليم المستأجرة فهل يكون االعتداء على السالمة االقليمية على الدولة المستأجرة أو المؤجرة
الرأي الغالب ان االعتداء يكون على الدولتين معاً وذلك بشرط ان تكون السيادة قانونية للدولتين
ومثال ذلك قيام اليابان بتأجير قواعد في اراضيها للواليات المتحدة فيتم االعتداء على تلك
االراضي فهنا يكون االعتداء قد وقع على الدولتين معاً ويطبق على ذلك أيضا في حالة الوصاية
أو االنتداب 3ولكن بشرط كما اشرنا انه ينبغي في مطلق االحوال أن تستند السيادة إلى االقاليم
إلى سبب مشروع حتى نستطيع القول أن الدولة التي تم المساس بسالمتها االقليمية كانت ضحية
لعدوان غير مشروع.
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل االتي:
اذا كانــت الســيادة علــى االقــاليم مســتندة إلــى ســبب غيــر مشــروع كحالــة االحــتالل مــثال فهــل
يعتبر االعتداء المسلح على الدولة محتلة اإلقليم اعتداء علـى السـيادة االقليميـة لتلـك الدولـة وعلـى
ذل ــك فه ــل االعت ــداء عل ــى إسـ ـرائيل بوص ــفها محتل ــة لإلقل ــيم الفلس ــطيني سـ ـواء م ــن قب ــل المقاوم ــة
الفلسطينية أو من قبل دولة أخرى كالهجوم الصاروخي على العراق من قبل إسرائيل عام1991

1محمد شوقي عبدالعال حافظ ،الدولة الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص101
2المرجع السابق ،ص 463

3عصــام محمــد صــادق رمضــان – المعاهــدات غيــر المتكافئــة فــي القــانون الــدولي – رســالة الــدكتوراة – كليــة الحقــوق جامعــة غيــر شــمس
 1998ص408
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لإلجابة على هذا التساؤل نفرق بين فرضيتين-:
الفرضية الولى :ان يكون استخدام القوة المسلحة قد تم من قبل الدولة صاحبة اإلقليم التي
تمارس حقها في الدفاع الشرعي عن اقليمها الذي سلب منها  ،أو ان يكون استخدام القوة قد تم
من قبل المجتمع الدولي في اطار فكرة االمن الجماعي الدولي .ففي مثل هذه الفرضية ال نكون
بصدد عدوان يستهدف المساس بالسالمة االقليمية ألن الدولة التي تعرضت للعمل العسكري هي
المعتدية في االصل حيث انها تخضع هنا للجزاءات العسكرية الناجمة عن عدوانها فضال عن
انه ال يوجد مساس هنا بالسالمة االقليمية فهي ليست صاحبة اإلقليم المحتل بل ان العمل
المسلح هنا يستهدف تخليص اإلقليم المحتل من العدوان الواقع عليه ورده ألصحابه كي يتم
الحفاظ على السالمة اإلقليمية للدولة التي انتزع منها.1
اما الفرضية الثانية :فهي تعالج حالة استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ثالثة ،بمعنى ان
الدولة المعتدية قد احتلت جزء من إقليم الدولة المعتدى عليها ثم خضعت هي بدورها لعدوان من
قبل دولة ثالثة استهدف اإلقليم الذي تحتله ،وهذه الفرضية ال تدور في االطار النظري فقط حيث
وجدت تطبيقات لها ومن الممكن ان تتكرر في المستقبل طالما وجد عدوان واحتالل فعندما
احتلت انكلت ار مصر في مطلع القرن العشرين تعرض اإلقليم المصري لعدوان مسلح من جانب
القوات االلمانية ( معركة العلمين) ففي مثل هذه الحالة يكون االعتداء على الدولة المحتلة من
جانب الدولتين معاً ونقصد في هذا المثال ان االعتداء قد تم على مصر من قبل انجلت ار و
المانيا 2وعلى ذلك فمصر تكون ضحية العدوان المزدوج استهدف سالمتها االقليمية كما ان
احترام السيادة االقليمية ليس محصو اًر على نص المادة  4/2فحسب بمعنى انه ليس جديداً في
العالقات الدولية ففي عصبة األمم أشارت المادة العاشرة من صك العصبة إلى تعهد (أعضاء
العصبة باحترام سالمة أقاليم جميع اعضاء العصبة واستقاللها السياسي القائم والمحافظة عليه
ضد أي عدوان خارجي.3

1حسنين عبيد الجريمة الدولية – دراسة تحليلية – دار النهضة القاهرة سنة  1999ص51

2حسنين عبيد الحرية الدولية ،مرجع سابق ،ص 53وكذلك ويصا صالح العدوان المسلح في القانون الدولي – رسالة دكتوراه كلية
الحقوق – جامعة القاهرة  1975ص379

3مشار إليه عن ويصا صالح العدوان في القانون الدولي مرجع سابق ص 191وكذلك عند حسنين عبيد – الجريمة الدولية مرجع سابق
ص67
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ثم اشار إلى هذا المبدأ العديد من المواثيق المهمة في العالقات الدولية مثال ذلك نص
المادة  17من ميثاق منظمة الدول االمريكية الموقع بتاريخ  30ابريل  1948وكذلك المادة 5
من نفس الميثاق والتي تمنع أي تعرض في الشئون الداخلية أو الخارجية ألي دولة عضو سواء
كان هذا التعرض يستهدف سياستها أو اقتصادها أو أي عضو من عناصر حضارتها حيث لم
يقتصر المنع هنا على التعرض المسلح فقط بل يشمل أي تعرض في أي وسيلة كانت.1
ويرى األستاذ الدكتور محمود نجيب حسني ان نص المادة ( )5من ميثاق منظمة األمم
المتحدة هو افضل حاالً من نص المادة ( )4/2من الميثاق ألنه يمنع أي صورة من صور
التدخل حتى الضغط االقتصادي يعتبر من قبيل األعمال غير المشروعة ، 2وكذلك الحديث
مازال عن منع التهديد بإستخدام القوة صدر أعالن العالقات الودية والتعاون بين الدول الصادر
عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  24اكتوبر  1970والذي اشار إلى انه (على كل دولة
واجب االمتناع في عالقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد الوحدة اإلقليمية أو
االستقالل السياسي ألية دولة أخرى ) وأن إقليم الدولة يجب األ يكون محال لالحتالل العسكري
والناجم عن استخدام القوة خالف ألحكام الميثاق وال يكون محال لالكتساب من جانب الدول.3
اما اذا كان اإلقليم متنازعاً على سيادته كما هو الحال في النزاع القائم مثال بين الهند
وباكستان  ،فإن االعتداء على هذا اإلقليم ال يمثل اعتداء على السالمة االقليمية طالما ان اإلقليم
المعتدي عليه متنازع على سيادته ولكن يمكن اعتبار ان العدوان يقع في مثل هذه الحالة عندما
يستهدف المساس بالتدابير الوقتية التي تم اتخاذها كجزء من إعالن هدنة أو تجاوز المناطق
المحرمة أو المنزوعة السالح.4
ويرى الباحث ان هذا الرأي بحاجة إلى اعادة النظر فيه حيث أنه حتى اإلقليم المتنازع
عليه والذي لم تثبت تبعيته إلى أي إقليم محدد يكون االعتداء عليه اعتداء على السالمة االقليمية
ليس وفقاً لنص المادة  4/2ولكن وفقاً للقواعد الجرمية الستخدام القوة ،في عالقات الدول مع
بعضها وينبغي التذكير هنا ان إسرائيل ادعت في عدوانها على االراضي العربية عام 1967
1نصر الدين االخضري – مسألة الدفاع الشرعي للدول المالكة ألسلحة الدمار في ضوء القانون الدولي الجنائي
2محمود نجيب حسني ،دراسات في القانون الدولي الجنائي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط 1999 1ص75
3مشار إليه عند ويصا صالح المرجع السابق ص193

4محمد محمود خلف ،حق الدفاع الشرعي ،المرجع السابق ،ص396
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وبالتحديد على غزة والضفة بأن الضفة الغربية قد ضمت إلى األردن وبذلك اصبحت الضفة
الغربية إقليم متنازع عليه وهو ما يعرف بفراغ السيادة.1
الفرع الثاني
االعتداء على االستقالل السياسي
يعد االستقالل السياسي أحد المظاهر األساسية للسيادة حيث يعبر عن مظهر سيادة
الدولة الخارجي في مواجهة الدول األخرى ،وقد عرفة ( )Brierlyبأنه ( تعبير عن وضع الدولة
التي تسيطر على عالقاتها الخارجية بمعزل عن أي تدخل أو ضغط مفروض من دولة أخرى)

2

ويرى ان هذا المفهوم يقوم على ثالث دعائم هي االختصاص المانع ،أي استقالل في ممارسة
االختصاصات دون الخضوع ألي دولة أخرى واالدارة الذاتية الحرة ضمن هذا االختصاص أي
ممارسة الدولة الختصاصاتها على وجه االستغراق والشمول واالختصاص الجامع وهو االستئثار
بممارسة كافة االختصاصات ،3وهكذا فإن االستقالل السياسي يعني حرية النظام السياسي القائم
في التصرف دون ضغط خارجي وبالتالي فإن العدوان الواقع على االستقالل السياسي للدولة
يتحقق عندما تتم السيطرة على الحكومة القائمة ،أو محاولة تغيير تلك الحكومة عن طريق
مساعدة حركات تمرد معينة أو حتى محاولة معاقبة الدولة او تهديدها أو إكراه الهيئات الحاكمة
على تغير سياستها في مجال معين أو لمصلحة دولة معينة.4
وهو بالضبط ما يحدث عندنا في فلسطين حيث يمارس الضغط على القيادة السياسية
للسلطة الوطنية تارة بواسطة قطع المساعدات أو حتى التهديد بالعدوان أو جميع وسائل الضغط
من إسرائيل والواليات المتحدة االمريكية لمحاولة اجبار السلطة الوطنية على التنازل أو تمرير
مشروع معين أو حتى عدم اتمام المصالحة الداخلية حتى انه عندما قامت االنتخابات التشريعية
في عام  2006تم فرض حصار على االراضي الفلسطينية لمعاقبة الشعب الفلسطيني والضغط
على القيادة الفلسطينية وهذا ما يعرف في القانون الدولي باالعتداء على السالمة االقليمية.

1عبدالرحمن ابو النصر – اتفاقية جنيف ،مرجع سابق ص383

2راجع J.L: The Law of Nation Edited by H. Waldock 6 thEd. Oxford 1963 P.129،Brierly
 3Brierlyالمرجع السابق االشاره اليه ص 130

4نبيل بشر – المسئولية الدولية في عالم متغير
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فمن المعروف ان العالم يشهد انظمة مختلفة من الحكم وصور وأشكال متباينة إلدارة
شئون الدولة و دستورها ولها ان تختار طبيعة النظام المالئم لها ،ذلك ان القانون الدولي ال يهتم
بشكل الحكومة أو تركيبها داخل الدولة  ،كما ال يهتم بعالقات القوى بين السلطات الداخلية 1وهذا
ما عبرت عنه محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري الخاص بالصحراء الغربية عام 1974
حيث أوضحت أنه ( ال توجد قاعدة في القانون الدولي تطلب من الحكومة بأن يكون لها تركيب
سياسي معين).2
عادت هذه الفكرة تؤكد بمناسبة حكمها الصادر في قضية األنشطة االمريكية العسكرية
وشبه العسكرية في نيكاراغوا عام  ، 1986حيث أوضحت المحكمة انها ال تستطيع ان تفكر في
إنشاء قاعدة جديده تعطي التدخل من قبل دولة أخرى بحجة ان احداهما اختارت إيديولوجية
معينة أو نظاماً سياسياً معيناً واكدت المحكمة أيضا ان القانون الدولي يفترض وجود عالقات بين
دول ذات أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة نقوم أساساً على التعايش بين
أيديولوجياتها المختلفة.3
وهكذا فإن العدوان الواقع على االستقالل السياسي للدولة  ،ال يستهدف إقليم الدولة
بصورة رئيسية وانما يستهدف التأثير على النظام السياسي القائم فيها  ،أو تغيره بالقوة بهدف
فرض إرادة الدولة المعتدية  ،ذلك ان االخالل باالستقالل السياسي بوصفه اعتداء على
التنظيمات السياسية داخل الدولة وكذلك اجهزة الحكم انما تنطوى على تقيد جوهري لحرية
سلطات الدولة في صنع ق ارراتها وقد يتمثل في محاولة إعادة تنظيم عملية صنع الق اررات في تلك
الدولة بتعديل التشكيل أو العضوية في الهيئات المنتخبة الحاكمة وربما بإبعاد تلك الهيئات كلية
واستبدالها بأخرى اكثر تقبالً أو باألحرى خضوعاً ألوامر وتعليمات الدولة المعتدية.4

1حامد سلطان ،القانون الدولي في وقت السلم منشأة المعارف االسكندرية  1997ص 432
2
3
4

حامد سلطان ،المرجع السابق ص432
محمد السعيد الدقاق  ،المرجع السابق  ،ص163
إبراهيم الدراجي ،جريمة العدوان ،مرجع سابق ص398
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وهكذا يتقابل العدوان على االستقالل السياسي مع الهدف التقليدي للحرب أال وهو فرض
اإلرادة على الدولة المعتدى عليها ،1لذلك فقد ادانت الجمعية العامة  ...المساس باالستقالل
السياسي للدولة بصرف النظر عن االسلوب الذي يتبع في هذا الخصوص حيث ورد
بالقرار رقم  380لعام  1958ان ( الجمعية العامة اذ تستنكر تدخل الدول في الشئون الداخلية
لدولة أخرى بقصد تغيير حكومتها الشرعية عن طريق استخدام القوة أو التهديد بها تؤكد بقوة من
جديد ان أي عدوان مهما كان نوع االسلحة المستخدمة فيه وسواء ارتكب ظاه اًر أو عن طريق
التحريض على العصيان المدني لمصلحة دولة اجنبية فإنه يمثل اخطر الجرائم ضد السالم
واالمن العالمي).

2

اذن يتضح مما سبق انه ال يجوز بأي حال من االحوال ممارسة الضغط على االنظمة
الحاكمة لتغييرها ،أو محاولة اجبارها على اتباع سياسة معينة  ،أيا كانت وسائل الضغط كقطع
المساعدات ،وأعمال الحصار ،والتهديد بشن عدوان أو حتى وقف العملية التفاوضية ومنع
قيادات الدولة من التنقل ،كما يحدث عندنا في فلسطين فهو عدوان وهو يعد وحسب وصف
الجمعية العامة لألمم المتحدة من اخطر الجرائم ضد السالم واالمن العالمي.
كما اشارت إلى ذلك محكمة العدل الدولية عندما رفضت مبررات الواليات المتحدة
االمريكية بان تدخلها في حكومة نيكاراغوا بناء على رغبة حكومة نيكاراغوا في اقامة حكومة
ديكتاتورية شيوعية شمولية حيث تضمن حكم المحكمة ( ان تبني الدولة لنظام سياسي معين أو
اعتناقها أليدلوجية معينة ال يشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي العام العرفي).3

1ويصا صالح – العدوان المسلح في القانون الدولي – مرجع سابق ص 198-197

2مشار إلى هذا القرار عند ويصا صالح ،المرجع السابق ،ص ،200في حقيقة االمر فإن كثي اًر من الخالفات الحروب التي تنشأ قد
يكون دافعها الحقيقي غير المعلن هو تغير واستبعاد االنظمة الحاكمة في الدول المعتدى عليها سيما عندما تعتنق تلك االنظمة
معتقدات وقيم ال تنسجم مع توجهات الدول المعتدية وقد سادت هذه الظاهرة وانتشرت لفترة طويلة اثناء الحرب الباردة بين الواليات
المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي سابقاً حيث كانت كل دولة تسعى إلى تغيير االنظمة الحاكمة في الدول المناوئة لها والمتجهة إلى

المعسكر اآلخر كما كانت تقمع بالقوة أي محاولة من جانب حلفائه ا للتخلص من عبء هذا الحلف وتغير العقيدة السياسية للدولة للمزيد
حول تلك النزاعات راجع في ذلك د .علي إبراهيم – الحقوق والواجبات في عالم متغير مرجع سابق ص .476

3مشار إليه عند د .على ابراهيم – الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير مرجع سابق ص477

54

يشار هنا إلى أن الواقع الدولي المعاصر يشهد وبكثرة هذا النوع من االعتداء حيث تعتبر
الواليات المتحدة رائده في مثل هذا النوع من العدوان ،1ومن ثم تواترت الدول القوية على استخدام
هذا النوع من العدوان وأخي اًر ثم استخدامه عندنا في فلسطين حيث واثناء كتابتي لهذه الرسالة
يتأمل الشعب الفلسطيني في انهاء االنقسام ،فهناك جهود مبذولة إلنهاء ذلك االنقسام اال ان
الواليات المتحدة واسرائيل ومن حين إلى آخر تصدر تهديدات في محاولة للتأثير على مواقف
قيادتنا الفلسطينية ،وفي محاولة لعدم انجاز مشروع المصالحة الوطنية.
يتمنى الباحث أن يوفق أبناء شعبنا الفلسطيني إلى انجاز هذه المصالحة أوالً ،ومن ثم
فما المانع لو تقدمت دولة فلسطين بشكوى مثالًإلى مجلس األمن عن طريق المندوب العربي لدى
المجلس حول هذا النوع من العدوان وان كان يخشى من ذلك بسبب عواقب سياسية فما المانع
من تقديم طلب لمحكمة العدل الدولية وبناء على السوابق التي تم سردها خالل هذا المطلب
إلصدار رأي استشاري حول تلك التهديدات التي تصدر من حين آلخر ومدى مشروعيتها،
ويعتقد الباحث انه يمكن في هذه الحالة إصدار فتوى بعدم مشروعية تلك األعمال .أخي اًر نعود
إلى السؤال الرئيس في هذا المطلب :هل االعتداء الذي يتم من دولة معتدية ولم يمس السالمة
االقليمية وال االستقالل السياسي الذين تم الحديث عنهم للدولة ،فهل يعتبر هذا االعتداء داخالً
في اطار الحظر الوارد في نص المادة 4/2؟
يرى األستاذ الدكتور محمد السعيد الدقاق أن مجرد استخدام القوة أو التهديد بها وبدون
المس بالسالمة االقليمية أو االستقالل السياسي يعتبران داخلين في الحظر الوارد في نص المادة
 4/2وذلك الن استخدام القوة أو التهديد به يتعارضان مع مقاصد هيئة األمم المتحدة ويشاركه
في هذا الرأي األستاذ رونزيتي الذي يرى أيضا ان مبدأ تحريم استعمال القوة أو التهديد
باستعمالها يعد من قبيل المبادئ العامة العرفية التي ال يتقيد تطبيقها بمقتضيات االمن
الجماعي.2

1ابتدأت الواليات المتحدة هذا العدوان في القارة االمريكية ثم سعت إلى تعميمه في مناطق أخرى من العالم مثال ذلك العدوان االمريكي
على غرينادا عام  1983وذلك حيث قامت الواليات المتحدة بعدوان مسلح على هذه الجزيرة الصغيرة واقامت نظاماً بديال كما أنشأت

قاعدة عسكرية امريكية في تل ك الجزيرة للمزيد راجع المرجع السابق المشار الية ص .481

2لمراجعة تلك االراء يراجع كال من محمد السعيد الدقاق  ،التنظيم الدولي المرجع السابق ص  ،236رونزيتي ،المرجع السابق االشارة
اليه ص 331
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أخي اًراذا كانت المادة  4/2من الميثاق قد اختلف بشأنها الفقه الدولي ،فإن المادة ( )51والتي
تعتبر االستثناء على المادة  4/2هي األخرى قد كثر الجدل بشأنها ما بين موسع ومضيق
ومقرر ومنشأ كما سنرى في المطلب القادم.
المطلب الثالث
المادة ( )51والدفاع الوقائي
تنص المادة ( )51من ميثاق األمم المتحدة على ( ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو
فرداً أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة
ينقص من الحق الطبيعي للدول ا
على احد أعضاء األمم المتحدة لذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم
واألمن الدولي والتدابير التي اتخذها األعضاء استعماال لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس
فو اًر وال تؤثر تلك التدابير بأية حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسئوليته المستمرة من أحكام
هذا الميثاق من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة التخاذه من األعمال لحفظ السلم
واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه).
يتضح من هذا النص ومع كل الجهود التي بذلت لكي يكون واضحاً ومفهوماً وال يقبل الجدل
الفقهي والنقاش حوله إال انه من أكثر مواد الميثاق التي تناولها الفقهاء بالشرح والتحليل الن هذه
المادة تتضمن استثناء من المنع الستخدام القوة ،وهذا االستثناء الذي جاء بعد الحظر العام من
استخدام القوة لتسوية المنازعات بين الدول ،وضرورة حل المنازعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء
للحرب.
لذلك سنقوم بدراسة الخالف الذي دار حول تفسير هذه المادة والنظريات التي تنازعت ذلك
التفسير في فرعين :األول ونخصصه لدراسة التفسير الواسع لنص المادة ( )51والذي يؤدي إلى
المحافظة على الدفاع الوقائي وفكرته كما كانت في القانون الدولي التقليدي ،والثاني ونخصصه
لدراسة التفسير الضيق لنص المادة ( )51والذي يحدد الدفاع في الدفاع الشرعي عن النفس في
حالة وقوع هجوم مسلح ( أي أنه يرفض الدفاع الوقائي ).
علماً بأن النظرية الموسعة ويطلق عليها في الفقه النظرية المقررةأما النظرية التي تأخذ
بالتفسير الضيق يطلق عليها في الفقه النظرية المنشئة.
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الفرع الول
التفسير الموسع للمادة ( )51من ميثاق المم المتحدة ( النظرية المقررة)
ويقولون عنها إنها حافظة أكثر منها مانحة ،1نجد أن أنصار هذه النظرية عند تفسيرهم
المادة ( )51يقولون بأنها جاءت لتؤكد الحق القديم الموجود في القانون الدولي العرفي وهو حق
الدفاع الشرعي كما هو باعتباره حقاً طبيعياً دون المساس به أو االنتقاص منه.
يقول دكتور محمد خلف 2أن الدفاع الشرعي جاء ليحافظ على التدابير المشروعة لحق
الدفاع الشرعي التي تحمي بها الدولة بعض الحقوق الجوهرية وليس من اجل حالة واحدة فقط إال
وهي حالة وقوع عدوان مسلح ،وطبقا لهذه النظرية عندما يحصل اعتداء من قبل دولة ما على
حق جوهري لدولة أخرى فالدولة المتضررة تستطيع اتخاذ تدابير الدفاع الشرعي ضد الدولة
المعتدية وبذلك ينشأ الدفاع الشرعي ضد المخالفات التي ال تصل إلى حد استخدام القوة المسلحة
ضد السيادة اإلقليمية أو االستقالل السياسي  ،أو حماية الرعايا في الخارج ،أو حماية بعض
الحقوق ذات الطبيعة االقتصادية وطبقا لهذا التفسير فالتهديد بالقوة أو استخدامها ينشئ حق
الدفاع الشرعي وبالتالي يعتبر الدفاع الوقائي مسموحاً به .3وبالرجوع إلى نص المادة ()51
نجد كلمة الحق الطبيعي منصوص عليها صراحة ،وهي بذلك تكون مؤكده للحق الطبيعي للدفاع
الشرعي الذي كان سائداً في القانون الدولي التقليدي4أي أن المادة لم تستحدث حكماً جديداً.
وعليه فإن كل قاعدة قانونية موجودة في القانون التقليدي ال تتناقض مع التزام قانوني في
ظل الميثاق تبقى نافذه وساريه في ظل الميثاق الجديد ،ونجد أن ميثاق األمم المتحدة قد أكد
على صحة وكمال القانون التقليدي بدليل اعترافه بشروط وآثار ذلك القانون وتطبيقه من جديد.5
يقول الدكتور سمعان بطرس فرج هللا أن المادة ( )51ال تقيد المفهوم القديم لحق الدفاع
الشرعي والذي كان سائداً في الفقه التقليدي فكلمة الحق الطبيعي التي تصدرت نص المادة

1انظر في ذلك collective security and collective self-defense under the chorter of the .U.N. U2 ،Kelsen
p783
2محمد محمود خلف ،الدفاع الشرعي ،المرجع السابق ،ص326
3محمد محمود خلف ،الدفاع الشرعي ،المرجع السابق ،ص327
4المرجع السابق ص216

5رانا عطا هللا  ،الدفاع الوقائي في القانون الدولي  ،المرجع السابق  ،ص70
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المذكورة تقر بأن هذا النص هو نص إقراري وليس إنشائي أي انه جاء ليقر حقاً قديماً موجوداً
من األزل في الفقه التقليدي ومعموالً به وليس منشئاً لحكم جديد.1
وتقرر هنا أيضا د .عائشة ارتب إتفاقها على األخذ بالنظرية المقررة نظ اًر لما ط أر على
الساحة الدولية من متغيرات علمية وتكنولوجية هائلة  ،وأن ظروف الحرب الحديثة تتطلب منا
التوسع بحيث يجوز للدولة اللجوء للقوة استناداً لحق الدفاع الشرعي في حاالت ال تصل إلى حد
وقوع هجوم فعلي عليها.2
من أنصار هذه النظرية من الفقه الغربي الفقية  kelloggالذي يقرر أن حق الدفاع
الشرعي هو حق طبيعي لكل دولة ذات سيادة وهو موجود ضمنا في كل االتفاقيات وكل دولة
حره وفي أي لحظة ودون التقيد بالشروط الواردة في هذه االتفاقيات بالدفاع عن أقاليمها ضد أي
هجوم أو غزو.3
ثم يسوق أنصار هذه النظرية دليالًآخر للقول بوقائية الدفاع حسب نص المادة ()51
حيث يقولون أن لفظ إذا وقع هجوم مسلح حيث يرون بأن كلمة إذا في اللغة تكون للداللة على
االحتمال أي على سبيل المثال أو على فرض ما ولم يقصد بها أبداً وضع قيود أو إنها تمنع أي
صورة غير التي حددتها 4وهذا تفسير منطقي وفي موضعه.
ونأتي للفظ آخر محل جدل ونقاش وهو لفظ "إذا وقع" في عبارة":فإذا وقع هجوم مسلح"
والتي لم يقصد بها قصر حاالت الدفاع الشرعي على وقوع العدوان فعال فحسب الن ذلك يتنافى
مع عبارة لحين اتخاذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن وكلمة حفظ السلم هي
1سمعان بطرس فرج هللا،جدلية القوة في القانون الدولي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط 2003 1ص 171ويعتبر الدكتور سمعان فرج
هللا من اشد المدافعين عن الدفاع الوقائي حيث تعتبر المادة  51هي مادة مقرره للحكم الوارد في القانون الدولي العرفي بخصوص

الدفاع الشرعي كما يضيف ان استخدام الميث اق لكلمة حفظ السلم بدال من كلمة اعاده السلم دليل على ان الدفاع الشرعي من الممكن ان
يقوم كرد فعل للتهديد باستعمال القوة المسلحة حيث من غير المنطقي ان تنتظر الدولة إلى ان يتم تنفيذ التهديد فعال وهذا ما يتفق مع
نص المادة  4/2التي ال تمنع فقط استخدام القوة بل تمنع التهديد باستخدام القوة.

2راجع عائشة راتب  ،بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي اإلسرائيلي ،دار النهضة العربية  ،القاهرة رقم طبعة  ، 1997ص  190وما
بعدها

3يسوق كلسن هنا مثال واقعي أبدته محكمة كورفور في قضية السويد والدانمارك حيث اعتبرت ان استخدام القوة المسلحة من قبل
الدانمارك والسويد التابعة لهما والتي تعرضت لتوقيف غير مشروع في اعالي البحار في البلطيق أي انها لم تتعرض العدوان مسلح ومع
ذلك قضت المحكمة لها بالدفاع الشرعي للمزيد راجع كلسن المرجع السابق االشارة اليه ص 193

4نقال عن رانه عطاهلل  ،الدفاع الوقائي في القانون الدولي ،مرجع سابق ص.71
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التي تشرح لنا كلمة وقع هجوم فلو كان يشترط وقوع العدوان بالفعل كان استخدام كلمة
( )Restoreإعادة السلم واألمن الدوليين بدال من كلمة ( )Maintainحفظ السلم فالحفظ يعني
الوقاية أي منع كل ما يؤدي إلى خلخلة النظام والسالم الدولي وذلك على نفس النص الذي جاء
في الجزء الثاني من المادة ( )51والذي يمنح مجلس األمن سلطة اتخاذ ما يراه ضرورياً من
األعمال لحفظ السلم واألمن الدولي أو بإعادته إلى نصابة.1
نخلص من ذلك كله أن أنصار النظرية المقررة تتلخص فكرتهم فيما يلي:
أوالً :أن الميثاق يمنع استخدام القوة ما عدا الدفاع الشرعي.
ويلزم الدول األعضاء باللجوء إلى مجلس األمن في حالة وجود نزاع خطير يهدد األمن
والسلم؟ فما الحل إذا تطور هذا التهديد واتخذ صورة أن هناك هجوماً مسلحاً وشيكاً وقوعه ،فماذا
تفعل الدولة إذا ما تآخرت هيئات األمم المتحدة عن مساعدتها؟ فهنا ستتلقى الدولة المهددة
الضربة األولى من قبل الدولة المعتدية وقد تكون الضربة القاصمة وبذلك نكون ضربنا بأهداف
األمم المتحدة في حفظ السلم واألمن الدولي عرض الحائط.2
ثانياً :أن حق الدفاع الشرعي مستمر ليحافظ على التدابير واإلجراءات المشروعة لحق الدفاع
الشرعي التي تحمي بها الدولة حقوقها الجوهرية ،وليس فقط من أجل حالة وقوع عدوان مسلح
وطبقاً ذلك ،فإذا وقع اعتداء من قبل دولة على حق جوهري لدولة أخرى ،فالدولة المتضررة
(المعتدى عليها) تستطيع اتخاذ تدابير الدفاع الشرعي ضد الدولة المعتدية ،فالتهديد بالقوة أو
استخدامها ينشئ الحق في الدفاع الوقائي .
ثالثاً :إذا قيدنا من حق الدفاع الشرعي الوارد في المادة  51وأهملنا بذلك الدفاع العرفي
الوقائي كما أقرته حادثة الكارولين ،وانتظرنا حتى نتلقى الضربة األولى حتى نرد عليها فإنها
تعطي للمعتدي حقاً ووقتاً بالقيام بضربته األولى القاصمة ،وال يكون لهذه المادة فائدة في العصر
الحالي تجاه األسلحة الحديثة المتطورة واألسلحة النووية تلك األسلحة التي تتمتع بسمات خاصة
وبناء عليه فقد فرضت لجنة
من حيث السرعة الرهيبة والتدمير الشامل الذي تخلفه وراءها،
ً
1كلسن ،المرجع السابق ،ص799
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الطاقة الذرية المكلفة بمراقبة األسلحة النووية .مراقبة فعالة طبقاً لالتفاقات المبرمة في هذا
الخصوص واعتبرت أن التهديد باألسلحة النووية معادالً للهجوم المسلح الوارد في المادة  51من
الميثاق.
رابعاً :أن المادة  51تحتفظ وتؤكد وترسخ مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي المتفق عليه
منذ زمن بعيد وهذا النص هو إعالن صريح لهذا الحق في الدفاع الشرعي الوارد في الميثاق وأنه
ال ينقص من حق الدفاع الشرعي العرفي الوارد في القانون الدولي التقليدي 1هذا طبعاً باإلضافة
إلى الحجج السابق ذكرها آنفاً.
أوجه النقد التي وجهت للنظرية المقررة (المفهوم الواسع لنص المادة )51
 لقد واجهت تلك النظرية نقداً شديداً وخاصة ممن يقولون بالمفهوم الضيق للمادة  51وحصر
حالة الدفاع إذا ما وقع هجوم مسلح فعالً ،وبالتالي فهم ال يعترفون بالدفاع الوقائي الذي
يقابل التهديد بوجود عدوان وشيك الوقوع.
 إن التطور القانوني الذي لحق المجتمع الدولي يجب أن تمتد آثاره على كل الجوانب ،فما
معنى أن يظل هذا الحق كما هو حاله في القانون العرفي.
 إن المادة  51ليست حافظة (مقررة) بل هي مانحة (منشئة) لحق جديد بعيد تماماً عن ذلك
الحق الذي كان يمارس في ظل القانون التقليدي والذي يقترب من مفهوم المساعدة والحماية
الذاتية أكثر من كونه مفهوماً خاصاً ومحدداً ،وله قيود المساعدة والحماية الذاتية أكثر من
كونه مفهوماً خاصاً ومحدداً وله قيود وضوابط تحكمه وتحكم نشأته وتطبيقه.
 أنه ال يمكن ترك األمر هكذا ألهواء الدول تحدد شروطه وحاالته تبع أهوائها وقوتها
ومصالحها إن االستثناء الوحيد من المنع العام للجوء للقوة طبقاً للمادة  4/2لم يحدد سوى
حالة الدفاع الشرعي الفردي والجماعي فقط ،ويجب أن يتم تحديد نطاق هذا الحق وتحديد
شروطه وضوابط تحكمه وهذه هي النقاط التي أخذتها النظرية (المنشئة) ومؤيدها على
النظرية المقررة وقد قدم أصحاب هذه النظرية وجهة نظرهم التي تهدف .من وجهة نظرهم.
إلى تحقيق أهداف الميثاق وتجنيب البشرية ويالت الحرب وتحقيق السالم واألمن الدوليين
ومنع استخدام القوة وحل المشكالت بين الدول بالطرق السلمية وهذا لن يكون – برأيهم – إال
1راجع د .محمد محمود خلف ،مرجع سابق ،ص217

60

إذ ضيقنا ألبعد الحدود من حاالت استخدام القوة وحصرها في حاالت محددة وبشروط دقيقة
لتحقيق الهدف األساسي للمجتمع الدولي وهو السلم واألمن والعدل.
الفرع الثاني
المفهوم الضيق لنص المادة (( )51النظرية المنشئة)
تعتبر المادة ( )51حسب هذا الفقه مادة منشئة ،حيث أنها تستحدث حكماً وال تقرر حكماً
وفعال من أفعال القانون الدولي ،وعلى ذلك فالدفاع الشرعي ال يكون إال في حالة واحدة فقط
وهي وقوع العدوان المسلح.1
وبناء عليه فإن نص المادة  4/2اعتبر أن أي استخدام للقوة أو التهديد بها ال ينأى إلى حد
الهجوم المسلح فإنه ال ينشئ حق الدفاع الشرعي ويعتبر مخالفاً لنص المادة .4/2
يقول الدكتور محمد محمود خلف إناألثر المزدوج للمادة  4/2والمادة ( )51هو تقييد
ممارسة حق الدفاع الشرعي بالحاالت التي يقع فيها عدوان مسلح على الدولة وان المادة ()51
هي اليوم المصدر الوحيد للجوء إلى القوة من قبل الدول انفراديا ،وان أي استخدام للقوة ال يصل
إلى هذا الهجوم المسلح أو التهديد فيها ال ينشى حق الدفاع الشرعي طبقا لهذا النص ولكنه
يعتبر بصورة الية مخالفه صريحة للمادة  ،24/2ويمكن تلخيص وجهة نظر المؤيدين للنظرية
المنشئة علماً بأن الدكتورة رانه عطا هللا نوهت إلى انه ال يوجد من الفقهاء األمريكيين من يتبنى
هذه النظرية وان من يقول بها من الفقهاء الغرب هم الفقيه ( )Brownlieوالفقيه ( )Kunzوالفقيه
كلسن.3
1سعيد الجويلي :استخدام القوة في القانون الدولي العام في زمن السلم الدار الجامعية اإلسكندرية ط 2000ص 116أن أصحاب
النظرية المنشأة ال يعترفون بالدفاع الوقائي ويصفونه بأنه يفتح الباب أمام الدول للقيام باعتدائها والعودة من جديد إلى شريعة الغاب

القوي ي أكل الضعيف ويعتبر الدكتور سعيد الجوبلي من اشد الفقهاء القائلين بعدم شرعية الدفاع الوقائي وان المادة ( )51منشأة ويضيف
انه يرفض أي اسانيد تاريخيه أو اسانيد أخرى مستمدة من قواعد تفسير الميثاق فإننا ال نستطيع ان نذهب لتأبيد ذلك االتجاه الذي

يسعى إلضفاء الشرعية على ممارسة الدفاع الوقائي

2محمد محمود خلف ،المرجع السابق ،ص 229،الغريب في االمر أن الدكتور محمد محمود خلف قال في موضع آخر من رسالته
التالي ( يستمر حق الدفاع الشرعي ليحافظ على  ...إلى ان يصل إلى فالتهديد بالقوة أو استخدامها ينشئ حق الدفاع الشرعي وبالتالي
يعتبر الدفاع الوقائي  ،مسموح ًا به) وقد نقلت ذلك حرفياً وال اعرف بالضبط هنا رأي الدكتور محمد خلف هل هو من المؤيدين لشرعية

الدفاع الوقائي،أو العكس للمزيد أيضا راجع محمد محمود ،خلف المرجع السابق ،ص216
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وعليه نسوق أراء المؤيدين للنظرية المنشئة والقائلين بعدم مشروعية الدفاع الوقائي على
النحو التالي:
أوالً :أن تفسير كلمة "إذا وقع هجوم مسلح"تعني أن الهجوم قد وقع بالفعل ،وعليه فالنص واضح
وليس بحاجة إلى تحميله أكثر مما ينبغي فهو ال يعترف ولم يقل التهديد أو وشيك الوقوع كما أن
كلمة طبيعي تعتبر مدلوال نظرياً وال يتمتع بأي قيمة قانونية وان اثر المادة انه لن يتغير فيما لو
استبعدنا لفظ طبيعي من النص.1
ثانياً :إن المادة  51من الميثاق تنشئ حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي في حالة واحدة فقط
إ ال وهي حالة الدفاع الشرعي ضد هجوم مسلح قد وقع بالفعل ومن ثم فهي تحرم اتخاذ تدابير
الدفاع الوقائي التي تتخذ ضد أعمال عدوانية وشيكه الوقوع حيث إن جميع مشاريع تعريف
العدوان التي نوقشت في ظل األمم المتحدة .2تتفق وتؤكد جميعا على أن حق الدفاع الشرعي ال
يقوم إال في حالة وقوع هجوم مسلح.
ثالثاً :إ ن مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية هو من القواعد االمره في القانون الدولي
ولم يرد عليه إال استثناء واحد فقط جاءت به المادة  51هو حالة الدفاع الشرعي لذلك ال يمكننا
التوسع أو التأويل في ذلك النص حيث أن االستثناء حتى ال يقاس عليه.3
رابعاً :أن العدوان لم يقع فال يترتب عليه أعمال نص المادة  51واستخدام الدفاع الشرعي بل
يوجب في هذه الحالة المقابلة بالمثل وهي تختلف عن الدفاع الشرعي فالتهديد يقابله تهديد وليس
عدوان جديد.
رأي الباحث :بداية ،من خالل أ نني ال أؤيد فكرة الدفاع الوقائي بصورة عامة ولكن بالنسبة لنص
المادة ( )51اعتقد أنها مادة مقرره للحكم الوارد في القانون الدولي التقليدي لألسباب اآلتية:
1عائشة راتب ،بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي اإلسرائيلي ،مرجع سابق ،ص 199وكذلك سعيد الحويلي استخدام القوة المسلحة
في زمن السلم مرجع سابق ص117 ،116

 2ورد في المشروع الثالث المقدم إلى الجمعية العامة (ال يمارس حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي اال في حالة وقوع عدوان مسلح
طبقا ألحكام المادة  51وكذلك في سنة  1998قررت اللجنة الخاصة يتعرف العدوان الدفاع الشرعي الطبيعي الفردي والجماعي ال
يكمن اتخاذه اال في حالة وحيده اال وهي حالة وقوع هجوم مسلح راجع في تلك المشاريع د .ابراهيم الدراجي ،جريمة العدوان مرجع سابق
ص  375وما بعدها.
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أوالً :يستند الفقه القائل بعدم شرعية الدفاع الوقائي استناداً إلى نص المادة الحرفي أي أنهم
يتمسكون بحرفية النص نقول لهم:
 -1إذا تم التمسك بحرفية نص المادة ( )51فهي لم تشير إلى التناسب بين فعل الدفاع والهجوم،
فبمجرد قيام عدوان مسلح بحق للدول المدافعة استخدام أي مقدار من القوة للرد على
االعتداء ،وذلك حسب نص المادة مع أن التناسب يعتبر من أهم شروط الدفاع الشرعي سواء
في القانون الداخلي أو القانون الدولي.
 -2إذا تم التمسك بحرفية نص المادة  51فيجب توقف أعمال الدفاع الشرعي في حالة تدخل
مجلس األمن الذي قد يفشل في إيقاف العدوان بسبب مثال استخدام حق النقض من احد
الدول الكبرى ،حيث أن مجلس األمن على سبيل المثال قد اصدر العديد من الق اررات ضد
إسرائيل ولم تنفذ بسبب رفض الواليات المتحدة صدور تلك الق اررات واستخدامها حق النقض
وعليه فأن الدفاع الشرعي بعد تدخل مجلس األمن يصبح غير مشروع وهذا ما يحرم المقاومة
الفلسطينية المشروعة من استخدام الدفاع الشرعي هذا في حالة تمسكنا بحرفية نص المادة
(.)51
 -3كما أن نصوص الميثاق كلها ال يمكن تطبيقها بحرفية النص الذي قد يظهر تناقضاً واضحاً
واضرب مثالً على ذلك نص المادة  7/2من ميثاق األمم المتحدة والتي تمنع نهائياً أعضاء
األمم المتحدة من التدخل في شئون الدول الداخلية (ليس في هذا الميثاق ما يسوغ لألمم
المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما
تقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل الن تحل بحكم هذا الميثاق على أن هذا
المبدأ ال يحل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع ولكنها استثنت التدابير الواردة
في الفصل السابع) ،ثم بعد ذلك نأتي لنص المادة  55،56من الميثاق  ،وحسب نص
المادة ( ( )55تتمتع األمم المتحدة بصالحيات واسعة في المجالين االقتصادي واالجتماعي
ويصعب على المنظمة الوفاء بمهامها األساسية في هذه المجاالت دون تدخل في الشئون
الداخلية للدول األعضاء ) ثم جاءت المادة ( )56إللزام الدول بالتعاون مع األمم المتحدة
إلدراك المقاصد والمنصوص عليها في المادة ( )55يتضح من خالل تلك النصوص
التناقض الواضح بين نصوص الميثاق.
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أشيرلى حكم محكمة العدل الدولية في قضية نيكارغوا حيث كان في منطوق الحكم الفقرة
 -4ا
التالية ( أن أحكام الميثاق أحكام ديناميكية ونشطه وليست جامدة وثابته وانها عرضة للتطور
والتغير من خالل سلوك الدول وممارستها الالحقة كما أن الميثاق ال يتضمن سائر القواعد
القانونية الناجمة الستخدام القوة في العالقات الدولية المعاصرة وخلصت المحكمة إلى أن
نص المادة  51الخاص بالدفاع الشرعي بحاجة إلى أن تفسر في ضوء القانون الدولي
العرفي).1
يتضح من ذلك أن أحكام الميثاق ال يمكن أن تكون جامدة وثابتة وان سلوك الدول هي التي
توضح وتحدد أحكام الميثاق وانتهت إلى أن أحكام الدفاع الشرعي يجب أن تفسر استناداً إلى
العرف وليس حرفية نص المادة لذلك فقد اعترف العرف بالدفاع الوقائي كوسيلة مشروعه من
وسائل القوة.
ثانياً :ان من يتمسكون بالحظر الوارد في التعاريف التي وردت لجريمة العدوان نقول ان تلك
التعاريف ليس لها أي قيمة قانونية وان التعريف الذي اخذت به الجمعية العامة هو الصادر في
عام  1974تحت رقم  ،2625وهذا التعريف اعتبر أعمال الحصار من قبيل أعمال العدوان
حسب قرار التعريف ،وعليه لم تشترط عدواناً مسلحاً العتبار وقوع العدوان ،وعليه في حالة وقوع
العدوان ولم يستطع مجلس االمن التدخل ،فيحق للدولة ممارسة حق الدفاع الشرعي وذلك بدون
أن يحدث عدواناً مسلحاً.
ثالثاً :وهنا سوف أتطرق إلى نقطة في غاية االهمية،حيث إنه في ظل التقدم التكنولوجي الرهيب
الذي وصل اليه العالم وفي ظل وجود اسلحة دمار قد يكون الهجوم فيها عبارة عن ضربة واحدة
فقط ،كما فعلت الواليات المتحدة في الحرب العالمية في هروشيما ونكازاكي ،فما فائدة االنتظار؟
وهل يمكن الرد بعد تلقي مثل هذه الضربة؟.
خير اذا كان الدفاع الشرعي ال يكون إال بعد حدوث هجوم مسلح ،فما الفرق بين الدفاع
رابعاً :أ اً
الشرعي وأعمال االنتقام ،فإذا كان المدافعون عن الدفاع الشرعي يخشون استخدامه خشية شن

1مشار إلى هذا الحكم عند د .محمد خليل الموسى ،استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن 2004 1 ،ص11
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هجمات استباقية،فمن الممكن استخدام القوة في حالة الهجوم المسلح ،ذلك انه يكمن للدول ان
ترد بأعمال انتقامية بدال من الدفاع الوقائي.
الفصل الثاني
مشروعية الدفاع الوقائي وتميزة عن بعض المفاهيم القانونية الخر
من المتعارف عليه أن الدفاع الشرعي أو الوقائي ال بد ان يكون موجهاً الي فعل غير
مشروع  ،حيث يفترض في حاالت استخدام القوه دفاعاً عن النفس أن تقع مخالفه للقواعد
القانونية التي يقررها النظام القانوني الذي يمارس الحق في إطاره  ،وتكون وظيفة استخدام القوة
في هذه الحاله هي إعادة احترام القواعد القانونية  ،اال أن السؤال اآلن هل يعد الدفاع الوقائي
مشروعاً كما هو الحال في الدفاع الشرعي ؟ لإلجابه على هذا السؤال يجب علينا أن نحاول
الخوض في اعماق هذا النوع من إستخدام القوة وذلك بالنظر إلي الشروط المطلوبة في الدفاع
الوقائي ثم نميزه عن الدفاع الشرعي  ،ومن ثم اإلجابة على السؤال الرئيسي وهو مشروعية الدفاع
الوقائي وذلك بسرد رأي الفقهاء المؤيدين والمعارضين لهذا النوع من إستخدام القوة وأخي اًر نحاول
التفرقة بين بعض المفاهيم القانونيه االخرى الناظمة الستخدام القوة لكل ما سبق فإننا سنقوم
بتقسيم هذا الفصل الي ثالث مباحث على النحو التالي
المبحث الول  :شروط الدفاع الوقائي
المبحث الثاني  :مشروعيه الدفاع الوقائي
المبحث الثالث  :تميز الدفاع الوقائي عن بعض المفاهيم القانونية

65

المبحث الول
شروط الدفاع الوقائي
هناك شروط للدفاع الوقائي سواء في فعل الهجوم،أو العدوان،أو حتى في فعل الدفاع،
ويالحظ ان هذه الشروط ال تختلف عن شروط الدفاع الشرعي الوارد ذكرها في المادة ( )51اال
ان الفقهاء اختلفوا في تفسير المادة ( )51ما بين موسع ومضيق كما سبق االشارة اليه وأوضحنا
موقفنا في ذلك  ،لذلك سنقوم بشرح شروط الدفاع الوقائي من خالل نص المادة ( )51من ميثاق
األمم المتحدة ،والتي أوضحت ان هناك شروط للدفاع ،وقبل التطرق لهذه الشروط ينبغي معرفة
اهم االسباب التي تؤدي إلى قيام حالة الدفاع الوقائي،وهي العدوان ذلك سنقسم هذا المبحث إلى
ثالثة مطالب:
المطلب الول :التعريف بالعدوان
المطلب الثاني :الشروط الواجب توافرها في العدوان
المطلب الثالث :الشروط الواجب توافرها في فعل الدفاع الوقائي
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المطلب الول
تعريف العدوان
بعد جهود مضنية وخالفات عميقة تم التوصل أخي اًر إلى تعريف العدوان بدقة في قرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة ووافقت عليه خالل دورتها التاسعة والعشرين المنعقدة في 14
ديسمبر ،1974بناء على توجيه اللجنة السادسة المنظمةلقرار تعريف العدوان 1على النحو
التالي:
الفرع الول
مضمون قرار تعريف العدوان الصادر من الجمعية العامة والذي يحمل رقم  3314لعام 1974
جاء في المادة األولى من هذا القرار أن العدوان هو استخدم القوة المسلحة من قبل دولة
ما ضد دولة أخرى،أو سالمتها االقليمية،أو استقاللها السياسي أو بأية صورة أخرى تتنافى مع
ميثاق األمم المتحدة وفقاً لنص هذا التعريف.
وأشار في المادة الثانية إلى أن البدء باستعمال القوة من قبل دولة ما يعد خرقاً للميثاق،
تشكل إعادة صياغتها بينه كافية مبدئياً على ارتكابها عمال عدوانياً وان كان مجلس االمن طبقاً
للميثاق أن يخلص إلى انه ليس هناك ما يبرر الحكم بأن عمال عدوانياً قد ارتكب ،وذلك في
ضوء مالبسات أخرى وثيقة الصلة بالحالة بما في ذلك أن تكون التصرفات محل البحث أو
نتائجها ليست ذات خطورة كافية.
وأكدت المادة الثالثة انه تنطبق صفة العمل العدواني على أي من األعمال التالية سواء
بإعالن حرب أو بدونه وذلك دون إخالل بأحكام المادة  2وطبقاً لها:
أ -قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليمدولة أخرىأو الهجوم عليه أو أي احتالل عسكري
ولو كان مؤقتاً ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم أو أي ضم إلقليمدولة أخرىأو لجزء
منه باستعمال القوة
ب -قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليمدولة أخرى بالقنابل أو باستخدام دولة ما أية
أسلحة ضد إقليمدولة أخرى
1وثيقة األمم المتحدة رقم ( 14 )A/9890ديسمبر  1974مشار اليها ابراهيم الدراجي – جريمة العدوان – مرجع سابق – ص451
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ج -ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة
أخرى
د -قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو
األسطولين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى
ه -قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة
المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها االتفاق عليها أو أي تحديد
لوجودها في اإلقليم المذكور إلى ما بعد نهاية االتفاق
و -السماح لدولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة
األخرى الرتكاب عمل عدواني ضد دولة ثانية
ز -إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما
أو باسمها حيث تعادل األعمال المعدودة أعاله أو اشتراك الدولة مبرر ملموس في ذلك
وبينت المادة الرابعة ان األعمال المعدودة أعاله ليست جامعة مانعه ،ومجلس االمن يحكم بأن
أعماالًأخرى تشكل عدوانا بمقتضى الميثاق ،وأوضحت المادة الخامسة أنه:
 -1ما من اعتبار أيا كانت طبيعته سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك
يصح ان يتخذ مبر اًر الرتكاب عدوان.
 -2الحروب العدوانية جريمة ضد السلم الدولي والعدوان يرتب المسئولية الدولية.
 -3وليس قانونياً وال يجوز ان يعتبر كذلك أي كسب اقليمي أو أي مغنم خاص ناجم عن
ارتكاب العدوان.
وأما المادة السادسة فقد جاء فيها أنه ليس في هذا التعريف ما يجوز تأويله على أنه توسيع أو
تضيق بأية صورة لنطاق الميثاق ،بما في ذلك أحكامه المتعلقة بالحاالت التي يكون استعمال
القوة فيها قانونياً.
كما اكدت المادة السابعه انه ليس في هذا التعريف عامة وال في المادة الثالثة خاصة ما
يمكن أي يمس على أي نحو بما هو مستقي من الميثاق من حق تقرير المصير والحرية
ً
واالستقالل للشعوب المحرومة من هذا الحق المشار إليه ،في اعالن مبادئ القانون الدولي
المتصلة بالعالقات الودية وبالتعاون بين الدولة وفقاً لميثاق األمم المتحدة ،وال سيما الشعوب
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الخاضعة لنظم استعمارية أو عنصرية أو ألشكال أخرى من السيطرة االجنبية،أو بحق هذه
الشعوب في الكفاح من اجل ذلك الهدف وفي التماس الدعم وتلقيه وفقا لمبادئ الميثاق وطبقاً
لإلعالن السابق الذكر.
وأخي اًر اشارت المادة الثامنة ان األحكام الواردة أعاله مترابطة في تفسيرها وتطبيقها ويجب ان
يفهم منها في سياق األحكام األخرى.

الفرع الثاني
القيمة القانونية لقرار تعريف العدوان
ال شك في أن توصل الجمعية العامة إلى قرار تعريف العدوان يعد مساهمة جوهرية في
دعم النظام القانوني الدولي الذي يعمل على تجريم استخدامهالقوة في العالقات الدولية وان كان
هذا القرار قد أثار الكثير من الخالف والجدل حول أهميته وأثره وقيمته القانونية ،وهو االمر الذي
اتعرض لدراسته في هذا الفرع حيث استعرضت أوال القيمة القانونية للتوصيات الصادرة عن
الجمعية العامة ثم تعرضت لمواقف الدول ووجهات النظر المختلفة حول قيمة هذا القرار وأثره
القانوني.
أوالً :القيمة القانونية للتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة.
تعتبر الجمعية العامة هي الجهاز الوحيد الذي تمثل فيه جميع الدول االعضاء في
المنظمة األممية ،مما يجعل من الجمعية العامة الممثل الحقيقي للرأي العام في مجموعة
باإلضافة إلى تمتعها باختصاص شامل بكل ما يدخل في دائرة نشاط األمم المتحدة.1

1نبيــل العربــي ،بعــض مالحظــات حــول االثــار القانونيــة لق ـرارت الجمعيــة العامــة – المجلــة المص ـرية للقــانون الــدولي – المجلــد  31ســنة
 1975ص  273وقد عبر رئيس اللجنة التي قامـت بصـياغة اختصاصـات وسـلطات كـل مـن المجلـس والجمعيـة العامـة فـي مـؤتمر سـان
فرانسيسكو عن طبيعة الدور الذي تقوم به الجمعيـة العامـة بقولهـا ( إن الجمعيـة بوصـفها الجهـاز التمثيلـي األعلـى فـي العـالم عليهـا وضـع
المبادئ األساسية التي يقوم عليها السالم والتضامن العالمي بحيث ان الجمعية العامـة بهـذا المفهـوم جهـاز خـالق فيمـا يعـد مجلـس االمـن
الدولي جهاز تطبيق وعمل للمزيد أيضا د .إبراهيم الدراجي – جريمة العدوان – مرجع سابق ص210
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بالرغم من ان نية المجتمع الدولي قد اتجهت نحو منح مجلس االمن وحدة سلطة إصدار الق اررات
التنفيذية الملزمة اال ان فشل مجلس االمن في القيام بدوره احيانا ،بسبب حق النقض قد أدىإلى
اهتمام العالم ترقيه نحو الجمعية العامة وتلمس القيمة االلزامية لق ارراتها.
ويالحظ على نصوص الميثاق في بعض الحاالت أنها لم تضع حال حاسماً للتميز بين
التوصيات والق اررات فاستعملت المصطلحين بما قد يفهم فيه أنهما يشيران إلى المدلول نفسه ومن
هذا مثال ما اشارت اليه الفقرة الثانية من المادة ( )18من الميثاق والتي جاء (فيها أنه تصدر
الجمعية العامة ق ارراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين المشتركين في
النصوص وتشمل هذه المسائل التوصيات الخاصة بحفظ السلم واألمن الدوليين وانتخاب اعضاء
مجلس األمن غير الدائمين).1
ولذلك فإننا نجد عدة اتجاهات فيما يتعلق بتحديد القيمة القانونية لق اررات الجمعية العامة على
النحو التالي:
 -1حيث يرى أنصار االتجاه األول أن جميع الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة تتمتع بقوة
ملزمة

2

 -2فيما يرى انصار االتجاه الثاني ان جميع الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة بال استثناء
ليس لها أي صفة الزامية ،وبالتالي فإن مخالفتها ال تثير أي مسئولية دولية

3

 -3ويرى أنصار االتجاه الثالث وجوب الرجوع إلى ميثاق األمم المتحدة لتحديد القيمة القانونية
لما يصدر عن الجمعية العامة من ق اررات ،4وتؤيد عدد كبير من الفقهاء العرب هذا الرأي
حيث يرى إبراهيم الدراجي والدكتور نبيل العربي أن هذا الرأي هو األكثر موضوعية ومنطقية
حيث ان ميثاق األمم المتحدة اعطى الجمعية العامة سلطة اصدار ق اررات ملزمة ،ولها
آثارقانونية ال تقبل النقاش بحيث يتعين على الدول األعضاء االلتزام بأحكام هذه الق اررات
وتتعلق هذه الق اررات بشكل عام بما يطلق عليه اصطالح (النظام الداخلي لألمم المتحدة).

1د .نبيل العربي ،المجلة المصرية ،مرجع سابق ،ص 274وكذلك إبراهيم الدراجي ،جريمة العدوان ،مرجع سابق ،ص211
2نبيل العربي ،المرجع السابق ،ص278-274
3المرجع السابق
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أما بالنسبة لبقية الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة فهي ال تتمتع من حيث المبدأ بصفة
االلزام حيث يطلق عليها اصطالح التوصيات وهي تعني في الحقيقة انها ال تخرج عن أن تكون
مجرد نصيحة أو رغبة أو دعوة .1ونخلص من هذا الرأي الذي يفرق بين ق اررات الجمعية العامة
ما بين قرار يكون له صفه االلزام مادام نص على ذلك في ميثاق األمم المتحدة وتوصيه غير
ملزمة وان كان لها قيمة ادبية وسياسية واخي ار يوجد رأي في الفقه يضيف ان جميع ق اررات
الجمعية العامة هي غير ملزمة وليس لها أي قيمة إلجبار الدول على تنفيذها باستثناء الق اررات
التي تصدر من الجمعية العامة فيما يعرف باالتحاد من اجل السالم.2
ويرى الباحث بعد االطالع على جميع هذه اآلراء ال يستطيع تحديد طبيعة ق اررات الجمعية
العامة منفرده فال يوجد سند العتبار جميع ق اررات الجمعية العامة ملزمة .
لذلك فإنني ارى ان اقرب اآلراء للصواب هو الرأي الرابع ألنه اعتبر جميع ق اررات الجمعية
العامة هي توصيات ليس لها صفة االلزام ،اال اذا تعلق االمر بموضوع االتحاد من اجل السالم،
واضيف هنا انه رغم ذلك فيجب التأكيد رغم طبيعة توصيات الجمعية العامة بأنها غير ملزمة
على امر هام وهو انه اذا صدرت التوصية تفسي اًر أو تأكيداً على التزامات دولية أو قواعد امره
واقصد هنا التوصية اذا صدرت بشأن التأكيد على حق المساواة ما بين الدول فيعتبر هنا توصية
الزامية ليس لطبيعة صدورها ولكنها تأكيد على حق المساواة والذي يعتبر من القواعد اآلمرة في
القانون الدولي وكذلك اذا صدرت التوصية للتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها فهي
أيضا ملزمة ألنها اكدت حق اصيل صادر عن ميثاق األمم المتحدة.
وكذلك في حالة صدور توصيات عن الجمعية العامة بصورة متكررة وبأغلبية كبيره فإن
هذا يؤدي إلى نشوء قاعدة عرفية جديده تصبح ملزمة ألعضاء المجتمع الدولي .3وبناء على ما
سبق فإنني ارى ان ال يمكن بأي حال من األحوال اعتبار التوصية التي تصدر عن الجمعية
العامة ليس لها قيمة قانونية ويؤيد الباحث وجهة النظر التي فرقت في التوصية بالنظر إلى

1هويدا محمد عبدالمنعم – القوة االلزامية لق اررات األمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس االمن – رسالة ماجستير كلية
الحقوق جامعة الزقازيق  1999ص145

2على الصالحي ،مشروعية التدخل وفقا لقواعد القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية – القاهرة –  – 2009ص111
3نبيل العربي ،المجلة المصرية ،مرجع سابق ،ص285
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مضمونها وهدفها واخي ار فإنه يجب على الدولة التي تمتنع عن تنفيذ توصيات الجمعية العامة ان
تبرر ذلك بحجج قانونية واضحة ال لبس فيها حتى تستطيع االفصاح بعدم تنفيذ تلك التوصية.
ثانياً :الخالف حول مد الزامية قرار تعريف العدوان وتحديد قيمته القانونية.
تباينت مواقف الدول ازاء قرار تعريف العدوان ويمكن أن نميزها بين اتجاهين أساسين حيث
يرى انصار االتجاه األول ان لقرار تعريف العدوان له قيمة ادبية وسياسية وقانونية ،على أساس
انه يضع المعايير الموضوعية لمجلس االمن التي يمكن االستشهاد بها لتحديد العدوان وبالتالي
فإن مجلس االمن ال يمكنه ان يتجاهل تلك المعايير التي حددها قرار تعريف العدوان ويدعم
أنصار هذا الرأي وجهة نظرهم بأن قرار تعريف العدوان قد جاء بعد سنوات طويله من الجهود
المضنية وهو ما يعكس اقتناع المجتمع الدولي بما يمكن ان يحققه التعريف لتقوية نظام االمن
الجماعي الذي اقره الميثاق وبالتالي فإنه من العبث االدعاء بأن التعريف ال يتضمن أية قيمة
تجعل فيه ام اًر مفيداً في تحقيق االغراض التي وجد ألجلها.1
ويمثل هذا الرأي وجهة نظر الدول االشتراكية ودول العالم الثالث ودول المجموعة العربية
أيضا حيث اشار مندوب مصر أثناء مناقشة قرار تعريف العدوان إلى ان هذا التعريف سوف
يسهم في حفظ السلم واالمن الدوليين وفي تطوير قواعد القانون الدولي وأن قيام الجمعية العامة
بتعريف األعمال العدوانية انما يعد تأكيداً لواجبها الرئيس نحو تفسير ميثاق األمم المتحدة وأن
هذا التعريف سوف يساعد مجلس األمن في القيام بمسئولياته اذ انه يضع الخطوط العامة
الضرورية التي يمكن ان يسترشد بها.2
وبالتالي فإن انصار هذا الرأي يؤكدون على تمتع التعريف بقيمة قانونية تفوق مجرد القيمة
االدبية والسياسية باعتبار ان قرار التعريف يعد عامالً رئيساً لكي تحقق األمم المتحدة هدفها
الرئيس بمنع العدوان المحتمل من استغالل أوجه القصور أو التماس االعذار القانونية لكي

1إبراهيم الدراجي ،جريمة العدوان ،مرجع سابق ،ص214
2ابراهيم الدراجي ،المرجع السابق215 ،ص

72

يتنصل من مسئولية ارتكاب أعمال العدوان والتي كان من الممكن استغاللها في غياب مثل هذا
التعريف.1
أما انصار االتجاه الثاني فإنهم يشيرون إلى ان تعريف العدوان ال يتمتع بأي قيمة قانونية
الزامية باعتباره صاد اًر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة وبالتالي فإن له نفس القيمة المعترف
بها لتوصيات الجمعية العامة أي أن له قيمة أدبية فقط وال يلقي بأية التزامات قانونية على عاتق
الدول االعضاء.2
ويمثل هذا ال أري غالبية دول المعسكر الغربي كالواليات المتحدة االمريكية وايطاليا والمملكة
المتحدة واسرائيل التي أعلن مندوبها ( على الرغم من عدم اهمية التعريف وعدم كفايته فهو خادع
وان التوصل لهذا التعريف فشل في حد ذاته ويترتب عليه كثي اًر من المخاطر).3
ومن الواضح تماماً ان تخوف المندوب اإلسرائيلي من قرار التعريف إنما يعكس رفض
إسرائيل لوجود أي قيد يمكن ان يحد من حريتها في شن الحروب وارتكاب أعمال العدوان ضد
الدول العربية وارضينا الفلسطينية المحتلة ذلك ان فلسفة الحرب والعدوان هي الركيزة األساسية
التي قامت عليها الدولة العبرية منذ نشأتها وتساندها في ذلك الدول الكبرى كالواليات المتحدة
والمملكة المتحدة.
وفي النهاية يرى الباحث ان قرار تعريف العدوان قد جاء على نحو ال يلبي امال الدول
العربية وان كان في حد ذاته جيد ،اذا تم استثماره والتأكيد على مضمونه ،وهذا ما سوف نالحظه
في المالحظات التي سوف اتطرق اليها.
ثالثاً :مالحظات على قرار تعريف العدوان.
 -1قرار تعريف العدوان رقم  3314و رغم صدوره من الجمعية العامة لألمم المتحدة اال انه
اعطى مجلس االمن السلطات الواسعة وكذلك لم يؤثر القرار في السلطة التقديرية الواسعة التي
يتمتع بها مجلس االمن الدولي بموجب أحكام الميثاق.
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إن هذا القرار نفسه لم يحأول ان يقدم نفسه كقرار ملزم لمجلس االمن أو مفيد لسلطته وحريته
وادلل على ذلك ان ديباجه القرار قد جاءت موجهة إلى مجلس االمن وتوصيه بان يعمل حسب
مقتضى الحال إلى مراعاة هذا التعريف كدليل يحتذى به حيث حين يبت وفقا للميثاق في امر
وجود عمل من أعمال العدوان ثم اكدت الجمعية في القرار إلى ان هذا التعريف ال يمكن ان يؤثر
أو ينتقص أو يقلل من صالحيات مجلس االمن وال أي جهاز دولي آخر.
 -2اخذ قرار تعريف العدوان بشرعية الدفاع الشرعي بمفهومه الوقائي بصورة واضحه وادلل على
ذلك ان المادة الثانية من قرار التعريف اكدت على ان لمجلس االمن إهدار قرينة المبادأة
باستخدام القوة المسلحة كدليل أولي على ارتكاب العدوان ،حيث ان له ان يعتبر الدولة غير
معتديه حتى ولو كانت هي البادئة باستخدام القوة اذا استخلص من المالبسات المحيطة بالحالة
ان االستخدام األول للقوة كان له ما يبرره وهو ما يعرف بالدفاع الوقائي أو الضربة االستباقية.
-3هذا التعريف لم يغير من االلتزامات الواردة في ميثاق األمم المتحدة كذلك لم يضف اليها شيئا
وهذا يعني انه يمكن االستغناء عنه حيث لم يفرض أي التزامات جديده على عاتق الدول
االعضاء وعليه فما الجديد الذي اتى به هذا التعريف على جريمة العدوان.
كما ان هذا التعريف لم يشر من قريب أو بعيد إلى المسئولية الشخصية المترتبة على العدوان
وهذا ما أدى إلى عدم اخذ المحكمة الجنائية الدولية بهذا التعريف بحجة ان جريمة العدوان لم
تعرف في القوانين العرفية الدولية بغرض المسئولية الجنائية الفردية.1
-4اخي اًر يالحظ على قرار تعريف العدوان كما اشرنا في البداية انه ال يلبي امال الدول العربية
الضعيفة ،بل إنه اخذ بما كانت تنادي به من البداية الدول الكبرى واالستعمارية ،حيث جعلت
االختصاص بتحديد العدوان من قبل مجلس االمن فقط وهذا ما يؤكده تعليقات مندوبي الدول
الكبرى أمام لجنة تعريف العدوان أثناء المناقشات المتعلقة بصياغة هذه التعريف حيث أوضح
مندوب المملكة المتحدة إلى ان ( تعريف العدوان ما هو اال مرشد لمجلس االمن عند تطبيقه
ألحكام ميثاق األمم المتحدة أو االمتناع عن القيام بمثل هذا التحديد وهذه السلطة الواسعة ال
يقيدها تعريف العدوان)
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كما أشار أيضا مندوب االتحاد السوفيتي السابق إلى ان ( مجلس االمن هو الجهاز الوحيد
التابع لألمم المتحدة الذي يملك القول بوجود عدوان) 1وعليه فإن الباحث يوصي ضرورة
محاولةالفقهاء العرب ومندوبي تلك الدول لدى االجهزة الدولية محاولة تعديل هذا التعريف بما
يلبي رغبات تلك الدول.
المطلب الثاني
الشروط الواجب تحققها في فعل العدوان
توجد هناك شروط محدودة ينبغي ان تتحقق في فعل العدوان حتى يكتسب حق الرد تحت
مسمى الدفاع الشرعي طابعه الشرعي والقانوني حيث ينبغي ان يكون هناك عدوان مسلحأو
وشيك الوقوع وان يكون على قدر من الجسامة والخطورة وان يكون غير مشروع وهذا ما
سنوضحه.
أوالً :أن يكون هناك عدوان مسلح أو وشيك الوقوع.
ينبغي بداية ان تكون األفعال المرتكبة من قبيل أعمال العدوان المسلح التي تشمل استخدام
القوة المسلحة بالفعل ضد الدولة ،أو تكون افعال العدوان بصوره وشيكه الوقوع اما واقعه ال محال
وعلى ذلك فقيام القوات البرية بغزو اقاليم دوله مجاوره أو قيام القوات البحرية بحصار موانئ دولة
أخر ،أو قيام القوات الجوية بعمليات قصف ضد المنشآت المدنية أو العسكرية فوق إقليم دوله
مجاوره  ،ويدخل في ذلك تدريب العصابات المسلحة وامدادها بالمؤن والمساعدة ودفعها عبر
حدود دوله إلثارة الفتن واإلضطرابات أو لقلب نظام الحكم فيها ،أو غير ذلك فكل هذه الفروض
تشكل عدوانا مسلحاً يبيح حق الدفاع الشرعي للدولة التي تكون ضحية لذلك.2
كما يالحظ ان االدعاء بأن العدوان وشيك الوقوع ليس متروكاً بدون مراقبة أو مؤشرات
تدل عليه ،وبالتالي ال بعد العدوان الوشيك الوقوع سبباً للدفاع الشرعي اال اذا توافر أو اجتمعت
فيه عدة عناصر مثل حشد قوات عسكرية على الحدود بصوره غير معتادة أو ان تقوم الدولة
بتوجيه انواع من االسلحة بكمية كبيرة باتجاه دولة أخرى وعلى هذا ال يجوز االدعاء بوقوع عدوان
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وشيك من مجرد تهديد تنظيم معين لدولة،1أو توتر في العالقات بين دولتين وعلى هذا تخرج من
العدوان الذي يؤدي إلى نشوء حق الدفاع الوقائي أو الشرعي وجود خطر تهدد حياة مواطني
الدولة أو امالكهم في دولة أخرى بحيث ان الدولة ال ينبغي ان تأخذ من األوضاع غير المستقرة
في دولة ما والتي يمكن ان تشكل خط اًر على مواطنيها مبر اًر الستخدام القوة المسلحة بحجة
الدفاع الشرعي على أراضيها ،وعلى ذلك فحق الدفاع الوقائي ينشأ تجاه بعض صور العدوان
وليس كل صور العدوان ،حيث يجب أن تكون أعمال العدوان في الحال التهديد الفعلي بوقوع
العدوان.
ويثور التساؤل هنا ما العمل اذا مورس عدوان ضد دولة ال يرقى إلى نية العدوان الذي
يؤدي إلى نشوء حق الدفاع الوقائي  ،وهنا نقول ان االصل في القانون الدولي هو التهديد
باستخدام القوة ضد سيادة الدول االقليمية كما بينت ذلك المادة  4/2من ميثاق األمم وان الدفاع
الوقائي استناد على ذلك وبناء على ما سبق فأنه يحق للدولة التي مورس ضدها افعال العدوان
ان تلجأ إلى مجلس االمن للمطالبة بوقف أعمال الدولة العدوانية.
كما ان الصور األخرى للعدوان التي ال يتوافر فيها عنصر اإلستعجال أو الضرورة يمكن
أيضا مواجهتها والتصدي لها في اطار القنوات الشرعية كمجلس االمن الدولي ودون أي يعطي
للدولة المتضررة حق استخدام القوة المسلحة في مواجهة العدوان الن هذا سيؤدي إلى تزايد حدة
الصراعات الدولية وانتشارها سيما ان كل دوله وقتها ستمنح نفسها سلطة تقدير خطورة العدوان
الواقع عليها.
كما ينبغي ان يكون العدوان الذي يبرر الدفاع الوقائي كما أشرنا سابقاً عدواناً وشيك
الوقوع أو وقع بالفعل مع مالحظة شيء مهم بهذا الخصوص انه في حالة وقوع العدوان وانتهاء
اثاره فهل يجوز استخدام الدفاع الوقائي؟
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نقول هنا إنه في هذه الحالة المجال ألعمال الدفاع الوقائي ،ألن ذلك يعتبر أعماالً
انتقامية ولكن في هذه الحالة يجب ابالغ مجلس االمن الدولي بما حدث والذي يتعين عليه في
مثل هذه الحالة اتخاذ االجراءات والتدابير المناسبة باعتباره صاحب االختصاص االصيل
لمواجهة هذه الحاالت.
واخي اًر يجب التفرقة بين حالة العدوان الوشيك الوقوع الذي يبرر دفع العدوان بالدفاع
الوقائي وحالة الخطر المستقبلي حتى ولو كان هذا الخطر المستقبلي منطوياً على تهديد صريح.
وعلى ذلك فيخرج من نطاق الدفاع الوقائي مواجهة عدوان قد يحدث في المستقبل ألنه
في هذه الحالة يمكن ابالغ مجلس االمن التخاذ ما يراه كفيالً في هذا الصدد ،وفقا للمادة()39
من ميثاق األمم المتحدة ،وهذا االمر يمكن القياس عليه بما هو قائم في القوانين الداخلية من
استطاعة المهددة اللجوء إلى السلطات العامة لكفالة حمايته.1
مباشر.
ثانياً :أن يكون العدوان المسلح
اً
يشترط أيضا في فعل العدوان ان يكون من قبيل العدوان المباشر  ،ويقصد بالعدوان
المسلح المباشر هنا استخدام الدولة بطريقة غير مشروعة لقواتها العسكرية ضد دولة أخرى أو
التهديد المباشر والجدي باستخدام القوة العسكرية  ،ويقصد بالعدوان غير المباشر تقديم الدعم
والتأييد لجماعة مسلحة غير نظامية تستخدم القوة العسكرية في مواجهة نظام الحكم القائم في أي
دولة  ،حيث أن المعتدي هنا يسعى عن طريق عمالء من االجانب أو المواطنين الذين يعملون
لحسابه إلى هدم الكيان السياسي للدولة المعتدى عليها وذلك باستخدام القوة المسلحة.2
غير أن هناك بعض اآلراء ترى ان حق الدفاع الشرعي ينشأ في مثل هذه الحالة أيضا
مستندين في دعم وجهة نظرهم إلى نص المادة ( )51فقد جاء عاماً فضال عن انهم يستندون
إلى بعض الممارسات الدولية ما يؤيد رأيهم من ذلك مثال ما حدث عندما كانت حكومة الصين
الشعبية تقوم بارسال المتطوعين إلى كوريا وهو ما اعتبرته األمم المتحدة سبباً إلدانة حكومة
الصين بسبب ارتكابها عمل من أعمال العدوان المسلح غير المباشر.
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ويرد على ذلك الدكتور ابراهيم الدراجي بقوله ان هذا الحكم ال يتعلق بواقعه العدوان
المباشر أو غير المباشر ،حيث ان هذا الحكم ادان حكومة الصين بسبب ارتكابها عمل من
أعمال العدوان غير المباشر ،ولكن االمر هنا مختلف حيث يتعلق األمر هنا بكون أعمال العدوان
غير المباشر تبرر قيام حالة الدفاع الشرعي ام ال؟ وهو كما اشرنا ال يمكن استخالص ما يؤكده
أو يدعمه من القضية السابقة.
ولهذا نخلص إلى ان الدفاع الشرعي ال يكون اال في مواجهة عدوان مسلح مباشر ترتكبه
الدولة المعتدية ، 1ومما يدعم هذا الرأي ما حدث في قضية خليج الخنازير في كوبا سنة 1961
عندما تآمر عدد من المتمردين الكوبيين لإلطاحة بحكم الرئيس فيدل كاسترو مستفيدين من دعم
حكومة الواليات المتحدة ،وعندما تمكنت الحكومة الكوبية من القضاء على هؤالء المتمردين
قامت بتقديم شكوى إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ضد الواليات المتحدة واكتفت فيها األمم
المتحدة إلى إتخاذ إجراءات وتدابير إلزالة التوتر بين البلدين.2
ثالثا :أن يكون فعل العدوان على قدر من الجسامة والخطورة.
فليس كل فعل اعتداء ينشئ الحق في الدفاع الوقائي سيما اذا كان فعل االعتداء
بسيطاً وال يتسم بالخطورة الملحة حيث يمكن معالجته والتعامل معه بشكل ودي وسلمي بعيداً عن
الرد بواسطة القوة المسلحة ومثال ذلك االفعال التي ال تتسم بالجسامة والخطورة كإطالق النار
من دورية لحرس الحدود على دورية تنتمي للدولة األخرى ،فهذا الحالة ليس بالجسامة التي
تستوجب استعمال حق الدفاع الوقائي ،بل يمكن اللجوء إلى الطرق السلمية واقتضاء التعويض.
مع مالحظه هنا أن هذا الشرط ( شرط الجسامة ) امر ال يتطلبه القانون الداخلي لنشوء
الحق في الدفاع الشرعي  ،ولعل االختالف بين القانونين هو الخطورة الشديدة التي تنجم عن
استعمال العنف في العالقات الدولية ،فالعنف ولو استعمل باسم حق الدفاع الشرعي قد يثير حرباً
ولذلك كان من الضروري ان نقدر الضرورة وان تتسامح الدول اذا كان االعتداء يسي اًر وخاصة
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اذا كان اصالحه مستطاعاً وأال تستعين الدولة بالدفاع الوقائي اال اذا كان االعتداء على درجة
كافيه من الجسامة.1
وهنا نالحظ أيضا ان إسرائيل قد استندت إلى حاالت كثير لحجة الدفاع الوقائي ومنها
أعمال المقاومة والفدائيين حيث ادعت إسرائيل مثال في عام  1956ان هجومها على مصر
كانت نتيجة الدفاع الشرعي بسبب أعمال الفدائيين داخل اراضيها على حسب زعمها اال ان
مجلس االمن رفض االدعاءات اإلسرائيلية لتبرير العدوان على مصر.2
رابعاً :أن يكون فعل العدوان غير مشروع.
يشترط اخي اًر في فعل العدوان ان يكون عمال غير مشروع أي انه يشكل جريمة دولية
وذلك بأن تثبت الصفة غير المشروعة طبقاً لقواعد التجريم الدولية لالعتداء الذي يهدد الخطر
بوقوعه فإذا انتفت عنه هذه الصفة فال مجال عندئذ للتمسك بحق الدفاع الوقائي .3
وتطبيقاً لهذا الشرط فإن من تهدده أفعال الدفاع الشرعي ال يجوز ان يحتج ضد من
يأتيها بالدفاع الوقائي وهذا ما يعبر عنه بأنه – ال دفاع ضد دفاع – وهو ما كانت قد أشارت
إليه محكمة نورمبرج التي انعقدت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية لمحاكمة مجرمي الحرب
النازيين ،وذلك عندما اكدت بحكمها ( أن من يلجأ إلى الحرب العدوانية يفقد حق االدعاء بحق
الدفاع الشرعي) وذلك استناداً إلى مبدأ مستقر في القانون الجنائي الدولي ،وهو انه ال يجوز
االدعاء بالدفاع عن النفس بمواجهة الدفاع عن النفس.4
وعلى هذا فال يجوز للمعتدي أن يقاوم أفعال الدفاع التي يأتيها المعتدى عليه محتجاً
بالدفاع الشرعي ألن فعل الدفاع الشرعي مشروعآ في األصل ويترتب أيضا على ما سبق نتيجة
هامة أنه ال يجوز أيضا للمدافع ان يتجاوز حدود الدفاع ألن التجاوز في استخدام حق الدفاع هو
عدوان يعطي لمن اتخذ في مواجهة الحق في ممارسة الدفاع الشرعي.5
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وتطبيقاً لما سبق فإنه ال يجوز التذرع بالدفاع في مواجهة االشخاص أو الجماعات أو
الدول التي تستخدم القوة المسلحة بغية الوصول إلى حقها في تقرير المصير باعتبار ان الحق
في تقرير المصير هو من الحقوق المكفولة والمحمية بموجب قواعد القانون الدولي كما سنرى في
هذه الرسالة الحقاً ومن هنا يتضح لنا بطالن االدعاءات اإلسرائيلية المتكررة أثناء عدوانها على
األراضي العربية بصورة عامة واألراضي الفلسطينية بصورة خاصة ومتكررة بأنها تمارس حقها
في الدفاع الوقائي بسبب تعرضها لعدوان من خالل أعمال المقاومة الفلسطينية في االراضي
المحتلة وكذلك من خالل إطالق صواريخ المقاومة على البلدات المحتلة عام 1948م ،فعلى
الرغم من ان هذه اإلدعاءات اإلسرائيلية قد تلقي احياناً بعض التأييد والموافقة من جانب العديد
من الدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة كما حدث في عام 2008م ،عندما قامت إسرائيل
بتاريخ  2008/12/27بشن حرب عدوانية على قطاع غزة بدعوى انهاء أعمال المقاومة والدفاع
عن البلدات المحاذية لقطاع غزة من هجمات المقاومة الفلسطينية بالصواريخ فالمقاومة
الفلسطينيةهي التي تمتلك الحق في الدفاع المشروع عن النفس وكذلك الحق في تقرير المصير
بجميع الوسائل المتاحة وحتى العسكرية منها ،وعليه فأن الهجوم العدواني اإلسرائيلي سواء في
عام 2008م أو في عام 2011م هو عدوان إسرائيلي مستمر ضد االراضي الفلسطينية وليس
دفاعاً شرعياً أو وقائياً.
المطلب الثالث
الشروط الواجب توافرها في فعل الدفاع الوقائي
ان تعرض الدولة لعدوان يعطيها حق ممارسة الدفاع الوقائي في مواجهة مصدر العدوان
إال ان القانون الدولي لم يطلق يد الدولة المدافعة في تقدير مضمون فعل الدفاع وحجمه ومداه
كي ال يساء استخدام هذا الحق مما يؤدي إلى توسيع نطاق الفوضى السائدة في فعل الدفاع كي
ال يفقد شرعيته ليتحول إلى عدوان يدخل في دائرة الخطر والتجريم ومن هذه القيود.
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أوال :أن يكون فعل الدفاع الوقائي هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان الواقع على الدولة.
ويعني ذلك انه اذا وجدت وسيلة أخرى لصد العدوان ورده غير استخدام القوة المسلحة
كان على الدولة المستهدفة بالعدوان عندئذ ان تتبع تلك الوسيلة بحيث ال ينشا لها حق استخدام
القوة المسلحة بحجة الدفاع الشرعي.1
فالقانون الدولي عندما حظر استخدام القوة في العالقات الدولية وفق قواعد وضوابط
صارمة لم يسمح بالخروج عليها إال في حاالت محددة سلفاً على وجه االستثناء حيث انه من
المعروف والمتفق عليه ان قواعد حظر استخدام القوة في العالقات الدولية هي من القواعد األمره
التي كما اشرنا ال يجوز الخروج عنها إال في اضيق الحدود  ،وبناء عليه على ما سبق اذا كان
بوسع الدولة المعتدى عليها رد العدوان بأي طريقه أخرى غير استخدام القوة كان يجب عليها ان
تفعل ذلك قبل اللجوء إلى القوة بحيث تعتبر استخدام القوة هو الوسيلة االخيرة في حاالت تعدد
وسائل صد العدوان.
ولكن هنا البد من التنويه إلى امر هام وهو اننا عندما نتحدث عن تقيد حق الدولة
المعتدى عليها بالرد العسكري في حال وجود طرق أخرى لرد العدوان  ،ليس معنى ذلك ان
تتنازل الدولة عن حقوقها المشروعة بالرضوخ إلى أعمال العدوان بدال من صده.
وأضرب مثاالً هنا بإسرائيل الدولة المعتدية على حقوق الشعب الفلسطيني فالوسائل
السلمية لحل النزاع ال تعني أنه يحرم علينا الدفاع الشرعي بالقوة المسلحة مادام هناك وسائل
أخرى حتى ولو كانت سلمية  ،ألن معنى ذلك أنه عندما تقوم دولة بإحتالل جزء من أراضي
دولة أخرى ان نطالب الدولة المعتدى عليها بالرضوخ والتنازل عن حقوقها المشروعة بحجة ان
هناك سلباً لحق الدولة في الدفاع الشرعي لوجود وسائل أخرى ان تكون تلك الوسائل مشروعه
وتحافظ على حقوق الدولة وسالمتها واستقاللها وكرامتها أيضاً ،إال أن الحق في الدفاع الشرعي
يظل قائما ومتاحا.2
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وهذا أيضا ما تتفق عليه القوانين الجنائية الداخلية فال تستطيع ان نطلب من المعتدى
عليه الهروب من المعتدى بحجة انها وسيلة لدفع العدوان حيث ان هذا العمل يحط بكرامة
المعتدى عليه وهذا ما ال يمكن التسليم به ابداً.
ثانيا :أن يتم توجيه فعل الدفاع الوقائي إلى مصدر العدوان المسلح.
وهذا ما يعني ان فعل الدفاع ينبغي ان يوجه إلى مصدر الحظر ،ومصدر الحظر في
فعل العدوان هي الدولة التي قامت بشن هذا العدوان وبالتالي ال يجوز ان يكون فعل العدوان
صادر عن دولة فيما يتم توجيه الرد إلى دولة أخرى ،واال كان الرد عدواناً في مثل هذه
الحالة1وأيضا اليجوز ان يؤدي ممارسة حق الدفاع الشرعي إلى خرق حياد دولة غير مشتركة
بالعدوان اذ يعتبر مثل هذا العمل جريمة دولية وال يمكن تبريره أو قبوله تحت ستار الدفاع
الوقائي .
وهذا ما حدث أثناء الحرب العالمية األولى  ،حيث انتهكت المانيا حياد بلجيكا المكفول بموجب
معاهدة 1830م ،وحياد لكسمبورغ المكفول بموجب معاهدة 1867م ،وذلك تحت ستار الدفاع
الوقائي 2وهنا البد من االشارة إلى ان المقصود بمصدر العدوان المسلح ليس فقط الدولة التي
تستخدم قواتها لشن العدوان على دولة أخرى باعتبار ان هذه ليست الصورة الوحيدة للعدوان
المسلح  ،حيث ان مصدر العدوان المسلح يشمل أيضا الدولة التي تقدم اقليمها الستخدامه من
جانب الدولة المعتدية وهذه الحالة هي احدى حاالت العدوان التي أشارت اليها الماده الثالثة من
قرار الجمعية العامة رقم  3314لعام 1974م ،الخاص بتعريف العدوان.3
ومثال ذلك سماح بريطانيا بمرور الطائرات االمريكية في اقليمها الجوي عندما كانت في طريقها
لشن عدوانها على ليبيا عام  ، 1986ففي مثل هذه الحالة نشأ حق الدفاع الشرعي لليبيا ليس
=اذا ما بادرت إلى القبول بمطالب الدولة المعتدية فتنازلت عن جزء من ارضيها أو سلمت احدى رعاياها للمزيد حول هذا الموضوع
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فقط في مواجهة الواليات المتحدة وانما أيضا في مواجهة بريطانيا التي كانت شريكا بفعل العدوان
المسلح من خالل السماح باستخدام اقليمها لشن العدوان ،1وهذا ما يؤكد وجهة نظرنا التي سبق
االشارة اليها من ان حق الدفاع الشرعي نشأ بدون حاجة إلى ان يكون هناك عدوان مسلح من
قبل الدولة حيث ان للدولة المعتدى عليها حق استخدام القوة باسم الدفاع الشرعي في مواجهة
دول أو دولة لم تشارك في فعل العدوان المسلح من خالل فقط استخدام قواتها المسلحة بصورة
مباشرة وانما سهلت فعل العدوان ويسرته بوسائل أخرى.
وبناء على ما سبق فأنه يحق للدول العربية التي يمر من فوقها الطيران الحربي
اإلسرائيلي لشن هجوم على دولة أخرى ان تواجه األعمال اإلسرائيلية باستخدام القوة حتى وان لم
يكن هناك هجوم مسلح على تلك الدول  ،هذا فضالً عن أن دخول تلك الطائرات المجال الجوي
لتلك الدولة بدون إذن بذلك يعتبر أيضا انتهاكاً للقوانين الدولية بين الدول ،يوجب لذلك المسئولية
الدولية.
ثالثاً :أن يتسم فعل الدفاع الوقائي بالصفة المؤقتة لحين تدخل مجلس االمن.
حيث ينبغي ان يكون فعل الدفاع مؤقتا وذلك عند غياب مجلس االمن الدولي والى ان
يتخذ المجلس التدابير المناسبة لمواجهة العدوان وهذا ما هو واضح من ميثاق األمم المتحدة في
المادة ( )51التي اشارت ( ...إلى ان يتخذ مجلس االمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واالمن
الدوليين 2)...ولكن هنا يجب اإلشارة إلى ان تدخل مجلس االمن ال يتم عادة بالسهولة والسرعة
المفترض يحققه في فعل هذه الحاالت إذ أن تدخل المجلس يظل محكوماً لعدة اعتبارات كمدى
الوفاق بين الدول دائمة العضوية في مجلس األمن ،وامكانية استخدام حق النقض من قبل أحد
اعضائه وبالتالي ذلك قد يستغرق وقتا بل ان المجلس قد يظل عاج اًز وال يستطيع اتخاذ أي قرار.
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والسؤال المطروح االن هل يظل الدفاع الوقائي قائما ما دام مجلس االمن لم يتدخل وهنا ينبغي
ان نميز بين حالتين.1
الحالة ال ولى :اذا كانت أعمال العدوان غير مستمرة وذلك بأن تقوم القوات المعتدية باستخدام
قواتها المسلحة لشن عدوان ثم يتوقف هذا العدوان فإذا انتهى هذا العدوان ينتهي حق الدفاع
الشرعي بمجرد توقف العدوان وعليه اذا قامت القوات المسلحة باجتياح دولة أخرى فأنه يمكن
للدولة المعتدى عليها هنا دفع العدوان بالتصدي لهذه القوات بموجب الدفاع الشرعي ثم توقف
هذا العدوان فال يجوز للدولة المعتدى عليها االستمرار في استخدام القوة اذا كان ذلك ضروريا
لمنع تكرار االعتداء من قبل الدولة المعتدية.
الحالة الثانية :اذا كانت أعمال العدوان المسلح مستمرة ففي مثل هذه الحالة ال يتصور توقف
نشاط الدولة المعتدى عليها من أجل العمل على وقف العدوان أو العمل على عدم تمكينه من أن
يحقق نتائجة اال في حالة واحده وهي ابالغ مجلس االمن الدولي الذي يتدخل ويباشر مسئولياته
في حفظ السلم واألمن الدولي.2
وهنا أيضا يأتي التساؤل بطريقه أخرى هل اذا تدخل مجلس االمن وسقط حق الدفاع
الشرعي بموجبه ولم يستطع وقف العدوان أو يمحو اثاره فهل الدولة المعتدى عليها تسترد حقها
بالدفاع الشرعي ام سقوط حقها بالدفاع الشرعي هو سقوط نهائي؟ 3يذهب االتجاه السائد في فقه
القانون الدولي التقليدي إلى انه ليس للدولة استخدام القوة السترداد حقها بمعزل عن مجلس االمن
بعد تدخله ويعني ذلك ان أعمال المقاومة أو رد العدوان التي تقوم بها الدولة المعتدى تخرج من
نطاق الدفاع الشرعي وتصبح أعمال عدوان.4
فيما يذهب رأي آخر إلى ان أعمال االسترداد هذه تعد مشروعه دفعا للخطر التي تتعرض
له كيان الدولة المعتدى عليها ،ولكن ليس بوصف تلك األعمال دفاعاً شرعياً الذي انتهى بتدخل

1حسين إبراهيم عبيد ،المرجع السابق ،ص75
2المرجع السابق ص75

3سعيد سالم الجوبلي – استخدام القوة في القانون الدولي في زمن السلم – المجلة لبحوث قانونية واالقتصادية – كلية الحقوق جامعة
المنصورة العدد 2ص353

4انظر في هذا الرأي المرجع السابق،ص ،354وحسين عبيد الجريمة الدولية ،مرجع سابق،ص91
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مجلس االمن ولكن ألن استرداد الحق هو من األعمااللمشروعة وهو مبدأ جدير بأن يرسى في
قواعد القانون الدولي.1
ويرى الباحث مره أخرى اذا اخذنا بحرفيه نص المادة المذكورة فيجب توقف أعمال الدفاع
الشرعي بمجرد تدخل مجلس األمن حتى ولم يستطع مجلس االمن وقف العدوان أو منع إثرته
وهذا ما يزيد من انتقادا المادة ( )51من الميثاق ،فمثالً اذا قامت دولة باحتالل جزء من إقليم
دولة أخرى وتدخل مجلس االمن فال يحق للدولة المعتدى عليه استخدام حقها في استرداد ارضها
بالقوة ألنه يخرج من نطاق الدفاع الشرعي أي ان استخدام القوة وحسب نص المادة المذكورة
يصبح غير مشروع.
ولكن هنا ارى أن تدخل مجلس االمن الهدف منه هو قمع العدوان وانتهاء آثاره وهو التزام
يقع على مجلس االمن وهو التزام بتحقيق نتيجة وليس مجرد بذل عناية وعليه اذا لم يستطيع
مجلس االمن انهاء العدوان على الدولة المعتدى عليها فإن الدولة ال تسترد حقها بالدفاع الشرعي
وذلك ألن الحق لم ينتزع من االصل مادام العدوان لم ينته بتدخل مجلس االمن.
هذا من ناحية وأيضا الهدف من تدخل مجلس االمن هو انهاء العدوان فإذا لم ينه العدوان
فال يسقط حق الدولة المعتدى عليها بالدفاع الشرعي.
مما سبق يتضح لنا ان حق الدولة المحتلة أو المعتدى عليها وباستخدام الدفاع الشرعي
يظل قائما حتى وان تدخل مجلس االمن ما لم ينه االحتالل.
ورغم تدخل مجلس األمن واصداره عدة ق اررات إلنهاء االحتالل لم ينفد أي قرار منها وهذا
يدلل على فشل المجلس  ،حتى انه احيانا يفشل في إصدار ق اررات واضحة بإدانة إسرائيل
الصريحة بناء على ما ارتكبته من أعمال عدوانية 2فمن غير المنطقي ان نطلب من الدولة
المعتدى عليها ان ترضخ للعدوان.
1سعيد الجوبلي ،المرجع السابق،ص350

2بتاريخ  2008/12/27قامت إسرائيل بشن حرب على قطاع غزة استمرت لمدة  20يوم تقريبا واستخدمت فيها جميع انواع االسلحة
المحرمة دوليا على شعب اعزل أو حتى بمقاومة بسيطة والغريب هنا ان مجلس االمن اصدر ق ار اًر في ذلك الوقت يحمل رقم 1860
ويتضمن ( ان مجلس االمن اذ يذكر جميع ق ارراته السابقة ذات الصلة بما فيها الق اررات  )1967( 242و  )338نخلص من القرار

السابق انه صدر معيبا لألسباب التالية:
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وادلل على هذا الرأي ان قرار تعريف العدوان رقم ( )3314قد اعتبر بموجب المادة ()3
فقرة (أ) من ضمن حاالت العدوان (  ...أي احتالل عسكري ولو كان مؤقتا وكذلك كل ضم
إلقليم أو جزء من إقليم دولة أخرى) 1وهذا يدل على ان االحتالل عمل عدواني يستوجب الدفاع
مستمر ،كما اضيف هنا لهذا الرأي ما
ا
الشرعي حتى ولو تدخل مجلس األمن مادام االحتالل
أورده األستاذ الدكتور إبراهيم العناني :إن حرب السادس من اكتوبر 1973م ،التي شنتها مصر
والدول العربية ما هي اال احد تطبيقات الدفاع الشرعي وذلك بعد فشل مجلس األمن واألمم
المتحدة والمجتمع الدولي عموماً في انهاء هذا االحتالل.2
رابعاً  :أن يكون هناك تناسبا بين فعل الدفاع الوقائي وفعل العدوان الواقع على الدولة.
ويقصد بشرط التناسب هنا أن يكون استخدام القوة في فعل الدفاع متناسباً مع العدوان
بمعنى ان تكون الوسيلة المستخدمة في الدفاع متناسبة من حيث جسامتها مع وسيلة العدوان

3

ألنه اذا كان للدولة الحق في رد العدوان فإنها مقيدة بشرط اال تتجاوز حدود الدفاع الشرعي
بطريقة تكشف عن سوء نيتها ورغبتها في االنتقام.
وهذا الشرط مستمد من القواعد المطبقة في اطار القانون الداخلي والمعيار المتبع في قياس
حجم التناسب في ذلك القانون هو معيار الشخص المعتاد واما اذا كان ما قام به الشخص زياده
على فعل الشخص المعتاد فان ذلك يعتبر تزيداً وهو يدخل بالتالي في دائرة العدوان الذي يعطي
لمن يتعرض له حق الدفاع الشرعي لمواجهته.4
وفي إطار القانون الدولي فإننا نطبق المعيار نفسه ،حيث يقاس مسلك الدولة عند الدفاع
بمسلك دولة وضعت في نفس ظروف الدولة المعتدى عليها نفسها ،ثم ينظر إلى تصرف الدولة
 .1ذكر ق اررات األمم المتحدة المشار إليها للتذكر فقط وليس المطالبة بطبيعة تلك الق اررات
 .2القرار لم يصدر وفقا للفصل السابع برغم ان هناك نزاع وحالة حرب تهدد السلم واالمن الدوليين

 .3ساوى ذلك القرار بين الجالد والضحية بأن نبذ كل انواع العنف ضد المدنين ولم يشر صراحه إلى ان إسرائيل ارتكبت عدوان
للمزيد حول نص القرار وشروطه راجع السيد مصطفى احمد ابو الخير الحرب االخير على غزة في ضوء القانون الدولي
اتراك للطباعة والنشر القاهرة  2009ط 1ص 9وما بعدها

1ابراهيم الدراجي ،حرية العدوان مرجع سابق ص248

2ابراهيم العناني ،حرب الشرق األوسط ونظام االمن الجماعي – مجلة العلوم القانونية واالقتصادية العدد  2جامعة عين شمس ص176
3ابراهيم العناني ،حرب الشرق األوسط ونظام االمن الجماعي ،مرجع سابق603 ،
4ابراهيم العناني ،وعلي ابراهيم المنظمات الدولية ،مرجع سابق ،ص102

86

ضحية العدوان فإذا كان ما قامت به للدفاع يتناسب مع ما تعرضت له من أعمال العدوان أو اقل
منها درجة فإن التناسب يعد متحققاً في مثل هذه الحالة وأما اذا كان ما قامت به يزيد عن أعمال
العدوان فإن تصرف الدولة عندئذ يخرج من دائرة الدفاع إلى دائرة العدوان.1
وهكذا فإن المقصود بشرط التناسب هنا العالقة بين التصرف الذي تلجأ إليه الدولة
والهدف الذي تريد تحقيقه (والذي يتمثل في الدفاع الشرعي بدفع العدوان أو إيقافه) ،والسؤال الذي
يطرحه الباحث هنا كيف يتم التعامل أو كيف يمكن قياس التناسب في حالة االحتالل؟ بمعنى اذا
قامت دولة باحتالل دولة أخرى فكيف يكون التناسب  ،وهنا يرى الباحث ان جميع الوسائل
المتاحة للدولة المحتلة يجب استخدامها حتى يتم انهاء االحتالل وال يمكن اجبار الدولة المحتلة
باستخدام نوع معين من الدفاع حتى نقول بالتناسب  ،ففعل الدفاع هنا يكون لدحر االحتالل بأية
طريقة كانت ألنه فعل مشروع  ،وعليه فال يمكن اجبار المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل
اإلسرائيلي باستخدام نوع معين أو طريقة معينة للدفاع فكل وسائل المقاومة تكون مشروعة
خصوصاً وان المحتل اإلسرائيلي يمعن في انتهاك الشرعية الدولية والقواعد األمرة في القانون
الدولي وكذلك الق اررات الدولية العديدة الصادرة من األمم المتحدة واجهزتها.
فالتناسب في حالة الدفاع الشرعي يعني النتيجة أو الغاية التي ينشدها العمل الدفاعي وليس
بمضمون أو قوة العمل ذاته أو حتى كيفية تحققه 2وعليه مادام هدفنا من أعمال الدفاع الشرعي
ارضينا واستعادة حقوقنا المشروعة ،لذلك فيجب ان تكون اساليب المقاومة
هو دحر المحتل عن ا
متوفقه مع القانون الدولي والشرعية الدولية لكي ال تتهم مقاومتنا المشروعه بما ال يليق بها.
ومن ناحية أخرى فإن إسرائيل في جميع حروبها التي تشنها في جميع االراضي تحتج بأن
حروبها دفاعية سواء كانت حرب أو مجرد هجوم أو أعمال عسكرية فقد دأب المحتل اإلسرائيل
تبرير األعمال العدوانية اإلسرائيلية المتكررة والكثيرة والتي يصعب حصرها في سطور بأنها

1المرجع السابق ص 102وللزيد حول هذا الموضوع راجع محمد محمود خلف حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي مرجع سابق 51
وما بعدها حيث يضيف هنا ان التناسب هنا ال يعني التماثل بين فعل العدوان وفعل الدفاع بحيث ان اختالف وسيلة الدفاع عن وسيلة

االعتداء ال يعني بالضرورة عدم تحقق شرط التماثل ويضرب مثال هنا بأن دولة هاجمت دولة أخرى باسلحة محرمة دولياً فال يجوز
للدولة المعتدى عليها اذا وجد طريقة أخرى غير استخدام االسلحة المحرمة دولياً ان تستخدمها بل يجب عليها استخدام وسيلة اسلحه

أخرى مسموحة دولياً
2علي ابراهيم – الحقوق والواجبات في غالم متغير – مرجع سابق ص381
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أعمال دفاع ،بل ولألسف توجد بعض الدول الغربية تحاول تبرير تلك األعمال لتتوافق مع
المزاعم اإلسرائيلية الكاذبة بأن أعمالها دفاعية ومتناسية كذلك التناسب الذي يجب ان يكون
أعمال الدفاع والهجوم هذا لو سلمنا جدالً بأن حروب إسرائيل هي حروب دفاعية فهل راعت
إسرائيل مبدأ التناسب؟ نلخص مما سبق وبعد أن قمنا بشرح الشروط التي يجب توافرها في
الدفاع الوقائي  ،أن ما تقوم به إسرائيل ال يتوافق مع تلك الشروط  ،وأخي اًر وبعد أن إستعرضنا
الشروط المطلوب تحقيقها للقول بالدفاع الوقائي فهل هذا النوع من إستخدام القوة مشروعاً من
جانب القانون الدولي ؟
واذا كان مشروعاً فهل يرجع ذلك إلي انة ال يختلف عن الدفاع الشرعي الوارد ذكرة في المادة
( )51؟ هذا ما سنحاول توضيحة من خالل المبحث القادم .
المبحث الثاني
مشروعية الدفاع الوقائي
ينقسم الدفاع الشرعي من حيث الوقت الى دفاع شرعي عن النفس (يستلزم وقوع العدوان)
ودفاع وقائي (يكون قبل البدء الفعلي للعدوان بهدف منعه).1
ويدل هذا التقسيم على ان الدفاع الشرعي الوقائي يخرج من عباءة الدفاع الشرعي وليس
غريبا عليه فهو كما يقول الدكتور السيد ابو الخير من لحمة وسداه وال يختلف عنه فقط إال في
التأقيت 2 ،فالدفاع الشرعي الوقائي أُقت بانه قبل وقوع العدوان وليس بعده .
ومن المتفق عليه ان حق الدفاع الشرعي عن النفس حقا طبيعيا للفرد والدولة  ،وعلى ذلك
فهو مكفول الحماية من جانب كافة االنظمة القانونية على اختالفها  ،وال يختلف احد على وجوده
ومشروعيته هكذا.

 -1السيد مصطفى ابو الخير ،النظرية العامة للتكتالت العسكرية طبقا لقواعد القانون الدولي العام  ،رسالة دكتوراه كلية الحقوق ،جامعة
الزقازيق ،2005ص243
 -2المرجع السابق االشارة اليه ص 244
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ولكن بخصوص الدفاع الشرعي الوقائي نجد أنه قد ثار خالف فقهي كبير ظل حتى االن
حول مشروعية هذا النوع من الدفاع بين مؤيد لمشروعية ذلك الحق ،وبين رافض له  ،نجد لكل
أسانيده وحجته التي آلينا على أنفسنا تبعة عرضها كما قدمها كل فريق  ،ولكن قبل ذلك يجب
علينا التفرقة ما بين حق الدفاع الشرعي والدفاع الوقائي لمعرفة الحد الفاصل بين مشروعية
الدفاع النفسي وبين االختالف حول مشروعية الدفاع الوقائي على النحو التالي:
المطلب االول  :الفرق ما بين الدفاع الشرعي والدفاع الوقائي
المطلب الثاني  :القائلين بمشروعية الدفاع الوقائي
المطلب الثالث  :القائلين بعدم مشروعية الدفاع الشرعي الوقائي
المطلب االول
الفرق ما بين الدفاع الشرعي والدفاع الوقائي
من أهم المفاهيم التي حرصنا على إزالة اللبس بينها الدفاع الشرعي والدفاع الوقائي وذلك
للتقارب بينهما قريب جدا وفي غاية التعقيد اللهم إال في بعض الفروقات البسيطة التي ال صياغة
تخفي على أفراد القانون الدولي العام والتي سنحاول االلمام بها في النقاط التالية :
اوال  /إختالف المشروعية في اإلسالم  :ان االسالم قد اعترف واقر مبدأ الدفاع الشرعي من
حيث تكييفه القانوني والذي تم اق ارره بها وتوضيح شروطه وحدوده قبل القوانين الوضعيه بأكثر
من  1400سنة  ،مما يدل على عظمة االسالم وسمو قواعده القانونية  ،فالفقهاء المسلمين قد
توسعوا في موضوع الدفاع الشرعي عن المال والنفس ،1إال أن االسالم لم ينص صراحة على
الدفاع الوقائي او على االقل تم االختالف على مشروعيته أال انه ولألمانة العلمية فإن هناك من
الفقه االسالمي إعتبر ان دفع االخطار الخارجية وفقاً لقواعد القانون الدولي االسالمي االخالقي
مشروعا .2

 1عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي االسالمي  ،مرجع سابق  ،ص304
2

داوود العطار ،الدفاع الشرعي في الشريعه االسالمية  ،مرجع سابق  ،ص26
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حيث عرف هذا الفقه الدفاع الشرعي في القانون الدولي االسالمي بانه (سلطة وقائية
يكون بموجبها للشخص فعل ما يلزم شرعاً لدفع خطر حقيقي غير مشروع حال على حق
معصوم من نفس أو عرض أو مال مسلم او ذمي أو مستامن ) ، 1وأياً ما كان االمر فانه من
الواضح وجود خالف في الفقه االسالمي حول مشروعية الدفاع الوقائي  ،واجماع من قبل الفقه
االسالمي بمشروعية الدفاع عن النفس.
ثانيا  /الطبيعة القانونية لكال من الحقين  :حيث انه من المتفق عليه أن حق الدفاع الشرعي
هو حق طبيعي  ،يوجد مع وجود اإلنسان وليس للقانون دور في االمر سوى حماية هذا الحق ،
فالكل يدرك بالوجدان بأن اإلنسان بمجرد إحساسه بالخطر ،فإنه يتحرك بتأثير دافع داخلي نحو
الوقوف بوجه ذلك الخطر ودرئه عنه بكافة السبل ،بل ان اإلعرابي الذي يقطن في بطن
الصحراء والذي يعيش في ظلمات الغابات يدافع عن نفسه ،2ليس ألن القانون رخص له ذلك بل
النه قد ال يكون يعرف عنه شيئا ،اما الدفاع الوقائي فانه حق قانوني مكتسب للدولة او مجموعة
من الدول يسمح باستخدام القوة المسلحة لمنع عدوان مسلح وشيك الوقوع وعليه فأن الطبيعة
القانونية للدفاع الوقائي قد نظمها القانون بصرف النظر عن مشروعية من عدمه والتي سنتطرق
اليها بشيئ من التفصيل في المطلب الثاني من هذا المبحث .
ثالثا  /تأقيت كال من الحقين  :من المتعارف عليه أن الدفاع الشرعي والدفاع الوقائي يجابهان
عمل غير مشروع أو فعل غير عادي متمثل في جريمة العدوان ، 3اال انهما يختلفان في التأقيت
فحيث الدفاع الشرعي ال يكون إال بعد وقوع العدوان حتى تكون الدولة المعتدى عليها في حالة
دفاع شرعي .
إما في حالة الدفاع الشرعي الوقائي ،فإن العدوان لم يقع بالفعل وانما هو على وشك
الوقوع أي أن التهديد باستخدام القوة من قبل الدولة الموجه ضدها الدفاع بات حتمياً وحاالً بحيث
أنه اذا لم تقم الدولة المهددة بالخطر بالضربة األولى فإنها ستتلقى الضربة القاضية ،ففي حين
الدفاع الشرعي يكمن في صد العدوان نجد ان الدفاع الوقائي يقوم على منع حدوث العدوان.
 1داوود العطار ،المرجع السابق  ،ص30
2

رنا عطا هللا  ،الضربات االستباقية رؤيه قانونية  ،المرجع السابق  ،ص109

 3عائشة راتب  ،بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي االسرائيلي  ،مرجع سابق  ،ص79
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رابعا /اصل كال الحقين ( الشرعي والوقائي ):
أن أصــل الــدفاع الشــرعي يكمــن فــي ميثــاق االمــم المتحــدة حيــث ان ديباجــة الميثــاق قــد
عبــرت فــي فقرتهــا األولــى عــن تصــميم الــدول األعضــاء علــى إنقــاذ األجيــال المقبلــة مــن ويــالت
الحرب التي في خالل جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف .

1

كما حدد الفصل السابع من الميثاق األحكام التي في اطارها يمكن اللجوء الى استخدام
القوة المسلحة وأكد على أن لمجلس االمن وحده السلطة التقديرية لتقرير ما إذا كان قد وقع تهديد
للسلم او اخالل به او كان ما وقع عمالً من اعمال العدوان  ،واذا ما قرر المجلس ذلك يقدم
توصياته او يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا الحكام المادتين  41،42لحفظ السلم واألمن
الدوليين أو إعادته الى نصابه .

2

كما نص الميثاق صراحة على حق الدفاع الشرعي في المادة ( )51والتي سردناه بشيء
من التفصيل من خالل هذه الرسالة ، 3أما اصل الدفاع الوقائي فهو القانون الدولي التقليدي
والذي اعتبره جزءا من المساعدة الذاتيه يكون بموجبها للشخص أو الدولة القيام بما يلزم لدفع
عدوان محتمل الوقوع  ،وان كان هناك من الفقه من يرى ان اصل الدفاع الوقائي يكمن في حق
البقاء والذي بموجبه يحق للدولة في سبيل الحفاظ على بقائها استخدام القوة لمنع وقوع العدوان
وفقا لقاعدة ( منع العدوان خي ار من انتظاره).

4

خامسا  /شروط كال من الحقين  :فمن المعروف رغم تشابه الدفاع الشرعي مع الدفاع الوقائي
إال أنه ثمة خطوط فاصلة في الشروط الخاصة بالدفاع الشرعي أو القانوني وعلى ذلك فأن اهم
شروط اعمال نظرية الدفاع الوقائي والتي سبق وان اشرنا اليها في المبحث االول من هذا الفصل
لذلك سنشير في ايجاز للشروط الواجب توافرها في الدفاع الشرعي وهي :

 1عبرت الفقره الرابعه من دبياجة الميثاق على عزم الدول االعضاء أال تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركه  ،فهذا هو
روح الميثاق إنقاذ اإلنسانية من ويالت الحرب  ...للمزيد راجع رانا عطا هللا  ،الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام  ،مرجع سابق ،

ص212
 2نقال عن رانا عطا هللا المرجع السابق  ،ص212
 3راجع الفصل االول المبحث الرابع من هذه الرسالة
4

عبد العزيز الخاطبي  ،الدفاع الوقائي في القانون الدولي  ،مرجع سابق ص73
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 -1أن يكون فعل الدفاع المستخدم لمواجهة اعتداء مسلح  ،فوظيفة الدفاع الشرعي هو صد
العدوان الذي حدث فعال وليس مجرد تدبير احترازي لمنع وقوع العدوان ( دفاع وقائي )

 -2أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان فليس هناك مجال مثال البالغ
مجلس االمن التخاذ ما يلزم لوقف العدوان  ،وهذا ما لم يمكن االخذ به على إختالفه في

حالة الدفاع الوقائي  ،والذي اشار الواقع الدولي المعاصر الى حاالت تم استخدام القوة فيها
بدون وجود عدوان مع استطاعة ابالغ االجهزة المختصة العالمية لصد العدوان .

 -3كما يالحظ ايضا وجود شروط في فعل الدفاع يختلف عن شروط الدفاع الوقائي وهي كون
الخطر حقيقياً  ،وأن يكون الخطر حاالً  ،وأن يكون التناسب أي بتناسب فعل الدفاع مع

الخطر المواجه .

هذه كانت في عجاله بعض مالمح االختالف ما بين الدفاع الشرعي عن النفس والدفاع

الوقائي حتى نستطيع االن التطرق الي مشروعية هذا النوع من استخدام القوة وهو الدفاع
الوقائي كما سنوضح ذلك .

المطلب الثاني
القائلين بمشروعية الدفاع الوقائي
لقد تبنى جانب كبير من الفقه الدولي الدفاع عن وسيلة استخدام القوة بواسطة الدفاع
الوقائي ومحاولة إق ارره كمبدا دولي عام وفي هذا االطار يرى هذا الفقه أن العرف الدولي وكذلك
ق اررات المحاكم قبل منظمة االمم المتحدة كانت تقر بمشروعية الدفاع الوقائي .

1

لذلك سنحاول في هذا المطلب أن نسوق أدلة هذا الجانب من الفقه واألسانيد التي إستندوا اليها
لتبريرهم لحق الدفاع الوقائي وهي كالتالي :

 1ســمعان بطــرس فــرج هللا ،جدليــة القــوة فــي القــانون الــدولي ،مرجــع ســابق ص ،175وللمزيــد حــول راي هــذا الفقــه بخصــوص مشــروعية
الدفاع الوقائي يراجع ايضا د/عائشة ارتـب-بعضـو الجوانـب القانونيـة للنـزاع العربـي االسـرائيلي ،مرجـع سـابقص،191وفـي ذلـك ايضـا نـرى

الــدكتورة ارنــا عطــا هللا ان مشــروعية الــدفاع الوقــائي تكمــن فـي الضــرورة التــي ال تتــرك المجــال الختبــار الوســائل والالوقــت الكــافي للتشــاور
لصد هذا العدوان  ،راجع رانا عطا هللا  ،الدفاع الوقائي ،مرجع سابق ص.308
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اوال /العرف الدولي يؤكد على حق الدفاع الوقائي:
ان المجال األوسع واألرحب لتطبيق الدفاع الوقائي كان في القانون الدولي العرفي  ،فهو
الذي بلور هذه النظرية – أن لم يكن ابتدعها ونعتها  -وكان بمثابة المجال األساسي والتطبيق
القانوني الواضح لحق الدفاع الوقائي .

1

وقد استندوا على عدة حوادث في القرنين الماضيين( التاسع عشر والعشرين) وكان اولهم
حادثة السفينة كارولين  ،2وغيرها من الحوادث والتي يستدل منها على ان الدفاع الوقائي في ذلك
الوقت كان مسموحا به .
وقد أثير أيضا ذلك األمر في محاكم نورمبرج والمحاكم العسكرية الدولية والتي اشرنا
اليها من خالل هذه الرسالة ،حيث يستدل من ذلك ان القانون الدولي العرفي كان قد اقر بحق
الدفاع الوقائي متى توافرت شروطه ،ومن اهم وابرز هذه الشروط هي شرط اللزوم او الضرورة
وهي الحالة التي تكون ملجئة وال تترك وقتا كافيا الختبار الوسائل أو التروي ،أو هي الحالة التي
تكون فيها الدولة مهددة بخطر جسيم حال أو على وشك الوقوع ،يعرض بقائها للخطر ،ويجب
أن ال يكون لها دخل في نشوء ذلك الخطر ،وال يمكن دفعه إال باهدار مصالح أجنبية محمية
بمقتضى القانون الدولي.

3

وان يكون هناك تناسب بين األعمال العسكرية وبين التهديد أو الخطر الذي تتخذ األعمال
العسكرية لمواجهته وعليه إذا توافرت الشروط السابقة قامت حالة الدفاع الوقائي طبقا لقواعد
القانون الدولي العرفي  ،وذلك يعد اول سند (بل اهمها على االطالق) حسب وجهة نظر هذا
الفقه .

 1ارجــع فــي ذلــك ا -محمــد محمــود خلــف ،الــدفاع الشــرعي ،مرجــع ســابق ص، 103ب -ارنــا عطــا هللا ،المرجــع الســابق ص ،310ج-
جميل محمد حسين ،دراسات في قانون المنظمات الدولية  ،مرجع سابق ص.394

 2وهي في عام  1837قامت سفينة كارولين بنقل اسلحة ومعدات عبر نهـر نيـاج ار متجهـة الـى احـدى جـزر الثـوار الكنـديين والتـي كانـت
فــي ذلــك الوقــت جــزءا مــن اال ارضــي البريطانيــة  ،فطلبــت بريطانيــا مــن الواليــات المتحــدة منــع هــذه الســفينة وعنــدما لــم تســتجب الواليــات
المتحــدة قامــت البحريــة البريطانيــة فــي كنــدا بــالهجوم علــى تلــك الســفينة وقتــل طاقمهــا واغراقهــا وقــد احتجــت حكومــة واشــنطن علــى ذلــك
باعتبار السف ينة مملوكـة لهـا وفـي مياههـا االقليميـة  ،فـردت الحكومـة البريطانيـة بـان عملهـا كـان دفـاع وقـائي لسـالمة امنهـا  ،للمزيـد حـول
هذا الموضوع راجع رانا عطا هللا  ،المرجع السابق االشارة اليه ص 208ومابعدها.

 3محيي الدين عوض  ،دراسات في القانون الدولي الجنائي،مرجع سابق ص33
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ثانيا  /االعمال التحضيرية لميثاق االمم المتحدة :
يستند أصحاب هذا الراي كذلك إلى األعمال التحضيرية لميثاق االمم المتحدة لتأكيد
مشروعية الدفاع الوقائي  ،فبأستقراء مقترحات دمبارتين أوكس نجدها لم تشر من قريب او بعيد
للدفاع الشرعي  ،في حين ورد في تقرير اللجنة األولى لمؤتمر سان فرانسيسكو الذي قدمه في
المراحل األولية إل عداد الميثاق بان استخدام القوة المسلحة في الدفاع الشرعي عن النفس ال يزال
مقبوال وغير مقيدا أو منتقصا ،1وقد اعتبر ذلك أحاله من واضعي الميثاق الى القانون الدولي
العرفي والذي أيد الدفاع الوقائي بمقتضى حادثة كارولين وما تالها من حوادث وقضايا  ،ويعد
قبوالً منهم الحكام هذا القانون الذي يعتبر استخدام القوة في حالة الدفاع الوقائي ام ار مشروعاً
وحقاً طبيعيا للدولة المعرضة للتهديد أو الخطر.

2

والواقع الدولي يؤكد أن كافة المشروعات األولى للميثاق لم تتضمن نصاً صريحاً يعالج
حالة الدفاع الشرعي  ،وأن اللجنة الثالثة قد أضافت نص المادة( )51من الميثاق للتوفيق بين
أعمال المنظمات اإلقليمية والسلطات الكبيرة التي يتمتع بها مجلس االمن .

3

وعليه نجد أن المادة( )51كانت قد أدخلت بناء على اقتراح مقدم من بعض الدول
االمريكية لكي تضفي المشروعية الدولية على المنظمات الدفاعية االمريكية ،4وقد تم قبول هذه
المادة دون أن يثور أي نقاش حول طبيعة الدفاع الشرعي أو نطاقه  ،مما يحيل الى القانون
الدولي العرفي لألخذ بأحكامه وارتضاء تكييفه للدفاع الوقائي.5
ونخلص مما سبق أن الدفاع الشرعي الذي كان سائداً في القانون الدولي قبل الميثاق
كان حقا عاما للحماية الذاتية  ،يتخذ ضد أي تهديد بالقوة على حقوق الدول المشروعة  ،وأن

 -1هذا الراي مشار اليه عند كل من ا -محمد محمود خلف،الدفاع الشرعي ،مرجع سابق ص 216وما بعدها  ،ب -عائشة راتب
،بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي االسرائيلي ،مرجع سابق ص .79ج -رجب متولي ،مبدا تحريم االستيالء على اراضي

الغير بالقوة في ضوء القانون الدولي  ،مرجع سابق ص.291
 2محمد محمود خلف  ،المرجع السابق االشارة اليه ص130

 3رانا عطا هللا الدفاع الوقائي في القانون الدولي  ،مرجع سابق ص313
4

رانا عطا هللا ،المرجع السابق االشارة اليه ص314

5

رجب متولي مبدا تحريم االستيالء على اراضي الغير بالقوة ،مرجع سابق ص301
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المادة ( )51لم تقصد وضع قيود على ممارسة ذلك الحق  ،ألن ذلك الحق يعد استثناء موجود
بالفعل سواء في عهد البعض او عهد االمم المتحدة .

1

ثالثا  /أحكام ميثاق االمم المتحدة :
جائت المادة ( )4/2من ميثاق االمم المتحدة بطبيعة صريحة وعامة حيث أنها منعت
الدول االعضاء من مجرد التهديد باستعمال القوة أو استخدامها فعال ضد سالمة االراضي أو
االستقالل السياسي ألي دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة  ،ويتضح
من نص المادة السابقة انها لم تمنع استخدام القوة فقط بل ايضا التهديد بها فجمعت بين
استخدام القوة والتهديد ،كذلك لم تتطلب هذه المادة أن يكون االعتداء بالقوة المسلحة أو العدوان
المسلح تهديد السالمة االقليمية ،واالستقالل السياسي قد ال يحتاج إلى عدوان مسلح ومع ذلك
فهو يناقض مع نص المادة  4/2من الميثاق لذلك وجب اعمال االستثناء على نص المادة
السابقة وهو الدفاع الشرعي المادة ( )51وبدون حاجة الى عدوان مسلح أي بمجرد التهديد وهو
ما يعرف بالدفاع الوقائي .
كذلك يرى القائلين بمشروعية الدفاع الوقائي أن المادة ( )51قد سمحت ضمنا بأعمال
نظرية الدفاع من خالل اخذهم بالتفسير الواسع لنص المادة ( )51والذي تطرقنا اليها بالتفصيل
في الفصل االول .

2

كذلك يستند هذا الجانب من الفقه الى أن لفظ المادة ( )51ال يستلزم بدء العدوان فعال
ويستندون في ذلك الى أن المادة المذكورة وبعد كلمة عدوان مسلح قيدت ذلك بإتخاذ مجلس
األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن  ،فلو كانت هذه المادة تشترط وقوع العدوان فعال
لصيغت العبارة التي نليها على النحو التالي لحين اتخاذ مجلس االمن (التدابير الالزمة الرجاع

1

يرى هذا الجانب من الفقه ان المادة ( )51من الميثاق قد وضعت لنصف حالة الدفاع الشرعي الجماعي الذي طالبت به المنظمة

االمريكية والذي يكون لصد عدوان خارجي مشار الى هذا الراي عند سمعان بطرس فرج هللا  ،جدلية القوة والقانون ،مرجع سابق
ص.171
 2راجع المبحث الرابع من الفصل االول من صفحة  70الى صفحة  80من هذه الرسالة
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السلم واألمن)  ،فلفظ (حفظ السلم ) نعنى أن هجوما وشيك لم يقع بالفعل ومنه هدف وقائي ، 1
اما لفظ إرجاع يعني ان هجوما قد وقع بالفعل وعلينا إرجاع األمن الذي اهدر الى نصابه .
يتضح مما سبق أ ن القائلين بمشروعية الدفاع الوقائي قد استندوا لميثاق االمم المتحدة في
المادة 4/2والمادة  51وذلك حسب تفسيرهم  ،لننتقل اآلن الى ممارسات الدول في ظل الميثاق
نفسه.
رابعا /الممارسات الدولية في الميثاق تؤكد على حق الدفاع الوقائي:
إن تطبيقات الدفاع الوقائي في القانون الدولي التقليدي مثل حادثة الكارولين وغيرها من
األحداث والقضايا التي شغلت المحاكم الدولية بدفوعها وشغلت نظر العالم كذلك باألحكام
الصادرة فيها تؤيد جميعها الدفاع الوقائي لتبرير أعمالها وما قامت به من أفعال بهذا الصدد.
ونجد كذلك في ميثاق االمم المتحدة وفي مرحلة الحقة عليه  ،ثم إثارة موضوع الدفاع
الوقائي في العديد من القضايا والحوادث  ،وكانت الدفوع التي تقال في كل هذه الممارسات
استناد الدول في أعمالها إلى حقها في الدفاع الوقائي كون الخطر الذي يتهددها حاال وجسيما وال
يمكن تداركه .
وال يخفى على أحد أن من يملك استخدام هذا الحق في الدفاع الوقائي هي الدول الكبرى
مثل امريكا واإلتحاد السوفيتي وحاليا إسرائيل وبعض الدول االوروبية  ،ومن هذه الممارسات التي
شهدها عالمنا المعاصر نجد التدخل الروسي في تشيكوسلوفاكيا سنة  1968وظهور نظرية
برجينف واالشتراكية في العالم  ،وحصار أمريكا لكوبا وهو الحصار البحري الذي فرضته أمريكا
على كوبا عام  ، 1962وتأتي حرب السويس والعدوان الثالثي على مصر سنة  ، 1956ثم
تبعتها عدوان يونيو  ، 1967ودرب اسرائيل للمفاعل النووي العراقي سنة  ، 1981وأيضا حرب
امريكا للعراق سنة  ، 2003وضربها لمصنع انتاج الدواء بدارفور(السودان) سنة 1998م.
وأيضا الكثير والكثير من األحداث التي ال يتسع البحث لذكرها وكلها تؤيد مشروعية الدفاع
الوقائي .
 -1رانا عطا هللا  ،الدفاع الوقائي  ،المرجع السابق ص79
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والذي ينظر إلى األمثلة السابقة يجدها جميعاً من دول كبرى معدودة هي التي دائما وأبداً
تكون بادئة بالضربة األولى او بالدفاع الوقائي  ،وال نجد دولة عربية واحدة مارست هذا الحق في
الضربة الوقائية .
وأخي اًر نالحظ أن هذا الفقه الذي يؤيد الدفاع الوقائي بالنظر إلى ممارسة الدول لم يؤيد
هذه الممارسات بق اررات شرعية دولية بل على العكس من ذلك ففي أغلب تلك الممارسات تم
أدانتها من المجتمع الدولي ممثالً في مجلس األمن لذلك فان الباحث يرى أن تلك الممارسات
توضح بما ال يدع مجاال للشك عدم مشروعية الدفاع الوقائي وهذا ما استند اليه ايضا الفقه
الرافض لمشروعية الدفاع الوقائي كما سنرى.
خامسا  /التكتالت العسكرية تؤيد حق الدفاع الوقائي :
يجب أن نوضح بداية أن القضاء والعرف الدولي في العصر الحديث يؤيد حق الدفاع
الوقائي حسب أري هذا الجانب من الفقه  ،والذي يرى أن محاكم نوبمبرج والمحاكم العسكرية
الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب تؤيد قيام حق الدفاع الوقائي في بداية عصر التنظيم الدولي هذا
من جانب .
ومن جانب أخر فإن ضرورات حفظ السلم واألمن الدولي ألفراد المجتمع الدولي تقتضي
القول بحق الدفاع الشرعي الوقائي  ،ألن الدول إذا أدركت أن مجرد التهديد بالعدوان يكفل حق
رده أو منعه  ،فإنها سوف تعيد النظر في أفعالها العدوانية ألنها سوف تعرض نفسها لخطر أكبر
وهو الدفاع الوقائي مع مالحظة أنه يجب على هذه الدول خالل ممارستها لحق الدفاع الوقائي
التقيد بالحدود التي رسمها القانون الدولي العرفي والتي أذا تم مخالفتها استوجب ذلك تحريك
المسؤلية الدولية طبقا لقواعد القانون الدولي .
لذلك قامت تلك الدول بإنشاء المنظمات الدفاعية (التكتالت العسكرية) التي تقام لرد
إعتداء محتمل الوقوع  ،واذا اخذنا باإلتجاه القائل بعدم مشروعية الدفاع الوقائي فإننا نهدم بذلك
نظرية التكتالت العسكرية وتفقد االحالف العسكرية سبب وجودها وتصبح تهديداً باستخدام القوة
تستوجب المسؤلية الدولية طبقا للمادة ( )4/2من ميثاق االمم المتحدة  ،وهذا بطبيعة الحال
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يخالف الواقع والذي يؤيد وجود االحالف العسكرية والتكتالت الدفاعية الجماعية تاييدا ال يمكن
دحضه او تجاهله .
فالتكتالت العسكرية تعتبر استثناء من أصل عام وهو حظر اللجوء للقوة لتسوية
المنازعات بيد الدول وذلك لكونها تستند الى حق الدفاع الشرعي ذلك الحق الطبيعي الذي نظمه
ميثاق االمم المتحدة في المادة ( )51التي نصت على أنه (ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو
ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة
على أحد األعضاء) لذلك تعتبر هذه التكتالت صورة من صور الدفاع الجماعي وعليه فإن
التنكر للدفاع الوقائي يعد هدم للتكتالت العسكرية عموما وانكار وجودها  ،وهذا ال يكون إلننا
أصبحنا في عصر التكتالت ،وهذا دليل آخر من أدلة وجود ومشروعية الدفاع الوقائي تضاف
إلى األدلة واألسانيد السابقة ،لننتقل االن الى القائلين بعدم مشروعية الدفاع الوقائي واألسانيد
األخرى.
المطلب الثالث
القائلين بعدم مشروعية الدفاع الوقائي وحجتهم في ذلك
يكاد يجمع الفقه العربي على تبني فكرة عدم مشروعية الدفاع الوقائي بعكس الحال في
الفقه الغربي ومن أشد المشيعين لرفض فكرة الدفاع الوقائي هو الفقه المصري الذي تناول مبدأ
حظر إستخدام القوة في العالقات الدولية كمبدأ عام ال يرد عليه سوى اإلستثناءات التي وردت
في الميثاق ومنها نص المادة( )51دون أن نحمل النص أكثر مما يحتمل ،وقصر ذلك اإلستثناء
على حالة الدفاع الشرعي ورفضت أن يمتد هذا الحق الى الدفاع الوقائي ورفض الموضوع
برمته 1 .وسنرى من خالل أسانيد القائلين بعدم مشروعية الدفاع أنها نفس أسانيد القائلين بشرعيته
مع إختالف وجهة النظر  ،كما يالحظ أن القائلين بعدم مشروعية الدفاع الوقائي قد إستندوا أن
واضعوا ميثاق األمم المتحدة عام  1945قد نصوا صراحة على تحريم إستعمال القوة في
 -1انظر عرض وجهة النظر
 -محمد محمود خلف  ،الدفاع الشرعي  ،مرجع سابق ص 225وما بعدها

 ويصا صالح  ،العدوان المسلح في القانون الدولي ،مرجع سابق ص417 عائشة راتب  ،بعض الجوانب النزاع العربي االسرائيلي  ،مرجع سابق ص79 -2نصت
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العالقات الدولية  ،فعبرت ديباجة الميثاق عن هذا المعنى عندما قررت (نحن شعوب االمم
المتحدة  ،وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ األجيال المقبلة من ويالت الحروب التي في خالل جيل
واحد جلبت على اإلنسانية مرتين احزانا يعجز عنها الوصف وفي سبيل هذه الغايات إلتزمنا أن
نأخذ أنفسنا بالتسامح  ،وأن نعيش معا في سالم وحسن جوار) .وجاء الميثاق تأكيدا على هذا
المعنى ونص في المادة الثانية في فقرتها الرابعة على منع إستخدام القوة أو التهديد كما أشرنا
إليها من خالل الرسالة  ،وجاء بالمادة األولى من الميثاق أن (مقاصد األمم المتحدة هي أوالً
حفظ السلم األمن الدولي ) .1
لذلك قد بنى هذا الفريق القائل بعدم مشروعية الدفاع الوقائي على عدة أسانيد تمثلت كما أشرنا
سابقاً في الرد على األسباب التي أوردها فريق القائلين بمشروعية الدفاع  ،وذلك لدحض حجتهم
وهدم أسانيدهم وجاء رد القائلين بعدم المشروعية رداً على النقاط التي أثارها الفريق المضاد وهي:
 -1العمال التحضيرية (ديباجة الميثاق )
 -2نصوص الميثاق

 -3الممارسات والتطبيقات الدولية العملية
 -4مجال حفظ السالم والمن الدولي

وقبل أن نشرع في تفاصيل رد هذا الفريق أريد أن أنوه إلى أن الباحث ينقل كما جاء ردود وأسانيد
القائلين بالمشروعية والرافضين لها لذلك أردت التنويه والنتقل االن إلى شرح أسانيد وردود القائلين
بعدم المشروعية على النحو التالي :
أوالً /االعمال التحضيرية السابقة على ميثاق األمم المتحدة والالحقة عليه ففي عهد العصبة عام
1914وكما أشرنا من خالل هذه الرسالة إعتبرت العصبة الحرب عمالً غير مشروع إال أنها لم

-1انظر عرض وجهة النظر
 -محمد محمود خلف  ،الدفاع الشرعي  ،مرجع سابق ص 225وما بعدها

 ويصا صالح  ،العدوان المسلح في القانون الدولي ،مرجع سابق ص417 عائشة راتب  ،بعض الجوانب النزاع العربي االسرائيلي  ،مرجع سابق ص79 -2نصت المادة () 6/2من الميثاق على ان (تعمل الهيئة على ان تسير الدول غير االعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه
ضرورة حفظ السلم واالمن الدولي ) وللمزيد حول دور االمم المتحدة في ارساء وحفظ السلم واالمن الدولي راجع محمد السعيد الدقاق ،
التنظيم الدولي  ،مرجع سابق ص83
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تنجح في الحد من تلك الحروب بسبب غموض تلك النصوص وعدم رغبة الدول األعضاء في
منع الحرب بصورة قاطعة.
ولكن تجدر اإلشارة هنا أن نصوص مواد العصبة وحسب وجهة نظر أنصار عدم مشروعية
الدفاع قد إعتبرت هذا النوع من إستخدام القوة غير مشروع ومقيد بإتخاذ العصبة لإلجراءات
الالزمة لصون السلم العالمي .

1

ورغبة من الدول األعضاء في عهد العصبة في سد القصور والعجز الملموس في عهد العصبة
خطر ميثاق  kelloge Briandعام  1928ويعد هذا الميثاق أهم وثيقة دولية في قترة ما بين
الحربين العالميتين بشان تحريم الحرب في العالقات الدولية .

2

الميثاق لم ينص على حق الدفاع الشرعي  ،وانما يستدل عليه من التفاسير والتقارير والمذكرات
التي صاحبته ومنها المذكرة األمريكية والمذكرة التفسيرية التي قدمتها فرنسا  ،ومذكرة بريطانيا
التفسيرية والتي أكدت جميعها على أن الدفاع الشرعي هو حق للدول  ،ولكن في حالة حدوث
هجوم فعلي أو غزو .

3

ويخلص أنصار هذا اإلتجاه إلى أن عهد العصبة قد قيد الدول ومنعها من شن الحروب إال في
حالة واحدة فقط هي حالة الدفاع الشرعي  ،وذلك بشرط حدوث هجوم فعلي أو غزو  ،وبذلك ال
يوجد مجال للقول بشرعية الدفاع الوقائي والذي يكون بمجرد التهديد فقط .

 1من انصار ومؤيدي هذا االتجاه
-

احمد نبيل حلمي  ،االرهاب الدولي  ،مرجع سابق  ،ص 93-90

-

سعيد الحويلي  ،استخدام القوة في القانون الدولي  ،مرجع سابق  ،ص102

-

محمد محمود خلف  ،حق الدفاع الشرعي  ،مرجع سابق  ،ص226، 225

تــنص المــادة ( )11مــن ميثــاق العصــبة علــى ان كــل حالــة حــرب او حالــة تهديــد بــالحرب – مادامــت تعلقــت بدولــة عضــو -تهــم العصــبة
باجمعهـا وعليهــا واجـب اتخــاذ مـا يلــزم مـن االجـراءات لصـون ســلم العـالم  ،ومعنــى ذلـك ان كــل هجـوم وقــائي بـدعوى حــق الـدفاع الشــرعي

مقيد  ،ففي حالة التهديد الموجه ضد دول ما تبقى عصـبة االمـم وحـدها المختصـة فـي هـذا االطـار  ،للمزيـد ارجـع ايضـا وفـي نفـس وجهـة

نظر الرافضين لمشروعية الدفاع سمعان بطرس فرج هللا  ،جدلية القوة والقانون  ،مرجع سابق ص220
 2جــاء قــي دباجــة ميثــاق

(kellogeلقــد حــان الوقــت للتنــازل عــن الحــرب بوصــفها وســيلة لتحقيــق السياســات القوميــة  ،واحــالل عالقــات

السلم والصداقة لتسودعالقات الدول السامية الموقعة على هذا الميثاق ) نقالً عن محمد السـعيد الـدقاق  ،التنظـيم الـدولي  ،مرجـع سـابق ،

ص ، 43وكذلك رانا عطا هللا  ،الدفاع الوقائي في القانون الدولي  ،مرجع سابق  ،ص332
 3سعيد الجويلي  ،المرجع السابق ص107
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وفي ميثاق األمم المتحدة ومن خالل أعمال مؤتمر سان فرانسيسكو يتضح منع إستخدام القوة أو
التهديد فيها منها مطلقا  ،وأيا كانت المبررات بإستثناء األحوال المنصوص عليها صراحة .

1

لذلك فال يجوز التوسع في تلك اإلستثناءات إلنها تؤدي إلى إستخدام القوة مما يهدد السلم واألمن
الدولي  ،وحيث إن صريح العبارة الوارد في نص المادة ( )51يفيد أن حق الدفاع الشرعي ال
يقوم إ ال كرد فعل لعدوان مسلح وقع فعال  ،وبالتالي تعتبر ما يسمى بالحرب الوقائية أعماال
عدوانية .

2

كما أنه بإستقراء األعمال التحضيرية التي إستند إليها القائلون بمشروعية الدفاع الوقائي،
نجدها أساس واهي وغير سليم  ،وذلك إلن نص المادة ( )51كان قد أدخل للميثاق بناء على
إقت ارح دول أمريكا الالتينية وتمت الموافقة على النص باإلجماع دون نقاش  ،وذلك إلن النص
كان واضحا ال يحتمل اللبس والغموض في إشتراطه وقوع هجوم مسلح  ،أما التهديد بالقوة فال
يجيز قيام حالة الدفاع الوقائي وان كانت تجيز للدولة أن تتخذ من اإلحتياطات ما يلزمها
لمجابهة أي عدوان محتمل  .ويضيف أنصار هذا اإلتجاه كذلك إن مندوب كولومبيا حال تعليقه
على بعض المقترحات في مؤتمر سان فرانسيسكو من إنه في حالة حدوث هجوم مسلح أو
عدوان على دولة فإن الدفاع الشرعي والجماعي هو الوسيلة الوحيدة لدرء هذا العدوان.

3

 -1هناك ثالث حاالت تسمح باستخدام القوة حسب ميثاق االمم المتحدة وهي :
أ-

التدابير التي تتخذ ضد أي دولة من دول االعداء في الحرب العالمية الثانية

ب -تنفيذ االلتزامات العسكرية المترتبة على تطبيق نظام االمن الجماعي
ت -حالة الدفاع الشرعي

ويالحظ ان هذه الحاالت على سبيل الحصر لذلك ال يجوز اضافة أي حالة اخرى  ،نقال عن موقع االمم المتحدة www.un.org

ويرى االستاذ الدكتور محمد السعيد الدقاق ان االستثناء االول من استخدام القوة وهو الخاص بدول االعداء في الحرب العالمية الثانية
قد اصبح غير ذي اهمية وغير مطبق بعد ان تجمدت القضية االلمانية وابرمت معاهدات الصلح بين الدول االخرى التي كانت اثناء
الحرب العالمية الثانية معادية الحدى الدول االعضاء في االمم المتحدة واالستثناء الثاني ال يثير صعوبة تذكر  ،اذ انه ال يكون اال
بقرار من مجلس االمن  ،وبخصوص الثالث فهو حالة الدفاع ( المادة ) 51والذي يجب ان يفسر حسب ما ورد بالنص الحرفي للمادة .
للمزيد راجع محمد السعيد الدقاق  ،المرجع السابق ص41
 -2احمد نبيل حملي  ،االرهاب الدولي  ،مرجع سابق ص112
 -3نقال عن رانا عطا هللا  ،الدفاع الوقائي المرجع السابق ص335
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ويخلص هذا االتجاه الى أنه ال مجال لتحميل النص أكثر مما يحتمل وبالتالي عدم مشروعية
هذا النوع من إستخدام القوة (الدفاع الوقائي ).
ثانيا  /نص المادة ( )51من الميثاق
وقد أجملنا وجهة نظر هذا الفريق في نص المادة ( )51من خالل الفصل األول  ، 1ولكن
ينبغي أن نشير هنا الى أري الدكتور رشاد عارف في تلك المادة حيث يرى أن الميثاق قد قصر
من وراء هذه المادة ووضع المعايير والضوابط التي لم تكن موجودة من قبل لممارسة حق الدفاع
عن النفس  ،إال وهي إشتراط وقوع الهجوم المسلح ودخول القوات العسكرية ألقاليم دولة أخرى ،
وليس التهديد بالهجوم  ،أو توقع هجوم في المستقبل حيث أن القانون من أبرز خصائصه إنه
يستند على الوقائع المادية المتحققة وليس على النوايا أو مجرد اإلفتراضات البعيدة عن الواقع
والحقيقة .

2

ومن الحجج االخرى التي ساقها أنصار عدم المشروعية أن الدفاع الشرعي مؤسس على
أحكام القانون الدولي التي لها صفة آمرة ويجب إحترام هذه األحكام والصيغ التي جاءت بها
وعلى ذلك يجب إحترام الصيغة اإللزامية التي جاءت بالمادة ( )51والتي إستعملت عبارة ( هجوم
مسلح ) بدال من إستعمال كلمة عدوان  ،األمر الذي إن دل على شيء فإنه يدل على إستبعاد
الميثاق لكافة أشكال العدوان األخرى ألغير مباشرة ( اإلقتصادي  ،السياسي ) والتي ال تصل إلى
حد الهجوم المسلح .

3

وأخي اًر إن أعمال الدفاع الشرعي ألتي نص عليها الميثاق في المادة ( )51مؤقته وليست
مطلقة وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولي  ،وهذه
التدابير تبلغ لمجلس األمن وال تؤثر بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمدة
من أحكام هذا الميثاق من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة إلتخاذه من األعمال
لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه .
 -1راجع الفرع الثاني من المطلب الثالث في الفصل االول من الرسالة ص 73وما بعدها
-2للمزيد راجع رشاد عارف السيد  ،المسئولية الدولية السرائيل عن اضرار الحروب العربية  ،مرجع سابق  ،ص 261وما بعدها .
-3عائشة راتب  ،بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي االسرائيلي  ،مرجع سابق  ،ص83
 -4رشاد عارف السيد  ،المرجع السابق ص 57،58
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وكون هذه التدابير إستثنائية نظ اًر لطبيعة الدفاع الشرعي اإلستثنائية أيضا فإن هذا أجدر بأن
يجعل تفسير المادة تفسي اًر ضيقاً وعدم التوسع في ذلك التفسير وجعله في نطاق الدفاع الشرعي
دون الوقائي .

1

ثالثاً  :الممارسات العمليه والتظبيقات الدولية
إن الممارسات العمليه والتطبيقية التي جائت بعد ميثاق األمم المتحده كلها ال تصلح
دليل دفاع بل هي في الحقيقه تعد دليل إتهام وأداه نفي للدفاع الوقائي  ،فأنصار عدم مشروعيه
الدفاع الوقائي إعتبروا أن الحاالت والممارسات الدوليه التي قال أنصار المشروعية للدفاع
الوق ائي ليست اال اعمال عدوان وليست أعمال دفاع ،ومما يؤكد وجهة نظرهم أن االحكام التي
وقرارت الشجب والتنديد التي أعلنها مجلس األمن وأحكام المحاكم
صدرت بصدد هذه الحاالت  ،ا
الدوليه أدانت جميعها هذا النوع من العدوان .
فكيف لحاالت ندد بها المجتمع الدولي وشجبتها أحكام الجمعية العامه وق اررات مجلس
األمن أن تتخذ على أنها سوابق دولية يمكن أن تكون دليالً على مشروعية الدفاع الوقائي في
ظل تنظيم دولي حديث  ، 2فقد ادانت األمم المتحدة العديدي من حاالت استخدام القوة التي لجات
اليها الدول في مناطق عده من العالم متذرعة بحق الدفاع الوقائي ومنها وعلى سبيل المثال :
أ -القرار الصادر عن مجلس األمن بتاريخ  13ديسمبر  1968والذي ادان اسرائيل باالجماع
وذلك بسبب الهجوم على مطار بيروت  ،رغم أن اسرائيل دفعت في هذا الهجوم بأنها في
حاله دفاع شرعي وقائي .

 -1أنظر في عرض أراء هذا االتجاه من الفقه  -1عائشة راتب  ،بعض جوانت النزاع العربي االسرائيلي  ،مرجع سابق  ،ص  85وما
بعدها  -2ويصا صالح  ،العدوان المسلح  .مرجع سابق ص 417وفي ذلك يضيف دكتور رشاد عارف السيد علي ان االخذ بنظرية
الدفاع الوقائي يفتقر الي السند القانوني المناسب  ،النها تتعارض مع نص المادة ( ، )4/2وان هذا النوع من الدفاعقد اثير في الماضي
على اعتبارات سياسية وليس قانونيه  ،فهذه الفكره لم تتحول الي قانونية اال بعد تحريم القوة  ،ونص الماده ( )51أنظر في ذلك رشاد
السيد عارف المرجع السابق  ،ص 56ص . 60

-2ويصا صالح  ،العدوان المسلح في القانون الدولي العام  ،مرجع سايق  ،ص418
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ب -وكذلك أدان مجلس األمن وباالجماع هجوم اسرائيل على المفاعل النووي العراقي عام
 1980علماً بان إسرائيل كذلك دفعت بأنها قامت بالهجوم كضربة استباقيه لمنع العراق من
انتاج قنبلة نوويه قد تهدد بها اسرائيل والعالم .

1

وهكذا يخلص أنصار هذا االتجاه القائلين بعدم مشروعيه الدفاع الوقائي الي أن الممارسات
الدوليه ال تعتبر دليالً على مشروعية الدفاع الوقائي بل تعد ركيزة واضحة واساسية للقول بعدم
مشروعيته  ،ألنه ببساطة أثبت فشل تطبيقة من الناحية العملية .
رابعاً  :مجال خفظ السلم والمن الدولي :
إن جميع القرارت والتوصيات التي صدرت من األجهزة المختصة بحفظ السلم واألمن
الدوليين في األمم المتحده قد أدانت جميعها الدول التي لجأت إلي الدفاع لتبرير أفعالها.2
ويستند أيضاً أنصار هذا اإلتجاه ألي قرار مجلس األمن الدولي الصادر برقم ( )205بعد
بضعة أيام من عقد معاهدة حظر األسلحة النووية لعام  ، 1986والذي لم يتم إثارة موضوع
الدفاع الوقائي بذلك القرار  ،ألذي إكتفى بالتأكيد على الحق الطبيعي في الدفاع الحامي في
الحالة التي يكون فيها أحد أعضاء األمم المتحدة هدفاً لعدوان مسلح  ، 2ومما يؤكد ذلك أيضاً
الحكم الصادر من محكمة العدل الدوليه بصدد قضية " نيكا راجو " والتي صدقت فيه على أن
هذا الحق ال يمكن ممارستة إال إذا كانت الدوله المعنية ضحيه لعدوان مسلح .3
وأيضاً جميع مشروعات تعريف العدوان التي نوقشت في ظل الميثاق قد أخذت وتبنت
التفسير الضيق للمادة ( )51بإعتبار أن الدفاع الشرعي ال يتشأ إال في حاله "وقوع هجوم مسلح".
وتعريف العدوان الذي توصلت إليه األمم المتحدة سنة  1974والذي ورد فيه أن العدوان هو
إستخدام القوة المسلحة من جانب دوله ضد السيادة ووحدة األراضي واإلستقالل السياسي لدولة
أخرى او على أي وجه ال يتفق وميثاق األمم المتحدة  ،وجاء في نص المادة الخامسة الفقرة

-1عائشة راتب  ،بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي اإلسرائيلي  ،مرجع سابق  ،ص83
-2المرجع السابق  ،ص 84
-3ابراهيم الدراجي  ،جريمة العدوان  ،مرجع سابق  ،ص171
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األولى ( )5/1من إعالن تعريف العدوان رقم ( )3314لسنة 1974م والتي تقضي بأنه ( ال
يمكن تقديم او قبول أي مبررات مهما كانت طبيعية سواء سياسية أو إقتصادية او غيرها كمبرر
للعدوان ) . 1
يتضح مما سبق أن من أهم إختصاصات الهيئة األممية هي المحافظة على السلم واألمن
الدولي  ،لذلك ال يمكن أن يتحقق ذلك وهناك من يشرعن حروب وقائية قد تكون ألسباب واهية
أو أسباب ال تكون إال في مخيلة الدولة البادية في الهجوم  ،وهكذا نكون قد اجملنا بصورة كبيرة
آراء الفريقين  ،الفريق القائل بشرعية الدفاع الوقائي والفريق الرافض لمشروعية الدفاع الوقائي .
أما من حيث رأي الباحث فإن الباحث قد سبق وأشار إلى رأية في نص المادة ()51
والذي اشارت فية إلي أن التفسير الموسع هو األقرب لتفسير المادة ( )51وهذا يعني أن هذه
المادة قد تتسع لتشمل في طياتها الدفاع الشرعي بالمفهوم الوقائي لألسباب التي ذكرتها في
الفصل األول من هذه الرسالة وينبغي اإلشارة أيضاً إلى أنني رغم ذلك ارفض تلك النظرية
كوسية إلستخدام القوة وأرى انها تفتح الباب للدول العدوانية لتنفيذ سياساتها من خالل تشريع
حروبها على انها دفاعيه  ،ولكن في المقابل ولو فرضنا جدالً شرعية الدفاع الوقائي فهل يعني
ذلك أن الدول التي تستخدم القوة بدعوى الدفاع الوقائي تصبح أعمالها مشروعة ؟.
وبمعنى آخر هل إستخدام أمريكا واسرائيل القوة بدعوى الدفاع الوقائي إذا سلمنا بشرعية تتوافق
مع القانون الدولي ؟
يعتقد الباحث أن هذا السؤال بحاجة إلى دراسة وتمحيص أكثر من دراسة االختالف
حول شرعية الدفاع الوقائي من عدمة  ،فهناك حاالت كثيرة تم إستخدام القوة فيها سواء بدعوى
التدخل اإلنساني او حماية حقوق اإلنسان فهل تم إدانة تلك األعمال بوصغها اعمال عدوانية ؟
علماً بأن إستخدام القوة وحسب الميثاق ال يكون إال من خالل اإلستثناءات التي ذكرناها سابقاً
واذا كانت اإلجابة ان الممارسات الدولية الجديدة قد فرضت هذا النوع من إستخدام القوه وأنة
أحياناً قد يصدر ق اررات من مجلس األمن لشرعية هذه األعمال  ،أليس من باب أولى أن يتم
إستخدام القوة بموجب حق تقرير المصير؟هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل المطلب القادم.

105

المطلب الثالث
مشروعية استخدام القوة بموجب حق تقرير المصير
ان حق الشعوب في تقرير مصيرها هو من القواعد القانونية الملزمة ذات الصفة األمرة وفقاً
لقواعد القانون الدولي بحيث اصبح هذا الحق اداه ووسيلة من وسائل التحرر وانهاء مظاهر
السيطرة والتجاوب مع رغبات الشعوب واألمم التي كانت تحت السيطرة االستعمارية مع االشارة
هنا إلى ان ترسيخ هذا المبدأ في المجتمع الدولي لم يأت نتيجة لرغبة هذه الدول االستعمارية
لنفسها بل جاء هذا المبدأ فوق رغبتها وارادتها ألن التطورات السياسية واالجتماعية في المجتمع
الدولي قد عكست تأثيرها على العالقات الدولية واصبحت دافعة لعملية التغيير في المجتمع
الدولي وبصورة اكبر من محاوالت الدول الكبرى االستعمارية تطويق هذه التحوالت وايقاف
مظاهر التحول والتغير في المجتمع الدولي وهكذا اصبح للشعوب الحق في تقرير مصيرها والحق
في اختيار مستقبلها دون ضغط أو إجبار أو إكراه من أي جهة كانت.1
لكن طالما ان هذا الحق قد تقرر رغماً عن ارادة الدول االستعمارية الكبرى وبصورة
مناقضة لتطلعاتها ومصالحها فقد كان من الطبيعي ان تضع تلك الدول العقبات والعراقيل أمام
ممارسة هذا الحق كأن ترفض السماح باللجوء إلى القوة لممارسة هذا الحق أو ترفض االقرار
واالعتراف بالنتائج التي تسفر عنها تلك الوسائل أو انها تنكر أساساً وجود قضية أو مشكلة
تستدعي السماح للشعب لحق تقرير مصيره فما هو العمل في مثل هذه الحاالت؟
هل يتعين على الشعوب التي تسعى الى ممارسة حقها في تقرير مصيرها أن تلتزم
بالوسائل السلمية فحسب ورغم عدم قدرة هذه الوسائل على تحقيق الهدف المبتغى؟ بل ورغم عدم
السماح لها بممارسة حتى هذه الوسائل السلمية في بعض االحيان؟ ام انه ينبغي االقرار
واالعتراف لهذه الشعوب بشرعية اللجوء إلى وسائل الكفاح المسلح بغية ممارسة حقها في تقرير
مصيرها؟
وهل يعد العنف الذي تلجأ اليه في مثل هذه الحاالت من قبيل الحاالت المشروعة
الستخدام القوة؟ ام ان استخدام القوة هنا ال تشمله أسباب االباحة بحيث يندرج في إطار األعمال
العدوانية الغير مشروعة؟
1د .إبراهيم العناني ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص311م
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ذهبت الدول الغربية االستعمارية في االجابة عن هذا التساؤل بالتأكيد على ان هذه
الشعوب المحرومة من حق تقرير المصير اللجوء إلى الوسائل السلمية فقط إقتضاء هذا الحق
وانه ال يجوز لها بتاتاً استخدام القوة المسلحة لنيل هذه الحقوق.1
وتأتي في مقدمة هذه الدول الواليات المتحدة االمريكية واسرائيل اللتان تعارضان بشدة فكرة
استخدام القوة المسلحة لنيل حق تقرير المصير وتطبيق المبادئ الواردة في االعالن الصادر عن
الجمعية العامة لألمم المتحدة برقم  2625لعام  1970اذا تعتبر ان تصفية االستعمار وازالته
وممارسة الحق في تقرير المصير ينبغي أن يتم تنفيذه بالوسائل السلمية وبعيداً عن اللجوء
الستعمال القوة المسلحة.2
وظهر ذلك جلياً اثناء المناقشات المتعلقة بصياغة المادة السابعة من قرار تعريف العدوان
حيث اعاد المندوب الكندي تأكيد وجهة النظر الغربية عندما اشار إلى ان ( حكومته ال تقبل
استخدام العنف كوسيلة لحل النزاعات السياسية وان حكومته تساند جهود المناضلين من اجل
تقرير المصير والكرامة اإلنسانية والنضال من وجهة نظر حكومته – هو فقط بالوسائل
السلمية).3
وتعتبر الدول الغربية ان استخدام القوة لنيل حق تقرير المصير هو من قبيل أعمال
اإلرهاب والعنف غير المبرر وهي لهذا ترفض هذا المنطق  ،وتؤكد بأن العنف هو العنف بغض
النظر عمن قام به أو الغاية التي يبتغيها وعلى حركات التحرر ان تعمل ضمن االطر الشرعية
للحصول على حقوقها بعيداً عن أعمال العنف  ،فالعنف مدان بجميع أشكاله بوصفه عمالً من
أعمال الوحشية المعادية للمجتمع ويستحق االدانة العالمية بصرف النظر عن دوافعه وان على
أولئك الذين يسعون إلى التعريف بمظالهم على المستوى الدولي ان يجدوا طريقة اكثر تمدنا
ومقبولة من الجميع لنشر آرائهم دون االلتجاء إلى العنف.4

-1وهو ما عبر عنه األستاذ thewer Danielعندما كتب مؤكداً ان هذا الحق يتم فقط بالوسائل السلمية

Thurer Daniel: the right of self – Petermaution of peoples (L.s) vol.35 -1987 P.34

-2هيثم موسى حسن ،التفرقة بين اإلرهاب الدولي ومقاومة االحتالل في العالقات الدولية – دار النهضة العربية – القاهرة – ط،1
 2001ص111

-3مشار إليه عند هيثم موسى حسن ،المرجع السابق ص113

4محمد عزيز شكري – اإلرهاب الدولي – منشورات دار العلم للماليين – بيروت  – 1991الطبعة األولى ص 180ومابعدها
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ويرى الباحث هنا غرابة هذا الرأي الذي تتبناه الدول الغربية وتروج له  ،حيث ال يمكن
تبريره أو القبول به ألنه يتعارض مع المنطق القانوني السليم ومبادئ القانون الدولي المعاصر
وق اررات الشرعية الدولية حيث يشير الدكتور هيثم حسن انه من المثير لالستغراب واالستهجان ان
تسمح الدول االستعمارية أو المحتلة لنفسها باللجوء إلى العنف والقوة والحروب واإلرهاب ضد
الدول والشعوب األخرى وتعطي الشرعية لعدوانها باالستناد إلى القانون الدولي واالعراف الدولية
وفي نفس الوقت تحرم الشعوب الضعيفة من حق الدفاع عن النفس وممارسة الكفاح المسلح ليس
بغرض االعتداء على دولة أخرى أو من سيادتها أو اغتصاب حقوقها أو لتحقيق مصالح إقليمية
وانما بهدف نيل استقاللها وممارسة حقها في تقرير مصيرها.1
وفي المبادئ نفسها تقريباً يشير الدكتور (محمد شكري ان العنف الثوري والنضال المسلح
الذي تخوضه الشعوب وحركات المقاومة والتحرير والوطنية دفاعاً عن نفسها ومن اجل تقرير
مصيرها ليس بالعنف المطلق أو العنف العبثي بل هو يمارس كخيار اخير بعد استنفاذ كل
الوسائل السلمية .)2وقد تجلى االعتراف بشرعية أعمال المقاومة الشعبية3التي تناضل لنيل حقها
في تقرير المصير من خالل تدويل النزاعات المسلحة التي تكون طرفا فيها وهذا ما تم بمقتضى
البروتوكول األول إلتفاقية جنيف في العاشر من يونيو  ، 1977حيث جاءت صياغة المادة
األولى الفقرة الرابعة من ذلك البروتوكول على نحو يكفل انطباقه وجاء فيه ( المنازعات المسلحة
التي تناضل من خاللها الشعوب ضد التسلح االستعماري واالحتالل االجنبي وضد االنظمة
العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير كما رسمه ميثاق األمم المتحدة
واالعالن المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاص بالعالقات الوديه والتعاون فيما بين الدول طبقا
لميثاق األمم المتحدة).3
كما اكدت الجمعية العامة ان النزاعات المسلحة التي تنطوي على نضال الشعوب ضد
السيطرة االستعمارية االجنبية واالنظمة العنصرية يجب النظر اليها باعتبارها نزاعات دولية

1هثيم حسن ،المرجع السابق ص123
2هثيم حسن ،المرجع السابق ص123
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بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف لسنة  ،1949والتي اهم ما يميزها هي حماية المقاتلين في
اإلقليم المحتل ومعاملتهم أسرى حرب إذا توافرت في هؤالء المقاتلين الشروط األربعة.1
كما وفرت الحماية الخاصة بأسرى الحرب في نص المادة  135من االتفاقية الثالثة ،
وهي الخاصة بأسرى الحرب فمن يمنح صفه اسير حرب يكون من ضمن طوائف المقاتلين
المحميين ،2ينتقد الدكتور عبدالرحمن ابو النصر هنا ربط قانون جنيف بين المقاومة المسلحة
والغزو أو االحتالل االجنبي حيث يصف ذلك ان االتفاقية تثبت بالنظرية التقليدية في الحرب
حيث انها لم تعترف للمقاومة المسلحة ضد السلطات القائمة باالستعمار علماً بان قانون جنيف
وصف تلك المقاومة بالحروب األهلية أو حروب االنفصال اال ان االتفاقية أيضا وفرت حماية
ألطراف تلك الحروب في المادة الثالثة المشتركة التي تناولت النزاعات غير الدولية.3
ان نضال الشعوب الواقعة تحت السيطرة االستعمارية واالجنبية واالنظمة العنصرية في
سبيل تحقيق حقها في تقرير المصير واالستقالل هو نضال شرعي ويتفق تماماً مع مبادئ
القانون الدولي ،وان أية محاولة لقمع الكفاح المسلح ضد السيطرة االستعمارية واالجنبية واالنظمة
العنصرية هي مخالفة لميثاق األمم المتحدة واالعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلعالن منح البالد
والشعوب المستعمرة استقاللها وتشكل خط اًر على السالم واالمن الدوليين.
وكذلك أشير بهذا الصدد إلى القرار الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي إذ دعا
هذا المجلس الجمعية العامة إلى تبني ق ارره الصادر عام  1971والذي دعا فيه الجمعية العامة
إلى ان تؤكد على شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من السيطرة
االستعمارية واالجنبية بكل الوسائل الممكنة وان تقر حق اإلنسان األساسي في القتال من أجل
تقرير مصير شعبه الواقع تحت السيطرة االستعمارية واالجنبية.4

1الشروط األربعة هي  -1القيادة المسئولية  -2الشارة المميزة  -3حمل السالح جه اًر  -4التزام بقوانين واعراف الحرب
2صالح الدين عامر – المقاومة الشعبية ،مرجع سابق ،ص323

3عبدالرحمن ابو النصر ،مشروعية استخدام القوة ،مرجع سابق ،ص149
4حازم علتم ،قانون النزاعات المسلحة ،مرجع سابق ص311
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مما سبق يمكن القول إن الجمعية العامة قد انشأت قاعدة عرفية جديده مؤداها التسليم
للشعوب الخاضعة للسيطرة االستعمارية أو االحتالل أو لنظم عنصرية بالنضال المسلح من أجل
الحصول على الحق في تقرير المصير والقضاء على االستعمار أو التسلط االجنبي.1
ان الجمعية العامة لم تكتف بتقرير المبدأ فحسب وانما ذهبت إلى ابعد من ذلك عندما
دعت الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم كل وسائل الدعم المادي والمعنوي إلى حركات التحرر
والمقاومة الشعبية المسلحة في هذا الصدد.
اال ان هذا الموقف من الجمعية العامة قد لقى النقد واالستهجان من جانب بعض الكتاب
اإلسرائيليين و الغربيين أمثال  Jhon. F. Murpghy- Brahm sojealوالذين زعموا ان األمم
المتحدة بإسباغها الشرعية القانونية على حركات التحرر الوطني والمقاومة واسرافها في تأييد حق
الشعوب في اللجوء إلى القوة المسلحة أعماال لحقها في تقرير المصير تكون قد ساعدت على
انتشار اإلرهاب الدولي وشجعت على زيادة عملياته في العالم.2
ويرى الباحث هنا ان الرأي السابق يعكس الحقائق ويحاول ان ُيلبس الباطل رداء الحق

والشرعية ألنه فضالً عن عدم قبول وصف اإلرهاب على عمليات المقاومة المسلحة المشروعة
فإنه ينبغي التأكيد هنا على ان حرمان الشعوب من حقها في تقرير المصير هو وحسب وجهة

نطري من اشد انواع اإلرهاب ضر اًر والسبب الرئيس النتشارأعمال العنف المضادة علماً بأن تقرير
اللجنة الدولية الخاصة باإلرهاب الدولي قد اعتبر ان حرمان الدول من حق تقرير مصيرها من
اهم اسباب اإلرهاب الدولي والذي قدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة  34بتاريخ
.31977-12-16

1انظر في هذا الرأي كال من  -1صالح الدين عامر المقاومة الشعبية مرجع سابق ص -2 331د .عبدالرحمن ابو النصر القانون
الدولي العام مرجع سابق وكذلك بحث مشروعية استخدام القوة مرجع سابق ص -3 149حازم علتم قانون النزاعات المسلحة مرجع

سابق ص -4 170محمد شوقي حافظ الدولة الفلسطينية مرجع سابق ص130

2انظر في ذلك John . F. Hurghy: the Future of Multilateranlism and Efforts to combat international
 Terroism ( G.J.T.L) 1986 P57وكذلك Terrosim and the Law (F.A) Vol 64 ،Abraham. D. Safeel
P919،Summer 1986
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ان المقاومة الشعبية ضد االحتالل وبناء على حق تقرير المصير الذي اضحى قاعدة امره
ال يجوز مخالفتها هو وسيلة مشروعة بل تم التأكيد عليها في ق اررات الشرعية الدولية اكثر من
حق الدفاع الشرعي لذلك فأنني انضم إلى رأي استاذي الدكتور عبدالرحمن ابو النصر والذي
يؤكد م ار اًر وتك ار اًر على ان حق تقرير المصير يجب اعتباره احد الوسائل المشروعة الستخدام
القوة في القانون الدولي وهو يلتقي بذلك مع حق الدفاع الشرعي في ان كال منهما يسمحان
للدولة المعتدى عليها ان تقوم باستخدام جميع الوسائل بما في ذلك القوة المسلحة ضد الدولة
المحتلة أو المعتدية وهنا يضيف الدكتور عبدالرحمن ابو النصر انه يتمنى من الفقه الفلسطيني
محاولة اظهار هذه الحقيقية وتوضيحها للعالم من اجل االعتراف بحق تقرير المصير بوصفة
احد اسباب االباحة في القانون الدولي العام.1
واضيف هنا ان الممارسات الدولية قد أوجدت نوعاً من مشروعية استخدام القوة وهو ما
يعرف بالتدخل المشروع من اجل حماية حقوق اإلنسان والذي غالباً ما تتذرع به الدول الكبرى
ولسنا هنا بصدد الحديث عن مشروعية التدخل ،علماً بأن الواليات المتحدة دائما ما تستخدم القوة
حتى خالل فترة ما يعرف بالربيع العربي قد استخدمت القوة في ليبيا ومع ذلك لم يصدر من
مجلس االمن ما يدين تلك الممارسات أو األعمال كما اؤكد على مشروعية استخدام القوة لنيل
حق تقرير المصير أو لتوضيح مشروعية استخدام القوة في تلك الحاالت.
انه حتى قرار تعريف العدوان في عام  1974اكد على انه ( ال يمكن ان يمس على أي
نحو بما هو مستقي في المثياق من حق تقرير المصير والحرية واالستقالل للشعوب المحرومة
من هذا الحق بالقوة  ....وان تؤكد حق هذه الشعوب في الكفاح من اجل ذلك الهدف في التماس
الدعم ونقله.)....
وبالتالي يمكن القول ان استخدام القوة المسلحة في مثل هذه الحاالت ُيعد من قبيل الحاالت

المشروعة الستخدام القوة ما دام ال يتعارض مع قرار تعريف العدوان وبالتالي فهو ينفي الصفة
العدوانية الجرمية عن تلك األعمال ويدرجها ضمن أسباب االباحة التي يعتبرها كما هو الحال
بالنسب ة للدفاع الشرعي فلو كان استخدام القوة غير مشروع في تلك الحاالت لنص عليه قرار
1في غالبية محاضرات القانون لطلبة الدراسات العليا بجامعة االزهر كرر الدكتور عبدالرحمن ابو النصر هذا الرأي واذكر انه وضع هذا
الرأي بصورة اكبر في مناقشة ماجستير كان هو مشرف عليها للباحث زياد حسنين في كلية الحقوق جامعة االزهر بتاريخ2014/1/18
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تعريف العدوان والذي اعتبر أي استخدام للقوة يتعارض مع حق تقرير المصير أو الدفاع الشرعي
يعتبر عدواناً وهذا ما اكده مندوب الجزائر اثناء تعليقة على نص المادة السابقة وذلك عندما
اشارلى ( ان حق تقرير المصير يقف على قدم المساواة مع حق الدفاع عن النفس وهذا الحق
ا
يشمل حق كل الشعوب الخاضعة ألي شكل من أشكال السيطرة األجنبية في استخدام القوة
المسلحة كما يتضمن حق وواجب كل الدول األعضاء في األمم المتحدة مساعدة هذه الشعوب).1
وانتهى من هذا إلى ان قرار تعريف العدوان ال يتعارض مع الحق في تقرير المصير بل
انه يقره في النطاق الذي يحدده ميثاق األمم المتحدة وق ارراتها المتعلقة بهذا االمر.
المبحث الثالث
الدفاع الوقائي ومكافحة اإلرهاب وحالة الضرورة
المطلب الول
الدفاع الوقائي تحت مبرر مكافحة اإلرهاب الدولي
إن االدعاء بمكافحة اإلرهاب الدولي كمبرر الرتكاب العدوان ضد الدول هو من أكثر
المبررات شيوعاً وانتشا اًر ومن أكثرها خط اًر وفق ما نستخلصه من الممارسات الدولية التي تمت
خالل السنوات الماضية.
ومما يزيد من أهمية وخطورة هذه الظاهرة هو عدم وجود مفهوم واضح ومحدد ومتفق عليه
لإلرهاب الدولي ،فبرغم االتفاق العام بين الدول من حيث المبدأ على خطورة اإلرهاب الدولي
وضرورة مواجهته بالعقاب والتجريم إال أن هناك خالفاً واسعاً في الفقه 2وبين الدول حول مسألة
تحديد مفهوم دقيق ومحدد لإلرهاب الدولي.
حيث تثير مسألة تعريف اإلرهاب الدولي العديد من المشاكل كما وتعترضها جملة من
الصعوباتمردها عدم االتفاق على تحديد مضمونه واالختالف بشأن ماهيته وجوهره ،إذ ال تزال
قضية وضع تعريف متفق عليه لإلرهاب الدولي واحدة من المشاكل المستعصية الحل ،حيث
أضحت هذه المسألة معقدة نظ اًر لصعوبة توحيد اآلراء واجماعها حول مفهوم واحد له خاصة بعد
1انظر في هذا الرأي وتعليقات مندوب الدول على نص المادة السابعة محمد شوقي حافظ – الدولة الفلسطينية – مرجع سابق ص173
وكذلك ابراهيم الدراجي – جريمة العدوان – مرجع سابق ص498

2نبيل احمد حلمي – اإلرهاب الدولي – وفقاً لقواعد القانون الدولي العام – دار النهضة العربية – ص38-13
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تطبيق هذه الكلمة على عدد من أعمال العنف التي ال يمكن وصفها باإلرهاب .إذ إن بعض
الدول تسمي كل عمل يقوم به خصومها السياسيون إرهاباً ،بينما أعداء هذه الدول يحسبون
أنفسهم ضحايا إرهابها.1
وهكذا تختلط المصطلحات وتتداخل ليصبح اإلرهاب هو – ما يناسب دائما اآلخرين –أو
هو – ما يفعله األشخاص السيئون واألشرار من خصومنا .2ولما كان اإلرهاب الدولي هو – ملئ
الدنيا وشاغل الناس 3نظ اًر لخطورة ما ينجم عنه من آثار فادحة األضرار التي يخلفها،فضالً عن
الرفض الدولي الواسع النطاق له فقد كان من الطبيعي أن تجد له الدول مبر اًر معقوالً -قانونياً
وأخالقياً واعالمياً – لتحتمي به وتتخذه حصان طروادة الذي تستخدمه لتغلف سلوكها العدواني
في مواجهة من تناصبه العداء من الدول واألنظمة ،فطالما أن اإلرهاب ال يحظى بأي تعاطف
أو تأييد فمن الطبيعي أن يحظى كل من يقمعه ويعاقب عليه بكل تعاطف وتأييد .وقد عرضت
في هذا المطلب لبعض الجرائم التي ارتكبت تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب الدولي ثم بينت
التكييف القانوني الستخدام القوة المسلحة تحت زعم مكافحة اإلرهاب الدولي.
الفرع الول
أعمال العدوان التي ارتكبتها إسرائيل تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب الدولي
والدفاع الوقائي
إن الواقع الدولي يشير إلى العديد من الممارسات العدوانية التي تمت تحت ذريعة مكافحة
اإلرهاب الدولي والدفاع الوقائي:
ففي منتصف ليل الثالثاء 14آذار – مارس بدأ الجيش اإلسرائيلي عدوانه على لبنان الذي
استمر حتى 21آذار /مارس ،حينما أمر وزير الحرب اإلسرائيلي قواته بوقف النار فوق األراضي
التي سيطرت عليها والتي بلغت مساحتها  11000كم 2وذلك بعد أن بلغ ضحايا هذا العدوان
اإلسرائيلي  1168شهيداً بينهم  %5ضحايا مدنية فضالً عن285ألف شخص من النازحين وفق

1إبراهيم احمد العناني – النظام الدولي االمني – مرجع سابق – ص126
2المرجع سابق – ص128

3هيثم موسى – التفرقة بين اإلرهاب الدولي ومقاومة االحتالل في العالقات الدولية – مرجع سابق – ص28
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مصادر هيئة اإلغاثة العليا .1وقد تذرعت إسرائيل بحجة مكافحة اإلرهاب لتبرير ذلك العدوان ففي
15آذار – مارس أوضح وزير الحرب اإلسرائيلي عاز ار وايزمن( أن بالده ليس لديها النية
باحتالل أراضي لبنانية وأن عمليتها ليست انتقامية أو ثأرية ،بل تهدف إلى اقتالع اإلرهاب
المتمركز في جنوب لبنان).2
ثم بادرت إسرائيل بدعوة مجلس األمن الدولي لالنعقاد ،حيث طلب مندوب إسرائيل في
رسالة إلى مجلس األمن مؤرخة في  17آذار – مارس  1978عقد جلسة طارئة لمجلس األمن
(للنظر في أعمال اإلرهاب والعنف المستمر) ،3حيث اعتبر حاييم هرتزوع – مندوب إسرائيل في
األمم المتحدة أن ( العملية التي تقودها بالده في الجنوب اللبناني هي جزء من الحرب ضد
اإلرهاب الدولي).4
ثم تذرعت إسرائيل بتعرض سفيرها في لندن لمحاولة اغتيال في  3حزيران – يونيو 1982

5

لتبرر غزوها ألراضي لبنان مجدداً في عملية عدوانية أطلقت عليها تسمية – السالم للجليل –
حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة اإلسرائيلية أن الهدف من العملية هو ( جعل المستوطنات
بالجليل خارج مرمى مدفعية اإلرهابيين).6
ثم تذرعت إسرائيل بمكافحة اإلرهاب أيضا لتوجه نيران عدوانها هذه المرة صوب تونس
التي أغارت عليها طائرات إسرائيلية بتاريخ األول من شهر تشرين األول – أكتوبر 1985مخلفة
1هشام حمدان – القوات الدولية العامة في جنوب لبنان – القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان – سباق بين السالم والحرب -
منشورات الحلبي – سوريا – ط –1ص.37
2

هشام حمدان – القوات الدولية العامة في جنوب لبنان – مرجع سابق – ص .38وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن وايزمن كان بذلك

يشير إلى العملية اإلسشتهادية التي كانت قد نفذتها منظمات فلسطينية في األراضي المحتلة بتاريخ 11آذار -مارس  1978حيث
تقدمت إسرائيل بخطاب إلى األمي ن العام لألمم المتحدة شرحت فيه مالبسات العملية واتهمت منظمات فلسطينية مقرها لبنان بتخطيط
العملية وتنفيذها – انظر في هذا وثائق مجلس األمنSecurity Council Official Records – Supplement of January – :
February – March – 1978. P.55.
3

op.cit.p.60
op.cit.58
5محمد عزيز شكري – اإلرهاب الدولي – مرجع سابق – ص120
6محمد عزيز شكري – اإلرهاب الدولي – مرجع سابق – ص121
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4

وراءها خمسة وخمسين قتيالً من الفلسطينيين وعشرين قتيالً من التونسيين ،عالوة على هدم
الممتلكات وخلق حالة من الرعب في أذهان المدنيين التونسيين األبرياء ،وكانت حجة إسرائيل
هذه المرة مقتل ثالثة إسرائيليين في قبرص بتاريخ  25أيلول – سبتمبر  1985من قبل مهاجمين
عمل إرهابي
تم إلقاء القبض عليهم وحوكموا من أجل عملهم ،1لكن إسرائيل اعتبرت أن هذا
ً
ً
يستوجب عقاباً خاصاً فكان عدوانها على تونس.
ومجدداً تمسكت إسرائيل بحجة مكافحة اإلرهاب الدولي لتبرر عدوانها على لبنان 1993
وهو العدوان المعروف بعملية تصفية الحسابات .2وعام  1998وهو العدوان المعروف بعملية
عناقيد الغضب.3
ثم حذت الواليات المتحدة األمريكية حذو السلوك اإلسرائيلي فبتاريخ الرابع عشر من نيسان
– إبريل  1986تعرضت مدينتا طرابلس الغرب وبنغازي في ليبيا لعدوان عسكري أمريكي
استخدمت فيه ثماني عشرة قاذفة قنابل من طراز ( )F-111وخمس عشرة طائرة من طراز (A-
و( )A-7حيث قامت بقصف ما زعم بأنها منشآت عسكرية ليبية ثبت في النهاية أنها
ِ )62
أهداف مدنية ومن ضمنها مسكن الرئيس الليبي معمر القذافي وأبنية بعض السفارات في المنطقة
المجاورة وقد أسفر هذا العدوان األمريكي عن إزهاق أرواح ( )100إنسان – ومن ضمنهم ابنة
الرئيس الليبي بالتبني والبالغة من العمر خمسة عشر شه ًار – وقد بررت الواليات المتحدة
األمريكية عدوانها هذا بحجة مكافحة أعمال اإلرهاب الدولي وبزعم تورط ليبيا في حادث انفجار
ملهى في ألمانيا يتردد عليه جنود الواليات المتحدة وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل جندي
أمريكي واُتهمت ليبيا من قبل الواليات المتحدة األمريكية بتدبير هذا الحادث.4

1المرجع السابق باالشارة إليه – ص123

2محمد سويد – حرب االيام السبعة – على لبنان – مؤسسة الدراسات الفلسطينية – بيروت – لبنان –  -1993ط - 1مرجع سابق –
ص83

3المرجع السابق – ص84

4محمد عزيز شكري،اإلرهاب الدولي – مرحع سابق – ص128
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الفرع الثاني
التكييف القانوني الستخدام القوة المسلحة تحت مبرر مكافحة اإلرهاب الدولي
إثر العدوان األمريكي على العراق بتاريخ /26يونيو 1993/وهو العدوان الذي لم تستطع
الواليات المتحدة تبريره إال بحجة مكافحة اإلرهاب طلبت الواليات المتحدة األمريكية عقد جلسة
طارئة لمجلس األمن الدولي لشرح موقف الواليات المتحدة األمريكية وتبرير قصفها لبغداد تحت
ذريعة مكافحة اإلرهاب ،وخالل تلك الجلسة أيدت معظم الدول األعضاء في المجلس السلوك
األمريكي وأضفوا طابع المشروعية على المبررات التي ذكرت لتبرير ذلك السلوك:
حيث أشار مندوب فرنساإلى أن ( تصرف الواليات المتحدة كان متناسباً مع العمل الذي
قامت به األجهزة السرية العراقية وأن حكومة فرنسا تدرك تماماً اإلجراءاألمريكي والظروف التي
تم تنفيذها في إطارها ...وأن هذه السياسة مالئمة لمكافحة اإلرهاب).
فيما أعرب مندوب المجر عن سعادته بسبب التزام ( الواليات المتحدة بمكافحة اإلرهاب
وردع العدوان في العالم – وأعرب عن اعتقاده – بأن المجتمع الدولي بات أقوى بسبب موقف
الواليات المتحدة،وأنه ينبغي على أولئك الذي يدبرون مخططات إرهاب من هذا القبيل أن يدركوا
أن أفعالهم لن تبقى دون عقاب  ،...ولو لم يتخذ اإلجراء األمريكي لساد عهد اإلرهاب دون قيد).
وأما المندوب اإلسباني فقد أكد على ( معارضة حكومته دون أي تحفظ ألي عمل إرهابي،
وأعرب عن تعاطفه وتضامنه مع الواليات المتحدة).1
واثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر تلقت اإلدارة األمريكية دعماً وتأييداً واسع النطاق.
كما بادر مجلس األمن إلى إصدار عدة ق اررات ذات صلة بهذا الموضوع:
كالقرار رقم  1368والذي اتخذه المجلس بجلسته رقم  1368بتاريخ  12سبتمبر/أيلول
 ،2001وفيه سلم مجلس األمن الدولي بالحق األصيل الفردي أو الجماعي للدفاع عن النفس
وفقاً للميثاق ،وأدان بصورة قاطعة الهجمات اإلرهابية المروعة التي وقعت في 11أيلول/سبتمبر
 ،2001واعتبر هذه األعمال تهديداً للسالم واألمن الدولي شأنها شأن أي عمل إرهابي دولي
1انظر مناقشات مجلس االمن وتعليقات الدول حول تلك االحداث في جلسة المجلس رقم  4370بتاريخ  12ايلول ستبمبر  2001رقم
الوثيقة  BV/S 4370مشار إليها عند ابراهيم الدراجي جريمة العدوان مرجع سابق – ص699
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ودعا جميع الدول إلى العمل معاً بصفة عاجلة من اجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات ومنظميها
ورعاتها إلى العدالة  ،...وأهاب بالمجتمع الدولي أن يضاعف جهوده من أجل منع
األعماالإلرهابية وقمعها.1
ثم اتخذ مجلس األمن أيضا ق ارره رقم  1373في جلسته رقم  4385بتاريخ ،2001/9/28
وأكد فيه أنه يتصرف وفقاً ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،وأوجد هذا القرار ثالث
مجموعات من االلتزامات على الدول األعضاء ،منها إلزام الدول األعضاء بوقف ومنع األموال
اإلرهاب ية وكذلك تجريم كافة أشكال توفير وجمع األموال التي تستخدم في تلك األعمال ،وأيضا
االمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو األشخاص
المتورطين في األعماالإلرهابية والشبكات اإلرهابية والمبادرة باالنضمام إلى االتفاقيات
والبروتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب ،كما أنشأ القرار لجنة خاصة تتألف من جميع
أعضاء المجلس لمتابعة وتنفيذ هذا القرار ،وألزم الدول األعضاء بتقديم تقارير دورية حول
اإلجراءات المتخذة لتنفيذ هذا القرار .ثم عاد المجلس مجدداً لتأكيد هذه المبادئ وااللتزامات في
ق ارره رقم  1377الصادر في 12نوفمبر.22001
وال شك في أن مثل هذه الق اررات والردود والتصريحات إنما تعبر عن الرغبة الدولية في
مواجهة أعماالإلرهاب وقمعها ،بالنظر إلى أن اإلرهاب الدولي بات من الظواهر التي تؤرق بال

1العالقات الدولية – بعد  11سبتمبر – مجلة السياسة الدولية – يناير  – 2002العدد  – 147مشار إليه عند إبراهيم العناني – النظام
الدولي االمني مرجع سابق – ص126

 2برغم كل هذه الق اررات فإن الدكتور ابراهيم العناني ينضم لرأي الدكتور بطرس بطرس غالي في أن أبرز المالحظات التي أكدتها
أحداث الحادي عشر من سبتمبر هي تهميش دور األمم المتحدة وهو يشير إلى أن السياسة األمريكية كانت قد شهدت بعد الحادي
عشر من سبتمبر عمليتين عكسيتين ،فقد شعرت الواليات المتحدة عقب الهجوم مباشرةً بالخوف من احتمال أنها تواجه موجة كراهية

عالمية ،فلجأت إلى المنهج التعددي  Approach Multilateralوأعلنت تحالفها مع روسيا والصين ،كما أعلنت اعترافها بضرورة قيام
دولة فلسطينية ،إال أنها عقب مرور أسبوعين أو ثالثة استشعرت أن مخأوفها تتجأوز كثي اًر الواقع الفعلي للغضب العالمي ضد سياستها
فعادت إلى المنهج األحادي  Unilateral Approachاألمر الذي ترتب عليه استبعاد األمم المتحدة وتهميش دورها في مواجهة
التهديد العالمي الجديد المتمثل في اإلرهاب واإلرهابيين .انظر:
ندوة السياسة الدولية بعنوان ( العالقات الدولية بعد الحادي عشر من سبتمبر) – مجلة السياسة الدولية – العدد  – 147يناير 2002
– ص 161-160مشار إليه عند إبراهيم العناني – النظام الدولي االمني – مرجع سابق – ص110
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المجتمع الدولي في الوقت الحاضر ،1فبالرغم من أن اإلرهاب ليس أم اًر جديداً وأعماالإلرهاب
قديمة قدم التاريخ نفسه إال أن اإلرهاب فيعصرنا قد اتسع نطاقه وتحول من إرهاب محلي أو
وطني إلى إرهاب دولي  ،...بل إلى إرهاب عالمي .2ولكن بالرغم من كل ذلك اإلسراف في تأييد
العمل العسكري األمريكي ضد العراق عام  1993وضد أفغانستان عامي  2002 – 2001إال
أنني ال أعتقد أنه يمكن أن نستخلص منه مبدأ قانونياً يعطي للدول مطلق الحرية في استخدام
القوة رداً وقمعاً ألعمال اإلرهاب المزعومة ،بعيداً عن مبادئ القانون الدولي وقواعد المنطق
القانوني السليم .سيما في ظل عدم تحديد مفهوم واضح متفق عليه لمصطلح اإلرهاب الدولي،
وهو األمر الذي تستغله الدولة المعتدية لتخلط بين أعماالإلرهاب غير المشروعة والحق الطبيعي
للشعوب وحركات التحرر الوطني باستخدام كافة الوسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة
للوصول إلى حقها في تقرير مصيرها والتخلص من االحتالل العدواني غير المشروع الجاثم على
أراضيها ،وهو الحق الذي أكدته لها وكفلته العديد من الق اررات واإلعالنات والقوانين الدولية.3ألنه
من المتفق عليه أنه ( ال يعد إرهاباً ،وبالتالي ال يعاقب عليه القانون الدولي إذا كان الباعث
عليه الدفاع عن الحقوق المقررة لألفراد وحقوق اإلنسانأو الشعوب – حق تقرير المصير والحق
في تحرير األراضي المحتلة ،ومقاومة االحتالل – ألن هذه األفعال تقابل حقوقاً يقررها القانون
الدولي لألفراد والدول وبحيث يكون األمر متعلقاً هنا باستخدام مشروع للقوة طبقاً ألحكام القانون
الدولي االتفاقية والعرفية).4
وبالتالي فإن استخدام القوة المسلحة تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب إنما ُيعد من قبيل العدوان

المجرم وغير المشروع ،حيث انه عودة بالتنظيم الدولي إلى صورته البدائية عندما كان االنتقام
المسلح واآلخذ بالثأر أحد مبادئه المشروعة والمعترف بهابالنظر إلى افتقاد المجتمع الدولي في
تلك الفترة من مراحل تطوره إلى سلطة عليا تتولى حفظ النظام ،وتضمن أال يكرر المعتدي
عدوانه حيث إن األخذ بالثأر أو االنتقام كان يؤدي وظيفة السلطة العليا في المجتمع الدولي كما
1إبراهيم العناني – النظام الدولي االمني – مرجع سابق – ص126

2بطرس بطرس غالي – الديمقراطية الحل لمخاطر العولمة – مرجع سابق 181 -

3انظر في عرض هذه الق اررات واالع النات ما سبق ان عرضناه في الرسالة في المبحث الثاني من هذا الفصل عن استخدام القوة من
قبل الشعوب المحرومة من حقها في تقرير المصير كأحد اسباب االباحة ص105

4عبدالعزيز سرحان حول تعريف اإلرهاب الدولي وتحديد مضمونة من واقع القانون الدولي المجلة المصرية من القانون الدولي –
المجلد  – 29سنة  -1973ص174
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أمر
كان يواجه نقص الجزاء في القانون الدولي ،وبالتالي فإن االعتداد به في تلك المرحلة كان اً
ينسجم مع ظروف المجتمع الدولي في تلك الفترة.1
وهو األمر الذي زال مع ظهور بوادر التنظيم الدولي المعاصر وظهور هيئة األمم المتحدة
واقرار ميثاقها والسيما المادة( – )2فقرة( )4منه ،2ثم تأكد حظره بصورة صريحة في إعالن
مبادئ القانون الدولي المتعلق بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق األمم المتحدة –
والذي اعتمدته الجمعية العامة في  – 24أكتوبر –  1970عندما أشار هذا اإلعالن إلى تأكيد
حظر العدوان تحت مبرر األعمال االنتقامية وذلك عندما أشار إلى أنه ( على الدول واجب
االمتناع عن األعمال االنتقامية التي تنطوي على استعمال القوة).3
وهكذا فإن استخدام القوة المسلحة للرد على أعماالإلرهاب المزعومة إنما ُيعد من قبيل

االنتقام غير المشروع واألخذ بالثأر الذي تجأوزه التنظيم الدولي المعاصر ونهى عنه وهو األمر

الذي أكدته العديد من اآلراء القانونية التي علقت على العدوان األمريكي على بغداد عام 1993
وهو العدوان الذي اعتبرت الواليات المتحدة أنه عقاب للعراق على أعماالإلرهاب التي كان يخطط
لها ويسعى لتنفيذها وهو ما نفاه العراق.
وهنا البد من اإلشارة إلى أن التسامح إزاء ارتكاب أعمال العدوان تحت مبرر مكافحة
اإلرهاب الدولي والخلط الذي تتعمد الدول المعتدية أن تقوم به بين اإلرهاب ووسائل ممارسة حق
تقرير المصير ،هو أمر سيؤدي بالضرورة إلى بث الفوضى في العالقات الدولية القائمة –أو
سيزيدها فوضى – حيث إنه سيفسح المجال ألعمال عنف متالحقة تتم تحت ذريعة مكافحة
اإلرهاب .ومثال ذلك ما تقوم به إسرائيل من ممارسات دولية وكان آخرها الهجوم على سوريا
وضرب مصنع ادوية بحجة انه يستخدم إلنتاج األسلحة الكيمائية ،وكذلك ما قامت به بقصف
عدة شاحنات في شمال السودان بحجة تهريب أسلحة وكذلك أثناء كتابة هذه الرسالة قصف
1حيث كانت قواعد القانون الدولي العرفية تحدد عدة شروط إلباحة أعمال االنتقام المسلح  ..وتتخلص هذه الشروط في كون الدولة التي
وجهت إليها أعمال االنتقام مسئولة عن أعمال غير مشروعة موجهة إلى الدولة التي تستعمل االنتقام أو الرد ،وأن تكون الدولة التي

تستعمل حق الرد أو االنتقام قد قامت بجهود للحصول على تعويض من الدولة المسئولة عن العمل غير المشروع ،وأن يكون هناك

تناسب بين الضرر الناشئ عن عملية االنتقام والضرر الذي لحق بالدولة التي تقوم بالرد انظر في هذا :د .محمد عزيز شكري –

اإلرهاب الدولي – مرجع سابق – ص114

2جير هارد فالن غالن – القانون بين األمم الجزء الثاني – مرجع سابق – ص250
3

عبدالواحد الفار – الجرائم الدولية – وسلطة العقاب عليها – مرجع سابق – ص264
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الطيران اإلسرائيلي شاحنتين في جنوب لبنان تابعتين حسب زعم إسرائيإللى حزب هللا بحجة
تهريب اسلحة وهكذا واذا اردنا ان نعدد االنتهاكات اإلسرائيلية بهذه الحجج فلن نستطيع حصرها
لذلك ينبغي علينا كعرب وفلسطينيين ان نقوم بالرد على هذه االنتهاكات ،ال اقصد عسكرياً وانما
على االقل بمحاولة عمل محاكم دولية على غرار محاكم نورمبرج ،وعليه فإن مكافحة اإلرهاب
ليس بالمبرر المقبول لتبرير العدوان ،وانما ينبغي مواجهته في إطار دولي منظم وهو ما يمكن أن
يتم في إطار نص المادة –  – 39من الميثاق باعتباره ضمن الحاالت التي من شأنها تهديد
السلم الدولي أو اإلخالل به ،ولذلك يجب مواجهته في إطار ضوابط قانونية ينبغي أن تسود
العالقات الدولية وتحكمها.
واخي اًر فإن الباحث يرى ان السبب الرئيس الذي يدعو لإلرهاب ،واقصد هنا اإلرهاب الذي
يؤدي إلى استخدام القوة بدون مبرر والهدف منه هو ترويع المدنيين اآلمنيين وليس اإلرهابالذي
تحاول فيه بعض الدول إلصاقه بأعمااللمقاومة وحق تقرير المصير.فسبب الرئيسي لإلرهاب هو
عجز الشرعية الدولية عن تحقيق مبدأ المساواة بين الدول في الحقوق والواجبات فما ينطبق على
العراق ال ينطبق على إسرائيل وال يعني ذلك ان أعماالإلرهاب تكون من الدول المحرومة من
حقها في تقرير المصير يقول في ذلك الدكتور ابراهيم الرابي 1أنه رغم التزوير االمريكي
اإلسرائيلي فلن يستطيع هذا التزوير قلب الحقائق ولن يتمكن االعالم المعادي من غسل االعالم
العربي فالحقائق عنيدة وما يجري على االراضي الفلسطينية غير قابل للتزوير ،فاإلرهاب هو
إسرائيلي حكومي وهذا كان وما يزال.
المطلب الثاني
(الدفاع الوقائي في حالة الضرورة)
من المبررات الشائعة التي تستند إليها الدول المعتدية لتبرير استخدامها للقوة المسلحة وشن
العدوان على غيرها من الدول هو وجود حالة ضرورة دفعتها الرتكاب هذه الجريمة ،وقد عرضت
في هذا المطلب لتحديد مفهوم الضرورة في القانون الدولي مع اإلشارة لبعض حاالت العدوان
التي ارتكبت تحت هذا المبرر ثم عرضت أخي اًر للتكييف القانوني الستخدام القوة المسلحة تحت
مبرر وجود حالة ضرورة تستدعي ذلك على النحو اآلتي:
1

ابراهيم الرابي – القانون الدولي العام – الكتاب األول – الجزء الثاني – المرجع السابق – ص3
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الفرع الول
تحديد مفهوم الضرورة في القانون الدولي
الضرورة بشكل عام هي تضارب بين مصلحتين مشروعتين ،فيضحى بأحدهما في سبيل
بقاء األخرى .وفي إطار القانون الدولي يراد بها وجود حالة تكون فيها الدولة مهددة بخطر جسيم
حال أو على وشك الحلول يعرض للخطر بقاءها ،أي نظامها األساسي أو شخصيتها أو
استقاللها ،ويجب أال يكون هذا الخطر من الممكن دفعه إال بإهدار مصالح أجنبية محمية
بمقتضى القانون الدولي 1وهذا ما يجعلها تقترب في المعنى من الدفاع الوقائي الذي ال يكون إال
في حالة التهديد بالخطر الحال أو وشيك الوقوع.
وفكرة الضرورة بهذا المعنى هي فكرة قديمة ،حيث كان للفقه الدولي التقليدي السبق في
تحديد ماهية الضرورة إذ تناول غروسيوس وبافندروف وفاتيل 2ما ُيعرف باسم الضرورة الحربية

وأكدوا أن الدولة تُعتبر القاضي األول واألخير فيما يتعلق باحتياجاتها العسكرية أثناء الحرب ،بيد
أن درجة العنف المستخدم ال ينبغي لها أن تتجاوز الحاجة العسكرية الفعلية.3
ثم احتضن الفكر األلماني نظرية الضرورة وجعل منها مبدأ مؤداه أن للدولة بجانب حقها
في الدفاع ضد دولة معتدية أو مهددة لسالمتها حقاً آخر يبيح لها باسم الضرورة أن ترتكب في
سبيل المحافظة على مصالحها وكيانها أي عمل ولو كان فيه اعتداء على دولة أخرى بريئة ال
دخل لها فيما تريد الدولة األولى دفعه عنها أو حماية نفسها منه.4
ولتحديد مفهوم الضرورة في القانون الدولي يتعين علينا أن نحدد األساس القانوني الذي
تستند عليه وتنطلق منه وكذلك تمييزها عن بعض الحاالت المشابهة التي قد تختلط بها والسيما
حالتي الدفاع الشرعي والقوة القاهرة.

1

محمد محي الدين عوض – دراسات في القانون الدولي الجنائي – دار الفقه العربيه.1999
Bowett D.W: Self-Defense in International Law، op.cit.p.59
2

Schwarzeoberger: The Fondamental Principles of International Law، R.C.A.D.I، 1955/ 1-P.332 etc.
Rodic: The Doctrine of Necessity in International Law، Columbia University Press، PP.3-4.
4

علي صادق أبو هيف – القانون الدولي العام – الطبعة العاشرة – منشأة المعارف باإلسكندرية – سنة  – 1972ص.203
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3

اختلفت اآلراء في تحديد األساس الذي تستند إليه فكرة الضرورة في القانون الدولي حيث
يمكن أن نميز هنا بين مذهبين :المذهب القانوني والمذهب الواقعي.
وأما أنصار المذهب القانوني فإنهم يتفقون في أن الضرورة تقوم على أساس قانوني مع
اختالف فيما بينهم في تحديد هذا األساس القانون:
فمنهم من يقيم الضرورة استناداً لفكرة الحق باعتباره سلطة خولها القانون الدولي للدول في
كل وقت وكل مكان ولما كان القانون بصفة عامة من خلق الدول فإنها تلتزم به بمحض إرادتها،
فإذا ما تعارضت قواعده مع حياة الدولة في كينونتها حق لها التنصل منها بمالها من سبق
الخلق له والعمل بحقوق أخرى خالل فترة التعارض .1ذلك أن ارتضاء الدولة بما وضعته أو
ساهمت في إرسائه من قوانين دولية ال يعني بالتبعية أن تظل ملتزمة بها في كافة األوقات إذ –
الشك – أن لها حق انتهاك هذه القوانين إذا ما تطلب ذلك سالمتها وأمنها ونظامها.2
فيما يتبنى – قانونيون –آخرون اتجاهاً موضوعياً في تحديد أساس الضرورة بعيداً عن
صاحب الحق أو خارج شخص الدولة ،إذ يتجه إلى تعلق أساس الضرورة بموضوع الحق البادي
في حق البقاء وصيانة الذات ،حيث إن الدولة تستهدف تحقيق المصالح والمنافع وأهم ما تسعى
الدولة إلى تحقيقه يكمن في مصلحة أساسية هي المحافظة على بقائها وهكذا فإن الضرورة تعتمد
على مبدأ حق البقاء وصيانة الذات.3

1

مصطفى أحمد فؤاد – فكرة الضرورة في القانون الدولي العام – مرجع سابق – ص 100انظر أيضا :محمد عبدالمنعم عبدالخالق –

الجرائم الدولية – مرجع سابق – ص.217-214
2وقد تعرض هذا الرأي لالنتقاد حيث يشير محمد سامي عبدالحميد إلى أن (الدولة ليست – وال يمكن أن تكون – ذلك الكائن اإللهي
صاحب السيادة المطلقة واإلرادة التي ال يمكن ألي إرادة أخرى أن تقيدها ،ولو كانت كذلك الستحال قيام أية قواعد قانونية تنظم
العالقات المتبادلة ما بين الدول المختلفة) .محمد سامي عبدالحميد – أصول القانون الدولي – الجزء الثاني – القاعدة الدولية – الدار
الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع – اإلسكندرية  – 1984الطبعة السادسة – ص41
 3وقد تعرض هذا الرأي بدوره لالنتقاد ألن األخذ به سوف يؤدي إلى فوضى دولية حيث أن كل دولة ستتذرع به بحجة حفظ بقائها مما
سيترتب عليه إهدار حقوق دول بريئة فضالً عن صعوبة وضع معيار محدد لحق أهم من آخر باعتبار أن الحقوق نسبية األهمية وما
تراه بعض الدول حقاً جوهرياً بالنسبة لها قد تراه دولة أخرى أقل من حقوقها ..انظر في هذا النقد:د .مصطفى أحمد فؤاد – فكرة
الضرورة في القانون الدولي العام – مرجع سابق – ص.105
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أما أنصار المذهب الواقعي فإنهم يقيمون فكرة الضرورة على أساس الظروف وان كانون
يختلفون فيما بينهم أيضا في تحديد هذه الظروف وذلك فيما إذا كانت ظروفاً واقعية أو ظروفاً
قانونية:
فبالنسبة للظروف الواقعية ُيشير ُدعاتها إلى أنه ( لالعتماد على وجود حالة ضرورة البد

من وجود ظروف محددة تبرر من خاللها انتهاك القواعد الدولية).1

فالظروف الواقعية هي الفيصل النهائي في تبرير حالة الضرورة من عدمها (فالضرورات
الحربية ال يمكن أن تبرر كل أنواع التصرفات ولكنها تخضع لقاعدة القانون الدولي والقيود التي
يضعها ،وفي الحكم على فعل التدمير أو الضبط يجب النظر إلى ما كان سيفعله قائد معتدل
حذر يتصرف وفقاً لقوانين الحرب إذا وجد في ظروف مماثلة).2
وأما بالنسبة للظروف القانونية فقد بحث أنصار هذا االتجاه عن أساس الضرورة في تلك
الظروف التي لها نظام قانوني محدد ،وقد وجدوا ضالتهم المنشودة في القوة القاهرة فارتكزوا
عليها كأساس يبرر حالة الضرورة بحيث إن الضرورة تغدو وفق هذا االتجاه مجرد تطبيق لنظرية
القوة القاهرة خاصة وأنها تتعلق بأحوال فيها تهديد خطير للمصالح .ومن أنصار هذا االتجاه
الفقيه  3Anzilottiالذي أشار إلي أن ( الضرورة عذر يبرر انتهاك االلتزامات الدولية) وكذلك
الفقيه  Schwarzenbergerالذي أكد على أن ( األدلة الكافية تخول للضرورة اإلعفاء من
المحافظة على االلتزامات الدولية).4
إن التحديد السابق لمفهوم الضرورة قد يجعلها تختلط وتتداخل ببعض المفاهيم األخرى
المشابهة لها كمفهومي القوة القاهرة والدفاع الوقائي  ،وهذا ما جعل الفقيه  Anzilottiيضع
p.59، op.cit،Rodick; The Doctrine of Necessity in International Law2
2

صالح عبدالبديع شلبي – حق االسترداد في القانون الدولي – الطبعة األولى  – 1983ص.72

3وقد عبر  Anzilottiعن هذه الفكرة بمناسبة رأي منفصل عن الحكم الصادر عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي في  12ديسمبر
 1934بين بريطانيا وبلجيكا انظر في هذا:
No63 PP. 113-114.، Serie A/B،Publications De Lo Cour Permanente De Justice International
مشار إليه عند :مصطفى أحمد فؤاد – فكرة الضرورة في القانون الدولي العام – مرجع سابق – ص – 111هامش.8
Law op.cit.p343،4Schwarzenberger: The Fondamental Principles of International
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تعريفاً لحالة الضرورة بصورة تجعله ينطبق أكثر على حالة الدفاع الوقائي وذلك عندما أشار إلى
أن حالة الضرورة هي الوضعية التي تكون فيها الدولة مدفوعة من طرف خطر كبير يحرمها من
حرية االختيار ،فتقوم بعمل ضار لدولة أخرى حتى تنجو من هذا الخطر أو بمعنى آخر أنها
الحالة التي يستحيل فيها التصرف بوسيلة أخرى غير مخالفة للقانون .وفي مطلق األحوال
تختلف حالة الضرورة عن الدفاع الوقائي في ثالث نواح:1
 -1من حيث الباعث :ففي حالة الضرورة تكون األولوية لمصالح الدولة القومية على
مصالح غيرها ،والدفاع الوقائي في حق البقاء.
ن
اء مادياً يخضع للتقدير الشخصي
 -2من حيث التطبيق :ففي حالة الضرورة يكو إجر ً
للدولة ،وفي الدفاع الوقائي يكون إجراء قانونياً يخضع للتقدير لجهة قضائية.
 -3من حيث النتائج :ففي حالة الضرورة قد تمثل خط اًر على وجود الدولة التي وجه إليها
اإلجراء المادي ( كغزو ألمانيا بلجيكا سنة  1914تحت شعار حالة الضرورة) ،وفي
حالة الدفاع الوقائي ال تمثل خط اًر ال يرجى إصالحه بالنسبة للدولة المدعية فلها توجيه
ضربة إستباقية.
وأما بالنسبة للدفاع الشرعي المقرر للدول بمقتضى المادة –  – 51من ميثاق األمم
المتحدة فإنه يقوم على حق أساسي مسلم به في القانون الدولي وهو حق البقاء الذي ُيعتبر من
الحقوق األساسية للدول ،وهو يعطي للدول حق الدفاع الشرعي عن مصالحها وكيانها ضد كل
ما يوجه إليها من اعتداء ،بينما حالة الضرورة هي خطر يهدد مصلحة الدولة بحيث ال يمكن
إنقاذها منه إال بالتضحية بمصالح دولة أخرى.
ومن هنا فإن حالة الضرورة والدفاع الشرعي تفترض كل منهما التهديد بخطر يتم دفعه
بفعل يمس حقوق الغير ،ويختلفان في أن الدفاع الشرعي جوهره وقوع فعل غير مشروع يقع ضد
الدولة التي تمارس حق الدفاع الشرعي أو غيرها ومن ثم ُيعد الدفاع الشرعي – حقاً قانونياً – في
حين أنه في حالة الضرورة يكون فعل المضطر غير مشروع مع وجود مانع مسئولية.
وهناك من يرى أن وقوع االعتداء المسلح شرط أساسي لقيام حالة الدفاع الشرعي على
عكس حالة الضرورة والدفاع الوقائي فال يتطلب لتوافرها وقوع اعتداء مسلح على الدولة التي
1مصطفى احمد فؤاد فكرة الضرورة في القانون الدولي العام – مرجع سابق – ص113
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تستند إليها 1وباإلضافة إلى ماسبق فإن الدفاع الشرعي يقع في مواجهة الدولة المعتدية ،وأما في
حالة الضرورة فإن الدولة التي يقع الفعل في مواجهتها هي دولة أجنبية – عن الموضوع وال
عالقة لها بفعل العدوان.
الفرع الثاني
جرائم العدوان التي ارتكبت تحت ذريعة وجود حالة ضرورة
إن التذرع بوجود حالة ضرورة الرتكاب العدوان والخروج على قواعد القانون الدولي بدأ في
فترة مبكرة نسبياً من تاريخ العالقات الدولية المعاصرة ،ففي إبريل من عام  1836قامت القوات
األمريكية بغزو المكسيك بحجة مطاردة بعض الهنود الذين يقطنون الحدود بين أمريكا والمكسيك
والذين اتهمتهم الحكومة األمريكية بارتكاب بعض األعمال العدائية داخل األراضي األمريكية،
وعندما احتجت المكسيك على هذا العدوان الذي يهدد استقالل البالد ومصالحها كان الرد
األمريكي هو أن ( غزو المكسيك للقضاء على الخارجين عن القانون يدخل في عداد أحوال
الضرورة وهذا ما ال يشكل مخالفة ضد أحكام القانون الدولي العام).2
ثم تواترت الدول على التذرع بوجود حالة الضرورة لتبرير استخدامها للقوة المسلحة بصورة
مخالفة لقواعد القانون الدولي ،ومثال ذلك حالة السفينة  Carolineوهي سفينة أمريكية تذرعت
القوات البريطانية بحالة الضرورة لتدميرها وقتل بعض أفراد طاقمها أثناء إخماد تلك القوات
للثورات الكندية ضد التاج البريطاني عام  ،1837وتتلخص وقائع هذه الحادثة أنه أثناء الثورة
الكندية سنة  1837استولى الثوار الكنديون على السفينة  Carolineواستخدموها في نقل
المعدات الحربية إلى جزيرة نيفي ،ولما شعرت الحكومة البريطانية بخطورة الموقف قامت بضرب
السفينة فترتب على ذلك قتل وجرح بعض األمريكيين واستطاعت السلطات األمريكية القبض
على بعض الجنود البريطانيين الذين شاركوا في العدوان الذي تم ،ووجهت إليهم تهمة القتل
والحريق العمد للسفينة ،وقد دفعت الحكومة البريطانية التهمه الموجهه إلى تابعيها بمقولة أنهم

1محمد محي الدين عوض  -دراسات في القانون الدولي الجنائي – مرجع سابق – ص.326

2انظر في عرض هذه القضية :مصطفى أحمد فؤاد – فكرة الضرورة في القانون الدولي العام – مرجع سابق – ص.53-52
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ليسوا إال منفذين ألوامر التاج وأما عن الحكومة ذاتها فقط نفت مسئوليتها على أساس وجود حالة
الضرورة التي دفعتها الرتكاب ذلك العدوان.1
كذلك أشير هنا إلى حادث السفينة  Duclairعام  1870فأثناء الحرب الدائرة بين فرنسا
وروسيا عام  1870أغرقت ألمانيا وقبضت على سبع سفن إنجليزية ناقلة للفحم وذلك أثناء سيرها
في نهر السين ،حيث قامت بذلك اإلجراء من أجل عرقلة السفن العسكرية الفرنسية من الوصول
إلى نهر الراين وقد برر الزعيم األلماني بسمارك هذا العدوان من منطلق وجود حالة ضرورة
أيضا وتتمثل هذه الحالة في خطورة استخدام السفن الفرنسية لذلك النهر فحاول عرقلة هذا
االستخدام بضرب السفن االنجليزية.2
وفي مطلع القرن العشرين تبنى الفكر األلماني نظرية الضرورة حيث استندت إليها ألمانيا
عندما احتلت إقليمي بلجيكا ولكسمبورغ في الحرب العالمية األولى ،على الرغم من حيادهما
حيث زعم األلمان أن فرنسا لديها خطة للهجوم على ألمانيا مستخدمة األراضي البلجيكية في هذا
الهجوم على الرغم من انه لم يكن هناك دليل على صحة هذه المزاعم ،ثم استندت ألمانيا إلى
حالة الضرورة في الحرب العالمية الثانية أيضا وذلك لتبرير عدوانها واحتاللها سنة  1940لكل
من الدانمارك والنرويج ثم هولندا وبلجيكا أيضا ،علماً أن أياً من هذه الدول لم تكن طرفاً في
الحرب كما لم يصدر منها أي تصرف قانوني مخالف لقواعد الحياد.3
كذلك فقط كان االدعاء بوجود – ضرورة محدقة – من ضمن التبريرات التي استخدمتها
إسرائيل لتبرير عدوانها على مطار عنتيبي في أوغندا بتاريخ  3تموز – يوليو  ،1976وهي
الغارة التي أسفرت عن مقتل عشرين جندياً أوغندياً وأربعة فلسطينيين وجرح عدد غير محدد من
األشخاص اآلخرين وتحطيم عشر طائرات أوغندية والحاق أضرار كبيرة في أجزاء من مهبط
المطار.4

1مصطفى احمد فؤاد ،المرجع السابق – ص 56
2المرجع السابق ص60

3ابراهيم العناني – النظام الدولي االمني – مرجع سابق – ص105

4محمد عزيز شكري – اإلرهاب الدولي – مرجع سابق – ص.117-115
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الفرع الثالث
التكييف القانوني الستخدام القوة المسلحة تحت مبرر وجود حالة ضرورة
الشك في أن فكرة الضرورة تشكل خط اًر كبي اًر على استقرار العالقات الدولية ألنه لو ُسمح

لكل دولة أن تستند في تبرير انتهاكها اللتزاماتها الدولية إلى فكرة الضرورة على اعتبار حدوث
ظروف تهدد حقها في البقاء وصيانة الذات ومصالحها ،الخاصة فإن هذا يؤدي إلى إقرار حق

كل دولة في عدم االلتزام بقواعد القانون الدولي وربطه بمصالحها األمر الذي يؤدي أيضاإلى
المزيد من الفوضى الدولية بحيث تنظر كل دولة إلى تحقيق مصالحها حتى لو أدى ذلك إلى
اإلضرار بمصالح غيرها من الدول على أساس أن الضرورة تبيح ذلك.1
ولذلك فقد كان من المنطقي تماماً عدم االعتداد بحالة الضرورة كمبرر الرتكاب جريمة
العدوان واعتبار أن استخدام القوة المسلحة تحت هذا المبرر من قبيل العدوان المحظور ،ذلك أن
حالة الضرورة هي حالة غريبة عن مبادئ القانون الدولي وغير منسجمة مع قواعده وأحكامه
برغم أن هناك بعض اآلراء التي تؤيد االعتداد بحالة الضرورة وادماجها في إطار قواعد القانون
الدولي مثل  Oppenheimالذي يأخذ بحالة الضرورة وان كان يشير إلى أنه ( ال يترتب عليها
أن يكون للدولة حق االعتداء على دولة أخرى ،وانما يكون لها – العذر – إن هي اضطرت في
سبيل الدفاع عن نفسها إلى القيام باالعتداء،وفقاً لرأي

 Oppenheimيترتب على اعتبار

الضرورة عذ اًر الحقاً(أن قيام الضرورة ال يعفي الدولة من المسئولية التعويضية عما فعلته ،وأنه
للدولة المعتدى عليها أن تدفع عنها االعتداء بالقوة إذا لزم الحال).2
ولكن يبدو لي أن اعتداد  Oppenheimبحالة الضرورة ال يترتب عليه أي أثر طالما أن
الدولة المعتدية المتمسكة بوجود حالة الضرورة تُعد مسئولة مدنياً وملتزمة بالتعويض فضالً عن
إمكانية مواجهتها عسكرياً في إطار فكرة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي.

1

نبيل بشر – المسؤولية الدولية في عالم متغير – مرجع سابق – ص261

2

Oppenheim، International Law، Vol. 1، (Peace) 8th، Edited، By. Lauterpacht، Longmans، Green and

Co. London 1954، P.P29-299.
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فيما ذهب رأي آخر إلى أن ( حالة الضرورة تعتبر من أسباب دفع المسئولية وتطبق
بالنسبة لجميع صور الروابط القانونية – اتفاقية أو عرفية – كما تعتبر حالة الضرورة وسيلة
لتجنب المسئولية الدولية الناتجة عن عمل معترف به على أنه مخالف للقانون ويراد تبريره).1
لكن غالبية الفقه تعارض هذا الرأي وترفض األخذ بحالة الضرورة كسبب يعفي الدولة من
أعمالها غير الشرعية ،وخاصة إذا كان الغرض منها تبرير أعمال العدوان ،ألن اللجوء إلى هذه
النظرية يعطي للدول الكبرى
مبرر لالعتداء على الدول الصغرى.2
اً
وهذا ما أشارت إليه األستاذة الدكتورة عائشة راتب بقولها أنه (يمتنع على الدولة الدفع
بمبدأ الضرورة لتبرير قيامها بأعمال عسكرية – ألنه قد أسئ استعمال هذا المبدأ كثي اًر من قبل
الدول ،وأمام الدولة التي تدفع به األجهزة السلمية الالزمة إليجاد الحل لمشكالتها).3
ويمكن أن نحدد أهم األسس التي يستند إليها أصحاب هذا االتجاه – الراجح – في رفض
االعتداد بحالة الضرورة كعذر أو حجة قد تستند إليه الدول في عالقتها الدولية لتبرير العدوان:
أوالً :إن القانون الدولي ال يعترف باألسس والقواعد التي استدعت وجود حالة الضرورة في
إطار القانون الداخلي  :ألن الفكرة الجوهرية األولى التي استدعت وجود الضرورة في إطار
القانون الداخلي ،هي أن القانون عند وضعه قواعد سلوك الناس ال يمكنه أن يتطلب الشجاعة
والتضحية منهم ذلك عندما تكون مصالحهم الحيوية في صراع مع مصالح الغير.4ألن ميل
اإلنسان وتشبثه برعاية مصالحه الجوهرية – عندما تتعرض للخطر – هو ميل طبيعي وغريزي
ومؤسس على حب البقاء كحالة يتسامح فيها القانون ،وهذا األمر ال يمكن تعميمه على الدولة
ألنها شخص معنوي تنقصه الغرائز الطبيعية التي يملكها األفراد.5
ثانياً :باإلضافة إلى ذلك فإن ما يستدعي وجود حالة الضرورة في القانون الداخلي هو مبدأ
المصلحة الراجحة ،حيث يتم التضحية هنا بمصلحة محمية قانوناً من أجل حماية مصلحة
1نبيل بشر – المسؤولية الدولية في عالم متغير – مرجع سابق – ص263

2محمد محي الدين عوض – دراسات في القانون الدولي الجنائي – مرجع سابق 650

3عائشة راتب – بعض الجوانب القانونية لنزاع العربي اإلسرائيلي – مرجع سابق – ص94

4محمد محي الدين عوض – دراسات في القانون الدولي الجنائي – مرجع سابق – ص672
5المرجع السابق– ص673
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أخرىهي أكثر أهمية منها ،ذلك أن القانون الداخلي يتدرج في حماية المصالح القانونية وهذه الفكرة
ال يمكن تطبيقها في مجال العالقات الدولية ألن القانون الدولي يحمي كافة المصالح ويدعو إلى
التعايش السلمي بين الشعوب والدول ،بينما إذا طبقت قاعدة المصلحة الراجحة فإن معنى ذلك
إهدار حقوق الدول المسالمة لصالحالدولة المتعدية ،بل إن األخذ بهذه القاعدة هو أمر قد يؤدي
إلى إهدار قواعد القانون الدولي بحد ذاته وهو ما عبر عنه  Anzilottiبقوله ( من الواضح أن
القانون الدولي ليس سوى اسم يفتقر إلى الوجود وذلك عندما تستطيع الدولة أن تدعي بالمصلحة
العامة من أجل التحلل من التزاماتها المفروضة عليها).1
وفضالً عن ذلك فإن ما يبرر عدم األخذ بحالة الضرورة الخوف من أن تستغل الدولة حالة
الضرورة للقيام باالعتداء على غيرها من الدول ،ففي ظل غياب السلطة القضائية الدولية التي
مكنها التحقق من توافر شروط حالة الضرورة قد تلجأ الدولة إلى تفسير شروط الضرورة بما
يتناسب مع مصالحها األمر الذي سيؤدي إلى إشاعة روح الفوضى واالضطراب في المجتمع
الدولي.2
ثالثاً :وأخي اًر فإن األخذ بقاعدة الضرورة يؤدي إلى موقف متناقض فعند اعترافنا للدولة بحق
القيام بعمل عدواني ضد دولة ثالثة بريئة بدعوى الضرورة ،فإنه علينا أن نعترف – ومن باب
أولى – بأن لهذه الدولة الثالثة حق الرد على العدوان الذي وقع عليها عمالً بحقها في الدفاع
الشرعي ،ومن هنا نقع في تناقض حيث أجزنا العدوان كحالة ضرورة ثم أجزنا رد الفعل عليه –
كدفاع شرعي – فضالً عن أن هذا األمر سيؤدي إلى نشوب الحرب بين الدول ،وهذه نتيجة سيئة
ال يهدف إليها القانون الدولي بطبيعة الحال.
وكان هذا الموضوع قد أثير أمام لجنة القانون الدولي في أكثر من مناسبة ،حيث نصت
المادة الثالثة من مشروع إعالن حقوق الدول وواجباتها المقدم إلى مجمع القانون الدولي سنة
 1970على رفض التذرع بوجود حالة الضرورة ،إذ جاء فيه ( ليس ألية دولة أن تقوم بأي عمل
ضد دولة أخرىأو تهديدها ،حتى لو كان هذا الفعل إلنقاذ ذات الدولة التي تقوم به).

1عبدهللا سليمان سليمان – المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي – ص163
2عبدهللا سليمان سليمان – المرجع السابق – ص164
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ثم أثير الموضوع أمام لجنة القانون الدولي عما  1980وذلك عند إقرارها مشروع المواد
المتعلقة بمسئولية الدول ،حيث جاء في المادة  33من هذا المشروع:
 – 1ال يجوز لدولة أن تحتج بحالة الضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعية عن عمل صدر عنها
غير مطابق اللتزام دولي عليها إال في حالتين:
أ -إذا كان هذا العمل هو الوسيلة الوحيدة لصيانة مصلحة أساسية للدولة التي كان االلتزام
قائماً تجاهها.
ب -إذا كان هذا العمل لم يؤثر تأثي اًر ضا اًر بشدة على مصلحة أساسية للدولة التي كان
االلتزام قائماً تجاهها.
 -2وفي جميع األحوال ال يجوز لدولة أن تحتج بحالة الضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعية:
أ -إذا كان االلتزام الدولي الذي ال يطابقه عمل الدولة ناشئاً عن قاعدة قطعية من القواعد
العامة في القانون الدولي .أو؟!
ب -إذا كان االلتزام الدولي الذي ال يطابقه عمل الدولة غير منصوص عليه في معاهدة
تنفي بصورة صريحة أو ضمنية إمكانية االحتجاج بحالة الضرورة بصدد ذلك االلتزام.
ج -إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت في حدوث حالة ضرورة).1
ويبدو من نص هذه المادة أن لجنة القانون الدولي قد اقتنعت برأي القائلين بضرورة تبني
حالة الضرورة في القانون الدولي ،وهي وضعت شروطاً وقيوداً لتحكم التذرع بوجود هذه الحالة.
1الجمعية العامة لألمم المتحدة – الوثائق الرسمية ( )35-9الملحق رقم  – 1980 – 10ص ،70رقم الوثيقة ( )A-35-10وقد
اعتمدت لجنة القانون الدولي نص هذه المادة في اجتماعاتها أثناء الدورة الثانية والخمسون ( جنيف – 1أيار /مايو – 9حزيران /يونيو
 10/2000تموز تموز/يوليو 18-آب/أغسطس )2000علماً أن نص هذه المادة في القراءة الثانية قد أصبح  26بدالً من 33في

القراءة األولى .انظر وثيقة األمم المتحدة:

A/CN.4/A.600-11 Augustus 2000.
وهذا وقد وجهت عدة انتقادات حول صياغة هذه المادة ألن تطبيقها سيكتنفه صعوبات كثيرة بسبب إشارتها إلى ضمان المصالح

األساسية وهو ما يمكن ان يمكن للدول من انتهاك التزاماتها الدولية وذلك نظ اًر لعدم وجود جهات مختصة في القانون الدولي تقوم
بتحديد نوع والضرورات التي مكن االستناد إليها ،فضالً عن أن هذه المادة تحتوي على صياغات غير واضحة (المصلحة األساسية –
خطر جسيم ووشيك )..وعدم وضوح في الصياغة  ..وهذا سيخل بمبدأ المسأواة في السيادة الذي يحظر على دولة ما أن تقرر من

جانب واحد أي المصالح التي يمكن اعتبارها مصالح أساسية لدولة أخرى..
انظر في تفاصيل هذا النقد:

حولية لجنة القانون الدولي – سنة  – 1983المجلد الثاني – الجزء الثاني – األمم المتحدة  -1984ص30
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ولكن ما يهمنا في إطار بحثنا هذا اإلشارة إلى أن اللجنة قد رفضت بصورة قطعية االستناد
إلى وجود حالة ضرورة لتبرير أي عدوان ،وهذا ما يفهم في موضعين مختلفين من المادة – :33
الول– الفقرة  /1ب :والتي تشترطا صحة االعتراف بوجود حالة الضرورة والقبول بتبريرها
أن يكون العمل –غير مشروع – الذي ارتكبته الدولة التي تتذرع بحالة الضرورة – لم يؤثر تأثي اًر
ضار بشدة على مصلحة أساسية للدولة التي تعرضت للعمل غير المشروع –،وهذا ال يتحقق –
اً
بطبيعة الحال – في حالة العدوان الذي يكون استخدام القوة المسلحة هو أداته الرئيسية،
والمصلحة التي يمسها ويؤثر عليها هي سيادة وسالمة استقالل الدولة المستهدفة وهي من أهم
المصالح التي تهدف الدول للحفاظ عليها وتتأثر بشدة بمجرد المساس بها.
وبالتالي فإن الشرط الثاني لقبول االعتداد بحالة الضرورة ال يتحقق إذا كان العمل غير
المشروع الذي ارتكب هو فعل العدوان المسلح.
الثاني– وهو ما أشارت إليه المادة الثانية عندما استثنت ثالث حاالت ،حيث ال يمكن
للدولة أن تحتج بحالة الضرورة إذا توافرت ،وأولى هذه الحاالت تشير إلى أنه ال يمكن التذرع
بحالة الضرورة كمبرر لخرق قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي ،القول هنا أن حظر العدوان
وحظر استخدام القوة في العالقات الدولية هو من أولى القواعد الدولية اآلمرة التي ال يجدي نفعاً
التذرع بوجود حالة ضرورة لخرقها وعدم االمتثال ألحكامها.
ومن هنا يمكن القول أن نص المادة –  – 33من مشروع قانون مسئولية الدول ،قد أقر
وأكد المبدأ الذي سبق وأكدته المادة الخامسة – فقرة – 1من قرار تعريف العدوان ،والتي تقضي
بعدم قبول أي مبرر وأياً كانت طبيعته لتبرير أعمال العدوان.
ولذلك يرى الباحث هنا إلى أن استخدام القوة المسلحة تحت مبرر وجود حالة الضرورة هو
من قبيل أعمال العدوان المحظور والذي يرتب المسئولية الدولية على مرتكبه ،والشك في أن عدم
االعتداد بحالة الضرورة ما هي إال مجرد ادعاء سياسي ال يرتكز على أي مبرر قانوني وهو ما
سبق وأكدته محكمة نورمبرغ لمجرمي الحرب والتي اعتبرت أن حالة الضرورة لم تُعد إطالقاً
كجزء من القانون الدولي وأن انتهاكاتها كانت دائماً محل رفض وتنديد من العالم المتمدن.
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الفصل الثالث
مد مشروعية الحروب إسرائيلية واآلثار المترتبة عليها
كما أوضحنا من خالل الفصلين السابقين أن ما تقوم به إسرائيل ال يتطابق مع شروط
الدفاع الوقائي وال الدفاع الشرعي ،لذلك يجب علينا ان نتبنى وجهة النظر المضادة وهي إذا
كانت أعمال إسرائيل ال تعتبر أعماالً مشروعة حسب القانون الدولي ،فكيف نستطيع ان نكيف
تلك األعمال؟ ومادامت هي أعماالً غير مشروعة فلماذا لم يتم اتخاذ المقتضى القانوني الدولي
بحق إسرائيل؟
وهل هناك معوقات تمنع من تقديم إسرائيل لمحاكمة على تلك األعمال غير المشروعة؟
هذا ما سنحاول االجابة عليه من خالل مباحث هذا الفصل ،على ان نتطرق في المبحث األول
لتلك األعمالغير المشروعة ،ونقصد بها أعمال الحرب اإلسرائيلية ،ومن ثم المسئولية الجنائية
المترتبة على تلك األعمال ثم نتطرق أخي اًر في المبحث الثالث إلى كيفية تقديم قادة إسرائيل
للمحاكمة.
المبحث الول :عدم مشروعية الحروب اإلسرائيلية.
المبحث الثاني :اآلثار المترتبة على عدم مشروعية الحروب اإلسرائيلية.
المبحث الثالث :كيفية تقديم قادة إسرائيل للمحاكمة.
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المبحث الول
عدم مشروعية الحروب اإلسرائيلية
كما أشرنا سابقاً فإن هناك شروطاً البد من توافرها للقول بتوافر الحق الطبيعي للدول
للدفاع عن نفسها سواء عما قالوا بالدفاع الشرعي أو الدفاع الوقائي ،فهل هذه الشروط تنطبق
على أعمال الحرب اإلسرائيلية علماً بأن إسرائيل دائما ما تحتج بأن حربها هي حرب دفاعية لذلك
يجب علينا ان نتطرق لتلك الحروب اإلسرائيلية والتي حاولت إيهام العالم بأن ما تقوم به دفاع
شرعي أو وقائي واعلم أن تلك الحروب والممارسات اإلسرائيلية كثيرة ولكنني هنا سأكتفي بذكر
الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد الدول العربية واخص منها حرب عام  1967والحرب على
قطاع غزة عام  2008والتي ادعت فيها إسرائيل بأن ما تقوم به حروب دفاعية مشروعة .
لكل ما سبق فإنني سأقوم بتقسيم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب على النحو اآلتي:
المطلب الول  /حرب عام .1967
المطلب الثاني  /الحرب على غزة عام .2008
المطلب الثالث  /دحض المزاعم اإلسرائيلية.
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المطلب الول
العدوان اإلسرائيلي على الراضي العربية عام 1967
كل من
في الخامس من يونيو عام  1967قامت آلة الحرب اإلسرائيلية بشن هجوم على ً

مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والذي أسفر عن استيالء إسرائيل على شبه جزيرة سيناء والضفة
الغربية لنهر األردن ومرتفعات الجوالن ،وقطاع غزة وقد ادعت إسرائيل بأن ذلك من قبل
اإلجراءات والتدابير الدفاعية الالزمة لمنع وقوع عدوان حتمي على إسرائيل وأن عملها من قبيل
أعمال الدفاع الشرعي والوقائي.1وذلك وفقا للحجج اآلتية-:
الحجج اإلسرائيلية في تبرير الهجوم اإلسرائيلي على الراضي العربية
أوال -:حالة الحرب بين إسرائيل والدول العربية (عدم وجود هدنة )
وهي الحجة األولى التي تمسكت بها إسرائيل حيث انه بعد انسحاب قوات الطوارئ
الدولية بطلب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتاريخ 16مايو  ، 1967اعتبرت إسرائيل
نفسها في حالة دفاع شرعي حيث اعترض المندوب اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة على قرار
مصر بطلب سحب قوات الطوارئ الدولية،وقد اعتبر بعض كتاب القانون الدولي والكتاب
اإلسرائيليين أن هذا اإلجراء المصري مخالف ألحكام الميثاق استنادا إلى أن الميثاق ألغى حالة
الحرب.2
حيث كانت إسرائيل ترى أيضاًأنه يلزم من الناحية القانونية أن يتم االتفاق بين مصر
واسرائيل على هذا الطلب حتى يكون االنسحاب قانونيا ثم إن قيام مصر بإجبار قوات الطوارئ
الدولية على االنسحاب من مصر بهذه الطريقة هو من األدلة الدامغة التي ال تقبل الجدل على
أن مصر قد بيتت النية للهجوم على إسرائيل .
1تيسير شوكت النابلسي ،االحتالل االسرئيلي لألراضي العربية ،في ضوء القانون الدولي ،سلسلة كتب فلسطينية  -62منظمة التحرير
الفلسطينية بيروت -1975ص42

2مقال للفقيه باكستر في المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد السادس عشر صفحة  19608مشار إليه عند د /تيسير النابلسي
المرجع السابق ص 45وانظر أيضا تصريحات وزير الدفاع اإلسرائيلي في صحيفة القدس  1967/6/9الصادرة بمدينة القدس
كذلك تصريحات له أمام الكنيست اإلسرائيلي بجلسة  1967/6/21الواردة في كتاب محاضر جلسات الكنيست اإلسرائيلي
ص 742إصدار مؤسسة األهرام القاهرة سنة  1971وكذلك تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيلي أمام الجمعية العامة في الكتاب
السنوي لألمم المتحدة سنة 1967ص 196مشار أيضا له في المرجع السابق ص45
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وقبل الرد على وجهة النظر اإلسرائيلية نريد التطرق إلى انه قبل قيام إسرائيل بشن
الهجوم كان هناك هدنة بين الدول العربية ،واسرائيل والسؤال المطروح اآلن:
هل الهدنة الموقعة بين طرفي النزاع تنهي حالة الحرب أم ال ؟
ولإلجابة على هذا التساؤل سنقوم في البداية بمعرفة ما هي الهدنة حيث تعرف الهدنة
بأنها وقف مؤقت للعمليات المسلحة يتوصل إليها المتحاربان وهي ذات طبيعة مؤقتة 1يتضح من
هذا التعريف أن الهدنة بين الطرفين ال تنهي حالة الحرب وتظل حالة الحرب قائمة بعد عقد
الهدنة  ،إال أن هناك جانب من الفقه يرى أن الهدنة تنهي حالة الحرب القائمة.2
ويستندون في ذلك إلى انه ليس في القانون الدولي مبدأ محدد ينظم كل أوضاع الهدنة
ويضيفون أن لكل هدنة ظروفها وشروطها الخاصة ،ويؤيد أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم
باالتي-:
 -1إن العمل الدولي جرى بعد الحربين العالميتين على إنهاء حالة الحرب بعد عقد الهدنة
دون عقد معاهدات صلح.

 -2أن نصوص تلك الهدنة من نوع الهدنة العامة ألنها عقدت بواسطة مجلس األمن.
 -3أن تلك الهدنة طويلة وهي منذ  ،1949بمعنى أنها أنهت حالة الحرب من الناحية
الواقعية.

 -4إن قرار مجلس األمن بخصوص حرية المالحة اقر من وجهة النظر اإلسرائيلية بأن
حالة الحرب لم تكن قائمة عندما قرر حق السفن اإلسرائيلية في المرور من قناة

السويس.

ويرد الدكتور محمد حافظ غانم على تلك الحجج السابقة بما يأتي -:
 -1إن القاعدة القانونية الثابتة تقضي بأن الهدنة ال تنهي حالة الحرب.

 -2إ ن النص بعدم جواز استئناف القتال هو التزام اتفاقي دولي يترتب على مخالفته مسؤولية
دولية ولكنه ال يعتبر معاهدة صلح .

 -3إن تدخل مجلس األمن ال يغير من طبيعة االتفاقية وال يرتب آثار قانونية .
1أوبنهايم  ،مشار إليه عند تيسير النابلسي ،المرجع السابق ص45

 2Max Sorensen law of wall and Neutrality Manual of international lawمشار إليه عند تيسير النابلسي المرجع

السابق ص 47
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 -4أن قرار مجلس األمن كان يهدف إلى تفادي حالة واقعية تهدد األمن الدولي ولم يعتمد
على قاعدة مستقرة في القانون الدولي.1

ويرى الباحث هنا أن الهدنة ال تنهي الحرب بموجب القانون الدولي ولكن قد تنهي الحرب
واقعيا لذلك البد من التفرقة بين الهدنة التي ال يتخللها أي خروقات وتستمر فترة من الزمن فإنها
تنهي حالة الحرب واقعيا ومن الممكن أن تنهي حالة الحرب نهائيا  ،أما إذا كانت الهدنة غير
مستقرة بطبيعتها كما عندنا اآلن حيث إن إسرائيل دائما ما تقوم بخرق اتفاقات الهدنة بحجة
المحافظة على األمن والرد على هجمات وغيره وما أشبه اليوم باألمس فما زالت إسرائيل تتمسك
بنفس الحجج رغم مرور أكثر من أربعين سنة .
خالصة ما سبق أن إسرائيل تحججت بأن هناك حالة حرب قائمة بين الدول العربية
واسرائيل ،مما يؤدي إلى حق إسرائيل في ممارسة الدفاع الوقائي أو الحرب الدفاعية ،الن حالة
الحرب تعتبر خطر محدق يهدد إسرائيل.
ويرد الباحث على ذلك بما يأتي -:
 -1إن قيام مصر بطلب سحب قوات الطوارئ الدولية وارسالها تعزيزات عسكرية هو من
قبيل حق مصر الثابت في الدفاع عن األراضي العربية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك
وهو يعد من قبيل التدابير الدفاعية الجماعية المنصوص عليها في المادة (. )51

 -2إنه حتى مع القول بمشروعية الدفاع الوقائي فإن إسرائيل والحالة هذه ال تملك شروطه
كما سبق ثم إنها باحتاللها لسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية لنهر األردن تكون متجاوزة
بصورة واضحة للشروط التي أوضحتها في الدفاع الوقائي .

 -3أن كافة الق اررات والتوصيات والق اررات الصادرة عن مجلس األمن أو الجمعية العامة
لألمم المتحدة جميعها تقر بأن هجوم إسرائيل على الدول العربية لم يكن من قبيل
اإلجراءات الدفاعية المشروعة بل هو من قبيل األعمال العدوانية الممنوعة والمحرمة
ويتضح ذلك من نصوص الق اررات الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة .

 -4أثبتت مجريات حرب  1967وما تمخض عنها وتصريحات كبار المسئولين اإلسرائيليين
أن إسرائيل لم تمارس حرب دفاعية وأنها لما تكن تواجه خطر محدق وان الهدف من

1

محمد حافظ غانم ،التكيف القانوني للموقف في عالقة مصر بإسرائيل ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،القاهرة ،المجلد 13

ص42، 41
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الهجوم اإلسرائيلي هو احتالل األراضي العربية وتدمير القوة العسكرية العربية متمثلة في

مصر.1

 -5ثابت من تقرير السكرتير العام لألمم المتحدة في ذلك الوقت أن إسرائيل رفضت السماح

بعبور القوات الدولية إلى حدودها وهذا الموقف دليل قوي على أن العملية بالنسبة

إلسرائيل لم تكن مطلقا تفادي هجوم مسلح متوقع.2
ثانيا :إغالق المضايق

اعتبرت إسرائيل أن قيام مصر بإغالق المضايق سببا رئيسيا من أسباب الحرب حيث أن
ذلك الهجوم يعتبر هجوما دفاعيا وفقا للمادة ( )51من الميثاق ،وقد أيد إسرائيل بعض الفقهاء
أمثال لوتر بارخت وروالين هيجر ووليم أونريان ،وقد ساقوا الحجج التالية.3
 -1إنه لم تكن هناك حالة حرب قائمة بين إسرائيل والدول العربية قبل حرب حزيران باعتبار
أن اتفاقيات الهدنة بين الدول العربية واسرائيل أنهت حالة الحرب .

 -2إن مضيق تيران ممر مائي دولي وإلسرائيل حق المرور البري عالوة على أن اتفاقية

جنيف  1958تجيز المرور عبر المضيق لذي يصل بين البحر العام وأعالي البحار وأن
قيام مصر بإغالق المضيق يعتبر من األعمال الحربية العدوانية تجاه إسرائيل.4

 -3إن الحصار البحري لميناء دولة أخرى يعتبر احد أعمال العدوان الذي يبرر اللجوء
الستعمال القوة دفاعا عن النفس.5

 -4أن هذا اإلجراء جاء مخالفا للشروط التي تم بموجبها االنسحاب.
وهنا يرد الدكتور تيسير النابلسي على هذه الحجج بما يأتي -:
1محمد حافظ غانم ،المرجع السابق ،ص45

2رانه عطاهلل  ،الضربات االستباقية ،مرجع سابق ،ص217
3المرجع السابق ص220

4عائشة راتب ،بعض الجوانب القانونية للصراع العربي اإلسرائيلي ،مرجع سابق ،ص273

5تيسير النابلسي ،مرجع سابق ص 59انظر مقال روز البن هيجيز وآخرين مكتوب بالعبرية وهو للكاتب يوسف حلمي بعنوان الدفاع
عن النفس في ميثاق األمم المتحدة مشار إليه عند تيسير النابلسي المرجع السابق ص 60صرح الجنرال احتياط متتياهو بيلبد

المحاضر في تاريخ الشرق األوسط جامعة تل أبيب أن القول بان إسرائيل كانت تواجه خطر اإلبادة وأنها حاربت من اجل المحافظة
على بقائها هو خديعة ولدت وتطورت فقط بعد الحرب وأضاف جبن جند الجيش اإلسرائيلي طابقة التى زادت كثي ار على قوة المصريين

لم يصدق إنسان عاقل أن كل هذه القوة كانت ضرورية للدفاع عن النفس في وجه التهديد المصري  .انظر ذلك في صحيفة االتحاد
الصادرة في القدس بتاريخ  1962/6/14وهارتس  1973/7/19مشار إليه عند تيسير النابلسي المرجع السابق ص56

انظر تقرير السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة رقم  7896فقرة  10ص  111مشار إليه أيضا عند تيسير النابلسي المرجع السابق
ص60
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 -1إن من حق مصر اتخاذ كافة اإلجراءات التي يعطيها قانون المتحاربين بخصوص
حماية أراضيها وذلك حتى بمنع مرور السفن المعادية من مياهها اإلقليمية بل أيضا
وحق تفتيش السفن المحايدة وهذا ما فعلته مصر عندما حظرت مرور السفن اإلسرائيلية

والمواد االستراتيجية التي تسهم في دعم المجهود الحربي لدولة هي معها في حالة حرب.

 -2هذا اإلجراء الذي اتخذته مصر يتفق مع حقوق السيادة التي تملكها الدولة التي تكون في
حالة حرب على كونها صاحبة اإلقليم المطل على المضيق.1

 -3إن وجود إسرائيل في منطقة ايالت مخالف التفاقيات الهدنة بين إسرائيل والدول العربية
فقد قامت إسرائيل باحتالل هذه المنطقة بعد توقيع اتفاقية الهدنة مع مصر بأسبوعين
وصدر قرار من مجلس األمن رقم  1950/59يدعو إسرائيل لالنسحاب من هذه المنطقة

واعتبرت لجنة الهدنة المشتركة اإلجراء اإلسرائيلي خرقاً للمادة  4من اتفاقية الهدنة .

 -4إن ادعاء إسرائيل باستخدام حق الدفاع الشرعي ال يوجد ما يبرره من أحكام ميثاق األمم
المتحدة حيث إن إغالق مصر المضيق حسب إدعاء إسرائيل يمكن اعتباره من قبيل
العدوان االقتصادي ،والذي أيضا ال يبرر استخدام القوة حيث انه قد اشرنا في المبحث
الثاني أن العدوان االقتصادي ال يعتبر من قبيل أعمال العدوان حيث تم رفض طلب

الب ارزيل بذلك.2

ويرى الباحث في هذا الخصوص انه بعد استقراء جميع اآلراء السابقة والحجج التي ساقها جانب
الفقه اإلسرائيلي ومن شايعه أنها تدور حول سببين رئيسين -:
السبب ال ول  /إغالق مصر لمضيق تيران واعتبار إسرائيل انه عمل عدواني ال يجوز ويستوجب
حياله أعمال الدفاع الشرعي .
السبب الثاني  /وهو أعمال الفدائيين في تلك الفترة على إسرائيل وقيام مصر بأعمال اتفاقية
الدفاع المشترك ونقل وحدات عسكرية وتعزيزات إلى الجهات الثالثة(مصر– سوريا – األردن).
وبخصوص السبب األول يرى الباحث أن إغالق مصر لمضيق تيران هو السبب الرئيسي
حتى لعدم اعتبار مجلس األمن الهجوم اإلسرائيلي في عام  1967هو من قبيل أعمال العدوان
وهو ما تمسكت به إسرائيل .
1عائشة راتب ندوة خاصة بمياه خليج العقبة ومضيق تيران بحث منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي العدد  17عام  1979ص
 22مشار له عند تيسير النابلسي المرجع السابق.

2

راجع الفصل الثاني – المبحث الثاني من هذه الرسالة
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لذلك يجب أن نولي هذا الموضوع االهتمام لما يمثله من أهمية لبيان الموقف القانوني للدول
العربية .
لذلك نبدأ هنا من معرفة وتحديد طبيعة مضيق تيران ،واقصد هنا تحديد مركزه القانوني ،فهل
ممر دولياً حيث يعرف الممر الدولي بأنه ذلك
مضيق تيران ،يعتبر مياهاً دولية أو بصورة أصح اً
الممر الذي يربط بين بحرين دوليين أو بحر عالي وبحر إقليمي.1
وعلى ذلك فإذا اعتبرنا أن مياه خليج العقبة مياه دولية واتصالها مع مياه البحر ،فعلى ذلك
ممر دولياً وبالتالي ال يجوز لمصر إغالق ذلك الممر.2
يعتبر اً
إال أن هناك جانباًآخر من الفقه يعتبر مضيق تيران من قبيل المياه الداخلية للدول العربية
المطلة على خليج العقبة على اعتبار أن خليج العقبة هو خليج تحكمه أوضاع خاصة تتمثل في
كونه لم يستخدم في المالحة الدولية ومن ثم يسري على المضيق نفس األحكام التي تسري على
الخليج الموصل إليه وبالتالي يعتبر من المياه الداخلة وال يسري عليه قيد المرور البري وبناء
ممر دولياً لذلك يجوز لمصر والدول العربية المطلة عليه إغالقه
على ذلك ال يعتبر مضيق تيران اً
في وجه كافة الدول.3
ويضيف الباحث هنا انه رغم أهمية تحديد موقع المضيق إلى أنني اعتقد أن المضيق ال
ممر مائياً وقت بدء الهجوم اإلسرائيلي ،ألنه عندما قامت مصر بعقد
يعتبر مضيقاً دولياًأو
اً
معاهدة سالم مع إسرائيل فقد جاء في المادة ( )2/5على اعتبار مضيق تيران وخليج العقبة من
الممرات المائية الدولية المفتوحة.

1فكري أحمد سنجر -مشكلة المرور في خليج العقبة غير مضيق تيران ،رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة ،عام  1978ص 731
2يطلق مصطلح المضيق جغرافيا على أي ممر طبيعي بين كتل ارضية توصل بين بحرين وحسب قانون البحار لكي يكون المضيق

مستخدم في المالحة البحرية يجب إلى جانب العنصر الجغرافي وهو الربط بين بحرين دوليين أو إقلميين يجب ان يكون هناك جانب

وظيفي ويعني بذلك ان يكون قد تم استخدامه في الممرات الدولية فترة من الزمن وبناء على ما سبق وحسب مضيق تيران وتطبيق

األحكام الحديثة بشان المضائق البحرية يؤدي ذلك انه يوجد مرور بري عليه بالتبعية .للمزيد حول هذا الموضوع /راجع فكري مسنجر

مرجع سابق ص 735وما بعدها وأيضا المؤتمر الثالث لقانون البحار المشار إليه عند رانه عطاهلل الضربات االستباقية مرجع سابق د.
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هذا من جانب ومن جانب آخرفإن قرار مجلس األمن رقم ( )242الذي صدر في 23
أشيرلى
ا
نوفمبر  1967قد نص أيضا على ضمان المالحة في الممرات الدولية في المنطقة وهنا
أن إسرائيل هي التي طلبت من مصر في اتفاقية كامب ديفيد اعتبار مضيق تيران مياه دولية
بمعنى انه لم تكن قبل ذلك.1
ممر دولياً وحسب اتفاقية جنيف
يضيف الباحث أيضا انه حتى ولو اعتبر مضيق تيران اً
للممر اإلقليمي والمنطقة المالصقة لسنة  1985قد أقرت منع المرور غير البري وأقرت حق
الدول الشاطئية في وقف مرور السفن أو المالحة في أجزاء تحددها في بحرها اإلقليمي (وقف
المرور البري) إذا كان الزما لحماية أمنها.2
وعليه فإنه يجوز للدولة عندما تكون في حالة حرب ممارسة حقوق المحاربين ومن بينها
الحق في منع سفن األعداء من المرور في مياهها اإلقليمية لكل ما سبق فإنه يتضح عدم أحقية
إسرائيل في السبب األول .
وبخصوص السبب الثاني فقد ادعت إسرائيل أن األعمال التي يقوم بها الفدائيون
الفلسطينيون وكذلك إعالن مصر الوقوف إلى جانب سوريا وقيامها بتنفيذ معاهدة الدفاع المشترك
وكذلك عقد اتفاقية دفاع مشترك بين مصر واألردن ومن ثم انضمت إليها العراق  ،وعلى ذلك
فإن موقف الواليات المتحدة والتي كانت منحازة ومؤيدة للموقف اإلسرائيلي الذي تذرع بالدفاع
الوقائي لتفادي وقوع هجوم محقق على إسرائيل ولقد كان التدبير الدفاعي الوحيد الممكن
والمناسب لدرء الخطر ومنع تدمير دولة إسرائيل بل أكثر من ذلك فقد أعلن الرئيس األمريكي
ليندون جونسون أن التصرف المصري يعتبر عمال عدوانيا وغير مشروع ويعد تهديدا للسالم في
المنطقة.3
وهنا نشير إلى نقطة في غاية األهمية وهي التي تذرعت بها أيضاإسرائيل وهي عدم إصدار
مجلس األمن قرار إدانة صريح يعتبر أعمال إسرائيل أعماالً عدوانية وهو ما أيد موقفها بشده ،
1عائشة راتب ،مرجع سابق ،ص296

2مشار اليه عند فكري سنجر ،المرجع السابق ص 71وكذلك عائشة ،المرجع السابق ص223
3رانة عطا هللا ،الضربات االستباقية ،مرجع سابق ص232
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وهو ما حدث أيضا أثناء عدوان إسرائيل الشامل في عام  2011، 2008على غزة حيث لم
يصدر قرار واضح كما سنرى في حينه بإدانة إسرائيل .
وهنا نقول:إن عدم إدانة مجلس األمن بصورة واضحة للعدوان اإلسرائيلي في عام  1967ال
يعني أن أعمال إسرائيل دفاعية ،حيث انه من المعروف أن مجلس األمن بحاجة إلى موافقة
أعضائه على القرار باإلضافة وهذا هو األهم موافقة الدول الخمس دائمة العضوية  ،وهذا ما ال
تستطيع الدول العربية فعله حيال رفض مجلس اآلمن إصدار قرار بإدانة إسرائيل .
كما أن قرار مجلس األمن رقم  242قد طالب إسرائيل وبصورة واضحة باالنسحاب من
األراضي التي احتلها في النزاع األخير وانهاء حالة الحرب في دول المنطقة وكذلك احترام السيادة
اإلقليمية لها .
وبناء عليه فمجلس األمن وان لم يقم بإدانة إسرائيل بارتكاب جريمة عدوان فانه اعتبر
أعماإلسرائيل غير مشروعة بدليل انه طالبها باالنسحاب من األراضي العربية ،هذا من ناحية ،
ومن ناحية أخرى فإن شرط اللزوم أو الضرورة والذي يقضي عدم اللجوء إلى القوة إال بعد استنفاد
كافة الوسائل السلمية الممكنة والواجبة االتباع لحل النزاع سلميا وهي طرق معروفة ومحددة
ويأتي على رأسها ضرورة عرض النزاع أوالً على مجلس األمن للقيام بمسؤولياته المحددة طبقاً
ألحكام الميثاق لذلك ال يجوز للدولة أن تلجا مباشرة إلى استخدام القوة المسلحة إال إذا استحال
اللجوء إلى مجلس األمن فلماذا لم تلجا إسرائيإللى مجلس األمن إذا اعتبرنا أنها في حالة دفاعية؟
فالواقع يؤكد أن إسرائيل هي البادئة بالعدوان ،والدول العربية كانت في موقف المدافع على
طول الخط وعلى هذا فإنه ينتفي الشرط األول لقيام حالة الدفاع الوقائي .
ونأتي للشرط الثاني وهو شرط التناسب والذي يجب توافره سواء في حالة التدابير الدفاعية
ضد هجوم مسلح وقع بالفعل (دفاع شرعي) أو في حالة دفاع وقائي وهو يعني التماثل بين الفعل
ورد الفعل والذي حدث أن إسرائيل قامت باحتالل األراضي العربية في مصر وسوريا واألردن
وفلسطين فهل كان هذا الرد متناسباً مع ما تدعيه إسرائيل من عمليات فدائية واغالق ممرات
مائية؟حيث قامت إسرائيل باحتالل أراضي وانتهاك السيادة اإلقليمية ألربع دول ،وهذا ما حاولت
إيصاله من خالل هذه الرسالة فال داعي للبحث بشرعية الدفاع الوقائي من عدمه لذلك فإنني
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اكرر انه إذا كانت إسرائيل تدعي الدفاع الوقائي فحتى شروط الدفاع الوقائي غير متوافرة بصرف
النظر عن مشروعيته من عدمه .
المطلب الثاني
الحرب على غزة في عام 2008م
في األيام األخيرة من عام  2008والعالم يستعد لوداع عام مضى واستقبال عام جديد فوجئ
العالم بقيام الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بالعدوان العسكري على غزة بعد فترة هدوء
استمرت حوالي ستة أشهر بين فصائل المقاومة والكيان الصهيوني انتهت في 2008/12/19م
وهنا أؤكد على وجود هدنه سبقت تلك الهجمة برعاية مصرية لمحاولة ربط هذا العدوان بعدوان
عام 1967م والذي حدث أيضا بعد هدنه ،وهذا ما سنحاول توضيحه خالل هذا المطلب .
إن قوات االحتالل قد شنت عدواناً ساف اًر مخالفاً لكل وألبسط قواعد القانون الدولي وميثاق
األمم المتحدة وكل المواثيق واالتفاقيات التي عقدت ليس في العصر الحديث بل وصل األمر
إلى مخالفة حتى قواعد القانون الدولي التقليدي.1
فقد ضربت قوات االحتالل الصهيوني ليس عرض الحائط فقط بقواعد القانون الدولي بل
حتى بقواعد حقوق اإلنسان واتفاقية جنيف وكذلك الجرائم الدولية الواردة في المادة ()5في النظام
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
واذا أردنا حصر تلك األعمال العدوانية اإلسرائيلية فلن نستطيع تعدادها  ،الغريب في األمر
أن إسرائيل قد بررت هجومها كالعادة بالدفاع الشرعي عن أمن مواطنيها في األراضي المحتلة
عام  1948من إطالق صواريخ المقاومة وذلك حسب ادعاءإسرائيل .
الغريب في األمر أن مجلس األمن قد تذكر مسؤولياته في حفظ السلم واألمن واصدار
القرار رقم  860بتاريخ  2009/1/9أي بعد أن استمر العدواني اإلسرائيلي أكثر من  14يوماً
ورغم تآخر مجلس األمن وذلك بسبب الفيتو األمريكي وضغط إسرائيل واللوبي الصهيوني صمد
أبناء قطاع غزة أمام آلة العدوان الغاشمة والتي قبل قليل أشرنا أنها استطاعت الهجوم على أربع

1السيد مصطفى أبو الخير – الحرب األخيرة على غزة ،مرجع سابق ،ص7
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دول عربية في آن واحد وعلما بأننا هنا ال نبالغ إذا قلنا أن إسرائيل تملك ترسانة عسكرية تعد
أقوى ترسانة موجودة في العالم أو على األقل تعتبر من أقواها.
فقد صدر القرار رقم  860وهنا أريد أن أنقل حرفيا نص القرار كالتالي ( إن مجلس األمن
إذ يذكر بجميع ق ارراته السابقة ذات الصلة بما فيها الق اررات رقم  242عام 1967وقرار 238
عام  1973وقرار  1397عام  2002وقرار  1515عام  2003وقرار  8502عام  2008واذ
يشدد على أن قطاع غزة يؤلف جزءا متكامال من األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967
ويشكل جزءاً من الدولة الفلسطينية.
واذ يؤكد على أهمية سالمة المدنيين وعيشهم ،واذ يعبر عن قلقه العميق من تصاعد العنف
وتدهور الوضع وتحديدا الخسائر الضخمة بين المدنيين منذ رفض تمديد فترة التهدئة ،ويؤكد أنه
تجب حماية السكان المدنيين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،واذ يعبر عن قلقه العميق أيضا من تعقد
األزمة اإلنسانية في غزة واذ يشدد على الحاجة إلى ضمان التدفق االعتيادي والمستمر للسلع
والناس من خالل معابر غزة.
واذ يقرر بالدور الحيوي الذي تضطلع به منظمة األمم المتحدة إليواء الالجئين
الفلسطينيين وتشغيلهم (األونروا) في تأمين المعونة اإلنسانية واالقتصادية داخل غزة  ،واذ يذكر
بأن الحل الدائم للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني يمكن أن يتحقق فقط بالوسائل السلمية واذ يعيد تأكيد
حق كل الدول في المنطقة بالعيش بسالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا .
 -1يشدد على الضرورة ويطالب بوقف فوري ودائم يحترم تماما يؤدي إلى انسحاب تام
للقوات اإلسرائيلية من غزة .

 -2يدعو إلى توفير التوزيع للمساعدة اإلنسانية في غزة من دون عائق بما في ذلك الغذاء
والوقود والعناية الطبية.

 -3يرحب بالمبادرات الهادفة إلى إيجاد وفتح ممرات إنسانية وآليات أخرى من أجل إيصال
مستمر للمعونة اإلنسانية.

 -4يدعو كل الدول األعضاء على دعم الجهود الدولية من أجل تخفيف الوضع اإلنساني
واالقتصادي في غزة من خالل المساهمات اإلضافية الضرورية الملحة إلى األونروا ومن

خالل لجنة االتصال الخاصة.
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 -5يندد بكل أنواع العنف واالعتداءات الموجهة ضد المدنيين وكل أنواع اإلرهاب .

 -6يدعو كل الدول األعضاء إلى تكثيف جهودها لتوفير الترتيبات والضمانات في غزة من

أجل التوصل إلى وقف دائم إلطالق النار والتهدئة بما في ذلك الحيلولة دون التهريب
غير الشرعي لألسلحة والذخائر ولضمان إعادة فتح لنقاط العبور بشكل دائم على أساس

اتفاق عام  2005على الحركة والوصول بين السلطة الفلسطينية واسرائيل وبالنظر إلى
هذا الشأن يرحب بالمبادرة المصرية والجهود الدولية واإلقليمية الجارية .

 -7يشجع الخطوات الملموسة المتخذة نحو المصالحة الداخلية الفلسطينية بدعم جهود
الوساطة المصرية وجامعة الدول العربية ،كما عبر عنها القرار المتخذ في  26تشرين

الثاني لعام  2008وتطابقا مع قرار مجلس األمن  1850والق اررات واإلجراءات ذات
الصلة .

 -8يدعو إلى تجديد الجهود الملحة لكل األطراف والمجتمع الدولي للتوصل إلى سالم شامل
يرتكز على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب
بسالم وأمن وحدود معترف بها بحسب الرؤية في قرار مجلس األمن رقم  1850ويعيد

التذكير أيضا بأهمية مبادرة السالم العربية .

 -9يرحب بتفكير الرباعية بالتشأور مع كل األطراف بعقد اجتماع دولي في موسكو عام
 2010-2009بقرار إبقاء القضية قيد النظر.1

وير د /السيد أحمد أبو الخير بطالن هذا القرار وأنه صدر معيب لألسباب التالية-: 2
 -1هذا القرار أقرب إلى بيان رئاسي عن المجلس منه إلى القرار لخلوه من مواد اإلسناد من
ميثاق األمم المتحدة .

 -2نص القرار في ديباجته على التذكير فقط وليس المطالبة بتطبيق ق اررات مجلس األمن .
 -3عدم صدور القرار وفقا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة علما بأن الوضع ينطبق
عليه الفصل السابع لوجود تهديد للسلم واألمن الدوليين .

 -4لم ينص القرار على تحديد وقت محدد النتهاء الحرب ولم ينص على آلية تراقب وقف
إطالق النار .

 -5يساوي بين أطراف الحرب وقد تناسى القرار مشروعية عمل المقاومة حسب نص المادة
 51من الميثاق .
1قرار مجلس األمن رقم  1860مشار إلية عند كل من د /عبد القادر جرادة – القضاء الدولي الجنائي والحرب على غزة المجلد الثاني
مرجع سابق ص ، 781وكذلك عند د /السيد احمد أبو الخير الحرب األخيرة على غزة مرجع سابق ص 12، 11
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 -6اعتمد القرار على اتفاقية المعابر عام  2005رغم عدم مشروعيتها وحاول القرار منع
وصول األسلحة إلى الفلسطينيين ولم يدين إسرائيل بشكل واضح .

رغم أن الباحث يتفق مع وجهة نظر الدكتور السيد مصطفى أبو الخير حول وجود تجاوزات
وهيمنة قوة على قرار مجلس األمن وخاصة محاولة جعل العدوان حالة نزاع بين طرفين فلسطيني
واسرائيلي إال أنني رغم ذلك أرى ومن وجهة نظر القانون الدولي أن هذا القرار فيه الكثير من
نقاط القوة كان من الممكن استغاللها من قبلنا كفلسطينيين وهي -:
 -1اعترف القرار في ديباجته بالهدنة الموقعة بين إسرائيل وفصائل المقاومة بغزة ،وهذا يعني
اعتراف المجتمع الدولي بالمقاومة الفلسطينية كحركات تحرر وطني واقصد هنا حركة

المقاومةاإلسالمية حماس ،لذلك فال يجوز بعد ذلك تصنيف تلك الحركات بأنها إرهابية
حيث أنها حركات تحرر وطني وهذا ما حدث أيضا عندما تم توقيع صفقة التبادل برعاية
مصرية ألمانية حيث تمت في إطار المقاومة المشروعة في آخراج أسرانا البواسل من

سجون العدو اإلسرائيلي هذا من جانب .

 -2اعتراف القرار أيضا في ديباجة بأن غزة جزء من األراضي المحتلة عام  1967وكذلك
اعترافه الصريح بأنها جزء من الدولة الفلسطينية المستقلة أي بمفهوم المخالفة أن عدوان

إسرائيل يعتبر انتهاكاً لنص المادة  4/2من الميثاق.

 -3اعتقد أن أهم نقطة في هذا القرار عدم اعترافه بم ازعم إسرائيل بأن حربها دفاعية ،نعم
القرار لم يعتبر أعمال إسرائيل عدوانية ولكنه أيضاآخرجها من نطاق األعمال المشروعة

فهي إذا توصف بأنها أعمال غير مشروعة بمفهوم المخالفة ولكنها غير عدوانية أيضا
حسب القرار ولكن في المقابل اعترف القرار بصورة ضمنية بأن أعمال المقاومة

الفلسطينية هي أعمال تحرر ولكنه طالب بحماية المدنيين حتى في النزاعات بهدف يجب
فعال حماية المدنيين من كال الطرفيين  ،وبشأن ذكر القرار في البند السادس منه عدم

تهريب السالح غير الشرعي فسالح المقاومة شرعي لذلك ال ينطبق عليه القرار بموجب
ميثاق الجامعة العربية توجد اتفاقية دفاع مشترك بين الدول العربية فحسب هذه االتفاقية

يجوز من خاللها تزويد المقاومة الفلسطينية بالسالح وبطريقة علنية ومشروعة وليس كما

يدعي القرار لذلك كان يجب الرد على ذلك القرار حتى وان رفضنا مضمون القرار.

 -4يندد القرار بكل أنواع العنف واالعتداءات الموجهة ضد المدنيين وكل أنواع اإلرهاب
واعتقد هنا أن هذا القرار ينطبق عليه قول حق مقصود به باطل فنحن ضد اإلرهاب

والذي يستخدم كذريعة لقتل اآلمنين والمدنيين فلماذا مثال لم يلجأ العرب لطلب من
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مجلس األمن لتحديد األعمال اإلرهابية أليس قتل حوالي  1000فلسطيني واصابة
اآلالف وهدم مئات المنازل والمساجد واستخدام األسلحة المحرمة دوليا حتى في الحروب

بين الدول تحرم تلك األسلحة .
لماذا لما يلجأ العرب أو نحن كفلسطينيين وبناء على ذلك القرار بالطلب من محكمة العدل
الدولية رأي استشاري حول مدى مشروعية أعمال العدوان اإلسرائيلية على السكان المدنيين في
غزة أو حتى هل يجوز استخدام تلك القوة حتى لو اعتبرنا أعمااللمقاومة الفلسطينية أعمال إرهابية
فهل يجوز استخدام األسلحة المحرمة دوليا؟ .
اعتقد أن هذا كان أفضل من إصدار بيانات شجب عربية وتهديدات بمحو إسرائيل من
فصائلنا المقاومة تلك التهديدات قد تؤدي إلى إضعاف موقفنا كفلسطينيين .
 تقرير جولدستن والحرب على غزة -:
أنشأ رئيس مجلس حقوق اإلنسان في ابريل  2009بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق
بشأن الحرب على غزة ،مسنداً إليها والية قوامها ( التحقيق في جميع االنتهاكات التي وقعت
بشأن حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني التي تكون قد ارتكبت في أي وقت في سياق
العمليات العسكرية التي جرى القيا5م بها في غزة في أثناء الفترة من  27ديسمبر  2008إلى
 18يناير  2009سواء ارتكبت قبل هذه العمليات أم أثنائها أو بعدها ).1
وقد قام رئيس المجلس بتعيين القاضي  /ريتشارد غولدستون لكي يرأس البعثة وكان
األعضاء الثالثة اآلخرون هم األستاذة الجامعيين كريستين تشينكين والسيدة هيناجيالني والعقيد
ويزموند ترافيرس.2

1مشار إليه عند عبد القادر جرادة ،القضاء الدولي الجنائي ،المرجع السابق ص 826

2غولد ستون هو قاضي سابق في المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا والمدعي السابق للمحكمتين الدوليتين ليوغوسالفيا السابقة ورواندا ،

واألستاذة كريستين تشينكين ،هي أستاذة القانون الدولي بكلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية وهي احد اعضاء البعثة التي قامت بزيارة
ميدانية إلىبيت حانون بغزة اما األستاذ ة هينا جيالني فهي محامية وكانت عضوه في لجنةالتحقيق الدولية المعنية بدارفور

 2004واالخير هو ضابط سابق في قوات الدفاع االيرلندية وعضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية  -مشار إليه عند عبد
القادر جرادة المرجع السابق ص 829
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اجتمعت البعثة ألول مرة في جنيف في الفترة من  8-4مايو /أيار  ،2009وباإلضافة إلى

ذلك اجتمعت البعثة في جنيف في  20مايو /أيار ،وفي  4و 5يوليو /تموز ،وفي الفترة من 1
إلى  4أغسطس /آب  ،2009وقامت البعثة بثالث زيارات ميدانية :اثنتان منها إلى قطاع غزة

في الفترة ما بين  30مايو /أيار ،و 6يونيو /حزيران ،وفي الفترة ما بين  25يونيو /حزيران ،و1
ونشر في قطاع
يوليو /تموز  ،2009وزيارة واحدة إلى عمان ،في  2و 4يوليو /تموز ُ ،2009
غزة عدة موظفين تابعين ألمانة البعثة في الفترة من  22مايو /أيار ،إلى يوليو /تموز 2009
بغية إجراء تحقيقات ميدانية ،وقررت البعثة التركيز بصورة رئيسية على األحداث ،أو اإلجراءات

أو الظروف التي حدثت منذ  19يونيو /حزيران  ،2008عندما تم االتفاق على وقف إلطالق
النار بين حكومة إسرائيل و"حماس".

وأخذت البعثة في االعتبار أيضا األمور التي حدثت بعد انتهاء العمليات العسكرية ،والتي

تشكل انتهاكات لقانون حقوق اإلنسان ،وللقانون اإلنساني الدولي ،وتكون ذات صلة بالعمليات

العسكرية ،أو جاءت نتيجة لها ،وذلك حتى  31يوليو /تموز .2009

حللت البعثة السياق التاريخي لألحداث ،التي أدت إلى العمليات العسكرية في غزة،
والصالت بين هذه العمليات والسياسات اإلسرائيلية العامة تجاه األرض الفلسطينية المحتلة ،ورأت

تكب "في سياق" العمليات العسكرية ،التي جرت
المر َ
البعثة أن اإلشارة في واليتها إلى االنتهاكات ُ
أثناء الحرب تتطلب منها إدراج القيود المفروضة على حقوق اإلنسان ،والحريات األساسية
والمتعلقة باالستراتيجيات ،واإلجراءات اإلسرائيلية المتبعة في سياق عملياتها العسكرية ،أما

اإلطار المعياري للبعثة ،فقد تمثل في القانون الدولي العام ،وميثاق األمم المتحدة ،والقانون

اإلنساني الدولي ،وقانون حقوق اإلنسان الدولي ،والقانون الجنائي الدولي(.)1

بحثت البعثة الهجمات اإلسرائيلية التي تعرض لها مجمع المكاتب الميداني لوكالة األمم

المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) ،في مدينة غزة ،للقصف

بالذخائر العالية التفجير ،وذخائر الفوسفور األبيض والحظت البعثة بأن الهجوم كان خطي اًر ،إلى
أبعد حد ،ألن المجمع كان يتيح المأوى لما بين  600إلى  700شخصاً من المدنيين ،وكان

يتضمن مستودعاً ضخماً للوقود ،واستمرت القوات المسلحة اإلسرائيلية في هجومها على امتداد
ساعات عديدة ،على الرغم من أنه جرى تنبيهها ،بشكل كامل إلى األخطار التي أحدثتها.

( )1انظر التقرير الرسمي لبعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة ،مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.
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وخلصت البعثة إلى أن الجيش اإلسرائيلي قد انتهك ما يتطلبه القانون الدولي العفي ،من

اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة في اختيار وسائل الهجوم ،وأسلوبه ،بقصد تجنب – وعلى أية

حال التقليل إلى أدنى حد من – الخسائر العرضية في أرواح المدنيين ،واصابة المدنيين ،والحاق
الضرر باألعيان المدنية ،وانتهت البعثة األممية إلى أن الجيش الصهيوني قد قام على نحو

مباشر ومتعمد بمهاجمة مستشفى القدس في مدينة غزة ،ومستودع سيارات اإلسعاف المجاور

بقذائف الفوسفور األبيض ،وتسبب الهجوم في نشوب حرائق ،استغرقت عملية إطفائها يوماً

كامالً ،وأوقع الذعر في نفوس المرضى والجرحى الذي تعين إجالؤهم ،وقد وجدت البعثة أنه لم

يصدر في أي وقت تحذير بوقوع هجوم وشيك ،وترفض البعثة االدعاء القائل بأن نيراناً قد

ُوجهت إلى الجيش الصهيوني من داخل المستشفى.

حققت البعثة في  11حدثاً ،شنت فيها إسرائيل هجمات مباشرة على المدنيين الفلسطينيين،

مما أسفر عن حدوث إصابات قاتلة (الفصل الحادي عشر من التقرير) ،وأشارت الوقائع المتعلقة

بجميع األحداث ،ما عدا واحداً ،عدم وجود هدف عسكري ،له ما يبرره ،وقد وقع الهجومان

األوالن على منازل في منطقة الساموني ،جنوب مدينة غزة ،شمل قصف منزل أجبرت القوات
اإلسرائيلية مدنيين فلسطينيين على التجمع فيه ،وتتعلق المجموعة التالية المؤلفة من سبع
حوادث ،على إطالق النار على المدنيين أثناء محاولتهم مغادرة منازلهم في اتجاه مكان أكثر

أمناً ،وهم يلوحون برايات بيضاء ،بل وهم يتبعون في بعض الحاالت أم اًر صاد ًار من الجيش
اإلسرائيلي بالقيام بذلك ،وأشارت الحقائق التي جمعتها البعثة ،إلى أن جميع الهجمات قد وقعت

في ظروف سيطرة القوات اإلسرائيلية على المنطقة المعنية ،وقد فاقم من النتائج المترتبة على

الهجمات اإلسرائيلية ضد المدنيين في أغلبية هذه الحوادث رفض القوات اإلسرائيلية بعد ذلك
السماح بإخالء الجرحى ،أو إتاحة وصول سيارات اإلسعاف إليهم.

بشكل إجمالي ،رأت البعثة أن عملية "الرصاص المصبوب" تندرج في إطار سلسلة متوالية
من السياسات الرامية إلى مواصلة السعي لتحقيق األهداف السياسية اإلسرائيلية تجاه غزة،
واألراضي الفلسطينية المحتلة ككل ،والعديد من هذه السياسات يستند أو يفضي إلى انتهاكات

لقانون حقوق اإلنسان الدولي ،والقانون اإلنساني الدولي ،فلقد كانت العمليات العسكرية على غزة
وفقاً للحكومة اإلسرائيلية موضع تخطيط دقيق وشامل.

وسعت الحكومة اإلسرائيلية إلى هدف مغاير ،أال وهو استهداف أهالي غزة بأسرهم ،وفي

هذا الصدد ،كانت العمليات العسكرية تنفيذاً لسياسة شاملة ،تهدف إلى معاقبة أهالي غزة على
صمودهم ،ودعمهم الظاهر لحماس ،وربما بنية إحداث تغيير بالقوة ،في هذا الدعم.
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فتوقيت الهجوم اإلسرائيلي األول أي الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم من

أيام العمل ،عندما كان األطفال عائدين من المدارس وشوارع غزة مكتظة بالناس ،الذين يقضون
حوائجهم اليومية ،كان على ما يبدو محسوباً إلحداث أكبر قدر من الخلل والفزع ،على نطاق
واسع بين األهالي المدنيين ،وكانت معاملة الكثير من المدنيين المحتجزين ،أو حتى الذين قتلوا

وهم يحأولون االستسالم ،أحد مظاهر الطريقة التي يبدو أن القواعد الفعلية لالشتباك ،واإلجراءات
القياسية للعمليات ،والتعليمات التي أعطيت للجنود على األرض قد صيغت بها من أجل إحداث

بيئة استعيض فيها عن مراعاة أرواح المدنيين ،وأبسط أسس كرامة اإلنسان ،على النحو الواجب

بتجاهل المعايير األساسية لقانون اإلنسان الدولي ،والقانون اإلنساني الدولي(.)1

اتضح من األدلة التي جمعتها البعثة أن تدمير منشآت التزويد بالغذاء ،وشبكات المياه،

والمرافق الصحية ،ومصانع الخرسانة ،والوحدات السكنية ،كان نتيجة لسياسة مقصودة ،ومنهجية
انتهجتها القوات المسلحة اإلسرائيلية ،ولم تنفذ هذه السياسة ألن تلك األهداف كانت تمثل تهديداً

عسكرياً ،أو بمحض الصدفة ،بل لجعل مسار الحياة اليومية والعيش الكريم لألهالي المدنيين
أكثر صعوبة ،وحققت البعثة في عدة حوادث ،استعملت فيها القوات الصهيونية ،األهالي

الفلسطينيين المحليين للدخول إلى البيوت ،التي يمكن أن تكون ملغمة ،أو تأوي مقاتلين "أعداء"،
وهذه الممارسة التي تعرف في الضفة الغربية باسم "إجراء الجار" ،أطلق عليها "جراء جوني" أثناء

العمليات العسكرية في غزة.
واستنتجت البعثة بأن هذه الممارسة تشكل استخداماً للدروع البشرية ،وهو أمر يحظره

القانون اإلنساني الدولي ،وهي تشكل كذلك انتهاكاً للحق في الحياة ،المكفول بمقتضى المادة ()6
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وانتهاكاً لحظر المعاملة القاسية
والالإنسانية ،المنصوص عليه في المادة ( )7من العهد.

وخلصت البعثة من الحقائق التي جمعتها ،إال أن القوات اإلسرائيلية ارتكبت في غزة

الخروق الجسيمة التالية التفاقية جنيف الرابعة :القتل العمد ،والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية،
والتسبب عمداً في معاناة شديدة ،أو أضرار بليغة باألبدان ،أو بالصحة ،والتدمير الهائل
للممتلكات ،دون أن تكون هذه األعمال مبررة بضرورة عسكرية ،كما أنها نفذت بشكل غير
مشروع وبشكل مفرط ،وباعتبار هذه األفعال خروقاً خطيرة ،فإنه تنشأ عنها مسؤولية جنائية

( )1انظر التقرير الرسمي لبعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة ،مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.
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فردية ،والحظت البعثة أن استخدام الدروع البشرية بشكل هو اآلخر جريمة حرب ،بموجب نظام
روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

نظرت البعثة كذلك إلى أن سلسلة األعمال التي تحرم الفلسطينيين في قطاع غزة من سبل
عيشهم ووظائفهم ومساكنهم ومياههم ،وتحرمهم من حرية تنقلهم ومن حقهم في العيش والدخول

إلى وطنهم ،وتقيد حقوقهم في اللجوء إلى المحاكم ،وفي الحصول على تعويض فعال ،يمكن أن
تقود محكمة مختصة إلى استنتاج أن جريمة االضطهاد وهي جريمة ضد اإلنسانية ،قد ارتكبت،

لقد ُذهلت البعثة إزاء التعليق المكرر على لسان ضحايا فلسطينيين ومدافعين عن حقوق اإلنسان،
وأشخاص من المجتمع المدني ،تحدثت إليهم البعثة ومسؤولين بأنهم يأملون في أن تكون بعثة

التحقيق هذه آخر بعثة من نوعها ،ألن عمالً ما سينشأ عنها إلحقاق العدل ،وُذهلت البعثة كذلك
للتعليق الذي مؤداه أنه في مرة يصدر فيها تقرير ،وال ُيتبع بأي إجراء ،فإن ذلك "يزيد إسرائيل
جرأة ،ويزيدها اقتناعاً بأنها ال تُمس" فعدم أعمال أساليب المحاسبة إنما يعزز اإلفالت من
العقاب ،ويشوه مصداقية األمم المتحدة ،والمجتمع الدولي ،واعتقدت البعثة بأن هذه التعليقات
يجب أن تكون في صدارة اهتمام الدول األعضاء ،وهيئات األمم المتحدة لدى نظرها في

استنتاجات البعثة وتوصياتها ،واتخاذ إجراءات تبعاً لذلك.
توصيات البعثة الممية:
أوصت البعثة بأن يوافق مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة على التوصيات الواردة

في تقريرها ،وأن يتخذ اإلجراء المالئم لتنفيذها ،على النحو الذي أوصت به البعثة ،وعن طريق

الوسائل األخرى ،التي قد يراها المجلس مالئمة ،وأن يواصل استعراض تنفيذها في الدورات
القادمة ،وبالنظر إلى خطورة انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدولي ،والقانون اإلنساني الدولي،
وجرائم الحرب المحتملة ،والجرائم المحتملة المرتكبة ضد اإلنسانية ،التي تنأولها التقرير.

أوصت البعثة بأن يطلب مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدةإلى األمين العام لألمم
المتحدة ،أن يعرض هذا التقرير على مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،بموجب المادة ()99
من ميثاق األمم المتحدة ،لكي يمكن لمجلس األمن أن ينظر في اتخاذ إجراءات ،وفقاً للتوصيات
ذات الصلة المقدمة من البعثة ،كما أوصت البعثة بقيام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم

المتحدة ،بتقديم هذا التقرير رسمياًإلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
طالبت البعثة حكومة إسرائيل بموجب المادة ( )40من ميثاق األمم المتحدة بأن تتخذ جميع

الخطوات المالئمة في غضون ثالثة أشهر ،لبدء تحقيقات مالئمة وتكون مستقلة ومطابقة
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للمعايير الدولية في االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي ،ولقانون حقوق اإلنسان الدولي،

التي تنأولها تقرير البعثة.

وفي أي ادعاءات خطيرة أخرى ،قد تصل إلى عملها؛ ألن تبلغ مجلس األمن في غضون

فترة أخرى ،مدتها ثالثة أشهر ،باإلجراءات المتخذة أو الجاري اتخاذها ،من جانب حكومة

إسرائيل للتحري عن هذه االنتهاكات الخطيرة ،والتحقيق فيها ،والمقاضاة بشأنها ،فضالً عن
توصية البعثة بأن ُينشئ مجلس األمن في الوقت ذاته لجنة خبراء مستقلة في القانون اإلنساني
الدولي ،وقانون حقوق اإلنسان الدولي ،لرصد أي إجراءات قانونية أو إجراءات أخرى داخلية

تتخذها حكومة إسرائيل ،فيما يتصل بالتحقيقات المذكورة آنفاً ،ولتقديم تقارير عن ذلك ،وينبغي
قيام لجنة الخبراء هذه بتقديم تقرير في نهاية فترة الستة أشهر إلى مجلس األمن ،عن تقييمها

لإلجراءات الداخلية ذات الصلة ،التي تكون قد بادرت بها حكومة إسرائيل ،بما في ذلك عن مدى
تقدم هذه اإلجراءات وفعاليتها وصدقيتها ،لكي يمكن لمجلس األمن أن يقيم ما إذا كانت قد

اتُخذت أو يجري على الصعيد الداخلي اتخاذ إجراءات مالئمة لضمان العدالة للضحايا ،ولضمان
محاسبة مرتكبي االنتهاكات.
المطلب الثالث
التكييف القانوني للممارسات اإلسرائيلية في الراضي الفلسطينية
نتناول في هذا المطلب التكيف القانوني للممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية
خالل الحرب على غزة في النقاط التالية -:
أوال  /العمليات العسكرية ضد المدنيين -:
قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل الحرب على غزة بشن هجمات مباشرة على
المدنيين وهذا ما يخالف المادة  48من البروتوكول األول من اتفاقية جنيف وهي المادة التي
تميز المدنيين أثناء النزاع المسلح الدولي وغير الدولي فنصت تلك المادة على أن (تعمل أطراف
النزاع على ال تمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين ،وبين األهداف المدنية والعسكرية ،ومن ثم
توجيه عملياتها ضد األهداف العسكرية دون غيرها ،وذلك من أجل تأمين واحترام وحماية السكان
المدنيين واألهداف المدنية ) .
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إال أن إسرائيل دائما ما تتهرب من تلك المادة بالقول بأنها ال تستهدف المدنيين عمداً،
وأنها تقوم بقصف األهداف العسكرية فقط ولكن بالنظر لنص هذه المادة نجد أنها طالبت الدول
بضرورة التمييز بين المدنيين والعسكريين ،كما أنها طالبت تلك الدول بحماية السكان المدنيين،
واسرائيل ومن خالل الحرب على غزة قامت باستهداف مدنيين بصورة مباشرة ومتعمدة أيضا
وبدون وجود للضرورة العسكرية .
وقد نص أيضا النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة  8على أن شن
هجمات متعددة ضد السكان المدنيين بصفتهم كذلك أو ضد األفراد المدنيين الذين ال يشتركون
في األعمال الحربية تعتبر جريمة حرب ،علما بأن قائمة جرائم الحرب الواردة في النظام
األساسي هي من القانون الدولي العرفي.
كما قامت قوات االحتالل خالل تلك الحرب بقصف أهداف مدنية فلسطينية واضحة
للعيان وهذا ما يخالف ما نص عليه البروتوكول اإلضافي عام  1977الخاص باتفاقية جنيف،
والذي عرف األهداف المدنية أنها هي جميع األهداف التي ليست أهدافاً عسكري ًة ،وعرفت أيضا
األهداف العسكرية في الفقرة الثانية من المادة نفسها ( تلك التي تساهم مساهمة فعالة في العمل
العسكري سواء أكان ذلك بطبيعتها أم بمواقعها أم بغايتها أو باستخدامها ،والتي يحقق تدميرها
التام أو الجزئي،أو االستيالء عليها،أو تعطيلها في الظروف السائدة حينئذ ميزة عسكرية أكيدة ).
إن األهداف التي ال تنطبق على هذه المعايير تعتبر أهدافاً مدنية ،حتى ولو كان من
غير الواضح عما إذا كان الهدف عسكرياً أم ال ،فإنه ينبغي االفتراض بأنه مدني طبقا للمادة
السابقة،أيضا يستدل من تلك المادة أن إسرائيل ال تستطيع تبرير هجومها ضد األهداف المدنية
بأنها أهداف عسكرية ،ألنه حتى ولو صدقنا مزاعم إسرائيل بأنها أهداف عسكرية ،فيجب أن يكون
تدميرها يؤدي ميزة عسكرية أكيدة ،وضرورة حربية لحسم النزاع وهذا ينطبق على الحرب بين
الدول وليس ضد مقاومة مشروعة.
* إن إسرائيل استهدفت بشكل متعمد وعلى نطاق واسع المدنيين واألهداف المدنية في غزة ،التي
ليس لها أي عالقة باألهداف العسكرية ال من قريب وال من بعيد ،وكما أشرت سابقاً حتى لو قيل
أن إسرائيل استهدفت أهداف ًا عسكرية ،فإن إسرائيل ملزم ًة بأن تكفل أال تشكل هذه األهداف
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انتهاكا لمبدأ التناسب ،فالطريق الذي يمكن استخدامه للمواصالت العسكرية يظل بطبيعته هدفا
مدنيا بشكل أساسي ،وينبغي أن تقاس الفائدة العسكرية المتوقعة من تدمير هذا الطريق بالتأثير
المحتمل لهذا التدمير على المدنيين الذين يحأولون الفرار من النزاع .
إن تدمير البنية التحتية يؤدي إلى أخطار جسيمة على السكان المدنيين لذلك كان يجب
على إسرائيل أخذ االحتياطات الالزمة عند مهاجمة هذه األماكن علما بأن شن هجمات على
األهداف المدنية يعد جريمة حرب طبقا للمادة (/2/8ب )i/I /من النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية .
ثانيا :الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة -:
كل عمليات قوات االحتالل اإلسرائيلي عشوائية وغير متناسبة مما يخالف القانون الدولي
اإلنساني ،فقد نصت المادة ( )4/51من البروتوكول اإلضافي األول لعام  1977على خطر
الهجمات العشوائية (تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن أن توجه إلى هدف
عسكري محدد ،وتلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال يمكن حصر أثارها على النحو الذي
يتطلبه هذا البروتوكول ).1
لذلك فإن الهجمات العشوائية بطبيعتها تصيب األهداف العسكرية والمدنية،أو األهداف
المدنية دون تمييز وتحدد المادة ( )5/51نوعاً آخر من الهجمات العشوائية ،وهو (الهجوم الذي
يمكن أن يتوقع فيه أن يسبب خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات في صفوفهم،أو أضرار
باألهداف المدنية،أو مزيجاً من هذه الخسائر واألضرار يفرط في تجأوز ما ينتظر أن يسفر عنه
ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة ).
وتقع الهجمات غير المتناسبة والهجمات العشوائية عموما عندما تنتهك القوات المسلحة
مبدأ التمييز ،وتهاجم هدفاً عسكرياً دون االكتراث بالعواقب المحتملة على المدنيين باستخدام
سالح غير قادر على إصابة الهدف العسكري بدقة ،إما لطبيعته أو نتيجة للظروف التي استخدم
فيها ،وقد تظهر تكتيكاتها العسكرية أو فيأسلوب الهجوم االستهانة بأرواح المدنيين.
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وبناء عليه فقد قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باستخدام سالح الجو وألقت من الجو
قنابل على المنازل السكنية تزن القنبلة طناً من المتفجرات ،وهذا ما يعرف بالهجوم غير
المتناسب.
إن شن هجوم غير متناسب بشكل متعمد يعتبر جريمة حرب بموجب المادة
( )17/5/2/8من النظام األساسي للمحكمة الجنائية ،وشن هجوم عشوائي يسفر عن خسائر في
األرواح أو إصابات بجروح للمدنيين أو إضرار في األهداف المدنية يعتبر جريمة حرب.1
ثالثا :االحتياطات أثناء الهجوم-:
ال تأخذ قوات االحتالل اإلسرائيلي االحتياطات الواجبة التي فرضها القانون عليها ،فقد نصت
المادة ( )57من البروتوكول اإلضافي األول لعام  ،1977على أنه ( يجب أن تبذل رعاية
متواصلة في إدارة العمليات العسكرية من أجل المحافظة على السكان المدنيين واألشخاص
المدنيين واألهداف المدنية ) ،وفي حالة عدم وضوح ما إذا كان الهدف يستخدم ألغراض
عسكرية أم ال ينبغي االفتراض بأنه غير مستخدم لتلك األغراض.2
لذلك يجب على قوات االحتالل اإلسرائيلي أن تتخذ االحتياطات الالزمة طبقا لنص المادة 2/57
من البروتوكول األول والتي نصت على مايلي -:
أ -يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ ق ار ار بشأنه -:

 -1أن يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من أن األهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصا
مدنيين أو أهدافاً مدنية ،وأنها غير مشمولة بحماية خاصة ،ولكنها أهداف عسكرية في
منطوق الفقرة الثانية من المادة  52ومن أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا
البروتوكول .

 -2أن يتخذ جميع االحتياطات المستطاعه عند اختيار وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب
إحداث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق اإلصابات بهم،أو اإلضرار باألهداف المدنية
بصفة عرضية ،وحصر ذلك في أضيق نطاق على كل األحوال .
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 -3أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه بصفة عرضية أن يحدث خسائر في
أرواح المدنيين،أو إلحاق اإلصابة بهم،أو اإلضرار باألهداف المدنية،أو أن يحدث مزيجا من
هذه الخسائر واألضرار ،مما يفرط في تجأوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة

عسكرية ملموسة،أو مباشرة .

ب -يلغي أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفا عسكريا أو أنه مشمول بحماية
خاصة،أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق اإلصابة
بهم أو اإلضرار باألهداف المدنية،أو أن يحدث مزيجا من هذه الخسائر واألضرار بصفة
عرضية تفرط في تجأوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة

ومباشرة.

ج -يوجه إنذا اًر مسبقاً ،وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين
وما لم تحل الظروف دون ذلك .
ونخلص من نص المادة السابقة أن إسرائيل والتي قامت حسب ادعائها بالهجوم على مواقع
إدعت إطالق صواريخ فيها ،وأسفر ذلك الهجوم عن إصابة وقتل مدنيين أو أعيان مدنية ،تعتبر
مرتكبة لجرائم حرب ،حيث إنه لو تحققت إسرائيل من أن الصواريخ قد أطلقت من موقع محدد،
فإنها يجب أن تتخذ االحتياطات الضرورية لعدم تعريض المدنيين واألعيان المدنية للخطر ،وهذا
ما لم تفعله إسرائيل .
رابعاً :عدم السماح لوصول المساعدات وحظر التجويع -:
تقوم قوات االحتالل اإلسرائيلي بفرض حصار ظالم على األراضي الفلسطينية بالسيطرة غير
المشروعة على المعابر ،وتمنع دخول المساعدات اإلنسانية لهم ،مما يخالف القانون الدولي تحت
مزاعم ودعأوي أمنية مزيفة ،وهذا ما يخالف نص المادة  2/1/54من البروتوكول اإلضافي األول
لعام  1977والذي ينص على حظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب ،كما
يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األهداف والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان
المدنيين ،ويتعين على أطراف النزاع أن تسمح وتسهل المرور السريع وبدون عراقيل لإلغاثة
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اإلنسانية المحايدة طبقا للمادة ( )70منه ،كما يتعين عليها احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية
ووسائل مواصالتهم.1
حيث قامت إسرائيل بفرض حصار بحري وجوي على األرض الفلسطينية مما يؤدي إلى
تردي األوضاع اإلنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يوما بعد يوم ،وهذا الواقع نعيشه يوميا في
غزة حتى اآلن ،ونحن نقر بأن عمليات الحصار غير محظورة بحد ذاتها ،ولكن ينبغي مالحظة
أن الحصار ال يقصد معاقبة المدنيين الذين يحتاجون إلى تلقي اإلغاثة اإلنسانية ،وأدلل على
ذلك أن نص المادة (/2/8ب )xxv /من النظام األساسي للمحكمة الجنائية قد اعتبر أن أعمال
الحصار الموجه إلى المدنيين والتي تؤدي إلى تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يعتبر
جريمة حرب .
خامساً :حظر استخدام السلحة العشوائية والمحرمة دوليا-:
قامت إسرائيل وخالل تلك الحرب أيضا باستخدام أسلحة محرمة دوليا ،مثل القنابل
والقذائف العنقودية ،وكذلك استخدمت أسلحة سامة كاليورانيوم المستنفذ والذخيرة الحارقة
والمشتعلة والفسفور الحارق ،وهي أسلحة محرمة دوليا ،حتى في الحروب بين الدول وليس في
الهجوم على مدن محتلة أصال.2
وهذا ما يخالف نص المادة  4/51من البرتوكول األول التفاقية جنيف ،حيث تنص على
أن استخدام األسلحة التي تصيب وبصورة عشوائية وال يمكن حصر آثارها على النحو الذي
يتطلبه هذا البروتوكول يعتبر جريمة حرب.3
وعرف تلك المادة السالح العشوائي بأنه السالح الذي له آثار،إما بسبب خصائصه المتأصلة
فيه،أو بسبب طريقة استخدامه،أو بكليهما ،وحيث تظهر األدلة أن سالحا ما ينطوي على احتمال
كبير بأن تكون له آثار عشوائية ،علما بأن إسرائيل قد استخدمت هذا النوع من األسلحة بصورة
كبيرة ومتعمدة خالل الحرب .

1اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول اإلضافي
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باإلضافة إلى خطر استخدام األسلحة ذات الطبيعة العشوائية ،فإن القانون الدولي اإلنساني
يحظر كذلك األسلحة التي تسبب إصابات أو معاناة ال مبرر لها كأسلحة الليزر التي تسبب
العمى  ،كما أن المبادئ األساسية للقانون اإلنساني الدولي تنظم استخدام األسحلة األخرى،
وينبغي عدماستخدام هذه األسلحة الستهداف المدنيين وال في الهجمات العشوائية أو غير
المناسبة.1
وقد نص البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استعمال األسلحة المحرمة ،وهو
بروتوكول إضافي التفاقية األمم المتحدة للعام  1980بشأن حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية
معينة على حظر استخدام مثل هذه األسلحة ضد المدنيين ،مع العلم بأن إسرائيل ليست طرفاً في
البروتوكول الثالث بشأن حظر وتقييد استعمال األسلحة ،ولكنها ملزمة بمراعاة قواعد القانون
الدولي اإلنساني في تلك النزاعات المسلحة.2
سادساً :أسر الحرب.
حددت اتفاقية جنيف الثالثة لعام  1949بشأن معاملة أسرى الحرب من هو الشخص المؤهل
للتمتع بصفة أسير حرب وتتضمن أحكاما تفصيلية بشأن المعاملة.3
وعليه يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع األوقات وكذلك لهم الحق في
احترام أشخاصهم وشرفهم وكذلك ال يجوز في أي وقت إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد

1للمزيد راجع د/عبد الرحمن أبو النصر ،اتفاقية جنيف الرابعة ،المرجع السابق ص  2141وما بعدها وكذلك السيد أبو الخير الحرب
على غزة المرجع السابق ص119،120، 118

2السيد أبو الخير المرجع السابق ص121

3تنص المادة الرابعة من اتفاقية جنيف بأن أسرى الحرب هم األشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية ويقعون في قبضة
العدو  -1أفراد القوات المسلحة ألحد األطراف المتنازعة  -2أفراد المليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى بما فيهم
حركات المقاومة المنتظمة بشروط -:أ -أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه ب– أن تكون له إشارة مميزة محددة يمكن
تمييزها عن بعد

ج -أن تحمل األسلحة علنا

د -أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافه  -3أفراد القوات المسلحة

النظامية الذين يعلنون والئهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة الحاضرة للمزيد راجع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك د/
عبد الرحمن أبو النصر اتفاقية جنيف الرابعة وتطبيقاتها مرجع سابق ص 80ومابعدها
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يتعرض فيها لنيران منطقة القتال .كما ينبغي أن يسمح للهيئة الدولية للصليب األحمر
بزيارتهم بال تأخير.1
نخلص مما سبق أن األسرى الفلسطينيين يجب أن توفر لهم معاملة إنسانية ،وال يجوز
احتجاز الرهائن بصورة تعرضهم للخطر كما يحظر قتل أو جرح أي مقاتل أو أسير
استسلم،أو أصبح عاج اًز عن القتال ،فكل مخالفة لما سبق يعتبر جريمة حرب طبقا للمادة
( )71/5/2/8من النظام األساسي للمحكمة الجنائية.2
أخي ار نشير إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية تعتبر حركات تحرر وطني في القانون
الدولي لذلك فكل األسرى في السجون اإلسرائيلية هم أسرى حرب ينطبق عليهم أحكام اتفاقية
جنيف الرابعة بشأن معاملة األسرى .

1راجع المواد  13،22،23من اتفاقية جنيف الرابعة
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المبحث الثاني
اآلثار المترتبة على عدم مشروعية الحروب اإلسرائيلية
أقام النظام األساسي للمحكمة الجنائية منظومته القضائية على أساس المسئولية الفردية
لمرتكب الجرائم الدولية ،بعد أن ثبت في إطار القانون الدولي العام جدوى إثارة المسئولية الجنائية
للدولة ،وقد تبنى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسئولية الجنائية الفردية ،ولكن قبل
التطرق للمسئولية الفردية نريد أن نشير إلى الخالف الذي أثير بمناسب آثار المسئولية الجنائية
الدولية للشخص الطبيعيومن ثم نتعرض ألساس المسئولية الجنائية في النظام األساسي للمحكمة
الجنائية لمعرفة أساس مسئولية مجرمي الحرب اإلسرائيليين.1
المطلب الول :الخالف حول نسبة المسئولية الجنائية الدولية للشخص الطبيعي.
المطلب الثاني :أساس المسئولية الجنائية في النظام الساسي للمحكمة الجنائية.
المطلب الثالث :سبل إثارة المسئولية الدولية إلسرائيل.

1مشار إليه عند إبراهيم الدراجي  -جريمة العدوان  -مرجع سابق  -ص891
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المطلب الول
الخالف حول نسبة المسئولية الجنائية الدولية للشخص الطبيعي
تقوم المسئولية الشخصية عن الجرائم الدولية بصوره عامه عندما يأتي الفرد عمالً يهدد
مصلحة أو قيمة يحميها القانون الدولي ،1وال بد من اإلشارة في البداية إلىأن إقرار هذه المسئولية
عن الجرائم الدولية عموماً لم يكن أمر محل اتفاق الفقه من البداية ،2حيث ارتبطت هذه المسألة
قضية تحديد المركز القانوني للفرد في القانون الدولي ،ومدى تمتعه بالشخصية القانونية الدولية،3
وقد ظهرت في هذا الصدد عدة نظريات ومذاهب مختلفة ترتب عليها وجود اتجاهين فيما يتعلق
بإمكانية نسبة المسئولية الجنائية الدولية للشخص الطبيعي ،وبالتالي محاكمته عن ارتكابه جرائم
دولية.
أوالً :االتجاه المنكر إلمكانية نسبة المسئولية الجنائية الدولية للشخص الطبيعي.
يمثل أنصار هذا االتجاه فقه المدرسة التقليدية الوضعية ،والتي تعتبر أن القانون الدولي هو
القانون الذي ينظم عالقات الدول فقط ،باعتبار أنها شخص القانون الدولي الوحيد ،وتنكر بالتالي
تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية بأية حال من األحوال ،فالدول وحدها هي أشخاص القانون
الدولي ،والفرد تبعاً لذلك ال يستطيع أن يشترك في العالقات الدولية وال في انشاء القواعد للقانون
الدولي ،ومن ثم فإن الفرد يمكن اعتباره موضوعاً للقانون الدولي.
ولكن ليس شخصاً من أشخاصه ،4فأنصار هذا االتجاه انطلقوا من مذهب ازدواج القوانين الذي
تبناه ودافع عنه األستاذان (تربيل وانزيلوتي) ،والذي يعني استقالل وانفصال النظامين القانونين
الدولي والداخلي كل منهما عن اآلخر بمصادره وأشخاصه ،وكنتيجة الستقالل القانون الدولي عن
القانون الداخلي بأشخاصه فإنه يفرض التزامات على عاتق الدول فقط ،لكونها أشخاصه على
س بيل الحصر ،وال يمكن أن تفرض أية التزامات على عاتق األفراد بأي حال من

1نبيل بشر ،المسئولية الدولية في عالم متغير ،مرجع سابق ص131
2رشاد عارف السيد ،المسئولية الدوليه ،مرجع سابق ص252
3المرجع السابق ص252

4انظر هذا الرأي محمد محي الدين عوض  -دراسات في القانون الدولي الجنائي -مرجع سابق -ص ،378وكذلك رشاد عارف
السيد – المسئولية الدولية عن اضرار الحروب اإلسرائيلية العربية مرجع سابق ص ،252وكذلك نبيل بشر المسئولية الدوليه مرجع
سابق ص138وما بعدها.
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1
األحوال ،ويترتب على ذلك عدم إمكانية نسبه المسئولية الجنائية الدولية للفرد ،بسبب ارتكابه أياً

من الجرائم الدولية،أو االنتهاكات والمخالفات ألي من قواعد القانون الدولي ،وقد عبر عن هذا
الرأي األستاذ Webelالذي انكر المسئولية الدولية لألفراد ،وذلك ألن خضوع الشخص الطبيعي
لنظامين قانونيين مختلفين في الوقت نفسه (أي للقانون الداخلي والقانون الدولي) ال يمكن تصوره
مع عدم وجود تنظيم عالمي أو دوله عالميه واحدة ،2وهو ما يتفق مع رأي األستاذ (إنزبلوني)
الذي يؤكد أن الدول فقط هي أشخاص القانون الدولي ،وأما األفراد فإنهم أشخاص القانون
الداخلي ،وبالتالي فإن مسئولية الفرد على الصعيد الدولي ال وجود لها حيث تتحمل الدولة وحدها
المسئولية وفقا لقواعد القانون الدولي ،ويرى أنصار هذا االتجاه أنه حتى في الحاالت التي يبدو
فيها القانون الدولي وكأنه حمل الفرد المسئولية بسبب ارتكابه عمالً مخالفاً ألحكام النظام القانوني
الدولي ،فإن ذلك في الحقيقة يعني أن القانون الدولي نفسه قد خول الدولة حق معاقبة الفرد وفق
نظامها القانوني ،3واذا لم توجد قاعدة قانونية في القانون الداخلي تمنع الفرد من القيام بذلك
العمل ففي هذه الحالة ال يمكن اعتبار الفرد مسئوالً.4
على هذا األساس يخلص أنصار هذا االتجاه إلىأنه ال يمكن اعتبار األفراد مسئولين ،وال
يجوز معاقبتهم بسبب ارتكابهم عمالً مخالفاً لقواعد القانون الدولي ،ألن القوانين الداخلية للدول
هي جهة االختصاصات الوحيدة في معاقبة األفراد ،5هذا من جهة.
ومن جهة أخرى وضمن هذه الفكرة ذاتها أشارهذا الجانب من الفقه الرافض لفكرة المسئولية
الجنائية الشخصية يؤسس رفضه كذلك على فكرة سيادة الدولة ،إذ طالما أن الدولة شخص
معنوي ال يباشر تصرفاتها بذاتها ،وانما تقوم بها بواسطة ممثليها من األشخاص الطبيعيين ،فإن
القبول لخضوع هؤالء األشخاص الذين يتصرفون باسم الدولة ولحسابها،أمام قضاء أجنبي

1محمد محي الدين عوض ،المرجع السابق ،ص390

2مشار إلى هذا الرأي عند عبدالواحد محمد الفار الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها – مرجع سابق – ص 262وكذلك عند محمد

محي الدين عوض المرجع السابق ص 391وكذلك عند حامد سلطان و عائشه راتب و صالح الدين عامر – القانون الدولي العام دار

النهضة العربيه – القاهرة – الطبعة الرابعة –  1987ص.173

3إبراهيم الدراجي ،حرية العدوان ،المرجع السابق ص841
4عبدالواحد الفار ،المرجع السابق ص263

5حامد سلطان ،وعائشة راتب ،وصالح عامر ،مرجع سابق ،ص175
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لمحاكمتهم ،وانما يعني في حقيقية األمر محاكمة الدولة ذاتها وخضوعها لسلطة دولة أخرى وهو
ما يرفضه االتجاه التقليدي. 1
ثانياً :االتجاه المؤيد إلمكانية نسبة المسئولية الجنائية الدولية للشخص الطبيعي.
يمثل أنصار هذا االتجاه عدة تيارات ومذاهب قانونية تتفق فيما بينها على أن األفراد الذين
يتصرفون باسم الدولة أو بناء على أمرها أو برضائها ،يمكن أن يكونوا محالً للمسئولية الجنائية
الدولية ،وذلك في حالة انتهاكهم قواعد القانون الدولي وارتكابهم الجرائم الدولية التي تستوجب
المساءلة والعقاب ،2ذلك أن القانون الدولي يفرض واجبات على األفراد تماماً كما يفرضها على
الدول ،وبالتالي فإنه ال يمكن قبول النظرية التقليدية القديمة التي كانت سائدة في ظل النظام
الدولي التقليدي والتي تضع في اعتبارها الدولة فقط وتهمل الفرد ،ألن التطور الذي عرفه القانون
الدولي منذ نهاية الحرب العالمية األولى ،قد أدىإلى فكرة إحالل سيادة القانون محل سيادة الدولة،
وطالما أن الفرد وبصرف النظر عن جنسيته له حقوق دولية،وعليه وجبات دولية ،فالبد أن يكون
مسئوالً أمام المجتمع الدولي.3
يضيف هذا الفقه أنه حتى في حالة مساءلة الدولة عما ترتكبه من جرائم دولية وفقا لقواعد
القانون الدولي ،فإن هذه الجرائم يتحمل مسئوليتها الجنائية األفراد أيضا ،4فيما يشير
األستاذ Pellaإلى أن القانون الدولي ال يمكنه أن يتجاهل ذلك الجانب المهم من المسئولية التي
تقع على أشخاص طبيعيين معنيين بمناسبة األفعال الجرمية التي ترتكبها الدولة ،وأنه إذا كانت
الجزاءات الجنائية الخاصة يجب أن تطبق على الدول فإن العقاب الدولي يجب أن يمتد أيضاإلى
األشخاص الذين قادوا األمه بأفعالهم إلى حرب اعتداء،أو إلى أي فعل آخر،أو تركه يعد جريمة،
ويضيف بأنه ال يشير بذلك إلى المسئوليات األدبية الواقعة على أولئك الذين غرسوا بجهدهم
العتيد المتواصل في نفوس السواد األعظم من الجمهور اعتناق القوة واالستهانة بالعدالة الدولية،

 p211،cit،op،1Kelsen: principles of international lawنقالً عن إبراهيم الدراجي المرجع السابق ص843

2من انصار هذا الرأي الفقه كوانس رايس الذي يشير إلى ان الفرد والدولة هما من أشخاص القانون الدولي وأن الفرد يعبر مسئوال عن
كل عمل مخالف لقواعد القانون الدولي

 I.L (1945) P265 ،J،Guncy Wight was Griminals Aنقالً عن إبراهيم الدراجي ،المرجع السابق ص844

3

محمد محمود خلف – حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ص.338،339

4مشار إلى ذلك الرأي أيضا عند عبدالواحد الفار الجرائم الدولية مرجع سابق ص382
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فالقانون الجنائي الدولي كالقانون الجنائي الداخلي ال ينطبق إالعلى األفعال المحسوسة ،وبالتالي
ال يعد مسئوالً جنائياً إال أولئك الذين ارتكبوا أفعاالً بينها وبين الجرائم المنسوبة للدول عالقه سببية
وثيقة ومباشرة ،1وبناء على ما سبق فإن أنصار هذا االتجاه يؤيدون نسبة المسئولية الجنائية
الدولية للشخص الطبيعي ومحاكمته عما يرتكبه من جرائم دوليه ،2مع اإلشارة إلى أنهم إذا كانوا
يتفقون على هذه الجزئية إال أنهم يختلفون فيما بينهم حول مدى ومضمون المركز القانوني الذي
يتمتع به الفرد في القانون الدولي على النحو التالي:
 -1يرى هذا الجانب أن الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدولي متجاهلين تماماً دور الدولة
ووجودها أي أن هذا الجانب يرى أن الشخص فقط يحاكم وليس للدولة أي عالقة بهذا
الشأن.
 -2فيما يرى البعض اآلخر أن الفرد يتمتع إلى جانب الدولة وهي الشخص القانوني الدولي
األصيل – بشخصية قانونية محدودة واستثنائية وفي حاالت نادره ومنصوص عليها (ومن
ضمن هذه الحاالت ما يحمله المسئولية الجنائية الشخصية عما يرتكبه من جرائم دوليه).
ويضيف أنصار المدرسة االجتماعية والواقعية أن الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدولي
وأن الدولة ما هي إال وسيلة قانونية إلدارة المصالح الجماعية لألفراد المكونين لشعبها ،وهم
ينكرون على الدولة التمتع بالشخصية القانونية الدولية،
وعلى ذلك فإن قواعد القانون الدولي ال يمكن أن تخاطب غير األفراد ،وال يمكن أن تعاقب غير
األفراد الذين يملكون وحدهم خلق وانشاء القاعدة القانونية ،وأنه إذا كان للقانون الدولي أن ينشئ
حقوقاً وواجبات أو مسئوليات ،فإنه ال يمكن أن يخاطب غير األفراد فيما يخص اكتساب تلك
الحقوق أو االلتزام بتلك الواجبات والمسئوليات .3ويخلص هذا الرأي إلى أن الفرد له شخصيه

1انظر في عرض رأي األستاذPellaمحمد محي الدين عوض – دراسات في القانون الجنائي – مرجع سابق ص382
عبدالواحد الفار – الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها – مرجع سابق ص31

 2انظر عرض أفكار هذا االتجاه رشاد عارف السيد المسئولية الدولية مرجع سابق  263-254محمد عزيز شكري – مدخل إلى القانون
الدولي العام – منشورات جامعة دمشق ط 19925ص193

3يونس العزأوي – مشكلة المسئولية الجنائية الشخصية في القانون الدولي العام مرجع سابق ص.33-30

حيث يضيف هنا الدكتور يونس العزأوي أن الدول واألفراد هم أشخاص القانون الدولي ويعتبر بعضهم بالنسبة لألفراد بين أمرين أساسين

وذلك فيما يتعلق بمواقف القانون الدولي منهم اهتمام القانون الدولي باألفراد اهتماماً مباش اًر بأن يحتوي على قواعد معينة موضوعها

المباشر هو هؤالء األشخاص (ومن ذلك إنشاء التزام عرف أو اتفاق على عاتق الدولة موضوعه ضمان مصالح معنية لألفراد كااللتزام
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قانونية بالمعنى الصحيح ويكون بالتالي أهالً للمساءلة الجنائية الشخصية عما يرتكبه من جرائم
دوليه.
رأي الباحث-:
ويرى الباحث بعد دراسة تلك اآلراء المتقدمة أرى أنه توجد نقاط اتفاق فيما بين الرأيين ،وهو
تمتع الدولة بالشخصية القانونية الدولية مكانة الدولة في القانون ،هي أمر ليس محل نزاع أو
خالف ،وأما بالنسبة للفرد فإنني هنا أرى أنه أيضا ال يمكن القول بتمتع الشخص أو الفرد
بالشخصية القانونية الدولية كما تتمتع به الدولة ،إال أنه رغم ذلك نرى أننا ال نستطيع أيضا
حرمان الشخص واعفائه من أي مسئولية دولية ،ألنه في النهاية الذي سيتحمل عبء تلك
األعمال ،سواء أكانت بشكل عقوبات دوليه أو حتى حروب هو الشخص نفسه ،فعلى سبيل
المثال على واقعنا المعاصر عندما تم فرض الحصار على الحكومة الفلسطينية عام  2006من
الذي دفع فاتورة الحصار أليس الفرد؟ أليس الشعب هو الذي يتعرض فعالً للعقوبات الدولية رغم
أنها في األساس تكون موجه للدولة هذا من جانب.
ومن جانب آخر هل الدولة ترتكب الخطأ؟ بمعنى هل الدولة شخص عاقل يمكن أن يرتكب
خطأ من الذي يرتكب الخطأ أليس هو الفرد أو الشخص الطبيعي؟ وقد يقول قائل إن تلك
التعليمات للدولة من أينأتت؟ أليست من شخص؟ فيكف يمكن لنا أن نعفي ذلك الشخص من
المسئولية الجنائية المترتبة على معاملته وهذا أيضا من جانب آخر.
وأخي اًر إذا نظرنا إلى السوابق الدولية التي أثيرت فيها المسئولية الشخصية الدولية نجد أن
المحاكم التي انشأتبعد الحربين العالميتين األولى والثانية والمعروفة بمحاكم (نورمبرج وطوكيو)
حيث تم االعتراف فيهما بالمسئولية الدولية الجنائية لألفراد.
ثم بعد ذلك صدور االعالن العالمي لحقوق اإلنسان وتزايد الدعوة لتفعيل وتقنين مبدأ التدخل
اإلنساني ولو على حساب مصالح الدول وسيادتها ثم إنشاء مجلس األمن لمحكمتي روندا
العرف بأن تضمن كل دولة كل من يقيم على أقليمها من األجانب جدًا أدنى من المعاملة اإلنسانية واإللتزامات اإلتفاقيه الناشئة عن
اتفاقية منع ابادة الجنس لعام.)1948

 -2مخاطبة القانون الدولي لألفراد خطاباً مباش اًر بأن ينشئ لهم حقوقاً أو بأن يلزمهم بسلوك معين يتعرضون للمحاكمة والمساءلة إذا ما
خرجوا عنه.
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ويوغسالفيا ووصوالً إلى ميثاق روما لعام  ،1998كل ذلك أدىإلى أن المسئولية الجنائية
الشخصية على الصعيد الدولي أصبحت أم اًر محسوماً وثابتاً ومستق اًر ،ولم يعد هناك اختالف أو
شك في مسئولية الشخص الجنائية على الصعيد الدولي.
وأنهى هذا المطلب باإلشارة إلى رأي الدكتور محمد عزيز شكري بهذا الخصوص إلى أن
العالقات الدولية هي عالقات بين دول بالدرجة األولى ،وأن الفرد ال يمكنه أن يساهم فيها بصفته
هذه إال أن الواقع الدولي يرتب عدداً من القواعد التي تطبق مباشرة على األفراد ،ويرتب عدداً من
القواعد التي تعاقب الفرد مباشرة ،الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية أو ضد السلم العالمي ،والقانون
الدولي من جهة ثالثة وفقاً لرأي الدكتور شكريإلى أن الفرد قد تجأور مرحلة مجرد المحل أو
الموضوع الذي يهتم به القانون الدولي إلى مرحله هي أقرب إلى الشخصية الدولية المحددة.
المطلب الثاني
أساس المسئولية الجنائية في النظام الساسي للمحكمة الجنائية
اقر النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي دخل حيز النفاد في األول من يوليو عام
 2002من المسئولية الجنائية الفردية تأكيداً و تدعيماً لكافة الجهود الدولية لضمان تحقيق
العدالة الدولية لمرتكبي الجرائم الدولية من العقاب وللحد من الحروب وما يواكبها من جرائم.
وقد أشرنا في المطلب السابق أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية قد أثار المسئولية الفردية
وتم اق ارره أيضا في محاكم نورمبرج وطوكيو ويوغسالفيا ورواندا والتي لم تعتد بأي صفه للجاني
ولم توفر له أي نوع من الحماية.
وعندما تتحدث عن المسئولية الفردية فإننا نقصد األشخاص مرتكبي الجرائم  ،وكذلك
الرؤساء والقادة الذين أصدروا األوامر وعلى ذلك نتنأول في هذا المطلب أساس مسئولية دولة
االحتالل في فرعين يتناول الفرع االول مسئولية األشخاص  ،وبتناول الفرع الثاني مسؤلية القادة
والرؤساء .
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الفرع الول
مسئولية الشخاص
نص النظام األساسي للمحكمة الجنائية في المادة ( )25على اختصار اختصاصها فيما
يتعلق باألشخاص الطبيعيين دون سواهم فليس للمحكمة أي اختصاص فيما يتعلق بالدول أو
األشخاص االعتبارية.
ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على اعتبار الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في
اختصاص المحكمة مسئوال عنها بصفته الفردية ويكون عرضه للعقاب وفق النظام األساسي،
ويسأل الشخص الذي تثبت مسئوليته جنائياً ويكون عرضه للعقاب عن أية جريمة تدخل في
اختصاص المحكمة 1في حال قيام الشخص باألفعال التالية:
 -1ارتكاب الجريمة سواء بصفته الفردية أو االشتراك  ،وبناء على ذلك فأن كل شخص يرتكب
إحدى الجرائم الدولية  ،والتي تتدخل في نطاق اختصاص المحكمة بنفسه،أو باالشتراك مع
آخرأو حتى عن طريق شخص آخر ،وعليه فحتى لو لم يقم الشخص بارتكاب الجريمة بنفسه
بل أوعز إلى غيره ولو كان غيره صبياًأو مجنوناً فالمسئولية تقوم بحق الشخص الذي أوعز
بارتكاب الجريمة.2
 -2األمر أو اإلغراء بارتكاب الجريمةأو الحث على ارتكابها،أو شرع بارتكابها  ،وعلى ذلك
فمجرد الشروع في ارتكاب الجريمة الدولية  ،حتى ولو لم تتم الجريمة تعتبر جريمة دولية،
ولعله من أشد الجرائم وأخطرها في هذا المجتمع  ،لذلك كان من الضروري عدم اختصار
التجريم على ارتكاب الجرائم فقط بل مجرد الشروع فيها وكما أشرنا سابقاً أيضاً ال يسأل
مرتكب الفعل المادي بل يكون عرضه للعقاب كل من يأمر بارتكاب الجريمة أو حتى يغري
مرتكبها.3

1راجع نص المادة( )3-25من النظام األساسي للمحكمة الجنائية وكذلك مصطفى درويش ،الحكمة الجنائية ،رسالة ماجستير مرجع
سابق ص 383وكذلك سامح الوادية ،المسئولية الدولية ،مرجع سابق ،ص114

2سامح الوادية ،المرجع السابق ،ص115

3لنده معمر بشوي ،المحكمة الجنائية الدولية ،مرجع سابق ،ص183
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 -3تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسيير هذه الجريمة  ،أو
الشروع في ارتكابها ،بمافى ذلك توفير وسائل ارتكابها ،فكل صوره من صور تقديم العون أو
التحريف أو المساعدة  ،سواء أكانت مادية أو معنوية تثير المسئولية الدولية الجنائية الفردية.
وبناء عليه فكل رؤساء الدول المتعأونة مع إسرائيل واألشخاص الذين يقومون بتزويد
إسرائيل باألسلحة والتكنولوجيا المتطورة  ،التي تستخدم ضد الشعب الفلسطيني األعزل وأقصد هنا
رؤساء أمريكا المتعاقبين الذين يوفرون الدعم المادي والمعنوي  ،حتى منع اصدار ق اررات من
مجلس األمن بسبب الفيتو 1وكذلك تقديم الدعم المعنوي من خالل تصريحات القادة األمريكان عن
مساندة موقف إسرائيل ومساندة مجلس الشيوخ األمريكي والكونغرس في اتخاذ ق اررات لصالح دعم
إسرائيل حيث أيضا من المعروف ان أغلبية مجلس الشيوخ األمريكي من أصل يهودي وأضيف
انه يمكن مساءلة بعض الرؤساء العرب  ،والذين ساهموا في فرض الحصار على قطاع غزة
حيث ان الحصار الذي ينتج عنه أضرار جسيمه للمدنيين يعتبر من جرائم الحرب.
 -4المساهمة بأنه طريقه في قيام جماعه من األشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة
أو الشروع في ارتكابها على أن تكون المساهمة متعددة وان تقدم
أ -إما بهدف تعزيز النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي للجماعة إذا كان هذا النشاط أو
الغرض منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ب -أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.
 -5أما فيما يتعلق بجريمة اإلبادة الجماعية :التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة
اإلبادة الجماعية.
وعلى ذلك ونظ اًر لخطورة جريمة اإلبادة الجماعية في نظر القانون الدولي فقد قرر النظام
األساسي للمحكمة اعتبار التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة يثير المسئولية
الجنائية بحيث يسأل من يمارسه جنائياً ويكون عرضه للعقاب.2

1دائما ما تقدم امريكا بتقديم الدعم العسكري اإلسرائيل وخاصة طائرات اإلباتشي والطائرات الحربية من طراز ( )F16وانواع الصواريخ
المختلفة والتي تستخدم في الهجوم على المدنين الفلسطين وكذلك هدم المنازل واألحياء المدنية وخاصه ما تستخدم تلك األسلحة في

األغتياالت وهي جرائم تحظرها كافة المواثيق الدولية بوصفها جرائم إعدام خارج نطاق القانون راجع دأود رعأوي – جرائم الحرب
والجرائم الدوليه ومسئوليه إسرائيل عنها خالل انتفاضه األقصى الهيئة المستقلة لحقوق المواطن .2001

2نص الماده ( -25هـ) من النظام األساسي للمحكمة الجنائية
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 -6الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوه ملموسة
ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صله بنوايا الشخص ومع ذلك فالشخص الذي كف
عن بذل أي جهد الرتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون اتمام الجريمة ال يكون
عرضه للعقاب بموجب هذا النظام األساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة اذا هو تخلي
تماما وبمحض إرادته عن الغرض اإلجرامي.
وعلى هذا فلقد اعطى النظام األساسي فرصه لإلعفاء من العقاب عن الشروع في ارتكاب
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة متى توقف الشخص عن بذل أو ارتكاب أي جهد
الرتكاب الجريمة أو يعمل على عدم إتمام ارتكابها.
الفرع الثاني
مسئولية القادة والرؤساء
لم يكتف النظام األساسي بإقرار المسئولية الفردية وانما اقر مسئولية القادة والرؤساء عن
الجرائم التي ترتكب من قبل االشخاص التابعين سواء كانوا جنوداً أو موظفين فالصفة الرسمية ال
تحول دون تطبيق مبدأ المسئولية الجنائية لمرتكبي الجرائم الدولية.
لذلك فقد نصت المادة ( )27من النظام األساسي للمحكمة الجنائية على عدم االعتداد بالصفة
الرسمية حيث تضمنت:
 -1يطبق هذا النظام األساسي على جميع األشخاص بصوره متسأوية دون تمييز بسبب
الصفة الرسمية وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيس لدوله أو حكومة أو
عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثالً منتخباً أو موظف حكومياً ال تعفيه بأي حال من األحوال
من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام األساسي كما انها ال تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف
العقوبة 1وعليه يسأل الشخص جنائياً ويكون عرضه للعقاب عن الجرائم التي تدخل اختصاص
المحكمة الجنائية دون اعتبار للصفة الرسمية التي قد يشغلها الشخص أو المنصب أو المركز
وال يعفي من العقاب والمسئولية حتى لو كان رئيس الدولة باعتباره شخصاً عادي .2

1انظر في الماده  27من النظام األساسي للمحكمة الجنائية

2عبدالواحد الفار ،المرجع السابق ص 93وكذلك سامح الواديه ،المرجع السابق ،ص117
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 -2ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرامية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية سواء
أكانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا
الشخص ،كما تمنح معظم القوانين الوطنية الحصانة لكبار المسؤولين والقادة في الدول  ،األمر
الذي يحول دون خضوعهم للمحاكم مما قد يمثل سياجاً واقياً من المقاضاة ،إال أن النظام
األساسي لمحكمة نورمبرج أقر في مادته السابعة (أن مركز المهتمين الرسمي سواء كرؤساء
دولة أو من كبار الموظفين ال يعتبر عذ اًر وال سبباً لتخفيف العقوبة) وعليه فقد زال ما للحصانة
من أثر فيما يتعلق بالجرائم الدولية وهذا ما استقر عليه المبدأ في المادة  27من النظام
األساسي 1وعليه فال يستطيع قادة إسرائيل التمسك بمبدأ الحصانة كما فعل المجرم شارون أمام
القضاء البلجيكي والذي رفض إجراء المحاكمة بحجة الحصانة التي يتمتع بها خالل عمله
كرئيس للوزراء حيث خالف القضاء البلجيكي في ذلك القواعد المستقرة في القانون الدولي وكذلك
نص المادة  103من ميثاق األمم المتحدة والتي تنص على ما يلي ( :إذا تعرضت االلتزامات
التي يرتبط بها أعضاء األمم المتحدة وفقاً ألحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون
به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق  ،وعليه فال يجوز التمسك بالحصانة حيث أيضا
جاء نص المادة  28من النظام األساسي للمحكمة الجنائية صريحاً في إقرار مسؤولية القادة
والرؤساء عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة على النحو التالي:
 -1يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعالً بأعمال القائد العسكري مسئوال مسئولية
جنائية عن تلك الجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة والمرتكبة من قوات تخضع إلمرته
وسيطرته الفعليتين أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين حسب الحالة لعدم ممارسة القائد
العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة من خالل:
أ -إذا أتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود سلطته
لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم ،أو عرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق
والمقاضاة.

1ادت قضية الحصانة إلى اشكاليات فيما يتعلق بقضية (بينوشيه) التي رفضت بريطانيا تسليمه ألسبانيا أو ألي دوله أخرى لمحاكمته
بحجة الحصانة التي تمتع بها ولعدم تطبيق القضاء البريطاني لمبدأ األختصاص القضائي العالمي .راجع في ذلك الدكتور نبيل بشر
المرجع السابق ص.138
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 -2فيما يتعلق بعالقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة ( )1يسأل الرئيس
جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين تابعين
لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤالء المرؤوسين ممارسة سليمه.
يلخص مما تقدم أنه إذاتعلق األمر بارتكاب الرؤساء المنتفعين بالحصانة للجرائم الدولية
فإن مسألة السيادة الوطنية تتقلص ،ويتم التخلي عن فكرة الحصانة واإلعفاء من المساءلة أمام
القانون الدولي الجنائي ،ال يعرف قبل هذا النوع من اإلعفاء تطبيق قاعدة المسأواة أمام القانون،
والحيلولة دون إفساح المجال الرتكاب الجرائم الدولية والتهرب من المساءلة تحت ذريعة
الحصانة ( أن مركز المتهمين الرسمي سواء كرؤساء دولة أو من كبار الموظفين ال يعتبر عذ اًر
وال سبباً لتخفيف العقوبة) ،1وهو ما طبقه محكمة نورمبرغ في األحكام التي أصدرتها ،والتي
أشارت إلى أن (قواعد القانون الدولي التي تحمي ممثلي الدولة في ظروف معينة ال يمكن ان
ينطبق على األفعال التي تعتبر جانب في القانون الدولي وال يستطيع مرتكبو هذه األفعال الدفع
بصفتهم الرسمية لتجنب المحاكمة والعقاب)

2

ويرى الباحث أن هذا المبدأ صراحه ينسجم مع قواعد المنطق والعدالة ،ألنه ليس من
المنطق أو العدل أن يعاقب المرؤوسون الذين ينفذون أوامر غير مشروعة يصدرها رئيس الدولة
وأعوانه ،ويعفى هذا الرئيس الذي دبر و أمر بارتكاب هذه الجرائم.
وعليه عندما بدأت لجنة القانون الدولي صياغة مبادئ نورمبرج فقد عبرت عن هذا المبدأ
بإشارتها إلى ( أن ارتكاب الفاعل لجريمة دوليه بوصفه رئيساً للدولة أو حاكماً ال يعفبه من
المسئولية في القانون الدولي) ،3والمالحظ على صياغة هذا المبدأ أنه أشار إلى رئيس الدولة
والحاكم  ،مما أثار لدى الفقه بعض الجدل حول المقصود بالحاكم فهل المقصود به عضو
1حسنين إبراهيم عبيد – الحرية الدولية – مرجع سابق ص140

2كما اعتبر حكم ا لمحكمة ان من يخالف قوانين الحرب ال يستطيع في سبيل تبرير هذه المخالفة أن يخدم بتفويض من جانب الدولة ألن
الدولة في الوقت الذي تمت فيه مثل هذا التفويض يكون قد تجأوزت حدود السلطات المعترف بها في القانون الدولي للمزيد حول هذا

الحكم المشار إليه عند كال من حسين عبيد،الجريمة الدولية ،المرجع السابق ص 150وكذلك عند محمد محي الدين عوض ،دراسات

في القانون الدولي الجنائي – مرجع سابق ص 251-250وقد علق محمود نجيب حسني ،على هذا الحكم في ان ميثاق نورمبرج وحكم

المحكمة كان متفقين مع قواعد القانون الدولي العرفي ألن حصانه رئيس الدولة بعدم الخضوع للقضاء الجنائي األجنبي يسري أثرها في
وقت السلم ويبطل مفعولها زمن الحرب وبذلك يعامل رئيس الدولة معاملة أسرى الحرب العاديين وال يتمتع بامتياز خاص بهاذ الشأن
محمود نجيب حسني – دروس في القانون الجنائي الدولي – مرجع سابق ص.47

العزوي – مشكلة المسئولية الجنائية الشخصية مرجع سابق ،ص160
3يونس ا
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الحكومة ؟ أو عضو سابق في الحكومة؟أو هو موظف من رتبه عالية جداً في إحدى السلطات
التشريعية أو التنفيذية أو القضائية؟.1
يذهب رأي إلى أنه ( يعتبر حاكماً كل موظف ليس له رئيس أعلى منه في سلم
الدرجات) 2ويرى جانب آخر من الفقه ان مبدأ عدم التذرع بالحصانة ينبغي أن يؤخذ على اطالقه
فال يضيق أو نقد بشخص رئيس الدولة والحاكم الذي ليس له رئيس اعلى في سلم الدرجات

3

وأخي اًر نشير في هذا الصدد إلى ان لجنة القانون الدولي تبنت أيضا هذا المبدأ أثناء أعدادها
المشروع مدونة الجرائم المملة بسلم اإلنسانية وأمنها إذ نصت المادة السادسة من هذا المشروع
على أنه (ال يعفي الفرد الذي يرتكب جريمة مخلة بسلم اإلنسانية وأمنها من مسؤولياته الجنائية
وال تخفف عقوبته الصفة الرسمية حتى ولو تصرف بوصفه رئيساًأو حكومه)4ويرى الباحث هنا
أن أفضل النصوص القانونية بخصوص مساءلة الرئيس كان نص المادة  27من النظام
األساسي للمحكمة الجنائية والذي أشرنا إليه سابقاً لسببين:
الول :أنه تجأوز الغموض الذي وقع في محاكم نورمبرج بخصوص حصر الحصانة بشخص
رئيس الدولة أو الحاكم في حين ان نص المادة  27عدد وبصوره تفصيلية األشخاص المتمتعين
بالحصانة ورفض األعتداد بها.
الثاني :هو تأكيد الماده  27من أن الحصانة لن تشكل في حد ذاتها مسبباً لتخفيف العقوبة ،
ودون منح المحكمة سلطة تقديرية في ذلك من خالل السكوت عن إيراد نص ،كما فعلت محكمه
نورمبرج وأضيف هنا أن الحصانة يجب أن تكون سبباً لتشديد العقوبة وليس للتخفيف

5

1عبدالواحد الفار ،المسئولية الجنائية ،المرجع السابق ،ص.193

2نقالً عن عبدالواحد الفار ،المرجع السابق ص 91ومشار إلى هذا الرأي أيضا عند محمد محي الدين عوض ،دراسات في القانون
الجنائي ،مرجع السابق ص.250

3وهنا يرى شريف بسيوني أن النص على الرئيس كان التراخي منه اعلى الشخصيات في الدوله وليس له التذرع بالحصانة وبالتالي فأن
المقصود بالحاكم هو كل من يتمتع بالحصانة في الدولة وليس له التذرع بالحصانة وبالتالي فأن المقصود بالحاكم هو كل من يتمتع

بالحصانة ودون تضييق بعدم وجود رئيس اعلى منه في سلم الدرجات راجع في هذا الرأي شريف بسيوني المحكمة الجنائية الدولية
مرجع سابق ص)1922( 191

4حوليه لجنة القانون الدولي لسنة  1996المجلد األول مرجع سابق ص94

5علق محمود شريف بسيوني على نص الماده  27من النظام األساس ي انه يجب التفرقه بين نوعين من الحصانات وهي الحصانة
الموضوعية والحصانة اإلجرائية فالنسبة للحصانة الموضوعية فأن يقرر أن مؤدي نص الماده  27هو عدم جواز التذرع بالصفة
الرسمية لإلعفاء من المسئولية الجنائية وبالتالي فال يجوز الدفع أمام المحكمة الجنائية الدولية بالحصانة المقرره لرئيس الدولة عند

171

المطلب الثالث
سبل إثارة المسئولية الدولية إلسرائيل
بعد أن تبين لنا من خالل مطلب المبحث ان إسرائيل مسئولة عن األعمال غير المشروعه
التي ترتكبها وعن ارتكابها جرائم الحرب والعدوان وذلك حسب المواثيق الدولية من ميثاق األمم
المتحدة واتفاقية جنيف وكذلك النظام األساسي للمحكمة الجنائية وكذلك عدم استطاعة قادة
الحرب اإلسرائيليين من التهرب من اإللتزامات الدولية بموجب المواثيق الدولية فيجب اثارة تلك
المسئولية سيما وان إسرائيل هي طرف في معظم هذه المواثيق.
وعليه فإن أي طرق لتلك المواثيق أو المعاهدات المشاركة يترتب عليه إثارة المسئولية،
ويترتب أيضا على الدول األطراف بمنع خرقها من قبل أي دوله  ،وحتى لو لم تكن
إسرائيلويترتب عليه التزام الدول الغير أطراف بموجب استقرار أحكامها كقواعد دوليه عامه ،1على
أن أهم تلك المواثيق التي قامت إسرائيل بخرق قواعدها مما ترتب المسئولية الدوليه عليها هي:
أوالً :ميثاق المم المتحدة .
يعتبر ميثاق األمم المتحدة هي أول وثيقة دوليه في القانون الدولي المعاصر تمنع الحرب أو
التهديد بها ،وهي معاهدة دوليه ملزمه ليس للدول األطراف فحسب بل أيضا للدول غير
األطراف ،حيث نصت المادة  39من الميثاق على وجوب احترام جميع الدول بنود الميثاق فيما
يخص السلم واألمن الدوليين 2كما نص الميثاق على منع العدوان أو حتى التهديد في نص المادة
( )4/2والذي سبق أن أشرنا إليه في تلك الرسالة ،وكذلك نصت المادة (م )25/على تعهد الدول
بقبول ق اررات مجلس األمن وتنفيذها ،وبالمقابل نجد أن إسرائيل لم تلتزم بجميع ق اررات مجلس
ارتكابه احدى الجرائم اما الحصانة اإلجرائية وهي التي تكون منصوص عليها في القوانين الداخلية وهنا يضيف أيضا ان الحصانة
اإلجرائية هي ما نصت عليها الماده  98من النظام األساس ي والتي تعطي للدولة الطرف اإلمتناع عن تسليم المحكمة من تطلبه وعليه
ما دام ال يوجد نص في الجزء اإلجرائي من النظام األساسي يتطرق الموضوع حصانة رئيس الدولة ماعدا نص المادة  98السالف فأنه

يرى هنا انه ينبغي اإلقرار بتمتع رئيس الدولة الطرف في إتفاقية انشاء محكمة الجنائية الدولية بالحصانة اإلجرائية طالما ظل شاغالً

منصبة الرسمي .انظر هذا الرأي عند محمود بسيوني ،المحكمة الجنائية ،المرجع السابق ص.211،213

1

محمود نجيب حسني ،دروس في القانون الدولي الجنائي ،مرجع سابق ص373

2تنص المادة  103من الميثاق على ( إذا تعرضت األلتزامات التي يرتبط بها اعضاء األمم المتحدة وفقاً ألحكام ميثاق مع أي االلتزام
دولي آخر يرتبطون بها فالعبره بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق) وبناء عليه يرى حامد سلطان ،ان ميثاق األمم المتحدة هو
مجموعة من النصوص القانونية الملزمة للدول األعضاء وغير األعضاء .للمزيد راجع حامد سلطان ،وآخرين القانون الدولي العام مرجع

سابق ص411
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األمن والجمعية العمومية على حد سواء ،وللتأكيد على حظر العدوان فقد أباح الميثاق استخدام
القوة في حالة العدوان وذلك في المادة ( )51من الميثاق  ،والتي منحت الدول فرأدىأو جماعات
استخدام القوه ضد العدوان.
أما بخصوص ما تم ذكره من مخالفه إسرائيل للق اررات الصادرة عن مجلس األمن  ،مما
يترتب عليه تحريك المسئولية ضدها ،نذكر على سبيل المثال القرار رقم ( )242الصادر عن
مجلس األمن في  22نوفمبر  1986والذي يؤكد على عدم االعتراف بضم األراضي التي يتم
االستيالء عليها عن طريق الحرب 1كما نشير أيضاإلى القرار رقم ( )194الصادر عن الجمعية
العامة لألمم المتحدة في  11ديسمبر  1949والذي يعتبر أهم الق اررات التي تضمنت حق العودة
لالجئين الفلسطينيين ،األمر الذي يثير مسئولية إسرائيل عن قضية الالجئين.
والقرار رقم ( )3314الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  14ديسمبر 1974
والخاص بتعريف العدوان حيث عرف العدوان ،بأنه (استخدام للقوه المسلحة من جانب إحدى
الدول ضد سيادة ووحدة األراضي أو االستقالل السياسي لدولة أخرىأو بأية طريقة ال تتفق مع
ميثاق األمم التحدة.2
نخلص مما سبق أن قيام إسرائيل بعدماإللتزام بالق اررات الصادرة عن مجلس األمن والجمعية
العمومية ،بل ومخالفة تلك الق اررات بصورة واضحة تثير المسئولية الدولية الجنائية ضدها وكذلك
عدم التزام إسرائيل بتلك الق اررات  ،وأقصد هنا القرار الصادر من الجمعية العمومية الذي يحمل
رقم  181وهو قرار التقسيم  ،يؤدي أيضاإلى عدم مشروعية دولة االحتالل حيث إن هذا القرار
هو الذي أعطى شرعية الدولة اليهودية  ،لذا فأن عدم إلتزام إسرائيل بهذا القرار يهدم شرعيتها
أيضا.3
ثانياً :اتفاقيات جنيف  1949والبروتوكول اإلضافي الول 1977م-:
تثور المسئولية الدولية إلسرائيل بموجب اتفاقيات جنيف األربعة التي حظرت التحلل من
المسئولية ،أو تحلل الغير منها والناجمة عن الخالفات الجسيمة التي أوردتها المواد المشتركة بين
1راجع في ذلك رشاد عارف السيد ،المرجع السابق ،ص438
2محمود شريف بسيوني ،المرجع السابق ،ص243
3محمود شريف بسيوني ،المرجع السابق ،ص244
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االتفاقيات ،وأعطت اختصاصاً عالمياً يحق بموجبة للدول األطراف مالحقة ومحاكمة مرتكبي تلك
المخالفات ،والتي وصفتها وصنفها البروتوكول األول كجرائم حرب يسأل عنها وبموجبها الطرف
الذي ينتهك أحكام االتفاقيات األربع والبروتوكول عن كافة األشخاص الذي يشكلون جزءاً من
قواته المسلحة  ،وتتحمل إسرائياللدولة القائمة باالحتالل المسئولية عن أفعال جيشيها المعتدي،1
علماً بأن إسرائيل وقعت على االتفاقية بدون أي تحفظ يذكر إال بخصوص الشارة المميزة ويرى
الدكتور عبدالرحمن أبوالنصر أن إسرائيل وبخصوص تنفيذ االتفاقية في الواقع الفعلي تحاول
التهرب من تنفذيها بعده حجج يسودها الفقهاء اإلسرائيليين

2

ومنها إن الوقت الذي عقدت فيه االتفاقية في عام  1949يختلف عن هذا الوقت وعليها ال
يمكن القياس على تطبيق االتفاقية ،والخالصة هنا أن إسرائيل تقوم على استراتيجية واضحة بعدم
رفض االتفاقية بصورة صريحة  ،وكذلك عدم تطبيق االتفاقية على ارض الواقع إال أن ذلك كما
أشرنا سابقاً ال يعفيإسرائيل من المسئولية الدولية على انتهاكات االتفاقيات األربعة والبروتوكولين
االضافيين حيث تنص المادة األولى المشتركة بشأن إحترام تطبيق االتفاقية ليس فقط في حاالت
النزاع المسلح وانما في جميع حاالت االحتالل الحربي الجزئي أو الكلي من أقاليم األطراف
السامية المتعاقده اما المادة الثانية من اإلتفاقية وهي توجب تطبيق االتفاقية وذلك في كل حاالت
االحتالل الجزئيأو الكلي ألقاليم األطراف السامية المتعاقده 3كما أكدت الق اررات الدولية على
وجوب تطبيق إسرائيل لالتفاقية نذكر فيها القرار رقم  237الصادر عن مجلس األمن بتاريخ
 14يناير 1967والقرار الصادر أيضا من مجلس األمن بخصوص تطبيق االتفاقية والذي حمل
رقم ( )271بتاريخ  15سبتمبر  1969وقد جاء هذا القرار نتيجة لالعتداء األثم بحرق المسجد
األقصى.4
1سامح الوادية ،المرجع السابق ،ص120

2لمعرفة المزيد حول الحجج اإلسرائيلية والرد عليها من قبل عبدالرحمن أبو النصر ،راجع إتفاقية جنيف الرابعة وتطبيقاتها مرجع سابق
ص 264وما بعدها حيث حأول فقه اإلسرائيلي ومن خالل الفقيه اإلسرائيلين بلوم وذلك خالل بحثه حول المركز القانوني للمملكة

األردنية الهاشمية من منظور القانون الدولي على الضفة الغربية ان معاهدة جنيف ال تطبق إال إذا حل المحتل محل الحاكم الشرعي
وهو يرى ان األردن قد قامت بضم الضفة الغربية بصورة غير مشروعه وبالتالي يعترها دولة محتلة وليس لها أي سياده شرعية على

الضفة لذلك فأن إسرائيل حلت مكان األردن حيث ال يكن هناك سياده للفلسطينين على الضفة وهو ما يعرف بنظرية فراغ السيادة للمزيد
المرجع السابق ص 268وما بعدها.

3انظر الماده األولى والثانية من اتفاقية جنيف الرابعة

4مشار إلى هذه الق اررات وباللغة اإلنجليزية عند عبدالرحمن أو النصر إتفاقية جنيف الرابعة مرجع سابق ص 278في الهامش الثاني
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ثالثا /اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام1948م-:
اعتبرت األمم المتحدة اإلبادة الجماعية سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب جريمة
 ،بمقتضى القانون الدولي ويتعهد بمنعها والمعاقبة عليها ،1مما يثير مسئولية إسرائيل الدولية عن
ارتكابها وتشير هنا في هذا الصدد أن تلك الجرائم ال تتقادم ،حيث إن الجرائم ضد اإلنسانية
وحسب اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية لعام .21998
ويعني ذلك أن تلك الجرائم ستظل تالحق إسرائيل وسيأتي بأذن هللا الوقت الذي تعاقب فيه
إسرائيل على تلك الجرائم الدولية وذلك عن طريق إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب
اإلسرائيليين  ،على غرار محكمتي يوغسالفيا  1993ورواندا ،1994وكذلك عن طريق المحكمة
الجنائية الدولية على الجرائم األخيرة خاصة في حربي عام .2011-2008
رابعاً :مبادئ نورمبرج التي صاغتها لجنة القانون الدولي عام 1950م:
قضى المبدأ الثاني من مبادئ نورمبرج أن ( عدم فرض القانون الداخلي عقوبة على فعل
يشكل جريمة بمقتضى القانون الدولي وال يعفي الشخص الذي ارتكب الفعل من المسئولية
بمقتضى القانون الدولي) وقد نص المبدأ الثالث على عدم إعفاء الرئيس والقادة من المسئولية،3
وعلى ذلك فإن امتناع إسرائيل عن محاكمة مجرمي الحرب أو عدم اعتبار ممارستهم جرائم ال
يعفي من مساءلتهم أمام القانون الدولي.
كما نصت المادة السادسة الفقرة األولى من الئحة محكمة نورمبرج على اعتبار أن الجنايات
جريمة ضد السالم ،وتشمل إدارة حرب عدوانية والتحضير لها وشنها ومتابعتها  ،أو كل حرب
تشن خرقاً للمعاهدات والتأكيدات أو االتفاقيات الدولية.4

1اعتبرت األمم المتحدة مجزرة صب ار وشاتيال التي اقترفت بحق الالجئين الفلسطينين في بيروت بلبنان عام  1982من قبيل جرائم
اإلبادة الجماعية وصدر عن األمم المتحدة العديد من الق اررات حول تلك المجزرة التي ارتكبها السفاح شارون منها القرار الصادر من

الجمعية العامة بتاريخ 16ديسمبر  1982والذي يحمل رقم ( )123-37والقرار رقم ( )17/38بتاريخ 22نوفمبر 1983وكذلك قرار
مجلس األمن ( )521في 19سمبتبر 1972مشار إلى هذه الق اررات وغيرها عند رشاد عارف السيد المرجع السابق ص 438وكذلك عند
سامح الوادية المرجع السابق ص123

2رشاد عارف السيد المرجع السابق ص441

3مشار إليه عند مصطفى درويش ،المرجع السابق ص197

4مشار إليه عند محمد محي عوض -دراسات في القانون الدولي الجنائي -مرجع سابق ص235
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يتضح من هذا النص أن مجرد التحضير للحرب فقط يعتبر جناية دولية تتوجب المسئولية،
وعليه فإ ن دائرة االتهام بالنسبة لألشخاص المسئولين عن ارتكاب الجرائم الدولية تشمل كل من
نظم وحضر وشن وادارة الحرب وكذلك كل من تآمر الرتكاب الحرب ،1وقد اعتبرت محكمة
نورمبرج أن التنظيم والتحضير الرتكاب الجرائم الدولية بعد معاقباً عليه إذا صدر عن أشخاص
يحتلون مناصب قياديه  ،وكذلك اعتبرت اتخاذ قرار بشن الحرب وهو القرار الذي يصدر في
الغالب حسب وصف المحكمة من كبار زعماء الدولة وقادتها العسكرين إن لم يكن األمر
محصو اًر برئيس الدوله  ،وخلصت المحكمة في النهاية أن شن الحرب العدوانية ليس من جنايات
القانون الدولي فحسب وانما حسب وصف المحكمة هي الجناية الدولية العظمى.2
وأخي اًر ال بد من اإلشارة إلىأنه ال يشترط أن يكون منفذ الجريمة متأم اًر الرتكابها  ،فقد يكون
المتأمرون غير المنفذين  ،ولذلك فقد حكمت محكمة نورمبرج على أربعة متهمين باإلدانة في
جريمة تدبير حرب عدوانيه وتنفيذها ،ولكنها برأتهم من تهمة التأمر عليها.3
والسؤال المطروح األن هل يمكن اعتبار قضاء نورمبرج سابقة قضائية تستطيع الدول الغربية
غررها لقادة االحتالل اإلسرائيلي؟
وفلسطين االستناد إليها للمطالبة بتشكيل محاكم على ا
في البداية نقول إن الفقه الدولي اختلف في تقييم قضاء نورمبرج حيث يرى بعض الفقهاء
القانونيين أن محكمه نورمبرج أصدرت أحكاماً من الصعب قبولها واالعتماد عليها ،بسبب
االعتراضات المهمة التي وردت على القانون في طريقة تطبيقه ولذلك فهي ال تستحق برأيه
االهتمام واالقتداء.4

1اشار الفقه األلماني مثالً إلى وجوب العقاب على األعمال العدوانية التي تسبق فعل العدوان للحيلولة دون ارتكاب هذه الجريمة وأشار

إلى ان هذه األعمال التحضرية تدل عادة على غرض الدوله المعتديه ومنها صنع األسلحة ورصد مبالغ مباليه كبيره في الميزانية
وهكذا مشار إليه عند محمد محي عوض المرجع السابق ص153،154

2للمزيد حول تلك المحاكمات ووصف الجرائم المرتكبة فيها يراجع كال من محمد محي عوض المرجع السابق ص 500وما بعدها.
 -2إبراهيم الدراجي ،جريمة العدوان ،مرجع سابق ص 885وما بعدها .

العزوي – مشكلة المسئولية الجنائية المرجع السابق وهو يشير هنا إلى أن المبادئ التي جاءت فيها محاكم نورمبرج يمكن
 -3يونس ا

اعتبارها وبدون مبالغة مرحلة فاصلة في تاريخ القانون الدولي يونس العزأوي المرجع السابق ص.1542153

العزوي المرجع السابق ص.373
3يونس ا

Op – ،4Kelesen: will the Judgement in the nulemberg Trial Constintnte Aprecedent in internitonal Law

 P-164،citنقالً عن عبدالواحد الفار ،الجرائم الدولية ،المرجع السابق ص  197الهامش الثاني
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وعلى ذلك فإن هذا الفقه يرى أن محاكم نورمبرغ لم تحترم حتى المبدأ الذي يؤكد على أنه
ليس من حق أية دولة أن تحكم في أعمال تعتبر من اختصاص دولة أخرى  ،إال إذا حصلت
على إجازة مسبقه من تلك الدولة للقيام بذلك اإلجراء  ،وهو ما لم يتم اتباعه في نورمبرغ.1
ويرى أخرون من الفقهاء أن سابقة نورمبرج تمثل نقطة تحول فاصله في تاريخ القانون
الدولي  ،وأن هذه األحكام تؤلف وثيقة مهمة سواء كانت كسابقة مهمة أو نقطة انطالق جديده
نحو عدم تكرار تلك الجرائم الدولية  ،وأنه يمكن أيضا صياغة المبادئ العامة التي ينبغيأن تحكم
المسئولية الشخصية عن الجرائم الدولية.2
النصرن محاكمات نورمبرغ وطوكيو تعد سابقة
أ
وفي هذا الصدد يرى الدكتور عبدالرحمن أبو
دولية في مجال تجريم،الحرب فاللمرة األولى اعتبرت الحرب العدوانية جريمة دولية ضد السالم
لذلك فهو يرى ضرورة االستفادة من هذه السابقة كفلسطينيين ومحاولة االستفادة منها لتقديم قادة
االحتالل ،رغم أنه يقر بأن ظروف التي حدثت بها تلك المحاكم تختلف عن األوضاع التي
نحياها اليوم ولكنه اكد على ضرورة االستفادة من تلك المبادئ القانونية ،ألنها وحسب رأيه
اضحت تلك المبادئ قواعد قانونية عامة تحكم المسئولية الشخصية عن الجرائم الدولية وفقاً
لقواعد القانون الدولي ،3ويرى الباحث هنا أنه على الرغم من كل االنتقادات التي وجهت إلى تلك
المحاكمات إال أنها تعتبر بالفعل سابقة قانونية واضافة غير مسبوقة في التنظيم الدولي المعاصر
وعلى األخص بالنسبة للمسئولية الجنائية الشخصية ،لذلك فإنني اتفق مع رأي استاذي الدكتور
عبدالرحمن أبو النصر على أنها أضحت قواعد قانونية ملزمة وأنها كذلك من الممكن لنا
كفلسطينيين االستفادة من تلك اآللية لتنظيم محاكمات لقادة االحتالل اإلسرائيلي.
خامساً :المحكمة الجنائية الدولية-:
من المعروف أن محكمة الجنايات الدولية هي محكمة ليست بديله عن القضاء الوطني
الجنائي وانما مكملة له تمارس اختصاصها عند انهيار النظام القضائي الوطني،أو رفض الدول
1المرجع السابق ص197

2مشار أيضا إلى هذا الرأي عند عبدالواحد الفار ،المرجع السابق ،وكذلك يونس العزاوي ،المرجع السابق ،ص153

3محاضرات لطلبة ماجستير القانون العام بكلية الحقوق جامعة األزهر،العياده القانونية في الخميس 2013/11/28عبدالرحمن
أبوالنصر.
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مالحقة مرتكبي الجرائم الواردة في النظام األساسي للمحكمة ،وهي جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية وجريمة اإلبادة الجماعية وجريمة العدوان ،1وبالتالي فإن محكمة الجنايات ال تتمتع
باختصاص تلقائي لظرف الجرائم الدولية الواردة في النظام األساسي ،وانما تحتفظ النظم القانونية
الوطنية باختصاصها األصيل في هذا الصدد.

 1اثار مصطلح االختصاص التكميلي مشاكل قانونية حيث ان النص ورد باللغة اإلنجليزية  complementarityوتعني تلك الكلمة قيم
أو تكميلي وهي مفردات المصطلح الفرنسي  complementariteوترجمته التكاملية ولهذا فقد فسر البعض المصطلح بمعنى التكاملي
ولذلك وصف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أنه يقوم على مبدأ التكامل من السلطات الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية فيما يرى

البعض اآلخر أن اإلختصاص للمحكمة الجنائية الدولية هو من قبيل االختصاص األحتياطي وبالتالي يكون دور المحكمة احتياطي ًا
للقضاء الوطني فيما يرى األستاذ الدكتور شريف بسيوني ان دور المحكمة الجنائية الدولية هو تكميلي لألختصاص السلطات الوطنية
ليس تكاملي وال احتياطي وذلك ألن العالقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الوطنية هي عالقة تكميلية ألن محكمة الجنائية
الدولية اكملت اختصاص السلطات الوطنية في الحالة السابقة إلى ذلك للمزيد حول مفهوم وأساس المصطلح انظر د/محمود شريف
بسيوني – المحكمة الجنائية الدولية – مرجع سابق ص.144
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المبحث الثالث
كيفية تقديم إسرائيل للمحاكمة
بعد أن أوضحنا بما ال يدع مجال للشك أن ما تقوم به إسرائيل من عدوان مخالف لجميع
المواثيق الدولية  ،وحتى األعراف الدولية ،كما أن أعمالها ال تخالف القانون الدولي المعاصر
فحسب  ،بل أيضا القانون الدولي التقليدي  ،لذلك سنقوم في هذا المبحث باإلشارة إلى الطرق
القانونية لتقديم قادة إسرائيل للمحاكمة على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ،ولكن
نالحظ أن هناك من يدعون بوجود معوقات تمنع السلطة الوطنية من تقديم شكوى ضد قادة
االحتالل  ،وذلك بسبب االتفاقيات الدولية الموقعة من جانب السلطة الوطنية (اتفاقية الحكم
الذاتي) ،وبسبب عدم حصول فلسطين على االعتراف الدولي الكامل  ،لكل ما سبق فإننا سنقسم
هذا المبحث إلى ثالثة مطالب على النحو التالي:
المطلب الول :الوضع الفلسطيني الدولي.
المطلب الثاني :محاكمة إسرائيل عن طريق مجلس المن.
المطلب الثالث :محاكمة إسرائيل بواسطة المحاكم الدولية.
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المطلب الول
الوضع الفلسطيني الدولي
في البداية نشير أوالً إلى فلسطين حسب ميثاق األمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 181
يعتبر دولة كاملة السيادة بصرف النظر على حصولها على االعتراف الدولي من عدمه.
وثانياً من المتفق عليه في القانون الدولي العام عدم جواز االتفاق على مخالفة القواعد
الدولية اآلمرة ونشير هنا أيضاإلى مبدأ سيادة قواعد القانون الدولي على الداخلي ،بمعنى أنه
يجب على الدول أن تمتنع عن إبرام أي اتفاقيات تخالف قواعد القانون الدولي  ،كما يجب عليها
إزالة أي تعارض بين قوانينها الداخلية وقواعد القانون الدولي وهذا ما قامت به فرنسا على سبيل
المثال حيث قامت بإضافة مادة إلى دستورها لتتوافق مع التزاماتها إثر انضمامها إلى اتفاقيةإنشاء
المحكمة الجنائية الدولية.1
لذلك نرى عدم استطاعة إسرائيل التهرب من التزاماتها الدولية بحجة االتفاقيات أو بحجة
عدم حصول فلسطين على دولة وهذا ما سنوضحه في هذا المطلب.
الفرع الول
الوضع القانوني لأل راضي الفلسطينية بعد اتفاقيات الحكم الذاتي
في عام  1993قامت منظمة التحرير الفلسطينية بتوقيع اتفاق إعالن مبادئ مع الحكومة
اإلسرائيلية ،ثم تبعه اتفاقية القاهرة بشأن قطاع غزة ومنطقة أريحا والمعروفة باتفاقية غزة أريحا
في  4مايو  ، 1994ثم اتفاقية النص المبكر عدد من السلطات في أغسطس  ، 1994ثم
االتفاقية االنتقالية بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة والمعروفة باتفاقية طابا أوسلو ( )2بتاريخ 28
سبتمبر  ،21995وبموجب هذه االتفاقيات اعترفت إسرائيلبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل
شرعي للشعب الفلسطيني  ،الذي أقرت بوجوده واعترفت بحقوقه السياسية  ،وجعلت له كيان
سياسي قائم بذاته يشارك الدولة العبرية في أرض فلسطين التي كانت تحت النتداب البريطاني ،
وقامت سلطة حكم ذاتي فلسطيني بنظام حكم تتمتع فيه السلطة الفلسطينية بسلطات تشريعية
وتنفيذية وقضائية.
1

ابراهيم الدراجي ،جريمة العدوان ،مرجع سابق ،ص898

2عبدالحليم محمد  ،التفاوض الفلسطيني/اإلسرائيلي واتفاق اعالن المبادئ الترتيبات الحكم الذاتي بحث منشور ضمن كتاب (االتفاق
الفلسطيني اإلسرائيلي) االهرام  -القاهرة  -1993ص2-6
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هذا في الوقت الذي وضعت هذه االتفاقيات قيوداً على السلطة الوطنية ،وصيغت أحكامها
بطريقة استغلتها إسرائيل لتنفيذ تغيير األوضاع في األراضي المحتلة ،من أجل خلق أمر واقع
يخدم أغراضها في التسوية النهائية ،1وفي جميع األحوال ورغم تحفظنا على هذه االتفاقيات وما
وصل إليه الحال الفلسطيني ونحن في عام  2014من حصار وعدم التزام من جانب اإلسرائيلي.
وهذا الواقع الذي نعيشه اليوم وأقصد االنقسام الفلسطيني البغيض.
إن هذه االتفاقيات أدت إلى اقامة حكم ذاتي دولي كامل للفلسطينيين في معظم أراضي غزة
والضفة وأقرت إسرائيل بصفته الدولية واخضاعه للنظام الدولي من خالل تنظيمه بواسطة اتفاقية
دولية.2
بل انها اقرت في هذه االتفاقية ولو بصورة ضمنية بوجود دولة فلسطينية إذ تضمن إعالن
المبادئ ان مفأوضات الوضع النهائي التي كان يجب ان تبدأفي مايو  1999يجب ان تشمل
كل القضايا المعلقة .إال ان إسرائيل وكعادتها تنصلت من تنفيذ تلك االلتزامات بعده حجج أمنية
وسياسية  ،وكذلك استغلت الوضع العالمي الجديد والمعروف بربط المقاومة وتسميتها باإلرهاب،
وهو ما سنتطرق له في موضع آخر من هذه الرسالة.
وما دمنا نتحدث عن االتفاقيات الموقعة من جانب السلطة والتي كما أشرنا أدتإلى وجود
سلطة للحكم الذاتي ،فيجب أن نتطرق أوال إلى معرفة ماهية الحكم الذاتي قبل التطرق إلى عدوان
إسرائيل المستمر على األراضي الفلسطينية  ،وهو ما سنوضحه في الفقرة التالية.
أوالً :ماهية الحكم الذاتي-:
يعد مصطلح الحكم الذاتي من المفاهيم الحديثة نسبيا في دراسات القانون الدولي .3حيث
يميز الفقه الدولي عادة بين نمطين من أنماط الحكم الذاتي وهو الحكم الذاتي الداخلي والحكم
الذاتي الدولي.4
ويقصد بالحكم الذاتي الداخلي :قيام الدولة بمنح منطقة أو مناطق معينة داخلها تتسم
بسمات متميزة قد اًر من االختصاصات ونوعاً من االستقالل الذاتي والقدرة على تسيير األمور
1عبدالحليم محمد – فكرة الحكم الذاتي مرجع سابق ص103-102
2المرجع السابق ص106

3محمد الهماوندي – فكرة الحكم الذاتي واالقليات العرقية – دراسات تطبيقية في الوطن العربية رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة
القاهرة سنة  1985ص 183

4المرجع سابق ص184
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الداخلية  ،مع بقائها في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة .1وبهذا المفهوم فإن الحكم الذاتي
يصبح مرادفا لفكرة الالمركزية اإلدارية  ،وهو يوجد في الدول التي تتميز بظاهرة التعدد القومي أو
العرفي.2
وعليه فنظام الحكم الذاتي الداخلي ليس إال شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام في
الدولة  ،وليس لهذا النظام مركز قانوني منفصل عن بقية المراكز القانونية التي توجد داخل
الدولة الواحدة وبناء على ذلك فإن نظام الحكم الذاتي الداخلي يرتكز أساساً على قواعد القانون
الدستوري ،ألنه ال يعدو أن يكون عمالً من أعمال القانون العام الداخلي 3وبالتالي فهو يخرج عن
نطاق دراستنا.
أما ما يخصنا هنا وما هو مطبق على الحالة الفلسطينية فهو الحكم الذاتي الدولي الذي
نشأ بواسطة وثيقة دولية ويعد بالتالي عالقة دولية تخضع لقواعد القانون الدولي وهو يتميز بكونه
يحتفظ لألقاليم المتمتعة بسلطات داخلية واسعة دون رقابة عليها.
وتعود فكرة الحكم الذاتي الدولي في نشأتها األولى إلى عام  ،1815فعقب الحلف المقدس
الذي عقد بين روسيا و النمسا وبروسيا منح قيصر روسيا الحكم الذاتي لبولندا التي كانت إقليماً
تابعاً له ،ثم منحت الدولة العثمانية الحكم الذاتي للبنان عام  ، 1864وقبل ذلك منحت بريطانيا
الحكم الذاتي لكندا في عام .41839
أما في عهد عصبة األمم فعلى الرغم من أن هذا العهد لم يتضمن نصاً صريحاً لمفهوم
الحكم الذاتي،أال أن الحكم الذاتي يمكن أن يستنتج ضمنا هذا العهد ،ذلك أن نظام االنتداب الذي
جاء في المادة  22من عهد العصبة أنما يقوم أساساً على مفهوم الحكم الذاتي.5
أما في عهد ميثاق األمم المتحدة فقد لقيت فكرة الحكم الذاتي الدولي اهتماماً واضحاً إذا
نص الميثاق على الحكم الذاتي في مادتين ،األولى في المادة  73من الفصل الحادي عشر،
1المرجع السابق ص184
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حيث جاءت هذه المادة لعدد من األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ،والثانية في المادة ()67
من الفصل الثاني عش ارذ بينتأن الغرض من نظام الوصاية الدولية هو الوصول بأهالي تلك
األقاليم نحو االستقالل.1
ومن خالل عرض هذا التطور يتضح لنا أن الحكم الذاتي قد خرج من كونه عالقة داخلية
ثنائية بين الدول المستعمرة واألقاليم الخاضعة لالستعمار،إلى نطاق العالقات الدولية  ،وأصبح
يخضع لقواعد القانون الدولي العام.
ذلك أن األقاليم الخاضعة للحكم الذاتي الدولي يعد كياناً قانونياً مستقالً و منفصالً عن
أشخاص القانون العام للدولة التي يرتبط بها،ألنه مركز المصالح المتميزة  ،وله شخصية قانونية
مستقلة وجهاز حكومي  ،وبناء على ما سبق.
فإن اإلقليم الفلسطيني يتصف بصفة الدولة بالمعنى القانوني  ،وان لم يكتمل لحكومته
الذاتية حق ممارسة السيادة الكاملة على هذا اإلقليمو في وضعنا الفلسطيني عندما نقول إن
اإلقليمالفلسطيني يتمتع بصفة دولة  ،فليس معنى ذلك أننا لسنا دولة محتلة  ،فنحن نتمتع بصفة
الدولة منذ عهد االنتداب وما قبله ،ولكننا دولة محتلة  ،وهذا ما ينقلنا إلىأن أعمال الحرب
والعدوان التي تمارسها إسرائيل ضدنا هي أعمال عدوان  ،تمارس ضد دولة محتلة تستوجب
تحريك المسئولية الدولية  ،وليس كما تدعي إسرائيل أنها تقوم بأعمال دفاعية وهذا ما سنتطرق
اليه في الفقرة التالية.
ثانياً :اثر الحكم الذاتي على أعمال العدوان اإلسرائيلية-:
كما أشرنا سابقاً فإننا إقليم يتمتع بحكم ذاتي دولي حسب المفهوم الدولي للحكم الذاتي ،
حيث إن تلك األقاليم تتميز بكونها أقاليم مستقلة  ،وال يعد جزءاً من إقليم الدولة المستعمرة ،كما

1نص المادة  73من الميثاق على ما يلي (يقر اعضاء األمم المتحدة الذي يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات من ادارة اقاليم
لم تنل شعوبها قسطا كامال من الحكم الذاتي المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه االقاليم لها المقام األول ويقبلون أمانة مقدسة في

تمتعهم االلتزام بالعمل على تنمية الحكم الذاتي  ...ويقدرون االماني السياسية لهذه الشعوب )...

ونص المادة  67من الميثاق على ( العمل على ترقية أهالي االقاليم المشموله بالوصاية في امور السياسة واألوضاع االقتصاد والتعليم
واضطروا تقدمها نحو الحكم الذاتي أو االستقالل)
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ان سكان ذلك اإلقليم يتمتعون بجنسية دولتهم ،وليس دولة االحتالل ،1وحيث إن الحكم الذاتي
هو حق ثابت وأصيل لإلقليم المتمتع به ويستمده من وجوده المستقل والمنفصل عن الدولة التي
تقوم بإدارته  ،وعليه ففي حالة ارتكاب جريمة دولية ضد هذا اإلقليممن قبل الدولة المحتلة يعتبر
من قبيل العدوان بمفهومة القانوني  ،والذي أشار اليه قرار تعريف العدوان في عام ، 1974
وذلك بسبب أن الركن الدولي يعد متحققاً في مثل هذه الحالة  ،وسواء تم استخدام القوة المسلحة
من قبل الدولة المحتلة أو حتى أي دولة أخرى.2
ويعني ذلك عدم تهرب دولة االحتالل من مسئولياتها عن الجرائم التي ارتكبتها داخل
اإلقليم المتمتع بالحكم الذاتي  ،وهو اإلقليم الفلسطيني  ،هذا من جانب  ،ومن جانب آخر ال
يوجد ما تمنع السلطة الفلسطينية من تقديم شكأوي دولية ضد قادة االحتالل ،وحتى لو كانت
االتفاقيات تمنع ذلك حيث ان تلك الجرائم التي تقوم بها دولة االحتالل هي من أخطر الجرائم
الدولية والتي ال يمكن بأي حال من األحوال التنصل منها.
لكل ما سبق فإن العدوان اإلسرائيلي المتكرر على مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني منذ
توقيع تلك اإلتفاقيات وكان آخرها جرى عام 2008م2011 ،م  ،توجب تحريك المسئولية الدولية
تجاه إسرائيل دولة وقيادة.
أخي اًر نشير هنا إلىأن بعض الفقهاء اإلسرائيليين االسود والذين يحأولون تشويه المفاهيم
القانونية الدولية يدعون بأن فلسطين لم تحصل على االعتراف الدولي الالزم لمواجهة إسرائيل
قضائيا عن الجرائم المرتكبة وهذا ما سنضعه في الفرع الثاني.
الفرع الثاني
مد تأثير االعتراف بالدولة الفلسطينية على محاكمة قادة إسرائيل
قبل أن نتطرق لمدى تأثير االعتراف بالدولة على محاكمة قادة إسرائيل  ،ننوه إلى أن
السلطة الفلسطينية وعن طريق سيادة الرئيس محمود عباس قد حصلت على قرار من الجمعية
بتاريخ  2012/11/29بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو (مراقب)  ،حيث إن هذا القرار وان
كان لم يمنح فلسطين عضوية كاملة باألمم المتحدة إال أنه خطوة مهمة ويجب استغاللها قانونياً،
1محمد شوقي حافظ ،الدولة الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص100
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وأيضاأن نتبعها بخطوات أخرى ،ال أريد الخوض في هذا الموضوع ألنه يخرج عن نطاق
دراستنا.
المهم أن بعض الفقهاء اإلسرائيليين يستندواهنا إلىأن قرار تعريف العدوان رقم 2625
الصادر من الجمعية العامة عام  ، 1974قد نص على (العدوان هو استعمال للقوة المسلحة من
قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى وسالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياسي).
لذلك كما أشرنا سابقاً فأن هذا الفقه يدعي عدم إمكانية مساءلة إسرائيل عن الجرائم التي
ترتكبها ضد فلسطين  ،وذلك بسبب أن قرار تعريف العدوان يتطلب أن يكون العدوان واقعاً على
دولة ذات سيادة  ،وهنا نقول أن قرار تعريف العدوان كان واضحاً ومصيباً في عدم ترتيب أية
آثار قانونية على عدم االعتراف بالدولة  ،واعتبار أن أركان جريمة العدوان والسيما الركن الدولي
تعد موجوده ، 1فقد بينت المالحظة األيضاحية الملحقة بنص المادة األولى من قرار تعريف
العدوان أن مصطلح الدولة في هذا التعريف مستخدم دون المساس بمسألة االعتراف.2
وبالتالي فإن عدم االعتراف بالدولة ال يؤثر في اكتمال عناصر الركن الدولي في جريمة
العدوان والجرائم الدولية  ،وعليه فال تستطيع إسرائيل التذرع بعدم االعتراف الدولي بفلسطين حيث
ان عدم االعتراف هذا اليؤدي إلى انعدام قيام العالقات القانونية بين الدول غير المعترف بها
وبين الدولة أو الدول التي ال تعترف بها  ،فهي تخضع على سبيل المثال لقواعد قانون الحرب.3
هذا من جانب ومن جانب آخر وعلى صعيد الواقع العلمي نجد تطبيقات دولية كثيرة لم
يقف فيها عدم االعتراف بالدولة ( المعتدية أو المعتدى عليها) عائقاً أمام نسبة الفعل المخالف
إليها وتحميلها المسئولية الدولية عما ارتكبه من أفعال العدوان واالنتهاك لقواعد القانوني الدولي.4
فعلى صعيد التحكيم الدولي أثيرت قضية عدم االعتراف بالدولة وأثرها على تحميل الدولة
المعتدية المسئولية الدولية المترتبة على ذلك  ،وذلك في قضية بين الواليات المتحدة وشيلي
1يقول الدكتور ابراهيم الدراجي ،ان قرار تعريف العدوان قد تبنى وجهة نظر اصحاب النظرية الكاشفة أو المقرره في االعتراف والتي
يعتبر الدولة موجودة بمجرد اكتمال اركانها في حين ان االعتراف بها ال يعدو ان يكون مجرد تصرف كاشف عن وجود الدولة للمزيد
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والتي عرضت على تحكيم ملك بلجيكا  ،وتتعلق وقائع هذه القضية بالسفينة األمريكية
 ،Macedonianوالتي قامت عام 1820و 1821بتفريغ بضائع في بيرو التي كانت خاضعة
للسيطرة اإلسبانية  ،وكانت شيلي قد حصلت في هذا الوقت على استقاللها  ،لذلك التزمت الحياد
ورفضت السماح إلسبانيا الحصول على موارد أثناء الحرب فقامت تشيلي باالستيالء على المبالغ
التي حصل عليها مالكو السفينة من العمليات التجارية التي قامت بها هذه السفينة في بيرو ،مما
أدىإلىآثار النزاع واستدعى عرضه على ملك بلجيكا الذي أصدر حكمه بتاريخ  15مايو
،1863وبالرغم من أن شيلي قد إرتكبت فعل اإلستيالء غير المشروع في وقت لم تكن فيه
الواليات المتحدة ال تعترف بشيلي ،إال أن ملك بلجيكا لم يأخذ بهذا الدفع وأصدر حكمة.1
وعلى صعيد القضاء الدولي وبصدد قضية كورفر عام  ، 1949فقد قررت محكمة العدل
مسئولية جمهورية ألبانيا الشعبية عن أعمالها التي اعتبرتها المحكمة غير مشروعه بالنسبة
إلنجلت ار ،طبقا للقانون الدولي  ،وذلك على الرغم من عدم اعتراف إنجلت ار بألبانيا الشعبية وقت
عرض النزاع  ،إال أن ذلك ال يمنع من عرض النزاع الدولي على محكمة العدل.2
وعلى صعيد ممارسات الدول فقد حملت إنجلت ار إسرائيل المسئولية الدولية عن الحادث
الذي وقع في يناير  1949حيث قام الطيارون اإلسرائيليون بإنزال بعض الطائرات البريطانية
فوق اإلقليمالمصري وطالبت بريطانيا إسرائيل بالتعويض رغم أن بريطانيا لم تكن تعترف
بإسرائيل في ذلك الوقت.3
كما أقرت الواليات المتحدة بمسئوليتها عن انتهاك الحياة اإلقليمية والفضاء الجوي لدولة
كوريا الشمالية برغم عدم االعتراف بها.4
ار اعتبرت فيه أن المساعدات والمعونات
وأخي اًر في عام  1951أصدرت الجمعية العامة قر اً
التي قدمتها حكومة الصين الشعبية لكوريا الشمالية وأعمال العنف ضد قوات األمم المتحدة من
قبيل أعمال العدوان  ،رغم أن أثناء صدور القرار كان هناك مناقشات تظهر رأياً يقول إن الصين
1انظر تفاصيل عرض هذه القضية جيرهاردفان غالن – القانون بين األمم – الجزء الثاني مرجع سابق ص34-29
2انظر جيرهاردفان غالن – المرجع السابق – االشارة اليه ص66-63
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دولة غير معترف فيها فال يمكن مشاركتها إال أن الدول األعضاء أقرت في نهاية بمسئولية
الصين رغم عدم اإلعتراف بها.1
نخلص مما سبق أن إسرائيل تتحمل المسئولية الدولية الكاملة عن أعمالها العدوانية ضد
الدول العربية وفلسطين  ،وال يمكن لها التنصل من المسئولية الدولية  ،كما حأولت سابقاً أن
تفعل ذلك عندما قامت بقصف المفاعل النووي العراقي في عام  ، 1981حيث زعمت تبري اًر
لعدوانها أنها لم توقع هدنة مع العراق  ،وأن دولة العراق ال تعترف بالكيان اإلسرائيلي  ،وبالتالي
فال يمكن مساءلتها دولياً عن ذلك  ،إال أن مجلس األمن رفض هذه االدعاءات اإلسرائيلية ،
حيث أصدر قرار رقم  1981/487جاء فيه ( أن مجلس األمن الدولي يدين بشدة العدوان
اإلسرائيلي باعتباره انتهاكاً لميثاق األمم المتحدة وقواعد السلوك الدولي)  ،وأكد المجلس بموجب
الفقرة السادسة من هذا القرار (إن من حق العراق الحصول على تعويض مناسب عن الدمار
الذي لحق به وهو الدمار الذي اعترفت إسرائيل بمسؤوليتها عنه).2
وأخي اًر هل يؤثر اكتمال العنصر الدولي على إمكانية لجوء الدول المعتدى عليها للمحاكم
الدولية للحصول على األضرار التي تسببت فيها الدولة المعتدية مادام األساس القانوني للسلطة
القضائية مازال حتى اآلن يتوقف على االتفاق الدولي  ،األمر الذي ال يمكن توافره في حالة عدم
االعتراف؟

3

يرى الدكتور رشاد عارف السيد أن هذه العقبة يمكن تجأوزها من خالل اللجوء إلى مجلس
األمن الدولي من أجل إلزام المعتدى بدفع التعويضات المالئمة عن الجرائم المرتكبة  ،بحيث
يمكن لمجلس األمن أن يشير إلى القواعد واآلليات الكفيلة بتسوية هذا األمر  ،وبغض النظر عن
مسألة االعتراف ويضرب مثال لذلك بالعدوان العراقي على الكويت  ،حيث أصدر مجلس األمن
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القرار رقم  ، 687والذي أنشأ بموجب القرار لجنة التقديرية التعويضات عن أي خسائر مباشرة أو
غير مباشرة لحقت بالكويت بغض النظر على االعتراف من جانب العراق بدولة الكويت.
وأخي اًر نشير هنا أن واقع العالقات الدولية يمكن أن يستخلص منه بعض الممارسات الذي
تتم فيه ما يؤكد على عدم أهمية مسألة االعتراف كمانع لمساءلة مرتكبي الجرائم الدولية حيث إن
محكمة العدل الدولية إذا اعترفت بمسئولية إسرائيل والزامها بالتعويض عن حادثة مقتل الوسيط
الدولي من قبل السلطات اإلسرائيلية رغم عدم اعتراف األمم المتحدة بإسرائيل في حينها.
المطلب الثاني
كيفية محاكمة قادة إسرائيل أمام مجلس المن
إن مجلس األمن يتمتع بموجب ميثاق األمم المتحدة بسلطات واسعة وخطيره في مجال
المحافظة على السلم واألمن الدوليين وقمع العدوان وله مطلق الحرية في تقدير وجود أو عدم
وجود حالة من حاالت العدوان كما أنه يتصرف على النحو الذي يراه مالئماً .1وقد أشارت إلى
هذا االختصاص المادة  39من ميثاق األمم المتحدة والتي أشارت إلى أنه ( يقرر مجلس األمن
الدولي ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو االخالل  ،به أو كان ما وقع عمالً من أعمال العدوان
ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من تدابير طبقاً ألحكام المادتين  41،42لحفظ
السلم واألمن الدولي أو اعادته إلى نصابة).
ويتضح من نص هذه المادة أن مجلس األمن الدولي يتمتع بسلطه تقديرية واسعة النطاق
لتقرير وقوع العدوان من عدمه  ،بحيث يمكن القول إن تحديد وقوع فعل العدوان يعد من قبيل
االختصاصات الخالصة بمجلس األمن وحده .2وبحيث إن تقرير العدوان يتم من قبل مجلس
األمن وهذا ما سنوضحه في الفقرة التالية.

the low of united nation op cit p736 ،1Kesren Hans

2حيث يشير كلسن إلى ان االختصاصات يكون خالصاً بجهاز معين من اجهزة المنظمة الدولية متى كان االثر القانوني المترتب على
مباشرته يتحقق من خالل أو بواسطة عمل يقوم به هذا الجهاز وحدة أي من دون ان يحتاج االمر إلى عمل أو تصرف من جانب
جهاز ومن دون ان يكون هناك جهاز آخر يختص بمباشرة هذه االختصاصات إلى جانب الجهاز المعني انظر في هذا Kelsen
المرجع السابق ص216
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اختصاص مجلس المن الدولي بتحديد وقوع العدوان:
كما أشرنا سابقاً ال يكفي أن تحكم على السلوك اإلجرامي الدولي بأنه محرم  ،بل يجب أن
نتعرف على اآلليه التي يمكن من خاللها تقديم الدولة المعتدية للمحاكمة تمهيداً لفرض عقوبات
عليها  ،وكذلك على قادتها المشتركين في الجرائم الدولية مع ضرورة مالحظة أن النظام الدولي
هو الذي أوجد هذه الجزاءات وفرضتها على المعتدي إن ثبت عدوانه  ،وهنا أيضا يجب كخطوه
أولى معرفة السلوك الذي ارتكبته الدولة المعتدية لكي تقوم العدالة الدولية باتخاذ التدابير الالزمة
،وعلى ذلك فال يكفي مجرد ارتكاب إسرائيل على سبيل المثال للجرائم الدولية أو على األخص
للجزء الدولي،
ا
جريمة العدوان  ،بل يجب أن تحدد نوع الجريمة التي ارتكبها ومن ثم تقديمها
علماً بأن هذا األمر وتحديداً ضد إسرائيل أمر في غاية الصعوبة بسبب اختالف األفعال المرتكبة
أوال ومن ثم تشابك المصالح الدولية وتعقدها ،األمر الذي يجعل تلك األجهزة المعنية بهذا األمر
تقف عاجزة عن تقرير وقوع الجرائم الدولية ،وبالتالي عن عدم معاقبة المعتدي ذلك على الرغم
من ثبوت ارتكاب المعتدي لألفعال التي تضمنتها هذه الجريمة.
المهم في األمر أ ن تحديد وقوع العدوان هو خطوة الزمة وضرورية الكتمال الكيان القانوني
ألركان الجريمة  ،حيث إن بدون تحديد هذا األمر فسيظل في إطار انتهاكات متبادلة ووقائع
غير ثابته منسوبة إلى الدولة المعتدية.
إال أن الواقع الدولي دائما ما يرفض نسبة تلك األفعال إلى إسرائيل  ،وهذا األمر بحاجة
إلى مراجعة من قبل الدول العربية واإلسالمية فكما أشرنا من قبل أن مجلس األمن هو الجهة
الدولية الوحيدة المعنية بتقرير ارتكاب جريمة العدوان  ،وله سلطة تقديرية في هذا األمر .ولكن
السؤال المطروح اآلن كيف لنا تقديم أو عرض الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد فلسطين على
مجلس األمن؟ وهذا ما سنوضحه في الفقرة التالية
أوالً :كيفية عرض العدوان أمام مجلس المن:
األصل أن مجلس األمن الدولي ليست له دورات نظامية  ،ألنه يجتمع كلما دعت الحاجة
بحيث يستطيع ممارسة وظائفه بصورة دائمة  ،أي أنه في حالة انعقاد دائم ،ولذا كان البد من
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وجود ممثل دائم لكل من أعضائه في مقر المجلس ، 1وعند ارتكاب أي عمل عدواني من قبل
أي دولة يتعين على المجلس االنعقاد لبحث هذا األمر  ،واتخاذ القرار المناسب بشأنه ،وأما
بالنسبة للجهات التي تملك حق عرض أي مسألة أمام المجلس ( بما في ذلك ارتكاب جريمة
العدوان) فهي تشمل:2
 األمين العام لألمم المتحدة الذي يحق له عرض أي موضوع على المجلس إذا كان هذاالموضوع من شأنه تهديد السلم واألمن الدوليين  ،وذلك أعماالً لنص المادة  99من الميثاق
أن ( لألمين العام أن ينبه مجلس األمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ
والتي قررت ُ

السلم واألمن الدولي).

 الجمعية العامة لألمم المتحدة لها أيضا حق عرض ارتكاب أي عمل عدواني أمام مجلسأن ( للجمعية العامة أن
األمن الدولي ،وهو ما يستفاد من نص المادة  ، 3/11والتي قررت ُ

تسترعي نظر مجلس األمن إلى األحوال التي يحتمل أن تعرض السلم واألمن الدولي

للخطر) ،مع اإلشارة هنا إلى أن الحق يصير واجباً في مثل هذه الحالة أن تقوم الجمعية
العامة بإحالة الموضوع على المجلس طبقاً للفقرة األخيرة من المادة  2/11والتي قررت ( ..
وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضرورة فيها القيام بعمل ما ينبغي أن تحيلها الجمعية
العامة على مجلس األمن قبل بحثها أو بعده)
 كذلك ألي عضو في األمم المتحدة وبغض النظر عن كونه عضواً في مجلس األمن  ،أم الحق عرض موضوع ارتكاب العدوان أمام مجلس األمن  ،وسواء يستفاد من نص المادة
ُ
 1/35أنه ( لكل عضو من أعضاء األمم المتحدة أن ينبه مجلس األمن أو الجمعية العامة

إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثالثين) والمادة الرابعة
والثالثين المذكورة تنص على حق المجلس في فحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى

1يحيى الشيمي على – مبدا تحريم الحروب في العالقات الدولية – مرجع سابق – ص 314
2انظر في هذا:

د .إبراهيم العناني – د .علي إبراهيم – المنظمات الدولية – مرجع سابق – ص454

د .إبراهيم احمد شلبي – التنظيم الدولي – دون رقم طبعة – منشورات الدار الجامعية – القاهرة  1987ص316

هويدا محمد عبدالمنعم محمد – القوة االلزامية لق اررات األمم المتحدة الصادرة من الجمعية العامة ومجلس االمن – رسالة ماجستير

مقدمة إلى كلية الحقوق – جامعة الزقازيق – .175-1999
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احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه
أن يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدوليين.
 كذلك يحق ألي دولة كانت طرفاً في جريمة العدوان حتى ولو لم تكن عضواً في األممالمتحدة أن تعرض مسألة ارتكاب فعل العدوان أمام مجلس األمن الدولي وهو ما تشير إليها
المادة  2/25التي تنص على أنه ( لكل دولة ليست عضواً في األمم المتحدة أن تنبه مجلس
األمن أو الجمعية العامة إلى نزاع تكون طرفاً فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا
النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق).
أيضا لمجلس األمن الدولي :من تلقاء نفسه أن ينظر في المنازعات الدولية  ،حتى ولو لم
يرفعها إليه السكرتير العام أو دولة عضو بالمنظمة أو دولة غير عضو بها  ،وذلك وفقاً لنص
المادة  34من الميثاق التي تعطي لمجلس األمن صالحية فحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي
إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً لكي يقرر ما إذا كان هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن
يعرض السلم واألمن الدوليين للخطر فإذا كانت هذه المادة تتحدث عن نزاعات أو مواقف لم
تتطور بعد الرتكاب فعل العدوان  ،فإن هذا يؤكد أنه لمجلس األمن ( ومن باب أولى) صالحية
النظر بهذه األفعال والممارسات بعد ارتكاب فعل العدوان  ،وبهذا يتميز مجلس األمن الدولي عن
الهيئاتالقضائية التي ال يجوز لها أن تتدخل في المنازعات من تلقاء نفسها  ،كما يسمح للدول
الكبرى أن تعرض أمام مجلس األمن ما يتفق وسياستها ومصالحها.1
وهنا البد من اإلشارة إلى أن الصورة الغالبة والوضع الطبيعي هو أن تبادر الدولة التي
تعرضت للعدوان إلى طلب انعقاد مجلس األمن  ،لبحث شكواها واتخاذ االجراءات الكفيلة بوقف
العدوان عليها وهو ما نجد تطبيقات عديده له:
كطلب سورية انعقاد مجلس األمن عقب قرار الكنسيت اإلسرائيلي بضم الجوالن السوري
المحتل بتاريخ  14كانون األول  ، 21981حيث أعلنت سورية أن قرار الكنيست اإلسرائيلي (

1

J. G Starke، An Introudction to International Low Butterworth world، London، Eighth Edition، 1977

P.691

 2وذلك باعتبار ان ضم األقاليم المحتلة هو احد صور العدوان التي اشارت اليها المادة /3أ من قرار تعريف العدوان لعام  1974وهو
ما سنعني بدراسته بصورة تفصيلية عند دراسة الركن المادي لجريمة العدوان.
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يعني شن الحرب على سورية بإلغاء وقف إطالق النار) ، 1ثم طالبت سورية مساء اليوم ذاته
كخطوة أولى بطلب ( عقد اجتماع عاجل لمجلس األمن الدولي لمعالجة هذا الوضع الخطير
وفرض العقوبات على العدو اإلسرائيلي تنفيذاً لميثاق األمم المتحدة وق ارراتها)

2

أيضا تقدم لنبان في الخامس والعشرين من تموز/يوليو  1993بطلب انعقاد مجلس األمن ،
لبحث العدوان اإلسرائيلي على إقليمه وهو العدوان الذي استمر لمدة أسبوع كامل ( -25
 ، )1993/7/31وأطلق عليه اإلسرائيليون اسم عملية – تقديم الحساب – واتبعوا فيه األسلوب
التدميري الذي اتبعه الحلفاء في هجومهم على العراق سنة .31991
ولكن الظاهرة الغريبة والتي ميزت مسيرة الصراع العربي – اإلسرائيلي ،هو لجوء المعتدي
إلى مجلس األمن وطلب انعقاده لبحث العدوان الواقع ،وهو التكتيك الدبلوماسي الذي اتبعته
إسرائيل في أروقة األمم المتحدة للتهرب من مسؤوليتها الدولية عن أفعالها العدوانية والحيلولة
دون نسبة فعل العدوان إليه:
بحيث نجد إسرائيل عندما شنت عدوانها على العرب في  5يونيو  1967أسرعت وتقدمت
بشكوى ضد الدول العربية المجاورة  ،متهمة إياها بارتكاب العدوان فيما لم يقدم الجانب العربي
شكواه إال بعد شكوى إسرائيل ولهذا تشير وثائق مجلس األمن إلى أن إسرائيل هي التي بادرت
بتقديم الشكوى وطلب انعقاد مجلس األمن لبحث موضوع العدوان.4
وهو ما تم أيضا عقب العدوان اإلسرائيلي على لبنان في منتصف ليل الثالثاء 14
آذار/مارس  ،1978فعلى الرغم من أن إسرائيل اجتاحت األراضي اللبنانية واحتلت حوالي
1100كم 2من اإلقليم اللبناني 5خالل عدوانها الذي استمر حتى مساء 21آذار /مارس ،1978

1من بيان حكومة الجمهورية العربية السورية – مساء  14كانون األول  1981مشار إليه في:
الجوالن – سجل أحداث – إصدار الوكالة العربية السورية لألنباء  1982ص30-29

2المرجع السابق

3محمد سويد  ،حرب األيام السبعة على لبنان عملية تصفية الحسابات الطبعة األولى مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت لبنان 1993
ص195

4د .عطيه حسين أفندي عطيه مجلس األمن وأزمة الشرق األوسط دون رقم طبعة منشورات الهئية المصرية العامة للكتاب 1986
القاهرة 243

5وقد شملت هذه األراضي كامل قضاء بنت جبيل وقضاء مرجعيون وجزءاً من قضاءي صور وحاصبيا انظر في تفاصيل هذا العدوان:
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ونجم عنه  1168قتيالً من اللبنانيين والفلسطينيين بينهم حوالي  %50ضحايا مدنيين  ،فضالً
عن تهجير 285ألف نازح وفق مصادر اللجنة الدولية للصليب األحمر ،1رغم ذلك فإن إسرائيل
هي التي سارعت إلى طلب عقد جلسة طارئة لمجلس األمن وذلك بموجب رسالة من مندوب
إسرائيل إلى مجلس األمن في -17آذار/مارس .21978
وهكذا نجد أن إسرائيل هي التي بادرت وفي مناسبات عديدة وبمجرد ارتكابها لفعل العدوان
إلى تقديم شكوى لمجلس األمن طالبة انعقاده لبحث موضوع العدوان الذي يتم ،ويمكن تفسير هذا
السلوك بأن إسرائيل تحرص على أن تسبق شكواها شكوى الدول العربية التي تعرضت للعدوان ،
وبحيث إنه عندما تبادر هذه الدول المعتدى عليها لتقديم شكوى للمجلس لبحث العدوان
اإلسرائيلي تبادر إسرائيل عندئذ بطلب إلى مجلس األمن لدمج جميع الشكأوي (الشكوى التي
تقدمت بها إسرائيل المعتدية والشكأوي التي تقدمت بها الدول العربية المعتدى عليها)  ،ثم تطلب
ار واحداً حول الموضوع في مجلس األمن  ،وبعد ذلك تأتي الواليات
توحيد المناقشة كي يصدر قر اً
المتحدة األمريكية متدخلة  ،وتطلب ق ار اًر متوازناً يأخذ بعين االعتبار طلبات الفريقين وبذلك تهرب
إسرائيل من اإلدانة  ،ويصبح هم العرب في كل مرة الكفاح من أجل االستماع إلى كل شكوى
على حدة.3
ثانياً :كيفية اتخاذ مجلس المن قراره:
عندما يجتمع مجلس األمن الدولي يتعين عليه النظر في األفعال التي تم ارتكابها ودراسة
فيما إذا كانت هذه األفعال تعد من قبيل العدوان أو من شأنها تهديد السلم واألمن الدولي  ،أو
اإلخالل به وذلك تمهيداً التخاذ القرار المناسب بصدد تلك األفعال  ،فإذا ما انتهى المجلس إلى
تقرير ارتكاب فعل العدوان أو وجود أي من الحاالت األخرى فعليه أن يعالجها بما يتفق مع
خطورتها .وعلى ذلك فإن القرار المتضمن وجود أحد تلك الحاالت الثالث يعتبر خطوة أولى نحو
د .هشام حمدان القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان سباق بين السالم والحرب الطبعة األولى منشورات دار عويدات بيروت باريس
 1993ص36

1

هشام حمدان المرجع السابق ص37

2حيث اشار المندوب اإلسرائيل ي في رسالته إلى رئيس االمن انه يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس االمن ( للنظر في أعماالإلرهاب
والعنف المستمرة ضد المدنيين اإلسرائيليين )..انظر في هذا:
Security council offical Records –Supplement of January – February – March 1978 P.60

3

محمد الف ار ،سنوات بال قرار مركز األهرام للدراسات للنشر ،الطبعة األولى ،القاهرة 1988ص
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اتخاذ التدابير المؤقتة  ،أو التدابير الجماعية التي يقع اختيار المجلس عليها ، 1وهو ما يدعو
إلى د ارسة كيفية إصدار مجلس األمن للق اررات الخاصة بتحديد الوقائع:
من المعروف أن اتخاذ الق اررات في مجلس األمن يحكمها نظام تصويت أشارت إليه المادة
 27من الميثاق بتقريرها أنه (  -1يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد -2
تصدر ق اررات المجلس في المسائل اإلجرائية بموافقة تسعة من أعضائه  -3تصدر ق اررات
مجلس األمن في المسائل األخرى كافة بموافقة تسعة من أعضائة يكون من بينهم أصوات
األعضاء الدائمين متفقة.)..
وبرغم أن ميثاق األمم المتحدة قد فرق بين المسائل اإلجرائية والمسائل الموضوعية  ،إال
أنه لم يحدد المسائل اإلجرائية التي تصدر ق اررات المجلس بشأنها بموافقة تسعة من أعضائه دون
شرط موافقة األعضاء الدائمين  ،برغم أن هذا التحديد له أهمية كبيرة حيث يميزها عن المسائل
األخرى الموضوعية التي تخضع لنظام تصويت مختلف.2
وهنا البد من اإلشارة إلى أن هناك اتفاقاً على أن المسائل المتعلقة بالمحافظة على السلم
واألمن الدوليين تعد من المسائل الموضوعية ، 3ومن ضمن هذه المسائل تكييف ما تم ارتكابه
بأنه عدوان  ،ونسبة فعل العدوان إلى المعتديه فتدل هذه المسائل بحكمها نص الفقرة الثالثة من
1
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2يشير ابراهيم العناني بصدد هذه القضية إلى ان الدول الكبرى وفي محاول لحسم هذه المشكلة وضعت في مؤتمر سان فرانسيسكو
تصريحاً ضمنته قواعد أساسيه بحيث ان قرار المجلس حول تطبيق المواد  37-36-34-33الخاصة بحل المنازاعات حالً سلمياً تعتبر

مسائل موضوعية كذلك يعد من المسائل الموضوعية قرار المجلس الي يفصل في تحديد ما إذا كانت مسألة معينة إجرائية وأما المسائل

الواردة في المواد من  28إلى  32من الميثاق فإنها تعد من المسائل االجرائية وتشمل هذه المسائل ( تمثيل أعضاء المجلس تمثيالً

دائماً في مقر المنظمة وعقد اجتماعات دورية للمجلس وامكانية عقد اجتماعات المجلس في غير مقر الهئية وانشاء الفروع الثانوية التي
يرى المجلس ضرورتها ألداء وظائفه ووضع الئحه إجراءاته ودعوة أي دولة طرف في نزاع معروض على المجلس أولها مصلحة تتأثر
بصفة خاصة بمسألة ينظرهاائية وأما المسائل الواردة في المواد من  28إلى  32من الميثاق فإنها تعد من المسائل االجرائية وتشمل هذه
المسائل ( تمثيل أعضاء المجلس تمثيالً دائماً في مقر المنظمة وعقد اجتماعات دورية للمجلس وامكانية عقد اجتماعات المجلس في
غير مقر الهئية وانشاء الفروع الثانوية التي يرى المجلس ضرورتها ألداء وظائفه ووضع الئحه إجراءاته ودعوة أي دولة طرف في نزاع
معروض على المجلس أولها مصلحة تتأثر بصفة خاصة بمسألة ينظرها المجلس إلى المشاركة في المناقشة دون أن يكون لها حق

التصويت  ) ..مع االشارة إلى أن هذا التحديد ال يعد حص اًر لكافة المسائل االجرائية لكنه يتفق مع ما جرى عليه العمل في مجلس

االمن.
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المادة( )27من الميثاق والتي تستلزم موافقة تسعة من أعضاء المجلس  ،يكون من بينها أصوات
األعضاء الدائمين متفقة  ،وموافقة األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن شرط أساسي
إلصدار المجلس ق ارره بشأن تحديد وقوع العدوان ونسبته للمعتدي  ،أو االمتناع عن التصويت ،
ودون استخدام حق النقض مع توفر األغلبية العددية الالزمة ،1وبحيث إن اعتراض عضو دائم
على هذا القرار يكفي للحيلولة دون صدوره وهو ما يعرف بحق النقض الفيتو.
وفي مطلق األحوال فإن تكييف الوقائع المعروضة على مجلس األمن ذلك طابع سياسي
غالب ،وقد جرى العمل في مجلس األمن على االهتمام بادئ ذي بدء باالسراع على وقف أعمال
العدوان دون انتظار لتحديد المعتدي ، 2وهذا ما يفسر عدم لجوء مجلس األمن إلى استخدام
وصف العدوان أو األعمال العدوانية إال في حاالت لجوء مجلس األمن إلى استخدام وصف
العدوان  ،أو األعمال العدوانية إال في حاالت نادرة ، 3لعل من أهمها عدوان روديسيا الجنوبية
ضد موزمبيق ، 4واألعمال العدوانية التي ارتكبتها جنوب إفريقيا ضد أنجوال 5وزامبيا 6وليسوتو،7
كذلك لجأ مجلس األمن لذات التكييف لوصف قيام العراق بإغالق البعثات الدبلوماسية والقنصلية
في الكويت  ،وسحب حصانات وامتيازات هذه البعثات وأفرادها بالمخالفة لق اررات مجلس األمن
وأحكام اتفاقيتي فيينا  1961بشأن العالقات الدبلوماسية  1963بشأن العالقات القنصلية.8
وفي حالة إخفاق مجلس األمن في اتخاذ القرار المشتمل على تكييف الوقائع وتقريره وقوع
العدوان وبالتالي عدم قدرته على العمل على حفظ السلم واألمن الدوليين ،فيمكن دعوة الجمعية
العامة لكي تنظر في تلك الوقائع التي تعد من قبيل العدوان إلصدار التوصية المتضمنة تكييف
الواقعة المعروضة عليها واالجراءات التي يجب اتخاذها.

1
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إال أن ما يقلل من فاعلية نقل هذا االختصاص إلى الجمعية العامة أن ما تصدره الجمعية
يظل في إطار التوصية غير الملزمة للدول  ،وذلك على الرغم من أن هذه التوصية تتمتع بقوة
أدبية كبيرة بالنظر إلى الجمعية العامة تمثل الرأي العام العالمي وهي صاحبة التمثيل الحقيقي
لكامل الدول األعضاء في األمم المتحدة.
وأخي اًر ال بد من اإلشارة إلى أن خلو الميثاق من تعريف واضح ومحدد العدوان يعد من
العوامل المساعدة التي تعيق المجلس عن أداء دوره ومهامه على الشكل المطلوب .وهي المسألة
التي كانت قد أثيرت في مؤتمر سان فرانسيسكو  ،حيث أعرب الوفد التشيلي عن خطر ترك أمر
تحديد العدوان للسلطة المطلقة لمجلس األمن ،وهو ما أكده الوفد البوليفي الذي أشار إلى أن
تعريف العدوان أمر الزم ألي نظام لألمن الجماعي ،1إال أن هذه الدعوات تم تجاهلها وهو ما
يفسره األستاذ Akehrst Michaelبأنه تجاهل مقصود بسبب تخوف من أن يؤدي تبني تعريف
محدد إلى تقييد سلطات مجلس األمن وما يتمتع به من سلطة تقديرية في هذا المجال  ،والخشية
من أال يستوعب التعريف المقترح لكل الصور المحتملة ألشكال العدوان التي قد تستجد مستقبالً.2
المطلب الثالث
كيفية تقديم االحتالل للمحاكمة بواسطة المحكمة الجنائية الدولية
أوالً :االختصاص الدولي
(أ) مد إمكانية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية:
بالرغم من أن ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الذي دخل في حيز التنفيذ يضفي على المحكمة
اختصاصاً موضوعياً بالنسبة لجرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب
وجريمة العدوان  ،إال أن هذا الميثاق يمنع هذا االختصاص بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل دخوله
في حيز التنفيذ  ،أي قبل أغسطس 2002م  ،وفي هذا المجال تقضي المادة الحادية عشر من
ميثاق المحكمة بما يلي:3

1
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2

3
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 -1ليس للمحكمة اختصاص إال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام
األساسي.
 -2إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام األساسي بعد بدء نفاذه  ،ال يجوز للمحكمة
أ ن تمارس اختصاصها إال فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت بعد بدء نفاذ هذا النظام ،
بالنسبة لتلك الدولة ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعالناً بموجب الفقرة  3من المادة12
كما تقضي المادة 12بما يلي:1
 -1الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام األساسي تقبل بذلك اختصص المحكمة فيما يتعلق
بالجرائم المشار إليها في المادة .5
 -2في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت
واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام األساسي أو قبلت باختصاص المحكمة
وفقاً للفقرة:3
(أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا
كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.
(ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.
 -3إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام األساسي الزماً بموجب الفقرة ، 2جاز لتلك
الدولة بموجب إعالن يودع لدى مسجل المحكمة أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما
يتعلق بالجريمة قيد البحث  ،وتتعأون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء
وفقاً للباب )9
وكذلك تقضي المادة  13بما يلي:
( للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة  ، 5وفقاً ألحكام هذا
النظام األساسي في األحوال التالية):
(أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة  14حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر
من هذه الجرائم قد ارتكبت

1
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(ت) إذا أحال مجلس األمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة حالة إلى
المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
(ث) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة
15
وبمقتضى هذه األحكام الواردة في المواد  11،12،13من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية أو
النظام األساسي لها ال يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بالنسبة لنوعيات الجرائم الواردة في
المادة الخامسة ( جرائم اإلبادة الجماعية ،الجرائم ضد اإلنسانية ،جرائم الحرب ،وجريمة العدوان)
المرتكبة في األراضي الفلسطينية المحتلة قبل دخول النظام وجودها واستقاللها القانوني  ،وتقبل
بالنظام األساسي للمحكمة تنظم إليه .ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل قد سحبت توقيعها على
النظام األساسي للمحكمة وأعلنت عدم قبولها اختصاص المحكمة في جميع األحوال.
ومع ذلك توجد حالة واحدة تستطيع فيها المحكمة ممارسة اختصاصها بالنسبة للجرائم التي
يرتكبها اإلسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة  ،أياً كان تاريخ ارتكاب هذه
الجرائم  ،وهذه الحالة هي حالة اإلحالة من مجلس األمن متصرفاً وفقاً للفصل السابع من ميثاق
األمم المتحدة ،حالة إلى المدعي العام للمحكمة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من جرائم اإلبادة
الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب أو جريمة العدوان قد ارتكبت ،وذلك وفقاً
ألحكام المادة  13من النظام األساسي للمحكمة .وفي هذا المجال فإنه وفقاً لما هو مقرر في
القانون الدولي العام تسمو التزامات الدول الناشئة عن ق اررات مجلس األمن الصادرة وفقاً للفصل
السابع من ميثاق األمم المتحدة على التزاماتها التعهدية األخرى ( راجع في ذلك ما قررته محكمة
العدل الدولية في قضية لوكربي).
وبناء على ذلك فإنه يقع على عاتق الدول العربية والدول اإلسالمية والدول الصديقة أن
تمارس ضغوطاً مكثفة على مجلس األمن  ،إلصدار قرار إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية  ،التي يرتكبها اإلسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني  ،إلى
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  ،للتحقيق فيها  ،وذلك بناء على سلطة مجلس األمن في
التصرف وفقاً ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.
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وربما يجوز للدول العربية األخرى التي تنضم إلى النظام األساسي للمحكمة أن تطلب اتخاذ
اإلجراءات القانونية بالنسبة للجرائم التي يرتكبها اإلسرائيليون على أقاليم أي من هذه الدول بعد
انضمامها إلى النظام األساسي للمحكمة .كما يجوز للسلطة الفلسطينية وبعد إعالن قيام الدولة
الفلسطينية أن تطلب إحالة الجرائم التي يرتكبها اإلسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني في األراضي
المشكلة إلقليم الدولة الفلسطينية  ،وذلك بعد انضمام تلك الدول إلى النظام األساسي للمحكمة.
(ج) إنشاء محكمة دولية مؤقته:
ربما يجوز القول بأن إنشاء محكمة دولية مؤقته لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين عن
الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني  ،وضد الشعوب العربية األخرى  ،هو األقرب إلى
المنطق القانوني السليم حيث يمكن أن تختص تلك المحكمة بجميع الجرائم التي ارتكبها أو
المتهم بارتكابها إسرائيليون ،أياً كان تاريخ ارتكابها ،ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية
األخرى وذلك وفقاً للقاعدة المقررة بعدم تقادم الجرائم الخطيرة ومنها جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.
ويمكن إنشاء مثل هذه المحكمة الدولية المؤقتة بإحد وسيلتين:1
الولى :قرار من مجلس األمن وفقاً األحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة على غرار
المحاكم الدولية التي أنشأها مجلس األمن في الفترة األخيرة مثل المحكمة الدولية ليوغسالفيا
السابقة و المحكمة الدولية لرواندا والمحكمة الدولية لسيراليون  ،والمحأوالت األخرى التي تبذل
إلنشاء محاكم مشابهة لمناطق أخرى في العالم  ،وقد يمكن إنشاء مثل هذه المحكمة عن طريق
الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،وفقاً لقرار االتحاد من أجل السلم  ،وان كان من المحتمل أن
يثير ذلك الكثير من المشكالت والجدل القانوني حول سلطة الجمعية العامة في إنشاء مثل هذه
المحكمة وفعاليتها.
والوسيلة الخر  :التي يمكن عن طريقها إنشاء محكمة مؤقتة على الصعيد الدولي تختص
بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين  ،وكذا المتهمين بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم
اإلبادة الجماعية  ،وجريمة العدوان تتمثل في إبرام اتفاقية بواسطة الدول المعنية على غرار
1
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اتفاقية لندن  ، 1945المنشئة للمحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية
الثانية من دول المحور المعروفة باسم محكمة نورمبرج العسكرية  ،والدول المعنية في هذا
المجال هي الدول العربية  ،وأهمها الدول العربية التي تعرضت أراضيها أو شعوبها لجرائم
وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني وعلى رأسها مصر واألردن ولبنان وسوريا  ،وكذا دولة
فلسطين بعد إعالن استقاللها.
وقد تكون جامعة الدول العربية هي اإلطار األمثل التي يمكن من خاللها إبرام اتفاقية دولية من
الدول المعنية تختص بمالحقة ومحاكمة اإلسرائيليين المتهمين بارتكاب انتهاكات ومخالفات
خطيرة للقانون الدولي اإلنساني
ثانياً :االختصاص الوطني
(أ) االختصاص بناء على مبدأ اإلقليمية:
يقرر القانون الدولي العام أن لكل دولة اختصاصاً بسن القوانين الالزمة إلنشاء اختصاص
محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم وقعت أو تقع على إقليمها  ،سواء أكان كلياً أو جزئياً  ،وأن
تضع العقوبات المناسبة لذلك.1
ووفقاً لمبدأ اإلقليمية فإنه يجوز لكل من محاكم مصر وسوريا ولبنان واألردن والدول األخرى
 ،التي قد يكون قد وقع على إقليمها انتهاكات للقانون الدولي اإلنساني  ،بواسطة أشخاص
إسرائيليين مثل تونس وغيرها  ،أن تمارس اختصاصها اإلقليمي المستمد مباشرة من أحكام
القانون الدولي العام  ،في مالحقة ومحاكمة اإلسرائيليين المتهمين بارتكاب مخالفات وانتهاكات
للقانون الدولي اإلنساني  ،خصوصاً وأن هذه المقررة في القانون الدولي العام  ،وربما تجد الدول
العربية أن من المالئم لها أن تقوم بممارسة هذا االختصاص في وقت معين وفقاً العتبارات
معينة.
(ب) االختصاص وفقاً لمبدأ العالمية:
يقرر القانون الدولي العام كذلك  ،أنه وفقاً لمبدأ العالمية تختص دول العالم جميعها بسن
قوانين تنشئ اختصاص محاكمها في مالحقة ومحاكمة المتهمين في الجرائم الدولية الخطيرة ،
وبالذات الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم اإلبادة الجماعية وجريمة العدوان  ،كما يقرر
1سامح الوادية – المسئولية الجنائية الدولية – مرجع سابق – ص164
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القانون الدولي العام أن جميع الدول لها سلطة سن القوانين التي تضع العقوبات المناسبة لهذه
الجرائم .ولقد قامت بعض الدول بالفعل وعلى رأسها بلجيكا بوضع القواعد القانونية الالزمة
لتطبيق هذا االختصاص وفقاً لمبدأ العالمية .ولن ندخل في تفاصيل التجربة البلجيكية.
ولكن ما نود أن نشير إليه هنا هو أن الدول العربية المختلفة  ،يمكنها أيضا أن تتبنى قوانين
مشابهة للقانون البلجيكي ن أو أن تسن قوانين تنبع من تجاربها ومصالحها العامة  ،تكون مطبقة
لمبدأ العالمية ويمكن أن تؤدي إلى تحريك الدعوى الجنائية ضد اإلسرائيليين المتهمين بارتكاب
جرائم وانتهاكات للقانون الدولي اإلنساني ،ويمكن أن تسري هذه القوانين بأثر رجعي على الجرائم
المرتكبة قبل صدورها وفقاً لقاعدة عدم تقادم هذه النوعيات من الجرائم المقررة في القانون الدولي
العام.
وفي النهاية فإننا ننوه إلى ضرورة أن تدرس الدول العربية وأهمها الدول العربية المعنية مباشرة
باألمر السبيل األنجع لمالحقة مجرمي الحرب تقوم تلك الدول بتوحيد الجهود على كل األصعدة
حتى يمكنها القيام بتحقيق العدالة ومالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين ،وهو األمر الذي سيؤدي
حتماً إلى ردع اإلسرائيليين  ،اآلخرين ومنعهم من ارتكاب مثل هذه الجرائم واالنتهاكات .كما
نوصي أن تفعل جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية لمجرمي الحرب اإلسرائيليين ،وفي هذا
المقام نقترح أن تقوم جامعة الدول العربية بالتعأون مع الدول المعنية بتشكيل لجنة لدراسة هذا
الموضوع وتقديم مقترحاتها لكي تكون تحت نظر الجامعة تمهيداً التخاذ القرار المناسب.
الخاتمة:
حولت جاهدا في هذا البحث أن أتعرض بقدر اإلمكان لنظرية الدفاع الوقائي في القانون
الدولي العام والخالف القائم بشأنها  ،مع التمييز بينها وبين حاالت أخرى  ،الستخدام القوة مع
توضيح المفاهيم القانونية بخصوص حق تقرير المصير  ،ثم أعمال إسرائيل الحربية غير
المشروعة  ،مع إشارة خاصة إلى حرب عام  1967ضد الدول العربية وحرب  2008ضد قطاع
غزة  ،وأوضحت قدر اإلمكان عدم مشروعية تلك الحروب مع اإلشارة إلى الوسائل المسموحة في
القانون الدولي لمحاكمة إسرائيل وقد خلصت من ذلك العرض السابق إلى بعض النتائج
والتوصيات.
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النتائـــج:
أوالً :إ ن الدافع الحقيقي الستخدام القوة هو سعي الدول لتحقيق ما تعتقد أنه مصلحة لها مع

إدراكها لوجود ثغرات أو تناقضات في القانون الدولي  ،قد تمكنها من استخدام القوة بطرق عديدة
ومنها الدفاع الوقائي  ،أو مكافحة اإلرهاب  ،أو حتى التدخل اإلنساني والضرورة وهذه الوسائل
كثر استخدامها في الوقت الحالي من بعض الدول الكبرى .
ثانياً:لقد عرف المجتمع الدولي مراحل تطور كثير في استخدام القوة  ،إال أنه حتى اآلن لم ينجح
في الحد من هذه الظاهرة لعدة أسباب  ،منها الغموض الواضح في نصوص ميثاق األمم المتحدة
وطرق التفسير المختلفة  ،والتي تقوم فيها الدول الكبرى بتطويع مثل هذه النصوص بما يخدم
مصالحها وأهدافها لتحقيق غايتها من استخدام القوة وشن الحروب .
مع العلم أنه توجد عدة طرق الستخدام القوة من واقع الممارسات الدولية لم ينص عليها ميثاق
قصور دولياً يبيح للدول الكبرى
األمم المتحدة وال حتى القانون الدولي التقليدي مما يعتبر
اً
واسرائيل تبرير حروبها غير المشروعة .
ثالثاً :إن جميع الحروب اإلسرائيلية التي خاضتها ضد فلسطين والدول العربية  ،هي حروب غير
مشروعة حسب القانون الدولي  ،وحسب قرار الجمعية العامة رقم  3314الصادر عام ، 1974
والخاص بتعريف جريمة العدوان مما يستوجب المسؤولية الدولية عن تلك األعمال علما بأنه
بخصوص تحريك المسؤولية الدولية نرى أن هناك أيضا قصور في مالحقة من يقوم بارتكاب
جريمة العدوان مما يؤدي إلى إفالت الدول واألشخاص من العقاب على الجرائم الدولية  ،حيث
إنه حتى النظام األساسي للمحكمة الجنائية لم يلب رغبات الدول في منع ارتكاب جرائم العدوان
وجريمة اإلبادة البشرية وغيرها .
رابعاً :رغم كل المالحظات السابقة التي أشرنا فيها إلى قصور ميثاق األمم المتحدة  ،ووسائل
تحريك المسؤولية الجنائية الدولية ضد الدول واألفراد  ،إال أنه يالحظ هنا أن المشكلة ال تكمن
في تلك النصوص القانونية فقط  ،بل أيضا تكمن في النظام الدولي القائم على تطبيق تلك
النصوص من حيث إساءة تطبيق تلك النصوص من جانب الدول الكبرى  ،وحتى في حالة
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التطبيق تتجلى االزدواجية في التعامل بأبشع صورها  ،وأقصد بذلك أن ما يطبق على العراق
وأفغانستان مثال ال يطبق على إسرائيل .
خامساً :إن حق تقرير المصير هو من القواعد الدولية اآلمرة في القانون الدولي  ،والتي تبيح
استخدام القوة بطريقة مشروعة بل إنه يتالقى جنبا إلى جنب مع حق الدفاع الشرعي المنصوص
عليه في ميثاق األمم المتحدة في المادة ( ، )51فاستخدام القوة المسلحة من قبل الشعوب
المحرومة من تقرير مصيرها والشعوب المحتلة هو عين الدفاع الشرعي عن النفس  ،فما الفرق
بين استخدام القوة من قبل دولة محتلة تريد طرد المحتل عن أرضها واستعادة أرضها المسلوبة
ونهار وما بين الدفاع الشرعي الذي يبيح استخدام القوة
من ذلك المحتل الذي يمارس العدوان ليالً
اً
في حالة العدوان المسلح من قبل دولة معتدية ؟.
سادساً :رغم تحفظنا على مشروعية استخدام القوة بواسطة الدفاع الوقائي ورغم االختالف الدولي
 ،إال أن المادة ( )51من الميثاق تدل على أنها جاءت لتشمل نظرية الدفاع الشرعي بمفهومه
الوقائي والتي غالبا ما يساء استخدامه من قبل الدول الكبرى واسرائيل .
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التوصيات:
أوالً:مطالبة الدول العربية بالضغط الدولي باتجاه عمل تعديالت جوهرية على المنظومة الدولية
تشمل كال من -:
 -1ميثاق األمم المتحدة حيث يتطلب إدخال تعديالت على الميثاق  ،وعلى اختصاص مجلس
األمن  ،ليشمل حل النزاعات التي تهدد السلم واألمن الدولي مباشرة  ،ودون حاجة إلى نظام
التصويت والفيتو الذي غالباً ما يمنع صدور تلك الق اررات  ،على أن تشمل تلك التعديالت
في النهاية ما يتوافق مع مصالحنا كدول عربية وأسالمية  ،ومما يخدم قضيتنا الفلسطينية ،
وكذلك إدخال تعديالت على ق اررات الجمعية العامة لتصبح ق اررات إلزامية بنص القانون
وكذلك تحديد الجرائم الدولية على سبيل الحصر  ،وبدون أي شروط مسبقة تمنع من تقديم
مرتكب تلك الجرائم للمحاكمة الجنائية الدولية .
 -2محكمة العدل الدولية لتصبح محكمة إلزامية في حالة وجود نزاع دولي ما بين الدول مباشرة
وبحيث يصبح التدخل فوري من قبل المحكمة وال يتوقف على رضاء الدول  ،وكذلك إلزامية
ق ارراتها وعمل آلية لتنفيذ تلك الق اررات حتى االستشارية منها .
 -3محكمة الجنايات الدولية ليشمل اختصاص تلك المحكمة بجريمة العدوان  ،وتفعيل
المسؤولية الشخصية لألفراد على الجرائم الدولية وأن تختص المحكمة بتحديد وقوع العدوان
بدالً من مجلس األمن  ،وكذلك عدم تقييد المحكمة بأي قيود لتأجيل المحاكمات من قبل
مجلس األمن ووضع قواعد دولية صارمة وعقوبات لضمان تنفيذ ق اررات المحكمة .
 -4إدخال تعديالت على قرار الجمعية العامة رقم  3314الخاص بتعريف العدوان ليشمل
التهديدات االقتصادية  ،وكذلك تحديد نطاق المسؤولية الشخصية عن جريمة العدوان بدقة
وكذلك اإلشارة في القرار إلى أن االحتالل يعتبر من الجرائم الدولية المستمرة .
ثانيا:دعوة الدول العربية إلى التصديق على ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية  ،حيث من
المالحظ أن الدول العربية باستثناء األردن والبحرين وتونس وجبوتي وجزر القمر لما توقعا على
ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية  ،لذلك فإنه ينبغي على الدول العربية التصديق وبسرعة على
ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية  ،ومن ثم إنشاء لجان قانونية في كل دولة عربية على حدة
 ،لكي تقوم بموائمة تشريعاتها الوطنية على ضوء أحكام النظام األساسي  ،ومن ثم مشاركة تلك
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اللجان وبفاعلية في جمعية الدول األطراف كي تدافع عن وجهة نظرنا  ،وتسعى لفرض ما يتفق
مع مصالحنا  ،كي ال نغيب اآلن ثم نعود الحقاً للتصديق والقبول على ما تم االتفاق عليه من
قبل اآلخرين  ،هذا من جانب ومن جانب آخر ضرورة تقديم دولة فلسطين طلب التصديق على
النظام األساسي للمحكمة الجنائية  ،خصوصا بعد خطوة الرئيس أبو مازن بالحصول على صفة
دولة مراقب باألمم المتحدة حسب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة.
ثالثا:بخصوص الوضع الفلسطيني نرى ضرورة تشكيل لجان من خبراء القانون الدولي
والمختصين لعمل دورات تدريبية لقادة العمل الوطني المقاوم  ،وذلك من أجل عدم التشكيك في
عملنا الوطني المقاوم وأعني بذلك أن المقاومة الفلسطينية بحاجة إلى معرفة الحقوق والواجبات
الدولية الخاصة بالمقاومة لعدم اتهام تلك المقاومة باإلرهاب مثالً  ،وكذلك عدم إطالق
التصريحات التي ال تسمن وال تغني من جوع  ،والتي تكون في الغالب ضد مصلحة الشعب
الفلسطيني  ،وهنا أود اإلشارة إلى أن تقرير جولد ستون قد أدان المقاومة الفلسطينية بسبب
تصريحات عن استهداف البلدات اإلسرائيلية وابادة إسرائيل  ،مع العلم أن تصريحات قادة العدو
إلى أنها تقوم بأعمال الدفاع عن النفس فمن األولى بذلك ؟
رابعاً:ندعو إلى إيجاد تعريف موحد لإلرهاب وايجاد معيار يميز المقاومة المسلحة المشروعة عن
اإلرهاب  ،وعمل اتفاقيات دولية تسمح بالتفريق ما بين وسائل استخدام القوة من قبل المقاومة
وحق تقرير المصير بصورة واضحة .
خامساً:تفعيل جامعة الدول العربية واصالحها لتصبح منظمة إقليمية مختصة وقوة ال يستهان بها
 ،على غرار األحالف العسكرية المعروفة مثل الناتو وهذا يتطلب أيضاً تفعيل اتفاقية الدفاع
المشترك فيما بين الدول العربية  ،وتكوين قوة عسكرية من الدول العربية تكون تابعة للجامعة
العربية للدفاع عن أي دولة عربية في حالة العدوان عليها  ،ولحل النزاعات التي تنشأ داخل تلك
الدول بدون حاجة إلى االستعانة بقوات دولية لتنفيذ سياساتها في المنطقة العربية.
سادساً:أخي اًر نوصي بضرورة لم الشمل الفلسطيني الداخلي وتوحيد الكلمة الفلسطينية وعدم
االنسياق وراء مشاريع لصالح دول معينة بغية تحقيق مصالح إقليمية لبعض الدول في فلسطين ،
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وأن يكون هناك خارطة طريق فلسطينية عربية من أجل استعادة حقوقنا الفلسطينية المسلوبة
وليس ذلك على هللا ببعيد .
اللهم ان كان هذا من توفيق وسداد فمنك وان كان من سهو ونسيان فمن الشيطان ونفسي
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .
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