
 

 

 

         
  

  وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique              

 

 

 

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 
    7 :لمرجعكمية الحقوق و العموم السياسية                                   ا

 العام  قسم
 

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر
 

 

 

 
ميدان الحقوق و العموم السياسية                                  

    قانون الدولي العام ال : التخصص                                          حقوق  :الشعبة  
 :إشراف األستاذةتحت                                       :        الطالبةمن إعداد 

 عيساني رفيقة                                                زعاف كريمة  
أعضاء لجنة المناقشة 

رئيسا            بمباي إكرام                        ةاألستاذ  
مشرفا مقررا                     عيساني رفيقة                        .ةاألستاذ  
مناقشا زعيمش حنان                               ةاألستاذ  
 

 2018/2019: السنة الجامعية
 01/07/2019:نوقشت يوم

جريمة العدوان في القانون الدولي 

 الجنائي 



 شكر وتقدير

 
نعمو ،وعمال بسنة نبينا حممد فضلو و حنمد اهلل ونشكره على 

صلى اهلل عليو وسلم وتبعا ذلديو فشكر الناس من 
. شكر اهلل تعاىل 

"  من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل " 
: ذلذا أتقدم بالشكر اجلزيل و االمتنان اخلالص اىل  

 دكتورة عيساين رفيقة ال
وعلى كل ما  ادلاسرتلنيل  شهادة  اإلشراف على مذكرة خترجي اعلى قبولو

ه يل من عون  تقدم
 احلقوق والعلوم السياسية  كلية يف واىل كل أساتذيت 

وكل من مد يل يد العون من قريب او بعيد بالكثري او القليل  
. اتقدم بالشكر  

 

 

 



 الإهــــــداء 

  
 

 وادلي .... اىل سبب طمويح يف احلياة وبذرة حلمي

 أأيم..... اىل شعاع امنور ودافعي يف احلياة اىل أأعظم الأهمات

ىل رفيق  دريب   و أأولدي  زويج..................................اإ

  يتوأأخ واين خاإ ....................................اىل احلضن و الأمان

 أأصدقايئ و أأحبيت......................................دريب  اىل من شاركوين

 .اىل لك هؤلء اهدي هذا امعمل 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة



 المقدمة
 

1 
 

إن موضوع جريمة العدوان في القانون الدولي الجنائي موضوع طرح لمنقاش لسنوات  
 .عديدة ومازال يثير جدال كبيرا، ألنو كثيرا ما انصب حول تعريف ىذا النوع من الجرائم

خاصة وأن الحرب العدوانية لم تكن دوما جريمة بل كانت مشروعة بكل مقاييس  
فكان الحق في المجوء إلى الحرب معترف بو كأحد الحقوق األساسية المصاحبة  المشروعية،

. لمعيش في جماعة
ومع نياية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وأمام تصاعد حدة األعمال  

الحربية بذلت الدول جيودا من أجل الحد من المجوء إلى القوة، فكانت الوسيمة الوحيدة 
غاية ىي حث الدول عمى المجوء لطرق سممية لحل المنازعات القائمة لموصول إلى ىذه ال

دون أن تجرم الحرب  1907-1899بينيا، وىو ما خرج بو مؤتمرا الىاي لمسالم عام 
بنصوص صريحة وقطعية، كما شيد التوقيع عمى ثالثة عشر اتفاقية خاصة بتنظيم مسائل 

. 1ولة عمى الوفاء بديونياالحرب ووضع القيود عمى القوة المسمحة إلكراه الد
ورغم ما جمبتو الحرب العالمية األولى عمى البشرية من خراب ودمار وقتل الماليين  

من األرواح، إال أنيا شكمت مرحمة انتقالية في القانون الدولي المقر لمحرب العدوانية من 
ىما : خالل عصبة األمم، التي حاولت تجريم الحرب العدوانية وىذا بمقتضى مشروعين 

وبروتكول جنيف بشأن التسوية السممية  1923مشروع اتفاقية المساعدة المتبادلة لسنة 
لممنازعات الدولية، ورغم عدم التوقيع عمى المشروعين إال أنيما عدا من ضمن الخطوات 

الجريئة في زمانيما، حيث نصا صراحة عمى أن الحرب العدوانية تشكل جريمة دولية، ورغم 
. لتو العصبة لوضع قيود عمى الحرب إال أنيا فشمت في الحد من المجوء إليياالسعي الذي بذ

فترجع أىميتو لكونو أول وثيقة حرمت المجوء  1928أما ميثاق بريان كيموج الصادر سنة 
. إلى الحرب، وكان ليا صدى مقبوال لدى الدول

                                                           
 بدون أن تجرم الحر 1907-1899مؤتمرا الىاي لمسالم عام - 1
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م الدولية عمى أنيا ولقد كيفت الحرب العدوانية ألول مرة أمام ىيئة قضائية تناولت الجرائ
جريمة ضد السالم معاقب عمييا، وىذا في المادة السادسة من ميثاق نورمبرغ، وانتيت 

محكمة نورمبرغ لمقول أن المجوء إلى الحرب ينطوي عمى فعل ذو طابع إجرامي وقد تبعتيا 
. في ذلك محكمة طوكيو

إلى تعريف محدد استغرقت إشكالية تعريف جريمة العدوان الكثير من الوقت لموصول  
مر بعدة مراحل حتى بمغنا التعريف المعتمد حاليا وذلك كونيا جريمة واسعة ومتجددة قد 

. تحتوي عناصر جديدة وفقا لتطور المجتمع الدولي
حيث كانت أول خطوة جادة لتعريف العدوان ىو مشروع تعريف العدوان الذي اقترحتو  

. مال الجمعية العامة لعصبة األمم، وذلك بإدراج المسألة في أع1933روسيا سنة 
وبعد ذلك توالت جيود منظمة األمم المتحدة في نفس السياق، حيث قامت سنة  

صدار قرار بتشكيل لجنة خاصة لدراسة جريمة العدوان، وقد  1950 ببحث ىذه المشكمة وا 
 1974اجتمعت ىذه المجنة عدة مرات، إذ أن محاوالت تعريف لمعدوان لم تتحقق إال عام 

الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث أكدت أن العدوان  3314بموجب القرار 
. جريمة تتميز بخطورتيا، كما ذكرت أنواع العدوان وأشكالو

ومن ىذا المنطمق كان عمى المجتمع الدولي أن يسعى إليجاد اآلليات القضائية التي  
. كانت أبرزىا المحكمة الجنائية الدوليةتتولى محاربة الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبييا و

ومن ىنا بدأت حرب النقاشات حول تعريف جريمة العدوان بين المؤيدة إلدراجيا والتي كانت 
المحكمة واعتماد  تشكل الغالبية، التي رأت أنو يجب إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص

دوان ضمن االختصاص تعريف ليا، وفي المقابل عارضت قمة من الدول إدراج جريمة الع
. الموضوعي لممحكمة الجنائية الدولية
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وقد اىتمت المجنة التحضيرية المعنية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بتقريب وجيات  
. النظر بين الدول المختمفة بغية التوصل إلى تعريف متفق عميو لجريمة العدوان

وأثناء انعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في جوان  
عرضت عمى الوفود المشاركة العديد من الخيارات بالنسبة لتعريف العدوان، وأمام  1998

التباين في المواقف الدولية بشأن تعريف جريمة العدوان خمص مؤتمر روما إلى قبول إدراج 
 5ضمن االختصاص الموضوعي لممحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة جريمة العدوان 

ديسمبر  9من نظاميا األساسي، وبعد دخول نظام األساسي لممحكمة الجنائية حيز النفاد 
، تم تنصيب فريق عمل خاص كمف بإعداد تقرير بشأن مفيوم العدوان وشروط 2002

تقريره عمى جمعية الدول األطراف ممارسة المحكمة اختصاصيا بميمة سبع سنوات لعرض 
. من خالل مؤتمر استعراضي

في مدينة كامباال  2010جوان 11ماي إلى  21عقد المؤتمر االستعراضي بتاريخ  
 6بأوغندا لمناقشة تقرير فريق العمل الخاص بجريمة العدوان واعتمد المؤتمر القرار رقم 

م بموجبو إدراج المادة الثامنة مكرر التي المعدل لمنظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ت
. وضعت مفيوم لجريمة العدوان

وعميو يشكل النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية نقطة تحول ميمة في مسيرة  
تحول المجتمع الدولي المتواصمة لقمع الجريمة الدولية ومنيا جريمة العدوان في القانون 

العقاب ومن خالل إقراره لممسؤولية الجنائية الدولية  الدولي ومحاربة ظاىرة اإلفالت من
. لألفراد سواء بصفتيم الرسمية أو بصفتيم أشخاصا عاديين

: إشكالية الدراسة
: ىذا الموضوع قمنا بطرح إشكالية رئيسية وىي كالتالي 
؟،   الجنائي  القانون الدولي ىو مفيوم جريمة العدوان في  ما-
   ؟،عن جريمة العدوان والمدنية  الدولية  المسؤولية  القواعدماىي  -
 الدولية  لجريمة العدوان   ماىي االليات    
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 : أهمية الدراسة
  تبرز أىمية ىذه الدراسة في كون جريمة العدوان ال تمس مصمحة فردية بل تمس  

 البشرية بصفة عامة 
كما أن موضوع جريمة العدوان يعد من أىم الجرائم الدولية وأشدىا خطورة لما تحدثو   

من آثار وخيمة تيدد سيادة الدول ومصالحيا، ونظرا ألنيا تخترق القوانين التي أقرىا 
األخضر واليابس في الحضارات اإلنسانية خاصة في الوقت الحاضر تدمر   المجتمع الدولي

. لى درجة كبيرة كانت سابقا من ضروب الخيالأين وصل تطور السالح إ
: أىداف الدراسة

مدى اىتمام  إبراز ومن  . لجريمة العدوان واحد   وضع تعريف: تيدف ىذه الدراسة إلى 
دراسة تفصيمية ألركان جريمة  . -المجتمع الدولي بيذه الجريمة واألساليب المتبعة لتمنعيا 

.  العدوان
. دراسة القواعد التي تحكم تطبيق المسؤولية الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية -
واإللمام بالقواعد التي تحكم تطبيق المسؤولية المدنية الدولية الناشئة عن جريمة العدوان  -

: أسباب اختيار الموضوع
أما . اتيةتتمثل أسباب اختيارنا لموضوع جريمة العدوان في أسباب موضوعية وأخرى ذ

الحاجة إلى تمحيص وتدقيق ودراسة موضوع  الجوانب األسباب الموضوعية فتتمثل في
.  جريمة العدوان من مختمف الموضوعية واإلجرائية 

نظرا لمجدل الواسع الذي  جريمة العدوان باعتباره أحد الجرائم األشد خطورة أهمية موضوع -
. ثار حول تعريف العدوان

ة المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة اختصاصيا بشأن جريمة معرفة مدى استقاللي 
دراسة السمطة التقديرية لمجمس األمن في تكييف جريمة العدوان واألسباب  . -العدوان
 :تتمثل في: الذاتية
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رغبتنا في البحث في ىذا الموضوع ألنو كان منذ زمن طويل محل نقاش وجدل ومازال  -
حفزت لدينا رغبة في االطالع عمى وجيات النظر المختمفة  الحد اآلن يثير أسئمة كثيرة

بشأنيا، والتعرف إذا ما تم التوصل إلى تعريف واف لجريمة العدوان أم ما زال دون تعريف 
إلى يومنا ىذا، وعمى من تقع مسؤولية ارتكاب ىذه الجريمة ومن ىو الجياز المخول لو 

. النظر في جريمة العدوان
ب، كانت تدفعنا دوما لمتساؤل عن الحدود الفاصمة بين ما ىو مشروع كما أن كثرة الحرو -

. وما ىو غير مشروع في المجوء الستعمال القوة
: الدراسات السابقة 
من أىم الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع جريمة العدوان استطعنا جمع عدد ال  

وقد ساعدنا ىذا كثيرا حتى  بو من الكتب معظميا حديث الطبعة، البحوث  العممية  بأس
نتعرف عمى الموضوع، أبرزىا كتاب جريمة العدوان في ظل النظام األساسي لممحكمة 

الجنائية الدولية لمدكتور نايف حامد العميمات، باإلضافة إلى عدد ال بأس بو من الكتب في 
اء الجنائي القانون الدولي الجنائي لدراسة الموضوع ولو بصفة جزئية نذكر منيا كتاب القض

الدولي لعصام عبد الفتاح مطر، وما كتب عمي عبد القادر القيوجي في كتابو القانون الدولي 
الجنائي عن أىم الجرائم الدولية، كما نجد من المذكرات ما تناول جريمة العدوان، ونذكر 
 نوارةمنيا سمطة مجمس األمن في تكييف العدوان والمسؤولية المترتبة عنيا لمدكتورة بومعزة 

 :من الصعوبات والعراقيل التي واجيتنا من خالل إعدادنا ليذا البحث نذكر
. نقص المراجع المتخصصة في القانون الدولي الجنائي -
أغمب المراجع التي نجدىا في القانون الدولي الجنائي تتناول موضوع جريمة العدوان في  -

. بضعة أسطر فقط
ضيق الوقت  -
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الدراسة بصورة واضحة قمنا باالعتماد عمى المنيج التاريخي من خالل  تباين ىذه  منهج 
التطرق إلى أىم مراحل تجريم العدوان في القانون الدولي، وعمى المنيج الوصفي وذلك عند 
وصف جريمة العدوان كصورة من صور الجرائم الدولية من خالل إعطاء تعريف ليا وبيان 

لتحميمي وذلك عند تحميل المواد المتعمقة بالموضوع محل أركانيا، كما اعتمدنا عمى المنيج ا
الدراسة، باإلضافة إلى المنيج اإلستقرائي حيث قمنا باستقراء بعض آراء المؤلفين حول 

. موضوع جريمة العدوان وكذلك آراء المجان
 وفي سعينا لإلجابة عن اإلشكاالت المطروحة في البحث اتبعنا خطة مقسمة إلى 

: فصمين
. ماىية جريمة العدوان : نا في الفصل األول تناول -

: وىو بدوره مقسم إلى مبحثين
. التطور التاريخي لتجريم العدوان في القانون الدولي الجنائي: المبحث األول 
 المسؤولية الدولية: الفصل الثانيوتناولنا في  . -أركان جريمة العدوان: المبحث الثاني -

: مقسم إلى مبحثينوىو بدوره  عن جريمة العدوان
. المسؤولية الدولية الجنائية عن جريمة العدوان : المبحث األول -
. المسؤولية الدولية المدنية عن جريمة العدوان: المبحث الثاني -
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تعتبر جريهة العدكاف إحدل صكر الجرائـ ضد السالـ التي تٍدد السالـ العالهي كتهس 
كقد ظمت عمى هر حقب هف تاريخ تطكر القاىكف الدكلي هحؿ جدؿ كبير . هصالح الشعكب

دكف التكصؿ إلى تعريؼ هحؿ إجهاع لٍا في حيف تعتبر الحرب العدكاىية هف أٌـ كأخطر ٌذي 
كذلؾ ىظرا لها تؤدم إليً هف إٌدار لكؿ القيـ اإلىساىية كها قد يترتب عميٍا هف دهار  األفعاؿ،

لمحضارة اإلىساىية، كقد كاف اىدالع الحرب العالهية األكلى كها لحؽ العالـ هف دهار هف جرائٍا 
الدافع الذم دفع الدكؿ إلى التفكير في العدكؿ عف هبدأ حؽ الدكلة الهطمؽ في شف الحرب 

ا جريهة دكليةكاالت  .جاي إلى تحريـ الحرب العدكاىية كاعتباٌر

كلها كاىت جريهة العدكاف تتضهف االستخداـ غير الهشركع لمقكة هف دكلة ضد دكلة 
أخرل كهف ثـ يجب عميىا هعرفة ىظرة القاىكف الدكلي الستعهاؿ القكة، ككيؼ اىً يبيحٍا حيىا 

  .كيجرهٍا حيىا آخر

 ريخي لتجريم العدوان في القانون الدولي الجنائيالتطور التا: المبحث األول

قبؿ القرف التاسع عشر كاىت الحرب هشركعة فمـ يكف ٌىاؾ جزاء يكقع عمى هف يشف 
حرب االعتداء أك هف يرتكب أعهاؿ العىؼ كالقسكة عمى الهدىييف سكل أعهاؿ القصاص، كهع 

ب كتقييد المجكء إلى استخداـ بداية القرف التاسع عشر بدأت الدكؿ تعارض فكرة هشركعية الحر
القكة كتدعكا إلى اعتبار الحرب ٌي الكسيمة األخيرة، كذلؾ بسبب األٌكاؿ كالدهار الذم خمفتً 

أٌـ كثيقة دكلية عمى اإلطالؽ في هسيرة  1945الحركب، كتعتبر هيثاؽ األهـ الهتحدة لعاـ 
 .1(حظر استخداـ القكة

عدكاف قبؿ كبعد صدكر هيثاؽ األهـ الهتحدة كلٍذا خصصىا ٌذا الهبحث لدراسة تجريـ اؿ
(.  الهطمب الثاىي)، هحاكالت كضع تعريؼ لجريهة العدكاف في (الهطمب األكؿ)في 

 

 

                                      
1
عمي عبد القادر القٍكجي، القاىكف الدكلي الجىائي، أٌـ الجرائـ الدكلية، الهحاكـ الدكلية الجىائية، هىشكرات الحمبي  - 

 .15، ص 2001الحقكقية، لبىاف، 
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 تجريم العدوان قبل وبعد صدور ميثاق األمم المتحدة: المطمب األول

كالهحكهة الجىائية الدكلية  تـ التكصؿ إلى  األمم المتحدة في ىظر العدوان جريهةإف  
ك تكاصمت  تبايف عدة آراء بيف هؤيديف بعد كضع هفٍـك يىظهٍا في القاىكف الدكلي، كذلؾ

ا تجريم العدوان الجٍكد الدكلية التي ترهي إلى كأف الىصكص التي  عمى أم دكلة كاىت باعتباٌر
 .1 هفكالهتعمقة بالسمـ كاأل ميثاق األمم المتحدة كردت في

ا هرحمتاف ٌها : لقد هر هفٍـك جريهة العدكاف بهراحؿ هتعددة ككاف أبرٌز

.  هرحمة ها قبؿ صدكر هيثاؽ األهـ الهتحدة: الهرحمة األكلى  -

 .ها بعد صدكر هيثاؽ األهـ الهتحدة: الهرحمة الثاىية -

 .ٌاتيف الهرحمتيف في فرعيف هستقميف بحيث سىتطرؽ إلى

 .تجريم العدوان قبل صدور ميثاق األمم المتحدة :الفرع األول

هيثاؽ األهـ الهتحدة، لمحرب  بهكجب العدكاىية الحرب لتجريـ الهجتهع الدكلي قبؿ هف  
  قرار التحكيـ أك الحكـ صدكر اىقضاء ثالثة شٍكر عمى قبؿ بأم حاؿ

ككاف لمدكلة الحؽ في  القاىكف الدكلي في بداية عٍدي كاف قاىكف حرب أكثر هف قاىكف سمـ،
 استخداـ القكة، كقد استهر عمى ٌذي الحاؿ حتى ىٍاية القرف التاسع عشر، حيث

هحاكالت لتغيير ٌذا الكضع، كلتقييد المجكء إلى استخداـ القكة، كاعتبار  عدة  ظٍرتلقد 
 .الحرب كسيمة أخيرة تمجأ إليٍا الدكؿ بعد استىفاذ كؿ طرؽ حؿ الخالفات

ذا ها سىدرسً  في ٌذا الفرع هف خالؿ دراسة تجريـ العدكاف في ظؿ ىظرية الحرب ٌك
عمى أف ىتطرؽ بعد ذلؾ تجريـ ( ثاىيا)ثـ تجريـ العدكاف في عٍد عصبة األهـ ( أكال)العادلة 

.  (ثالثا)العدكاف في ظؿ هيثاؽ برياف كيمكىج 

 

                                      
1
 15، ص الهرجع  السابؽ  عمي عبد القادر القٍكجي، القاىكف الدكلي الجىائي،  - 
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 .تجريم العدوان في ظل نظرية الحرب العادلة: أوال  
عشر كاىت الحرب هشركعة طبقا لمعرؼ الدكلي، إذ كاىت حؽ ثابت لمدكلة هتفرع قبؿ القرف التاسع   

هف سيادتٍا كأحد هظاٌر تمؾ السيادة، ككاف لمحاكـ حؽ إشعالٍا كقتها يشاء لتكطيد سمطاىً، فمـ يكف ٌىاؾ 
. 1جزاء يكقع عمى هف يشف حرب االعتداء أك هف يرتكب أعهاؿ العىؼ 

ا، فيها يفرض الغالب    فقد كاىت الحرب أداة تكسع كلـ تكف تخضع لمقيكد ال في إعالىٍا كال في سيٌر
ي حقٍا  الهتىصر عمى الشعب الهٍزـك هف شركط، فمـ تقبؿ الدكؿ في القاىكف التقميدم غير كسيمة كحيدة ٌك

ك حؽ هطمؽ كلـ يكف لحؽ الدفاع الشرعي أم فائدة إال هف أجؿ صيا غة الهذاٌب ىظرية في الحرب، ٌك
. 2كهذٌب الحرب العادلة

تقميد حكؿ أخالؽ الحرب كالسالـ فقد كاف الفيمسكؼ . لقد تطكر عمى هدل عدة قركف طكيمة  
الذم يرفض تبرير الحرب بشكؿ  حاكؿ إيجاد أساس كسط هعقكؿ بيف هذٌب الهسالهة األهريكي هايكؿ كالزر

المجكء إلى الحرب بشكؿ هطمؽ كقد ىشأ عف ذلؾ ها يعرؼ هطمؽ، كهذٌب العىؼ الذم يقرر استخداـ القكة ك
بىظرية الحرب العادلة 

 :كتتهثؿ الهبادئ التي يىبغي أف تتكافر لدم أية دكلة قبؿ أف تشف الحرب في
 :السبب العادل -1

يذٌب كالزر إلى أف السبب العادؿ الكحيد لمجكء إلى الحرب ٌك هقاكهة العدكاف كيتهثؿ العدكاف في 
أم اىتٍاؾ لكحدة األراضي اإلقميهية أك السيادة السياسية لمدكلة، كها يشير إلى أف كؿ األفعاؿ العدكاىية لٍا 

ي أىٍا ذات طبيعة قسرية هف الهىظكريف األخالؽ . م كالهادم كتبرر الهقاكهة الهسمحةسهة كاحدة هشتركة، ٌك
 :مبدأ النية الحسنة  -2

تتضح أٌهية الىية الحسىة في أىً عىدها تقـك الدكلة بشف الحرب كتضع في حسباىٍا فقط الٍدؼ   
الذم هف أجمً شىت الحرب، فإف ٌذا هعىاي أف الحرب ستككف هف أجؿ تحقيؽ السالـ كتأهيف السبب العادؿ 

. ف عدالة إدارة الحربفقط، كبذلؾ يهكف ضها

 

                                      
1
 20هرجع سابؽ، ص : عمي عبد القادر القٍكجي - 

2
هىية العهرم زقار ، الدفاع الشرعي في القاىكف الدكلي العاـ، هذكرة لىيؿ شٍادة الهاجستير، تخصص القاىكف كالقضاء  - 

 . 8، ص 1011الجىائي الدكلييف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جاهعة اإلخكة هىتكرم، قسىطيىة، 
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 :احتماالت النجاح -3

تعد احتهاالت الىجاح الخاصة بشف الحرب هسألة ىسبية تتكقؼ عمى طبيعة الظركؼ   
كعقالىية اتخاذ القرارات، كالٍدؼ هف ٌذا الهبدأ ٌك هىع العىؼ الذم ال طائؿ هف كرائً 

 :مبدأ التناسب -4

ىبغي أف تزف الهىافع الهتكقعة في ضكء يىص عمى أف الدكلة التي تشف حرب عادلة م  
السبب العادؿ لمحرب، هساكية عمى األقؿ كيفضؿ أف تفكؽ لمخسائر الهتكقعة كاإلصابات التي 

. 1قد تحدث في الحرب

 :مبدأ المالذ األخير -5

كأف تستىفذ كؿ  يىص ٌذا الهبدأ عمى أىً يىبغي عمى الدكؿ أال تتسرع في شف الحرب،
 السبؿ الهعقكلة كالههكىة كأف تمجأ إلى الهفاكضات الدبمكهاسية قبؿ المجكء إلى الحرب 

فقد اعترض الفيمسكؼ كالزر عمى فكرة اعتبار أف الحرب جريهة ألىً يرل أف ذلؾ 
يتكقؼ عمى السياؽ الذم تتـ فيً الحرب، كأها القكؿ بأف الحرب اعتداء فإف ٌذا يعىي أىٍا 

 ف تحتكـ إلى العدالة كذلؾ أف االعتداء ال يفٍـ إال هف خالؿ اإلقرار بكجكد هجتهعيجب أ

عالهي يتككف هف دكؿ هستقمة، كأف استعهاؿ القكة ضد دكلة أك التٍديد يعد فعال إجراهيا كأف 
 .2 (كؿ اعتداء يؤدم إلى حرب هشركعة هف قبؿ الهعتدل عميً

 :كأعراؼ الحرب ثالث حججحيث طرح أىصار التطبيؽ التهييزم لقكاىيف 

 .تقتضي العدالة تهييزا هطمقا بيف الهعتدم كضحية العدكاف -أ

                                      
1
 .10يؼ، هرجع سابؽ، صحهدم شر - 

2
الهجمة الجاهعة، العدد الثاهف عشر، " ىهكذجا"سالـ حسيف العادم، ىظرية الحرب العادلة هف هىظكر فمسفي، هيخائيؿ كالزر  - 

 .57، ص 2016الهجمد األكؿ، كمية اآلداب، قسـ الفمسفة، جاهعة الزاكية، ليبيا، 
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 أف جريهة العدكاف تشكؿ جريهة حرب باهتياز تمؾ التي تشهؿ جهيع الجرائـ األخرل -ب

 .كتقكد إليٍا

ا في عهؿ غير هشركعة -ج  (ال يهكف لمدكلة الهعتدية أف تحكز حقكقا تجد هصدٌر

 :تحدد الحرب العادلة كغير العادلة ىذكر كهف الشركط التي

أم بهعىى أف قرار الحرب يجب أف يستىد إلى إرادة لتحقيؽ العدؿ كليس : قضية عادلة -1
 .االىتقاـ استجابة لشر كاقع

بهعىی يجب أف يككف الٍدؼ هف شف الحرب ٌدفا عادال كإقاهة سالـ : الغاية العادلة  -2
 .عادؿ

جهيع الكسائؿ الدبمكهاسية كالسياسية لحؿ الىزاع كالهحافظة عمى بهعىي استيفاء : الضركرة -3
. السمـ كاألهف الدكلييف

تحقيؽ  -5. أم أىً ال يجكز إعالف الحرب إال هف قبؿ ٌيئة كحككهة شرعية: ٌيئة شرعية -4 
بهعىى أىً ال يهكف شف الحرب إال إذا كاف األهؿ كالٍدؼ الهرسـك يهكف تحقيقً : الٍدؼ
. 1عسكريا

كهع ىٍاية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف كأهاـ تصاعد حدة األعهاؿ الحربية   
االىتقاهية بذلت الدكؿ جٍكدا هف أجؿ الحد هف المجكء إلى القكة، فكاىت الكسيمة الكحيدة 

ك ها خرج بً  لمكصكؿ إلى ٌذي الغاية ٌي االستكثار هف الحمكؿ السمهية لمهىازعات الدكلية ٌك
. 19072 -1899ٌام لمسالـ الهىعقد عاـ هؤتهر ال

                                      
1
 .59سالـ حسيف العادم، هرجع سابؽ، ص  - 

2
الصافي يكسؼ، اإلطار العاـ لمقاىكف الدكلي الجىائي في ضكء أحكاـ الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىائية الدكلية دار  هحهد - 

 .18، ص 2002الىٍضة العربية، هصر، 
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كها لحؽ العالـ هف جرائٍا هف ( 1918-1914)كبسبب اىدالع الحرب العالهية األكلى 
خسائر فادحة في األركاح كاألهكاؿ كاف الدافع الذم حث الدكؿ عمى التفكير في العدكؿ عف 

ا جريهة هبدأ الحؽ الهطمؽ في شف الحرب كاالتجاي إلى تحريـ الحرب العدكاىية . 1دكلية كاعتباٌر

. تجريم العدوان في ظل عهد عصبة األمم: ثانيا

ا، كتبيف لمعالـ أجهع ها خمفتً هف خراب    بعد أف كضعت الحرب العالهية األكلى أكزاٌر
كدهار لمبشرية جهعاء، كاف عمى الدكؿ أف تسعى إلى هحاكلة إيجاد الكسائؿ التي يهكف 

  .2هطمقة في شف حرب العدكافبكاسطتٍا الحد هف سمطة الدكؿ اؿ
ككاف هف ىتاج ذلؾ عٍد عصبة األهـ الذم يعد الهحاكلة الدكلية األكلى لتحريـ الحرب   

ا جريهة دكلية، فقد ىصت الهادة  هف عٍد العصبة عمى أىً إذا ىشأ ىزاع هف شأف " 12كاعتباٌر
التسكية القضائية  استهراري أف يؤدم إلى احتكاؾ دكلي عمى أف يعرض األهر عمى التحكيـ أك

أك التحقيؽ بكاسطة الهجمس، كيكافقكف عمى عدـ االلتجاء لمحرب بأم حاؿ قبؿ اىقضاء ثالث 
. 3شٍكر عمى صدكر قرار التحكـ أك الحكـ القضائي أك تقرير الهجمس

كتجدر اإلشارة في ٌذا الهقاـ أف عٍد العصبة لـ يحـر المجكء لمحرب بصكرة هطمقة إال   
في حالة كاحدة تتهثؿ في الفصؿ في الىزاع بقرار تحكيـ أك حكـ قضائي أك تقرير همـز هف 
ىا يحظر عمى الدكلة األخرل إثارة  الهجمس كقبكؿ أحد الطرفيف الهتىازعيف لذلؾ الفصؿ ٌك

التي ارتضت بالقرار أك الحكـ أك تقرير الهجمس الهمـز في ٌذا الشأف   الحرب هع الدكلة

التي جدير بالذكر أف عٍد العصبة رتب بعض الجزاءات كذلؾ عمى الدكؿ األطراؼ تخالؼ 
، هف عٍد العصبة 15، 13، 12التزاهاتٍا الكاردة في الهكاد 

                                      
1
 .18، ص2008عصاـ عبد الفتاح هطر، القضاء الجىائي الدكلي، كهبادئً، قكاعدي الهكضكعية كاإلجرائية، هصر،  - 

2
أحهد هحهد عبد المطيؼ، الهحكهة الجىائية الدكلية، ىشأتٍا كىظاهٍا األساسي، الٍيئة الهصرية العاهة لمكتاب، هصر  - 

 .487، ص 2013
3
ص  2008هحهد عبد الهىعـ عبد الغىي، الجرائـ الدكلية في القاىكف الدكلي الجىائي، دار الجاهعة الجديدة لمىشر، هصر،  - 

687. 
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كتكاصمت الجٍكد الدكلية في عٍد عصبة األهـ هف أجؿ تجريـ حرب االعتداء حيث   
بضركرة التزاـ الدكؿ بخفض التسميح  1922أصدرت الجهعية العاهة لعصبة األهـ قرارا عاـ 

الدكلي، كتقديـ أية دكلة طرؼ في العصبة الهعكىة الهباشرة ألية دكلة أخرل تتعرض لمعدكاف  

هشركع هعاٌدة الهعكىة الهتبادلة الذم طرح في أركقة " سيسؿركبرت "أعد المكرد  
، كأكد عمى 1 (ـ، الذم اعتبر فيً أف حرب االعتداء جريهة دكلية1923سبتهبر  9العصبة في 

تعٍد الدكؿ الهكقعة عمى ٌذا الهشركع بعدـ المجكء إلى الحرب كاإلقالع عىٍا، كرغـ أف ٌذا 
ية كاكتفي بالىص عمى أف هجمس العصبة يعيف بقرار الهشركع لـ يضع تعريفا لمحرب العدكاف

يصدري باإلجهاع خالؿ أربعة أياـ هف تاريخ إخطاري بالىزاع، كها أكرد بعض الصكر الحرب 
العدكاف عمى سبيؿ الهثاؿ ال الحصر كاف هف بيىٍا البدء بأعهاؿ عدائية عقب ٌدىة يعمىٍا 

ة الدائهة لمعدؿ الدكلية، عمها أف ٌذا الهجمس حتى يىظر الىزاع بهعرفتً أك بهعرفة الهحكـ
. 2 (الهشركع أخفؽ ىتيجة عدـ هكافقة الدكؿ عميً

يهكف القكؿ أىً كاف يتكقع هف عصبة األهـ كضع تعريؼ لمعدكاف إال أىٍا لـ تفعؿ   
. 3 (كاكتفت بالتهييز بيف الحرب العدكاىية كالحرب غير العدكاىية

لدكلي التي بذلت في ظؿ عٍد عصبة األهـ كتجدر اإلشارة إلى أف جٍكد الهجتهع ا  
ف فشمت إال أىٍا لـ تتكقؼ فقد ىجحت هحاكالت بعض دكؿ أكركبا في عقد  التحريـ االعتداء كا 

الغرض هىٍا تقريب كجٍات الىظر بيف تمؾ الدكؿ في " باتفاقيات لككارىك"عدة اتفاقيات سهيت 
الدكؿ  الذم قبمت فيً تمؾ" اؽ الرايفهيث"الهسائؿ السياسية، كقد كاف هف أٌـ تمؾ االتفاقيات 

تحريـ الحرب فيها بيىٍها كالمجكء إلى التحكيـ اإللزاهي لفض الهىازعات سكاء كاىت تمؾ 
الهىازعات ذات طبيعة قاىكىية أك طبيعة سياسية فقد تهكىت الدكؿ هف إصدار قرار هف الجهعية 

 .4جريهة دكلية ـ تقر فيً بأف حرب االعتداء1928العهكهية لعصبة األهـ سىة 

                                      
1
دة، الهحكهة الجىائية الدكلية، الىظرية العاهة لمجريهة الدكلية، أحكاـ القاىكف الدكلي الجىائي، دار هىتصر سعيد حهك - 

 .255، ص 1989الىٍضة الهصرية، هصر، 
2
 . 488أحهد هحهد عبد المطيؼ، هرجع سابؽ، ص  - 

3
 .128، ص 2008ار دجمة، عهاف، عبد اهلل عمي عبد السمطاف، دكر القاىكف الدكلي الجىائي في حهاية حقكؽ اإلىساف، د - 

4
 .691هحهد عبد الهىعـ عبد الغىي، هرجع سابؽ، ص  - 
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. جريمة العدوان في ظل ميثاق بريان كيموج: ثالثا

يطمؽ ة ، أكرث هف ستىي دكؿتبىتً  ىعقد يؼ بارم س سىةـؿا »كيمكج -برياف«هيثاؽ إف 
كيعتبر ٌذا  البعض عمى ٌذا الهيثاؽ اسـ هيثاؽ باريس أك االتفاقية العاهة لتجريـ الحركب،

الهيثاؽ هف الهكاثيؽ التي حاكلت الدكؿ فيً إىٍاء الحركب في ظؿ عصر التىظيـ الدكلي، ككاف 
أريستيد "، كسهي ٌذا الهيثاؽ بٍذا االسـ ىسبة إلى  (كراء ذلؾ فرىسا كالكاليات الهتحدة األهريكية

ارجية األهريكية كزير خارجية فرىسا الذم قدـ اقتراحا إلى كاتب الدكؿ لمشؤكف الخ" برياف
هف أجؿ إقاهة اتفاقية صداقة بيف البمديف تككف هفتكحة  1927أفريؿ سىة  6بتاريخ ( كيمكج)

دكلة كدخؿ  15ـ تـ التكقيع عمى الهيثاؽ هف قبؿ 1928لالىضهاـ لمدكؿ األخرل، كفي سىة 
ب ككاف عدد األعضاء الهكقعة عميً حتى الحر 1929هام  24ٌذا الهيثاؽ حيز التىفيذ في 

. 1العالهية الثاىية ثالثة كستيف دكلة

عمى أف الكقت حاف لمتىازؿ عف الحرب بكصفٍا  -كقد أشارت ديباجة هيثاؽ برياف كيمكج  
حالؿ عالقة السمـ كالصداقة بيف الدكؿ الهكقعة عمى الهيثاؽ . كسيمة لتحقيؽ السياسة القكهية كا 

أها بالىسبة لمهادة األكلى هف الهيثاؽ فقد أشارت إلى عدـ جكاز المجكء إلى الحرب ككسيمة 
لتسكية الهىازعات الدكلية كككسيمة لتحقيؽ السياسات القكهية في العالقات الهتبادلة لمدكؿ 

 أعمىكا األطراؼ، بيىها أكدت الهادة الثاىية هف الهيثاؽ بأف األعضاء الهتعاقديف الساهييف قد
باسـ شعكبٍـ إداىة المجكء لمحرب ككسيمة لتسكية الهىازعات الدكلية كتىازلكا عىٍا التحقيؽ 

 السياسات القكهية في عالقاتٍـ الهتبادلة

كها تىاكلت الهادة الثاىية هف الهيثاؽ الحرص  جهيع الهىازعات كالخالفات عمى حؿ  
. الدكلية بالطرؽ السميهة كعدـ المجكء إلى الحرب

ـ هف أف الهيثاؽ حـر قكاعد الحرب كهبدأ عاـ، كأكد عمى حؿ الىزاعات الدكلية كبالرغ  
قرار ٌذيف الهبدأيف، إال أف الهيثاؽ لـ يحـر الحرب بصفة هطمقة عمى ذلؾ  بالطرؽ السميهة كا 

                                      
1
ص  1977، رسالة دكتكراي جاهعة القاٌرة، 1967رشاد عارؼ السيد، الهسؤكلية الدكلية اإلسرائيؿ عف أضرار الحرب لعاـ  - 

121. 
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الحركب العديدة التي اىتشرت في هختمؼ أىحاء العالـ أكركبا قبؿ اىدالع الحرب العالهية الثاىية 
19391 . 

. جريمة العدوان بعد صدور منظمة األمم المتحدة: لفرع الثانيا

ثالثة شٍكر ... كالهحكهة الجىائية الدكلية  األهـ الهتحدة في ىظر جريهة العدكافإف   
 الجىائية الدكلية قرار التحكيـ أك الحكـ القضائي أك تقرير الهجمس صدكر عمى
 .العدكاف جريهة الدكؿ األطراؼ حكها بشأف جهعية اعتهاد عىد

 :هف خالؿ ٌذا الفرع سىتطرؽ إلى دراسة  

 تجريـ العدكاف في ظؿ هيثاؽ األهـ الهتحدة: أكال

 تجريـ العدكاف في ظؿ الئحة ىكرهبرغ: ثاىيا

 .تجريـ العدكاف في ظؿ الئحة طككيك: ثالثا 

 :تجريم العدوان في ظل ميثاق األمم المتحدة: أوال

ك تكاصمت ... كالهحكهة الجىائية الدكلية  الهتحدةاألهـ  في ىظر العدكاف جريهةإف   
ا  تجريـ العدكاف الجٍكد الدكلية التي ترهي إلى تتكقؼ ... عمى أم دكلة كاىت باعتباٌر

 .الهساعدة الهتبادلة  هيثاؽ عصبة األهـ، فقد كرد في ديباجة فيظؿ

لعدكاىية بهكجب بالرغـ هف الجٍكد السابقة التي بذلٍا الهجتهع الدكلي لتجريـ الحرب ا  
الهكاثيؽ السابقة، إال أف تمؾ الجٍكد عصفت بٍا الحرب العالهية الثاىية، كالتي أسفرت عف إبراـ 
هيثاؽ األهـ الهتحدة الذم جـر الحرب تجريها قاطعا، كلـ يقتصر األهر عمى ذلؾ بؿ حظر كؿ 

 .2صكر استخداـ القكة في العالقات الدكلية

                                      
1
 .263عصاـ عبد الفتاح، هرجع سابؽ، ص  - 

2
 .693 -926الغىي، هرجع سابؽ، صهحهد عبد الهىعـ عبد  - 
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ثاؽ أف الغاية هف إىشائً ٌك القياـ بالتعاكف هف أجؿ حفظ فقد جاء في هضهكف ديباجة الهي
السمـ كاألهف الدكلييف ككذلؾ رسـ الخطط الالزهة لكي ال تستخدـ القكة الهسمحة في غير 

 .الهصمحة الهشتركة باإلضافة إلى إىقاذ األجياؿ الهقبمة هف كيالت الحرب

 :حدة ٌيكىصت الهادة األكلى هف الهيثاؽ عمى أف هقاصد األهـ الهت

حفظ السمـ كاألهف الدكلييف كاتخاذ التدابير الهشتركة الفعالة لهىع األسباب التي تٍدد 
ا هف كجكي اإلخالؿ بالسمـ  .السمـ كإلزالتٍا كتقهع أعهاؿ العدكاف كغيٌر

يهتىع أعضاء الٍيئة جهيعا في )كذلؾ ىصت الفقرة الرابعة هف الهادة الثاىية عمى أف   
التٍديد باستعهاؿ القكة أك استخداهٍا ضد سالهة األراضي أك االستقالؿ  عالقاتٍـ الدكلية عف

 .1 (السياسي ألية دكلة أك عمى أم كجً آخر ال يتفؽ كهقاصد األهـ الهتحدة

كبذلؾ يككف هيثاؽ األهـ الهتحدة قد حظر استخداـ أك حتى هجرد التٍديد باستخداهٍا 
ضد السالهة اإلقميهية أك االستقالؿ السياسي ألية دكلة، أك عمى كجً آخر ال يتفؽ كهقاصد 

ك األهر الذم يشكؿ حظرا هطمقا الستخداـ القكة في إطار القاىكف الدكلي الهعاصر إال  األهـ ٌك
 :في حالتيف

 من ميثاق 51المادة 

 (.ىص األهـ الهتحدة)استخداـ القكة في إطار حؽ الدفاع الشرعي : الحالة األكلى -

استخداـ القكة في حاالت تٍديد السمـ كاألهف الدكلييف أك كقكع عهؿ هف أعهاؿ : الحالة الثاىية -
. 2العدكاف 

كاف قد كقع تٍديد  هف الهيثاؽ عمى أف يقرر هجمس األهف ها إذا 39فقد ىصت الهادة 
لمسمـ أك اإلخالؿ بً أك كاف ها كقع عهال هف أعهاؿ العدكاف كيقدـ في ذلؾ تكصياتً أك يقرر 

عادتً  42ك  41ها يجب اتخاذي هف التدابير طبقا ألحكاـ الهادتيف  لحفظ السمـ كاألهف الدكلي كا 
 إلى ىصابً

                                      
1
 .هضهكف ديباجة هيثاؽ األهـ الهتحدة باإلضافة إلى ىص الهادة األكلى كىص الفقرة الرابعة هف الهادة الثاىية هف الهيثاؽ  - 

2
 .481 -490هرجع سابؽ، ص : أحهد هحهد عبد المطيؼ - 
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ؿ إلغاء حؽ الدكلة الهطمؽ كبذلؾ يهثؿ هيثاؽ األهـ الهتحدة الهرحمة الىٍائية هف هراح
قرار حظر عاـ عمى المجكء االستخداـ القكة إال في الحاالت الهحددة  في شف الحرب كا 
الهىصكص عميٍا في ٌذا الهيثاؽ، التي تستكجب قياـ هجمس األهف بهباشرة سمطاتً 

 .الهىصكص عميٍا في الفصؿ السابع هف الهيثاؽ ضد الدكلة الهسؤكلية عف ٌذا االىتٍاؾ

تجدر اإلشارة إلى أف التطبيؽ العهمي لىصكص هيثاؽ األهـ الهتحدة قد اىتقؿ لحيز ك  
 التىفيذ عمى اثر صدكر الىظاـ األساسي لهحكهة ىكرهبرغ كالىظاـ األساسي لهحكهة

ك ها سيتـ التطرؽ إليً في العىكاف الهكالي طككيك تجريـ العدكاف في ظؿ الئحة : ثاىيا. ٌك
 .ىكرهبرغ

كألكؿ هرة عمى جريهة حرب االعتداء كالعقاب  1945أغسطس سىة  8ىصت الدكؿ في   
عميٍا كالهحاكهة عىٍا أهاـ هحكهة دكلية، كذلؾ في الئحة الهحكهة العسكرية الدكلية لهحاكهة 
هجرهي الحرب العظاـ لمهحكر األكركبي الهمحقة باتفاقية لىدف الهبرهة في ذلؾ التاريخ، كالتي 

 .1 (عرفت بالئحة هحكهة ىكرهبرغ دكلة كالتي 23اىضهت إليٍا 

عمى إىشاء لجىة التحقيؽ هع هجرهي الحرب  (14)حيث ىص هيثاؽ ىكرهبرغ في الهادة   
حيث تتألؼ ٌذي المجىة هف هدعيف رئيسييف تعيىٍـ الدكؿ األربعة  الرئيسييف كهقاضاتٍـ،

الهكقعة عمى الهيثاؽ حيث تىاكؿ البىد األكؿ هف قرار االتٍاـ طبيعة كتطكر الخطة أك الهؤاهرة 
الهشتركة الرتكاب أفعاؿ هىٍا الجرائـ الهخمة بالسمـ، كتضهف البىد الثاىي هف قرار االتٍاـ 

الهتهثمة في التخطيط لمحرب كاإلعداد لٍا كالشركع فيٍا أك شىٍا، كها  بالجرائـ الهخمة بالسمـ
جريهة دكلية  قررت الهحكهة أف تىظر في هسألة كجكد خطة هشتركة كهسألة الحرب العدكاىية

في آف كاحد، كاعتبرت أف الشركع في حرب عدكاىية ليس الجريهة الدكلية  فحسب بؿ ٌي
 رب القصكل التي ال تختمؼ عف جرائـ الح

كتطرؽ حكـ هحكهة ىكرهبرغ لإلعداد لمعدكاف كالتخطيط لً، حيث أف العدكاف كاف هبيتا   
كهقصكدا كهخططا لً كهكقكتا بعىاية في إطار خطة هدبرة كركزت الهحكهة في تىاكلٍا 

ىكفهبر  5لمتخطيط لمعدكاف أٌهية خاصة ألربعة اجتهاعات سرية رفيعة الهستكم عقدت في 
                                      

1
 .693هحهد عبد الهىعـ عبد الغىي، هرجع سابؽ، ص  - 
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كالتي رسـ فيٍا ٌتمر الخطكط العريضة لهخططاتً الهستقبمية  1939كىكفهبر  1937
 كاستعرض التقدـ الهحرز في تىفيذ سياستً العدكاىية

قد  1946كيالحظ أف الجهعية العاهة لألهـ الهتحدة في دكرة اىعقادٌا األكلى في عاـ   
كالحكـ الذم أصدرتً هحكهة  قررت تأكيد هبادئ القاىكف الدكلي التي اعترفت بٍا الئحة ىكرهبرغ

كىص . ىكرهبرغ كطمبت إلى لجىة القاىكف الدكلي صياغة تمؾ الهبادئ كتهت صياغتٍا فعال
: الهبدأ السادس هف الهبادئ التي أقرتٍا المجىة عمى أف الجرائـ ضد السالـ الهعاقب عميٍا ٌي

ء، أك حرب هخالفة التدابير أك االعتداء أك السعي إلى هباشرة أك إثارة حرب االعتدا -1
 .الهعاٌدات أك اتفاقيات أك الهكاثيؽ الدكلية

االشتراؾ في خطة عاهة أك هؤثرات الرتكاب أحد األفعاؿ الهذكرة في الهادة السادسة هف  -أ
 :هيثاؽ ىكرهبرغ كالتي ذكرت كعرفت الجرائـ ضد السالـ بأىٍا تتككف هف أم األعهاؿ اآلتية

الشركع فيٍا بشرط أف يككف األهر هتعمقا بحرب عدكاىية التخطيط لمحرب كاإلعداد لٍا، ك)
 (كاإلخالؿ بالهعاٌدات أك االشتراؾ في خطة عاهة أك التأهر بقصد القياـ بأم حرب عدكاىية

كعميً فهحكهة ىكرهبرغ اعتبرت أف حرب العدكاف ليست فقط جريهة دكلية بؿ إىٍا الجريهة 
 .1يز عف جرائـ الحرب بأىٍا تتضهف كؿ ٌذي الجرائـالدكلية التي تعمك الجرائـ األخرل كالتي تتـ

 تجريم العدوان في ظل الئحة طوكيو: ثالثا

ة كفؽ هجرد اصطمح سياسي تفسري كؿ دكؿ ظؿ قد " العدكاف هصطمح"حظ أف يالك  
الجرائـ الكاردة في  قائهة ستعراضكيجكز أف يشهؿ اإل, ـ الساسي ت عمى ٌذا الىظاتعديال

  تجريـ العدكاف ف الحرب فيالتحضير كهدل اشتراط إعال تجريـ فقد تـ طككيك ئحةالهادة هف ال

هاؾ "بعد ٌزيهة الياباف كاستسالهٍا في الحرب العالهية الثاىية، أصدر الجىراؿ األهريكي  
 بياىا بضركرة هتابعة هجرهي الشرؽ أهاـ هحكهة عسكرية" آرثر

                                      
1
ٌذا الهرجع يحتكم آراء استشارية لٍؤالء )حهد ىجار، كأخركف، الجرائـ التي تختص بٍا الهحكهة الجىائية الدكلية  دكلمى - 

 .124الهستشاريف، ددف، دبف، د س ف، ص 
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رب عمى غرار هحكهة ىكرهبرغ كقد أىشأت ٌذي الهحكهة هف أجؿ هحاكهة هجرهي الح  
في أكركبا كقد اختصت ٌذي الهحكهة في هحاكهة كهعاقبة هجرهي الحرب في الشرؽ األقصى 

المذيف ارتكبكا جرائـ هىٍا الجرائـ الهخمة بالسمـ، بها فيٍا التخطيط لحرب عدكاىية هعمىة أك 
كاالتفاقيات أك االشتراؾ في اإلعداد لٍا أك الشركع فيٍا أك شىٍا أك شف حريا اىتٍاكا لمهعاٌدات 

. 1خطة أك هؤاهرة هشتركة لتحقيؽ أم عهؿ هف أعهاؿ العدكاف

فقد ىصت الهادة األكلى هف الئحة هحكهة طككيك عمى أف تىشأ هحكهة عسكرية دكلية   
 لمشرؽ األقصى إلىزاؿ جزاء عادؿ كسريع عمى هجرهي الحرب الكبار بالشرؽ األقصى

أفريؿ ثالث هجهكعات  29كقد تضهف قرار االتٍاـ الهقدـ إلى هحكهة طككيك بتاريخ   
( 36 -1)بىدا هف بىكد االتٍاـ كتضهف الهجهكعة األكلى البىكد هف  55هف التٍـ تتككف هف 

 .الهتعمقة بالجرائـ الهخمة بالسمـ

عميٍا كتكجٍٍا زهرة كاعتبر قرار االتٍاـ أف السياسات الداخمية كالخارجية لمياباف تٍيهف   
عسكرية إجراهية كأف تمؾ السياسات بسبب الحركب العدكاىية كأف الهؤسسات البرلهاىية في 

 .2 (الياباف استخدهت كأدكات العدكاف كاسع

كاعتبر قرار االتٍاـ أف الهتٍهيف استغمكا سمطاتٍـ كهىاصبٍـ الرسهية كىفكذٌـ الشخصي 
يئكا الرأم العاـ الياباىي لمحرب العدكاىية كها كقاـ الهتٍهكف ببعض األعهاؿ التي  تزيد ىفكذٌـ ٌك

 كذلؾ عف طريؽ إىشاء جهعيات هساعدة كىشر الدعاية الحربية 

كعمى عكس الكضع في الئحة ىكرهبرغ فقد ىصت الهادة السابعة هف الئحة طككيك عمى   
ا ظرفا هف الظركؼ الهخففة لمعقاب   .3أف الصفة الرسهية يهكف اعتباٌر

                                      
1
جزائر، عبد القادر البقيرات، العدالة الجىائية الدكلية، هعاقبة هرتكبي الجرائـ ضد اإلىساىية، ديكاف الهطبكعات الجاهعية، اؿ - 

 .174، ص 2005
2
ص  2009زياد العيتاىي، الهحكهة الجىائية الدكلية كتطكر القاىكف الدكلي الجىائي، هىشكرات الحمبي الحقكقية، لبىاف،  - 

103. 
3
 .263عمي عبد القادر القٍكاجي، هرجع سابؽ ، ص  - 
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د رفضت هحكهة طككيك الحجج التي تقدـ بٍا الدفاع بحيث ادعكا أىً ال كجكد ألية ك ؽ  
سمطة تسهح بإدراج الجرائـ الهخمة بالسمـ في اختصاصٍا كأف الحرب العدكاىية ال تعتبر حرب 
غير هشركعة كقد تضهف هيثاؽ طككيك خهس جرائـ هستقمة تحت عىكاف الجرائـ الهخمة بالسمـ 

ي اىتٍاكا  ب أك الحرب العدكاىية كاإلعداد لٍا كالشركع فيٍا أك شىٍاالتخطيط لمحر: ٌك
قررت أف  كبىاء عمى ذلؾ. تركة لمقياـ بذلؾلمهعاٌدات ككذلؾ الهشاركة في خطة أك هؤاهرة هش

ال تىظر في بىكد االتٍاـ الهتعمقة بالتخطيط فيها يتعمؽ بأم هتٍـ يداف بالتآهر تجدر اإلشارة 
فقت ها جاءت بً الئحة ىكرهبرغ حيث جاءت هف أجؿ هحاكهة هرتكبي إلى أف الئحة طككيك كا

 الجرائـ ضد السمـ، كها ىصا عمى ىفس األفعاؿ التي تشكؿ حرب

.  عدكاىية هف إثارة كتحضير كشف كاالشتراؾ في خطة أك هؤاهرة

 :تعريف جريمة العدوان في القانون الدولي الجنائي: المطمب الثاني

إف هسألة تعريؼ جريهة العدكاف تطرح عدة إشكاالت عمى الهستكل الدكلي، كذلؾ بيف 
الدكؿ الهؤيدة لتعريفٍا هف جٍة، كأخرل ترل عدـ الحاجة لتعريفٍا هف جٍة أخرل، كذلؾ بسبب 

هحاكالت البعض هف الدكؿ كرغبتٍا في عرقمة إىشاء هحكهة جىائية دكلية، ىظرا االختالؼ 
لذم يمعبً هجمس األهف في إقرار كقكع العدكاف هف عدهً، إلى أف تكصمت الدكؿ حكؿ الدكر ا

 14الصادر في  3314الجهعية العاهة لألهـ الهتحدة لتعريؼ العدكاف، كذلؾ بهقتضى قرار 
تعريؼ العدكاف في فرع اإلتجاي الهعارض ؿسيتـ التطرؽ فيها يمي إلى   (ـ1974ديسهبر سىة 

 (.فرع ثاف )العدكاف في  اإلتجاي لتعريؼكبعد ذلؾ ( أكؿ)

 .االتجاه المعارض لتعريف العدوان: الفرع األول

لقد تزعـ ٌذا االتجاي كؿ هف الكاليات الهتحدة األهريكية كالههمكة الهتحدة كقمة هف الدكؿ 
باستبعاد  التي تعارض اختصاص الهحكهة الجىائية الدكلية بىظر جريهة العدكاف كطالبت

لمهحكهة كيرل ٌذا االتجاي عدـ الخكض في تعريؼ العدكاف كترؾ ٌذا الجريهة ىظاـ األساسي 
 .1هف كالقضاء الدكلي عىدها يكجداألهر لتقدير هجمس األ
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 :كيستىد ٌذا االتجاي إلى هجهكعة هف الحجج ذات الطابع القاىكىي كالسياسي

 الحجج القانونية ألخطار لعدم وضع تعريف محدد لمعدوان : أوال 

في ٌذا إلى أف كضع ٌذا التعريؼ إىها يعد استجابة لطمب الدكؿ التي تتبىى الىظاـ  كتستىد -
الكحيدة،  الالتيىي في ىظهٍا القاىكىية، أم تعتهد عمى الىص الهكتكب، كتعتبري هصدر الشرعية

ك بدكر : ٌك

ال تعترؼ بدكر العرؼ باعتباري أحد الهصادر الرئيسية كالتشريع السيها في الكاليات   
ك هف الهصادر الرئيسية لمشرعية في هجاؿ القاىكف ( بريطاىيا)تحدة كالههمكة الهتحدة الـ ٌك

الدكلي الجىائي أحد فركع القاىكف الدكلي العاـ ذك الطبيعة العرفية، كها أف الهجتهع الدكلي ال 
يكجد بً سمطات قضائية هٍهتٍا الفصؿ فيها يىشأ بيف الدكؿ هف هىازعات قاىكىية كذلؾ بهكجب 

رارات همزهة لٍا صفة األحكاـ القضائية كهف حيث الحجية كالتىفيذ الجبرم لٍا، حيث أف ؽ
  (قرارات هحكهة العدؿ الدكلية قراراتٍا ليست همزهة

كها يؤكد استحالة البحث عف تعريؼ لمعدكاف أيضا، الفشؿ التاريخي لكجكدي، كلٍذا كاف 
 1962جتهاع المجىة الخاصة في سىة يطالب ههثؿ الههمكة الهتحدة هىذ سىكات، خاصة لدل ا

سقاط الهكضكع هف جدكؿ أعهاؿ المجىة العاهة في جمستٍا الالحقة  بكضع حد لعهؿ المجىة كا 
  (باعتبار أف ٌذا التعريؼ غير ههكف كال فائدة هف االستهرار فيً

ذي الحجج غير حاسهة   إذ أىً ليس عيبا أف يتـ تعريؼ العدكاف كتدكيف ٌذا التعريؼ، : ٌك
ف التدكيف أصبح اآلف سهة لكؿ القكاىيف الداخمية بها فيٍا الدكؿ ذات الىظاـ األىجمك أل

ك اآلف أيضا سهة القاىكف الدكلي العاـ كالقاىكف الدكلي الجىائي   (سکسكىي، ٌك

كاف الىصكص التي كردت في هيثاؽ األهـ الهتحدة كالهتعمقة بكسائؿ الهحافظة عمى 
. 1السمـ كاألهف الدكلييف

الهعارضكف إليجاد تعريؼ لمعدكاف أف في هيثاؽ األهـ الهتحدة ها يغىيىا عف بحث تعريؼ  كيرل
، يهىح 51حتى  39كهف الهادة  14 -11-10 -4لمعدكاف، ألف الهيثاؽ في هكادي خاصة 
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ألجٍزة األهـ الهتحدة صالحية تحديدٌا ها إذا كاف قد كقع فعؿ عدكاىي أكال كفرض التزاهات 
. 1ء، ككذا جزاءات عمى هخالفة ٌذي االلتزاهات عمى الدكؿ األعضا

. صائبة هحدد لمعدكاف غير كلٍذا فإف ٌذي الحجج القاىكىية ألىصار عدـ كضع تعريؼ

. الحجج السياسية لالتجاه المعارض لتعريف العدوان: ثانيا 

األهر  لقد حاكؿ القائمكف بٍذي الحجج إضفاء الصيغة السياسية البحتة عمى فكرة العدكاف،  
الذم يؤدم إلى تجريدٌا هف فحكاٌا القاىكىي األصيؿ، كتتهثؿ ٌذي الحجج في أف الكضع 

الراٌف لمقاىكف الدكلي ال يسهح بإيراد تعريؼ لمعدكاف، كها يؤكد ذلؾ أف الدكؿ قد 

اختمفت عميً ها يقرب هف ربع قرف، ٌذا فضال عف التعريؼ الذم سيتفؽ عميً سيككف ذا ضرر 
. 2هف فائدة أكثر ها يجمبً

كرغبة هىٍا في االحتفاظ بالسمطة الهطمقة لهجمس األهف في تحديد كقكع جريهة العدكاف   
كهالحقة الهعتدم، فقد كاىت الكاليات الهتحدة األهريكية في هقدهة ٌذي الدكؿ الهعارضة، حيث 

إلى أف إدراج ٌذي الجريهة ضهف اختصاص الهحكهة هف شأىً أف يثير هشكمة  أكد هىدكبٍا
التعريؼ كهشكمة دكر الهجمس، كأشار أيضا إلى أف بالدي هتشكمة بيف ها إذا كاف الهؤتهر 

. 3سكؼ يستطيع أف يعتهد تعريفا هرضيا هف أجؿ إقرار الهسؤكلية الجىائية اتجاي الغير

حيث أشار هىدكبٍا إلى أىً غير هقتىع بفكرة إدراج الجريهة  كىفس الهكقؼ تبىتً إسرائيؿ،
في اختصاص الهحكهة كقاؿ في سردي لحجج الرفض أف الىظاـ األساسي لمهحكهة يىص عمى 

جزاءات عقابا عمى أفعاؿ إجراهية كيجب أف يستىد إلى تعاريؼ لٍذي األفعاؿ تككف دقيقة 
لجريهة العدكاف بٍذا الشكؿ كهقبكلة عالهيا كال يكجد لحد اآلف، أم تعريؼ ا

                                      
1
هحهد هحهكد خمؼ، حؽ الدفاع الشرعي في القاىكف الدكلي الجىائي، دراسة تأصيمية تحميمية هقارىة، هكتبة دار الىٍضة  - 

 .255، ص 1989الهصرية، هصر، 
2
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كلـ تقتصر الهعارضة الختصاص الهحكهة لمىظر في جريهة العدكاف عمى الدكؿ الكبرل   
بؿ حؽ الدكؿ الىاهية قد كجد فيٍا هف يعارض اختصاص الهحكهة بالىظر في جريهة العدكاف 

طبيعتً،  هثؿ باكستاف، الهكسيؾ، الهغرب، هثال ذكرت الهغرب أف العدكاف يعتبر سياسيا في
هع صعكبة إيجاد تعريؼ دقيؽ لً، كدكر هجمس األهف فإف الهغرب يرل استبعاد العدكاف هف 

 .قائهة الجرائـ الداخمة في اختصاص الهحكهة

كىالحظ أف ٌذي الحجج ال أساس لٍا هف الصحة ألف تعريؼ العدكاف هف األهكر   
ك ها الصعبة كلكف ليست هستحيمة كأف كضع تعريؼ كاؼ لمعدكاف سيقي د هٍهة هجمس األهف ٌك

يعارض الهصالح السياسية لمدكؿ الهعارضة، غير أف عدد الدكؿ الهعارضة ٌك قميؿ، كبالتالي 
قد تـ في األخير تبقى ىسبة اإلجهاع األكبر لكضع تعريؼ لمعدكاف كغمؽ الطريؽ أهاـ أية 

. تالعبات

االتجاه المناصر لتعريف العدوان : الفرع الثاني

الهحکهة ؿ َکذا إطار تدخ، التعريف لمعدَاو األهن الهتحدة َدَرٌا فيهىظهة إف   
َطبيعة الهسؤَلية  هفٍَن العدَاو َضبط تعريف الجىائية الدَلية الغهَض الذي يکتىف

 .دَاوػػف العػػر لتعريػػاي الهىاصػػاالتج ّبةالهترت

لجريهة تری غالبية الدكؿ، كفي هقدهتٍا اإلتحاد السكفياتي، ضركرة كضع تعريؼ   
هستىدة في ذلؾ إلى هجهكعة هف الحجج ذات طابع ( Binjamin Ferencz) العدكاف أهثاؿ 
  .1 (قاىكىي كسياسي

 الحجج القانونية لالتجاه المناصر لتعريف العدوان: أوال

إف في كضع تعريؼ لجريهة العدكاف تأكيد عمى التهسؾ بهبدأ الشرعية بهعىى هدل   
ك قاىكف تقـك بكضع "تقرير هبدأ  ال جريهة كال عقكبة إال بىص في القاىكف الدكلي الجىائي، ٌك

قكاعدي كأحكاهً دكؿ ذات سيادة بخالؼ القاىكف الجىائي الداخمي الذم تختص بكضع قكاعدي 

                                      
1
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يخضع لهركىة تقتضيٍا الطبيعة " هبدأ الشرعية"في الدكلة، كأف ٌذا الهبدأ السمطة التشريعية 
يعتهدٌا  العرفية لقكاعدي، كيىبغي إعادة صياغة الهبدأ عمى أساس أكسع هف األسس التي

دكف تحديد هصدر ٌذا القاىكف " ال جريهة كال عقكبة إال بالقاىكف"القاىكف الداخمي فيصبح الهبدأ 
. 1تفاقياإذا كاف عرفيا أك ا

ك الهكقؼ ىفسً الذم أقري الىائب أهاـ هحكهة ىكرهبرغ في ردي عمى دفع عدـ شرعية    ٌك
أف ٌذا الهبدأ إف كاف كاجب االحتراـ في القاىكف الدكلي الجىائي فٍك : "الجرائـ، حيث جاء عىً

ت فال تقتصر هصادر التجريـ في ٌذا القاىكف عمى الهعاٌدات كاالتفاقيا... ذك هدلكؿ خاص 
. 2الشارعة بؿ يعد العرؼ هصدرا أساسيا 

. بهعىى آخر قهع الجرائـ األشد خطكرة دكليا يتطمب تعاكىا دكليا إلعهاؿ هبدأ الشرعية الجىائية
ألىً يساعد عمى تحديد هضهكف جريهة الحرب العدكاىية بصكرة هكضكعية هها يزيدٌا كضكحا 

. كتحديدا

ة إىشاء قضاء دكلي جىائي كها يساعد القضاء إىً يحفز أكال الهجتهع الدكلي عمى ضركر -
. ثاىيا عمى القياـ بهٍهتً عمى ىحك هىضبط

أىً يككف بهثابة تحذير بهحاكهة كهعاقبة هف يقدـ عمى ارتكاب جريهة االعتداء هها يؤدم  -
ك يساٌـ في  هف يفكر في االعتداء أف يعيد حساباتً كيجعمً يتردد في اإلقداـ عمى ارتكابٍا، ٌك

عمى السمـ كاألهف الدكلييف  الحفاظ

 الحجج السياسية لالتجاه المناصر لوضع تعريف لجريمة العدوان: ثانيا

كتتهثؿ في كفالة األهف االجتهاعي كذلؾ بتحديد هفٍـك العدكاف بطريقة كاضحة بٍدؼ 
الهعتدم تهٍيدا  تقديـ الهساعدة لمهجىي عميً، ككذلؾ صد العدكاف، كيتطمب ذلؾ تحديد شخص

هسؤكليتً الجىائية كتكقيع الجزاء الهىاسب عميً باإلضافة إلى تحديد شخص الهجىي إلقرار 
 .عميً الذم يهكىً التهسؾ بالدفاع الشرعي أك المجكء إلى الهىظهة الدكلية

                                      
1
عصهاىي، التعاكف الدكلي لقهع الجرائـ الدكلية، رسالة لىيؿ شٍادة الدكتكراي في القاىكف الدكلي، كمية الحقكؽ كالعمـك  ليمى - 
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كأيضا قيؿ بأف هف شأف تحديد كتعريؼ العدكاف الهساٌهة في تحقيؽ الحفاظ عمى السمـ كاألهف 
تراـ هبدأم الحرية كالهساكاة بيف الدكؿ، كذلؾ خطر التدخؿ الدكلييف كذلؾ عف طريؽ فرض اح

في الشؤكف الداخمية ألم دكلة كعدـ الهساس بسيادتٍا أك بسالهتٍا اإلقميهية أك باستقاللٍا 

التعريف الفقهي لجريمة العدوان  -1

 أك الحرب العدكاىية هف بيف أٌـ الجرائـ الدكلية في القاىكف الدكلي جريهة العدكاف تعد  
 .بتعريؼ الفقٍاء كبرل، رغـ أف ٌذا الهصطمح لـ يحظ جريهة العدكاف، كاعتبرتً كافة أشكاؿ

في هحاكلة لتعريؼ العدكاف اتجً الفقً لثالثة اتجاٌات، فالفريؽ األكؿ حاكؿ أف يضع   
تعريفا عاها لمعدكاف حتى يتسع لكؿ صكر العدكاف الهستقبمية، أها الفريؽ الثاىي فيذٌب إلى 

ا عمى سبيؿ كضع تعر يؼ حصرم كهحدد لمعدكاف كذلؾ بتعداد األعهاؿ العدكاىية كذكٌر
 .1الحصر، أها الفريؽ الثالث فيحاكؿ الهزج بيف الرأييف السابقيف

كتعكد فائدة كجكد تعريؼ لٍذي الجريهة ألٌهية كضع ضكابط لٍذي الجريهة كتكضيحٍا   
كها يترتب عمى ذلؾ هف آثار، تتهثؿ  بالشكؿ الذم يؤدم إلى تحديد الهعتدم كالهعتدل عميً،

في اضطالع هجمس األهف بسمطاتً التي خكلٍا لً الهيثاؽ في حاالت تٍديد األهف كالسمـ 
ٌذا عالكة عمى تقديـ األشخاص الهسؤكليف عف . الدكلييف أك كقكع عهؿ هف أعهاؿ العدكاف

 .2الجزاء الهىاسب عميٍـ ارتكاب ٌذي الجريهة إلى هحاكـ جىائية كطىية كاىت أـ دكلية لتكقيع 

 .كسىقـك بتىاكؿ كؿ ٌذي االتجاٌات في فرعيف هستقميف  

 :التعريف العام لجريمة العدوان  -أ

التخطيط كاإلعداد كالبدء أك التىفيذ هف شخص في "أنها تعريؼ جريهة العدكاف عمىإف   
لفعؿ عدكاىي كالذم  كضع يهكىً هف السيطرة أك تكجيً اإلجراء السياسي أك العسكرم لمدكلة،

  ."بطبيعتً كحجهً كخطكرتً يهثؿ اىتٍاكا لهيثاؽ األهـ الهتحدة

                                      
1
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ظٍر التعريؼ العاـ لفكرة العدكاف الذم يىطكم عمى كضع هعايير عاهة يهكف هف  
ذا التعريؼ العاـ الشؾ أىً أفضؿ  خاللٍا تحديد ها يصدؽ عميً كصؼ العدكاف هف األفعاؿ، ٌك

هيز بالهركىة بحيث يهكف هف خاللً هالحقة كهعاقبة أفعاؿ العدكاف هف التعريؼ الحصرم إذ يت
التي يكشؼ عىٍا التطكر في هجاؿ التسميح كها يساعد أجٍزة األهـ الهتحدة كالقضاء الدكلي 

الجىائي عمى التحقيؽ هف كجكدي ألىً يهىح أم هىٍها سمطة تقديرية يهكف بهقتضاٌا دراسة كؿ 
 عطياتٍا حالة عمى حدة تبعا لظركفٍا ـك

كها ذٌبت بعض الدكؿ، كهعٍا عدد هف الفقٍاء السيها الرافضكف أصال لكضع هثؿ ٌذا   
التعريؼ إلى القكؿ بكضع تعريؼ عاـ لمعدكاف سيساعد القاضي الدكلي كاألهـ الهتحدة في 

  (تحديد العدكاف، كذلؾ يكضح اإلطار العاـ كالهحددات الرئيسية لً

كؿ استخداـ لمقكة أك التٍديد بٍا هف قبؿ : "الذم يعرفً عمى أىً "الفارك"كهف ٌؤالء الفقيً   
الدكلة أك هجهكعة دكؿ أك حككهة أك عدة حككهات، ضد أقاليـ شعكب الدكؿ أك الحككهات 
األخرل أيا كاىت الصكرة أك السبب أك الغرض الهقصكد هف العدكاف، فيها عدا حالتي الدفاع 

هرتكب هف جاىب القكات الهسمحة أك الهساٌهة في الشرعي الفردم أك الجهاعي ضد عدكاف 
 .أعهاؿ القهع التي تتخذٌا األهـ الهتحدة

كؿ لجكء إلى القكة هف قبؿ جهاعة دكلية فيها عدا : "العدكاف بأىً" ابيال"كها عرفً الفقيً   
". حالتي الدفاع

 جريهة العدكاف بأىٍا حرب التسمط أك حرب "ريتشارد جريممىج"كأخيرا كها عرفً الفقيً   
. 1"الغزك 

: بأىً 1951كأخيرا فإف لجىة القاىكف الدكلي قد عرفتً سىة   

استخداـ القكة أك التٍديد بٍا هف قبؿ دكلة أك حككهة ضد دكلة أخرل بأية صكرة كاىت   
سبب أك ٌدؼ كهٍها كاىت أىكاع األسمحة الهستعهمة بصفة صريحة أك بأم طريقة كاىت، كألم 

                                      
1
 270عصاـ عبد الفتاح هطر، هرجع سابؽ، ص  - 



 انفصم األول                                                                          ماهية جريمة انعدوان  

 

27 

 

هٍها كاف، ها عدا حالة الدفاع الشرعي الفردم أك الجهاعي أك تىفيذ القرار، أك تطبيقا لتكصية 
  (الجٍاز الهختص في ٌيئة األهـ الهتحدة

ف كاىت تتهيز بالهركىة كها ذكرىا هف قبؿ  ا هف التعريفات كا  كالتعريفات السابقة لمعدكاف كغيٌر
يغة عاهة جدا أك غاهضة هها جعؿ تطبيقٍا بحالتٍا الراٌىة إال أىً يؤخذ عميٍا أىٍا كردت بص

أهرا صعبا إف لـ يكف هستحيال، كتحتاج دائها إلى تفسير هها يىتٍي بىا إلى تعدد التعريفات 
. 1كتىاقضٍا بالىسبة لمفعؿ الكاحد 

التعريف الحصري لمعدوان  -ب 

ك لٍذا يتهيز بالكضكح،  يعتهد ٌذا التعريؼ عمى تحديد دقيؽ كهفصؿ ألفعاؿ العدكاف،   ٌك
كيسٍؿ تطبيقً هف قبؿ القضاء الدكلي الجىائي كأجٍزة األهـ الهتحدة، كيساعد عمى حفظ السمـ 
كاألهف الدكلييف ألف عمى الدكؿ األعضاء في الجهاعة الدكلية االبتعاد عىد ٌذي األعهاؿ، كها 

ككف جريهة العدكاف هحدكدة أىً يعتبر تجسيدا حقيقيا لهبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات حيث ت
.  2ككاضحة

ك أىً ال جريهة كال عقكبة إال ذا التعريؼ يعتهد عمى هبدأ الشرعية بهعىاي الضيؽ ٌك  ٌك

. 3بىص

ضفاء صفة جريهة  كها لجأ أىصار ٌذا االتجاي إلى حصر بعض األعهاؿ اإلجراهية كا 

: األفعاؿ اآلتيةالعدكاف عميٍا ، فقد ذٌب الفقيً بكليتيف إلى تعريؼ العدكاف بأحد 

. إعالف الحرب عمى دكلة أخرل -

. بيىٍها غزك دكلة إلقميـ دكلة أخرل بقكتٍا الهسمحة، حتى كلك لـ تكف في حالة حرب قائهة -

                                      
1
 .34عمي عبد القادر القٍكجي، هرجع سابؽ، ص  - 

2
 .31عمي عبد القادر القٍكجي، الهرجع ىفسً، ص  - 

3
 .219، ص 2001رم، الهحكهة الجىائية الدكلية اإلسكىدرية، دار الفكر الجاهعي، عبد الفتاح بيكهي حجا - 
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هٍاجهة دكؿ اإلقميـ دكلة أخرل بقكتٍا الهسمحة برية كاىت ٌذي الهٍاجهة أك بحرية أك  -
. ٌجكهية أك االعتداء عمى قكاتٍا الهسمحة

. دكلة لهكاىئ أك شكاطئ دكلة أخرل حصار -

جهاعات هسمحة هكجكدة عمى إقميهٍا بقصد غزك دكلة أخرل، أك عدـ : قياـ دكلة بهساعدة  -
.  استجابتٍا لطمب دكلة أخرل بالكؼ عف الهساعدة أك حهاية ٌذي الجهاعات

اعتىقت ركسيا التعريؼ السابؽ كتضهىتً العديد هف اتفاقيات ىص اإلقميهية هع  كقد  
الدكؿ األخرل، كتقدهت باقتراح إلى لجىة القاىكف الدكلي الهككؿ إليٍا تعريؼ العدكاف هتضهىا 

: تعريؼ العدكاف عمى الىحك التالي

: تعتبر الدكلة هعتدية إذا ارتكبت أحد األفعاؿ التالية

 .1ب ضد دكلة أخرل إعالف الحر -1

. غزك إقميـ دكلة أخرل بالقكات الهسمحة كلك بدكف إعالف الحرب  -2

ٌجـك قكاتٍا البرية أك الجكية عمى إقميـ دكلة أخرل أك عمى سفىٍا أك طائراتٍا سكاء بعد  -3
. إعالف الحرب أك بدكف إعالف الحرب

إدخاؿ أك إىزاؿ قكاتٍا البرية أك البحرية إلى إقميـ دكلة أخرل دكف تصريح هف حككهتٍا أك  -4 
إخاللٍا بشركط ٌذا التصريح، فيها يتعمؽ بهدة اإلقاهة أك تجاكز حدكد الهىاطؽ الهصرح 

. 2باإلقاهة فيٍا

. فرض الحصار البحرم عمى شكاطئ أك هكاىئ دكلة أخرل -5

 

                                      
1
 .106أبك الخير أحهد عطية، هرجع سابؽ، ص  - 

2
 .106أبك الخير أحهد، هرجع سابؽ، ص  - 
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ساعدة لمعصابات الهسمحة الهكجكدة عمى إقميهٍا بقصد غزك إقميـ دكلة قياـ دكلة بتقديـ الـ -6
. 1أخرل أك رفض الدكلة اتخاذ التدابير الالزهة لحرهاف تمؾ العصابات هف الهساعدة كالحهاية

كها أف كضع تعريؼ حصرم هحدد لمعدكاف يسٍؿ الطريؽ أهاـ الجىاة لمٍركب هف  
عدكاىية جديدة غير هىصكص عميٍا في التعريؼ  الهسؤكلية الجىائية حيىها يتبعكا كسائؿ

. 2الحصرم لمعدكاف

كتجدر اإلشارة إلى أف ٌذا التعريؼ قد حظي بهكافقة لجىة األهف التابعة لهؤتهر ىزع   
كأضافت المجىة إليً ىصا هفادي أىً ال يجكز  1933السالح الذم دعت إليً عصبة األهـ سىة 

اتبرير ٌذي األفعاؿ بأم اعتبارات سياس . 3ية أك عسكرية أك اقتصادية أك غيٌر

كقد أكرد ٌذا التعريؼ أهثمة عف ٌذي االعتبارات كهىٍا ها يتهثؿ في الحالة الداخمية لمدكلة هثؿ 
االدعاء بفساد اإلدارة أك كجكد خطر يٍدد حياة أك أهكاؿ األجاىب فيً أك كجكد حركة ثكرية أك 

ا  عهؿ هف أعهاؿ الدكلة هقاكهة لثكرة أك حرب أٌمية أك اضطرابات أك أم التشريعية أك غيٌر
هثؿ قطع العالقات الدبمكهاسية أك االقتصادية أك إلغاء الديكف أك رفض عبكر القكات الهسمحة 
الهتجٍة ىحك إقميـ دكلة أخرل كأية تدابير هصطبغة بصبغة ديىية أك تمؾ الهىافية لألدياف أك 

 .4 (حكادث أخرل

 .لجريمة العدوان (اإلرشادي)التعريف المختمط  -ج

ذا    أىصار ٌذا االتجاي يقفكف هكقفا كسطا بيف أىصار االتجاٌيف الهتقدهيف، ٌك
التعريفيفضؿ عمى التعريفيف السابقيف ألىً يتهيز عىٍها بالهركىة كعدـ االقتصار عمى عبارات 

ائي عاهة فقط إذ يعطي أهثمة لها يعتبر عدكاىا هف األفعاؿ يستٍدم بٍا القضاء الدكلي الجف
كأجٍزة األهـ الهتحدة في تحديد طبيعة األفعاؿ التي يكشفٍا التطكر في هجاؿ التسمح أك غيري 

هف الهجاالت التي قد يحاكؿ الهعتدم التفاد هىٍا لإلفالت هف الهسؤكلية كالعقاب 

                                      
1
 .219عبد الفتاح بيكهي الحجازم، هرجع سابؽ، ص  - 

2
 .161هىتصر سعيد حهكدي، هرجع سابؽ، ص  - 

3
 .271هطر، هرجع سابؽ ص  عبد الفتاح - 

4
 .221 -220عبد الفتاح بيكهي الحجارم، هرجع سابؽ، ص  - 
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كلذلؾ يحظى ٌذا التعريؼ بتأييد جاىب كبير هف الفقً الدكلي الجىائي في هقدهتً   
هعهكؿ بً في القكاىيف الداخمية حيث يمجأ الهشرع الكطىي بالىسبة )الذم قاؿ  "جرافف"األستاذ 

لبعض الهسائؿ التي تخضع لمتطكر الهستهر إلى إيراد تعريؼ عاـ يمحؽ بً تعدادا عمى سبيؿ 
الهثاؿ لمحاالت الىهكذجية، أك عمى العكس يكرد تعدادا لمحاالت التي هف ىفس الطبيعة، أك 

. 1( ٌا كهكاجٍة أم صكر أخرل لمعدكاف هف ىطاؽ التجريـ كالهسؤكليةبعبارة أخرل الحتكائ

كها اعتىؽ ٌذا االتجاي عدد هف الدكؿ التي تقدهت بهشركعات لتعريؼ العدكاف في الجىة   
كها تبىتً  1906كغالبية أعضاء لجىة تعريؼ العدكاف الثاىية سىة  1953تعريؼ العدكاف سىة 

ا رقـ  . 2 12/1984/ 14الصادر في  3314/ 1الجهعية العاهة لألهـ الهتحدة في قراٌر

كهف بيف تمؾ الهشركعات الهشركع العربي الهقدـ هف هىدكب سكريا في المجىة السادسة، المجىة 
 1958في كضع تعريؼ لمعدكاف كذلؾ في عاـ  القاىكىية هف لجىات األهـ الهتحدة التي ىيط بٍا

 حيث عرؼ ٌذا الهشركع هف زاكيتيف

هف الهيثاؽ حيث تتحقؽ بكؿ فعؿ يىطكم عمى اىتٍاؾ السالـ،  39تتعمؽ األكلى بالهادة   
كذلؾ باستخداـ القكة الهسمحة هف قبؿ دكلة أك هجهكعة هف الدكؿ بصكرة هباشرة أك غير 

الهة اإلقميهية أك االستقالؿ السياسي لدكلة هعيىة أك هجهكعة هباشرة، سكاء كاف ذلؾ ضد الس
. هف الدكؿ أك بأية طريقة ال تتفؽ هع أغراض كهبادئ األهـ الهتحدة

. 3هف الهيثاؽ كالخاصة بحؽ الدفاع الشرعي 51كتتعمؽ الزاكية الثاىية بالهادة   

: كيضيؼ الهشركع أىً ال يجكز أف يتخذ هبررا لمعدكاف 

. عب سياسيا أك اقتصاديا أك ثقافيا تأخر الش  -

. فساد اإلدارة -

. األخطار التي تٍدد حياة أك أهكاؿ األجاىب  -

                                      
1
 .188ص  2005عمى يكسؼ الشكرم، القاىكف الجىائي الدكلي في عالـ هتغير، اشتراؾ لمطباعة كالىشر كالتكزيع هصر،  - 

2
 .36عمى عبد القادر القٍكجي، هرجع سابؽ، ص  - 

3
 .هف هيثاؽ األهـ الهتحدة 51 -39الهادة  - 



 انفصم األول                                                                          ماهية جريمة انعدوان  

 

31 

 

. الحركات الثكرية أك الهقاكهة لثكرة أك حرب األٌمية أك اإلضرابات  -

: كها ال يجكز أف يستىد العدكاف أيضا إلى عهؿ هف أعهاؿ الدكلة تشريعيا كاف أك إداريا هثؿ 

. بالتزاـ أك تعٍد دكلي اإلخالؿ  -

اإلخالؿ بالحقكؽ أك الهصالح الهكتسبة في الهجاؿ التجارم أك أم ىشاط اقتصادم أخر هف   -
. قبؿ دكلة أك أم ىشاط اقتصادم أخر هف قبؿ دكلة أك هف قبؿ رعاياٌا 

. قطع العالقات الدبمكهاسية أك االقتصادية  -

  (يـ دكلة أخرلرفض عبكر القكات الهسمحة الهتكجٍة ىحك إقؿ  -

كيالحظ أف ٌذا االتجاي يأخذ بتعريؼ عاـ لمعدكاف هع إعطاء بعض الصكر لجريهة   
العدكاف عمى سبيؿ الهثاؿ ال الحصر، كذلؾ حتى يهكف كها سبؽ اإلشارة إليً هكاجٍة صكرة 
لمعدكاف قد تستجد في الهستقبؿ كحتى يهكف كذلؾ استيعاب جهيع العدكاف، كليتسىی الهجمس 

أيضا أف يقرر أف أعهاؿ أخرل تعتبر هف قبيؿ العدكاف، األهر الذم يكفر هركىة في  األهف
. 1تحديد العدكاف كيكاكب التطكر في كسائؿ استخداـ القكة كتىكعٍا 

تعريفٍا لمعدكاف عاـ  االتجاي الهختمط عىد العدكاف هكقؼ الهتحدة تعريؼ تبىت الجهعية العاـ
1974 .

: األهثمة التي ساقٍا أىصار ٌذا االتجاي عمى سبيؿ الهثاؿ ال الحصر ها يمي كهف  

. إعالف الحرب عمى دكلة أخرل -1

. غزك القكات الهسمحة إلقميـ دكلة أخرل كلك بغير إعالف حالة الحرب -2

حصار شكاطئ أك هكاىئ أك أم جزء هف إقميـ دكلة ها هف جاىب القكات البرية أك البحرية  -3 
. جكية التابعة لدكلة أخرلأك اؿ

تىظيـ الدكلة عمى إقميهٍا الخاص أك عمى أم إقميـ آخر جهاعات هسمحة بقصد اإلغارة  -4
عمى إقميـ دكلة أخرل أك تشجيع تىظيـ هثؿ ٌذي الجهاعات أك سهاح الدكلة لٍا بأم تىظيـ عمى 

                                      
1
 .279عصاـ عبد الفتاح هطر، هرجع سابؽ، ص  - 
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تقديهٍا الهساعدة إقميهٍا الخاص ككذلؾ هساٌهة الدكلة بدكر هباشر في تمؾ الغارات أك 
. لمهشاركيف فيٍا

إىزاؿ أك دخكؿ القكات البرية أك البحرم أك الجكية التابعة لدكلة ها داخؿ حدكد دكلة أخرل  -5 
دكف إذف صريح هف حككهتٍا أك اإلخالؿ بشركط ٌذا اإلذف كخاصة فيها يتعمؽ بهدة اإلقاهة 

. كحدكد هىطقتٍا كالىشاط الهسهكح بً

د إقميـ دكلة أك شعبٍا أك ضد قكاتٍا البحرية أك الجكية أك البرية  الٍجـك الهسمح ض -6 

. التعريف الرسمي لجريمة العدوان : ثانيا 

ىقصد بالتعريؼ الرسهي ٌىا أف جريهة العدكاف أصبحت جريهة هىصكص عميٍا في   
. الهكاثيؽ الدكلية

هـ الهتحدة كخاصة أف بدأت الهحاكالت الدكلية لتعريؼ العدكاف تتزايد هع قياـ هىظهة األ  
هيثاؽ األهـ الهتحدة اهتاز عف عٍد العصبة كها تالي هف اتفاقيات دكلية بأىً ربط بيف العدكاف 

كها ساعد الدكؿ ىحك السعي لتعريؼ العدكاف أف الهيثاؽ جاء . كحفظ األهف كالسمـ الدكلييف
عىدها قدـ  1953هف  خاليا هف تعريؼ العدكاف، حيث بدأت جٍكد الدكؿ في ٌذا الهجاؿ إبتداء

.  1االتحاد السكفياتي إلى الجهعية العاهة هشركعا لتعريؼ العدكاف

. جريهة العدكاف في ظؿ الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىائية الدكلية:  تعريف

 تعريف الجمعية العامة لألمم المتحدة لجريمة العدوان -1

لمجهعية العاهة بهشركع تعريؼ لمعدكاف كقد كاف ٌذا  (سابقا)تقدـ االتحاد السكفياتي   
كعميً قاهت الجهعية  1933الهشركع هشابٍا لذلؾ الذم تقدـ بً في هؤتهر ىزع السالح عاـ 

ا الصادر في   18لألهـ الهتحدة بإحالة الهشركع السكفياتي إلى لجىة القاىكف الدكلي بقراٌر
كجد حاجة لتعريؼ العدكاف، ىظرا ألىً هف غير ، كقد اىتٍت المجىة إلى أىً ال ت1950ىكفهبر 

الههكف أف يغطي هثؿ ٌذا التعريؼ جهيع حاالت العدكاف باإلضافة ألىً سيككف هف الخطأ 
كضع قيكد عمى سمطة األجٍزة الهختصة باألهـ الهتحدة عىدها تتعرض لبحث حاالت العدكاف 

                                      
1
 .129عبد اهلل عمي سمطاف، هرجع سابؽ ، ص  - 
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دكاف عدة هرات، كبعد دراسات بحثت المجىة القاىكىية بالجهعية العاهة هكضكع تعريؼ الع  
ا رقـ   3314هستفيضة كشاقة أهكف المجىة تقديـ هشركعٍا إلى الجهعية العاهة التي أقرتً بقراٌر

. 1 1974ديسهبر  14الصادر في 

كبذلؾ تككف الجهعية العاهة بهكافقتٍا عمى التعريؼ الهكحد الذم اىتٍت إليً المجىة قد 
. 2قة هتسعة هف االقتراحات كالهىاقشاتكضعت حدا لٍذا الهكضكع كىٍاية الحؿ

كيالحظ أف ٌذا القرار يتضهف ديباجة ثـ ثهاف هكاد تتضهف التعريؼ العاـ لمعدكاف  
كقريىة البدء في استخداـ القكة، ثـ صكر العدكاف كالعالقة بيف العدكاف كالدفاع عف الىفس هف 

هف في ظؿ ٌذا التعريؼ جٍة كبيىً كبيف تقرير الهصير هف جٍة أخرل ثـ سمطات هجمس األ

استخداـ القكة الهسمحة )حيث ىصت الهادة األكلى كالهتعمقة بتعريؼ العدكاف عمى أىً   
. 3بكاسطة دكلة خالفا لها يقضي بً الهيثاؽ يشكؿ دليال عمى كقكع العهؿ العدكاىي

قضي كتشير الهادة الثاىية أف الهبادأة باستخداـ القكة الهسمحة بكاسطة دكلة خالفا لها م 
. 4بً الهيثاؽ يشكؿ دليال عمى كقكع العهؿ العدكاىي 

تىطبؽ صفة العهؿ العدكاىي عمى أم هف األعهاؿ )كبهكجب الهادة الثالثة هف ٌذا القرار 
:  التالية سكاء بإعالف حرب أك بدكىً

 قياـ القكات الهسمحة لدكلة ها بغزك أك شف ٌجـك عمى أراضي دكلة أخرل أك أم احتالؿ -أ
كلك بصكرة هؤقتة يىجـ عف هثؿ ٌذا الغزك أك الٍجـك أك أم ضـ ألراضي دكلة أخرل عسكرم 

. أك جزء هىٍا عف طريؽ استخداـ القكة

قياـ القكات الهسمحة لدكلة ها بقصؼ أراضي دكلة أخرل، أك استخداـ دكلة ألم أسمحة  -ب
.  ضد دكلة أخرل

                                      
1
 الهتضهف تعريؼ الجريهة العدكاف 1974ديسهبر  14الصادر في  3314قرار الجهعية العاهة لألهـ الهتحدة رقـ  - 

2
 .510ص  أهحهد هحهد عبد المطيؼ، هرجع سابؽ، - 

3
، 2011بدر الديف هحهد شبؿ، القاىكف الدكلي الجىائي الهكضكعي، الجريهة الدكلية كالجزاء الجىائي، دار الثقافة، عهاف  - 
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. هكاىئ أك سكاحؿ دكلة ها عف طريؽ استخداـ القكة الهسمحة لدكلة أخرل هحاصرة -ج

إرساؿ العصابات أك الجهاعات الهرتزقة الهسمحيف بكاسطة إحدل الدكؿ أك لحسابٍا هع  -د
ارتكاب أعهاؿ القكة الهسمحة ضد دكلة أخرل هتى كاىت ٌذي األفعاؿ هىطكية عمى قدر هف 

يٍا هف قبؿ  الجساهة يعادؿ األفعاؿ الهشار إؿ

كتىص الهادة الرابعة عمى أف األفعاؿ السالفة الذكر ليست جاهعة لكافة صكر العدكاف   
  (بؿ كردت عمى سبيؿ الهثاؿ ال الحصر

كها يىبغي اإلشارة إليً في ٌذا الهقاـ أىً تكجد عدة هالحظات عمى تعريؼ العدكاف 
: تتهثؿ في

ا هف صكر العدكاف األخرل کالعدكاف حصر العدكاف في أعهاؿ العدكاف الهسمح دكف  -1 غيٌر
. االقتصادم أك األيديكلكجي

اقتصار العدكاف عمى االستخداـ الفعمي لمقكة ضد السالهة اإلقميهية أك االستقالؿ السياسي  -2 
لدكلة أخرل، دكف أف يشهؿ التٍديد باستخداـ القكة عمى الرغـ هف أف ٌذا التٍديد يدخؿ ضهف 

. هف هيثاؽ األهـ الهتحدة 42الهادة ىطاؽ الحظر الكارد في 

التأكيد عمى عدـ الهساس بحؽ الشعكب الهستعهرة في استخداـ القكة الهسمحة هف أجؿ  -3
ا، بحسباىً هف الحقكؽ األساسية التي أكد عميٍا هيثاؽ األهـ الهتحدة ككذلؾ  تقرير هصيٌر

. الجهعية العاهة في العديد هف قراراتٍا

. عهاؿ العدكاىية عمى سبيؿ الهثاؿ كليس الحصراإلشارة لعدد هف األ -4 

. التأكيد عمى اعتبار العدكاف جريهة ضد السالـ العالهي، يجب هساءلة هرتكبيٍا  -5 

التأكيد عمى عدـ اعتبار العدكاف أحد أسباب اكتساب السيادة عمى األقاليـ أك اكتساب أية  -6 
. 1هىفعة أخرل باعتبار ذلؾ عهال غير هشركع 

                                      
1
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اإلشارة إلى أف ٌذا التعريؼ يتجرد هف القكة الهمزهة ألف قرارات كتكصيات  كتجدر  
 الجهعية العاهة لألهـ الهتحدة ليست لٍا ٌذي القكة، إال أىً سيككف ٌاديا كهرشدا لكافة الدكؿ

كألجٍزة األهـ الهتحدة في هقدهتٍا هجمس األهف كالقضاء الدكلي الجىائي عىدها تتصدی القكؿ 
أك عدـ قياهً   بقياـ العدكاف

ك    قد كضعت الجهعية العاهة بتعريفٍا ٌذا ىٍاية لجدؿ كبير حكؿ تعريؼ العدكاف ٌك
.  1التعريؼ الذم احتكل عمى العديد هف الهزايا كحاكؿ تجىب العديد هف العيكب

.  جريمة العدوان في ظل النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية تعريف -2

ال  1974لصادر في  3314الجهعية العاهة بهكجب القرار رقـ التعريؼ الذم كضعتً   
يغطي كؿ الهستحدثات كالتغيرات التي طرأت عمى الساحة الدكلية حيث أثيرت هسألة تعريؼ 

خالؿ هؤتهر ركها إلىشاء الهحكهة الجىائية الدكلية في ظؿ غياب تعريؼ  1998العدكاف عاـ 
. 2دقيؽ لٍذي الجريهة

شاركة في الهؤتهر الدبمكهاسي لمهفكضيف بركها كاىت تؤيد إدراج إذ أف أغمب الدكؿ الـ
جريهة العدكاف ضهف الجرائـ الداخمة في اختصاص الهحكهة الجىائية الدكلية الدائهة، كهف 
الدكؿ التي طالبت بإعادة إدراج جريهة العدكاف ضهف الىظاـ األساسي لمهحكهة ىجد الدكؿ 

ض الدكؿ األكركبية، أها الكاليات الهتحدة األهريكية فإىٍا العربية، دكؿ حركة عدـ االىحياز، بع
كاىت هف بيف الدكؿ البارزة التي حاكلت استبعاد جريهة العدكاف هف الىظاـ األساسي لمهحكهة 

كذلؾ بسبب رغبتٍا في االحتفاظ بسمطة هجمس األهف الهطمقة في تحديد كقكع العدكاف كهالحقة 
. لدكؿ الهعارضةالهعتدم ككذلؾ كاىت إسرائيؿ هف ا

التي أكردت حكها  2كقد تـ التكصؿ إلى إدراج ٌذي الجريهة في الهادة الخاهسة فقرة   
كالجريهة  خاصا يتعمؽ بجريهة العدكاف هفادي أف ههارسة الهحكهة الختصاصٍا بخصكص ٌذي

يعرؼ جريهة العدكاف   هف الىظاـ األساسي 123ك 121يتكقؼ عمى اعتهاد حكـ الهادتيف 

                                      
1
 الدكلي الجىائي الهكضكعي، الجريهة الدكليةبدر الديف هحهد شبؿ، القاىكف  - 

2
 .35، ص  2013وند يوسف مونود ، انمحكمة انجىائية اندونية بيه انقاوون ، دار األمم ، انجزائر ، - 
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الشركط كاألركاف الالزهة لههارسة الهحكهة الختصاصٍا بىظر ٌذي الجريهة كيجب أف كيضع 
. يككف ٌذا الحكـ هىسقا هع الحكاـ ذات الصمة بهيثاؽ األهـ الهتحدة

حيث جاء في الكثيقة الختاهية لهؤتهر ركها بأىً تقرر إىشاء لجىة تحضيرية لتحقيؽ ٌذي 
. 1 (بشاف العدكاف بها في ذلؾ تعريفً الهقاصد تقـك بكضع هقترحات ألجؿ كضع حكـ

كمؼ الهؤتهر الدبمكهاسي لركها الذم أقر الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىائية الدكلية المجىة 
التحضيرية تشكيؿ فريؽ عهؿ يعىي بجريهة العدكاف كقد أعد الهىسؽ العاـ لٍذا الفريؽ كرقة 

هىاقشة هقترحة تضهىٍا تقرير المجىة التحضيرية تىاكلت هسألتيف ٌها تعريؼ العدكاف كشركط 
ة االختصاص كأركاف جريهة العدكاف  ههارس

: مقترحات المجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية الدولية -

بخصكص تعريؼ جريهة العدكاف أكضحت الكرقة اىً ألغراض ٌذا الىظاـ األساسي 
يرتكب شخص ها جريهة عدكاف عىدها يككف في كضع يتيح لً التحكـ في العهؿ السياسي أك 

ق، كيأهر أك يشارؾ هشاركة فعمية عهدا كعمى عمـ في التخطيط العهؿ العسكرم لمدكلة أك تكجيً
عدكاىي أك اإلعداد لً كالشركع فيً أك شىً عمى أف يشكؿ العهؿ العدكاىي بحكـ خصائصً 

. كخطكاتً كىطاقً اىتٍاكا صارخا لهيثاؽ األهـ الهتحدة

هف  33ك 28ككذا الهادتيف  25/3راح عمى عدـ تطبيؽ أحكاـ الهادةكها احتكل االقت
ي األحكاـ الخاصة ببعض جكاىب الهسؤكلية الفرجية  الىظاـ األساسي عمى جريهة العدكاف، ٌك

. كهسؤكلية القادة كأكاهر الرؤساء

كها أضاؼ اقتراح الهىسؽ أىً عىدها يمتـز الهدعي العاـ إجراء تحقيؽ بشأف جريهة   
إذا كاىت الدكلة الهعىية قد  العدكاف تتأكد الهحكهة أكال هف أف هجمس األهف قد بث في ها

 .ارتكبت العهؿ العدكاىي

كها أكد االقتراح حكؿ أركاف جريهة العدكاف عمى شرط هسبؽ هضاؼ إلى الشركط   
هف الىظاـ األساسي، فحكاي أىً يتعيف أف يبث جٍاز هختص في ها إذا تـ  2الكاردة في الهادة 

                                      
1
 .179بدر الديف هحهد شبؿ، القاىكف الدكلي الجىائي الهكضكعي، الجريهة الدكلية كالجزاء الجىائي، هرجع سابؽ، ص  - 
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الهتهثمة في أف يككف الجاىي في كضع يتيح ارتكاب عها عدكاىي أكال هع تكافر األركاف التالية 
لً أف يتحكـ أك يكجً العهؿ السياسي أك العسكرم لمدكلة التي ترتكب العهؿ العدكاىي كأف يككف 
الجاىي في ذلؾ الكضع عمى عمـ كأف يأهر بتخطيط العهؿ العدكاىي كاإلعداد لً أك شىً أك أف 

 .1 (يشارؾ فيً هشاركة فعمية

إلى جهعية الدكؿ األطراؼ في هؤتهر استعراضي يعقد بعد سىكات تقدـ ٌذي الهقترحات 
هف دخكؿ الىظاـ األساسي حيز الىفاذ بقصد التكصؿ إلى ىص هقبكؿ بشأف جريهة العدكاف 

عمى أف تدخؿ األحكاـ الهتعمقة بجريهة العدكاف الحيز الىفاذ بالىسبة إلى الدكؿ األطراؼ 
لألحكاـ ذات الصمة في الىظاـ األساسي 

عد هركر عدة سىكات اىعقد هؤتهر استعراضي في كاهباال سهي بهؤتهر كاهباال سىة كب
يستعرض أٌـ التعديالت الكاردة في الىظاـ األساس لمهحكهة الجىائية الدكلية حكؿ  2010

. جريهة العدكاف

تعديالت الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىائية الدكلية بشأف جريهة العدكاف التعريؼ،  -
  (.االختصاص

، كها 2هف الىظاـ األساسي 5هف الهادة  2عمى حذؼ الفقرة  RC / RES 6نص القرار  -
هف الىظاـ األساسي كالتي تـ هف  8بعد الهادة  هكرر 8تضهف القرار الىص عمى إدراج الهادة 

جريهة "خاللٍا تعريؼ جريهة العدكاف حيث تىص عمى األغراض ٌذا الىظاـ األساسي تعىي 
قياـ شخص ها، في كضع العهؿ بتخطيط أك إعداد أك بدء تىفيذ فعؿ عدكاىي يشكؿ  "العدكاف

بحكـ خصائصً كخطكرتً كىطاقً أف يعد اىتٍاكا كاضحا لهيثاؽ األهـ الهتحدة ألغراض الفقرة 
استعهاؿ القكة الهسمحة هف جاىب دكلة ها ضد دكلة سيادة دكؿ أخرل " يعىي الفعؿ العدكاف 1

                                      
1
هحهد شبؿ، أركاف جريهة العدكاف في الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىائية الدكلية هف خالؿ الهؤتهر االستعراضي  بدر الديف - 

 .129-128، هجمة الهفكر، جاهعة حهة لخضر الكادم، العدد الثاىي عشر، ص 2010بكاهباال 
2
 . 130هرجع سابؽ، ص  بدر الديف هحهد شبؿ، هجمة أركاف جريهة العدكاف في الىظاـ األساسي لمهحكهة، - 
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ية أك استقاللٍا السياسي، أك بأم طريقة أخرل تتعارض هع هيثاؽ األهـ أك سالهتٍا اإلقميـ
.   1 (الهتحدة

هف الىظاـ األساسي كالتي تىص عمى  15هكرر بعد الهادة  15كها أدرجت الهادة   
ههارسة االختصاص بشأف جريهة العدكاف فيها يتعمؽ باإلحالة هف الدكؿ الهبادرة الذاتية كالتي 

( ج)ك  (ـ) 13ة أف تهارس اختصاصٍا بشأف جريهة العدكاف كفقا لمهادة يجكز لمهحكـ: )تىص
ىا بأحكاـ ٌذي الهادة .  ٌر

يجكز لمهحكهة فقط أف تهارس اختصاصٍا عمى جريهة عدكاف ارتكبت بعد هركر سىة   -
. كاحدة عمى هصادقة أك قبكؿ التعديالت هف ثالثيف دكلة طرؼ

ىا بأحكاـ ٌذي الهادة بهكجب قرار يتخذ تهارس الهحكهة اختصاصٍا عمى جريهة الع - دكاف ٌر
بأغمبية دؿ أطراؼ تساكم األغمبية الهطمكبة العتهاد تعديالت عمى الىظاـ األساسي كذلؾ بعد 

. 2017األكؿ هف كاىكف الثاىي 

 أف تهارس االختصاص الهتعمؽ بجريهة العدكاف التي تىشأ 12يجكز لمهحكهة كفقا لمهادة  -
عف فعؿ العدكاف ارتكب هف دكلة طرؼ ها لـ تكف الدكؿ الطرؼ أعمىت هسبقا بإيداع إعالف 
هع الهسجؿ أىٍا ال تقبؿ االختصاص، يهكف أف يتـ سحب ٌذا اإلعالف في أم كقت كيجب 

. 2الىظر فيً هف قبؿ الدكؿ الطرؼ هف خالؿ ثالث سىكات 

األساسي لمهحكهة الجىائية هف خالؿ عرضىا لتعريؼ جريهة العدكاف في ظؿ الىظاـ  
ا  الصادر  3314الدكلية ىجد أىٍا أخذت بىفس التعريؼ الذم أقرتً الجهعية العاهة في قراٌر

 1974.سىة

ىستخمص هف كؿ ها تقدـ أف تجريـ العدكاف ككضع تعريؼ لً هر بعدة هراحؿ كعدة   
حيث كاف ٌىاؾ هؤيديف  سىكات ككاىت أكؿ هحاكلة لتعريؼ العدكاف هف قبؿ االتحاد السكفياتي،

كهعارضيف لتعرفيً، كاىتٍت الىقاشات بقبكؿ التعريؼ الهختمط ككاف ىتاج ذلؾ قرار الجهعية 
                                      

1
بدر الديف هحهد شبؿ، الحهاية الدكلية الجىائية لحقكؽ اإلىساف كحرياتً األساسية، دراسة في الهصادر كاآلليات الىظرية  - 

 .405-403، ص2011كالههارسة العهمية، دار الثقافة، األردف، 
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كالتي  1998، كذلؾ قبؿ إىشاء الهحكهة الجىائية الدكلية سىة  1974العاهة الصادرة سىة 
ذا ها جعؿ هف  المجىة أحيؿ إليٍا الىظر كاالختصاص في جريهة العدكاف كذلؾ بشركط، ٌك

التحضيرية لمهحكهة الجىائية الدكلية ثـ بعدٌا جهعية الدكؿ األطراؼ تداـك عمى بحثٍا إليجاد 
تعريؼ هىاسب تكافؽ عميً كؿ الدكؿ أك عمى األقؿ األغمبية الهطمقة لٍا كذلؾ خالؿ الهؤتهر 

الهادة  بكاهباال كالذم أقر تعريفا لجريهة العدكاف هف خالؿ 2010االستعراضي الذم أقيـ سىة 
. هكرر 8
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أركان جريمة العدوان : المبحث الثاني

 قياـختصاصٍا ا الهحكهة  بهكجبٍا  تهارسلتي ا. يهة العدكاف ك الشركط رػجإف أركاف   
 ... جهعية ٌذي الهرفقات إلى كتقدـ، الجريهة ق ذبٍ قيتعم

إلى  2002جكاف  21برجكعىا لفكرة األركاف ىذكر أف دكلة ساهكا قدهت اقتراحا في   
في فقرتً السابعة الصادر عف " كاك"الفريؽ العاهؿ الخاص بجريهة العدكاف، يذكر أف القرار 

هؤتهر ركها قد طمب هف المجىة التحضيرية أف تعد هقترحات هف أجؿ كضع حكـ بشأف جريهة 
األركاف كقاؿ أيضا أف المجىة قد ركزت جٍكدٌا حتى اآلف عمى التعريؼ  العدكاف، بها في ذلؾ

. 1 (كالشركط فقط

 (الهطمب األكؿ)كلٍذا خصصىا ٌذا الهبحث لدراسة ٌذي األركاف فسىتطرؽ لٍا في   
الركف الهادم ىظرا لمجدؿ الكبير الذم دار حكؿ ٌذا الركف كاكتفائً بكقكع فعؿ العدكاف عف 

ذا ال  طريؽ استخداـ القكة الهسمحة الصادرة عف كبار الهسؤكليف أك القادة في دكلة أخرل، ٌك
( . هطمب ثاف)يىفي قيهة األركاف األخرل التي سىتطرؽ لٍا في 

جريمة العدوان الركن المادي ل: المطمب األول 

أجؿ إختصاص الهحكهة الجىائية في  هف  لجريهة العدكاف أف عدـ تحديد هفٍـك دقيؽ 
الركف الهادم لجريهة  ككفقا لمتعديؿ الهقرر بهكجب هؤتهر كهباؿ يكفي لقياـ ٌذا الصدد،

   .العدكاف
ههكف قاىكىا لمركف الهادم أٌهية بالغة في إظٍار الجريهة كاعتبار كقكع جريهة ألىً هف غير اؿ

.  أف ال يككف لمجريهة ركف هادم لً آثار خارجية هقترىة بالسمكؾ أك الفعؿ الذم يجرهً القاىكف
ذا ها سىحاكؿ تبياىً هف خالؿ دراسة تعريؼ الركف الهادم لجريهة العدكاف الفرع    ٌك

 .(فرع ثاىي)كعىاصر الركف الهادم لجريهة العدكاف ( األكؿ
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تعريف الركن المادي لجريمة العدوان  :الفرع األول

فالركف الهادم لجريهة العدكاف ٌك تجسيد لمحالة الىفسية كالباطىية لمفاعؿ ألىً يىقؿ   
الفكر الباطىي إلى العالـ الخارجي بهاديات الجريهة فالفعؿ ال يىتسب الصفة الجرهية 

لهكاصفات الجرهية التي الهىصكص عميٍا في القاىكف إال إذا تبمكر بعهؿ هادم يىطبؽ عمى ا
ىص عميٍا القاىكف فهٍها تخيؿ اإلىساف في فكرة بأىً سكؼ يعهؿ كذا كال يىقؿ ٌذي األفكار 

إلى العالـ الخارجي فإف ٌذي األفكار السيئة ال تعرض صاحبٍا لمهسؤكلية الجزائية طالها أىٍا لـ 
. 1تتخذ الشكؿ الهادم الذم يضفي عميٍا الصفة الجرهية

دكلة أخرل أم ... جدالن كاسعان في الفقً القاىكىي إال أىىا لف  جريهة العدكافتعريؼ إف   
يقـك عمى فعؿ عدائي كأهر صادر هف شخص يتهتع بسمطة  الركف الهادم أف

كعميً فإف الركف الهادم ٌك ذلؾ السمكؾ الهادم الهمهكس، سكاء كاف إيجابيا أك سمبيا   
لركف الهادم لجريهة العدكاف في ارتكاب الدكلة لمىشاط أدل إلى ىٍاية يؤثهٍا القاىكف كيتهثؿ ا

ارتكاب أحد ( أ/06الهادة )اإلجراهي الهككف لٍذا الجريهة كالذم هفادٌا كفقا لالئحة ىكرهبرغ 
. 2أفعاؿ التىظيـ كالتحضير لشف الحرب العدكاىية أك إدارتٍا أك الهؤاهرة عمى ارتكابٍا 

: يمة العدوانعناصر الركن المادي لجر: الفرع الثاني

تتهثؿ العىاصر التي يقـك عميٍا الركف الهادم لجريهة العدكاف في القاىكف الدكلي   
سكاء كاف سمبيا أك إيجابيا ككذلؾ الىتيجة كعالقة السببية كىتعرض ( السمكؾ)الجىائي في الفعؿ 

: لٍـ كالتالي

(: السموك)الفعل -1

الفعؿ في سمكؾ دكلة ها أك هجهكعة دكؿ كيظٍر بإحدل الصكرتيف إيجابية أك  يتهثؿ  
. سمبية

                                      
1
 .93، ص 2010هعز أحهد هحهد الحهارم، الركف الهادم لمجريهة، هىشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،  - 
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السمكؾ اإليجابي بقياـ الدكلة باستخداـ القكة الهسمحة لدكلة ها ضد سيادة دكلة  يتهثؿ  
أخرل أك سالهة أراضيٍا أك استقاللٍا السياسي بقصد تحقيؽ ىتيجة يحضر القاىكف الدكلي 

:  كهف صكر السمكؾ اإليجابي 1الجىائي أك العرؼ الدكلي حدكثٍا 

.  دكلة ها ضد إقميـ دكلة أخرلالغزك أك الٍجـك بكاسطة القكات الهسمحة ؿ -

.  الحصار البحرم بكاسطة القكات الهسمحة لدكلة ها لشكاطئ دكلة أخرل -

. ٌجـك القكات الهسمحة إحدل الدكؿ عمى القكات البرية أك الجكية أك البحرية لدكلة أخرل -

كيستكم كالهقصكد بالقكات الهسمحة ألم دكلة القكات البرية كالبحرية كالجكية كاالحتياط   
لمركف  في ذلؾ أف يككف ٌذا السمكؾ هباشرا أك غير هباشر، لكف يشترط في السمكؾ اإلجراهي

الهادم في جريهة العدكاف أف يتسـ بعىصر األسبقية، فإذا كاف ردا عمى عدكاف سابؽ ضد ٌذي 
هف هيثاؽ األهـ  51الدكلة اعتبر ذلؾ هف قبيؿ الدفاع الشرعي الهىصكص عميً في الهادة 

حدة  الهت

حيث أف في القاىكف الدكلي الجىائي كهىذ اتفاقية لىدف كالئحة هحاکـ ىكرهبرغ كهشركع   
التقىييف الخاص بالجرائـ ضد السمـ كأهف البشرية، ال يحـر فقط هباشرة العدكاف ، فٍك يحـر 

هف الئحة طككيك التحضير كاإلعداد لمعدكاف  (5)هف الئحة ىكرهبرغ كالهادة  16طبقا لمهادة 
عمى ذلؾ عىدها عددت األفعاؿ ( 2) اإلقداـ عميٍا كلك لـ يتـ االشتباؾ، ككذلؾ ىصت الهادةك

:  التي تعد جرائـ ضد سمـ كأهف البشرية حيث جاء فيٍا ها يمي

كؿ تٍديد بالمجكء إلى العدكاف تقـك بً الدكلة بالتحضير الستخداـ قكاتٍا الهسمحة ضد دكلة »
الكطىي أك الجهاعي أك تىفيذا لقرار أك تطبيقا التكصية أخرل ألغراض غير الدفاع الشرعي 

« األهـ الهتحدة

ي أف يككف هف    كيشترط في الركف الهادم لمعدكاف أف يككف لمجاىي صفة خاصة ٌك
رجاؿ الحكـ في الدكلة أم ههف يهمككف تخطيط السياسة العاهة لمدكلة الخارجية كالداخمية 

ق الجريهة هف شخص عادم ال تتكافر فيً ٌذي الصفة، كتىفيذٌا، كلذلؾ فال يتصكر أف تقع ٌذ

                                      
1
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ذا ها جاء في الهادة  هف الئحة هحكهة ىكرهبرغ  التي قررت في حكـ لٍا أف حرب  6ٌك
ـ  االعتداء ال تىطبؽ إال عمى كبار الهكظفيف في الدكلة غير أف ذلؾ ال يهىع هف هسائمة غيٌر

  1. العدكاىية في شف الحرب كشركاء إذا ثبت أىٍـ أعدكا كحرضكا أك ساعدكا ٌؤالء

إلى أف األعهاؿ التحضيرية يجب العقاب عميٍا كذلؾ ( Pella)حيث يذٌب الفقيً   
المحيمكلة دكف كقكع الجريهة فالحرب العدكاىية يسبقٍا دائها أعهاؿ تحضيرية عديدة تدؿ عمى 

تر الدكلي بكهيات غرض الدكلة الهعتدية، ككضع األسمحة كالعتاد كالبكاريج الحربية، أثىاء التك
تزيد عمى ضركرات الدفاع الهحتهمة، كيذٌب بعض الفقٍاء إلى أىً قد يىظر إلى العدكاف هف 

هف هيثاؽ األهـ الهتحدة بحؽ الدفاع الشرعي كطبقا لٍذي الهادة ال يىشأ حؽ ( 51)زاكية الهادة 
م في ٌذي الحالة الدفاع الشرعي إال إذا كقع عدكاف هسمح، األهر الذم يقضي بأف الركف الهاد

هف  39يتهثؿ في استخداـ القكة الهسمحة كأىً قد يىظر إلى العدكاف كذلؾ هف زاكية الهادة 
الهيثاؽ التي تسهح بتدخؿ هجمس األهف، كفي ٌذي الحالة يتهثؿ الفعؿ الهادم في سمكؾ يؤدم 

. 2إلى تٍديد السمـ أك اإلخالؿ بً إلى عدكاف 

: النتيجة -2

تتهثؿ الىتيجة اإلجراهية لمركف الهادم في جريهة العدكاف في الهساس بسالهة أراضي 
دكلة ها أك الهساس بشعبٍا أك األهف أك السمـ الداخمييف فيٍا أك زعزعة االستقرار فيٍا، أك 

ي العىصر الهكهؿ لمسمكؾ العدكاىي في قياـ الركف  الهساس باستقاللٍا السياسي أك بسيادتٍا ٌك
األكؿ قاىكىي : حيث اىقسـ الفقً بشأف تعريؼ الىتيجة إلى اتجاٌيف لٍذي الجريهة الهادم 

العدكاف الذم : فقد ذٌب أىصار االتجاي القاىكىي لتعريؼ الىتيجة بأىٍا كاالتجاي الثاىي هادم
يصيب حقا أك هصمحة يحهيٍا القاىكف سكاء تهثؿ العدكاف في ضرر فعمي يصيب الحؽ أك 

ة أك في هجرد تعريض ٌذا الهحؿ لمخطر، كيىتٍي ٌذا االتجاي الفقٍي الهصمحة هحؿ الحهام
إلى القكؿ بأف الىتيجة شرط أك عىصر الركف الهادم لمجريهة  

. كأىصار ٌذا االتجاي الهادم يعتبركف الىتيجة أىٍا تغير يطرأ في العالـ الخارجي 

                                      
1
 .155هىتصر سعيد حهكدة، هرجع سابؽ، ص  - 
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تقع كىتيجة إجراهية تعتبر الىتيجة ٌي العىصر الثاىي هف عىاصر الركف الهادم كالتي   
صكرة  فعؿ العدكاف كتختمؼ ٌذي الىتيجة باختالؼ العهؿ العدكاىي، حيث أف -لمفعؿ اإلجراهي 

الشركع في ٌذي الجريهة تتهاثؿ هع الجريهة في صكرتٍا الكاهمة أم أف جريهة العدكاف تقع 
م أف هحاكلة هجرد البدء في الفعؿ اإلجراهي حتى كلك لـ يترتب عميً أية ىتيجة إجراهية، أ

تىفيذ أم عهؿ هف أعهاؿ العدكاف يعد في ذاتً ىتيجة إجراهية، أم أف هحاكلة تىفيذ أم عهؿ 
هف أعهاؿ العدكاف يعد في ذاتً ىتيجة إجراهية دكف أف يحدث أضرار فعمية لمدكلة الهستٍدفة 

بٍذا الفعؿ العدكاىي 

هة العدكاف تقع في ىظرىا بؿ إف األهر ال يقؼ عىد ٌذا الحد، إىها يتعداي إلى أف جرم  
بهجرد قياـ الدكلة الهعتدية باإلعالف عف رغبتٍا في تىفيذ فعمٍا العدكاىي كها ٌك الحاؿ في 

حالة التٍديد باستخداـ القكة ضد دكلة أخرل حتى كلك لـ تمجأ الدكلة الهعتدية إلى استخداـ تمؾ 
في ٌذي  -جراهي فعؿ العدكاف القكة بالفعؿ، األهر الذم يستفاد هىً أف الفعؿ أك السمكؾ اإل

. 1الحالة األخيرة يهثؿ الىتيجة اإلجراهية في الكقت ذاتً بحيث أف كال هىٍا يعد أهرا كاحد 

: عالقة السبية -3

ا جريهة  تعد عالقة السببية عىصرا هف عىاصر الركف الهادم لجريهة العدكاف باعتباٌر
تمؾ الصمة التي تربط السمكؾ بالىتيجة كهف ٌىا  كيقصد بٍا دكلية في القاىكف الدكلي الجىائي

كاىت أٌهيتٍا القاىكىية فٍي تسىد الىتيجة إلى الفعؿ فتقرر بذلؾ تكافر شرط أساسي هف شركط 
كهعىى ذلؾ أىٍا تقتصر عمى الجرائـ ذات الىتيجة أم الجرائـ الهادية دكف  الهسؤكلية الجىائية

  تيجة أم الجرائـ الشكميةتمؾ التي ال يتطمب القاىكف فيٍا تحقؽ الف

كقد كاف تحديد هعيار لتمؾ العالقة هف أٌـ الهشاكؿ القاىكىية التي حظيت بجدؿ فقٍي   
: أثهرت ىظريات عديدة أٌهٍا
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الىظرية التي تعادؿ األسباب التي تسرم بيف جهيع العكاهؿ الهساٌهة في إحداث   
حيث تقـك ٌذي الىظرية عمى أساس أف سمكؾ الجاىي يككف سببا لمىتيجة اإلجراهية  ،1 (الىتيجة

هتى كاف ٌذا السمكؾ أحد العكاهؿ التي ساٌهت في إحداث ٌذي الىتيجة غير أف الفاعؿ ٌك 
الذم يسأؿ كحدي عف الىتيجة التي كقعت ها داـ ساٌـ بفعمً في كقكعٍا حتى إف لـ يكف الفعؿ 

ؿ كحتى كلك تدخمت عكاهؿ أخرل لعبت دكرا أكثر أٌهية هىً في تحقيؽ ٌك السبب الهباشر ب
.  2تمؾ الىتيجة

صور الركن المادي لجريمة العدوان  :أوال

لجاىي اصفة ت ضحككها ، يهةرلجاي ذلٍ دملهاف اكرلا ؿلتي تشكا فدكالعإف جريهة ا  
ف كرلافيٍا ذ يتخكدة هقص يهةرج دكافلعا يهةرج. كم لهعىف اكرلا ىيدكالعا ؿلعها. ركطلشكا
 ... دلقصا كرةص كملهعىا

كالعدكاف ( العدكاف الهسمح)ىجد أف ٌىاؾ ىكعاف هف صكر العدكاف ٌها العدكاف الهباشر   
(.  غير الهسمح)غير الهباشر 

: بالنسبة لمعدوان المسمح 

يعتبر العدكاف الهسمح هف دكلة عمى دكلة أخرل بدكف كجً حؽ في حالة عدـ استخداـ 
الدفاع الشرعي، أك استخداـ دفاع األهف الجهاعي التي تقرري األهـ الهتحدة هف العدكاف الهباشر 

ىة عميً هف أىً عدكاف شرعي إذا جاز التعبير، فالحرب بالهعىى  الذم ال يحتاج ألية بٌر
ؼ بأىٍا صراع عف طريؽ استخداـ القكة الهسمحة بيف الدكؿ بٍدؼ تغمب بعضٍا التقميدم تعر
 . 3عمى بعض 

عمى أف األشخاص أك األفراد المذيف يتأهركف بارتكاب العدكاف  28فقد ىصت الهادة   
الهسمح ٌـ األشخاص الذيف يككف لٍـ صفة رسهية في الدكلة كيأهركف بارتكاب ٌذي الجريهة 

                                      
1
ص ،  2008ضكء الهحكهة الجىائية الدكلية، دار الثقافة، هصر، عهر هحهد الهخزكهي، القاىكف الدكلي اإلىساىي في - 

291. 
2
 .65الدكلية، هرجع سابؽ، ص بدر الديف هحهد شبؿ، أركاف جريهة العدكاف في الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىائية  - 

3
 152-151ىايؼ حاهد العميهات، هرجع سابؽ، ص  - 
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م أك الشخص القائـ فعال بأعهاؿ القائد العسكرم يككف هسؤكال هسؤكلية هثؿ القائد العسكر
جىائية عف األهر الذم يؤدم إلى ارتكاب جىكدي العدكاف الهسمح عمى دكلة أخرل كاىتٍاؾ سيادة 

ك هف م ٌذي الدكلة ككذلؾ احتاللٍا عسكر فالعدكاف الهسمح هف أخطر أشكاؿ العدكاف إطالقا، ٌك
ك أبمغ أشكاؿ استعهاؿ القكة غير أخطر الجرائـ التي تر تكب كتٍدد السالـ العالهي، ٌك

ا حاليا ككف أغمب الدكؿ كخاصة الدكؿ الهتقدهة، تهتمؾ كؿ أىكاع أسمحة  الهشركعة كأخطٌر
. 1الدهار الشاهؿ هها يٍدد بفتؾ جهيع العالـ كيؤدم إلى كارثة دكلية 

في حالة العدكاف ) األفعاؿ التاليةكلي بارتكاب أحد فتعتبر الدكلة هعتدية في ىزاع د 
(: الهباشر

. المجكء إلى القكات الهسمحة -1 

قياـ القكات الهسمحة لدكلة ها بقصؼ إقميـ دكلة أخرل بالقىابؿ أك استعهاؿ دكلة ها أية  -2 
. أسمحة ضد إقميـ دكلة أخرل

. الجساهةيجب أف يىطكم المجكء إلى القكات الهسمحة عمى درجة كافية هف الخطكرة ك -3 

. ضرب حصار عمى هكاىئ دكلة ها أك سكاحمٍا هف جاىب القكات الهسمحة لدكلة أخرل -4 

. الٍجـك عمى القكات الهسمحة لدكلة أخرل -5 

. كضع الدكلة إقميهٍا بتصرؼ دكلة أخرل الستخداهً في العدكاف -6 

. استخداـ القكات الهسمحة لدكلة إقميـ دكلة أخرل عمى خالؼ ها ٌك هتفؽ عميً بيىٍها  -7 
 2االستعاىة بالعصابات أك الجهاعات أك الهرتزقة الهسمحيف  -8

 (العدوان غير المسمح)العدوان غير المباشر : ثانيا

ة، كها تتخذ يعتبر العدكاف غير الهباشر التدابير التي ال تستخدـ فيٍا القكات الهسمح  
( 41)ألغراض خالؼ لتىفيذ القرارات الصادرة هف قبؿ األهـ الهتحدة التي تىص عميٍا الهادة 

                                      
1
 .328هحهد هحهكد خمؼ، هرجع سابؽ، ص  - 

2
 .313، 312، ص2009سٍيؿ حسيف الفتالكم ، عهاد ربيع، القاىكف الدكلي اإلىساىي، دار الثقافة ، عهاف،  - 
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هف هيثاقٍا، كيجب أف تككف ٌذي التدابير تٍدد السمـ، أك هكاجٍة ضد السالهة اإلقميهية أك 
ىاؾ هف األهثمة الكثيرة عمى ٌذا ا لىكع هف االستقالؿ السياسي لدكلة ها أك هجهكعة دكؿ، ٌك

الىكع هف العدكاف كخير هثاؿ عمى ذلؾ احتالؿ ٌتمر لكؿ هف الىهسا كتشيككسمكفاكيا دكف 
استخداـ القكة الهسمحة إف العدكاف غير الهباشر أكؿ ها بدأ يظٍر خالؿ هىتصؼ القرف 

الهاضي حيث كاىت المجاف الهىبثقة عف األهـ الهتحدة الخاصة بصدد كضع تعريؼ لمعدكاف 
تعريفا إلى الجهعية العاهة  1953األهـ الهتحدة كحيث قدـ الكفد الركسي سىة في ظؿ ىظاـ 

: كذكر فيً العدكاف غير الهباشر حيث ىص التعريؼ عمى أىً

اب كالسمب -1 . تشجع أىكاعا هف الىشاط الٍداـ الهكجً ضد دكلة أخرل كأعهاؿ اإلٌر

. تحرض عمى الحرب األٌمية في دكلة أخرل -2 

.  1تسٍؿ اىقالبا داخؿ دكلة أخرل أك تحدث تغيرات سياسية لصالحٍا  -3

ذا التعريؼ يؤكد كجكد عدكاف غير هباشر تستعهمً الدكؿ بعضٍا ضد بعض، كقد  ٌك
: جاء ذكر ٌذا الىكع هف العدكاف في العديد هف قرارات الجهعية العاهة ىجد هىٍا

عركؼ بأسس السالـ، جاء في كالـ 1949ديسهبر  1لصادر في ا 290/04قرار رقـ  -1 
ثالث هبدأ لً كاجب االهتىاع عف أم تٍديد أك عهؿ هباشر أك غير هباشر هقصكد بً ٌدـ 

. 2حرية، استقالؿ أك سالهة أية دكلة أك إثارة حرب أٌمية

كؿ عدكاف يرتكب : " كالذم يىص عمى 1950ىكفهبر  17الصادر في   380/05القرار  -2
سمحة الهستخدهة فيً، أك يأخذ شكؿ التحريض عمى حرب أٌمية بصكرة عمىية كهٍها تكف األ

في دكلة أجىبية، أك يرتكب بأم شكؿ آخر، يعتبر جريهة هف الجرائـ العظهى الهرتكبة ضد 
. السمـ كأهف البشرية

كالهتضهف تحريـ التدخؿ في الشؤكف  1965ديسهبر  21الصادر في  2131القرار  -3 
لمدكلة أف تىظـ أك تساعد، أك تثير أك تحرص أك أف تتساهح  ليس: " الداخمية لمدكؿ جاء فيً

                                      
1
 .257الهحكهة الجىائية الدكلية، الهرجع السابؽ، ص ىايؼ حاهد العميهات، جريهة العدكاف في ظؿ ىظاـ  - 

2
 .72هريـ زىات، هرجع سابؽ، ص  - 
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ابية الٍداهة، أك الىشاطات الهسمحة التي تكجً لإلطاحة بالقكة بىظاـ دكلة  في الىشاطات اإلٌر
". أخرل، أك أف تتدخؿ في حرب أٌمية في دكلة أخرل

الهتىاع عف ، دعا كافة الدكؿ با1966ديسهبر  19الصادر في   211/ 2225القرار رقـ -4 
ابية الٍداهة أك األشكاؿ األخرل لمتدخؿ  التدخؿ الهسمح، أك التىظيـ أك تشجيع الىشاطات اإلٌر

غير الهباشر لغرض تبديؿ الىظاـ القائـ في دكلة أخرل بالقكة أك الغرض ضد التدخؿ في حرب 
لصادر في ا 3314أٌمية في دكلة ها كأٌـ القرارات الصادرة عف الجهعية العاهة، ىجد القرار 

كالهتضهف تعريؼ العدكاف الذم أدهج العدكاف الهسمح غير الهباشر هع  1974ديسهبر  14
الهسمح الهباشر، كأعطى هثاال ليس عمى سبيؿ الحصر يتهثؿ في اعتبار إرساؿ  العدكاف

عصابات هسمحة أك جهاعات غير هىظهة أك هرتزقة هف قبؿ دكلة أك لحسابٍا بغرض القياـ 
ضد دكلة أخرل هف أعهاؿ العدكاف بىشاطات هسمحة 

هف األهثمة عمى العدكاف غير الهباشر العدكاف االقتصادم الذم يعرفً الدكتكر هحهد 
بأىً عبارة عف التدابير االقتصادية الهعتهدة الهتخذة هف قبؿ دكلة ألغراض سياسية » خمؼ 

هف هىابع ثركاتٍا هكجٍة ضد االستقالؿ السياسي لدكلة أخرل بغرض السيطرة عميٍا كحرهاىٍا 
. 1«االقتصادية الضركرية لبىاء اقتصادٌا

هىدكب بكليفيا  -ARDOZكالعدكاف االقتصادم ال يقؿ خطرا عف العدكاف الهسمح فيقكؿ 
في تهييزي  -1953الذم حضر هىاقشات المجىة الخاصة بكضع هشركع التعريؼ لمعدكاف سىة 

ـ ا عف بعضٍها إال هف ىاحية استخداـ بيف الىكعيف أف خصائصٍها هشتركة فال يهكف تهييٌز
( هقىعة)كتكف خفية  -العدكاف الهسمح -القكة التي تككف هسمحة بطبيعة الحاؿ في الشكؿ الثاىي 

ك ها أكدتً ٌيئة األهـ الهتحدة  . 2في الىكع األكؿ ٌك

كتعتبر  كهف أشكاؿ العدكاف غير الهباشر العدكاف الفكرم، أك الدعاية لحرب االعتداء،
ي التي تتحكـ في ثقافة الهجتهع،  كسائؿ اإلعالـ الهقركءة كالهسهكعة هف أٌـ هصادر الثقافة ٌك

ي كها يقكؿ البعض سالح ذك حديف يستخدـ في الشر بحيث يهكف أف يستغؿ كسائؿ  ٌك

                                      
1
 .333هحهد هحهكد خمؼ، هرجع سابؽ، ص  - 

2
 .76هريـ زىات، هرجع سابؽ، ص  - 
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اإلعالـ في دعاية لمحرب العدكاىية بحيث تعبئ الرأم العاـ ضد السالـ ك تبث ركح العدكاف بيف 
ي هف الكسائؿ التحضيرية لمحرب العدكاىية التي يعاقب اؿ شعكب كتكجيًٍ إلى حركب عدكاىية ٌك

عميٍا القاىكف الدكلي الجىائي 

رقـ  1947في عٍد ٌيئة األهـ الهتحدة صدرت قرارات عديدة ىذكر هىٍا القرار سىة  أها  
كالذم أداىت فيً جهيع أشكاؿ الدعاية كاعتبرت ذلؾ هف أعهاؿ العدكاف  110

كلٍذا فإف لألهـ الهتحدة دكر فعاؿ في تحريـ هثؿ ٌذا العدكاف كذلؾ عف طريؽ إصدار   
لفكرم أك أم شكؿ أخذ هف أشكاؿ ٌذا العدكاف سكاء القرارات التي تدعك كتديف العدكاف ا

هف هشركع تقىيف الجرائـ ضد ( 2/5)بالكسائؿ الهسهكعة أك الهقركءة، إضافة إلى ذلؾ ىص ـ 
. سمـ كأهف البشرية عمى العدكاف

عمى  1966هف العٍد الدكلي لمحقكؽ الهدىية كالسياسية لعاـ ( 20)كها ىصت الهادة    
هف الهبادئ عمى أىً  3أك ىصت الهادة ( ىكف كؿ دعاية هف أجؿ الحربتهىع بحكـ القا) أىً 

عمى كسائؿ اإلعالـ أف تقدـ إسٍاها ٌاها في دعـ السالـ كالتفاٌـ الدكلي كفي هكافحة 
(  العىصرية كالفصؿ العىصرم كالتحريض عمى الحرب

ة فيً، أك كعميً فإف ٌىاؾ عدة أشكاؿ لمعدكاف، العدكاف الهباشر الذم يتخذ صفة القك  
العدكاف غير الهباشر الذم لـ يتخذ صفة العدكاف الهسمح فيً، كبالرغـ هها كرد في الهكاثيؽ 

كالهعاٌدات الدكلية هف أىكاع العدكاف الهباشر أك غير الهباشر، فإف ٌذي الهكاثيؽ لـ تستطع أف 
لعاـ  3314تحصر أشكاؿ العدكاف بشقية كها أف القرار الصادر عف الجهعية العاهة رقـ 

لـ يحدد أشكاؿ العدكاف بصفة حصرية كلكف كضع أهثمة عمى ذلؾ، كترؾ إلى هجمس  1974
األهف اعتبار أم شكؿ هف أشكاؿ األخرل تعتبر عدكاىا حيىها يصدر قرار هف هجمس األهف 

يعتبر ٌذا العهؿ عدكاىا أـ ال 

تقرت عمى كىالحظ أىً بيف هؤيد كرافض ألشكاؿ العدكاف فإف الهحكهة الجىائية اس  
ها العدكاف الهسمح الذم كاف أشد خطكرة هف العدكاف الغير هسمح  ىكعيف هف العدكاف ٌك

ف لـ تحدد أشكالً الجهعية العاهة رقـ   1974لعاـ  3314كالعدكاف غير هباشر حتى كا 
.  الهتضهىة تعريؼ العدكاف
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األركان األخرى لجريمة العدوان : المطمب الثاني

كىقصد ٌىا باألركاف األخرل لجريهة العدكاف كؿ هف الركف الشرعي كالركف الدكلي   
ذا ها سىتىاكلً عمى التكالي الركف الشرعي : الفرع األكؿ: كالركف الهعىكم لجريهة العدكاف ٌك

.  الركف الدكلي لجريهة العدكاف: الفرع الثاىي. لجريهة العدكاف 

عدوان الركن الشرعي لجريمة ال: الفرع األول

الهقصكد بٍذا الركف أف يككف السمكؾ الهرتكب هحؿ تأثيـ في القاىكف الدكلي الجىائي   
. 1كاالتفاقيات الدكلية 

كالركف الشرعي ٌك الركف الذم يطمؽ عميً عدـ هشركعية السمكؾ، حيث أف عدـ   
أف ٌذي الهشركعية تكييؼ قاىكىي لمسمكؾ يستىد في الهجاؿ الجىائي إلى قاعدة التحريـ، أم 

القاعدة تضفي عمى سمكؾ هحدد كصفا هعيىا يخرجً هف دائرة الهشركعية إلى دائرة عدـ 
. 2الهشركعية 

لكف هجرد خضكع الفعؿ لقكاعد التجريـ ليس في حد ذاتً كافيا كي تثبت غير   
. 3الهشركعية عمى الفعؿ بؿ يتعيف إلى جاىب ذلؾ أف تىتفي أسباب اإلباحة عىً 

الفقً الدكلي الجىائي قبؿ ىظاـ ركها األساسي لـ يحظ بأية أٌهية كها في  فالركف الشرعي كفي
القاىكف الداخمي ألف هبدأ الهشركعية كاف يشهؿ غير القاعدة التشريعية الهكتكبة حيث كاىت 

ي شرعية جىائية عرفية ككف الفقً  الشرعية ذات هدلكؿ خاص في هجاؿ القاىكف الجىائي ٌك
كة إىشائية في هجاؿ القكاعد الدكلية كهىٍا قكاعد القاىكف الدكلي الدكلي يضفي عميً العرؼ ؽ

. 4الجىائي كبالرغـ هف ذاؾ فإف هبدأ الشرعية هكجكد في القاىكف الدكلي الجىائي

                                      
1
ككسيمة بف حاسيف، عفركف هحىد كاعهر، السمطة التقديرية لهجمس األهف في تكييؼ جريهة العدكاف، هذكرة هاستر ( - 

 .18خصص القاىكف الدكلي اإلىساىي كحقكؽ اإلىساف، كمية الحقكؽ، جاهعة بجاية، ص ت
2
 .274ىايؼ حاهد العميهات، هرجع سابؽ، ص  - 

3
 .84بدر الديف هحهد شبؿ، أركاف جريهة العدكاف في الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىائية الدكلية، هرجع سابؽ، ص  - 

4
 .275ص  ىايؼ حاهد العميهات، هرجع سابؽ، - 
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حيث يشار إلى أف االعتهاد عمى القكاعد العرفية في هجاؿ الجرائـ الدكلية أدل ىشكء العديد هف 
هة الدكلية كتحديد ىهكذجٍا القاىكىي ألف ذلؾ يتطمب الصعكبات هف حيث التعرؼ عمى الجرم

االستقراء الدقيؽ لمعرؼ الدكلي كبالتالي يكتىفٍا الغهكض الذم يرجع إلى ككىٍا غير هكتكبة 
. 1لعدـ إهكاىية هطابقة الفعؿ الهرتكب لمىهكذج العرفي

ة لمقاىكف الدكلي حيث أف ىظاـ ركها أكد عمى هبدأ الشرعية كذلؾ هف أجؿ إبراز الطبيعة الجىائي
الجىائي الذم يتضهف قكاعد تجريـ تسرم عمى األشخاص كحيث أف الىص عمى هبدأ الشرعية 

كالجرائـ الدكلية كعقكباتٍا الزهة ضركرية إلهكاف إىشاء الهحكهة الجىائية الدكلية 

عمى هبدأ الشرعية  (23ك 22) كقد ىص ىظاـ ركها في الباب الثاىي هىً في الهادتيف   
: عمى ها يمي 22حيث ىصت الهادة 

ال يسأؿ الشخص جىائيا بهكجب ٌذا الىظاـ األساسي إذا لـ يشكؿ السمكؾ الهعىي كقت -1 
. كقكع جريهة تدخؿ في اختصاص الهحكهة

يؤكؿ تعريؼ الجريهة تعريفا دقيقا، كال يجكز تكسيع ىطاقً عبر طريؽ القياس كفي حالة  -2 
. التعريؼ لصالح الشخص هحؿ التحقيؽ أك الهقاضاة أك اإلداىة الغهكض يفسر

ال تؤثر ٌذي الهادة عمى تكييؼ سمكؾ إجراهي بهكجب القاىكف الدكلي خارج إطار ٌذا  -3 
هف ىظاـ ركها األساسي لمهحكهة الجىائية الدكلية  23كها أضافت الهادة ك الىظاـ األساسي

كهف أٌـ الىتائج ( كهة كفقا لٍذا الىظاـ األساسيال يعاقب أم شخص أداىتً الهح): عمى أىً
: الهترتبة عمى هبدأ الشرعية ٌي

: احترام الشرعية لمحقوق الفردية تحقيقا لمعدالة -1 

أم ال يجكز أف يحاكـ شخص عف فعؿ كاف كقت حدكثً ال يشكؿ جريهة أيا كاف   
. 2 (عرؼ أك ىص هكتكب)هصدر تجريـ ٌذا الفعؿ 

 

                                      
1
 .224هحهد عبد الهىعـ عبد الغىي، هرجع سابؽ، ص  - 
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: قاعدة عدم الرجعية -2

ال لعكقب    ىظرا لعدالة هبدأ الشرعية فإىً يجب أف يعترؼ بً بالىسبة لمجرائـ الدكلية كا 
الشخص عف فعؿ لـ يكف هعتبرا جريهة كقت ارتكابً كبىاءا عمى ذلؾ فإىً ال يجكز أف تككف 

ٌا أيا كاف القاعدة التجريهية الدكلية ذات أثر رجعي بحيث تحكـ كقائع سابقة عمى العهؿ ب
ا سكاء كاف العرؼ الدكلي هباشرة أك هىصكصا عميٍا في هعاٌدة   هصدٌر

: التفسير الواسع والقياس -3 

 في القكاىيف العقابية الكطىية ال يجكز تفسير الىص الجىائي تفسيرا كاسعا أك لقياس عميً،  
أها في القاىكف الدكلي الجىائي فيجكز فيً ذلؾ ىظرا لطبيعة ٌذا القاىكف العرفي كصعكبة تحديد 

ذا ها أشارت إليً  ا الهختمفة، ٌك أركاف الجرائـ الدكلية بدقة ككافة صكٌر

الئحتا ىكرهبرغ كطككيك عىد ها أشارت إلى الجرائـ التي يحاكـ عىٍا الهتٍهيف أىٍا عمى سبيؿ 
صر بها يكحي بإهكاف القياس عىد اتحاد العمة الهثاؿ ال الح

ككذلؾ ىجد أف الدفاع الشرعي يىبغي لقياهً أف ىككف بصدد عدكاف هسمح حاؿ هباشر   
رية لمدكلة الهجىي عميٍا كهف ثـ فشركط العدكاف ٌي ثالثة : يٍدد أحد الحقكؽ الجٌك

 :أن يحدث نزاع مسمح غير مشروع -أ

هف هيثاؽ األهـ  51ل اإلطالؽ كقد كرد في الهادة كيعد ٌذا الشرط أٌـ الشركط عؿ  
ا كي يككف العدكاف هسمحا كغير هشركع كبالتالي هبررا القياـ  ىاؾ شركط يجب تكافٌر الهتحدة، ٌك

ي :  حالة الدفاع الشرعي ٌك

. 1أف يككف ذات صفة عسكرية -

. أف يككف عمى درجة كبيرة هف الجساهة  -

. دية دخؿ في حمكؿ الخطرأف ال يككف إلرادة الدكلة الهعت  -

. أف يتكافر القصد العدكاىي لدل الدكلة الهعتدية  -
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: أن يكون حاال ومباشرا -ب 

كالهقصكد بشرط الحمكؿ أف يككف كاقعا بالفعؿ كليس عمى كشؾ الكقكع، فالخطر    
إها هباشرا فيعىي أف تككف القكات الهسمحة لمعدك قد قاهت بغزك  الهستقبمي هف باب أكلى،

إلقميـ دكلة هعيىة تتأٌب لردي عمى أساس الدفاع الشرعي، أها غير الهباشر فيتخذ صكرة شكؿ 
هىاكرات تقـك بٍا قكات الحدكد هثال أك التحريض عمى إثارة حرب أٌمية هف قبؿ دكلة اتجاي 

. دكلة أخرل

: أحد الحقوق الجوهرية لمدولةأن يكون ماسا ب -ج 

ا الصادر بتاريخ     1974ديسهبر  14كقد أشارت الجهعية لألهـ الهتحدة في قراٌر
كالخاص بتعريؼ العدكاف إلى أف ٌذي الحقكؽ تشهؿ سيادة الدكلة كسالهتٍا اإلقميهية كاستقاللٍا 

ذي الحقكؽ ٌي :  أك غير ذلؾ هها يتعارض هع أٌداؼ الهيثاؽ ٌك

.  اإلقميـحؽ سالهة  -

.  حؽ االستقالؿ السياسي -

. 1حؽ تقرير الهصير -

حيث يقتضي الدفاع الشرعي أف الهدافع ال يستطيع رد االعتداء بغير الفعؿ الذم ارتكبً   
فيككف الفرد كالدكلة في حالة دفاع شرعي إف لـ يكف لدم أم هىٍها كسيمة أخرل غير المجكء 

إثر حادثً ( كيبستر)إذ لـ ىجد أف هذكرة كزير الخارجية األهريكية  إلى الدفاع لرد االعتداء،
الضركرة لرد العدكاف : الكاركليف قد حصرت شركط الدفاع الشرعي في شرطيف اثىيف ٌها

.  كتىاسبً هع هقداري

ك بدكري يستمـز تكافر ثالثة شركط :المزوم -1 :  يىصرؼ شرط المزـك إلى كيفية الدفاع ٌك

.  لة الكحيدة لصد العدكافأف يككف الكسي -

.  أف يكجً لهصدر الخطر -
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.  أف يككف ذا صفة هؤقتة -

يىصرؼ شرط التىاسب إلى كهية الدفاع كيعىي أف تككف الكسيمة الهستخدهة  :التناسب -2
هتىاسبة هف حيث جساهتٍا هع كسيمة العدكاف، كهعيار التىاسب هكضكعي قكاهً هسمؾ 

. 1ظركؼ الهحيطة بالهدافعالشخص الهعتاد إذ كضع في ىفس اؿ

حيث أف الهحكهة ردت عمى ٌذا الدفع بأف الركف الشرعي لمجرائـ ضد السالـ يعد 
هستقرا في القاىكف الدكلي العاـ، كاستىدت الهحكهة في ذلؾ إلى هكاثيؽ كاتفاقيات دكلية، 

 1924كبركتكككؿ جىيؼ سىة  1928كخاصة هيثاؽ برياف كيمكج سىة 

ىجد أف ىظاـ ركها األساسي أكد عمى ٌذا الهبدأ الذم يتضهف قكاعد تجريـ تسرم  كعميً
.  عمى األشخاص

الركن الدولي لجريمة العدوان : الفرع الثاني

يقصد بالركف الدكلي في جريهة حرب االعتداء كجكب كقكع فعؿ العدكاف باسـ دكلة أك   
العدكاف هف دكلة بطريؽ هباشر أك  أم كقكع فعؿ)عدة دكؿ، أك بىاء عمى خطتٍا أك برضاٌا 

غير هباشر عمى إقميـ أك قكات أك سفف أك طائرات دكلة أخرل أك عدة دكؿ أخرل، بحيث كاف 
. 2القكؿ بأف ٌذي الجريهة قد أىشأت عالقة دكلية هحرهة 

إذ يشترط لتحقيؽ صفة الدكلية في الجريهة أف يككف الفعؿ يهس هصالح كقيـ الهجتهع   
فتحقؽ الركف الدكلي في . هرسكهة كتصدر هف كبار الهسؤكليف في الدكلةبىاء عمى خطة 

ذا  الجريهة الدكلية إذا كاىت ٌذي الجريهة تهس هصالح الهجتهع الدكلي أك هرافقة الحيكية، كا 
كاف الجىاة يىتهكف بجىايتٍـ إلى أكثر هف دكلة أك إذا ٌرب هرتكبي الجريهة إلى دكلة أخرل 

. 3لجريهة أك إذا كقعت الجريهة عمى أشخاص يتهتعكف بالحهاية الدكليةغير التي ارتكبت فيٍا ا
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حيث يرل جاىب هف الفقً بأف هعيار دكلية الجرائـ كقكعٍا بىاء عمى طمب دكلة أك   
. تشجيعٍا أك برضاٌا هع الهساس بالهصالح الدكلية الهحهية بقكاعد القاىكف الدكلي

ذا الرأم هف الفقً يىتقدي جاىب آخر هف   الفقٍاء كيركف أف هعيار دكلية الجرائـ يعكد  ٌك
بالدرجة األكلى إلى اىطكاء الفعؿ عمى الهساس بالهصالح الدكلية األساسية هع كركد تجريهً 

. 1كبياف أرهاىً كالعقاب عميً أك الحث عمى العقاب في القاىكف الدكلي الجىائي

بتشجيع دكلتً أك رضاٌا أك  فالجرائـ التي يرتكبٍا الفرد لحساب دكلتً فٍي إها أف تقع  
كبىاء عمى ذلؾ ال تعتبر جريهة حرب . بىاء عمى طبيعتٍا كهف ٌذي الجرائـ، الجرائـ ضد السالـ

ف كاف يهكف البحث فيها إذا  االعتداء قائهة كال تعتبر جريهة دكلية إذا تخمؼ ركىٍا الدكلي، كا 
عاؿ التي يجرهٍا قاىكف كاىت أفعاؿ العدكاف ٌذي تعتبر جريهة داخمية كتدخؿ ضهف األؼ

.  الخارج أك الداخؿ حسب األحكاؿ العقكبات الداخمي هثؿ جرائـ أهف الدكلة هف جٍة

فجريهة الحرب العدكاىية ال تعد قائهة كذلؾ لتخمؼ ركىٍا الدكلي كال تقع في األحكاؿ   
: التالية

ية في جهع ضابط عظيـ أك هكظؼ هدىي هجهكعة هف الجىد دكف إذف السمطات الهعف -1 
الدكلة كقياهً بأم عهؿ عدكاىي ضد دكلة أجىبية يككف هف شأىً تعريض الدكلة لخطر الحرب 

. أك ىشكبٍا بالفعؿ

اشتباؾ القكات الهسمحة لدكلة هعيىة هع أفراد أك هجهكعات هف األفراد يككىكف شركة أك  -2
. ٌيئة أك جهعية

. هٍاجهة سفف القراصىة الدكلة هعيىة أك العكس -3 

الحرب األٌمية التي تقـك بيف الثكار هف رعايا الدكلة كقكات الحككهة الشرعية ككذلؾ  -4 
العدكاف الذم تشىً دكلة تابعة ضد دكلة هتبكعة أك االشتباكات الهمحة التي تحدث بيف الكاليات 

التي تككف فيها بيىٍا اتحادا فدراليا  
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تككف اتحادا شخصيا هككىا  كعمى العكس هف ذلؾ يعتبر االشتباؾ الهسمح بيف دكؿ -5 
الجريهة الحرب العدكاىية، ككذلؾ االشتباؾ بيف دكلتيف تخضع إحداٌا لىظاـ دكلي كاالىتداب أك 

. الكصاية كتككف الثاىية حرة ذات سيادة، كالدكلة الهىتدبة التي تتكلى الكصاية

خمية تتهيز عف الجريهة الدا( جريهة العدكاف)كعميً حتى ىككف بصدد جريهة دكلية  
كالذم يتهثؿ في اىتٍاؾ أك الهساس بالهصمحة ( الركف الدكلي) فيتعيف تكافر العىصر الدكلي 

الدكلية هحؿ الحهاية الجىائية لمقاىكف الدكلي الجىائي إذف فال يشترط الركف الدكلي أف تككف 
. .1الدكلة أك الدكؿ الهعتدية كالدكلة أك الدكؿ الهعتدل عميٍا ذات سيادة كاهمة

الركن المعنوي لجريمة العدوان   :أوال

: هف الىظاـ األساسي لمهحكهة الجىائية الدكلية عمى أىً 30لقد ىصت الهادة   

ها لـ يىص عمى غير ذلؾ، ال يسأؿ الشخص جىائيا عف ارتكاب جريهة تدخؿ في  -1 
 اختصاص الهحكهة كال يككف عرضة لمعقاب عمى ٌذي الجريهة إال إذا تحققت األركاف الهادية

. هع تكافر القصد كالعمـ

: ألغراض ٌذي الهادة يتكافر القصد لدل الشخص عىدها -2 

. يتعهد ٌذا الشخص فيها يتعمؽ بسمككً ارتكاب ٌذا السمكؾ -أ 

يتعهد ٌذا الشخص فيها يتعمؽ بالىتيجة التسبب في تمؾ الىتيجة أك يدرؾ أىٍا ستحدث في  -ب
إطار الهسار العادم لألحداث 

حيث يتهثؿ الركف الهعىكم لجريهة العدكاف في القصد الجىائي، فال قياـ الجريهة العدكاف 
إال إذا تكافر لدل الدكلة الهعتدية ىية العدكاف إذ يعرؼ القصد الجىائي عمى أىً عمـ الجاىي 

بكافة العىاصر الهككىة لمجريهة كاىصراؼ إرادتً إلحداثٍا، كيىصرؼ ٌذا التعريؼ إلى ها يسهى 
القصد الهباشر أك األصيؿ إلى جاىب الصكرة الثاىية لمقصد الجىائي الهتهثمة في القصد ب
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االحتهالي كالتي يىصرؼ فيٍا عمـ الجاىي إلى إهكاف تحقيؽ الىتيجة كيرتضيٍا فٍك ال يسعى 
. 1إلى تحقيقٍا هف البداية لكىً ال يهاىع في ذلؾ

اختصاص الهحكهة الجىائية الدكلية  فىظرا لككف جريهة العدكاف هف الجرائـ الداخمة في 
هف الىظاـ الهكضحة أعالي  30بهكجب الهادة الخاهسة هف الىظاـ األساسي، فإىً كفقا لمهادة 

يتضح أىٍا هف الجرائـ العهدية  

يصح أف تقصد بىاء عمى ( العدكاف)كها تجدر اإلشارة إلى أف جريهة إثارة حرب االعتداء 
الدكلة   أف هرتكب فعؿ اإلثارة الذم يسقط طائرة ههمككةالقصد االحتهالي، فقد يحصؿ عهال

أخرل يتكقع أف فعمً قد يثير الحرب كلكىً إف كاف ال يريد ٌذي الىتيجة إال أىً يرتضيٍا إف 
فعؿ -حصمت كبالتالي فإف الجاىي في جريهة العدكاف يجب أف يعمـ بأف ها يأتيً هف سمكؾ

لة هعيىة أك يهس سيادتٍا أك استقاللٍا، أك هف شأىً أف يهس سالهة أراضي دك -العدكاف 
يضر بسالهة كأهف شعبٍا أك الىيؿ هف ٌذي الدكلة بأية صكرة أخرل، كأف يعمـ كذلؾ بأف سمككً 

ٌذي هجـر كهعاقب عميً، كذلؾ يجب أف تتكافر لديً اإلرادة الالزهة إلتياف ٌذا السمكؾ 

يشير إلى إدراؾ الشخص بأىً " عمـاؿ"في فقرتٍا الثاىية عمى لفظ  30فقد ىصت الهادة    
تكجد ظركؼ أك استحدثت ىتائج في الهسار العادم لألحداث إذ يجب أف يعمـ هرتكب الجريهة 

كعهمً بأف الجىي عميً يتهتع بحهاية القاىكف عية التي تثبت كجكد ىزاع هسمح بالظركؼ الكاؽ
. 2الدكلي في الجرائـ التي تتطمب ذلؾ 

ريهة دكلية قياـ الشخص ها بارتكاب فعؿ غير هشركع بسبب فال يكفي لمحكـ بكجكد ج  
ىها يجب فضال عف ذلؾ أف يككف ٌذا الفعؿ صادر عف إرادة قصدت  إحداث ىتيجة إجراهية ، كا 

. 3اإلضرار بالهصالح التي يحهيٍا القاىكف الدكلي الجىائي

فقد يتخذ الركف الهعىكم لمجريهة صكرة أقؿ جساهة هف القصد الجىائي تتهثؿ في الخطأ   
غير العهدم الذم تىصرؼ فيً إرادة الجاىي إلى الفعؿ دكف الىتيجة كلكف ٌىاؾ اختالؼ بشأف 
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جريهة العدكاف، فأىصار االتجاي األكؿ ذٌبكا إلى أف الجرائـ الدكلية ترتكب دائها عهدا حيث 
ذٌبكا إلى القكؿ بأف  هف الصعب قياـ جريهة العدكاف بخطأ أها أىصار االتجاي الثاىييركف أىً 

الجريهة الدكلية يهكف أف ترتكب بطريؽ الخطأ، إذ يهكف لجريهة العدكاف أف تقع بسبب خطأ 
غير عهد كأف يتسبب اإلٌهاؿ في إثارة حرب اعتداء 

كفي تطرقىا لتعريؼ جريهة العدكاف  أها بالىسبة لي كباحثة فأىا أرجح الرأم األكؿ ألىً  
في شقٍا القاىكىي ٌي ىزاع هسمح كيككف بالتخطيط فميس هف الهىطقي ارتكاب خطأ غير 

. عهدم في فعؿ هخطط لً کالٍجـك كرهي القىابؿ

إذف يتعيف أف يككف العهؿ العدكاىي الذم ارتكب باسـ الدكلة ضد دكلة أخرل قد أتتً إراديا 
السمهية كاالعتداء أم بقصد الهساس بالسالهة اإلقميهية أك االستقالؿ كبىية إىٍاء العالقات 

السياسي لمدكلة الهعتدل عميٍا، هع عمـ الدكلة الهعتدية بأف القاىكف الدكلي الجىائي يحرهً 
كيعاقب عميً 

الجاىي يجب أف تتجً إلى فعؿ العدكاف ذاتً أم أف الهساس بالسيادة اإلقميهية أك  فإرادة  
. إىٍاء العالقة السمهية

فإذا لـ تتكافر ٌذي اإلرادة يىتفي القصد، هثاؿ ذلؾ إرساؿ الدكلة قكاتٍا الهسمحة لالشتراؾ   
قكات الطكارئ في تدابير استتباب األهف الدكلي كذلؾ بىاء عمى طمب الٍيئات الدكلية هثؿ 

الدكلية، حتى كلك قاهت تمؾ القكات في حدكد هٍهتٍا باشتباكات هع القكات الهسمحة لمدكؿ 
ككذلؾ عقب اىحدار  1956األخرل كها حدث في أعقاب العدكاف الثالثي عمى هصر سىة 

. 1 2000الجيش اإلسرائيمي عف جىكب لبىاف سىة 

 3314 /1لمعدكاف الصادر بالقرار رقـهف تعريؼ األهـ الهتحدة  5كقد أقرت الهادة    
ٌذا الهعىى فقد ىصت عمى أىً رد ال يصمح تبريرا لمعدكاف أم اعتبار هٍها كاف  1974السىة 

باعثً سياسيا أك اقتصاديا أك عسكريا أك غير ذلؾ، كال يترتب عميً االعتراؼ بأية هكاسب 
إقميهية أك أية هزايا هف ىكع آخر 

                                      
1
 .58عمي عبد القادر القٍكجي، هرجع سابؽ، ص  - 
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ا هف حكـ  798ة الفرىسية عمى هصر سىة تطبيقا لذلؾ تعتبر الحهؿ   ـ بزعـ تحريٌر
. الههاليؾ هف قبيؿ الحرب العدكاىية

 1923اليكىاىية كاحتاللٍا سىة " ككرفكا"ككذلؾ ها قاهت بً إيطاليا هف ضرب جزيرة   
. 1كذلؾ فظا لىزاع بيىٍا كبيف اليكىاف

العدكاىي بعمـ الجاىي  كعميً فإىً في جريهة العدكاف يتخذ القصد الجىائي صكرة القصد  
. بأف تصرفً يهس السالهة اإلقميهية كاىتٍاؾ القاىكف الدكلي

 
   

 

 

                                      
1
 .720هحهد عبد الهىعـ عبد الغىي، هرجع سابؽ، ص  - 
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يمكننا تعريف المسؤولية الدولية عمى أنيا تمك المسؤولية التي تترتب قبل شخص 
من أشخاص القانون الدولي جراء قيامو بفعل غير مشروع دوليا من شأنو إحداث ضرر 

بشخص آخر، مما يحمل األول التزاما بالتعويض عن ىذا الضرر شريطة أن يكون الفعل 
. ومن بين ىذه األفعال الغير مشروعة نذكر جريمة العدوان المنسوب إلى الشخص األول،

المسؤولية الدولية الجزائية لمدولة أثار جدال واسعا بين  ان موضوعومن خالل ىذه   
. فقياء القانون الدولي فيما يخص طبيعة المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة العدوان

رتبة عمى الدولة المعتدية ذات طبيعة ومنو ومما سبق يمكننا القول بأن المسؤولية المت
. . مدنية، في حين تتقرر المسؤولية الجنائية لمفرد الطبيعي الذي قام باقتراف فعل العدوان

: وىذا ما سنتطرق إليو من خالل ىذا الفصل، حيث سنتناول في
. المسؤولية الدولية الجنائية عن جريمة العدوان: المبحث األول
. ية الدولية المدنية عن جريمة العدوانالمسؤول: المبحث الثاني
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 المسؤولية الدولية الجنائية عن جريمة العدوان: المبحث األول
تعتبر المسؤولية الجنائية بصفة عامة العالقة القانونية التي تنشأ بين أكثر من 
 طرف وىي بمثابة الوسيمة القانونية التي تحدد الشخص المخالف الذي انتيك القانون

. وتفرض عقابو
وبالبحث في قواعد المسؤولية يمكننا تحديد الشخص المخالف، ورغم ما واجو الفقو  

الدولي من صعوبات إلقرار مسؤولية الدول إال أنو ثبت أن األصل ىو المسؤولية الجنائية 
. 1الفردية

فالمسؤولية الجنائية الدولية تقع عمى الفرد الطبيعي جراء تصرف أو مخالفة تشكل  
جريمة دولية كجريمة عدوان  

. شريکا ارتكبيا بوصفة ممثل دولة أو قائدا في ذلك العمل أو منفذا أو -
حيث يتحمل األفراد الطبيعيون المتسببون في ارتكاب جريمة العدوان المسؤولية 

الجنائية الدولية وبالتالي ىو السبب الوحيد ليذه المسؤولية، وقد كرست المعاىدات الدولية 
من اتفاقية جنيف  29مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية ومثال ذلك ما ورد في نص المادة 

 1949الرابعة العام 
ث سنتطرق في ىذا المبحث المسؤولية الجنائية عن جريمة العدوان وتتمثل في حي 

: مسؤولية األفراد وذلك من خالل تقسيم ىذا المبحث كالتالي
األحكام الموضوعية لممسؤولية الدولية الجنائية الفردية عن جريمة العدوان : المطمب األول
تحريك )ية الجنائية عن جريمة العدوان األحكام اإلجرائية لممسؤولية الدول: المطمب الثاني

. (الدعوى
 

                                                           
المحكمة الجنائية الدولية والنظام األساسي لممحكمة والمحاكمات والجرائم التي تختص بيا،  خالد مصطفى فيمي، - 1

 105، ص2011دار الفكر الجامعي، مصر، 
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 األحكام الموضوعية لممسؤولية الدولية الجنائية الفردية عن جريمة: المطمب األول
 .العدوان

يعتبر مبدأ المسؤولية الفردية في التشريعات الجنائية الوطنية أمرا شائعا منذ القدم  
لذلك فالمسؤولية تبني عمى أساس  حيث ال يعترف بتوافر مسؤولية جنائية بدون خطأ،

شخصي وليس موضوعي ويجب أن تتوافر عالقة سببية مع النتيجة، وىذا المبدأ أخد بو 
( 30نص المادة )القانون الدولي الجنائي ونجد ذلك في نظام المحكمة الجنائية الدولية 

: وىذا ما سنتطرق إليو من خالل ىذا المطمب حيث سنتناول في
. ؤولية الرؤساء والقادة العسكريينمس: الفرع األول
. مسؤولية المرؤوسين عن تنفيذ أوامر الرؤساء والقادة العسكريين : الفرع الثاني
. موانع المسؤولية الدولية الجنائية عن ارتكاب جريمة العدوان: الفرع الثالث
 .مسؤولية الرؤساء و القادة العسكريين: الفرع األول

قدر من السمطة التي تمكنيم من أداء وظائفيم وتمثيل لمرؤساء والقادة العسكريين  
الدولة عمى أحسن وجو، فميم إصدار أوامر إلى من يتبعونيم من األعوان وال يحد من 

سمطاتيم إال القانون الذي يخضعون لو، فإذا ما خالفوه بصفة جسيمة كانوا عرضة 
التابعين ليم  لممساءلة سواء بصفتيم الشخصية أو بصفتيم رؤساء عمى المرؤوسين

. 1والممزمين تجاىيم بالطاعة
 .مسؤولية رؤساء الدول: أوال
القاعدة األساسية لمقانون الدولي الجنائي تجيز محاكمة رؤساء الدول والمسؤولين  

. الرسميين كأفراد عن الجرائم التي ترتكب ومنيا جريمة العدوان 
أن ارتكاب الفاعل جناية دولية  »وقد جاء في المبدأ الثالث من مبادئ نورمبرغ  

. «بوصفو رئيسا لمدولة أو حاكما ال يخمصو من المسؤولية الجنائية في القانون الدولي
                                                           

عبد الرحمان جودر، کارد ندير، المسؤولية الجنائية الدولية لألفراد وعن انتياك قواعد القانون الدولي اإلنساني،  - 1
. 89، ص 2013دولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، قانون عام، تخصص القانون ال
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حيث أكد النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لروما عمى المسؤولية الجنائية الفردية 
ؤوسون الخاضعون لرؤساء الدول والقادة عن الجرائم التي يرتكبونيا أو يرتكبيا المر

مرتيم، وىو ما ورد في المادة  من النظام األساسي، والتي حاولت أن  28السيطرتيم وا 
تشمل جميع الحاالت الممكنة من العالقات بين القادة والرؤساء والمرؤوسين 

وعميو إذا كان مرتكب جريمة العدوان رئيسا لمدولة أو أحد حكاميا فال يجوز لو  
من الئحة  58الدفع بانتقاء مسؤوليتو لتمتعو بالحصانة بوصفو حاكما، فقد قررت المادة 

أن قواعد القانون الدولي التي تحمي ممثمي الدولة في ظروف » نورمبرغ في ىذا الصدد 
لى األفعال التي تعتبر جنائية في القانون الدولي، وال معينة، ال يمكن أن تنطبق ع

يستطيع مرتكبو ىذه األفعال التمسك بصفتيم الرسمية لتجنب المحاكمة والعقاب 
: وفيما يتصل بعالقة الرئيس والمرؤوس أنو 2فقرة  28فقد جاء في نص المادة  

رتكبة من جانب يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والم
مرؤوسين يخضعون لسمطتو وسيطرتو الفعميين نتيجة لعدم ممارسة سيطرتو عمى ىؤالء 

: المرؤوسين ممارسة سميمة
إذا كان الرئيس قد أعمم أو تجاىل عن وعي أية معمومات تبين بوضوح أن مرؤوسيو  -أ

.  يرتكبون أو عمى وشك أن يرتكبوا ىذه الجرائم
.  شطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعميتين لمرئيسإذا تعمقت الجرائم بأن -ب
إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود سمطتو لمنع أو قمع  -ج

. 1ارتكاب ىذه الجرائم أو لعرض المسألة عمى السمطات المختصة لمتحقيق والمقاضاة
لمرئيس عن جرائم مرؤوسيو كمما وقد تجدر اإلشارة في إطار المسؤولية الجنائية  

ارتفعت صفة الرئيس كمما كان افتراض ىذه المسؤولية الجنائية عن جرائم مرؤوسيو 
صحيحا ومتفقا مع المنطق السميم والقانون، السيما في األنظمة الشمولية كالحكم السائد 

                                                           
 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 28المادة  - 1
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لم عن في الدول العربية التي تتجمع في شخص رئيس الدولة وىذا بدوره يجعل قرينة الع
قيام مرؤوسيو بارتكاب ىذا الجرائم قائمة في حقو 

 :مسؤولية القادة والرؤساء العسكريين : ثانيا
باعتبار القائد أو الرئيس العسكري شخصا طبيعيا فإنو مسؤول عن تصرفاتو  

التي تثير  25وسموكاتو اإلجرامية أمام المحكمة الجنائية وتسري في مواجيتو المادة 
مسؤولية األفراد 

من النظام األساسي عمى أن القائد أو الرئيس  20من المادة  1فقد نصت الفقرة 
العسكري مسؤول مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

: الجنائية
يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعال بأعمال القائد العسكري مسؤوال مسؤولية  -1

دخل في اختصاص المحكمة، والمرتكبة من جانب قوات تخضع جنائية عن الجرائم التي ت
. إمرتو وسيطرتو الفعمية أو تخضع لسمطتو وسيطرتو عمى ممارسة سميمة -2 
إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد عمم أو يفترض أن يكون قد عمم بسبب  -أ

.  ىذه الجرائمالظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب أو عمى وشك ارتكاب 
إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير الالزمة والمعقولة في  -ب 

حدود سمطتو لمنع أو قمع ارتكاب ىذه الجرائم أو لعرض المسالة عمى السمطات المختصة 
. 1والمقاضاة لمتحقيق

ص القائم المادة نجدىا أنيا تعتبر القائد العسكري أو الشخومن خالل ىذه النص  
عن الجرائم التي تدخل في  فعال بأعمال القائد العسكري مسؤوال مسؤولية جنائية
. اختصاص المحكمة الجنائية بما فييا جريمة العدوان

                                                           
 من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية -1فقرة  -28المادة  - 1



 العدوان جريمة عن الدولية المسؤولية                                       :الثاني الفصل
 

65 
 

حيث نجد أن ىذه الفقرة تنطبق بشكل مباشر عمى جريمة العدوان التي يرتكبيا  
قادة الجيش حيث أن األوامر غالبا قادة الجيش العسكري، باإلضافة إلى القائمين بأعمال 

تصدر عن ىؤالء األشخاص باإلضافة إلى أن المعمومات تصل إلى القادة أوال بأول عن 
القوات التي تخضع إلمرتيم 

فقد اشترط النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية أن يكون القائد العسكري أو  
لسائدة في ذلك الحين، الشخص عمى عمم أو يفترض أن يكون قد عمم، بسبب الظروف ا

أي أن القوات التابعة لو ترتكب أو تكون عمى وشك ارتكاب ىذه الجرائم أو أنو لم يتخذ 
جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود سمطتو لمنع أو قمع ارتكاب ىذه الجريمة أو 

. 1لعرض المسألة عمى السمطة المختصة لمتحقيق والمقاضاة
من الممارسات غير السميمة من جانب  28من نص المادة  1كذلك نجد في الفقرة   -

مسؤوال عن ارتكاب الجريمة ( أي ىذه الفقرة)القائد العسكري المسيطر عمى القوات اعتبرتو 
عندما لم يتخذ القائد جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود سمطتو لمنع أو قمع 

عرض المسألة عمى السمطات المختصة لمقاضاتيم لذلك فإن ارتكاب ىذه الجرائم أو ل
من ينوب عن القائد العسكري يكون مسؤوال في حال ارتكاب جريمة  القائد العسكري، أو

العدوان عندما لم يتخذ القائد العسكري أو من ينوب عنو التدابير الالزمة والمعقولة لمنع 
ن النظام األساسي لممحكمة الجنائية يالحظ أ قواتو وقمعيم من ارتكاب جريمة العدوان

الدولية لم يأخذ بالحصانة التي يتمتع بيا العسكريون كسبب لنفي المسؤولية الجنائية 
. الدولية عما يرتكبوه

وبطبيعة الحال فإن مفيوم المسؤولية الجنائية الفردية لمقائد أو الرئيس عن الجرائم  
التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تحكميا مجموعة من القواعد األساسية 

التي فصمت قواعد المسؤولية الجنائية الفردية  25فالمجموعة األولى وردت في المادة 

                                                           
. 201سمطة مجمس األمن في تكييف العدوان والمسؤولية المترتبة عنو، مرجع سابق،  نوارة بومعزة نوارة، - 1
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من النظام األساسي لممحكمة  28القواعد فقد تضمنتيا المادة  والمجموعة الثانية من
الجنائية الدولية 

مسؤولية المرؤوسين عن تنفيذ أوامر الرؤساء و القادة العسكريين : الفرع الثاني
من نظام المحكمة الجنائية الدولية  ( 33)نصت المادة  
ا إلباحة الجريمة التي صراحة عمى أن أوامر الرؤساء أو القادة العسكريين ليست سبب -

يرتكبيا أحد األشخاص وتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية فال يجوز ألحدىم 
. 1االعتذار بأنو كان ينفذ أمر رئيسة وأمر قائد عسكري

وبالتالي فالقاعدة العامة أن تنفيذ أمر الرئيس وفقا لمنظور المحكمة الجنائية الدولية  
فالجنود  - لن يكون سببا إلباحة الجرائم أو مانعا من موانع المسؤولية الجنائية الدولية 

عمى إقميم أي دولة ال يمكن أن يدفعوا المسؤولية الجنائية ضدىم  -العدوان  –الذين نفذوا 
من  8كما نجد أيضا أن المادة  . -كانوا ينفذون أوامر الرؤساء والقادة العسكريينبأنيم 

محكمة نورمبرغ الدولية العسكرية، نصت عمى عدم االعتداد بأوامر الرؤساء كسبب أو 
عذر لإلعفاء من المسؤولية الجنائية، لذلك عندما نرى أن المشرع الدولي نص صراحة 

سي لممحكمة الجنائية الدولية عمى أن أوامر الرؤساء من النظام األسا 33في المادة 
. والقادة العسكريين ليست مانعا من موانع المسؤولية الجنائية كان محقا

المنعقد ( لندن)ولقد ثار التساؤل عن القيمة القانونية ألمر الرئيس وذلك في مؤتمر  
متحدة األمريكية م بين مندوبي الواليات ال 1945في السادس والعشرون من يونيو سنة 

واإلتحاد السوفياتي، وفرنسا ذلك عندما تصدوا لمبحث في تنفيذ ما اتفق عميو في مؤتمر 
. بشأن محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية 1943عام ( موسكو

وكانت اآلراء متفقة أثناء المناقشات بشأن عدم اعتبار أمر الرئيس عذرا معفيا من  
مخففا لمعقوبة، وساعد نظام محكمة نورمبورغ عمى ذلك، حيث المسؤولية ولكنو فقط سببا 
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فجعمتيا عامال مخففا ال يعفى ( إطاعة أوامر الرؤساء)من الئحة نورمبرغ  8أزلت المادة 
المدعى عمييم من المسؤولية 

األمر يختمف عن القانون الجنائي الوطني كون أن القانون الدولي الجنائي يقتصر  
ة أمر الرئيس األعمى عمى األوامر العسكرية باعتبار أن ليذه الكالم عن الدفع بطاع

ال ترتب عن األمر فوضى  األوامر طابع مميز ويقتضي التنفيذ الفوري وعدم التردد وا 
بحيث تقدر صراحة بعدم اعتبار أوامر الرئيس أو القادة العسكريين مانعا  1وتمرد وعصيان

األشخاص المتيمين أمام المحكمة تبرير من موانع المسؤولية الجنائية، فال يجوز عمى 
ارتكابيم لمجريمة المنسوبة إلييم بأنيا كانت في سياق إطاعة أوامر عسكريين أو مدنيين 

وتجدر اإلشارة إال أن عدم المشروعية الظاىرة تشترط فقط في جريمة العدوان وجرائم 
وتتمثل ىذه الحالة  الحرب دون أن يشمل جرائم ضد اإلنسانية أو جريمة اإلبادة الجماعية

إن الشخص الجاني لم يدرك أن الفعل الذي اقترفو يعد غير مشروع ذلك ألنو ليس : في 
من السيل إدراكو بصفة ظاىرية  

مبادئ المسؤولية الجنائية الدولية لألفراد : الفرع الثالث 
 وحدىم لألفراد تقرر الدولية الجنائية المسؤولية بأن ون يقر االتجاه ىذا أنصار إن 

 يكون بالتالي األفراد قبل من إال ارتكابيا يمكن ال الدولية ئماالجر أن بمعنى الدول، دون
 أفعال من منه بدر ما عن الوحيد المسئول ىو الفرد

رفض االنصياع ألوامر الرؤساء ذات الطابع اإلجرامي : أوال 
أثارت مسألة إطاعة األوامر في القانون الدولي جدال كبيرا منذ الحرب العالمية  

األولى إذ تمت مناقشتيا في العديد من المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر السالم الذي انعقد 

                                                           
أونيسة شوية، حنان شيحا، مذكرة لنيل شيادة الماستر في الحقوق ،تخصص القانون الدولي اإلنساني وحقوق  - 1
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والذي اعتبر إنو من اختصاص المحكمة أن تقرر ما إذا كان التذرع  1919في باريس 
. 1لشخص المتيم من المسؤوليةبحجة األوامر العميا يعفي ا

تاريخ اتفاقية لندن التي بموجبيا أنشئت محكمة  1945وبقي األمر إلى غاية  
كون المتيم تصرف » عمى أنو  8نورمبرغ الدولية والتي نصت بكل صراحة في المادة 

« طبقا ألوامر حكومتو أو رئيسو ال يعفيو من المسؤولية الجنائية 
اتفاق أو إجماع في الفقو الدولي العام عمى رفض الفكرة وفي الوقت الحاضر ثمة  

القائمة بأن إطاعة األوامر العميا تعتبر سببا من أسباب اإلباحة أو مانعا من موانع 
. الجنائية المسؤولية

الئحة انضباط القوات المسمحة تكرس بشكل  1966فقد أصدرت فرنسا عام  
ليا صريح حق واجبا لمرؤوسين في رفض األوامر الع

فالموقعين الرئيسيين عمى اتفاقيات جنيف األربعة والبروتوكولين اإلضافيين قد  
رفضوا إطاعة القادة والرؤساء المخالفة لمقانون الدولي اإلنساني، وعميو إن مبدأ المسؤولية 

الجنائية الفردية لممرؤوس في تنفيذ األمر اإلجرامي أصبح مبدأ في بعض التشريعات 
الداخمية لمدول 

 نزع الحصانة وعدم االعتداد بالصفة الرسمية: ثانيا
المحاكم الجنائية الدولية من أجل وضع حد لظاىرة اإلفالت من  من خالل انشاء   

المسؤولية الجنائية والعقاب، مثل المحكمة الدولية الخاصة بيوغسالفيا ورواندا وسيراليون ، 
الحصانة عمى المستويين النظري  ومثمت ىذه المحاكم تجسيدا فعميا لالستثناء من مبدأ

من  07/2عمى احتوائيا نصوصا صريحة باستبعاد الحصانة المادة  والتطبيقي عالوة
من  06/2من النظام األساسي لرواندا والمادة  2/ 06نظام األساسي اليوغسالفيا المادة 
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ي ، عکس محتواىا موقف لجنة القانون الدولي ف1النظام األساسي المحكمة سيراليون 
كما  . -من مشروع الجرائم المخمة بسمم وأمن البشرية( 307تعميقيا عمى نص المادة 

من النظام األساسي لممحكمة الجنائية لرواندا من خالل الحكم  2/ 6طبقت المادة 
دا الذي تولى منصبو حيث أدين رئيس الوزراء جان كمب 1998سبتمبر  4الصادر بتاريخ 

 .بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية  جويمية 17أفريل إلى  8ما بين 
من نظام األساسي لمحكمة سيراليون في قضية الرئيس 2/6كما طبقت المادة  

الئحة  2003مارس  7في قضية أصدرت المحكمة في ( شارل تايمور)الميبيري األسبق 
لتنخفض إلى تيمة تتعمق بارتكاب  2006مارس  16تيمة، عدلت في  17تيم تضمنت 

عميو اإلنسانية وحرب ومخالفات خطيرة لمقانون الدولي اإلنساني وألقي القبض  جرائم ضد
 من طرف األمن النيجيري وتمت محاكمتو 2006في 
ال شيء في ىذه الالئحة : في الفقرة الثالثة عمى أنو 11في حين نصت المادة  

ي أو يدفع إلى االعتقاد أن رئيس الدولة يتمتع بحصانات أمام محكمة ذات طابع عالم
جيوي، كما أن ىذه الحصانة ال يمكن أن ترتب آثارىا أمام محكمة ذات اختصاص 

جيوي، كما تجمد آثار ىذه الحصانة إذا تعمق األمر بتطبيق قواعد تحكم  عالمي أو
، أو إذا ( من نفس المادة" ج"الفقرة الثانية )الجرائم التي تقع تحت طائمة القانون الدولي 

. ت المقررة في األنظمة األساسية لممحاكم الجنائية تعمق األمر بااللتزاما
. من نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 28عمى ضوء المادة 

تعتبر الركيزة القانونية الوحيدة فيما يخص مسألة تتعمق بالحصانة الجنائية لرئيس  
. 2د البشريةالدولة بيدف إقامة مسؤوليتو الرتكاب جرائم في حق المجتمع الدولي وض

                                                           
تضمنت انو ال يعفي المنصب الرسمي لممتيم، سواء رئيس الدولة أو الحكومة أو مسئوال من المسؤولية الجنائية أو  - 1

". يخفف من العقوبة
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من النظام األساسي لممحكمة الجنائية عمى أنو يطبق ىذا  27فقد نصت المادة  
النظام األساسي عمى جميع األشخاص بصورة متساوية دون تمييز بسبب الصفة وبوجو 
خاص فإن الصفة الرسمية لمشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في 

ا أو موظفا حكوميا، ال تعفيو بأي حال من األحوال من حكومة أو برلمان أو ممثال منتخب
المسؤولية كما أنيا ال تشكل في حد ذاتيا سببا لتخفيف العقوبة، ال تحول الحصانة أو 

. 1القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية لمشخص 
:  ولية الدوليةوتعتمد المحكمة الجنائية الدولية عمى مبدأين في مجال تقريرىا لممسؤ

متعمق بمساواة األشخاص أمام المحكمة بصرف النظر عن الصفة التي يتمتعون : األول
أن الحصانات والقواعد اإلجرائية المقررة في القوانين الوطنية أو الدولية ال : الثاني بيا

تحول دون انعقاد واختصاص المحكمة الجنائية الدولية في مواجية ذلك الشخص  
عدم : "أقر قاعدة 1996كما أن مشروع مدونة الجرائم ضد أمن وسمم البشرية لعام  

وأشار عمى وجيو الخصوص إلى مسؤولية مرتكبي جريمة " االعتداد بالصفة الرسمية
العدوان باعتبارىا جريمة تقترف بناء عمى قرار سمطة العميا في الدولة، وفي ىذا الشأن 

كون مسؤوال عن جريمة العدوان كل شخص قام بالتسيير ي: منو ما يمي 16جاء في المادة 
أو التنظيم أو األمر أو شارك في أي فعل من أفعال التخطيط أو التحضير أو اإلعالم 

وتجد القاعدة تبريرىا في الغاية نفسيا لوضع ىذه  لمعدوان والمرتكب من طرف دولة
ل عمل الحاممين ليا الحصانة، فاليدف من منح األشخاص الحصانة الجنائية، ىو تسيي

وعدم إعاقتيم عن عمميم، فإذا تم استعماليا في وضع غير وضعيا فال يحق لممستفيد 
منيا المواصمة في التمتع بحمايتيا إذا ارتكب فضائح لم تكن أبدا جزءا من ميامو الرسمية 

 .

                                                           
وداد محزم سايغي، مبدأ التكامل في ظل النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، مذكرة مكممة لنيل شيادة  - 1

كمية الحقوق والعموم اإلنسانية، جامعة اإلخوة منتوري،  ماجستر في القانون العام فرع القانون والقضاء الجنائي الدوليين،
. 111، ص 2007 -2006قسنطينة 



 العدوان جريمة عن الدولية المسؤولية                                       :الثاني الفصل
 

71 
 

 مبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم: ثالثا
من نظام روما األساسي عمى أنو  29ة بالنسبة ليذا المبدأ فقد نصت عميو الماد 
، وىذا (ال تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكاميا)

جاء في المبادئ العامة لمقانون الجنائي الوطني حيث أن الدول تنص عمى  خالف ما
تقادم الجرائم التي ترتكب في تمك الدول 

الجرائم الدولية، بما فييا الجرائم ضد اإلنسانية  إال أن الطبيعة الخطرة التي تميز 
. دفعت إلى عدم تطبيق ىذا المبدأ عمى صعيد القانون الدولي الجنائي

وقد يمس التقادم الدعوى العمومية والذي يقصد بو انقضاء مدة الزمن من تاريخ  
كمال وقوع الجريمة، أو إجراء من إجراءات الدعوى، حيث يسقط الحق في المتابعة باست

. 1ىذه المدة
ونجد أن نظام روما األساسي، لم ينص عمى تقادم الجرائم التي ينص ومن خالل   

منو كون ىذه الجرائم خطيرة في المجتمع الدولي، وىي  05عمييا النظام في المادة 
موضع اىتمام المجتمع الدولي ومن ضمن ىذه الجرائم جريمة العدوان حيث تعتبر أخطر 

وىي تيدد المجتمع الدولي حيث أنيا في اآلونة األخيرة ازدادت وخاصة الجرائم الدولية 
من الدول العظمی تجاه الدول الضعيفة وما نشيده أيضا من ارتكاب ليذه الجرائم من قبل 

بعض الدول خاصة في الشرق األوسط من عدوان عمى األراضي العربية من جراء 
السياسة اإلسرائيمية التوسعية  

قادم اىتمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، عندما الحظت خمو ولقد أثار الت 
اإلعالنات والوثائق الرسمية المتصمة بمالحقة جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية من 

تعتبر عنصرا  النص عمى مدة التقادم، واقتناعا منيا بأن المتابعة الفعالة ليذه األفعال
خضاع ىذه الجرائم لقواعد القانون لتفادي وقوع مثل تمك الجرائم وحماية ح قوق اإلنسان وا 
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الداخمي يثير قمقا شديدا لدى الرأي العام، وقد أكدت منظمة األمم المتحدة عمى االتفاقية 
الخاصة بعدم تقادم الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب بما فييا جرائم العدوان عام 

 :والتي تنص في مادتيا األولى عمى ما يمي 1968
يسري أي تقادم عمى الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابيا  ال
ورغم كل ىذه المبررات إال أن القانون الدولي الجنائي بوجو عام يأخذ بمبدأ عدم  

سقوط ىذه الجرائم بالتقادم، ليذا نص النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية في مادتو 
. دخل في اختصاص ىذه المحكمة بالتقادمعمى حظر سقوط الجرائم التي ت 29رقم 
ويعود ذلك إلى طبيعة الجرائم الدولية التي تقع في غالب األحيان من رؤساء وقادة  

وكبار موظفين لدييم القدرة عمى إخفاء معالم جرائميم مدة التقادم  
. موانع المسؤولية الجنائية: الفرع الرابع 

إن موانع المسؤولية ىي الحاالت التي تتصل بالشخص الفاعل و بإرادتو ومن تم  
تفقده قدرة التميز وحرية االختيار بينما يكون الفعل في حد ذاتو غير مشروع من الناحية 
نما تتصل بالركن المعنوي فقط ، منيا ما  القانونية، فيذه الموانع ال عالقة ليا بالفعل وا 

ارئة مثل اإلكراه ، السكر واألخر مرتبط باألىمية القانونية مثل يصيب اإلرادة بصفة ط
صغر السن إال إذا توفرت األىمية الجنائية باإلدراك والتمييز وحرية االختيار، أمكن 

إرادتو اآلثمة نحو الركن المادي لمجريمة، ولكن تنشأ بعد توافر األىمية   لمجاني أن تتوجو
ية أو تعدميا ، فال يكون قادرا عمى تحمل عوارض تمحق الشخص فتنقص من األىل

. 1المسؤولية
وسنتناول في ىذه الجزئية من جريمة العدوان الموانع الذاتية أو الشخصية وىي  

تمك األسباب المتعمقة بظروف شخصية الجاني تجعمو فاقدا لإلدراك وحرية لإلدراك وحرية 
بالتالي تؤثر عمى الركن المعنوي مباشرة فتنييو  االختيار وتجعل إرادتو غير معتبرة قانونا،

                                                           
ىي الظروف الشخصية والتي بتوافرىا ال تكون إلرادتو قيمة قانونية في توافر الركن المعنوي (: الموانع)العوارض  - 1
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صغر ( أوال)ولقد تم النص عمييا في النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية وتتمثل 
( رابعا)حالة المرض أو القصور العقمي، ( ثالثا)حالة السكر االضطراري ( ثانيا)السن 

. اإلكراه، خامسا الغمط في القانون والغمط في الوقائع
وعميو في حالة توفر أحد ىذه الموانع عند ارتكاب جريمة العدوان أو إحدى الجرائم  

الداخمة في اختصاص المحكمة، فيترتب عمى ذلك انتفاء المسؤولية 
: صغر السن -أوال
يعتبر صغر السن مانعا من موانع المسؤولية الجنائية الدولية حيث أن النظام  

اعتبر صغر السن مانعا من موانع المسؤولية، بحيث  األساسي لممحكمة الجنائية الدولية
ال يكون لممحكمة الجنائية الدولية اختصاص عمى أي شخص "عمى أنو  26نصت المادة 
عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليو  18يقل عمره عن 

وموضوع مسؤولية القصر أثار جدال بين الوفود الدبموماسية في مؤتمر روما ،  
ية الجنائية بحيث أن المشروع النيائي لمنظام األساسي لممحكمة الجنائية حول المسؤول

: ينص عمى اقتراحين
يجب أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية  18 -16يرى أن األشخاص ما بين : األول -

.  في مدى نضجيم التقرير المسؤولية الجنائية بموجب النظام األساسي لممحكمة
ولكن  18-13لية األشخاص الذي تتراوح أعمارىم ما بين فينص عمى مسؤو: الثانية -

عقابيم ومحاكمتيم تخضع إلجراءات خاصة يجب تحديدىا، بموجب النظام األساسي 
. 1لممحكمة

عمى ( روما)من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  26وقد تضمنت المادة  
ره عن ثماني عشر سنة ال تكون لممحكمة اختصاص عمى أي شخص يقل عم: )2 ما يمي

. 1وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليو
                                                           

 228  -227احمد بشارة موسی، المرجع نفسو، ص  - 1
 .91، ص 2005عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2
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سنة كي تتمكن المحكمة  18مما سبق يالحظ أنو ال بد من اكتمال الشخص سن  
الجنائية الدولية من محاكمتيم عن جريمة العدوان وبتالي انتفاء المسؤولية لدى الشخص 

لو لقي تحريض أو المشاركة أو ضغط لمقيام بالعدوان وىي شبو منعدمة أو  حتى. القاصر
.  منعدمة أن يقوم قاصر بجريمة عدوان

ب من النظام األساسي لممحكمة الجنائية / 31نصت المادة  السكر االضطراري -ثانيا
: الدولية عمى ما يمي

عة سموكو أو في حالة سكر مما يعدم القدرة عمى إدراك عدم مشروعية أو طبي»  
قدرتو عمى التحكم في سموكو بما يتماشى مع مقتضيات القانون، ما لم يكن الشخص قد 

سكر باختياره في ظل ظروف كان يعمم فييا أنو يحتمل أن يصدر عنو نتيجة لمسكر 
« سموك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو تجاىل ىذا االحتمال

افر مجموعة من الشروط االعتبار السكر من ب يجب تو/1/ 31إذن فحسب ىذه المادة 
: موانع المسؤولية وىي

 .أن يترتب عنو فقدان الشخص لالختيار، أي أن يترتب عنو غيبوبة كاممة -
 .أن يكون قد ارتكب أثناء حالة الغيبوبة الناشئة عن السكر -
 .2أن يكون إلرادة المتيم دخل في إحداث السكر  -3
 أن النظام األساسي لممحكمة الجنائية يفرق بين السكر االضطراري والسكر كما -4 

 االختياري
فإنو ال ينفي المسؤولية ألنو أتاه : الثاني. يؤدي إلى انتقاء المسؤولية الجنائية: فاألول
 .باختياره

                                                                                                                                                                                
. 230أحمد بشارة موسی، مرجع سابق، ص  - 1
إيمان لواضح، المسؤولية والعقاب عمى الجرائم الحرب في إطار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة  مريم بمواس، - 2

شيادة ماستر في الحقوق شعبة قانون عام، تخصص القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان، جامعة عبد الرحمان 
 .53، ص 2012-2011ميرة بجاية، 
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أما حرية االختيار فيي قدرة الشخص عمى الموازنة بين موقف معين، ثم تفضيل  
آلخر، وىذا يعني أن االختيار الحر ثمرة ثالث عمميات ىي اإلدراك، أحدىما عمى ا

 والتفكير، والتنفيذ في كل مرة منيا يمكن أن يتطرق إلييا الخمل، فيفقد االختيار 
من نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ( ب)فقرة  31وتضمنت المادة  

يجة لسكر أو تخدير غير اختياري مما ال عقاب عمى من يكون فاقدا لمشعور واإلدراك نت
يجعل، السكر مانعا لألىمية بالنسبة لألفعال المرتكبة أثناء الغيبوبة وبالتالي ال يمكن 

إلى إرادتو في ىذا الشأن، وتتحقق ىذه الفروض في حالة القوة القاىرة وفي  توجيو أي لوم
حاالت تناول سكر عمى غير عمم الجاني 

 :العقمي المرض أو القصور -ثالثا
ال يسأل الشخص "من النظام األساسي لممحكمة عمى أنو  31/  1نصت المادة 

جنائيا إذا كانت وقت ارتكابو السموك يعاني مرضا أو قصورا عقميا يعدم قدرتو عمى إدراك 
عدم مشروعية أو طبيعة سموكو أو قدرتو عمى التحكم في سموكو بما يتماشى مع 

 ".القانون مقتضيات
ويتضح بناء عمى ذلك فالشخص الذي يعاني من مرض أو قصور عقمي يمكنو أن  

يدفع المسؤولية الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، شرط أن يكون من شأن ىذا 
 المرض العقمي أن يعدم قدرتو عمى إدراك عدم مشروعية الفعل أو طبيعة سموكو

 أو القصور العقمي شرطان المرض كما يشترط المتناع المسؤولية الجنائية بسبب 
 :ىما
أن يكون من شأن المرض أو القصور العقمي أن يفقد الشخص القدرة عمى إدراك  -

وتمييز عدم مشروعية سموكو أو طبيعتو، أو أن يكون من شأنو أن يفقد قدرة الشخص 
لي عمى التحكم في سموكو والسيطرة عميو، وبمفيوم المخالفة فإن المرض أو القصور العق
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عميو فقدان قدرة الشخص عمى إدراك وتمييز في سموكو والسيطرة عميو ال  الذي ال يترتب
. 1يصمح كسبب االمتناع المسؤولية الجنائية

أن تكون معاناة الشخص من المرض أو القصور العقمي وقت ارتكابو السموك، يعني  -
ؤدي إلى فقدان ذلك أنو يجب أن يكون المرض أو القصور العقمي الذي من شأنو أن ي

القدرة عمى اإلدراك وتمييز عدم مشروعية السموك أو طبيعتو، أو إلى فقدان القدرة عمى 
التحكم في السموك والسيطرة عمييم قاصرا الرتكابو السموك اإلجرامي، وبالتالي ال أىمية 

العقمية قبل ارتكاب السموك اإلجرامي  الحالة الشخص
لشخص المرض العقمي يرجع إلى اختصاص والدفع بعدم المسؤولية الجنائية  

. الطبيب المختص باألمراض العقمية وعميو يعرف إذا كان ىناك مانع لممسؤولية
 :اإلكراه  -04
إذا كان السموك المدعى بو يشكل "من نظام روما بقوليا ( 31)نصت عميو المادة  

د بالموت جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تيدي
الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص 
آخر، وتصرف الشخص تصرفا الزما ومعقوال لتجنب ىذا التيديد شريطة أن ال يقصد 

: الشخص التسبب في ضرر أكبر من الضرر الذي أراد تجنبو والتيديد 
أن يكون إما صادرا عن أشخاص آخرين   -1 
فعل الظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص قيام المدعى بسموك أو بشكل ب -2

يوصف أو يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولكن تحت تأثير إكراه ناتج عن 
. تيديد بالموت أو محتمل خارج عن إرادتو

 

                                                           
الجنائية الفردية ونفقا ألحكام النظام السياسي لممحكمة الجنائية الدولية  مصطفى محمد محمود درويش، المسؤولية - 1

ص  2012رسالة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في القانون العام، كمية الحقوق بجامعة األزىر، 
209 .
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 الغمط في الوقائع والغمط في القانون -1
. من نظام روما األساسي( 32)نصت عميو المادة 

 :الغمط في الوقائع -
إن الغمط في الوقائع ىو توىم الفاعل بتوفر سبب من أسباب امتناع المسؤولية عن  

قيامو بفعل معين عمى خالف الحقيقة، فالغمط بالوقائع يجب أن يكون جوىريا بحيث 
يؤدي االنتفاء الركن المعنوي المتطمب االرتكاب الجريمة أما إذا نصب الغمط عمى واقعة 

. 1في العناصر المكونة لمجريمة فإنو يصبح غير جوىري ألتدخل 
ووفقا لما استقر عميو التطبيق العممي لممحاكم الدولية الجنائية، والسيما محكمة  

نورمبرغ في إقرار الحكم المتعمق بالغمط في الوقائع ، فإنيا جعمت اإلدانة من أجل جريمة 
 ءة المتيم من ارتكاب ىذه الواقعةعدوان، فعند ثبوت الجيل أو الغمط بذلك يحكم ببرا

 .اإلجرامية
وطبقت ىذه القاعدة عمى جميع الجرائم التي نظرتيا محكمة نورمبرغ، كمثال عمى  

ذلك الحكم ببراءة وزير المالية في الرايخ شاخت من تيمة شن الحرب، ألنو لم يكن يعمم 
. 2باألغراض العدوانية لممسؤولين عن الحكم في الحكومة األلمانية 

عدوان الواليات المتحدة األمريكية عمى العراق عندما : من أمثمتيا نجد أيضا 
اعتقدت أنيا تمنك األسمحة النووية من أجل التحضير لشن حرب فقامت بضرب وقصف 

 .أماكن ممنوع المساس بيا كالمطارات والمعابد
لغمط ال يشكل ا"من النظام األساسي لممحكمة عمى أنو (  32/  1) نصت المادة  

في الوقائع سببا المتناع المسؤولية الجنائية إال إذا نجم عنو انتقاء الركن المعنوي 

                                                           
مات السابقة والجرائم التي النظام األساسي لممحكمة والمحاك)خالد مصطفى فيمي، المحكمة الجنائية الدولية،  - 1

 .143. 142، ص ، 2011، دار الفكر الجامعي، مصر، (تختص المحكمة بنظرىا
نسيمة حسين، المسؤولية الدولية الجنائية، مذكرة لنيل شيادة الماستر في القانون والقضاء الدوليين الجنائيين، كمية  - 2

. 86، ص 2007الحقوق والعموم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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المطموب االرتكاب الجريمة وعميو يشترط العتباره سببا المتناع المسؤولية الجنائية أن 
( جريمة العدوان)ينجم عن انتفاء الركن المعنوي المطموب الرتكاب جريمة من الجرائم 

ن المعنوي إلزامي الرتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية وذلك أن الرك
 الدولية تتطمب توافر العمم واإلرادة

في بدايتيا يؤدي ( 32)وكون ىذا المبدأ إذا طبق بالشكل الذي تنص عميو المادة  
وخاصة في جريمة العدوان ألنو إذا انتقى القصد الجنائي  إلى ظمم كثير من األشخاص،

من جريمة العدوان، وحصل إال في الوقائع عند ارتكاب ىذه الجريمة، فإن األشخاص 
 الذين قاموا بارتكاب ىذه األفعال فإنيم لن يفمتوا من المسؤولية الجنائية أمام المحكمة

 :الغمط في القانون -
الفقرة الثانية من النظام ( 32)انون، فقد فرقت المادة أما فيما يخص الغمط في الق 

تعتبر قاعدة عامة بحيث ال يمكن اعتبار الغمط في القانون  األولى: حالتيناألساسي بين 
مانعا من موانع المسؤولية الجنائية فال يجوز لمشخص الذي يقدم عمى ارتكاب فعل ما يعد 

مشكمة لجريمة العدوان أن يعتد بجيمو في نظر المحكمة جريمة بما في ذلك األفعال ال
. لمسموك الذي ارتكبو يعتبر جريمة دولية عمييا 

في اعتبار الغمط في القانون سببا المتناع المسؤولية الجنائية بشرط انتقاء : الحالة الثانية 
الركن المعنوي الذي ينبغي توفره في الجريمة الدولية، وفي كثير من األحيان يكون 

لمسموك الذي ارتكبو أنو مجرما ويعتبر فعال غير مشروع لوجود استحالة جاىال  الشخص
مطمقة منعتو من العمم بما تم تجريمو  

كما ارتأى البعض إلى القول ال يشكل الغمط في القانون من حيث اعتبار نوع  
أو من حيث اندراج جريمة  معين من أنواع السموك جريمة بموجب ىذا النظام من عدمو،

ما ضمن اختصاص محكمة من عدمو، سببا لإلعفاء من المسؤولية الجنائية، غير أن 
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الغمط المعقول في القانون يجوز أن يشكل سببا لإلعفاء من المسؤولية الجنائية إذا ينفي 
  .1 عنصر اإلضمار الالزم الرتكاب تمك الجريمة

ع والغمط في القانون من المبادئ اليامة التي ويعتبر ىذا المبدأ الغمط في الوقائ 
يأخذ بيا القانون الجنائي سواء في القانون الداخمي أو الدولي 

األحكام اإلجرائية لممسؤولية الدولية الجنائية عن جريمة العدوان : المطمب الثاني
انعقاد االختصاص لممحكمة الجنائية الدولية بنظر حالة معينة ال يكون بصفة   

ية حتى في حالة ثبوت عدم رغبة الدولة المعينة بنظر تمك الحالة أو عدم قدرتيا عمى تمقائ
التحقيق والمحاكمة بشأنيا، إذا كانت ىذه الحالة تشكل إحدى الجرائم الداخمة في 

نما يجب أن يتم تحريك الدعوى الجنائية ضد األشخاص المتيمين  اختصاص المحكمة، وا 
. 2أناط بيا النظام األساسي ميمة تحريك ىذه الدعوى بارتكابيا عن طريق جيات معينة

وبالنسبة لجريمة العدوان يتم تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية  
عمى المدعي العام من قبل جيات محددة يبدو فييا " حالة"بإحدى الوسيمتين إحالة 
والثانية تتمثل في تحريك المدعي العام لممحكمة الجنائية الدولية  ارتکاب جريمة العدوان،

:  وىو ما سنتطرق إليو في ىذا المطمب عمى التوالي وتدخمو من تمقاء نفسو لمتحقيق 
إحالة حالة من دولة طرف إلى المدعي العام : الفرع األول

. إحالة حالة من قبل مجمس األمن: الفرع الثاني 
. شرة المدعي العام التحقيق من تمقاء نفسومبا: الفرع الثالث 
إحالة حالة من دولة طرف إلى المدعي العام : الفرع األول 
حسب النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية فإنو يجوز لكل دولة طرف فيو أن  

تحيل إلى المدعي العام لممحكمة خطيا أية قضية متعمقة بجريمة أو أكثر من الجرائم 
اختصاصيا وأن تطمب من المدعي العام القيام بإجراءات التحقيق في ىذه  الداخمة في

                                                           
 108عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص  - 1
 160نوارة بومعزة، مجمة العموم السياسية والقانونية، العدد الرابع، جامعة بجاية كمية الحقوق والعموم السياسية، ص  - 2
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الحالة، ويكون عمى الدولة المعنية في ىذه الحالة أن توضح لممدعي العام قدر المستطاع 
. 1 الظروف والمالبسات ذات الصمة بارتكاب الجريمة موضوع اإلحالة

من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية نجدىا  14ومن خالل نص المادة  
اشترطت في حالة إحالة الدولة إلى المدعي العام، أن تكون ىذه الدولة طرفا في نظام 
المحكمة الجنائية الدولية، ونستطيع من خالل ىذه المادة أن نطبق ذلك عمى جريمة 

من أعمال العدوان عمى دولة طرف في نظام  العدوان، إذا وقع أي تيديد أو عمل
المحكمة، ويجب أن تكون مصادقة عمى نظام روما األساسي كي يتسنى ليا إحالة وقوع 
تيديد من قبل دولة أخرى وتكون ىذه الدولة أيضا مصادقة عمى نظام روما األساسية 

يمكنيا من النظام األساسي لممحكمة الدول األطراف التي  12فمقد حددت المادة  
أن تحيل حالة إلى المحكمة بأنيا الدولة التي يكون وقع في إقميميا السموك اإلجرامي 

محل البحث أو تسجيل السفينة أو الطائرة في حالة ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت عمى 
 .2أي منيا

وعميو إذا قررت الدولة الطرف مقاضاة الشخص المعني فال ينعقد اختصاص   
: ية عمى ىذا الشخص إال في الحاالت التاليةلممحكمة الدول

إذا اتخذت الدولة قرارا يعدم المحاكمة أو اتخذت اإلجراءات الداخمية عمى النحو  -أ 
 .الغرض منو حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جريمة العدوان

لظروف مع نية إذا حدث تأخير ال مبرر لو في اإلجراءات لما يتعارض في ىذه ا -ب
.  تقديم الشخص المعني لمعدالة

إذا لم تباشر اإلجراءات أو لم تجر مباشرتيا بشكل مستقل أو بوشرت أو تجري  -ج
. مباشرتيا عمى نحو ال يتفق في ىذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني لمعدالة

                                                           
 2013عن فعمية القضاء الجنائي الدولي في محاربة اإلفالت من العقاب، دار األمل، الجزائر،  مولود ولد يوسف، - 1

. 151ص 
. 154ولد يوسف مولود، عن فعمية القضاء الجنائي الدولي في محاربة اإلفالت من العقاب، مرجع سابق، ص - 2
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ريمة كون عدم قدرة الدولة في النظر بجريمة العدوان ومحاكمة الشخص مرتكب الج -د 
الدولة غير قادرة بسبب انييار كمي أو جوىري لنظاميا القضائي الوطني أو بسبب عدم 
توافره عمى إحضار المتيم أو الحصول عمى األدلة والشيادة الضرورية أو غير قادر 

. لسبب آخر عمى اإلطالع بإجراءات التعديل
 إحالة حالة من قبل مجمس األمن: الفرع الثاني 

من بأىمية منفردة بين سائر أجيزة األمم المتحدة وآلياتيا وذلك يخطی مجمس األ
كونو األداة التنفيذية لممنظمة المسؤول بصفة مباشرة عن حفظ السمم واألمن الدوليين، 
وعمال بالفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، لمجمس األمن أن يحيل إلى المحكمة 

 رائم الداخمة في اختصاص المحكمة قد ارتكبتقضايا يبدو فييا أن جريمة أو أكثر من الج
 -يمكن إحالة مجمس األمن وقوع جريمة العدوان  2فقرة  13من خالل المادة 

متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة إلى المدعي العام، وكان قد قرر 
أو أوصى بأن حالة ارتكاب عدوان قد حصمت  

وصالحية مجمس األمن الدولي بإحالة القضايا ليا ما يبررىا انطالقا من مسؤولية  
المجمس األساسية في المحافظة عمى السمم واألمن الدوليين بمقتضى ميثاق األمم المتحدة 
ومن الطبيعي أن يكون لمجمس األمن الحق في طمب تدخل المحكمة وتحريك اإلجراءات 

بإحدى الجرائم المحددة في النظام األساسي لممحكمة وفقا الجنائية عندما يتعمق األمر 
. 1لمميام والسمطات التي يخوليا الميثاق لممجمس 

فأثناء المناقشات التي دارت في مؤتمر روما لمنظام األساسي طالبت الواليات  
المتحدة تخويل مجمس األمن بمفرده الصالحية في اإلحالة لممحكمة الجنائية الدولية، إال 

الدول األخرى األعضاء الدائمين في مجمس األمن، طالبوا بأن يشترك مجمس األمن أن 
في ىذه الصالحية مع الدول األطراف والمدعي العام لممحكمة، وفي الجانب اآلخر انتقد 

                                                           
 348أحمد بشارة موسی، مرجع موسی سابق، ص  - 1
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بعض الدول والمنظمات الحكومية إعطاء ىذه السمطة المجمس األمن عمى أساس أنو 
ستقالل المحكمة وحيادىا، إال أن النظام األساسي أخد يمكن أن يكون مدعاة لمتأثير عمى ا

باالقتراح الذي تبنتو الدول دائمة العضوية في مجمس األمن  
تشترط لممارسة مجمس األمن الصالحيات  13من المادة  2حيث نالحظ أن فقرة  

أن يقع تصرفو بموجب الفصل السابع من الميثاق، ومعروف  13المخولة بموجب المادة 
صل السابع خاص بالحاالت التي تيدد السمم واألمن الدولي ووقوع العدوان، وأن أن الف

يطمب من المحكمة الجنائية الدولية مقاضاة مرتكبي الجريمة 
فإذا كان الشرط األول يكفي توافره النعقاد اختصاص المحكمة الجنائية ويمثل ما لممحكمة 

ظم إلى النظام األساسي أو تعمن من اختصاص اختياري عمى األقل في حق الدولة بأن تن
. قبوليا اختصاص ىذه المحكمة بالنسبة لجريمة العدوان

منو كشرط ( فقرة ب 13)ن أخذ النظام األساسي لممحكمة الجنائية في المادة إف 
مسبق أيضا يكفي وحده النعقاد اختصاص ىذه المحكمة بسمطة مجمس األمن الدولي 

لعام بواسطة قرار من ىذا المجمس ووفقا لمفصل بإحالة جريمة العدوان إلى المدعي ا
السابع من ميثاق األمم المتحدة  

جريمة العدوان إلى المدعي العام الجنائية  -فمجمس األمن عندما يحيل جريمة  
الدولية فإنو يتصرف وفقا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة المتعمق 

باإلجراءات التي تتخذ في حاالت تيديد السمم واإلخالل بو ووقوع العدوان، وقد خولت 
دولي أو وقوع عمل من الميثاق مجمس األمن سمطة تحديد وجود تيديد لمسمم ال 39المادة 

 42 -41عدواني، وتقديم توصياتو أو تحديد اإلجراءات التي تتخذ استنادا إلى المادتين 
. من الميثاق لممحافظة عمى السمم واألمن الدوليين
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ويتضح من ىنا أن أية جريمة يحيل بشأنيا مجمس األمن إلى المدعي لممحكمة  
. 1م واألمن الدوليينالجنائية يشترط فييا أن تنطوي عمى تيديد السل

فإنو إذا أصدر مجمس األمن قرارا بإحالة عمل من أعمال العدوان إلى المحكمة  
الجنائية الدولية وفقا إلجراءات التصويت الصحيح المنصوص عمييا في نظام التصويت 
في المجمس حتى لو تغيبت أو امتنعت إحدى الدول الدائمة فإن ذلك من وسائل تحريك 

ة الجنائية الدولية ومن ثم فإن األمر متروك لقناعة ىذه المحكمة في اختصاص المحكم
فمن بين االقتراحات التي نوقشت داخل المجنة التحضيرية  ممارسة اختصاصيا أو عدمو

أن يمنح مجمس األمن الدولي سمطة إحالة قضية إلى المحكمة وليس مجرد حالة، وىذا 
قيقية في جر أفراد متيمين بجرائم يعني أن مجمس األمن الدولي ستكون لو سمطة ح
من ميثاق األمم المتحدة  39مرتبطة بالحاالت المنصوص عمييا في المادة 

من ميثاق األمم المتحدة  53وباإلضافة إلى ما سبق ومن خالل نص المادة  
وخاصة الفقرة الثانية نجد أن المدعي العام والغرفة التمييدية كذلك ليسا ممزمين بالشروع 

قيق أو بطمب التحقيق في قضية أحيمت إلى المدعي العام بواسطة مجمس األمن في التح
الدولي وكذلك ال يكونان ممزمين بإقامة الدعوى ضد متيم بجريمة العدوان كون التحقيق 
قد بدء فيو، وفقا لألسس المنصوص عمييا في المادة سابقة الذكر وبالتحديد عدم وجود 

فاإلحالة عن طريق  المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة أساس قانوني أو وقائعي كاف وألن
مجمس األمن مثميا مثل اإلحالة عن طريق إحدى الدول األطراف في النظام األساسي 

. لممحكمة ال تمثل أي التزام عمى المدعي العام لممحكمة
ومن ذلك نخمص إلى أن مجمس األمن يكون لو السمطة في إن يطمب من  

المحكمة عدم البدء أو المضي قدما في التحقيقات أو المحاكمة لمدة اثني عشر شيرا، مع 

                                                           
 .582، 581المطيف، مرجع سابق، ص احمد محمد عبد  - 1
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إمكانية تجديد ىذا الطمب بذات الشروط مرة أخرى إذا كان يرى أن من شأن ىذه اإلجراء 
  .1حفظ السمم واألمن الدوليين

طات األخرى لمجمس األمن في قمع جريمة العدوان لخفض السمم واألمن من السل 
من ميثاق األمم المتحدة فإن مجمس  42، 41، 40الدوليين يقوم وفقا لنصوص المواد 

األمن يممك سمطة توقيع بعض التدابير المؤقتة إذا ما وقع تيديد لمسمم واألمن الدوليين 
ذا استمرت الدول في انتياكيا لميثاق األمم نتيجة عدوان إحدى الدول عمى األخرى، وا  

المجمس يقوم بفرض بعض التدابير العسكرية كما قد يمجأ إلى توقيع بعض  المتحدة فإن
. 2التدابير العسكرية

 : التدابير :أوال
منح الميثاق لمجمس األمن سمطة اتخاذ قرارات ممزمة تتمتع بالقوة التنفيذية  المؤقتة

لى جانب ىذه االختصاص يجوز لو  الممزمة في حالة ما وقع عمل من أعمال العدوان، وا 
أن يصدر مجرد  -تطبيقا لقاعدة من يممك األكثر يممك األقل -أيضا من باب أولى

لميثاق وال يخضع في ممارسة ىذه من ا 39وىو ما أكده نص المادة .توصيات 
. 3الصالحية ألية قيود ترد عمييا من طرف ىذا األخير 

من ميثاق األمم المتحدة وتستيدف ىذه ( 40)وأشارت إلى ىذه التدابير المادة  
التدابير منع تفاقم الموقف بين الدول المتنازعة، كما أنيا لم توضح نوع ىذه التدابير 

لتدابير في األمر باالمتناع عن استيراد األسمحة، األمر بنزع المؤقتة وقد تتمثل ىذه ا
سالح مناطق معينة، أو األمر بسحب القوات المحاربة من مناطق معينة، األمر بوقف 

والتدابير المؤقتة تتعدد وتتنوع وفق كل نزاع  إطالق النار مع سحب القوات المتحارب

                                                           
. 585احمد محمد عبد المطيف، مرجع سابق، ص  - 1
 290عبد الفتاح مطر، مرجع سابق ص  - 2
نوارة بومعزة، اختصاص النظر في جريمة العدوان بين مجمس األمن والمحكمة الجنائية الدولية، مجمة العموم  - 3

 .204السياسية والقانونية، مرجع سابق، ص 
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لس بوقف إطالق النار، كما جاء في وظروفو أو المالبسات المحيطة بو، فقد يأمر المج
م بشأن مشكمة الشرق األوسط، فقد دعا ىذا القرار 1973الصادر عام  338القرار رقم 

 660ومن نماذج ذلك أيضا القرار رقم  أطراف النزاع إلى وقف كافة األعمال القتالية 
من أوت الذي أصدره مجمس األمن مباشرة عقب الغزو العراقي لدولة الكويت في الثاني 

والذي قرر فيو وجود خرق لمسمم واألمن الدوليين وأن المجمس إذ يتصرف  1990عام 
: من الميثاق فإنو 40 -39بموجب المادتين 

.  يدين الغزو العراقي لمكويت -1
يطمب بأن يسحب العراق جميع قواتو ودون قيد أو شرط إلى المواقع التي كانت  -2

. 1990تتواجد فييا أول أوت 
يدعو العراق والكويت إلى البدء فورا في مفاوضات مكثفة لحل خالفيا وىذه التدابير  -3 

تعد مؤقتة بطبيعتيا وال تمس الجوىر الموضوعي لمنزاع، كما أنيا ال تخل بحقوق 
. 1المتنازعين أو بمراكزىم أو بمطالبيم أو بمسؤولية المعتدي 

 :ر غير العسكرية لقمع العدوان يالتداب :ثانيا 
مثل ىذه التدابير في الجزاءات السياسية وكذا االقتصادية التي يقرىا مجمس تت

من الميثاق اتجاه الدولة المعتدية لحمميا عمى التراجع ( 41)األمن تطبيقا النص المادة 
. 2عن عدوانيا غير المشروع المخالف لألحكام المقررة بموجب القانون الدولي

ىذه التدابير عمى ممارسة الضغوط السياسية والعقوبات االقتصادية وذلك  وتنطوي 
كقطع العالقات الدبموماسية، المقاطعة االقتصادية وقطع المواصالت الحديدية والبحرية 
والبرقية والسمكية والالسمكية وتشمل فرض حظر كمي أو جزئي عمى األسمحة والذخائر 

والمواد البترولية  
 

                                                           
 729محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 1
 .209نوارة بومعزة، سمطة مجمس األمن في تكييف العدوان والمسؤولية المترتبة عنيا، مرجع سابق، ص  - 2
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السياسية  التدابير -أ
يعرف السياسي عمى انو األثر ذو الطابع السياسي الذي يوقع أحد أشخاص  

القانون الدولي عمى شخص دولي آخر إلخاللو بإحدى قواعد الدولي، وقد ظير منذ زمن 
في المادة وأيضا ميثاق األمم المتحدة وذلك ( 16)وأخذت بو عصبة األمم في المادة  بعيد
. منو( 41)
ذكرت صورة واحدة من صور الجزاء السياسي وىي قطع العالقات وىذه المادة  

الدبموماسية مع دولة معتدية، إال أن ىذا ال يعني عدم وجود صور أخرى ليذه األخيرة 
ذلك أن التدابير الواردة في ىذه المادة لم ترد إال عمى سبيل المثال فيجوز لممجمس أن 

عمى السمم واألمن الدوليين أو إلعادتيما  يضيف إلييا تدابير أخرى يراىا ضرورية لمحفاظ
. 1إلى نصابيما

ونجد األساس القانوني لحق الدولة في قطع عالقتيا الدبموماسية مستندة إلى مبدأ  
ورغم أىمية قطع العالقات  التراضي الذي كرستو المادة من اتفاقية فينا لقانون المعاىدات

الدبموماسية إال أن مجمس األمن لم يمجأ إلى فرضيا في أي حاالت العدوان التي ارتكبت، 
وىو العدوان الذي كان مناسبة لفرض كافة  1990وحتى إثر العدوان العراقي لمكويت 

 أنواع الجزاءات التي تضمنيا الميثاق إال قطع العالقات من متابعة ما كان يجري في
. العراق والكويت

التدابير االقتصادية  -ب 
ن التدابير االقتصادية ىدفيا قد يكون مباشرة أو غير مباشر عمى الدولة   وا 

المعتدية، يتمثل اليدف األول في التأثير عمى إرادة الدولة وحمميا عمى احترام التزاماتيا 
مصالح ) خرى الدولية وأحكام القانون الدولي بمعنى آخر حماية مصالح الدول األ

                                                           
تنص عمى أن المجمس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذ من تدابير التي تتطمب استخدام القوات ( 41)المادة  - 1

تطبيق ىذه التدابير ويجوز أن يكون من بينيما قمع " األمم المتحد"اتو ولو أن يطمب إلى أعطاء المسمحة لتنفيذ قرار
 ".العالقات الدبموماسية
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فيو تحقيق وضمان السمم واألمن الدوليين، وال يجب التقميل  أما البعيد( المجتمع الدولي
. 1من أىميتيا أو حتى الشك في كونيا قادرة عمى تحقيق اليدف المرجو منيا

ومن التطبيقات الحديثة التي أعمل فييا مجمس األمن التدابير غير العسكرية،  
الثانية الناجمة عن غزو العراق لمكويت، إذا أنو أمام رفض العراق مواجية األزمة الخميج 

، أصدر المجمس قراره رقم 660االنسحاب من دولة الكويت تنفيذا لقرار المجمس رقم 
والذي قرر فيو فرض عقوبات اقتصادية ومالية ضد العراق  1990أوت  6في  661

لقرار بدقة، ثم أصدر القرار رقم مطالبا جميع الدول األعضاء وغير األعضاء تنفيذ ىذا ا
الذي مدد تطبيق الجزاءات عمى جميع وسائل النقل بما  1990سبتمبر  25في  670

واء اقتصادية أو سياسية أو التدابير غير العسكرية الواردة في الميثاق، س فييا الطائرات
الموجو ضدىا ىذا  - من الجزاءات التي يراىا مجمس األمن كفيمة برد الدولة  غيرىا
. الصواب إلى جادة - الجزاء

وىذه التدابير إذا ما قامت الدول األعضاء في األمم المتحدة بتطبيقيا بصورة فعمية  
. 2وجدية، فإنيا تسيم بال شك في حفظ السمم واألمن الدوليين 

التدابير العسكرية لمجمس األمن لقمع العدوان : ثالثا
سكرية المقصودة في الفصل السابع من الميثاق أي من يراد بالتدابير الدولية الع 

منو، فيقرر مجمس األمن، أو ( 42)العمميات العسكرية المنصوص عمييا من المادة 
الجمعية العامة وفقا ألحكام الميثاق عمى أي دولة أخمت بأي من قواعد حفظ السمم واألمن 

ق اليدف منو الدوليين، شريطة أن يكون الجزاء الوحيد القادر عمى تحقي
إذا رأى : "التي تضمنت التدابير العسكرية عمى أنو( 42)في حين تنص المادة 

ال تفي بالغرض أو ثبت أنيا ( 41)مجمس األمن أن التدابير المنصوص عمييا في المادة 

                                                           
 215نوارة بومعزة، سمطة مجمس األمن في تكييف العدوان والمسؤولية المترتبة عنيا، مرجع سابق، ص - 1
 730محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 2
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والقوات التي تم إرساليا إلى الجميوريات المنشقة  المتحدة في زائير وناميبيا، بو لم تف
. 1عن يوغوسالفيا السابقة 

الصادر  678ومن أمثمة ىذه التدابير التي قام مجمس األمن بتوقيعيا، القرار رقم  
بشأن غزو القوات العراقية لدولة الكويت والذي تضمن اإلذن  1990نوفمبر  29في 

لكويت استخدام الوسائل الضرورية لدعم وتنفيذ لمدول األعضاء المتعاونة مع حكومة ا
قرارات مجمس األمن الصادرة بشأن األزمة إذا لم يمتثل العراق ليذه القرارات بالكامل قبل 

. 19912الخامس عشر من جوان 
من الميثاق ال ( 42، 41)إن ترتيب وتدرج التدابير المنصوص عمييا في المادتين  

ولذلك فقد يرى مجمس األمن اتخاذ التدابير والجزاءات  يعتبر ممزما لمجمس األمن،
العسكرية أوال دون المجوء إلى التدابير والجزاءات غير العسكرية وذلك وفق كل نزاع عن 

. 3حده
  مباشرة المدعي العام التحقيق من تمقاء نفسو: الفرع الثالث 
من قبل إحدى  يقوم المدعي العام من تمقاء نفسو بمباشرة التحقيق دون اإلحالة 

من  33من المادة " ج"الدول األطراف أو من قبل مجمس األمن وذلك استنادا إلى الفقرة 
مكرر  15النظام وىو ما أكده أيضا مشروع تعديل النظام األساسي في البند أمن المادة 

.  منو
وفي ىذا اإلطار فإنو قبل أن يباشر المدعي العام من تمقاء نفسو البدء في التحقيق  
جب عميو التأكد من اتخاذ مجمس األمن قرارا يؤكد فيو وقوع العدوان  إذ يقوم المدعي ي

العام بمباشرة التحقيقات في ىذه الحالة من تمقاء نفسو بناء عمى ما يتمقاه من معمومات 
. بخصوص جريمة العدوان

                                                           
 294عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  - 1
 294عبد الفتاح مطر، مرجع نفسو، ص . - 2
 731محمد عبد المنعم عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 3
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أي أنو بموجب ذلك يكون لممدعي العام أن يحرك الدعوى الجنائية من تمقاء نفسو  
 5ضد الشخص أو األشخاص المتيمين بارتكاب أي الجرائم المنصوص عمييا في المادة 
دون أن يكون ىناك حاجة لإلحالة من قبل إحدى الدول األطراف أو من قبل مجمس 

األمن 
وقد وجيت عدة انتقادات من قبل عدد من ممثمي الدول في مؤتمر روما تخوفا من  

ين الدول فيكون مثقال بالدعاوى السياسية، ونرى أنو أن يصبح المدعي العام لعبة سياسة ب
عندما يجد المدعي العام أن ىناك أساسا معقوال ومقبوال لبدء التحقيق في جريمة العدوان 

التي وقعت، فإنو يقوم بتقديم طمب إلى الغرفة التمييدية لممحكمة الجنائية الدولية من أجل 
مة، وعند اقتناع الغرفة بأن ىناك أسسا الحصول عمى تفويض إلجراء تحقيق بيذه الجري

معقولة لبدء التحقيق وأن القضية يبدو أنيا تندرج تحت اختصاص المحكمة الجنائية 
الدولية، فإن ىذه الغرفة تقوم بتفويض المدعي العام ببدء التحقيق، أما إذا رفضت الغرفة 

ئما إعادة تقديم الطمب طمب المدعي العام بالبدء في التحقيق فإن المدعي العام يستطيع دا
إذا بدت لو حقائق وأدلة جديدة بالنسبة لمقضية نفسيا فإذا ما حصل المدعي العام عمى 
مثل ىذا التفويض فإنو يبدأ التحقيق عمى أساس المعمومات التي تمقاىا من المنظمات 

 الحكومية والمنظمات غير الحكومية
الدول التي يرى في ضوء يقوم المدعي العام بإخطار جميع الدول األطراف و 

المعمومات المتاحة أن من عادتيا أن تمارس واليتيا عمى الجرائم موضع النظر، وعمى 
المدعي العام أن يشعر ىذه الدول عمى أساس سري ويجوز لو أن يحد من نطاق 
المعمومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى أن ذلك الزم، وفي غضون شير من تمقي 

تبمغ المحكمة بأنيا تجري أو أجرت تحقيقا مع رعاياىا أو مع غيرىم  اإلخطار لمدولة أن
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في حدود واليتيا القضائية فيما يتعمق باألفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم تدخل في 
. 1اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

ي وعمى أية حال فإن ىذه اآللية التي تبناىا النظام األساسي فيما يتعمق بالتحقيق ف 
الجرائم بشكل عام وجريمة العدوان بشكل خاص، كونيا من ضمن الجرائم الدولية الداخمة 

في اختصاص المحكمة حيث أن قبول مثل ىذا االختصاص لممحكمة عمى مثل ىذه 
الجرائم تعمنو الدول وقت التصديق أو االنضمام األساسي دون الحاجة إلى إعالن آخر، 

ن لممحكمة الجنائية اختصاص تمقائي أو أصيل عمى ومعظم ممثمي الدول فضموا أن يكو
كل الجرائم الخطرة وبدال من نظام االختصاص االختياري أو االنتقائي الذي نادى بو عدد 

قميل من ممثمي الدول 
تعد المسؤولية الدولية الجنائية لممثمي الدولة بصفة عامة ولرؤساء الدول بصفة  

ه بالردع الدولي الجنائي وبدون تعاون الدول الذي خاصة الركيزة األساسية لوجود ما نسمي
فالتسميم المطمق لقاعدة أن أمر الرؤساء ينفي )يحتم إعادة النظر في الطابع المطمق 

ىدار المصالح الدولية المتعمقة بالحقوق  المسؤولية يؤدي إلى انتياك النظام الدولي وا 
األساسية لإلنسان 

 .لمدينة عن جريمة العدوانالمسؤولية الدولية ا: المبحث الثاني
إذا كانت المسؤولية الجنائية الدولية التي سبقنا ذكرىا والتي سبقنا ذكرىا والتي  

تتحمل األشخاص الطبيعيون المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم التي تختص بيا 
. المحكمة فييا المحكمة فيما يخص جريمة العدوان

وىذا ال يعفي الدولة من مسؤولياتيا بل تبقى قائمة إلى جانب مسؤولية الجنائية  
لألفراد حيث تتحمل الدولة المعتدية تبعة المسؤولية الدولية إزاء ارتكابيا ألي عمل من 

الصادر عن الجمعية ( 19770) 2625أعمال العدوان، وىو ما تم تكريسو في القرار رقم 

                                                           
 588احمد محمد عبد المطيف، مرجع سابق، ص - 1
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، تتحمل فييا المسؤولية الضرر الناتج 1ىذه المسؤولية مدنيةالعامة بحيث تكون طبيعة 
من النظام األساسي لممحكمة  25/  4عن الفعل اإلجرامي والذي نصت عميو المادة 

والذي يتمثل أساسا في إجراء تقوم بو اإلصالح الضرر الذي نتج عن  2الجنائية الدولية 
ىذه المسؤولية إال بعد توفر شروط والذي ال يمكن تجسيد ( مطمب ثاني)ارتكاب الجريمة 

. المسؤولية الدولية المدينة في مطمب أول
 .شروط المسؤولية الدولية المدنية: المطمب األول

تتمثل المسؤولية الدولية في أن يكون ىناك فعل غير مشروع ينتج عنو ضرر 
ن يكون فرع أول وأ)لمغير يولد التزاما عمى فاعمو بإصالح الخطأ وىو ما سنتناولو في 

ىناك ضرر لحق الدولة نتيجة فعل غير مشروع سواء كان إيجابيا أو ال، عن طريق إتيان 
وأن يكون ىناك عالقة سببية ( فرع ثاني)عمل أو االمتناع عن عمل وىو ما سنتناولو في 

(. فرع ثالث)في 
 (.فعل العدوان )الفعل الغير مشروع : الفرع األول

دولة ضد دولة أو شعب ، تترتب يعتبر فعل العدوان  عمل غير مشروع تقوم بو
. كل عنيا المسؤولية الدولية 

كأساس لممسؤولية الدولية  كما أخذت لجنة القانون الدولي بالعمل غير المشروع  
لمدول فجاءت في المادة األولى من المشروع الذي وضعتو المتعمق بتقنين قانون مسؤولية 

وال يختمف تعريف . وليا لدولة يترتب مسؤوليتيا الدوليةالدول أن كل عمل غير مشروع د
المجنة عن ذلك الذي وضعو أنزلوتي غذ عرفت العمل غير المشروع دوليا في المادة 

: الثالثة من مشروعيا كاآلتي يوجد عمل غير مشروع دوليا لدولة عندما
                                                           

ىي التزام بموجب قد يتدرج من موجب أدبي أو أخالقي أو طبيعي إلى موجب مدني متمثل  :المسؤولية المدنية - 1
بمصمحة مالية أو بعمل أو بامتناع عن عمل معين ، فإذا تناول ىذا الموجب التزام بالتعويض عن األضرار التي 

 .يحدثيا عبر عن ىذا االلتزام بالمسؤولية المدنية
ال يؤثر أي حكم في ىذا النظام األساسي " اسي لممحكمة الجنائية والذي نصت عمى من النظام األس 4/ 25المادة  - 2

 يتعمق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي
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. ةيكون تصرف يتمثل في عمل أو امتناع منسوب حسب القانون الدولي لدول -أ 
. 1يشكل ىذا التصرف مخالفة لتعيد دولي لدولة -ب
من  3وعميو فإن مفيوم العمل الدولي غير المشروع ىي ما جاء في نص المادة  

تقنين المسؤولية الدولية والتي جاء فييا ما يكيف عمل الدولة عمى أنو غير مشروع دوليا 
: كالتالي

.  لقانون الدوليتكيف عمل الدولة عمى أنو غير مشروع دوليا يخضع ل 
كما أن العمل غير المشروع ىو انتياك الدولة لواجب دولي أو امتناعيا اللتزام 

. 2فرصة القانون الدولي 
: كما أنو يشترط لوجود العمل غير المشروع توافر عنصرين

الدولة إلييا  وىو إمكانيتو نسبة الفعل أو االمتناع الذي تقوم بو: عنصر شخصي -
.  بصفتيا شخصا من أشخاص القانون الدولي العام

وىو أن يكون الفعل أو االمتناع الذي ينسب لمدولة منافيا : عنصر موضوعي -
في تقريره الثالث عن متطمبات وجود العمل " Ago"ولقد أوضح األستاذ . اللتزاماتيا الدولية

. لحن القانون الدولي( خذت بو أ)الدولي غير مشروع وىو نفس الشيء الذي جاء بو 
 .كما ىو نفس الشيء الذي جاء بو األستاذ حامد سمطان 
كما أن العمل غير المشروع ال تشترط إلقامة المسؤولية الدولية شرطا أخر عالوة  

عمى مخالفة االلتزام الدولي شرطا أخر عالوة عمى مخالفة االلتزام الدولي الناشئ عن أحد 
ي، فالقاعدة اليوم في نظام المسؤولية الدولية أصبحت تتمثل في مصادر القانون الدول

العمل غير المشروع، فال تسأل الدولة إال إذا نسب عمل غير مشروع دوليا بمعنى أن 
ينسب إلييا اإلخالل بقاعدة قانونية دولية أو التزام دولى 

                                                           
 38، ص 2009أعمر يحياوي، قانون المسؤولية الدولية، دار ىومة، الجزائر،  - 1
الدولية عن انتياكات قواعد القانون الدولي اإلنساني، منشأة المعارف، مصر نجاة أحمد أحمد إبراىيم، المسؤولية  - 2
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والذي اشترط لوجود العمل غير المشروع دوليا حصول الضرر الذي تعد من  
. الشروط التي يتطمبيا القانون الدولي لقيام المسؤولية الدولية

 الضرر: الفرع الثاني 
ذكرنا أن المسؤولية الدولية ىي عالقة بين شخصين من أشخاص القانون الدولي  

يمتزم أحدىما بتعويض الضرر الذي سيبو لألخر، وعمى ذلك فال يكفي أن تأتي الدولة 
ليتيا عن ىذا الفعل، بل يمزم أن يمحق ىذا الضرر فعال غير مشروع حتى تنشأ مسؤو

بدولة أخرى وال خالف بين الفقياء عمى أن الضرر أحد العناصر الرئيسية لقيام المسؤولية 
. 1الدولية

فال مجال النعقاد المسؤولية المدنية دون الضرر حيث ال يكفي مجرد احتمال  
وقوعو في حين أن المسؤولية الجنائية قد تترتب ولو لم يحدث أي ضرر لممجتمع حينما 

لكي يفتح الضرر طريقا إلثارة المسؤولية الدولية يجب أن يتوفر . 2يظير مجرد احتمال 
:  معينة عمى بعض الشروط وأن يتصف بخصائص 

 يجب أن يكون الضرر مباشرا ومحققا -أوال
يكون الضرر مباشرا إذا كانت تربطو بالواقعة المولدة لممسؤولية الدولية صمة  

 (الواقعة و الضرر)مباشرة وتتمثل ىذه الصمة بوجود عالقة سبية مباشرة بين الحادثتين 
ويكون الضرر محققا ومؤكدا إذا كان .تجعل قيام الواقعة المسؤولية سببا لحدوث الضرر 

وليس احتماليا ىنا نعثر عمى شرط إضافي مالزم لمصفة المباشرة لمضرر  متحققا بالفعل
. 3المقابل لمتعويض

 
 

                                                           
 .242، ص 2010رياض صالح أبو العطاء القانون الدولي العام، دار إثراء لمنشر والتوزيع، عمان  - 1
 www . F . Low . Net المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية، قانون منتدى األساسي، - 2
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يجب أن يكون الضرر ناتجا عن االعتداء عمى حق محمي قانونا  -ثانيا
نما تتمثل ليس مقاصد القان  ون أن يوفر حماية لممصالح البسيطة أو المجردة وا 

وظيفة القانون في أن يتعيد بحماية الحقوق حتى و إن من بعض معاني الحق أنو 
فما دامت المصمحة جديرة بحماية القانون فإن االعتداء . مصمحة أو ميزة يحمييا القانون

عن ( الشخص المضرور)الضحية عمييا بيذه الصفة يثير مسؤولية المعتدي في مواجية 
.  الضرر الذي أصاب ىذا األخير من جراء المساس بأحد حقوقو المحمية قانونا

. الحق المحمي قانونا ىو الحق المنصوص عميو في المواثيق والقوانين الداخمية والدولية -
ق الحق في الحماية من االعتداء، الحق في الحياة، الح: من الحقوق المحمية قانونا  -
حرمة المسكن، عدم االعتداء عمى سيادة الدولة، والحقوق االقتصادية واالجتماعية  في
يجب أن يتعمق الضرر بحق ذاتي لممتضرر في دعوى المسؤولية  -ثالثا 
لم يدخر االجتياد الدولي مناسبة دون أن يؤكد عمى وجوب أن يكون لممتضرر   

فميست كل مخالفة . دولتو بالتعويض  مصمحة في دعوى المسؤولية المثارة بموجب مطالبة
ن شكمت واقعة غير مشروعة دوليا تصمح دائما ألن تشكل أساسا لواقعة  لمقانون الدولي وا 

عميو فإن المسؤولية الدولة تتولد عندما تقوم   مولدة لممسؤولية الدولية الموجبة التعويض
ئ العامة الواردة في المواد دولة بانتياك قاعدة من قواعد القانون أو كما عبرت عنو المباد

من الباب األول من مشروع لجنة القانون الدولي الحالي إذ تنص المادتان  4إلى  1من 
: من الباب األول 3و 1
عمى أن كل عمل غير مشروع دوليا ترتكبو دولة ما يتتبع المسؤولية لتمك الدولة   

الدولة بمقتضى القانون وأن الدولة ترتكب عمال غير مشروع دوليا حيث يمكن أن تحمل 
ويكون ىذا التصرف شكل انتياكا ( امتناع)الدولي تصرف يتمثل في عمل أو إغفال 

 .1اللتزام دولي عمى الدولة

                                                           
. 338بن عامر التونسي، مرجع سابق، ص  - 1
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والضرر الموجب لممسؤولية الدولية ىو المساس بحق أو مصمحة مشروعة بدولة  
ليذا يبقى أخرى، وىكذا فالضرر شرط أساسي لتأكيد المسؤولية وااللتزام بالتعويض، و

دائما عنصرا أساسيا في المطالبة بالتعويض ولكنو يمكن أن تترتب المسؤولية الدولية في 
. 1حالة حدوث مخالفة لقاعدة من قواعد القانون ولو لم يحصل أي ضرر 

: الضرر المادي والضرر المعنوي  
وقد  ال يشترط في الضرر أن يكون ماديا فقط بل يمكن أن يكون أدبيا أو معنويا، 

يكون الضرر المعنوي أشد وطأ من الضرر األدبي، وقد يجتمع نوعا الضرر آن واحد 
: الضرر المادي -1
يتمثل الضرر المادي في المساس بحق حقوق الشخص الدولي أو بحقوق رعاياه  

. 2يترتب عميو أثر ممموس وظاىرة لمعيان كتدمير إحدى سفنو أو قتل أحد رعاياه
ضرر المادي ال يثير إشكاال ألنو يجري التعويض تميع كما أن التعويض عن ال 

األحوال وأيا كان شكل الضرر 
كما أن وجود الضرر المادي ، ميما كان موضوعو و طبيعتو ىو دائما ينجم مسؤولية من 

 .3قام بالعمل غير مشروع دوليا 
:  من األضرار المادية في جريمة العدوان

فمسطينيا وحتى مجزرة  254ي قتل فييا الت 1948نذكر منيا مجزرة دير ياسين  
. فمسطيني 1300غزة التي قتل فييا 

إضافة إلى إلحاق وتدمير واسع النطاق بالممتمكات واستخدام األسمحة والقذائف  
وتوجيو ىجومات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية والتعميمية والخيرية والمشافي 

                                                           
 24عمر صدوق، محاضرات في القانون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص - 1
، ص 2011القانون الدولي العام في ثوبو الجديد، الطبعة الثانية، دار المطبعة الوطنية، عمان،  رشاد السيد، - 2

186 .
 408، ص 2011عمي زراقط، الوسيط في القانون العام، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات، لبنان،  - 3
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مواقع وأىداف مدنية طالت في إطار وأماكن تجمع الجرحى وتعمد شن ىجوم وقصف 
لحاق دمار  عممياتيا المساجد والمدارس وسيارات اإلسعاف والقوافل واإلمداد اإلنسانية وا 

. 1شامل لممناطق السكنية والزراعية
 :الضرر المعنوي -2

فيتمثل في المساس بشرف أو كرامة أو سمعة أو اعتبار الشخص الدولي أو بأحد رعاياه، 
م الذي يصيب اإلنسان في جسمو أو عاطفتو كما في القتل وبشكل عام كل وكذلك في األل

اعتداء عمى حق من حقوق الشخص الدولي ترتب عميو أثار مؤلمة وغير ممموسة 
وتثور المشكمة بالنسبة ليذا الضرر فمقد كان موقف القضاء الدولي ولمدة طويمة  

لمحكم رالسطون أن أعمن ا 1903يرفض التعويض عن الضرر المعنوي، ففي عام 
العواطف ال تقاس بالبولي فارات وشيئا فشيئا غير القضاء الدولي موقفو حتى اعتراف بأن 
المسؤولية الدولية تترتب أيضا عن الضرر المعنوي مثل الشرف والكرامة بل نرى أىميتيا 

. 2تفوق المصالح المادية واالقتصادية
 الضرر المباشر والضرر غير المباشر: ثانيا 
: ولكي يرتب الضرر المسؤولية الدولية يمزم أن يكون  
يكون الضرر مباشرا إذا كانت تربطو بالواقعة المولدة لممسؤولية : الضرر المباشر -1

الواقعة )الدولية صمة مباشرة، وتتمثل ىذه الصمة بوجود عالقة سببية مباشرة بين الحادثين 
ويكون الضرر محققا . ث الضررتجعل قيامة الواضع المسؤولية سببا لحدو( والضرر

ومؤكدا إذا كان متحققا بالفعل وليس احتمالي 

                                                           
 ى غزة ، مجمة المنكر كمية الحقوقعلأحمد سي عمي، المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الناجمة عن العدوان  - 1

 257والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الخامس، ص 
 348بن عامر التونسي، مرجع سابق، ص - 2
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فإن الدولة تتمثل فقط ضررا معنويا كما ىو الحال بالنسبة : الضرر غير المباشر -2
لألضرار التي تحدث في مجال حماية الدبموماسية حيث أن الضرر ماديا ىو الفرد 

. 1وليست دولتو
تي تناولت مسألة األضرار غير مباشرة نالحظ أن ومن العديد من القضايا ال 

القضاء لم يحدد ليا مفيوما واحدا، ولكن يقصد بيا غالبا الضرر التابع لضرر آخر 
رئيسي وىو الذي يتمو الضرر المباشر غالبا في ظيوره، وقد سبق لييئة التحكيم في 

باشر والضرر أن فرقت بين الضرر الم 1872في عام " حكميا الصادر في قضية ألباما
غير المباشر عندما قصر التعويض الذي قضت بو الواليات المتحدة األمريكية عمى ثمن 
السفن التي قام الثوار الجنوبيون بإغراقيا وتدميرىا بواسطة سفن بنيت و سمحت في موانئ 

انجمترا وذلك باعتبارىا أن تمك ىي األضرار المباشرة التي أصابت الواليات المتحدة 
ية، ولكنيا رفضت الطمب األمريكي بإلزام إنجمترا بالتعويض عن األضرار غير األمريك

. 2المباشرة التي أصابت االقتصاد األمريكي 
 العالقة السببية: الفرع الثالث

يطرح موضوع إثبات عالقة السببية بين الفعل الضار والفعل غير المشروع  
والضرر مسائل معقدة في بعض الحاالت عندما يتعذر أو يصعب التحقيق من تواجد 
عالقة سببية ثابتة بين الفعل والضرر الفعل والضرر أو عالقات السببية، وعميو عالقة 

. 3سؤولية كما ترتبط بعامل وتحديده الحقاالسببية ترتبط بعامل االتيام أو تحريك الم
أنو ال : ألنو من األمور المتفق عمييا في الفقو والقضاء في كافة النظم القانونية 

ىو السبب " السموك"يكفي بأن يكون ىناك خطأ لحدوث الضرر، بل يكون ىذا الخطأ أو 
. الذي أدى إلى حدوث الضرر أي ارتباط السبب بالمسبب

                                                           
 348بن عامر التونسي، مرجع سابق، ص  - 1
. 187رشاد السيد، مرجع سابق، ص - 2
 85نجاة أحمد أحمد إبراىيم، مرجع سابق، ص  - 3
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ألنو يسوغ عقال مسائمة شخص عن واقعة سيئة "رابطة مفيوم بداىة واشتراط ىذه ال 
. 1أعقبت سموكو إال إذا كان السموك ىو السبب في حدوثيا 

ألنو ال يكفي أن يكون الفعل المسبب لمضرر غير مشروع حتى تثور المسؤولية  
الدولية أن توجب توفر عالقة سببية بين الفعل ومسمك الشخص المنسوب إليو الفعل 

الضار، وكذلك الحال في القانون الدولي، فيجب أن يكون الضرر ناتجا عن فعل غير 
. 2مشروع منسوب إلى الدولة

والعالقة السببية في العالقات الدولية ىو أن يكون الضرر منسوبا لمدولة، أي أن  
 .يكون من أحدث الفعل غير مشروع شخصا من أشخاص القانون الدولي العام

 أن تكون ىذه الدولة تامة السيادةالعمل منسوبا إلى دولة بل يجب  وال يكفي أن يكون
. واألىمية

 عالقة السببية العادية أو الطبيعية: أوال
وىي المطبقة قانونا في غالب األحيان وبشكل مباشر ومنطقي استنادا إلى وقائع  

الطائرات جوا  أولية وعادية تنشأ إثرىا المسؤولية الدولية كتحطم مرافق الدولة برا أو ضرب
. أو السفن بحرا

ففي ىذه الحالة من السيولة والبساطة ربط الفعل الضار بالدولة التي قامت بالفعل  
الضار مع التأكد من وقوع الضرر، إذا رابطة السببية واضحة ومباشرة بين الضرر وعدم 

. 3مشروعية الفعل المنسوب إلى الدولة
قامتيا في ضوء العناصر المجتمعة  ومادام أن عالقة السببية يمكن تحديدىا  وا 

لمفعل الضار أو يمكن تجميع عالقات السببية في واحدة طبيعية فإن األمر يبقى عاديا 
. وسيال من حيث إثبات العالقة المؤدية إلى الحق في التعويض

                                                           
 عامر تونسي، مرجع سابقابن  - 1
 337، ص 2007غازي حسن صباريني، الوجيز في القانون الدولي العام دار الثقافة، عمان،  - 2
 87. 86نجاة أحمد إبراىيم، مرجع سابق، ص ص   - 3
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ارتباط عالقة السببية بالقواعد وااللتزامات المنتهكة : ثانيا
ذا عالقة معقدة ال تأخذ باألضرار القائمة ولكن حيث يصبح األمر في ىذه الحالة  

تؤخذ في إثبات العالقة السببية القانونية القائمة عمى أساس تخمف الدولة عن التزاماتيا 
. بالعناية والحيطة أو اإلىمال وليس نتيجة عمل غير مشروع

ذه فإن أىمية المسؤولية الدولية في إطار العالقات الدولية نابعة من أنيا تخضع ه 
العالقات نظام قانوني أساسو عدم المساس بالقواعد القانونية الدولية وعدم اإلخالل 

بااللتزامات الدولية ميما كانت طبيعتيا ومصدرىا وكذا التعدي عمى حقوق ومصالح الغير 
 آثار المسؤولية الدولية المدنية: المطمب الثاني

قانونية جديدة بين شخص  يترتب عمى قيام المسؤولية الدولية التزام أو عالقة 
القانون الدولي المنسوب لو ارتكاب الفعل غير المشروع والمتضرر، وموضوع ىذه العالقة 
يتجمى في االلتزام الذي تفرضو قواعد القانون الدولي في إزالة اآلثار الضارة التي ترتبت 

المناسبة لذلك،  عمى فعمو، ويعتبر الفقو والقضاء الدولي أن االلتزام بالتعويض ىو الوسيمة
ويعتبر التعويض الغاية النيائية المقصودة من وراء المسؤولية الدولية المدنية، حيث يترتب 
عن توافر عناصر المسؤولية الثالثة السابقة نشأة التزام دولي عمى عاتق الدولة التي وقع 

سنتناول أشكال أو  منيا الفعل بإصالح ما صدر عنيا من التصرف أو التعويض عنو
: كيفية التعويض في ىذا المطمب عمى التوالي

التعويض العيني : الفرع األول
المقصود بالتعويض العيني أو ما يطمق عميو إعادة الشيء إلى أصمو، ىو إعادة  

الحقوق إلى  األوضاع إلى ما كانت عمييا قبل حدوث الضرر برد الدولة المسؤولة
. 1أصحابيا بموجب التزاماتيا وفقا لقواعد القانون الدولي

. قد يتضمن التعويض العيني تعويضا قانونيا أو ماديا، أو كالىما معا 
                                                           

جمال عبد الفتاح عثمان، المسؤولية الدولية عن عمميات البث المباشر لمحدود في ضوء أحكام القانون الدولي،  - 1
 .2009دراسة مقارنة، دار الكتاب القانوني، مصر، 



 العدوان جريمة عن الدولية المسؤولية                                       :الثاني الفصل
 

100 
 

ويقصد بالتعويض العيني القانوني إزالة عمل قانوني غير مشروع، أما التعويض  
 إعادة األمور إلى ما كانت عميو بإصالح الضرر المادي العيني المادي فيقصد بو

من تقنين المسؤولية الدولية عمى ىذه الحالة في التعويض  35حيث نصت المادة  
حيث تمتزم الدولة المسؤولية عن ارتكاب فعل غير مشروع مباشرة التعويض العيني وذلك 

ي حدود أن ىذا التعويض الحالة التي ما كانت عميو قبل ارتكاب الفعل غير المشروع ف
. 1ممكنا ماديا 

والتعويض العيني إذا كان ممكنا فإن ذلك يبقى محصورا في نطاق الضرر الذي  
يصيب األموال، وىو أمر إلزامي عمى القاضي وال يجوز لو أن يحكم بالقيمة إال إذا 

. استحال رد المثل
وفقا لقواعد ( ان فعل العدو) ونرى أن الدولة التي قامت بالعمل غير المشروع  

القانون الدولي قد ارتكبتو وىي عمى عمم تام بذلك ففي ىذه الحالة ال يمكن أن يقبل 
. التزامو

وقد أخذت بذلك المحكمة الدائمة لمعدل الدولية في قضية مصنع شورزف في عام  
حيث أوضحت في حكميا أن من أولى الوسائل التي يجب في حالة مخالفة أحد  1928

لتزاماتو المنصوص عمييا في المعاىدة ىو إعادة الحال إلى ما كانت عميو األطراف ال
الذي يعد بمثابة التعويض الطبي 

فالتعويض في ىذه الحالة يعد بمثابة اإلصالح األمثل في نظر القانون والقضاء  
الدوليين وذلك في حدود اإلمكانات المادية وكذا يشرط أنيا ال تؤدي إلى اإلضرار بالدول 

لحاقيا بأعباء تفوق قيمة األفراد الحالة مما يجعل التعويض العيني ليس قاعدة المس ئولة وا 
في المسؤولية الدولية من أجل إصالح ما حصل ولكنيا تصبح قاعدة جزائرية تفوق 

 وتتجاوز طبيعتيا التعويضية
                                                           

نعيمة عمير، النظرية العامة لمسؤولية الدولة الدولية في ضوء التقنين الجديد ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  - 1
 .281، ص 2010
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وىو ما أكدتو محكمة التحكيم الدائمة، حيث قررت أن إعادة الحال إلى ما كانت  
ىي الصورة األساسية لإلصالح الضرر، وىذا المبدأ قد تضمنو القرار الصادر من عميو 

بمناسبة العدوان الثالثي  1956الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر في الثاني نوفمبر 
عمى مصر حيث نص القرار عمى ضرورة وقف األعمال الحربية، ومنع الدول المشتركة 

حربية وأسمحة إلى المنطقة وضرورة سحب قوات الدول في ىذه األعمال من إرسال قوات 
. المشتركة في اتفاقيات اليدنة 

يختمف مضمون إرجاع الحالة إلى ما كانت عميو قبل ارتكاب الفعل غير المشروع  -
وتبعا الطبيعة الضرر ونوعية التعويض العيني 

ه من لذلك يجب التمييز بين حاالت التعويض العيني ومدى إمكانيتو وفعاليت 
: ضمنيا 

 التمييز بين التعويض العيني في التصرفات العادية والقانونية حيث أنو في الحالة  -
األولى يمكن تقدير التعويض المادي وفي الحالة الثانية يمكن تقدير التعويض عن طريق 

. 1اإللغاء 
وكما أنو لمدولة المضرورة أن تتمسك بحقيا في التعويض العيني طالما كان ذلك  
كانت  مكننا، فميس عمييا التزام بقبول التعويض المادي عوضا عن التعويض العيني م

لجنة القانون الدولي أثناء إعدادىا لمشروع قانون المسؤولية قد تطرقت لشروط الرد العيني 
: والتي تتمثل في  43بموجب المادة 

. غير مستحيل ماديا-أ
 .قطعية من قواعد القانون الدولي العامال ينطوي عمى إخالل بالتزام ناشئ عن قاعدة  -ب
ال يشكل عبئا ال يتناسب البتة مع الفائدة التي ستعود عمى الدولة المضرورة اقتضاء  -ج

الرد عينيا بدال من التعويض المالي 

                                                           
 .246رياض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص  - 1
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ال ييدد بشكل خطير االستقالل السياسي أو االستقرار االقتصادي لمدولة التي أتت  -د
لى أال تتعرض الدولة المضرورة ألخطار مماثمة إذا لم الفعل غير المشروع دوليا، ع

. تستوف الرد عينا
غير أن اإلشكال يطرح بالنسبة إلعادة الحالة إلى ما كانت عميو وليس بإزالة  

الحالة الناتجة عن الفعل غير المشروع، والتعويض العيني يطرح مجموعة من الصور 
: الخاصة بو وىي المتمثمة في

. ضعو السابقرد الشيء إلى و -
.  إعادة الشيء إلى أصمو -
(. إعادة الشيء إلى وضعو الطبيعي -
إال أن التعويض العيني ليس دائما ممكنا وبالتالي يجب البحث عن صورة أخرى  

لمتعويض بما يقابل قيمة الخسائر التي لحقت بالمضرور وتمك ىي صورة التعويض 
بمقابل أو التعويض المالي  

 ويض الماليالتع: الفرع الثاني
إن القوانين الوضعية قد أعطت األولوية لمتعويض النقدي، ويعود سبب دالك إلى 
. 1الجذور التاريخية، فقد كانت المحاكم الرومانية تفضل تغريم الطرف الذي يقوم بالفعل 

ومؤداىا دفع مبمغ من  تعتبر ىذه الصورة األكثر شيوعا في مجال إصالح الضرر،
المال يمثل أو يعادل من أصحاب المتضرر من أضرار مادية أو معنوية، ويتم المجوء إلى 
التعويض المالي إذا أصبح من غير الممكن إعادة الحال عمى ما كانت عميو سابقا قبل 

ر وال يمكن الحديث عن التعويض المالي إال إذا كان تقييم الضر وقوع الفعل غير المشروع
بالمال ممكنا وفي غير ذلك من الحاالت فإن المبمغ المدفوع يكون لو صفة الترضية، 
فالتعويض المالي يختمف عن التعويض العيني من حيث أن الثاني ييدف إلى إعادة 

                                                           
الوسيط في التعويض المدني عن المسؤولية المدنية، دار المطبوعات الجامعية مصر  السيد عبد الوىاب عرفو، - 1

 462ص  2005
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الحال إلى ما كانت عميو، في حين أن التعويض المالي ييدف إلى تعويض المضرور 
. 1في وقوع الضرري تسبب ذعن جميع نتائج ىذا العمل ال

. الترضية: الفرع الثالث
الترضية ىي تقديم اعتذار رسمي عمني أو سري، إلى الطرف المتضرر أو بمعاقبة 
المتسببين في الضرر، أو استقبال الضحايا وتكريميم، باإلضافة إلى صور أخرى تظير 

. اليةمثال في إطار العمم الوطني من قبل الرسميين، أو بتقديم ىدايا، أو مبالغ م
فالترضية غالبا ما تكون في حاالت الضرر المعنوي و تكون إما بإعتذار رسمي  

أو مذكرة دبموماسية تعترف فييا الدولة المرتكبة لمفعل غير المشروع بخطئيا و قد تكون 
بمنح أوسمة أو مجرد قيام الدولة مرتكبة الفعل باعتراف بارتكابيا ليذا الفعل ومراعاة عدم 

  ارتكابو الحقا
وال يتوقف إصالح الضرر من طريق الترضية في إطار األضرار المعنوية أو  

القانونية أو المباشرة، حيث نجد أنيا تتخذ إطار في األضرار المالية أو المالية في 
الحاالت ذات اآلثار الرسمية أو اإلمتيازية أو االستثنائية، فالترضية تظير من خالل أنيا 

ي أنيا ال ترتبط بالمساس بالحقوق الشخصية التي ليا عالقة تتخذ الشكل غير المادي، أ
نما تتصل بالضرر المباشر الذي أصاب الدولة مثال من خالل  بالضرر المادي، وا 

اإلضرار بمواطنييا في الخارج كأن تقدم الدولة المسؤولية تعويضا ماديا عينيا لصالح 
يا  األشخاص، وترضية لمدولة التي ينتمي إلييا ىؤالء الضحا

فالترضية ىي األثر القانوني لممسؤولية الدولية عن األفعال غير المشروعة الماسة  
بشرف الدولة وكرامتيا وىيبتيا، أو األفعال التي تعد مجرد انتياك اللتزام دولي يشكل حقا 

الدولة المضرورة دون النضر إلى ما قد ينشأ عن ىذا االنتياك من أضرا 

                                                           
 322جمال عبد الفتاح عثمان، مرجع سابق، ص  - 1
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لمتعمقة بالمسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة وقد ورد في مشروع المواد ا 
ما يفيد أن الضمانات التي تأخذىا الدول بعدم تكرار االنتياكات  30دوليا في المادة 

يشكل نوعا من الترضية يتطمب من الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا أن تكف 
حقة بعدم تكرار إذا اقتدت عن ارتكاب ىذا الفعل وتقدم التأكيدات والضمانات المتال

. 1الظروف ذلك 
قد تكون الترضية أيضا اختيارية أو رمزية الدولة فييا تؤكد بمحض إرادتيا أسفيا  

واعتذارىا، أما في الحاالت غير المادية تصبح الترضية ىنا أمرا مطموبا وليس اختياريا، 
من تمقاء نفسيا، أما فالترضية االختيارية تصدر في بعض الحاالت من الدولة المسئولة 

في حاالت أخرى يرتبط صدورىا أو تحقيقيا بإجراءات تشريعية أو قضائية صادرة من 
أجيزة الدولة المختصة، أو حق في إطار األحكام القضائية الدولية، وذلك إذا ما تعمق 

قامة التصرف غير  ذا ما تعمق بتحديد مسؤولية الدولة وا  بتحديد مسؤولية الدولة، وا 
 .2أو الطمب من الدولة المسؤولة التوقف عن االنتياك وعدم التكرار المشروع

وتشير ممارسات الدول أيضا بشأن الترضية إال أنيا يمكن أن تأخذ شكل اإلقرار  
بعدم مشروعية الدول المسؤولة، ففي قضية مضيق كرفو نجد أن محكمة العدل الدولية قد 

. 3طانيا في المياه اإلقميمية األلبانيةقدت بعدم مشروعية األفعال التي اقترفتيا بري
، لو أن يحكم (محكمة العدل الدولية الجنائية)ومن جية أخرى فإن القضاء الدولي  

نما ال يوجد من  في آن واحد لتعويض والترضية، ويمكنو أن ال يعتد بالترضية فقط، وا 
جل غير وجود تدابير تعويضية إلصالح الضرر، ألن الترضية ضرورية لمسح آثار الخ

                                                           
نيل محمود حسن، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي اإلنساني، دار الجامعة الجديدة، مصر  - 1

. 331، ص 2009
 192عميمر، مرجع سابق، ص  نعيمة - 2
 .334جمال عبد الفتاح عثمان، مرجع سابق، ص  - 3
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المشروع، والعودة إلى العالقات الطبيعية بين الدول، من أجل تحقيق األىداف بموجب 
. احترام ىذه الطبيعة في الترضية وتجسيدىا في إطار اليدف المسطر لو 

وترتبط أىمية الترضية بالفعل غير المشروع وبمدى االنتياك الخطير أو العادي  
الدولة المضرورة مباشرة، حيث تعتبر الترضية من  لاللتزامات خاصة تمك المرتبطة بحقوق

أىم الصور التي تؤدي إلى إنصاف الدول وتحقيق الغاية من إصالح الضرر وىي العودة 
. 1إلى عالقات دولية جديدة بين الدول 

ن كان يعوض عنو بإرجاع الحالة  وفي األخير يجدر الذكر بأن الضرر المادي،  وا 
إلى ما كانت عميو أو الحصول عمى مبمغ نقدي، إال أن ىذه القاعدة ليست مطمقة، إذ 
يمكن لمدولة أن تكتفي بطمب اإلرضاء السياسي أو الترضية عن طريق إدانة المعتدي 

بقرار من منظمة دولية أو حكم من محكمة دولية 
 
 

 

                                                           
 .294، 293نعيمة عميمر، مرجع سابق، ص  - 1
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في سياق بحثنا وتحميمنا ألحكام التي تنظم جريمة العدوان في ظل النظام األساسي  
لممحكمة الجنائية الدولية تبين لنا أن ىذا الموضوع ال يزال يثير حساسية الدول في معالجتو 

وىذا رغم كل الجيود التي بذلتيا بعض الييئات الدولية إليجاد تعريف ليذه الجريمة نظرا 
 .مؤيدين ومعارضين لوضع تعريف لياالوجود 

ومن ضمن التعاريف التي اعتمدت في المحافل الدولية والدراسات األكاديمية التعريف  
الذي تضمن تعريفا الجريمة  3314المختمط الذي تبنتو الجمعية العامة من خالل قرارىا رقم 

مکرر  8لنص المادة  العدوان وىو ما أخذت بو المحكمة الجنائية الدولية من خالل إقرارىا
:  ومن خالل ىذه الدراسة توصمنا إلى النتائج التالية. من نظاميا األساسي

مازال إلى يومنا ىذا تضارب حول تعريف العدوان بين المؤيدين الذين يؤمنون أن  -1
التعريف ضمان لمبدأ الشرعية، والمعارضين الذين يخشون من أن وضع تعريف محدد قد 

نو فيسمح بإفالت مرتكبي جريمة العدوان من العقاب بسبب عدم دقة يؤتي عكس المرجو م
. التعريف

ليا، حيث عرفتو " رسمي"لقد تم التوصل إلى تعريف جريمة العدوان واعتماد تعريف  -2
المحكمة الجنائية الدولية عمى أنو قيام شخص ما لو وضع يمكنو فعال من التحكم في العمل 

من توجيو ىذا العمل بتخطيط أو إعداد أو بدأ أو تنفيذ فعل  السياسي أو العسكري لمدولة أو
وىو . عدواني يشكل بحكم طابعو وخطورتو ونطاقو انتياكا واضحا لميثاق األمم المتحدة

وىو ما أخذت بو المحكمة  3314تعريف مختمط اعتمدتو الجمعية العامة في قرارىا رقم 
. الجنائية الدولية

ادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والتي ظن الجميع الص 3314وجدنا أن القرار  -3
أنو الحل الجيد واألخير إلشكالية تعريف العدوان لم يعد لو أي صدی بعد إنشاء المحكمة 

.  2010الجنائية الدولية ووضع تعريف لو من خالل المؤتمر االستعراضي بكمباال سنة 
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ن ضمن االختصاص الموضوعي لممحكمة أنو وبعد مؤتمر كمباال تم إدراج جريمة العدوا -4
. الجنائية الدولية

أن إجراءات تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان من  -5 
خالل سمطة اإلحالة الممنوحة لمجمس األمن، تتحكم فييا السياسة أكثر من القانون، فحق 

دول الكبرى وحمفائيا، مما يعني سيولة الفيتو الممنوح ألعضائو الدائمين، يحمي مصالح ال
اإلفالت من العقاب جراء ارتكابيا العدوان، حيث تغمب مصالح الدول الكبرى عمى موازين 

 .القانون الدولي

أن المحكمة الجنائية الدولية أقرت المسؤولية الجنائية الدولية الفردية لمرتكبي جريمة  -6
ات والصفة الرسمية لفاعمييا، حيث أنيا أساسا العدوان وأكدت فكرة عدم االعتداد بالحصان

. متوقعة من كبار المسؤولين عسكريين كانوا أو مدنيين

أن المسؤولية الدولية الجنائية تكون لألفراد فقط، إذ ال يمكن مساءلة الدولة جنائيا إنما  -7
. تكون مسؤوليتيا مدنية

ز انتياكيا تحت أي حجة أو أن تجريم العدوان بات قاعدة دولية قطعية آمرة ال يجو -8
. ذريعة فميس مقبول أي مبرر الرتكاب العدوان 

: وفي ختام دراستنا ارتأينا تقديم مجموعة من االقتراحات 

عمى الدول اإلفريقية السعي إلى االنضمام إلى المنظمات العالمية التي تيتم بالشؤون  -1 
رأييا ومحاولة توفير الحماية لمدول الدولية وحفظ السمم واألمن الدولي وذلك من أجل إعطاء 

. اإلفريقية من أي عدوان

يجب تدريس القانون وخاصة القانون الدولي الجنائي في المؤسسات العسكرية وتوعية  -2
العسكريين وتنبيييم أن جريمة العدوان جريمة خطيرة تمس سيادة الدولة ويجب التصدي ليا، 
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ريمة، وأن إطاعة أوامر الرئيس فييا ال تعد وأن ال حصانة يعتد بيا بالنسبة ليذه الج 
 .مانعا من موانع المسؤولية

االىتمام بتوعية قيادات وأفراد القوات المسمحة في دول العالم والدول العربية بشكل  -3
.  خاص بمبادئ القانون الدولي الجنائي وذلك عبر عقد دورات ليم و توجيو اإلرشادات

ما تتعرض لمعدوان ال بد ليا من إنشاء منظمة متخصصة بما أن الدول العربية كثيرا  -4
. القمع العدوان األجنبي

بما أن إثبات وقوع عدوان يحتاج لمتصويت اإليجابي لألعضاء الخمسة الدائمين في  -5 
غير أن  مجمس األمن سيكون مشموال في كل مرة يكون فييا مرتكب العدوان عضوا دائما،

ضغوطات الرأي العام الدولي والمحمي ليذه الدول عمى حكوماتيا قد يثنييا عن ارتكاب 
جريمة العدوان، لذا يجب عمى المنظمات غير الحكومية العمل حثيثا عمى توعية ىذه 
جريمة " المجتمعات والشعوب بخطورة تدخالت حكوماتيا وجيوشيا في دول أخرى، وأن ذلك 

. لمحضارة أو الديمقراطية كما تدعيوليس نقال " عدوان

التزام الدول بعدم منح المجوء السياسي لمرتكبي الجرائم الدولية حتى ال يتخذونو ذريعة  -6 
. من أجل اإلفالت من العقاب
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر

 :المواثيق الدولية -أوال

 ، الصادر بمؤتمر األمم المتحدة1945جوان  26ميثاق األمم المتحدة المبرم في . 1

األنظمة  -ثانيا. 1945أكتوبر  24الخاص بنظام الييئة الدولية، دخل حيز النفاد بتاريخ 
 :األساسية لممحاكم الجنائية الدولية

الئحة المحكمة العسكرية الدولية لطوكيو المنشأة بقرار من القائد األعمى لقوات . 1 

. 1946في جوان " مارك آرثر" الحمفاء في الشرق األوسط 

 8الئحة المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ المنشأة بموجب اتفاق لندن المنعقد في . 2 
. 1945أوت 

 1989جويمية 17ائية الدولية المنعقد في روما في نظام روما األساسي لممحكمة الجن. 3 
من قبل مؤتمر األمم المتحدة الدبموماسي لممفوضين، المعني بإنشاء محكمة 

، المعدل بموجب المؤتمر 2002جويمية 1 جنائية دولية والذي دخل حيز النفاد في
االستعراضي المتعمق بتعديل النظام األساسي، المصادق عميو من طرف جمعية 

.  2010جوان  11الدول األطراف المنعقد بكمباال في 

قرارات منظمة األمم المتحدة  -ثالثا

التاسعة  ، في الدورة1974ديسمبر  14الصادر بتاريخ ( 29 -د)  3314الالئحة رقم . 1
والعشرون لمجمعية العامة لألمم المتحدة المتعمق بتعريف العدوان  
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 المراجع

: الكتب

 الكتب العامة  

، دار النيضة العربية، ، مصر، 2أبو الخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية، ط. 1

.2006 

. 2009، دار ىومة، الجزائر، 1أحمد بشارة موسی، المسؤولية الجنائية الدولية لمفرد، ط. 2
 ، 1أحمد محمد عبد المطيف، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتيا، نظاميا األساسي، ط. 3

أعمر يحياوي، قانون المسؤولية الدولية، . 4. 2013الييئة المصرية العامة لمكتاب ، مصر، 
. 2009، دار ىومة، الجزائر،  1ط

 أيمن عبد العزيز محمد سالمة، المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية،. 5 
. 2006، دار العموم ، مصر،  1ط

القانون الدولي الجنائي الموضوعي، الجريمة الدولية والجزاء  بدر الدين محمد شبل ،. 6 
  .2011، دار الثقافة، عمان،  1الجنائي، ط

الحماية الدولية الجنائية الدولية لحقوق اإلنسان وحرياتو األساسية، دراسة في المصادر  
. 2011الثقافة، األردن،  ، دار 1واآلليات النظرية والممارسة العممية، ط

. 9. 1995، منشورات دحمب ، الجزائر،  1عامر تونسي، المسؤولية الدولية، طبن . 8 
جمال عبد الفتاح عثمان، المسؤولية الدولية عن عمميات البث المباشر، لمحدود في 

. 2009، دار الكتاب القانوني، مصر،  1ضوء أحكام القانون الدولي، دراسة مقارنة، ط
، دار ىومة، الجزائر،  1نون الدولي المعاصر، طجمال ونوقي، جرائم الحرب في القا. 10

.2013 



 المراجعالقائمة 
 

111 
 

 1حسن عمي الدنون، المبسط في المسؤولية المدنية، الرابطة السببية، الجزء الثالث، ط. 12
.  2006دار وائل لمنشر، عمان، 

، دار اليدی،  1حسينة الخيري ، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة، ط. 13
 2006.الجزائر

الد مصطفى فيمي، المحكمة الجنائية الدولية، النظام األساسي لممحكمة والمحاكمات خ. 14
  2011، دار الفكر الجامعي ، مصر،  1والجرائم التي تختص بيا، ط

 دولمي حمد نجار، وآخرون، الجرائم التي تختص بيا المحكمة الجنائية الدولية، ىذا. 15

. ن.س . ن ، د .ب.ن، د.د.،د 1ارين، طالمرجع يحتوي آراء استشارية ليؤالء المستش

، 2رشاد السيد، القانون الدولي العام في ثوبو الجديد، دائرة المطبعة الوطنية، ط . 16 
.  2011عمان، 

، دار إثر لمنشر والتوزيع، عمان،  1رياض صالح أبو العطا، القانون الدولي العام، ط. 17

.2010 

 ، 1دولية وتطور القانون الدولي الجنائي، طزياد العيتاني، المحكمة الجنائية ال. 18

. 2009منشورات الحمبي الحقوقية ،لبنان، 

، دار الثقافة،  1سييل حسين الفتالوي، عماد محمد ربيع، القانون الدولي اإلنساني، ط. 19 

. 2009عمان، 

،  1السيد عبد الوىاب عرفة، الوسيط في التعويض المدني عن المسؤولية المدنية، ط. 20 

.  2005ار المطبوعات الجامعية ، مصر، د

، دار   عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء األول، ط. 21
. ن.س . ىومة، الجزائر ، د 
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 الكتب  متخصصة 

 الجامعي، مصر، ، دار الفكر 1عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، ط. 1
عبد القادر البقيرات ، العدالة الجنائية الدولية، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد . 23. 2004
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مــلخص المذكرة 

 
شٓذخ اإلَساٍَح عثش عصٕسْا انًخرهفح، اسذكاب أشذ انجشائى ٔحشٍح تحك اإلَساٌ،   

ٔ نعم أكثشْا شُاعح ٔ ذذيٍشا، يا ذى خالل انحشتٍٍ انعانًٍرٍٍ األٔنى ٔ انثاٍَح، انهرٍٍ خهفرا 

ٔ نكًُٓا نى . فً انراسٌخيالٌٍٍ انمرهى ٔ انجشحى ٔ انًششدٌٍ ٔ ذذيٍش ْائم غٍش يسثٕق 

ذكَٕا انٕحٍذذٍٍ فً صيُُا انًعاصش، حٍث شٓذ انعانى حشٔتا ٔ َضاعاخ يسهحح دٔنٍح ٔ غٍش 

دٔنٍح، اسذكثد خالنٓا جشائى دٔنٍح، نعم يٍ أخطشْا جشًٌح انعذٔاٌ، انرً ذٓذد انسالو 

ال تذ يٍ إَشاء  ٔ نضًاٌ عذو إفالخ يشذكثً انجشائى انذٔنٍح يٍ انعماب، كاٌ. انعانًً تشيرّ

لضاء جُائً دٔنً دائى، فثزند جٕٓد حثٍثح نٓزا انغشض، يٍ طشف انهجُــــــح انمإٍََــــــح 

انراتعــــح نأليى انًرحذج ٔ الحما يٍ طشف انهجُح انرحضٍشٌح نأليى انًرحذج، انرً كهفد 

عماد يؤذًــــش تانعًم عهى إَشاء لضاء جُائً دٔنً دائى، ٔ ْٕ يا ذى تانفعم عهى إثـــش اٌ

نهًفٕضٍــٍ انذتهٕياسٍٍٍ ٔ انزي أسفش عٍ إَشاء انًحكًح انجُائٍح انذٔنٍح،  1998سٔيا عاو 

 . 2002دخهد حٍض انُفار عاو 

جشًٌح : ٔ لذ حصش َظايٓا األساسً اخرصاصٓا، فً أستعح جشائى دٔنٍح ٔ ًْ 

ٔ نكٍ َظشا نهرثاٌٍ . اإلتادج انجًاعٍح، جشائى انحشب انجشائى ضذ اإلَساٍَح ٔ جشًٌح انعذٔاٌ

انكثٍش نٕجٓاخ َظش انذٔل حٕل ذعشٌف جشًٌح انعذٔاٌ، يُح نهًحكًح انجُائٍح انذٔنٍح 

حٍث َصد انفمشج انثاٍَح يٍ انًادج . تعذ اعرًاد حكى تٓزا انشأٌ اخرصاص انُظش فٍٓا، ٔ نكٍ

ذًاسط انًحكًح االخرصاص )) انخايسح يٍ انُظاو األساسً نهًحكًح انًزكٕسج عهى أَّ 

ٌعشف جشًٌح  123ٔ  121عهى جشًٌح انعذٔاٌ يرى اعرًذ حكى تٓزا انشأٌ ٔفما نهًادذٍٍ 

ٔ ٌجة . اخرصاصٓا فًٍا ٌرعهك تٓزِ انجشًٌحانعذٔاٌ ٔ ٌضع انششٔط انرً ذًاسط انًحكًح 

ٔ ظم األيش ((. أٌ ٌكٌٕ ْزا انحكى يرسما يع األحكاو راخ انصهح يٍ يٍثاق األيى انًرحذج

( أٔغُذا)عهى حانّ، إنى غاٌح اَعماد انًؤذًش االسرعشاضً نُظاو سٔيا األساسً فً كًثاال 

انصادس  3314سد فً انمشاس سلى عذٔاٌ، ٌشذكض عهى يا ٔالذى ذثًُ ذعشٌف  ، أ2010ٌٍعاو 

.  1974عٍ انجًعٍح انعايح نأليى انًرحذج عاو 
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