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 تجريم العدوان في القانون الدولي الجنائي الراهن_

 
 ، دحماني عبد السـالمد. 

 جامعة بجايةأستاذ محاضر أ، 

 مقـدمـة:
تبرز أهمية تحديد مفهوم العدوان لما له من دور وأثر على نظام األمن 
الجماعي الدولي، وللعالقة الوثيقة بين أعمال العدوان وأسس وعناصر النظام 
القانوني الذي يحرم استخدام القوة في العالقات الدولية.كما أنه من صالح المجتمع 

ول المتنازعة حول تفسيرها، الدولي عدم ترك تلك األعمال ألهواء وأغراض الد
ن لم تصل إلى  خاصة في ظل تزايد الصور التي تتماثل مع صور جريمة العدوان وا 

 . (1)درجة خطورته باعتبار أنها لم ترق لمفهوم النزاع المسلح 

أرجأ النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بالنظر في 
جريمة العدوان إلى حين اعتماد حكم بهذا الشأن من قبل مؤتمر لمراجعة النظام 

يعرف جريمة العدوان ويضع ، من النظام 122و 121وهذا وفقا للمادتين 
ها فيما يتعلق الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاص

 .  (2)بهذه الجريمة 
                                                             

مجلددددة مركدددز بحددددو  ، (العدددددوان ومددددو المسددددؤولية عنهددداتعريددددف جريمدددة )، محمدددد الشددددين أشدددرف -1
 .442ص. ، 8002جويلية ، 82العدد ، الشرطة

تددددنص الفقددددرة الثانيددددة مددددن النظددددام األساسددددي للمحكمددددة الجنائيددددة الدوليددددة علددددى أن المحكمددددة تمددددارس  -2
يعدددرف  121، 121اختصاصدددها علدددى جريمدددة العددددوان متدددى اعتمدددد حكدددم بهدددذا الشدددأن وفقدددا للمدددادتين 
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كلفت اللجنة التحضيرية بإعداد مقترحاتها فيما يتعلق ، في هذا الصدد
بتعريف جريمة العدوان وتحديد أركانها بما في ذلك وضع الشروط التي تمارس 

فقرة  5المحكمة بموجبها اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة تماشيا مع المادة 
 .(1)اسيمن نظامها األس 2

وعليه نطرح اإلشكالية التالية ما مفهوم جريمة العدوان في ظل القانون 
لإلجابة على اإلشكالية المطروحة ندرس في ما يلي و الجنائي الدولي الراهن؟

 مجموعة من النقاط لفك اللبس عن مفهوم هذه الجريمة وأبعادها.

 أوال: المحاوالت األولى لتجريم "العدوان" وتحديدمفهومه
بل سبق هذا ، ليلةو  تظهر الحاجة على تعريف العدوان بين يوم لم

، ومواثيق دولية جرمت العدوان، التعريف بنحو أكثر من نصف قرن معاهدات
وجعلت منه جريمة دولية تعصف بالسلم واألمن الدوليين التي أنشئت من أجل 

اوالت نظرا ألن المحو  ومن قبلها عصبة األمم.، الحفاظ عليهما األمم المتحدة
قرانها  بجزاء جنائي لم تظهر إال بعد أن الجادة في تحديد مفهوم جريمة العدوان وا 

، لذلك فسوف نتطرق فقط إلى المحاوالت (2)وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها 
، حي  بدأت جهود منظمة األمم المتحدة لتجريم العدوان 1415التي بذلت بعد سنة 

إشكاليات عدم وضع تعريف محدد للعدوان بميثاق ووضع تعريف لها؛ ظهرت أولى 
األمم المتحدة أثناء وضع النظام األساسي لمحكمتي نورمبرغ وطوكيو في أعوام 
                                                                                                                                               

العدوان ويضدع الشدروط التدي بموجبهدا تمدارس المحكمدة اختصاصدها فيمدا يتعلدق بهدذه الجريمدة. جريمة 
 ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم المتحدة.

 .162ص. ، المرجع السابق، محمد الشين أشرف -1
المسدلحة ) دراسدة فقهيدة فدي ضدوء أحكدام حقدوق اإلنسدان اثنداء النزاعدات ، د. منتصر سعيد حمدودة -2

ص. ، 2002، مصددددر، اإلسددددكندرية، دار الجامعددددة الجديدددددة للنشددددر، 1ط ، القدددانون الدددددولي اإلنسدددداني(
226. 
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وتم النص ألول مرة على تطبيق جزاء جنائي )عقوبة( لكبار مجرمي  1416، 1415
 الحرب العالمية الثانية.

الركن الشرعي القائل برغ تمسك محامو المتهمين بتخلف نفأمام محكمة نور 
بأنه ) ال جريمة وال عقوبة إال بنص( في الجرائم محل المحاكمة نظرا لعدم 

. (1) وبالتالي فال وجود لما يسمى بالحرب العدوانية، وجود تعريف محدد للعدوان
إال أن قضاة هذه المحكمة دحضوا هذا الدفع بأن "الركن الشرعي في جرائم ضد 

وثابت في المواثيق السابقة ال سيما ، قانون الدولي العامالسالم يعد مستقرا في ال
وقرار ، 1421ومشروع المعونة المتبادلة لعام ، 1422ميثاق "بريان كيلوج" لعام 

وفي المبادئ السبعة التي اقرتها ، 1421الجمعية العامة لعصبة األمم لعام 
والتي  1416الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها األولى في نهاية عام 

صاغتها لجنة القانون الدولي ورد في المبدأ السادس منها تجريم العدوان 
 باعتباره أحد الجرائم ضد السالم وهو:

عتداء، أو أو السعي إلى إثارة أو مباشرة حرب ا، أو اإلعداد، التدبير -1
 أو المواثيق الدولية. التفاقياتواحرب مخالفة للمعاهدات أ

في خطة عامة أو مؤامرة الرتكاب أحد األفعال المذكورة في  االشتراك -2
 . (2)الفقرة السابعة 

والذي استهدف تضمين  1415وبالرجوع إلى مؤتمر "سان فرانسيسكو" لسنة 
كان اإلختالف حول ضرورة وضع ، ميثاق األمم المتحدة تعريفا محددا للعدوان

                                                             
عرفددت المددادة السادسددة مددن محكمددة نددورمبرغ الجددرائم ضددد السددالم أنهددا تتكددون مددن أي مددن األعمددال -1

والشدروع فيهدا بشدرط أن يكدون األمدر متعلقدا بحدرب ، واإلعدداد لهدا، المادية اآلتيدة: )...التخطديط للحدرب
أو التددرمر بقصددد القيددام بددأي ، أو االشددتراك فددي خطددة عامددة، واإلخددالل بالمعاهدددات والمواثيددق، عدوانيددة

 حرب عدوانية...(
 .226ص. ، المرجع نفسه، د. منتصر سعيد حمودة -2
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تلك المحاولة عندئذ بالفشل إذ باءت ، تعريف للعدوان بين الدول قد بلغ ذروته
بإعالن الوفود المشاركة في المؤتمر أن أي صياغة لتعريف العدوان ستقيد من 

 وتحد من المرونة المطلوبة لتفعيل دور المنظمة.، الدولي سلطات مجلس األمن

لم تتوقف جهود الجمعية العامة لألمم المتحدة عند هذا الحد في التصدي 
ة القانون الدولي عدة مقترحات لتعريف العدوان. حي  قدم إلى لجن، للعدوان

لكن من المالحظ أنه لم يتم التحديد النهائي لمضمون وأركان جريمة العدوان 
نظرا الختالف الرؤو والحجج لوضع تعريف للعدوان من عدمه؛ فتزعمت 

الداعي لعدم وضع تعريف محدد  االتجاهالواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا 
واستندوا في ذلك إلى أن وضع هذا التعريف إنما يعد استجابة لطلب  ،للعدوان

كما ، الدول التي تأخذ نظمها القانونية بالنظام الالتيني أي تبني النص المكتوب
أن المجتمع الدولي ال يوجد به سلطة قضائية مهمتها الفصل فيما ينشأ بين 

صفة األحكام  الدول من نزاعات قانونية وذلك بموجب قرارات ملزمة لها
حي  أن محكمة العدل ، القضائية الوطنية من حي  الحجية والتنفيذ الجبري لها

 االعتراضقراراتها ليست ملزمة كما أن سلطات مجلس األمن يعوقها حق 
 الدولي )الفيتو(.

بأن حججهم في غير  االتجاه( على أصحاب هذا Aronanuيرد الباح  )
ألن السائد ، محلها بيد أن النصوص المكتوبة ليست عيبا في النظام الالتيني

في القانون الدولي العام هو بكافة فروعه هو تدوين قواعده حتى وأن كان 
كما أن السلطات الممنوحة إلى األمم المتحدة ومجلس األمن في ، أصلها عرفي

ع العدوان أثبت الواقع العملي عدم فعاليتها مجال حفظ السلم واألمن الدولي لرد
بمفردها بدليل هذه الحروب العدوانية العديدة التي حدثت وال زالت تنشب في 

كما أن تعريف العدوان خطوة مهمة وضرورية نحو ، عصر التنظيم الدولي
انشاء قضاء دولي جنائي دائم يختص بالنظر في الجرائم الدولية ال سيما 
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وهي  –أما حجج انصار وضع تعريف محدد للعدوان . (1)جريمة العدوان 
يرون بأن وضع هذا التعريف يجعل  حي تبدو أكثر منطقية؛  -معظم الدول

فكرة الجريمة الدولية أكثر وضوحا وتحديدا ويسهل مهمة القاضي الجنائي 
كما أن ، الدولي في تطبيق ما يوافق من عقوبات على مرتكب جريبة العدوان

ريف يعد نوعا من التدابير الوقائية التي سوف تساعد على وضع هذا التع
مما يساهم ، احجام البعض مستقبال على ارتكاب هذه الجريمة الدولية الخطيرة

 .(2)في حفظ السلم واألمن الدوليين بصفة عامة 

في موقف المؤيد باعتبار أن حججه دامغة، كما أنه يعبر  االتجاهيجعلنا هذا 
عن غالبية المجتمع الدولي مما يعطيه تأييدا لوضع تعريف محدد لجريمة العدوان 

 لمعاقبة مرتكبيها والقصاص العادل منهم وحماية حقوق الضحايا. 

 .ثانيا: معوقات إيجاد تعريف موحد لجريمة العدوان

من بين المشكالت التي حظيت باهتمام المؤتمرين في مؤتمر األمم المتحدة 
بالعاصمة  1442إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية والمنعقد في جويلية من سنة 

اإليطالية روما، مشكلة العالقة بين اختصاص المحكمة بالنظر في جريمة العدوان 
متحدة بالنظر في هذه الجريمة، واختصاص مجلس األمن المستمد من ميثاق األمم ال

حي  أبدت الدول الدائمة في مجلس األمن تمسكها عن هذا االختصاص بعدم جواز 
مباشرة المحكمة الختصاص النظر في جريمة العدوان إال بعد أن يقرر المجلس 
ارتكاب دولة المتهم لهذه الجريمة بإلزامية قرار المجلس للمحكمة، وعلى العكس من 

ت دول أخرو حماية استقالل المحكمة في تفريد المسؤولية الجنائية  ذلك فقد أراد
 لألشخاص  المحميين.

                                                             
1- Aroneanu, La définition de l’agression, Paris, 1922, p. 142. 
2- Aroneanu, op. cit, p. 142 
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لك أن بعض الدول تراوغ في تحديد هذا المفهوم، وكان من كذالجدير بالذكر 
جريمة  2001المفترض أن تناقش الدورة التحضيرية الثامنة التي عقدت في سبتمبر 

سبتمبر في الواليات  11شته إال أن أحدا  العدوان بعد أن تم تشكيل لجنة لمناق
المتحدة األمريكية قد أثرت على الموضوع وأجلت حسم مسألة العدوان، واشتملت 
االقتراحات على إيجاد دور لمحكمة العدل الدولية في تحديد مفهوم للعدوان، ووجود 

دل دور لمجلس األمن أو الجمعية العامة لألمم المتحدة بطلب فتوو من محكمة الع
 الدولية. 

مما الشك فيه أن الدول العربية والعديد من دول العالم الثال  تعد من أهم 
. ومن أبرز النقاط التي تقترحها (1)المدافعين عن وجود تحديد قاطع لجريمة العدوان 

تلك الدول إدخال جريمة االستيطان بوصفها أحد أشكال جريمة العدوان، وليس الغزو 
المسلح فقط، كما أن بعض الدول الكبرو كالواليات المتحدة األمريكية ترو في اعتماد 

 .(2)تعريف قاطع للعدوان خطورة على رجالها العسكريين 
والى أن تتخلى الدول ، دول األطراف تعريفا للعدوانإلى أن تعتمد جمعية ال

فال شك أن ، الكبرو عن مصلحتها العظمى من أجل صالح المجتمع الدولي
مجلس األمن يظل السلطة الدولية الوحيدة المختصة بالنظر إلى المسؤولية 

ويحق ، الجنائية الدولية لألشخاص المسؤولين عن ارتكاب جريمة العدوان
                                                             

، مددددن طددددرف الدددددول العربيددددة التاليددددة: الجزائددددر 1992جويليددددة  2حسددددب إقتددددراح معدددددل ومقدددددم يددددوم  -1
، الكويدددت، الجماهيريدددة العربيدددة الليبيدددة، العدددراق، اإلمدددارات العربيدددة المتحددددة، البحدددرين، العربيدددة السدددعودية

تددونس والدديمن فددإن جريمددة العدددوان ، السددودان، السددوريةالجمهوريددة العربيددة ، قطددر، سددلطنة عمددان، بنددان
جريمدة " ترتكددب مدن طددرف شددخص يتبدوأ مركددز قيددادة وحتدى إدارة أعمددال سياسددية أو عسدكرية فددي بلددده 

فددي حددريتهم واسددتقاللهم ، فددي تقريددر مصدديرهمأو حرمددان شددعوب أخددرو مددن حقددوقهم ، وضددد دولددة أخددرو
، بدداللجوء إلددى القددوة المسددلحة للتهديددد أو انتهدداك السدديادةخالفددا لمددا جدداء فددي ميثدداق األمددم المتحدددة وذلددك 

 A/CONF.183/C.1/L.56الوحدة الترابية أو االستقالل السياسي لهذه الدولة أو الحقوق شعبها"
- http://huquq.com/rights/crimes.htm  date de  visite du site est le 

:37 /11/2008 à 17 102 
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، ل لجان تحقيق دولية للتحقيق في جرائم العدوان المرتكبةللمجلس أن يشك
وتوجيه االتهام لهم تمهيدا ، وتحديد مسؤولية األشخاص المرتكبين لتلك األعمال

. بهذا الحصوص بدت اللجنة متجهة نحو وضع تعريف  للعدوان (1)لمحاكمتهم 
يجمع بين صيغة عامة وقائمة ضيقة من التصرفات المختارة من بين تلك 

 .(2)الواردة في قرار الجمعية العامة المتعلق بتعريف العدوان 

ثالثا: إدراج جريمة العدوان في النظام األساسي للمحكمة الجنائية 
 الدولية.

والنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بجريمة العدوان حي  واضع هتما
أدرجت ضمن الجرائم شديدة الخطورة التي تخضع الختصاص هذه المحكمة 

حي  تناولتها ، نظرا لكونها إحدو الجرائم موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره
وقد أشارت المادة ذاتها في الفقرة ، )د( من النظام األساسيو فقرة )أ( 5المادة 

إلى أن المحكمة تمارس اختصاصها في جريمة العدوان متى اعتمد حكم ، 2
يعرف جريمة العدوان  (3)من النظام نفسه  121و، 121بهذا الشأن وفقا للمادتين 

ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه 
ذات الصلة من أن يكون هذا الحكم متسقا مع األحكام  على أنه يشترط، الجريمة

                                                             
 .470ص.، السابقالمرجع ، محمد الشين أشرف -1

)إنشدددداء المحكمددددة الجنائيدددة الدوليددددة )دراسدددة فددددي ضددددوء نظدددام رومددددا عددددام ، د.علدددوان محمددددد يوسدددف -2
 .842ص.، 8008جانفي ، العدد األول، السنة العاشرة، مجلة األمن والقانون، (1992

مددادة مددن النظددام األساسددي بالتعددديالت الخاصددة بالنظددام األساسددي كمددا تتعلددق ال 181تتعلددق المددادة  -3
 باستعراض النظام األساسي. 181
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. إال أن النظام االساسي لم يتضمن تعريفا لها كما تم (1)ميثاق منظمة األمم المتحدة 
مع الجرائم األخرو الداخلة في اختصاصها )اإلبادة الجماعية، الجرائم ضد 

 .(2)اإلنسانية، وجرائم الحرب( 
لكددن مجددرد كددون ، جريمددة العدددوان كمبدددأ فقددطإن اختصدداص المحكمددة بددالنظر فددي 

المحكمدددة مختصدددة بدددالنظر فدددي هدددذه الجريمدددة يعندددي أن واضدددعي النظدددام أرادوا لهدددا أن 
كمددا نبهددت عدددة وفددود فددي مددؤتمر ، تكددون مددزودة بسددلطات علددى قدددر كبيددر مددن األهميددة

رومدددا بدددأن حرمدددان المحكمدددة مدددن اختصددداص النظدددر فدددي جريمدددة العددددوان يعدددد بمثابدددة 
مددع مددا يعنيدده ذلددك مددن حرمددان المحكمددة مددن ، برغنالددوراء بالنسددبة لنظددام نددور  الرجددوع إلددى

المسدددؤولين عدددن جريمدددة تعدددد األخطدددر مدددن بدددين و  مالحقدددة القدددادة السياسددديين والعسدددكريين
ولددذا فمددن المددأمول أال يطددول الوقددت ، الجددرائم التددي تمددس المجتمددع الدددولي فددي مجموعدده
لشددروط التددي بموجبهددا تمددارس المحكمددة الددذي يددتم فيدده تعريددف جريمددة العدددوان وتحديددد ا

 اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة.
طرحت ثالثة آراء في تحديد تعريف العدوان في مشروع النظام األساسي 

اصطدم كل منها بمعارضة بعض الدول حي  قيل أن جريمة العدوان ، للمحكمة
، فيذه(األمر بالعدوان أو تن، اإلعداد، سلوك )مثل التخطيط’هي عبارة عن

وقد ، ’يرتكبه أشخاص يمارسون القيادة السياسية أو العسكرية في الدولة المعنية
جرو تنحية هذا الخيار الذي يقدم تعريفا غاضا لجريمة العدوان دون أن يشير 
إلى األركان المنشئة للجريمة مع ما يعنيه ذلك من عدم احترامه لمبدأ شرعية 

 الجرائم. 

                                                             
نشدددأتها ونظامهدددا األساسدددي مدددع دراسدددة  -)المحكمدددة الجنائيدددة الدوليدددة، د. بسددديوني محمدددود شدددريف -1

 ، 8001، طبعدددددة نددددادي القضددددداة، لتدددداريا لجددددان التحقيدددددق الدوليددددة والمحددددداكم الجنائيددددة الدوليدددددة السددددابقة(
 .807ص.

، الدوليدددة عدددن انتهاكدددات قواعدددد القدددانون الددددولي اإلنسدددانيالمسدددؤولية ، د. نجددداة أحمدددد احمدددد إبدددراهيم -2
 .402ص ، 8009، مصر، اإلسكندرية، منشأة المعارف
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وهي ، باألعمال التي تشكل جريمة العدوان يضيف الخيار الثاني قائمة
أعمال ورد ذكرها في القرار الشهير للجمعية العامة لألمم المتحدة حول تعريف 

. لكن هذا الخيار تعرض بدوره للنقد الشديد وذلك انطالقا من أن (1)العدوان 
القرار المذكور وان كان يمكن أن يعد مناسبا لتقرير المسؤولية الدولية للدولة 

 المعتدية إال أنه ال يفيد في المقابل في تقييم المسؤولية الجنائية الفردية.
يمددددزج خيددددار ثالدددد  بددددين التعددددريفين السددددابقين؛ ويخلددددص إلددددى أن جريمددددة العدددددوان 
ترتكدددب حدددين يوجددده الهجدددوم المسدددلح الدددذي تقدددوم بددده الدولدددة ضدددد السدددالمة اإلقليميدددة أو 

تالل العسدددكري أو الضددم الشدددامل وذلدددك بهدددف االحدد، االسددتقالل السياسددي لدولدددة أخددرو
وقدد قيدل فدي إنكدار هدذا الخيدار أنده انتقدائي يسدتبعد أعمداال ، أو الجزئي إلقليم تلك الدولدة

خطيددرة مثددل الهجددوم المسددلح خاصددة الجددوي مندده أو البحددري والددذي ال تكددون الغايددة مندده 
 .(2)احتالل األراضي 

 رابعا: أركــان جريمة العدوان :
أناط مؤتمر روما الدبلوماسي بموجب الوثيقة الختامية له باللجنة 
التحضيرية عددا من المهام منها وضع حكم بشأن العدوان بما في ذلك تعريف 
وتحديد أركان هذه الجريمة والشروط التي تمارس بموجبها المحكمة الجنائية 

عقدت اللجنة  الدولية اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ومنذ ذلك التكليف

                                                             
المتعلقددةبتعريف جريمددة  1974الصددادرةفي عددام  1114توصددية الجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددة رقددم -1

 العدوان.

مدددذكرة ماجسدددتير فدددي ، ة()االختصددداص التكددداملي للمحكمدددة الجنائيدددة الدوليددد، دحمددداني عبدددد السدددالم  -2
 .11ص. ، 8007سنة ، كلية الحقوق سعد دحلب بالبليدة، القانون
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وانتهت الثامنة في  16/02/1444التحضيرية ثمان دورات ابتدأت األولى في 
 .  (1)على تعريف للعدوان  االتفاقدون ، 05/10/2001

لكن ما ينبغي اإلشارة إليه أن جل مشاريع النصوص السابقة قد تضمنت 
التحديد؛ حي  العديد من الثغرات والمفارقات بالنسبة لجريمة العدوان على وجه 

أن النصوص السابقة تعطي ميزة للدول األطراف لإلفالت من المالحقة عن 
جريمة العدوان وذلك فيما إذا كانت الدول الطرف في النظام االساسي قد 
رفضت قبول تعريف العدوان فعندئذ ليس للمحكمة ممارسة اختصاصها بالنسبة 

تي ستنضم للنظام االساسي في حين أن الدولة ال، لهذه الجريمة في مواجهتها
بعد اعتماد التعريف ستكون ملزمة به ولن يكون بوسعها التهرب من اختصاص 

 المحكمة بالنسبة لهذه الجريمة.
باإلضافة إلى ذلك فإن من المفارقة في النصوص السابقة أنها تعطي للمحكمة 
ه صالحية النظر في جريمة العدوان في مواجهة دولة غير طرف ) متى كانت هذ

الدولة غير الطرف قد ارتكبت جريمة العدوان على إقليم دولة طرف أو إقليم دولة 
غير طرف ولكنها قبلت باختصاص هذه المحكمة بالنسبة لهذه الجريمة( في حين 

 .(2)يتعذر مالحقة الدولة الطرف التي لم توافق على التعريف 
مما سبق، تأكد بأن واضعو النظام األساسي عملوا على تأجيل حسم مشكلة 
العدوان بدال من مواجهتها، وهو تبني الحل السياسي على حساب العدالة الجنائية 

من جانب العديد من الدول منها الدول العربية  لالنتقادالدولية وهو ما كان محال 
لمؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي  التي تأسفت في بيان لها في الجلسة الختامية

المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لعدم ادراج العدوان كجريمة معرفة في النظام 
                                                             

هيمنددة القددانون أم قددانون ، )المحكمددة الجنائيددة الدوليددة، د. باسدديل يوسددف، د. ضدداري خليددل محمددود -1
 .111، 112ص.ص. ، 2002، باإلسكندريةالهيمنة( منشأة المعارف 

منشدددورات الحلبدددي ، 1ط ، 1ج ، الددددولي اإلنسددداني افددداق وتحدددديات()القدددانون ، أ.داألشدددعل عبدددد اه -2
 .181ص. ، 8002، الحقوقية
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لعدد من السنوات حتى تمارس  االنتظاراالساسي مما يفرض على المجتمع الدولي 
 المحكمة اختصاصها في الجريمة ذاتها.

بموجب النظام االساسي للمحكمة وبما أن الركن الشرعي قد أصبح موجودا 
الجنائية الدولية، في مواده ذات الصبة بالتجريم، والعقوبة لذلك سوف نعرض بإيجاز 

تنتفي بتخلف أحد منها؛ فالركن المادي لهذه الجريمة لم  باقي أركان هذه الجريمة التي
التاسعة ينص عليه في النظام االساسي مثل ما تم مع الجرائم االخرو، إال أن المادة 

من هذا النظام نصت على أن المحكمة لها الحق بأن تستعين بأركان الجرائم عموما 
لذلك فدراسة أركان جريمة العدوان يرجع فيه  (1) 2، 1 ،6في تفسير وتطبيق المواد 

إلى النظرية العامة ألركان الجرائم لعدم وجود نص خاص لهذه الجريمة في النظام 
االساسي؛ فالركن المادي يتطلب توافر ثال  عناصر: السلوك اإلجرامي، والنتيجة 

عدوان عن اإلجرامية، والعالقة السببية بينهما وهي باختصار يتمثل في وقوع فعل ال
طريق استخدام القوة المسلحة صادر من كبار المسؤولين أو القادة في الدولة ضد 
دولة أخرو، وتكمن النتيجة في المساس بسالمة اراضي دولة ما أو استقاللها 
السياسي أو بسيادة هذه الدولة، أما عالقة السببية تتمثل في كون المساس بسالمة 

ياسي أو بسيادة هذه الدولة نتيجة وبسبب السلوك اراضي دولة ما أو استقاللها الس
العدواني الصادر من الدولة المعتدية ضد الدولة المعتدو عليها والذي يتخذ عدة 

 . (2)صور مختلفة 
، يكددون الددركن المعنددوي فددي هددذه الجريمددة قائمددا عندددما يتخددذ صددورة القصددد الجنددائي

ر مقصددود. القصددد المطلددوب فددال تقددع هددذه الجريمددة إذا ارتكددب فعددل العدددوان بخطددأ غيدد
، تددوافر قصددد خدداص  فددال يشددترط بالنسددبة لهددا ضددرورة، بشددأنها هددو القصددد العددام فقددط

فيجب أن يعلدم الجداني بدأن فعدل العددوان هدو فعدل غيدر مشدروع وأن مدن شدأنه المسداس 

                                                             
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 1فقرة  9المادة  -1

 .102ص. ، المرجع نفسه، د. منتصر سعيد حمودة -2
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إلدددى فعدددل  -أي الجددداني–كدددذلك يجدددب أن تتجددده إرادتددده ، بسددديادة الدولدددة المعتددددو عليهدددا
 .(1)ي المساس بالسيادة أو إلى إنهاء العالقات السلمية العدوان في ذاته أ

يقصد بالركن الدولي في جريمة العدوان وجوب وقوع فعل العدوان باسم 
أو عدة دول أو بناء على خطتها أو برضاها )أي وقوع فعل العدوان من ، دولة

دولة بطريق مباشر أو غير مباشر( على إقليم أو قوات أو سفن أو طائرات 
وبناء على ذلك ال تعتبر جريمة االعتداء قائمة ، أخرو أو عدة دول أخرودولة 

 .(2)إذا تخلف ركنها الدولي 
 

                                                             
المحدددداكم الدوليددددة ، ليددددةأهددددم الجددددرائم الدو -)القددددانون الدددددولي الجنددددائي ، القهددددوجي علددددى عبددددد القددددادر -1

 .22، 88ص ص، 8001، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى -الجنائية(

 يتخلف الركن الدولي وال تقع جريمة االعتداء في األحوال التالية: -2

إذا قددام ضددابط كبيددر لددو موظددف سددام دون إذن السددلطات المختصددة فددي الدولددة بفعددل عدددوان ضددد  - 
دولددة أجنبيددة   ففعددل العدددوان فددي هددذه الحالددة لددم يرتكددب باسددم الدولددة أو بندداء علددى خطددة وضددعتها تلددك 

 الدولة.
فدددراد ال اشدددتباك القدددوات المسدددلحة لدولدددة معيندددة مدددع أفدددراد أو مدددع شدددركة أو هيئدددة أو جماعدددة مدددن األ -

 يكونون دولة.
 مهاجمة سفن القراصنة لدولة معينة أو العكس. -
إذا كانددت بغيددر إذن الدولددة التددي تنتمددي إليهددا ، إغددارة عصددابات مسددلحة علددى قددوات الدولددة أو العكددس -

 العصابات المغيرة.
تنددداحرة الحدددرب األهليدددة بدددين قدددوات الثدددوار مدددن رعايدددا الدولدددة وقدددوات الحكومدددة أو بدددين الميليشددديات الم -

وكددددذلك العدددددوان الددددذي تشددددنه دولددددة تابعددددة ضددددد دولددددة متبوعددددة أو االشددددتباكات ، داخددددل الدولددددة الواحدددددة
 المسلحة التي تحد  بين الواليات التي تكون فيما بينها اتحادا فيدراليا. 

ولكددن علددى العكددس مددن ذلددك يعتبددر حربدددا عدوانيددة االشددتباك المسددلح بددين دول تكددون اتحددادا شخصددديا 
وتكدددون  -كاالنتددداب أو الوصدداية -أو االشددتباك بددين دولتددين تخضددع إحددداهما لنظددام دولددي)كنفدددرالي( 

فدددال يشدددترط أن يكدددون أطدددراف جريمدددة االعتدددداء دوال ذات سددديادة كاملدددة.... علدددى ، الثانيدددة ذات سددديادة
 .18، 11ص، المرجع السابق، عبد القادر القهوجي
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 خـاتمة:
ال تعتبر جريمة العدوان كغيرها من الجرائم الدولية األخرو الداخلة في 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ونقصد بذلك )جريمة الحرب، الجرائم ضد 
اإلنسانية، وجريمة اإلبادة الجماعية( وذلك نظرا لخصوصيتها باعتبار أن المسؤولية 

دوجة؛ فمن جهة مسؤولية الدولة التي يثيرها ارتكاب هذه الجريمة هي مسؤولية مز 
عن ارتكاب جريمة العدوان والتي يختص في إقرارها مجلس األمن الدولي لما له من 
سلطات لقمع هذه الجريمة. ومن جهة أخرو مسؤولية الفرد الجنائية من قادة 
سياسيين وعسكريين متحكمين في سلطة اتخاذ القرار في الدولة والتي تكون من 

الجنائية الدولية. لكن لحد كتابة هذه األسطر لم يتم ادراج أي اختصاص المحكمة 
تعريف وتحديد ألركان جريمة العدوان في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
رغم كل اإلهتمام الذي واكب هذا الموضوع، إال أن التفاؤل أضحى قائما باعتبار أنه 

الذي  2010جوان  11ألساسي في عند اختتام المؤتمر االستعراضي لنظام روما ا
أنعقد في "كمباال" وبعد مناقشات استمرت أسبوعين، أرسى المؤتمر تعريف جريمة 

 1411ديسمبر  11المؤرخ  1111العدوان على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
، واتفق الحضور على أن العدوان جريمة يرتكبها قائد سياسيأو عسكري والتي (1)

تشكل بحكم طابعها وخطورتها ونطاقها انتهاكا واضحا لميثاق األمم المتحدة، ولكن 
وفق شروط معينة وهي أوال أن ممارسة المحكمة لنظر جريمة العدوان مرهون بقرار 

انيا قد وقع، وعندها يمكنه بموجب واضح من مجلس األمن يكيف فيه أن عمال عدو 
الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة أن يحيل هذه الحالة إلى المحكمة بغض 
النظر عما إذا كانت الحالة المذكورة تنطوي على دول أطراف أو على دول غير 

                                                             
بأهميدددة بالغددددة لددديس فقدددط ألن الجمعيددددة  1974لسدددنة  1114تتمتدددع توصدددية الجمعيدددة العامددددة رقدددم  -1

مدن توصدية  4و 1العامة قد أقرته ولكدن ألنده مكدرس بشدكل كامدل لتعريدف العددوان وقدد بيندت المادتدان 
وفددي سددبيل المثددال ال الحصددر سددبع صددور للعدددوان لعددل مددن اهمهددا ان التهديددد   1114الجمعيددة العامددة 

تسددهيالت اللوجسدددتية لشددنه كددأن تسددمح دولدددة بالعدددوان كحشددد األصدداطيل ونقددل القدددوات وكددذلك تقددديم ال
بفددتح قواعددددها الجويدددة أوالبحريددة أمدددام طدددائرات وسددفن الدولدددة المعتديدددة للرسددو فيهدددا وتزويددددها بالخددددمات 

 االرضية.
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في أن يبدأ إجراء تحقيق بمبادرة منه هو أو  أطراف. ثم ثانيا أن ُيسمح للمدعي العام
على طلب من إحدو الدول األطراف، بيد أنه يكون على المدعي العام لكي  بناء

يفعل ذلك أن يحصل على إذن مسبق من الشعبة التمهيدية للمحكمة. الشرط الثال  
وهو أنه لن يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم العدوان المرتكبة على إقليم 

اها أو فيما يتعلق بدول أطراف تكون الدول غير األطراف أو المرتكبة من جانب رعاي
قد أعلنت أنها ال تقبل اختصاص المحكمة بشأن جريمة العدوان ما لم تكن الحالة 
محالة من مجلس األمن. الشرط األخير، تكون الممارسة الفعلية لهذا االختصاص 

نفس األغلبية من الدول األطراف   2011 األول من جانفي رهن بقرار يتخذ بعد
 .              (1)العتماد تعديل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  المطلوبة

من جهتنا نؤيد من حي  المبدأ تبني الجمعية العامة لتعريف جريمة 
كيف ال وأن الجمعية العامة تعتبر ، العدوان في هذا المؤتمر باعتباره األنسب

يحتمل تعرضها لعدوان  األكثر تمثيال للمجتمع الدولي وتتضمن كل الدول التي
مع تكييف مجلس األمن لألفعال التي ، من القوو الكبرو وهو ما يخلق توازنا

فإن بدأ الممارسة الفعلية ، تشكل الركن المادي لهذه الجريمة. من جهة أخرو
يبدوا متأخرا نوعا ما ألن المحكمة ،  الختصاص المحكمة على هذه الجريمة

ن النظر في أعمال العدوان خاصة في اآلونة الجنائية الدولية فاتها كثير م
وبعملية حسابية نجد أن اختصاص المحكمة في هذا اإلطار قد يتم ، األخيرة
وهو أمر نراه في غاية البطء ، 2002سنة منذ دخولها حيز التنفيذ في  25بعد 

(2). 

                                                             
-مداي 11تقرير مختصر حول نتائج مدؤتمر االسدتعراض الدذي عقدد فدي كمبداال خدالل الفتدرة مدن   -1

فريقيدددددا معدددددد مدددددن طددددرف األماندددددة ال، 8010جددددوان  11 عامدددددة للمنظمدددددة القانونيددددة االستشدددددارية آلسددددديا وا 
(AALCO) ،ذ من موقع أخwww.aalco.int/content/49thsession 
الحدددرب اإلسدددرائيلية ، 8001سدددبتمبر  11الحدددرب األمريكيدددة علدددى أفغانسدددتان والعدددراق بعدددد أحددددا   -2

قضددايا مفترضددة تخددتص كانددت لتشددكل ، تشددكل حسددب معظددم فقهدداء القددانون الدددولي عدددوانا، علددى غددزة
..... د. 1992بهددا المحكمددة الجنائيددة الدوليددة لددو أعتمددد تعريددف خدداص لهددذه الجريمددة فددي مددؤتمر رومددا 

التحددددديات الراهنددددة للمحكمددددة الجنائيددددة الدوليددددة فددددي ظددددل هيمنددددة مجلددددس االمددددن ، دحمدددداني عبددددد السددددالم
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، مولدود معمدري تيدزي وزوجامعدة ، تخصدص القدانون، أطروحدة لنيدل درجدة الددكتوراه فدي العلدوم، الدولي
 .12ص. ، 8018


