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امللخ�ص:
وقوع اجلرمية وتوافر �أركانها و�إثبات ن�سبتها �إىل مرتكبيها ،ال يعني بال�رضورة
معاقبتهم� ،إذ قد يتوافر مانع م�س�ؤولية فيهم �أو يف �أحدهم ،مثل �صغر ال�سن� ،أو مر�ض
عقلي� ،أو �إكراه معنوي� ،أو حالة �رضورة .فريفع العقوبة ،ولكن الفعل يبقى غري
م�رشوع ،فتختفي امل�س�ؤولية اجلنائية ،وتبقى امل�س�ؤولية املدنية ،كما قد يتوافر �سبب
�إباحة كمثل ا�ستعمال احلق ،كالدفاع ال�رشعي� ،أو �أداء الواجب ،كتنفيذ �أمر القانون� ،أو
�أمر الرئي�س ال�رشعي ،فيتحول من فعل غري م�رشوع �إىل فعل م�رشوع ،بحيث ال ترتتب
عليه ال م�س�ؤولية جنائية وال م�س�ؤولية مدنية� ،أي ال عقوبة وال تعوي�ض.
ويقر العِ رف الدويل واملبادئ القانونية العامة بوجود �أ�سباب �إباحة يف القانون
ُّ
الدويل اجلنائي ،مثل الدفاع ال�رشعي ،واملعاملة باملثل ،و�أداء الواجب ،كما تن�ص بع�ض
املعاهدات على بع�ضها �رصاحة ،مثل ميثاق الأمم املتحدة بالن�سبة للدفاع ال�رشعي.
�أما نظام روما املعني ب�إن�شاء املحكمة الدولية اجلنائية ،فلم ين�ص �رصاحة على �أ�سباب
الإباحة ،ولكن ن�صت املادة ( )31منه على موانع امل�س�ؤولية ،ومنها الدفاع ال�رشعي،
واملادة ( )33على �أداء الواجب ،ومل يرد به ن�ص يتعلق باملعاملة باملثل.
وملا كان الدفاع ال�رشعي ُيعترب �سبب �إباحة يف القوانني الداخلية ،ويف العرف الدويل،
ويف ميثاق الأمم املتحدة وغريها من املعاهدات الدولية ،ف�إننا نعتقد �أنه يكون كذلك يف
القانون الدويل اجلنائي ،كما �أنه مل ين�ش�أ ٌ
عرف دو ٌيل جدي ٌد� ،أو معاهدة دولية ت�ستبعد
متام ًا املعاملة باملثل من �أ�سباب الإباحة يف القانون الدويل اجلنائي.
خا�ص �أو �إ�ضافة تذكر يف جمال القانون
وملا كان �أداء الواجب ال يحتاج �إىل حتليل
ٍ
الدويل اجلنائي كما هو معروف يف القانون اجلنائي الداخلي ،ف�إننا نقت�رص يف هذا البحث
على درا�سة الدفاع ال�رشعي ،واملعاملة باملثل باعتبارهما من �أ�سباب الإباحة يف القانون
الدويل اجلنائي.
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املقدمة:
تعريف �أ�سباب الإباحة:
قواعد الإباحة �أو التربير هي القواعد التي تبني الأ�سباب التي من �ش�أنها �إزالة �صفة
التجرمي عن �أفعالٍ �سبق �أن جرمتها قواعد التجرمي .وهي عبارة عن ظروف مادية
املجرم ت�سحب عنه ال�صفة اجلرمية ،وي�صبح بعد �أن كان غري
�إذا ما اقرتنت بالفعل
َّ
م�رشوع م�رشوع ًا �أو مباح ًا �أو مربر ًا.
ربر
جترم ،ف�إن قواعد الإباحة �أو التربير تبيح �أو ت ِّ
فبينما قواعد التجرمي حتظر �أو ِّ
ما جرمته القواعد الأوىل يف ظروف معينة� ،أي �أن قواعد الإباحة �أو التربير ت�ض ِّيق من
نطاق قواعد التجرمي ،فالأوىل تعترب مبثابة قيد على حدود الثانية.
ولعل ال�سبب يف الن�ص على قواعد الإباحة �أو التربير يف القانون الداخلي الوطني،
رشع يهدف من و�ضعه لقواعد التجرمي حماية م�صالح اجتماعية
�إمنا يرجع �إىل �أن امل� ِّ
معينة على جانب من الأهمية ،فين�ص على جترمي الأفعال التي تهدد تلك امل�صالح
رشع) قد يق ِّدر �أن ارتكاب �أحد هذه الأفعال يف
�أو تلحق الأ�رضار بها ،ولكنه (�أي امل� ِّ
ظروف معينة (مثل الدفاع ال�رشعي) ال ميثل اعتدا ًء على م�صاحله اجلوهرية� ،أو �أن
امل�صلحة التي تعود على املجتمع يف عدم العقاب على مثل هذه الأفعال يف تلك الظروف
تفوق امل�صلحة التي تعود عليه من العقاب عليها ،فيقرر اعتبارها مباحة �أو مربرة �أو
م�رشوعة يف هذه الظروف رغم خ�ضوعها فعال لن�صو�ص التجرمي.

اخل�صائ�ص املميزة لأ�سباب الإباحة �أو التربير:
ي�ستخل�ص مما �سبق �أن �أهم هذه اخل�صائ�ص:
�أو ًال� :أن �أ�سباب الإباحة �أ�سباب مادية ملمو�سة ،ذات طبيعة مو�ضوعية ي�شرتط توافرها
يف الواقع امللمو�س  -حتى لو جهلها من ي�ستفيد منها – كي ترتب �آثارها.
ثاني ًا� :أن �آثار �أ�سباب الإباحة �أو التربير تدور حول �إزالة ال�صفة الإجرامية عن الفعل
واعتباره فع ًال م�رشوع ًا بعد �أن كان غري م�رشوع.
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ثالث ًا :يرتتب على ذلك عدم قيام �أي م�س�ؤولية جنائية �أو مدنية ،فال توقع عقوبة �أو
�أي �آثار جنائية �أخرى على من ي�ستفيد منها ،كما ال يلتزم بتعوي�ض ال�رضر النا�شئ
عنها.
رابع ًا :هذه الآثار ي�ستفيد منها  -كقاعدة عامة  -كل من �ساهم يف الفعل الذي �أ�صبح
م�رشوع ًا �سواء كان فاع ًال �أم �رشيك ًا (متدخ ًال).
وهذه اخل�صائ�ص ال�سابقة هي التي متيز �أ�سباب الإباحة �أو التربير عن غريها من
الأ�سباب الأخرى التي قد ت�شرتك معها يف عدم توقيع العقوبة ،مثل حاالت عدم قيام
اجلرمية �أ�ص ًال� ،أو حاالت امتناع امل�س�ؤولية� ،أو حاالت امتناع العقاب.

ح�رص �أ�سباب الإباحة:
�إذا كان الت�رشيع هو امل�صدر الوحيد لقواعد التجرمي والعقاب يف القانون الداخلي،
ف�إن قواعد الإباحة �أو التربير يف هذا القانون جتد م�صدرها يف القانون مبعناه الوا�سع،
فكل قاعدة قانونية عامة وجمردة ت�صلح لأن تكون م�صدر ًا لأ�سباب الإباحة �أو التربير
ُ�ص عليها يف قانون العقوبات �أو يف قانون �آخر غريه ،و�سواء كانت مكتوبة �أم
�سواء ن َّ
غري مكتوبة� ،أي �أن العرف ي�صلح لأن يكون م�صدر ًا لأ�سباب الإباحة.
وال يختلف الو�ضع يف القانون الدويل اجلنائي عنه يف القانون الداخلي الوطني يف
هذا اخل�صو�ص ،ف�أ�سباب الإباحة يف القانون الدويل اجلنائي قد يكون م�صدرها قواعد
هذا القانون� ،أو �أي قاعدة دولية �أخرى و�سواء كانت مكتوبة يف معاهدة دولية �شارعة،
�أم غري مكتوبة� ،أي نابعة من العرف الدويل �أو من املبادئ العامة للقانون.
و�أ�سباب الإباحة يف القانون الداخلي الوطني ميكن ت�أ�صيلها وردها �إىل �سببني
عامني هما :ا�ستعمال احلق ،ومن تطبيقاته الدفاع ال�رشعي ،وحق الت�أديب ،وحق
مبا�رشة الأعمال الطبية ،وحق ممار�سة الأعمال الريا�ضية ور�ضاء �صاحب احلق (�أو
املجني عليه) ،و�أداء الواجب الذي قد يكون تنفيذ ًا لأمر القانون كما قد يكون عن طريق
�أمر �صادر من الرئي�س.
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�أما يف القانون الدويل اجلنائي ،ف�إن �أ�سباب الإباحة بع�ضها يتفق مع القانون
الداخلي الوطني ،وبع�ضها خمتلف عنه �سواء قبل نظام روما� ،أم يف ظل نظام روما.
فقبل نظام روما ،كان من امل�س َّلم به يف املجتمع الدويل اعتبار املعاملة باملثل من �أ�سباب
الإباحة ا�ستناد ًا �إىل عرف دويل على الرغم من عدم الن�ص عليه يف �أي معاهدة دولية
�شارعة ،وكذلك الدفاع ال�رشعي ا�ستناد ًا �إىل عرف دويل ومعاهدات دولية وب�صفة
خا�صة ميثاق الأمم املتحدة.
وكان الفقه الدويل التقليدي يرى �أن حالة ال�رضورة �صورة من �صور الدفاع
ال�رشعي ،ولكن الراجح هو اعتبارها مانع م�س�ؤولية ،بل هناك من يرف�ضها متاما �سواء
باعتبارها �سبب �إباحة �أم مانع م�س�ؤولية.
�أما �أمر الرئي�س فلم يكن كذلك ،ونفت عنه �رصاحة تلك ال�صفة الئحتا حمكمة
نورمربج وطوكيو وحمكمتا نورمربج وطوكيو( ،)1و�إن كانت جلنة القانون الدويل
املكلفة بتقنني املبادئ الدولية امل�ستمدة من الئحة وحكم حمكمتي نورمربج وطوكيو،
وكذلك م�رشوع تقنني اجلرائم �ضد �سالم و�أمن الب�رشية قد اعتربت �أمر الرئي�س يف
ظروف معينة مانع م�س�ؤولية �إذا توافرت �رشوط الإكراه املعنوي وحالة ال�رضورة.
وبالن�سبة لر�ضاء �صاحب احلق �أو املجني عليه فال يعرتف به القانون الدويل
ك�سبب للإباحة ،لأن مثل هذا الر�ضاء يكون غري معترب قانون ًا� ،سواء كانت اجلرمية
واقعة على الدولة �أم على الفرد املتمتع بال�شخ�صية الدولية ،لأنه ي�صدر يف احلالتني عن
�إرادة معيبة غري حرة ب�سبب ال�ضغوط والت�أثري الواقع عليها ،كما �أن اجلرائم الدولية
تقع يف الغالب على حقوق ال يجوز الت�رصف فيها(� .)2أما يف ظل نظام روما ،ف�إن هذا
النظام مل ترد فيه �إ�شارة لأ�سباب الإباحة ال ب�صورة �رصيحة وال ب�صورة �ضمنية،
وب�صفة خا�صة الباب الثالث منه واملتعلق باملبادئ العامة للقانون اجلنائي (املواد من

( )1و�إن كانت املحكمة قد قررت �أنه ميكن �أن يعترب من �أ�سباب تخفيف العقوبة �إذا قدرت املحكمة ذلك ا�ستجابة العتبارات
العدالة .وهذا �أمر تقديري للمحكمة يخ�ضع ل�سلطتها التقديرية .انظر :عزبان را�ضية� ،أ�سباب الإباحة يف القانون الدويل
اجلنائي ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية احلقوق ،جامعة ق�سطنطينية� ،2006 ،ص  160وما بعدها.
( )2انظر :عزبان را�ضية ،املرجع ال�سابق� ،ص  192وما بعدها.
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 .)33-22ولكنه ن�ص على �أ�سباب امتناع امل�س�ؤولية اجلنائية (املواد )33 ، 32 ، 31
وذكر �ضمن هذه الأ�سباب يف املادة (/31ج) الدفاع ال�رشعي.
ونعتقد �أن الإ�شارة �إىل الدفاع ال�رشعي من بني �أ�سباب امتناع امل�س�ؤولية ال يعني
عدم اعتبار هذا ال�سبب من �أ�سباب الإباحة يف القانون الدويل اجلنائي� ،إذ رمبا يرجع
ذلك �إىل عدم الدقة يف ا�ستخدام امل�صطلحات القانونية� ،أو النظر �إىل القا�سم امل�شرتك بني
امتناع امل�س�ؤولية اجلنائية و�أ�سباب الإباحة وهو امتناع امل�س�ؤولية اجلنائية.
فالعرف الدويل مازال يعترب الدفاع ال�رشعي من �أ�سباب الإباحة كما �سرنى ،وكذلك
املبادئ القانونية العامة امل�ستمدة من قوانني الدول املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل ميثاق الأمم
املتحدة املادة ( .)51كما مل ترد �أي �إ�شارة يف نظام روما ال من قريب وال من بعيد �إىل
املعاملة باملثل ك�أحد �أ�سباب الإباحة ،و�إن كان العرف الدويل ال يحظرها حتى الآن على
الأقل كما �سرنى.
�أما �أوامر الر�ؤ�ساء ومقت�ضيات القانون ،ف�إنه ي�ستفاد مبفهوم املخالفة من
املادة ( )33من النظام �أنها من �أ�سباب الإباحة طاملا كانت ت�ستجيب �أو كانت تنفيذ ًا
لأمر القانون الدويل اجلنائي ،مثال ذلك �إ�صدار الأمر بالقب�ض واحلب�س االحتياطي
(التوقيف االحتياطى) من قبل الدائرة التمهيدية �إذا توافرت �رشوط املادة ( )58من
نظام روما ،وهو ما ينطوي على الإنفاذ ال�رشعي لن�صو�ص النظام� ،أو تنفيذ املر�ؤو�س
للأمر ال�رشعي ال�صادر من الرئي�س طاملا يتفق و�أحكام هذا النظام ،مثل �أوامر الر�ؤ�ساء
التي تتفق وقوانني وعادات احلرب( .)1بينما ال يتوافر هذا ال�سبب �إذا متت خمالفة قواعد
القانون الدويل اجلنائي حتى ولو كانت تنفيذ ًا لأمر الرئي�س ال�رشعي طبق ًا لقواعد
القانون الداخلي الوطني.
( )1فقد ن�صت املادة ( )33امل�شار �إليها على �أنه -1« :يف حالة ارتكاب �أي �شخ�ص جلرمية من اجلرائم التي تدخل يف
اخت�صا�ص املحكمة ،ال يعفى ال�شخ�ص من امل�س�ؤولية اجلنائية �إذا كان ارتكابه لتلك اجلرمية قد مت امتثا ًال لأمر
احلكومة �أو رئي�س ،ع�سكري ًا كان �أو مدني ًا ،عدا يف احلاالت التالية:
	�أ� -إذا كان على ال�شخ�ص التزام قانوين ب�إطاعة �أوامر احلكومة �أو الرئي�س املعني (كما هو احلال يف النظام الع�سكري).
ب� -إذا مل يكن ال�شخ�ص على علم ب�أن الأمر غري م�رشوع (�أى يجهل عدم م�رشوعيته لأ�سباب خارجة عن �إرادته).
ج� -إذا مل تكن عدم م�رشوعية الأمر ظاهرة.
 -2لأغرا�ض هذه املادة ،تكون عدم امل�رشوعية ظاهرة يف حالة �أوامر ارتكاب جرمية الإبادة اجلماعية �أو اجلرائم �ضد الإن�سانية».
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نخل�ص مما �سبق �أن �أ�سباب الإباحة يف القانون الدويل اجلنائي هي الدفاع ال�رشعي،
واملعاملة باملثل ،وتنفيذ �أمر القانون �أو �أمر الرئي�س ال�رشعي� .أما حالة ال�رضورة ف�إنها
تعترب مانع م�س�ؤولية ،ولذلك يتعني معاجلتها �ضمن هذه املوانع .وملا كان تنفيذ �أمر
القانون �أو �أمر الرئي�س ال�رشعي ال يحتاج �إىل تف�صيل خا�ص يف جمال القانون الدويل
اجلنائي ،ف�إننا �سنقت�رص على معاجلة الدفاع ال�رشعي ،واملعاملة باملثل.
بعد هذه املقدمة ال�شاملة ،حول هذه الق�ضية الهامة يف القانون الداخلي كما
يف القانون الدويل� ،سيتم تق�سيم البحث �إىل ثالثة مطالب ،الأول بعنوان« :الدفاع
ال�رشعي»� ،أما املطلب الثاين فحمل عنوان� « :آثار الدفاع ال�رشعي» ،و�أخري ًا جاء املطلب
الثالث بعنوان « :املعاملة باملثل  ،»Représaillesوذلك من �أجل �إعطاء �صورة �شاملة
عن هذه الق�ضية ال�شائكة.

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -السنة الثالثة  -العدد  - 11سبتمرب 29 2015

أسباب اإلباحة يف القانون الدولي الجنائي

املطلب الأول

الدفاع ال�رشعي
يق�صد بالدفاع ال�رشعي  -ب�صفة عامة  -ا�ستخدام القوة الالزمة ملواجهة خطر
اعتداء غري م�رشوع يهدد ب�رضر ي�صيب حق ًا يحميه القانون .والدفاع ال�رشعي بهذا
املعنى اعرتفت به الت�رشيعات احلديثة يف قوانينها الداخلية ،وكان كذلك يف �أغلب ال�رشائع
أقرته ال�رشيعة الإ�سالمية ،ويعرف يف الفقه الإ�سالمي «بـدفع ال�صائل» �أو
القدمية ،كما � َّ
الدفاع ال�رشعي اخلا�ص.
رشع يف القانون الداخلي الوطني يرى �أن املعتدي �صدرت عنه � ُ
أفعال تنطوي
فامل� ِّ
على خطر االعتداء على حق من احلقوق التى يحميها القانون ،فيمنح املعتدى عليه
(�أو املدافع) احلق يف �ص ِّد هذا اخلطر بالقوة الالزمة حتى ال يتحول �إىل �رضر� ،أو منع
ا�ستمرار هذا ال�رضر �إذا كان قد بد�أ بالفعل ،دون �أن يتطلب منه انتظار تدخل ال�سلطات
العامة� ،أو اللجوء �إليها حلمايته.
فالأفعال اخلطرة التي �صدرت عن املعتدي ن�ش�أ عنها حق للمعتدى عليه (�أو املدافع)
برر �أو �أباح ما �صدر عن املهدد بخطر االعتداء عليه (�أو
يف �صدها ،وهذا احلق هو الذي َّ
املدافع) من �أفعال هي يف حقيقتها غري م�رشوعة ملواجهة �أفعال املعتدي اخلطرة وحولها
�إىل �أفعال م�رشوعة� ،أي �أن دفاع املعتدى عليه (�أو املدافع) م�رشوع .وبعبارة �أخرى،
ف�إن الدفاع ال�رشعي يجرد �أفعال املدافع من �صفتها اجلرمية ،فت�صبح �أفعا ًال مربرة �أو
مباحة ،ومن هنا اعترب الدفاع ال�رشعي �سبب تربير �أو �إباحة.
ويفرت�ض الدفاع ال�رشعي وجود فعل اعتداء من ناحية ،وفعل دفاع من ناحية
�أخرى ،و�أنه يلزم �رضورة توافر �رشوط معينة يف كل من فعل االعتداء وفعل الدفاع
حتى يرتب الدفاع �أثره يف �إباحة �أو تربير فعل الدفاع ،في�شرتط يف فعل االعتداء �أن يكون
موجود ًا يف الواقع ،و�أن ينطوي على خطر ،و�أن يكون غري م�رشوع� ،أي يهدد بوقوع
جرمية �أو ا�ستمرارها وغري مثار (يف بع�ض القوانني العربية) �أي �أال يكون املدافع هو
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الذي خلق الظروف لوقوع فعل االعتداء ،و�أن يهدد نف�س املدافع �أو ماله �أو نف�س الغري
�أو مال الغري ،و�أن يكون حا ًال و�شيك الوقوع �أي ينذر ب�رضر على و�شك الوقوع� ،أو �إذا
بد�أ ال�رضر يف الوقوع ولكنه مل ينته بعد .وي�شرتط يف فعل الدفاع �أن يكون الزم ًا ب�أن
يكون هو الو�سيلة الوحيدة ل�صد االعتداء ،و�أن يكون متنا�سب ًا على قدر االعتداء وال
يجاوزه ،ف�إذا حدث مثل هذا التجاوز �سئل املدافع عن القدر الزائد.
ومفهوم الدفاع ال�رشعي يف القانون الدويل اجلنائي ال يختلف كثري ًا عما هو م�سلم
به يف القانون الداخلي .ويق�صد بالدفاع ال�رشعي يف القانون الدويل اجلنائي ا�ستخدام
�أحد �أ�شخا�ص هذا القانون القوة الالزمة ملواجهة خطر اعتداء غري م�رشوع يهدد ب�رضر
ي�صيب حق ًا يحميه القانون الدويل اجلنائي.
وقد اختلف الفقه حول �أ�سا�س الدفاع ال�رشعي �سواء يف القانون الداخلي �أم يف
القانون الدويل اجلنائي� .إذ رده البع�ض �إىل فكرة احلقوق الطبيعية ،وما يتمتع به كل
�شخ�ص من حق طبيعي يف حماية كيانه ووجوده وبقائه .بينما وجد البع�ض الأخر
�رش ،ومن العدل �أن يقابل
هذا الأ�سا�س يف فكرة العدالة املطلقة التي تعترب �أن االعتداء ٌ
ال�رش مبثله ،ذلك �أن فعل االعتداء يرتتب عليه اختالل التوازن يف العالقات الدولية ،و�أن
العدالة تقت�ضي �إعادة هذا التوازن �إىل �سابق عهده ،ويحقق فعل الدفاع هذا التوازن يف
حالة عدم ا�ستطاعة املجتمع الدويل حتقيقه.
ونادى بع�ض الفقهاء ب�أن �أ�سا�س الدفاع ال�رشعي هو فكرة الإكراه املعنوي،
حيث �إن فعل االعتداء يخلق يف ذهن املعتدى عليه �شعور ًا باخلطر يفقده قدرته على
الإدراك والتمييز ويعدم حريته يف االختيار ،فيتحرك مكره ًا نحو اجلرمية دفاع ًا
عن نف�سه ،وي�ؤخذ على الآراء ال�سابقة عدم دقتها وعدم �صالحيتها لتربير الدفاع
ال�رشعي عن الغري.
ولعل �أقرب الآراء �إىل ال�صحة تلك التي تذهب �إىل القول ب�أن �أ�سا�س الدفاع ال�رشعي
يرجع �إىل فكرة امل�صالح املتعار�ضة للأفراد �أو للدول ،وترجيح م�صلحة �أوىل بالرعاية
على م�صلحة �أخرى حتقيق ًا لل�صالح العام الوطني �أو الدويل .وتف�سري ذلك يف جمال
القانون الدويل اجلنائي� ،أن م�صلحة املعتدى عليه �أهم عند املجتمع الدويل من م�صلحة
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املعتدي ،لأن التجاء هذا الأخري �إىل فعل العدوان �أدى �إىل هبوط القيمة االجتماعية الدولية
حلقه ،بينما فعل الدفاع  -و�إن كان يت�ضمن �إهدار ًا حلق املعتدي� -إال �أنه ي�صون حق
املعتدى عليه ،وهذا الأخري هو الأهم يف نظر املجتمع الدويل وهو الأوىل بالرعاية.
و�إذا كانت ن�ش�أة الدفاع ال�رشعي يف القوانني الداخلية ترجع �إىل املا�ضى ال�سحيق،
حيث ارتبط ظهوره بظهور املجتمع املنظم وظهور اجلرمية ،ف�إنه لي�س كذلك يف جمال
القانون الدويل اجلنائي نظر ًا للن�ش�أة احلديثة للقانون الأخري ،وب�صفة خا�صة اجلرائم
الدولية يف جمال بحثنا( .)1ذلك �أن من �رشوط الدفاع ال�رشعي �أن يكون فعل االعتداء غري
م�رشوع جنائي ًا� ،أي �أن يعترب جرمية دولية ،و�أن البحث يف تاريخ ن�ش�أة اجلرائم الدولية
ال يعود �إىل املا�ضي ال�سحيق ،و�إمنا يرجع �أول ظهوره �إىل الع�رص احلديث ومنذ قرن من
الزمان تقريب ًا .ف�أول جرمية دولية ظهرت على امل�رسح الدويل ا�ستناد ًا �إىل عرف دويل ثم
معاهدات دولية هي جرائم احلرب يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش ،ثم تلتها جرمية حرب
االعتداء (التي كانت تعترب يف البداية عم ًال غري م�رشوع دون العقاب عليها ،ثم تقرر
العقاب عليها بعد ذلك) ،فاجلرائم �ضد الإن�سانية ثم باقي اجلرائم الدولية الأخرى.
ومل ترتبط ن�ش�أة الدفاع ال�رشعي بن�ش�أة �أول جرمية دولية� ،أي بجرائم احلرب يف
الواقع الدويل ،و�إن كان ميكن ت�صوره من الناحية النظرية على الأقل وقتئذ ،كما هو
احلال �إذا قام �أحد اجلنود باالعتداء على �أ�سري حرب ومل يجد هذا الأخري �أمامه و�سيلة
�أخرى ل�صد هذا االعتداء والدفاع عن نف�سه غري قتل هذا اجلندي .وكذلك ق�صف املدن
غري املح�صنة منع ًا لإقامة من�ش�آت ع�سكرية عليها� ،أو انتهاك حياد �إقليم يحتله اخل�صم
وي�ستخدمه لأغرا�ض حربية.

( )1ولكن فكرة الدفاع ال�رشعي بني الدول قدمية حيث �أ�شار �إليها املفكرون القدامى �أمثال مونت�سكيو وفو�شيل ،فقد قال
مونت�سكيو يف كتابه روح ال�رشائع �«: l›esprit des loisأن حياة الدول كحياة الأفراد ،فكما �أن للأفراد حق القتل دفاع ًا
عن النف�س ،لأن حياة الفرد ملك له ،ف�إن للدول حق احلرب دفاع ًا عن حقها يف البقاء ،لأن بقاءها حق مثل كل حق بقاء �آخر».
Montesquieu, L’esprit des lois 1764 ch. 2 liv. 10 P.114.
وقد �أكد على ذلك فو�شيل  Fauchilleبقوله�« :إن ا�ستخدام القوة يكون م�رشوع ًا للدفاع عن الوجود �أو البقاء �سواء على
امل�ستوى الداخلي �أو الدويل للدولة� ،أي للدفاع عن ا�ستقاللها و�سيادتها و�أمنها».
Fauchille, Traité de Droit International Public, 8e Paris (1921-1929) T1 1ère partie
paix 1922 P. 408 et suiv.
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ولكن بد�أ �أول ظهور له ب�صورة عملية مع بداية ن�ش�أة جرمية احلرب العدوانية
واعتبارها عم ًال غري م�رشوع� .أما قبل ذلك حيث كان املجتمع الدويل يفتقر �إىل التنظيم
ال�سليم ،كان اللجوء �إىل القوة لف�ض املنازعات الدولية �أمر ًا م�سلم ًا به على امل�ستوى
الدويل «وحق ًا» للدولة� ،أي عم ًال م�رشوع ًا ،وطاملا �أنه عمل م�رشوع على هذا النحو ،ف�إنه
كان ال يجوز للدولة التي ي�ستخدم يف مواجهتها هذا احلق �أن ت�صده �أو تقاومه حتت
�ستار الدفاع ال�رشعي.
ومع بداية التمييز بني احلرب امل�رشوعة �أو العادلة ،واحلرب غري امل�رشوعة �أو غري
العادلة ،وحتت ت�أثري تعاليم الديانة امل�سيحية ،ثم ال�رشيعة الإ�سالمية� ،أخذ العرف
الدويل يتبلور �شيئ ًا ف�شيئ ًا نحو �إقرار حق الدفاع ال�رشعي يف جمال القانون الدويل
اجلنائي ،وب�صفة خا�صة منذ عهد ع�صبة الأمم وحماكمات نورمربج وطوكيو� ،إىل
�أن مت االعرتاف به �رصاحة على امل�ستوى الدويل يف ميثاق الأمم املتحدة �سنة 1945
املادة ( ،)51وكذلك املادة (/31ج) من نظام روما الأ�سا�سي( .)1كما طبقته حمكمة
يوغ�سالفيا ال�سابقة رغم عدم الن�ص عليه يف نظامها ،ا�ستنادا �إىل العرف الدويل واملبادئ
العامة للقانون الدويل(.)2
وكي يرتب الدفاع ال�رشعي �آثاره يجب �أن تتوافر �رشوطه .ونبينِّ يف املطلبني
التاليني �رشوطه و�آثاره.

( )1ن�صت على الدفاع ال�رشعي قبل ذلك االتفاقية اخلام�سة من اتفاقيات الهاي �سنة  1907اخلا�صة بحقوق وواجبات
الدول والأ�شخا�ص املحايدين يف احلرب الربية� ،إذ ن�صت املادة العا�رشة منها على �أنه« :ال ميكن �أن يعترب عم ًال من
�أعمال القتال الفعل الذي ت�أتيه الدولة املحايدة ولو كان مت�ضمن ًا ا�ستعمال القوة لدفع االعتداء على حيادها» .و�أكد
على هذا احلق عهد ع�صبة الأمم ،حيث ن�صت الفقرة الثالثة من املادة ( )16منه على �أنه« :على كل ع�ضو يف الع�صبة
واجب تقدمي امل�ساعدة املتبادلة لع�ضو �آخر بق�صد مقاومة دولة قامت بانتهاك العهد من طرفها» ،وكذلك بروتوكول
جنيف �سنة  1924يف مادته الثانية ،واتفاقية لوكارنو �سنة  ،1925وكذلك ميثاق بريان – كيلوج ،وميثاق باري�س
�سنة  1928الذي و�إن كان ال يت�ضمن ن�ص ًا �رصيح ًا لإباحته �أو حترميه� ،إال �أنه م�ستخل�ص من خالل املذكرات املتبادلة
بني بع�ض الأع�ضاء املوقعـني عليـه .حممـود جنيب ح�سني ،درو�س يف القانون الدويل اجلنائي ،دار النه�ضة العربية ،
القاهرة � 1960 - 1959ص  .84ح�سنني عبيد ،اجلرمية الدولية ،درا�سة حتليلية تطبيقية ،الطبعة الأوىل ،دار النه�ضة
العربية � 1979ص  50وما بعدها.

(2) A. Cassese, D. Scalia, V. Thalmann, Les Grands Arrêts de Droit International Pénal, Dalloz,
Paris 2010, p 405 et suiv.
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�أو ًال� :رشوط الدفاع ال�رشعي
تبلورت �رشوط الدفاع ال�رشعي يف القانون الدويل اجلنائي يف �أح�ضان العرف الدويل،
ثم قنَّنت املعاهدات واالتفاقيات الدولية ال�شارعة هذه ال�رشوط بعد ذلك و�أ�ضافت �إليها.
ولعل ال�سابقة الدولية الهامة يف هذا اخل�صو�ص هي حادثة الكارولينا ال�شهرية .ففي
�سنة  ،1837و�أثناء التمرد يف كندا التي كانت خا�ضعة للتاج الربيطاين وقتئذ ،قامت
جماعة متمردة من الكنديني ب�شحن الباخرة الأمريكية كارولينا  Carolinaبعتاد
حربي متهيد ًا لعبورها نهر النياغرا لتقدمي امل�ساعدة للمتمردين.
وما �أن علمت ال�سلطات الكندية بهذا االعتداء احلال والو�شيك الوقوع داخل
�أرا�ضيها ،حتى �أ�رسعت �إىل �إر�سال قوة ع�سكرية بريطانية �إىل ال�شاطئ الأمريكي من
نهر النياغرا حيث قامت بالهجوم على املركب امل�شار �إليه وتدمريه ،وقد �أ�سفر هذا
الهجوم عن قتل �شخ�ص واحد ،وفقد اثني ع�رش �أمريكي ًا .احتجت احلكومة الأمريكية
على احلادث لدى احلكومة الربيطانية ،ولكن هذه الأخرية ردت ب�أنها كانت يف حالة
دفاع �رشعي لأن اخلطر كان حا ًال ،ومل يكن هناك وقت ملراجعة احلكومة الأمريكية،
ومتت ت�سوية امل�شكلة بالطرق الدبلوما�سية ،حيث �أر�سل وزير اخلارجية الأمريكي
ويب�سرت  Websterر�سالة �إىل ال�سفري الإجنليزي «فوك�س  »Foxيف وا�شنطن ،ورد
فيها �أنه ال ميكن اعتبار العمل الربيطاين م�رشوع ًا �إال �إذا �أثبتت بريطانيا توافر ال�رضورة
امللحة وال�شاملة على النحو الذي مل يرتك حرية يف اختيار الو�سيلة وال فر�صة للتدبر
يف الأمر ،ف�ض ًال عن �أن ال�سلطات املحلية يف كندا مل ترتكب عم ًال مبالغ ًا فيه ،لأن الأفعال
املربرة على �أ�سا�س الدفاع ال�رشعي يجب �أن تقت�رص على هذه ال�رضورة وتظل داخل
حدودها .وقد ا�ستخل�ص الفقه من هذه الر�سالة �أن �رشوط الدفاع ال�رشعي ثالثة:
االعتداء ،وال�رضورة امللجئة وال�شاملة ،والتنا�سب بني خطر االعتداء والقوة امل�ستخدمة
يف رده(.)1

( )1ح�سنني عبيد ،املرجع ال�سابق� ،ص  ،59 - 58وكذلك ال�سوابق الدولية الأخرى انظر:

S.Glaser, Infraction Internationale, Paris 1957, P. 63 et suiv.
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ولقد قننت بع�ض هذه ال�رشوط املادة ( )51من ميثاق الأمم املتحدة التي ن�صت
على �أنه« :لي�س يف هذا امليثاق ما ي�ضعف �أو ينتق�ص من احلق الطبيعي للدول فرادى �أو
جماعات يف الدفاع عن �أنف�سهم �إذا اعتدت قوة م�سلحة على �أحد �أع�ضاء الأمم املتحدة،
وذلك �إىل �أن يتخذ جمل�س الأمن التدابري الالزمة حلفظ ال�سلم والأمن الدوليني ،والتدابري
التي اتخذها الأع�ضاء ا�ستعما ًال حلق الدفاع عن النف�س تبلغ �إىل املجل�س فور ًا».
�أما نظام روما الأ�سا�سي املعني ب�إن�شاء املحكمة اجلنائية الدولية ،فقد نَّ
قن كل
هذه ال�رشوط و�أ�ضاف �إليها �رشوط ًا �أخرى يف املادة ( )31فقرة «ج» التي ن�صت على
�أنه .....»:ال ُي�س�أل ال�شخ�ص جنائي ًا �إذا كان وقت ارتكابه ال�سلوك ( ........ج) يت�رصف
على نحو معقول للدفاع عن نف�سه� ،أو عن �شخ�ص �آخر� ،أو عن ممتلكات ال غنى عنها
لإجناز مهمة ع�سكرية� ،ضد ا�ستخدام و�شيك وغري م�رشوع للقوة ،وذلك بطريقة
تتنا�سب مع درجة اخلطر الذي يهدد هذا ال�شخ�ص �أو ال�شخ�ص الآخر �أو املمتلكات
املق�صود حمايتها ،وا�شرتاك ال�شخ�ص يف عملية دفاعية تقوم بها قوات ال ي�شكل يف حد
ذاته �سبب ًا المتناع امل�س�ؤولية مبوجب هذه الفقرة الفرعية»(.)1
وا�ستناد ًا �إىل ما تقدم ،ميكن �أن ن�ستخل�ص �رشوط الدفاع ال�رشعي يف القانون
الدويل اجلنائي ،والتي ال تختلف كثري ًا عن �رشوطه يف القانون الداخلي نظر ًا لت�شابه
ظروف ن�ش�أة هذا احلق وممار�سته يف القانونني.
وكما يف القانون الداخلي ،ف�إن الدفاع ال�رشعي يف القانون الدويل اجلنائي يفرت�ض
وجود خطر اعتداء من ناحية ،وفعل دفاع من ناحية �أخرى ،و�أنه يلزم (�رضورة)
توافر �رشوط معينة يف كل من فعل االعتداء وفعل الدفاع حتى يرتب الدفاع ال�رشعي
�أثره يف �إباحة �أو تربير فعل الدفاع.

( )1طالب البع�ض ب�رضورة التمييز بني الدفاع ال�رشعي يف املادة  51من ميثاق الأمم املتحدة واملادة  31من نظام روما
على �أ�سا�س �أن املادة  51تتكلم عن الدفاع ال�رشعي بني الدول ،و�أن املادة  31تقت�رص على الدفاع ال�رشعي بني الأفراد.

C. Dubois et J.Vailhé: Les Causes dʹexoneration de responsabilité, on droit international
penal par H. Ascensio et A.Pellet, 2 ieme edition, Pedone, Paris 2012, p.539

ورغم وجاهة هذه املالحظة� ،إال �أنها ال ت�ضيف جديدا حول الدفاع ال�رشعي كفكرة وتطبيق وممار�سة �أقرتها املبادئ
العامة للقانون الدويل قبل االتفاقيات الدولية.
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�أ� -رشوط خطر االعتداء :
ي�شرتط يف االعتداء الذي يتوافر فيه حق الدفاع ال�رشعي� ،أن يكون له وجود يف
دنيا الواقع ،و�أن يكون غري م�رشوع جنائي ًا ،و�أال يكون م�ستثار ًا ،و�أن يكون حا ًّال.

ال�رشط الأول -وجود االعتداء:
االعتداء هو ن�شاط مادي ينطوي على خطر ينذر بوقوع �رضر �أو ا�ستمراره،
وتطبيق ًا لذلك ف�إن انتفاء اخلطر �أي عدم وجوده يرتتب عليه انتفاء االعتداء وانتفاء
الدفاع ال�رشعي بالتايل .ويقت�ضي توافر اخلطر �أن ي�صدر عن املعتدي �سلوك �أو ن�شاط
مادي� ،أي فعل اعتداء ،ولهذا ال يتوافر الدفاع ال�رشعي حيث يتخلف هذا الفعل .وعلى
ذلك ،ف�إن جمرد �إجراء تدريبات �أو مناورات ع�سكرية فردية �أو م�شرتكة من قبل دولة
�أو عدة دول� ،أو جمرد العر�ض الع�سكري الذي جتريه دولة مبنا�سبة عيدها القومي
دون القيام ب�أي عمل من �ش�أنه توافر اخلطر ال يحقق الدفاع ال�رشعي.
واخلطر الذي يبيح �أو يربر الدفاع ال�رشعي هو اخلطر احلقيقي� ،أي الذي له وجود
يف دنيا الواقع .ويعني ذلك �أن اخلطر الوهمي الذي ال يوجد فقط �إال يف ذهن �أو خميلة
ال�شخ�ص� ،أي الذي ال وجود له يف الواقع ال يكفي كي تقوم به حالة الدفاع ال�رشعي،
لأن �أ�سباب الإباحة �أو التربير  -ومنها الدفاع ال�رشعي  -ذات طبيعة مو�ضوعية ال
�شخ�صية ال تنتج �أثرها �إال �إذا حتققت �رشوطها يف الواقع.
ومع ذلك ،ف�إن هذا اخلطر الوهمي يعترب �صورة من �صور الغلط يف الإباحة �أو
التربير ،لأنه ين�صب على واقعة االعتداء والتحقق مما �إذا كان هذا االعتداء ينطوي
على خطر حقيقي وحال �أم ال .ف�إذا اعتقد �شخ�ص بقيام هذا االعتداء يف خميلته  -دون
�أن يكون كذلك يف الواقع  -توافر لديه غلط يف �أحد �رشوط الدفاع ال�رشعي مما ينفي
عنه الق�صد اجلنائي ،فال ُي�س�أل عن جرمية مق�صودة �أو عمدية حل�سن نيته ،وقد ُي�س�أل
عن جرمية غري عمدية �إذا كان يعاقب عليها قانون ًا ،وتنتفي م�س�ؤوليته اجلنائية على
الإطالق �إذا كان لديه �أ�سباب تربر اعتقاده اخلاطئ ،وهذا يعني �أن فعل من يحتج
بالدفاع ال�رشعي �ضد االعتداء الوهمي غري مباح وغري مربر ويظل غري م�رشوع حتى
ولو انتفت امل�س�ؤولية اجلنائية عنه ،ومن ثم يجوز الدفاع ال�رشعي �ضده.
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واالعتداء الوهمي يف جمال القانون الدويل اجلنائي له نف�س الأثر� ،إذ ال يكفي لقيام
حالة الدفاع ال�رشعي ،و�إمنا يرتتب عليه انتفاء الركن املعنوي يف اجلرمية الدولية.
وتطبيق ًا لذلك ،ف�إذا اعتقد امل�س�ؤولون يف دولة ما �أن هناك هجوم ًا يتعر�ض له �إقليمها،
وكان هذا االعتقاد قائم ًا على �أ�سباب معقولة  -بالنظر �إىل الظروف املحيطة بهذه الدولة
 وقاموا ب�أفعال دفع ًا لهذا اخلطر املوهوم ،كانت �أفعالهم غري م�رشوعة ،ولكن تنتفيم�س�ؤوليتهم لتخلف الركن املعنوي للجرمية الدولية(.)1
وقد ا�شرتط جانب من الفقه �أنه ينبغي لقيام حالة الدفاع ال�رشعي �أن تتعر�ض
الدولة املتم�سكة به لعدوان م�سلح ا�ستناد ًا لن�ص املادة ( )51من ميثاق الأمم املتحدة،
�أي �أن يكون االعتداء له �صفة ع�سكرية ،ويرتتب على التم�سك بهذه ال�صفة للعدوان
�أن االعتداء غري امل�سلح ال يبيح الدفاع ال�رشعي كما هو احلال بالن�سبة للجرائم �ضد
الإن�سانية �أو الإبادة �أو حتى بع�ض �صور جرائم احلرب.
ونعتقد �أن هذا لي�س هو التف�سري ال�صحيح لن�ص ( )51من ميثاق الأمم املتحدة� ،إذ
�إن هذا امليثاق نَّ
قن ال�صفة الغالبة لالعتداء الذي يبيح الدفاع ال�رشعي يف ذلك الوقت،
وا�شرتط �أن يكون م�سلح ًا ،كما �أن ن�صو�صه ال تنطوي على تنظيم قانوين مل�سائل دولية
جنائية .ولذلك لي�س هناك ما مينع من قيام حالة الدفاع ال�رشعي �ضد خطر االعتداء
غري امل�سلح �إذا توافرت باقي ال�رشوط الأخرى ،وب�صفة خا�صة ا�شرتاط �أن يكون هذا
االعتداء غري م�رشوع كما �سرنى فيما بعد ،وهذا التف�سري هو الذي �أخذت به املادة ()31
فقرة «ج» من نظام روما الأ�سا�سي التي �أباحت الدفاع ال�رشعي �ضد «ا�ستخدام و�شيك
وغري م�رشوع للقوة» دون �أن ت�صف تلك القوة ب�أنها م�سلحة.

ال�رشط الثاين� -أن يكون خطر االعتداء غري م�رشوع جنائي ًا:
واالعتداء يكون غري م�رشوع جنائي ًا �إذا كان يهدد بوقوع جرمية دولية �أو
ا�ستمرارها� ،أي يجب �أن يثبت لهذا االعتداء ال�صفة غري امل�رشوعة طبق ًا لقواعد التجرمي
الدولية ،وهذا يعني �أنه ال تقوم حالة الدفاع ال�رشعي �إذا كان االعتداء ال يهدد بوقوع
( )1حممود جنيب ح�سني ،املرجع ال�سابق� ،صC.Dubois et J.Vailhé: op-cit. p539 .85
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جرمية �أو ا�ستمرارها ،حتى ولو كان غري م�رشوع يف نظر �أي فرع �آخر من فرع القانون
الدويل العام غري القانون الدويل اجلنائي.
وهكذا تقوم حالة الدفاع ال�رشعي �ضد �أي اعتداء يهدد بخطر وقوع جرمية دولية
�سواء كان م�صدرها املعاهدات الدولية ال�شارعة �أم العرف الدويل ،و�سواء كان املعتدي
ي�ستفيد من �أحد �أ�سباب التخفيف �أم من �أحد موانع امل�س�ؤولية مثل حالة ال�رضورة �أو
الإكراه املعنوي ،لأن االعتداء يف احلاالت ال�سابقة يكون غري م�رشوع جنائي ًا.

االعتداء امل�رشوع ال يبيح الدفاع ال�رشعي:
�إذا كان االعتداء م�رشوع ًا فال قيام حلالة الدفاع ال�رشعي ،ويكون االعتداء م�رشوع ًا
�إذا توافر ب�ش�أنه �سبب �إباحة �أو تربير ،لأن توافر �أحد �أ�سباب الإباحة �أو التربير يحيل
الفعل غري امل�رشوع �إىل فعل م�رشوع ،ف�إذا ُوجد ٌ
فعل غري م�رشوع �أ�ص ًال اقرتن به �سبب
حتول �إىل فعل م�رشوع ،فال
�إباحة �أو تربير ف�إنه ال يجوز الدفاع �ضد هذا الفعل لأنه َّ
دفاع �ضد دفاع �أو مبعنى �أ�شمل ال دفاع �ضد �إباحة �أو تربير( .)1فال يجوز ملن يهاجم �أو
يغزو مث ًال �إقليم دولة �أن يحتج بالدفاع ال�رشعي �ضد الأفعال التي تقوم بها تلك الدولة
ل�صد الهجوم �أو الغزو ،ولكن �إذا جتاوزت تلك الدولة حدود حقها يف الدفاع ال�رشعي
�ضد هذا الهجوم �أو الغزو ،ف�إن القدر املتجاوز يكون غري م�رشوع ويجوز للمعتدي �أن
يدافع عن نف�سه حمتج ًا بتوافر االعتداء غري امل�رشوع متى توافرت باقي �رشوط الدفاع
ال�رشعي الأخرى.
كما ال قيام حلالة الدفاع ال�رشعي �إذا كان االعتداء تنفيذ ًا لقرار �أو تطبيق ًا لتو�صية
�صادرة من هيئة �أو �سلطة خمت�صة دولي ًا ،مثل الإجراءات التي تنفذ بناء على قرار
�صادر من جمل�س الأمن طبق ًا للمادة ( )39وما بعدها من ميثاق الأمم املتحدة ،لأن هذا
االعتداء ال ُيعترب غري م�رشوع ،بل هو اعتداء م�رشوع ،وهو يقابل تنفيذ �أمر ال�سلطة
( )1حاول الدفاع �أمام حمكمة نورمربج االحتجاج بالدفاع ال�رشعي حينما قامت �أملانيا بغزو واحتالل الرنويج على
�أ�سا�س �أن االجنليز والفرن�سيني كانت لديهم النية خلرق حياد تلك الدولة ودخول جيو�شها �إليها ،ولكن املحكمة
رف�ضت هذا الدفع على �أ�سا�س �أن �أملانيا ارتكبت وما زالت م�ستمرة يف ارتكاب جرمية االعتداء مما فر�ض على اجنلرتا
وفرن�سا حمل ال�سالح �ضدها والدفاع عن �أنف�سهم.

GLASER, op. cit., P. 74 note 54 .
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ال�رشعية �أو القانون يف القانون الداخلي .ويف نف�س ال�سياق ال يجوز الدفاع ال�رشعي
�ضد �أفعال التدخل ل�صالح الإن�سانية� ،أو �ضد من ي�ستعمل احلق يف املعاملة باملثل� ،إذا
توافرت �رشوط �إحداهما.

ال�رشط الثالث� -أن يكون االعتداء غري مثار:
ويق�صد بهذا ال�رشط  -يف جمال القانون الدويل اجلنائي � -أال تكون لإرادة الدولة
املعتدى عليها (�أي املدافعة) دخل يف حلول اخلطر� ،أي �أال تكون هي التي �أثارت الدولة
املعتدية �أو ا�ستفزتها ودفعتها لالعتداء عليها ،وبعبارة �أخرى �أال تكون الدولة املدافعة
هي التي خلقت الظروف التي دفعت الدولة املعتدية �إىل ارتكاب الفعل الذي هددها
باخلطر .فلو �أن دولة ارتكبت �أعمال عنف �ضد دولة �أخرى ب�أن �أغرقت �سفنها� ،أو
�أ�سقطت طائراتها مما دفع الدولة الأخرى �إىل ا�ستخدام القوة امل�سلحة �ضدها ،فال يجوز
يف هذه احلالة �أن تتم�سك الدولة الأوىل املثرية وامل�ستفزة بحقها يف الدفاع ال�رشعي(.)1
فاالعتداء �أو التعر�ض غري املثار هو االعتداء الذي ي�صدر عن الدولة املعتدية دون
�أن يكون للدولة املعتدى عليها (املدافعة) يد فيه ،وي�ستوي بعد ذلك �أن يكون االعتداء
تلقائي ًا من املعتدي نف�سه �أو نتيجة حتري�ض �أو �إثارة دولة �أخرى.
وهذا ال�رشط ،و�إن كانت ال ت�أخذ به بع�ض الت�رشيعات الوطنية� ،إال �أنه يجب الأخذ
به يف جمال القانون الدويل اجلنائي لأنه يتفق مع مبادئ العدالة وقواعد الأخالق ،بل
�إن هذا ال�رشط يقرتب �إىل حد كبري من تقرير امل�س�ؤولية اجلنائية يف القوانني الوطنية
لل�سكران باختياره فال متتنع وال تخفف م�س�ؤوليته ،لأنه هو الذي ت�سبب بخطئه يف
الت�أثري على ملكاته العقلية.

ال�رشط الرابع� -أن يكون مو�ضوع االعتداء �إحدى اجلرائم الدولية التي
تقع على النف�س �أو املال:
ال يقت�رص الدفاع ال�رشعي يف القانون الدويل اجلنائي على جرائم دولية دون
غريها ،ولكنه يغطي كافة اجلرائم الدولية دون ا�ستثناء� ،إذ يكفي �أن يكون االعتداء
(1) GLASER, op. cit., P. 75 .
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يهدد بوقوع جرمية دولية �أيا كانت� ،أو ا�ستمرارها �سواء كانت تقع على نف�س املدافع
�أو ماله� ،أم على نف�س الغري �أو ماله� ،أم مل�صلحة الإن�سانية جمعاء.
وكون الدفاع ال�رشعي جائز ًا بالن�سبة لل�شخ�ص الدويل الذي يتعر�ض لالعتداء فهذا
�أمر طبيعي ،فالدولة باعتبارها �أهم �أ�شخا�ص القانون الدويل العام يجوز لها الدفاع
ال�رشعي عن نف�سها ،كما لو حدث اعتداء على �سالمة �إقليمها ،كما يكون لها احلق �أن
تدافع على �أموالها كما لو وقع االعتداء على �أحد من�ش�آتها(� .)1أما جواز الدفاع ال�رشعي
عن نف�س الغري �أو ماله فتربره فكرة الت�ضامن االجتماعي بني �أفراد املجتمع الدويل ،ومد
يد العون وامل�ساعدة حلماية نف�س ومال بع�ضهم البع�ض �ضد خطر االعتداء عليهم.
العرف الدويل حق الدفاع ال�رشعي عن الغري كما �أكدته املعاهدات الدولية.
أقر ُ
وقد � َّ
وقد جت�سد العرف الدويل بالن�سبة لهذا احلق يف الواقع منذ الت�رصيح الذي �أعلنه مونرو
� Monroeسنة  1823والذي جاء فيه« :ب�أنه �سوف يدفع كل تدخل �أوروبي يف
�ش�ؤون بلدان القارة الأمريكية» .ثم �أكد هذا احلق �رصاحة العهد الدويل لع�صبة الأمم يف
املادة ( )16/1منه والتي ن�صت على �أن كل دولة ع�ضو ت�شن حرب ًا �إخال ًال بااللتزامات
املن�صو�ص عليها يف العهد ،تعترب من حيث الواقع وك�أنها ارتكبت �أفعال حرب اعتداء
�ضد الدول الأع�ضاء يف الع�صبة ،ويجب على كل دولة ع�ضو تقدمي امل�ساعدة ل�صد هذا
االعتداء .كما يقع االلتزام بهذا الواجب على عاتق الدولة يف حالة حدوث النزاع بني دولة
ع�ضو و�أخرى غري ع�ضو� ،أو بني دولتني لي�ستا ع�ضوين يف العهد (املادة  17من العهد).
كما اعرتف بحق الدفاع ال�رشعي عن الغري بو�ضوح ميثاق الأمم املتحدة يف املادة ()51
منه ال�سابق الإ�شارة �إليها ،وكذلك املادة (/31ج) من نظام روما .و�إىل جانب ذلك توجد
معاهدات دفاع م�شرتك ثنائية وجماعية تن�ص على تقدمي امل�ساعدة ال�رضورية يف حالة
ن�شوب نزاع م�سلح بني دولة موقعة ودولة �أو عدة دول �أخرى �سواء قبل �أو بعد احلرب
العاملية الثانية.
(� )1أ�ضافت املادة (/31ج) من نظام روما جواز الدفاع ال�رشعي عن ممتلكات ال غنى عنها لإجناز مهمة ع�سكرية ،وهذه
الإ�ضافة ال ت�ضيف جديد ًا لأن الفر�ض هنا يتعلق بالقيام مبهمة ع�سكرية �رشعية� ،أي م�رشوعة وبالتايل ال يجوز
االعتداء عليها حتت �ستار الدفاع ال�رشعي .ولقد حاول البع�ض �أن يق�رص الدفاع ال�رشعي عن املال على جرائم احلرب
فقط ،ونعتقد �أن هذا القيد لي�س له ما يربره �أمام و�ضوح الن�ص وعموميتهDubois et Vailhé, op.cit. p539 .
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ويعترب �أي�ض ًا يف حكم الدفاع ال�رشعي عن الغري ما يطلق عليه التدخل ل�صالح
الإن�سانية ،وذلك يف حالة االعتداء الذي يهدد بخطر وقوع جرمية من اجلرائم �ضد
الإن�سانية� ،أو الإبادة اجلماعية� ،أو التمييز العن�رصي ،حتى ولو وقعت من الدولة على
رعاياها� ،إذ يجوز �صد هذا االعتداء ولو بالقوة امل�سلحة ا�ستعما ًال حلق الدفاع ال�رشعي
�سواء ممن يقع عليهم االعتداء� ،أو من �أي فرد� ،أو دولة� ،أو جمموعة من الدول متى
كان يرتتب على انتظار تدخل جمل�س الأمن ت�أخري الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف
الأفعال اللإن�سانية(.)1
وعلى الرغم من و�ضوح قيام حالة الدفاع ال�رشعي يف هذا الفر�ض ،وحق �أي
دولة يف �صده ولو بالقوة امل�سلحة من الناحية القانونية املجردة� ،إال �أنه يخ�شى يف
الواقع العملي �أن يتحول ا�ستعمال هذا احلق �إىل غطاء تت�سرت خلفه الدولة للتدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية للدول ،خا�صة و�أن ا�ستقراء حاالت التدخل يدل على �أنه ال يح�صل
�إال من جانب الدول الكربى ،ولأغرا�ض قد يكون ظاهرها الدفاع عن امل�صالح الإن�سانية
وباطنها نوايا ا�ستعمارية �أو �إرهابية� ،أو ممار�سة ال�ضغط �أو الفو�ضى كما حدث من
بع�ض الدول الغربية والواليات املتحدة الأمريكية حني تدخلت يف الكونغو بدعوى �إنقاذ
البي�ض الأجانب من يد الثوار يف مطار �ستانلي فيل( ،)2وما حدث من تدخل واحتالل
دول التحالف بزعامة الواليات املتحدة الأمريكية للعراق.
وعلى الرغم من �أن هذه اخل�شية لها ما يربرها� ،إال �أنه ي�صعب القول مبنع التدخل
الفردي �أو حتى اجلماعي للدول انتظار ًا ل�صدور قرار بذلك من جمل�س الأمن� ،إذ قد
يرتتب على هذا االنتظار وقوع اجلرمية الدولية وتفاقم �آثارها.
ولذلك على جمل�س الأمن وهيئة الأمم املتحدة والهيئات الدولية الأخرى �أن تت�صدى
يف وقت مبكر ملثل هذه اجلرائم ،و�أن ت�صدر عنها القرارات املنا�سبة يف الوقت املنا�سب
قبل �أن ت�سعى �إحدى الدول �أو بع�ضها �إىل التدخل التلقائي ،و�أن تف�ضح هذه الهيئات
�أو الدول النوايا احلقيقية للتدخل التلقائي وحتذرها �أو متنعها بكل الو�سائل املمكنة
(1)GLASER, op. cit., P. 66 et suiv.

( )2حممد حمي الدين عو�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص.670
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عند اللجوء �إليه( .)1ومن �أمثلة تدخل الأمم املتحدة ل�صالح الإن�سانية التدخل يف البو�سنة
والهر�سك �سنة  1993والتدخل يف ال�صومال �سنة .1992

ال�رشط اخلام�س� -أن يكون االعتداء ح ً
اال:
وحلول االعتداء يف القانون الدويل اجلنائي ،يعني �أن املعتدى عليه �أ�صبح يف ظروف
حرجة ال ت�ستطيع فيها �أجهزة �أو هيئات املجتمع الدويل املخت�صة �صد هذا االعتداء� ،إما
لأنها غري قادرة على ذلك ،و�إما لأن تدخلها لن يتحقق بال�رسعة املطلوبة ل�صد االعتداء.
ويكون االعتداء ح ً
اال يف �صورتني:
ال�صورة الأوىل� :إذا كان ال�رضر الذي ينذر به االعتداء على و�شك الوقوع� ،أى �صار
وقوعه قاب قو�سني �أو �أدنى ،ففي هذه ال�صورة االعتداء الفعلي مل يبد�أ ومل يقع ال�رضر،
ولكن خطر وقوعه �أ�صبح و�شيك ًا مثل حالة الدولة التي تهدد دولة �أخرى ب�شن حرب
عليها ،وحت�شد جيو�شها على حدود تلك الدولة� ،أو تقوم ب�أي �إجراءات ع�سكرية �أخرى
ي�ستدل منها �أن خطر وقوع االعتداء بالفعل �أ�صبح قريب ًا جد ًا �أي و�شيك ًا(.)2
وبناء على ذلك ينتفي عن االعتداء �صفة احللول ،وال تقوم حالة الدفاع ال�رشعي
�إذا كان اخلطر الذي يهدد به م�ستقب ًال �أو حمتم ًال ،حتى ولو كان منطوي ًا على تهديد
بارتكاب جرمية دولية ،وحتى ولو بد�أت الدولة �أو الدول يف �إعداد العدة لذلك� ،إذ يكون
يف ا�ستطاعة الدولة املوجه �إليها التهديد �أن ت�ستنجد باملجتمع الدويل� ،أو �أن تتقدم
ب�شكوى �إىل جمل�س الأمن التخاذ ما يراه منا�سب ًا يف هذا ال�صدد وفق ًا للمادة ( )39من
ميثاق الأمم املتحدة .ولذلك ف�إن الدفاع الوقائي� ،أو احلرب اال�ستباقية ال تتوافر فيها
�رشوط الدفاع ال�رشعي كما َّادعت الواليات املتحدة الأمريكية يف حربها على العراق� ،أو
التهديد ب�شن احلرب على �إيران �أو �سوريا �أو غريهما من الدول.
( )1ذهب ر�أي يف الفقه �إىل تقييد حق الدول يف التدخل ل�صالح الإن�سانية ب�رضورة �صدور قرار من جمل�س الأمن يف هذا
ال�ش�أن ،وبدون هذا القرار يكون التدخل غري م�رشوع حتى ولو كان الغر�ض منه حماية حقوق الإن�سان من االنتهاك
واالعتداء اجل�سيم عليها .انظر :عزبان را�ضية ،املرجع ال�سابق� ،ص 95
( )2ذهب ر�أي يف الفقه �إىل �أن االعتداء الو�شيك ال يجيز الدفاع ال�رشعي حتى ولو كان منطوي ًا على ا�ستخدام الطاقة
النووية .ح�سنني عبيد ،املرجع ال�سابق �ص  .62ولكن ميثاق الأمم املتحدة املادة ( )51مل ين�ص �رصاحة على ذلك،
كما �أن املادة (/31ج) من نظام روما قد ن�صت �رصاحة على �أن حالة الدفاع ال�رشعي تقوم �إذا كان االعتداء و�شيك ًا.
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وال�صورة الثانية :من �صور حلول االعتداء �أن يكون هناك اعتداء قد بد�أ بالفعل،
ولكنه مل ينته بعد �أي ما زال م�ستمر ًا ،مثال ذلك حينما جتتاز جيو�ش دولة حدود دولة
�أخرى وت�ستمر يف زحفها داخل تلك الدولة� ،أو حينما ت�ستمر يف �إطالق ال�صواريخ عليها
�أو ت�ستمر طائراتها يف قذفها بالقنابل.
ولكن �إذا وقع االعتداء كام ًال� ،أو زال اخلطر ال تقوم حالة الدفاع ال�رشعي لأن
االعتداء هنا ال يكون حا ًال لأن خطره قد زال بتمام وقوعه ،ولذلك ف�إن �أي فعل يتخذ
بعد ذلك �ضد املعتدي ال يكون دفاع ًا �رشعي ًا و�إمنا يكون انتقام ًا .ويالحظ �أنه �إذا كان
االنتقام حمظور ًا يف القانون الداخلي� ،إال �أنه قد يكون مباح ًا يف القانون الدويل اجلنائي
�إذا توافرت �رشوط املعاملة باملثل كما �سرنى الحق ًا.

ب� -رشوط فعل الدفاع:
�إذا توافرت �رشوط فعل االعتداء ال�سابقة ،ين�ش�أ احلق يف ا�ستخدام القوة لدرء هذه
االعتداء ،وي�ستوي بعد ذلك ممار�سة هذه احلق من الدولة التي وقع �ضدها االعتداء،
�أو من دولة �أخرى �أو �أي �شخ�ص دويل �آخر غريها .وال ي�شرتط �أن يكون بني الدولة
الأخرى والدولة املعتدى عليها معاهدة دفاع م�شرتك ،كما ال ي�شرتط �أن يكون الدفاع
بعلم �أو بر�ضاء الدولة الأخرية ،فاملدافع ي�ستخدم حقه يف الدفاع ال�رشعي �ضد االعتداء
الذي يهدده �شخ�صي ًا يف نف�سه �أو يف ماله� ،أو �ضد االعتداء الذي يهدد الغري يف نف�سه �أو
يف ماله.
وال ي�شرتط كذلك توافر ن َّية الدفاع ،لأن �أ�سباب الإباحة  -ومنها الدفاع ال�رشعي -
ذات طبيعة مو�ضوعية تنتج �أثرها متى توافرت �رشوطها دون االعتداد باحلالة النف�سية
ملن ي�ستفيد منها ،فاجلهل بتوافر االعتداء ال ي�ؤثر على �إباحة الدفاع حتى لو كان املدافع
ي�ستهدف غر�ض ًا �آخر �إ�ضافي ًا مثل االنتقام �أو الت�شفي ،ولكن يجب �أن يتوافر يف فعل
الدفاع �رشطان :الأول� :أن يكون الزم ًا ،والثاين� :أن يكون متنا�سب ًا.

ال�رشط الأول -لزوم فعل الدفاع:
كي يكون فعل الدفاع الزم ًا ،يجب �أن يكون هو الو�سيلة الوحيدة ل�صد االعتداء،
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و�أن يتجه �إىل م�صدر هذا االعتداء .فيكون فعل الدفاع الزم ًا �إذا كان هو الو�سيلة
الوحيدة ل�صد فعل االعتداء� ،أي �إذا مل يكن �أمام املدافع و�سائل �أخرى ي�ستطيع بها
حتقيق هذه الغاية.
ف�إذا كان �أمام الدولة املعتدى عليها و�سيلة �أخرى ت�ستطيع من خاللها �صد االعتداء
دون اللجوء �إىل القوة ،ومل ت�ستخدم تلك الو�سيلة الأخرى وجل�أت �إىل القوة ،كان فعلها
غري مباح� ،أو غري مربر ،ويعترب يف هذه احلالة اعتداء غري م�رشوع يبيح للدولة البادئة
بالعدوان ا�ستعمال الدفاع ال�رشعي.
وتطبيق ًا لذلك �إذا كانت الدولة املعتدى عليها ت�ستطيع اال�ستعانة مبنظمة دولية يف
الوقت املنا�سب ،وكانت هذه املعاونة كافية لإنقاذها من االعتداء الواقع عليها ،مل يكن
للدفاع ال�رشعي حمل(.)1
وحتى يكون فعل الدفاع الزم ًا يجب �أي�ض ًا �أن يتجه �إىل م�صدر االعتداء ،وهذا يعني
�أن فعل الدفاع يجب �أن يوجه �إىل الدولة التى ي�صدر منها االعتداء ،ويجب كذلك �أن
يوجه �إىل �أجهزة الدولة �أو هيئاتها التي ي�صدر عنها االعتداء .وتطبيق ًا لذلك ال يجوز �أن
يلج�أ ال�شخ�ص الدويل املدافع� ،أو الدولة املدافعة �إىل توجيه فعل الدفاع �إىل دولة �أخرى
مل ي�صدر عنها �أي اعتداء حتى ولو كانت تابعة للدولة املعتدية� ،أو حتت و�صايتها� ،أو
حمايتها� ،أو يوجد بينهما عالقات ودية �أو حتالف ،طاملا مل تكن هي م�صدر االعتداء،
كما ال يجوز  -من باب �أوىل � -أن يوجه �إىل دولة �أخرى حمايدة ،لأن انتهاك احلياد يف
ذاته يعترب جرمية دولية حتى ولو كان من �أجل ممار�سة الدفاع ال�رشعي .وتطبيق ًا
لذلك ،ف�إن انتهاك �أملانيا حياد بلجيكا ولوك�سمربج �أثناء احلرب العاملية الأوىل ال ميكن
تربيره على �أ�سا�س الدفاع ال�رشعي.
ومتى توافر �رشط اللزوم بالتحديد ال�سابق ،ف�إنه ال �أهمية لنوع اجلرمية التى
يدفع بها املدافع االعتداء ،فقد تقع على الأ�شخا�ص �أي ًا كان مركزهم ،كما قد تقع على
الأموال مثل املن�ش�آت �أو الأ�سلحة املختلفة التي ت�ستخدم يف االعتداء.

( )1حممود جنيب ح�سني ،املرجع ال�سابق� ،ص ،86ح�سنني عبيد ،املرجع ال�سابق� ،ص.70
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ال�رشط الثاين -تنا�سب فعل الدفاع:
يتطلب هذا ال�رشط توافر �أمرين :الأول� :أن يكون فعل الدفاع �أقل �رضر ًا من الأفعال
الأخرى التي كانت ممكنة ل�صد االعتداء ،ب�أن يكون �أن�سب الو�سائل املتاحة �أمام املدافع لرد
االعتداء� ،أو �أن يكون هو الو�سيلة الوحيدة التي وجدت يف متناول يده .والثاين� :أن يكون
هذا الفعل متنا�سب ًا واخلطر الذي تعر�ض له املدافع �إذا كان فعل املدافع يقبل التدرج.
واملعيار الذي ي�ستعان به يف حتديد التنا�سب معيار مو�ضوعي و�شخ�صي يف نف�س
الوقت ،فهو مو�ضوعي يقوم على �أ�سا�س الرجل العادي (الدولة العادية) الذي يوجد يف
ظروف املعتدى عليه اخلارجية ،و�شخ�صي ال يهمل الظروف ال�شخ�صية لهذا الأخري.
وال ي�شرتط لتحقيق التنا�سب �أن تتماثل و�سيلة الدفاع مع و�سيلة االعتداء ،فقد تختلف
الو�سائل ،ومع ذلك يتحقق التنا�سب .وتطبيق ًا لذلك يتحقق التنا�سب �إذا كان االعتداء قد
وقع با�ستخدام �أ�سلحة تقليدية فتم �صده عن طريق ا�ستخدام الأ�سلحة غري التقليدية،
كما يتحقق التنا�سب حتى يف حالة ا�ستخدام �أ�سلحة تقليدية حمظورة دولي ًا ومل يكن
�أمام الدولة املعتدى عليها غري هذا ال�سالح املحظور لوقف االعتداء وجتنب الهزمية.
ويتوافر التنا�سب كذلك �إذا ا�ستخدم املعتدي الأ�سلحة الذرية ومل يكن �أمام املعتدى
عليه غري ا�ستخدام هذا ال�سالح الذري لوقف االعتداء ،و�إن كان اللجوء �إىل مثل هذا النوع
من ال�سالح يف االعتداء والدفاع يرتتب عليه نتائج خطرية جد ًا تهدد بفناء الب�رشية ،وال
�سبيل ملنع وقوع هذه الكارثة �إال باتفاق الدول م�سبق ًا على منع اال�ستخدام الفعلي لهذا
ال�سالح ب�صفة مطلقة.
ولكن هل يتوافر التنا�سب يف حالة ما �إذا حتقق االعتداء ب�أ�سلحة تقليدية وكان الدفاع
ب�أ�سلحة ذرية؟ يتجه الر�أي الغالب يف الفقه �إىل القول بانتفاء التنا�سب يف هذه احلالة،
وتُ�س�أل الدولة املعتدى عليها املدافعة نظر ًا للآثار اخلطرية والتدمريية لهذا النوع من
ال�سالح باملقارنة مبا يرتتب على ا�ستخدام الأ�سلحة التقليدية يف الهجوم من �آثار(.)1
( )1ح�سنني عبيد ،املرجع ال�سابق �ص .73ومع ذلك فقد ذهب هرنى كي�سنجر  -وزير اخلارجية الأمريكى الأ�سبق � -إىل
�أن الأمر يتوقف على الهجوم وخطورته ،بحيث يجوز الدفاع ال�رشعي بالأ�سلحة الذرية �إذا كان الهجوم بالأ�سلحة
التقليدية وا�سع النطاق وله قوة تدمريية كبرية .ولكن هذا الر�أي ي�صعب الأخذ به من الناحية القانونية حتى ولو كان
مربر ًا من الناحيتني ال�سيا�سية والع�سكرية.
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املطلب الثانى

�آثار الدفاع ال�رشعي
 -1م�رشوعية �أفعال الدفاع:
�إذا توافرت �رشوط فعل االعتداء ،و�رشوط فعل الدفاع على النحو ال�سابق بيانه،
يكون فعل الدفاع مباح ًا �أو مربر َا� ،أي ي�صري م�رشوع ًا بعد �أن كان غري م�رشوع ،فال
ترتتب عليه ال م�س�ؤولية جنائية وال م�س�ؤولية مدنية .وي�ستوي لال�ستفادة من هذه
الآثار �أن تكون الدولة املعتدية �أو املعتدى عليها (املدافعة) ع�ضو ًا يف الأمم املتحدة �أم
لي�ست كذلك ،لأن حق الدفاع ال�رشعي حق طبيعي لكل الدول �أقره العرف الدويل قبل
الأمم املتحدة(.)1
والدفاع ال�رشعي حق مقرر للدول وللأفراد ولكل �أ�شخا�ص القانون الدويل
الأخرى .ف�إذا وقع فعل االعتداء على دولة ين�ش�أ لها احلق يف الدفاع ال�رشعي ،وهي
تبا�رش هذا احلق عن طريق موظفيها الذين ت�أمرهم بالدفاع عنها �إما بناء على �أمر من
القائد العام ،و�إما ا�ستناد ًا �إىل �سلطتهم التقديرية يف هذا ال�صدد ،ويقع على عاتق ه�ؤالء
املوظفني واجب التحقق من توافر �رشوط فعل االعتداء ،قبل �إقدامهم على فعل الدفاع،
الذي يجب �أن تتوافر �رشوطه هو الآخر ،حتى ي�ستطيعوا االحتجاج بقيام حالة الدفاع
ال�رشعي حني تثار م�س�ؤوليتهم عن �أفعال الدفاع التي �صدرت عنهم� ،سواء �أمام جمل�س
الأمن� ،أم �أمام املحاكم اجلنائية الوطنية �أو الدولية.
كما ميكن �أن يقع االعتداء على فرد عادي ،فين�ش�أ له احلق يف الدفاع ال�رشعي ،كما
�إذا اعتدى �أ�سري �أو جريح حرب على �أحد اجلنود مما ا�ضطر هذا الأخري �إىل قتل الأ�سري
�أو اجلريح دفاع ًا �رشعي ًا عن نف�سه .ونظر ًا للطبيعة املو�ضوعية لأ�سباب الإباحة ،ف�إنه
من امل�سلم به يف القانون الداخلي ي�ستفيد من الإباحة كل من �ساهم يف اجلرمية �سواء
كان فاع ًال �أو �رشيك ًا (متدخ ًال) .وتطبيق ًا لذلك يف القانون الدويل اجلنائي ت�ستفيد الدولة
امل�شرتكة (املتدخلة) يف �أعمال الدفاع ال�رشعي.
( )1حممد حميي الدين عو�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص 656هام�ش.2
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ومع ذلك ،فقد ن�صت املادة (/31ج) من نظام روما على �أن ا�شرتاك ال�شخ�ص يف
عملية دفاعية تقوم بها قوات ال ي�شكل يف حد ذاته �سبب ًا المتناع امل�س�ؤولية مبوجب
هذه الفقرة الفرعية .وهذا يعني �أن الفقرة (ج من املادة  )31املذكورة ال ترى �أن الدفاع
ال�رشعي له طبيعة مو�ضوعية ،و�إمنا هو ذو طبيعة �شخ�صية ال ي�ستفيد منه �إال من
توافر فيه ،وال ميتد �إىل ال�رشيك (املتدخل) �إال �إذا توافر بالن�سبة له �شخ�صي ًا �رشوط هذا
الدفاع� ،أي �أن الدفاع ال�رشعي يف نظر نظام روما مانع م�س�ؤولية ،ولي�س �سبب �إباحة
�أو تربير ،وهو ما يتعار�ض مع ما هو م�س َّلم به يف الت�رشيعات الداخلية الوطنية ،ومع
املبادئ العامة امل�ستمدة من تلك الت�رشيعات والتي تعترب �أحد م�صادر القانون الدويل
اجلنائي بالإ�ضافة �إىل العرف الدويل.

 -2دور جمل�س الأمن يف الرقابة على توافر �رشوط الدفاع ال�رشعي:
أقرت املادة ( )51من ميثاق الأمم املتحدة حق الدول يف الدفاع عن نف�سها
بعد �أن � َّ
فرادى �أو جماعات� ،إال �أنها مل تطلق �أيدي الدول (�أو �أ�شخا�ص القانون الدويل العام) يف
هذا ال�ش�أن� ،إذ على الدولة التي متار�س حقها يف الدفاع ال�رشعي �أن تتوقف عن ممار�سة
�أفعال الدفاع �إذا تدخل جمل�س الأمن واتخذ التدابري الالزمة حلفظ ال�سلم والأمن
الدوليني ،وكان هذا التدخل من �ش�أنه �صد االعتداء وزوال اخلطر� ،إذ يكون اال�ستمرار
يف �أفعال الدفاع يف هذه احلالة خمالف ًا ل�رشطي اللزوم والتنا�سب اللذين يجب توافرهما
يف فعل الدفاع .ولذلك على الدولة املعتدى عليها� ،أو املدافعة� ،أو �أي دولة حليفة معها،
�أو �أي دولة �أخرى �أن تبلغ جمل�س الأمن فور ًا بالتدابري التى مت اتخاذها ا�ستعما ًال حلق
الدفاع ال�رشعي حتى يراقب جمل�س الأمن توافر �رشوط الدفاع ال�رشعي �أو ًال ،ويتخذ
ما يراه مالئم ًا من تدابري ل�صد االعتداء بو�سائله املتاحة ثاني ًا ،وتقرير م�س�ؤولية الدولة
املعتدية عن عدوانها �أو م�س�ؤولية الدولة التي حتتج بالدفاع ال�رشعي �إذا مل تتوافر
�رشوطه ،واتخاذ القرار املنا�سب بتوقيع العقوبات اجلماعية على �أيهما ثالث ًا.
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 -3جتاوز حدود الدفاع ال�رشعي:
حدود الدفاع ال�رشعي ترتبط ب�رشط التنا�سب ،فحيث يتحقق التنا�سب بني فعل
االعتداء وفعل الدفاع يكون املدافع قد التزم حدود الدفاع ال�رشعي وت�صبح �أفعاله
م�رشوعة� .أما �إذا كان فعل الدفاع غري متنا�سب مع فعل االعتداء ب�أن يلج�أ املدافع �إىل
و�سائل �أ�شد ج�سامة من فعل االعتداء ،وكان با�ستطاعته ا�ستخدام و�سائل �أقل ج�سامة،
فال يتوافر �رشط التنا�سب ويتحقق ما ي�سمى بتجاوز حدود الدفاع ال�رشعي� ،أي �أن
جتاوز حدود الدفاع ال�رشعي يرتبط بالإخالل ب�رشط التنا�سب.
وكما هو احلال يف القانون الداخلي ،ف�إن الدولة (�أو ال�شخ�ص الدويل) التي
تتجاوز حدود الدفاع ال�رشعي تُ�س�أل عن القدر املتجاوز م�س�ؤولية عن جرمية عمدية
(مق�صودة) �أو غري عمدية (غري مق�صودة) على ح�سب ما �إذا كان التجاوز ب�سوء نية �أم
نتيجة تق�صري �أو �إ�ساءة تقدير من جانب الدولة املعتدى عليها ،ف�إذا كان التجاوز ب�سوء
نية �أي عن ق�صد ،ف�إن القدر املتجاوز يعترب غري م�رشوع ،واعتدا ًء ي�شكل جرمية دولية
ميكن �صدها عن طريق ممار�سة حق الدفاع ال�رشعي �إذا توافرت �رشوطه وب�صفة
خا�صة ا�شرتاط �أال يكون االعتداء مثار ًا.
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املطلب الثالث

املعاملة باملثل Représailles
�أو ًال -تعريف:
عرف معهد القانون الدويل املعاملة باملثل يف قراره الذي �أ�صدره يف �أكتوبر 1934
ّ
ب�أنها« :تدابري �أو �إجراءات قهرية تقع باملخالفة للقواعد العادية للقانون الدويل تتخذها
دولة ،يف �أعقاب �أعمال خمالفة للقانون ترتكبها دولة �أخرى �إ�رضار ًا بها ،ويكون
الهدف منها �إجبار الدولة املعتدية على احرتام القانون عن طريق تقدمي تر�ضية �أو
تعوي�ض لها».
يتبينَّ من هذا التعريف� ،أن املعاملة باملثل تفرت�ض �رضورة توافر وتالزم عنا�رص
ثالثة( :)1الأولٌ :
فعل غري م�رشوع جنائي ًا ترتكبه دولة �إ�رضار ًا بدولة ثانية .الثاين :عدم
�إزالة �آثار هذا الفعل� ،أو عدم التعوي�ض عنه .الثالث :الرد من الدولة املت�رضرة على هذا
الفعل.
فاملعاملة باملثل �إذن هي حق يعرتف به القانون الدويل للدولة التي وقع عليها
ٌ
فعل ُيعد جرمي ًة دولي ًة� ،أن ترده باعتداء مماثل ت�ستهدف به �إجبار الدولة املعتدية
على احرتام القانون �أو على تعوي�ض ال�رضر املرتتب على خمالفته( ،)2فالأفعال التي
وجمرمة
ت�صدر عن الدولة املعتدى عليها هي بح�سب الأ�صل �أفعال غري م�رشوعة
َّ
جنائي ًا� ،إال �أنها تتحول �إىل �أفعال م�رشوعة �أي مباحة �أو مربرة يف الظروف التي
ترتكب فيها ،وهي �أنها مبثابة رد �أو مقابل لأفعال املعتدي غري امل�رشوعة .من هنا
تعترب املعاملة باملثل �سبب �إباحة �أو تربير ي�ستفيد منه الأ�شخا�ص الذين يعملون
با�سم الدولة املعتدى عليها.

( )1حممد بهاء الدين با�شات ،املعاملة باملثل يف القانون الدويل اجلنائي ،الهيئة العامة ل�ش�ؤون املطابع الأمريية،
القاهرة� ،1974ص.210
( )2حممود جنيب ح�سني ،املرجع ال�سابق� ،ص.78
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ثاني ًا -تاريخ املعاملة باملثل:
َع َّر َف القانون اجلنائي الداخلي �أو الوطني يف �أول ن�ش�أته فكرة العدالة اخلا�صة
 ،Justice Privéeوكان يلج�أ فيها املعتدى عليه للرد على عدوان �سابق وقع عليه.
ومع تطور املجتمعات القدمية وتنظيم العالقات بني �أفرادها وظهور ال�سلطة العامة،
اختفت العدالة اخلا�صة متام ًا ومل يبق لها من �أثر �سوى الدفاع ال�رشعي.
عرف املجتمع الدويل يف مراحله الأوىل �أي�ض ًا فكرة العدالة اخلا�صة ومقابلة
كما َ
العنف مبثله رمز ًا للعدالة الدولية امل�ألوفة وتطبيق ًا لـ� ،loi de Talionأي �أن املجتمع
عرف يف �أول ن�ش�أته املعاملة باملثل( .)1وهي ت�رضب بجذورها �إىل
الدويل هو الآخر َ
عرفها البابليون ون�ص عليها قانون حمورابي ،كما عرفت عند
املا�ضي ال�سحيق ،فقد َ
كل من الإغريق والقبائل العربية(.)2
وكانت يف بدايتها خا�صة تتعلق بالأفراد ثم حتولت �إىل عامة تقع بني الدول ،وكانت
تت�ضمن حجز املمتلكات �أو الأ�شخا�ص كو�سيلة انتقامية رد ًا على فعل ارتكب من قبل
تفو�ض �أحد رعاياها لالنتقام
دولة �ضد الدولة امل�ستخدمة لها ،وكان يحق للدولة �أن ِّ
بنف�سه �إذا اعتدي عليه يف دولة �أجنبية ،ف�إذا �أنكرت العدالة من حاكم خمت�ص على �أجنبي
م�رضور ،ف�إن الأفراد الذين يتمتعون قانون ًا بحماية هذا احلاكم يف اخلارج يو�ضعون
يف ظروف ال متكنهم من اال�ستفادة من تلك احلماية حتى ت�صل مظلمتهم �إىل احلاكم
امل�شار �إليه ،في�ضطر �إىل �إقرار العدالة للأجنبي الذي �أنكرت عليه من قبل(.)3
ويف املراحل احلديثة لتطور املجتمع الدويل انتقلت فكرة املعاملة باملثل من نطاق
الأفراد �إىل نطاق الدول� ،أي حتولت من معاملة باملثل خا�صة بالأفراد �إىل معاملة باملثل
عامة بني الدول ،فقد اعتربها فاتيل  Vattelو�سيلة حتقق بها الدولة العدالة لنف�سها
�إذا عجزت عن احل�صول على تر�ضية منا�سبة ملا �أ�صابها من �رضر ،وهي تتفق يف نظره
مع اعتبارات العدالة وت�صلح �أ�سا�س ًا للعالقات الدولية(.)4
( )1حممد بهاء الدين با�شات ،املرجع ال�سابق� ،ص.212
( )2ح�سنني عبيد ،املرجع ال�سابق� ،ص.28
( )3حممد بهاء الدين با�شات ،املرجع ال�سابق� ،ص .213ح�سنني عبيد ،املرجع ال�سابق ،املو�ضع ال�سابق.
( )4حممد بهاء الدين با�شات ،املرجع ال�سابق ،املو�ضع ال�سابق.
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ولكن يجب �أال يحجب عنا هذا النظر للمعاملة باملثل ،واعتبارها و�سيلة خا�صة
لتحقيق العدالة بني الدول �أنها يف القانون الداخلي الذي كان ينظم املجتمع الوطني يف
�أول ن�ش�أته كانت تقع على مذنب� ،أي تطبق على �شخ�ص ارتكب فع ًال ُيعترب جرمية
يف نظر هذا املجتمع ،بينما يف القانون الدويل الذي ينظم عالقات الدول منذ ن�ش�أته ف�إن
املعاملة باملثل مت�س الربيء وهو ما يبعدها عن اعتبارات العدالة ،وبعبارة �أخرى ف�إن
املعاملة باملثل و�إن كانت ت�صلح لتحقيق العدالة داخل املجتمع الواحد� ،أو الأمة الواحدة
عند مرحلة معينة من تطوره� ،إال �أنه من غري املمكن �أن حتقق هذه العدالة بني الأمم �أو
الدول وبع�ضها ،ولهذا ال�سبب كرث اجلدل حول �رشعيتها وم�رشوعيتها ،على الرغم من
�أن ال�رضورات العملية قد تفر�ض الأخذ بها يف بع�ض ال�صور كما �سرنى فيما بعد.

ثالث ًا� -صور املعاملة باملثل:
للمعاملة باملثل �صورتان :الأوىل :املعاملة باملثل يف زمن ال�سلم ،والثانية :املعاملة
باملثل يف زمن احلرب.

 -1املعاملة باملثل يف زمن ال�سلم:
تتحقق املعاملة باملثل يف زمن ال�سلم يف فر�ضني :الأول :تتجرد فيه من ا�ستخدام
القوة امل�سلحة ،والثاين :ت�ستخدم فيه القوة امل�سلحة(.)1
ففي الفر�ض الأول ،ت�أخذ املعاملة باملثل �شكل �إجراءات بولي�سية� ،أو ق�رسية
تخالف قاعدة من قواعد القانون الدويل غري اجلنائي� ،أي املدنية �أو الإدارية ،ولكنها
تكون �سلمية ،ال يتم فيها اللجوء �إىل القوة امل�سلحة ،وهي قد تكون �إيجابية مثل و�ضع
( )1حممد بهاء الدين با�شات ،املرجع ال�سابق� ،ص  .220وتطبيق ًا لذلك فقد حدث �أن قاطع عمال ال�شحن والتفريغ
الأمريكيني يف �أبريل  1960يف ميناء نيويورك ال�سفينة امل�رصية (كليوباترا) ومنعوا عن بحارتها الغذاء ،كما امتنعوا
عن تفريغها و�إر�شادها لالن�سحاب ،وقد كان ه�ؤالء العمال موالني لل�صهيونية العاملية ،وا�ستهدفوا من هذا الإجراء
ال�ضغط على احلكومة امل�رصية لل�سماح لل�سفن الإ�رسائيلية والب�ضائع الإ�رسائيلية املنقولة على �سفن �أجنبية باملرور
يف قناة ال�سوي�س ،ودامت املقاطعة حوايل ع�رشين يوم ًا .ورد ًا على ذلك اتخذ احتاد العمال العرب قرار ًا مبقاطعة ال�سفن
الأمريكية اعتبارا من  29ابريل  1960دامت بدورها �سبعة �أيام ،مما ا�ضطر الواليات املتحدة �إىل فك احل�صار عن
ال�سفينة امل�رصية ،و�أ�صدر رئي�س االحتاد الأمريكي قرار ًا بتفريغها .حممد حميي الدين عو�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص
.640 - 639
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�أموال الدولة الأوىل� ،أو �أموال رعاياها املوجودة يف الدولة الثانية حتت احلرا�سة ،وقطع
العالقات التجارية والربيدية والربقية ،وطرد �أو �إبعاد رعايا الدولة الأوىل املوجودين
يف �إقليم الدولة الثانية ،وفر�ض احل�صار على ال�سفن التجارية ،كما قد تكون �سلبية مثل
االمتناع عن تنفيذ معاهدة.
ويف الفر�ض الثاين؛ تتخذ املعاملة باملثل �شكل ا�ستخدام القوة امل�سلحة البحرية
�أو اجلوية �أو الربية ،وهي تنطوي على �إجراءات حربية مت�س ال�سالم وتخالف قاعدة
دولية جنائية ،وهي تقرتب �إىل حد كبري من احلرب ،وقد ت�ؤدي �إليها دون �إعالنها،
مثل احتجاز �سفن دولة �أخرى �أثناء مرورها باملياه الإقليمية واال�ستيالء على ما
فيها من �شحنات  ،Embargoكما قد تقوم باحل�صار البحري ال�سلمي le blocus
 pacifiqueوهو �إجراء حتا�رص فيه القوة البحرية للدولة موانئ دولة �أخرى
و�شواطئها منع ًا الت�صالها بالعامل اخلارجي ،و�إرغامها بالتايل على تقدمي تر�ضيات
مطلوبة ،وكذلك االحتالل الوقتي للإقليم �أو ق�صف املدن بالطائرات.
وكانت املعاملة باملثل يف زمن ال�سلم يف املا�ضي وحتى احلرب العاملية الأوىل
ت�ستند �إىل قاعدة عرفية دولية تقررها(� ،)1إال �أن االجتاه املعا�رص يف الفقه الدويل يتجه
�إىل معار�ضتها ،وب�صفة خا�صة تلك التي ت�ستخدم فيها القوة امل�سلحة ،لأنها قد تكون
�ستار ًا تختفي خلفه الدولة لتحقيق م�صالح غري م�رشوعة مثل االنتقام �أو لأغرا�ض
ا�ستعمارية وب�صفة خا�صة من الدول الكربى �أو القوية ،ولأنها ت�ؤدي �إىل احلرب وهو
ما يتعار�ض مع املادة ( )12/1من عهد ع�صبة الأمم واملواد ()39 ،37 ،2/4 ،1/1
من ميثاق الأمم املتحدة والتي تن�ص جميعها على عدم جواز اللجوء �إىل القوة لف�ض
املنازعات الدولية ،و�رضورة ت�سويتها بالطرق ال�سلمية وفق ًا ملبادئ العدالة والقانون
الدويل .و�أنه يف حالة وجود نزاع يجب على الدول �أطراف ذلك النزاع �أن تلتم�س حله
بطرق املفاو�ضة والتحقيق والو�ساطة والتوفيق والتحكيم والت�سوية الق�ضائية� ،أو �أن
تلج�أ �إىل الوكاالت والتنظيمات الإقليمية �أو غريها من الو�سائل ال�سلمية التي تختارها
( )1عرف املجتمع الدويل منذ �سنة  1735وقائع عديدة ي�ستخل�ص منها وجود قاعدة عرفية تعترب املعاملة باملثل �سبب
�إباحة �أو تربير� .أ�شار �إىل هذه الوقائع حممد بهاء الدين با�شات ،املرجع ال�سابق �ص  268وما بعدها .وقد اختلف الفقه
الدويل وقتئذ حول اعتبار املعاملة باملثل �سبب �إباحة �أو �أنها لي�ست كذلك.
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(املادة  39من امليثاق) .ف�إذا مل تنجح تلك الو�سائل يف حل النزاع يجب عر�ض الأمر على
جمل�س الأمن الذي يتخذ ما يراه مالئم ًا من تدابري حلل ذلك النزاع وت�سويته (املادة 37
من امليثاق).
وقد �أنكر جمل�س الأمن يف العديد من قراراته �رشعية املعاملة باملثل يف كثري من
ال�شكاوى التي قدمت �إليه ،منها :ق�ضية م�ضيق كورفو � Corfouسنة  1946بني �ألبانيا
وبريطانيا ،وق�ضية اجلمهورية العربية اليمنية وبريطانيا عندما هاجمت الأخرية
مدينة «جريب» اليمنية يف مار�س  1964بحجة الرد على هجوم �سابق من احلكومة
اليمنية على دولة بيجان � -إحدى الدول التي كانت �ضمن احتاد اجلنوب العربي التي
ت�ضطلع بريطانيا مب�س�ؤولية الدفاع عنها ،والعدوان الأمريكي على فيتنام ال�شمالية
�سنة  ،1965والإ�رسائيلي على قرية ال�سموع �سنة  ،1966وعلى لبنان �سنوات ،1968
.)1(1972 ،1970 ،1969

 -2املعاملة باملثل يف زمن احلرب:
حتتل املعاملة باملثل يف زمن احلرب �أهمية خا�صة �أكرث منها يف زمن ال�سلم ،كما �أنه
ُي�س َّلم بها من حيث املبد�أ يف القانون الدويل اجلنائي ،بالإ�ضافة �إىل كرثة اللجوء �إليها من
قبل الدول وب�صفة خا�صة �أثناء احلربني العامليتني ،1945 - 1939 ،1918 - 1914
وهي و�سيلة الهدف منها �إجبار اخل�صم على احرتام قواعد وعادات احلرب �أثناء
ممار�سته للأعمال احلربية ،وذلك عن طريق �إجراءات تت�ضمن يف حقيقتها خروج ًا على
هذه القواعد ،رد ًا على خروج �سابق عليها من قبل اخل�صم .فعلى الرغم من �أن �إجراءات
الرد تعترب غري م�رشوعة وت�شكل جرمية حرب� ،إال �أنها ت�صبح م�رشوعة بالنظر �إىل
الظروف التي اتخذت فيها.
واالعرتاف باملعاملة باملثل ك�سبب �إباحة �أو تربير يف حالة احلرب ،ال تتوقف
احلكمة منه على حق اخل�صم يف الرد ،ويف حمل خ�صمه على وقف خمالفة قواعد
القانون الدويل املتعلقة باحلرب والعودة �إىل احرتامها ،و�إمنا ي�ؤدي جمرد �إقرارها يف
( )1راجع يف تف�صيل هذه الق�ضايا :حممد بهاء الدين با�شات ،املرجع ال�سابق� ،ص 334وما بعدها.
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القانون الدويل اجلنائي �إىل الت�أثري على نف�سية املتحار َبني ،وحملهما على احرتام قواعد
وعادات احلرب عن طريق �إح�سا�سهما الدائم ب�أن خمالفتهما تعر�ضهما للمعاملة باملثل،
فيمتنعان بالتايل عن ارتكاب هذه املخالفة(.)1
وقد ُبذلت عدة حماوالت دولية لتنظيم املعاملة باملثل وقت احلرب( ،)2ومع ذلك
ف�إن هذه اجلهود مل تنجح ب�سبب �صعوبة �أو ا�ستحالة حتديد الظروف التي تبيح
اللجوء �إليها يف الواقع ،ومل يرد ذكرها �رصاحة يف �أي اتفاق دويل ،فلم تن�ص عليها
مث ًال اتفاقيات الهاي ل�سنتي  1899و 1907وكذلك اتفاقيات جنيف ل�سنتي  1929و
 .1949ومع ذلك ميكن ا�ستخال�ص تطبيقات حمددة للمعاملة باملثل يف ثنايا ن�صو�ص
تلك االتفاقيات ،فقد ن�صت املادة ( )22من النظام امللحق باتفاقية الهاي ل�سنة 1907
ب�ش�أن حقوق وواجبات القوات املتحاربة واملحايدة يف حالة احلرب الربية على �أن« :حق
املحارب يف اختيار تدمري خ�صمه لي�س مطلق ًا» ،وهذا الن�ص يكر�س وي�ؤكد على العرف
الدويل ال�سائد بني الدول املتمدينة ب�ش�أن ال�سلوك الواجب االتباع �أثناء �سري العمليات
الع�سكرية ،و�أن حقهم يف اختيار الو�سائل القتالية لي�س مطلق ًا ،و�إمنا يتعني االلتزام
بقواعد وعادات احلرب املتعارف عليها وامل�سلم بها بني الدول املتمدينة.
وا�ستناد ًا �إىل الن�ص ال�سابق واملبد�أ الذي يت�ضمنه ،ا�ستطاع الفقه �أن ي�ستخل�ص
من ن�صو�ص االتفاقية عدة مناذج للمعاملة باملثل تكون مباحة يف بع�ضها ،وحمرمة يف
البع�ض الآخر(.)3
واملعاملة باملثل املباحة �أو املربرة وقت احلرب ت�ضم ثالثة مناذج :يتعلق الأول
منها ب�أ�رسى احلرب وب�أحوال ت�شغيلهم ،وتن�ص عليه املواد ( )7 ،6 ،5من النظام
امل�شار �إليه ،والتي تت�ضمن جمموعة من القواعد التي يتعني �أن يلتزم بها كل طرف
( )1حممد بهاء الدين با�شات ،املرجع ال�سابق� ،ص .215 - 214
( )2من هذه املحاوالت م�ؤمتر بروك�سل الذي عقد يف �سنة  1874بعد نهاية احلرب الأوروبية ،والذي انتهى باتفاق عام
حول م�ضمون ال�رضورات احلربية من ناحية ،وما يجب ا�ستبعاده من �أفعال حلماية امل�صالح الإن�سانية واحل�ضارية.
 ،GLASER, op. cit. P. 99حممد حميي الدين عو�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص .642كذلك تكررت املحاولة يف
م�ؤمتري الهاي �سنة  1899و�سنة  .1907ولكن مل تت�ضمن االتفاقيات ال�صادرة عن هذه امل�ؤمترات �أي �إ�شارة �إىل
تنظيم املعاملة باملثل وحتديد �رشوطها .ح�سنني عبيد ،املرجع ال�سابق� ،ص  33وهام�ش.1
( )1حممد بهاء الدين با�شات ،املرجع ال�سابق� ،ص  225وما بعدها.
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جتاه �أ�رسى احلرب لدى الطرف الآخر ،و�أن �إخالل �أي طرف بهذه القواعد يجيز
للطرف الآخر �إخال ًال مماث ًال على �أ�سا�س املعاملة باملثل .ويتعلق النموذج الثاين
بالأطباء واملمر�ضني العاملني �ضمن القوات املتحاربة والأ�رسى املدنيني ،فقد �أجاز
النظام امل�شار �إليه  -وخالف ًا لأحكام اتفاقية جنيف � -أ�رسهم حتى يتم التخلي عن
�إجراء مماثل من جانب اخل�صم.
والنموذج الثالث يتعلق بق�صف املدن غري املح�صنة واملراكز ال�سكانية التى يختلط
فيها املدنيون بالع�سكريني ،فخالف ًا للمواد ( )27 ،26 ،25من النظام امل�شار �إليه
والتفرقة التقليدية بني املقاتلني وغري املقاتلني ،يجوز ق�صف الأماكن املتقدم ذكرها
على �أ�سا�س املعاملة باملثل ،حتى العدول عن �إجراء مماثل من جانب اخل�صم.
وهكذا ف�إن املعاملة باملثل وقت احلرب تباح يف الأحوال الثالثة ال�سابقة ،وتعد فع ًال
مباح ًا �أو مربر ًا� ،أي فع ًال م�رشوع ًا على الرغم من �أنه بح�سب الأ�صل فعل غري م�رشوع
وي�شكل جرمية حرب.
�أما املعاملة باملثل املحرمة �أو غري املباحة وقت احلرب فقد ب َّينت حاالتها اتفاقية
جنيف �سنة  1929و�سنة  ،1949من ذلك ما ن�صت عليه االتفاقية الرابعة من االتفاقيات
الأخرية من عدم جواز ا�ستعمال املعاملة باملثل �ضد الأفراد� ،أو �أخذهم كرهائن الذين
()1
حرمت املعاملة باملثل على اجلرحى واملر�ضى
�أبرمت هذه االتفاقيات حلمايتهم  ،كما َّ
والغرقى من �أفراد القوات امل�سلحة يف ميدان القتال �أو يف البحر ،ومراكز القوات امل�سلحة
وال�سفن احلربية املتنقلة ،والقوات امل�سلحة املوجودة يف عر�ض البحر ،كما ال يجوز
ا�ستعمال املعاملة باملثل �أي�ضا بالن�سبة لأ�رسى احلرب والأ�رسى املدنيني خارج نطاق
الإباحة املتعارف عليها وامل�شار �إليه �سابق ًا.

( )1كان العرف يف املا�ضى يجيز �إجراءات املعاملة باملثل �ضد الدول و�ضد الأفراد �أي�ضا ،فمث ًال كانت تلج�أ الدولة يف بع�ض
الأحيان �إىل حجز الأفراد التابعني لدولة �أخرى �أو ت�أخذهم كرهينة حتى جتاب مطالبها .انظر :حممد حميي الدين
عو�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص  644وهام�ش(.)1
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رابع ًا� -رشوط املعاملة باملثل:
ب َّينا من قبل �أن املعاملة باملثل يف وقت ال�سلم كانت مباحة مبقت�ضى قاعدة دولية
عرفية ،و�أن الراجح يف الفقه �أنها غري مربرة الآن بعد حترمي اللجوء �إىل القوة امل�سلحة
لف�ض املنازعات بني الدول ،واعتماد احللول ال�سلمية يف هذا ال�صدد مبقت�ضى عهد ع�صبة
الأمم وميثاق الأمم املتحدة .كما ب َّينا �أن املعاملة باملثل وقت احلرب م�س َّل ٌم بها مبقت�ضى
العرف الدويل على الرغم من عدم وجود اتفاق دويل ينظمها ويحدد �رشوطها .ونظر ًا
لأن املعاملة باملثل تقع على بريء كما �أ�رشنا �سابق ًا كان للفقه والق�ضاء  -ومازال -
الدور البارز لتحديد هذه ال�رشوط.
ففي حكم ملحكمة حتكيم دولية يف  1928/7/31ب�صدد دعوى رفعتها الربتغال
�ضد �أملانيا ،نتيجة لغزو اجليو�ش الأملانية لأجنوال الربتغالية �سنة  ،1915دفعت �أملانيا
م�س�ؤوليتها ب�أن هذا الغزو مربر على �أ�سا�س املعاملة باملثل ،ومبنا�سبة هذا احلكم حددت
املحكمة ال�رشوط الواجب توافرها لقيام املعاملة باملثل وهي(� :)1أو ًال� :أن تكون رد ًا على
خمالفة �سابقة للقانون ،وثاني ًا� :أن جتري بعد ا�ستحالة احل�صول على تر�ضية بو�سيلة
�أخرى ،وثالث ًا� :أن ت�سبقها مطالبة غري مثمرة .ورابع ًا� :أال تتجاوز حدود التنا�سب بني
الرد واملخالفة ،وخام�س ًا� :أال يكون هناك تعهد �سابق من الدولة املعتدى عليها بعدم
اللجوء �إىل املعاملة باملثل.
كما �أن الفقه �أ�ضاف �رشوط ًا �أخرى حتى يقيد اللجوء �إىل املعاملة باملثل يف جمال
العالقات الدولية.
وميكن �إجمال �رشوط املعاملة باملثل امل�ستمدة من الق�ضاء ومن �أقوال الفقهاء كما يلي:

ال�رشط الأول :وجود فعل اعتداء غري م�رشوع وقع وانتهى
ويعترب هذا ال�رشط هو الأ�سا�س يف قيام حالة املعاملة باملثل ،كما �أنه ميكن التمييز
من خالله بني الدفاع ال�رشعي واملعاملة باملثل ،فا�شرتاط وجود فعل اعتداء غري
م�رشوع ،يعني �أن يكون الفعل الذي �صدر عن الدولة املعتدية يعترب جرمية دولية،
( )1حممد بهاء الدين با�شات ،املرجع ال�سابق� ،ص  279؛ حممد حميي الدين عو�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص.639
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ف�إذا مل تثبت له ال�صفة االجرامية ،فال يحق ملن وقع عليه مثل هذا الفعل �أن يحتج
باملعاملة باملثل.
وال ي�شرتط �أن يكون فعل االعتداء قد وقع من دولة على دولة �أخرى� ،إذ قد يقع
من جماعة م�سلحة �أو ع�صابة �إجرامية �إذا مل تقم الدولة التي انطلق منها مبحاكمتهم �أو
ت�سليمهم �أو كانت عاجزة عن القيام بذلك .كما ال ي�شرتط �أن يكون فعل االعتداء على
درجة عالية من اجل�سامة� ،إذ ي�ستوي �أن يكون ج�سيم ًا �أو ي�سري ًا ،طاملا حتقق االعتداء
غري امل�رشوع الذي يعترب جرمية يف القانون الدويل.
ويرتتب على هذا ال�رشط �أنه ال يجوز االحتجاج باملعاملة باملثل رد ًا على فعل
ارتكب معاملة باملثل تطبيق ًا لقاعدة عدم جواز الإباحة �ضد الإباحة ،ف�إذا قامت دولة
با�ستخدام حقها يف املعاملة باملثل ،وارتكبت فع ًال ُيعد جرمية دولية لهذا الغر�ض ،ف�إن
هذا الفعل يتحول من فعل غري م�رشوع �إىل فعل م�رشوع �أو مباح �أو مربر ،وال يجوز -
تبع ًا لذلك  -الرد على هذا الفعل على �أ�سا�س املعاملة باملثل ،لأنه فعل م�رشوع ومل يعد
جرمية دولية ،كل هذا ب�رشط �أن يلتزم املعتدى عليه حدود الإباحة حتى يظل لفعله
ال�صفة امل�رشوعة ،ف�إذا جتاوز هذه احلدود ،ف�إن هذا القدر املتجاوز يكون غري م�رشوع
ويجوز الرد عليه باملعاملة باملثل.
وي�شرتط لقيام املعاملة باملثل �أن يكون فعل االعتداء قد وقع حقيقة� ،أي يكون له
وجود يف الواقع ،ف�إذا مل يكن قد حدث يف الواقع ومل يكن له وجود �إال يف خميلة املعتدى
عليه ،فال تقوم حالة املعاملة باملثل ،لأنها مثل غريها من �أ�سباب الإباحة ذات طبيعة
مو�ضوعية ،ف�إذا قام املعتدى عليه بالرد على فعل املعتدي املوهوم فال تتوافر يف حقه
املعاملة باملثل ،ويكون فعل الرد غري م�رشوع ،ولكن نظر ًا لأنه قد وقع يف غلط يف الإباحة
ف�إن هذا الغلط ينفي عنه الركن املعنوي ،وال ُي�س�أل تبع ًا لذلك عن جرمية مق�صودة نظر ًا
حل�سن نيته.

ال�رشط الثاين :توافر �صلة �سببية مبا�رشة �أو تقارب زمني بني االعتداء
والرد عليه باملثل

�أي يجب �أن يكون الرد مبا�رشة بعد االنتهاء من �أعمال العدوان �أو على الأقل �أن
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يتوافر تقارب زمني بني فعلي االعتداء والرد ،لأن الرتاخي يف الزمن والت�أخري يف الرد
يجعالن تلك ال�صلة غري متوافرة ،لأنه لن يكون الهدف من الرد يف هذه احلالة هو حمل
املعتدي على عدم تكرار اعتدائه وتر�ضية املعتدى عليه ،و�إمنا يكون جمرد انتقام ب�سبب
دوافع قدمية ومرت�سبة عن اعتداء �سابق .ويقع عبء تقدير التقارب الزمنى ابتداء على
عاتق املعتدى عليه حتت رقابة جمل�س الأمن والق�ضاء الدويل �أو الداخلي.

ال�رشط الثالث :تدابري �أو �أفعال الرد
يجب �أن تكون تدابري �أو �أفعال الرد الزمة لردع املعتدي وتر�ضية املعتدى عليه،
�سواء عن طريق التعوي�ض �أم بغريه من و�سائل الرت�ضية ،مبعنى �أال يكون �أمام من
يحتج باملعاملة باملثل (املعتدى عليه) غري و�سيلة الرد بالعنف �أو القوة للح�صول على
تر�ضية منا�سبة ،ف�إذا كانت �أمامه و�سائل �سلمية غري العنف �أو القوة للح�صول على
تلك الرت�ضية فال يجوز له اللجوء �إىل املعاملة باملثل ،ومن هذه الو�سائل �إنذار املعتدي
وتعهده بعدم تكرار اعتدائه ،وتقدمي الرت�ضية املنا�سبة �أو الو�ساطة �أو املفاو�ضات
الدبلوما�سية �أو اللجوء �إىل التحكيم �أو �إىل الق�ضاء.
ف�إذا مل تجُ ْ ِد هذه الو�سائل وا�ستحال على املعتدى عليه احل�صول على الرت�ضية
املنا�سبة ،جاز اللجوء �إىل املعاملة باملثل ،وتكون �أفعال الرد عن طريق العنف �أو القوة
مربرة �أو مباحة يف هذه احلالة.

ال�رشط الرابع :تدابري و�أفعال م�رشوعة
يجب �أن تكون التدابري �أو الأفعال امل�ستعملة على �أ�سا�س املعاملة باملثل من الأفعال
التي ال يجوز اال�ستعانة بها للرد على االعتداء ،فلقد ا�ستقر القانون الدويل � -سواء
عن طريق العرف �أم االتفاقات الدولية -على حظر ا�ستخدام بع�ض الأفعال يف نطاق
املعاملة باملثل ،ومن هذه الأفعال حظر �أخذ الرهائن ،وحظر القيام ب�أفعال انتقام �ضد
اجلرحى �أو املر�ضى �أو الغرقى �أو �أ�رسى احلرب �أو �ضد الأ�شخا�ص املدنيني ،وحظر
القيام ب�أعمال وح�شية �أو غري �إن�سانية مثل النهب ،وقتل الأبرياء ،والتخريب املنظم
للأموال ،وا�ستعمال ال�سم ،والأ�سلحة غري امل�رشوعة...الخ .وكذلك حظر ت�شغيل
الأ�رسى يف �أعمال خطرة �أو غري �صحية �إال مبوافقتهم.
 58مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -السنة الثالثة  -العدد  - 11سبتمرب 2015

�أ .د .علي القهوجي

ال�رشط اخلام�س� :أوامر امل�س�ؤولني
يجب �أن ت�ستند �أفعال الرد على �أ�سا�س املعاملة باملثل �إىل �أمر من م�س�ؤول يف �سلطات
الدولة ي�أمر بها ،ف�إذا كانت املعاملة باملثل تقع يف زمن احلرب مث ًال فيجب �أن ي�أمر بها
قائد اجلي�ش� ،أو قائد فرقة� ،أو �ضابط من �أ�صحاب الرتب العالية على الأقل.
يرتتب على ذلك �أنه ال يجوز للمدنيني العاديني �أن يقوموا ب�أنف�سهم بالرد باملثل،
كما ال يجوز تكليفهم من قبل دولتهم �أو �أن تعهد �إليهم القيام بذلك ،ف�إن فعلوا ذلك
فال يقبل منهم االحتجاج باملعاملة باملثل حني يحاكمون عن الأفعال التى �أمروا بها� ،أو
قاموا بها.

ال�رشط ال�ساد�س :التنا�سب بني الفعل ورد الفعل
يجب �أن يكون هناك تنا�سب بني فعل االعتداء وفعل الرد باملثل ،من حيث الت�شابه
ومن حيث اجل�سامة ،وال ي�شرتط هنا امل�ساواة احل�سابية بني الفعلني ،و�إمنا يتحقق هذا
التنا�سب �إذا كان الت�شابه بينهما ال ي�صل �إىل حد التطابق يف الظروف التي مت فيها الرد(،)1
�أو �إذا كان فعل الرد �أ�شد ج�سامة من فعل االعتداء ب�سبب هذه الظروف.
�أثر توافر �رشوط املعاملة باملثل :يرتتب على توافر ال�رشوط ال�سابقة لقيام املعاملة
باملثل ك�سبب �إباحة �أو تربير ،وت�صبح �أفعال الرد على �أ�سا�سها م�رشوعة بعد �أن كانت
غري م�رشوعة ،ف�إذا مل يتحقق �رشط التنا�سب ب�أن جتاوز الرد حدود التنا�سب ،ف�إن
القدر املتجاوز يكون غري م�رشوع ،وي�صح �أن يكون �سبب ًا للرد عليه باملثل �إذا توافرت
باقي ال�رشوط.

خام� ً
سا -متييز املعاملة باملثل عن غريها من و�سائل الرد:
تختلف املعاملة بامل ـ ــثل اختالف ًا جوهري ًا عن رد الفعل العـك�سي ، rétorsion la
فهذا الأخري ينطوي على �إجراءات ردٍ لي�س فيها خمالفة للقانون� ،إذ يفرت�ض وجود
تعار�ض بني م�صالح دولتني ،فتتخذ �إحداهما جتاه الأخرى تدابري غري ودية وغري
ٍ
( )1حممود جنيب ح�سني ،املرجع ال�سابق� ،ص.82
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خمالفة للقانون يف نف�س الوقت ،فرتد عليها الدولة الأخرى بتدابري م�شابهة غري ودية
وغري خمالفة للقانون �أي�ض ًا(.)1
مثال ذلك �أن ترفع دولة تعريفتها اجلمركية على ب�ضائع دولة �أخرى كرد على
رفع تلك الدولة ر�سومها اجلمركية على ب�ضائعها ،وكذلك منع رعايا �أو منقوالت
كرد على فعل مماثل �أتته الدولة الأخرية .ومن
دولة من املرور ب�إقليم دولة �أخرىٍّ ،
الأمثلة احلديثة والواقعية على رد الفعل العك�سي ما حدث بني االحتاد ال�سوفياتي
�سابق ًا من ناحية ،وكل من �إجنلرتا والواليات املتحدة الأمريكية من ناحية �أخرى ،فقد
فر�ض ال�سوفيات بع�ض القيود على حرية تنقل رعايا الدولتني الأخريتني يف داخل
اجلمهوريات ال�سوفياتية ،فردت على ذلك كل من الدولتني املذكورتني ب�إجراء مماثل،
�أي بفر�ض نف�س القيود على الرعايا ال�سوفيات داخل بلديهما.
كما تختلف املعاملة باملثل عن الدفاع ال�رشعي ،و�إن كان يوجد بع�ض التقارب
بينهما .ويبدو الت�شابه بني املعاملة باملثل والدفاع ال�رشعي يف �أن ك ًال منهما يفرت�ض
وجود اعتداء غري م�رشوع� ،أي يعترب جرمية دولية ،ويف �أنهما يتفقان على مبد�أ حماية
احلق باليد� ،أي االعتماد على النف�س يف �صد االعتداء ب�أفعال عنف وقوة هي يف حقيقتها
ويف الظروف العادية تخ�ضع لقواعد التجرمي� ،أي تعترب جرمية دولية بح�سب الأ�صل،
ولكن هذه الأفعال ت�صبح مباحة �أو مربرة فتزول عنها �صفتها اجلرمية وتتحول �إىل
�أفعال م�رشوعة.
ولكنهما يختلفان يف �أن املعاملة باملثل تفرت�ض اعتدا ًء وقع وانتهى ،بينما االعتداء
يف الدفاع ال�رشعي يكون حا ًال على و�شك الوقوع� ،سواء لأنه مل يقع بعد� ،أم لأنه وقع
وما زال م�ستمر ًا ،ويف �أن �أفعال الرد على �أ�سا�س املعاملة باملثل تنطوي على معنى
العقوبة �أو الردع لإجبار الدولة املعتدية على التخلي عن �أ�سلوبها العدواين وتر�ضية
الدولة املعتدى عليها ،بينما �أفعال الدفاع على �أ�سا�س الدفاع ال�رشعي ف�إن الهدف منها
وقائي يتمثل يف منع البدء يف االعتداء �أو منع ا�ستمرار �رضره ،كما �أن �أفعال الرد يف حالة
املعاملة باملثل تكون م�شابهة يف الغالب لأفعال االعتداء ،بينما ال ي�شرتط ذلك يف فعل
الدفاع يف حالة الدفاع ال�رشعي.
( )1حممد حميي الدين عو�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص .637و GLASER: op. cit. P. 96
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�ساد� ً
سا -تقدير املعاملة باملثل:
تقوم املعاملة باملثل على �أ�سا�س اعتماد الدولة املعتدى عليها على نف�سها ،و�أخذ
حقها بنف�سها رد ًا على االعتداء الذي وقع عليها وانتهى لعدم قيام ال�سلطة العليا يف
املجتمع الدويل بردع املعتدي و�إجباره على عدم تكرار عدوانه وتر�ضية املعتدى عليه.
ونظر ًا لأن املعاملة باملثل تقع يف الغالب على �أبرياء ،ولأنها تقوم على فكرة �أن الغاية
تربر الو�سيلة ،ف�إنها تتعار�ض مع قواعد الأخالق ومبادئ العدالة ،ولذلك هاجمها الفقه
الدويل احلديث �سواء يف زمن ال�سلم �أو يف زمن احلرب.
فاملعاملة باملثل يف زمن ال�سلم قد تقود �إىل ن�شوب احلرب بني الدول حينما ت�ستخدم
دولة معتدى عليها القوة يف الرد على الدولة املعتدية ،مثل �إطالق النار �أو احتالل جزء
من �إقليمها ،مما قد يدفع هذه الأخرية �إىل الرد باملثل ،وما يرتتب عليه من وقوع ا�شتباك
م�سلح قد يثري احلرب بني الدولتني .ي�ضاف �إىل ذلك �أن ا�ستخدام القوة  -ولو يف �صورة
املعاملة باملثل -يتعار�ض مع االلتزام  -مبقت�ضى ميثاق الأمم املتحدة  -بعدم اللجوء
�إىل القوة �أو التهديد بها لف�ض املنازعات الدولية ،ووجوب اتباع احللول ال�سلمية لف�ض
هذه املنازعات عن طريق املفاو�ضات الدبلوما�سية �أو التحكيم �أو اال�ستعانة باملنظمات
الدولية ،مثل جمل�س الأمن وحمكمة العدل الدولية.
�أما املعاملة باملثل يف زمن احلرب ،فعلى الرغم من �أن العرف الدويل قد ا�ستقر على
جواز اللجوء �إليها كما �أقرتها املعاهدات الدولية (معاهدات الهاي وجنيف)� ،إال �أنها قد
تكون  -يف بع�ض احلاالت � -ستار ًا يخفي خلفه �أفعا ًال تت�سم بالوح�شية والرببرية،
وتخالف القانون الدويل وتعترب جرائم دولية(.)1
مثال ذلك ما حدث خالل احلرب العاملية الأوىل من ارتكاب جرائم وح�شية يف كل من
بلجيكا و�رصبيا واليونان ورومانيا و�أرمينيا واملقاطعات الفرن�سية املحتلة من جانب
الأملان ،وذلك حتت �ستار املعاملة باملثل .كما اعترب الأملان من قبيل املعاملة باملثل �إبعاد
اجلمهور املدين من الفرن�سيني والبلجيك مما اعتربه احللفاء جتاوز ًا و�إ�ساءة ا�ستعمال
( )1حممد حميي الدين عو�ض ،املرجع ال�سابق� ،ص.647

GLASER, op. cit. p. 103 et note N 114 .
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املعاملة باملثل ،وهو ما دفعهم جمربين للرد على هذا التجاوز غري امل�رشوع ،وكذلك
قتل الطيارين وتقييد �أ�رسى احلرب الربيطانيني بال�سال�سل خالل احلرب العاملية
الثانية .وقد يرتتب على هذه الردود املتبادلة  -خا�صة �إذا كانت تنطوي على ا�ستخدام
للقوة والعنف  -تدمري وخراب ي�صيب احلرث والن�سل.
ومع ذلك ف�إن املعاملة باملثل ،و�إن كانت قد اختفت متام ًا يف القانون الداخلي لوجود
الدولة ب�سلطاتها املختلفة والقادرة على ردع املعتدي و�إجباره على عدم تكرار عدوانه
وتعوي�ض املعتدى عليه �أو امل�رضور� ،إال �أننا نعتقد �أنها �ستظل باقية يف القانون الدويل
اجلنائي �إىل حني ،وزوالها من هذا القانون يرتبط بوجود القوة التنفيذية الالزمة التي
تفر�ض احرتام �أحكامه� ،سواء عن طريق التهديد با�ستخدامها الفوري �أو ا�ستخدامها
فور ًا با�سم اجلماعة الدولية ملنع �أي اعتداء والوقاية منه من قبل دولة � -أو �أي �شخ�ص
دويل � -ضد دولة �أخرى� ،أو اال�ستعانة بها لتوقيع العقوبة اجلنائية التي ت�صدر عن
املحاكم الدولية �ضد مرتكب اجلرمية الدولية.
وبعبارة �أخرى ف�إن اختفاء املعاملة باملثل من القانون الدويل اجلنائي ك�أحد �أ�سباب
الإباحة �أو التربير ،يتوقف على وجود ق�ضاء دويل جنائي حقيقي ،وقوة دولية تنفيذية
فعالة ملنع اال�ضطراب يف املجتمع الدويل وحتقيق �أمنه اجلماعي ،وذلك عن طريق
التدخل لفر�ض احرتام قواعد القانون الدويل اجلنائي ،وذلك عن طريق الوقاية من
وقوع اجلرائم الدولية والت�صدي لها وامل�ساهمة يف �إجبار الدولة املعتدية على وقف
عدوانها ،ويف توقيع العقوبة التي يحكم بها عليها من قبل املحاكم الدولية اجلنائية،
وكذلك يف تعوي�ض الدولة املت�رضرة �أو احل�صول على �أي تر�ضية �أخرى منا�سبة.
ولكن الذي يبدو لنا الآن �أن املجتمع الدويل ال ميلك تلك القوة التنفيذية الفعالة ،كما
�أن املحاكم الدولية اجلنائية مازال ي�شوبها الكثري من الق�صور وب�صفة خا�صة حول
اخت�صا�صها .والأهم من ذلك �أن ظروف املجتمع الدويل حالي ًا يتحكم فيها �سيا�سة
القطب الواحد ،ونعني بذلك الواليات املتحدة الأمريكية ،وهذه ال�سيا�سة تنطوي على
�أمرين على درجة عالية جد ًا من اخلطورة؛ الأول� :أنها تتحكم يف العدالة اجلنائية الدولية
وهو ما يف�سدها بال جدال ،مثال ذلك ا�ست�صدار قرار من جمل�س الأمن بعدم تقدمي
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رعاياها للمحاكمة �أمام املحكمة اجلنائية الدولية ،بل وفر�ض معاهدات دولية على عدد
كبري من الدول لاللتزام بذلك .والأمر الثاين :هو «�شخ�صنة» العدالة اجلنائية الدولية،
�إذ مل ت�صبح هذه العدالة فكرة عامة ترت�ضيها جميع الدول� ،أو �أغلبها ،و�إمنا �صارت
فكرة �شخ�صية حتتكرها وحتدد م�ضمونها دولة واحدة �أو عدد حمدود جد ًا من الدول،
مما �أدى �إىل اختالل وا�ضطراب ميزان العدالة وتذبذبه تبع ًا للظروف ال�سيا�سية ،بحيث
�أ�صبح الفعل الواحد مطابق ًا للقانون الدويل اجلنائي بالن�سبة لدولة ،وخمالف ًا لهذا
القانون بالن�سبة لدولة �أخرى ،على الرغم من تطابق ظروف ارتكاب هذا الفعل من قبل
الدولتني ،بل ميكن �أن يعترب ذات الفعل الذي ترتكبه �أكرث من مرة ويف ظروف م�شابهة
دولة واحدة خمالف ًا للقانون يف �إحداها ومطابق ًا له يف البع�ض الآخر.
ولعل ما حدث ويحدث يف فل�سطني والعراق ولبنان خري �شاهد على ما نقول،
فقيام الدولة ال�صهيونية باالعتداء على املدنيني العزل من الفل�سطينيني ،وتخريب
املمتلكات يعترب دفاع ًا �رشعي ًا عن النف�س ،ويف بع�ض الأحيان جمرد �إ�رساف يف ا�ستخدام
القوة� .أما قيام املقاومة الفل�سطينية مبقاومة االعتداء فهو عمل غري م�رشوع ،بل
ويعترب �إرهاب ًا ،واحلرب اال�ستباقية على العراق ل�شبهة كاذبة حول حيازتها لل�سالح
النووي دفاع �رشعي وعمل م�رشوع ،و�أفعال املقاومة العراقية �ضد االحتالل �إرهاب،
و�رضب املدنيني العزل ،و�رضب املدن اللبنانية بال�صواريخ وحتطيم اجل�سور من قبل
ال�صهاينة دفاع �رشعي وعمل م�رشوع� ،أما �أعمال املقاومة اللبنانية فهي �أعمال �إرهابية
غري م�رشوعة وهكذا...
للأ�سباب ال�سابقة وللظروف الدولية احلالية �أعتقد ب�رضورة التم�سك باملعاملة
باملثل باعتبارها �أحد �أ�سباب الإباحة �أو التربير ملا ت�ؤديه من دور �أكيد يف التخفيف من
امليول العدوانية ،وو�ضع حد لأفعال التعدي �أو الظلم والتخفيف من �أهوال وفظائع
احلرب ،بل قد تعترب الو�سيلة الوحيدة لإجبار املعتدي على احرتام قواعد القانون
الدويل وعدم تكرار اعتدائه وتر�ضية املعتدى عليه .وهذا هو ما حدث خالل احلرب
العاملية الثانية حيث جل�أ الأملان �إىل ارتكاب جرائم دولية بو�سائل بربرية وح�شية،
ومل يكن لهم من هدف غري �إ�شاعة الرعب والفزع بني اجلمهور املدين الربيء لدول
احللفاء مثل ق�صف املدن املفتوحة (غري املح�صنة) و�أخذ الأ�رسى من الع�سكريني �أو
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املدنيني .ف�إذا قيل بعدم �رشعية املعاملة باملثل ،ف�إن ذلك �سيرتتب عليه ت�شجيع املعتدي
على اال�ستمرار يف اعتدائه دون رادع ،بل �إن جمرد التهديد فقط باللجوء �إىل املعاملة
باملثل قد يكون له دور يف جتنب �أفعال االعتداء �أو يف ردع املعتدي ،وعدم تكرار �أفعاله
وتر�ضية املعتدى عليه دون حاجة ال�ستخدام املعاملة باملثل بالفعل .مثال ذلك ما حدث
خالل احلرب العاملية الأوىل عندما هددت �إجنلرتا وفرن�سا �أملانيا باللجوء �إىل املعاملة
باملثل للحد من �إ�رسافها يف العدوان ،مما ا�ضطر �أملانيا �إىل تخفيف القيود القا�سية على
�أ�رسى احلرب و�إلغاء مع�سكرات بولونيا وكورالند للإكراه و�إعادة عدد من الفرن�سيني
املبعدين �إىل وطنهم.
بل نعتقد �أن بقاء املعاملة باملثل �-إىل جانب �أ�سباب الإباحة الأخرى وب�صفة
خا�صة الدفاع ال�رشعي -ميثل املالذ احل�صني الذي تتح�صن به الدول املظلومة
واملقهورة لرفع الظلم والقهر بو�سائل املقاومة والرد املختلفة ،حني ال يهتم املجتمع
الدويل و�أجهزته املختلفة� ،أو يتقاع�س عن القيام بواجبه يف ردع الظامل وحماية
املظلوم� ،أو حني تتغا�ضى الدول الكربى (�أو القطب الأوحد) �أو ت�شجع الظامل على
اال�ستمرار يف عدوانه بحجة الدفاع ال�رشعي �أو مكافحة الإرهاب!! �إذ يتحقق يف هذه
احلالة ما يطلق عليه بـ «توازن الرعب» بني اعتداء املعتدي وحق املعتدى عليه يف الرد
واملعاملة باملثل.
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اخلامتة:
ك�شفت الدرا�سة �أن الدفاع ال�رشعي من �أ�سباب الإباحة يف القانون الدويل اجلنائي،
و�أن له �رشوط ًا حم َّددة يجب �أن تتوافر �سواء يف فعل االعتداء� ،أم يف فعل الدفاع ،كي
يرتب �أثره القانوين يف حتويل اجلرمية الدولية من فعل غري م�رشوع �إىل فعل م�رشوع،
فال ُي�س�أل مرتكب �أفعال الدفاع ال�رشعي م�س�ؤولية جنائية �أو م�س�ؤولية مدنية.
�إن الدفاع ال�رشعي ميكن �أن تلج�أ �إليه الدولة منفردة رد ًا على االعتداء الذي يقع
عليها� ،أو على غريها من الدول ،كما ميكن �أن يكون دفاع ًا �رشعي ًا جماعي ًا تقوم به �أكرث
من دولة� ،أو املجتمع الدويل كله �إذا �صدر قرار من جمل�س الأمن با�ستخدام القوة لردع
الدولة املعتدية.
كما ب َّينت الدرا�سة �أن املعاملة باملثل من �أ�سباب الإباحة ،و�أنها حمظورة يف زمن
ال�سلم ملا تنطوي عليه يف الواقع من �إثارة حروب متتالية ،ولكنها مباحة يف زمن احلرب
ٍ
بقيودٍ
و�رشوط ويف حاالت معينة لإجبار الدولة التي تخرق قوانني وتقاليد احلروب
التي يجب على الدول املتحاربة احرتامها وعدم اخلروج عليها.
ف�إذا خالفت دولة �أثناء احلرب تلك القوانني والعادات ،يكون للدولة التي وقع عليها
فعل املخالفة �أن ترد باملثل� ،أي مبثل الفعل املخالف على الدولة املخالفة ،اللهم �إال �إذا
ق َّدمت تلك الدولة الأخرية تر�ضية �أو اعتذار ًا �أو تعوي�ض ًا للدولة التي وقعت عليها
املخالفة وقبلت بها.

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -السنة الثالثة  -العدد  - 11سبتمرب 65 2015

أسباب اإلباحة يف القانون الدولي الجنائي

املراجع وامل�صادر:
املراجع العربية:
1 .1حممـود جنيب ح�سني ،درو�س يف القانون الدويل اجلنائي ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة .1960 – 1959
2 .2ح�سنني عبيد ،اجلرمية الدولية  -درا�سة حتليلية تطبيقية ،الطبعة الأوىل ،دار
النه�ضة العربية .1979
 3 .3حممد بهاء الدين با�شات ،املعاملة باملثل يف القانون الدويل اجلنائي ،الهيئة العامة
ل�ش�ؤون املطابع الأمريية ،القاهرة .1974
4 .4عزبان را�ضية� ،أ�سباب الإباحة يف القانون الدويل اجلنائي ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية
احلقوق ،جامعة ق�سطنطينية.2006 ،

املراجع الأجنبية:
● A. Cassese, D. Scalia, V. Thalmann, Les Grands Arrêts de Droit
International Pénal, Dalloz, Paris 2010
● C. Dubois et J.Vailhé, Les Causes Dʹexoneration de Responsabilité on Droit international penal par H. Ascensio et A.Pellet,
2 ieme edition, Pedone, Paris 2012
● Montesquieu, L’esprit des lois 1764 ch. 2 liv. 10.
● Fauchille, Traite de Droit International Public, 8e Paris (19211929) T1, 1er partie paix 1922..
● S.Glaser, Infraction International, Paris 1957.

 66مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -السنة الثالثة  -العدد  - 11سبتمرب 2015

�أ .د .علي القهوجي

املــو�ضــوع

ال�صفحة

امللخ�ص

23

املقدمة

25

 -1تعريف �أ�سباب الإباحة

25

 -2اخل�صائ�ص املميزة لأ�سباب الإباحة �أو التربير

25

 -3ح�رص �أ�سباب الإباحة

26

املطلب الأول :الدفاع ال�رشعي

30

�أو ًال� :رشوط الدفاع ال�رشعي

34

�أ� -رشوط فعل االعتداء

36

ال�رشط الأول :وجود االعتداء

36

ال�رشط الثاين� :أن يكون االعتداء غري م�رشوع جنائي ًا

37

االعتداء امل�رشوع ال يبيح الدفاع ال�رشعي

38

ال�رشط الثالث � :أن يكون االعتداء غري مثار

39

ال�رشط الرابع� :أن يكون مو�ضوع االعتداء �إحدى اجلرائم الدولية التي
تقع على النف�س �أو املال

39

ال�رشط اخلام�س� :أن يكون االعتداء حا ًال

42

ب� -رشوط فعل الدفاع

43

ال�رشط الأول :لزوم فعل الدفاع

43

ال�رشط الثاين :تنا�سب فعل الدفاع

45

املطلب الثاين� :آثار الدفاع ال�رشعي

46

 -1م�رشوعية �أفعال الدفاع

46

 -2دور جمل�س الأمن يف الرقابة على توافر �رشوط الدفاع ال�رشعي

47

 -3جتاوز حدود الدفاع ال�رشعي

48

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -السنة الثالثة  -العدد  - 11سبتمرب 67 2015

أسباب اإلباحة يف القانون الدولي الجنائي

املــو�ضــوع

ال�صفحة

املطلب الثالث :املعاملة باملثل Représailles

49

�أو ًال -تعريف

49

ثاني ًا -تاريخ املعاملة باملثل

50

ثالث ًا� -صور املعاملة باملثل

51

 -1املعاملة باملثل يف زمن ال�سلم

51

 -2املعاملة باملثل يف زمن احلرب

53

رابع ًا� -رشط املعاملة باملثل

56

ال�رشط الأول :وجود فعل اعتداء غري م�رشوع وقع وانتهى

56

ال�رشط الثاين :توافر �صلة �سببية بني االعتداء والرد عليه باملثل

57

ال�رشط الثالث :تدابري �أو �أفعال الرد

58

ال�رشط الرابع :تدابري و�أفعال م�رشوعة

58

ال�رشط اخلام�س� :أوامر امل�س�ؤولني

59

ال�رشط ال�ساد�س :التنا�سب بني الفعل ورد الفعل

59

خام�س ًا -متييز املعاملة باملثل عن غريها من و�سائل الرد

59

�ساد�س ًا -تقدير املعاملة باملثل

61

اخلامتة

65

املراجع وامل�صادر

66

 68مجلة كلية القانون الكويتية العاملية  -السنة الثالثة  -العدد  - 11سبتمرب 2015

