جمةل البحوث يف احلقوق والعلوم الس ياس ية
ضوابط ادلفاع الرشعي يف ميثاق ا ألمم املتحدة و واقع املامرسة

العدد 60
ادلولية*

أأيت عيىس راحب -ابحث دكتوراه  -جامعة اجلزائر 60

امللص :
أأجاز ميثاق ا ألمم املتحدة لدلول أأن تلجأأ اىل اس ت تادام القوة املستتلحة ةجة ادلفاع الرشتتعي عن ال
دلفع خطر الاعتداء الواقع علهيا من قبل دوةل أأخرى ،وهذا احلق ال ينشتأأ اال أأاا نن ه ا عدوا مسلحا ااال
ومبارشا واقعا عىل ن ادلوةل املدافعة أأو غريها من أأعضتتتتتاء اااعة ادلولية الب رتبط معاا رابط امل تتتتتلحة
املشرتكة،و وضعت ذلكل رشوط وضوابط خاصة.
اال أأن الواقع ادلويل واملامرستتة ادلولية الراه ة غريت من م اهمي القانون ادلويل ومن مضتتامي ا و أألتت لاا  ،ومن
بني هذه التغريات هو اخراج االستتترتا ية ادلفاعية الب ننت ت اىل ضتتتابط العدوان اىل استتترتا ية ادلفاع
الرشتتعي الوقا  ،فن ن جو ه هذا امل اوم اس ت تادام القوة ضتتد دوةل أأخرى جدرد اديديد ابلعدوان  ،أأأ أأن
مي ح لدلوةل حق اس تادام القوة العس رية قبل تعرضاا لادوم عس رأ موجه ضد اقلناا.
وعليه فان ال ت لية هذا املقال ر ز عىل ديد رشوط وض توابط حق ادلفاع الرشتتعي الوارد يف املادة ()15
من ميثاق ا ألمم املتحدة وا راز م اوم ادلفاعي الرشتتتتتعي الوقا ومدى رشعيته يف املامرستتتتتات ادلولية يف ظل
ال ظام ادلويل اجلديد
Résumé :
La Charte des Nations Unies permettait aux Etats de recourir à l'usage de la force armée
sous le prétexte de la légitime défense pour le risque de pousser l'attaque par un autre État,
que la droite ne se pose pas sauf s'il existe une agression armée directe et le même plaidoyer
d'État ou autres membres de la communauté internationale qui relient l'intérêt commun et
donc mettent des conditions et des contrôles.
Mais les réalités internationales et aux pratiques internationales actuelles changé les concepts
du droit international et de son contenu et les formes et parmi ces changements est le résultat
de la stratégie défensive était invoquant un agent d'agression, à une stratégie d'autodéfense
préventive, en vertu de ce concept, le recours à la force contre un autre État avec la simple
menace d'agression, ce qui donnerait à l'état le droit d'employer la force militaire avant
l'attaque militaire contre son territoire.

*اترخي ايداع املقال0650/55/60 :
اترخي مي املقال0650/50/51 :
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Ainsi, le problème de cet article est basé sur la fixation des conditions et contrôle de droit
de légitime défense prévu à l'article (51) de la Charte des Nations Unies, mettant en évidence
la notion de légitime défense et la façon dont sa légitimité dans la pratique internationale sous
le nouvel ordre international.

متايد:
ع تد ااية احلر العاملية الثانية نن ميدد مظظةة ا ألمم املتحدة ،أأتت بعد اررا و ادلمار اذلأ تعرضتتتتتت
البرشت تية من راء قيام هذه احلر ،حيث جاء ميثاق ا ألم تتتتتت املتحدة ليحرم اللدوء اىل اس ت تادام القوة رميا
مطلقتا،ودون قبول أأأ أأعذار أأو مربرات من جانه ادلول الب ريد اللدوء اىل أأستتتتتلو القوة العستتتتت رية،
فعربت ديباجة امليثاق عن عزم لتتتتتعو ا ألمم املتحدة عىل انقاا ا أل يال املقبةل من ويدت احلر ،عن ريق
التستتتامح من أأجل العي يف ستتتدم ،حيث ورد يف ن ال قرة الرابعة من املادة الثانية من ميثاق ا ألمم املتحدة
عىل أأنه (( :ميت ع أأعضتاء الايةة ييعا يف عدقام ادلولية عن اديديد ابست تعامل القوة أأو اس تادا ا ضد سدمة
ا ألرايض و الاس تقدل الس يايس ألية دوةل أأو عىل أأأ وجه ال يت ق و مقاصد ا ألمم املتحدة1.
وعىل الرمغ من أأن ميثتاق ا ألمم املتحتدة أأ اقر املبتد أأ العام و هو رمي استتتتت تادام القوة املستتتتتلحة يف العدقات
ادلوليتة،اال أأنته أأورد عىل هتذا املبتد أأ استتتتت توظاءات اوز جو ا استتتتت تادام القوة أأو اديديد هبا ،وتعترب هذه
الاستتتت توظاءات يف ن الوقت تأأليد للةبد أأ ن ستتتته أأكا من لواا خروجا عليه .حيث أأجاز ميثاق ا ألمم املتحدة
است تادام القوة يف ااةل تطبيق ا راءات ا ألمن اااعي الب يقررها جمل ا ألمن وفقا ل تتوا ال تتل الستتابع
من امليثاق.
أأما الاست توظاء الثاا اذلأ أأجازه ميثاق ا ألمم املتحدة يف است تادام القوة يف العدقات ادلولية وهو موضتتوع ةث ا
يمتثل يف ادلفاع الرشتتعي وا احلاةل اىل اوز جقاضتتاها لدلوةل أأن تلجأأ اىل است تادام القوة املستتلحة دلرء خطر
الاعتتداء الواقع علهيتا من دوةل أأخرى .وقتد ل التتأأليد عىل هذا الاستتتتت توظاء يف املادة ( )15من امليثاق ع دما
ن تتت عىل أأنه :يلي يف هذا امليثاق ما يضتتعو أأو ي ق احلق الطبيعي لدلول فرادى أأو امعات يف ادلفاع
عن ال ،ااا ما اعتدت قوة مسلحة عىل أأاد أأعضاء ا ألمم املتحدة اىل أأن يتاذ جمل ا ألمن التدابري الدزمة
حل ظ السمل و ا ألمن ادلويلي.
وي رصت هذا ال اذلأ يعا ادلفاع عن ال أأو ما سسة يادلفاع املرشوعي اىل احلاةل الب ر اد فهيا دوةل
حضية لعدوان مستتتتلح اال عىل هذا العدوان دفاعا عن و ودها و استتتت تقدلاا ،وهو حق بيعي و أأصتتتتيل
وظي اه رد العدوان اال أأن يبارش جمل ا ألمن سلطاته و صدحياته يف جمال ح ظ السمل و ا ألمن ادلوليني2.
 -1د /أأمحد أأبو الوفا ،القانون ادلويل والعدقات ادلولية،دار اد ضة العربية،القاهرة 0660،ا 076
 - 2عيل داتتامظيتتة ،تتاوز حق ادلفتتاع الرشتتتتتعي يف ظتتل الق تانون ادلويل،متتذلرة متتا ستتتتت تري يف الق تانون اجل تتا ادلويل،ج تامعتتة ستتتتتعتتد
داله،البليدة،0667،ا07
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ول ن ان أأاداث  55ستتبمترب لتتقت نقطة ول هامة عن مستتار العدقات ادلولية وحف عىل م اهمي القانون
ادلويل ،فغريت من مضتتتتتتامي تتا و أألتتتتت لاتتا ونن من بني التغريات الب أأفرزمتتا هتتذه ا ألاتتداث هو اخراج
االستتتترتا ية ادلفاعية من بعدها التقليدأ اذلأ نن إت اىل ضتتتتابط العدوان ،لتربزها يف اةل جديدة ج اوم
وتطبق مغاير عن اكل اذلأ أأل ه اجملمتع ادلويل1 .
مفا ا ضتتتوابط استتت تادام القوة يف ا ار ادلفاع الرشتتتعي الواردة يف مظظةة ا ألمم املتحدة وما ا أأستتت با
الاخاد حول نطاقه وما م اوم ادلفاع الرشعي الوقا وما مدى رشعيته
س ت حاول االجابة عىل هذه التستتامالت من خدل مبحثني.حيث نتظاول يف املبحث ا ألول مظه رشوط ممارستتة
حق ادلفاع الرشتتتعي يف ميثاق ا ألمم املتحدة و نتطرق خد ايل الرشتتتوط اراصتتتة ب عل العدوان املستتتلح
الرشتتتوط اراصتتتة ابدلفاع و رشط رقابة جمل ا ألمن  ،أأما املبحث الثاا نعا فيه نطاق ادلفاع الرشتتتعي و
أأس با الاخاد حول نطاقه ،م اوم ادلفاع الرشعي الوقا و مدى رشعيته .
املبحث ا ألول :رشوط ممارسة حق ادلفاع الرشعي يف ميثاق ا ألمم املتحدة
ان احلق يف است تادام القوة املستلحة ةجة ادلفاع الرشتعي عن ال يف موا ة العدوان ،ال ينشأأ اال ااا نن
ه ا عدوا مستتتتتلحا ااال و واقعا عىل ن ادلوةل املدافعة أأو غريها من ا ألعضتتتتتاء يف اااعة ادلولية و الب
رتبط معاا رابط امل لحة املشرتكة .
فالاد من ادلفاع عن ال هو رد عدوان مستتتلح ،و هو ما يقالتتت ابل تتتورة أأن ي ون استتت تادام القوة
لغاايت ادلفاع أأمرا رضوراي و ما اس با مع ال عل املوجه ضد ادلوةل املادد لو ودها و لس يادما  ،فااا نن مي ن
رد الاعتداء بوستتتتتا ل غري عستتتتت رية ال تقوم ااةل ادلفاع  ،كام اه أأن تلرم ادلوةل يف ردها بأأن ي ون فعل
ادلفاع بقدر جح الاعتداء و أأن ال تتجاوزه لتحقق مرام أأخرى ،و يضا اىل هذين الرش ني رشط أأخر ورد
رصااة يف املادة ( )15من امليثاق و هو الرشط اراا رقابة جمل ا ألمن2.
املطله ا ألول  :الرشوط اراصة ابلعدوان
ينبغي لقيام ااةل ادلفاع الرشتعي أأن ك ون ب تدد عدوان مستلح غري مرشوع ،و أأن ي ون هذا العدوان ااال و
مبارشا و أأن هيدد أأاد احلقوق اجلوهرية لدلوةل املعتدى علهيا ،و املمتثةل يف ستتت تتتتتتتدمة االقلمي و الاستتت تقدل
الس يايس و حق تقرير امل ري ،و من ه ا يـــتبني ل ا أأن لتروط العدوان تــــمتثل يف ثدثة رشوط وا:

 - 1د /امل حمي ادلين  ،دور جمل ا ألمن يف قيق السمل وا ألمن ادلوليني يف ظل التغريات ادلولية،مذلرة ما س تري،لكية احلقوق
ن ع ظون،اجلزائر.5990،
ل
 -2د /تونيس ن عامر ،املسؤولية ادلولية،:العةل غري املرشوع كأساس للةسؤولية ادلو ية،منشورات اله،5991،ا076
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ال رع ا ألول  :ادوث عدوان مسلح غري مرشوع
وحف ي ون ه ا استتت تادام القوة املستتتلحة يف ا ار ادلفاع الرشتتتعي مرشتتتوعا من و ة نظر القانون ادلويل
اه أأن ي ون مربر است تادا ا موا ة اعتداء مستلح أأو رد عدوان مستلح ،غري أأن التسامل اذلأ يطر يف
هذا ال دد،ما ا ا ألعامل الب تشلك عدوان يف نظر القانون ادلويل ،و الب سسةح وقوعاا لدلول جبارشة حق
ادلفاع عن ن ستتاا الس ت امي أأن ميثاق ا ألمم املتحدة اكت ببيان ام نية اس ت تادام القوى املستتلحة جو ه أأن
مادتني (( )15يف ا ار ادلفاع الرشتتعي) و املادة (( )10يف ا ار ح ظ الستتمل و ا ألمن ادلوليني) دون أأن إدد
م اوم العدوان1.
نتيجة ذلكل ظارت عدة حماوالت لتعريو العدوان و تعود ارهاصتتتاما اىل ع تتتبة ا ألمم املتحدة من خدل مؤمتر
كزع الستتتد عام  5911-5910دون جدوى ،أأاثر بعدها اال اد الستتتوفيايت املوضتتتوع يف ا ألمم املتحدة ستتت ة
 5916عقه نشتتتو احلر يف لوراي مياثل املرشتتتوع اذلأ قدمه اىل اللد ة العامة ملؤمتر كزع الستتتد ستتت ة
،5911غري أأن تضار امل احل و اخاد االيديولو يات و وقيا اال دون التوصل اىل تعريو العدوان2
وضتتلت اواوالت مس ت مترة اىل غاية صتتدور قرار ااعية العامة ا ألمم املتحدة ر  1150يف  50ستتبمترب  5970أأين
وضتتتتتع تعري ا للعدوان يف مادته ا ألوىل الب جاء فهيا :يالعدوان هو ارستتتتتال ادلوةل اب اا ووعة أأو قوات غري
نظامية أأو مر زقة لتتتن مل مستتتلح خطورته عىل اقلمي دوةل أأخرىي استتت تطردت املادة الثالثة من اات
القرار لتعتدد يةل من ا ألعامل الب سشتتتتتلك ار هبتا مد عتدوانيتا ول لدلول استتتتت تادام القوة ةجة ادلفاع
الرشعي لرده .
وجند املادة الرابعة من القرار ( )1150تضتيو أأن ا ألعامل املعددة أأعده ( أأأ يف املادة الثالثة)ليست جامعة و ان
اجملل ا ألمن سلطة االقرار ابعتبار أأعامال أأخرأ للك عدوان جقال امليثاق3.
أأمتا عن فعتل العتدوان املستتتتتلح فذكل ال يغدو ماوافرا اال ااا ا متعت فيه عدة ع ارص أأ اا (حية الستتتتتد
املست تادم و نوعيته،ال ة العس رية للعدوان ،الق د العدواا لدلوةل الباد ة ابلعدوان و أأخريا ارطورة ال اية
عن ال عل العدواا) ،كام ندحظ أأنه البد أأن ون لل عل العدواا درجة معي ة من ارطورة واجلستتامة وبدون
هذه ارطورة ال ك ون ب تدد عدوان مستلح ،ولعل هذا ما ميح حق ادلفاع الرشعي يف القانون ادلويل ع ه يف
القانون ادلاخيل (القانون اجل ا ) اذلأ يتطله درجة معي ة من اجلستامة بل سشرتط فيه فقط أأن ي ون عدوا
خطر اال أأو ول يك الوقوع4.

 -1د /أأمحد أأبو الوفا ،املر ع السابق،ا061
 -2د /أأمحد بو عبدهللا،العدوان يف ضوء القانون ادلويل املعارص ،جمةل العلوم القانونية،جامعة ع ابة ،اجلزائر،العدد السابع،5990،ا90
 - 3انظر قرار ااعية العامة للأمم املتحدة ر  1150ال ادر يف  50دسسةرب
 - 4د /ر ه عبد امل ع ماوىل .املر ع السابق.ا 099
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ومن ا أل ية ج ن أأن نوحض ه ا أأن ل ظ الاعتداء املستلح (العدوان) ي حرص عن أأعامل املقاومة واكل أأن حق
الشعو يف ال ا من أأجل تقرير م ريها أأصبح مبد أأ من املبادئ ا ألساس ية يف القانون ادلويل1.
ال رع الثاا :أأن ي ون العدوان املسلح ااال و مبارشا
أأن ي ون العتتدوان قتتد وقع فعد و ل ظتته يناتته بعتتد  ،أأو وقع وال زالتتت أأاثره ابديتتة ،ومن ال اوز ادلفتتاع
الرشعي املوا ة العدوان اومتل أأو املس تقبيل حف ولو نن ول يك الوقوع2.
ومعىن اكل أأن العدوان اه أأن ي ون واقعا ابل عل و لي عىل ولتتتتك الوقوع اا ال ي أأن ي ون العدوان
ولتتتتت يك الوقوع حف ولو نن مظطوأ عىل مديد ابستتتتت تادام القوة ،أأو اقرتن ابعداد العدة للادوم ابل عل ،اا
ي ون يف وستتتع ادلوةل املوجه ضتتتدها اديديد للتقدم بشتتت وى اىل جمل ا ألمن ال اا ما يراه مظاستتت با يف هذا
ال تتدد وفقا ل املادة( )19من امليثاق،وهذا ابالضتتافة اىل أأن العدوان اه أأن ي ون مبارشا جعىن أأن ون
القوات املستتتتتلحتة دلو متا قد بد أأت ابل عل يف لزو اقلمي دو أأخرى ،أأما العدوان غري املبارش اذلأ يمتثل يف
القيام ج اورات عىل احلدود أأو التحريض عىل ااثرة احلر فانه ال يعد من قبيل العدوان اذلأ سستتتت تو ه قيام
ااةل ادلفاع الرشعي3.
ال رع الثالث :أأن ي ون العدوان مو ا ضد سدمة دو عضو يف ا ألمم املتحدة أأو اس تقدلاا الس يايس أأو أأن
ي ون من لأأنه اعاقة لع ا يف تقرير امل ري.
وهذا ما ل التأأليد عليه يف املادة ( )0ال قرة ( )0من ميثاق ا ألمم املتحدة حيث أألزم ادلول ا ألعضتتتاء بأأن متت ع عن
اديديد ابست تعامل القوة أأو است تادا ا ضتد سدمة ا ألرايض الاس تقدل الس يايس لبقية ادلول ا ألعضاء أأو عىل
وجه أأخر ال يت ق و أأح م امليثاق،كام ورد حق الستتتتدمة االقلنية يف ييع مشتتتتاريع تعريو العدوان حف قرار
ااعية العامة ال ادر لتعريو العدوان ر .1150
أأما عن حق الاستتت تقدل الستتت يايس يعف الاعرتا حلق ادلوةل يف ممارستتتة مظاهر ستتت يادما و ستتتلطاما عىل
املستتتت توأ ادلاخيل أأو ادلويل ةرية اتمة و دون تدخل من أأاد،وعليه يع اد أأأ دمع أأو مستتتتاعدة من الثوار أأو
املمتردين بقله نظام احل عدوا عىل الاس تقدل الس يايس ادلوةل.
ان احلق يف تقرير امل تري يعف أأن ون للك لتعه الستلطة العليا يف تقرير م ريه دون تدخل أأ ظبو .ولاذا
احلق وانه داخلية و أأخرى دولية4.

 - 1د /بو را ادرس ،مبد أأ عدم التدخل يف القانون ادلويل املعارص،املؤسسة الو ية لل اا ،اجلزائر،5996 ،ا 500
 - 2د /أأمحد ستتتتت يو ادلين ،جمل ا ألمن ،ودورة يف حامية الستتتتتدم العاملي،قدم ادلكتور د اجملذو ،منشتتتتتورات احللو احلقوقية ،الطبعة
ا ألوىل،0650،ا00
 -3د /جاد عبد الرحامن واصل،ارها ادلوةل يف ا ار قواعد القانون ادلويل العام،دار اجلامعة اجلديد،مرص،0660،ا069
 - 4د /صاحل ادلين عامر،قانون الت ظمي ادلويل،ال ظرية العامة،دار اد ضة العربية،الطبعة الثالثة،5907،ا001
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ولقد تأأكد حق تقرير امل تري يف املادة ()5ال قرة ( )0و املادة ( )11من امليثاق،جفاء ست ياق املادة ا ألوىل يف فقرما
الثانية واحضا عىل هذا احلق حيث قالت :ي أأن من مقاصد ا ألمم املتحدة امناء العدقات الودية عىل أأساس اارتام
املبد أأ اذلأ يقيض ت ابلتس توية يف احلقوق بني الشتتعو وبأأن ي ون للك م ا حق تقرير م تتريها ،وكذكل ا اا
التدابري ا ألخرى املدمئة لتعزيز السمل العامي1.
و أأكدت املادة ()11هذا احلق يقولاا :يرلبة يف ميةة دواعي الاستتتت تقرار و الرفاهية ال تتتتوريني لقيام عدقات
ستتلةية ودية بني ا ألمم مؤستتستتة عىل اارتام املبد أأ اذلأ يقيض ت ابلتس توية يف احلقوق بني الش تعو و أأن ي ون
للك م ا حق تقرير م ريها ي.
كام ن عىل هذا خمتلو املواثيق ادلولية و قرارات ااعية العامة ل ألمم املتحدة أأ اا القرار ر  5150/51ال ادر
يف  50دسسةرب 2 .5906
املطله الثاا  :الرشوط اراصة ابدلفاع
من الرشتوط الوا ه توفرها جقالت القانون ادلويل العريف يف ممارسة ادلفاع عن ال رضورة فعل ادلفاع و
ت اس به مع فعل الاعتداء أأو الادوم املسلح .
وهو رشط مستت تقر يف القانون ادلويل مظذ اادثة الستت ي ةينرولنيي 3عام .5917فقد أألو ال اا و ادلول معا
بأأنه اه أأن ي ون رضوراي وما اس با مع الاعتداء4.
اىل الر وع ادهيا دلمع االدعاء ابحلق عن ادلفاع عن ال
وعليه سرشط يف فعل ادلفاع رش ان هام اللزوم و الت اسه.
ال رع ا ألوىل :اللزوم :
يتعلق ي ية ادلفاع عن ال و سشرتط فيه ما ييل :
أأ -أأن ي ون ادلفاع هو الوس يةل الوحيدة ل د الادوم:
يق تد بذكل أأن ادلوةل ليستت دلهيا وس يةل أأخرى غري اللدوء اىل اس تعامل القوة دلرء الاعتداء فان وجدت لاا
وس يةل أأخرى ل د العدوان غري اس تادام القوة فد ي ون يف هذه احلاةل فعل ادلفاع مبااا ،ويعترب ال عل اذلأ
تأأتيه ادلوةل يف هذه احلاةل عدوا ،وتطبيقا ذلكل كرى أأنه ااا مت ظت ادلوةل من الاستتتت تعانة يف الوقت امل استتتته
جعونة مظظةة دوليه و ننت املعونة عىل درجة نفية النقااه من العدوان املستتتتلح املر ه ضتتتتدها ،فد ي ون
 - 1د /د ابو ال ضل ،ظو السودان وحق تقرير امل ري،جمةل الس ياس ية ادلولية،العدد  ،550أأفريل .5990
 - 2انظر القرار ر  5150/51ال ادر عن ااعية العام للأمم املتحدة
- 3تتلص وقا ع هذه القضتتية يف اس ت تادام الس ت ي ة ا ألمري ية ينرولنيي من قبل امعات مس تلحة ك دية الرهاق الستتلطات يف ك دا وازعا ا،
وبيامن ننت راست ية يف أأاد املواا ا ألمري ية اوااية لشتتا م،قامت القوات الربيطانية جااييا وتدمريها ،وقد أأثريت قانونية الستتلو الربيطاا ع دما
رلبت الستتتلطات الربيطانية بتحرير أأاد ا أللتتتااا املشتتتاركني يف الادوم ضتتتد الستتت ي ة ،حيث أأوحضت ح ومة الوالايت املتحدة يف ردها عىل
الطله الربيطاا أأن ادلفاع عن ال مقيد برشط ال ورة والت اسه بني الاعتداء وفعل ادلفاع.
 - 4د /د خليل املويس،املر ع السابق،ا90/97
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ادلفاع الرشتتعي حمل،و املغزى من هذا الرشتتط هو ه استت تعامل القوة املستتلحة املا نن يف وستتع ادلوةل
املعتتدى علهيتا رد الاعتتداء بطرق أأخرى نللدوء اىل اال راءات الستتتتتلةية املتوفرة يف القانون ادلويل و ماا
اكل لاا 1.
– أأن ي ون ادلفاع موجه ضد ادلوةل املعتدية:
ال اوز أأن ي ون م در العدوان دوةل ما ويوجه الرد اىل دو أأخرأ واال نن عدوا  ،و يرتته عىل اكل أأيضا
أأنه ال اوز أأث اء قيام احلر أأن تلجأأ ادلوةل اواربة اىل ادلفاع الرشتتتتعي عن ن ستتتتاا أأو عن ال ا ا عن ريق
اكيا حياد دوةل غري مشرتكة يف احلر .
ومن ااا وقع الاعتتتداء عىل أأاتتد ادلول و متتارستتتتتتت ادلوةل حقاتتا يف ادلفتتاع فتتان لاتتا أأن تقوم ب تأأعامل
ادلفتاع،وتو هياا ل ادلوةل املعتدية وال اوز أأن يوجه مل ادلفاع ضتتتتتد دوةل غري ادلوةل املعتدية حف ولو
ننت من ال ا ا واال ع اد هذا اكيان حليادها ومن ي ون لاا حق ادلفاع الرشتتتتتعي يف موا ة هذا العدوان،
مثتل اكيتا أأملانيا حلياد بلدي جعاهدة  5019و حياد لولستتتتتةبورف امل ول جو ه معاهدة  5007فد ي ون
تربيره عىل أأنه دفاعا رشعيا بل هو عدوا مسلحا سس تو ه اعامل احلق يف ادلفاع الرشعي يف موا ته2.
ج -الطابع املؤقت لدلفاع الرشعي:
مت ح املادة ( )15من ميثاق ا ألمم املتحدة جملل ا ألمن دورا مركزاي و أأستتاست يا.فالي تلزم ادلول ا ألعضتتاء يف ا ألمم
املتحدة الب ا ذت عددا من التدابري اس ت تعامال حلقاا يف ادلفاع الرشتتعي عىل ال أأن تبلغ جمل ا ألمن فورا
هبذه التدابري وه ذا يظار أأن احلق يف ادلفاع عن ال هو مؤقت  un droit temporaireينيلي حلظة أأن
يتاذ اجلااز اخملت (جمل ا ألمن) التدابري الب يراها رضورية حل ظ السمل و ا ألمن ادلويل3.
فيدته أأن ي ون ادلفتاع يف حلظتة العتدوان و ع تد ليتا جمل ا ألمن أأو اىل أأن يتاتذ جمل ا ألمن التدابري
امل است بة ملوا ة العدوان وهذا العدوان و هذا واحض يف ن املادة ( )15من امليثاق الب ن ت عىل اكل بقولاا
ي واكل اىل أأن يتاتذ جمل ا ألمن التدابري الدزمة حل ظ الستتتتتمل و ا ألمن ادلويلي و كأن اخا تتتتتاا ادلوةل
ابدلفاع ه ا مقيد بقيد احللول يف الاخا تتاا أأو ب تتدحية أأعامل الونةل أأو ال يابة ع د ليا ا ألصتتل يف القيام
بأأعامل ادلفاع 4.
أأأ أأن مقال هذا الرشط أأن تتوقو ادلوةل املعتدى علهيا عن اس تادام حقاا يف ادلفاع الرشعي جدرد تدخل
جمل ا ألمن و ا ااه ل فة التدابري الدزمة حل ظ الستتمل و ا ألمن ادلوليني ،وي شتتو ل ا الواقع العةيل أأن ا اا
تكل التتدابري من قبتل جمل ا ألمن قتد سستتتتت تغرق فرتة زمظية ويةل،نظرا لد راءات املتعددة الب اه عىل
 - 1د /تونيس ن عامر ،املر ع السابق،ا070
 - 2د /ر ه عبد امل ع ماويل،املر ع السابق،ا167/160
- 3د /د خليل املويس،املر ع السابق،ا561
 -4د/ر ه عبد امل ع ماويل،املر ع السابق،ا167
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اجملل اتبتاعاتا حف مي ن التدخل ل جدة ادلوةل املعتدى علهيا  ،مما مي ان املعتدى من ف رار عدوانه و يؤدأ
اىل تدهور خطري يف أأوضاع ادلوةل املعتدى علهيا يف ااةل عدم مت ا من صد العدوان1.
ال رع الثاا :الت اسه
يتعلق رشط الت اسه مكية ادلفاع أأأ جدى ت اسه الوس يةل املس تادمة يف ادلفاع مع الوس يةل املس تادمة يف
الاعتداء أأو مع فعل العدوان و يعف هذا ت استه الوست يةل الب تس تاد ا ادلوةل حضية العدوان يف ادلفاع عن
ن ساا مع فعل العدوان .
فلقتتد أأجتتازت املتتادة ( )15من ميثتتاق ا ألمم املتحتتدة أأفعتتال ادلفتتاع الرشتتتتتعي عن ال يف اتتاالت الاعتتتداء
املستلح،غري أأنه يتعني عىل ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة أأن تضةن عدم ا اا ادلفاع الرشعي عن ال جحة
الس ت تادام القوة بطريقة غري مرشتتوعة ،و يف هذا ال تتدد ينبغي أأن مدد معايري موضتتوعية لتحديد نطاق حق
ادلفاع الرشتعي و أأاد هذه املعايري هو مبد أأ الت اسه فلي ه ا أأأ مربر أأمام ادلوةل املاددة لدستيدء عىل
السلطة يف دوةل أأخرى أأو تغيري نظا ا الس يايس القامئ أأو مض اقلناا2.
مفعيار الت استتته يف القوانني اجل ا ية ادلاخلية يقوم عىل أأستتتاس مستتتكل الشتتتص العادأ ااا وضتتتع يف ن
الظرو اويطة ابملدافع ،أأما يف اجملال ادلويل ه ا ر أأيني:
 حيث تقوم و ة ال ظر ا ألوىل عىل أأستتتاس ديد الت استتته يف ضتتتوء ا ألخطار املر بة ستتتل ا ،فالت استتتهيتعلق فقط ةاةل عدم املرشتتتوعية الستتتابقة الب ررت اللدوء اىل ادلفاع الرشتتتعي ،أأما ا ألاداث املستتت تقبلية
فلي لاا دور يف تقدير الت اسه.
 أأما وجه ال ظر الثانية فرتى أأن الست تادام املت استه للقوة هو اكل الس تادام اذلأ يق د به مظع املعتدأ منرار أأو معاودة ترصفه غري املرشوع ،وحثه عىل اااء هذا الترص و عدم االرصار عىل القيام به مس تقبد3.
و املشقة ه ا ليست يف العدوان اب ألسلحة العادية أأو التقليدية امنا املشقة يف أأعامل العدوان الب تمت اب ألسلحة
ال ووية أأو احلديثة هل يمت الرد علهيا اب ألسلحة التقليدية أأم ب ا ألسلحة
ولعل صتعوبة هذا الوضتع ر ع اىل الاخاد ا
البني بني ا ألستلحة التقليدية و ا ألسلحة ال ووية من حيث القوة
التدمريية الاا ةل الب ترتته عن ا ألستتلحة ال ووية فد احلال ابلنس ت بة ل ألستتلحة التقليدية فان حية ادلمار و
اررا الب دهثا ون حمدودة  ،وفهيا يتعلق بتوقيت الرد عىل تكل ا ألستتتلحة مما اللتتتك فيه أأن استتت تادام
الستتتتد ال ووأ الادوم ال يرت فرصتتتتة لدلوةل املعتدأ علهيا يف الت ري و الرد،ان مدى ا ألستتتتلحة التقليدية
حمدود بيامن تتجاوز ا ألسلحة ال ووية ادود ادلوةل املعتدى علهيا اىل ادود غريها من ادلول اجملاورة.
- 1د/سايم عبد الرحامن واصل،املر ع السابق،ا051
 - 2د/تون ن عامر،املر ع السابق،ا000/005
- 3د /سايم جاد عبد الرحامن واصل،املر ع السابق،ا050
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مفعيار الت استتته لي مع اه الامتثل أأو التستتتاوأ امنا مع اه الرد يف أأضتتتيق نطاق لرد العدوان أأو وق ه أأو ت ادى
نتاجئه الضتتتتارة قدر االم ن و اال رته عىل الرد ابملثل ابلعدوان اىل الوراء حيث عرصتتتت ستتتت يادة القوة عىل
القانون و لعشت ا يف عرصت رشيعة الغا هذا ان قدر و ان ننت ه ا معيشة أأو حياة مفن املعلوم أأن السد
ال ووأ سد او قوة تدمريية لامةل ااةل و مس تقبلية بل متتد أأاثره عرب أأ يال قادمة1.
املطله الثالث :رشط رقابة جمل ا ألمن
ب اء عىل ن املادة( )15من ميثاق ا ألمم املتحدة تلرم ادلول ا ألعضتتتتتاء ابخطار جمل ا ألمن فة التدابري الب
ا ذما لدلفاع عن ن ستتاا ،ويقوم جمل ا ألمن ب اء عىل املادة ( )06بتقدمي توصتتتيات لدلول،واكل اب اا تدابري
مؤقاتة دون االخدل ةقوق املت تازعني  ،وال مي ن أأن تؤ ر هتذه التدابري املتاذة من رفه بأأأ ااةل فامي من
ستتتلطات و مستتتؤوليات املستتت متدة من أأح م هذا امليثاق يف وقت ما سشتتتاء من أأعامل حل ظ الستتتمل و ألمن
ادلوليني أأو اعادته اىل ن ابه2.
لعل الاد من الزام ادلول املع ية اببدف جمل ا ألمن جا ا ذه من تدابري استتتتظادا حلقاا يف ادلفاع الرشتتتعي،
يمكن يف مت ني هذا اجلااز املعف أأستاستا ة ظ السمل و ا ألمن ادلويل،من التحقق من توافر رشوط اللدوء اىل
ادلفاع الرشتتعي  ،الرام ادلوةل الب متارس حقاا يف ادلفاع عن ن ستتاا ابلضتوابط الب اه مراعاما ع د ممارستتة
هذا احلق،واكل حف مي ن للةجل أأن يتاذ ما يراه مظاستتتتت با من تدابري حل ظ الستتتتتمل و ا ألمن ادلوليني ،يف
ضوء ما ل ا ااه من تدابري من قبل ادلوةل املع ية وظرو احلاةل املعروضة3.
وينيلي حق ادلفاع الرشتعي يف الوقت اذلأ يضتطلع فيه جمل ا ألمن جسؤولياته اب اا تدابري مو احل اع عىل
ا ألمن و الستتمل ادلوليني ،ول ن اه أأن ون التدابري اات مضتتةون واحض وفعال ومن ال ي أأن ي التتد
4.
جمل ا ألمن ادلويل ادلول أأ را الزناع بوقو العةليات العس رية و ضبط ال
اىل جانه هذه الرشتتوط توجد رشوط أأخرى خاصتتة ابدلفاع عن ال اااعي وا اعدن ادلوةل
الضحية تعرضاا لادوم مسلح و ل ا تدخل ر اثلث و رشط و ود ات اق لدلفاع املشرت .
أأخريا مي ظ تتا القول أأن حق ادلفتتاع الرشتتتتتعي من خدل القتانون ادلويل ومن خدل ميثتتاق ا ألمم املتحتتدة،ميثتتل
الاستتتت توظاء الوحيد عىل املبد أأ ا ألستتتتايس امل رس فيه وهو حظر استتتت تادام القوة أأو اديديد هبا يف العدقات
ادلولية ،وهذا املبد أأ اذلأ أألغ من قاموس القانون ادلويل التقليدأ ف رة حرية ادلوةل يف لتتتتتن احلر ،حيث
ننت تعد من بني وسا ل التعامل يف عدقات ادلول.
- 1د/ر ه عبد امل ع ماويل،املر ع السابق،ا169/160
- 2د /بولرا ادرس ،املر ع السابق،ا079
- 3د/عبد هللا املسدأ،احلر ضد االرها وادلفاع الرشعي يف ضوء أأح م القانون ادلويل،دار اد ضة العربية،القاهرة،الطبعة ا ألوىل،0660،ا09
- 4د /د السعيد ادلقاق،الت ظمي ادلويل ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش،اس ظدرية،5991،ا001
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املبحث الثاا :ممارسة حق ادلفاع الرشعي يف ال ظام ادلويل اجلديد
ان حق ادلول يف ادلفتاع الرشتتتتتعي عن ال
ايعتد من بني قواعد القانون ادلويل نستتتتت توظاء عن مبد أأ حظر
استتتتت تاتدام القوة يف العدقات ادلولية بد أأ يتأأ ر جا يقع يف اجملمتع ادلويل من تطورات و تغريات متستتتتتارعة يف
موازين القوة ادلولية و تبدل م اهمي القانون ادلويل بستتتتتبه ظاهرة العوملة الب نظام دويل أأاادأ القطه
يف دواليه ا اا القرار من خدل ان راد الوالايت املتحدة ابلرايدة عىل املس توى ادلويل.
مفا نطاق احلق يف ادلفاع الرشعي وما م اوم ادلفاع الرشعي الوقا وما مدى رشعية
س حاول التعرض يف هذا املبحث لدجابة عىل هذه االل لية ىف ثدثة مطاله :
املطله ا ألول:نطاق احلق يف ادلفاع الرشعي.
املطله الثاا:م اوم ادلفاع الرشعي الوقا .
املطله الثالث :مدى رشعية ادلفاع الرشعي الوقا .
املطله ا ألول  :نطاق احلق يف ادلفاع الرشعي.
يوصتتتتتو نطتاق احلق يف ادلفتاع عن ال بتأأنته من أأكا احلقوق املعرت هبتا يف القتانون ادلويل ااثرة للجدل
وارد  ،فمثة انقستتام واستتع يف القانون ادلويل ف تتوا نطاق احلق حيث يعتقد بعض ادلارستتني – وكذكل
بعض ادلول -بو ود حق يف ادلفاع عن ال الوقا ي self-défonceي و بأأن ادلفاع عن ال سشتتةل أأيضتتا
حامية املوا ني يف ارارج ،وهو لي خدفا جديدا يف القانون ادلويل،حيث متتد جذوره بعيدا يف أأعامق ال ر
القانوا و ي ن ي النس يان أأث اء وضع ميثاق ا ألمم املتحدة،وقد أأضيو اىل هذا ارد موضوع أأخر يتعلق
لرد عىل أأعامل ارهابية1.
ابس تادام ادلفاع عن ال
ان أأست با الاخاد حول نطاق دفاع عن ال ير ع اىل ت ستتري ن املادة ( )15من ميثاق ا ألمم املتحدة،
حيث تتظازع عىل هذا الت ستتتري نظريتان :نظرية الت ستتتري املوستتتع (املقررة) الب تعرت ةق ادلفاع الرشتتتعي
الوقا و أأن تتارها مييك وليلوف  ،ونظرية الت ستتري الضتتيق (املنش ت ةة) و أأن تتارها أأو امي ولكستتن و الب و
ضعت رشو ا لدلفاع الرشعي2.
فا ا ا اهات فقايان خمتل ان ازاء ت سري ن املادة ( ) 15الوارد يف ميثاق ا ألمم املتحدة
ال رع ا ألوىل:نظرية الت سري الواسع:
تستتة ال ظرية املقررة و يرى أأن تتار هذا الر أأأ أأن احلق يف ادلفاع عن ال هو حق واستتع،فاو يعط احلق
ايع ادلول ا ألعضتاء يف الايةة ادلولية وغري ا ألعضتاء ب ة فردية أأو امعية يف ممارسة حقا يف ادلفاع الرشعي
 - 1د /د خليل املوىس،املر ع السابق ،ا550
 - 2د /ر ه عبد امل ع ماويل،حر االرها ادلويل والرشعي ادلولية،دار اد ضة العربية،القاهرة،ا106
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وهذا ال ظرية تعرت ابحلق يف ادلفاع الرشعي ب ة عامة ع د وقوع جهوم مسلح أأو عدوان أأو حف جمرد مديد
ابلعدوان وىه تعرت هبذا ةق ادلفاع الرشعي الوقا 1.
يؤس التيار ادلاعي اىل هذا الت سري الواسع و ة نظره عىل يةل من الرنئز و ا ألسانيد أأ اا:
يظار من االلتتارة الوارد يف املادة ( )15من امليثاق اىل احلق الطبيعييle droit naturelي لدلفاع عن
-5
ال عىل ث اايه اذلأ نن معروفا به يف القانون ادلويل العريف،و أأنه ينش تأأ حقا جديدا خمال ا ذلكل اذلأ نن
معروفا قبل ن ااه.
لقتد نن ياحلق الطبيعيي يف ادلفتاع عن ال املعرت به يف القانون ادلويل العريف املعةول به قبل
-0
ن اا ميثاق ا ألمم املتحدة يتضتةن صتورا ما وعة لدلفاع عن ال غري ادلفاع عن ال ضد جهوم مسلح،ف ن
سشةل حامية املوا ني و ادلفاع عن ال الوقا .
ال رع الثاا :نظرية الت سري الضيق :
تستة ال ظرية املنشت ةة ( (constitutiveوهذه ال ظرية ال تعرت ابحلق يف ادلفاع الرشعي اال يف أأضيق احلدود
الف عل مضةو نمد و حمددا من أأن ارها أأو امي  ،sorsen—kunz-klsen-brwnlieوسستظد أأن ار هذه
ال ظرية عىل الرنئز التالية:
 -5ت املادة ( )15ااما رصااة عىل احلق يف ادلفاع عن ال ضتتتد جهوم مستتتلح agrerssion armed -
.attack armeé

 -0يعد ادلفاع عن ال استتتتت توظاء عىل مبد أأ رمي استتتتت تعامل القوة يف العدقات ادلولية املقررة يف املادة()0
ال قرة ( )0من ميثاق ا ألمم املتحدة ،والاس ت توظاء وفقا للقواعد املس ت تقرة يف الت ستتري – اه أأن ي رس ت ت س تريا
ضيقا دون توسع.
 -1ال يعدو للقيود والرشتتتوط املدرجة يف ن املادة ( )15من امليثاق أأأ معىن أأو مغزى ااا رى التوستتتع يف
 ،الن غاييا تقييد ممارسة هذا احلق اىل أأدىن مدى مم ن2.
ديد نطاق احلق يف ادلفاع عن ال
وما يدحظ يف املامرستتتات ادلولية أأن ادلول تستتتع جاهدة اىل ه املواقو والت ستتتريات املتضتتتاربة بشتتتان
نطاق ادلفاع عن ال ل ا تسع يف الوقت ااته للمتتع بأأوسع مدى مم ن أأو ماا لاا يف ممارسة هذا احلق.
املطله الثاا :م اوم ادلفاع الرشعي الوقا
ال رع ا ألول :تعريو ادلفاع الرشعي الوقا
ال لتتتك أأن أأاداث  55ستتتبمترب لتتتقت نقطة ول هامة عىل مستتتار العدقات ادلولية وحف م اهمي القانون
ادلويل فغريت من مضتامي ا و أألت لاا ونن من بني التغريات الب أأفرزما هذه ا ألاداث هو اخراج االسرتا ية
 - 1د/ر ه عبد امل ع ماويل،مبد أأ رمي الاستيدء عىل أأرايض الغري ابلقوى يف ضوء القانون ادلويل املعارص،املر ع السابق،ا090
 -2د /د خليل املوىس ،املر ع السابق،ا505
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ادلفاعية من بعدها التقليدأ اذلأ نن إت اىل ضتتابط العدوان ،وا رازها يف اةل جديدة ج اوم وتطبيق مغاير
عن اكل اذلأ أأل ه اجملمتع ادلويل1.
فأأحضت االستتترتا ية ادلفاعية يف ظل الوضتتتع الراهن الستتت امي عىل مستتت توى املامرستتتة ادلولية إت اىل بعدين
أخرين ،يتعلق البعد ا ألول ابديديدات ال ووية ،رمغ امستتتارها عقه احلر الباردة اال أأن لتتت بحاا مازال يلو
يف ا ألفق يف مظا ق ما رقة من العا مثل ال تتتتني،روستتتت يا،ياورايت اال اد الستتتتوفيايت ستتتتابقا،ايران،لوراي
الشاملية،الا د،ابلس تان.
أأما البعد الثاا اذلأ أأصبح الباعث العامل االسرتا ية ادلفاعية فالي الادامت االرهابية الب أأ لت ر أأساا لبعد
أأخر يف املعادةل.
ف ن من امل طقي أأن ت ع مثتل هتذا التغريات اجلتذريتة الراه ة عىل ألية ادلفاع الترشتتتتتيعي التقليدأ اذلأ
أأصبح ي تيس ابعا ولالك أأخر دخل ت مسة احلر الوقا ية (ادلفاع الرشعي الوقا )2.
ويق تتد ابدلفاع الرشتتعي الوقا قيام دوةل أأو أأكا هبدامت عس ت رية استتتباقية ي per empitive strikesي
ع د ما ون ماأأكدة أأو دلهيا أأست با تدفعاا اىل الاعتقاد أأنه دوةل أأخرى أأو أأكا ستترشتع جااييا عس راي،
مت ح ف رة ادلفاع عن ال الوقا ي  anticipatory self défenceي ادلول حق اس تادام القوة العس رية قبل
تعرضاا لادوم عس رأ موجه ضد اقلناا أأو ضد قوات عس رية اتبعة لاا مو ودة خارج اقلناا3.
ال رع الثاا :أأساس ف رة ادلفاع الرشعي الوقا
تستتتتتتظد ف رة ادلفاع عن ال الوقا – من ة نظر ادلاعيني ادهيا – اىل جحة يامليتاقانونيةي ي argument
Meta – guridiqueي حفواها أأن عا اليوم يعج بأأستتلحة مدد أأمن ادلول و و ودها مثل ال توارخي البالستتتية
بعيدة و ماوستتطة املدى وا ألستتلحة ال ووية وغريها من أأستتلحة ادلمار الشتتامل الب مي ن بواستتطيا تدمري أأيه
دوةل تدمريا لكيا دون احلاجة اىل موا ة عستتت رية مبارشة بني ادلول ،فلي مقبوال أأو مظطقيا أأن تناظر ادلول
وقوع جهوم ماوقع كاذا ضتتدها من جانه دوةل أأخر،فاعرض ادلوةل اىل مديد جدأ مي حاا حق القيام ب تتابت
استباقية ح اظا عىل و ودها و أأم ا4.
ابالضتتتافة اىل جحةيامليتاقانونيةيالستتتال ة اذللر،يقدم مؤيدو ف رة ادلفاع عن ال الوقا أأستتتاستتتا قانونيا دلمع
و ة نظرمه،حيث يوحضون أأن القاعدة ادلولية الب نن معةوال هبا قبل ن اا ميثاق ا ألمم املتحدة تسةح ابقرار

 - 1د /ليىل نقوال الرحباا،التدخل ادلويل،م اوم يف ور التبدل،منشورات احللو احلقوقية،الطبعة ا ألوىل ،0655ا510
 - 2د/عبد الرحامن حلرش،اجملمتع ادلويل،التطور و ا أللااا،دار العلوم والنرش والتوزيع،ع ابة،اجلزائر،الطبعة،0667ا00
 - 3د /د خليل املوىس،املر ع السابق،ا500
4 - Thomas frank. « recourse to force.state action against thceats and armed attack ».combridge.
Cambridge université presse.2003.p140
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املادة ( )15من امليثاق ،وهو ما يعف أأن القاعدة ادلولية العرفية املو ودة قبل وضتتع امليثاق ظلت عىل االاا و
الوقا 1.
تعدلاا املادة ( )15أأو تلغي احل فهيا،وا قاعدة ننت ح ادلفاع عن ال
كام ااولت الوالايت املتحدة ا ألمري ية ديد م اوم االرها ب تتورة مظ ردة واعدن حر لتتامةل عليه يف
م ن وارلط بيظه وبني م اوم ياملقاومة ي وظاور نظرية احلر الوقا ية مظار من مظاهر ادلفاع الرشعي .
املطله الثالث  :مدى مرشوعية ادلفاع الرشعي الوقا
يعود است تعامل ادلفاع الرشتعي الوقا ألول مرة اىل بداايت احلر العاملية الثانية ع دما است تادماه أأملانيا ضد
الرنوجي بتتذريعتتة مظع لزو احلل تتاء أأملتانيتتا ،غري أأن حممكتتة نورمربف رفضتتتتتت احلجتتة ا ألملتانيتتة و أأكتتدت عىل عتتدم
مرشوعييا يف الارة واحضة اىل عدم الاعرتا جبد أأ ادلفاع الرشعي الوقا .
ال رع ا ألول  :موقو ال قه ادلويل :
وقد ستا ت املامرستات االئا يلية كام هو معرو يف تطوير هذا املبد أأ حيث ننت غالبا ما متسك جا سسة
ابدلفاع الرشتتتتعي الوقا دعام من ا يادات ال قااء الائا ليني اذلين ستتتتا وا بقستتتتط لبري يف تأأصتتتتيل هذه
ال ظرية  ،أأما عن موقو رجال القانون ادلويل حيال مبد أأ ادلفاع الرشتتتعي الوقا فيذهه الستتتواد ا ألعظ اىل
التأأليد عىل أأن ادلفاع الرشتتتتعي املعرت به هو ما تضتتتتة ته املادة ( )15من ميثاق ا ألمم املتحدة  ،وان نن نذر
قليتل م هيلتل لاذا املبد أأ ويدمع حق ادلول يف تو يه رضابت وقا ية موا ة رطر حممتل ولعل ا رز امل ظرين
لاتذا املبتد أأ ال قيته ا ألمرييك او امي اذلأ جاء يف كتابه القانون ادلويل الطبعة التاستتتتتعة ما ييل ي ابلرمغ من أأن
اللدوء اىل است تادام حق ادلفاع عن ال الوقا غري قانوا ول ظه يف الوقت ن سته لي ابل ورة انه مل
غري قانوا يف ييع احلاالت ويعمتد ا ألمر عىل حقا ق الوضتع القامئ يضتة ا عىل وجه التص ي جدية اديديد ،
واىل أأأ اد ي ون رضوراي اس تادام ال بة االستباقية  ،وهل أأاا السبيل الوحيد لت ادأ اديديد احلقيقيي.2
ويف هتذا اال تتار يقول  bowettأأن العر ادلويل وكتذاكل قرارات اوتاق قبتل مظظةتتة ا ألمم املتحتتدة ننتت اتقر
جرشتتتتوعية ادلفاع الوقا اذلأ ننت تربره ال تتتتورة الب ال ترت اجملال الخايار الوستتتتا ل وال الوقت ال يف
للتشتتتاور  ،رشيطة أأن ي ون ه ا خطر جدأ ولتتت يك الوقوع وانه ال ون ه ا وستتت يةل أأخرى بديةل دلفع
ارطر أأو اديديد ،وان ون اال راءات الوقا ية الب تقوم هبا ادلوةل دفاعا عن ال معقوةل وحمددة ب تتتورة
امحلتايتتة فقط أأمتتا  wettakيرى انتته ي ادلوةل مي تتا ادلفتاع بطريقتة وقتتا يتة ااا ر أأت اكل رضوراي ملوا تتة دوةل
أأخرى ،أأو اديديدات ابلادوم أأو التحضتتتريات أأو ييع ا ألعامل ا ألخرى  ،الب من لتتتأأاا أأن علاا تتت نية
الادومي.3
- Antonio cassese « international law ».oxford ;oxford university press.2001.p308
 - 2د /عبد الرحامن حلرش،املر ع السابق،ا01
 - 3د/حسام حسن حسان،التدخل االنساا يف القانون ادلويل املعارص،دار اد ضة العربية ،القاهرة،0660،ا165
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وتأأستتيستتا عىل التطور ال بري يف جمال أأستتلحة ادلمار الشتتامل  ،والس ت امي ا ألستتلحة ال ووية اهه nagendra
 singhاىل القول ي بأأنه ارغام ادلوةل الب ون عىل بوادر عدوان مستتتتلح ظاهر  ،واكل بأأن تعطي فرصتتتتتة
لدلوةل الب مددها بأأن توجه لاا ال ت تبة ا ألوىل والب قد ون قاضتتية ال يت ق مع هد وغاية املادة ( )15من

ميثتاق ا ألمم املتحتدة ي كتذكل بول ولغو فيرت بتأأن احلر ال تتاج اىل دليتل قا ع فالتأأليد اه أأن ر ز عىل
ال يات والقدرات. 1
والطر ن ستتته جنده ع د(  (delivanisاذلأ يرى أأن ي ئعة ا ألستتتلحة ال ووية وقوما التدمريية ح ممارستتتة
ادلفاع الرشتتتعي الوقا  ،ألنه ال مي ن أأن نطله من ادلول يف عرصتتت ال تتتوارخي وا ألستتتلحة الايدرو ي ية أأن
تناظر وقوع الاعتداء املسلح .
علهيا حف سستتةح لاا ابدلفاع عن ن ستتاا ي و سستترتستتل قا د أأن يف رة ادلفاع الوقا مرشتتوعة و مقبوةل يف
ممارسة أأ زة ا ألمم املتحدة،ااا توافرت فهيا ال ورة و الت اسهي.
ويف ال قه العريب جند نظرية ادلفاع الرشتتتتتعي بعض املؤيدين  ،فيذهه أأستتتتت تاا ادلكتور العدمة ود جنيه
حس ف اىل أأن يحق ادلفاع الرشعي ينشأأ اال لون العدوان املسلح ول يك الوقوع ي.2
ال رع الثاا  :موقو ا ألمم املتحدة
أأما عن موقو ا ألمم املتحدة عن مسأأةل ت سري ن املادة ( )15من ميثاق ا ألمم املتحدة س اومكة يف حمكاا
ال تتادر يف قضتتية ا ألنشتتطة العست رية و ل ت به العس ت رية يف ي رالوا و ضتتدها ،5900فقد أأعل ت اومكة أأن
ميثاق ا ألمم املتحدة يف املادة ( )15مظه سشتتري اىل القانون ادلويل العريف ال افذ قبل اقراره من خدل ايراده لعبارة
ي احلق الطبيعي يف ادلفتاع عن ال ي يف هتذه املتادة ،فالقانون ادلويل املتعلق ابدلفاع عن ال يعي ظبا
اىل ظه مع ا ألمم املتحدةي3.
كام أأن حممكة العدل ادلولية مثد رفضتتتت أأن يأأخذ حق ادلفاع الرشتتتعي هذا الشتتتلك و هذا ما ظار جليا من
خدل ر أأهيا الاستتشارأ عام  0660بشأأن اجلدار العازل االئا ييل و أألزمت ا ألخرية بأأح م ميثاق ا ألمم املتحدة
جعىن أأح م املادة (.) 15
هذا ابالضتتتافة اىل أأن امليثاق ااته يتضتتتةن ت ظامي خملتلو اجلوانه و املستتتا ل املرتبطة ابدلفاع عن ال و
جضةونه و نطاقه.
أأما جمل ا ألمن ادلويل فبدوره إد عن موقو حممكة العدل ادلولية و أأكد يف أأكا من مظاستتتتت بة عىل رفض
خروج ادلفاع الرشتعي عام ر ته املادة ( ) 15من ضوابط  ،كام ي ح اكل يف القرار  000لعام  5905اذلأ
 - 1د/ليىل نقوال الرحباا،املر ع السابق ،ا500/505
 - 2د /حسام حسن حسان،املر ع السابق،ا160
 - 3د /د خليل املوىس،املر ع السابق،ا500
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أأدان فيه ائا يل نتيجة ال ت تبة الوقا ية الب قامت هبا ا اه م اعل متوز العراع عىل اعتباره موقع مش ت و فيه
لتطوير أأسلحة ادلمار الشامل.
ال رع الثالث :موقو ادلول :
ف رة ادلفاع عن ال
أأما فامي يتعلق بستتتتلو ادلول بشتتتتأأن ادلفاع الرشتتتتعي الوقا فان معظ ادلول
الوقا يف اني أأن ا ة بست يطة م ا تقر هباته ال رة ،وقد انع ستت هذه السلولية توصيات ااعية العامة و
اعد ما املتعلقة ابستتت تادام القوة،فادلول الرافضتتتة لدلفاع عن ال الوقا تعرض موق اا يف العادة رصااة و
متستك به  ،بيامن تعةل ادلول الرالبة يف اعطاء املادة ( ) 15مع ا واسعا سشةل دفاعا عن ال وقا يا عىل مظع
تضةني هذه التوصيات و االعد ت أأح ما و ن وصا ت يلية ودقيقة تتعلق ب طاق ادلفاع عن ال يس1.
ويدحظ من ال احية العةلية أأن ادلول درا ما تتذرع ب ظرية ادلفاع عن ال الوقا و ا ت ضتتل الاستتتظاد
عىل ادلفاع عن ال ردا عىل جهوم مستتتلح لكام نن ه ا ماااا ومم ظا  ،وتستتتع ادلول أأيضتتتا اىل التأأليد عىل
م اوم واسع للادوم املسلح بدال من الاحامتء ابدلفاع عن ال الوقا أأو ابس تادام القوة اس تاداما استباقيا،
فتادلول ال تلجأأ عىل ما يبدو اىل نظرية ادلفاع عن ال الوقا اال ع دما سستتتتتقط يف يدها و تعدم اااد أأأ
جحة أأو اريعة أأخرى تدمع اس تعامل القوة ضد أأأ دوةل من ادلول2.
أأمتتا عن الوالايت املتحتتدة ا ألمري يتتة فقتتد أأعلن وزير ادلفتتاع ا ألمرييك يرو دل رامستتتتت يدلي أأمتتام جل تتة القوات
املستتتتتلحة يف جمل الشتتتتت يو يوم  69ويلية  0661أأن الوالايت املتحدة ا ألمري ية تغزو العراق ب اء عىل
معلومات جدية و أأليدة عن أأسلحة ادلمار الشامل العراقية بل أأاا قر أأت املعلومات يمن مظظور جديدي و نن
يق تتد بذكل احلر االستتتباقية  ،ويق تتد ابحلر االستتتباقية ام نية القيام ب تتابت ب اء عىل توافر معلومات
بق د احباط أأعامل مي ن أأن تؤ ر عىل ا ألمن القويم للوالايت املتحدة ا ألمري ية3.
وعن ستتبه اعامتد االستترتا ية ا ألمري ية خيار احلر الوقا ية ورد أأنه يان عىل الوالايت املتحدة ا ألمري ية أأن
ت ظ و تظتل حمت ظتة بقتدرامتا عىل احبتاط مبتادرة يقوم هبا أأو ي ر ابلقيام هبا أأأ عدو من أأعدا ا لل يل
من قوت تا ستتتتتواء نن هذا العدوان دو أأو غري مظه ،و أأن ترع من القدرة عىل فرض ارادته علي ا أأو ال ا ا أأو
أأصتدقا ا يف العا بل ستتبق قوت ا القوة ال ربى الب ردع ييع خ تومظا و تشتل قدرام سواء ننوا خ ومظا
ابل عل أأو خ وما حممتلنيي4.

 - 1د /د خليل املوىس،املر ع السابق،ا507
 - 2ن املر ع،ا507
 - 3د/ليىل نقوال الرحباا،املر ع السابق،ا550
 - 4د /أأمحد س يو ادلين،املر ع السابق،ا571
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هذا دعاء الري ا ألمرييك بوش ج اس بة عيد الاس تقدل يوم  60ويلية  0661ليقول ي سناحر يف أأأ وقت
كرى اكل رضوراي و لن نستتتتتةح ألأ ووعتة ارهتابيتة أأو نظتام ختارج عن القتانون أأن ميتكل أأستتتتتلحة ادلمار
الشاملي.
خامتة:
بعد ت ك الا اد الستتتوفيايت وستتتقوط الشتتت يوعية أأخذت الوالايت املتحدة ا ألمري ية تتحدث مظذ  5995عن
بداية القرن ا ألمرييك والزعامة ا ألمري ية،فربزت معا الواقع ادلويل اجلديد اذلأ اصتتتبح يتبلور ب تتتورة واحضة
وئيعة ب عل التغريات ادلولية ال ثرية.
يعد ادلفاع الرشتعي يقوم فقط بوقوع عدوان مستلح  ،بل يقوم أأيضتا بو ود خطر لم عن فعل إمتل معه
وقوع اعتتداء عىل أأاتد امل تتتتتاحل الب إةهيتا القتانون ادلويل نلتذرع ابدلفاع عن حقوق االنستتتتتان أأو اادل
ادلميقرا يتة وحف اال ااة اب ألنظةة ادلي ااتورية من أأجل لي الشتتتتتعو الب يعاا م ا،و أأكا من هذا ،
ه ا حماوالت لتقظني ادلفاع الرشتتتعي الوقا  ،فاحول بذكل من نظرية مظبواة اىل مبد أأ مقبول عىل مستتت توى
املامرسة وحف القانون ادلويل.
والقانون ادلويل املعارص يتعرض اىل انتقادات لتتتتتديدة راء عدم اماثال ادلول لقاعدة رمي استتتتت تادام القوة
اماثاال نمد ،والتوستتع يف م اوم الاس ت توظاءات الواردة عىل هذا املبد أأ خاصتتة فامي يتعلق ج اوم ادلفاع الرشتتعي
عن ال ،فد ي ر أأاد أأن القانون ادلويل ي دح متاما يف ضبط سلو ادلول يف جمال اس تادام القوة ،و أأن
ه ا جفوة بني ال ظرية واملامرسة ال علية لدلول يف هذا اجملال.
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