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  الصائغ یونس محمد .د  

  العام الدولي القانون مدرس
  الموصل جامعة / القانون كلیة

   :مقدمة


––



 

Frans von list 











–

                                                             
  المعاملة بالمثل في القـانون الـدولي الجنـائي ، دون رقـم طبعـة –محمد بهاء الدین باشات . د) 1(

  .٢٧، منشورات الهیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة ، القاهرة ، ص 

 ،  المقــدمات االساســیة فــي القــانون الــدولي الجنــائي ، دیــوان المطبوعــات عبــد اهللا ســلیمان. د) 2(
  .١٤٥ص –  ١٩٩٢الجامعیة ، الجزائر ، 

  حق الدفاع الشرعي وإباحة استخدام القوة 
  في العالقات الدولیة

١٧٣    
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  .٢٨ص–مصدر سابق   –محمد بهاء الدین باشات . د) 1(

  :انظر في بیان مفهوم اسباب االباحة في القانون الدولي وتحدید ماهیة األثر المترتب عنها في
دار النهـضة العربیـة ، القـاهرة – مبـادئ القـانون الجنـائي الـدولي – الـدین  د اشرف توفیق شمس-

   .٥٧- ٤٥ ص –  ١٩٩٨، 
 دراســة تأصــیلیة  للجــرائم ضــد اإلنــسانیة –الجــرائم الدولیــة – د محمــد عبــد المــنعم عبــد الخــالق  -

  .١٥٦-١٥٢ ، ص ١٩٨٩ ، ١ ط– جامعة الزقازیق –والسالم وجرائم الحرب 
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وف الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة وتحـــول دول المحـــور الـــى المعـــسكر الغربـــي وذلـــك بـــسبب ظـــر) ١(

  .الرأسمالي وقبول عضویتها بمنظمة األمم المتحدة 
  .٩٣ ص – ١٩٧٤ – منشأة المعارف – التنظیم الدولي –محمد طلعت الغنیمي .  د-

ن ناشـــر،  ، دو١ النطـــاق الزمـــاني ، ط - قـــانون النزاعـــات المـــسلحة الدولیـــة–حـــازم عـــتلم .د) ٢(
  :  انظر ایضا ٨٨ – ٨٥ ص –١٩٩٤القاهرة ، 

 – مشروعیة قرارات مجلس االمن في ظل القانون الـدولي المعاصـر – ممدوح على محمد منیع -
  .١٣٤- ١٢٣ ص – كلیة الحقوق – ١٩٩٦ جامعة القاهرة –رسالة ماجستیر 
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هو االحـالف العـسكریة ولـیس   البد من االشارة هنا الى ان المقصود بالتنظیمات اإلقلیمیة هنا )١(

 بــالمعنى الفنـي الــدقیق للكلمـة الن كــل مـن النــصین الفرنــسي – المنظمـات الدولیــة االقلیمیـة -
  : واالنكلیزي ویعهدان بتلك المهمة الى االتفاقیات اإلقلیمیة 

Regional arrangement les accords regionus  

  وذلك دون ادنى اشارة الى المنظمات االقلیمیة 
Regional auension les oryanious regionous 

ســعید ســالم الجــویلي ، اســتخدام القــوة المــسلحة فــي القــانون الــدولي وقــت الــسلم ، المجلــة . د) ٢(
 ، ص ١٩٩٣القانونیـــة االقتـــصادیة ، كلیـــة الحقـــوق ، جامعـــة الزقـــازیق ، العـــدد الخامــــــس ، 

٥٦.  
هیدیــة فــي الــدفاع المــشروع ، وفــق حكــم انظــر هــذا فــي محمــد عزیــز شــكري ، مالحظــات تم) ٣(

  ٣١٠ ، ص ١٩٩١ من میثاق األمم المتحدة ، ادارة الفتوى والتشریع ، الكویت ،٥١المادة 
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یـرى جانـب مـن الفقـه ان الـدفاع الـشرعي الیعـد حقـا ولكنـه عبـارة او مركـز او رخـصة او انـه   )١(

ى الـدفاع الـشرعي مفهـوم ایضا احد اسباب عدم المشروعیة عن تصرف الدولـة فـال ینطبـق علـ
الحـق النـه عبـارة عــن المركـز الـذي یخـول لــصاحبه اسـتخدام القـوة طبقـا للقــانون فـي مثـل هــذه 
الحالة أو هي التي تحرر الدولة من التزامها بعدم اللجوء الى القوة تجاة المتعـدي الـى ان یقـوم 

  مجلس االمن بمسؤولیته  انظر في هذا 
  وما بعدها ٤٠  ص ١٩٧٩المجلد الثاني  عام – حولیة  لجنة القانون الدولي -
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  ٨٣ استخدام القوة المسلحة في القانون الدولي  مرجع سابق ص –سعید سالم  الجویلي .د) ١(
 ١٩٩٧ القـاهرة - دون ناشـر  - دون رقم طبعة – النظام الدولي االمني –ابراهیم العناني.  د )٢(

  ٨٩ ص –
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فمــن اعتــدى علــیكم ( الــشریعة اإلســالمیة  قولــه تعــالى  حیــث ان مــستند الــدفاع الــشرعي فــي )٣(

 دفـع –ویـدعى الـدفاع الـشرعي فـي الـشریعة االسـالمیة  ) اعتدوا علیه بمثل ما اعتـدى علـیكم 
) مــن شـهر علــى المـسلمین ســیفا فقـد احــل دمــه (   وقــد جـاء فــي الحـدیث الــشریف -الـصائل 

  انظر في هذا 
 مــن ٥١  فــي الــدفاع المــشروع وفــق حكــم المــادة  مالحظــات تمهیدیــة–محمــد عزیــز شــكري .  د-

  .  ٧١٠ ، ص١٩٩١میثاق االمم المتحدة ،ادارة الفتوى والتشریع ، الكویت 

 حیـث یقـول – جنـدي الحقـوق – حیث ذهبت بعض  الفلسفات الـى اعتبـار المـدافع عـن نفـسه )٤(
ق والــدفاع هیجــل ان الــذي یــدافع عــن نفــسه یــدافع عــن الحــق الن االعتــداء الجــائر نفــي للحــ

ابـراهیم العنـاني ، النظـام . د.. المشروع نفي لهـذا النفـي  وهـو یهـدف الـى محـو هـذه الظالمـة 
  .٢ ، هامش ٨٩الدولي األمني ، مرجع سابق ، ص 
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نتیجـــة للممارســـات التحكمیـــة لحـــق الفیتـــو مـــن جانـــب احـــدى الـــدول الكبـــرى فیمـــا عارضـــت  ) ١(

ا فـي الـسیطرة علـى مقـدرات الـسیاسة العالمیـة عبـر الوالیات المتحدة  هذا االتجاه بسبب رغبتهـ
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القنـاة االحادیـة لمجلــس االمـن انظــر فـي هــذا الخـالف واألســاس النظـري لممارســة حـق الــدفاع 

  الشرعي الجماعي 
 األمـم المتحـدة ، – النظریة العامـة  – المنظمات الدولیة –علي ابراهیم .ابراهیم العناني و د.  د-

   .٩٥ – ٩٣ ، ص٢٠٠٠ -١٩٩٩دار النهضة العربیـة 
   .٩٥-٩٣ص – مرجع سابق – قانون النزاعات المسلحة الدولیة – د حازم عتلم -
   .٩٦ مرجع سابق ص – النظام الدولي األمني –ابراهیم العاني . د-
  .١٠٥–١٠٤ مرجع سابق  ص – المنظمات  الدولیة – د علي ابراهیم –ابراهیم العاني . د-

تعتبــر الــدول المتعاقــدة كــل اعتــداء ( یــة مــن هــذه االتفاقیــة علــى انــه حیــث تــنص المــادة الثان) ٢(
مسلح یقع  على ایه دولة او اكثر منها او على قواتها اعتداء علیها جمیعا ولـذلك فانهـا عمـال 

الـى معاونـة == ==  عن كیانها تلتزم بـأن تبــــادر – الفردي والجماعي –بحق الدفاع الشرعي 
علیها بان تنفذ على الفـور منفـردة ومجتمعـة جمیـع التـدابیر وتـستخدم الدولة او الدول المعتدى 

جمیـع مــا لـدیها مــن وســائل بمـا فــي ذلـك اســتخدام القــوة المـسلحة لــرد االعتـداء واعــادة  االمــن 
 ) .والسالم الى نصابهما 

موافقـة األطـراف علـى ا ن اي اعتـداء (  حیث نصت المادة الخامسة من هـذه االتفاقیـة علـى ) ٣(
ح ضد واحد أو اكثر مـنهم والـذي یقـع فـي اوربـا او امریكـا الـشمالیة  سـوف یعتبـر اعتـداء مسل

علــى  تقــدیم المــساعدة للمعتــدى علیــه _  نتیجــة ذلــك –موجهــا ضــد األطــراف وانهــم  یوافقــون 
 مـن میثـاق ٥١ًأعماال لحـق الـدفاع الـشرعي الفـردي او الجمـاعي المنـصوص علیـه فـي المـادة 

 ) .االمم المتحدة 
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  األول المطلب
  العدوان فعل في تحققھا الواجب الشروط
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(1) Kelsen (H) international Law studies , collecurity under international Law 

washington , 1957 ,PP.59 -,1. 

ابراهیم مشروب، بحث منشور ضمن كتاب جماعي بعنوان ، حروب اسرائیل ضد لبنـان ، .  د)٢(
  .٥٤-٥٣ ، ص ١٩٩٧الجمهوریة اللبنانیة، مجلس النواب 
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ً مستندا الى عدوان اقتصادي قامت به الكویت ٢/٨/١٩٩٠راقي باتجاه الكویت یوم تحرك الجیش الع) ٣(

ضـده وفـشلت الطـرق الــسلمیة فـي ایجـاد حـل لــه عنـدما افـصحت الكویـت علــى عـدم االلتـزام بحــصتها 
ً برمیـل یومیــا ممــا ادى الــى ١٣٥٠٠٠٠التـصدیریة مــن الــنفط الخـام وانهــا تــصر علـى حــصة مقــدارها 

سبب فائض المنتج  وقد قدرت خسائر العراق جراء هذه )  دوالر١١(النفط الى انخفاض سعر برمیل 
 ٢٤٠٠إضافة الى قیام الكویت بسحب نفط من حقل الرمیلة بما قیمته )  ملیار دوالر ٨٩(السیاسة بـ 

ملیون دوالر إضافة الى أن الكویت كانت قد استغلت انشغال العراق بحربه مع ایـران بزحـف تـدریجي 
ن الحدود العراقیة وصارت تقیم المنـشآت العـسكریة والمخـافر والمنـشآت النفطیـة والمـزارع ومبرمج ضم

علـى أرض العــراق وكـان قــد بعـث وزیــر الخارجیـة العراقــي برسـالة تــضمنت هـذه األمــور التـي وصــفها 
   .١٨/٧/١٩٩٠بالعدوان على العراق الى أمین الجامعة العربیة بتاریخ 

اطروحـة )) نزع أسلحة الـدمار الـشامل للعـراق (( لدكتور عمر رضا بیومي  للمزید من التفصیل یراجع ا-
  . ٢٥ ، ص ٢٠٠٠دكتوراه مقدمة الى كلیة الحقوق جامعة عین شمس ، 
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ممدوح شوقي مصطفى كامـل ، األمـن الجمـاعي الـدولي ، دار النهـضة العربیـة ، القـاهرة ، .د) ١(

  .٤٢٩ ، ص١٩٨٥
(1) Higgins Rosalyn ,the development of international Law through the poliical organs 

of the U.N , London , 1963 , p31. 
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-٦٩اشــرف توفیــق شــمس الــدین ، مبــادئ القــانون الجنــائي الــدولي ، مــصدر سابـــق ، ص. د) ١(

٧٠.  
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)١ ( Jessup Philip : Amodren Law of nations . 1968 PP165 -166 وهذا ماتذرعت به اسرائیل 

  .١٩٨١في عدوانها على مفاعل تموز النووي السلمي العراقي عام 

  .١٨٦محمد عبد المنعم عبد الخالق ، الجرائم الدولیة ، مصدر سابق ، ص . د) ٢(

  .   ٧١اشرف توفیق شمس الدین ، مبادئ القانون الجنائي الدولي ، مصدر سابق ، ص.د)  ١(



============================ 

 
 

189 













 













 

                                                             
 الدولیــة ، دون رقــم طبعــة ، دار النهــضة ، القــاهرة حــسنین ابــراهیم صــالح عبیــد ، الجریمــة. د) ٢(

  .٦٣ ، ص ١٩٩٩

 والــذي ٢٠٠٣ فــي عــدوانها الــسافر علــى العــراق فــي آذار  U.S.Aوهــذا  مــا اعتمــدت علیــه ) ١(
 .انتهى بتدمیر هذا البلد واحتالله 
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(2) Kelson (Hans ) ,principles of international Law ,new York , 1952 ,p70. 

النزاع المسلح والقانون الـدولي العـام ، المؤسـسة الجامعیـة للدراسـات والنـشر _  كمال حماد .د) ٣(
  .٣١ ص ١٩٩٧والتوزیع ، بیروت لبنان ، الطبعة األولى 

محمد محي الدین عـوض ، دراسـات القـانون الـدولي الجنـائي ، مجلـة القـانون واألقتـصاد ، . د) ٤(
   .٥١١-٥٠٧ ص ١٩٦٥ سنة  )٢،٣،٤، ١( جامعة القاهرة ، االعداد 

 
 وحتـــى ١٩٩١  ودول اخـــرى ذلـــك خـــالل الفتـــرة الواقعـــة مـــا بـــین U.S.Aوهـــذا مـــا قامـــت بـــه ) ١(

    .٢٠٠٣العدوان على العراق عام 
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   .٦٤حسنین ابراهیم صالح عبد ، الجریمة الدولیة ، مصدر سابق ، ص .د)  ٢(
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 ، دار ١الـــدولي الجنـــائي ، طمحمـــد محمـــود خلـــف ، حـــق الـــدفاع الـــشرعي فـــي القـــانون . د)  ١(

  .٣٩١ ، ص ١٩٧٣النهضة المصریة ، 
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كلیـــة / عــامر عبــد الفتــاح الجــومرد ، مجموعــة محاضــرات ألقیــت علــى طلبــة الماجــستیر . د) ١(

ـــدفاع ٢٠٠١ -٢٠٠٠جامعـــة الموصـــل  للـــسنة الدراســـیة _ القـــانون   تحـــت عنـــوان التـــدخل وال
 .والشرعي ، مجموعة محاضرات غیر منشورة 

  . ٦١اشرف توفیق شمس الدین ، مبادئ القانون الجنائي الدولي ، مصدر سابق ، ص.د) ٢(

  .٦١حسنین ابراهیم صالح عبد ، الجریمة الدولیة ، مصدر سابق ، ص. د) 3(
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  .٦٩اشرف توفیق شمس الدین ، مصدر سابق ، ص. د) 1(

  .٣١٩محمد علي محي الدین عوض ، مصدر سابق ، ص. د) 2(
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   الثاني لمطلبا
   الدفاع فعل في توفرھا الواجب الشروط
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(1) Bowett D.W " self – defence in international Law , university of manches ters at the 

un press , 1985 .P234 .  



============================ 

 
 

197 



 































 

                                                             
علــى هـــذا فـــان طلـــب الـــرئیس األمریكـــي بـــوش مـــن الـــرئیس العراقـــي الراحـــل ونجلیـــة الـــراحلین ) ١(

بــه  سـاعة لتفـادي هجــوم مـسلح یقـع علـى العـراق الیعـد القبـول  ٤٨الخـروج مـن العـراق خـالل 
  .١٧/٣/٢٠٠٣وسیلة ممكنة ومشروعة تسلب حق العراق في الدفاع الشرعي وذلك في 
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ریاض الصمد ، تطور األحداث الدولیة في القرن العشرین ، المؤسسة الجامعیـة للدراسـات . د) ١(

  .٣٠- ٢٩ ، الطبعة االولى ص١٩٩٩والنشر والتوزیع ، بیروت 
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مریكـي ، الـدار األمریكیــة للنـشر والتوزیـع واالعــالن ، خلیـل ابـراهیم حـسونه ، األرهــاب األ. د)  ١(

  ٢٠٢ ، ص١٩٨٥ ، ١لیبیا ، ط

ــت أن دولــــة الكویــــت كانــــت الجــــسر األرضــــي الــــذي عبــــرت مــــن خاللــــه القــــوات ) ٢( مــــن الثابــ
األانكلوامریكیة الغازیة لتدمیر العراق واحتالله ، كما جعلت كل من المملكـة العربیـة الـسعودیة 

اجوائهـا مفتوحـة امـام قاصـفات دول العـدوان كـذلك سـمحت جمهوریـة مـصر والمملكة األردنیة 
العربیــة بعبـــور حــامالت الطـــائرات والــسفن عبـــر قنــاة الـــسویس ، وعلــى هـــذا فــإن هـــذا الدولـــة 
ًمــشتركة اشــتراكا مباشــرا فــي العــدوان علــى العــراق ومــسؤولة عــن النتــائج الكاریثیــة التــي حلــت  ً

 .بالعراق جراء هذا العدوان 
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VITO 

–

/
 





                                                              (1) Brownlie , the use of force in self – defence , B-Y-B-I.L VOL , 37 , 1961 P. 183 . 

ـــداخلي وهـــو اإلخـــتالف الـــذي یملیـــه ) ٢( ـــدولي والقـــانون ال وهنـــا نالحـــظ االخـــتالف بـــین القـــانون ال
طبیعـة المجتمـع الـدولي ، فهـو مجتمــع بـرغم كـل مـا أصـابه مــن تنظـیم قـانوني تنقـصة الــسلطا 

هیمنة على شؤون أعضائه على عكـس المجتمـع الـداخلي ذي التنظـیم المحكـم الـدقیق العلیا الم
والذي یتجلى أثره في مثل هذه الحالة حیث تسارع السلطة العامـة المحلیـة الـى التـدخل ووضـع 

حـسنین ابـراهیم صــالح . د: ًاألمـور فـي نـصابها تحقیقــا لألمـن العـام الــداخلي ، انظـر هـذا فــي 
 ) . ١( هامش ٧٢یة ، مصدر سابق ، صعبد ، الجریمة الدول
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سعید سالم الجویلي ، استخدام القوة المسلحة فـي القـانون الـدولي فـي زمـن الـسلم ، مـصدر . د) ١(
  .١١٠-١٠٩سابق ، ص 
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(1)  Rostow (Eugene ): the Gulf Crisis in international and Foregn Relations Low , 

continued – until What ? En for Cement action or collective Self – defense ? 
A.J.I.L.VOL 85.July .1991.pp.510-511  

عمــر محمــد المحمــودي ، قــضایا معاصــرة فـــي القــانون الــدولي العــام ، الــدار الجماهیریـــة . د) ٢(
   .١٥٧ ،ص١ ، ط١٩٨٩للنشر والتوزیع واالعالن ، لیبیا ، 

،  فــي القــانون الــدولي العــام ، المــصدر الــسابق عمــر محمــد المحمــودي ، قــضایا معاصــرة .د) ٣(
 ١٥٧ص 
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  .٩٧ – ٩٦ ، ص ١٩٩٧ابراهیم العناني ، النظام الدولي األمني ، القاهرة ، . د) ١(
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األمـم المتحـدة _ النظریة العامـة _ علي ابراهیم ، المنظمات الدولیة . ابراهیم العناني  و د. د) ١(

  .١٠٣-١٠٢ ،ص٢٠٠٠، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
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محمد محمـود خلـف ، حـق الـدفاع الـشرعي فـي القـانون الـدولي الجنـائي ، مـصدر سـابق ، . د) ١(
  .٤٥ص 
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Henri Kissinger 

                                                             
األمـم المتحـدة _ النظریة العامـة _ علي ابراهیم ، المنظمات الدولیة . ابراهیم العناني  و د. د) ١(

   .١٠٤-١٠٣ ،ص٢٠٠٠، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

 محمـود خلـف ، حـق الـدفاع الـشرعي فـي القـانون الـدولي الجنـائي ، مـصدر سـابق ، محمد. د) ٢(
   . ٤٥١ص 
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(1) Henri ( Kissinger) ,nuclear Weapons and Forign Policy New Yourk –London, 1957 , 

مــشار الیــه عنــد ویــصا صــالح ، العــدوان المــسلح فــي القــانون الــدولي ، رســالة دكتــوراه ، جامعــة 
  .٣١١ ، ص١٩٧٥ القاهرة ،



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= ( 

 210 









illegal 

 

––





 



––









––

 

                                                             
احمد موسى ، على هـامش مـن حـق الـدفاع الـشرعي واسـتعمال األسـلحة النوویـة ، المجلـة .  د)١(

 .٦٣ ، ص ١٩٦٢ سنة -١٨ –المصریة للقانون الدولي ، مجلد 

 ) .٢( هامش ٧٢حسنین ابراهیم صالح عبد ، الجریمة الدولیة ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(
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  المطلب الثالث
خضوع أعمال الدفاع الشرعي لرقابة مجلس األمن 

  الدولي
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  .٩٦ام الدولي األمني ، مصدر سابق  ، ص ابراهیم العناني ، النظ. د) ١(



============================ 

 
 

213 











 









 

















                                                             
  .١١٥- ١١٤المسلحة الدولیة ، مصدر سابق ، ص  حازم عتلم ، قانون المنازعات . د) ١(
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 ٨٠حسنین ابراهیم صالح عبد ، الجریمة الدولیة ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
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  .٩٦ابراهیم العناني ، النظام الدولي األمني ، مصدر سابق  ، ص . د)  ١(
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