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-جتاوز حدود احلق يف الدفاع الصرعي يف إطار القاىوٌ الدولي
)*(

- 

   فارس أمحد إمساعيل الدلينيد.  

 مدرس القاىوٌ الدولي العاو    

 قسه القاىوٌ/ كلية اليور اجلامعة 

                                   املستخلص
 يف ْص املاز٠ ٚع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس 1945 عآَّح َٝجام ا٫َِ املتشس٠ ايصازض 

عترب ٖص اذتل بأْ٘ سل طبٝعٞ ُأس ؾاعا عٔ ايٓؿؼ؛ ٫بٌ قَ( اذتل يًسٍٚ يف ضز ايعسٚإ  ز51ِ)
، ٖٚصا اذتل ميهٔ ٫٘ جيٛظ سطَإ ايسٚي١ اييت تتعطض يًعسٚإ َٓ٘ اٚ ست٢ ا٫ْتكاص َٓ

َعني إ تتدصٙ ايسٚي١ يًسؾاع عٔ ْؿػٗا مبؿطزٖا اٚ تتدصٙ زتُٛع١ َٔ ايسٍٚ جيُعٗا ٖسف 
 ايسؾاع ايؿطعٞ ادتُاعٞ.بٖٚصا َا ٜػ٢ُ 

عطا٤ يف املٝجام ايسٚيٞ، ؾإٕ ٚاضعٞ ٚاشا نإ ٖصا اذتل قس اعطٞ يًسٍٚ ا٭
يف اغتعُاي٘ اٚ ايتذاٚظ يف  ـٜهٕٛ ٖٓاى تعػ ايٓص قس ٚضعٛا قٝسا يًشس َٓ٘، ٖٚٛ إ ٫

ب ٚايططٚض٠ َساٙ يًٝشل ضطضا بايسٚي١ ا٫خط٣ ٚؾعبٗا، بٌ جيب إ ٜهٕٛ َبسأ ايتٓاغ
ساضطٜٔ بني ؾعٌ ايعسٚإ اذتاصٌ ع٢ً ايسٚي١ ٚبني ايسؾاع َٔ ادٌ صس ا٫عتسا٤ اٚ اذتس 
َٓ٘، ع٢ً اْ٘ ؾُٝا يٛ مت ايتذاٚظ ؾإ سل ايسؾاع ايؿطعٞ غٝٓكًب اىل عسٚإ صاضر تتشكل 

ٝٗا املس١ْٝ ٓٛعاظا٤ٙ َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ ايكا١ُ٥ بايسؾاع طبكا يكٛاعس املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ب
 ادتٓا١ٝ٥ ايؿطز١ٜ.ٚ

 ربا١ْٝٝايسؾاع ايؿطعٞ ، َبسأ ايتٓاغب ، اهلذُات ايػ ايهًُات املؿتاس١ٝ:
Abstract 

The United Nations Charter issued in 1945 

specifically granted in the text of Article (51) the right of 

states to return aggression in self-defense; even this right has 

been considered as a natural right that the state subject to 

aggression may not be deprived of or even diminished from, 

and this right can be It is taken by the state to defend itself 
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on its own or by a group of countries united by a specific 

objective, and this is called collective legal defense. 

If this right was given to the member states of the 

International Charter, the authors of the text have put a 

restriction to reduce it, that is not arbitrarily used or 

exceeded in the range To harm the other state and its people, 

but must be the principle of proportionality The necessity of 

a distinction between the act of aggression against the State 

and the defense in order to repel or limit the attack. 

However, if the right of legitimate defense is violated, the 

right of legitimate defense will be turned into a flagrant 

aggression against which the responsibility of the existing 

State will be fulfilled in accordance with the rules of 

international responsibility. 

Keywords: Legitimated defence, The proportional  
principle, Cyber attack 

 ةـاملقدم
 أ٫ًٚ : َٛضٛع ايبشح:

٫ؾو ؾٝ٘ إ اٟ زٚي١ تتعطض اىل اعتسا٤ باٟ ؾهٌ نإ غٛا٤ انإ َصسضٙ ايبشط مما      
ايسٚي١ املعتس٣ عًٝٗا اىل ضز ايعسٚإ بايٛغا٥ٌ ٚا٫غًش١  تػع٢ اّ ادتٛ اٚ ايرب، ؾاْ٘ ٫ستاي١
ٚيف شيو سل َكطض  ٕ اٚ ايؿعٌ غري املؿطٚع ايصٟ تعطضت ي٘،اييت تتٓاغب َع سذِ ايعسٚا

يًسٚي١ يف ايسؾاع عٔ ْؿػٗا ٚآَٗا، طبكا ملا بٝٓت٘ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ، َٚٓٗا ع٢ً ٚد٘ 
 . 1945ارتصٛص َٝجام ا٫َِ املتشس٠ ايصازض غ١ٓ 

عسٚإ زؾاعا عٔ قس اعط٢ ايسٍٚ اذتل ايطبٝعٞ بايطز ع٢ً اي ٞٝجام ا٫مماملٚاشا نإ     
نإ َصسضٙ، ٚيًسٚي١ إ تتدص َٔ ا٫دطا٤ات َا ٜسؾع عٓٗا ارتطط ؾإٕ ٖصا  أٜا َاايٓؿؼ 

اذتل َكٝس يف إ ٜهٕٛ يف اذتسٚز اييت تسؾع ارتطط اذتاٍ ؾكط، ٚإ زؾع ارتطط جيب إ ٫ 
١ْٝ ي٘، ٚا٫ س٦ٓٝص ْهٕٛ اَاّ ساي١ تؿهٌ اْتٗانا يًكٛاعس ايكاْٛ ٜػازض اذتسٚز املطغ١َٛ

ايسؾاع ايؿطعٞ َٚٓعت جتاٚظٙ نٞ ٫ ٜٓكًب ايسؾاع ايؿطعٞ اىل عسٚإ يٝؼ ي٘  داظتاييت ا
 َا ٜربضٙ.
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 ثاًْٝا : أ١ُٖٝ ايبشح 
َٔ ايبشٛخ شات ا١ُٖٝ٫ نْٛ٘ ٜتعطض  -َٔ ٚد١ٗ ْعطْا املتٛاضع١ -ٜعترب ٖصا ايبشح   

ساي١ ايسؾاع اىل  ْتكاٍ َٔا٫ثِ  ،ايسٚيٞ كإْٛيتذاٚظ سسٚز اذتل يف ايسؾاع ايؿطعٞ طبكا يً
 ساي١ اخط٣ ٖٞ ايعسٚإ.  

 : اؾهاي١ٝ ايبشحثايجا : 
، َٚٔ ثِ يف تعطٜـ املكصٛز بتذاٚظ سسٚز ايسؾاع ايؿطعٞ ا٫ؾهاي١ٝ يف ٖصا ايبشح زتتشس   

صا اذتل ايصٟ هلسز اْتٗاى صيٓهٕٛ ب ،بٝإ بعض ايصٛض اييت ٫ ٜتشكل ؾٝٗا ايسؾاع ايؿطعٞ
 . ايسٚي١ٝ تؿهٌ اْتٗانا  يًكٛاعس ايكا١ْْٝٛمت بٛغا٥ٌ َتعسز٠ 

 ضابعًا : َٓٗذ١ٝ ايبشح:
ممج٬  ايسٚيٞتُع اجمل أقطٖااملٓٗر ايتشًًٝٞ يًكٛاعس ايكا١ْْٝٛ اييت  غتدساّمت ايكس     

بتشطِٜ ٚجتطِٜ ايعسٚإ باعتباضٙ دطمي١ زٚي١ٝ، َٚٓع جتاٚظ سسٚز اذتل يف  با٭َِ املتشس٠
 ايسؾاع ايؿطعٞ. 

 : ْطام ايبشح : خاَػًا 
ٜتشسز ْطام ايبشح يف ايتعطٜـ بتذاٚظ سسٚز ايسؾاع ايؿطعٞ َٚٔ ثِ بٝإ اضنإ ٖصا     

 ايتذاٚظ َٚٔ ثِ صٛض شتتاض٠  يتذاٚظ سسٚز اذتل يف ايسؾاع ايؿطعٞ. 
 ايبشح :  ٖٝه١ًٝغازغًا : 

اْب اييت ايبشح َتٛاظ١ْ َٔ أدٌ إ تػطٞ ادتٛ ٖٝه١ًٝساٚيٓا قسض ا٫َهإ إ تهٕٛ      
 ايتايٞ: ٚؾل ايتكػِٝ ٜتطُٓٗا ايبشح، ؾآثطت تٓاٚي٘ َٔ خ٬ٍ ث٬ث١ َباسح ٚخامت١ ع٢ً

 ؾاع ايؿطعٞ ٚاضناْ٘ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ املبشح ا٫ٍٚ : ايتعطٜـ بتذاٚظ سسٚز اذتل يف ايسِ
 بكا يكٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞاملبشح ايجاْٞ: ؾطٚط جتاٚظ اذتل يف ايسؾاع ايؿطعٞ طِ

 ايجايح: بعض صٛض جتاٚظ سسٚز اذتل يف ايسؾاع ايؿطعٞ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ بشحاملَ
 ارتامت١

 ايٓتا٥ر-أ
 املكرتسات-ب
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 املبحث االول 

فاع الصرعي واركاىهالتعريف بتجاوز حدود احلق يف الِد   

يف القاىوٌ الدولي   
ٛع١ َٔ ايسٍٚ، زتَُٔ ػًح ايصٟ تتعطض ي٘ زٚي١ َا َٔ زٚي١ اخط٣ اٚ إ ايعسٚإ امُل       

ايكإْٛ  قٛاعسطبٝعٞ نطؽ مبٛدب  ٫بس إ ٬ٜق٢ ضزًا َٔ ايسٚي١ املعتس٣ عًٝٗا، ٖٚصا سٌل
ٌ ع٢ً امنا٥٘ طٛاٍ عكٛز َٔ ايعَٔ، ٚعُِ دٗٛزًا إلقطاضٙ، ايسٚيٞجملتُع ا بصٍايسٚيٞ اييت 

ٚبايتايٞ ا٫ إ اذتل بايطز ع٢ً َصسض ا٫عتسا٤ جيب إ ٜهٕٛ َتٓاغبا َع ايؿعٌ ايعسٚاْٞ، 
شكٗا يف ايسؾاع ايؿطعٞ َتٓاغب١ إ تهٕٛ مماضغتٗا يِ ضش١ٝ ايعسٚإ ايسٚي١ؾاْ٘ يعاَا ع٢ً 

تذاٚظ سسٚز ايطز ع٢ً َصسض ايعسٚإ، ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو غٝتػري تٚسذِ ا٫عتسا٤، ٚإ ٫ 
ؾعًٗا َٔ سكٗا يف ايسؾاع ايؿطعٞ اىل جتاٚظ هلصا اذتل، َٚٔ ثِ اذتام ايططض بايسٚي١ 

ٝكػِ ٖصا املبشح اىل خط٣، ٚ٭دٌ بٝإ املكصٛز بتذاٚظ سسٚز سل ايسؾاع ايؿطعٞ، غَا٫
ْتٓاٍٚ يف ا٫ٍٚ ايتعطٜـ بتذاٚظ سسٚز اذتل يف ايسؾاع ايؿطعٞ، ؾُٝا ٜتِ تٓاٍٚ  ًبنيَط

 شات١ٝ جتاٚظ سسٚز سل ايسؾاع ايؿطعٞ يف املطًب ايجاْٞ.
 املطلب االول

ع الصرعيالتعريف بتجاوز حدود احلق يف الدفا   
َٓٗا  ا٫تؿاقٝاتايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ ع٢ً سل ايسؾاع ايؿطعٞ يف ايعسٜس َٔ يكس ْص      

يف ساي١  1907 عاّؾداص احملاٜسٜٔ شكٛم ٚٚدبات ايسٍٚ ٚا٭٫ٖاٟ ارتاص١ ٍب اتؿاقٝات
عُاٍ ايكتاٍ أَٔ  عس ع٬ًُسصٍٛ سطب ؾكس دا٤ يف املاز٠ ايعاؾط٠ ع٢ً اْ٘ )٫ ميهٔ إ ُٜ

ايسٚي١ احملاٜس٠ ٚيٛ نإ َتطُٓا اغتعُاٍ ايك٠ٛ يسؾع ا٫عتسا٤ ع٢ً  ٘عٌ ايصٟ تأتٝؿاي
 .(1)سٝازٖا(

ٚأؾاضت ايتؿطٜعات ادتعا١ٝ٥ ايٛط١ٝٓ ٚايسٚي١ٝ يف اذتسٜح عٔ ايسؾاع ايؿطعٞ        
باس١ اييت متهٔ املساؾع َٔ ضز عسٚإ املٗادِ مبا غباب اإلأسس أٚاملكصٛز ب٘، بٛصؿ٘ 

                                                      

د. دمحم يؾنذ الرائغ، حق استعسال الجفاع الذخعي واستخجام القؾة في العالقات الجولية،  (1)
 43، العجد10/ الدشة4، كمية الحقؾق، مجمج ؾصلمجمة الخافجيؽ، لمحقؾق، جامعة الس

 .132، ص 0222،
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ِ ايعسٚإ ٚايٛغ١ًٝ املتبع١، نْٛ٘ سكا يًسٚي١ يف صس ايعسٚإ، ٚاؾاضت ٜتٓاغب ٚسذ
( َٔ َٝجام ا٫َِ املتشس٠ 51ايٓصٛص ايسٚي١ٝ، َٓٗا ٚع٢ً ٚد٘ ارتصٛص ْص املاز٠ )

إ  ، قس انستا ع٢ً(1)1919عاَِّ عصب١ ا٭ عٗس( َٔ 16، ٚقبًٗا املاز٠ )1945 عاّايصازض 
ا، ؾُٝا يٛ تعطضت اىل اعتسا٤ َٔ زٚي١ اٚ زتُٛع١ َٔ يف ايسؾاع عٔ ْؿػٗل اذتَ ايسٍٚ هلا

، ا٫ إ ضز ا٫عتسا٤ ٚايسؾاع عٔ ايٓؿؼ جيب إ ٜهٕٛ ايسٍٚ باغتدساّ ايكٛات املػًش١
َتٓاغبا َع ا٫عتسا٤ ايٛاقع عًٝٗا، ٚيف غٝاب ايتٓاغب غٓهٕٛ اَاّ جتاٚظ ذتسٚز اذتل يف 

 . (2)ايسؾاع ايؿطعٞ
بتذاٚظ سسٚز اذتل يف ايسؾاع ايؿطعٞ، ٫بس ابتسا٤ َٔ ايكٍٛ ٚقبٌ ايتعطض يًُكصٛز        

زٚي١  ع٢ًزٚي١  َٔإ ايسؾاع ايؿطعٞ ٖٛ صس عسٚإ ساٍ اٚ ٚؾٝو ٚغري َؿطٚع، ٚقع 
اخط٣ َع ا٫يتعاّ ؾٝ٘ باغتدساّ ايك٠ٛ اي٬ظ١َ، اييت تتٓاغب َع َا اغتدسَ٘ ايططف 

ل اٖساؾ٘، ؾٗٛ ضخص١ اٚ ادطا٤ املٗادِ، مبا حيكل اهلسف بطز ايعسٚإ َٚٓع٘ َٔ حتكٝ
غٝازتٗا اٚ اٟ دع٤ َٔ  ايصٟ تعطضت يَ٘٪قت مبٛدب ايكإْٛ، يًسٚي١ يصس ايعسٚإ 

اقًُٝٗا غٛا٤ ا٫قًِٝ ادتٟٛ اٚ ا٫قًِٝ ايربٟ اٚ ا٫قًِٝ املا٥ٞ ذتني تسخٌ زتًؼ ا٫َٔ، 

                                                      

 يمي: مؽ عيج عربة االمؼ كسا( 11نرت السادة ) (1)
"ان الجولة التي تمجأ الى الحخب اخالال بالتداماتيا في عيج عربة االمؼ، الخاصة بفض      

ء في السشازعات بالظخق الدمسية تعتبخ كأنيا قامت بعسل حخبي ضج الجول االعزا
 العربة وعمى جسيع االعزاء تقجيؼ السداعجة لجفع العجوان".

 ( مؽ ميثاق االمؼ الستحجة فقج نرت عمى ما يمي:21اما السادة السادة)    
 ق الظبيعي لمجول فخادى او"انو ليذ في ىحا السيثاق ما يزعف او يشتقص مؽ الح    

 احج اعزاء االمؼ الستحجة". ، في الجفاع عؽ انفديؼ إذا اعتجت قؾة مدمحة عمىجساعات
 ( مؽ ميثاق عربة االمؼ كسا يمي:11نرت السادة ) (0)

"ان الجولة التي تمجأ الى الحخب اخالال بالتداماتيا في عيج عربة االمؼ، الخاصة بفض     
السشازعات بالظخق الدمسية تعتبخ كأنيا قامت بعسل حخبي ضج الجول االعزاء في 

 تقجيؼ السداعجة لجفع العجوان". العربة وعمى جسيع االعزاء
 ( مؽ ميثاق االمؼ الستحجة فقج نرت عمى ما يمي:21اما السادة السادة)    
ق الظبيعي لمجول فخادى او "انو ليذ في ىحا السيثاق ما يزعف او يشتقص مؽ الح    

 ، في الجفاع عؽ انفديؼ إذا اعتجت قؾة مدمحة عمى احج اعزاء االمؼ الستحجة".جساعات
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يعا١َ يٮَِ ادتُع١ٝ ا ايصٟ اصسضت٘ 3314ٚايعسٚإ ميهٔ إ ٜتدص صٛض عس٠، بٝٓٗا ايكطاض 
 .(1) 1974املتشس٠ غ١ٓ 

                                                      

وصجر بيان التعجيالت التي أقخت في السؤتسخ االستعخاضي األول الحي عقج في أوغشجا ( 1)
سة العجوان الؾاردة في نغام روما االساسي الخاص ، تؼ بسؾجبة تعخيف جخي0212عام 

 ، إذ جاء التعخيف كسا يمي:ICC بالسحكسة الجشائية الجولية
في العسل الدياسي أو العدكخي  قيام شخص ما، لو وضع يسكشو فعاًل مؽ التحكؼ-)    

و تشفيح فعل عجواني يذكل أو بجء أجيو ىحا العسل، بتخظيط أو إعجاد لمجولة أو مؽ تؾ 
 بحكؼ طابعو وخظؾرتو انتياكا واضحًا لسيثاق االمؼ الستحجة.

( يعشي فعل العجوان استعسال القؾة السدمحة مؽ جانب دولة ما، ضج 1ألغخاض الفقخة )-    
اخخى أو سالمتيا االقميسية أو استقالليا الدياسي أو بأي طخيقة أخخى سيادة دولة 

تتعارض مع ميثاق االمؼ الستحجة، وتشظبق صفة فعل العجوان عمى أي مؽ األفعال 
التالية سؾاء بإعالن حخب أو بجونو، وذلػ وفقًا لقخار الجسعية العامة لألمؼ الستحجة 

 :1423ديدسبخ  13( السؤرخ في 04-)د 4413
قيام القؾات السدمحة لجولة ما بغدو إقميؼ دولة أخخى أو اليجؾم عميو، أو أي احتالل  -1

عدكخي، ولؾ كان مؤقتا، يشجؼ عؽ مثل ىحا الغدو أو اليجؾم، أو أي ضؼ إلقميؼ دولة 
 .خخى أو لجدء مشو باستعسال القؾةأ

و استعسال دولة ما أية ِقيام القؾات السدمحة لجولة ما بقرف إقميؼ َدولة أخخى بالقشابل، أ -0
 أسمحة ضج إقميؼ دولة أخخى.

ضخب ِحرار عمى مؾانئ دولة ما او عمى سؾاحميا مؽ جانب القؾات الُسدمحة لجولة  -4
 .أخخى 

ِقيام القؾات الُسدمحة لجولة ما بسياجسة القؾات السدمحة البخية أو البحخية أو الجؾية أو  -3
 .األسظؾليؽ البحخي والجؾي لجولة أخخى 

ِقيام دولة ما باستعسال قؾاتيا السدمحة السؾجؾدة داخل إقميؼ دولة أخخى بسؾافقة الجولة  -2
السزيفة، عمى وجو يتعارض مع الذخوط التي يشص عمييا االتفاق، أو أي تسجيج 

 لؾجؾدىا في اإلقميؼ السحكؾر إلى ما بعج نياية االتفاق.
ان تدتخجمو ىحه الجولة سساح دولة ما وضعت إقميسيا تحت ترخف دولة أخخى ب -1

 األخخى الرتكاب عسل عجواني ضج دولة ثالثة.
 =إرسال عرابات أو جساعات مدمحة أو قؾات غيخ نغامية أو مختدقة مؽ جانب دولة -2
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َُؿاض١ً بني َََُ ٜعس ايسؾاع ايؿطعٞ إ       تٓاقطتني اسساُٖا دسٜط٠ باذتُا١ٜ، صًشتني 
ٖٚٞ َصًش١ ايططف املعتس٣ عًٝ٘، َٚصًش١ آمث١ ٖٞ َصًش١ ايططف املعتسٟ. ٚملا نإ 

شكل ٖصا ٚع، ٚتَعس ؾع٬ غري َؿطعُاي٘ ُٜايسؾاع ايؿطعٞ َؿطٚعا ؾإ اٟ عٌُ ٜعٛم اغٍت
٭ْ٘ ٖٚٛ ٜكّٛ ب٘  ،ذعٌ َٔ ايؿعٌ املطتهب ؾع٬ َباسا َؿطٚعا ٫ ٜػأٍ َطتهب٘ عٓ٘اذتل َٜ

 .(1)يف نٓـ غبب َٔ اغباب ا٫باس١ ٖٛ ايسؾاع ايؿطعٞ
ُاضؽ سكا عٓسَا ُت ايؿطعٞ ؾاعكٗا يف ايٍسباؾط سَُت ايسٚي١ٚطبكا يكٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ؾ     

املٝجام اع٬ٙ ، ٫ بٌ إ 1945 عاُّٝجام ا٫َِ املتشس٠ ايصازض ن، َٙكطضا مبٛدب قٛاعس
عٔ ايٓؿؼ، يف ايسؾاع  يًسٍٚ ؾطاز٣ اٚ مجاعات اذتل ٢اعط ( َٓ٘ قس51ٚيف ْص املاز٠ )

اىل إ ٜتدص زتًؼ ا٫َٔ َٔ ايتسابري ايططٚض١ٜ َٔ ادٌ سؿغ  ،ؾُٝا يٛ تعطضت يعسٚإ
  .(2)ايػًِ ٚا٫َٔ ايسٚيٝني

شطِٜ ملبسأ تَ اغتجٓا٤ًعس ٚايصٟ ُٜ متاضؽ سكٗا يف ايسؾاع ايؿطعٞ، ٖٚٞايسٚي١ ْط٣ إ ٚ     
ي٬غتدساّ املؿطط يًك٠ٛ ٚتأتٞ بأؾعاٍ ٫ تتٓاغب  ًذأ، قس تٚ ايتٗسٜس بٗاأاغتدساّ ايك٠ٛ 

َع سذِ ايؿعٌ ايصٟ تعطضت ي٘، َٚٔ ٖٓا نإ يعاَا إ ٜهٕٛ ٖٓاى ضابط يػًٛى ايسٚي١ 
ؾاع ايؿطعٞ، ؾعًٝٗا ا٫يتعاّ بططٚض٠ َطاعا٠ ايتٓاغب بني ؾعٌ اييت تباؾط سكٗا يف ايس

ايعسٚإ ٚبني ضز٠ ايؿعٌ يطز ٚصس ايعسٚإ، بٛصـ إ اٟ  جتاٚظ غٝ٪زٟ اىل سصٍٛ 
ُاضؽ ايسؾاع صًت يًسٚي١ اييت ُتخػا٥ط يًططف املٗادِ، تؿٛم مبذًُٗا ارتػا٥ط اييت سَ

 ايؿطعٞ َٚٔ ثِ تتذاٚظ سسٚزٙ اثٓا٤ ضز ايعسٚإ.
ٓاغب ساي١ ايتَ اْتؿا٤)ٜٚكصس بتذاٚظ سسٚز ايسؾاع ايؿطعٞ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ادتٓا٥ٞ        

ؾاع املتدص َٔ ايسٚي١ املساؾع١، ٚارتطط ايصٟ صتِ عٔ ايعسٚإ املطتهب سِبني دػا١َ ؾعٌ اي

                                                                                                                              

ما أو باسسيا تقؾم ضج دولة أخخى بأعسال مؽ اعسال القؾة السدمحة تكؾن مؽ الخظؾرة =
اك الجولة بجور ممسؾس في ذلػ(. يشغخ بحيث تعادل األعسال السعجة أعاله، أو اشتخ 

السؤتسخ االستعخاضي لشغام روما االساسي. تاريخ الديارة  asp.icc.intالسؾقع االلكتخوني
02 /1  /0202. 

عمي حديؽ خمف و د. سمظان عبج القادر الذاوي، السبادئ العامة في قانؾن  د. (1)
، 1430 ي، مظبعة الخسالة، الكؾيت،العقؾبات، العخاق، وزارة التعميؼ العالي والبحث العمس

 .022ص
 1432مؽ ميثاق االمؼ الستحجة سشة  21يشغخ نص م/ (0)
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َٔ قبٌ ايسٚي١ املعتس١ٜ، ٚشيو ع٢ً ايطغِ َٔ تٛاؾط ؾطٚط ايسؾاع ايؿطعٞ ايٛادب تٛاؾطٖا 
 .(1)عٌ ايعسٚإ َٔ د١ٗ، ٚيف يعّٚ ايسؾاع َٔ د١ٗ اخط٣(يف ؾ

ل ايسؾاع ايؿطعٞ ٖٛ اْتؿا٤ ايتٓاغب بني ؾعٌ املساؾع ذاٚظ سسٚز سَإ اغاؽ تَ      
ٚارتطط ايصٟ ابساٙ املٗادِ، ٚاْ٘ بٗصا ا٫ْتؿا٤ اٚ ايتدًـ بني دػا١َ ارتطط ٚايسؾاع، 

ٜسٚض ٚدٛزا ٚعسَا َع سل ايسؾاع غٓهٕٛ اَاّ جتاٚظ ذتسٚز سل ايسؾاع ايؿطعٞ ايصٟ 
ايؿطعٞ اذتاصٌ ابتسا٤، ؾاشا ناْت ضز٠ ؾعٌ املساؾع اؾس ق٠ٛ ٚعٓؿا، ًٜٚشل اثاضا ٚاضطاضا 
دػ١ُٝ بايططف املٗادِ غٓهٕٛ اَاّ جتاٚظ ذتسٚز سل ايسؾاع ايؿطعٞ، َٚٔ ثِ حتكل 

سٚإ ؾُٝا ايعِٓكًب ايسؾاع ايؿطعٞ اىل دطمي١ زٚي١ٝ ٖٞ دطمي١ إ َٜ ؾٝشصٌساي١ ايعسٚإ، 
 ضَٚا يٛ تٛاؾطت مجٝع ؾطٚطٗا ٚاضناْٗا املازٟ ٚاملعٟٓٛ ٚايسٚيٞ، اييت ْص عًٝٗا ْعاّ

 ا٫غاغٞ. 
)خطٚز املساؾع عٔ سسٚز سك٘  ؾُٝا شٖب آخط يتعطٜـ جتاٚظ سل ايسؾاع ايؿطعٞ بأْ٘:     

 ،(2)يف ايسؾاع ايؿطعٞ(
كصٛز رخطٚز املساؾع امنا ٜع ي إ اٯْـ ايصنط إ امل ميهٓٓا إ ْػتدًص َٔ ايتعطٜـ     

ايسٚي١ ممج١ً بعٓاصط قٛاتٗا املػًش١ باغتدساَٗا ق٠ٛ انرب مما ٜػتذٛب٘ ؾعٌ ايسؾاع اي٬ظّ 
يطز ا٫عتسا٤ ايٛاقع عًٝٗا ابتسا٤، ٖٚٛ بايتايٞ مل ٜهٔ ابعاز ايعسٚ عٔ سسٚز ايسٚي١، بٌ 

ٚبإَهاْٝات ٚاغًش١ تؿٛم َا ا٫ْسؾاع اىل اضاضٞ ايسٚي١ اييت ابتسأت باغتدساّ ايك٠ٛ، 
 اغتدسَ٘ ايططف املٗادِ عس٠ ٚعسزا.

 إ عٓاصط جتاٚظ سسٚز ايسؾاع ايؿطعٞ تتٛظع بني عٓصطٜٔ اسسُٖا َازٟ ٚاٯخط     
، ؾايعٓصط املازٟ امنا ٜكصس ب٘ تًو ا٫ضطاض اييت تًشل ايططف املٗادِ اييت تؿٛم َعٟٓٛ

ٕ تًشل ايططف املعتس٣ عًٝ٘ ابتسا٤، اَا مبذًُٗا تًو ا٫ضطاض اييت ناْت َٔ املُهٔ ا
ذاٚظ سسٚز عسّ تَب ، ممج٬ بأؾطاز ايسٚي١،(3)ؾٝتُجٌ يف ١ْٝ ايططف املساؾع ٯخطايعٓصط ا

                                                      

دمحم محسؾد خمف، حق الجفاع الذخعي في القانؾن الجولي الجشائي، اطخوحة دكتؾراه،  د. (1)
 .321، ص1424كمية الحقؾق، جامعة القاىخة،

، دار الدالم، بغجاد، 1، ط1لعقؾبات، جسامي الشرخاوي، السبادئ العامة في قانؾن ا د. (0)
 .140، ص1422

راشف صابخيؽ، تجاوز حجود الجفاع الذخعي، رسالة ماجدتيخ، كمية الحقؾق والعمؾم  (4)
 02ص 0211 الدياسية، جامعة بجاية، الجدائخ،
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ايسؾاع ايؿطعٞ، ٫ٚبس َٔ ايتأنس ٖٓا ع٢ً اي١ٝٓ ؾاشا ناْت َتذ١ٗ اىل اسساخ اضطاض ٚخػا٥ط 
ارتػا٥ط اييت ناْت َٔ املُهٔ إ دػ١ُٝ بايسٚي١ املعتس١ٜ تؿٛم مبذًُٗا تًو ا٫ضطاض اٚ 

 تًشل ايسٚي١ املعتس٣ عًٝٗا ابتسا٤، ؾإْٓا ْهٕٛ اَاّ جتاٚظ ذتسٚز سل ايسؾاع ايؿطعٞ.
طبكا يصيو ؾإ َا ٜرتتب ع٢ً جتاٚظ سس ايسؾاع ايؿطعٞ اْتؿا٤ ٚصـ ا٫باس١، ٚاعتباض     

صس ايعسٚإ يس٣ ايؿعٌ دطمي١ زٚي١ٝ، ٜٚتٛقـ حتسٜس ٚصـ ادتطمي١ ٖصا ع٢ً َس٣ تٛاؾط ق
ايسٚي١ املساؾع١، ؾاشا تٛاؾط يسٜٗا ايكصس يف ايتذاٚظ تعترب َػ٪ٚي١ عٔ اضتهابٗا دطمي١ 

 .(1)ايكصس ايعسٚاْٞ ؾٓهٕٛ اَاّ دطمي١ غري عُس١ٜ غٝابعُس١ٜ، اَا يف ساي١ 
 املطلب الثاىي

فاع الصرعي ذاتية جتاوز حدود احلق يف الِد   

ايؿطعٞ ٜعرب عٓ٘ بأْ٘ اخ٬ٍ املساؾع حبك٘ بصس  جتاٚظ ايسؾاع ٜتطح مما غبل إ     
ايعسٚإ، اٚ ضزٙ بعس قٝاّ ساي١ ا٫عتسا٤، ؾإٕ ساي١ ايتذاٚظ ختتًـ عٔ ايسؾاع ايؿطعٞ 

تذاٚظ يف ايسؾاع ايؿطعٞ ٚساي١ ايططٚض٠، اييت ايايٛقا٥ٞ، ٚنصيو ٖٓاى بعض ا٫خت٬ؾات بني 
ع٢ً شيو غٝكػِ املطًب اىل  ، ٚبٓا٤ًٓؿؼايعٔ  اغتدساّ ايك٠ٛ زؾاع٫ُتًذأ اسس ا٫ططاف 

يبٝإ  خطجتاٚظ ايسؾاع ايؿطعٞ ٚايسؾاع ايٛقا٥ٞ، ٚاٯ ؾطعني ا٫ٍٚ يبٝإ ا٫خت٬ف بني
 ا٫خت٬ف َع ساي١ ايططٚض٠.

 ايؿطع ا٫ٍٚ: جتاٚظ سسٚز سل ايسؾاع ايؿطعٞ ٚايسؾاع ايٛقا٥ٞ
طٛضا تَ ٫سكًااييت ؾٗست  ٜعس ا٫ملإ ٚاضعٞ اغؼ اذتطب ايٛقا١ٝ٥ اٚ ايسؾاع ايٛقا٥ٞ    

شطب يً ايًذ٤ٖٛتًط ايكا٥س ا٫ملاْٞ  ضَٚٔ ثِ بط ،ًَُٛغا ع٢ً ٜس ايكا٥س ايؿطْػٞ ْابًٕٝٛ
 .(2)ايٛقا١ٝ٥ َٔ ادٌ خس١َ ب٬زٙ ٚشيو باتباع اهلذّٛ ارتاطـ ٚايػطٜع ع٢ً خصَٛ٘

ٌ َٔ عسٚإ ايك٠ٛ ايعػهط١ٜ يًطز ع٢ً خطط ستتُ اغتدساّعطف ايسؾاع ايٛقا٥ٞ باْ٘ )ُٜٚ     
  .(3)َػًح زٕٚ إ ٜهٕٛ ٖصا ايعسٚإ ساص٬(

                                                      

 .323دمحم محسؾد خمف، السرجر الدابق، ص د.( 1)
، 1432مظبعة دار القادسية، بغجاد،  سييل حديؽ الفتالوي، السشازعات الجولية، د. (0)

 .033ص
العسخي زقار مشية، الجفاع الذخعي في القانؾن الجولي العام، رسالة ماجدتيخ، كمية  (4)

 .24، ص0211الحقؾق والعمؾم الدياسية، جامعة االخؾة مشتؾري، الجدائخ، 
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إ سل ايسؾاع ايؿطعٞ يف ظٌ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايتكًٝسٟ مل ٜهٔ ٜؿهٌ سكًا ستسزًا اٚ        
َػتك٬، بٌ إ ايسٚي١ ناْت َطًك١ ايٝس يف اغتعُاٍ ٖصا اذتل ست٢ يٛ ٜهٔ ٖٓاى اغتعُاٍ 

دسّ ايٛغا٥ٌ ايٛقا١ٝ٥ َػتٓس٠ اىل اغباب َعكٛي١ يًك٠ٛ اٟ زتطز ايتٗسٜس، ؾهاْت ايسٚي١ تػت
، (1)ؾٗصا اذتل مل ٜكٝس 1945زؾاعًا عٔ َصاذتٗا اذت١ٜٛٝ، اَا بعس اقطاض َٝجام ا٫َِ املتشس٠ 

اييت تطز اغتجٓا٤ ع٢ً َبسأ سعط اغتدساّ  ( َٔ َٝجام ا٫َِ املتشس51٠) املاز٠ قطا٠٤ٚ
ل ببٛصؿ٘ غاايصٟ مت اغتبعازٙ  يٛقا٥ٞسؾاع ايؿطعٞ ايً مل ٜتططمتبني إ ايٓص  ايك٠ٛ

ع٢ً ايعسٚإ، ٚإ ايسٚي١ تباؾطٙ بإضازتٗا، زٕٚ تعطضٗا رتطط ساٍ، ٖٚٛ بٗصا ايٛصـ 
( َٔ َٝجام ا٫َِ املتشس٠، اييت 2ٜؿهٌ تٗسٜسا يًػًِ ايسٚيٞ ايصٟ اؾاضت ايٝ٘ املاز٠ )
 سطَت اغتدساّ ايك٠ٛ اٚ ايتٗسٜس بٗا يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ.

ب َع ايطأٟ ايكا٥ٌ بإ سل ايسؾاع ايؿطعٞ يف ظٌ َٝجام ا٫َِ املتشس٠ قس  اضش٢ ْٚصٖ    
اغتجٓا٤ً ع٢ً املبسأ ايعاّ ايصٟ ٜكطٞ حبعط اغتدساّ ايك٠ٛ يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ، ٚبايتايٞ 
ًٜذأ ايٝ٘ َٔ ادٌ زؾع ايططض ايصٟ تطتب ع٢ً ا٫عتسا٤ يف ايؿرت٠ َا بني بسا١ٜ ا٫عتسا٤ 

 .(2)َٔ ا٫دطا٤ات ايططٚض١ٜٚاختاش زتًؼ ا٫
ُهٔ إ ٜهٕٛ َٔ ايطأٟ ايػايـ ايصنط ؾايسؾاع ايؿطعٞ ايٛقا٥ٞ ُٜ عهؼٚع٢ً اي     

ٚإ ٚد٘ ا٫خت٬ف  ،بٌ َتص٬ َع سل ايسؾاع ايؿطعٞ ؛، بٛصؿ٘ يٝؼ سكا دسٜساَؿطٚعًا
ؾعٌ إ ايسؾاع ايٛقا٥ٞ ٜكع قبٌ ٚقٛع  ًَّٛع ٖٛ ، اش نُاتأقٝتيً ضادعامنا بني ا٫ثٓني 

، ؾط٬ عٔ شيو ؾإ ايسؾاع (3)ايعسٚإ، يف سني إ ايسؾاع ايؿطعٞ ٜكع بعس سصٍٛ ايعسٚإ
ايٛقا٥ٞ خيتًـ عٔ جتاٚظ ايسؾاع ايؿطعٞ، ؾا٭ٍٚ ٜكع قبٌ سصٍٛ عسٚإ اٚ اغتدساّ 
يًك٠ٛ، يف سني إ جتاٚظ سل ايسؾاع ايؿطعٞ حيسخ بعس إ ٜهٕٛ ٖٓاى اعتسا٤ ؾعًٞ 

هط١ٜ، ٚمت ايطز عًٝ٘ بك٠ٛ انرب زٕٚ َطاعا٠ ملبسا ايتٓاغب بني اغتدسَت ؾٝ٘ ايك٠ٛ ايعػ
 ايؿعٌ ٚايطز عًٝ٘. 

                                                      

ارف، سامي جاد واصل، ارىاب الجولة في اطار القانؾن الجولي، مشذأة السع د. (1)
 .020ص ، 0224االسكشجرية.

 .024سامي جاد واصل، السرجر الدابق، ص د. (0)
طارق الجاسؼ و د. أحسج زىيخ شامية، الٍجفاع الذخعي الؾقائي ومجى مذخوعيتو في  (4)

 .0213، 1، العجد41العالقات الجولية، مجمة جامعة البعث، السجمج 
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 7إ َا قاّ ب٘ ايهٝإ ايصْٗٝٛٞ ابإ قصـ َؿاعٌ متٛظ ايعطاقٞ يف َٚٔ ادتسٜط بايصنط     
، بٌ ٜهٝـ ع٢ً اْ٘ عٌُ عسا٥ٞ ٜٓطبل عًٝ٘ ٚصـ ًاؾطعٝ ًازؾاع ٫ ُٜعس 1981 عاّسعٜطإ 

تصضعت بايسؾاع ايٛقا٥ٞ عٓسَا  اييت اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٫َطٜه١ٝ ٚنصيو ؾعٌ، ايسؾاع ايٛقا٥ٞ
 ، بٛصـ إ ايعطام سٝٓٗا ميتًو اغًش١ يًسَاض ايؿا2003ٌَؾٓت سطبٗا ع٢ً ايعطام غ١ٓ 

  ٜٗسز آَٗا.
 ايؿطع ايجاْٞ: جتاٚظ سسٚز ايسؾاع ايؿطعٞ ٚساي١ ايططٚض٠

ٖٚٞ ختتًـ عٔ جتاٚظ سسٚز ايسؾاع ايؿطعٞ يف عس ساي١ ايططٚض٠ َٔ َٛاْع املػ٪ٚي١ٝ  )ُت 
إ ايتذاٚظ ٜعترب ع٬ُ عسا٥ٝا َٛدب يًُػ٪ٚي١ٝ، يف سني إ ساي١ ايططٚض٠ ع٬ُ قاٖطا ٜعؿٞ 

 .(1)َٔ املػ٪ٚي١ٝ ٚيهٓٗا ٫ تعؿٞ َٔ ايتعٜٛض(
اييت تعس َهْٛا َُٗا َٔ َهْٛات قإْٛ ايٓعاعات ( necessity) ساي١ ايططٚض٠ٚ      

رتطط تعطض اي عٓس٫ خٝاض غريٙ ايػطض َٓ٘ ايكٝاّ مبا ٖٛ ضطٚضٟ ططٜكا املػًش١، ٚ
ٚساي١ ، مما ٜطعٗا يف َٛقـ تًذأ ؾٝ٘ اىل اغتدساّ ايك٠ٛ َٔ ادٌ صس ايعسٚإ، دػِٝ

َُ ، ٖٚٞ املربض تصسٟ يؿعٌ عسا٥ٞيًٚ قٛاتٗا املػًش١ أًش١ ُتًذأ ايسٚي١ ايططٚض٠ َٛقت١ ٚ
؛ بٌ اْٗا زا١ُ٥ ت، ا٫ إ ٖصٙ اذتاي١ يٝػ(2)ايتٓاغب يًذ٤ٛ ٫غتدساّ ايك٠ٛ يف سسٚز َبسأ

ساي١ عاد١ً تكـ عٓس سس َٓع ايعسٚ َٔ ا٫غتُطاض بؿعً٘ ايعسا٥ٞ، ٚتكـ عٓس حتكٝل اهلسف 
َُ اشااملػًش١، ع٢ً اْ٘  ٗاايصٟ َٔ ادً٘ اغتدسَت قٛات ػتُطا َٚٔ زٕٚ ساد١ نإ ؾعًٗا 

 ي١ اخط٣.ًش١ ؾإ ايؿعٌ ٜؿهٌ عسٚاْا ضس غٝاز٠ ٚأَ زَُٚ
ٚاذتاد١ املًش١ تع ي َا اضطط ايٝ٘ ا٫ْػإ اٚ ايسٚي١ ٚمت ايًذ٤ٛ ايٝٗا بٛصؿٗا ساي١ ٫       

بس َٓٗا ٚإ ا٫ختٝاض ٜٓعسّ ْعطا ي٬ضططاض يًعطٚف غري ا٫عتٝاز١ٜ مما تػتسعٞ تصطؾا 
ساّ َػاٜطا يًٛضع ايطبٝعٞ يًٛاقع ايصٟ تػتدسّ ايططٚض٠ يف ظً٘، ؾايططٚض٠ امنا تع ي اْع

 .(3)اٟ ٚغ١ًٝ اخط٣ إلسكام اذتل

                                                      

 321د. سييل حديؽ الفتالوي ، السرجر الدابق، ص (1)
شخيف عتمؼ، القانؾن الجولي االنداني دليل لألوساط االكاديسية، المجشة الجولية لمرميب  (0)

 133ص ،0221االحسخ، جشيف،
شارل رسؾ، القانؾن الجولي العام، تخجسة شكخ هللا خميفة ، االىمية لمشذخ والتؾزيع،  (4)

 442،ص1430بيخوت، 



 (00( ، السنة )02( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

122 

ا٫ؾعاٍ  َٔ مج١ً تعتربٖابٌ  ،ساي١ ايططٚض٠ دطمي١ زٚي١ٝ ٫ تعس ايٛثا٥ل ايسٚي١ٝٚ       
14َُاملاز٠ ) ٖٚصا َا انست٘ايسؾاع ايؿطعٞ، نباس١، امُل د١ً س١ْٚ ادتطا٥ِ امُل( َٔ َؿطٚع 

 -اييت ْصت ع٢ً: 1954 عآَّٗا أبػًِ ا٫ْػا١ْٝ ٚ
 دطمي١ ا٫ؾعاٍ املطتهب١ يف َعطض ايسؾاع ايؿطعٞ اٚ حتت ا٫نطاٙ اٚ يف ساي١ )٫ تعترب

 ايططٚض٠(.
، 1998 عاّغاغٞ يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ا٭ ضَٚا ( َٔ ْعا31ّاملاز٠ ) أؾاضتٚ       

ٛاْع عسإ َٔ ََإ ساي١ ايططٚض٠ ٚايسؾاع ايؿطعٞ ُٜاىل ، 2002 يف عاّٚايصٟ زخٌ سٝع ايٓؿاش 
ٚإ ٖصا ايٓص ٜػتٛعب ا٫ثٓني َعا اش ميهٔ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ  (1)ٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥املػ٪

إ تًذأ اىل قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ اٚ املباز٨ ايعا١َ يًكإْٛ يكبٍٛ زؾٛع اخط٣ َٚٓٗا ساي١ 
سته١ُ  ٖٞ ٛصـ إ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ. ب(2)ايططٚض٠ ٚا٫ْتكاّ ٚاملعا١ًَ باملجٌ

اؾطازا عازٜني اّ  ناْٛا  ي٫ٜٛتٗا ايكطا١ٝ٥، غٛا٤ني زٍٚ، ؾإٕ ا٫ؾطاز ارتاضعاؾطاز ٫
َػ٪ٚيني َسْٝني اّ عػهطٜني، بإَهاِْٗ إ ٜتُػهٛا حباي١ ايططٚض٠، ؾُٝا يٛ تعطضٛا اىل 
اؾعاٍ تٗسز سٝاتِٗ اٚ ممتًهاتِٗ، ؾكاَٛا بطز ا٫عتسا٤ بايٛغ١ًٝ املتاس١، ٖٚٓا ٫ تٓٗض 

زضد١  ع٢ً ايطغِ ١َٔ ادتٓا١ٝ٥، نٕٛ إ َا قاَٛا ب٘ َٔ اؾعاٍ، ٚتِٗ ايسٚيٝاَػ٪ٚيٝ
ؾٗٞ تٓسضز حتت ا٫ؾعاٍ ايطاض١٥ ٚايططٚض١ٜ، ٚاِْٗ يف  ساي١ ضطٚض٠ تعسّ  ،خطٛضتٗا
  ا٫ختٝاض.

بطٜطاْٝا  تقاَ َجا٫ ع٢ً ساي١ ايططٚض٠ اش 1837 قط١ٝ ايػؿ١ٓٝ )ناضٚيني( ٚتعس      
املكاَٚني ي٬ست٬ٍ  َعسات سطب١ٝ يًجٛاض ايهٓسٜنيٓكًٗا يبططب ايػؿ١ٓٝ )ناضٚيني( 

إ٫ إٔ  ،تصطؾت ع٢ً أغاؽ ايططٚض٠ٚ ًاإٔ ايػؿ١ٓٝ ناْت تؿهٌ خطط بٛصـ ايربٜطاْٞ
اذته١َٛ ا٭َطٜه١ٝ ضزت ع٢ً شيو بإٔ ساي١ ايططٚض٠ تؿرتط ارتطط اذتاٍ ٚايٛؾٝو ايٛقٛع 

  .(3)ٖٚٛ غري َتٛاؾط يف ٖصٙ اذتازث١
َٔ إ است٬ٍ ايبًسٜٔ اع٬ٙ  1940ضت است٬هلا يًٓطٜٚر ٚايسمناضى غ١ٓ ٚناْت املاْٝا بط    

ٚبايتايٞ جيب ايعبٛض اىل سسٚز  ،ضطٚضٟ ملٓع اْهًرتا ٚؾطْػا َٔ ايتكسّ اىل ايبًطٝل
                                                      

 .1443شائية الجولية سشة مؽ الشغام االساسي لمسحكسة الج 41يشغخ م/ (1)
، دار الشيزة 1د. احسج دمحم السيجي باهلل، الشغخية العامة لمقزاء الجولي الجشائي، ط (0)

 .321العخبية، القاىخة، ص 
 .14العسخي زقار مشية، الجفاع الذخعي في القانؾن الجولي العام، السرجر الدابق، ص  (4)
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ٌُ بٛصؿ٘ع٢ً املاْٝا  ايسٚيتني، ٚبطضت املاْٝا ٖصا ا٫ست٬ٍ بٛصؿ٘ ٜؿهٌ خططًا حبٝاز  خي
 .(1)ايسٍٚ ا٫غهٓسْاؾ١ٝ

ايططٚض٠، إش قاَت اي٫ٜٛات  ساي١ع٢ً جتاٚظ  َجا٫ًعس قصـ ًَذأ ايعاَط١ٜ يف بػساز ُٜٚ     
 ِ اطؿا٫ًًذأ ايصٟ نإ ُٜطكصـ املَبِ 1991 عاّؾباط  13املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ بتاضٜذ 

َُ َُ تصضع١ بايططٚض٠ِْٚػا٤،  تٛادس٠ ؾٝ٘ طبكا ايعػهط١ٜ، ٚإ قٝازات عػهط١ٜ عطاق١ٝ ناْت 
ًذأ، ٚاتطح ٗامج١ املَض١ٜ، ؾاغتدسّ ايطريإ ا٫َطٜهٞ قصا٥ـ خاص١ مُلملعًَٛات اغتدبا
َٔ   امل٦ات إ ايكصـ اع٬ٙ خًـ ٜصنطعًَٛات ايعػهط١ٜ ا٫َطٜه١ٝ، امل٫سكا عسّ صش١ 

 . (2)املسْٝني ايعطاقٝني غايبٝتِٗ َٔ ايٓػا٤ ٚا٫طؿاٍ بني صؿٛفايطشاٜا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

الح، حالة الزخورة في القانؾن الجولي د. رعج فجخ فتيح الخاوي ود. حدؽ دمحم ص (1)
، 0212( اكتؾبخ،2(، العجد )00الجشائي، مجمة جامعة تكخيت لمعمؾم االندانية، السجمج )

 .141ص
د. احسج عبيذ نعسة الفتالوي، القانؾن الجولي االنداني، مشذؾرات زيؽ الحقؾقية،  (0)

 .32، ص0214، 1ط بيخوت،



 (00( ، السنة )02( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

122 

 املبحث الثاىي

 ع الصرعي شروط جتاوز حدود احلق يف الدفا

 طبقا لقواعد القاىوٌ الدولي
َٔ املعطٚف إ سل ايسؾاع ايؿطعٞ ٜٓٗض عٓسَا تتعطض ايسٚي١ اىل عسٚإ اٚ اٟ        

عٌُ َػًح اخط اجتاٙ اقًُٝٗا أًٜا نإ بطٜا اّ دٜٛا اٚ حبطٜا، ٜٚربظ ٖٓا زٚض ايسٚي١ يف ايطز 
نجط مما تعطضت ي٘ ٚتهٕٛ ٖٓا يف ق٠ٛ ا تًذأ اىل اغتدساّع٢ً َصسض ا٫عتسا٤، ا٫ اْٗا قس 

جتاٚظ  ايك٠ٛ، ٚتٓٗض ساي١ جتاٚظ ايسؾاع ايؿطعٞ، ٚيبٝإ ؾطٚط اغتدساّساي١ تعػـ يف 
يف ْٚكػِ املبشح اىل ث٬ث١ َطايب اٚهلُا قٝاّ ساي١ ايسؾاع ايؿطعٞ  اذتل يف  ايسؾاع ايؿطعٞ

ايسؾاع  يتذاٚظاملطًب ايجايح  يف سني خصصاْعساّ ايتٓاغب،  ْتٓاٍٚ املطًب ايجاْٞ
 بػ٤ٛ ١ْٝ. ايؿطعٞ

 املطلب االول

 قياو حالة الدفاع الصرعي
ٕ ايسؾاع ايؿطعٞ ٜعس ضخص١ َٓشٗا املؿطع ايسٚيٞ، يهٞ تػتطٝع ؾإ َٔ زٕٚ ؾو      

ايسٚي١ املعتس٣ عًٝٗا َٔ صس ا٫عتسا٤ ايٛاقع عًٝٗا طبكا يكٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ، ٚاْ٘ ٫ 
اييت ٚ ،زٍٚ عس٠بٌ إ ايًذ٤ٛ ايٝ٘ قس ٜهٕٛ مجاعٝا َٔ قبٌ َػ٪ٚي١ٝ عٔ ايسؾاع ايؿطعٞ؛ 

عاز٠ اذتاي١ اىل َا ناْت عًٝ٘ قبٌ ا٫عتسا٤، َٔ ادٌ إايسٚي١ اييت ٚقع عًٝٗا ا٫عتسا٤،  تػاْس
 عٜتكاطع َ ؾعٌ ا٫عتسا٤ امنا ، ٚإنيبٛصـ إ ا٫عتسا٤ ؾعٌ ٜٗسز ا٫َٔ ٚايػًِ ايسٚيٝ

كاصس اييت ٜٓؿسٖا اجملتُع ايسٚيٞ، ٚيف شيو تطبٝل غًِٝ املصاحل ايعًٝا ٚا٫عتباضات ٚامل
 .ا٫َِ املتشس٠ ( َٔ َٝجام51ٓص املاز٠ )ي

ْهٕٛ اَاّ ساي١ جتاٚظ طبكا يكٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ، ٫بس إ ٜهٕٛ يسٜٓا ْٚط٣ بأْ٘ نٞ       
ٕ ٜهٕٛ ابتسا٤ ساي١ زؾاع ؾطعٞ، ْاؾ١٦ عٔ اعتسا٤ ع٢ً اضاضٞ اٚ اؾطاز زٚي١ َا، ٫ٚبس َٔ ا

ارتطط ٚا٫عتسا٤ ايصٟ تتعطض ي٘ ٖصٙ ايسٚي١ خطط ساٍ، مما ٜتعصض َع٘ ا٫يتذا٤ اىل زتًؼ 
 ايًذ٤ٛ اىل ا٫َٔ اٚ ايكطا٤ ايسٚيٞ، ؾتذاٚظ سسٚز اذتل يف ايسؾاع ايؿطعٞ ٜٓٗض عٓس

دطا٤ اغتدساّ  ،بب١٦ٝ اضطاضًااييت تًشل  َٓٗاتأثري ٚاغع ا٫ْتؿاض،  هلاغًش١ أ اغتدساّ
َس١ْٝ اٚ ممتًهات ثكاؾ١ٝ ٫ تتٓاغب َع  ًانُٝٝا١ٝ٥ اٚ اغًش١ ١ْٜٚٛ، اٚ َٗامج١ اعٝاْ اغًش١ِ
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بٗا ايعسٚإ، مما ٜٓتر عٔ شيو خػا٥ط يس٣ ايططف املعتسٟ ابتسا٤،  ابتسأاييت  ا٫غًش١
 ؾٓهٕٛ ٚاذتاي١ ٖهصا اَاّ جتاٚظ سسٚز ايسؾاع ايؿطعٞ.

٫ ميهٔ إ حيصٌ  ًاؾطعٝ ًازؾاعَٔ زٕٚ إ ٜهٕٛ ٖٓاى َٚٔ ايٛادب ايكٍٛ إ       
ايتذاٚظ، ؾايسٚي١ اييت ٜٓػب ايٝٗا املػ٪ٚي١ٝ يتذاٚظٖا سسٚز ايسؾاع ايؿطعٞ ٫ بس ٚإ 
تهٕٛ قس تعطضت اىل اعتسا٤ َٔ قبٌ زٚي١، ٚإ ٖصا ا٫عتسا٤ قس اذتل ايططض مبصاذتٗا ، 

إْٛ ايسٚيٞ مبٛدب ؾ٬ خٝاض اَاَٗا غ٣ٛ ايسؾاع ؾتٓؿأ ساي١ ايسؾاع ايؿطعٞ ايصٟ ٜكطٙ ايك
 .(1)( َٔ َٝجام ا٫َِ املتشس51٠ْص املاز٠ )

تعطضٗا رتطط ساٍ، ٫ ميهٔ  عٓس ؾطعٞ يف ساي١ زؾاع تهٕٛ ايسٚي١ ْطاٙ إ ايصٟٚ     
يػبب اٚ انجط قس تتذاٚظ ساي١ ايسؾاع ايؿطعٞ  ٗاايك٠ٛ، ا٫ اْ باغتدسا٫ّ ايتصسٟ ي٘ إ

خػا٥ط بايططف اٯخط، ايصٟ تهٕٛ ٚغًٝت٘ اقٌ  ناإلُٖاٍ اٚ ايتعُس اٚ ايطُٛح يف اذتام
دطا٤ اغتدساّ َؿطط يًك٠ٛ،  ظتذاٚاي ؾتٓؿأ ساي١خططا َٔ تًو اييت اغتدسَٗا املساؾع، 

 عسّ ايتٓاغب ايصٟ ٜعس ؾططا ٫ظَا يٓؿ٤ٛ ساي١ ايتذاٚظ. ؾٝتشكل ؾطط
 املطلب الثاىي

 اىعداو التياسب بني االعتداء والدفاع الصرعي
ٖٛ إ تهٕٛ ايٛغ١ًٝ اييت  ،بايتٓاغب بني ؾعٌ ايسؾاع ٚؾعٌ ا٫عتسا٤إ املكصٛز     

عس٠ ٚغا٥ٌ  يسٜ٘اشا ناْت ؾُٝا  ،ارتطط يسؾعاغتعًُٗا املساؾع َٔ ايٛغا٥ٌ املتاس١ يس١ٜ 
، ٜٚتشكل ايتٓاغب نصيو اشا ْؿؼ غريٙٚيف َتٓاٚي٘ يًسؾاع عٔ ْؿػ٘ اٚ َاٍ  اخط٣ َتاس١

سا٤ ٖٞ ايٛغ١ًٝ ايٛسٝس٠ املتٝػط٠ بٝسٙ ٚاغتدسّ ناْت ايٛغ١ًٝ املتبع١ يف صس ا٫عت
 .(2)اذتٝط١ ٚاذتصض اي٬ظَني عٓس اغتدساَٗا

٫ٚ دساٍ ؾإ ؾطط ايتٓاغب َػتُس َٔ ايكٛاعس املطبك١ يف اطاض ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ،         
ايتٓاغب يف شيو، )ايؿدص املعتاز( مبع٢ٓ ٚضع ايؿدص  َس٣ٚاملعٝاض املتبع يكٝاؽ 

عتس٣ عًٝ٘ إ نإ قس اغتدسّ شات ايٛغا٥ٌ اٚ اقٌ َٓٗا، ؾٗٓا بٝعٞ َهإ امُلايط -املعتاز
ٜتشكل ايتٓاغب، ٚاَا اشا نإ َا قاّ ب٘ ظٜاز٠ ع٢ً َا قاّ ب٘ ايؿدص املعتاز، ؾصيو ٜعس 

                                                      

)الجفاع الؾقائي(  غخية الزخبات العدكخية االستباقيةد. ابؾ الخيخ احسج عظية عسخ، ن (1)
 .44ت، ص في ضؾء قؾاعج القانؾن الجولي السعاصخ، دار الشيزة العخبية، القاىخة، ب.

 .014، ص1،1422ط ،محسؾد نجيب حدشي، مذخوع قانؾن العقؾبات، القدؼ العام (0)
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، (1)تعٜس ٜسخٌ يف زا٥ط٠ ايعسٚإ ايصٟ ٜعطٞ ملٔ ٜتعطض ي٘ سل ايسؾاع ايؿطعٞ ملٛادٗت٘
ملعتس٣ عًٝٗا ٚاييت تًذأ اىل ايسؾاع ايؿطعٞ يطز ايعسٚإ ٫ بس َٔ َٚٔ زٕٚ ؾو ؾإ ايسٚي١ ا

ٚشيو إىل إٔ ٜتدص زتًؼ ا٭َٔ ايتسابري اخطاض زتًؼ ا٫َٔ باإلدطا٤ات اييت مت اختاشٖا 
، ٜٚكع ع٢ً عاتل ايسٚي١ املعتس٣ اب٬ؽ زتًؼ ا٫َٔ (2)اي٬ظ١َ ذتؿغ ايػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٞ

ػت َعتس٣ عًٝٗا ٚيهٔ هلا َصًش١ غري َباؾط٠ بإب٬ؽ عًٝٗا، ع٢ً اْ٘ بإَهإ زٚي١ يٝ
زتًؼ ا٫َٔ، نإٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اتؿاق١ٝ تؿطض عًٝٗا ا٫ب٬ؽ ٚؾكا ذتل ايسؾاع ايؿطعٞ 

 . (3)ادتُاعٞ

،  ي٘ؾططا ٫ظَا ؾٝعس عسّ ايتٓاغب جتاٚظ سسٚز ايسؾاع ايؿطعٞ،  اَا رخصٛص       
ري َؿطٚع ع٢ً زٚي١ اخط٣، قس ٫ ٜهٕٛ ٚعسّ ايتٓاغب امنا ٜع ي إ تبسأ زٚي١ ٖذَٛا غ

بسضد١ َٔ ادتػا١َ َٚٔ زٕٚ اغتدساّ اغًش١ ثك١ًٝ اٚ اغًش١ ١ْٜٚٛ اٚ نُٝٝا١ٝ٥، ؾٝكّٛ 
ايططف املساؾع بايطز ٚايتصسٟ ع٢ً ا٫ؾعاٍ ا٫ْؿ١ ايصنط باغتدساّ اغًش١ شات تأثري ؾعاٍ 

ًـ اذتسٚز اٚ قس ًٜشل خػا٥ط ؾازس١ بايططف املٗادِ، غٛا٤ باملسْٝني خ ،َٚ٪ثط
ايططف املٗادِ،  َا اغتدسَ٘ تتٓاغب، ٚنإ باإلَهإ صس ا٫عتسا٤ بأغًش١ ايعػهطٜني

ايكاز٠  ٜكع ايتعاّ ع٢ًٖٚٓا تربظ ساي١ عسّ ايتٓاغب بني ؾعٌ ايسؾاع ٚارتطط. عًٝ٘ ؾاْ٘ 
اٚ تسَري  ،باإلصابات املس١ْٝ احملت١ًُ ٚاملػ٪ٚيني َسْٝني اّ عػهطٜني ايتؿهري ًًَٝا

، ايٓاجت١ عٔ عسّ اسرتاّ َبسأ ايتٓاغب (4)تًهات املس١ْٝ َكابٌ حتكٝل اٖساف عػهط١ٜاملُ
( َٔ 57( َٔ املاز٠ )1ايصٟ ْصت عًٝ٘ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ، َٚٓٗا ْص ايؿكط٠)

 ع٢ً: ْصتٚاييت  1977 عاّضبع دٓٝـ ا٭ ٫تؿاقٝاتٍٚ ضايف ا٭تٛنٍٛ اإلٚايرب
٠ ايعًُٝات ايعػهط١ٜ، َٔ أدٌ تؿازٟ ايػهإ املسْٝني تبصٍ ضعا١ٜ َتٛاص١ً يف إزاض-1)

  (.ٚا٭ؾداص ٚا٭عٝإ املس١ْٝ

                                                      

 .021دمحم يؾنذ الرائغ، السرجر الدابق، ص . د (1)
 .1432مؽ ميثاق االمؼ الستحجة عام  21م/يشغخ نص  (0)
احسج عبج الكخيؼ عثسان، الجخائؼ الجولية في ضؾء القانؾن الجولي الجشائي والذخيعة  (4)

 .42ص 0224االسالمية، دار الكتب القانؾنية، القاىخة،
زىخاء عساد دمحم كمشتخ، السدؤولية الجولية الشاشئة عؽ اليجسات الديبخانية، رسالة  (3)

 .20، ص0211تيخ، كمية القانؾن، جامعة الكؾفة، ماجد
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 اغتجٓا٤ً َٚٔ ايجابت اْ٘ ٜطُز ،طًكًاَُ ؾاع ايؿطعٞ، يٝؼ سكًإ سل ايسِإَٚٔ زٕٚ ؾو ؾ      
غٛا٤ ناْت  ،ايػًطات ايعا١َ ضز ايعسٚإ ٚإٜكاع ايعكاب ع٢ً ايكٛاعس ايعا١َ بٛدٛب إٔ تتٛىل

ايتٓاغب يػًطات زاخ١ًٝ أٚ زٚي١ٝ، ٚإٕ ٖصا ا٫غتجٓا٤ إمنا ٜكرتٕ بؿطٚط يعٌ أُٖٗا تًو ا
بشح بٝإ  ؾطع١ٝ اغتعُاٍ أٟ غ٬ح ٜٓبػٞ ايٚ .(1)ايك٠ٛ اي٬ظ١َ ٚاملٓاغب١ يطز ايعسٚإ بني
ظطؾني اٚهلُا ضصس آثاض ايػ٬ح املػتدسّ يف صس ا٫عتسا٤ ٚا٫خط ايتأنس َٔ ططٜك١  يف

بسق١ َٔ حتكٝل اٖساف َع١ٓٝ، بعٝسا عٔ ا٫ضطاض ايعطٜط١ غٛا٤  اغتعُاي٘ يًتأنس
. ؾاشا َا ٚدس إ ا٫غًش١ املػتدس١َ يف ضز ا٫عتسا٤ قس مت (2)باملُتًهات ٚا٫عٝإ ٚاملسْٝني

اغتدساَٗا بإؾطاط ؾسٜس ٜؿٛم اذتاد١ املطًٛب١ ٫ٚ تتٓاغب َع َا مت اغتدساَ٘ َٔ اغًش١ 
 بٗصٙ اذتاي١ اَاّ جتاٚظ ذتسٚز سل ايسؾاع ايؿطعٞ.  َٔ قبٌ ايسٚي١ املعتس١ٜ، ؾٓهٕٛ

ْٚط٣ إ ايتٓاغب ايصٟ اؾرتط٘ املؿطع يف حتكل ساي١ ايسؾاع ايؿطعٞ، يٝؼ املكصٛز      
يف  تنياملػتدسَ تنيتٓاغب بني ايٛغًٝبٌ ايايطز عًٝ٘، ٚ ايعسٚإب٘ ايتٓاغب املطًل بني 

ز بأغًش١ ؾتان١ اٚ اغًش١ شات اثاض َسَط٠ يف ساي١ ايط ٜٓعسّ ايتٓاغب ع٢ً إن٬ ايعًُني، 
َٔ قبٌ ايسٚي١ اييت تطز ع٢ً ا٫عتسا٤ اَاّ اغًش١ تكًٝس١ٜ اغتدسَتٗا ايسٚي١ اييت باؾطت 

  .با٫عتسا٤ ا٫ٚ، ٖٚٓا ْهٕٛ اَاّ ساي١ جتاٚظ ذتل ايسؾاع ايؿطعٞ
 املطلب الثالث

 بسوء ىية حدود الدفاع الصرعي اوزجت
مبٛدب ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ َٚٓٗا  صإايسؾاع ايؿطعٞ سل َمما ٫ ؾو ؾٝ٘ إ        

َٝجام ا٫َِ املتشس٠، ٚاْ٘ عٓسَا متاضؽ ايسٚي١ سكٗا يف ضز ؾعٌ ا٫عتسا٤ ؾأْٗا تتصس٣ 
 يؿعٌ ا٫عتسا٤ ابتسا٤ مبا ٜتٓاغب ٚسذِ ا٫عتسا٤ اذتاصٌ َٔ قبٌ ايسٚي١ املعتس١ٜ.

ا٫غاغٞ يًُشه١ُ  ضَٚا ادتٓا٥ٞ َٚٓٗا ْعاّ َٚٔ زٕٚ ؾو إ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ    
( اييت اؾاضت اىل ضطٚض٠ تٛاؾط ايعًِ ٚا٫ضاز٠ نٞ ٜػأٍ 30ٚيف ْص املاز٠ ) ،ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ

                                                      

د. خالج عكاب حدؾن وخالج سمسان جؾاد، الجفاع الذخعي في اطار السحكسة الجشائية  (1)
( اذار 1( الجدء)0( العجد)1( والسجمج)1الجولية، مجمة جامعة تكخيت لمحقؾق، الدشة)

 012،ص0212
 .44ص ،د. احسج عبيذ نعسة الفتالوي، السرجر الدابق (0)
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 املتُجٌ ضاز٠ امنا ٜع ي سطٛض ايكصس ادتٓا٥ٞ، ٚتٛاؾط ايعًِ ٚاإل(1)ايؿاعٌ عٔ دطمي١ زٚي١ٝ
ؾط٬ عٔ ايعًِ مبذٌُ َازٜات  ،ا٫نطاٙضاز٠ املص١ُُ ع٢ً اضتهاب ايؿعٌ بعٝسا عٔ اإلب

ادتطمي١، ٚايكصس ادتٓا٥ٞ ٖٛ املعرب عٔ اي١ٝٓ ؾاشا سطط ْهٕٛ اَاّ ْؿؼ ؾطٜط٠ َع١ًٓ 
 تصُُٝٗا ع٢ً اضتهاب ادتطمي١.

يف  ٫ٚ١ دطّ اْ٘ يف غٝام اذتسٜح عٔ ايتذاٚظ يف ايسؾاع ايؿطعٞ َٚس٣ زٚض ايٓٝ       
تذاٚظ تتُجٌ يف إ ٫ ٜهٕٛ املساؾع قس تعُس اي ساي١ سصٛي٘ َٔ عسَ٘، ؾإ اي١ٝٓ ايػ١ًُٝ يف

اسساخ ضطض اؾس مما ٜػتًعَ٘ ايسؾاع، أٟ إ ٜهٕٛ املساؾع َعتكسا اْ٘ ٫ ٜعاٍ يف سسٚز 
ايسؾاع ايؿطعٞ ٚإ ؾعً٘ َا ٜعاٍ َتٓاغبا َع ايكسض اي٬ظّ َٔ ايك٠ٛ ملٓع ا٫عتسا٤ اٚ 

 .(2)ٚقؿ٘
إ ايسٚي١ املساؾع١ تتشكل يسٜٗا اي١ٝٓ ايػ١٦ٝ يف صس َٚٔ ايطأٟ ايػابل ٜتٛدب ايكٍٛ       

، ل بٗا جتاٚظ ذتسٚز ايسؾاع ايؿطعٞا٫عتسا٤ عٓسَا تتدص قطاضا بصس ايعسٚإ، بططٜك١ تتشك
، ٚشيو بإ تتعُس بإسساخ اضطاض قس تهٕٛ غري ضطٚض١ٜ اثٓا٤ صس ا٫عتسا٤ ايٛاقع ابتسا٤ً

املعتسٟ، ميهٔ اغتبساهلا بأخط٣ اقٌ ناغتدساّ اغًش١ تًشل خػا٥ط نبري٠ يف ايططف 

                                                      

 مؽ الشغام االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية كسا يمي: 42جاء نص م/  (1)
ما لؼ يشص عمى غيخ ذلػ ال يدأل الذخص جشائيا عؽ ارتكاب جخيسة تجخل في  -1)    

اختراص السحكسة وال يكؾن عخضة لمعقاب عمى ىحه الجخيسة اال اذا تحققت االركان 
 السادية مع تؾافخ القرج والعمؼ

 -غخاض ىحه السادة يتؾافخ القرج لجى الذخص عشجما:أل -0    
 يقرج ىحا الذخص ، فيسا يتعمق بدمؾكو، ارتكاب ىحا الدمؾك. - أ

يقرج ىحا الذخص، فيسا يتعمق بالشتيجة، التدبب في تمػ الشتيجة او يجرك انيا  - ب
 ستحجث في اطار السدار العادي لألحجاث.

 عمؼ" ان يكؾن الذخص مجركا انو تؾجج عخوف او غخاض ىحه السادة تعشي لفغة "الأل -4    
، "وتفدخ لفغتا"، "يعمؼ: او عؽ "عمؼ" تبعا ستحجث في السدار العادي لألحجاث

 .لحلػ(
د. رؤوف عبيج، مبادئ القدؼ العام في التذخيع العقابي السرخي،  دار الفكخ العخبي،  (0)

 333بجون سشة نذخ، ص
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تأثريا َٔ تًو اييت اغتدسَت يف َطس١ً َا بعس ايسؾاع ايؿطعٞ، ٖٚٞ اييت تػببت يف اسساخ 
 ا٫ضطاض غري ايططٚض١ٜ. 

ؾاع ايؿطعٞ عٔ ايٓؿؼ مبٛدب ٚاشا نإ َٝجام ا٫َِ املتشس٠ قس َٓح ايسٍٚ سل ايسِ      
جيب إ ٫ ٜتذاٚظ ايكسض  ا٫عتسا٤اع عٔ ْؿػٗا ضس يف ايسؾ ايسٚي١ سلٕ إؾ( 51ْص املاز٠ )

املعكٍٛ، ايصٟ ٜسؾع ا٫عتسا٤ ٚايططض عٓٗا ٚإ ٫ تتذاٚظ اٚ تبايؼ بطز ا٫عتسا٤، بٛصـ إ 
اٟ جتاٚظ ذتسٚز ايسؾاع ايؿطعٞ ٚاملكرتٕ بػ٤ٛ اي١ٝٓ غٝذعٌ َٔ ؾعًٗا دطمي١ زٚي١ٝ تجري 

 َػ٪ٚيٝتٗا.
١ تؿهٌ اْتٗانا صطحيا يًُصاحل اييت حتُٝٗا قٛاعس َٚٔ زٕٚ ؾو ؾادتطمي١ ايسٚيٝ      

عس ٚاسسًا َٔ املصاحل َٔ ٚايػًِ ايسٚيٝني، ؾايػ٬ّ ُٜا٭ محا١ٜؾ٬بس َٔ  ايكإْٛ ايسٚيٞ،
ٚإ دت١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ يف ا٫َِ املتشس٠ ناْت قس . (1)ادتٖٛط١ٜ ادتسٜط٠ باذتُا١ٜ ٚايطعا١ٜ

. (2)يكإْٛ ٚأعطاف اذتطب( عاٍ اييت تؿهٌ اْتٗانًا)نٌ ا٫ؾ ٖٞادتطمي١ ايسٚي١ٝ  بٝٓت بإٔ
ؿهٌ ْٗا )أعُاٍ بطبط١ٜ ُتأؾط٬ عٔ شيو ؾكس تصس٣ ايؿك٘ يتعطٜـ ادتطمي١ ايسٚي١ٝ بايكٍٛ ب

دسًٜا يًشكٛم ا٫غاغ١ٝ يإلْػإ ناذتل يف اذتٝا٠  ْػاْٞ، ٚاْتٗانًاع٢ً ايطُري اإل اعتسا٤ً
 . (3)ُتًهات(َٔ ٚمحا١ٜ امُلٚاذتط١ٜ ٚا٭

إ ؾطط ايتٓاغب بني اعُاٍ ايسؾاع ٚايك٠ٛ املػتدس١َ يف اهلذّٛ املػًح ٜكتطٞ إ      
تهٕٛ ٖٓاى اعُاٍ عسٚا١ْٝ عػهط١ٜ َاز١ٜ قس ٚقعت بايؿعٌ، ٚقٝاّ ايسٚي١ املعتس٣ عًٝٗا 

ميهٔ تكسٜط ٚباغتدساّ ايك٠ٛ املػًش١ يطز ٖصا ايعسٚإ ايؿعًٞ َٔ زٕٚ ١ْٝ غ١٦ٝ َػبك١، 
عُاٍ ايسؾاع ٚأيف اعُاٍ ايعسٚإ  تنياملػتدسَ تنيكاض١ْ بني ايكٛاملبؾطط ايتٓاغب 

عس اسس عٓاصط ايطنٔ املعٟٓٛ يف إ سطٛض غ٤ٛ اي١ٝٓ ايصٟ ُٜ ٚميهٔ ايكٍٛ. (4)ايؿطعٞ
                                                      

-سة الجوليةالشغخية العامة لمجخي-لجشائية الجوليةد. مشترخ سعيج حسؾدة، السحكسة ا (1)
 وما بعجىا. 12ص ،0221 االسكشجرية، ، دار الجامعة الججيجة،أحكام القانؾن الجولي

(2) Baxter, Bichard, R, Jurisdiction over war crimes and crimes aginst 

Humanity :Individual and state accountability, Atreatise on 

international criminal law,Bassiouni,M,Cherif,Volume11, New 

York University,1971,p33. 

)3)  ABOU-ELWAFA, AHMED.: Criminal International Law, 

Egtptienne De Droit International,VOL.62 ,2006 ,p.146 
ية )الجفاع الؾقائي( في ضؾء ابؾ الخيخ احسج عظية عسخ، نغخية الزخبات العدكخية االستباق د. (3)

 .124ص زة العخبية، القاىخة، بال سشة،قؾاعج القانؾن الجولي السعاصخ، دار الشي



 (00( ، السنة )02( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

122 

ِ ايسٚي١ٝ، غٝ٪زٟ اىل اْٗٝاض َبسأ ايتٓاغب بني ؾعٌ ا٫عتسا٤ ايٛاقع ابتسا٤ ٚؾعٌ ا٥ادتط
يف ايسؾاع ايؿطعٞ، ٖٚصا َا ٜ٪ٜس ساي١ ايتذاٚظ َٚٔ ثِ ايتصسٟ ايصٟ جتاٚظ اذتسٚز املكبٛي١ 

 سصٍٛ ا٫ضطاض اييت ٫ تتٓاغب ٚسذِ ا٫عتسا٤. 
ايكصس ادتٓا٥ٞ اٟ ٚدٛز اي١ٝٓ املػبك١  ٚدٛز٫ٚ دطّ إ جتاٚظ ايسؾاع ايؿطعٞ َع      

غابل عٔ ٚدٛز قصس  ٧ٚايتصُِٝ ع٢ً اذتام ا٫ش٣ ٚايططض بايططف املٗادِ، امنا ٜٓب
اذتاصٌ  ا٫عتسا٤ايتٓاغب بني ؾعٌ  َع٘ يف ايتعطض يًططف املٗادِ، مما ٜٓعسّ بٝت١ْٝٚ١ َ

ٕ ٜهٕٛ ايطز أن ،بٛغا٥ٌ تؿٛم تًو اييت اغتدسَٗا ايططف املٗادِ ٚايطز عًٝ٘ع٢ً ايسٚي١ 
َٚٔ ٖٓا ٜؿهٌ جتاٚظ سل ايسؾاع ايؿطعٞ بعٝسا عٔ غًش١ تكًٝس١ٜ. أبأغًش١ ١ْٜٚٛ ع٢ً 

، ع٢ً ايعهؼ َٔ اذتل يف ايسؾاع ايؿطعٞ ايصٟ ٫ َطتهبٗاػأٍ ُٜسػٔ اي١ٝٓ دطمي١ زٚي١ٝ 
طبكا  ،َٔ َٛاْع املػ٪ٚي١ٝ سٙ َاْعًا، ؾط٬ عٔ عََؿطٚعًا ٜػأٍ َٔ اغتدسَ٘ بٛصؿ٘ سكًا

 .(1)( َٔ ايٓعاّ ا٫غاغٞ يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي31١ٝٔ املاز٠ )يٓص ايؿكط٠ )ز( َِ
 املبحث الثالث

الدفاع الصرعي يف القاىوٌ الدولي صور خاصة عً جتاوز حدود حق  
غبل ايكٍٛ إ اْعساّ ايتٓاغب بني ؾعٌ ا٫عتسا٤ ٚايطز عًٝ٘ اٚ َا ٜطًل عًٝ٘ جتاٚظ        

، ؾايصٟ ٜػتؿٝس َٔ ايسؾاع ايؿطعٞ جيب ًا بايططف اٯخطضطاض غًٝشلسل ايسؾاع ايؿطعٞ، 
ا٫ؾاض٠ ايٝ٘ تٓاغب بني  ا٫عتسا٤؛ بٌ جيب إ ٜهٕٛ ٖٓاى ٚنُا غبل ٜتذاٚظ سسٚز ضزإ ٫ 

ا٫عتسا٤ ٚايسؾاع ايؿطعٞ، ٜٚٓعسّ ايتٓاغب اشا َا اغتدسّ ايططف املساؾع اغًش١  نيؿعًاي
١ْٜٚٛ اٚ اشا دتأ اىل اغًش١ اخط٣ تًشل اضطاض نبري٠ يف ايططف املٗادِ زٕٚ إ ٜهٕٛ ٖصا 

صٛضتني َٔ صٛض ايعسٚإ  ٚمبطًبني ٖصا املبشح عًٝ٘ غٓتٓاٍٚ يفايططف قس اغتدسَٗا، 
 ٫غتدساّسٚز ايسؾاع ايؿطعٞ، ؾاملطًب ا٫ٍٚ غٝهٕٛ شتصصا ذتٜتشكل بُٗا جتاٚظ 

 اغتدساّ اهلذُات ايػٝربا١ْٝ.  خطْتٓاٍٚ يف املطًب اٯٚغًش١ اي١ٜٚٛٓ، ا٭
 املطلب االول

 التجاوز باستخداو االسلحة اليووية
سل ايسؾاع ايؿطعٞ ٜهٕٛ َتشككا عٓسَا َٔ ايػٗٛي١ مبهإ ايكٍٛ إ جتاٚظ سسٚز        

ٜٓعسّ ايتٓاغب بني ؾعٌ ا٫عتسا٤ ايصٟ ْٗض ا٫ٚ ٚبني ايطز عًٝ٘، اٚ َا ميهٔ إ ْطًل عًٝ٘ 
                                                      

 . الساسي لمسحكسة الجشائية الجولية( مؽ الشغام ا41يشغخ نص الفقخة )ج( مؽ السادة ) (1)
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بايسؾاع ايؿطعٞ، ع٢ً إ غٝاب ايتٓاغب قس ٜهٕٛ ظاٖطا ٚدًٝا يف سا٫ت ٫ جيس املتابع اٟ 
 عًٝ٘طز ت ٚاييتيسٍٚ اسس٣ ا ع٢ًاعتسا٤ حبصٍٛ صعٛب١ يف انتؿاف ساي١ ايتذاٚظ، 

 باغتدساّ أغًش١ زَاض ؾاٌَ.
ناْت قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ قس َٓعت اغتدساّ ايك٠ٛ؛ ٫بٌ ست٢ ايتٗسٜس بٗا ٚعس شيو ٚ     

مبكتط٢ ْص املاز٠ )ايجا١ْٝ( يف ؾكطتٗا )ايطابع١( َٔ َٝجام ا٫َِ  يًكإْٛ ًاؾع٬ شتايؿ
( َٔ املٝجام 51نُا يف ْص املاز٠ ) ل ْطامقس اداظتٗا يف اضٝ ا٫ اْ٘، 1945املتشس٠ عاّ 

 ملباز٨ ٚيف شيو  تطبٝل، ٫ ٜتعس٣ ايسؾاع عٔ ايٓؿؼ ٚمبا ٜتٓاغب ٚسذِ ا٫عتسا٤، اع٬ٙ
مبباز٨ ايططٚض٠  ٚع٢ً ٚد٘ ارتصٛص املتعًك١ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚايكإْٛ ايسٚيٞ ا٫ْػاْٞ، 

٭غًش١ باز٨ غًٝذأ ٚايتٓاغب ٚايتُٝٝع، َٚٔ زٕٚ ؾو ؾإ َٔ ٜتػاض٢ عٔ ٖصٙ امل
 . ، نطز ع٢ً ا٫عتسا٤ اذتاصٌ ابتسا٤ًتسَري١ٜ

غًش١ تؿٌُ ا٭ Weapons of Mass Destruction) ( غًش١ ايسَاض ايؿاٌَأٚ     
ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايبٝٛيٛد١ٝ ٚاي١ٜٚٛٓ، اييت اشا َا اغتدسَت غٛا٤ يف ؾٔ ايعسٚإ اٚ يف ايسؾاع 

عٝإ املس١ْٝ ٚايعػهط١ٜ ْٝني، ؾط٬ عٔ ا٭ػهإ املسيً ايؿطعٞ، ميهٔ إ حتسخ اضطاضًا
 ايطبٝع١ٝ.  ٚايب١٦ٝ

، ايتؿاعٌ ايٟٓٛٚعًُٝات  يف غ٬ح تسَري ؾتاى ٜػتدسّ) :بأْ٘عطف ايػ٬ح ايٟٓٛٚ ٜٚ      
؛ ْٚتٝذ١ هلصٙ ا٫ْسَاز ايٟٓٛٚأٚ  ايٟٓٛٚ ا٫ْؿطاضٜٚعتُس يف قٛت٘ ايتسَري١ٜ ع٢ً ع١ًُٝ 

ايع١ًُٝ تهٕٛ ق٠ٛ اْؿذاض قٓب١ً ١ْٜٚٛ صػري٠ أنرب بهجري َٔ ق٠ٛ اْؿذاض أضدِ ايكٓابٌ 
ايتكًٝس١ٜ، إش بإَهإ قٓب١ً ١ْٜٚٛ ٚاسس٠ تسَري أٚ إذتام أضطاض ؾازس١ مبس١ٜٓ بهاًَٗا، يصا 

، ٚخيطع تصٓٝعٗا ٚاغتعُاهلا إىل ؿاٌَايسَاض ايأغًش١ ًش١ اي١ٜٚٛٓ اسس٣ تعترب ا٭غ
 .(1)تػع٢ إيٝ٘ نٌ ايسٍٚ(ضٛابط زٚي١ٝ سطد١ ٚميجٌ ايػعٞ ضتٛ اَت٬نٗا ٖسؾًا 

غًش١ غًش١ اي١ٜٚٛٓ ٚا٭بني اغتدساّ ا٭ ًادٖٛطٜ ًامما ٫ ؾو ؾٝ٘ إ ٖٓاى ؾطقٚ      
ٚق٠ٛ ع٢ً ايػهإ  تأثريًا ايتكًٝس١ٜ، اش إ ا٫ْؿذاضات اييت تٛيسٖا ا٫غًش١ اي١ٜٚٛٓ تهٕٛ اؾُس

غٓهٕٛ اَاّ غٝاب تاّ  ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭غًش١يف ساٍ اغتدساّ  ٚميهٔ ايكٍٛ اْ٘املسْٝني، 
ٖساف ايعػهط١ٜ ملبسأ ايتُٝٝع بني املسْٝني ٚايعػهطٜني، ؾط٬ عٔ عسّ ايتُٝٝع بني ا٭

                                                      

  /https://ar.wikipedia.org/wiki :الدالح الشؾوي، السؾقع االلكتخوني (1)
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ٖٚصا ٜؿهٌ اْتٗانا يكٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ا٫ْػاْٞ، ؾط٬  ،(1)ٚا٫ٖساف ٚاملُتًهات املس١ْٝ
املػتدسَتني اغتدساّ َجٌ ٖهصا ْٛع َٔ ا٫غًش١، امنا ٜعسّ ايتٓاغب بني ايكٛتني  عٔ إ

 .سؾاع ايؿطعٞ َٚٔ ثِ سصٍٛ ايتذاٚظيف بس٤ ؾعٌ ا٫عتسا٤ ٚبني اي
غًش١ اي١ٜٚٛٓ، اىل ا٭ اْتؿاضٚبصٍ اجملتُع ايسٚيٞ دٗٛزا سجٝج١ يًعٌُ َٔ ادٌ اذتس َٔ      

ايطاق١  اغتدساّ تظادأ، ٚاييت  1968 عاّغًش١ اي١ٜٚٛٓ قطاض َعاٖس٠ َٓع اْتؿاض ا٭إإ مت 
غطاض ايعػهط١ٜ، ٚطًبت َٔ ايسٍٚ اي١ٜٚٛٓ عسّ ْكٌ ض ايػ١ًُٝ زٕٚ ا٭اي١ٜٚٛٓ يٮغطا

ؾط٬ عٔ  .(2)غًش١ اي١ٜٚٛٓ يسٍٚ غري شات غ٬ح ْٟٛٚغًش١ اي١ٜٚٛٓ اٚ تكٓٝات تؿذري ا٭ا٭
غًش١ اي١ٜٚٛٓ ؾت٣ٛ بؿإٔ اغتدساّ ا٭ 1996 عاّسته١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ قس اصسضت شيو ؾإ 

غًش١ جيب إ ٜهٕٛ يف سسٚز حتكٝل َبسأ غتدساّ ا٭إ ا َ٪نس٠ ع٢ًاٚ ايتٗسٜس بٗا، 
إ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ا٫ْػاْٞ تٗسف اىل محا١ٜ ٚايتُٝٝع بني املكاتًني ٚغري املكاتًني، 

غًش١ اييت ٫ متٝع بني ٫ تػتدسّ ا٭ ٜكع عًٝٗا ايتعاّ بإٔ املسْٝني، ٚإ ا٫ططاف املتشاضب١
 .(3)ٖساف املس١ْٖٝساف ايعػهط١ٜ ٚا٭ا٭

غًش١ اي١ٜٚٛٓ ٜعٛز يطبٝعتٗا ٕ حتطِٜ اغتدساّ ا٭أب ٚبٝٓت احمله١ُ يف ؾتٛاٖا      
 ايططف املساؾع ٚدت٤ٛتػببٗا يًبؿط١ٜ، قس ًشك٘ َٔ اضطاض ايتسَري١ٜ، ؾط٬ عُا ُت

َػ٪ٚيٝت٘ ايسٚي١ٝ، بٛصـ إ  ٭غًش١ اي١ٜٚٛٓ زٕٚ َطاعا٠ ملبسأ ايتٓاغب غٝجريا ٫غتدساّ
ٗا ٖصا ايػ٬ح َٔ ايصعب ضصسٖا، اٚ ٚقـ اْتؿاضٖا يف َٓطك١ َع١ٓٝ ارتػا٥ط اييت غٝدًؿ

ؾاٖس ع٢ً ايطبٝع١  1945 عاّٚقٓبًيت ٖريٚؾُٝا ْٚانعانٞ ايٝاباْٝتني  .(4)زٕٚ اخط٣
 ايسؾاع ايؿطعٞ.  لذت ايتسَري١ٜ يًػ٬ح ايٟٓٛٚ، ٚايصٟ ٫ ميهٔ إ ٜهٕٛ اغتدساَ٘ خاضعًا

ع ايؿطعٞ اغًش١ شات ق٠ٛ ٖا١ً٥ اٚ َا ميهٔ إ ٜطًل اغتدساّ ايططف ايكا٥ِ بايسؾاٚب      
، َكابٌ اغًش١ تكًٝس١ٜ غري شات اثاض نبري٠ غًش١ ١ْٜٚٛأغًش١ ايسَاض ايؿاٌَ َٚٓٗا ا٭بعًٝ٘ 

                                                      

  ىشجاوي سسة ؤم ،فتحي خرض دمحم تخجسة، الشؾوية األسمحة، سيخاكؾساإم  جؾزيف (1)
 .11، ص0212، 1، طوالثقافة لمتعميؼ

 .04د. ىذام بذيخ، السرجر الدابق، ص  (0)
 .112ص جر الدابق،د. احسج عبيذ نعسة الفتالوي، السر (4)
يشغخ فتؾى محكسة العجل الجولية بذأن مذخوعية التيجيج باألسمحة الشؾوية او استخجاميا  (3)

الجسعية العامة لألمؼ الستحجة، الجورة الحادية والخسدؾن، الؾثيقة  ،1441عام 
218/21/A 
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ايػا١ٜ  ،بايسؾاع ايؿطعٞ، ؾايسؾاع ايؿطعٞ ٜتشكل يف سسٚز َع١ٓٝ ا٫ستذاز٫ ميهٔ ٖٚٓا 
اض بايسٚي١ املػتٗسؾ١ َٔ ايعسٚإ، ٫ٚ ستاي١ ضطعسّ اإل ٚزٚٚقؿ٘ عٓس سس ا٫عتسا٤َٓٗا ضز 

ايتٓاغب بني ؾعٌ  يػٝاب ،غٓهٕٛ اَاّ جتاٚظ يًسؾاع ايؿطعٞبايًذ٤ٛ اىل اغًش١ ايسَاض  ٘ؾإْ
  .(1)حبصٍٛ ايتذاٚظ اصبح غري ؾطعًٝا صٟا٫عتسا٤ ٚبني ايسؾاع ايؿطعٞ اي

يٛاقع عًٝٗا بأغًش١ ١ْٜٚٛ ٚميهٔ ايتػا٩ٍ ؾُٝا يٛ قاَت زٚي١ َا بطز ا٫عتسا٤ ايٟٓٛٚ ا     
 ؾٌٗ ميهٔ إ ْصـ اذتاي١ ٖٓا بايسؾاع ايؿطعٞ اّ بتذاٚظ ي٘؟ 

ْط٣ إ ايطز بػ٬ح ْٟٛٚ يصس غ٬ح ْٟٛٚ اخط ٜعس ممهٓا ٚيٝؼ بتذاٚظ يًسؾاع      
ايؿطعٞ اشا نإ ايطز َتٓاغبا َع ؾعٌ ا٫عتسا٤ ٚسذِ ايطشاٜا غٛا٤ با٭ؾداص اّ 

ذِ ا٫غًش١ ْٚٛعٝتٗا ٚقسضتٗا ايتسَري١ٜ ع٢ً اسساخ ا٫ضطاض، املٓؿآت ا٫خط٣، ؾط٬ عٔ س
ؾتشكٝل َبسأ ايتٓاغب بني ايؿعٌ ٚضزٙ جيب إ ٜهٕٛ ساضطا عٓس اغتدساّ ٖصا ايٓٛع َٔ 
ا٫غًش١، ٚايؿٝصٌ بني ايسؾاع ايؿطعٞ ٚجتاٚظٙ ٖٞ اٯثاض اٯ١ْٝ اٚ تًو اييت غتشكل يف 

 املػتكبٌ. 
ػابل غٛف ٫ ًٜك٢ قب٫ٛ بٛصـ إ ايًذ٤ٛ ٫غتدساّ ا٫غًش١ ٫ٚ ستاي١ إ ضأٜٓا اي        

اي١ٜٚٛٓ َٔ قبٌ ططيف ايٓعاع غًٝشل ايسَاض به٬ ايسٚيتني؛ بٌ ضمبا ٜصٝب ايعامل بأغطٙ، ٫ٚ 
، ؾايطُز ايٟٓٛٚ ٜهٕٛ ؾا٬ًَ َٚٔ ايصعٛب١ مبهإ ميهٔ ايػٝطط٠ ع٢ً اثاض ا٫غًش١ اي١ٜٚٛٓ

ٕ قاب٬ يًكٝاؽ، ٚشيو ٫ ٜٓطبل ع٢ً اذتطب اي١ٜٚٛٓ قٝاؽ آثاضٙ، إش ٫ قٝاؽ ا٫ َا نا
 .(2)ؾايسَاض ايؿاٌَ ٫ ميهٔ قٝاغ٘، ٚسٝٓٗا ٜهٕٛ َبسأ ايتٓاغب ٫ َع٢ٓ ي٘

اغتدساّ اغًش١ ستسز٠، ا٫ إ ايٛضع قس بكٞ ع٢ً  ١ايسٚيٝ ١ٝكٛاعس ايكاْْٛايٚسطَت        
يتكٝٝس َٓٗا، ٚبٝٓت تًو اٚ ا غًش١ اي١ٜٚٛٓ، غٛا٤ باذتعطِساي٘ رخصٛص اغتدساّ  ا٭

شكل ٖصا املبسأ يًشًٝٛي١ تباع ٚغا٥ٌ قتاٍ مبا ُتاايكٛاعس ضطٚض٠ ايتُػو مببسأ ايططٚض٠ ٚ
ضطاض باملُتًهات املس١ْٝ بؿهٌ ش٣ بِٗ اٚ اإلذتام ا٭إاٚ  ،خػا٥ط باملسْٝني ٚقٛع زٕٚ

 .(3)طضٞعَ

                                                      

 .011، ص  0224سامي جاد واصل، السرجر الدابق،  (1)
 .143سرجر الدابق، ص العسخي زقار مشية، ال (0)
د. وسام نعست ابخاىيؼ الدعجي، القانؾن الجولي االنداني وجيؾد السجتسع الجولي في  (4)

 .31ص ،0212تظؾره، دار الفكخ الجامعي، االسكشجرية، 
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 نصيو، َبسأ ايتُٝٝع ٟ ؾهٌ غٛف ٫ حيكلأغًش١ اي١ٜٚٛٓ ب٫ٚ دطّ إ اغتدساّ ا٭      
غًش١ اي١ٜٚٛٓ اشا َا اغتدسَت ٖٚصا َا ًٜشل ارتػا٥ط ايهبري٠ بني املسْٝني، بٛصـ إ ا٭

ٕ ايٓتا٥ر غتهٕٛ إنػ٬ح يطز ؾعٌ ايعسٚإ، ٚتٛصٝـ اذتاي١ ع٢ً اْٗا زؾاع ؾطعٞ، ؾ
 ٚباملُتًهات أًٜا نإ ْٛعٗا. ناضث١ٝ ٚٚاغع١ ا٫ْتؿاض ًَشك١ ايططض باإلْػإ
 الثاىياملطلب 

 التجاوز باستخداو اهلجنات السيرباىية
إ ايتطٛضات ايع١ًُٝ اييت ؾٗسٖا ايعامل قس ايكت بع٬هلا ع٢ً املبتهطات ٚايصٓاعات يف       

زتاٍ ا٫غًش١، ٚيف ٖصا ا٫جتاٙ بطظت ع٢ً ايػاس١ َا ٜطًل عًٝ٘ باهلذُات ايػٝربا١ْٝ، اييت 
 ػببٗاػطح ايعًُٝات ايعػهط١ٜ َٔ تًو اييت تيف َ ؾس تأثريًاعس ا٭يهرتْٚٞ، ُتإٖٞ ْؿاط 

 غًش١ ايتكًٝس١ٜ.ا٭
غًش١ شات ايتعطٌٝ ايؿاٌَ يكسضات تًو اييت تػتدسّ ؾٝٗا ا٭ ٖٞاهلذُات ايػٝربا١ْٝ ٚ     

َُ ٚنصيوايعسٚ،  َُيًتػًٌ اىل اْع١ُ ايهرت١ْٝٚ  س١ٜٛٝ  ٓؿآًتعس٠ ذتُا١ٜ اٚ تٓعِٝ غري عٌُ 
بٗسف  ،١ٝ اٚ َعاٌَ حت١ًٝ املٝاٙ ٚاملطاضات ٚايػسٚزُشطات تعٜٚس ايطاق١ ايهٗطبا٥نَ

َٔ  ٓٛعاي اَٚٔ زٕٚ ؾو ؾإ ٖص ،(1)تطٜٛعٗا ٚايػٝطط٠ عًٝٗا َٚٔ ثِ دعًٗا خاضز ارتس١َ
يف املُتًهات ٚا٫عٝإ شات ايص١ً املباؾط٠  غٛا٤ زَاضا ٚاضطاضا َاز١ٜ ًشلاهلذُات غت

 .حبٝا٠ ا٫ْػإ
َٚٓٗا ساغٛب َاٜهطٚغٛؾت  ايصٟ  يػٝربا١ْٝ(١ )اٚبٝٓت بعض ايكٛاَٝؼ اصٌ نًُ      

اييت تؿري اىل عًِ ايتشهِ ا٫يٞ ايصٟ ٜتٓاٍٚ  (Cyber)تططم اىل إ ايه١ًُ َؿتك١ َٔ 
 .(2)ايططم املػتدس١َ ملطاقب١ ايٓعِ املعكس٠ غٛا٤ َٔ قبٌ ا٫ْػإ اّ ايططم ا٫ي١ٝ

طًح )اهلذُات(، أش اؾاضت ا٫ؾاض٠ اىل َص عٔ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ تػاض٢ٚمل ت     
اىل َصطًح )اهلذُات(  1977دٓٝـ  ٫تؿاقٝاتضايف ا٫ٍٚ ( َٔ ايربتٛنٍٛ اإل49املاز٠ )

ْ٘ قس دا٤ َطًكا، ٚمل ٜهٔ ستسزا باغتدساّ غ٬ح َعني زٕٚ غريٙ، ٚبايتايٞ قس ٜهٕٛ أب

                                                      

د. احسج عبيذ نعسة الفتالوي، اليجسات الديبخانية، دراسة قانؾنية تحميمية بذأن  (1)
 01، ص0213شذؾرات زيؽ الحقؾقية، بيخوت،التحجيات تشغيسيا السعاصخ، م

عمي دمحم كاعؼ السؾسؾي، السذاركة السباشخة في اليجسات الديبخانية، السؤسدة الحجيثة  (0)
 01، ص0214، بيخوت،  1لمكتاب، ط



 وز حجود الحق في الجفاع الذخعي في إطار القانؾن الجوليتجا

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

082 

 بطًٜا ٤ اقًًُٝاغٛاأنإ  نإ، اقًِٝ، ٜتِ اغتدساَ٘ َٔ اٟ ايهرتًْٚٝا اّ غ٬سًا غ٬ح تكًٝسًٜا
، يف سني إ ايػ٬ح ايػٝرباْٞ اشا َا اغتدسّ غٝرتى اثاض٠ ع٢ً ايب٢ٓ اّ حبطًٜا اّ دًٜٛا

ايتشت١ٝ ٚايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ،  شات املػاؽ املباؾط حبٝا٠ ا٫ْػإ ؾٝهٕٛ املسْٕٝٛ يف ٖصٙ 
 .  (1)اذتاي١ اهلسف املػتٗسف يف نٌ ا٫سٛاٍ

املتعًك١ بتٓعِٝ  يتعطٌٝ اٚ تسَري ا٫دٗع٠ ا٫يهرت١ْٝٚ اهلذُات ايػٝربا١ْٝ ٚقس تػتدسّ    
ؾبه١ ايهٗطبا٤ اٚ ستطات املٝاٙ ٚايػسٚز، ؾط٬ عٔ ؾبهات ا٫تصاٍ املدصص١ ي٬ًُس١ 

،  اٚ يًتػٌٗٝ يًكٝاّ بٗذُات َػًش١ تكًٝس١ٜ اٚ َٓؿآت حتتٟٛ ع٢ً َٛاز خطط٠ ادت١ٜٛ
املتٛخا٠ شات َػاؽ حبٝا٠  ايٓتا٥ر اييت ترتنٗا، اش إ ا٫ٖساف َع ٜتعاضض ٖٚصا

 َبسأإ اْٗٝاض ٚ، ٖٚصا ٜعسّ ايتٓاغب َع َا اغتدسّ َٔ ق٠ٛ يطز ايعسٚإ، (2)املسْٝني
  ايتٓاغب غٝ٪زٟ اىل جتاٚظ يف اذتسٚز املطغ١َٛ يًسؾاع ايؿطعٞ.

إ َػاي١ جتاٚظ سسٚز ايسؾاع ايؿطعٞ قس جتس هلا تطبٝكا يف ساي١  ٚميهٔ ايكٍٛ       
ايهرت١ْٝٚ، ٚع٢ً ٚد٘ ارتصٛص اهلذُات ايػٝربا١ْٝ، ؾاشا َا تعطضت زٚي١  اغتدساّ اغًش١

ايطز ب هلا اذتلعتس٣ عًٝٗا ؾإ ايسٚي١ امُل غًش١ تكًٝس١ٜ،بأعسٚإ يمتتًو اغًش١ ايهرت١ْٝٚ 
ا٫  ،ابتسا٤ً با٫عتسا٤مبا ٜتٓاغب َع َا اغتدسَت٘ ايسٚي١ اييت قاَت  ،ع٢ً َصسض ايعسٚإ

ٓهٕٛ اَاّ ساي١ ؾّٛ غٝرباْٞ يطز ايعسٚإ، ذٚي١ اىل ايكٝاّ بٗايس ٖصٙ اْ٘ قس تًذأ
َٚٔ ثِ َػ٪ٚي١ٝ ايتذاٚظ  ساي١ ٚحتكلؾطٚط ايسؾاع ايؿطعٞ،  َٚٔ ثِ اْتؿا٤تٓاغب، اي٬

 ايسٚي١ املتذاٚظ٠ . 

                                                      

 عمى ما يمي: 1422مؽ البخوتؾكؾل االضافي االول التفاقيات جشيف سشة  34تشص م/ (1)
ف اليجؾمية والجفاعية ضج الخرؼ، وتشظبق احكام ىحا )تعشي اليجسات اعسال العش    

البختؾكؾل الستعمقة باليجسات عمى كافة اليجسات في أي اقميؼ تذؽ مشو بسا في ذلػ 
االقميؼ الؾطشي الحج اطخاف الشداع، وتدخي احكام ىحا القدؼ عمى كل عسمية حخبية في 

يؽ او االفخاد السجنييؽ او البخ كانت او في الجؾ ام في البحخ قج تريب الدكان السجني
االعيان السجنية في البحخ كسا تشظبق عمى كافة اليجسات السؾجية مؽ البحخ او مؽ 
الجؾ ضج اىجاف عمى البخ، ولكشيا ال تسذ بظخيقة اخخى قؾاعج القانؾن الجولي التي 

 تشظبق عمى الشداع السدمح في البحخ او الجؾ(.
 .42دابق، صزىخاء عساد دمحم كمشتخ، السرجر ال( 0)
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املتعًك١ بتٓعِٝ  يتعطٌٝ اٚ تسَري ا٫دٗع٠ ا٫يهرت١ْٝٚاهلذُات ايػٝربا١ْٝ  ٚقس تػتدسّ     
٤ اٚ ستطات املٝاٙ ٚايػسٚز، ؾط٬ عٔ ؾبهات ا٫تصاٍ املدصص١ ي٬ًُس١ ؾبه١ ايهٗطبا

 ٖٚصا، اٚ يًتػٌٗٝ يًكٝاّ بٗذُات َػًش١ تكًٝس١ٜ اٚ َٓؿآت حتتٟٛ ع٢ً َٛاز خطط٠ ادت١ٜٛ
، (1)ايٓتا٥ر اييت ترتنٗا، اش إ ا٫ٖساف املتٛخا٠ شات َػاؽ حبٝا٠ املسْٝني َع ٜتعاضض

ايتٓاغب غٝ٪زٟ  َبسأإ اْٗٝاض ٚسّ َٔ ق٠ٛ يطز ايعسٚإ، ٖٚصا ٜعسّ ايتٓاغب َع َا اغتد
  اىل جتاٚظ يف اذتسٚز املطغ١َٛ يًسؾاع ايؿطعٞ.

س٬ٍ زٚي١ ستٌ ايسٚي١ ايطش١ٝ ٚاخطاعٗا إَبسأ ايتٓاغب مبعٝاض  باخت٬ٍٚميهٔ اذتهِ      
ضسٖا، يٓؿؼ ايعطٚف، َٚٔ ثِ َكاض١ْ َكساض ايسؾاع ايصٟ دتأت ايٝ٘ يصس ايعسٚإ املكرتف 

ؾاشا نإ َعاز٫ اٚ اقٌ َٔ شيو املكساض ايصٟ اغتدسَت٘ ايسٚي١ ايطش١ٝ نإ ايتٓاغب ستككا، 
 .(2)اَا اشا نإ املكساض ظا٥سا ع٢ً شيو، ؾتعترب ايسٚي١ املساؾع١ َتذاٚظ٠ سسٚز ايسؾاع ايؿطعٞ
ًش١ ٚقس  ٜٓطبل شيو ؾُٝا يٛ قاَت زٚي١ بٗذّٛ غٝرباْٞ ٚضزت ايسٚي١ املعتس٣ عًٝٗا بأغ

تكًٝس١ٜ ٚيهٓٗا اسسثت اضطاضًا يف ايسٚي١ املعتس١ٜ انرب َٔ تًو اييت اصابتٗا، ٚيبٝإ ايتذاٚظ 
يف ايسؾاع َٔ عسَ٘ امنا حيػب باٯثاض اذتاي١ٝ اٚ اييت قس حتصٌ يف املػتكبٌ، ؾاشا َا نإ 
ضز ايسٚي١ اييت اغتدسَت اغًش١ تكًٝس١ٜ سذُ٘ ٚاغع ايٓطام ٚإ ارتػا٥ط اييت اسسثٗا 

 مبذًُٗا تؿٛم تًو اييت اسسثٗا اهلذّٛ ايػٝرباْٞ غٝهٕٛ يسٜٓا جتاٚظ يف ايسؾاع ايؿطعٞ. 
ٚيهٔ قس ٜجاض ايتػا٩ٍ ؾُٝا اشا قاَت زٚي١ بٗذّٛ غٝرباْٞ ٚقاَت ايسٚي١ ا٫خط٣ بايطز 
بٗذّٛ غٝرباْٞ آخط ؾٌٗ ميهٔ ادتعّ بإ ٖٓاى ساي١ زؾاع ؾطعٞ اّ ساي١ َٔ ايتذاٚظ 

 يًسؾاع ايؿطعٞ؟
ْتؿل َع ايطأٟ ايكا٥ٌ بإٔ ايطنٕٛ اىل َػأي١ ايسؾاع عٔ ايٓؿؼ ٚايًذ٤ٛ ايٝٗا نُربض          

يًكٝاّ بٗذُات غٝربا١ْٝ َطاز٠، ٖٛ اَط صعب َٚعكس يهٕٛ ا٫خري٠ غري َتؿل ع٢ً 
َؿَٗٛٗا ع٢ً صعٝس ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ ٚا٫ْػاْٞ بايصات بسيٌٝ اثبتت٘ ايٛقا٥ع، اش مل 

ت زٚي١ بعًُٝات قتاي١ٝ حتت عٓٛإ ايسؾاع عٔ ايٓؿؼ جملطز تعطضٗا ٜػذٌ بعس إ قاَ
 :. ؾط٬ عٔ إ(3)هلذُات غٝربا١ْٝ

                                                      

 .42زىخاء عساد دمحم كمشتخ، السرجر الدابق، ص( 1)
 .122دمحم محسؾد خمف، السرجر الدابق، ص د. (0)
د. احسج عبيذ نعسة الفتالوي، اليجسات الديبخانية، دراسة قانؾنية تحميمية بذأن  (4)

 .21ص التحجيات تشغيسيا السعاصخ، السرجر الدابق،
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قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ مل تتططم اٚ تٓعِ َػأي١ ايًذ٤ٛ اىل اهلذُات ايػٝربا١ْٝ،      
ٚباغتدساّ ٖصٙ اهلذُات غٓهٕٛ بايؿعٌ بعٝسٜٔ عٔ قٝاؽ ايتٓاغب َٚٔ ثِ بٝإ ايططف 

  اٚظ سسٚز ايسؾاع ايؿطعٞ َٔ عسَ٘.ايصٟ جت
تذاٚظ سسٚز سل ايسؾاع ايؿطعٞ، غٛا٤ انإ ت٫ٚ بس َٔ ايكٍٛ ختاَا إ ايسٚي١ اييت     

ايتذاٚظ باغتدساّ اغًش١ تكًٝس١ٜ اّ اغًش١ ١ْٜٚٛ اٚ ايًذ٤ٛ اىل اهلذُات ايػٝربا١ْٝ، ؾإْٗا 
يصٟ ًٜعّ اص٬ح ايططض، ٫ستاي١ غٛف تٓٗض حبكٗا املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ بؿكٝٗا املسْٞ ا

 باإلضاؾ١غٛا٤ بإعاز٠ اذتاٍ اىل َا ناْت عًٝ٘ اٚ ايتعٜٛض املايٞ َٚٔ ثِ ايرتض١ٝ، 
ٚ أقاز٠ َسْٝني  ّعازٜني ا ؾطاز غٛا٤ اناْٛا اؾطازًاا٭ تًشليًُػ٪ٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ اييت 

 عػهطٜني.
 ةـاخلامت

طعٞ يف اطاض ايكإْٛ ايسٚيٞ َٛضٛع جتاٚظ سسٚز اذتل يف ايسؾاع ايؿ ٓابعس إ تٓاٚي
 ؾأْٓا قس تٛصًٓا اىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚاخط٣ َٔ املكرتسات ْسضدٗا نُا ًٜٞ:

 ايٓتا٥ر:

إ جتاٚظ سسٚز اذتل يف ايسؾاع ايؿطعٞ ٜٓٗض عٓسَا ٜٓتؿٞ ايتٓاغب بني ؾعٌ ايعسٚإ  -1
 ٚايطز عًٝ٘ ؾٝهٕٛ ايطز اؾس غٛا٤ بايططٜك١ اٚ بايٛغ١ًٝ.

يؿطعٞ َع ٚدٛز ايكصس ادتٓا٥ٞ اٟ اي١ٝٓ املػبك١ ٚايتصُِٝ ع٢ً إ جتاٚظ ايسؾاع ا -2
  .امنا ٜؿهٌ دطمي١ زٚي١ٝ اذتام ا٫ش٣ ٚايططض

يهٞ تٓٗض ساي١  ايتذاٚظ يف ايسؾاع ايؿطعٞ ٫ بس َٔ إ تهٕٛ ايسٚي١ املساؾع١ ٜتٛاؾط  -3
 .يسٜٗا ايكصس ادتٓا٥ٞ اٟ مبع٢ٓ إ تهٕٛ اي١ٝٓ غ١٦ٝ ساضط٠ ابإ ايطز ع٢ً ايعسٚإ

٫ ميهٔ إ ْهٕٛ اَاّ ساي١ ايسؾاع ايؿطعٞ ؾُٝا يٛ اغتدسَت ايسٚي١ اييت تعطضت    -4
يًعسٚإ ابتسا٤ اغًش١ شات ق٠ٛ تسَري١ٜ ٖا١ً٥ نأغًش١ ايسَاض ايؿاٌَ اٚ قاَت بٗذُات 

 غٝربا١ْٝ.
 ايتٛصٝات

ايٓص يف ايٓعاّ ا٫غاغٞ يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ع٢ً جتطِٜ اغتدساّ اهلذُات  -1
 ا١ْٝ.ايػٝرب
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ا٫ؾاض٠ يف ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ارتاص١ بايكإْٛ ايسٚيٞ ا٫ْػاْٞ اىل سعط َٗامج١  -2
 ٚغا٥ٌ ا٫تصا٫ت ا٫يهرت١ْٝٚ بٛصؿٗا شات متاؽ َباؾط حبٝا٠ املسْٝني.

تصٓٝـ اغتدساّ اهلذُات ايػٝربا١ْٝ ع٢ً اْٗا اغتدساّ يًك٠ٛ، ٚبايتايٞ خطٛع  -3
 .ايسٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ ايؿطز١ٜ َػتدسَٞ اهلذُات ايػٝربا١ْٝ يًُػ٪ٚي١ٝ

 ادرـاملص
 ا٫ٚ: بايًػ١ ايعطب١ٝ

 ايهتب: -أ
ز. ابٛ ارتري امحس عط١ٝ عُط، ْعط١ٜ ايططبات ايعػهط١ٜ ا٫غتباق١ٝ )ايسؾاع ايٛقا٥ٞ(  -1

 يف ض٤ٛ قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ املعاصط، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، ب.ت. 
يسٚي١ٝ  يف ض٤ٛ ايكإْٛ ايسٚيٞ ادتٓا٥ٞ ٚايؿطٜع١ امحس عبس ايهطِٜ عجُإ، ادتطا٥ِ ا -2

 2009ا٫غ١َٝ٬، زاض ايهتب ايكا١ْْٝٛ، ايكاٖط٠،
ز. امحس عبٝؼ ْع١ُ ايؿت٬ٟٚ، اهلذُات ايػٝربا١ْٝ، زضاغ١ قا١ْْٝٛ حت١ًًٝٝ بؿإٔ  -3

 .2018ايتشسٜات تٓعُٝٗا املعاصط، َٓؿٛضات ظٜٔ اذتكٛق١ٝ، بريٚت،
يكإْٛ ايسٚيٞ ا٫ْػاْٞ، َٓؿٛضات ظٜٔ اذتكٛق١ٝ، ز. امحس عبٝؼ ْع١ُ ايؿت٬ٟٚ، ا -4

 .2019، 1بريٚت، ط
، زاض ايٓٗط١ 1ستُس املٗسٟ باهلل، ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًكطا٤ ايسٚيٞ ادتٓا٥ٞ، ط سز. امح -5

 ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠
ز. ض٩ٚف عبٝس، َباز٨ ايكػِ ايعاّ يف ايتؿطٜع ايعكابٞ املصطٟ،  زاض ايؿهط ايعطبٞ،  -6

 بسٕٚ غ١ٓ ْؿط. 
  مؤسسة،  تطمج١ ستُس ؾتشٞ خطط، اي١ٜٚٛٓ ا٭غًش١ ،غريانٛغاإّ  ٜـدٛظ -7

 .2015، 1، طٚايجكاؾ١  يًتعًِٝ  ٖٓساٟٚ
، زاض ايػ٬ّ، بػساز، 1، ط1غاَٞ ايٓصطاٟٚ، املباز٨ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات،ز ز. -8

1977 . 
، َٓؿأ٠ املعاضف، ايسٚيٞ غاَٞ داز ٚاصٌ، اضٖاب ايسٚي١ يف اطاض ايكإْٛ ز. -9

 .   2003 غهٓسض١ٜ،ا٫
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 .1985، املٓاظعات ايسٚي١ٝ، َطبع١ زاض ايكازغ١ٝ، بػساز، غٌٗٝ سػني ايؿت٬ٟٚ ز.  -10
ؾاضٍ ضغٛ، ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، تطمج١ ؾهط اهلل خًٝؿ١، ا١ًٖٝ٫ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،   -11

 .1982بريٚت، 
يسٚي١ٝ ؾطٜـ عتًِ، ايكإْٛ ايسٚيٞ ا٫ْػاْٞ زيٌٝ يٮٚغاط ا٫نازمي١ٝ، ايًذ١ٓ ا  -12

 .2006 يًصًٝب ا٫محط، دٓٝـ،
عًٞ سػني خًـ ٚ ز. غًطإ عبس ايكازض ايؿاٟٚ، املباز٨ ايعا١َ يف قإْٛ   -13

 ،ح ايعًُٞ، َطبع١ ايطغاي١، ايهٜٛتايعكٛبات، ايعطام، ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبش
1982. 

١ عًٞ ستُس ناظِ املٛغٟٛ، املؿاضن١ املباؾط٠ يف اهلذُات ايػٝربا١ْٝ، امل٪غػ  -14
 . 2019، بريٚت، 1اذتسٜج١ يًهتاب، ط

 .  1977، 1ستُٛز صتٝب سػ ي، َؿطٚع قإْٛ ايعكٛبات، ايكػِ ايعاّ، ط  -15
 -ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًذطمي١ ايسٚي١ٝ-ز. َٓتصط غعٝس محٛز٠، احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ -16

 . 2006أسهاّ ايكإْٛ ايسٚيٞ ، زاض ادتاَع١ ادتسٜس٠، ا٫غهٓسض١ٜ، 
ُت ابطاِٖٝ ايػعسٟ، ايكإْٛ ايسٚيٞ ا٫ْػاْٞ ٚدٗٛز اجملتُع ايسٚيٞ يف ز. ٚغاّ ْع -17

 .2015تطٛضٙ، زاض ايؿهط ادتاَعٞ، ا٫غهٓسض١ٜ، 
 ايبشٛخب ـ 

ز. خايس عهاب سػٕٛ ٚخايس غًُإ دٛاز، ايسؾاع ايؿطعٞ يف اطاض احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥  -1
( اشاض 1( ادتع٤)2)( ايعسز1( ٚاجملًس)1ايسٚي١ٝ، زت١ً داَع١ تهطٜت يًشكٛم، ايػ١ٓ)

2017 
ضعس ؾذط ؾتٝح ايطاٟٚ ٚز. سػٔ ستُس صاحل، ساي١ ايططٚض٠ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ  ز. -2

 2015( انتٛبط،7(، ايعسز)22ادتٓا٥ٞ، زت١ً داَع١ تهطٜت يًعًّٛ ا٫ْػا١ْٝ، اجملًس)
طاضم ادتاغِ ٚز. امحس ظٖري ؾا١َٝ، ايسؾاع ايؿطعٞ ايٛقا٥ٞ َٚس٣ َؿطٚعٝت٘ يف  -3

  2014، 6، ايعسز36قات ايسٚي١ٝ، زت١ً داَع١ ايبعح، اجملًس ايع٬
ز. ستُس ْٜٛؼ ايصا٥ؼ، سل اغتعُاٍ ايسؾاع ايؿطعٞ ٚاغتدساّ ايك٠ٛ يف ايع٬قات  -4

، 12، ايػ9١ٓذتكٛم، زتًس ايسٚي١ٝ، زت١ً ايطاؾسٜٔ يًشكٛم، داَع١ املٛصٌ، ن١ًٝ ا
 .2007 ،34ايعسز
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 ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ:دـ ـ 
١َٝٓ، ايسؾاع ايؿطعٞ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ، ضغاي١ َادػتري، ن١ًٝ ايعُطٟ ظقاض  -1

  2011اذتكٛم ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ، داَع١ ا٫خ٠ٛ َٓتٛضٟ، ادتعا٥ط، 
ظٖطا٤ عُاز ستُس نًٓرت، املػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ايٓاؾ١٦ عٔ اهلذُات ايػٝربا١ْٝ، ضغاي١  -2

 2016َادػتري، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ ايهٛؾ١، 
ُٛز خًـ، سل ايسؾاع ايؿطعٞ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ادتٓا٥ٞ، اططٚس١ ستُس ست ز. -3

 ،1973زنتٛضاٙ، ن١ًٝ اذتكٛم، داَع١ ايكاٖط٠،
 ز ـ ايٛثا٥ل ايسٚي١ٝ

 1919َٝجام عصب١ ا٫َِ غ١ٓ  -1
 1945َٝجام ا٫َِ املتشس٠ غ١ٓ  -2
 1954َؿطٚع َس١ْٚ ادتطا٥ِ املد١ً بػًِ ا٫ْػا١ْٝ ٚآَٗا غ١ٓ  -3
 ١1998 ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ غ١ٓ ايٓعاّ ا٫غاغٞ يًُشهُ -4
 1977ايربتٛنٍٛ ا٫ضايف ا٫ٍٚ ٫تؿاقٝات دٓٝـ غ١ٓ  -5
ؾت٣ٛ سته١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ بؿإٔ َؿطٚع١ٝ ايتٗسٜس با٭غًش١ اي١ٜٚٛٓ اٚ اغتدساَٗا عاّ  -6

 .218/51، ايٛثٝك١ٕ،ادتُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠، ايسٚض٠ اذتاز١ٜ ٚارتُػ1996ٛ
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