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 الملخص
 

لة الدولة ءساغَت مشروع وأركاهنا، ومت عرض مشكلة للبحث متمثلة يف عدم م  العن الفعل تناولت ىذه الدراسة ادلسؤولية الدولية 
لة ءركان اليت بتوافرىا ديكن مساأو األوعدم وضوح العناصر  اليت تتسبب يف أضرار للدول األخرى نتيجة لفعلها الغَت مشروع

اف للوصول إىل حل ذلذه ادلشكلة متمثلة يف بيان مسؤولية الدولة عن األضرار اليت تتسبب فيها لغَتىا من د، ومت وضع أىالدولة
الدول، وبيان العناصر أو األركان ادلكونة ذلا حبيث إذا توافرت ىذه األركان تكون الدولة مسؤولة عن األضرار اليت تسببت فيها 

ومن أىم  اليت تفسر سبب ادلسؤولية الدولية.لك بتحليل النظريات ذو  تباع ادلنهج التحليليااف مت دىلغَتىا. ولتحقيق ىذه األ
لتزامو أو التزام دويل ينشيء رابطة قانونية بُت الشخص القانوين الدويل الذي أخل باإن اإلخالل ب :النتائج اليت مت التوصل إليها ىي

 .حدث اإلخالل يف مواجهتو توجب على األخَت أن يطالب األول بالتعويض متنع عن الوفاء بو والشخص القانوين الذيا
 

 مفتاح الكلمة: المسؤولية الدولية، أركان المسؤولية، القانون الدولي، التعويض. 
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Abstract 

 

This study discusses international responsibility for illegal actions and its governing 

principles. It is based on the refusal of governments to accept responsibility of the harm they 

caused to other countries as a result of their illegal actions. It is also based on the absent of 

clear guidelines and principles that could be used to determine the nature of responsible for 

such actions. The objective of this study is to explain the nature of responsibility of the 

countries that cause harms to other countries. It also aims at explaining the principles 

governing this responsibility. This study uses analysis approach methodology in order to 

analyze theories which determine the scope of this international responsibility. This study 

concludes that countries that violate or refuse to commit themselves to international laws will 

have to abide to laws accepted by the international communities and the countries being 

violated will have full right to demand compensation from their aggressors. 

 

Keyword : International Responsibility, Staff Responsibility, International Law, 

Compensation. 
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 المقدمة

 

الفرد يف ىذا الوجود، حقيقة اجتماعية، تتجو إليو كافة النظم والقوانُت لضمان حريتو منسجمة مع حرية إن 
قواعد معينة يف نطاق وعيو وإدراكو  ،ذلذا صلد القوانُت قاطبة، ترسم لسلوك اإلنسان يف شلارستو حريتو ؛اآلخرين

وقد رتب القانون . كانت، أو امتناعًا عن عمل  واختياره، وتسائلو إذ ىو خرج عن ىذه القواعد بأفعالو أعمالً 
عتداء على حرية األفراد، إمنا ىو عسف يوجب ادلساءلة يف إذ أن اإل .لة عقاباً، قائمًا على العدلأعلى ىذه ادلس

قًتافو اختيار القائمة لدى الفاعل عند وال ،ىذا العقاب يراعي يف فرضو، درجة احلرية حدود العقاب ادلقرر.
مستهدفاً ؛ وضد اجلردية معاً  ،وىذا العقاب الذي يقرره اجملتمع، إمنا يقرره دفاعًا عن نفسو ضد اجملرم  .اجلردية

  ضمان سالمة البقاء للمجتمع.
 

أو  ،أو ناقصة ،تأخذ صورًا عديدة، تبعًا للمسؤولية، سواء كانت مسؤولية تامة ىذه الوسيلة العقابية
القدم،  فادلسؤولية قائمة يف احلياة منذ فتأخذ حسب اجملرم، صورة الردع، أو اإلصالح، أو الستئصال. ة.معدوم

أو أن يكون مردىا ربقيق عقاب يهدف ضلو غاية  ،حيث تكون ىدفًا للعقاب ،نتقاموسواء كان مردىا فكرة ال
وتضبط أفعالو، وربدد لو ادلباح  ،توألنو ل يتصور أن يًتك اإلنسان ىكذا دون قواعد ربدد تصرفا ؛اجتماعية
 واحملظور.

 

ن فكرة ادلسؤولية فكرة قددية عرفها اليونان والرومان والفرس، وكانت ادلسؤولية يتسع نطاقها إوالواقع ، 
ىذا يف الوقت  .(15 -14ص، 1971 :عبد السالم التوخي) باإلضافة إىل اإلنسان ،واجلماد ،لديهم لتشمل احليوان

فما ربدثو  ؛وقد أمجع األئمة على ذلك ،الشريعة اإلسالمية أن ل مسؤولية على غَت اإلنسان الذي قررت فيو
ففي ىذه احلالة، مسؤولية الفعل الضار تقع على  .البهيمة بعملها ىدر، إل إذا كان نتيجة رعونة وإمهال صاحبها

حيث ل يعتد  ،أحكام القوانُت احلديثةوىو ما استقرت عليو  ،ستنادًا دلبدأ "ادلسؤولية التبعية"ا صاحب البهيمة
 إل يف مواجهة اإلنسان احلي. ،بادلسؤولية اجلنائية يف العصر احلديث، وما يًتتب عليها من جزاء

 

وقد أدى تطور اجلماعات الوطنية يف القرون األخَتة إىل نشأة التمييز بُت جسد اإلنسان وذمتو ادلالية يف 
نوع لو من األمهية واخلطر حبيث يستوجب توجيو  ؛ونيةننوعُت من القواعد القا رلال العقاب، ومن مث التمييز بُت

ونوع يكتفي عند اإلخالل بو، بتوقيع  ؛أو حرية اإلنسان ادلخل بالقاعدة )ادلسؤولية اجلنائية( ،اجلزاء إىل جسد
 .(351ص ،1995 :احلميدزلمد سامى عبد ) اجلزاء على الذمة ادلالية للمخل بالقاعدة فحسب )ادلسؤولية ادلدنية(
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بل أن ادلسؤولية  ،بُت ادلسؤولية اجلنائية وادلسؤولية ادلدنية ،وبذلك نشأت التفرقة يف النظم القانونية الداخلية احلديثة
  نوعُت، مها: الدولية تنقسم إىل

 
ويف تلك احلالة تسأل الدولة   ؛ولية الدولية تكون مباشرة عندما زبل الدولة بأحد التزاماهتا الدوليةؤ ادلس .1

واليت تسبب إليها  ،أو شلثليها ،أو موظفيها ،عن األعمال غَت ادلشروعة الصادرة عن أجهزهتا الداخلية
وتعد ىذه الصورة ىي الصورة . (193-189ص ،1998)صالح شليب: .مباشرة وفقًا ألحكام القانون الدويل

  .ولية الدوليةؤ الطبيعية للمس

ولية األعمال غَت ادلشروعة الصادرة عن ؤ غَت مباشرة عندما تتحمل الدولة مس تكون الدوليةولية ؤ ادلس .2
ولية ؤ ومثال ذلك مس .ولية وجود رابطة قانونية خاصة بُت ىاتُت الدولتُتؤ دولة أخرى، وتفًتض تلك ادلس

لية الدول احلامية عن و ؤ ربادية عن األعمال غَت ادلشروعة الصادرة عن الوليات ادلكونة ذلا، ومسالدولة اإل
عن  ،أو القائمة بالوصاية ،ولية الدولة ادلنتدبةؤ تصرفات الدولة احملمية ادلخالفة للقانون الدويل، ومس

 ،1987 عبد اهلل العوضي: )بدرية أو النتداب ،األعمال غَت ادلشروعة الصادرة عن الدول ادلشمولة بالوصاية
 .(282-218 ص

 

 في القانون الدولي  وأركانهاأساس المسؤولية الدولية 

 
، يف أوروبا يف العصور الوسطى، كانت  (385 ص، 1973)عبدالعزيز سرحان:  من الثابت تارخيياً، أن ادلسؤولية الدولية

ادلكونُت للجماعة اليت  ؛تقوم على التضامن ادلفًتض بُت كافة األفراد collective responsibilityمسؤولية مجاعية 
أن يلجأ الفرد الضحية إىل  ،قتضاء التعويضوكانت الصورة ادلألوفة إل .وقع الفعل الضار من أحد أعضائها

 ،1995)زلمد سامي عبداحلميد:  نتقامالسلطات ادلختصة يف دولتو ىو لكي حيصل منها على ما يسمى خبطاب ال

حىت أواخر القرن  ،بيةو نتقام مطبقاً يف سائر الدول األور وقد ظل نظام خطابات اإل .Letter of reprisal (365ص
اليت  ،اليت تأخذ بقاعدة ادلسؤولية الشخصية ؛السابع عشر، إىل أن مت العدول عنو ربت تأثَت التعاليم اإلسالمية

رة از تزر و  "ول :استنادًا لقولو تعاىل  236)ص ،1986 :جعفر عبد السالم) سبنع مؤاخذة أحد األفراد بذنب مل يقًتفو
 .15)اإلسراء: )".وزر أخرى
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 -:أساس المسؤولية الدولية
 ذباىُت رئيسيُت على النحو التايل:اختلف الفقو الدويل يف ربديد أساس ادلسؤولية الدولية إىل ا

 

 (259ص، 1962ىيف:  )علي صادق أبو نظرية الخطأ  .1

 

أن القانون الدويل ل يقر بأن ل يقو و  ؛أدخل مفهوم اخلطأ يف القانون الدويللقد كان )جروسيوس( ىو أول من 
كأية مجاعة   ،إن اجلماعة الدولية .يلتزم الشخص بناء على تصرفات اآلخرين إل إذا كان ىو نفسو قد أخطأ

لدولة على ولية اؤ جروسيوس يقيم مس .سأل عن تصرف أحد أفرادىا إل إذا نسب إليها خطأ أو إمهالل ت   ،أخرى
  أم ألهنا مسحت بتهريب ادلخطئ من العقاب. ،سواء بسبب إمهاذلا يف منع التصرف ؛شًتاكأساس ال

 

فاخلطأ ىو األساس  .ولية على اخلطأؤ يستند إىل األفكار الرومانية اليت تقيم ادلس ،إن رأي جروسيس ىذا
وقد كان  .الدولية يف القوانُت الوطنية احلديثةولية ؤ أساس ادلس ،ستثناءاتالذي أصبح مع بعض التعديالت وال

 ولية الدولية إىل هناية القرن التاسع عشر.ؤ اخلطأ ىو األساس ادلقبول للمس
 

ولية الدولة يف احلالت اليت تشًتك فيها مع األفراد ؤ يف مس ثسيما إذا حب   ل ؛إن نظرية اخلطأ ذلا مثاليها
ولية الدولية ؤ كرد فعل للنظرية األدلانية بشأن ادلس  ،متدت بنظرية اخلطأاوغالب الظن أن احلياة  .رتكاب اخلطأايف 

تقيم ل ذلك أن نظرية اخلطأ  .سأل بالتضامن عن الضرر الذي يسببو أحد أفرادىاأي أن اجلماعة ت   ؛للجماعة
ومن مث فهي هتدم الزعم  ،أو التقصَت ،أو الغش ،كاإلمهال  ؛ول خطأ وأسهم فيوؤ رتكب ادلسإولية إل إذا ؤ ادلس

 ،ولية مجاعية عما يصيب دولة أخرىؤ سألون مسعلى أساس أن الدولة ورعاياىا ي   ،األدلاين الذي يربر أعمال الثأر
 .(468ص، 1995:زلمد سامي عبد احلميد) رمن أضرا ،أو رعاياىا

 

ادلسؤولية الدولية وفقاً ذلذه النظرية ل تًتتب إل إذا قامت الدولة خبطأ أضر بغَتىا من الدول، وىذا يعٍت 
أن الواقعة اليت تولد ادلسؤولية الدولية جيب إىل جانب عدم مشروعيتها أن تكون خطأ، كاإلمهال والغش أو 

تؤسس على اخلطأ، وأن الدولة تكون مسؤولة عن فَتى بأن ادلسؤولية الدولية ل جيب أن  أما الباحثالتقصَت. 
تصرفاهتا اليت تتسبب يف أضرار حىت ولو مل ترتكب أي خطأ دبعٌت ادلسؤولية تًتتب عن العالقة بُت نشاط الدولة 

 والفعل الضار.
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 نظرية المخاطر والمسؤولية الموضوعية  .2

 
وتأسيس ادلسؤولية  ،والشخصية ،البحث النفسيةستبعاد مجيع أوجو ا" نظريتو القائمة على أساس قدم "أنزيلويت

جيب بل ويكفي أن تكون الدولة من )فسَتى أنو  .وىي سلالفة القانون الدويل ؛الدولية على معيار موضوعي
" فإن "أنزيلويت ،وهبذا التأكيد (.الناحية ادلوضوعية السبب يف وقوع سلالفة للقانون الدويل، لكي تنشأ مسؤوليتها

 مسَت زلمد فاضل:).دلعرفة إىل أي حد كانت الدولة تقصد إتيان الفعل ؛ائدة من البحث عن اإلرادةيقصد أنو ل ف

وبُت ، اليت تقوم بُت نشاط الدولة ؛مسؤولية الدولة على رلرد عالقة السببية أي أن النظرية، تبٍت. (41ص، 1976
: بدرية عبد اهلل العوضي).فهي مسؤولية ذات مسة موضوعية، وتستند إىل فكرة الضمان .الفعل ادلخالف للقانون الدويل

ليس شرطاً، ول يؤثر على  ،أي تعمده اإلضرار ،وتدليو ،وبالتايل، فإن سوء نية ادلوظف الرمسي (272ص،1178
 .ترتب ادلسؤولية، وإن كان يفيد يف إثبات نسبة الفعل إىل الدولة

 
فهي ربظى  ،ولذا ؛يف ادلرحلة ادلعاصرة ،النظرية ىي أقرب النظريات إىل واقع احلياة الدوليةن ىذه إواحلق، 

وأحكام احملاكم الدولية، وخباصة زلكمة العدل الدولية،  ،تأييد كبار الفقهاء، و بتأييد كبَت يف فقو القانون الدويل
، 1990  احلميد عشوش، عمر أبو بكر باخشب:أمحد عبد ).وآراء شلثلي الدول يف مؤسبرات تقنُت القانون الدويل

 .(526ص
 

على الرغم من وجاىة ىذه النظرية، إل أنو يؤخذ عليها أهنا نظرية عند تقدير نظرية ادلوضوعية؛ صلد أنو 
ومن مث  ؛بصرف النظر عن خطأ الدولة ،حيث تقيم ادلسؤولية على ضمان مطلق للمضرور ؛تتسم بالسعة الزائدة
زلمد ) ادلسؤولية على أخطاء الدولة زالت تبٍت واليت ل ،كثَت من األوضاع يف اجملتمع الدويلفهي ل تتمشى مع  

  .(885-876ص ،1973 طلعت الغنيمى:
 

ن اذباىًا جديدًا قد ظهر يف فقو إ ،من اجلدير بالذكر، فإنو نظرية ادلخاطر أو ربمل التبعةأما خبصوص 
ستثنائية، إينادى بإمكانية قيام ادلسؤولية الدولية، إذا ما صدر من الدولة فعل ديثل خطورة  ،القانون الدويل العام

 ،ذباه مثاًل لألفعال ادلشروعةويضرب أنصار ىذا اإل .ولو كان الفعل يف ذاتو مشروعاً   ،نتج عنو ضرر لدولة أخرى
واألقمار  ،كإطالق الصواريخ  ي؛الفضاء اجلو رتياد إوأنشطة  ،بالنشاط الذري بشىت صوره ،ستثنائيةذات اخلطورة اإل

 .(367ص، 1995 زلمد سامي عبد احلميد:)ء وسفن الفضا ،الصناعية
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فيما يتعلق دبدى صالحية أي منها، لتكون أساسًا للمسؤولية الدولية،  ستعراض النظريات السابقة،ابعد 
تصال، ويف الطفرة العلمية تالحقة يف وسائل الديكن القول، بأن واقع العالقات الدولية اليوم، ويف ظل التطورات ادل

 ،ل تصلح دائمًا ويف كل احلالت ،التكنولوجية اذلائلة اليت يعيشها العامل اليوم، فإن أيًا من ىذه النظريات منفرة
فنظرية اخلطأ، رغم ما هبا من قصور وما وجو إليها من نقد، إل أنو  لتكون أساساً للمسؤولية الدولية، كمعيار عام.

 اتجاىل وجودىا ألهنا ل تزال أساسًا للمسؤولية الدولية يف كثَت من القضاينعلى الرغم من ذلك ل ديكن أن 
ما كانت  لتزامات الدولية، إذاوخباصة فيما يتعلق بإثبات اإلخالل بال (.276ص،1987 بدرية عبد اهلل العوضي:)
أنو وإن كانت النظرية ادلوضوعية ىي  . بالتايل، يبدو(267ص، 1995  زلمد سامى عبد احلميد:) ةلتزامات ببذل عنايا

إمكانية صالحية  ي، إل أن ىذا ل ينف(385ص، 1973 العزيز سرحان: عبد) األكثر رسوخًا اآلن واألكثر أنصاراً 
 وكذا نظرية ادلخاطر وربمل التبعة. ،لتكون أساساً للمسؤولية الدولية ،"نظرية اخلطأ" يف بعض احلالت

 
أن أساس ادلسؤولية الدولية جيب أن يبٌت على أساس التكافل والتكامل بُت ىذه النظريات.  يرى الباحث

لة أخرى أي يتم األخذ هبا رلتمعة ألنو إذا أخذنا بنظرية اخلطأ منفردة. مثاًل إذا ارتكبت الدولة أي خطأ ضد دو 
لكن ىذا الفعل اخلاطئ مل يتسبب يف ضرر. ىل تعترب الدولة مسؤولة عن ىذا الفعل اخلاطئ الذي مل يتسبب يف 
ضرر؟ كذلك إذا أخدنا بالنظرية ادلوضوعية منفردة. مثاًل إذا قامت الدولة دبخالفة إحدى قواعد القانون الدويل 

 زبطئ، فهل ستكون الدولة مسؤولة عن الضرر الواقع؟ فتسببت يف ضرر لدولة أخرى، ولكن اتضح أن الدولة مل
واجلواب ىو أن يتم األخذ باإلثنُت معاً، فلكي يتم مساءلة الدولة عن األفعال غَت ادلشروعة اليت تقوم هبا ضد 

 دولة أخرى، جيب أن يكون فعل الدولة فعال خاطئا، وسلالفا للقانون الدوىل، وذلك بانتهاك قاعدة من قواعده. 
 

 -:لمسؤولية الدوليةاكان أر 
 

؛ العمل غَت مشروع دولياً ن يكون أ؛ و نسبة الفعل إىل الدولة ىي: ،تقوم ادلسؤولية الدولية على ثالثة أركان
 . الضررو 
 

  :نسبة الفعل إلى الدولة

 
إمنا جيب أن يسند الفعل أو ينسب إىل  ،أي غَت مشروع ؛ل يكفي للقول بوجود ادلسؤولية أن يكون العمل ضاراً 

 وففي التشريعات الداخلية، يشًتط القانون إسناد الفعل إىل شخص ما إلمكان قيام ادلسؤولية يف مواجهت .دولة
 .(528، 527ص،  1990 :احلميد عشعوش، عمر أبو بكر باخشب أمحد عبد)
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أن يكون العمل منسوبًا إىل دولة، بل جيب أن تكون ىذه الدولة تامة  يومن نافلة القول أنو ل يكف
ذلك أهنا مل تعد من شخصيات القانون  ؛سأل عن أعماذلال ت   ،رباديةاالسيادة واألىلية. فالدولة ادلنضمة إىل دولة 

ذلك أهنا ل سبارس ؛ أعماذلاسأل عن ل ت   ،والدولة منقوصة السيادة .رباديةال ةسأل عنها الدولالدويل العام، وإمنا ت  
فيجب أن ينسب  .نتداب أو بالوصايةسأل عنها الدولة القائمة باحلماية أو بالحقوق الدولة التامة األىلية، وإمنا ت  

ل عن أعمال سلطاهتا الثالث أسأن الدولة ت   ،معٌت ىذا .العمل إىل دولة مستقلة تامة األىلية أو السيادة
سأل يف بعض األحيان عن أعمال األفراد العاديُت، أو ادلوظفُت كما ت    ؛القضائية( -التنفيذية  –)التشريعية 

 الرمسيُت على النحو التايل:
 

 مسؤولية الدولة عن سلطاتها الثالث 

 

 : ادلسؤولية عن أعمال السلطة التشريعية  .1

 
يكون ىذا القانون ساريًا ونافذاً  ،عندما تقوم السلطة التشريعية بإصدار قانون يف احلدود اليت رمسها دستور الدولة

القوانُت الصادرة عن  ىلقتت ،إل أن قواعد القانون الدويل ؛داخل إقليم الدولة ،يف مواجهة ادلخاطبُت بأحكامو
على أهنا تصرفات أو وقائع تعرب عن إرادة الدولة ادلعنية، أو على أهنا مظهر من مظاىر  ،السلطة التشريعية لدولة ما

عن الدولة،  اصادر  ،غَت مشروع ربت عمالً عت  ا ،أو سللة بو ،لتزام دويلكانت ىذه القوانُت سلالفة لفإن   ؛نشاطها
األجانب من غَت أن يعوضهم  ملكية صدور قانون داخلي بنزع ؛ومن قبيل ذلك .سأل الدولة دوليًا عنوومن مث ت  

ولية الدولة ؤ ومس .(309ص، 1971 عامر:حامد سلطان. عائشة راتب. صالح الدين ) عن شلتلكاهتم التعويض الكايف
بل سبتد  ؛ليست مقصورة على القوانُت اليت تصدرىا سلطتها التشريعية بادلخالفة ألحكام القانون الدويل فحسب

إذا ما  (158ص ،1994نبيل بشَت:) ة تأسيسية وطنيةعيأيضًا إىل أحكام دستورىا، واليت تكون غالبًا من وضع مج
ولية الدولية للدولة عن ؤ وكما تًتتب ادلس .دبوجب القانون الدويل ،لتزامات الدولةجاء سلالفًا كلو أو بعضو إل

وليتها الدولية أيضًا عندما تًتاخى ؤ فإنو تًتتب مس ،لتزاماهتا الدوليةإصدار سلطتها التشريعية لقانون سلالف إل
 .إذا كان إصدار ىذا القانون تستلزمو تعهدات الدولة الدولية ،ن ماأو سبتنع عن إصدار قانو  ،سلطتها التشريعية

 .(309ص ،1971 حامد سلطان. عائشة راتب. صالح الدين عامر:) ولية الدولة دولياً ؤ ففي ىذه احلالة أيضاً تثار مس
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التشريعية،  الصادرة من سلطتها الدولة مسؤولة عن كافة التصرفات غَت ادلشروعة دولياً  أن يرى الباحث
رىا قوانُت تتعارض مع اللتزامات اصدإك سواء أكان التصرف أو العمل الصادر عن السلطة التشريعية إجيابياً 

 متنع الربدلان عنا. كما لو القوانُت الضرورية لتنفيذ التزامات الدولة دولياً  الدولية، أم سلبيًا كامتناعها عن إصدار

بد  اعتمادات مالية معينة ل متنع عن ادلوافقة علىاتنفيذ معاىدة معينة، أو بد من صدوره ل ادلوافقة عن تشريع ل
 .منها لتنفيذ التزامات الدولة يف اجملال الدويل

 
 : ادلسؤولية عن أعمال السلطة القضائية  .2

  -:تسأل الدول عن التصرفات الصادرة عن سلطتها القضائية وذلك يف األحوال اآلتية
 

، كما لو لتزامات الدولة الدوليةأحد احملاكم التابعة لدولة ما حكمًا بادلخالفة ليف حالة إذا ما أصدرت 
ورفضت احملاكم العمل تفاقية دولية اختصاص الدولة زلدداً يف ا، أو كما لو كان أخضعت شلثاًل دبلوماسياً لقضائها

أو إذا أمهلت احملاكم تطبيق القانون الدويل أو طبقتو تطبيقاً  ، (361ص ،1998 :عبد الكرمي الداحول) تفاقيةهبذه ال
 حالة إنكار العدالة بالنسبة لألجانب ويظهر إنكار العدالة يف الصور اآلتية: ذلك ومثال على .خاطئاً 

 

 أو منع الدفاع عن حقوقهم ،حرمان األجانب من حق اللجوء إىل القضاء. 
  كما لو رفضت احملكمة الفصل يف دعوى  ،ضماناتووجود نقص واضح يف إجراءات التقاضي أو 

إذا حوكم  ؛األجنيب، أو كان ىناك تأخَت مغايل يف سَت القضاء، أو على العكس من ذلك
إذا كان  ،األجنيب بسرعة زبل حبقو يف الدفاع، أو حوكم بواسطة زلكمة أنشئت خصيصًا لذلك

 .الذي صدر دلصلحة األجنيبل يتوافر أمامها ضمانات الدفاع، أو إذا مل ينفذ احلكم 

 مدفوعة بروح   ،كما لو كانت أحكام احملاكم الوطنية  ،تسام حكم احملكمة بالظلم الفاحشإ
 .كراىية األجانب والرغبة يف اإلساءة إليهم

  عند البعض، بعض التصرفات واليت إن مل تصدر من زلاكم  –كما من قبيل إنكار العدالة
أو عدم زلاكمة  ،كتوقيع العقوبة على األجنيب دون زلاكمة  ،عدالةالدولة إل أهنا مرتبطة بتوزيع ال

، 1998 :جابر إبراىيم الراوي) أو فرارىم من العقاب ،كبت ضد أجنيبرت  إولُت عن جردية ؤ ادلس

 .(46ص
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كام متعارضة مع األحتسأل عن األحكام اليت تصدرىا زلاكمها إذا كانت ىذه  الدولةأن  يرى الباحث
ادلبدأ يشكل قاعدة  الدويل العام. وىنا ل ديكن للدولة الحتجاج دببدأ استقالل القضاء، ألن ىذاالقانون  قواعد

ذه العالقة. هبالدولة ول شأن للدول األجنبية  داخلية تطبق يف نطاق عالقة السلطة القضائية بغَتىا من سلطات
 .كوحدة مسؤولة عن تصرفات سلطاهتا ادلختلفةالدولية تواجهها الدول األخرى   مث ألن الدولة يف ميدان العالقات

كل ىذه احلالت تسأل  كان األجنيب ديثل أمام احملاكم الوطنية بصفتو مدعيًا أو مدعى عليو أو متهماً، ويف ودلا
الدولة. كما لو أخضعت لقضائها شلثاًل  الدولة إذا كان يف أحكام زلاكمها إخالل بالتزام دويل ملقى على

يف اتفاقات دولية وخرجت احملاكم على ىذه التفاقات، أو ًً  كما لو كان اختصاص الدولة زلددا، أو  دبلوماسياً 
 .القانون الدويل أو طبقتو تطبيقاً خاطئاً  أمهلت احملاكم يف تطبيق

 

 المسؤولية عن أعمال السلطة التنفيذية:   .3
 

كانت ىذه أجيابية أو السلبية اليت تصدر عن سلطتها التنفيذية، سواء ولية الدولية للدولة عن األعمال اإلؤ تثار ادلس
يستوي  .األعمال قد صدرت عن سلطتها ادلركزية أو احمللية، أو سواء صدرت عن كبار موظفي الدولة أو صغارىم

حد أو أ ،أو رئيس الوزراء ،ولية الدولية قد صدر عن رئيس الدولةؤ أن يكون التصرف ادلستوجب للمس ،يف ىذا
أو  ،أو عن السلطة اليت تعينها الدولة حلكم إحدى مستعمراهتا ،أو القوات ادلسلحة ،أو أحد أفراد الشرطة ،الوزراء

ادلهم أن يصدر من  .(524ص، 1983 خيلة:س زلمد عبدالعزيز أبو) عن أحد شلثليها الدبلوماسيُت أو القنصليُت
إذ أنو طبقاً للرأي  ،ختصاصأو بالتجاوز ذلذا ال ،الوظيفيختصاصو اسواء أتاه يف حدود  ؛ادلوظف بصفة الوظيفة

ختصاصهم، وذلك على أساس أن على الدولة إسأل عن تصرفات موظفيها اليت يتعدون هبا الغالب فإن الدولة ت  
أما التصرفات اليت تقع  سأل ىي عن تقصَتىم.وت   ،ختيارىماوعليها تقع عاقبة إساءة  ،ختيار موظفيهااأن ربسن 

فإن مثل ىذا التصرف يأخذ حكم  ،دون أن يكون ذلا أية عالقة بالوظيفة ،ةثدلوظف بصفتو الشخصية البحمن ا
سعيد سامل ) وليتها عن تصرفات األفراد العاديُتؤ سأل الدولة عنو يف حدود مستصرفات األفراد العاديُت، وت  

والسؤال الذي يطرح نفسو ىنا ما مدى مسؤولية الدولة عن أفعال األفراد العاديُت اليت  .(536ص ، 1985:جويلي
 تنطوي على اعتداء على الدول األخرى أو رعاياىا؟ 
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عتداء على الدول األخرى أو إسأل عن أفعال األفراد العاديُت اليت تنطوي على ن الدولة ل ت  إاألصل 
يثبت من قبل الدولة أي خطأ أو تقصَت، كما لو كان ىناك قصور يف  ما دام أنو مل ،على الرعايا األجانب

 .(314ص ،1971 حامد سلطان. عائشة راتب. صالح الدين عامر:) أو مل تقم بالبحث عن اجلناة أو تعقبهم ،أنظمتها
 

حيث  ؛ضطرابات الداخلية وأعمال العنفولية الدولية للدولة حيال اإلؤ ونفس القاعدة تنطبق على ادلس
عتداء على ولية الدولة عن أعمال العنف ما مل يثبت تقصَتىا يف بذل العناية الالزمة دلنع اإلؤ ثار مسأنو ل ت  

ومن األمور ادلتفق عليها فقهاً  .أو يف تعقب اجلناة ومعاقبتهم، وكذلك األمر بالنسبة ألعمال الثوار ،األجانب
زباذ احليطة الالزمة دلنع الثورة أو اا مل يثبت من قبلها تقصَت يف سأل عن أفعال الثوار مأن الدولة ل ت   ،اً ءوقضا

، وإذا كانت األحكام اليت تسري على الثوار ىي نفسها اليت تسري (98-97ص ،1976 داود: السيد زلمود) لقمعها
 ، مها:حالتُتن األعمال ادلشروعة اليت تصدر عن الثوار تنظمها أحكام خاصة يف فإ ،على أعمال األفراد العاديُت

 
  ولية الدولية ؤ الدولة من ربمل تبعة ادلس ىعفتفإنو  عًتاف الدولة للثوار بصفة احملاربُتاحالة يف

مل تعًتف الدولة بوصف  اإذ اأم ؛أو رعاياىا ،عن أعمال الثوار يف مواجهة الدول األخرى
عنهم، إل أن الدول اليت ولة عن األعمال غَت ادلشروعة اليت تصدر ؤ احملاربُت للثوار فإهنا تظل مس

ولية عن أعمال ؤ تعًتف للثوار بوصف احملاربُت ديتنع عليها الرجوع على دولة األصل بدعوى ادلس
 الثوار.

 

  ولة عن ؤ فإن حكومة الثورة حينئذ تصبح مس ،حالة صلاح الثورة وتسلم الثوار مقاليد احلكميف
وتفسَت ذلك أن صلاح الثورة وتقلد الثوار للحكم  ؛األضرار اليت أصابت األجانب منذ قيام الثورة

زلمد ) فتنسب أعماذلا للدولة منذ قيام الثورة ،يدل على أن الشعب قد رضي عن الثورة وأقرىا
 .(456-454ص،1967  : حافظ غاًل

 
 أن يكون العمل غير مشروع دولياً 

 
إذ ىو  ؛نتهاكًا ألحكام القانون الدويلإجيمع الفقو الدويل على أن الفعل غَت ادلشروع ىو ذلك الفعل الذي يعد 

زلمد حافظ ) تفاقية أو العرفية، أو دلبادئ القانون العامةالفعل الذي يتضمن سلالفة لقواعد القانون الدويل العام ال
أو ىو كما يعرفو الفقيو )أجو( بأنو "السلوك ادلنسوب للدولة وفقًا للقانون والذي يتمثل ،  (675ص، 1967 غاًل:
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 ؛فمعيار عدم ادلشروعية. (280ص، 2009 أمحد الطائي:) "لتزاماهتا الدوليةامتناع، يشكل سلالفة ألحد ايف فعل، أو 
ولية ؤ كان مصدره، تولد ادلس  دويل، أياً لتزام التزام، ألن سلالفة أي ل عربة فيو دلنشأ ال، معيار دويل موضوعي

نتهاك القانون اكذلك ل يعتد بالوسيلة اليت يتحقق هبا   .دون النظر لوصف الفعل يف القانون الداخلي الدولية،
 .متناع، أو بإمهال، ادلهم أن ل تتوافر العناية الواجبة يف ملك الدولةاسواء كان ذلك بفعل أو ب ؛الدويل

 

 الضرر 
 

ُت الداخلية إذا وقع فعل غَت مشروع ومل يسبب ضررًا فال تثور ادلسؤولية الدولية بالتعويض، ويف القانون يف القوان
 الدويل ل توجد ادلسؤولية اجلنائية إل يف حالت نادرة كما يف حال ادلسؤولية اجلنائية عن احلرب.

 
انعدمت ادلسؤولية، وإذا كان وعليو فإن أول عنصر من عناصر ادلسؤولية ىو الضرر فإذا انعدم الضرر 

، 1968ىناك من األحكام ما مل يشر إىل ىذا الشرط صراحة فإن من األحكام األخرى ما تتطلبو. فمثاًل يف سنة 
قامت دورية تركية بالقبض على سفينة إيطالية بطريقة غَت مشروعة وتفتيشها وقد اعًتفت تركيا بعدم مشروعية 

فرنك فرنسي   50000اإلجراءات ووجهت اللوم إىل قائد الدورية، إل أن إيطاليا مل تقتنع دبجرد اللوم وطالبت دببلغ 
فض احلكيم بالتعويض مربرًا ذلك بأن الشركة مل كتعويض مستحق للشركة البحرية، إل أن حكم التحكيم ر 

 .(334ص ،2007 غازي حسن صباريٍت:)يلحقها ضرر 
  

 و للجهة اليت حلقها الضرر:أللضرر ىنا أنواع، تقسم إما تبعا دلصلحة ادلعتدى عليو، 
 

 :مها ،الضرر إىل نوعُت ىذا النوع من ينقسم .من حيث المصلحة المعتدى عليها

 
:ىو كل مساس حبق من حقوق الشخص القانوين الدويل ادلادية، أو حبقوق رعاياه، الضرر المادي  .1

"كتدمَت إحدى سفنو، أو اقتطاع جزء من إقليمو، أو تدمَت  ؛يًتتب عليو أثر ملموس وظاىر للعيان
أو إحداث إصابات جسمانية خلفت ذلم عاىات  ،شلتلكاتو، أو شلتلكات رعاياه، وكذلك قتل رعاياه

أي يكون قد  ؛ويشًتط يف الضرر ادلادي أن يكون مباشراً . (113ص، 1962 زلمد حافظ غاًل:) مستددية"
كما وقد يكون الضرر ادلادي دبثابة   .أصاب الشخص نفسو ادلطالب بالتعويض عن الضرر الذي حلقو
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كاألشخاص الذين كان   ،أو أشخاصًا آخرين ،حبيث يصيب شخصاً  ؛ضرر مرتد عن الضرر األصلي
 .(109ص، 1948 سليمان مرقس:) و يعوذلم أو تربطهم بو صلةاجملٍت علي

 

  ؛وبعبارة أخرى .عتبار الشخص الدويل، أو بأحد رعاياهاأو ب ،: ىو كل مساس بشرفالضرر المعنوي  .2
 مثال. و ثاراً مؤدلة غَت ملموسةآرتب  ،عتداء على حق من حقوق األشخاص الدوليُت، أو رعاياىماكل 
أن تقوم سلطات األمن يف دولة معينة دبطاردة رلرم ىارب إىل ما وراء حدود دولة  ىو الضرر ادلعنوي على

نتهاك حرمة اولة عن تعويض الضرر األديب الذي نتج عن ؤ ىنا تكون الدولة األوىل مس .أخرى رلاورة
ت فبعد أن كان ؛إقليم الدول األخرى، وقد أصبح الضرر األديب، زلاًل للتعويض يف رلال القانون الدويل

رجعت إىل مبدأ التعويض  ،تعلن أن اآللم والدموع ل تقوم بادلال 20أحكام احملكمُت يف بدايات القرن الـ
 .(546ص، 1990  أمحد عبد احلميد عشوش، عمر أبو بكر باخشب:) عن األضرار األدبية احملضة

 

 . من حيث الجهة التي لحقها الضرر
 

ليس من اليسَت التفرقة بُت الضرر . (290ص، 2009 أمحد الطائي: عادل) ينقسم إىل ضرر مباشر وضرر غَت مباشر
فقد تتعاقب األضرار وينتهي الفعل الواحد إىل إحداث سلسلة  ؛ادلباشر وغَت ادلباشر، ووضع معيار دقيق بينهما

واقع التحكيم الدويل ؟ سأل مرتكب الفعل عن تلك األخطاء مجعيهامن األضرار يعقب بعضها بعضاً، فهل ي  
بيد أن ىناك  ؛1872جيري على عدم التعويض عن الضرر غَت ادلباشر، وادلثال الواضح يف ذلك قضية "ألباما" 

" أخذ دبنحى أكثر جرأة وأقرب 1928حكمًا صدر عن زلكمة التحكيم األدلانية الربتغالية يف قضية "ناوليال 
ادلباشر واجب، إذا توقع مرتكب اجلرم ادلدين نتائج فعلو غَت  لإلنصاف، حيث قررت أن التعويض عن الضرر غَت

 .رتكابو اجلرم ادلدين األضرار ادلباشرة وغَت ادلباشرة لفعلواأي إذا توقع حُت  ؛ادلشروع

 
أن أركان ادلسؤولية جيب أن تقتصر على الركنُت األولُت؛ أل ومها نسبة الفعل للدولة وأن  يرى الباحث
مشروع، أما الركن الثالث ادلتعلق بالضرر، فال ضرورة لو، ألن الضرر يعترب نتيجة للفعل الغَت  يكون ىذا الفعل غَت

مشروع وليس ركن من أركانو، فالدولة تعترب مسؤولة عن العمل الغَت مشروع دبجرد خرقها لقاعدة من قواعد 
الداخلي لديو قواعد نظام عام ل  القانون الدويل، حىت لو مل يتحقق الضرر. فالقانون الدويل مثلو مثل القانون

 ينبغي سلالفتها.
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 -ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي كالتالي:
 
متنع التزامو أو ارابطة قانونية بُت الشخص القانوين الدويل الذي أخل ب يءلتزام دويل ينشإن اإلخالل با  .1

عن الوفاء بو والشخص القانوين الذي حدث اإلخالل يف مواجهتو توجب على األخَت أن يطالب األول 
 بالتعويض. 

يشًتط لقيام ادلسؤولية الدولية أن حيصل ضرر للغَت من جراء العمل ادلخالف للقانون الدويل. فإذا مل  .2
اعتبار الضرر احلاصل ركناً وليس نتيجة مت  ربصل أضرار مادية أو معنوية فال تقوم مسؤولية الدولة. حيث

 للمسؤولية.
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