االعتذار واألسف الدبلوماسي  -دراسة قانونية -
األستاذ املساعد الدكتور
خليل ابراهيم األعسم

جامعة املثنى  -كلية اآلداب

املقدمة-:
إن الصررعاا الر الت ال ر براحلعب البرراة ب بررق ال ورربق ا ررا ا عزتررم ررا
ل بع م ت يم ال اليات ال ح ب اال عيكي االع ذاة لالحتا السر ي

شنج

ار

الير

السرابع عرا

حا ث جتسس الوائعات تو ةت الز نشع الص اةيخ عام  6916اغريها ا االز رات ال الير
اان خ ل االسعب ال الي بع ان هاء ح ب ال وبق للنظام ال الت اجل ي ا عز ظاهعب ال سرا
يف حمري العال رات ال الير عرنت عنهرا ال سرائ ال بل اسري بشرفا ي االع رذاة ااالسر

را

يس جب ةاس هذه الظاهعب اتأطريها يف عاه ات الي ا اثيع لكرت ررعه هرذه الظراهعب
ا عرا

الفلسرف االخال ير إىل عرا

الف رم الر الت خ ر لل ج را االنسرانت بعر ان رعت

مبعحل ر امررا الت ااالعررعال ال الي ر ل ن ر إىل عررا
ال ح ب الذ

االل رراام ال عاه ر

طب ررا لي ررا اال ررم

عا إىل احملب اااللف اال عاان ال الت.

شكل البحث -:ان جرذاة االع رذاة ال بل اسرت ر ه يف ال رعن ال اسرا عشرع رعاةا
بررال عن العشررعيا ااسرر باال لل ررعن ال احرر ا العشررعيا اعررب االع ررذاة هنررا ظرراهعب يف
العال ررات ال الير تسر جب ال ر ل عنر ها ا ةاسر ها هنررا كظرراهعب يف ال عررا الت ال الير
ل عن جتعب هرا ل ح يرع الشرفا ي ال بل اسري اطرع ال عربري عنهرا اعرا شرعاعي ها

اال

ال ان ني ااسائ ال اا ات ال ال بها يف حمي ام ا ال الت اال ت بع ان اعرب االع رذاة
ااالس

مسم ا مسات اخال يات ال ال يف االلفي ال ال .

عضي البحث-:
يام ام ا ال الت يف ظ النظام ال الت اجل ي
باتباا ال سائ ال بل اسي الشفا ا ا يسر

نذ ع

ال سعينات الغاي االلفي ال ال ر

بالصرول اجل ير برال ل الناع ر ل حر حمر

ح ب احلعب البراة ب ا را ا عزترم را عرعاا الرت بعير ا عرا عرانت السرالم ،لرذا ران بعر
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ال ال يف حمي العال ات اخلاةجي اس ع لت اسيل االع ذاة ااالس

ال اليق.

نهج البحث-:
اسرر م م الباحررث الررنهج ال حليلررت ع

ررا ااخرر ض يف بعرر

ثنايررا البحررث بررالنهج

اال عفت ك ا ااس عان بالنهج ال اةخيت .
يف اللغ :

االع ذاة ااالس

االع ذاة عن اللغ يق تلك اللغ الن ي ال
عررا يا اه ر
سل كهم

ال جيي ال ح ث بها اال ا ا لك لبرا ن يرا

ررا كرريم الكررعام االجررالء الررذيا يع ررذةان ررا غررري نررب عن ر ا يشررععان ان
تش بم كائبم

ا اج اا انفسرهم ر

رال ا عرا جرا ب الصر اب برا ةاا إىل

ةسم الص ةب احل ي ي لع نهم االعي الذ ال يص ا يبا ةان إىل االع رذاة ااالسر
يعل الك ريان ان االع ذاة اك ي م االس
اخري كاه لغ
واعلمممممممم ا

هامي .

عل ن اء سعيعب اللغ الععبي ه

إذا ممممممممم اع مممممممم

االع ذاة ااالس

بين را

ل اب الويب ال نيب :

إليمممممم ا اا اع مممممم ا

()1

اع مممممم ا ا

اعوالحا-:

يع ر االع ررذاة يف العال ررات ال الي ر تعرربريا عررا االع ر ال باخلوررأ ااالس ر ع ا ل ح ر
ال بعات ال ان ني االسياسري ااالخال ير مبرا يف لرك
االس

را ال ع يضرات للورعل ال ضرعة .ا را

ه اظهاة احلان لشراةك ال الر ال ضرعةب اع باةيرا أا ا يرا ل مفير

االسر عنهرا

اي خ يف باب اما الت ال الي .

االعتذار يف الديانات السماوية-:
مي

ت يم  033ةجر

احلعاب الصليبي ال
يف لسوق اال

كان

يرا سريحت را ا راء العلرم اع رذاةا إىل الشرع ب االسرال ي بسربب
اعلنها الفاتيكان يف عام 6391م حتت كعاة حتعيرع ال سرات السريحي

اب ل السل ق خو ب ه

يف اطاة ال سا

السيحت اإلسال ت(.)2

اةحبت النظ ات ال الي االسرال ي يف مجيرا ا راء العرا
بابا الفاتيكان السابع ج حنا ي س

بهرذه اخلور ب بعر أن ة ر

يف ال عن السابع باالع ذاة لل سرل ق عرا تلرك احلرعاب
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عررا ترر ة كاة ينرراالت خررالل احلررعاب العاليرر ال انيرر بإحلررا هم ا ل

بين ررا اع ررذة لليهرر
باليه (.)0

االعتذار الدولي خلق اسالمي-:
االعشرعيا اخرذ ام را العرالت يع ر

نذ نهاي ال عن العشرعيا اب اير ال رعن احلرا

ليعوت عا نفسم ع ةب جم ا تس ه ال يم االخال ي اي عا
ان ام ا السياست العاها يع

ي را بينرم بأسراليب حضراةي ،

عل تغليرب لغر احلر اة بر ال را ترعايج اسرل ب العنر

ااحلعاب ،اي م االع ذاة لا اخوأ حب م اي ب بعحاب عر ة عرذة را اع رذة اليرم ،اهرذه
االخال يررات جترر جررذاةها يف الرر يانات الس ر ااي
ا

اتسا

جاء يف

ررا جيعلررها يانررات ة

االعرا ق عرا النرا ))( )4اجراءت يف

لم تعاىل ((االكاظ ق الغري

ال عان آيات ت ح ث عا ا ب االع ذاة ا را سسرا
ررم ر ةاجررا حسرراباتم ات ر

يعررا ان ررا ي

االع ذاةات الع ض ال

رر احمبرر االف ر

لرم نرم اهر االع رذاة الصرا

الرذ

عررا اخوائررم احت ر ث ال ررعان ايضررا عررا

ع ةت عا النا ق الذيا ال جيهعان مبا يسعان اتك ن عباةات

اع ذاةاتهم ا اج أا ت سا ألك ع ا عن (.)1
االس

ااالع ذاة-:

الفع كبري بق

ل ل اللفظ ق كل

اس

تعرا احلران را اجر كرتء ر ال تكر ن

لك يم ي ايعا الناءب اطيب ال لب ا شاةك ك آلخعيا احاانهم ،ان ان تك ن لرك ير
يف عنا ال

.

أ ا االع ذاة ه اع ذاةك عا الفع الرذ بر ة نرك ااةتكب رم باةا ترك الريس ةغ را
عنك ان ج عنم ا ل لشرمض أا ئرم أا كرعب أا ا رم
االعن

() 1

را جعر االع رذاة بشركليم الرا

يس ن لب أ الشعاعي ال الي اس نا ا لعنصع اخلوأ االضعة االعال احل ي

بينه را

ح ل ا احلعاك السياست إىل ال بل است لي خ حيا ال ا عي ال الير انظ هرا ال ان نير
ال حررر ب الضرررا ن حل ررر

االنسررران شررركلت

رررالت ا عررر ات لالع رررذاة االوالبررر

بال ع يضات خص عا بعر اع رذاة ايواليرا لليبيرا اكرذلك اع رذاة الانيرا لرا حلرع اليهر

عنر

اح الهلا لل ال امااةب ااع ذاة الن سا لشع ب البل ان.
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ااالع ذاة عن الشع ب ال حضعب اسل ب حياب امنر السرل ك االج راعت الرت نبير
ياةا اال

يف جت

العال بق االطرعال الم لفر اهر تصرعل  -ير ل علر كسرك الر ال
نا ت به ا اال م ال ح ب االشع ب ال و ةب.

بأه ال اةاح ا با ئ ال

االعتذار املادي واملسؤولية الدولية:
السؤالي ال الي هت ااجب كمض ال ان ن ال الت يف جن الضعة الرذ سرببم لشرمض
أا ألكررماا ال رران ن ال ر الت االخررعيا ن يجر خع ررم ل اعر ب ان ني ر

الير  ،ررا ي تررب عليررم

االع ذاة ا يا يص ة ا الشمض ال الت الذ تسبب بالضرعة ايسر جب ال عر ي
جن اخلساةب الا ي ال
عل االضعاة ال
يع

حل ت بعضر ام را الر الت ،ل ر كانرت السرؤالي ال الير ت صرع

سببها خع ال ال الل اا اتها ال الي ا ا لبا ئ ال ان ن الر الت االسربب

إىل ان ال ان ن ال الت يف تلك الف ب اضا ا ب

اسياسيا،

الرا

ال ت برا نظا را ا صرا يا ااج اعيرا

جيرعم احلرعب الع اانير أا السريوعب االسر ع اةي اامنرا جعر

ر هرذه الظر اهع

حرراالت طبيعي ر ا ررا كرران عل ر ال رران ن ال ر الت اال ان ينظ هررا اظهررعت سررؤالي الفررع عررا
اجلعائم ال

يعتكبها خاع إ ا كانت هذه اجلعائم تشك اع اء علر اجل اعر ال الير اعلر

السلم اال ا الر اليق
اجلعائم ال

()7

 ،ال ميكرا أل جم را مبرا يف لرك ام را الر الت ان ي غاضر عرا

تشك ته ي ا الهم االسس االعكائا ال

ي م عليها  -لرذا ت رعة اعر ال ران ن

ال الت الععيع االك ر ب سرؤالي الفرع عرا اجلرعائم الر
االسس ال

يعتكبهرا إ ا كركلت اع ر اء علر

ت م عليها اجل اع ال الي .

ا جع االع ذاة بشكليم الا

االعن

يس ن لب أ الشعاعي ال الير اسر نا ا لعنصرع

اخلوأ االضعة االعال السببي بينه ا ي ح ل ا احلعاك السياست ال بل است لي خ حيرا
ال ا عي ر ال الي ر انظ هررا ال ان ني ر الضررا ن حل ر

االنسرران شرركلت

ررالت ا ع ر ات

لالع ذاة االوالب بال ع يضات خص عا بع اع ذاة ايواليراً لليبيرا اكرذلك اع رذاة الانيرا لرا
حلع اليه

عن اح الهلا لل ال امااةب ااع ذاة الن سا لشرع ب البل ران ااعرا ب االسر ب ا
() 8

ال طا هل ا .
ااالع رذاة عنر الشرع ب ال حضرعب اسرل ب حيراب امنر لسرل ك اج راعت الرت نبير
ياةا اال ر يف جتر

العال رات برق االطرعال الم لفر اهر تصرعل رعن ير ل علر كسرك
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ال ال بأه ال اةاح ا با ئ ال

نا ت به ا اال م ال ح ب االشع ب ال و ةب ال

ا عت

يباج الشع ب ال ح ب عل ةاح الي ا اال ت.

االعتذار املعنوي وقواعد اجملاملة الدولية:
هنالك اع ليست لا تفعضها الليا ااال ب ا حسا الني االكياس ااحلك ر ااألنراب
االعغب يف زيا ب اااعرع الر ب برق احلك رات االر ال ازيرا ب اكرائج ال فاعر برق اكرماا
ا ب االع ال غري الشعاع الر

ال ان ن ال الت ،ع م عاعاب ا ت م اإن كان ال يع

تعترب

السؤالي ال الي اال ان اثاةها يف حمي العال رات ااضرح اجلير برق الر ال ضرال عرا اللجر ء
إىل العا ل بال ر

ر تكر ن يف بعر

االحيران ر عب اخص عرا يف الرع علر السرل ك السرتء

لل ال ا ا لالج ها ات الشمصي بق ا ب ال ال العنير أا ا ر
ااال صررا ي اال ا يرر  ...ايررعج
االحيان ا اهان أا سا
ان الع ي

ا ورا العال رات ال بل اسري

لررك إىل ررا يسررببم ع ر م عاعرراب اما ل ر ال اجبرر يف بعرر

بكعا ال ال اهيب ها ةغم ع م الاا ي ها عل الصرعي الر الت .بر

ا ال اع ال ان ني اللا يف ال ت احلاضرع كانرت يف بر اي ها اعر لل جا لر غرري

لا ثم تو ةت االععال بق ال ال ااكسب ها عف االل اام(.)9
العال ر تبا لي ر بررق ال اع ر ال ان ني ر اللا ر ا اع ر امررا الت ال الي ر ااك سرراب
اح اه ا للصف ال

ت ا بها االخعل ااجلااء الذ ي ا علر ( )63عراتع ال الر الر

اع اما الت ال الي ه االع ذاة العن

ايك ن ال ع ي

العن

للوعل االخع االسي ا إ ا كان الضعة الذ حلع باآلخع غرري را

ررع

عرا طعيرع االع رذاة
بإعر اة بيران( )66تع رذة

يرم ال الر أا النظ ر ال الير أا ال كالر ال مصصر عرا هرذا ال صررعل الرذ احلررع ضررعةا
اع باةيا بال ابر يسر جب تعضري م اجرن اال ل الرذ حلرع كمصرا را اكرماا ال ران ن
ال الت اعض ا را اعضراء ام را الر الت الر
ت ع ا إىل ال عاان اال سا

ا عرت علر

ي را اال رم ال حر ب ا الر

احسا الني ااجل اة.

االعتذار واوصافه ونعوته-:
عل اثع اغ يال حاكم الس ان العام اسع اة اجليش الصع بالس ان النيورانت اجلنسري ،
بع ت احلك

النيوانير يف  22كربا عرام  6924را خرالل النر اب السرا ت النيورانت اللر ة

النيب انذاة إىل احلك

الصعي سل م إىل سع زغل ل اطلب يم ا يلت-:
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 -6ان تص ة صع اع ذاةا اا يا كا يا عا اجلعمي .
 -2ت اع البحث عا اجلناب ااناال اك الع اب.
 -0مجا ك الظاهعات الشعبي .
 -4ان ت ر ا إىل حك ر جالل ر اللررك النيوررانت يف احلررال تع يضررا ر ةه لي ر ن جنيررم
اس ليا ااخل.)62(....
ان طلب احلك ر النيوانير يف الشرع االال نرم اال اهر االع رذاة الر ايف الكرايف

انع

والب بعيوانيا باالع ذاة العن

جلسا الفع اجلنرائت الر الت لساسرم ب ورب

عا اجلعمي ه

احمل ة ال الت يف ا ها اال اه بعيوانيا العظ

اتاجها اللكت ،ااتساا سر ع عاتها اي ناسرب

االع ذاة ا ان صاةاتها يف احلعب العالي االاىل اال ان صع اع رنت هرذه الوالرب برال
يف ال عر ي
للحك

الررا

علر اال ر الصررعي هر ع ر

يهرا

ررام بررم جم عر ررا اجلنرراب االكررعاة ال ير

االشعب الصع طائل يم ا خالل عاة املس النيابت لال الصرعي الرذ اكره

اال م ال

ال تنوبع ا ال ت العاها ا را ح ر

ن عل تلك ال صع ات اجلائعب ال

ال ح ب ( ،)60ال ال اال ناط ةي ال يكفيها يف ك ري ا ال ا
ااساليب االع ذاة الا

االعن

اال رم

ع ة ااككال اتعرابري امنرا ه

الذ ت با لم الر ال طب را لل برا ئ العا ر لل ران ن الر الت

ا ناط ةي الن سا اامع عن اغ يال الت عه ها طلبت االع ذاة اع رذاةات عرعبيا ا نفرذت
مجيا الولبات ا ا هذا ان لعت احلعب العالي االاىل ا

ينفا االع ذاة ال م.

االعتذار ونظام اخلالفة الدولية:
ت بايا اآلةاء ح ل اخلال ال الي ااالسا

ال ان نت الذ ت ر م عليرم ل ر طعحرت

نظعيات ااةاء تنازعت ي ا بينها نها النظعير ال لي ير اتسر
اتس

ةؤي ها ا ال ان ن العا انت

ال اب( )2ااس نا ا إىل لك تن

()64

هت تشرب م ان رال السريا ب بان رال اللكير يف حالر

احل ر

ااالل اا رات إىل ال ةثر الر ان لنرا إىل ال ران ن

ال الت العام ااس نا ا هلذه النظعي سنج ال ال اخلل
السل
ن

اهكذا ران مجيرا احل ر

بنظعير ال ر اةث الر الت

ااالل اا رات تن ر

ك ا هت ا ان ا تغيري )61(.اتشري
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة  -النجف األشرف

تعر اسر عاةا لشمصري ال الر
را االاىل لك نهرا ت علرع براال ليم

اع ال ران ن الر الت ان ال الر ال اخلر يف
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ةالت أا ن جمر يف الر اخرعل ائ ر ت ر م ب نفيرذ االل اا رات الر

احتا

ال ال يف ح ا اال ليم ال اخ يف ال ح ب أا االحترا بشرع
ل تها ال ان ني ا ال ت نا

ت ترب علر

تلرك االل اا رات غرري ا ر ب

اكعا ال ح ب ااالحتا  )61(.اس نا ا لا ت ر م ل ر اع رذةت

الانيررا عررا اضرريها االح اللررت ا لررها للشررع ب عل ر لسرران ازيررع خاةجي هررا سررن 6972
ااع ذةت الن سا عا اضيها اال ناط ة للشرع ب الغل بر ل ر

عرت الانيرا للنراجق

ا اهلل ك ست مببال عباةب عا تع يضات ا ي ا ا خالل بعنا ج الت يع االكرن را
ن عم اليرا ا انولرع عرام  .6916ا را اجلر يع بالرذكع ان را جراء يف الرا ب  2را عاهر ب
ال حي بق االلاني ق سن  6993عل انشاء عن ا ج ي لل عر ي
اااس ال سعينات اةتفا الععي اخلاا بال ع ي
اخررع ررا الضررحايا ي ررا جترراازت البررال ال

لضرحايا النازير ايف

حيث مشلت عايري االس ح ا ع ا
عرر ك ع يضررات بلغررا ا رر ةه  13ليرراة

االة(.)67

االعتذار يف مشروع معاهدة مسؤولية الدول عن الفعل غري املشروع
إن اللج ء لل ضي ي م س اء م عا الفع المال

()15

-:

اضعاة ا ي ام ال ال جي ز العب

بررق ال ضرري اع ر م حت يررع اضررعاة ا ي ر ألن ال ضرري ال ت ر اه ي ر عررا الص ر ة االخررعل
لل ع ي

تكا تع يضا يف بع

ان

االحيان ،ان اعرالح الضرعة عرا طعيرع ال ضري ر

ي ض ا ع ب اجعاءات جم ع كرأن ير م الراام ال الر المالفر ب ر يم االع رذاة ا عا بر
ي م بالفع الضاة اضا ل
 -6ل

يم تعضي

را

الي .

تض ا شعاا ان ن السرؤالي ال الير علر ال ضري يف الرا ب  41نرم را يلرت

((سع لل ال ال ضعةب ان حتص

ا ال ال الر

اةتكبرت عرال غرري شرعاا اليرا

عل تعضي عا الضعة السي ا الضعة الناجم عا لك الغع إ ا كان ضعاةيا جلن
الضعة الكا

....

 -2جي ز ان ت مذ ال ضي ااح ب أا اك ع ا الص ة ال الي -:
أ  /االع ذاة
ب /ال ع ي

الع ا (.)))68
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ت
1
2
3
4
5
6
7

الموضوع
اعتذار اوباما ألفغانستان
اعتذار بايدن لألمارات
اعتذار نتنياهو لتركيا
اعتذار وزير الخارجية العراقي لالردن
اعتذار وزير الدفاع االسرائيلي لمصر
اعتذار وزير االعالم الكوري للعالم االسالمي
الناطق باسم وزارة الخارجية االسرائيلية لليبيا

المنصب
رئيس الدولة
نائب الرئيس
رئيس الحكومة
وزير الخارجية
وزير الدفاع
وزير االعالم
الناطق باسم وزارة الخارجية

جرعل العرعل الر الت علر

اجل ال (ة م ااح ) يبق الناعرب الر

كف يا أا حتعيعيا هت باين ال ا ا ا ةئيس الر
اان هاء مبنصب ازيع أا ناطع باسم احلك
اجل ال ا ع

يا هرا باالع رذاة

رعاةا بنائرب الرعئيس اةئريس الر زةاء

.

الباحث اس اه ا جم ع

صا ة.

االعتذار عن انتهاك القواعد الدبلوماسية:
إن احل اي الشمصي لل بع ث ال بل است ااجب ان نت عل ال ال الضريف اهرت ال
ت صع عل كمض ةئيس ال ال حسب اامنا تش

مجيرا الر ظفق ال بل اسريق الرذيا

يع لر ن يف البع ر ال بل اسرري ال الير  ،ات ض ر ا احل اير الشمصرري ااحملا ظر علر حيرراب
البع ث اك
ال يام با ع
اعن
تع

ا ي علع بم ا ك بم العمست إىل سكنم اخلاا اتل ام ال ال الضريف بعر م
ع اانت عل اكماا البع ثق ال بل اسريق،

ا كانم ان يفسع بانم ع

يام اح اال عا باالع اء عل كمض ةئيس البع اا عا ها عل ال ال الضيف ان
عل

عا ب م يف ح ا ال انق الععي ا بالنظع حلعا ال ال الش ي علر

اال ل عل البع ث االجنيب الذ لم عف

بل اسي رأن عر ا كربريا نهرا ر سرا ر انق

جاائي خاع يعا ب مب جبهرا كر لرال  ،ايف حالر عر م اجر
ال ال عل توبيع

انينها اجلنائي العا

إ ا كان االع اء عا ةا ا اح

نرا ا ر ا

ر هرذه ال ر انق ت ر م

لكت حتا ظ عل كعا ر البعر ث ال بل اسرت ،أ را

ظفيها انم غالبا ا ت عة ص

لك ال ظ

()68

.

باإلضررا إىل ت ر ميها االع ررذاة الررالزم ابصر ةب ةمسير ا ر ال يكر ن االع ررذاة العنر
كا يا ،الس ضراء الر البعر ث ال بل اسرت ايف هرذه احلالر تر ا ال الر الصرا ة را احر
ةعاياها االع اء ال ع ي

الرا

ا را ا ل هرا حرا ث اع ر اء ااهانر ر يع كرعط اسرونب ل

لل لحع البحع الي نانت عام  6921يف الشاةا العام حبيث سببت ت تع العال رات برق الر ال ق
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االعتذار واألسف الدبلوماسي "دراسة قانونية")431(..............................................................
االذ بسرببم اح جرت الي نران علر سر ء العا لر ال كير اان هاكهرا حلع ر البرا ئ ال الير ا ر
كانت الن يج ان لبت احلك
الالت ايضا ك ا عا بت

ال كي طلب الي نان ب

يم االع رذاة العمسرت ات ر يم ال عر ي
ةجرال الشرعط يف

يع الشعط ا صلم عا الع ر ايف عرام  6904رب

ال اليررات ال حر ب اال عيكير علر احر اعضرراء السررلك ال بل اسررت االيعانررت عنر ا كرران ي ر
ا رت عنر ها

سياةتم بسعع اح جت ايرعان لمالفر ال اعر ال عل ر باحلصرانات ال بل اسري

ال اليررات ال حرر ب اال عيكيرر باالع ررذاة لسررفاةب ايررعان عررا طعيررع ازاةب خاةجي هررا اارررذت
اجعاءات ال ابع حبع ةجال الشعط باع باةهم اةتكب ا خوأ اثناء اةس اظيف هم(.)69
ب رراةيخ سررب ن  6986ااس ر حض ر ة اعال ررت غررا ة سررفري االحتررا الس ر ي

السررابع

ال ميري ج ليا كر ل ال راهعب بعر اتهرام السرا ات لرم بال ر خ يف الشرؤان ال اخلير ضر ا
لم عل العاةضق لعاه ب السالم الصرعي االسرعائيلي ايف سراب
عا السفري نفسم إىل ال اهعب سفريا لبال ه يف العاع
الس ي

ان ةال عل هذا ال

ال بل اسي

ا صع اكشك

نفسها ال

طع

تعر االاىل را ن عهرا
نها ،ا اعع الراعيم

خالل فااضات جعت عرام  6984السر ئنال العال رات
ا اككال ة االع باة اع ن ب ل ال اهعب لع تم سفريا ن عا

ا ان اا االع ذاة ال بل اسرت االر الت ع را اجرم اليرم را اتها رات ا را كراب عليرم را
اجرررعاءات( )23ا ررر م الرررعئيس اللبنرررانت االسررربع ةينيرررم عررر ا اع رررذاةه ااسرررفم ب ررراةيخ
 6989/66/0لضحايا السلك ال بل است ا بريات بالعغم ا ان ال ال اللبناني كانت
انشأت جهازا خاعا بأ ا السفاةات ل أ ق

اي خاع للبع ات ال بل اسري ااعضراءها،

األن ال ال هنا سؤال لل يام بإعالح الضعة اال ع ي

()26

.

ت

اسم الدولة المعتذرة

الدولة المعتذر منها

موضوع االعتذار

تاريخ االعتذار

1
2
3
4
5
6

االردن
العراق
اسرائيل
اسرائيل
اسرائيل
الواليات المتحدة
االمريكية
مصر
العراق

العراق
االردن
تركيا
مصر
االردن
دولة االمارات العربية
المتحدة
المغرب
الكويت

مؤتمر معارض للعراق
اعتداء على مواطنيين اردنين
الهجوم على اسطول الحرية
مقتل خمسة جنود
قتل القاضي زعيتر
تصريح بايدن حول ان االمارات تدعم االرهاب

2214/7/22
2213/5/22
2213/3/22
2211/12/12
2214/12/7
2214/12/5

اساءة اعالمية لسمعة المغرب كدولة
غزو الكويت

2214/7/21
2222/12/7

7
8

اجلدول (رقم اثنان) يبني الدول املعتذرة من املعتذر منها وتاريخ االعتذار

اجل ال ا ع

الباحث
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اعتذار املنظمات الدولية العسكرية-:
ر م حلر

النررات اع ررذاةا ةمسيررا للصررق عررا صر

سررفاةتها يف العاعر

بلغررعا يف

 6999/1/7ع ررذةا عررا اخلوررأ الأسرراا  ،اعررال الررعئيس بي ر كلين ر ن ع رائالت الضررحايا
الصينق ي ا اع نائب ازيع اخلاةجي اال عيكت ي م  6999/1/67للعاع
للحك

الصيني ا ر م

الصيني ت ضيحات ح ل احلا ث ،ا عت ال اليات ال ح ب اال عيكير نهاير كر ز

ا نفس العام بل

لي ن االة تع يضا للعائالت الصيني (.)22

االعتذار من االستعمار-:
بع ان اع ةت اجل عي العا ر لال رم ال حر ب عاةهرا ال اضرت ب صرفي االسر ع اة 6913
ا عاةات اخعل عل حبرع ت عيرع الصرري اكرذلك ن رائج رؤكع ال ر اال عي رت  6910اسرب م
ي ررا اال ررم ال حرر ب برران الشررع ب الغررري ررا ةب علرر ا اةب كررؤانها هررت ا انرر يف ضرر ري
اإلنساني ( )20ان هذه ال عاةات ك
إ ن اجلعائم الر

اةتكبهرا االسر ع اة طيلر عشرعات السرنق ال ميكرا ان تسر

اج ه نظع ال ان ن ال الت االنسانت ل
با يام ال ع يضات الا ي ال
عا االضعاة ال

خاةط طعيع ان ني للشع ب الغل ب االس ع عب.
حر ت اللجنر الر

بال را م را

كركلها االحترا اال عي رت عرام 2333

جيب عل الس ع عيا عها اهت  777تعلير ن االة ك ع يضرات

احل ها با عي يا يف عه االس ع اة اكانت هنالرك عر ات خرالل اج اعرات

االحتا اال عي ت عا اعالن االس ع اة جعمي حبرع االنسراني حت ير ا يف ا عي يرا عرام  2336اجراءت
النا شررات ح ر ل سررال ال ع يضررات عررا العب ي ر اجترراةب الع يررع يف اب عررام  2336اثنرراء الررؤكع
ال ر الت الررذ انع ر بععاي ر اال ررم ال ح ر ب يف جنر ب ا عي يررا الررذ رصررض ب ضررايا العنصررعي
اكعاهي االجانب ااةتفعت يم والبرات باع رذاةات ةمسير اتع يضرات بالليراةات ع را مسرت
باحملاة اال عي ي  ،احص ن اش حا بق الس ع عيا الساب ق اال ال اال عي ير يف ال ر ال انير
لالحتا االاةبت ااالحتا اال عي ت ال
اال عي ي اععت عل ان حت

ع ت يف لشب نم يف كران ن االال عرام  2337الن البلر ان

سائ ال ع يضات الالير عرا ال هرع االسر ع اة

سرال االال ير

يف النا شات(.)24
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االعتذار االيطالي:
االيوالت السابع للشعب اللييب الذ جاء يرم

اع ذة سيلفي بعلسك نت ةئيس احلك

((اننا نع ذة اخال يا ع ا سببم االس ع اة االيوالت للشرعب اللرييب را االم ااضرعاة ان ولرا
عررفح ج ي ر ب ررا احملب ر االص ر ا ال باالس ر ع اة االكعاهي ر

لوررت عررفح الاضررت ا ر

ب ح يع الع اه ايعم السالم بق الشعبق))
االعنر

ان هررذا االع ررذاة الررا

االيوررالت ال ميكررا ان ميررع عررن اجهرراب ال الر ال عير

انسانيا احضاةيا ا ان نيا هت ه ال ان ن العا انت انظعياتم بالسؤالي الؤسس عل نظعي
االل اام ال
ل

هت ا ةحم ا كاة الف هاء العا ان.
ت ايواليرا  1ليراة االة ك عر ي

االع ذاة العن
(حم
ال

را

مخسر نهرا لالسر اة .ااالهرم نهرا

االيوالت ال

با نراء ةئريس ازةاء ايواليرا ات بيلرم ير ابرا كريخ اماهر يا

()21

ايضراً شرعاعا إلزالر كربك االلغرام

ابا ع ع الم اة)

ك ا امشر االع رذاة الرا

يعجا عه ها إىل االح الل االيوالت ات يم ةااتب ااج ة لضحايا االلغام.

اعتذار واسف الربيطانيون-:
إن االع ذاة لي الشجاع ايع ه الكر ريان اسريل ةا ير لالعر ال باخلورأ ا رنةاً كا يراً
أحياناً للصف عا عاحبم ان االع ذاة ال بل است ي ولب عاجع

ي اجا ب ا ل صرق ألنرم

يع حب

اتم اع ا ا ض نيا مبا اةتكبم ه أا ال م حبع االخعيا ا اخوراء ا الرم تصرعسات تر نت

بلري ال

از هرعت لر الث رعان را

حت

الع يع عا اة بعيوانيرا يف جتراةب الع يرع الر

االس

ال عن ال اسا عشع اعل العغم ا ك نم

ي ر م اع رذاةاً ةمسيرا اال ان اسرفم اع رن حر ثا تاةخييرا

اجتنررب ت ر يم اع ررذاة لر اليف ضرري ال ع يضررات الا ير اتأسر

ايضررا حملنر الشررعب االيعلنر

يف

جماعرر البواطرررا ان ان ي رر م االنكليرررا هلرررم ا عرر ن عرررام  6843اعنرر ا زاةت لرررك بعيوانيرررا
االياابيررث ال اني ر

ين ر ا عيس ر ا باهلن ر ال ر

ضحي ها ح الت  433هن

كرره ت ذحب ر ررام به ررا اجلن ر

كان ا ج عق يوالب ن باحلعي ا

النيورراني ن اةاح

ت لت االياابيث ال انير برا كل ر

اع ذاةاً اال اسفاً ااك فت با نراء ا رام النصرب ال راةخيت ااضرع با ر را الر ة ايف عرام 6991
اا ت اللك االياابيث عل تشعيا اطلع عليم االع ذاة اي ضت باع ذاة ال لكر ال حر ب لشرعب
 TAINAIيف ني ز لن ا عا اغ صراب اةاضريهم را ان اجرم حرع عرام  6810ا را تع يضرات
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ا ةها  662جنيم اس ليا ااعا ت  09ال

ان الحفا

ا اخذت نهم(.)21

ا ا اجل يع بالذكع ان يفي كرا ريان ةئريس ازةاء بعيوانيرا زاة
يف اهلن اتأس

را ذحبر ا عيسر ا

ااضعا اكليال ا الاه ة كاتبا يف سج الاااة ((هذه اا ع لاير جر ا يف

ال اةيخ النيوانت اا ع اعفها تشعك بانها احشي ))
إ ال ان ك

ا ت م ال يع يف اطراة ال بل اسري النيوانير ت ر ميا لالع رذاة ي ترب عليرم

تع يضا ا يا بالنسب ل ضي

ذحب اهلن .

اجلدول (رقم ثالثة)يبني اعتذار الرؤساء االمريكان
الجدول من عمل الباحث:

االعتذار الدبلوماسي املزدوج:
إن الع ي

ا ال ال يف حمي عال اتها ال بل اسي حتاال عا اج ها االع براة يف

ام ا ال الت ا خالل بعر

العاسريم اال الير النابعر عرا تعاثهرا ا حضراةتها اث ا هرا

اث لررها يف ال رراةيخ االنسررانت ،اليابرران

تك فررت باالع ررذاة الررذ

اال عيكت ((ك لا باال)) عا حا ث اعو ام الغ اع اال عيكي

ررم ازيررع اخلاةجيرر
ا اةب عي يابانت ب

ااحت للماةجي اال عيكي ب ج ب ت يم اع ذاة للشرعب اليابرانت عرا طعيرع اال ناطر ة
ا عررال ررام السررفري اال عيكررت يف ط كيرر ب ر يم االع ررذاة لال ناط ر ة ك ررا اع بررم اع ررذاة
اال ررريال ائ ر الغ اع ر اال عيكي ر ال ر
الا اه للحك

تسررببت حبررا ث االعررو ام اهررذا ه ر االع ررذاة

اللشعب ابال اب يف سن 6914

م ازيع خاةجي اليابان اع ذاةا ةمسيرا

لل اليررات ال حر ب بعر تعررعا سررفاةتها لالع ر اء أ ل ل ر السررفري اال عيكررت ا
اليابان ب

يم االع ذاة ب اجنت احلك

ت م ان االع ذاة الا اه ه

تك فررت

ازيع ال اخلير علر ت ر يم اسر ال م مملرض را

يام ال ال الع ذةب باالع ذاة ب سيل ق أا أك ع(.)27
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إن غاا الععا للك يت يف  2اب عام  6993ا ا تاله ا ع اة ل رعاةات جملرس األ را
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الر الت وصر ا إعررا ب احلررال لررا بر /2اب 6993/بررق العررعا االك يررت ب صر احررالل
السل م ااال ا الر اليق يف النو ر الر

تعر

را االهرم را الناحير اجلي سر اتيجي  ،اجراء

اع ذاة العئيس الععا ت االسربع للك يرت ب راةيخ  2332/62/7عرا حا ثر الغراا را خرالل
ةسال ب ها اجهاب االعالم الععا ت عل لسان ازيرع االعرالم جراء يهرا ((اننرا نع رذة إىل اهلل
عا ا

ع يغضبم سبحانم اتعاىل ان كان

سررؤالي نا انع ررذة لكررم علر هررذا االسررا

ا ا يف الاضرت را ال نعرعل برم اسسرب علر
أيضراً ))...اال ان الر الك يررت

اعال ها ة ضت هذا االع ذاة ااع نتم ته ي ا لأل ا ال

ت اس

لر بر زيع

ان هاكا لسيا ب الك يرت

عل اةاضيها ات خال يف كؤانها ال اخلي االع ذاة تض ا تأنيب للشعب الكر ي

لضرعب

الصاحل اال عيكي يف الك يت احماال يائس إلثاةب االضوعابات ااالن سا ات العا
ا العئيس الععا رت ت ر يع حساسري ا ر الظرعال الر
عاجع ر عررا

كرع بهرا النو ر

ي

را

را خرالل اجرعاء

ا نهجي ر ااا عي ر لررا حص ر خررالل الغرراا الععا ررت للك يررت ات ر يم ك ر

ا ميكا ا كانم خ

اال ا االسالم(.)28

إ ن جملس اال ا ال الت
ت ناسب ا حجم اخلساةب ال
هذا االع ذاة اهت ساب

ر العرعا

سرؤالي الغراا ا رعا تع يضرات ا ير كربريب

تععضرت هل را الر الك يرت ال ر ة ضرت الر الك يرت

الي ج ي ب يف حينها.

سحب االعتذار والغائه-:
اح جات حبعي ك ةيا الش الي عرام  6918سرفين ا عيكير تر ع ب ابلر اته هرا
العل ررات االس ر مباةي
ال ح ب اال عيكي

را

اخ ر اليرراه اال لي ي ر لك ةيررا الش ر الي ا ح ر ت ر كا ال اليررات

ا اطال سعاح  82ضابوا احبراةا ا عيكيرا اجرنت علر ت ر يم اع رذاةا

ةمسيا لك ةيا الش الي احت لرت مب جبرم كا ر السرؤالي ال الير ااالل اا رات ال تبر علر
لررك ال ررعاة ال بل اسررت ((االع ررذاة)) لك ةيررا الش ر الي عررا اع ررال جتسسرريم ا ررت بهررا
السفين اال عيكي ابع اطال سعاح البحاةب االضربا نشرعت ال اليرات ال حر ب اال عيكير
بيانرا ااضرحت يرم ان اثي ر االع رذاة الر

ا عرت عليهرا ا حتعيفهرا اان السرفين اال عيكير

اح جات خال ا أل حكرام ال ران ن الر الت اان ال رائا ال تسر حع ت ر يم االع رذاة العمسرت
احت

ال بعات ال ان ني ( )28ابهذا ا ت ال اليات ال ح ب اال عيكي بسحب اع ذاةها اهرت
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أال ساب

الي بهذا الآل.

عدم تقديم االعتذار وبعض من اثاره الدولية-:
عت بضائ ا صرا ي كر ي ب ابران حرعاب نرابلي ن اعر اء الر ال

إ ن عنسا كانت

االاةبي ر هلررا ،سرراع تها اجلاائررع برران باع هررا حب بررا بأمثرران ؤجل ر  ،اتلكئررت عنسررا ب ر ا
ا عليها ا ي ن ااحل ا اجلاائع يف تس ي
ارذتها عنسا نةا الح الل اجلاائع ،ل
اجلاائع (حسق) يف

برال الصرف  ،كانرت حا ثر العاحر الر

ا عت عنسا ان نصلها تل

اهانر

را بر

ا

كب ةمست عنر ا جراء ليهنرذ هرذا االخرري بعير الفورع سرن 6242هرر

( 6827 ،6428م) ماطب بشان الر يا اغضرب الر ا حسرق لرع
بكشاك الذباب عل اجهم ،اجعت اح اث ع ه اته ي

لرك ال نصر  ،ضرعبم

ا عنسرا للر ا باحلصراة ان

ت ر م اجلاائررع اع ررذاةا عررا هررذا ال صررعل الهررق لل نص ر الفعنسررت اة ر

ال ر ا ت ر يم

االع ذاة ا ت عنسا حب ل الح الل اجلاائع(.)29

(جدول رقم اربعة) يبني الدول املعتذرة واملتاسفة ووسائل االعتذار واالسف

اجل ال ا ع

الباحث اس اه ا جم ع

صا ة

االستنتاجات:
 -6ان الصرررفات ال الز رر اخال يرررا رررا الشمصررري الوبيعيرر ((االنسررران)) ان لرررت إىل
الشمصي العن ي ((االع باةي )) ،ال ال باع باةهرا كمصرا را اكرماا ال ران ن
ال الت العام االنظ ات ال الي العا ل يف خ
 -2ان الع ر ب ألخررال

االنساني مجعاء.

ي ررا اال ررم ال ح ر ب ا يباج ررم ااحيرراء كررا ا الض ر ري اإلنسررانت

الصرراةل لبنرراء تنظرريم جم عررت ا ررت يس ر لام ن ر ال ر اث االخال ررت ال ر يا االفلسررفت
ال اعت ا عا

علرم االخرال ل اعر ال ران ن الر الت اهرذا را يعرن عنرم يف شرعاا

العاه ب الشاةع لل سؤالي ال الي حيث اح ت احكا ا لالع ذاة ال الت.
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 -0ان الك ري ا ال ال ت هعب ا سؤالي ها ال الير االخال ير اال اةخيير رال تع رذة
ب تل س عذةا اخص عا ي ا ي علع بف ب االح الل االس ع اة .
 -4ان الع ير
باالس
 -1ل

ررا الر ال احتررت ضررغ الررعأ العررام الر الت ت ر م بررال عبري عررا نر ها
اليس باالع ذاة.

خ االسر

ااح ر

كانرا براةزا يف العال رات ال بل اسري اال الير ليشرك

ثنائيا اجعائيا بل اسيا يف تعبري ال ال عا عاجع ل ا فها السلبي جتاه االخعل.
 -1ان لالع رررذاة ااالسررر
اال بل اسي كان الب

طرررع لل عررربري عنه ر را حر ر ها العرررعل اامرررا الت ال الير ر
ا اتباعها ليك ن االع ذاة عا ا عنا عا حسا ني ال ال .
ت برر ااخررعل سررحبت االغيررت ا ال

 -7ان كرر ري ررا االع ررذاةات اال أسررفات

اخوأت اس كنت عا ت يم االع ذاة ااالسر
ال الي اتعتب عل

ا ل لرك لر عكري عرف العال رات

لك نش ب االز ات ال بل اسي .

ال عيات:
 -6االسعاا ب

يا شعاا عاه ب سؤالي ال ال عرا ا عاهلرا غرري الشرعاع

جلن ر ال رران ن ال ر الت يف اجل عي ر العا ر لأل ررم ال حر ب اجعلررها يف عررا
اال

عل

يا اال ص يع الح ائها عل بن

 -2ت جيم ال بل اسيق بأه ي االع ذاة ااالسر
ان لررم ررا ال جعب ر الشمصرري إىل عررا
انسرراني حت رراه لل سررا
العا
 -0تفعير

اإلنظ ررام

باالع ذاة.
الر اليق يف حمري العال رات ال الير

العال ررات ال الي ر باع برراةه جتعب ر اخال ي ر

االن رراء اعررفاء الضر ري احسررا النير اهررت عررانت نبيلر يف

ال بل است العحب نا ت بها نظ
شررعاا ا ةاسر ح ر

اال م ال ح ب.

االنسرران يف العاحر ال علي ير االاىل ررا ال ةاسر

للبنرراء الفكررع لألجيررال بضررعاةب االعرر ال برراألخع ااحرر ام ع
ا لكي ررم الفكعيرر اح

را بر

اتررم اا كرراةه

ررم االج اعي ر ااال صررا ي ان ر هررذه ال ا رر إىل ع لررم

كعض يف ام ا االنسانت العالت.
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 -4يررام النظ ررات ال الير لأل ررم ال حر ب مبسرراع ب الي نسررك لل ير

بالبررانت الفكعير
الرر ةش

ااالخال يرر للعال ررات ال اليرر اال بل اسرري اتشرركي الرر اةات ا رر
االؤثعات بهذا امال.
 -1ا ا

الؤكعات ال الي حلث ال ال الس ع عب ساب ا لالع ذاة لل ال الس ع عب الر

اك ف بعضها باالس
 -1تر اة
االع

.

السرراب ال الير يف االع ررذاة الر الت ((ايواليررا  -ليبيررا)) من جررا ل ع ي هررا
بن ائج مثاةها.

 -7يام جلن االس ع اة يف األ م ال ح ب بوعح ضي اع ذاة ال ال االس ع اةي لل ال
الس ع عب.
 -8حث اجل عي العا

(ثالرث ثالثراء ايلر ل) را

لأل م ال حر ب يف اج اعهرا السرن

ك عام باع باة ي ا اع ذاة ايواليا ي ا لالع ذاة العالت.
لأل م ال حر ب يف اج اعهرا السرن

 -9حث اجل عي العا

ازةاء بعيوانيا يف اهلن لذحب عام  6969ي ا لألس
 -63حث اجل عي العا

لأل م ال ح ب يف اج اعهرا السرن

باع براة ير م اسر
ال الت.

باع براة ير م اع رذاة البابرا

باع باةه ةئيسا ل الر الفاتيكران ي را لل صراحل برق اال يران ،لل عسر
السي ض اليه

((بيت ال

الصرا ة را

يف ظ احلكم الكنست.

 -66حث اال م ال ح ب ا نظ
لل سل ق عا

ةئريس

الي نسرك للبابرا ةئريس الر الفاتيكران ب ر يم اع رذاة

ب احلعاب الصليبي ال

ا ت بها الكنيس عل العرا

اإلسرال ت

)).
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)435(.............................................................."االعتذار واألسف الدبلوماسي "دراسة قانونية
Abstract
A search on the front of the problem and the hypothesis then researcher
reviewed the scientific method used and then lived up to the international
responsibility of the moral and material to apologize and the rules of
international courtesy، as well as an apology and various descriptions and
the system of international succession and then use a set of data also search
apologize for the violation of diplomatic norms and explained the Italian to
apologize to Libya and urged the international apologize Find and doubleemerged in the form of conclusions and recommendations results The
researcher used the range of sources، among them public international law،
Dr. Ibrahim Mchorb and mediator in international law to Dr. Ahmed Abu El
Wafa and international law General Dr. Hikmat inch and international law
General Dr. Suhail Hussein Fatlawi and diplomacy in a changing world of
Dr. Fadel Saki Mohammed and Dr. Mohamed Talaat Ghonaimy and Dr.
Mohamed Hafez Ghanem and written public international law، Dr. Hamid
Sultan and Dr. Hassan Chalabi also used a variety of other research
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 -62لينا حسا الصفا ،احل اي ال بل اسي اال الي ا سؤالي ال الر اثنراء النااعرات السرلح - 6971 -
 6993بريات.2363 ،
 -60حم
 -64حم

طلعت الغني ت ال سي يف ان ن السالم االسكن ةي .6982
عب اهلا

 :االع ذاة الفعيض الغائب يف العال ات ال الي  ،جعي ب االهعام الع

 -61صوف كعل ال يا بق االس
 -61حم
 . -67حم
 -68حم

ااالع ذاة ،جعي ب االهعام الع

.44690

 41771لسن .2366

ابعاهيم احلعيع  ،اثاة الاعيم سع زغل ل ،عه ازاةب الشعب ه 6ك ب

ب لت ال اهعب.

حا ظ غامن ،نظام االن اب ،با ئ ال ان ن ال الت العام اة االهعام .6914
الشا لت ،غال اع ذاة ايواليا ا ليبيا عا احل ب االس ع اةي جعي ب االهعام  44417لسن .2338
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( ..........................................................)402االعتذار واألسف الدبلوماسي "دراسة قانونية"
 . -69صرروف عب ر العايررا عسررت ةسررال الررال اع ررذاة الععا ي ر زا ت ررا تع ي ر ات ال ر
االهعام ،ضايا ااةاء الع

جعي ر ب

 42071لسن .2332

 -03امالت  /امل الصعي لل ان ن ال الت الع

.2332 18

ال ا ا االلك اني -:
 -06ال ع ي

يف ال ان ن ال الت االنسانت حبث نش ة عل ال ا
http:wwwdjelfa.info/vp/showthread.pbp

 -02ااةا

بل اسي جعي ب االهعام نش ة عل ال ا http // www. Forom. ok-eg-com

 -00االع ذاة يف تاةيخ السياس ال الي حبث نش ة عل ال ا،
http:// manews. net arab/view detailsaspx
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