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 :ملخص الدراسة

حيث يعترض  ٬ومدى صحة قانونيتها ٬تتلخص الدراسة حول جدلية قانونية تُثار في حقيقة وطبيعة قواعد القانون الدولي العام

مفادها إفتقار هذه القواعد إلى منظومة عليا تضم السلطات الثالثة  ويستند في ذلك إلى حجج ٬البعض على إطالق هذا الوصف عليها

إضافة إلى انعدام الجزاء الذي يمكن تطبيقه على من يخالف أحكام هذه  ٬المتعارف عليها وهي: السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية

ويقول: إن الهيئات المشار  ٬يفند الحجج التي اعتمد عليهاو ٬القواعد. بينما يعترض قطاع واسع من الفقهاء على هذا الطرح وال يقبل به

إليها إنما هي من خصائص وسمات النظام القانوني الداخلي الذي ينظم العالقة بين األشخاص الطبيعية فيما بينها وعالقة هؤالء األشخاص 

تتمتع بالسيادة الصريحة عبر المعاهدات أو الضمنية و ٬بالدولة وال شأن لها باألشخاص المعنوية الدولية العامة التي تتميز بطبيعة خاصة

 من خالل األعراف الدولية المستقرة.

وال يوجد من يتردد اآلن في اإلعتراف بثبوت الصفة  ٬وفي جميع األحوال فإن الجدال قد حسم لصالح قواعد القانون الدولي العام 

 القانونية لها كباقي فروع القانون األخرى. 

 مقدمة:

عبير الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي العام دراسة الصفة القانونية التي تتمنع بها قواعد هذا القانون الذي كان منذ نشأته يقصد بت

عرضة لسلسلة من حمالت االنتقادات واالعتراضات من بعض الفئات للتشكيك في حقيقة وجوده وقانونيته، األمر الذي أدى إلى احتدام 

بين الفقهاء الذين اختلفت رؤاهم وتفرقت إلى مذاهب ونظريات متباينة بين من يُقر ويؤكد ثبوت الصفة القانونية لهذا  الجدل والنقاش

ون القانون ويدلل عليها بعدد من الحجج واألسانيد الدامغة، وبين من ينكر وينفي عنه هذه الصفة، بل ويذهب إلى القول: إن ما يُسمى بالقان

إال مبادئ تتعلق بالتعايش السلمي الطوعي بين الشعوب أو هو مجرد قواعد أخالق ومجامالت ال تتصف بما تتصف الدولي العام ما هو 

به القواعد القانونية في عمومها من حيث اإللزام، كما أنها قواعد غير قادرة على فرض احترامها على اشخاصها جبرا وليس طوعاً أو 

 اختياراً.

تلك لم تكن في الوقت الحاضر على ذات القوة والشدة التي كانت عليها سابقا، فقد تراجعت وانخفضت  غير أن حمالت التشكيك والرفض

حدتها بفعل التطور الجاري، ولكن دون أن تختفي تماما، فال يزال هناك من ينادى ويجادل في األمر، ويربط مصير القانون الدولي بما 

واعد الدولية بصورة تنبؤ للبعض ضعف هذا القانون وعدم الجدوى من التمسك به طالما أنه تشهده الساحة الدولية من انتهاكات متتالية للق

عاجز عن فرض هيبته وإقرار الجزاء على من يخالف أحكامه، السيما في ظل غياب السلطة التي يمكن أن تتحمل المسؤولية وتضع حداً 

 لتلك التجاوزات.

إذ أن هناك من يتساءل عن الجدوى من هذا  ٬في كونها تعالج موضوعاً يتعلق بحقيقة ومكانة القانون الدولي العام تكمن أهمية الدراسة

القانون. وما الذي يحققه في ظل غياب السلطة العليا التي تفرض قواعده على أشخاصه؟ وأي سلطة تستطيع فرض هذه القواعد على 

من المساواة القانونية فيما بينها؟ وما هو الجزاء الذي يمكن تطبيقه على من يخالف أو ينتهك أشخاص تتمتع بالسيادة والسلطان على قدر 

 هذه القواعد؟

تلك هي تساؤالت يكثر طرحها من حين إلى آخر. وأحيانا تؤدي بمن يطرحها إلى إنكار وجود القانون الدولي برمته. ولكن  

 ٬حيث أنه يتقرر وفقا لحاجة المجتمع الدولي له ٬لثوابت التي ال تقبل الجدل أو النكرانبات من ا -كما ترى األغلبية-وجود القانون الدولي 

 وليس بناء على مطابقته لقواعد القانون الداخلي.

ويحاول الباحث من خالل هذه الورقة مناقشة اآلراء واالتجاهات المؤيدة والمعارضة للطبيعة القانونية للقواعد الدولية من أجل  

 وما عليه الموقف حاليا. وذلك إستناداً على المنهجية والخطة التالية: ٬حقيقة األمر الوصول إلى

 مفهوم الطبيعة القانونية للقواعد الدولية -١

 االتجاهات الفقهية حول الطبيعة القانونية -٢

 االتجاه المعارض وأسانيده -أ

 االتجاه المؤيد وحججه -ب

 الدوليةاإلقرار بحقيقة الطبيعة القانونية للقواعد  -٣

 الخاتمة -٤
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 فهوم الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي العام م -1

 تعد مسألة تحديد الطبيعة القانونية ألي نظام قانوني من المسائل الشائكة والصعبة التي يكتنفها الغموض ويحيط بها عدم الدقة في معالم

انون الدولي العام، وهو قانون يحكم عالقات بين أشخاص وكائنات دولية ليست وخبايا هذا التعبير. ويزداد األمر صعوبة عندما يتعلق بالق

ألي منها سلطة تفرضها على األخرى، مما دعى البعض من الفقهاء أن يطلق عليه قانون تعايش وتنسيق مهمته معالجة سلوكيات 

ة تحت لوائه، بطريقة ودية ال إلزام فيها، وهذا وتصرفات األطراف الدولية من دول ومنظمات وغيرها من الكائنات القانونية المنضوي

يحتوي  المنطق ال يكون صائبا في تحديد مفهوم الطبيعة أو الصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام، ذلك أن تعبير القانون الدولي العام

ي لهذه الكلمة وال يختلف عن غيره من فروع القانون أنه قانون بالمعني الدقيق والفن أولهاعلى ثالثة عناصر أساسية كما يدل عليها إسمه، 

أنه دولي تم وضعه ليحكم  ثانيهاالمختلفة االخرى، ألن به قواعد تراضي األطراف عليها و الخضوع لحكمها واإللتزام بما جاء فيها، و

ص بالعالقات ذات الطابع العام التي تنشأ بين أنه عام يخت ثالثهاالعالقة القائمة بين االشخاص الدولية المعترف لها بالشخصية القانونية، و

 ، بالنسبة للمخاطبين بهذا القانون.(1)الدول والمنظمات الدولية بوصفها سلطات عامة تهتم بالشأن العام

نون تجاه أفراد ديها هذا القاوهذه العناصر الثالثة تمثل فيما يبدو طبيعة وحقيقة القانون الدولي العام، تمشيا مع األدوار والوظائف التي يؤ

 المجتمع الدولي في نطاقه الواسع.

دت اإلتجاهات لديه وثار فقد أنقسم الفقه على نفسه وتباع ٬لكن هذه الحقيقة ليست بهذه السهولة أو بهذا الفهم لدى بعض التيارات الفقهية

 جدل عميق بين مكوناته حول طبيعة القواعد الدولية ومدلولها القانوني.

 

 فقهية حول الطبيعة القانونية للقواعد الدولية اإلتجاهات ال -2

لتقليدي والحديث على حد اتعددت االتجاهات الفقهية حول الطبيعة القانونية للقواعد الدولية إلى نظريات وآراء متباينة لدى الفقه الدولي 

 سواء، وتمحورت هذه النظريات واآلراء في اتجاهين إثنين نستعرضهما فيما يلي:

 االتجاه المعارض  -أ

طلقوا ذهب عدد من الفقهاء القدامى أمثال هوبز وبفندورف وبنتام وأُستن وغيرهم إلى إنكار الصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام، وأ

نترتب على ال–عليها وصف القواعد األخالقية أو قواعد المجامالت الدولية، أو هي أفكار ومشاعر سارية بين األمم كما يقول أُستن 

. واقدمت الدول على إستخدامها في عالقاتها التبادلية دون أن يكون لها قوة قانونية ملزمة أو أي صفة (2)مخالفتها أية مسئولية قانونية

 .(3)دولية معتبرة

اذ العلوم السياسية، والفقيه ويذكر من رواد الفقه الحديث الذين أنكروا وجود القانون الدولي العام، كال من الفقيه الفرنسي رايمون آرون است

ية، وكلهم عاشوا الفرنسي الشهير جورج بوردو أستاذ القانون العام، واألمريكي هانز مرجنتو الذي يؤكد على هشاشة المعاهدات الدول

 لنصف الثاني من القرن العشرين. في ا

ومن جانب آخر تقر مجموعة أخرى من الفقهاء وتؤكد خضوع العالقات الدولية للقواعد القانونية، ولكنها قواعد حسب رأيهم ال تشكل 

ون الدولي ليس قانونا قانونا دوليا بمعني الكلمة، وإنما هي جزء من القانون الداخلي للدولة ينطبق على عالقاتها الخارجية، فعندهم القان

متميزا عن القانون الداخلي للدولة، )جزء من الدستور( ومن القائلين بذلك عدد من الفقهاء األلمان ومن بينهم هيجل وسيدل وزورن 

 .(4)وبعض من فقهاء اإلتحاد السوفيتي السابق

                                                           
 48د/ احمد محمد رفعت ، القانون الدولي العام ، دار النهضة للنشر والتوزيع ، ص  1
 277م ، ص2003، 2د/ محمد يوسف علوان ، القانون  الدولي العام ، دار روائل للنشر ، ط 2
 28صم ، 1994د/ عبدالواحد محمد الغار ، القانون  الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة  3
 28د/ محمد يوسف علوان ، مرجع سابق ، ص 4
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انونية ال تقتصر على مرحلة الفقه التقليدي القديم، وإنما ويعني هذا أن فكرة إنكار وجود القانون الدولي العام أو التشكيك في طبيعته الق

يشاركه فيها الفقه الحديث والمعاصر أيضا عن طريق بعض من كبار فقهائه الذين ال يزالون يرددون األفكار التي وصفها بعضهم بالبالية، 

 .(5)ريفي إنكار القواعد القانونية الدولية ويشترك في ذلك بعض فقهاء القانون الخاص المص

ثة المتعارف عليها ويبرر هؤالء جميعا وجهة نظرهم استنادا إلى حجة مفادها أن هذا القانون يفتقر إلى هيئة عليا تضم السلطات الثال

 وهي:

 السلطة التشريعية: التي تتولى وضع وسن القانون والسهر على فرض تطبيقه على جميع أفراد المجتمع  (1)

نهم، وحتى إن مهامها في تطبيق أحكام هذا القانون على المخاطبين به عند نشوء نزاع بيالسلطة القضائية: هي التي تنحصر  (2)

ادة الدولة وأن وجدت مثل هذه السلطة كما هو الحال في محكمة العدل الدولية إال أن التقاضي أمامها أمر إختياري يخضع إلر

 م المحاكم الداخلية.أحكامها خالية من أي ضمانة للتنفيذ خالفا لما يجري عليه العمل أما

السلطة التنفيذية: وهي الكفيلة بتنفيذ األحكام الصادرة عن المحاكم القضائية ذات االختصاص، كما أنها المخولة برقابة األشخاص  (3)

المخاطبين واجبارهم على الخضوع لقواعد القانون والعمل على فرض احترامه بالقوة إن لزم األمر، وتطبيق الجزاء المناسب 

 .(6)م االنصياع لهعند عد

وبما أن القانون الدولي يفتقر حسب راي أنصار هذا اإلتجاه إلى سلطة تتولى سن القواعد القانونية ومحكمة تفصل في النزاعات بين 

قر األفراد، وهيئة تنفيذية توقع الجزاء على من يخالف أحكامه، فال يصح والحال هذه الحديث عن وجود قانون بالمعني الحقيقي وهو يفت

إلى هذه السلطات، وقد عبر بعضهم عن ذلك بالقول )ال شريعة مدونة وال محكمة قضائية وال سلطة عامة( فأين يوجد القانون مع غياب 

 .(7)هذه الهيئات

اعد ومع مراعاة ما تقدم يضيف بعض الفقهاء نقصاً آخر إلى قواعد هذا القانون وهو قلة عدد المخاطبين به عن العدد الذي تخاطبه القو

ك الداخلية، وهذا يؤدي حسب رأي المعترضين إلى فقدان القاعدة الدولية لصفتي التجريد والعموم اللتين تتميز بهما أي قاعدة قانونية، وذل

 .(8)ما عزز لديهم الدعوة إلى إنكار الطبيعة والصفة القانونية للقواعد الدولية وتجريدها منها

 اإلتجاه المؤيد للطبيعة القانونية  -ب

لى اإلعتراضات على طبيعة عيمثل هذا اإلتجاه الغالبية العظمى من الفقهاء الدوليين، وهم يرفضون تماما هذه اإلنتقادات وال يسلّمون البتة 

قانون لديها من القوة القانون الدولي، وال يساورهم أدني شك في ثبوت الصفة القانونية له، بل إنهم يؤكدون القول على أن قواعد هذا ال

القوة الملزمة التي والمناعة ما ال يقبل الجدل أو النقاش حول حقيقتها، فهي قواعد ملزمة لألشخاص المخاطبين بأحكامها بذات الدرجة و

ر إلى الخصائص التي تتمتع بها قواعد القانون الداخلي، وعليه فليس من العدل أو الحكمة أن تُقاس طبيعة قواعد القانون الدولي بالنظ

قارنة غير منصفة مقق في قواعد القانون الداخلي، بل ينبغي مراعاة الطبيعة الخاصة لدي المجتمع الدولي، بدال من اجراء يجب أن تتح

ء األفراد بدولتهم في حين وال تعكس وظيفة ومهام كال من القانونين، فالقواعد الداخلية تهتم بتنظيم العالقات الخاصة باألفراد وعالقة هؤال

ت الدولية التي هي ن الدولي تنظم عالقات بين دول مستقلة وذات سيادة، أو أنها تحكم عالقات وأوضاع تتعلق بالمنظماأن قواعد القانو

 االخري تعد من االشخاص الدولية.

نون وعليه فإن وجود الطبيعة أو الصفة القانونية لقواعد القانون الدولي ال تالزم بينها وبين الشروط المتقدم ذكرها والخاصة بالقا

 ومن هنا يأتي الرد على دعاة التشكيك واإلنتقاد وفقا للحجج واألسانيد التالية: ٬(9)الداخلي

 ( بالنسبة للسلطة التشريعية1)

فليست هي التي دائما تضع القانون، وإنما القانون ينشأ في الغالب وليد العرف، ثم تأتي هذه السلطة وتعمل على إقراره فقط، ذلك أن 

لقانونية سابق لإلجراءات الرسمية التي تتخذ بشأن صياغة وإصدار ونشر القانون، وكثيرا من القواعد القانونية الحديثة وجود القاعدة ا

                                                           
 103م ، ص2003د/ صالح الدين عامر ، مقدمة لدارسة القانون الدولي العام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  5
 37م ، ص1979غانم ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ،  حافظد/ محمد  6
 55د/ احمد محمد رفعت ، مرجع سابق ، ص 7
 39د/ عبدالواحد محمد الغار ، مرجع سابق ، ص 8
 54م ، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  عمان ٬مبادئ القانون الدولي العام  ٬ د/ سهيل حسين الفتالوي وغالب عواد حوامدة 9
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ظهرت واستقرت بالعرف لدى الجماعات القديمة قبل أن يتدخل المشرع ويمنحها الصبغة الشكلية الرسمية، وهذا التدخل واإلجراء الشكلي 

 .(10)قراراً بوجود القاعدة القانونية وتأكيد صالحية العمل بهاالذي يأتي الحقا ليس إال إ

رت صحيح أن هذا االجراء الشكلي يدعم القاعدة أحيانا ولكنه ال يضفى عليها الصفة القانونية على الدوام، فهذه الصفة كما تقدم ثبتت واستق

القول بغير ذلك يقود إلى إخراج واستبعاد كافة القوانين عن طريق العرف الذي يعد مصدرا مستقال وقائما بذاته عن أي إجراء تشريعي و

غير المشرعة من دائرة القواعد القانونية وفي مقدمتها القانون االنجليزي المعروف عنه باعتماد أغلب أحكامه على القواعد العرفية 

وضوعية  بالرغم من عدم أجراء تدوين لها على وقضاء المحاكم، ولم ينكر أحد عليها قوتها االلزامية التي تتوفر لغيرها من القواعد الم

 .(11)نسق التقنينات التي تعمل السلطات التشريعية في البالد االخري على وضعها في قوالب قانونية

القانون الدولي  ولهذا فإن عدم وجود السلطة التشريعية لصياغة وإصدار القواعد الدولية في هيئة نصوص رسمية ال أثر له على طبيعة

خاصه أن يكون القانون ه قانونا بالمعني الصحيح ال سيما إذا أخذنا في االعتبار طبيعة المجتمع الدولي المتميزة التي تحتم على أشبوصف

ي سن التشريع على الذي يحكمها قائماً أساسياً على التراضي والتوافق ألنه مجتمع، ال وجود فيه لسلطة عليا تفرض حكمها عليه وتتول

 المجتمع الداخلي الذي تصدر قوانينه عن إرادة عليا فوق إرادة أفراده. عكس الحال لدي 

وعليه فال وجود في المجتمع الدولي لحاكم ومحكوم ومن غير المتصور أن تكون القواعد المنظمة له صادرة عن سلطة عليا يخضع لها 

المتمثل في المعاهدات أو الرضا الضمني المبني على  باألمر والوالء، وإنما هو يخضع لسلطة توافقية قائمة على الرضا الحر والصريح

 .(12)العرف المتواتر والمستقر

وهكذا يذهب أنصار اإلتجاه الغالب والمتمسك بصحة قواعد القانون الدولي إلى القول بأن أصحاب الرأي المشكك ألتبس عليهم األمر 

لكن في الواقع إن وجود القانون لم يكن بالضرورة متوقفا على إصدار تشريع  loi(13)وفكرة التشريع  droitفخلطوا بين فكرة القانون 

به، فالقانون كما تقدم الحديث قد يوجد مستقال تماما عن إرادة المشرع كما هو العرف وقد يرتبط به إذا أصدره المشرع في صياغة 

 إجرائية شكلية.

ن عمل سلطة تشريعية عليا ليست إال عمال إجرائيا الحقا، الغرض منها فالصياغة الرسمية سواء كانت باتفاق ذوي الشأن أو كانت م

 .(14)إقرار وإثبات وجود القاعدة القانونية وصالحيتها لإلستمرار وليس إسباغ الصفة القانونية عليها

تقر عليها العمل لتي اسومن المالحظ أن المجتمع الدولي أخذ يتحرك منذ القرن التاسع عشر صوب تدوين قواعد القانون الدولي العام ا

تفاقية الهاي عام وجري تداولها بين أفراده، فجاءت صياغتها في مجموعات من االتفاقيات والمعاهدات المنشأة لقواعد القانون، مثل ا

 م.1945م ومن بعده ميثاق االمم المتحدة 1919م، وصدور عهد عصبة األمم عام 1907م وعام 1899

القواعد الدولية وما رافقها من  جهود متعددة فردية وجماعية دور بارز في جمع تلك القواعد المبعثرة ونشرها وكان لظهور حركة تدوين 

ف على غرار مدونات القوانين الداخلية، من ذلك ما قامت به لجنة القانون الدولي من إعدادها لكثير من االتفاقيات الدولية كاتفاقية جيني

م على التوالي، واالتفاقيات الخاصة 1963م و1961بحار واتفاقيات فيينا الدبلوماسية والقنصلية لعامي م المتعلقة بقانون ال1958عام 

م واالتفاقيتين المتعلقتين بشأن خالفة الدول في المعاهدات الدولية التين أقرتها في فيينا 1969بقانون المعاهدات الموقعة في فيينا عام 

 .(15)للجنة تواصل عملها في إعداد مشاريع تدوين القانون الدوليم، وال تزال ا1977م  و1973ايضا عام 

 ( بخصوص اإلدعاء بافتقار القانون الدولي للسلطة القضائية:2)

 فإنه من الممكن الرد عليه بما هو آت:

                                                           
 38د/ محمد حافظ غانم ، مرجع سابق ، ص 10
 71، ص12منشأة المعارف االسكندرية ، ط ٬ ، القانون الدولي العام فد/ على صادق ابو هي 11
 31د/ عبدالواحد محمد الغار ، مرجع سابق ، ص 12
م ، 2002شر والتوزيع ، الطبعة االولي ، ار العملية الدولية ، ودار الثقافة للند/ عبدالكريم علوان خضير ، الوسيط في القانون الدولي العام ، الكتاب االول ، الد 13

 38ص
 71، مرجع سابق ، ص فد/ على صادق ابو هي 14
 29م ، ص2009د/ ابراهيم محمد العناني ، وحازم محمد علتم ، القانون الدولي العام ، دار الرحمة للطباعة القليوبية ن،  15
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طة إن صح ذلك ال ينفي من المعلوم أن القاعدة القانونية توجد قبل وجود القضاء الذي يسعي إلى تطبيقها، وعليه فإن عدم وجود هذه السل

وجود القانون، كما أن وجود القاضي ليس شرطا الزما إليجاد الحقوق واإللتزامات، فالقاضي ليس من مهامه خلق القانون أو ايجاده وإنما 

 ألن وجود القانون سابق على وجوده. ٬(16)تطبيق ما وجده من قواعد قانونية على أطراف النزاع المعروض أمامه

م أشحاص القانون الداخلي بأحكامه خوفا من الجزاء الذي قد يلحق بهم، ال يختلف عن تنفيذ كثير من الدول اللتزاماتها حرصا كما أن إلتزا

منها على الوفاء بتعهداتها أو خشية من نشوب حرب بينها وبين الطرف اآلخر نتيجة لعدم استجابتها لتنفيذ تلك التعهدات التي ارتبطت 

اصبحت غير ذات موضوع حاليا بعد أن أقام المجتمع الدولي هيئات قضائية للبت في المنازعات الدولية القائمة  بها، ثم إن هذه الحجة

بين اشخاصه كهيئات التحكيم ومحكمة العدل الدولية، وال يقدح في ذلك كون اللجوء الي القضاء الدولي اختياري بينما اللجوء الي القضاء 

وغياب سلطة عليا لديه تعلو إرادة  -كما تقدم-الطبيعة المختلفة للمجتمع الدولي، ذوي السيادات المتساوية الداخلي الزامي، فذلك يرجع إلى 

ة أطرافه، ثم إن هناك حاليا محاكم قضائية دولية جنائية أخذت في الظهور، منها المحكمة الجنائية الدولية التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقي

م واتخذت المحكمة من الهاي مقرا لها، 2002الحرب الدوليين، وقد دخلت هذه االتفاقية النفاذ عام م، لمقاضات مجرمي 1998روما عام 

وأصدرت العديد من االحكام القضائية وال زالت تقاضي بعض المتهمين بارتكاب جرائم دولية، فمثل هذه المحكمة وغيرها من المحاكم 

االحكام العقابية على من تثبت في حقهم التهم الموجهة ضدهم، وهي تلعب  المؤقتة الخاصة تمثل هيئات قضائية متخصصة في إصدار

يمكن الرد عليها  ٬( فيما يتعلق بشأن االنتقادات بعدم وجود سلطة تنفيذية ذات قوة ملزمة3) دوراً هاما ً في ارساء قواعد الجزاء الدولي.

ها إال أنه ال يعد شرطا الزما لوجود هذه القاعدة، فالقاعدة توجد بناء بالقول: أن وجود القوة الملزمة حتى ولو يحمي القاعدة من العبث ب

على حاجة المجتمع اليها حتي وإن لم تقترن بقوة ملزمة تصاحبها أو كان الجزاء الذي يحميها ضعيفا، أو غير كاف فذلك ال أثر له على 

 .(17)صفتها القانونية

بعض إلى الخروج عن طاعة القانون أو مخالفة أحكامه ويتسبب في نشر الفوضى في وإذا كان غياب الجزاء أو ضعفه يعد سببا مؤديا بال

ك إطار العالقات الدولية إال إن ذلك ال يشكل دليال منطقيا على عدم وجود القاعدة أو يكون مبعثا للتشكيك في فعاليتها، فكم من دول تنته

لكافي دون أن يعترض أحد على الصفة القانونية الالزمة لها، وكم من قوانين دساتيرها أو قوانينها األساسية اوال  تجد نصوصها اإلحترام ا

مدنية وجنائية عجزت السلطات عن فرضها أو الحيلولة دون مخالفتها أو االخالل بها، ولم يحتج أحد على انعدام قانونيتها، فما هو وجه 

.  ولماذا نصوب أنظارنا إلى العيب لدى القانون الدولي ونصرف النظر عن (18)االختالف في ذلك بين القانون الدولي والقانون الداخلي

 عيوب القانون الداخلي؟ 

نون في ظله، السيما إن ضعف الجزاء أو إنعدامه ليس عيبا في القانون ذاته بقدر ما هو عيب في النظام اإلجتماعي الذي يُطبق هذا القا

عور أعضائه بالحاجة إلى شدولية، فهذا المجتمع ال يزال يعاني من التباعد في المواقف، رغم نظام المجتمع الذي أنتج القواعد القانونية ال

اه أعضائها ويكون التعاون والتضامن للحفاظ على المصالح المشتركة، إضافة إلى أنه نظام يفتقر الي سلطة عليا تنهض بمسؤولياتها تج

 اها من الدول والكيانات األخرى.لديها من الوسائل ما يُعينها على تنظيم عالقات أفراد

صحيح أن هناك جهود بذلت منذ آواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إليجاد السلطة العليا، وفعال قد ظهرت السلطة إلى 

ك بفعاليتها في الوجود في صورة عصبة األمم إثر الحرب العالمية االولى، ومنحت المزيد من الوسائل الهامة حتي اعتقد الكثيرون آنذا

توفير الحماية للقواعد الدولية من العبث بها، لكن سرعان ما كشفت الحوادث عن عدم قدرة هذه الهيئة في تحقيق االهداف المرسومة لها، 

يران وعصفت بها األقدار وقامت الحرب العالمية الثانية فخاب األمل في التجربة األولى، وأُعيدت المحاولة مرة أخرى بعد أن توقفت ن

الحرب الثانية، ونشأت منظمة االمم المتحدة بفروعها المختلفة بما فيها الفرع الرئيسي )مجلس االمن الدولي( الذي زود بسلطات واسعة 

واختصاصات فعالة من ذي قبل بعثت بالتفاؤل واألمل مجددا في إعادة بناء السالم، وجلب اإلستقرار إذا تحلى القائمون بشؤونها بالشجاعة 

ي الحزم في تنفيذ مقررات ميثاق المنظمة األممية من نصوص وأحكاموأد  .(19)ركوا حجم مسؤولياتهم في مراعاة العدالة واإلنصاف وتََحّرِّ

ون سواء كان على وهو ما لم يتحقق حتى اآلن وذلك ما يعني ويفيد بل ويفسر بأن العيب ليس في القانون وإنما في من يطبق هذا القان

 و المستوي الداخلي الذي هو اآلخر ليس من ذلك ببعيد.المستوي الدولي أ

اللتين  بالنسبة للحجة القائلة بأن قلة عدد المخاطبين بقواعد القانون الدولي تجعل من هذه القواعد فاقدة لصفتي العموم والتجريد، (4)

نما ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي نفسه الذي تميزت بهما قواعد القانون، فهي حجة من السهل دحضها والرد عليها، ذلك أن قلة العدد إ

يتكون اساساً من اشخاص معنوية كالدول والمنظمات الدولية، وليس من افراد طبيعيين عاديين، ثم أن هناك من القواعد الداخلية نفسها ال 

                                                           
 راق .م ، كلية القانون جامعة بابل، الع08/12/2011العام ، ،  الدوليجواد احمد المختار ، محاضرات في طبيعة قواعد القانون طيبة  16
 طيبة حواد محمد المختار ، مرجع سابق  17
 32د/ عبدالواحد محمد الغار ، مرجع سابق ، ص 18
 73د/ على صادق ابوهيف ،مرجع سابق ، ص 19
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صفتي العموم والتجريد، كحالة القواعد تجد تطبيقا إال على قلة معينة من الناس حسب خصوصيتها، ولم يحتج أحد عليها بأنها تفتقر الي 

القانونية التي يقتصر تطبيقها على فئات معينة دون أخرى كفئة األطباء والصيادلة والمحاماة والمهندسين أو غير ذلك من اصحاب المهن 

 الخاصة.

 اإلقرار بحقيقة قواعد القانون الدولي  -3

تي بني عليها الطبيعة القانونية للقواعد الدولية يكشف مدى ضعف الحجج الما من شك أن عرض اإلتجاهين المتعارضين للفقهاء حول 

هذا ما دعاهم إلى القول دعاة االعتراض والتشكيك اعتقادهم. فهم ال يرون قواعد القانون الدولي اال من خالل رؤيتهم للقواعد الداخلية، و

توفرها في هذا القانون  دى القاعدة القانونية أيا كان نوعها، وأن عدمإن قواعد القانون الدولي تفتقر إلى الخصائص التي يجب أن تتوفر ل

ولية والذي يؤكد لفقهاء )الدولي( يجعل منه فاقدا للصفة والطبيعة القانونية. وهذا ما لم يقبل به أنصار الرأي المؤيد لصحة القواعد الد

لى معيار ثابت يرتبط عاولتهم للحكم على القواعد الدولية بالقياس الرفض والتشكيك ويبين لهم مدى فداحة الخطأ الذي وقعوا فيه، وهو مح

غيرها، وكان األولى  أساسا بخصائص القانون الداخلي، وهو مقياس ال يتناسب مع حقيقة القواعد الدولية ذات الطبيعة المختلفة تماما عن

هياكلها التنظيمية عن ومع الدولي المتميزة من حيث أهدافها بهم أن يتخذوا معياراً آخر للمقارنة يمكن أن يتجاوب مع قواعد تنظيم المجت

 قواعد المجتمع الداخلي. وعليه يمكن الوصول إلى الحقائق التالية: 

إن القانون الدولي العام قانون بمعنى الكلمة، ألنه ثمرة اتفاق قائم على التراضي بين أشخاصه على أحكام معينة يحتكم إليها،  -أ

ومن هنا يذهب أنصار الرأي الذي يمثل غالبية الفقهاء إلى القول: إننا  ٬(20)لك االحكام وصف القانونوهذا التراضي يُكسب ت

ً ونظرنا إلى الواقع ألدركنا على وجه اليقين أن وجود قواعد القانون الدولي العام شئ يجد  لو طرحنا الجدل الفقهي جانبا

ة دون استثناء حيث ال يوجد من بينها من يرفض أو يعترض على تلك اإلعتراف والتسليم من الحكومات واالنظمة الدولية قاطب

القواعد أو على صفتها االلزامية التي يتكرر تأكيدها عبر الوثائق الرسمية بشكل صريح من خالل التصريحات التي تصدر من 

قة أي دستور من دساتير العالم وحتي أطرافها والمعاهدات الجماعية والثنائية التي تتفق على إبرامها، كما ال يغفل عن هذه الحقي

وما ذلك إال دليل على  ٬الدول التي تخرج أو تخالف أحكام هذا القانون تجد أنها تحاول إيجاد تفسير قانوني تبرر به مخالفتها

م 2003عام اعترافها بقانونية القاعدة الدولية، وعلى سبيل المثال عندما غزت الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا العراق 

 . (21)كانتا تدعيان الى اإلستناد على ما اسمتاه حق الدفاع الشرعي الوقائي وليس على عدم االعتراف بالقواعد الدولية

دال نظريا أخذ في جوهكذا يؤكد أنصار الرأي الغالب ويقولون أن الجدل الفقهي الدائر حول طبيعة وقانونية القواعد الدولية ليس إال 

 ل، ولم تبق له أي قيمة علمية في الوقت الحاضر أمام الحقائق الدامغة السابق ذكرها.االنحسار والزوا

 يضم القانون الدولي المعاصر أنواعاً شتى من الجزاءات الدولية تتمثل في صور عديدة منها:  -ب

ليه في عالمنصوص حق الدولة المعتدي عليها في مواجهة العدوان ورده عن طريق ممارسة حقها في الدفاع الشرعي الدولي  (1)

 من ميثاق االمم المتحدة. 51المادة 

ولية والتصدي لها استنكار الرأي العام الذي يتجسد فيما يشهده المجتمع الدولي من تطور وإحساس متزايد تجاه االنتهاكات الد (2)

قواعد القانون  بالوسائل المتاحة، وهو ما تخشاه االنظمة والحكومات نظراً لما قد يؤول إليه من فرض عقوبات إستناداً على

لي ملئ بسوابق لتدخل لمواجهة الدولة المعتدية وارغامها حتي تلتزم حدودها، والتاريخ الدوالدولي الذي اصبح يتمتع بحق ا

لتدخل الدولي ضد المانيا اكثيرة من بينها: التدخل اإلوروبي ضد المانيا عند خرقها لحياد بلجيكا أثناء الحرب العالمية االولى، ثم 

رب العالمية على أكثر من دولة في أوروبا مما تسبب في اندالع الحأيضا وما تحالفت معها من الدول على إثر اعتداءاتها 

عتبر ذلك خرقا أُ م، في هذا االطار أيضا حيث 1990الثانية، كما يأتي تدخل دول التحالف ضد العراق إبّان غزوها الكويت عام 

 لقواعد القانون الدولي من طرف العراق.

ولية للحيلولة بينها وبين دية التي يمكن اتخاذها ضد الدولة المخلة بالتزاماتها الدالتدابير الجزائية الجماعية العسكرية واالقتصا (3)

 التمادي في االخالل بقواعد القانون الدولي العام.

مقنع في  إن القانون الدولي لديه ما يكفي من قوة ردع كجزاء فعال ضد المعتدي، وهو ما يجري العمل على ترسيخه بشكل

 أو التردد. دولي بحيث تصبح القوة الملزمة للقانون الدولي شئ ال يقبل النقد وال يعتريه الشكأذهان أفراد المجتمع ال

 الجزاءات المقررة من قبل المنظمات الدولية  (4)

                                                           
 57، مرجع سابق ، صد/ احمد محمد رفعت  20
 440ن، صكلية القانو ،م ، جامعة النيلين 2005د/ طاهر النظيف خاطر ، الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام ، )رسالة دكتوراه غير منشورة ( ،  21
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إن لظهور المنظمات الدولية المتخصصة دور هام وفعال في فرض جزاءات دولية قاسية أحيانا على الدولة التي ال تحترم التزاماتها أو 

قيد بالقواعد القانونية الدولية، ومن هذه الجزاءات الحرمان من االستفادة الخدمية والتعاونية التي تقدمها هذه المنظمات مثل صندوق ال تت

النقد الدولي، والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير من قروض وتسهيالت مالية، ومثل هيئة الطيران المدني الدولية ومنظمة الصحة العالمية 

المم المتحدة لألغذية والزراعية، فهذه المنظمات وغيرها لديها الكثير من الخدمات والمساعدات التي تقدمها للمجتمع الدولي، ومنظمة ا

 وتستطيع استخدامها كعوامل ضغط وجزاء على من ينتهك أو يخرق القواعد الدولية.

 :الخاتمة

القانون الدوالي العام وطبيعتها القانونية لم يكن وليد مرحلة معينة أو مما تقدم يمكن القول أن االعتراض واإلنكار الموجه إلى قواعد 

 مقتصرا على فترة دون أخرى، فكما شهدته مرحلة القانون الدولي التقليدي، فلم تخلو منه كذلك مرحلة القانون الدولي الحديث والمعاصر.

التطابق بين خصائص القانون الداخلي والقانون الدولي، وكان المعترضون في عصر القانون التقليدي يؤسسون رفضهم على عدم 

ويجعلون من ذلك مبعث ضعف وعيب يؤدي إلى إنعدام الصفة والطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي العام، غير مبالين بالفوارق 

 الجوهرية بين القانونيين من حيث البناء الهيكلي والمخاطبين بأحكام كل منهما.

القانون الدولي الحديث فكان تركيزهم ينصب حول ما تشهده الساحة الدولية من انتهاكات وخروقات للقواعد الدولية، من  أما في مرحلة

قبل بعض القوى الدولية التي ال هم لها اال تحقيق مصالحها السياسية الذاتية في تجاهل تام عن إلتزاماتها الدولية، تتصرف وكأنها غير 

لك القواعد، االمر الذي يثير الكثير من التساؤل لدى فئات الرفض عن جدوي وفائدة قانون عاجز وغير قادر كما معنية باحترام وتطبيق ت

يزعمون على فرض هيبته وتنفيذ أحكامه على االشخاص المخاطبين بالخضوع له، وكيف له أن يستطيع والحالة هذه كما يقولون مواجهة 

السالم واألمن الدولي برمته إلى الخطر وعدم االستقرار، ومن هنا تتمسك فئات الرفض تلك  المخاطر والتحديات الدولية التي قد تعرض

لتقليدي برأيهم في عدم االعتراف بالصفة القانونية لقواعد القانون الدولي العام. لكن في الحقيقة إن كال الموقفين القديم الذي يمثله الفقه ا

يجانبهما الصواب، فال يمكن أن نقيس قواعد القانون الدولي العام على ما تختص به قواعد والحالي الذي يتبناه قلة من الفقه الحديث 

 القانون الداخلي من صفات وخصائص، كما ال ينبغي أجراء مقارنة بين اإلثنين لكثرة ما يتميز به كل منهما عن اآلخر.

ت وخروقات دولية تمارسها أطراف معينة ليس رفضا منها كذلك ال يجوز الربط بين قواعد القانون الدولي وبين ما يجري من انتهاكا

 على وجود القواعد الدولية، وإنما بناء على تفسير خاطئ أو متعمد منها لتلك القواعد.

يم لأن القانون الدولي العام ذو طبيعة مستقلة وقائماً بذاته، وال يحتاج أن يرتدي ثواب القانون الداخلي حتى يكتسب االعتراف أو يتم التس

به، فقد اثبت تطور العالقات الدولية مكانة هذا القانون وسالمة قواعده وصالحياتها للتطبيق. صحيح أن هذه القواعد ال زالت لم تصل 

 بعد منزلة القواعد الداخلية ولكنها سائرة 

 لها بالطاعة والوالء الكامل. على الطريق وتتحول يوما بعد آخر وقريبا سيأتي الوقت الذي تصبح فيه االطراف التي تخاطبها خاضعة

وكل ما يجب فعله هو تقوية المؤسسات الدولية المعنية باألمر كمنظمة األمم المتحدة ومنحها الثقة والصالحيات الالزمة المنصوص عليها 

يتطلب من القوى الدولية في ميثاقها وتفعيلها حتى تستطيع النهوض بواجبها والتصدي للمخالفات الدولية وحماية القواعد القانونية. وذلك 

ذات النفوذ والمراكز السياسية المؤثرة على المشهد الدولي وفي مقدمتها الدول الكبرى المتمتعة بحق النقض في مجلس االمن الدولي، ال 

بها في حفظ  سميا الواليات المتحدة األمريكية وروسيا، أن تتحمل مسئولياتها وتستجيب لمنطق العقل والقانون وتلتزم بدورها المنوط

السلم واالمن الدوليين، وتضع نفسها تحت طائلة القانون مثل غيرها، وتتخلى وتتوقف بشكل نهائي عن الخروقات العدوانية التي ال يبررها 

 القانون.
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Abstract: 

The study recaps the legal controversy raised about the nature of the rules of public international law and the validity 

of their legality, as some object to launching this description on them based on arguments that these rules lack a supreme 

system that includes the three recognized authorities: the legislative, judicial and executive authorities. In addition, there is 

no penalty that can be applied to whomever violates the provisions of these rules. While a wide range of jurists object to this 

proposition, refute the arguments relied upon and say that the aforementioned bodies are among the characteristics and 

features of the internal legal system that regulates the relationship among the individuals themselves and the relationship 

between them with the state and has nothing to do with the juristic persons, which is of a special nature enjoy explicit 

sovereignty through treaties or implicitly through established international norms. 

In all cases, the controversy has been resolved in favor of the rules of public international law. Nowadays, no one 

hesitates to acknowledge the validation of its legal status, like the rest of the other branches of law. 
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