محاضرات في القانون الدولي العام
ا.م.د .سلوى احمد ميدان
القسم األول  :األصول والمبادئ العامة
الباب األول:ماىية القانون الدولي العام
الفصل األول :تعريف القانون الدولي العام
إن القانون الدولي ليس وليد العصر الحالي ،بل مر بعدة تطورات ومراحل إلى أن وصل إلى
شكمو الحالي .ولقد اختمف الفقياء حول تسمية ىذا القانون حيث أطمق عميو البعض اسم قانون
األمم وأطمق عميو البعض اآلخر اسم قانون الشعوب ،ولكن التسمية التي نفضميا ىي القانون
الدولي ألنيا تبرز أىمية من خصائص ىذا الفرع من فروع القانون.
ولقد اختمف الفقياء أيضاً حول تعريف القانون الدولي ولكننا نستطيع أن نعرفو بأنو "مجموعة
القواعد القانونية االتفاقية الصادرة نتيجة التراضي الصريح أو الضمني لمدول ،والتي تنظم
المجتمع الدولي وتكون ممزمة لجميع الدول في تصرفاتيا عمى المستوى الخارجي ،كما تحدد
حقوق كل دولة وواجباتيا في مواجية غيرىا من الدول".
ويختمف القانون الدولي عن الداخمي في أن األخير ذو طابع إقميمي حيث يطبق داخل إقميم
الدولة التي وضعتو في حين أن القانون الدولي يطبق عمى المستوى الخارجي حيث ينظم
عالقات األشخاص الدولية.
الفصل الثاني  :القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص
عمى الرغم من اشتراك القانونين في الصفة الدولية إال أنو لكل منيما موضوعو ومجال تطبيقو.
أوالً -القانون الدولي العام:
ينظم القانون الدولي العام العالقات المتبادلة ما بين األشخاص الدولية ،حيث يبين أشكال الدول
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وحقوقيا وواجباتيا وكيفية حل المنازعات فيما بينيا ،ومن أىم فروعو:
1القانون الدولي اإلنساني:ىو مجموعة القواعد القانونية التي تكفل حماية حقوق اإلنسان واحترام حرياتو األساسية وتعميق
مفيوم التعاون الدولي بيدف القضاء عمى الحرب والحفاظ عمى السمم واألمن الدوليين.
2القانون الدولي لمبحار:ويشمل مجموعة القواعد القانونية الستخدام البحار واستغالل ثرواتيا الطبيعية.
3القانون الدولي الجوي:وينظم الطيران واستخدام الفضاء الجوي والخارجي.
4قانون اإلجراءات الدولية:ويضم مجموعة القواعد المنظمة إلجراءات التسوية السممية لممنازعات الدولية وأىميا إجراءات
التحكم والتسوية القضائية.
5القانون الدولي لمتنمية االقتصادية:ويضم القواعد المنظمة لمعالقات الدولية االقتصادية.
6قانون النزاعات المسمحة:وىو مجموعة القواعد المنظمة لسير الحرب وانيائيا وااللتزامات والحقوق المتبادلة لممتحاربين
خالليا وحقوق والتزامات الدول المحايدة.
7القانون الدستوري الدولي:ويضم الوظائف واالختصاصات وتوزيع السمطة بالنسبة لممنظمات الدولية.
8القانون الدولي الجنائي:ويضم القواعد المتعمقة بتنظيم االختصاص القضائي الجنائي الذي تدعيو الدول عمى المواطنين
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واألجانب ،ومحاكمة المجرمين الدوليين في الجرائم الدولية.
ثانياً -القانون الدولي الخاص:
ىو ذلك الفرع من القانون الداخمي الذي يحدد جنسية األشخاص التابعين لمدولة والموطن ومركز
األجانب وحمول تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدوليين.
ويعتبره غالبية الفقياء فرع من فروع القانون الداخمي ألن صمتو بالتشريعات الوطنية أقوى من
صمتو بالقواعد المنظمة لمعالقات الدولية.
في حين أن جانب من الفقو يعتبره جزءاً من القانون الدولي العام ألن الدول ليست حرة بشكل
مطمق في وضع أحكام القانون الدولي الخاص ألنيا تمتزم باحترام قواعد العرف الدولي
والمعاىدات الدولية التي تدخل في نطاق ىذا القانون وخاصة تمك التي تنظم مركز األجانب
وقواعد اكتساب وفقد الجنسية.
الفصل الثالث  :أساس القانون الدولي العام
االتجاه األول -الدين المسيحي أساسا القانون الدولي:
واستند أصحاب ىذا االتجاه إلى ما جاء في معاىدة باريس عام .8181
نقـد :
يؤدي إلى استبعاد الدول غير المسيحية كتركيا مثالً ويتناقض مع األفكار الحديثة التي تفصل
بين الدين والدولة.
االتجاه الثاني -المنفعة ىي أساس القانون الدولي:
نقـد:
يخمط ىذا االتجاه بين السياسة التي أساسيا المنفعة وبين القانون الدولي.
االتجاه الثالث -الموازنة السياسية:
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وىي توازن القوى العظمى إلنياء األزمات السياسية وانياء الحروب الطاحنة ولقي ىذا المبدأ
تطبيقاً في أوربا بعد معاىدة وستفاليا.
نقـد:
ال يكفي ليكون أساساً لمقانون الدولي الذي يبنى عمى اعتماد الدول المتبادل عمى بعضيا من
النواحي االقتصادية والثقافية واالجتماعية واستقالل كل دولة من الناحية السياسية.
االتجاه الرابع -مبدأ الجنسيات:
روج ليذا المبدأ ماشيني وجمع كبير من الكتاب اإليطاليين ويقوم عمى أن كل جنسية ليا الحق
في أن تنتظم في شكل دولة ،وىذا المبدأ يضمن حفظ األمن والسالم بحسب رأي أنصاره.
نقـد:
ال يكفي ليكون أساساً لمقانون الدولي الذي يبنى عمى اعتماد الدول المتبادل عمى بعضيا من
النواحي االقتصادية والثقافية واالجتماعية واستقالل كل دولة من الناحية السياسية.
االتجاه الخامس -مبدأ تقرير المصير:
ويعني ىذا المبدأ حق األمة الطبيعي في اختيار السمطة التي تذعن ليا بالسيادة وأول من روج لو
الرئيس األمريكي "ولسن".
نقـد:
لم يجد ىذا المبدأ مجاالً لمتطبيق حتى من الرئيس "ولسن" ذاتو ولقد أدركتو فيما بعد معاىدات
الصمح وحجة الدول في ذلك كانت أن تنفيذ ىذا المبدأ يعرض سالمة الدول لمخطر ويشجع عمى
تفتيت الدول والنزعات االنفصالية.
االتجاه السادس "الراجح" حاجة اإلنسان لالجتماع وضرورة االتصال بين البشر:
إن تشعب الحاجات وتنوع الثروات أدى إلى خمق نوع من الحاجة إلى وجود عالقات اقتصادية
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وتجارية بين معظم الدول وكمما زادت الدول تمدناً زادت الحاجة إلى معاونة الدول األخرى ليا
والبد من وجود تنظيم ليذه العالقات وىذا يعتبر من أىم عوامل السالم العالمي الذي تسعى كل
دولة إلى توطيد لما ليا من مصالح متبادلة في تجنب الحروب والمنازعات .ومن ىذه النقطة
يظير أساس لمقانون الدولي .وال يشترط أن تكون الدول متساوية من حيث المساحة أو السكان
أو التقدم بل يكفي أن تكون عضواً في جماعة الدول المنظمة التي بمغت درجة من المدنية
الباب الثاني  :نشأة القانون الدولي العام وتطوره
الفصل األول  :الخمفية التاريخية لمقانون الدولي العام
لقد كان ىناك في المجتمعات البدائية عالقات غير معقدة لذلك كانت قواعد القانون الدولي تتسم
بالبساطة ولكن ىذه القواعد لم تكن كما ىي عميو في الشكل الحالي حيث ظمت بيذه البدائية إلى
أن ظيرت الدولة الحديثة ،حيث أن القانون الدولي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظيور نظام الدولة
الحديثة ولذلك فإن فيم طبيعة القواعد القانونية الدولية يقتضي تتبع ظروف نشأة الدولة الحديثة
ومعالميا األساسية.
أوالً -ظيور الدولة الحديثة:
لقد أصبحت المجتمعات اإلنسانية مستقمة عن بعضيا البعض حيث لكل واحدة سكانيا واقميمييا
وسمطتيا العامة ،ولكن ذلك جاء بشكل تدريجي ،حيث صادف ظيور الدولة والسمطة الحاكمة
عدة عقبات أىميا:
قمة عدد السكان وتناثرىا في أنحاء مختمفة ،والظروف االقتصادية الصعبة ،وأىم ىذه العوامل
عمى اإلطالق وجود النظام اإلقطاعي وسيطرة الكنيسة.
النظام اإلقطاعي:
لقد كنت السمطة في الممالك اإلقطاعية موزعة بين الممك وبين األمراء اإلقطاعيين ،حيث كان
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لكل أمير إقطاعو لخاص الذي يسيطر عميو ويدافع عنو بل كان يدخل في معارك مع األمراء
اآلخرين لتوسيع نفوذه ولمبحث عن الموارد االقتصادية أو االجتماعية أو الدفاعية األفضل ،أمام
ىذا التمزق لم يكن المالك قاد اًر عمى التعبير عن إرادة موحدة لممممكة ،حيث يصعب وصف
المممكة اإلقطاعية بالدولة بالمفيوم المعاصر ،ألن السمطات كانت موزعة بين األمراء
اإلقطاعيين والدولة الحديثة تقتضي تجمع السمطات في يد حكومة واحدة تييمن عمى المممكة
بجميع مقاطعاتيا وتمثميا في الداخل والخارج ،ولكن عمى الرغم من أن النظام اإلقطاعي كان
حائالً دون التحول إلى نظام الدولة الحديثة ،فإن المساوئ التي صاحبت ىذا النظام ،والضعف
والتفكك الذي ساد ىذه اإلقطاعيات أدى إلى حتمية التغيير نحو النظام الدولة الموحدة .
سيطرة الكنيسة:
كان النظام السياسي لمجماعة اإلنساني في الغرب في العصور الوسطى يقوم عمى دعامتين:
السمطة الدنيوية والسمطة الدينية ويقوم بالنيوض بيما اإلمبراطور والبابا ولقد كانت الكنيسة
تطالب بالوالء لتعالييما التي لم تكن تنحصر فقط في التعاليم الدينية بكل كانت تشمل شئون
الحياة الدنيوية األخرى ،ولقد كان ىناك صراع بين الممك والكنيسة حول ذلك إلى أن انتيى ىذا
الصراع بتوقيع صمح وستفاليا عام  8461الذي يعد بداية انتقال السمطة من الكنيسة إلى الدولة
بشكميا الجديد ثم زالت آخر عقبة كانت تعترض طريق ظيور الدولة الحديثة بانتصار الممك عمى
البابا في فرض سمطاتو عمى الشئون المدنية.
وأخطر ما واجو الدول عدم وجود رقابة عمى عالقاتيا المتبادلة من جية وتحمميا من المبادئ
والمثل العميا من جية أخرى نتيجة استقالليا عن الكنيسة .ولقد اكتشفت الدولة ضرورة وجود
التعاون فيما بينيا لمحفاظ عمى بقائيا وذلك نتيجة ظروف كل دولة واحتياجاتيا لمدول األخر من
النواحي السياسية واالقتصادية والثقافية ومن جية أخرى لمحفاظ عمى سيادة الدولة يجب أن تمتنع
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كل دولة عن االعتداء عمى الدول األخرى واالمتناع عن حل المنازعات عن طريق استخدام
القوة.
وأمام ذلك يجب عمييا الخضوع إلى مجموعة من الضوابط الموضوعية بشأن تنظيم المعامالت
والعالقات المشتركة بينيا ،ىذه الضوابط تأخذ شكل قواعد تتفق الدول عمى االلتزام بيا فيما يقوم
بينما وبين غيرىا من الدول من عالقات التعاون وتبادل المصالح.
ثانياً -نظرية السيادة:
بعد ظيور فكرة الدولة ،كان ال بد أن يكون ىناك مساواة ما بين الدول ويترتب عمى ذلك أال
يكون إلحدى الدولة سمطة عمى دولة أخرى وأمام ذلك حدث تطور فكري في نظرية سيادة الدولة.
والسيادة نظرية قانونية ارتبطت بنشأة الدول القومية في أوربا ،ولكنيا ظيرت في بادئ األمر
كمبدأ سياسي ينادي باعتبار الممك ىو صاحب أدنى سمطة في الدولة.
نظرية بودان في السيادة:
أول من قال بنظرية السيادة ىو المفكر الفرنسي جان بودان ،حيث عرف السيادة بأنيا السمطة
العميا والمطمقة لمممك عمى المواطنين والرعايا والتي ال يقيدىا إلى اهلل والقانون واليدف من ذلك
كان التحرر من النظام اإلقطاعي وسيطرة الكنيسة.
وأىم مظاىر لمسيادة ىو سمطة إصدار القوانين من قبل الممك وبالتالي فيو ال يخضع ليا بما أنو
ىو الذي أصدرىا وبالتالي يكون الممك أعمى سمطة في الدولة ،ولكن سمطتو مطمقة بل تخضع
لمقوانين اإلليية والقانون الطبيعي والقوانين األساسية لمدولة وتعني األخيرة القوانين التي ال يضعيا
الممك وتقرر من الذي يحكم ومن الذي يضع في يده كل السمطات والحدود التي تمارس في
إطارىا سمطتو وىو ما يطمق عميو حالياً الدستور وعمى ذلك مفيوم السيادة عند بودان يعني أن
الدولة ليا سمطة عميا قوية وموحدة ولكنيا ليست مستبدة أو غير مسئولية فيي محدودة بواسطة
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القانون وتستمد سمطاتو منو ،وىذا المفيوم لمسيادة يتمشى مع النظرة التقميدية لمفيوم القانون التي
تعتبر جميع القوانين الوضعية مستمدة من قانون أساسي أعمى يمزم الجميع ويتضمن حكمو
الماضي ،وان القوانين الوضعية إذا خالفت ىذا القانون األعمى لن يكون ليا أي قيمة ولن يعتد
بيا ،وتمشياً مع ىذا المفيوم فإن السيادة مبدأ رئيسي وضروري من أجل الحفاظ عمى النظام
األساسي لمدولة.
ولكن نظرية بودان تغيرت نتيجة لألحداث التي توالت في نطاق العالقات الدولة وظيور الدولة
القومية في أوربا في العصر الحديث ،حيث بدأ التفكير يتجو نحو الدولة القوية ذات السمطة
المطمقة وأن القانون ىو من صنع الحاكم وذلك كان نتيجة لمتأثر بالقانون الروماني الذي كان يعد
إرادة األمير ىي القانون ولقد وصل ىذا التفكير إلى مده بعد كتبات ىوبز في السيادة الذي يعتبر
السمطة أعمى ما في الدولة وأقواىا لذلك ال يمكن أن يوضع ليا حدود كما ال تسمو عمييا أي
سمطة أخرى سواء في الداخل أو الخارج والقانون ال يقيد الحاكم بل ىو أداة ليباشر فييا حكمو،
وعمى ذلك فإن السيادة يجب أن تكون مطمقة وغير محدودة وىو ما يطمق عميو اليوم
الديكتاتورية.
ولكن بظيور الحكومة الدستورية ،ظيرت أفكار جديدة تبناىا المفكر "لوك" ومن بعده "روسو"
حيث أصبحت السيادة لمجموع الشعوب ،وفي ذلك إضفاء لمشرعية عمى الثورة األمريكية
والفرنسية حيث كانت لمواجية الديكتاتورية.
وكان لتطور نظرية السيادة ودخوليا المجال القانوني بداية نشوء القانون الدولي التقميدية ،فمم تعد
لمدولة سيادة مطمقة في ميدان العالقات الدولية ،وبدأت تتوازن األفكار التي كانت تنادي بأن
الدولة ال تتقيد إال بإرادتيا وأن استعمال القوة والمجوء إلى الحرب ىو أحد الوسائل المشروعة
تأكيد سيادة الدولية.
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واتجو الفقو إلى القول بأن ىذه السيادة مقيدة بقواعد القانون الدولي العام وىي قواعد ممزمة تعمو
عمى إرادة الدول.
الفصل الثاني  :مراحل تطور القانون الدولي العام
إن الوقوف عمى تاريخ القانون الدولي العام ضرورة محمة وواجب عممي ،الن ارتقاء القانون في
الحاضر إنما يبنى عمى كيفية تكونو ونموه وتطوره في الماضي.
ولم يظير تنظيم لمعالقات الدولية إال بعد القرن السابع عشر أي بعد معاىدة وستفاليا ولكن يجب
أال يؤخذ ىذا القول عمى إطالقو ،فمم يكن المجتمع الدولي خالياً من التنظيم قبل القرن السابع
عشر ،فقد ساىمت الجماعات المتحضرة عمى امتداد التاريخ اإلنساني في تكوين قواعد القانوني
الدولي ،لذلك يمكننا القول بأن تطور القانون الدولي مستمر منذ ظيور التجمعات اإلنسانية
وصاحب نموىا وتطورىا إلى جماعات سياسية.
ويمكن تقسيم المراحل المختمفة لتطور القانون الدولي إلى أربع مراحل تاريخية وىي ،العصور
القديمة ،والوسطى ،والحديثة ،وعصر التنظيم الدولي.
أوالً -العالقات الدولية في العصور القديمة:
1العصور القديمة:لم يظير القانون الدولي إال مع ظيور الدول ،ولقد شيدت العصور القديمة صو اًر متعددة
لمعالقات الدولية منيا معاىدات الصمح والتحالف والصداقة وانياء الحروب ولعل أىمية معاىدة
الصداقة التي أبرمت بين الفراعنة والحيثيين سنة  1287قبل الميالد ،كان ىناك أيضاً قانون
"مانو" اليندي الذي نظم قواعد شن الحروب وابرام المعاىدات والتمثيل الدبموماسي.
ولكن رغم ذلك لم يعتبر إال عمى حاالت قميمة لتنظيم العالقات الدولية ويدور معظميا حول
الحروب كما أنيا من جية أخرى معظم العالقات كان يحكميا القانون اإلليي بما ال يفيد وجود
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نظام قانوني دولي مستقر لحكم العالقات بين الجماعات اإلنسانية بطريقة منتظمة.

2عصر اإلغريق:األول :عالقة المدن اإلغريقية فيما بينيا :وكانت مبنية عمى االستقرار وفكرة المصمحة المشتركة
والتعاون وذلك نظ اًر لوحدة الجنس والدين والمغة ،لذلك كان يتم المجوء لمتحكيم كل الخالفات فيما
بينيا ،باإلضافة إلى وجود قواعد تنظيمية يتم احتراميا في عالقاتيا السممية والعدائية ،كقواعد
التمثيل الدبموماسي وقواعد شن الحرب.
الثاني :عالقة اإلغريق بغيرىم من الشعوب األخرى :كان يسودىا اعتقادىم بتميزىم عن سائر
البشر ،وأنيم شعوب فوق كل الشعوب األخرى منو حقو إخضاعيا والسيطرة عمييا ،ومن ىنا
كانت عالقاتيم بيذه الشعوب عالقات عدائية وحروبيم معيا تحكمية يشوبيا الطابع العدائي وال
تخضع ألي ضوابط أو قواعد قانونية بل يحوطيا كثير من القسوة وعدم مراعاة االعتبارات
اإلنسانية.
3عصر الرومان:ال يختمف الرومان كثي اًر عن اإلغريق ،فقد كانوا يعتقدون بتفوقيم عمى الشعوب األخرى وبحقيم
في السيطرة عمى ما عداىم من الشعوب ،لذلك كانت صمتيم بغيرىم مبنية عمى الحرب مما أدى
إلى سيطرة اإلمبراطورية الرومانية عمى معظم أرجاء العالم آنذاك ،وبالتالي كانت العالقات بين
ىذه الدولة وروما عالقات بين أجزاء اإلمبراطورية الواحدة تخضع جميعيا لمقانون الروماني الذي
كان يحكم ىذه اإلمبراطورية.
ولقد امتاز الرومان بعبقريتيم القانونية :حيث ظيرت في روما مجموعة من القواعد القانوني لحكم
العالقات بين الرومان ورعايا الشعوب التابعة لروما أو تمك ترتبط معيا بمعاىدات تحالف أو
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صداقة سميت بقانون الشعوب ،فقد كانت قواعد ىذا القانون تنظم العالقات بين أفراد الشعب
الروماني وأفراد الشعوب األخرى وتنظم الحماية أفراد ىذه الشعوب في حالة انتقاليم أو وجودىم
في روما ،أما الشعوب األخرى التي ال تربطيا بروما معاىدة صداقة أو معاىدة تحالف فإن
مواطني ىذه الدول وممتمكاتيم ال يتمتعون بأي حماية بل يجوز قتميم أو استرقاقيم ،ويمكن القول
بأن القانون التشريع قد شيد ازدىا اًر كبي اًر في عيد الرومان.
ولكن مسائل القانون الدولي العام لم تكن واضحة في المجتمعات القديمة ،وذلك النعدام فكرة
المساواة بين الشعوب ولعدم وجود الدول المستقمة نظ اًر لتسمط شعب معين عمى باقي الشعوب.
ثانياً -العالقات الدولية في العصور الوسطى:
ظير في ىذا العصر الممالك اإلقطاعية ،حيث كان كل أمير إقطاعي يسعى لممحافظة عمى
إقطاعو ،أو توسيعو مما أدى إلى قيام حروب متعاقبة بين األمراء اإلقطاعيين من جية أخرى
شيد ىذا العصر صراعاً بين الدولة في مواجية أمراء اإلقطاع تحقيقاً لوحدتيا الداخمية وتأكيداً
لسيادتيا انتيى بتغمب الدولة وزوال النظام اإلقطاعي.
من جية أخرى ظير في ىذا العصر تسمط الكنيسة وذلك نتيجة النتشار الدين المسيحي بين
الدول األوربية من جية وظيور اإلسالم والخوف من انتشار نفوذه مما يؤدي إلى انتزاع السيادة
من المسيحية.
ولكن تسمط الكنيسة والباب يتنافى مع وجود الدولة المستقمة التي يمكنيا تنظيم عالقاتيا فيما
بينيا حسبما تقتضي ظروفيا .وذلك يشكل عقبة في وجو تطور القانون الدولي العام ،ألن إسناد
العالقات الدولية إلى الروابط الدينية دون غيرىا كان من شأنو أن تقتصر ىذه العالقات عمى
الدول المسيحية وحدىا دون سواىا من الدولة غير المسيحية ،وقد ساعد عمى تخمص الدولة من
سمطان البابا ظيور الحرية الفكرية العممية المعروفة بعصر النيضة ،وما صاحب ذلك من حركة
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اإلصالح الديني في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ،وقد كان أىم أغراضيا :بيان ما
يجب عمى الدول إتباعو بشأن العالقات المتبادلة بينيم مستوحية ذلك من مبادئ الدين المسيحي،
ومن زعماء حركة اإلصالح "فيتوريا" وجنتيميس".
ولقد أدى اكتشاف القارة األمريكية في ىذا العصر إلى إثارة مسائل دولية جديدة أىميا االستعمار
وحرية البحار مما أدى إلى تزايد االىتمام بتوجيو القانون الدولي بشأنيا.
ثالثاً -ظيور القانون الدولي في العصور الحديثة:
أدى التطور الذي حدث في القوانين الخامس عشر والسادس عشر إلى انقسام أوربا إلى فريقين،
األول ينادي بالوالء لمكنيسة والثاني ينادي باالستقالل عن الكنيسة مما أدى إلى نشوب حرب
الثالثين عام والتي انتيت بإبرام معاىدات وستفاليا سنة  ،8461ونتج عن ذلك ظيور الدول التي
تتمتع بالسيادة وال تخضع لسمطة أعمى منيا.
ولكن يرجع الفضل في إرساء أسس القانون الدولي التقميدي إلى معاىدة وستفاليا والتي تتخمص
أىم مبادئيا بما يمي:
1ىيأت اجتماع الدول ألول مرة لمتشاور حول حل المشاكل فيما بينيا عمى أساس المصمحةالمشتركة.
2أكدت مبدأ المساواة بين الدول المسيحية جميعاً بغض النظر عن عقائدىم الدينية وزوالالسمطة البابوية ،وثبتت بذلك فكرة سيادة الدولة وعدم وجود رئيس أعمى يسيطر عمييا وىي الفكرة
التي عمى أساسيا بني القانون الدولي التقميدي.
3تطبيق مبد التوازن الدولي لممحافظة عمى السمم واألمن الدوليين ،ومؤدى ىذا المبدأ أنو إذاما خولت دولة أن تنمو وتتوسع عمى حساب غيرىا من الدول فإن ىذه الدول تتكل لتحول دون
ىذا التوسع محافظة عمى التوازن الدولي الذي ىو أساس المحافظة عمى حالة السمم العام السائدة

12

بين ىذه الدول.
4ظيور فكرة المؤتمر األوربي الذي يتألف من مختمف الدول األوربية والذي ينعقد لبحثمشاكميا وتنظيم شئونيا.
5نشوء نظام التمثيل الدبموماسي الدائم محل نظام السفارات المؤقتة مما أدى إلى قيام عالقاتدائمة ومنظمة بين الدول األوربية.
6االتجاه نحو تدوين القواعد القانونية الدولية التي اتفقت الدول عمييا في تنظيم عالقاتياالمتبادلة ،فقد قامت الدول بتسجيل ىذه القواعد في معاىدات الصمح التالية مما أدى إلى تدعيم
القانون الدولي وثبوتيا بين الدول.
ويبقى القانون الدولي التقميدي مدين بنشأتو وتطوره العممي لدراسة الفقياء القدامى وأبرزىم
جروسيوس أبو القانون الدولي العام حيث كان لكتاباتو أثر ىام في تطور القانون الدولي ومن
أىم مؤلفاتو "كتاب البحر الحر".
أىم المؤتمرات التي عقدت بعد معاىدة وستفاليا:
1مؤتمر فيينا:أدار نابميون أن يطبق أفكار الثورة الفرنسية القائمة عمى المساواة واالعتراف بحقوق اإلنسان فشن
حروبو عمى األنظمة الديكتاتورية والممكية مما أدى إلى زوال دول عديدة وظيور دول جديدة.
ولكن تبدل الوضع فيما بعد حيث أنيز نابميون مما أدى إلى انعقاد مؤتمر فيينا عام 8181
لتنظيم شئون القارة األوربية واعادة التوازن الدولي ونتج عن ىذا المؤتمر عدة نتائج لعل أىميا
إقرار بعض القواعد الدولية الجديدة والخاصة بحرية المالحة في األنيار الدولية وقواعد ترتيب
المبعوثين الدبموماسيين وتحريم االتجار بالرقيق.
2-التحالف المقدس:
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نشأ ىذا التحالف بين الدول الكبرى المشتركة في مؤتمر فيينا ،حيث كان الغرض من التحالف
تطبيق مبادئ الدين المسيحي في إدارة شئون الدول الداخمية والخارجية ،ولكن اليدف الحقيقي
كان الحفاظ عمى عروش ىذه الدولة الكبرى وقمع كل ثورة ضدىا ،وأكد ذلك معاىدة "إكس
الشيل" سنة  8181بين انجمت ار وبروسيا والنمسا ثم فرنسا ،حيث نصت ىذه الدول نفسيا قيمة
عمى شئون أوربا واتفقت عمى التدخل المسمح لقمع أية حركة ثورية تيدد النظم الممكية في أوربا.
3تصريح مونرو:أصدر ىذا التصريح الرئيس األمريكي عام  8181حيث تضمن أن الواليات المتحدة األمريكية ال
تسمح ألية دولة أوربية بالتدخل في شئون القارة األمريكية أو احتالل أي جزء منيا وذلك رداً عمى
تدخل الدول األوربية لمساعدة أسبانيا السترداد مستعمراتيا في القارة األمريكية.
ولقد كان ليذا التصريح شأنو في إرساء مبدأ التدخل في شئون الدول الداخمية وكان لو أثره أيضاً
في توجيو العالقات الدولية بين القارتين األمريكية واألوربية.
4مؤتمرات السالم بالىاي عام  8111و :8191تضمن ىذه المؤتمرات قواعد فض المنازعات بالطرق السممية ،واقرار قواعد خاصة بقانون الحرب
البرية والبحرية وقواعد الحياد ،وان كان طابع المؤتمر األول أوربي فإن المؤتمر الثاني 8191
غمب عميو الطابع العالمي لوجود غالبية من دول القارة األمريكية.
وال شك أن ليذه المؤتمرات دور بارز في تطوير العالقات الدولية وتطوير القانون الدولي بما
يتفق مع مصالح الجماعة الدولية ،فقد اتجيت مؤتمرات الىاي إلى استحداث نظم ثابتة ،وتم
التوصل إلى أنشاء ىيئات يمكن لمدول المجوء إلييا عند الحاجة لتسوية المنازعات التي قد تقع
بين دولتين أو أكثر كما امتدت جيود المؤتمر إلى إنشاء أول ىيئة قضائية دولية ىي محكمة
التحكيم الدولي الدائمة في الىاي.
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رابعاً -القانون الدولي في عصر التنظيم الدولي:
لم يحقق مؤتمر الىاي السالم العالمي لتسابق الدول الكبرى الستعمار الدول الغنية بالثروات
والمواد األولية وذلك عمى إثر التقدم الصناعي مما أدى إلى قيام الحرب العالمية األولى عام
 8186وبعد انتياء الحرب اجتمعت الدول في مؤتمر باريس عام  8181الذي انتيى بقيام خمس
معاىدات صمح فرضت عمى الدول المنيزمة في الحرب وىي ألمانيا والنمسا وبمغاريا والمجر
وتركيا.
1عصبة األمم:أىم ما نتج عن مؤتمر باريس قيام عصبة األمم كأول منظمة دولية عالمية أعطيت حق النظر
في المنازعات الدولية التي تيدد السمم ،كما أنشئت ىيئة قضائية لمفصل في المنازعات ذات
الطابع القانوني وىي المحكوم الدائمة لمعدل الدولي.
ولقد بذلت عصبة األمم جيوداً مضنية لتدعين السمم الدولي ومن ذلك عقد اتفاقيات دولية أىميا
ميثاق جنيف عام  ،8181ولكن ىذه الجيود ذىبت إدراج الريح بسبب تمسك الدول بسيادتيا
وعدم تقبميا لفكرة إشراف المنظمة الدولية عمى شئونيا وتدخميا في حل المنازعات التي تيدد
السمم الدولي.
ووقفت العصبة موقف المتفرج من الحروب التي دارت بين الدول االستعمارية وأيضاً الحروب
المحمية وقد كان ذلك من العوامل التي ميدت لمحرب العالمية الثانية التي نشبت سنة  8111بين
مجموعة الدول الفاشية والحمفاء الديمقراطيين.
2األمم المتحدة:بنياية الحرب العالمية الثانية اجتمعت الدول من جديد في إبريل  8161في مدينة فرانسيسكو
نتج عنو قيام منظمة األمم المتحدة التي زودت بكافة السمطات والوسائل التي تضمن ليا أداء
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ميمتيا عمى أتم وجو وبالتالي كانت أقوى من عصبة األمم .وقامت المنظمة بجيود مضنية في
سبيل تحقيق أىدافيا في السالم واألمن الدوليين ولكن نظ اًر لبعض االعتبارات السياسية لم
يستطع واضعو الميثاق الحد من مبدأ سيادة الدول األعضاء مما نجم عنو منح الدول الخمس
الكبرى حق الفيتو وليذا فقد تعرضت األمم المتحدة منذ نشأتيا لظروف صعبة فقد كان عمييا في
ظل ميثاقيا وما يحوطو من تناقض أن تعمل عمى الحد من المنافسات القومية الحادة وصراع
القوى الكبرى ،وبالرغم من تأكيد الميثاق عمى تحريم استعمال القوة في العالقات الدولية فإن
الدول الكبرى ال تزال تستخدم القوة بل تتسابق لزيادة أسمحتيا بما فييا األسمحة النووية ،ويضاف
إلى ذلك الصراع بين الكتمتين الشرقية والغربية ورغم مرور زمن طويل عمى إنشاء المنظمة فإنيا
لم تحقق المرجو منيا ولكن رغم ذلك وجودىا ضرورياً وذلك لتمسك الدول بالتنظيم الدولي وازدياد
اإلقبال عمييا من دول العالم الثالث ،وقد مارست المنظمة ومازالت نشاطاً متزايداً في كافة
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية.
الباب الثالث  :طبيعة قواعد القانون الدولي العام
الفصل األول  :تحديد عناصر القانون الدولي العام
إن عناصر القانون الدولي أو خصائصو ثالثة وىي صفة القانون ،والصفة الدولية والصفة
العامة.
أوالً -صفة القانون :
يعتبر القانون الدولي العام قانوناً وىذا ما أكدتو الوثائق الرسمية الدولية والداخمية وينكر بعض
الفقو ىذه الصفة لعدم وجود السمطات الثالثة والفتقار القانون الدولي لعنصر الجزاء.
ىذا الكالم صحيح من الناحية الشكمية ولكنو غير دقيق من الناحية الموضوعية حيث تعرف
القاعدة القانونية بأنيا "القاعدة التي تمزم مراعاتيا ألنيا تيدف إلى كفالة النظام االجتماعي" ومن
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خالل ىذا التعريف تتميز القاعدة القانونية بما يمي:
1أنيا تيدف إلى كفالة النظام االجتماعي وطنياً كان أم دولياً.2أنيا قاعدة محددة موجية إلى أشخاص القانون بصفاتيم وليس بذواتيم ،وىو ما ينطبق عمىاألفراد في ظل النظام القانوني الوطني ،والدول في ظل النظام القانوني الدولي.
3أنيا قاعدة ممزمة ألنيا تقررت لكفالة النظام االجتماعي وال يمكن أن تترك ليوى أفرادهيستجيبون ليا أو ال يستجيبون.
أما الجزاء فيو ليس عنص اًر من عناصر القاعدة القانونية ألنو ليس شرط تكوين بل شرط فعالية
ألنو يأتي في مرحمة تالية لتكوين القاعدة القانونية ومن أجل ضمان تطبيقيا .وباستبعاد الجزاء
كركن في القاعدة القانونية فإن عناصرىا تقتصر عمى الثالثة السالفة الذكر وىذا يعني اتصاف
القانون الدولي العام بوصف القانون.
ثانياً -الصفة الدولية :
استمد القانون الدولي ىذه الصفة من خالل تنظيمو لمعالقات بين الدول ،ولكنيا ال تعكس الواقع
ألن المجتمع الدولي أصبح يضم المنظمات الدولية واألفراد أحياناً لذلك ىذه الصفة قاصرة وال
تعبر عن كافة العالقات التي اتسع ليشمميا ىذا القانون.
ثالثاً -الصفة العامة :
ال تعني العمومية التي يتصف بيا ىذا القانون نطاق تطبيقو ألن العمومية ركن من أركان
القاعدة القانونية وليس من أوصافيا ،ولكنيا تعني أن قواعده تحكم العالقات بين الدول بوصفيا
سمطة عامة مستقمة ،وىذا ما يميز القانون الدولي العام عن القانون الدولي الخاص الذي يحكم
عالقات األفراد المنتمين إلى دول مختمفة باعتبار أن عالقاتيم فردية أو خاصة ال تدخل الدول
طرفاً فييا.
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الفصل الثاني  :التمييز بين قواعد القانون الدولي وغيرىا من القواعد الدولية
المقصود بقواعد القانون الدولي تمك األحكام المستقرة في العالقات الدولية ،والتي يترتب عمى
مخالفتيا قيام مسئولية قانونية دولية ،ومن ىذه القاعدة تختمف قواعد القانون الدولي عن القواعد
التي سندرسيا حيث ال تثير مخالفة األخيرة المسئولية القانونية الدولية.
أوالً -قواعد المجامالت الدولية :
وىي القواعد غير الممزمة التي درجت الدول عمى إتباعيا في عالقاتيا الدولية انطالقاً من
اعتبارات المياقة والمجاممة دون أي التزام قانوني أو أخالقي ومخالفتيا ال يرتب أي جزاء ،ولكن
قد تتحول قواعد المجامالت إلى قواعد قانونية ممزمة عبر تنظيميا بمعاىدة أو من خالل تواتر
العمل الدولي عييا مع الشعور بنيا ذات صفة ممزمة مثال ذلك ما حدث بالنسبة لقواعد امتيازات
وحصانات المبعوثين الدبموماسيين ،وبالعكس فقد تتحول القاعدة القانونية إلى قاعدة من قواعد
المجامالت إذا فقدت وصف االلتزام القانوني واتجيت الدول إلى عدم التمسك بصفة الممزمة وىو
ما حدث بالنسبة لمراسم استقبال السفن الحربية في الموانئ األجنبية التي كانت قديماً من القواعد
القانونية الممزمة.
ثانياً -قواعد األخالق الدولية :
وىي مجموعة المبادئ والمثل العميا التي تتبعيا الدول استناداً إلى معايير الشيامة والمروءة
والضمير ،ويتعين عمى الدول مراعاتيا حفاظاً عمى مصالحيا العامة والمشتركة رغم عدم وجود
أي التزام قانوني بيا ،وتقع في مركز وسط بين القاعدة القانونية الدولية وقواعد المجامالت
الدولية ،فيي مثل قواعد المجامالت التي تتمتع بصفة اإللزام وال ترتب مخالفتيا أي جزاء إال
المعاممة بالمثل وىو جزاء أخالقي ،كما أنيا تقترب من قواعد القانون الدولي من أن عدم
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مراعاتيا يعرض الدولة الستيجان ال أري العام العالمي كما يعرض مصالحيا لمخطر .ومن أمثمة
قواعد األخالق الدولية :استعمال الرأفة في الحرب وتقديم المساعدات لمدول التي تتعرض
لكوارث ،وقد تتحول ىذه القواعد إلى قواعد ممزمة إذا أحست الدول بضرورتيا وتم االتفاق عمييا
بموجب اتفاقية دولية أو بتحوليا القاعدة عرفية مثل تحول قواعد األخالق المتعمقة بمعاممة أسرى
الحرب إلى قواعد قانونية بعد النص عميو في اتفاقيات جنيف عام .8161
ثالثاً -قواعد القانون الدولي الطبيعي :
ىي القواعد التي تعتبر مثاالً لما يجب أن يكون عميو المجتمع الدولي ،وىي ال تنشأ بفعل اإلرادة
وانما يفرضيا العقل والمنطق لتحقيق العدالة المطمقة باعتبارىا الوضع المنطقي الذي يتعين أن
تكون عميو العالقات بين أفراد المجتمع .ووجو الخالف بين القانون "الطبيعي" والقانون الدولي
"الوضعي" أن األول يعتبر تعبي اًر عن المثالية الدولية التي يجب أن تكون عمييا عالقات المجتمع
الدولي ،أما الثاني فيو تعبير عن واقع الحياة الدولية بصرف النظر عن مدى تطابق ىذه الواقعية
مع اعتبارات العدالة ،وقواعد القانون الدولي الوضعي ليا األولوية ألنيا تتمتع بصفة اإللزام
ويترتب عمى مخالفتيا جزاء ،في حين ال يجوز تطبيق قواعد القانون الدولي الطبيعي إال عند
االتفاق بين األطراف عمى ذلك.
الباب الرابع  :أساس القوة اإللزامية لمقانون الدولي
ذكرنا سابقاً أن جانب من الفقو اعترض عمى تمتع قواعد القانون الدولي بالصفة القانونية
الفتقارىا لعصر الجزاء ،وىذا االعتراض يعبر عنو بكممات "ال شريعة مدونة وال محكمة وال قوة
عمومية".
فال تشريع ألن العادات واالتفاقات ال تكفي إليجاد القانون بالمعنى الحقيقي.-وال محكمة ألنو لي يكون لمقاعدة القانونية قيمة مادية يجب أن يتم تنفيذىا بحكم قضائي حيث
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وسيمة اإلكراه الوحيدة ىي الحرب .
واذ كانت ىذه االنتقادات صحيحة من الناحية النظرية فإننا قمنا سابقاً أنيا ليست دقيقة من
الناحية الموضوعية والواقعية ،فإذا كنا نعترف بالوصف القانوني لمقاعدة الدولية ،أي توافر
عنصر اإللزام فييا فما ىو أساس ىذا اإللزام؟ لقد كان ىناك مذىبين لتفسير ذلك سندرسيما
تباعاً.
الفصل األول  :المذىب اإلرادي
ىو مذىب ألماني النشأة يطمق من أن الدول تتمتع بالسيادة وال تخضع لسمطة أعمى منيا
وبالتالي فإن القانون الدولي ما ىو إال مجموعة القواعد التي تنسق بين إرادات ىذه الدول ،فمذلك
فإن الرضا المستمد من إرادة الدول الصريحة ىو أساس التزام الدول بأحكام القانون الدولي العام.
وقد انقسم أنصار المذىب اإلرادي في تطبيق فكر اإلرادة إلى اتجاىين:
أحدىما يستند إلى إرادة كل دولة عمى حدة واآلخر يستند إلى إرادات الدول مجتمعة.
أوالً -نظرية اإلرادة المنفردة:
ويطمق عمى ىذه النظرية اسم "التقييد الذاتي لإلرادة" أو "نظرية التحديد الذاتي" ألن الدول ليا
سيادة وال يوجد سمطة أعمى منيا وبالتالي فإن الدولة ىي التي تمتزم بالقانون الدولي بإرادتيا
المنفردة دون أن يجبرىا أحد عمى ذلك ،وعندما تتعارض إرادة الدولة مع القانون الدولي العام
فيجب أن يزول األخير ألن الدولة في مركز أسمى من كل المبادئ القانونية.
نقد:
1تنافي ىذه النظرية المنطق ألن ميمة القانون وضع الحدود عمى اإلرادات فكيف يستمدالقانون صفتو الممزمة من إرادة المخاطبين بأحكامو.
2-بما أن الدولة تمتزم بالقانون بإرادتيا فيي تستطيع التحمل من ذلك بإرادتيا أيضاً وفي ذلك
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انييار لمصفة اإللزامية لمقانون الدولي العام.
ثانياً -نظرية اإلرادة المشتركة:
نشأ القانون الدولي العام وفقاً ليذه النظرية نتيجة توافق إرادة الدول عمى ذلك وبالتالي يستمد
صفتو اإللزامية من إرادة جماعية مشتركة تفوق في السمطة اإلرادة الخاصة أو المنفردة لمدولة.
نقد:
1إرادة ىذه النظرية التحايل بخمق سمطة أعمى من إرادة الدولة حيث يمكن أن تجتمع إرادةالدول مرة أخرى لمتحمل من إلزام القانون الدولي.
2ىذه النظرية ال تفسر لنا سبب التزام الدول التي تدخل حديثاً في الجماعة الدولية بقواعدالقانون الدولي مع أنيا لم تشترك بإرادتيا في خمق القانون الدولي.
الفصل الثاني  :المذىب الموضوعي
تبحث ىذه المدرس عن أساس القانوني خارج دائرة اإلرادة اإلنسانية ،فأساس القانون وفقاً ليذا
المذىب تعينو عوامل خارجة عن اإلرادة ورغم اتفاق أنصار ىذه المدرسة عمى ذلك إال أنيم
اختمفوا حول تحديد العوامل الخارجية المنتجة لمقواعد القانونية إلى مذىبين.
أوالً -مذىب تدرج القواعد القانونية:
ويمقب بالمدرسة النمساوية ،وبحسب ىذا المذىب لكل نظام قانوني قاعدة أساسية يستند إلييا
ويستمد منيا قوتو اإللزامية ،فالقواعد القانونية ال يمكن تفسيرىا إال بإسناده إلى قواعد قانونية
أخرى تعموىا وىذه بدورىا تستند إلى قواعد أعمى منيا وبالتالي يكون القانون عمى شكل ىرم يقبع
في قمتو قاعدة أساسية تستمد منيا كافة القواعد قوتيا اإللزامية وىي قاعدة قدسية االتفاق والوفاء
بالعيد وىي أساس االلتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي.
نقد:
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1يقوم عمى الخيال واالفتراض ألن القاعدة األساسية ىي مفترضة لم تفصح المدرسة النمساويةعن مصدر وال عن قوتيا اإللزامية أو سبب وجودىا.
2إذا سممنا بوجود القاعدة األساسية فال بد أن تستند بدورىا إلى قاعدة أعمى منيا وىو ما لميقدمو أنصار ىذا المذىب.
ثانياً -مذىب الحدث االجتماعي:
ويمقب بالمدرسة الفرنسية ،وتتمخص أفكارىا أن أساس كل قانون بصفة عامة والقانون الدولي
خاصة ىو في الحدث االجتماعي حيث يفرض قيود وأحكام تكتسب وصف اإللزام نتيجة حاجة
المجتمع الدولي إلييا ونتيجة الشعور العام بحتميتيا من أجل المحافظة عمى حياة الجماعة وعمى
بقائيا ،فالقانون تبعاً لذلك ،أساس الحياة االجتماعي فيو ليس صاد اًر عن نظام وليس تعبي اًر عن
إرادة بل ىو نتاج اجتماعي وواقعة محددة ذاع الشعور بوجودىا ،ومن ىنا ال يعتبر أنصار ىذا
المذىب أن المشرع ىو الذي يخمق القاعدة القانونية الداخمية أو الدولية ،بل يقتصر دوره عمى
كشف القواعد القانونية التي تنشأ نتيجة التفاعالت االجتماعية التي تطمبيا حاجات المجتمع
وتطوراتو والتي لم يتم تكوينيا تمقائياً دون تدخل إرادات األفراد أو الدول.
نقـد:
1أساسو فمسفي ،حيث ال يمكن أن يكون الحدث االجتماعي أساس القانون ألن الجماعةاإلنسانية سبقت القانون في الوجود.
2القواعد االجتماعية تختمف عن القانونية من حيث أسبقية األولى في الوجود عن الثانية ،ومنثم ال يمكن أن تعد أساساً لمواجبات التي تتحدد عن طريق القواعد القانونية الوضعية.
3ال يمكن أن يستمد إلزام القاعدة القانونية أساسو من اإلحساس بمزوميا لممجتمع وانما يرجعإلى حتمية توقيع الجزاء عمى من يخالف ىذه القاعدة.

22

ومن خالل ما تقدم نرى الخالف الكبير بين الفقياء حول أساس القوة اإللزامية لمقانون الدولي
العام ،لكن الرأي الغالب كان يرجح المذىب اإلرادي والذي يقوم عمى رضاء الدول عامة صراحة
أو ضمناً بالخضوع ألحكام القانون الدولي العام وىذا ما أبدتو المحكمة الدائمة لمعدل الدولي.
ولكن ىذا الرأي يضعف من األساس الذي يقوم عميو القانون حالياً.
كما أن وجود بعض القواعد التي لم توافق عمييا الدول أو تسيم في إنشائيا يجعل من الصعب
الحديث عن إرادة مفترضة لمدول مما يضعف األساس الذي يستند إليو القانون الدولي ويؤدي إلى
التشكيك في وجوده ويعرضو لميدم.
وأياً كان الرأي فإن ىذا الموضوع يخرج من إطار القانون الوضعي ليدخل في دائرة البحث
ضرورات الحياة وحاجاتو والحاجة إلى وجود قواعد تنظم عالقات الشعوب بين بعضيا.
الباب الخامس  :مصادر القانون الدولي
يطمق اصطالح مصادر القانون بصفة عامة عمى مجموعة الوسائل أو الطرق التي تتحول بيا
قواعد السموك إلى قواعد قانونية ممزمة ،سواء كانت تمك القواعد عامة أم خاصة وىناك لمقانون
الدولي مصادر أصمية وأخرى احتياطية.
المصادر األساسية ىي:
1المعاىدات  -8العرف  -1مبادئ القانون العامة التي أقرتيا األمم المتحدة.أما المصادر االحتياطية فيي:
1القضاء الدولي  -8الفقو*وتعد المصادر األصمية أقوى من المصادر االحتياطية ألنو يرجع إلييا أوالً وحسب الترتيب
السابق الذكر فإن لم نجد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يتم الرجوع إلى المصادر االحتياطية.
الفصل األول :المصادر األصمية
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أوالً -المعاىدات:
ىي المصدر األول المباشر إلنشاء القواعد القانونية الدولية ،والمعاىدات ىي اتفاقات رسمية
تبرميا الدول في شأن من الشئون الدولية ،وينتج عنيا بعض اآلثار القانونية يحددىا القانون
الدولي العام.
*وتنقسم المعاىدات من حيث موضوعيا إلى:
معاىدات خاصة ،ومعاىدات عامة ،ومن حيث أطرافيا إلى :معاىدات ثنائية ،وجماعية أو
متعددة األطراف ،ومن حيث تكييف القانون إلى :معاىدات عقدية ومعاىدات شارعة ،ومن حيث
االنضمام إلييا إلى معاىدات مغمقة قاصرة عمى الموقعين عمييا أو معاىدات أو معاىدات
مفتوحة يسمح فييا باالنضمام لغير الموقعين عمييا.
*المعاىدات الخاصة:
ىي معاىدات تنظم أمو اًر خاصة تيم الدول المتعاىدة وأثرىا ال يمتد إلى الدول التي لم تشارك في
إبراميا ،وىذا النوع من المعاىدات يعد مصد اًر لقواعد القانون الدولي العام ،وتعتبر مصد اًر
اللتزامات قانونية تسري فقط في مواجية أطراف التعاقد ولذلك يطمق عمييا (المعاىدات العقدية)
ومن أمثمتيا المعاىدات التجارية ومعاىدات الصمح.
*وان كانت المعاىدات الخاصة :ال تعد مصد اًر مباش اًر لقواعد القانون الدولي العام فيي قد
تكون مصد اًر مباش اًر لقاعدة ما إذا ثبت التواتر عمى االلتزام بقاعدة قانونية اعتادت الدول عمييا
في معاىداتيا الخاصة بحيث تتحول إلى عرفاً دولياً وىذا ما يندرج تحت المصدر الثاني من
المصدر األصمية.
*المعاىدات العامة :
ىي اتفاقات متعددة األطراف تبرم بين عدد من الدول لتنظم أمور تيم الدول جميعاً وىي ليذا
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السبب قريبة الشبو بالتشريعات ولذلك يطمق عمييا المعاىدات الشارعة ،ولكن لم ذلك يوجد فارق
بين المعاىدات الشارعة والتشريع في أن األول ممزمة فقط ألطرافيا حيث ال تصدر عن سمطة
عميا تجعميا تسري في مواجية غيرىم من الدول ،بينما التشريع يصدر عن سمطة الدولة العميا
فيمزم جميع رعايا الدولة التي أصدرتو.
*المعاىدات الثنائية:
ىي التي تبرم بين دولتين لتنظيم مسألة تتعمق بيما ،وىذا النوع من المعاىدات يدخل في نطاق
المعاىدات الخاصة ،وفي الغالب األعم ما تكون ىذه المعاىدات مغمقة قاصرة عمى طرفييا وال
نظر ألنيا تنظم مسألة خاصة ال تيم أحداً سواىما.
يسمح فييا باالنضمام لغير الموقعين عمييا اً
أما المعاىدات الجماعية فيي التي تبرم بين عدد غير محدود من الدول لتنظيم أمو اًر تيم الدول
جميعاً ،وىذه تدخل في نطاق المعاىدات العامة أو الشارعة.
وىذا النوع من المعاىدات غالباً ما تكون مفتوحة يسمح فييا باالنضمام لغير الموقعين عمييا،
وذلك لتيسير امتداد دائرة تطبيق أحكاميا في الحاالت التي تدعو إلى ذلك.
كما وأنو غالباً ما ينص فييا عمى حق الدول األطراف في االنسحاب من المعاىدات بإرادتيا
المنفردة وفق شروط واجراءات معينة.
وىناك عدة شروط لصحة انعقاد المعاىدة من الناحيتين الشكمية والموضوعية كما وأن دخول
المعاىدة في دور التنفيذ وانقضاءىا يخضعان خضوعاً تاماً إلرادة أطرافيا.
وال تختص المعاىدات بمعالجة موضوع معين ،فقد تتناول المعاىدات بالتنظيم مسائل سياسية أو
اقتصادية أو اجتماعية أو تجارية ،وقد تناول موضوعاً قانونياً فتأخذ وصف المعاىدة الشارعة.
ثانياً -العرف:
وىو المصدر الثاني المباشر لقواعد القانون الدولي العام وىو اليم ألنو غالباً ما تكون المعاىدات
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تعبي اًر عما استقر عميو العرف قبل إبرام المعاىدة.
ويمكن تعريف العرف الدولي بأنو مجموعة أحكام قانونية عامة غير مدونة تنشأ نتيجة اتباع
الدول ليا في عالقة معينة ،فيثبت االعتقاد لدى غالبية الدول المتحضرة بقوتيا القانونية وأنيا
أصبحت مقبولة من المجتمع الدولي.
*ويتكون العرف الدولي بنفس الطريقة :التي يتكون بيا العرف الداخمي ،وذلك بتكرار التصرفات
المماثمة من دول مختمفة في أمر من األمور ويقصد بالتكرار ىنا ذلك التكرار الغير مقترن بعدول
حيث يؤكد تثبيت القاعدة العرفية واستقرار أحكاميا ،ويرجع ذلك لقمة عدد أشخاص القانون
الدولي بالمقارنة بعدد أشخاص القانون الداخمي.
ومن ثم فإن العالقات التي تقوم بينيم تتميز عن عالقات األفراد بأن فرص التكرار تكون
بالضرورة أقل منيا في القانون الداخمي.
ويتضح مما سبق أن األحكام العرفية تقوم عمى السوابق الدولية ،التي يمكن أن تكون تصرفات
دولية وقد تكون غير دولية كتكرار النص عمى قاعدة معينة في التشريعات الداخمية لمدول
المختمفة يستفاد منيا انصراف نية الدولة إلى تطبيق قاعدة دولية وقد تنشأ السوابق الدولية أيضاً
نتيجة لق اررات وتصرفات تصدر عن المنظمات الدولية ،عالمية أو إقميمية.
*ويكفي أن تصبح القاعدة العرفية مستقرة بين الغالبية العظمى من الدول لكي تكون ممزمة
لكافة الدول القائمة فعالً والدول الجديدة التي تنشأ مستقبالً ،فوجود الدولة كعضو في المجتمع
الدولي أو قبوليا كعضو جديد بو يعني موافقتيا عمى القواعد التي تواتر عمييا استعمال غالبية
األعضاء المكونين ليذا المجتمع الدولي .
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*أركان العرف:
1الركن المادي:ىو تكرار تصرف إيجابي أو سمبي معين لفترة زمنية طويمة وذلك عمى سبيل التبادل بين الدول
ويجب أن يتخذ تكرار التصرف صفة العمومية بحيث تمارسو الدول في كافة الحاالت المماثمة
الحالية والمستقبمية ،وال يشترط إجماع كل الدول مقدماً لثبوت القاعدة العرفية بل يكفي أغمبية
الدول ويقسم الفقو العرف إلى قسمين :عرف عام وىو مجموعة األحكام التي تتبعيا أغمبية
الدول في تصرفاتيا في مناسبات معينة وىو ما يطمق عميو العرف الدولي ،وعرف خاص حيث
يتضمن مجموعة الحكام التي تنشأ نتيجة تكرار التصرف بين دولتين أو مجموعة من الدول تقع
في منطقة جغرافية واحدة أو تصل بينيما روابط مشتركة أو التي تضميا ىيئات إقميمية وىو ما
يطمق عميو (العرف اإلقميمي).
2الركن المعنوي:ال يكفي الركن المادي أي تكرار التصرف لقيام العرف بل البد من وجود ركن معنوي يقوم عمى
االعتقاد بأن السير وفقاً لما جرت العادة عميو ممزم قانوناً بل ىناك أولوية لمعنصر المعنوي عمى
المادي ،وبالتالي ال يعتد بتكرار الدول التصرفات معينة دون توافر ىذا االعتقاد.
*والعنصر المعنوي ىو الذي يميز الحكم المستمد من العرف عن غيره من األحكام األخرى
غير الممزمة كالعادة الدولية والمجامالت الدولية أو األخالق الدولية ،لذلك ىناك بعض الدول
ولكي ال تصبح تصرفاتو المتكررة عرفاً تعمن عن عدم التزاميا القانوني بيذه التصرفات.
وان التحقق من الركن المعنوي أصعب من التحقق من الركن المادي ألن التحقق من الركن
المعنوي يتطمب ثبوت ورسوخ االعتقاد بو مما يجعل ميمة القضاء والفقو الدوليين شاقة.
ويمكن أن تفقد القاعدة العرفية صفتيا ىذه عندما تتغاضى الدول عن السير عمييا لمدة طويمة أو
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تتواتر عمى استعمال قاعدة جديدة خالف القاعدة القديمة وتحل محميا.
*مزايا العرف:
قواعده مرنة قابمة لمتطور لتوائم حاجات المجتمع.
*عيوب العرف:
أ -قواعده غامضة غير واضحة مما يرتب مشاكل في التطبيق.
ب -يحتاج استقرار قواعد العرف إلى وقت طويل جداً ،ويخفف من ىذا العيب تدوين العرف ألن
التدوين يحدد القواعد المختمف عمييا عن طريق اتفاقيات تكون ممزمة لمدول ،ولكن نظ اًر الفتقاد
سمطة عميا في المجال تضطمع بميمة التدوين فقد تركت ىذه العممية بصفة عامة لنشاط فقياء
القانون الدولي والييئات العممية والمنظمات الدولية.
ثالثاً -مبادئ القانون العامة التي أقرتيا األمم المتحضرة:
ىي مجموعة المبادئ األساسية التي تعترف بيا وتقرىا النظم القانونية الداخمية في مختمف المدن
المتمدنة ،حيث ال يقتصر تطبيقيا عمى األفراد في إطار القانون الداخمي بل يمتد عمى العالقات
الدولية مما يجعل القاضي الدولي ممزم بالرجوع عمييا إذا لم تتوافر معاىدة أو عرف دولي وبما
أن ىذه المبادئ تختمف من دولة ألخرى نظ اًر الختالف الدين أو التكمفة أو العادات فإن تشكيل
المحكمة الدولية يجب أن يضم قضاة يمثمون المدنيات الكبرى والنظم الرئيسية في العالم.
*وتطبيق ىذه المبادئ عمى المستوى الدولي تحتمو الضرورة حيث تفتقد وجود قاعدة قانونية
دولية منصوص عمييا في المعاىدات أو يقضي بيا العرف الدولي وىي لذلك ال تمجأ إلييا إال
في مناسبات خاصة وفي أضيق الحدود .ومن أمثمة ىذه المبادئ التزام كل من تسبب بفعمو في
إحداث ضرر لمغير بإصالح ىذا الضرر (المسئولية التقصيرية (.
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