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 العرف في القانون الدولي

في المرتبة الثانية بعد  وهو. يعتبر العرف الدولي من الناحية التاريخية أقدم مصادر القاعدة الدولية

وقد كان العرف الدولي . من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 38المعاهدات حسب ترتيب المادة 

مصدرا لمجموعة كبيرة من القواعد التي شّكلت القسم األكبر من قواعد القانون الدولي المعترف بها، غير 

من األحكام العرفية تضمنتها االتفاقيات الدولية التي أبرمت إذ أن كثيرا , أن حركة التقنين قللت من أهميته 

 .[(1)]ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر

مجموعة من األحكام القانونية نشأت من تكرار التزام الدول بها في تصرفاتها مع : " ـ تعريف العرف

 .[(2)]"لتزام القانوني غيرها في حاالت معينة بوصفها قواعد تكتسب في اعتقاد غالبية الدول وصف اال

والبد لتكوين العرف . والعرف الدولي ال يختلف عن العرف في القانون الداخلي من حيث تكوينه والزاميته

 :من توفر ركنين اساسيين

ً وتكراره من قبل : ـ الركن المادي  ً أم سلبيا ويتمثل في صدور سلوك أو تصرف سواء أكان إيجابيا

الجهات المعبرة عن إرادة )رسون التصرفات في مجال العالقات الدولية األشخاص الدولية أو من يما

فإذا ثبت أن اإلرادة الشارعة قد التزمت مسلكاً , وقد يتم التعبير مرة واحد فقط(. الدول واألشخاص األخرى

ً في واقعة معينة فهذا يكفي لنشوء العرف الدولي أو القاعدة العرفية متى ثبت أن اإلرادة الشـ ارعة معينا

 .[(3)]انصرفت إلى االلتزام بهذا المسلك

بل ال بد أن تأتي الدول األخرى المعنية نفس السلوك سواء , وال يكفي أن تأتيها الدولة من جانب واحد   

والمهم هو أن الواقعة الجديرة . كان إيجابياً أو سلبياً، أي أن التصرف يعتبر سلوك عام في موضوع العرف

للعرف يجب أن تتسم باالستمرارية ذاتها في الزمان والمكان وبصفة العمومية  بتكوين الركن المادي

وال تعني العمومية هنا العالمية وإنما تعني عدم ذاتية توجيه السلوك، فقد ينشأ عرف بين عدد . والتجريد

 .قليل من الدول وال ينال ذلك من عموميته

 

 قضية اللجوء السياسي بين كولومبيا والبيرو: مثال 

اتهمت الحكومة البيروفية حزب الشعب الثوري األمريكي  1948بعد الثورة العسكرية التي قامت في بيرو 

قام . وهو من رعايا البيرو Victor Raul Haya de latorreبإعداد وتوجيه العصيان خاصة زعيمه 

Haya ya la torre  ً اعتباره الجئاً سياسياً  بااللتجاء الى السفارة الكولومبية في ليما عاصمة البيرو طالبا

و قد رفضت حكومة بيرو السماح بإخراجه من البالد على هذا األساس . فاستجاب السفير الكولومبي لطلبه

(Sale Conduct ) ً  .واعتبرته مجرماً عاديا
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قدمت دعوى الى محكمة العدل الدولية بناء على اتفاق  1949في الخامس عشر من تشرين األول و

 :ا عن أمرينالطرفين تم سؤاله

 ـ هل يحق لكولومبيا أن تقرر وحدها فيما إذا كان العمل المرتكب يشّكل جرماً سياسياً أم عادياً ؟1

 ـ هل تعتبر الدولة التي تنتمي إليها الالجئ السياسي ملزمة بمنحه الضمانات الالزمة لمغادرة إقليمها؟2

ن حق اللجوء الممنوح للثوار غير مشروع بالنفي عن هذين السؤالين وقررت أ 1950أجابت المحكمة عام 

 حسب اتفاقية هافانا ال توجد حالة طوارئ التي انتفت بمرور ثالثة شهور على فشل االنقالبحيث انه 

ورفضت كولومبيا ذلك مؤكدة أن حكم المحكمة ال . وعلى ذلك طلبت البيرو من كولومبيا تسليمها الالجئ

وقد أصدرت . وأكدت أن هذا العرف السائد في أمريكا الالتينية. ويلزمها بتسليم الالجئ الى سلطات البير

إال أن كولومبيا , قراراً يؤيد ذلك بقولها أنه بالرغم من عدم مشروعية منح حق اللجوء 1951المحكمة عام 

وأن هذين األمرين غير متعارضين ألن هناك وسائل أخرى إلنهاء اللجوء , ليست ملزمة بتسليم الالجئ

   .[(1)]الالجئ وأن احترام العرف السائد واجب على الدول غير تسليم

  ؟ إيجابيا ولكن هل يشترط في السلوك الذي ينشأ القاعدة العرفية أن يكون

. الواقع أن السلوك اإليجابي يكون أكثر تعبيرا عن السلوك أو الموقف، فالقاعدة أنه ال ينسب لساكت قول

وقد أكدت محكمة العدل الدولية الدائمة هذا . عن موقف معين ومع ذلك فكثيرا ما يكون السكوت تعبيرا

بتقريرها أن القاعدة العرفية يمكن أن تنشأ نتيجة االمتناع عن اتخاذ  1927المبدأ في حكمها الصادر سنة 

وقد اتخذ مبدأ السلوك السلبي إلقرار ما . [(2)]سلوك أو تصرف معين وإنما يشترط اقترانه بالشعور باإللزام

ومن البديهي القول أنه لكي يعتد بالسلوك السلبي يجب أن يكون صادرا من . بالحقوق التاريخيةسمي 

الدولة عن رضا وليس عن إكراه، فقد تعجز الدولة عن التعبير عن إرادتها في رفض السلوك بسبب 

 .اإلكراه الذي يسلط عليها من دولة أو الدول المتعاملة في السلوك

ح هذه الفكرة أن نسأل حول ضرورة مشاركة جميع الدول حتى يمكن ومن الضروري في معرض شر

 اعتبار العرف ملزماً ؟

حيث ال يشترط مشاركة جميع الدول في السلوك أو التصرف المكون للركن المادي للعرف، وهذا ما  

سي هو أكدته محكمة العدل الدولية في قضية االمتداد القاري في بحر الشمال عندما قررت أن الشرط األسا

 .أن تشمل الممارسة الدول التي تتأثر مصالحها على وجه الخصوص

. الحقيقة أن العموم في القاعدة القانونية ال يعني أن يوجه خطاب القاعدة القانونية إلى جميع الناس وفي

والعرف كأي قاعدة قانونية قد يكون خطابه موجه إلى مجموعة من الدول محددة بصفاتها سواء من حيث 
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إلى كافة المتعاملين في  وقد يكون خطاب القاعدة العرفية موجه( عرف خاص أو إقليمي)المكان أو الزمان 

 .السلوك الذي ينظمه العرف، وفي هذه الحالة فالعرف ملزم لكل الدول التي يعنيها السلوك

فالعبرة في هذه الحالة هي عمومية . وال يجوز للدول التي لم تشارك في تكوين العرف التنصل من أحكامه

وعليه ال يمكن للدول . اهمت في إنشاء العرفالقاعدة العرفية بالنسبة للسلوك وليس بالنسبة للدول التي س

التي لم تشارك في تكوين القاعدة العرفية سواء تلك التي كانت موجودة وقت تكوين القاعدة أو تلك التي 

نشأت بعدها ان ترفض التقيد للعرف، ذلك أن قبول االنضمام إلى المجتمع الدولي يقتضي االلتزام بالقواعد 

  .[(3)]تكونت نتيجة تواتر استعمالها التي تحكم عالقاته والتي

ً أو إقليمياً ويسري حكمه في هذا النطاق غير أن األمر . على أنه ينبغي التأكيد أن العرف قد يكون محليا

ً ليس بهذه البساطة فكثير من األعراف الدولية هي وليدة الثقافة والممارسة الغربية التي لم تكن  أحيانا

مجتمع الدولي وفي الغالب نشأت هذه األعراف بين الدول االستعمارية تراعي مصالح قسم كبير من ال

الكبرى، وهو األمر الذي أدى بدول العالم الثالث إلى التنكر لكثير من األعراف استناداً إلى أدنى مقاييس 

العدالة واإلنصاف وخاصة في المجال االقتصادي وطالبت بضرورة إعادة النظر في الكثير من مبادئ 

ن الدولي التقليدي، ومن دون شك أن تواجد هذه الدول في إطار المنظمات الدولية ساهم كثيراً في القانو

ومع ذلك يمكننا القول أن (. قانون البحار الجديد) إرساء قواعد جديدة في بعض مجاالت العالقات الدولية 

من أهمية الموضوع حركة تقنين قواعد القانون الدولي التي بدأت مع منتصف القرن العشرين قللت 

  .وأصبحت المصادر االتفاقيات المكتوبة أو المعاهدات المصدر الرئيسي لقواعد القانون الدولي المعاصر

العرف الدولي ليس قاعدة تلقائية النشوء والتكوين بل هي إرادية، فالعرف ال يتكون فوق :ـ الركن المعنوي

ما ينشأ بإرادة البعض تمثيال لمصالح الجماعة الدولية، إرادة الدول أو في غفلة منها أو بالرغم عنها، وإن

وعلية فال بدَّ من تولد . وأن عدم المعارضة ال يتم بشكل عفوي أو بدون وعي وإنما بالرضا الضمني

اإلحساس أو الشعور باإللزام لدى المتعاملين بالعرف، أي االعتقاد ممن يأتي التصرف بأنه إنما ينفذ 

 ً وبناء على ما سبق نرى أن الركن . أو بعبارة أخرى يأتي السلوك تطبيقا للقانون. التزاماً أو يمارس حقا

  المعنوي أو العنصر النفسي جوهري في تكوين العرف وهو الذي يميز العادة عن العرف

وهناك مسألة أخرى في مجال تكوين العرف تتعلق بالجهة التي يعتد بأعمالها في تكوين العرف الدولي، 

فبعضهم يقصر هذا الحق على الجهة صاحبة االختصاص . ين الفقهاء حول هذا الموضوعهناك خالف ب

في الدولة وهي السلطة التنفيذية وهناك من يمدد هذا الحق إلى كافة السلطات المعبرة عن السيادة في الدولة 

واقعة المادية إالّ أن المسألة ليست في من يمارس ال( جورج سيل)وكذلك المنظمات الدولية وحتى األفراد 

فالسلوك المكون للركن المادي قد يكون مصدره سلطة وطنية . أو السلوك بقدر ماهي في من يلتزم بالسلوك

أو دولية ولكن المهم أن ينتقل اإلحساس باإللزام إلى أشخاص القانون الدولي، فهناك أعراف وطنية تحولت 
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مارسة في إطار العالقات الدولية ولذلك نجد إلى أعراف دولية ونتج ذلك عند إحساس الدول بصالحية الم

 .أن كثيراً من األعراف الدولية مصدرها عرف محلي أو قاعدة وطنية أو حتى أحكاماً قضائية

 

 اثبات العرف في القانون الدولي

وربما انحصر . ال يثير العرف أية مشكلة تتعلق باإلثبات إذا أقّر أطراف النزاع بوجود القاعدة العرفية

أما إذا كان هناك خالف . ف حول تحديد المضمون أو تفسير القاعدة العرفية وهذه مهمة القاضيالخال

وهذه المهمة ليست سهلة دائماً فقد . حول وجود القاعدة العرفية ذاتها فإن الجهود تتجه إلى إثبات العرف

، وقد يخفق في ذلك إالَّ (البيّنة على من ادعى)يقدم الطرف المتمسك بالقاعدة العرفية الدليل على وجودها 

أنه يجب على القاضي التحري عن وجود القاعدة العرفية المدعى بها بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك 

االتفاقيات الدولية واألحكام القضائية وكتابات الفقهاء والمراسالت الدبلوماسية الصادرة من األجهزة 

ولكن . لة إذا تعلق األمر باألعراف العامة والمستقرةوربما كانت مهمة القاضي سه, المختصة في الدولة

في بعض األحيان يصبح من الصعب جداً إثبات وجود العرف اإلقليمي وخاصة إثبات الركن المعنوي ألنه 

 .[(1)]مسألة نفسية كما ذكرنا سابقاً 

 

 مصادر القانون الدولي -المبادئ العامة في القانون 

 .المصدر الثالث للقاعدة القانونية الدوليةتشكل المبادئ العامة للقانون 

الخاصة بأعراف و  1899و قد وردت اإلشارة إلى هذا األصل ألول مرة في ديباجة اتفاقيات الهاي 

قوانين الحرب البرية ثم تناولها بعض الفقهاء حتى اعتبرت كمصدر للقواعد الدولية في نظام محكمة العدل 

مبادئ القانون :ج"فجاء فيها  38ا محكمة العدل الدولية الحالية في المادة و أخيرا أخذت به, الدولية الدائمة

كما تبنى القضاء الدولي في بعض األحكام و اآلراء االستشارية هذه ". العامة التي أقرتها األمم المتمدنة 

 .المبادئ

بيق في كل األنظمة ويقصد بالمبادئ القانونية مجموعة القواعد التي تؤمن بها الدول و تكون صالحة للتط 

و من أهم األمثلة . أو هي المبادئ األساسية التي تشترك في احترامها و األخذ بها جماعة الدول.القانونية

على هذه المبادئ مبدأ التعسف في استعمال الحق و مبدأ المسؤولية التقصيرية و مبدأ المساواة بين 

 .األطراف أمام القضاء

المبدأ معترف به من قبل األمم المتمدنة و يكون ذلك سواء عن طريق  أن يكون38و قد اشترطت المادة 

اإلقرار الصريح كأن تتضمنه قوانينها الوطنية أو تتبناه محاكمها الوطنية،أو يكون االعتراف ضمني و 

 .ذلك بعد االعتراض عليه أو النص على خالفه
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ت االعتراف بالمبادئ في تلك التي و قد كانت عبارة األمم المتمدنة محل نقد على أساس أنها حصر   

تعترف بها األمم المتمدنة، و إذا علمنا األمم المتمدنة قصد بها الغرب المسيحي و بالذات أوربا 

المسيحية،فمعنى ذلك أنها أقصت األمم األخرى أو الحضارات األخرى التي من المؤكد أنها ساهمت في 

 [.1]لحضارة اإلسالميةبلورة الكثير من أحكام القانون الدولي وخاصة ا

و الحقيقة أن هذا المفهوم لم تعد له أية أهمية بسبب التطور الذي عرفه المجتمع الدولي و انضمام معظم   

في وضع أحكام القانون الدولي المعاصر عن طريق المعاهدات   الدول إلى هيئة األمم المتحدة ومشاركتها

كذلك نصت المادة التاسعة من النظام األساسي لمحكمة .ةو االتفاقيات التي تبرم في إطار األمم المتحد

العدل الدولية على أن يكون تأليف المحكمة في جملته كفيال بتمثيل المدنيات الكبرى و النظم القانونية 

فمبادئ القانون ليست محصورة في مصدر من المصادر القانون الداخلي أو الدولي و . الرئيسية في العالم

 .ن أن تكشف عنها وسائل كثيرة منها أحكام القضاء و أراء الفقهإنما هي قيم يمك

أما من حيث الطبيعة القانونية فمنهم من قال أن هذه المبادئ ليست قواعد قانونية و ال يلجأ إليها القاضي إال 

التي  إذا انعدم لديه الحكم في المصدرين األولين و هي ال تلزم إال الدول األعضاء في محكمة العدل الدولية

قبلت برضاها اختصاص المحكمة و أن تطبق عليها المحكمة هذه المبادئ و هي عند البعض ذات أساس 

عرفي و تمتزج به بينما يرى آخرون أن هذه المبادئ لها قيمة قانونية كباقي المصادر األخرى و يمكن أن 

تبارها تشكل أعرافا تنفذ في محيط العالقات الدولية تتضمنها أحكام المحكمة الدولية سواء باع

و بناء على التحليل السابق .أو باعتبارها ذات قيمة قانونية محلية تطبق عن طريق االستقبال(لوتربخت)

نرى أن مبادئ القانون هي مبادئ قانونية ملزمة تستمد إلزاميتها من نفس األساس الذي يقوم عليه اإللزام 

ألخرى التي هي في الحقيقة أشكال تصب فيها اإلرادة و الفرق بينها وبين المصادر ا. في القانون عموما

بينما المبادئ استخرجها القاضي و تكون , أن هذه األخيرة استخرجتها الدول (المعاهدات و العرف )

و انتقد هذا المصدر على أنه غير محدد و غامض فمن الصعب تحديد . ملزمة عندما يحكم بها القاضي

على أنها إعطاء كل ذي حق حقه فإنه من الصعب تحديد مضمون  مضمونه،و إن أمكن تعريف العدالة

و نحن نعتقد أن ذلك ال ينال من قيمة .الحق ذاته و حدوده على ضوء الفلسفات و القيم اإلنسانية المتباينة

هذا المبدأ الذي ال يقيد القاضي بنظام قانوني معين و إنما يطلق حريته في البحث عن القيم السامية للعدل 

ختلف األنظمة و الحضارات و ربما كان ذلك نتيجة صفة الدولية أو العالمية التي يتصف بها القانون في م

  [2.]الدولي
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