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 االجتهاد القضائي والفقه ومصادر القانون الدولي العام

 االجتهاد القضائي: المطلب األول  

كان للقضاء مساهمة ظاهرة في تكوين قواعد القانون الدولي رغم نسبية األحكام القضائية و مساهمة  

مباشرا على أحكام أحكام المحاكم في إقرار بعض مبادئ القانون الدولي،و مع ذلك فهي ال تكون دليال 

القانون الدولي،و مع ذلك ال يمكن إنكار دور القضاء الدولي في تطوير القانون الدولي فهو يمكن أن يساهم 

في تكوين العرف ا لدولي و ذلك بتوجيه سلوك الدول على نحو يؤدي إلى تكوين العرف بل أن األحكام 

كما أن القضاء يلعب دورا .أحكام القانون الدوليالقضائية ساعدت كثيرا لجنة القانون الدولي عند تقنين 

و األحكام القضائية .و تحديد مداها و مضمونها و تفسيرها(العرفية )رئيسيا في تأكيد وجود القاعدة الدولية 

المقصودة ال تقتصر على المحاكم الدولية بل يمكن للمحاكم الوطنية أن تساهم في ذلك علما أن هذه األحكام 

قضائية الداخلية ليست ملزمة للقاضي،غير أنه كلما ازداد احترام قاعدة تضمنها حكم قضائي أو السوابق ال

يتماشى مع مبدأ من مبادئ األساسية للتنظيم الدولي،كلما ازداد احترامها و األخذ بها،بل أن كثيرا من 

العمل وفق عرف أحكام المحاكم الدولية ساهمت في إنشاء قواعد دولية قننت في معاهدات أو سار عليها 

  [1.]دولي

 اآلراء الفقهية: المطلب الثاني  

اضطلع الفقه الدولي بدور بارز في بداية تكوين القانون الدولي فأرسى الكثير منها و فسرها و رسم   

و قد لمعت أسماء تركت بصمات واضحة في القانون الدولي العام مثل غروسيوس و فاتيل و , معالمها

في كتابه السير الكبير الذي شرحه اإلمام   إلسالمي محمد بن الحسن الشيبانيبوفندورف و الفقيه ا

و لم يعد الفقه في الوقت [ 2.]السرخسي في كتابه المبسوط و كذلك اإلمام أبو يوسف في كتابه الخراج

الحاضر يقتصر على الفرد أو الفقيه و إنما أصبحت تقوم به جمعيات و هيئات دولية،تعقد المؤتمرات و 

صدر المؤلفات نذكر منها على سبيل المثال،معهد القانون الدولي في بلجيكا الذي تأسس سنة ت

،الجمعية األمريكية للقانون الدولي،مجمع القانون الدولي في الهاي -لندن –،جمعية القانون الدولي 1773

الوقت الحالي  على أن دور الفقه تقلص في.و في الوطن العربي الجمعية المصرية للقانون الدولي1923

بدراسة (اللجنة القانونية لألمم المتحدة للقانون الدولي )نتيجة حركة التقنين و اضطالع المؤسسات الدولية 

موضوعات القانون الدولي،غير أن هذا يعني أن الفقه فقد أهميته بل ال زالت أراء الفقهاء تغذي 

عند طرح مشروعات المعاهدات و موضوعات القانون الدولي سواء على مستوى الهيئات الرسمية 

القرارات أو في ساحات القضاء الوطني أو الدولي،رغم ما قيل عن النزعة الوطنية أو القومية أو السياسية 

  .لدى بعض الفقهاء و القضاة

 مبادئ العدالة و اإلنصاف ومصادر القانون الدولي العام
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لمحكمة العدل الدولية إلى هذا المصدر فجاء فيها من النظام األساسي  38أشارت الفقرة الثانية من المادة 

ال يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخالل بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ -2"

و هذا النص يخول المحكمة ؛بناء على رضا ." العدل و اإلنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك

دولي السالفة الذكر و الحكم بمقتضى هذا المصدر مما يفيد أنه مصدر األطراف، استبعاد مصادر القانون ال

و الحقيقة أن هذا النص يحتاج إلى فهم دقيق و قبل ذلك ال بد من تعريف معنى . متميز عن تلك المصادر

فالعدالة (  EQUITE)و اإلنصاف ( JUSTICE)العدالة و اإلنصاف حيث يوجد فرق اصطالحي بين العدالة 

أما اإلنصاف فهو [ 1]مبادئ العدل عند الفصل في النزاعات و إعطاء كل شخص ما يستحقه تعني تطبيق

و بعابرة أخرى العدالة . يعني تصحيح موازن العدل أو حكم العدالة عندما تحول دون ذلك شكليات العدل

طمئن إليها بينما اإلنصاف يعتمد على قناعات تتوفر لدى القاضي أو ي( دليل اإلثبات )يستند إلى شكليات

فمبادئ العدل و اإلنصاف مبادئ عامة مستقلة عن مبادئ القانون و عن .ضميره و هي األخذ بروح العدالة

التشريعات الداخلية فهي شعور طبيعي بالعدالة و قد عرفت هذه المبادئ في الشرائع القديمة للتخفيف من 

 .قسوة القانون الوضعي و سد ثغراته

دور تكميلي ال يلجأ إليه القاضي إال بناء على رضا األطراف عندما يعتقدوا ودور هذا المصدر هو فعال 

تتضمن حكما غير منصف،والحكمة من ذلك أن بعض أحكام ) المعاهدات و العرف)أن قواعد القانون 

 .القانون الدولي الوضعي ليست دائما منصفة،و إن كانت عادلة، و بالتالي ال تمكن القاضي من اإلنصاف

 لمنظمات الدولية ومصادر القانون الدوليقرارات ا

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية إلى قرارات المنظمات الدولية كمصدر  38لم تشر المادة    

للقاعدة القانونية الدولية،و لكن سكوتها عن هذا المصدر ال يعني استبعاده ألن تعداد المصادر لم يأت بشكل 

كل ما يصدر عن الجهاز التشريعي أو التنفيذي لمنظمة "ظمات الدولية و يقصد بقرارات المن. حصري

دولية كاملة النطاق بغض النظر عن محتواه و شكله و التسمية التي تطلق عليه و اإلجراءات المتبعة في 

لقد أثار مدى إلزامية القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية و مدى اعتبارها مصدرا [. 1]إصداره 

فهناك جانب من الفقه ينكر صفة المصدر على قرارات [ ,2]الدولية،خالفا في أوساط الفقه الدولي للقاعدة 

التي لم تشر إلى هذا المصدر و أنها ال تعدو أن تكون قرارات  38المنظمات الدولية استناد إلى نص المادة 

ي األصل إلى المعاهدة المنشئة صادرة عن أجهزة سياسية،كما أنها تفتقد إلى الصفة اإللزامية ألنها تستند ف

للمنظمة و بالتالي فهي ال تعدو أن تكون قرارات تنفيذية و يستندون في ذلك إلى رأي محكمة العدل الدولية 

القواعد القانونية للدول هي تلك التي تصدر عن حر إرادتها كما عبر ت عن ذلك :"الدائمة حيث جاء فيه

التي جرت الدول على إتيانها تعبيرا عن القواعد القانونية (العرف) االتفاقيات الدولية أو بواسطة العادات
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عنه األمين العام لألمم المتحدة عند تعرضه للقوة الملزمة للقرارات الصادرة من مجلس   و هذا ما عبر"

 [.3]و تلك الصادرة في الشأن العراقي  242األمن بصدد القضية الفلسطينية و خاصة القرار

اق هناك من يعتبر تلك القرارات مجرد تأكيد للمبادئ القانونية الواردة في المواثيق التي و في نفس السي   

أما الرأي األخر فيرى أن القرارات تشكل مصدرا مستقال من مصادر القانون   ,تحكم نشاط هذه المنظمات

و بالتالي  حدد مصادر إسناد األحكام و ليس مصادر القانون الدولي ككل 38الدولي و أن نص المادة 

فمصادر القانون الدولي أوسع من المصادر التي حددتها المادة المذكورة مما يفسح المجال إلدخال أعمال 

أو كمصادر إضافية،و , اإلرادة المنفردة و قرارات المنظمات الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي 

لعرف إال أنه باإلمكان تقديمها كبرهان عند هي و إن كانت غير ملزمة للدول األعضاء إلزام المعاهدات و ا

 .عدم وجود الدليل أمام هيئات التحكيم الدولية و محكمة العدل الدولية

في قضية نامبيا إذ  1971و ينسجم مع هذا االتجاه حكم محكمة العدل الدولية في الرأي االستشاري سنة    

متع مبدئيا بسلطة إصدار توصيات ال يمكنها ليس صحيحا االفتراض بأن الجمعية العامة التي تت"جاء فيه

  …"أن تصدر في حاالت معينة قرارات تدخل ضمن اختصاصها لها صفة القرارات الملزمة 

و خالصة هذه اآلراء أنه ينبغي فهم حقيقة و دور القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية،فالمنظمات    

ر قراراتها و هي ال يمكن أن تخرج عن ذلك و بعبارة الدولية و انطالقا من ميثاق األمم المتحدة تصد

أخرى فقراراتها تعتبر أعماال تنفيذية لنصوص الميثاق و هي تكتسب قوتها التنفيذية من هذا المصدر و 

هي غير موجهة إلى القاضي الدولي إال من حيث أنها يمكن أن تكون مصدر التزام دولي في حالة 

من ميثاق األمم  13م في تطوير أحكام القانون الدولي حسب نص المادة المخالفة،كما يمكن أيضا أن تساه

إن الحقيقة التي "كما يمكن أن تشكل دليال على تكوين العرف الدولي و على حد قول براونلي , المتحدة

مفادها أن القرارات من الناحية المبدئية هي غير ملزمة قد أدت إلى ارتباك غير قليل و قد قيل أحيانا أن 

قررات الجمعية العامة ليس لها أثر تشريعي،و هذا صحيح بمعنى من المعاني و أن القرارات ذاتها ال م

تضع قانونا جديدا،و لكن إذا جرى االستنتاج بأن هذه المقررات ال أثر لها في مالمح القانون الدولي فهذا 

و ".العرفية للقانون الدولي  فاإلجراءات و القرارات ذاتها تؤلف دليال على تشكيل القواعد….خطأ فادح 

أن يعطي قيمة قانونية لقرارات المنظمات  38يمكن القول أن القاضي و دون الخروج عن أحكام المادة 

 [.4]الدولية على أساس أنها تشكل مبدأ أو تكشف عن عرف دولي 

 

 تعريف ومقومات الدولية حسب القانون الدولي
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تعددت التعريفات التي , تماعي وتاريخي وسياسي وقانونيمع تعقد ظاهرة الدولة باعتبارها كيان اج

والدولة تشكل عملية تاريخية اجتماعية سياسية وسيكولوجية مرتبطة بحياة الشعوب . اتصفت بها الدولة

 .[(1)]وتطورها

و الدولة كما عرفها الدكتور علي صادق أبو هيف هي مجموعة من األفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم 

 .[(2)]وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادةمعين 

أما الدكتور عزيز شكري فاعتبر أن الدولة هي مؤسسة سياسية وقانونية تقوم حين يقطن مجموعة من 

 .[(3)]الناس بصفة دائمة في إقليم معين ويخضعون لسلطة عليا تمارس سيادتها عليهم

يم على وجه الدوام بنيّة االستقرار فوق إقليم وعرفها الدكتور محمد السعيد الدقاق بأنها تجمع بشري يق

معين، وتقوم بينهم سلطة سياسية تتولى تنظيم العالقات داخل هذا المجتمع، كما تتولى تمثيله في مواجهة 

 .[(4)]اآلخرين

و من خالل هذه التعاريف نرى أن مقومات الدولة هي الشعب واإلقليم والسلطة الحاكمة القادرة على 

 :وسنبحث في هذه العناصر بشيء من التفصيل. في الداخل وتمثيل الدولة في الخارجفرض سيادتها 

 :اوال ـ الشعب 

الشعب هو مجموعة من األفراد المكونين للدولة من الجنسيين معاً والمتواجدين على إقليم الدولة أو خارجه 

ً لألفراد بحيث ال يوجد فر , وبصرف النظر عن عددهم ق بين الدول كثيرة العدد وال ويشترط عددا معينا

وهذه المجموعة . من حيث المركز القانوني الدولي وما يتصل به من حقوق وواجبات, والدول قليلة العدد

التي تشكل شعب الدولة تجمع بينهم رابطة والء األفراد للهيئة الحاكمة في الدولة وخضوعهم للقوانين 

غتهم أو دياناتهم أو تقاليدهم، وهذه الرابطة هي مقابل تمتعهم بحمايتها بصرف النظر عن أصلهم أو ل

و التي تمنح أفراد الشعب صفة الرعايا وبالتالي تمتعهم بمجموعة من الحقوق وتحملهم .رابطة الجنسية

  .مجموعة من االلتزامات داخل إقليم الدولة أو خارجه

بها سوى رابطة اإلقامة على  ويضم إقليم الدولة إلى جانب الرعايا أشخاص ال ينتسبون إليها وال تربطهم

ويتمتعون بحقوق والتزامات تختلف في مداها عن تلك ( األجانب)وهم من ينطبق عليهم وصف , هذا اإلقليم

والدولة هي . التي يتمتع بها المواطنين كتولي الوظائف العامة والقيود المتعلقة بتملك العقارات وغير ذلك

ً التي تقرر من يعتبر من سكان الدولة من  وهذا من صميم االختصاص الوطني , رعاياها ومن يعتبر أجنبيا

  .لكل دولة

 :ثانيا ـ اإلقليـم 

ال يمكن أن يوجد مجموعة من األفراد ويشكلون دولة دون وجود بقعة معينة من األرض لتحيا عليها هذه 

فيها من أنهار  المجموعة وتمارس نشاطها الحيوي بشكل دائم، وهذه البقعة من األرض بكل ما عليها وما
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يطلق , وبحيرات وبكل ما في باطنها من موارد وطبقات الجو التي تعلو المناطق األرضية والبحر اإلقليمي

  :فعناصر االقليم هي, عليها اسم إقليم الدولة

ويشمل تلك االجزاء من اليابسة وما يتخللها من انهار وبحيرات وما في باطنه وتحت  :اإلقليم البري  .1

 .ن ثروات طبيعية او معدنيةمياهه م

وتسمى البحر االقليمي تبسط عليها ( ميل 12)وهو مساحة مياه البحر العام في حدود  :االقليم البحري  .2

 .الدولة سيادتها وفقاً الحكام القانون الدولي

وقد نظمت هذا الجزء العديد من , وهو طبقات الجو التي تعلو االقليم البري والبحري :االقليم الجوي  .3

 (.المالحة الجوية)االتفاقيات الدولية

, وال يشترط في إقليم أن يبلغ مساحة معينة وإن كان في أتساع رقعة اإلقليم ما يمنح للدولة قوة ومنعة 

لشخصية الدولية إذا ما توفرت لها المقومات األخرى ولكن ضيق المساحة ال يؤثر على وجودها وتمتعها با

فمثالً جمهورية سان مارينو في شمال غرب إيطاليا مساحتها ال تتجاوز ستون كيلو متر . من سكان وسيادة

لكن جميعها دول تتمتع بالشخصية الدولية . وإمارة موناكو مساحتها ال تزيد كيلو ونصف متر مربع, مربع

جتمع الدولي كغيرها من الدول األخرى، كما أنه ليس من الضروري أن يكون وتمارس نشاطها في الم

فقد يكون اإلقليم منفصل بعض أجزاءه عن بعض كاليابان واندونيسيا التي تتكون , اإلقليم متصل األجزاء

  :وهناك طرق متعددة الكتساب االقليم سوف نستعرض اهمها. من جزر متعددة

منه إلى إقليم دولة أخرى بعد القضاء التام بالقوة على الوجود القانوني  هو ضم إقليم أو جزء :ـ الفتح1

ولكن ال بدَّ من اإلشارة إلى أن .للدولة صاحبة اإلقليم وانتقال اإلقليم إلى الدولة المنتصرة في هذه الحرب

ما أكَّدته  وهذا. الفتح أصبح من الطرق غير المشروعة في القانون الدولي العام بعد تحريم استعمال القوة

األمم المتحدة في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من شرعة األمم المتحدة فنصت هذه الفقرة على أن يمتنع 

ً في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد , أعضاء هيئة األمم المتحدة جميعا

فيبقى , على وجه ال يتفق ومقاصد األمم المتحدةسالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو 

 ً  .التملك الناتج عن القوة غير معترف به ألن الفتح عمل غير قانوني وال يملك غطاء شرعيا

ما على إقليم غير مشمول بأية سيادة   هو وضع اليد بقصد السيادة من قبل دولة :ـ الحيازة أو االستيالء2 

وم به دولة وليس أفراد أو مجموعات خاصة، وفي هذا السياق برزت فهذا العمل تق. من قبل دولة أخرى

ولكن ما .نظرية حق االكتشاف والتي تقول بثبوت السيادة للدولة على اإلقليم الذي يكون لها السبق باكتشافه

 فقد أقرت محكمة العدل.تمَّ تأكيده في قانون العالقات الدولية المعاصر هو أن الحيازة يجب أن تكون فعلية

في سياق النظر بقضية جزر ماكنيري وإكرشو بين بريطانيا وفرنسا بالسيادة اإلنكليزية  1953الدولية عام 
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على هذه الجزر استناداً إلى كون الصالت والروابط التي تجمع بين إنكلترة وهذه الجزر أكثر كثافة 

أن االستيالء فقد أهميته كوسيلة  غير.واستمرارية وبالتالي أكثر فعلية من تلك التي جمعت بينها وبين فرنسا

للحصول على اإلقليم ألنه لم يعد هناك أقاليم مهجورة أو غير مكتشفة دون سيد، أما الفائدة من دراسة 

القائمة بين الصين ( أرخبيل باراسيلز)كمشكلة . المنازعات السيادية التي مازالت قائمة حول بعض األقاليم

رت لنفسها طرد  فالصين تدعي بأن السيادة, وفيتنام على األرخبيل تعود باستمرار إليها وبالتالي برَّ

 .[(5)]بينما تدعي فيتنام العكس, الفيتناميين من الجزر

تعني ضم الدولة لبعض التكوينات اإلقليمية التي تنشأ نتيجة عوامل طبيعية أو اصطناعية  :ـ اإلضافة3 

وهذه الزيادة تصبح جزءاً . رصفة على السواحلعلى إقليمها كاإلضافات التي تنشأ من سدود وسواتر وأ

من إقليم الدولة بمجرد حصولها، إالَّ أن األمر ال يخلو من بعض الخالفات والصدامات التي تنشأ بين 

الدول كالخالف التي نشأ بين تشاد والنيجر حول الجزر التي برزت في بحيرة تشاد الواقعة على الحدود 

 .م 1983ة الشمالية الغربية من التشاد وذلك في أواخر شهر أيار في المنطق, التشادية النيجرية

هو تخلي إحدى الدول عن إقليم أو جزء من إقليم يقع تحت سيادتها وذلك بمقتضى إتفاق  :ـ التنازل4

لقاء  1803وقد يكون التنازل لقاء تعويض مالي كبيع نابليون مقاطعة لويزيانا للواليات المتحدة عام .بينهما

أي نتيجة إمالء إرادة الغالب على المغلوب ومن ذلك تنازل فرنسا , أو بدون مقابل. ون فرنكملي 60

ويفترض لصحة . عن إقليمي األلزاس واللورين لصالح ألمانيا 1871بموجب معاهدة فرانكفورت لعام 

فرنسا عام  ومن الغريب أن تتنازل. التنازل أن تكون الدولة المتنازلة هي صاحبة اإلقليم موضوع التنازل

ألن هذا خرق لتعهدات فرنسا , الى تركيا ( وهو جزء من األراضي السورية)عن لواء اسكندرون  1939

كما أنه ال يجوز التنازل بموجب معاهدة عقدت تحت التهديد . الدولية المنصوص عنها في صك االنتداب

 .بالقوة

هو وضع اليد على إقليم دولة أخرى بصورة علنية مستمرة ودون انقطاع وخارج عن أي  :ـ التقادم5 

وإن كان هذا األسلوب من الوسائل المعتمدة في . احتجاج من قبل الدولة صاحبة الملكية على ذلك اإلقليم

لدولي فيما إذا فمازال التقادم موضع جدل حاد بين فقهاء القانون ا, اكتساب الملكية في إطار القانون الخاص

ويمكن أن يعتبر السكوت بمثابة . كان يصلح أن يكون وسيلة الكتساب السيادة على إقليم من األقاليم أم ال

أكد التعامل الدولي ,الرضا الضمني للدولة عند فقدها لإلقليم موضوع التقادم، وفي حال ظهور االحتجاج 

فاإلقليم ال .زاع وكثافته واستمراريته واستقرارهعلى وجوب األخذ بالظروف المحيطة باإلقليم موضوع الن

وحدود اإلقليم قد تكون , بدَّ من تحديده وذلك بتعيين الخط الذي يفصل بين إقليم دولة وإقليم دولة أخرى
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أما الحدود الطبيعية .اصطناعية تتماشى مع خطوط وهمية أو عالقات خارجية من صنع اإلنسان وتصوره

 .ن جبال أو انهار أو بحارفهي ما تجود به الطبيعة م

لكي يتحقق وجود الدولة ال بدَّ من وجود هيئة منظمة لتشرف على الرعايا وتقوم  :ثالثا ـ السلطة الحاكمة 

بتنظيم العالقات بينهم ورعاية مصالحهم وأن تقوم بتشكيل نظام حكم يعمل على تمثيل الدولة على النطاق 

فيفترض في الهيئة الحاكمة أن . تغالل موارده والدفاع عن كيانهكما تعمل على إدارة اإلقليم واس. الدولي

يكون لها القوة والنفوذ لفرض سلطانها على اإلقليم وعلى األشخاص في ذلك اإلقليم، وهذا السلطان هو ما 

وهناك بعض الصفات التي يجب أن تتوافر في السلطة (. السيادة)يطلق عليه في القانون الدولي لفظ 

 :ن قادرة على القيام بمهامها وهذه الصفات هيالحاكمة لتكو

ـ أن تمارس صالحياتها بطريقة فعلية، فالقيمة القانونية للهيئة الحاكمة ال تتأكد إال إذا مارست رقابة 1

  .حقيقية على الجماعة التي ترعى تمثيلها

جميع النشاطات  وهذا يعني أن الدولة تمارس سلطاتها على, ـ إجمالية وعدم توقيت اإلشراف السياسي2

وفي جميع الحقول دون االقتصار على حقل أو نشاط معين وكذلك تمارس السلطة السياسية صالحياتها 

 .لمدة غير محدودة

, فهي السلطة العليا التي تقوم بتطبيق ما تفرضه من قرارات دون المرور بأية هيئة أخرى: ـ الفورية3

الدولة الفيدرالية التي تتكون من مجموعة دويالت أو  وهذه الفورية تتميز بها الدولة البسيطة وكذلك

 .الواليات المتحدة المتآلفة

ـ السلطة تتولّى تنظيم أداة الحكممن الدولة وتقوم بإدارة شؤون اإلقليم المختلفة وبمهمتي التشريع 4

 وفي الخارج تتولى السلطة تنظيم عالقاتها مع الدول األخرى عن طريق تبادل التمثيل. والقضاء

الدبلوماسي والقنصلي وحضور المؤتمرات وإبرام المعاهدات واالشتراك في المنظمات الدولية وغير ذلك 

 .[(6)]من مظاهر النشاط الدولي

و لكن السيادة المطلقة بالمفهوم التقليدي لم تعد تواكب العصر الحديث نتيجة ظهور قضايا جديدة ال بد فيها 

وقد تتدخل المنظمات الدولية (. االرهاب، التلوث، المخدرات)يمن التعاون بين اعضاء المجتمع الدول

إال ان ذلك يجب أن . احياناً من اجل حماية حقوق االنسان والوقوف دون استبداد ضد االنظمة الديكتاتورية

حيث ان الوضع الدولي الراهن اعطى الدول القوية الحق في . ال يتعارض مع واجب الدول في عدم التدخل

  .الشؤون الداخلية للدول وهذا يمثل منطق القوةالتدخل في 
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