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 الجدوى من دراسة القانون الدولي العام: -

حقا؟ وإذا رب قارئ يتساءل ما الجدوى من دراسة القانون الدولي العام؟ هل هو موجود 

أسئلة كثيرة  كان موجودا فما هي قواعده وصفاته، وما هو دوره وهل هو مطبق فعال وكيف؟

تطرح وتكتسب أهميتها وشرعيتها )وأحقيتها( من خالل ما يشهده العالم من حروب ودمار 

1ونزاعات خطيرة وضعت )ولم تزال( البشرية أمام أخطار ال تحمد عقباها.
-

2 

                                                            
كيف يمكننا أن نعتقد بوجود القانون الدولي العام، أو على األقل بتطبيقه، إذا نظرنا إلى ما يحصل حولنا من أحداث  1

ومجازر ال تراعي أية حرمة وال تحترم أية شرعة أو قاعدة أو مبدأ، فاألعمال الوحشية التي تم ارتكابها في فلسطين )من 

ن قبل الواليات المتحدة األمريكية والحلفاء( وفي أفغنستان والصومال والبوسنة ( وفي العراق )ميقبل االحتالل اإلسرائيل

 Richardوالسودان إلخ....ال تنبئ بفاعلية أو وجود القانون الدولي العام، وهكذا نجد بأن الكاتب الصحافي الفرنسي السيد 

Falk   كتب فيLe monde diplomatique الوحشية التي ارتكبتها  ، وبعد أ، صنف األعمال2009لشهر آذار

بأنها "جرائم حرب" "وجرائم ضد اإلنسانية": "... برغم  2008كانون األول  27إسرائيل ضد قطاع غزة اعتبارا من 

مشاعر الغضب الشعبي التي اجتاحت العالم في أعقاب هذه الحرب إال أن اإلرادة السياسية على الصعيد الدولي، سواء داخل 

 Deuxسياسية مبنية على منطق )-ها، لم تتمكن من ردع إسرائيل أو مالحقتها، فالحقائق الجيواألمم المتحدة أو خارج

poids, deux mesures)   مكيالين ومعيارين". فمحاكمة ومالحقة صدام حسين وميلوسوفيتش تختلف عن تجريم"

صبح سائدا ومألوفا منذ محاكمة جورج بوش وأولمرت. إن عدم معاقبة اللذين يتصرفون لصالح الدول القوية والمنتصرة أ

نورمبرغ. وكما يبدو، إن هذه المعادلة وهذا الواقع لن يتغيرا في المستقبل القريب، مما يضعف، وبشكل كبير، أهداف 

 القانون الدولي العام كوسيلة لتحقيق عدالة دولية.   
يوضح فيه وبشكل صادق، إشكالية  2004آب لقد كتب السيد أيمن الصياد مقاال في مجلة "وجهات النظر" الشهرية لشهر  -2

في  -واألشهر بطولها أحيانا -القانون الدولي: "طيبون هم أولئك الفقهاء ذو الشعر األبيض، الذين يمضون الساعات الطوال

جدل حول دقة مصطلح هنا أو لفظة هناك لتخرج النصوص التي تشكل بتراكمها ما اصطلح على تسميته "قانونا دوليا" في 

أو مفرطون في مثاليتهم حينما يحتجون في القرن  -ربما -رات "جامعة مانعة"، كما يقول المناطقة العرب طيبون همعبا

الحادي والعشرين بنصوص من قبيل "عدم شرعية احتالل أراضي الغير بالقوة... أو الدخل في الشؤون الداخلية 

والصومال والبوسنة والسودان.. إلى آخر  نوأفغانستا لآلخرين..."ل الحظ ما جرى ويجري وسيجري في فلسطين والعراق

قائمة مرنة ال تبدو لها نهاية...وكانت المشكلة دائما في القانون الدولي، بعد أن أظهر مفهومه واستقرت أوضاعه تتمثل في 

 آليات تطبيقه. ومن ثم في الجهة )الشرطة( التي من المفترض أن تضطلع بالتنفيذ.

دا توازن القوى بوسعه أن يتكفل بالمهمة، وإن "ردعا ال عقابا". وبدا أ، "األمم المتحدة" قد تنظم ب -طال أو قصر–ولزمن 

األمر بدرجة أو بأخرى، وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي احتاج إنشاؤها لجهد وسنوات خطرة بدت الزمة لتثبيت دعائم 

 هذا النظام. 

 -عبر األطلنطي -المتوازن" تنهار دعائمه واحدة بعد أخرى. ورويدا الح في األفقجاء قرن جديد والنظام الدولي " نثم كان أ

 -ما بدأ أنه "حكومة مركزية" أو فلنقل "عولمية"، وسرعان ما أعلن القائمون عليها، بالقول وبالفعل، وبصراحة يحسدون

شارة "شرطي العالم": "لدينا مهام في  -علنا -عليها، أنهم ماضون ألخذ كل األمر بأيديهم. وكان أن ارتدوا -أو نحسد نحن

 -دون محاكمة -أربع وستين دولة" .. كما قال جورج دبليو بوش الذي اعتقل كويتيين في باكستان وأرسل طائرته لتعدم

 مشتبها فيهم يستقلون سيارة على طريق في صحراء اليمن. ثم ها هو يدق الطبول على الطريق إلى دارفور...

–نظريا... بدا وكأن القانون الدولي قد صارت له "شرطة دولية"، إال أن الواقع ال يأتي عادة مطابقا لألوراق، كما أنه 

* ليس "ناتجا لحساب" األمنيات. فما هو "الشرطي الدولي" تحكمه ثقافته.. وبرجماتيته. وجوهرها منذ أن -بطبيعة الحال

"إعالء القوة" شعارا.. وقانونا غير مكتوب ولكنه معروف للكافة. تعرفه شوارع نشأت دولتهم قبل مائتي عام فقط يتمثل في

نيويورك وفيافي تكساس زمن البدايات وثقافة: "أنت تملك من األرض بقدر قدرة حصانك على الركض.. وقوة سالحك في 

 ." الحفاظ عليها... ويحذره مفكرون أمريكيون كثيرون ينبهون إلى "ثمن" اإلفراط في القوة..
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القانون "كالسهل الممتنع"، أي أنها ليست بالسهولة التي يمكن أن  عمليا، قد تبدو دراسة
تظهر عليه. فلو أردنا أن نطلق أحكاما على القانون الدولي العام من خالل تعريفه أو الدور 
الذي يجب أن يلعبه فيمكن أن نقع في الخطأ أو أقله ال نطلق أحكاما صحيحة. فالتعريف 

الي: "إن القانون الدولي العام، المسمى سابقا قانون الناس المتفق عليه لدى الفقهاء هو الت
Droits des gens   هو القانون المطبق على المجتمع الدولي ويتألف من مجموعة قواعد

تطبق على أشخاص المجتمع الدولي وعلى رأسهم الدول ويتميز عن األخالق والمجاالت 
 الدولية".

نا من نجاح أو فشل هذا القانون، قد يتم أحياإذن إن الحكم على وجود أو عدم وجود، 
ي قد يطلق خالل تقييم قوة التنظيم الدولي أو ضعفه، تمتسكا أو انفراط عقده. فالقارئ العاد

راعاه يأحكامه على القانون الدولي العام من خالل ما يراه من أحداث، وما من الفروض أن 
نون أو على خاطئة إما بنفي وجود هذا القاويقوم به هذا القانون وبالتالي قد يصل إلى نتيجة 

ولي العام األقل التشكيك فيه. غير أن هذا التبسيط ال يعكس دائما واقع وحقيقة القانون الد
ة ودراية باعتبار أنه يتمتع بخصوصية تميزه عن بقية فروع القانون، وأن دراسته تتطلب عناي

بحث المعمق لذلك علينا أوال القيام بال لمساعدة على حل رموز "شفيرة األلغاز" التي تكتنفه.
والتنقيب عن أصل وجوهر واختصاص ودور القانون الدولي العام لكي نستطيع أن نطلق 

ات أحكاما تكون أقرب إلى الصواب. فليس أسهل من الحكم بعدم وجوده وليس أصعب من إثب
 خصوصية وجوده.

نون إلى أنه ليس في القا وللتدليل على صعوبة مهمتنا يكفي اإلشارة، وبشكل موجز،
ليها برغم الدولي العام أية سلطة دستورية أو تشريعية أو تنفيذية أو قضائية موحدة ومتفق ع

لدولي وجود "بعض التشريع" و"بعض التنفيذ" و "بعض القضاء". كما أنه ال يوجد للقانون ا
ة شاملة و أية وثيقالعام "دستورا واحدا" أو قانونا أو نصا يضم كافة المعطيات واآلليات أ

ولة( تحدد وبشكل دقيق ومفصل )كما هو الحال في المفهوم العام ألي نظام قانوني في الد
 طريقة التنظيم، ما هي الحقوق والواجبات وأصول التصرف وعناصر اإللزام والعقوبات

الل وغيره... كافة هذه العناصر واألمور يجب أن نستدل عليها ونجمعها ونستخلصها من خ
 ديد من األحداث والوثائق واالجتهادات.الع

ال توجد حقبة تاريخية محددة أو تاريخ معين إلعالن بداية نشأة القانون الدولي العام. 

إذ إن هذا األخير لم ينشأ بموجب قرار أو توصية أو معاهدة مسبقة بل هو سياق تاريخي. 

واحدة أو معينة. فبدرجات لذلك ال يمكن اعتبار هذا القانون نتاج "ظرفي" لحقبة تاريخية 

متفاوتة، ساهمت كل حضارة عرفها التاريخ بجزء من النشأة والتكوين. منذ العهود الغابرة 

التي تعود إلى آالف السنين، وفي كل مرحلة كانت توجد فيها تجمعات إنسانية منظمة ضمن 

يمكننا إيجاد كيانات سياسية تدخل في عالقات معينة فيما بينها )مرحلية ومحددة ومجزأة(، 

"آثار" لبعض من قانون دولي عام. صحيح أنه في الفترات التي سبقت بروز الدولة لم يكن 

هناك وجود لمجتمع دولي بل حالة من الطبيعة البدائية الدولية، غير أن ذلك ال يمنعنا من 

 لقول بأن كل مرحلة تاريخية حملت بعض المساهمات.
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 :نشأة القانون الدولي العام وتطوره -

 اإلمبراطوريات الشرقية -1

إن أهم اإلمبراطوريات التي عرفتها تلك الحقبة كانت موجودة في مصر)الفراعنة( 

وبابل )بالد ما بين النهرين(. وتدلنا اآلثار على أن هاتين اإلمبراطوريتين قدمتا الكثير من 

ة ودخلوا اإلسهامات في الحضارة اإلنسانية. كذلك، فقد عرفوا في عهدهم التبادالت التجاري

في عالقات محددة في مجال الحدود والتعاون وتقاسم النفوذ. ويكاد يجمع الفقهاء والدارسين 

قبل الميالد )وكانت  1278على القول بأن المعاهدة األولى التي عرفها العالم عقدت في العالم 

لتي تسمى اللؤلؤة( ما بين فرعون مصر  رمسيس الثاني وملك الحثيين حاتوسيل. والمواد ا

ضمتها تلك المعاهدة تختص بشؤون التعاون وتسليم الالجئين السياسيين وكذلك التحالف 

العسكري ضد شعوب البحر. وقد أكدت المعاهدة على واقع وجود مناطق نفوذ لكل منهما في 

نقطة تواصلها فيما يعرف حاليا بدولة لبنان. لم تشر المعاهدة إلى حدود ولكنها قسمت مناطق 

ا للتالي: جنوبا األرض الخصبة لمصر، وشماال سوريا وبالد الفينيقيين النفوذ وفق

الحثية. وقد اعتبر الطرفان أن اآللهة شهود على ضمان احترام هذا العهد  ةلإلمبراطوري

وتطبيقه. وتدل االكتشافات العديدة التي تمت في الهياكل الفرعونية والكتابات التي تم التعرف 

نة مع التجمعات والكيانات واإلمبراطوريات األخرى. وباألخص إليها على عالقات الفراع

 العالقات الدبلوماسية والتجارية التي كانوا يقومون بها.

 مساهمة اليونان اإلغريقية -2

امتدت سيطرة المدن اليونانية على العالم لما يقارب الخمسة قرون وذلك حتى منتصف 

المقدوني. وكانت هذه المدن تتبع سياسة القرن الرابع قبل الميالد أي حتى غزو اإلسكندر 

الحذر الشديد تجاه "األجنبي"، فاإلغريق يميزون أنفسهم عن الكيانات أو اإلمبراطوريات 

األخرى التي كانوا يعتبرونها "متوحشة" أو غير "حضارية" بمفهومها المعاصر. وبالتالي 

الخضوع والقوة، وفي  فالعالقات معها يجب أن تكون مبنية بشكل أولي وأساسي على مبدأ

بعض الحيان اللجوء إلى استعمال بعض وسائل القانون والعدل. ولم تكن الصراعات التي 

عرفها اليونان مقتصرة على الحروب مع الخارج،  بل وأيضا بين المدن اليونانية. وكانت 

العديد من هذه الحروب تهدف إلى ترسيم الحدود وتعطى لها تبريرات مختلفة وأهمها 

رورات االستراتيجية. ويمكن اعتبار اليونان أول من ركز على وضع قواعد للحدود الض

 مبتدعين طرقا وتقنيات في ترسيمها وإن أشهر الحروب نشبت بين اسبارطة وأثينا.

لم تكن الحقبة التي حكم فيها اليونان كلها حروب ونزاعات بل سادتها فترات من السلم 

ق.م بين أثينا  431ق.م، وسالم الخمسين سنة في العام  446)سالم الثالثين سنة في العالم 

واسبارطة( أدت إلى بروز إبداعات ومساهمات في ميادين عدة قل نظيرها، سواء في الفلسفة 

)أفالطون، أرسطو...( أو في مختلف ميادين العلوم )بحيث يعتبر البعض بأن مساهمات 

ة العالم اليوم(، كذلك في مجال العالقات الحضارة اليوناينة هي من المداميك األولى في حضار



5 
 

الدولية والقانون الدولي العام، كان لليونان مساهمتها أيضا. فقد ابتدعت المدن اليونانية في 

عالقاتها فيما بينها ما يسمى بمبدأ التحكيم كوسيلة لحل المنازعات. كذلك تم إدخال العنصر 

تخضع ألصول إنسانية خاصة، وتم  اإلنساني على الحرب، أي أن معاملة سجناء الحرب

اعتمادا مبدأ حصانة بعض األماكن أو األفراد بحيث أنه لم يكن مسموحا خرق حرمة أو 

 التعدي على أشخاص محددين )الكهنة، اآللهة، المعابد(.

وإدراكا منهم لما يتوافر من عناصر مشتركة تقرب فيما بينهم، فقد ابتدع اليونانيون 

إلى  ةقنيات السياسية والقانونية التي لم تكن معروفة سابقا. فباإلضافعددا من الوسائل والت

وسيلة المعاهدة والدبلوماسية، شكلت المدن اليونانية فيما بينها منظمات أو تجمعات تعتبر 

أولى التجارب في هذا المجال. وكانت تهدف هذه المنظمات إما إلى تأمين دفاع مشترك ضد 

العبادة، وترتكز كلها على مبدأ الدولة االتحادية، أي حرية  عدو أو لحماية مراكز وأماكن

 والتساوي بين األعضاء. ماالنضما

 العصر الروماني -3

انتقلت طريقة التنظيم الكونفدرالي أو إنشاء المنظمات إلى الرومان أيضا. ففي القرن 

بموجب  الخامس قبل الميالد تشكلت المنظمة الالتينية التي تضم روما وبقية المدن، وذلك

معاهدة تركز على مبدأ المساواة بين مختلف الكيانات. وبنفس الروحية تم توقيع معاهدة بين 

قبل الميالد تم االتفاق بموجبها على فظ السلم بينها وتحديد مناطق  306روما وقرطاجة عام 

 نفوذ كل كيان. وتم كذلك وضع االلتزامات المتبادلة والعهود المشتركة التي تقضي بضرورة

 حماية مواطني أو رعايا كل كيان.

غير أنه عندما اكتملت صورة وهيبة اإلمبراطورية في روما بفضل االنتصارات 

الساحقة التي حققتها جيوشها في جميع المناطق وبخاصة في قرطاجة، عمدت إلى إلغاء كافة 

ود اية المنظمات ونكثت بكل ما سبق من عهود ومعاهدات. إذ إن اإلمبراطورية ال تقبل بوج

سلطة أخرى )تدنو من أو( تساوي سلطتها )وحدانية السلطة واألمر هي الميزات األساسية 

لإلمبراطورية(وهذا ما يتنافى مع فكرة القانون الدولي العام الذي يفرض وجود كيانات 

متساوية. وبرغم ذلك فقد كان للرومان مساهمتهم في إبراز بعض معالم هذا القانون. فالكل 

روما كانت تعتمد في تنظيمها وتسير شؤونها الداخلية والخارجية على نوعين من يعرف بأن 

 القوانين:

( وهو قانون كنسي ذو طابع ديني يعتمد في وضعه Jusfétialeالقانون المدني ) -

وتفسيره على الكهنة. كذلك فإن لهؤالء وحدهم أن يقرروا ما إذا كانت أمة أجنبية قد نقضت 

 تجاه روما ووجب، بالتالي، أن تشن عليها "الحرب العادلة".عهدها والتزاماتها 

، وهو يعني بتنظيم العالقة بين المواطنين الرومان (Jus gentiumقانون "البشر" ) -

واألجانب، صحيح أنه قانون داخلي، من حيث المبدأ، ولكنه كان يعتبر أن على أي كيان أن 

، حدا أدنى من الحماية والرعاية. هذا الموقف يؤمن لهؤالء المقيمين، ووفقا لقوانينه الداخلية

 المبدئي لم يزل، حتى اآلن، من مبادئ القانون الدولي العام.
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غني عن القول بأن المساهمة التي قدمها القانون الروماني بالنسبة لتنظيم العالقات  -

نهلت بين المواطنين، والسلطة كانت نهمة جدا، فالكل يعرف أن كافة األنظمة القانونية قد 

منه، فيها بعد، ولم تزل آثاره موجودة حتى اآلن. ولكن أيضا في القانون الدولي العام كان 

للرومان مساهمتهم، فقد استعملوا العديد من التقنيات واعتمدوا مبادئ أصبحت فيها بعد من 

مبادئ وقواعد القانون الدولي العام. فلقد طبقت روما وطورت أسلوب معاهدات الصداقة، 

فة والتحالف مع األمم األخرى، وكانت هذه المعاهدات تحتوي غالبا على نصوص الضيا

خاصة بكيفية حل المنازعات. وكذلك أوجدوا مفهوم حرمة المعابد وبعض األماكن التمييز 

 بين الحرب العادلة وغير العادلة، إلخ.
 


