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 القانون الدولي المعاصر

 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، عرف المجتمع الدولي تغيرات هامة وجوهرية: 

تستطيع االدعاء أنها بسبب الدمار الذي أحدثته الحرب، فإن الدول األوروبية لم تعد  .1

صاحبة الدور الريادي. إن سيطرة أوروبا على العالم قد بدأت باألفول، وتراجعت دولها إلى 

 لعب الرديف بحيث أصبحت تمثل "القوى الوسطى".

ارتسم توزيع جديد للقوى العالمية تميز ببروز ما يسمى "بالدول الكبرى"، المتجسد  .2

اد السوفييتي، وقد شكل كل منهما محورا ونشا فيما بينهما بالواليات المتحدة األمريكية واالتح

 ما يسمى "بالحرب الباردة".

نهاية قاطعة للمجتمع الدولي المتجانس ذي السيطرة الثقافية والدينية  1945سجل العالم 

واألوروبية والمسيحية لمصلحة نشأة مجتمع جديد يضم دوال ذات بنى سياسية، ومستوى 

ة ودينية جد مختلفة ومتشعبة. كذلك فإن موجة التحرر من االستعمار التي تطور، وتقاليد ثقافي

عرفتها الستينات من القرن العشرين قد ضاعفت أيضا من حدة هذه الظاهرة. يضم المجتمع 

دولة عضو في هيئة األمم المتحدة من دون أي انسجام في القيم ومستوى  192الدولي الحالي 

لك فإن العالم تجتاحه ظاهرة مزدوجة مليئة بالتناقضات، ففي التطور والنمو فيما بينها. كذ

األمة بدأـ تجنح  -حين بدأت الدول تتحول إلى تجمعات أكبر وأوسع من جهة )إذ إن الدولة

نحو األفول لتتشكل ضمن كيانات أوسع وأكبر ذات طابع فيدرالي أو متعدد الجنسيات وهذا 

، (C.E.Eن إطار السوق األوروبية المشتركة )ما نجده متجسدا في "الدستور األوروبي" ضم

وبعكس  ذلك ومن جهة أخرى فإن مجموعة كيانات متعددة الجنسيات كانت تشكل دوال 

ـ كاالتحاد السوفييتي ويوغسالفيا وهذا ما أدى إلى بروز عدة دول  موحدة قد "انفجرت" وتجزأ

 دولة( على قاعدة احترام مبدأ القوميات. 20جديدة )حوالى 

الزدياد المطرد لعدد الدول في الساحة الدولية، ودخول ثقافات وعقليات ومقاربات إن ا

مختلفة في الواقع الدولي )فيما يمكن تسميته بعولمة المجتمع الدولي(، أديا إلى انعكاسات 

كبيرة على تطور المجتمع الدولي وقانونه. هذه الظاهرة ستؤدي حتما إلى تعقيد المجتمع 

انون دولي أكثر تطورا وتحوال. ولكن، وبشكل متواز، فإن ظهور الدول الدولي في مقابل ق

الحديثة ذات الثقافة والتاريخ والحساسيات المختلفة سيؤدي إلى التشكيك بقانون صنع، حتى 

اآلن، من قبل دول قديمة ولم يكن لهم أي دور فيه. هذا االعتراض يمكن أيضا أن يؤدي إلى 

يمة. وهذا ما يفسر واقع أننا نجد أنفسنا أمام "قانون متحرك"، حذر وتشكيك من قبل الدول القد

 في مجتمع، هو نفسه متحرك.

واقعان فإن التحوالت الكبرى التي حصلت في المجتمع الدولي ذات بعدين أو نوعين: 

أفقي وعمودي، فعلى الصعيد األفقي، ظهر أشخاص جدد مما أدى إلى أن يفقد المجتمع 

غايرا أو متنافرا. وعلى الصعيد العمودي، فإن مجاالت عدة قد تجانسه األساسي وأصبح م
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ظهرت وأدت بالتالي إلى توسع دائرة تأثير القانون الدولي العام، ومن دون أدنى شك، فإن 

 مزج هذين العاملين قد أدى إلى جعل فهم كنه ودور القانون الدولي العام أكثر تعقيدا.

ية، دشنت، مع نشأة منظمة األمم المتحدة، تصورا أفقيا، فإن نهاية الحرب العالمية الثان

 -inter) أو وجها جديدا للمجتمع الدولي. فلم يعد هذا األخير مكونا حصريا من الدول

étatique-:بل طرأ "شخصان" للمنافسة ،) 

أوال، ومع ازدياد المنظمات الدولية واإلقليمية بدأ التعاون بين الدول يأخذ الطابع  -

منظمة دولية حكومية. وقد أصبحت هذه المنظمات  300يوجد أكثر من  المؤسساتي. حاليا،

أكثر من الدول وتغطي عمليا كل النشاطات اإلنسانية، من الصحة وحتى إطالق الصواريخ. 

 -عالمية أو إقليمية -ويمكن اعتبار هذه المنظمات التي نشأ، باألصل لتنظيم مرافق عامة دولية

انوني. وباعتبار أن لها شخصية قانونية خاصة ومستقلة عن ذات فائدة كبرى على الصعيد الق

األعضاء الذين تتألف منهم، فإن هذه المنظمات أصبحت مصدرا مستقال للقانون الدولي العام. 

برغم بقائها خاضعة له، فإن المنظمات الدولية ال تتوقف عن المساهمة وبقوة في صنع وتطور 

عض األحيان، أن نتحدث عن "سلطتها شبه التشريعية". هذا القانون لدرجة أننا استطعنا، في ب

بالطبع، إن الدولة التي ما زالت في قمة الهرم، تتمتع بصالحيات دولية مطلقة باعتبار أنها 

"الشخص" األصلي لقانون الدولي العام، ولكن عملها يكون مكمال أو متنافسا من طرف 

 تأتي المنظمات الدولية.أشخاص "مشتقين" للقانون الدولي العام وعلى رأسهم 

ثانيا، إن األفراد أصبحوا يندمجون تدريجيا في المجتمع الدولي. وقد تحقق هذا األمر  -

ضمن اتجاهين، وفي الحالتين تتنازل الدولة برضاها أو مرغمة عن جزء من سيادتها. اتجاه 

وق الفرد أو جدته مواثيق حقوق اإلنسان التي أصبحت عالمية وإقليمية وتهدف إلى حماية حق

واالعتراف له "ببعض" من األهلية الدولية تجاه دولته فيبعض األحيان. واتجاه آخر أوجده 

االقتصاد بحيث إن الشركات عابرة للقارات يمكن أن تخضع لمبادئ ومؤسسات تكون تابعة 

عادة ومحجوزة للدول )اللجوء إلى التحكيم، تطبيق مبادئ القانون الدولي في نزاعاتها مع 

 ...(.الدول

تجدر اإلشارة أخيرا، أن هناك فئة من المفكرين تتبنى وجود "المجتمع الدولي"  -

كشخص جديد من أشخاص القانون الدولي العام. ما القول في هذا المفهوم؟ إذا اعتبرنا أن 

المجتمع هو "مجموعة من األشخاص الذين يتشاركون في بعض القيم القانونية أو المعنوية 

هذه القيم وتطبيقها"، فإن المجتمع الدولي الحالي، هو حقيقة وخرافة،  ويهدفون إلى ترجمة

 معطى ومثال في آن واحد.

درجت العادة على استعمال لفظ "المجتمع الدولي" في اإلعالم ولدى الرأي العام 

والمسؤولين من دون أن يتم تحديد معنى هذا المصطلح، كأن يقال، المجتمع الدولي يدين، 

 ي يرفض، والمجتمع الدولي يقرر... ولكن ما هو هذا المجتمع؟والمجتمع الدول

صحيح أنه قد يوجد "بعض" الضمير الدولي على صعيد اإلنسانية عن طريق اعتماد 

القانون الدولي لبعض القيم القانونية التي أصبحت في مصاف المبادئ العامة للقانون الدولي 
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والتي أوجدت تسلسال وهرمية في ( Jus cogensأو قواعد آمرة ال يمكن مخالفتها )

القواعد، لكن، وفي نفس الوقت، فإن هذا الضمير ليس إال كردة فعل على بعض األحداث 

كالكوارث الطبيعية، الخرق الفاضح  واألعمال المتعلقة بالعولمة وتداخل العالقات الدولية:

مرحلة البناء أو  لحقوق اإلنسان، األمراض، ندرة الغذاء والجوع... والظاهر أنها لم تبلغ

النضوج اإليجابي أو الكامل. بدون شك، فإن تطور القانون الدولي يتجه نحو "مأسسة" 

"المجتمع الدولي". ولكن على ما يبدو فإن ما يعيق هذا التنظيم المؤسساتي هو التوجهات 

األحادية الجانب )أو المنفردة( وإعادة بعث مفهوم اإلمبراطورية بفعل "القوة الضاربة" 

 للواليات المتحدة األمريكية.

في الوقت الراهن، فإن عدة عوامل تفرض وجود مجتمع دولي أو حتى عالمي: اتخاذ 

قانونية واحدة وهي الدولة السيدة، انضمام الدول  ةكل )أو تقريا كل( الشعوب شكل منظوم

إلى منظمة دولية واحدة، وهي هيئة األمم المتحدة المسؤولة عن السلم العالمي، انخراط أكبر 

عدد من الدول، وذلك بعد سقوط الشيوعية ومفهوم العالم الثالث، إلى إيديولوجية واحدة 

.(، وأخيرا، مجموعة واسعة من وسائل الضغط )الفردية، الديمقراطية التعددية، نظام السوق..

من قبل دول على دول أخرى )حض، تشجيع، منع وعقوبات من كل األنواع تصل حتى إلى 

فإن دوال تعدت على النظام  1990و1980اللجوء إلى استعمال القوة المسلحة(. في السنوات 

فريقيا الجنوبية أجبرت على القائم، تلقت قمصا ودرسا قاسيا وفعاال من قبل المجتمع الدولي: إ

تفكيك وإنهاء النظام العنصري، نظام صدام حسي في العراق كان قد سحق، وذلك بعد غزوه 

الكويت، من قبل تحالف دولي حصل على تفويض من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، 

اة االتحاد اليوغسالفي )صربيا ومونتغرو( فرض عليه حصار شامل بسبب ساسته المسم

"التطهير العرقي" ووصل األمر إلى حد ضربه بالطائرات نظرا لسياسة القمع الوحشية التي 

انتهجها في كوسوفو. إن المآسي والمجازر اإلنسانية التي حصلت وتحصل دائما )من بيافرا 

إلى األكراد إلى رواندا..( تجعلنا نشكك بوجود مجتمع دولي. فلو كان هذا األخير حقيقة 

حصل كل ذلك. إذن يبدو المجتمع الدولي وكأنه بناء أو تنظيم غامض، إذ إن  وواقعا لما

تركيبته األساسية هي الدولة، ولكن الدول عديدة ومتنافرة وغير متساوية )إن من حيث 

المساحة، أو السكان، أو الغنى، أو مستوى التقدم والنمو...( فكل واحدة من هذه الدول، حتى 

واحد، تحتفظ بمصالحها وطموحاتها الخاصة. وال تسمو أو تحقق  ولو انتمت إلى مجتمع دولي

أهداف المجتمع الدولي إذا ما تعارضت مع مصالح الدول )أو على األقل الدول الكبرى(، إذ 

إن تحقيق هذه األهداف يتطلب حدا أدنى من التوافق بين هذه الدول. إن كل دولة تدخل بطريقة 

 مختلفة إلى المجتمع الدولي.

افة إلى ذلك، إن المجتمع الدولي، مقارنة بالمجتمع "الدولتي" الداخلي، عبارة عن باإلض

مسودة باهتة وشاحبة. فهو ال يتمتع بجهاز شرطة وال بعدالة مستقلة وال بجيش خاص. وما 

يحل مكان هذا كله حاليا ويلعب دور "الحكومة العالمية الواقعية" هو مجلس األمن الذي يعتبر 

بين الدول الكبرى، فالجيش األممي، ولجنة قيادة األركان المشتركة المنصوص مكانا للتنسيق 
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من ميثاق منظمة األمم المتحدة لم يروا النور، حتى اآلن، بسبب  47إلى  45عنهما في المواد 

معارضة الدول الكبرى )أمريكا، وروسيا، الخ...( كذلك، صحيح أنه توجد بعض األشكال 

ل والتعاضد الدولي كمساعدة الدول الفقيرة وإعادة جدولة الديون... المتطورة والمتقنة للتكاف

 ولكن ال توجد موازنة عالمية وال ضمان اجتماعي عالمي.

إن الوحدة األساسية للمجتمع الدولي المعاصر يجب أن تكون الفرد. ولكن بالنسبة لواقع 

ثر فأكثر، عالقة مباشرة المجتمع الدولي إن هذه الوحدة ما زالت الدولة )برغم أن الفرد، أك

مع الهيئات الدولية(. كذلك إن أحد المبادئ األساسية للنظام الدولي الحالي هو عدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول. من هنا يأتي التناقض الذي يصعب حله: فمن جهة تتحجج الدولة 

لدولي، ومن جهة بسيادتها في المجال الداخلي لتوقف وتمنع أي تدخل غير مشروع للمجتمع ا

أخرى، فإن نفس الدولة ونظرا لحاجتها للمجتمع الدولي من أجل التعاون والتنظيم االقتصادي 

 والمالي، إلخ...(.

يوجد، وبدون شك، شرعنة تدريجية وغير مدروسة بحق التدخل. وهكذا، فإن كوفي 

 Economisteأنان، األمين العام السابق لألمم المتحدة، كان قد لخص، في مقال لمجلة 

( هذه اإلشكالية: "إن سيادة الدولة، بمعناها التقليدي واألساسي، تمر في 1999أيلول  18)

مرحلة إعادة تحديد وتعريف. وهذا ليس ناتجا فقط عن تأثير العولمة وضرورات التعاون 

االقتصادي، بل وأيضا ألن الدول أصبحت تعتبر نفسها في خدمة مواطنيها وليس العكس. 

لوقت، فإن سيادة الفرد )أعني الحريات األساسية لكل فرد المنصوص عنها في وفي نفس ا

ميثاق منظمة األمم المتحدة والمعاهدات الدولية التي تكملها( قد تعززت بفضل الوعي الوسع 

 واألدق لحقوق هذا الفرد.

... فمن الضروري أن يتوصل المجتمع الدولي إلى توافق ليس فقط حول ضرورة منع 

أو تعد صارخ ومنهجي لحقوق اإلنسان بل أيضا حول الوسائل والحلول التي يجب أي خرق 

 اعتمادها: أي عمل يجب القيام به؟ متى؟ ومن قبل من؟...".

عموديا، هناك عدد متزايد من النشاطات التي كانت، تقليديا، من االختصاص الحصري 

هذا األمر نتيجة التطور للدول أصبحت تعود في تنظيمها إلى المجتمع الدولي. وقد يكون 

 التكنولوجي وتعدد وتنوع وسائل االتصال والتبادل، وبشكل أوسع الظاهرة المسماة "العولمة".

فقد كان القانون الدولي التقليدي يهتم )ب( ويطبق "على" مجاالت محدودة: كشؤون 

ة... ومنذ السلم والحرب وحل المنازعات بالطرق السلمية والحصانات واالمتيازات الدبلوماسي

اتسع وتشعب ليطال مجاالت جديدة ومتعددة تتناول الموضوعات اإلنسانية  1945العام 

والقضائية والتقنية واالقتصادية والفضائية والبيئية، إلخ... بحيث أصبح بإمكانها القول إنه 

نون وجد حاليا العديد من "القوانين الدولية" التقنية أو القطاعية: كالقانون اإلنساني والقا

 االقتصادي وقانون التنمية، إلخ.

ومنذ فجر القرن الحادي والعشرين أصبح المجتمع الدولي، وبدون شك، أكثر اندماجا، 

إذ إن فكرة السيادة ذاتها قد طرأت عليها تعديالت جوهرية وهي تتطور بسرعة فائقة وبخاصة 
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ة المجرمين بمن فيهم الجريمة ضد اإلنسانية ونشأت آليات لمحاكم مبعد أن تم اختراع مفهو

المسؤولين الذين يتبوأون مراكز عليا في دولهم. غير أن النظام العالمي القديم، من ناحية 

أخرى، قد حل مكانه نوع من الفوضى المحلية واإلقليمية حيث إن المحددات السياسية تقاطعت 

لمجتمع الدولي يعاني مع المعطيات التاريخية والدينية والجغرافية والعرقية أو الوطنية. وبدأ ا

من أوضاع جديدة حيث االنقسامات أصبحت أكثر غموضا. والنزاعات أصبحت أكثر تشتيتا 

أو أحيانا من الصعب "حل ألغازها". فاإلرهاب الدولي أوجد نوعا جديدا من العالقات الدولية 

لحصون لم تنجح الدول في السيطرة عليه. ولم تتمكن أفضل الحلول والطرق األمنية وبناء ا

 والعوائق من منع أو الحد من خطر هذه الظاهرة التي تهدد العالم بأكمله. 

 


