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 خصوصية القانون الدولي العام
بادئ ذي بدء، البد من اإلشارة إلى أنه ال يوجد في القانون الدولي العام دستور )ال 

الدور(، وال يملك قانونا أساسيا موحدا وال  يمكن لميثاق منظمة األمم المتحدة أن يلعب هذا

نصا معينا أو وثيقة تحدد، بدقة وبالتفصيل، كما هو الحال في القانون الداخلي، طريقة تنظيم 

المجتمع الدولي، الحقوق والواجبات، آليات وإجراءات التصرف، عناصر اإللزام والعقوبات، 

قات في مجتمع )المجتمع الدولي( يتألف من إلخ... وهذا عائد، ربما، إلى واقع أنه ينظم العال

دول سيدة ومتساوية. لذلك، فإنه عند دراستنا للقانون الدولي العام فيجب أن نقطع وبشكل 

جذري التصورات وطرق التفكير المستعملة لدراسة القانون الدولي. وبالفعل، فإن القانون 

سيتين يجدر بنا تذكرها دائما: فهو الدولي يتميز عن األنظمة القانونية الوطنية بميزتين أسا

 يعمل بأسلوب ال مركزي ويعتبر، في نفس الوقت، بأنه فوضوي.

يجب أن نفهم جيدا هاتين الميزتين للنظام الدولي لنتحاشى المضايقات واالنتقادات التي 

توجه بسرعة إلى القانون الدولي. ويبرز هذا األخير كنظام شديد الالمركزية باعتبار أن 

أو واضعي القواعد )الدول( هم أنفسهم الوحيدون الذين تطبق عليهم هذه القواعد. صانعي 

القول إن النظام الدولي هو نظام ال مركزي يعني أنه ال وجود لسلطة تعلو على سلطة الدول 

وتقع عليها تبعية إنتاج القواعد التي تفرض على أشخاص القانون الدولي وتؤمن احترامها 

، على وسائل وطرق إنزال العقوبات على الدول التي ال تحترم وذلك بأن تنص، خاصة

 القواعد المحددة.

وإنتاج أو صناعة  -مكتوب أو عرفي -ففي القانون الداخلي، كل شيء يأتي من الدستور

القانون يعود إلى السلطات الدستورية المعينة والمحددة من قبل الدستور والمعترف لها بوظيفة 

 ة.خلق القاعدة القانوني

فالقاضي، الذي يصدر أحكاما باسم الدولة هو مكلف إذا بالسهر على احترام القواعد 

التي حددها القانون الموضوعي ويمكنه طلب اللجوء إلى القوة العامة ليحصل على تنفيذ 

قراراته. ال شيء من ذلك في القانون الدولي العام. إذ إن وظيفة وضع أو صناعة القاعدة 

إلى سلطة عليا تضع نفسها فوق الدول وتفرض نفسها عليها، كذلك ال وجود   القانونية ال تعود

بأن  -وهذا ما يكون غالبا -لقاض دولي يتصرف باسم هذه السلطة العليا. وعندما يحصل

يتدخل القاضي الدولي لمالحظة خرق ما للقانون الدولي من قبل دولة ما، وأن يأمر بمعالجة 

يكون دائما ثمرة إرادة وموافقة الدول. واقعا، ال وجود لنظام وإصالح هذا المر، فإن التدخل 

قضائي ذي اختصاص شامل، عام وإلزامي، بل ما زال اللجوء إلى القضاء أو التحكيم أمرا 

إداريا. وأما القواعد في حال وجودها، فعادة ما يتم خرقها من دون أن تفرض دائما العقوبات 

 المناسبة.
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صعيد الدولي كمحكمة العدل الدولية في الهاي، ولكن هذه بالطبع، يوجد قضاة على ال

األخيرة ليست سوى جهاز قضائي موضوع بتصرف الدول، التي لها وحدها حق النظر 

 والتقدير فيما إذا كان التقاضي ضروريا أم ال.

بمعنى آخر، يمكن للقضاة الهاي المقاضاة حكما بل يجب أن يكونوا مدعوين إلى ذلك 

 من قبل الدول. 

وأما الفوضى، بمعناها األولي، الموجودة في النظام الدولي فإنها ناتجة عن الصفة 

السابقة التي تحدثنا عنها: ال يوجد في القانون الدولي سلطة عليا تعلو على الدولة، إن المنطق 

التسلسلي أو الهرمي للسلطة والتبعية الموجودة في القانون الداخلي ال يمكن تصورهما في 

 الدولي باسم مبدأ المساواة في السيادة للدول.القانون 

في غياب السلطة السياسة ذات الصالحية تجاه مجموع مجتمع الدول، فإن فرض العقوبة 

في حال ارتكاب عمل مخالف نادرا ما يأخذ شكل رد الفعل االجتماعي المنظم. هذا األخير 

وبالنسبة لقواعد محددة  (OIT GATT)موجود ولكن فقط بالنسبة لبعض المعاهدات الخاصة،

(. ولكن حتى في 42، 41، 39كمنع اللجوء إلى القوة )ميثاق األمم المتحدة وبخاصة المواد 

مثل هذه الفرضيات، فإن االهتمام بتأمين احترام القانون يمكن أ، يمتزج مع أهداف أخرى 

(. غير أن رد كالسعي إلى الحفاظ على النظام في المجتمع الدولي )الفصل السابع من الميثاق

الفعل االجتماعي المنظم يمكن تطبيقه بخصوص قواعد ال تهم وجود الدولة ومصالحها 

األساسية ولكن ال يمر ذلك دون وجود صعوبات )العقوبات ضد أفريقيا الجنوبية بخصوص 

 .1991التمييز العنصري، النقاش حول الطبيعة القانونية للتدخل ضد العراق عام 

يعود إلى كل دولة أن تتصرف لتأمين احترام القانون عندما يكون بصورة عامة، إنه 

لها مصلحة في ذلك. وسيتوقف ذلك على وسائل التصرف التي تملكها على الصعيد الدولي. 

فإذن، يمكننا القول إن رد الفعل والتصرف لفرض احترام القاعدة القانونية موجود في المجتمع 

ومنظم. فلكل ذلك شروط متحركة بحسب القواعد  الدولي ولكنه ليس قائما بشكل منهجي

 المختصة ويعود أمر تقديره لإلرادة الطيبة للدول.

وهكذا نصل إلى طرح السؤال التالي: طالما أنه ال وجود لقضاء أو شرطة أو أية قوة 

 عسكرية دولية تكون بتصرف القانون، فهل يمنع ذلك وجود قانون دولي عام؟

ام القانوني الدولي مقارنة بالنظام الداخلي أو الوطني تجعل إن الميزات األساسية للنظ

الكثير يشكك في قانونيته، إذا كان كل شيء يتأتى من اإلدارة الطيبة للدول، كيف يمكننا أن 

نملك الجرأة للقول بأن النظام القانوني الدولي موجود؟ ما الذي يميز هذا المجتمع "الدولتي" 

ما زالت في "حالة الفطرة"، بمعنى أن كل دولة تسعى بالنهاية التي عن المجتمعات السياسية 

إلى إشباع رغباتها الخاصة؟ كثيرون وجهوا انتقاداتهم إلى القانون الدولي العام. وقد وصل 

األمر ببعض الكتاب الذين ينتمون إلى ما يسمى المدرسة الواقعية األمريكية، إلى حد نفي 

ن قانونا يتأتى من تسلط أشخاصه ال يمكن اعتباره، بل وجود القانون الدولي العام. وذلك أ

بكل بساطة، قانونا. وأمام االنتهاكات الوحشية والمتكررة لحقوق اإلنسان، وتعدد النزاعات 
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التي تنتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي وبخاصة ميثاق هيئة األمم المتحدة، ما زلنا نسمع 

عالية القانون الدولي العام...وهذا دليل إضافي على من هنا وهناك، أصواتا ترتفع لنقد عدم ف

أن العالقات الدولية تنظمها عالقات سياسية قانونية. ولكن، كل ذلك، يؤدي إلى المزج ما بين 

الواقع والقانون، إذ إن عدم احترام القاعدة ال يعني عدم قانونيتها. ففي القانون الداخلي، ترتكب 

لجزائية وال يخطر في مخيلة أحد أن يؤدي القول بأن القانون وباستمرار انتهاكات للقوانين ا

الجزائي ليس قانونا. إن أهم االحتياطات المنهجية التي يجب اتخاذها هي أن نحرص على أن 

ال نخضع دراسة القانون الدولي لنفس التصورات المنطقية واألفكار التي نستعملها في دراسة 

الدولي غير موجود ألنه ال وجود لقاض دولي حقيقي أو  القانون الداخلي. القول بأن القانون

لشرطة عالمية هو تقييم يمكن تبريره من الناحية الواقعية، ولكنه بفهم فرادة وخصوصية هذه 

المادة. فالقانون الدولي ال يعني أن نطبق على مجتمع الدول والمنظمات الدولية نفس العالقات 

 ن السلطات العامة والمواطنين.التي تنشأ داخل النظام الداخلي ما بي

بعدم وجود القانون الدولي ال يتناسب مطلقا مع الواقع، حتى  القول إن ذلك، إلى ضفأ

بالنسبة إلى معتنقي مبدأ "السياسة الواقعية". أوال، ولو أخذنا التحليل "الظاهري"، يمكننا القول 

لى العكس من ذلك. ولو اقتصرنا إنه ليس هناك أي دولة تنفي وجود القانون الدولي العام، بل ع

فقط على حالة الدول، فإنها جميعا تعترف، ومهما كانت طبيعة نظامها السياسي أو مستوى 

نموها وتطورها، بوجود مجموعة من القواعد اآلمرة متمثلة في القانون الدولي العام تنظم 

ات الخارجية لدول . ونكتفي باإلشارة إلى مثال نموذجي واحد فقط: في كافة وزار1عالقاتها

العالم، توجد "مصلحة أو إدارة قانونية" مهمتها دراسة عالقات الدولة المعنية بالنظر إلى 

قواعد القانون الدولي العام. أضف إلى ذلك، وعلة فرض وجود خالفات حول وجود أو معنى 

هكت إحدى إحدى القواعد القانونية، فإنه ال توجد دولة في العالم اعترفت أو قبلت بأنها انت

قواعد القانون الدولي العام، فإنها، إما أن تنكر وجود مثل هذه القاعدة، أو، وهذا ما يحصل 

غالبا، تتحجج بوجود قاعدة أخرى تسمح لها بالقيام بما أقدمت عليه. أليس كل ما سبق يدل 

 على وجود القانون الدولي العام وعلى صفته اإللزامية؟

بل  ، فإن القانون الدولي العام يبقى واقعا يصعب،حتى لو لم يكن كامال ومتكامال

 يستحيل، نكرانه. 
 

                                                            
إن كل دساتير العالم تقريبا وبخاصة تلك التي أعدت بعد الحرب العالمية الثانية تلجأ إلى مثل هذا االعتراف والتأكيد على  -1

تنص على ما يلي:  1958تشرين األول  4هذا األمر. فإن مقدمة الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة والذي وضع في 

دها، تطبق وتحترم قواعد القانون الدولي العام"، كذلك فإن الدستور اإليطالي "إن الجمهورية الفرنسية، المخلصة لتقالي

ينص في مادته العاشرة على ما يلي: "إن النظام القانوني اإليطالي يتوافق مع قواعد  1947كانون األول  27الصادر في 

فينص في  21/9/1990الطائف بتاريخ  القانون الدولي العام المعترف بها بشكل عام"، وأما الدستور اللبناني الصادر بعد

مقدمته، فقرة ب، على ما يلي: "لبنان عربي الهوية واالنتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم 

مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم مواثيقها، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. وتجسد 

 هذه المبادئ في جميع الحقول والمجاالت دون استثناء". إلخ....  الدولة


