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 أسس الصفة اإللزامية للقانون الدولي العام
محق  ما هي األسباب التي تبرر فرض القانون الدولي العام على الدول السيدة؟ سؤال

تساوية. وأساسي ألن المجتمع الدولي، كما سبق وأسلفنا، يتميز باعتباره تجمع دول سيدة وم

قواعد. وبمعنى آخر هناك تماثل بين صانعي القواعد القانونية واللذين تطبق عليهم هذه ال

ن، ولكنه ا التساؤل نظري أكثر منه قانوني وتعود دراسته إلى فلسفة القانوفيالواقع، إن هذ

 أثار الكثير من المناقشات.

، ومصدر ففي القانون الدولي، كما في القانون الداخلي، فإن التساؤل حول أسس القانون

 إلداريةاإللزام القانوني قد أدى إلى بروز نظريات عدة، والتي يمكن تلخيصها بنظريتين: ا

(volontarisme( والموضوعية )objectivism). 

 المدرسة اإلرادية -1

ة الدولة. بالنسبة لدعاة هذه النظرية فإن القانون الدولي مبني، وبشكل حصري، على إراد

كل علني ووفقا لذلك، فإن الدول ال يمكن أن ترتبط إال بالقواعد التي ساهمت في صنعها وبش

لى لشأن )بمعزل عن الظروف أو الشروط التي أدت إونظامي ومن قبل أجهزة مختصة بهذا ا

دة تفويضهم بهذه الصالحيات(. ما يهم هنا هو إذن صالحية األجهزة في أن تعبر عن إرا

لي ال يتبع، الدولة واحترام بعض األشكال اإلجرائية. خارج هذه االعتبارات، فإن القانون الدو

ع ضرورات خارجية وتسمو على بخصوص قوته اإللزامية، إلى ضرورة تناسب محتواه م

 إرادات الدول.

مع ذلك تبقى مسألة معرفة لماذا تلتزم دولة سيدة باحترام القانون الدولي عن طريق 

إرادتها الفردية؟ بالنسبة لبعض الفقهاء، فإن هذا الموقف ال يمكن تفسيره إال بنظرية التحديد 

تحدد بنفسها إرادتها وذلك عندما تساهم .إن الدول تقبل بأن 1(Jellinekالذاتي إلرادة الدولة )

في صناعة القانون الدولي العام، ألن مصالحها تدفعها إلى ذلك )مصلحة التجارة الدولية، 

 مصلحة التضامن الدولي...(.

(، فإن مصلحة كل دولة تكمن إذن في احترام تعهداتها، ويمكن، Jellinekبحسب )

شكل عفوي الدبلوماسية" حيث إن الدولة تقبل وب وفق هذا المفهوم، أن نعطي مثاال "الحصانات

لوماسيون أن ال تطبق قضاءها على الممثلين الدبلوماسيين األجانب لكي يستفيد ممثلوها الدب

كنها تقوم من نفس االمتيازات، وكذلك األمر في ما تظنه صالحا بالنسبة للتجارة الدولية. ول

 بذلك بموجب عمل أو قرار أحادي الجانب.

يئات الكبرى لهذه النظرية هي إمكانية فتح المجال لمزيد من الالاستقرار وعدم من الس

الضمان القانوني. ألنه ال شيء يمنع دولة ما من أن تتنصل وتنسحب في حال أصبح االتفاق 

                                                            
ومصدرها المباشر في فلسفة ( مصدرها البعيد في القانون الروماني autolimitationتجد نظرية التحديد الذاتي )  -1

 هيغل التي تعتبر أن الدولة شخص قانوني ذو طبيعة مختلفة عن األفراد )اإلله الحقيقي على األرض(.
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الدولي ال يناسب مصالحها. فال يعود إذن للقانون الدولي سوى صفة إلزامية وهمية. وقد كتب 

(Jellinek" :نفسه ) إن المجتمع الدولي ذو طبيعة فوضوية". ويتابع "إن القانون الدولي العام

 وجد لخدمة الدول، وليس الدول لخدمة القانون الدولي".

بالنسبة لفقهاء آخرين )أصحاب نظرية " " أو اإلرادة الجماعية التي تعني اندماج 

ركة لمجموعة أو عدة دول اإلرادات أو إرادة مشتركة، أو وحدة اإلرادة( وحدها اإلرادة المشت

يمكنها أن تكون مصدر القانون الدولي العام. وفق هذه النظرية، صحيح أن القانون الدولي 

العام ينشأ بإرادة ولكنه ليس نتيجة "إرادات منعزلة"، بل إنه نتاج إرادة للدول. فالفكرة التي 

( تقوم على Anzilotti)وهو ألماني وأتى بعده اإليطالي  Trieppelتحدث عنها وطورها 

اعتبار أنه: بينما تسعى األطراف، غالبا، في العقود إلى غايات وأهداف مختلفة، فإن الدول 

تسعى وتريد، وبشكل متواز، نفس الغايات واألهداف في المعاهدات. وهذه الظاهرة الخاصة 

لتوحد في في اندماج اإلرادات هي التي يمكن اعتبارها أساس القانون الدولي العام. ومن هذا ا

اإلرادات تنبع إرادة عليا مشتركة تفوق اإلرادات الخاصة. هذه اإلرادة الجامعة تتحقق إما 

علنا وبوضوح في المعاهدات، أو ضمنيا في العرف. وهكذا، فإن اإلرادة العامة تتفوق على 

ادة اإلرادة الخاصة أو الفردية. غير أنه ال شيء يمنعنا من التفكير بأن تقوم دولة ما، وبإر

منفردة، بترك هذا التوحد لإلرادات. وهكذا،  يجب أن نعتبر إذن وبالنهاية، أن اإلرادة الفردية 

 للدولة تعلو على اإلرادة الجماعية طالما أنه ال يوجد جهاز يضمن تفوق وسمو هذه األخيرة.

 إن التفسير اإلرادي ذاتي ومزاجي. وباعتباره يخضع لمزاجية وأحادية الدول، فإنه يبقى

 هشا وغير ثابت، يجب البحث إذن عن أساس آخر للقانون الدولي.
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 المدرسة الموضوعية -2

إن القاسم المشترك للنظريات الموضوعية هو اعتبار القاعدة القانونية للقانون الدولي 

موجودة خارج إرادة الدول. فهذا القانون أساسه إرادة، قاعدة أو مبدأ خارجي ويسمو أو يعلو 

 الدولة وتتشابك عدة مفاهيم أو نظريات لتعريف هذه المدرسة.على إرادة 

 suarz, de)تاريخيا، تعود هذه النظرية إلى اآلباء المؤسسين للقانون الدولي العام 

vitoria, de vattel, grotius.) يعتبر هؤالء الفقهاء بأنه يوجد، ما بين الدول، قانون .

عقالني نابع من معطيات العقل والضمير، ومن مبادئ النظام والعدل وتفرضه الطبيعة 

المنطقية أو االجتماعية للحياة اإلنسانية. فالقانون الدولي، بحسب غروسيوس، مرتبط ارتباطا 

في نشأته. فهو ال يتأتى بفعل أو عن طريق اإلرادة وثيقا بالقانون الطبيعي الذي ال دخل للدول 

الحرة للدول، بل هو عبارة عن مجموعة قواعد موضوعية عائدة للطبيعة أي لتضامن 

الشعوب. ال يمكن أن تنشأ هذه القواعد بواسطة عمل إرادي من قبل الدول، بل إن هذه األخيرة 

 ي والقانون الطبيعي(.تكتشفها عن طريق العقل والفهم والمنطق )المنطق الطبيع

إن العديد من مبادئ القانون الدولي تعود في أساسها وجوهرها إلى نوع من األخالق 

الدولية وإلى تطبيق العدالة والحق في العالقات الدولية. على سبيل المثال: مبدأ "العقد شريعة 

، قواعد الحرب المتعاقدين"، مبدأ "حسن النية"، الحق الطبيعي في الدفاع المشروع عن النفس

( التي أتبعها بعض الفقهاء المعاصرين إلى هذه Jus cogensأو حتى القواعد اآلمرة )

 النظرية.

فالقانون، وفقا لهذه النظرية، يستمد قيمته الموضوعية من كونه ضروريا وأساسيا للنظام 

إطاعة االجتماع، وأنه يفترض أن يكون متوافقا مع العدل والحق. وإذا كان على الدول 

وتطبيق القواعد العرفية أو المكتوبة فذلك ألنها تجنح نحو مواءمة فكرة العدل والحق مع 

النظام القانوني الدولي. وذلك ألنها تسعى إلى التعبير عن، أو تحقيق، "المصلحة العامة" 

 للمجتمع الدولي.

في النظام مع أنها تحمل مبدأ نبيال وتسعى إلى تحقيق هدف سام يتمثل في تحقيق العدل 

الدولي العام، فإن هذه النظرية، وبالمنظور المعاصر، تعتبر بعيدة كل البعد عن الواقع بل 

 وحتى خيالية وال نستطيع تبنيها بالكامل.

 المدرسة المعمارية )نظرية القانون الصافي أو الموضوعية المنطقية(. -3
إن فكرة اعتبار الدولة  ومن النمسا. فبالنسبة له، Hans Kelsenتعود هذه النظرية إلى

كائنا ساميا ويتمتع بإرادة مستقلة هو محض خيال وتهيؤات، ونظريته تقوم على فكرة التخلص 

من هذا المفهوم وإحالل مفهوم جديد للقانون قائم على "نظرية القانون الصافي". ويعتبر أن 

عد القانونية نظاما أساس القوة اإللزامية يرتكز على قانون المعيارية التي تشكل وفق القوا

مترابطا وهرميا. كل قاعدة قانونية تأخذ قوتها اإللزامية من القاعدة التي تعلوها. ونجد في 

النظام  Kelsenقمة الهرم القانوني قاعدة عليا، تعتبر أساس النظام كله. وهذا ما يسميه 
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الذي يجب أن الهرمي للقواعد. )في القانون الداخلي فإن القرار يجب أن يحترم المرسوم 

يحترم القانون الذي يجب أن يحترم الدستور(. ولكن إذا كان العالم القانوني هرميا ويتألف 

من قواعد تسلسلية، فما هي القاعدة التي ستشغل قمة هذا البنيان في القانون الدولي العام؟ 

فيه القانون  بالنسبة لكلسن وأتباعه فإن القاعدة النموذجية، فإنه يعيدنا إلى األصل الذي نشأ

الدولي العام التعاقدي والذي يتمثل بمبدأ أو قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" والذي هو عرفي 

المصدر. ويمكن القول إنه نهاية المطاف يستمد القانون الدولي قوته اإللزامية من مبدأ اعتبار 

 أن المواثيق المعقودة بحرية يجب أن تحترم وتطبق.

غير قادرة على إثبات جدوى الفرضية المجردة التي ترتكز عليها  إن النظرية المعيارية

وال تحمل جوابا شافيا حول مسألة أسس القوة اإللزامية للقانون الدولي العام. فالقاعدة العليا 

 والسامية التي ترتكز عليها هذه النظرية هي نفسها فرضية وال يمكن التحقق من وجودها.

 )الموضوعية االجتماعية(.نظرية المدرسة االجتماعية  -4

 Léon Duguit Georgesهذه النظرية كانت قد أعدت من قبل الفرنسيين 

Scelle وآخرين... وترتكز نقطة انطالق التحليل بالنسبة لهذه النظرية على إرادة التخلص

من "شخصية الدولة" وال تتقبل فكرة اعتبار المجتمع الدولي مكونا من دول سيدة وهي صانعة 

 القانون الدولي العام الذي يطبق عليها. 

و نتيجة الحياة فإن القانون ليس نتيجة إرادة الدولة، بل ه Duguitبالنسبة إلى 

االجتماعية أو ضرورات الحياة في المجتمع. إن القاعدة األساسية للقانون نجدها في واقع 

التضامن والتكافل بين ألفراد، ومن هنا تنشأ القواعد االجتماعية الضرورية ألنه بدونها ال 

ي، الفرد يمكن تصور بقاء الحياة المشتركة. وبحسب هذا المؤلف، فإن القانون يختص، أو يعن

وليس الدولة )فاإلنسان كائن اجتماعي ال يمكن أن يعيش إال ضمن قانون لم ينشأ من قبل 

الدول بل يقوم على واقعة التضامن االجتماعي والعدالة والتي هي خارجة عن أية إرادة 

 إنسانية.

Georges Scelle  يبني أيضا نظريته على واقعة التضامن االجتماعي ، فهو يوسع

إلى المجتمع الدولي ويالحظ أن  Duguitتضامن االجتماعي التي نادى بها  صيغته ال

التضامن االجتماعي على الصعيد الدولي قائم فيها بين األفراد كما هو الحال في المجتمع 

الداخلي أو الوطني. ومفهومه للقانون الدولي العام يقوم على مبدأ وجود نظام قانوني عام 

و الناس، )وكلمة ناس هنا مأخوذة بمعنى األفراد(، ويعمد أو يسمي للمجتمع العالمي للشعوب أ

هو نفسه نظامه "بالمفهوم البيولوجي للقانون"، فالقانون، بالنسبة له، ذو مصدر واحد وهو 

يدعى قانون  Scelleالقانون البيولوجي للمجتمعات اإلنسانية. والقانون الدولي، بالنسبة ل 

 الناس وليس الدول.
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ذه المدرسة، إن القانون سابق للدولة ويسمو عليها. وباعتباره تعبيرا عن بالنسبة له

ضرورات التضامن االجتماعي، فإنه يأخذ التصنيف الموضوعي ويعتبر إلزاميا بالنسبة 

 للجميع ألنه يتشكل بمعزل عن إرادة الدولة.

مغر  أخيرا يمكن القول بأن هذه النظرية التي يمكن أن تبدو جذابة وذات بناء فكري

باعتبارها تركز على دور اإلنسان في المجتمع الدولي، ال يمكن القبول بها ألنها بعيدة عن 

الواقع ويمكن أن تبدو خيالية. ويكفي أن نقول بصدد هذه النظرية إلى تنفي الشخصية المعنوية 

 للدولة وتجردها من أي دور في المجتمع الدولي، إن الواقع يثبت أن الدولة ما زالت تلعب

 الدور األول في هذا المجتمع وفي تكوين القانون الدولي العام.

في الخالصة نقول بأن لكل من النظريات المختلفة التي استعرضناها رؤيتها ألسس 

القانون الدولي العام. فكل من هذه النظريات لها نواقصها وشكوكها وانتقاداتها. ولكن، لكل 

وتدلنا على بعض "من طريق" وتثبت لنا هذه  منها الفضل في أن توضح لنا بعض المفاهيم

 المادة ما زالت في تطور مطرد.
 


