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ملخ�ص
يوجد فى كل نظام قانونى داخلى تدرج بني قواعده؛ فت�سبق بع�ض القواعد غريها فى التطبيق.
ومع ذلك ،ال يوجد نظام عام للتدرج بني قواعد القانون الدوىل حيث ال يوجد د�ستور ر�سمى ،وال
يوجد م�شرع مركزى ،كما �أن امل�صادر التى تنبثق منها القواعد منظمة على نحو �أفقى .ولهذا
تبحث هذه الدرا�سة فى العالقات بني قواعد القانون الدوىل العام بهدف الو�صول �إىل نوع من
التدرج �أو الرتتيب فيما بينها .وال�شك �أن وجود تدرج بني قواعد القانون الدوىل هو �أمر مهم وال
غنى عنه ،فبالإ�ضافة �إىل �أنه ُيعرب عن وجود قواعد دولية �أكرث �أهمية من غريها ،ف�إنه �ضرورى
للتوقع القانونى حيث يمُ كن للدول واملنظمات الدولية �أن تعرف �أى القواعد تنطبق على ت�صرفاتها
و�أفعالها ،كما �أنه �أي�ض ًا الزم بالن�سبة للقا�ضى الدوىل ليعرف �أى القواعد �أوىل بالتطبيق على النزاع
املعرو�ض �أمامه.
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Abstract
In each legal system, there is hierarchy between its rules; this
means some rules precede other rules in the application. However,
there is no general system of hierarchy of norms of international
law. This is because there is no formal constitution, there is no
centrallegislator, and sources of international law are organized on
horizontal manner. This study examines the relationship between
the rules of public international law in order to reach a kind of
hierarchy or arrangement between them.There is no doubt that the
presence of hierarchy of norms of international law is important
and indispensable. It reflects the existences of some international
rules are more important than others. It is necessary to anticipate
the legal rule which can be applied. This is important to States and
international organizations to know which rules can be applied
regarding to their actions. It is also necessary for the international
judge to know which rules have the priority in application regarding
to the international disputes.
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مقدمة
يوجد يف كل نظام قانونى داخلى تدرج بني قواعده؛ فت�سبق بع�ض القواعد غريها يف التطبيق.
وهذا التدرج تمُ ليه طبيعة القواعد نف�سها ،حيث �إنها لي�ست كلها على درجة واحدة من الأهمية ،كما
�أنها ال ت�صدر من جهة واحدة.
و�إذا كان الأمر بهذا الو�ضوح والتحديد يف �أنظمة القانون الداخلية ،ف�إن الأمر خمتلف يف �إطار
القانون الدويل ،حيث ال يوجد د�ستور ر�سمى ،وال يوجد م�شرع مركزى ،كما �أن امل�صادر التى ُت�ستمد
منها القواعد منظمة على نحو �أفقى ،ولهذا ال يوجد نظام عام للتدرج بني قواعد القانون الدويل.
حتديد م�شكلة الدرا�سة
يعنى عدم وجود تدرج بني قواعد القانون الدويل �أن تكون لكل القواعد الدولية القوة الإلزامية
نف�سها ب�صرف النظر عن م�صدرها ،ومن ثم ،عند وجود تعار�ض فيما بينها ،ال يوجد ما ُيعطى
�إحداها �أولوية على الأخرى .وي�ؤدى هذا الأمر �إىل م�شاكل عملية كثرية ،وذلك لأنه يجوز ل�شخ�ص
دوىل (دولة �أو منظمة دولية) �أن يتم�سك بتطبيق قاعدة دولية ،بينما يتم�سك �شخ�ص دوىل �آخر
بقاعدة دولية متعار�ضة مع القاعدة ال�سابقة؛ ففي مثل هذه احلالة ،يثور الت�سا�ؤل حول �أية القاعدتني
لها الأولوية يف التطبيق؟
�أهمية مو�ضوع الدرا�سة
تبحث هذه الدرا�سة يف العالقات بني قواعد القانون الدويل العام بهدف الو�صول �إىل نوع من
التدرج �أو الرتتيب فيما بينها .وال�شك يف �أن وجود تدرج بني قواعد القانون الدويل هو �أمر مهم
وال غنى عنه ،فبالإ�ضافة �إىل �أنه ُيعرب عن وجود قواعد دولية �أكرث �أهمية من غريها ،ف�إنه �ضرورى
للتوقع القانونى ،حيث يمُ كن للدول واملنظمات الدولية �أن تعرف �أى القواعد تنطبق على ت�صرفاتها
و�أفعالها ،كما �أنه �أي�ض ًا الزم بالن�سبة للقا�ضى الدويل ليعرف �أى القواعد �أوىل بالتطبيق على النزاع
املعرو�ض �أمامه.
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تق�سيم:
ميكن التعرف على التدرج بني القواعد الدولية من خالل بحث عالقات بع�ضها ببع�ض؛ فنبحث
�أو ًال العالقة بني القواعد الواردة يف م�صادر القانون الدويل ،ثم نبحث العالقة بني القواعد التى
ُتعرب عن الأخالق الدولية وامل�صالح العليا للمجتمع الدويل (القواعد الآمرة) و غريها من القواعد،
و�أخري ًا نبحث العالقة بني القواعد ال�صادرة يف �إطار املنظمات الدولية .ويف �ضوء ما �سبق ،نعر�ض
لتدرج قواعد القانون الدويل العام من خالل املباحث التالية:
املبحث الأول :متتع قواعد القانون الدويل العام بذات القيمة القانونية (املبد�أ العام)
املبحث الثانى :التدرج بني م�صادر القانون الدويل يف املمار�سة الدولية
املبحث الثالث :التدرج بني القواعد الآمرة وغريها من القواعد الدولية
املبحث الرابع :التدرج يف �إطار املنظمات الدولية
املبحث الأول
متتع قواعد القانون الدويل العام بذات القيمة القانونية
(املبد�أ العام)
املق�صود بقواعد القانون الدويل
تتمثل القاعدة الدولية يف جملة � -أو عدة جمل  -ترد يف م�صدر للقانون الدويل العام ،و ُتقرر
�أمر ًا معين ًا .وعلى ذلك ،فلكى ُتعترب القاعدة من قواعد القانون الدويل العام ،ف�إنه يجب �أن ترد
هذه القاعدة يف �أحد م�صادر القانون الدويل العام.
وقد ورد ذكر م�صادر القانون الدويل العام – ب�صفة عامة – يف املادة  1/38من النظام
الأ�سا�سى ملحكمة العدل الدولية التى تن�ص على �أن «وظيفة املحكمة �أن تف�صل يف املنازعات التي
ُترفع �إليها وفق ًا لأحكام القانون الدويل ،وهى تطبق يف هذا ال�ش�أن:
(�أ) االتفاقات الدولية العامة واخلا�صة التي ت�ضع قواعد معرتف ًا بها �صراحة من جانب الدول
املتنازعة،
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(ب) العادات الدولية املرعية املعتربة مبثابة قانون دل عليه تواتر اال�ستعمال،
(ج) مبادئ القانون العامة التي �أقرتها الأمم املتمدنة».
و ُيالحظ على هذا الن�ص �أنه يذكر امل�صادر الأ�صلية دون �أى تدرج فيما بينها .ومن ثم ،يثور
الت�سا�ؤل :هل عدم ذكر التدرج يف ن�ص املادة  1/38كان �أمر ًا مق�صود ًا� ،أم �أنه �أمر غفل عنه وا�ضعو
الن�ص لعدم معرفتهم بفكرة التدرج بني القواعد الدولية؟ كذلك يف �ضوء عدم وجود تدرج يف املادة
 ،1/38يثور ت�سا�ؤل �آخر؛ وهو :هل العرف واملعاهدة (امل�صدران الأ�سا�سيان للقواعد الدولية)
مت�ساويان يف القيمة القانونية؟ وتتمثل �أهمية هذين الت�سا�ؤلني يف �أنه من خالل الإجابة عليهما
ميكن و�ضع مبد�أ عام ب�ش�أن ت�ساوى القيمة القانونية لقواعد القانون الدويل العام.
�أو ًال :عدم وجود تدرج بني امل�صادر الأ�صلية للقانون الدويل العام
ال يعنى الرتتيب الوارد يف املادة  1/38من النظام الأ�سا�سى ملحكمة العدل الدولية التدرج �أو
الأولوية يف التطبيق بني امل�صادر ،وهذا وا�ضح وظاهر من �صياغة املادة ،فهذه امل�صادر مت ذكرها
على نحو �أفقى ،ولي�س على نحو ر�أ�سى؛ فالن�ص ال يذكر – مث ًال – �أنه يف حالة عدم وجود املعاهدة
يتم اللجوء �إىل العرف 1.وعلى ذلك ،ف�إنه وفق ًا لهذا الن�ص ،ال يوجد تدرج بني القواعد الواردة يف
امل�صادر الأ�صلية الثالثة (املعاهدات والعرف واملبادئ العامة للقانون).
وال يمُ كن �إرجاع غياب مفهوم التدرج بني قواعد القانون الدويل العام يف املادة � 1/38إىل عدم
معرفة هذا املفهوم عند و�ضع الن�ص .ففي واقع الأمر ،مل يكن مفهوم التدرج بني م�صادر القانون
الدويل العام مفهوم ًا جمهو ًال عند و�ضع النظام الأ�سا�سى ملحكمة العدل الدولية .فقد كانت هناك
حماوالت �سابقة لو�ضع هذا التدرج؛ من ذلك:
 - 1عددت املادة ال�سابعة من اتفاقية الهاى الثانية ع�شرة – املوقعة يف � 18أكتوبر 1907

واخلا�صة ب�إن�شاء حمكمة دولية للغنائم – م�صادر القانون الدويل ،بتقريرها �أنه �إذا كانت هناك
معاهدة �سارية حتكم النزاع املعرو�ض وجب تطبيقها ،ف�إذا مل توجد ،طبقت املحكمة قواعد
القانون الدويل املقبولة بوجه عام (العرف) ،ف�إن مل توجد ،ف�صلت املحكمة وفق ًا للمبادئ

ُ - 1يالحظ �أن �أنظمة القانون الداخلية ت�أخذ بالرتتيب الر�أ�سى يف الرجوع للم�صادر؛ فعلى �سبيل املثال ،تن�ص املادة الأوىل من
القانون املدنى امل�صرى على �أن )1(“ :ت�سرى الن�صو�ص الت�شريعية على جميع امل�سائل التى تتناولها هذه الن�صو�ص يف لفظها
�أو يف فحواها )2( .ف�إذا مل يوجد ن�ص ت�شريعى يمُ كن تطبيقه ،حكم القا�ضى مبقت�ضى العرف ،ف�إذا مل يوجد ،فبمقت�ضى
مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،ف�إذا مل توجد ،فبمقت�ضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة”.

13

العامة للعدالة والإن�صاف2 .وهذا يعني �أنه كان يوجد ن�ص قانوين �سابق ملحكمة دولية ي�أخذ
بفكرة التدرج؛ ف ُيلزم املحكمة باللجوء �أو ًال �إىل املعاهدة ،ويف حالة عدم وجودها ،يتم اللجوء �إىل
3
العرف ،ف�إن مل يوجد ،فللمبادئ العامة.
 - 2متت مناق�شة فكرة التتابع �أو الرتتيب يف التطبيق بني امل�صادر عند و�ضع املادة  38من
النظام الأ�سا�سي للمحكمة الدائمة للعدل الدويل4 .فلجنة الفقهاء  -التي �أعدت م�شروع النظام
الأ�سا�سي للمحكمة الدائمة للعدل الدويل يف عام  – 1920ن�صت يف م�شروعها على �أن البنود
متتال  .en ordre successifغري �أنه
املذكورة يف الفقرة الأوىل للمادة ُ 38تطبق على نح ٍو ٍ
5
ُر ِئ َى  -فيما بعد – حذف كلمات على نحو متتال . en ordre successif
ومفاد ما تقدم� ،أن مفهوم التدرج بني م�صادر القانون الدويل كان معروف ًا عند و�ضع النظام
الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ،غري �أن هذا النظام مل ي�أخذ بهذا املفهوم ،و�صدر ن�ص املادة 38
دون و�ضع �أى تدرج �أو �أولوية بني امل�صادر الأ�صلية .وعلى ذلك ،يمُ كن القول ب�أن عدم و�ضع تدرج بني
امل�صادر كان �أمر ًا مق�صود ًا من جانب وا�ضعى النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية.
ويرتتب على عدم وجود تدرج بني امل�صادر� ،أن تكون لكل القواعد الواردة يف هذه امل�صادر القوة
االلزامية نف�سها .فالقاعدة الواردة يف معاهدة والقاعدة العرفية والقاعدة التى تت�ضمن مبد�أً عام ًا
للقانون كلها مت�ساوية يف القيمة القانونية .كذلك ،ف�إن القاعدة الواردة يف معاهدة دولية ،والقاعدة
العرفية ،املوجودتني يف �إطار منظمة عاملية ،لهما القيمة القانونية نف�سها التى للقاعدة الواردة يف
2

3
4
5

 د� .صالح الدين عامر ،مقدمة لدرا�سة القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية ,الطبعة الثانية� ،1995 ،ص :178“ولقد عددت املادة ال�سابعة من معاهدة الهاى الثانية ع�شرة – املوقعة يف � 18أكتوبر  1907واخلا�صة ب�إن�شاء حمكمة
دولية للغنائم – م�صادر القانون الدويل ،بتقريرها �أنه �إذا كانت هناك معاهدة �سارية حتكم النزاع املعرو�ض وجب تطبيقها،
ف�إذا مل توجد طبقت املحكمة قواعد القانون الدويل املقبولة بوجه عام – العرف – ف�إن مل توجد ف�صلت املحكمة وفقا للمبادئ
العامة للعدالة والإن�صاف”.
 د .ر�شاد عارف ال�سيد ،القانون الدويل العام يف ثوبه اجلديد ،الطبعة الأوىل� ،2001 ،ص “ :55غري �أن قيمة هذا الن�صبقيت نظرية �صرفة وذلك لأن اتفاقية الهاى الثانية ع�شرة مل ت�صدق الدول عليها وبالتاىل مل ت�صبح جزءا من القانون الدويل
الو�ضعى”.
ً
 املادة  38من النظام الأ�سا�سى ملحكمة العدل الدولية مت نقلها حرفيا عن املادة  38من النظام الأ�سا�سى للمحكمة الدائمةللعدل الدويل.
 مت حذف هذه الكلمات من ِقبل اللجنة الفرعية للجنة الثالثة يف اجلمعية العامة لع�صبة الأمم ،ولي�س من الوا�ضح ،ما �إذاكان هذا احلذف ب�سبب �أن فكرة التواىل يف التطبيق هى فكرة خاطئة� ،أم لأن الفكرة كانت �صحيحة على نحو وا�ضح جد ًا
لدرجة �أنه ال داعى للن�ص عليها .انظر:

Michael Akehurst, The Hierarchy of the Sources of International Law, The British Yearbook
of International Law, 1974-1975, vol. 47, p. 274.
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معاهدة دولية ،والقاعدة العرفية ،املوجودتني يف �إطار منظمة �إقليمية .وكذلك ،القاعدة الواردة
يف معاهدة دولية عقدها ر�ؤ�ساء الدول لها القيمة القانونية نف�سها التى للقاعدة الواردة يف معاهدة
دولية عقدها مندوبون عن الدولة (كوزراء اخلارجية مثال).
�سبب عدم وجود تدرج هرمى بني امل�صادر الأ�صلية
يرجع �سبب وجود تدرج بني القواعد القانونية يف �أنظمة القانون الداخلية �إىل تعدد الأجهزة
املخت�صة بو�ضع القواعد ووجود تدرج فيما بينها ،الأمر الذى ي�ستتبع وجود تدرج يف القواعد؛
فالقاعدة ال�صادرة من م�صدر �أعلى ت�سمو على القاعدة ال�صادرة من م�صدر �أدنى .ولذلك جند
القاعدة الواردة يف الد�ستور (ال�صادر عن اجلمعية الت�أ�سي�سية) ت�سمو على القاعدة الواردة يف
القانون (ال�صادر عن الربملان) ،وهذه الأخرية ت�سمو على القاعدة الواردة يف الالئحة (ال�صادرة
عن ال�سلطة التنفيذية) .كذلك يرجع �سبب وجود تدرج بني القواعد القانونية الداخلية �إىل وجود
ن�ص ت�شريعى ي�ضع تدرج ًا بني م�صادر القانون؛ فبالن�سبة لأنظمة القانون املدين (The Civil
 ،)Lawتكون للقاعدة الواردة يف الت�شريع الأولوية على القاعدة العرفية 6.ويف �أنظمة القانون
العام ( )The Common Lawالتى ت�أخذ بنظام ال�سوابق الق�ضائية ()The Case Law
جند �أن القاعدة القانونية التى ُتقررها حمكمة �أعلى ت�سمو على القواعد التي ُتقررها املحاكم
7
الأدنى درجة.
والأمر خمتلف يف القانون الدويل ،فمبد�أ القاعدة ال�صادرة من امل�صدر الأعلى ت�سمو على
القاعدة ال�صادرة من م�صدر �أدنى  lex superior derogate inferioriال ميكن – ب�صفة
عامة – �إعماله ،وذلك لأنه ال يوجد تدرج بني اجلهات التي ت�صدُر عنها القواعد الدولية؛ فالدول
(ال�صانع الأ�سا�سى للقانون الدويل) مت�ساوية يف ال�سيادة وال تعلوها �أية جهة �أخرى .كذلك ال يوجد
 - 6تن�ص املادة الأوىل من قانون املعامالت املدنية الإماراتى (رقم  )1985/5على �أن “ت�سري الن�صو�ص الت�شريعية على
جميع امل�سائل التي تتناولها هذه الن�صو�ص يف لفظها وفحواها .وال م�ساغ لالجتهاد يف مورد الن�ص القطعي الداللة .ف�إذا مل
يجد القا�ضي ن�ص ًا يف هذا القانون حكم مبقت�ضى ال�شريعة الإ�سالمية .على �أن يراعي تخري �أن�سب احللول من مذهبي الإمام
مالك والإمام �أحمد بن حنبل ف�إذا مل يجد فمن مذهبي الإمام ال�شافعي والإمام �أبي حنيفة ح�سبما تقت�ضيه امل�صلحة .ف�إذا مل
يجد حكم القا�ضي مبقت�ضى العرف على �أال يكون متعار�ضا مع النظام العام �أو الآداب و�إذا كان العرف خا�صا ب�إمارة معينة
في�سري حكمه على هذه الإمارة”.
 - 7وبالن�سبة للفقه الإ�سالمى ،ف�إنه ي�ضع تدرج ًا بني الأحكام ال�ضرورية والأحكام احلاجية والأحكام التح�سينية بحيث �أنه
ال ُيراعى حكم حت�سينى �إذا كان يف مراعاته �إخالل بحكم �ضرورى �أو حاجى ،وال ُيراعى حكم حاجى �إذا كان يف مراعاته
�إخالل بحكم �ضرورى .انظر :عبد الوهاب خالف ،علم �أ�صول الفقه ،دار القلم للطباعة والن�شر والتوزيع ،الطبعة الثامنة،
�ص .210 – 197
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يف املجتمع الدويل د�ستور موحد �أو م�شرع مركزى .و�أخري ًا ،ال يوجد عرف دوىل �أو ن�ص يف معاهدة
�شارعة ُيقرر وجود تدرج بني القواعد الدولية.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،ف�إن القانون الدويل يت�أ�س�س على �سيادة الدول ور�ضائها االلتزام
ب�أحكامه8؛ ولذلك يو�صف القانون الدويل ب�أنه قانون ر�ضائى تقوم الدول بو�ضع قواعده عن طريق
االتفاقات الدولية �أو عن طريق العرف الذى تتواتر الدول على اتباعه؛ ويف هذا تقول املحكمة
الدائمة للعدل الدويل�“ :إن القانون الدويل ُينظم العالقات بني الدول امل�ستقلة ،و�أ�سا�سه الإرادة
9
احلرة لهذه الدول ،املقررة يف االتفاقيات الدولية �أو يف العرف املجمع عليه”.
وبناء على ما �سبق ،ف�إنه �إذا كانت جميع قواعد القانون الدويل – با�ستثناء القواعد الآمرة -
ُت�ستمد من م�صدر واحد؛ وهو ر�ضا الدولة  -ال�صريح (املعاهدة) �أو ال�ضمنى (العرف)  -ف�إنه من
املفرت�ض �أن تكون لها القيمة القانونية نف�سها ،و�أال يوجد بينها �أى تدرج.
ثاني ًا :املفا�ضلة بني املعاهدة والعرف
تمُ ثل املعاهدة والعرف امل�صدرين الأ�سا�سيني للقانون الدويل؛ فكالهما م�ؤ�س�س على موافقة
الدول .و ُيعد العرف امل�صدر الأقدم للقانون الدويل ،ف�أغلبية قواعد القانون الدويل ذات �أ�صل
عريف �أو ترجع �إليه .يف املقابل ،ف�إن املعاهدات – ال�سيما متعددة الأطراف – تلعب دور ًا كبري ًا يف
و�ضع القواعد املنظمة للعالقات الدولية .وقد �أ�شار معهد القانون الدويل �إىل العالقة املتبادلة بني
املعاهدة والعرف؛ فذكر« :ت�شكل املعاهدة والعرف م�صدرين متميزين ومتداخلني للقانون الدويل.
فالقاعدة امل�ستمدة من �أي من هذين امل�صدرين ميكن �أن ت�ؤثر على حمتوى وتف�سري القواعد
 - 8نظر ًا لأن قواعد القانون الدويل مل تن�ش�أ عن طريق �سلطة عليا تعلو املخاطبني بها ،كما هو الو�ضع يف القانون الداخلى،
ف�إنه اختلف اختالف ًا كبري ًا يف �أ�سا�س القوة الإلزامية للقانون الدويل .وميكن رد هذا اخلالف �إىل مدر�ستني متعار�ضتني� :أوال:
املدر�سة الإرادية التى ترى �أن الإرادة الإن�سانية هى التى تن�ش�أ القانون ،ومن ثم ،فعلى حد قول جان جاك رو�سو �إن القانون
هو تعبري عن رغبة املجتمع ،وعلى ذلك ف�إن �أ�سا�س القانون الداخلى هو �إرادة املواطنني ،و�أ�سا�س القانون الدويل هو �إرادة
الدول .ثاني ًا :املدر�سة املو�ضوعية التى ترى البحث يف �أ�سا�س الإلزام للقانون الدويل خارج نطاق �إرادة الدولة .ويف الواقع،
يت�أثر القانون الدويل  -ب�صفة �أ�سا�سية  -ب�أفكار املدر�سة الإرادية التى ترى �أن �أ�سا�س االلتزام به هو :ر�ضا الدول ال�صريح
(املعاهدات) �أو ال�ضمنى (العرف).
 - 9املحكمة الدائمة للعدل الدويل ،ق�ضية اللوت�س� 7 ،سبتمرب  ،1927انظر:

Publications of Permanent Court of international Justice, Series A. -No. 70 , September
7th, 1927,Collection of Judgments, The Case of The S.S. «LOTUS, p. 18: «International
law governs relations between independent States. The rules of law binding upon States
therefore emanate from their own free will as expressed in conventions or by usages generally
accepted as expressing principles of law and established in order to regulate the relations
between these co-existing independent communities or with a view to the achievement of
»common aims.
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امل�ستمدة من امل�صدر الآخر .فمن حيث املبد�أ ,كل منهما يبقى على وجوده املنف�صل كقواعد لقانون
10
املعاهدة �أو للقانون العريف».
ويف املفا�ضلة بني املعاهدة والعرف ،يقول بع�ض الفقه الدويل بوجود تدرج هرمى للقواعد
القانونية الدولية ومل�صادرها وذلك من خالل ما ُيعرف مبذهب تدرج القواعد القانونية .فريى هذا
الفقه �أن كل نظام قانونى ي�ستند �إىل قاعدة �أ�سا�سية متنحه القوة الإلزامية� ،أى �أن كل قاعدة ت�ستند
يف قوتها �إىل قاعدة تعلوها ،الأمر الذى ي�ؤدى �إىل وجود القواعد القانونية يف �شكل هرم تتدرج فيه
القواعد من الفروع �إىل الأ�صل حتى ت�صل �إىل القاعدة الرئي�سة التى منها ُت�ستمد القواعد الإلزامية
كافة؛ وهى قاعدة العقد �شريعة املتعاقدين (قد�سية االتفاق) �أو التزام املتعاقد بتعاقده pacta
 .sunt servandaويف هذا التدرجُ ،يفرت�ض �أن العرف ي�سمو على املعاهدات لأن �إلزاميتها
11
تت�أ�س�س على القاعدة العرفية “العقد �شريعة املتعاقدين”.
ويف املقابل ،هناك ر�أى يعقد مقارنة بني املعاهدة والعرف ،و ُيقرر �أن املعاهدة ت�سمو على العرف
على �أ�سا�س �أن املعاهدة قواعد مكتوبة ي�سهل التعرف عليها ،وتت�سم بالتحديد ،وتعرب عن �إرادة
الأطراف على نحو �أكرث منا�سبة وو�ضوح ًا ،بعك�س العرف .كذلك ،ملا كان القانون الدويل يت�أ�س�س
ب�صفة رئي�سة على موافقة الدول ذات ال�سيادة ،ف�إن املعاهدة هى الدليل الأقوى على املوافقة
ال�صريحة ،حيث �إنها ُيتفاو�ض عليها ،و ُتكتب ،ويوقع و ُي�صدق عليها� .أما العرف فهو موافقة �ضمنية،
ولهذا ت�سمو املعاهدة على العرف.
وحقيقة الأمر� ،أنه ال يوجد فارق يف القوة الإلزامية بني املعاهدة والعرف ،ف�إذا كانت املادة
 1/38من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ال تذكر �أي تدرج بني امل�صادر الأ�صلية ،ف�إن هذا
يعنى �أن املعاهدة والعرف مت�ساويان يف القيمة القانونية.
 - 10معهد القانون الدويل يف قراره حول “امل�شاكل النا�شئة عن تتابع االتفاقيات املنظمة ملو�ضوع معني” ال�صادر يف � 1سبتمرب
 ،5991انظر:

Institut de droit international, Problems Arising from a Succession of Codification
Conventions on a Particular Subject (1995 – Lisbonne). Conclusion 10: As Sources of
International Law: Treaty and custom from distinct, interrelated, sources of international
law. A norm deriving from one of these two sources may have an impact upon the content
and interpretation of norms deriving from the other source. In principle, however, each
»retains its separate existence as a norm of treaty law or of customary law respectively.

 - 11يرجع بع�ض الفقه �أ�سا�س االلتزام بالقانون الدويل �إىل ما ُيعرف مبذهب تدرج القواعد القانونية .وقد �أُن ُتقِدَ هذا
املذهب لأنه يقوم على االفرتا�ض ،كما �أنه وفق ًا للتدرج يجب �أن ت�ستند قاعدة قد�سية االتفاق �إىل قاعدة تعلوها ت�ستمد منها
قوتها الإلزامية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن هذا املذهب قد ي�صلح لتف�سري االلتزام باملعاهدات ،ولكن ال ي�صلح ك�أ�سا�س للعرف
الدويل.

17

ت�ساوى املعاهدة والعرف يف القيمة القانونية
يتمتع العرف واملعاهدة بالقيمة القانونية نف�سها .وينح�صر الفرق الوحيد بينهما يف ال�شكل
فاملعاهدة اتفاق �صريح �أما العرف اتفاق �ضمنى .ولأن املعاهدة والعرف هما �شكالن ل�شيء واحد؛
وهو ر�ضا الدولة ،ف�إنهما يت�ساويان يف القوة االلزامية .ومن ثم ،يمُ كن تعديل �أيهما عن طريق
الآخر ،ال�سيما و�أن القانون الدويل ال يعرف نظرية توازى الإجراءات  act contraireاملوجودة
يف القانون الداخلى والتى طبق ًا لها ال ميكن تعديل القاعدة �إال عن طريق قاعدة �أخرى �صادرة
من امل�صدر نف�سه.
وي�ؤدى الت�ساوى يف القيمة القانونية بني العرف واملعاهدة �إىل احلالتني التاليتني:
 يجوز ملعاهدة جديدة �أن ُتعدل �أو ُتنهى عرف ًا �سابق ًا، وباملثل ،يجوز لعرف جديد �أن ُيعدل معاهدة �سابقة.غري �أن الفقه لي�س متفق ًا ب�ش�أن هاتني احلالتني ،الأمر الذى قد ُي�شكك يف ت�ساوى املعاهدة والعرف.
12
ولذلك �سنعر�ض لهاتني احلالتني ملعرفة حقيقة ت�ساوى املعاهدة والعرف يف القيمة القانونية.
تعديل �أو �إنهاء عرف عن طريق معاهدة الحقة
ال ُتثري هذه احلالة خالف ًا يف الر�أي حولها ،فنظر ًا لأن قواعد القانون الدويل العام – با�ستثناء
القواعد الآمرة – هي قواعد ر�ضائية ،ف�إنه يجوز للدول االتفاق على قواعد دولية جديدة ُتخالف
قواعد دولية موجودة �سلف ًا .وبنا ًء على ذلك ،يجوز للدول �أن تعقد اتفاقية جديدة تت�ضمن قواعد
تن�ص على خالف ما تق�ضي به قواعد عرفية �سابقة؛ �أي �أنه يجوز تعديل �أو �إنهاء العرف عن طريق
13
معاهدة الحقة.

 - 12راجع :د .علي �إبراهيم ,الو�سيط يف املعاهدات الدولية ,دار النه�ضة العربية ,ط� ,1995 ،1ص .1436

W. Czaplinski, and G. Danilenko, Conflicts of no rms in International Law, Netherlands
;Yearbook of International Law, 1990, vol. 21. pp. 29-41

ُ - 13يفرت�ض �أن املعاهدة اجلديدة ال تق�صد التحلل من القانون العريف املوجود عند اعتماد املعاهدة ،ومن ثم ،يجب �أن تكون
ن�صو�ص املعاهدة اجلديدة وا�ضحة يف �أنها تتعار�ض بالفعل مع عرف موجود .كذلك يجب الأخذ بعني االعتبار� ،أنه �إذا كانت
املعاهدة ت�سمح – دون �أن تتطلب – القيام بت�صرف معني ،ف�إنه من اخلط�أ �أن ن�ستنتج تعديل العرف املوجود  -فقط – ب�سبب
عدم القيام بهذه الت�صرفات.
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تعديل معاهدة عن طريق عرف الحق
على عك�س احلالة ال�سابقة ،ف�إن هذه احلالة تكون �أكرث تعقيد ًا وخالف ًا ب�سبب عدم الو�ضوح
14
والتيقن من ظهور عرف جديد .ولهذا كانت هناك معار�ضة يف م�ؤمتر فيينا لقانون املعاهدات
لوجود ن�ص ُيجيز تعديل املعاهدة عن طريق عرف الحق.
تعديل املعاهدة عن طريق العرف يف م�ؤمتر فيينا
عند �إعداد اتفاقية فيينا� ،ض ّمنت جلنة القانون الدويل م�شروع موادها حول قانون املعاهدات
املادة  38املتعلقة بتعديل املعاهدة عن طريق ظهور عرف الحق والتى ن�صت على �أن« :املعاهدة
ميكن تعديلها عن طريق ممار�سة الحقة ،تتعلق بتطبيق املعاهدة ،وت�ؤ�س�س التفاق بني الأطراف على
تعديل ن�صو�صها 15».غري �أن هذا الن�ص لقى معار�ضة من جانب عدد من الوفود يف م�ؤمتر فيينا
لقانون املعاهدات على �أ�سا�س احلجج التالية:
- 1تعديل املعاهدات عن طريق العرف الالحق ميكن �أن ُي�ستخدم من جانب بع�ض الدول كحجة
لعدم الوفاء بالتزاماتها الواردة يف املعاهدة ،ومن ثم ،انتهاك مبد�أ العقد �شريعة املتعاقدين.
- 2تعديل �أو �إنهاء املعاهدة عن طريق عرف الحق ميكن �أن ي�ؤدى �إىل م�شاكل خطرة يف
الأنظمة القانونية الداخلية .فبينما ر�ضا االلتزام باملعاهدة ي�صدر من جهاز الدولة امل�سئول عن
الت�صديق واالن�ضمام للمعاهدات ،ف�إن املعاهدة ميكن �أن ُتنهى �أو ُتعدل عن طريق عرف الحق
تك َّون من خالل ممار�سات لأجهزة �أخرى �أدنى درجة من اجلهاز امل�سئول عن الت�صديقات.
وهذا ُيخالف د�ساتري دول كثرية تتطلب �أن يتم تعديل �أو �إنهاء املعاهدة عن طريق الأجهزة
الت�شريعية امل�سئولة نف�سها عن الت�صديق.
 - 3تعديل قواعد املعاهدة عن طريق عرف الحق يكون عملية معقدة جد ًا ،ومع ذلك ،ف�إن
الن�ص املقرتح يفتقد �إىل الو�ضوح وميكن �أن ي�ؤدى �إىل م�شاكل �أكرث من احللول .كما �أن هذا
الأمر يقع خارج جمال االتفاقية املقرتحة التى تتعامل مع املعاهدات يف �شكل مكتوب.
 - 14م�ؤمتر فيينا لقانون املعاهدات  -انعقد مبوجب قراري اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  2166يف  5دي�سمرب
 ،1966ورقم  2287يف  6دي�سمرب ُ - 1967عقِدَ يف دورتني يف فيينا خالل الفرتة من  26مار�س �إىل  24مايو 1968
وخالل الفرتة من � 9أبريل �إىل  22مايو  ،1969وقد اعتُمدت اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات يف ختام �أعماله يف  22مايو
1969ثم دخلت حيز النفاذ يف  27يناير .1980
 - 15انظر:

International Law Commission, 18th session, Draft Articles on the Law of Treaties with
commentaries, 1966, p.238. Article 38 « a treaty may be modified by subsequent practice
in the application of the treaty establishing the agreement of the parties to modify its
»provisions.
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لذلك مت حذف هذا الن�ص يف م�ؤمتر فيينا ،و�صدرت اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ال تت�ضمن
�أية قواعد تن�ص على تعديل املعاهدة عن طريق عرف الحق 16.وعلى الرغم من ذلك ،ال ميكن
تف�سري �إلغاء املادة  38على �أنه رف�ض كامل لوجهة النظر التى تقول ب�أن املعاهدة ميكن تعديلها عن
طريق ممار�سة الحقة ،وذلك لأن بع�ض الدول التى اعرت�ضت – يف م�ؤمتر فيينا  -على املادة  38مل
تذكر �أ�سباب رف�ضها ،كما �أن هناك دو ًال �أخرى اعرت�ضت على �أ�سا�س �أنه لي�س من املنا�سب التعامل
مع هذا املو�ضوع يف االتفاقية ،ولي�س على �أ�سا�س رف�ض فكرة التعديل.
وعلى ذلك ،ف�إنه وفق ًا التفاقية فيينا ،ال يوجد ما مينع �إمكانية تعديل املعاهدة عن طريق عرف
الحق.
�إمكانية تعديل املعاهدة عن طريق عرف الحق
ميكن الرد على احلجج التي قيلت لرف�ض تعديل املعاهدة عن طريق عرف الحق .فللدول دائم ًا
عن طريق االتفاق �أن ُتعدل �أو ُتنهي القواعد القانونية املوجودة؛ مبا يف ذلك القواعد الواردة يف ن�ص
مكتوب .وعلى ذلك� ،إذا كان هناك اتفاق عام – من خالل عرف جديد  -على تعديل املعاهدة،
ف�إن مبد�أ العقد �شريعة املتعاقدين مل ُينتهك .كذلك ف�إن ن�ش�أة قواعد عرفية جديدة تتعار�ض مع
ن�صو�ص معاهدة �سابقة يتطلب ممار�سة الدول العامة وامل�ستمرة .وهذا يعنى �أنه على الرغم من
�أن املمار�سة املعنية ميكن �أن تبد�أ عن طريق املوظفني الر�سميني الأدنى يف ال�سلم الوظيفي ،ف�إنه
يف �ضوء ا�ستمرار املمار�سة لفرتة من الزمن ،ف�إن الأجهزة الوطنية امل�سئولة عن ال�شئون اخلارجية
�سوف تكون لها الفر�ص املختلفة لقبول هذه املمار�سات �أو رف�ضها.
وال�شك يف �أن تعديل املعاهدة عن طريق العرف ُيع ُّد ا�ستثنا ًء ،وذلك لأن املعاهدات كقاعدة تن�ص
على تعديلها او انهائها ر�سمي ًا .ومن ثم من املتوقع� ،إذا الأطراف يف معاهدة �أرادوا �إنهاءها �أو
تعديلها� ،أن يتم ذلك وفق الأ�سلوب الذى تر�سمه املعاهدة لإنهائها �أو تعديلها .غري �أنه من املمكن
�أي�ض ًا  -كا�ستثناء وعلى نطاق �ضيق – �أن يتم تعديل املعاهدة عن طريق العرف ،فهناك م�سافة بني
 - 16تعديل املعاهدة عن طريق عرف الحق مل يرد �أي�ض ًا يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية� ،أو
بني املنظمات الدولية ( .)1986وهو املوقف نف�سه الذى تبناه معهد القانون الدويل يف قراره ال�سابق حيث كان ين�ص يف
م�شروع �سابق لهذا القرار (دي�سمرب  )1994على �أنه “يف تطبيق القانون الدويل ،تتقدم القواعد ذات ال�صلة امل�ستمدة من
معاهدة ملزمة لأطراف النزاع على القواعد امل�ستمدة من القانون العريف �إال عندما تتعار�ض القاعدة امل�ستمدة من معاهدة
مع قاعدة �آمرة �أو يتم تعديلها الحق ًا عن طريق قاعدة مت�أخرة للقانون العريف ”.وقد ُحذِ فت اجلملة الأخرية (�أو يتم تعديلها
الحق ًا عن طريق قاعدة مت�أخرة للقانون العريف) يف ال�صيغة النهائية لقرار املعهد؛ انظر:

Institut de droit international, Annuaire de l’ Institut de droit international, 1995, vol 66
(part 1), p.210 and p. 248.
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املعاهدة وتطبيقها .فقد تظهر �صعوبات وم�ستجدات جديدة عند التطبيق ،وال ميكن مواجهة كل
تغري �أو تطور جديد عن طريق اللجوء �إىل تعديل املعاهدة ،ولكن ميكن التعديل عن طريق العرف
الذى ي�أخذ بعني االعتبار التطورات واملطالب اجلديدة بدون احلاجة اىل تعديل ر�سمى للمعاهدة
من خالل �إجراءات قد تطول .يف �ضوء ما �سبق ،ميكن القول �أن العرف �سوف ي�ستمر يف اال�ستخدام
من قبل الدول لتغيري املعاهدة وفق ًا لالحتياجات املتغرية للجماعة الدولية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن حمكمة العدل الدولية قد قبلت �إمكانية تعديل املعاهدة عن طريق عرف
الحق يف ر�أيها اال�ست�شارى يف ق�ضية ناميبيا .وكان ذلك عندما �أدعت جنوب �أفريقيا �أن طلب الر�أى
اال�ست�شارى باطل ،م�ستندة �إىل �أن قرار جمل�س الأمن رقم  276قد �صدر يف غياب اثنني من
الأع�ضاء الدائمني على خالف ما تن�ص عليه املادة  3/27من ميثاق الأمم املتحدة التى تتطلب
�أن «ت�صدر قرارات جمل�س الأمن يف امل�سائل الأخرى كافة مبوافقة �أ�صوات ت�سعة من �أع�ضائه يكون
من بينها �أ�صوات الأع�ضاء الدائمني متفقة ».غري �أن املحكمة قررت �صحة طلب الر�أى اال�ست�شارى،
و�أعلنت �أن« :الإجراء املتبع من قبل جمل�س الأمن  ...قد ُق ِب َل من جانب �أع�ضاء الأمم املتحدة،
و ُيربهن على �أنه ممار�سة مقبولة لهذه املنظمة17 ».ومفاد ما تقدم� ،أن املحكمة قبلت تعديل
معاهدة (ميثاق الأمم املتحدة الذى يتطلب موافقة الأع�ضاء الدائمني) عن طريق عرف الحق (ال
يتطلب موافقة الأع�ضاء الدائمني ،و�إمنا يتطلب فقط عدم االعرتا�ض� ،أى �أن غياب الع�ضو الدائم
�أو امتناعه عن الت�صويت ال مينع �صدور القرار).
�ضوابط تعديل املعاهدة عن طريق عرف الحق
يوجد افرتا�ض �ضد ن�ش�أة عرف جديد يتعار�ض مع معاهدة موجودة �سلف ًا18 .ولذلك ف�إن
املعاهدة ال ميكن �إنها�ؤها عن طريق عرف الحق �إال �إذا كان هناك دليل وا�ضح على �أن هذا ما
ق�صده الأطراف .هذا الدليل الوا�ضح ميكن �أن جنده يف الأقوال ال�صريحة للأطراف ب�أن العرف
اجلديد قد َع َد َل املعاهدة .ويف غياب هذه الأقوال ال�صريحة املتعلقة بالتعديل ،فانه ميكن االعتماد
 - 17حمكمة العدل الدولية ،الر�أي اال�ست�شاري يف ق�ضية ناميبيا ،انظر:

Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South
West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) (,Advisory Opinion,
I.C.J. Reports 1971, p. 16.) para, 22. p.22: «This procedure followed by the Security Council,
which has continued unchanged after the amendment in 1965 of Article 27 of the Charter,
has been generally accepted by Members of the United Nations and evidences a general
»practice of that Organization.

 - 18بالقطع ال يوجد ما مينع من ن�ش�أة قواعد عرفية جديدة لت�سهيل تنفيذ املعاهدة.
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على املمار�سة املحددة العامة وامل�ستمرة من قبل الأطراف 19والتى ُتظهر نيتهم يف تعديل �أو انهاء
ن�صو�ص يف املعاهدة 20.وعلى ذلك يمُ كن تعديل معاهدة عن طريق عرف جديد بال�شروط التالية:
�أ� -إذا كان العرف ال يتم�شى مع ن�صو�ص املعاهدة,
ب� -إذا كان العرف ُملزم ًا بالن�سبة لكل الأطراف يف املعاهدة� ،أو ُملزم ًا لبع�ض الأطراف وال ي�ؤثر
على متتع الأطراف الأخرى بحقوقهم طبق ًا للمعاهدة،
ج� -إذا كانت نية الأطراف وا�ضحة يف الإنهاء �أو التعديل �سواء بالقول �أم باملمار�سة.
مفاد ما تقدم� ،أن العرف واملعاهدة يجوز لأيهما تعديل الآخر ،مما ي�ؤكد على �أنهما مت�ساويان
يف القيمة القانونية.
خال�صة
من جمموع ما تقدم ،نخل�ص �إىل �أن التدرج بني القواعد هو خ�صي�صة لأنظمة القانون الداخلى،
ويت�أ�س�س على تدرج �أجهزة الدولة التى ُت�صدر القواعد القانونية وعلى وجود ن�ص ت�شريعى ي�ضع
تدرجا بني م�صادر القانون� .أما بالن�سبة للقانون الدويل ،فال يوجد تدرج ر�سمى بني القواعد
الواردة يف امل�صادر الأ�صلية للقانون الدويل ،حيث ال يوجد ن�ص ر�سمي بذلك ،ولذلك ،فكمبد�أ
عام ،تتمتع كل قواعد القانون الدويل بالقوة الإلزامية نف�سها ب�صرف النظر عن م�صادرها.

� - 19إذا �صدرت الأقوال �أو املمار�سة عن كل �أطراف املعاهدة ،ف�إن هذا �سيكون دلي ًال وا�ضح ًا على تعديل املعاهدة عن
طريق العرف اجلديد� .أما �إذا �صدرت الأقوال �أو املمار�سة من بع�ض �أطراف املعاهدة ،ف�إن التعديل يجوز ب�شرط� :أ -عدم
اعرتا�ض الأطراف الأخرى ،ب� -أال ي�ؤثر على متتع الأطراف الأخرى بحقوقهم �أو �أداء التزاماتهم طبق ًا للمعاهدة ،ج� -أال
يتعار�ض مع مو�ضوع املعاهدة والغر�ض منها( .هذه ال�شروط على غرار ما جاء باملادتني  41و  58من اتفاقية فيينا لقانون
املعاهدات)..
 - 20يف كل احلاالت الذى ُيعتد به هو املمار�سة املتبعة من قبل �أطراف املعاهدة ،يف تعامالتهم بع�ضهم مع بع�ض وكذلك مع
الدول التى لي�ست �أطرافا يف املعاهدة .وال تُعدل املعاهدة عن طريق املمار�سات املتبعة فيما بني الدول الغري(غري الأطراف يف
املعاهدة).

22

تدرج قواعد القانون الدويل العام

املبحث الثانى
التدرج بني م�صادر القانون الدويل العام يف املمار�سة الدولية
تن�ص املادة  38من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية على ما يلى - 1« :وظيفة املحكمة �أن
تف�صل يف املنازعات التي ترفع �إليها وفقا لأحكام القانون الدويل ،وهى تطبق يف هذا ال�ش�أن:
(�أ) االتفاقات الدولية العامة واخلا�صة التي ت�ضع قواعد معرتف ًا بها �صراحة من جانب الدول
املتنازعة،
(ب) العادات الدولية املرعية املعتربة مبثابة قانون دل عليه تواتر اال�ستعمال،
(ج) مبادئ القانون العامة التي �أقرتها الأمم املتمدنة،
(د) �أحكام املحاكم ومذاهب كبار امل�ؤلفني يف القانون العام يف خمتلف الأمم ،ويعترب هذا �أو
ذاك م�صدر ًا احتياطي ًا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة �أحكام املادة .59
 - 2ال يرتتب على الن�ص املتقدم ذكره �أي �إخالل مبا للمحكمة من �سلطة الف�صل يف
21
الق�ضية وفق ًا ملبادئ العدل والإن�صاف متى وافق �أطراف الدعوى على ذلك».
م�صادر القانون الدويل العام
ُتقدم املادة  38توجيه ًا �أو �إر�شاد ًا بالن�سبة لكيف و�أين جند القانون الدويل ،ولهذا ال تذكر
م�صادر القانون الدويل على �سبيل احل�صر ،فالفقرة الأوىل من املادة تذكر �أمثلة للم�صادر التى
على �أ�سا�سها تف�صل حمكمة العدل الدولية يف الق�ضايا املحالة �إليها .وعلى ذلك ،لي�ست امل�صادر
الأ�صلية الثالثة املذكورة يف املادة ( 38املعاهدات والعرف واملبادئ العامة للقانون) هى امل�صادر
الوحيدة للقانون الدويل العام ،بل هناك م�صادر �أ�صلية �أخرى (كقرارات املنظمات الدولية).
يف الوقت نف�سه ،ن�صت املادة  38على م�صادر �أخرى للقانون الدويل (الأحكام الق�ضائية والفقه
 - 21تن�ص املادة  83من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية على ما يلي:

1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such
disputes as are submitted to it, shall apply: a. international conventions, whether
general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting
;states; b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law
c. the general principles of law recognized by civilized nations; d. subject to the
provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly
qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination
of rules of law. 2. This provision shall not prejudice the power of the Court to decide
a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto.
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والعدالة) ،وقررت �أنه ال ُيرجع لهذه امل�صادر �إال ب�صفة احتياطية.
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وال تن�ص املادة  38على تدرج بني امل�صادر الأ�صلية ،كذلك ال تن�ص على تدرج فيما بني امل�صادر
االحتياطية .ومن ثم ،عمل الفقه على درا�سة العالقة بني امل�صادر كافة من ناحية املمار�سة العملية
للو�صول �إىل و�ضع ترتيب فيما بينها عند تطبيقها .ونبحث هذه العالقات تباع ًا؛ فنعر�ض �أو ًال
للعالقة بني امل�صادر الأ�صلية ،ثم نعر�ض ثاني ًا للعالقة بني امل�صادر االحتياطية ،ثم نعر�ض ثالث ًا
23
للعالقة بني امل�صادر الأ�صلية وامل�صادر االحتياطية.
�أو ًال :العالقة بني امل�صادر الأ�صلية
كما جاء �سابق ًا ،املبد�أ العام هو ت�ساوى القواعد الدولية يف القوة الإلزامية ،وعلى وجه اخل�صو�ص
ت�ساوى القواعد االتفاقية والقواعد العرفية؛ ف ُيمكن تعديل املعاهدة �أو العرف عن طريق الآخر؛
فكالهما له القوة امللزمة نف�سها .ويف �ضوء ما �سبق ،يثور الت�سا�ؤل :عند تعار�ض القواعد الواردة
يف امل�صادر املختلفة؛ �أيها ُتطبق؟ فعلى �سبيل املثال� ،إذا كانت هناك قاعدتان دوليتان – �إحداهما
قاعدة وردت يف معاهدة والأخرى قاعدة عرفية – وهما قابلتان للتطبيق على واقعة معينة ،وكانتا
متعار�ضتني� ،أيهما ُتطبق؟ ميكن الإجابة عن هذا الت�سا�ؤل من خالل املبادئ الفقهية املعرتف بها يف
القانونني الداخلى والدويل كو�سائل حلل التنازع بني القواعد؛ كمبد�أ القانون الالحق يلغى القانون
ال�سابق ،ومبد�أ التخ�صي�ص؛ وهذان املبد�أن من املبد�آن القانونية.
مبد�أ القانون الالحق يلغى القانون ال�سابق
ُيق�صد مببد�أ «القانون الالحق يلغى القانون ال�سابق» � lex posterior derogat prioriأنه
�إذا كانت هناك قاعدتان متعار�ضتان قابلتان للتطبيق على واقعة معينة ،ف�إن القاعدة املت�أخرة يف
ن�ش�أتها هي التى ت�سمو �إال �إذا ق�صد الأطراف خالف ذلك.
فمادامت القواعد الدولية مت�ساوية ،ف�إنه يمُ كن اللجوء �إىل هذا املبد�أ لتحديد �أى القواعد ي�سبق
غريه يف التطبيق .وعلى ذلك �إذا ن�ش�أ عرف جديد وكان متعار�ض ًا مع قاعدة وردت يف معاهدة ،ف�إن
ُ - 22يق�صد بكلمة “امل�صادر” :امل�صادر ال�شكلية التى من خاللها يمُ كن معرفة قواعد القانون الدويل العام ،فامل�صادر ال�شكلية
هي امل�صادر الو�صفية التى ُيرجع �إليها عند الف�صل يف املنازعات الدولية .ومن ثم لي�س املق�صود امل�صادر غري املبا�شرة التى
�أدت �إىل وجود قواعد القانون الدويل العام مثل الأخالق والت�ضامن االجتماعى.
 - 23راجع :د .وائل �أحمد عالم ،تنازع القواعد يف القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية� ،2008 ،ص .169- 162
وانظر بخ�صو�ص و�ضع نظرية جديدة للتدرج:

Harlan Grant Cohen, Finding International Law: Rethinking the Doctrine of Sources, Iowa
Law Review, November, 2007, Vol. 93, pp. 67-129.
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العرف اجلديد هو الذى ُيطبق ،كذلك �إذا ن�ش�أ مبد�أ عام للقانون اجلديد ،وكان متعار�ض ًا مع عرف
�سابق ،ف�إن املبد�أ العام هو الذى ُيطبق .وهكذا املت�أخر هو الذى ُيطبق ،مادام الأطراف مل يق�صدوا
خالف ذلك.
غري �أن تطبيق مبد�أ القانون الالحق يلغى القانون ال�سابق يكون �صعب ًا ،وذلك لأن العرف واملبادئ
العامة للقانون ي�أتيان للوجود على نحو متدرج ،ومن ثم من ال�صعب الإ�شارة �إىل تاريخ حمدد
لن�ش�أتهما .فالعرف قواعد غري مكتوبة ال تظهر يف نقطة زمنية معينة ،و�إمنا تظهر على نحو متدرج.
ولذلك ي�صعب حتديد ما �إذا كان الحق ًا زمني ًا �أم �سابق ًا على قاعدة �أخرى .كذلك ف�إن املبادئ العامة
للقانون ب�سبب طبيعتها الوا�سعة ي�صعب حتديد زمن ن�ش�أتها .ولذلك ف�إن �إعمال مبد�أ “القانون
الالحق يلغى القانون ال�سابق” لتحديد العالقة بني القواعد الدولية يكون �صعب ًا.
مبد�أ التخ�صي�ص
يفرت�ض مبد�أ التخ�صي�ص (القاعدة اخلا�صة ُتق َّدم على القاعدة العامة) lex specialis
� derogat generaliأن ال�سلطة التى ت�ضع قاعدة عامة ترتك املجال مفتوح ًا لتطبيق قواعد

�أكرث تخ�صي�ص ًا تكون بالفعل موجودة� ،أو ميكن �أن تن�ش�أ يف امل�ستقبل� .أى �أنه عندما توجد قاعدتان
دوليتان – �إحداهما عامة والأخرى خا�صة  -وهما قابلتان للتطبيق على واقعة معينة ،ف�إن القاعدة
24
اخلا�صة هى التى ُتطبق.

ويف تربير العمل بهذا املبد�أ على امل�ستوى الدويل ،يقول جرو�سيو�س �إنه بني االتفاقات املتكافئة
“يجب �أن ُتعطى الأولوية لالتفاق الأكرث خ�صو�صية ومراعاة للمو�ضوع حمل الواقعة؛ فالن�صو�ص
اخلا�صة تكون عادة �أكرث فعالية عن الن�صو�ص العامة25 ”.ومفاد ما تقدم� ،أنه يجب �إعطاء الأولوية
للقاعدة اخلا�صة لأنها �أكرث مراعاة للظروف اخلا�صة بالأطراف ,كما �أنها �أكرث فعالية حيث ت�أخذ
26
بعني االعتبار املو�ضوع عن قرب.
 - 24راجع:

Anja Lindroos, Addressing Norm Conflicts in a Fragmented Legal System: The Doctrine of
Lex Specialts, Nordic Journal of International Law, 2005, vol. 74, pp. 27-66; Georges Scelle,
Manuel de droit international public, Paris: Domat-Montchrestien, 1948, pp. 642-643.

 - 25راجع:

Hugo Grotius, The rights of war and peace: including the law of nature and of nations.
Translated by Archibald Colin Campbell, 1901, New York: M.W. Dunne, p.193: «Among
those treaties, which, ..., are equal, the preference is given to such as are more particular, and
approach nearer to the point in question. For where particulars are stated, the case is clearer,
»and requires fewer exceptions than general rules do.

 - 26كذلك �أخذت جلنة القانون الدويل باملبد�أ يف م�شروعها حول م�سئولية الدول عن الأفعال غري امل�شروعة دولي ًا؛ فتن�ص

25

كما طبقت حمكمة العدل الدولية مبد�أ التخ�صي�ص يف ق�ضية غاب�سيكوفو – ناجيمارو�س ،حيث
وجدت املحكمة �أن معاهدة  1977بني املجر و�سلوفاكيا مازالت �سارية املفعول ،ومن ثم فهى حتكم
العالقة بني الطرفني .ووجدت كذلك �أن العالقة بني الطرفني حتكمها �أي�ض ًا قواعد اتفاقيات
�أخرى ت�ضم الدولتني ،وقواعد م�سئولية الدول .ويف التف�ضيل بني هذه القواعد ،انتهت املحكمة �إىل
�أن العالقة بني الطرفني “قبل كل �شيء ،حمكومة بالقواعد القابلة للتطبيق يف معاهدة 1977
ً 27
باعتبارها قانون ًا خا�صا”.
ويالحظ �أن العمومية واخل�صو�صية هي �أمور ن�سبية ولي�ست مطلقة ،ولذلك ف�إن حتديد
اخل�صو�صية يكون على م�ستويني:
- 1عدد الدول الأطراف؛ فاملعاهدة تكون القانون اخلا�ص �إذا كان عدد الدول الأطراف فيها
�أقل من عددهم يف معاهدة ثانية ت�ضم الدول الأطراف يف املعاهدة الأوىل بالإ�ضافة �إىل دول
�أخرى.
- 2مو�ضوع املعاهدة �أو القاعدة؛ ف�إذا كان املو�ضوع يف قاعدة �أكرث و�صف ًا وحتديد ًا ،ف�إن هذه
القاعدة ُتع ُّد القاعدة اخلا�صة.
مبد�أ التخ�صي�ص كو�سيلة لتحديد العالقة بني م�صادر القانون الدويل
يتمتع مبد�أ التخ�صي�ص ب�أهمية كبرية يف القانون الدويل؛ فب�سبب الغياب الر�أ�سى للت�شريع يف
القانون الدويل ،تتمتع القواعد الدولية بالقيمة القانونية نف�سها ،ومن ثم تن�ش�أ حاجة �ضرورية
لتحديد العالقة بني هذه القواعد الواردة يف م�صادر القانون الدويل العام؛ وهذه املهمة يقوم بها
مبد�أ التخ�صي�ص 28.فبناء على هذا املبد�أ ،ف�إن القاعدة الأكرث تخ�ص�ص ًا هى التى ُتطبق .ف�إذا
كانت هناك قاعدة عرفية �أكرث حتديد ًا عن املعاهدة� ،أو كان هناك عرف خا�ص ُملزم لعدد �صغري
املادة  55املتعلقة مببد�أ التخ�صي�ص على �أنه “ال ت�سرى �أحكام هذه املواد حيثما تكون وبقدر ما تكون ال�شروط املت�صلة بوجود
فعل غري م�شروع دولي ًا� ,أو م�ضمون امل�سئولية الدولية للدولة� ,أو �إعمال هذه امل�سئولية ,منظمة مبوجب قواعد خا�صة من قواعد
القانون الدويل ”.وتُقرر هذه املادة �أولوية القواعد اخلا�صة للم�سئولية الدولية الواردة يف اتفاقية دولية على القواعد العامة
للم�سئولية الدولية للدولة كما جاءت يف م�شروع اللجنة حول م�سئولية الدول عن الأفعال غري امل�شروعة دولي ًا .انظر:

Report of the ILC, 53rd Session (23 April – 1 June and 2 July – 10 August 2001), General
.Assembly, Official Records, 56th Session, Supplement No. 10 (A/56/10), p. 356

 - 27الق�ضية املتعلقة مب�شروع غابت�شيكوفو – ناغيمارو�س (املجر�/سلوفاكيا)

Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), ICJ Reports 1997, Judgment of 25
September 1997, para. 132: «but it is governed above all by the applicable rules of
»the 1977 Treaty as a lex specialis.

 - 28مل تن�ص اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات على مبد�أ التخ�صي�ص.
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من الدول يتعار�ض مع معاهدة متعددة الأطراف (ت�ضم الدول ال�سابقة بالإ�ضافة لدول �أخرى)،
ففي مثل هذه الأحوال ،مبد�أ التخ�صي�ص ي�ؤدى �إىل �أن القاعدة العرفية ت�سمو على املعاهدة .كذلك
املبادئ العامة للقانون ميكن �أحيان ًا �أن تكون �أكرث خ�صو�صية عن املبادئ العري�ضة الواردة يف
املعاهدات �أو القانون العريف ،ومن ثم ،يف هذه احلاالت ،ي�ؤدى مبد�أ التخ�صي�ص �إىل �أن املبادئ
العامة للقانون تكون لها الأولوية عن املعاهدات والعرف.
غري �أنه من الناحية العملية ،جند غالب ًا القواعد العرفية �أكرث عمومية عن املعاهدات ،واملبادئ
العامة للقانون �أكرث عمومية عن العرف .ولذلك يف املمار�سة الدولية ،املعاهدات �ست�سبق العرف
الذى بدوره �سي�سبق املبادئ العامة للقانون.
�أ�سبقية املعاهدة على العرف
يف املمار�سة ،يكون مو�ضوع املعاهدة �أكرث حتديد ًا عن القاعدة العرفية� ،أو يكون عدد الدول
امللتزمة مبعاهدة �أقل من عدد الدول امللتزمة بعرف دوىل ( ُم ِلزم للدول امللتزمة بهذه املعاهدة
بالإ�ضافة �إىل دول �أخرى) .وعلى ذلك ،ف�إن القواعد الواردة يف املعاهدة تكون �أكرث تخ�صي�ص ًا
من القواعد العرفية ،ومن ثم تكون القواعد االتفاقية هى القانون اخلا�ص lex specialis
والقواعد العرفية هى القانون العام � .lex generalisأى �أنه على الرغم من �أنه ال يوجد تدرج
هرمى بني املعاهدة والعرف� ،إال �أنه يف املمار�سة �سنجد �أن املعاهدة ُتق َّدم على العرف 29.وقد �أكدت
حمكمة العدل الدولية �أ�سبقية املعاهدة على العرف يف ق�ضية نيكارجوا؛ فقالت« :ب�صفة عامة ،ملا
كانت القواعد الواردة يف املعاهدة قواعد تخ�صي�ص ،ف�إنه من غري املالئم �أن ُتقدم الدولة مطالبة
ا�ستناد ًا �إىل قاعدة للقانون العريف �إذا كانت توجد بالفعل معاهدة تن�ص على و�سائل لت�سوية هذه
املطالبة 30».كذلك �أكد معهد القانون الدويل �أ�سبقية املعاهدة على العرف فذكر« :ال يوجد تدرج
هرمى �سابق بني املعاهدة والعرف كم�صادر للقانون الدويل .ومع ذلك ،يف تطبيق القانون الدويل،
ُتقدم القواعد ذات ال�صلة امل�ستمدة من معاهدة بني الأطراف على القواعد امل�ستمدة من القانون
 - 29على ماهر ,القانون الدويل العام ,مطبعة االعتماد ,م�صر� ,1924 – 1342 ,ص “ :52 – 51لي�ست الينابيع
التى ذكرناها من جهة القيمة القانونية �سواء ف�إذا قام نزاع بني دولتني فلإيجاد حل له يرجع �أوال �إىل املعاهدات ف�إن مل
تكن ف�إىل العادات و�إن مل تكن ف�إىل قواعد القانون الطبيعى املدونة يف كتب الفقهاء”.
 - 30الق�ضية املتعلقة بالأن�شطة الع�سكرية و�شبه الع�سكرية يف نيكارجوا و�ضدها (نيكارجوا �ضد الواليات املتحدة الأمريكية)
(جوهر الق�ضية)

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United
States of America), Merits, ICJ Reports 1986, Judgment of 27 June 1986, p. 137,
para. 274: «In general, treaty rules being lex specialis, it would not appropriate that
a State should bring a claim based on a customary-law rule if it has by treaty already
»provided means for settlement of such a claim.

27

العريف».

31

�أ�سبقية العرف على املبادئ العامة للقانون
تتمتع املبادئ العامة للقانون 32بالقيمة القانونية التى تتمتع بها امل�صادر الأخرى للقانون الدويل.
ولقد طبقت حمكمة العدل الدولية املبادئ العامة للقانون يف ق�ضية م�ضيق كورفو حيث �أجازت
اللجوء �إىل “�أدلة الإثبات غري املبا�شرة املعرتف بها يف كل �أنظمة القانون33 ”.ومن �أمثلة املبادئ
العامة للقانون :مبد�أ احل�صانة الدبلوما�سية ،ومبد�أ حرية �أعاىل البحار ،ومبد�أ وجوب الوفاء
بالعهد ،ومبد�أ امل�ساواة بني الدول ,ومبد�أ عدم جواز التع�سف يف ا�ستعمال احلق ,واملبادئ املتعلقة
بامل�سئولية وال�سيادة ،وغريها34 .واملبادئ العامة للقانون مبادئ عري�ضة تت�صف بالعمومية التى
ت�ساعد على “ملء الفراغات” املرتوكة مفتوحة من ِقبل معاهدة �أو عرف وذلك بهدف جتنب عدم
احلكم يف ق�ضية ما � .non liquetأى �أن املبادئ العامة للقانون ميكن تطبيقها يف حالة غياب
قواعد � -أو على الأقل قواعد حمددة – يف قانون املعاهدة �أو يف القانون العريف .وكذلك ميكن
ا�ستخدام املبادئ العامة للقانون لتف�سري املعاهدات والعرف.
وب�سبب هذه العمومية ،ف�إن املبادئ العامة للقانون ُت�ستبعد غالبا عن طريق قواعد �أكرث تخ�صي�ص ًا
وذلك تطبيقا لقاعدة التخ�صي�ص .ولذلك ,ف�إن املعاهدة والعرف ي�سبقان يف التطبيق املبادئ
العامة للقانون.
 - 31معهد القانون الدويل يف قراره ال�سابق؛ حيث ين�ص البند  11على الت�سل�سل الهرمى للم�صادر:
Conclusion 11: Hierarchy of sources “There is no a priori hierarchy between
treaty and custom as sources of international law. However, in the application

of international law, relevant norms driving from a treaty will prevail between the parties
”over norms driving from customary law.

 - 32م�صطلح “املبادئ العامة للقانون” ميكن �أن ي�شري �إىل واحد من معنيني خمتلفني وهما املبادئ العامة للقانون الدويل،
واملبادئ العامة امل�ستمدة من القانون الداخلى ،بع�ض املبادئ تكون باملعنيني ولكن لي�س كلها ,و�أغلب الفقه على �أن املق�صود بها
جمموعة املبادئ العامة والأ�سا�سية املعرتف بها يف القوانني الداخلية.
 - 33حمكمة العدل الدولية ،ق�ضية م�ضيق كورفو� 9 ،أبريل 1949

Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), «Corfu
Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C.J. Reports 1949, P. 4.», p. 18: «This indirect
»evidence is admitted in all systems of law.

 - 34للتمييز بني العرف واملبادئ العامة للقانون؛ انظر :د .حممد حافظ غامن ،مبادئ القانون الدويل العام ،درا�سة ل�ضوابطه
الأ�صولية ولأحكامه العامة ،مطبعة نه�ضة م�صر ،القاهرة ،ط � ،1956 ،1ص “ :98- 97لأن هناك فارقا بني العرف
مبادئ القانون العامة ،فلكى تكون القاعدة عرفا دوليا ي�شرتط �أن يتكرر تطبيقها من جانب الدول  ...يف حني �أن القا�ضى
الدويل قد يطبق للمرة الأوىل مبد�أ من مبادئ القانون العامة على عالقة دولية ال يوجد ب�ش�أنها عرف �أو معاهدة”.
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وقد �أكدت حمكمة العدل الدولية �أ�سبقية العرف على املبادئ العامة للقانون يف الق�ضية املتعلقة
بحق املرور فوق الإقليم الهندى ،حيث ا�ستندت الربتغال  -لدعم مطالبها املتعلقة بحق املرور � -إىل
عرف دوىل عام ،وكذلك �إىل مبادئ عامة للقانون .فقد وجدت املحكمة �أن هناك عرف ًا (ممار�سة)
مقبو ًال من الدول املعنية (الهند وبريطانيا والربتغال) ُيقر حق املرور العابر عرب الأرا�ضي الهندية،
ولذلك مل تر املحكمة �أنه من ال�ضروري �أن تبحث ما �إذا كانت مبادئ القانون العامة ت�ؤدي �إىل
النتيجة نف�سها �أم ال .وهذا ما ذكرته املحكمة فقالت “عندما جتد املحكمة ممار�سة متبعة على نح ٍو
وا�ضح بني دولتني والتى تكون مقبولة من جانب الأطراف كحاكمة للعالقات بينها ،ف�إن املحكمة
يجب �أن ُتعطى لهذه املمار�سة دور ًا حا�سم ًا بخ�صو�ص حتديد حقوق الأطراف والتزاماتها املحددة.
35
هذه املمار�سة املعينة يجب �أن ُتق َّدم على �أي قواعد عامة”.
تدرج امل�صادر الأ�صلية من حيث التطبيق
مما تقدم ،ميكن فهم العالقة العملية بني م�صادر القانون الدويل عن طريق مبد�أ التخ�صي�ص,
حيث �ستعطى املمار�سة الأولوية للقاعدة الأكرث تخ�ص�ص ًا ،ولذلك �ستتقدم املعاهدة على العرف
والذى بدوره يتقدم على املبادئ العامة للقانون.
وهذا التدرج هو ما تك�شف عنه املمار�سة الدولية ،وهو يعك�س ر�ضا �أو موافقة الدولة �أو الطريقة
التى تتعامل بها الدول مع هذه امل�صادر .ولذلك م�شكلة تدرج م�صادر القانون الدويل نادر ًا ما �أدت
�إىل �صعوبات يف املمار�سة .فاملعاهدات عادة ُتظهر بو�ضوح القاعدة القانونية ،لأنها تكون يف �شكل
مكتوب ،ف�إنه ي�سهل التعرف عليها ،كما �أنها تت�سم بالتحديد .وهى تكون غالب ًا �أكرث و�ضوح ًا يف
كلماتها و�أكرث حتديد ًا يف قبولها عن باقي امل�صادر الأخرى للقانون الدويل.
وعلى ذلك ،ميكن فهم ترتيب امل�صادر يف املادة  1/38من النظام الأ�سا�سى ملحكمة العدل
الدولية على �أنه يعك�س قاعدة التخ�صي�ص .فعلى الرغم من �أن هذه املادة ال تتحدث عن �أي تدرج
�أو �أولوية �إال �أنه ميكن النظر �إىل الرتتيب الوارد فيها على �أنه نوع من التدرج من ناحية التطبيق� .أى
�أنه عند وجود تنازع بني قاعدة وردت يف معاهدة وقاعدة عرفية ،ف�إن القاعدة الواردة يف املعاهدة
هى التى �ستُطبق على �أ�سا�س �أنها الأكرث و�ضوح ًا وتخ�صي�ص ًا .وكذلك عند وجود تنازع بني قاعدة
 - 35الق�ضية املتعلقة بحق املرور فوق الإقليم الهندي (جوهر الق�ضية)

Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India), ICJ Reports 1960, Judgment
of 12 April 1960, Merits, p. 44: «The Court finds a practice clearly established between
two states which was accepted by the Parties as governing the relations between them, the
Court must attribute decisive effect to that practice for the purpose of determining their
specific rights and obligations. Such a particular practice must prevail over any general
»rules.
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عرفية ومبد�أ عام للقانون ،ف�إن القاعدة العرفية هى التى �ستطبق.

36

ثاني ًا :العالقة بني امل�صادر االحتياطية للقانون الدويل العام
بالإ�ضافة �إىل امل�صادر الأ�صلية ،ن�صت املادة  38من النظام الأ�سا�سى ملحكمة العدل الدولية
على امل�صادر االحتياطية للقانون الدويل .ووفق ًا لهذه املادة ،ال يوجد تدرج بني هذه امل�صادر؛ �أى
�أنها تتمتع بالقيمة القانونية نف�سها .وتتمثل امل�صادر االحتياطية فيما يلى:
()1الأحكام الق�ضائية
ال ُيعد الق�ضاء م�صدر ًا �أ�صلي ًا لقواعد القانون الدويل ،لأن القا�ضي تكون مهمته مق�صورة على
تطبيق القانون ولي�س �صنعه .وت�شمل الأحكام الق�ضائية ك ًال من �أحكام املحاكم الدولية و�أحكام
املحاكم الوطنية .وتتمتع هذه الأحكام بقيمة قانونية واحدة؛ �أى �أن �أحكام املحاكم الدولية ال تتمتع
37
ب�أية �أولوية على �أحكام املحاكم الداخلية.
(�)2آراء �شراح القانون الدويل
ي�ؤدي الفقه الدويل دور ًا كبري ًا يف القانون الدويل ،غري �أنه لي�س م�صدر ًا �أ�صلي ًا ،و�إمنا ُيرجع
�إليه لتف�سري وحتديد املق�صود بقواعد القانون الدويل والتعرف عليها 38.وتتمتع �آراء الفقه بالقيمة
القانونية نف�سها للأحكام الق�ضائية .وينح�صر التمييز بينهما يف قوة الت�سبيب؛ فبخ�صو�ص م�س�ألة
معينة� ،إذا كانت الأ�سباب التى ُب ِن َى عليها الر�أى الفقهى �أقوى من �أ�سباب احلكم الق�ضائى ،ف�إن
الر�أي الفقهي �سيكون الأوىل باالتباع ،والعك�س �صحيح �أي�ض ًا .و ُيالحظ �أنه يف املمار�سة الدولية ،ال
يوجد ما ُيقرر �أ�سبقية لأحدهما على الآخر؛ فكما توجد �أحكام ق�ضائية كان لها دور كبري يف تف�سري
وتو�ضيح قواعد القانون الدويل ،ف�إن هناك فقهاء متميزين يف القانون الدويل كان لهم دور عظيم
يف بيان وتف�سري القواعد الدولية .وخال�صة ما �سبق� ،أن الفقه والق�ضاء يجب معاملتهما على قدم
امل�ساواة.
 - 36د� .إبراهيم حممد العنانى ,القانون الدويل العام ,دار النه�ضة العربية ,الطبعة اخلام�سة� ،2005 – 2004 ,ص :21
“وجدير بالذكر �أنه ال ينبغى �أن ي�ستند �إىل هذا الن�ص للقول بوجود تدرج بني م�صادر القانون الدويل ،و�إمنا كل ما يتجه �إليه
حكم الن�ص هو بيان ترتيب امل�صادر من حيث ترتيب الرجوع �إليها من جانب القا�ضى الدويل ،مادام ال يوجد اتفاق مغاير بني
�أطراف اخل�صومة� .أى �أن لأطراف اخل�صومة وب�إرادتهم احلرة االتفاق على الف�صل يف نزاعهم وفق قواعد �أو بتحديد م�صادر
لها دون مراعاة لذات الرتتيب الوارد يف املادة  83من النظام الأ�سا�سى ملحكمة العدل الدولية”.
 - 37على الرغم من �أن حمكمة العدل الدولية ت�شري �إىل �أحكامها و�آرائها اال�ست�شارية �إىل �أن هذا ال يعنى �أن املحكمة ُملزَمة باتباع
ق�ضائها ال�سابق؛ فاملحكمة ال ت�أخذ بنظام ال�سوابق الق�ضائية املعروف يف نظام القانون العام .The common law
 - 38د .حممد حافظ غامن ،مبادئ القانون الدويل العام� ،ص “ :99غري �أنه يجب التحرز عند الرجوع لأقوال الفقهاء لأنها
كثري ًا ما تكون م�شبعة بالروح الوطنية وال يكون الغر�ض منها �إال ت�أييد ال�سيا�سة الوطنية لدولة الفقيه”.
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و�ضع قواعد العدالة يف التدرج الهرمي
طبق ًا للمادة  2/38من النظام الأ�سا�سى ملحكمة العدل الدولية ،يجوز الف�صل يف الق�ضايا وفقا
ملبادئ العدل والإن�صاف39 .غري �أن هذا الأمر ُمقيد بوجوب موافقة الدول املتنازعة مقدم ًا على
ذلك� .أى �أنه ال ميكن للمحكمة �أن تلج�أ ملبادئ العدل والإن�صاف لت�ستمد منها احلكم القانونى �إال
�إذا رخ�صت لها الدول املتنازعة القيام بهذا الأمر40 .ولذلك ،ف�إن و�ضع العدالة يف تدرج م�صادر
القانون الدويل يكون �أقل على نحو وا�ضح متام ًا.
ثالث ًا :التدرج بني امل�صادر الأ�صلية وامل�صادر االحتياطية
ن�صت املادة  38على �أن امل�صادر االحتياطية ُيرجع �إليها لتحديد املق�صود بقواعد القانون؛
�أى �أنه ال ميكن للقا�ضى �أن يحكم وفق ًا مل�صدر احتياطي فح�سب ،بل يجب عليه اال�ستناد للقواعد
الواردة يف امل�صادر الأ�صلية ،ثم له �أن ي�ؤيد ذلك باللجوء �إىل امل�صادر االحتياطية.
وال تن�شئ امل�صادر االحتياطية القانون ،ولكن هي فقط تعترب دلي ًال ثانوي ًا وغري مبا�شر على
القواعد املن�ش�أة عن طريق امل�صادر الأ�صلية (املعاهدات والعرف واملبادئ العامة للقانون) .ولذلك
ف�إن امل�صادر االحتياطية تتمتع بقيمة �أقل يف التدرج الهرمى عن امل�صادر الأ�صلية .وعلى ذلك �إذا
ابتكر حكم ق�ضائي �أو فقيه دويل قاعدة دولية جديدة – لي�ست م�ستمدة من معاهدة وال ُت�شكل عرف ًا
�أو مبد�أ عام ًا للقانون – ف�إنها تكون يف و�ضع �أدنى من القواعد االتفاقية والقواعد العرفية واملبادئ
العامة للقانون.
خال�صة
من جمموع ما تقدم ،نخل�ص �إىل �أنه وفق ًا للمادة  38من النظام الأ�سا�سى ملحكمة العدل الدولية
يوجد تدرج بني القواعد؛ فت�أتي �أو ًال القواعد الواردة يف م�صادر القانون الدويل الأ�صلية ثم القواعد
الواردة يف م�صادر القانون الدويل االحتياطية ثم العدالة� .أما فيما بني امل�صادر الأ�صلية ،فال يوجد
تدرج .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنه يف املمار�سة الدولية ،يوجد تدرج يف تطبيق القانون الدويل .وهذا
التدرج غري الر�سمي ال يوجد يف معاهدة �أو عرف �أو غري ذلك ،و�إمنا يوجد على �أ�سا�س اعتبارات
 - 39د .حممد حافظ غامن ،مبادئ القانون الدويل العام� ،ص “ :102وميكن تعريف العدالة ب�أنها جمموعة من املبادئ يوحى
بها العقل وحكمة الت�شريع”.
 - 40يف حالة �سماح الدول املتنازعة للمحكمة باللجوء �إىل قواعد العدالة ،ف�إن املحكمة ت�ستخدم قواعد ومبادئ العدالة يف عمل
ا�ستثناءات معقولة ومقبولة منطقي ًا على القاعدة القانونية ،على �أ�سا�س �أن اال�ستثناء العادل هو �أكرث تخ�صي�ص ًا من القاعدة
ومن ثم يجب �إعماله وفقا لقاعدة التخ�صي�ص.
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عملية يلعب مبد�أ التخ�صي�ص دور ًا �أ�سا�سي ًا فيها .فمن الناحية العملية� ،ستُعطى الأ�سبقية للم�صدر
الأكرث تخ�ص�ص ًا ،ومن ثم ميكن �أن ُيعرب بدرجة كبرية عما ان�صرفت �إليه �إرادة الأطراف .وعلى
ذلك ،ميكن و�ضع عالقة بني امل�صادر املختلفة للقانون الدويل العام؛ فالقواعد الواردة يف املعاهدة
ت�سبق القواعد العرفية التي ت�سبق املبادئ العامة للقانون.
املبحث الثالث
التدرج بني القواعد الآمرة وغريها من القواعد الدولية
من ال�صعب �أن نتخيل جمتمع ًا ما � -سوا ًء من الأفراد �أم من الدول  -ال ي�ضع القانون فيه �أية
حدود على حرية الت�صرف �أو حرية التعاقد .و�إمنا يف واقع الأمر ،يوجد يف كل جمتمع متح�ضر،
بع�ض قواعد القانون وكذلك بع�ض مبادئ الأخالق التى ال ُي�سمح للأفراد  -مبوجب القانون � -أن
يتجاهلوها �أو يخرجوا عليها .هذه القواعد ُت�شكل ما ُيعرف بالقواعد الآمرة التى ال يجوز مطلق ًا
االتفاق على خمالفتها �أو االنتقا�ص منها.
فكرة «القواعد الآمرة» يف القانون الدويل
يعرف القانون الدويل فكرة وجود قواعد ُم ِلزمة لكل الدول ال يجوز اخلروج عليها .وهذا ما
�أ�شارت �إليه حمكمة العدل الدولية؛ فقالت �إن« :املبادئ التى تت�ضمنها االتفاقية هى مبادئ معرتف
بها من ِقبل الأمم املتمدينة كمبادئ ملزمة للدول ،حتى بدون �أى التزام اتفاقي»� 41أي �أنه ب�صرف
النظر عن االن�ضمام التفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية ،ف�إن االلتزام بعدم ارتكاب الإبادة يكون
موجود ًا على نحو م�ستقل طبق ًا للقانون الدويل العام .كذلك �أ�شارت املحكمة �إىل مبادئ القانون
الدويل العريف التى ال يجوز اخلروج عليها؛ فقالت“ :هذه القواعد الأ�سا�سية ينبغى �أن تتقيد بها
جميع الدول �سواء �صدقت �أم مل ُت�صدق على االتفاقيات التى تت�ضمنها ،لأنها ُت�شكل مبادئ للقانون
الدويل العريف ال يجوز انتهاكها42 ”.ويت�ضح من ذلك� ،أن املحكمة ترى �أن هناك جمموعة من
 - 41حمكمة العدل الدولية ،فتوى التحفظات على اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
(1950-1951), Advisory Opinion of 28 May 1951. The principles underlying the Convention
are recognised by civilised nations as binding on States even without any conventional
obligation. It was intended that the Convention would be universal in scope. Its purpose is
purely humanitarian and civilising.

 - 42حمكمة العدل الدولية ،فتوى م�شروعية التهديد بالأ�سلحة النووية �أو ا�ستخدامها

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports 1996, Advisory Opinion
of 8 July 1996, p.257, para. 79: «These fundamental rules are to be observed by all States
whether or not they have ratified the conventions that contain them, because they constitute
»intransgressible principles of international customary law.
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القواعد يف القانون الدويل لها �أهمية كبرية ،وهذه القواعد ُم ِلزمة لكل الدول .وعلى الرغم من �أن
املحكمة مل ُت�سم هذه القواعد ،ف�إنها يف حقيقة الأمر تعنى بها القواعد الآمرة.
ومن الناحية التاريخية ،جند �أن الكيانات ال�سيا�سية  -عرب تاريخها الطويل – وكذلك الدول ،مل
تكن حرة ب�صفة مطلقة يف �أن تعقد ما ت�شاء من اتفاقات ،بل كان هناك دائم ًا �سقف لهذه احلرية
تمُ ثله جمموعة قواعد ُم ِلزمة م�ستمدة من الأعراف والأخالق .ولذلك ف�إن فكرة القواعد الآمرة ُتعد
�أقدم من القانون الدويل نف�سه.
تقنني القواعد الآمرة يف القانون الدويل
دخلت القواعد الآمرة «� peremptory normsأو « jus cogensيف القانون الدويل
االتفاقى من خالل اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات (املادتني  ،)64 ،53ثم �أكدها الق�ضاء (الدويل
والداخلى)؛ ف�أ�شارت حمكمة العدل الدولية �إىل القواعد الآمرة يف حكمها يف ق�ضية نيكارجوا عندما
ذكرت وجهة نظر جلنة القانون الدويل ب�أن «قانون ميثاق الأمم املتحدة املتعلق مبنع ا�ستخدام القوة
ُي�شكل يف حد ذاته مثا ًال بارز ًا لقاعدة يف القانون الدويل لها �صفة القاعدة الآمرة 43».كذلك �أ�شارت
املحكمة للقواعد الآمرة يف ق�ضية الأن�شطة الع�سكرية يف الكونغو (44 .)2006كما �أن الفقه الدويل
45
�أقر بوجود القواعد الآمرة يف القانون الدويل.
 - 43حمكمة العدل الدولية ،الق�ضية املتعلقة بالأن�شطة الع�سكرية و�شبه الع�سكرية يف نيكارجوا و�ضدها (نيكارجوا �ضد الواليات
املتحدة الأمريكية) (جوهر الق�ضية)

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States
of America), Merits, ICJ Reports 1986, Judgment of 27 June 1986, pp. 100-101, para. 190:
«The International Law Commission, …, expressed the view that «the law of the Charter
concerning the prohibition of the use of force in itself constitutes a conspicuous example of
a rule in international law having the character of jus cogens»… Nicaragua in its Memorial
… states that the principle prohibiting the use of force embodied in Article 2, paragraph 4,
of the Charter of the United Nations «has come to be recognized as jus cogens».The United
States, in its Counter Memorial …, found it material to quote the views of scholars that this
principle is a «universal norm», a «universal international law», a «universally recognized
principle of international law», and a» principle of jus cogens».

 - 44حمكمة العدل الدولية ،ق�ضية الأن�شطة الع�سكرية يف �إقليم الكونغو؛ انظر:

International Court of Justice (ICJ) on 3 February 2006, in the Armed Activities on the
Territory of the Congo (Democratic Republic of Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admis
sibility
القواعد الآمرة يف الآراء املنف�صلة واملخالفة لق�ضاة املحكمة..

 - 45انظر :د� .سليمان عبد املجيد ،النظرية العامة للقواعد الآمرة يف النظام القانونى الدويل ,دار النه�ضة العربية؛ د� .صالح
الدين عامر ،القواعد القانونية الدولية الآمرة يف ق�ضاء املحكمة الد�ستورية ،جملة الد�ستورية ،ال�سنة الأوىل ،العدد الثالث،
يوليو � ،3002ص 01-9؛ د .وائل عالم ،تنازع القواعد يف القانون الدويل العام� ،ص 111- 107؛

Georg Schwarzenberger, International Jus Cogens, Texas Law Review, 1964-1965, vol.
43, pp. 455–478; Christos L. Rozakis, The concept of jus cogens in the law of treaties,
Amsterdam, North-Holland Pub. Co.; New York, N.Y., 1976, pp. 1-43; Lauri Hannikainen,
Peremptory norms (jus cogens) in international law: historical development, criteria,
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�أهمية القواعد الآمرة يف القانون الدويل
القواعد الآمرة هى قواعد �ضرورية لوجود وا�ستمرار النظام العام الدويل �إذ �أنها ُتعرب عن
وجود جمموعة من القيم وامل�صالح العليا للمجتمع الدويل والتى بدونها تنهدم فكرة وجود «املجتمع
الدويل» وكذلك فكرة «النظام العام الدويل» .وتهدف القواعد الآمرة �إىل �ضمان �أن م�صالح املجتمع
الدويل ت�سمو على امل�صالح الفردية للدول.
تعريف القواعد الآمرة
على الرغم من �أن وجود القواعد الآمرة لي�س حمل خالف بني �أغلب الفقه الدويل� ،إال �أن
تعريفها ما يزال بعيد ًا عن الو�ضوح.
فقد عرفتها املادة  53من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات على النحو التاىل« :لأغرا�ض هذه
االتفاقيةُ ،تعترب قاعدة �آمرة من قواعد القانون الدويل العام القاعدة املقبولة واملعرتف بها من
اجلماعة الدولية ككل كقاعدة ال يجوز الإخالل بها وال يمُ كن تغيريها �إال بقاعدة الحقة من قواعد
46
القانون الدويل العام لها ذات ال�صفة».
ووفق ًا لهذا الن�صُ ،يتطلب �شرطان يف القاعدة حتى تكون �آمرة؛ �أولهما �أن تكون “معرتف ًا بها”
كقاعدة للقانون الدويل العام ،وثانيهما – وهو الأهم – “عدم جواز الإخالل بها �أو االنتقا�ص
47
منها”.
و ُيالحظ �أن املادة  53ال تحُ دد ما الذى يعترب قاعدة �آمرة .ولذلك يوجد خالف كبري حول القواعد
present status, Helsinki: Finnish Lawyers' Pub. Co., 1988, pp. 716-727; Andreas L
Paulus, Jus Cogens in a Time of Hegemony and Fragmentation: an Attempt at a Reappraisal, Nordic Journal of International Law; 2005, vol. 74, No. 3-4, pp. 297-333; R.
St. J. MacDonald, Fundamental Norms in Contemporary International Law, Canadian
Yearbook of International Law, 1987, vol. 25, pp. 115-149; Markus Petsche, Jus Cogens
as a Vision of the International Legal Order, Pennsylvania State International Law
.Review, 2010, vol.29, pp.233-272

 - 46املادة  35من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات تن�ص على:

For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law
is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole
as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a
.subsequent norm of general international law having the same character

 - 47قبول القاعدة واالعرتاف بعدم �إمكانية التحلل منها يكون من قبل اجلماعة الدولية ككل .و ُيق�صد مب�صطلح “اجلماعة
الدولية ككل” الأغلبية العظمى من دول العامل .وعلى ذلك ف�إن معار�ضة دولة واحدة � -أو عدد قليل جد ًا من الدول  -ال مينع
من اعتبار القاعدة كقاعدة �آمرة فال ُيتطلب قبول جميع الدول بال ا�ستثناء.
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التى يمُ كن اعتبارها قواعد �آمرة48 .فهناك م�شكلتان يف التعريف ،فمن �أين ُت�ستقى القواعد الآمرة
(�أى ما هو م�صدرها)؟ وعلى �أى �أ�سا�س �أو وفق ًا لأى معيار تعرتف وتقبل اجلماعة الدولية بال�صفة
49
الآمرة لقاعدة دولية؟
م�صدر االلتزام بالقواعد الآمرة
ال ُت�شري املادة � 53إىل م�صدر القواعد الآمرة؛ مبعنى كيف مت �إ�صدارها ومن الذى �أ�صدرها،
ولذلك يوجد تنوع كبري يف الآراء بالن�سبة مل�صدر القواعد الآمرة؛ فبع�ضهم ين�سبها للعرف �أى
ت�ستمد منه ،50والبع�ض الآخر للمعاهدة ،وبع�ضهم لكليهما .كذلك هناك من ين�سبها للمبادئ
العامة للقانون ،وهناك من ين�سبها للثالثة .وهذه الآراء مت ذكرها يف م�ؤمتر فيينا حول قانون
51
املعاهدات.
كذلك يرى بع�ضهم �أن م�صدر االلتزام بالقواعد الآمرة ال يمُ كن تف�سريه على �أ�سا�س املدر�سة
الو�ضعية �أو الإرادية ولكن على �أ�سا�س من القانون الطبيعى52؛ فالقواعد الآمرة مثل القانون
 - 48يتعني الأخذ بعني االعتبار �أن وجود قاعدة �آمرة يف قانون داخلى �أو حتى يف القوانني الداخلية ال يعنى بال�ضرورة �أنها كذلك
على امل�ستوى الدويل.
 - 49يرى � Michael Akehurstأن �صياغة الفقرة الأخري يف املادة  53قد متت على نحو �سئ وذلك لأنها ت�ضمنت �أن
القاعدة الأمرة ميكن فقط ا�ستبدالها عن طريق قاعدة �آمرة ولي�س عن طريق قواعد القانون الدويل القابلة ملخالفتها suj
 muvitisopsid؛ فيذكر:

«The final relative clause in Article 53 of the Vienna convention on the Law of treaties is
badly drafted, because it implies that a rule of jus cogens can be replaced only by a rule of
»jus cogens and not by a rule of jus dispositivum .

وقد �أ�س�س ر�أيه على �أن القاعدة الآمرة تتوقف عن �أن تكون �آمرة �إذا الأغلبية العظمى من الدول قررت �أنها مل تعد بعد كذلك،
وحينئذ تتحول �إىل قاعدة قانونية عادية ،وحينئذ ميكن ا�ستبدالها بقاعدة عادية ولي�س بال�ضرورة عن طريق قاعدة �آمرة .انظر:

Michael Akehurst, The Hierarchy of the Sources of International Law, p. 274.

 - 50وفقا للمادة  ،35كلمات “مقبولة ومعرتف بها” ميكن �أن توحى ب�أن م�صدر القواعد الآمرة هو العرفُ .يعزز ذلك
ا�ستخدام كلمة ظهرت “ ”emergeيف املادة  46التى تن�ص على �أنه “�إذا ظهرت قاعدة �آمرة جديدة من قواعد القانون
الدويل العام ،ف�إن �أى معاهدة تتعار�ض مع هذه القاعدة ت�صبح باطلة وينتهى العمل بها ”.فكلمة ظهرت “ ”emergeيبدو
لأول وهلة انها ت�صف التطور التدريجى للقاعدة العرفية �أكرث من عقد املعاهدة الذى يتم يف حلظة معينة؛ �أى �أن م�صدر
القواعد الآمرة هو العرف .ولكن هذا التف�سري لكلمة ظهرت “ ”emergeلي�س �صحيح ًا على نحو عام ،وذلك لأن املعاهدات
ميكن �أن ت�أخذ وقت ًا طوي ًال حل�صولها على العدد الالزم من الت�صديقات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يف الأ�صل الفرن�سى ملعاهدة
فيينا ،ا�ستخدم الفعل الفرن�سى “ ”survenirالذى يعنى حدث �أو طر�أ �أى �أنه يت�ضمن �إىل حد ما املفاج�أة وعدم التوقع.
 - 51راجع:

Michael Akehurst, The Hierarchy of the Sources of International Law, pp. 282 - 283.
 -52راجع:
Dan Dubois, The Authority of Peremptory Norms in International Law: State Consent or
Natural Law?, Nordic Journal of International Law, 2009, vol. 78, 133–175.
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وميكن القول ب�أن القواعد الآمرة هي قواعد جتد جذورها يف ال�ضمري العاملى ،وقيمة القواعد
الآمرة ال تت�أ�س�س على م�صدرها ولكن تت�أ�س�س على قبول واعرتاف اجلماعة الدولية ككل ب�أن مو�ضوع
القاعدة يمُ ثل �أهمية �أ�سا�سية بالن�سبة للدول و�شعوبها ،ومن ثم ف�إن �أى انتقا�ص من هذه القاعدة
يكون غري م�سموح به.
معيار حتديد القاعدة الآمرة
وفق ًا للمادة  ،53ال يوجد معيار حمدد على �أ�سا�سه تقبل اجلماعة الدولية بال�صفة الآمرة لقاعدة
دولية .كذلك مل تو�ضح املمار�سة الدولية الالحقة التفاقية فيينا هذا الأمر ،وال�شك يف �أن عدم
وجود معيار لتحديد القواعد الآمرة يمُ ثل م�شكلة جوهرية.
وميكن القول �أن القاعدة الآمرة ت�ستمد الزاميتها من حمتواها ،فعلى خالف معظم قواعد
القانون الدويل التى ت�ستمد �سلطتها من الن�ص عليها يف معاهدة �أو قاعدة عرفية �أو مبد�أ عام
للقانون �أو قرار ملنظمة دولية ،ف�إن القواعد الآمرة ت�ستمد �سلطتها من حمتواها (جوهر القاعدة
وقيمتها)؛ وهذا ما عرب عنه م�صطفي كامل يا�سني (ع�ضو جلنة القانون الدويل) �أثناء �إعداد
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،حيث قال� :إن �سلطة القواعد يجب �أن ت�ستمد من «جوهر القاعدة
وقيمتها الذاتية54 ».فلي�س �شكل القاعدة ،ولكن املو�ضوع الذي تنظمه هو الذى يعطيها ال�صفة
الإلزامية.
ونظر ًا لأنه ال يوجد معيار حمدد على �أ�سا�سه يتم حتديد القاعدة الآمرة ،ف�إنه ُيقرتح الرجوع
�إىل ممار�سة الدول (االعرتاف والقبول بالقاعدة) ،واالعتقاد يف �أنها قواعد �آمرة ال يجوز اخلروج
عليها  ،opinion jurisوهذا ي�شبه التعامل مع القواعد العرفية� 55.أى االحتكام �إىل
 - 53يفرت�ض القانون الطبيعى �أن اهلل �أودع الكون جمموعة من القواعد العامة الأبدية ال�سرمدية والتى يمُ كن للإن�سان �أن يكت�شفها
عن طريق العقل .وقد ت�أثر الكتاب الأوائل يف القانون الدويل بالقانون الطبيعى؛ مثل فيتوريا  Francisco de Vitoriaو�سواريز
 Francisco Suarezاللذين ت�أثرا بفكرة القانون الطبيعى امل�صبوغة ب�صبغة دينية ،كذلك ت�أثر جرو�سيو�س Hugo Grotius
بفكرة القانون الطبيعى فجعلها – بالإ�ضافة �إىل الر�ضا املتبادل �أى قانون الأمم  -هما م�صدرا القانون الدويل.
 -54راجع:
Mustafa Kamil Yaseen (Iraq), Summary Records of the 17th Session, 828th meeting,
U.N.Doc. A/CN.4/156 and Addenda, in Yearbook of The International Law Commission
1966, vol.1, para. 29, p. 38: «It was therefore necessary to employ an objective criterion
»which gave full weight to the substance of the rule and its intrinsic value.

 - 55تتميز القواعد الآمرة يف �أنه ال يجوز االتفاق على خمالفتها� ،أما القواعد العرفية ف�إنه يجوز للدول ا�ستبعادها �أو االتفاق
على خمالفتها يف معاهدة بينهم.
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املمار�سة الدولية والفقهية والق�ضائية ،والنظر يف كل قاعدة على حدة ويف �ضوء �أهميتها الكبرية
ومدى ما ميثله انتهاكها من اعتداء على القيم الإن�سانية ،ثم عن طريق املنهج اال�ستقرائى ميكن
و�ضع قائمة بالقواعد الآمرة 56.يف هذا ال�سياقُ ،تذكر ك�أمثلة للقواعد الآمرة القواعد التالية:
حظر ا�ستخدام القوة ،احلق يف الدفاع عن النف�س ,احلق يف تقرير امل�صري ,ال�سيادة الدائمة على
امل�صادر الطبيعية ،حظر جرمية الإبادة اجلماعية ,حظر التعذيب ،حظر الرق وجتارة الرقيق،
حظر التمييز العن�صرى والف�صل العن�صرى ،القواعد الأ�سا�سية للقانون الدويل الإن�ساين املنطبقة
يف املنازعات امل�سلحة (كحظر الأعمال القتالية املوجهة �ضد ال�سكان املدنيني ،وقتل �أ�سرى احلرب)،
اجلرائم �ضد الإن�سانية ،حظر القر�صنة ،عدم جواز خمالفة �أو التحلل من القواعد الآمرة.
متييز القواعد الآمرة عما قد يت�شابه بها
تفرتق القواعد الآمرة عن قواعد القانون الدويل القابلة ملخالفتها  jus dispositivumالتى
تن�ش�أ من ر�ضا الدول عليها ،وال تلزم �إال الدول التى توافق عليها ،وميكن ا�ستبعادها �أو تغيريها عن
طريق ر�ضا الدول.
و ُيالحظ �أنه توجد بع�ض القواعد ال يجوز االنتقا�ص منها �أو ذات �أهمية للجماعة الدولية� ،إال �أنها
لي�ست قواعد �آمرة وذلك على النحو التايل:
 احلقوق واحلريات التي ال يجوز االنتقا�ص منها :هى حقوق وحريات توجد يف االتفاقياتالدولية حلقوق الإن�سان ال يجوز تعطيلها �أو االنتقا�ص منها مثل احلق يف احلياة واحلق يف حماكمة
عادلة واحلق يف التمتع بجن�سية .وال يعني عدم جواز االنتقا�ص من القواعد التى تت�ضمن هذه
احلقوق �أنها تتمتع بالطبيعة الآمرة .وذلك لأنه ُي�شرتط �أن يكون عدم جواز االنتقا�ص منها معرتف ًا
به ومقبو ًال من اجلماعة الدولية ككل حتى ُيعترب �أي من هذه احلقوق قاعدة �آمرة.
 االلتزامات جتاه الكافة  :erga omensهى التزامات مهمة للجماعة الدولية ب�سبب �أهميةمو�ضوعها ،ولذلك ف�إن للدولة م�صلحة قانونية يف حمايتها وتنفيذها؛ �أي �أنه يحق لكل دولة مقا�ضاة
الدولة امل�سئولة عن انتهاك �أى من هذه االلتزامات ،وال يجوز دفع هذا الأمر بدعوى انتفاء امل�صلحة
وذلك لأن لكل دولة م�صلحة قانونية يف احرتام االلتزامات يف مواجهة الكل .وال يعنى وجود م�صلحة
الكل الدول يف الوفاء بااللتزامات جتاه الكافة� ،أنها قواعد �آمرة ،وذلك لأنه حتى نكون ب�صدد
قاعدة �آمرة ،ف�إنه يجب �أن تكون «معرتف ًا بها» و «مقبولة» كغري قابلة لالنتقا�ص من قبل «اجلماعة
 - 56راجع:

Carlo Focarelli, Promotional J us Cogens: A Critical Appraisal of Jus Cogens ’ Legal Effects,
.Nordic Journal of International Law, 2008, vol. 77, pp.444-449
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الدولية ككل» .ومن �أمثلة االلتزامات جتاه الكافة ،التزامات الدول باحرتام القواعد امللزمة يف
القانون الدويل الإن�ساين .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن القاعدة الدولية التى تت�ضمن التزام ًا جتاه الكافة
ال تتمتع ب�أية �أ�سبقية على القواعد الدولية الأخرى؛ ف�إذا حدث تعار�ض بني قاعدة دولية تت�ضمن
التزام ًا جتاه الكل وقاعدة دولية �أخرى ،ف�إن هذه القاعدة الأخرى تظل �صحيحة؛ �أى �أن االلتزامات
جتاه الكل ال ُتبطل القواعد املخالفة لها وال ت�سمو عليها .وتت�شابه القواعد الآمرة مع االلتزامات
يف مواجهة الكافة يف �أنها قواعد على درجة كبرية من الأهمية ولذلك يجوز لكل دولة �أن ُتطالب
الدول الأخرى باحرتام القواعد الآمرة واالمتثال لها .ويرتتب على ذلك �أن القواعد الآمرة هى يف
الوقت نف�سه قواعد تت�ضمن التزامات يف مواجهة الكل� 57.أى �أن كل قاعدة �آمرة تت�ضمن التزام ًا
جتاه الكافة ،ولكن العك�س غري �صحيح؛ فااللتزامات جتاه الكل لي�ست كلها قواعد �آمرة ،ولذلك
االلتزامات جتاه الكافة �أو�سع من القواعد الآمرة .فبينما ُتركز القواعد الآمرة على قوة القاعدة
يف مواجهة القواعد الأخرى ،ف�إن االلتزامات جتاه الكل ُتركز على الناحية الإجرائية؛ �أى �إمكانية
58
ا�ستح�ضار امل�سئولية عن االنتهاك.
�سمو القواعد الآمرة على غريها من قواعد القانون الدويل
تتمتع القواعد الآمرة ب�أعلى مرتبة يف التدرج الهرمى لقواعد القانون الدويل العام ،فهى -
بخالف القواعد االتفاقية والقواعد العرفية  -ملزمة لكل الدول ب�صرف النظر عن رغبتها يف
االلتزام بها .وهذا ما �أكدته املحكمة اجلنائية الدولية ليوغ�سالفيا ال�سابقة حيث قررت �أن القاعدة
الآمرة تتمتع ب�أعلى مرتبة يف التدرج الدويل؛ فذكرت �أنه« :ب�سبب �أهمية القيم التى يحميها ،ف�إن
هذا املبد�أ حظر التعذيب قد تطور �إىل قاعدة �آمرة� ،أى قاعدة تتمتع ب�أعلى مرتبة يف التدرج الدويل،
فهى �أعلى من املعاهدة وحتى القواعد العرفية «العادية» .النتيجة الأكرث بروز ًا لهذه املرتبة الأعلى
هى �أن هذا املبد�أ ال ميكن للدول التحلل منه عن طريق املعاهدات الدولية �أو الأعراف املحلية �أو
59
اخلا�صة �أو حتى القواعد العرفية العامة التى ال تتمتع بنف�س القوة القاعدية».
 - 57انظر:

Michael Byers, Conceptualising the Relationship between Jus Cogens and Erga Omnes Rules,
Nordic Journal of International Law, 1997, Volume 66, Numbers 2-3, pp. 211 -239; A. J. J
de Hoogh, The Relationship between Jus Cogens obligations Erga Omnes and International
crimes: Peremptory Norms in Perspective, Austrian journal of public and international law,
1991, vol. 42, pp. 183 – 214.

 - 58انظر:

W. Czaplinski and G. Danilenko, Conflicts of norms in International Law, Netherlands
Yearbook of International Law, 1990, vol. 21, p. 9.

 - 59انظر:

International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations
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بطالن القواعد املخالفة للقواعد الآمرة
تتمتع القواعد الآمرة ب�أعلى مرتبة يف التدرج الهرمى الدويل ،فال يجوز مطلق ًا اخلروج عليها
�أو االنتقا�ص منها ،ولذلك� ،إذا تعار�ضت قاعدة �آمرة مع قاعدة دولية �أخرى؛ ف�إن هذه القاعدة
الأخرية تكون باطلة وال ترتتب عليها �أية �آثار قانونية� .أى �أن العالقة بني القاعدتني هى عالقة
�صالحية ،ولي�ست عالقة �أولوية �أو �أ�سبقية .ويرتتب البطالن ب�صرف النظر عن م�صدر القاعدة
املخالفة للقاعدة الآمرة؛ ف�إذا تعار�ضت قاعدة �آمرة مع عرف ،ف�إن العرف يبطل.60
و�إذا تعار�ضت معاهدة – �سواء كانت ثنائية �أم متعددة الأطراف  -مع قاعدة �آمرة ،ف�إنه يتعني
التمييز بني ما �إذا كان ظهور القاعدة الآمرة �سابق ًا �أم الحق ًا على وجود املعاهدة الدولية وذلك
على النحو التايل:
« - 1تعترب املعاهدة باطلة �إذا كانت ،وقت عقدها ،تتعار�ض مع قاعدة �آمرة من قواعد القانون
الدويل العام�61 ».أي �أنه �إذا كانت هناك قاعدة �آمرة موجودة بالفعل ،ثم مت عقد معاهدة
تعار�ضها ،ف�إنه يف هذه احلالة ،تكون املعاهدة الالحقة باطلة .ويلحق جزاء البطالن باملعاهدة
كلها ولي�س فقط بع�ض ن�صو�صها .وحينئذ يكون على الأطراف:
(�أ) �أن ُتزيل بقدر الإمكان �آثار �أى عمل مت ا�ستناد ًا �إىل �أى ن�ص يتعار�ض مع قاعدة �آمرة من
قواعد القانون الدويل العام؛
62

(ب) �أن جتعل عالقاتها املتبادلة متفقة مع هذه القاعدة الآمرة.

of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia
since 1991, case of Prosecutor v. Furundžija, Case no. IT-95-17,1-T, 10 December 1998, Trial
Chamber, para. 153; « Because of the importance of the values it protects, this principle
has evolved into a peremptory norm or jus cogens, that is, a norm that enjoys a higher rank
in the international hierarchy than treaty law and even “ordinary” customary rules. The
most conspicuous consequence of this higher rank is that the principle at issue cannot be
derogated from by States through international treaties or local or special customs or even
»general customary rules not endowed with the same normative force.

� - 60صياغة القواعد الآمرة يف املادة  53كانت لأغرا�ض االتفاقية ومن ثم هى مق�صورة على قانون املعاهدات ،غري �أن البع�ض
يقول بتطوير املفهوم ال�سيما و�أنه طبقا للمادتني  53و  ،64القواعد الآمرة لها طبيعة متحركة (ديناميكية) مثل كل القواعد
القانونية ،ومن ثم ميكن عمل تغيري تال لها .وعلى ذلك� ،إذا كان املفهوم ي�شدد على �أن اخت�صا�ص الدول بعقد االتفاقات يكون
حمدودا بالقواعد الآمرة ،ف�إنه من باب �أوىل ينطبق على الت�صرفات الفردية للدول .كذلك �إذا تعار�ض عرف دوىل – عاملى �أو
�إقليمى  -مع قاعدة �آمرة ،ف�إن هذا العرف َي ُ
بطل ,كذلك �إذا تعار�ض قرار ملنظمة دولية – مبا يف ذلك قرارات الأمم املتحدة
 مع قاعدة �آمرة ،ف�إن هذا القرار يكون باط ًال وال ي�صح تنفيذه �أو العمل به. - 61املادة  53من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.
 - 62املادة  71من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.
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�“ - 2إذا ظهرت قاعدة �آمرة جديدة من قواعد القانون الدويل العام ،ف�إن �أية معاهدة
موجودة تتعار�ض مع هذه القاعدة ت�صبح باطلة وينتهى العمل بها�63 ”.أى �أنه �إذا كانت هناك
معاهدة موجودة بالفعل ،ثم ظهرت قاعدة �آمرة جديدة تتعار�ض معها ،ف�إنه يف هذه احلالة ،تكون
املعاهدة ال�سابقة باطلة ،مع مراعاة ما يلى:
(�أ) ال تكون املعاهدة باطلة منذ البداية  ab initio؛ و�إمنا تكون باطلة منذ الوقت الذى ظهرت
فيه القاعدة الآمرة اجلديدة؛ �أى �أن البطالن ال يرتتب ب�أثر رجعى.
(ب) يلحق البطالن بن�صو�ص املعاهدة التى ال تتوافق مع القاعدة الآمرة؛ �أى ميكن �إجراء ف�صل
بني ن�صو�ص املعاهدة على �أن يلحق البطالن فقط بالن�صو�ص املتعار�ضة مع القاعدة الآمرة� ،أما
64
الن�صو�ص الأخرى غري املتعار�ضة فتظل �صحيحة.
ويالحظ �أنه على الرغم من ترتب جزاء البطالن على املعاهدة املخالفة لقاعدة �آمرة� ،إال �أن
هذا الأمر ال ي�ؤدي دور ًا كبري ًا يف املمار�سة الدولية ،وذلك لأن الدول ال ترغب يف الإعالن عن بطالن
ت�صرفاتها .ومن الأمثلة على ذلك �أن اجلمعية العامة للأمم املتحدة �أعلنت يف القرار 65/34
ب ،65وكذلك القرار  169/35ب� ،66أن اتفاقات كامب ديفيد (“ )1978باطلة have no
 - 63املادة  64من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.
ً
 - 64تن�ص املادة  2/72من اتفاقية فيينا على �أنه “يف حالة املعاهدة التى تعترب باطلة وينتهى العمل بها طبقا للمادة ،46
يرتتب على �إنهائها�( :أ) �إعفاء الأطراف من �أى التزام باال�ستمرار يف تنفيذ املعاهدة؛ (ب) عدم الت�أثري على �أى حق �أو التزام
�أو مراكز قانونية للأطراف مت نتيجة لتنفيذ املعاهدة قبل �إنهائها .ب�شرط �أن تكون املحافظة على هذه احلقوق وااللتزامات
واملراكز بعد ذلك رهن اتفاقها مع القاعدة الآمرة اجلديدة.”.
 - 65قرار اجلمعية العامة  65/ 34ب ( 92نوفمرب  -A/RES/34/65: 1 )1979تالحظ بقلق �أن اتفاقات كامب ديفيد
قد عقدت خارج �إطار الأمم املتحدة وبدون ا�شرتاك منظمة التحرير الفل�سطينية؛ ممثلة ال�شعب الفل�سطينى -2 .ترف�ض
�أحكام هذه االتفاقات التى تتجاهل �أو تخالف �أو تنتهك �أو تنكر حقوق ال�شعب الفل�سطينى غري القابلة للت�صرف ،مبا يف ذلك
حق العودة وحق تقرير امل�صري واحلق يف اال�ستقالل الوطنى وال�سيادة الوطنية يف فل�سطني وفقا مليثاق الأمم املتحدة ،والتى
تتوخى ا�ستمرار االحتالل الإ�سرائيلى للأرا�ضى الإ�سرائيلية التى حتتلها �إ�سرائيل منذ عام  1967وتتغا�ضى عنه -3 .تدين
ب�شدة جميع االتفاقات اجلزئية واملعاهدات املنف�صلة التى ت�شكل انتهاكا �صارخا حلقوق ال�شعب الفل�سطينى ومبادئ امليثاق
والقرارات املتخذة يف خمتلف املحافل الدولية ب�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية -4 .تعلن ان اتفاقات كامب ديفيد وغريها من
االتفاقات باطلة من حيث ادعائها البت يف م�ستقبل ال�شعب الفل�سطينى والأرا�ضى الفل�سطينية التى حتتلها �إ�سرائيل منذ عام
.1967
 - 66قرار اجلمعية العامة رقم  169/ 35باء ( 15دي�سمرب 1 :)1980ـ ت�ؤكد من جديد رف�ضها لأحكام االتفاقات التي تتجاهل
�أو تخالف �أو تنتهك �أو تنكر حقوق ال�شعب الفل�سطيني غري القابلة للت�صرف ,مبا يف ذلك حق العودة وحق تقرير امل�صري واحلق
يف اال�ستقالل الوطني وال�سيادة الوطنية يف فل�سطني وفق ًا مليثاق الأمم املتحدة ومبادئ القانون الدولية ,والتي تتوخى ا�ستمرار
االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية التي حتتلها �إ�سرائيل منذ عام  1967وتتغا�ضى عنه؛ 2ـ تعرب عن معار�ضتها
ال�شديدة جلميع االتفاقات اجلزئية واملعاهدات املنف�صلة التي ت�شكل انتهاك ًا �صارخ ًا حلقوق ال�شعب الفل�سطيني ومبادئ امليثاق
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 ”validityلأنها تنتهك احلق يف تقرير امل�صري (�أى قاعدة �آمرة) ،ولكن الأطراف يف االتفاقية
مل ُتبطل االتفاقية ،ومل تنتج �أية �آثار �إيجابية عن هذين القرارين .ولذلك ف�إن القواعد الآمرة ال
يبدو �أنها ت�ؤدي دور ًا هام ًا يف حل التنازعات بني االلتزامات الدولية.
ومما ي�ؤدى ب�أن القواعد الآمرة تكون مفهوم ًا نظري ًا اكرث من كونه تنظيم ًا عملي ًا �أن �إجراءات
املطالبة ببطالن املعاهدة املخالفة لقاعدة �آمرة يجب �أن يبد�أ بها �أحد �أطراف املعاهدة ال�سيما و�أن
فكرة دعوى امل�صلحة العامة (احل�سبة)  actio popularisيف حالة انتهاكات القواعد الآمرة
67
لي�ست �أمر ًا ُم�سلم ًا به بعد.
خال�صة
القاعدة الآمرة تكون �أ�سا�سية بحيث ال يجوز التحلل منها �أو خمالفتها عن طريق �أية قاعدة دولية
�أخرى .و ُت�شكل القواعد الآمرة قيد ًا على حرية الدول يف �إبرام ما ت�شاء من اتفاقيات �أو قرارات
دولية .ولذلك هى ت�ؤكد على �أن القانون الدويل قانون خ�ضوع «”law of subordination
بالإ�ضافة �إىل �أنه قانون تن�سيق «.”law of coordination
وتنطبق القواعد الآمرة على جميع الدول ب�صرف النظر عن موافقتهم عليها .وب�سبب طبيعتها
امللزمة ف�إنها ُتبطل �أية قواعد تتعار�ض معها ،وال ميكن تعديلها �إال عن طريق قاعدة �آمرة الحقة.
ولذلك ،ف�إن القواعد الآمرة تتغلب على جميع قواعد القانون الدويل الأخرى �أي ًا كان م�صدر هذه
الأخرية و�سواء كان �صدورها �سابق ًا �أم الحق ًا على القواعد الآمرة ،و�سواء كانت �أكرث حتديد ًا من
القواعد الآمرة �أم ال.

والقرارات املتخذة يف خمتلف املحافل الدولية ب�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية ,ف�ض ًال عن مبادئ القانون الدويل ,وتعلن �أنه ال �صحة
جلميع االتفاقات واملعاهدات املنف�صلة من حيث ادعائها البت يف م�ستقبل ال�شعب الفل�سطيني والأرا�ضي الفل�سطينية التي
حتتلها �إ�سرائيل منذ عام .1967
 - 67تن�ص املادة  66من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات على �أنه “يجوز لكل طرف يف نزاع يتعلق بتطبيق �أو تف�سري املادتني
 53و ( 64اللتني تن�صان على القواعد الآمرة) �أن يرفعه كتابة �إىل حمكمة العدل الدولية �إال �إذا قرر الأطراف باتفاق
م�شرتك �إخ�ضاعه للتحكيم� ”.إال �أنه يف الواقع مل تُعر�ض على حمكمة العدل الدولية �أية ق�ضايا تتعلق بنزاع حول ال�صفة الآمرة
لقواعد معينة يف القانون الدويل.
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املبحث الرابع
التدرج يف �إطار املنظمات الدولية
تعمل كل منظمة دولية على ات�ساق القواعد القانونية املطبقة داخلها بع�ضها مع بع�ض ،ولهذا
يوجد تدرج بني قرارات املنظمة الدولية .كذلك ُتعطى بع�ض املنظمات الدولية وثيقة �إن�شائها �أولوية
على ما عداها من اتفاقات مربمة يف �إطار املنظمة .ونعر�ض لهذين الأمرين تباع ًا.
�أو ًال :التدرج بني قرارات املنظمة الدولية
كما جاء �سابق ًا ،ال تذكر املادة  38من النظام الأ�سا�سى ملحكمة العدل الدولية م�صادر القانون
الدويل على �سبيل احل�صر .و�إمنا هناك م�صادر �أخرى؛ من بينها قرارات املنظمات الدولية التى
68
ُتع ُّد من امل�صادر الأ�صلية للقانون الدويل.
فنظر ًا لأن املنظمة الدولية تتك َّون من هيكل �إدارى تتنوع فيه الأجهزة �إىل رئي�سة وفرعية ،ف�إنه
من الطبيعى �أن يكون هناك تدرج بني القرارات التى ت�صدرها هذه الأجهزة .وبالفعل ،يوجد تدرج
بني القرارات ال�صادرة داخل املنظمة الدولية الواحدة ،؛ فالقرار ال�صادر من جهاز �أعلى له �أولوية
على القرار ال�صادر من اجلهاز الأدنى .lex superior derogate inferiori
ثاني ًا� :أولوية الوثيقة املُن�شئة للمنظمة الدولية
تعطى ُ
بع�ض املنظمات الدولية الوثيق َة املن�شئة لها – �أي ًا كان ا�سمها – نوع ًا من الأولوية على
غريها من املعاهدات .فالقواعد الواردة يف الوثيقة املن�شئة للمنظمة ُينظر �إليها على �أنها ُت�شكل
القواعد الأ�سا�سية التى يتعني على جميع القواعد والأعمال الأخرى – ال�صادرة عن املنظمة
– احرتامها وعدم انتهاكها .فعلى �سبيل املثال ،تن�ص املعاهدة املن�شئة للجماعة الأوروبية على
�أنه« :تكون ملعاهدة اجلماعة الأوروبية الأ�سبقية على االتفاقات التى تعقدها الدول الأع�ضاء
فيما بينها .وال ت�ؤثر معاهدة اجلماعة الأوروبية على احلقوق وااللتزامات النا�شئة عن االتفاقات
ال�سابقة املعقودة – قبل  1يناير  – 1958بني دولة ع�ضو مع دول ثالثة ،وتكون اجلماعة ُملزَ مة
بعدم تعطيلها .غري �أن الدول الأع�ضاء ُملزَ مة باتخاذ كل اخلطوات املنا�سبة لإزالة التعار�ض بني
 - 68د .حممد �سامى عبد احلميد� ,أ�صول القانون الدويل العام ,اجلزء الثانى (القاعدة الدولية) ,من�ش�أة املعارف,
الإ�سكندرية� ،ص “ :135ن�ص املادة  1/38ال�سابق الإ�شارة �إليه قد نقل نق ًال حرفي ًا عن ن�ص املادة  38املماثلة الواردة يف
النظام الأ�سا�سى للمحكمة الدائمة للعدل الدويل .وقد و�ضع هذا الن�ص الأخري يف عام  1920يف وقت مل تكن فيه املنظمات
الدولية قد انت�شرت بعد وبالتاىل مل تكن فيه لقراراتها من الأهمية العددية والعملية ما ت�ستحق معه �أن تلفت �أنظار وا�ضعى
الن�ص �إىل احلد الذى ينتهون فيه �إىل وجوب �إدراجها �ضمن التعداد الوارد يف املادة”.
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التزاماتها جتاه اجلماعة وهذه املعاهدات ال�سابقة69 ».فوفق ًا لهذا الن�ص ،تكون الأولوية يف التطبيق
ملعاهدة اجلماعة الأوروبية على ما عداها من اتفاقات بني الدول الأع�ضاء يف اجلماعة 70.كذلك
ين�ص اتفاق مراك�ش (االتفاق املُن�شئ ملنظمة التجارة العاملية) على �أنه “يف حالة التنازع بني ن�ص
يف هذا االتفاق ون�ص يف اتفاقات جتارية متعددة الأطراف ،ف�إن ن�ص هذا االتفاق ي�سمو �إىل مدى
71
التنازع”.
و�إذا كان هذا هو و�ضع التدرج – عموم ًا  -يف املنظمات الدولية الإقليمية واملتخ�ص�صة ،ف�إن
الأمر ي�أخذ بعد ًا �أكرب يف املنظمات العاملية العامة التى تعمل على �أن تكون مركز ًا لإدارة العالقات
الدولية ،ولذلك جتعل ع�ضويتها مفتوحة لكل دول العامل ،كما جتعل �أن�شطتها �شاملة لكل املجاالت
(ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية والع�سكرية ،وغريها) .وتتمثل املنظمات العاملية
العامة يف منظمتى ع�صبة الأمم ،والأمم املتحدة.
التدرج يف �إطار منظمة ع�صبة الأمم
اتفقت الدول الأع�ضاء يف منظمة ع�صبة الأمم ( )1945 – 1919على �أن تكون للوثيقة املن�شئة
لها – عهد الع�صبة – و�ضع ًا �أعلى من كل املعاهدات وااللتزامات الدولية الأخرى72 .وهذا ما
قررته املادة  20من عهد الع�صبة والتى تن�ص على �أن“ :يتفق �أع�ضاء الع�صبة جماعي ًا على قبول
هذا العهد على �أ�سا�س �أنه يلغى جميع االلتزامات �أو التفاهمات املعقود فيما بينهم واملتنافية مع
�أحكامه ،ويتعهدون ر�سمي ًا بعدم الدخول من بعد الآن يف �أية ارتباطات تتنايف و�أحكامه .و�إذا ما
 - 69تن�ص املادة  307من املعاهدة املن�شئة للجماعة الأوروبية على ما يلى:

“The rights and obligations arising from agreements concluded before 1 January 1958 or,
for acceding States, before the date of their accession, between one or more Member States
on the one hand, and one or more third countries on the other, shall not be affected by the
provisions of this Treaty. To the extent that such agreements are not compatible with this
Treaty, the Member State or States concerned shall take all appropriate steps to eliminate
the incompatibilities established. Member States shall, where necessary, assist each other to
»this end and shall, where appropriate, adopt a common attitude.

� - 70أما بالن�سبة لالتفاقات ال�سابقة على معاهدة اجلماعة الأوروبية – �أى االتفاقات املربمة قبل  1يناير  – 1958ف�إنها
تظل �سارية احرتام ًا لقاعدة العقد �شريعة املتعاقدين ،وقاعدة ن�سبية �آثار املعاهدة؛ فهاتني القاعدتني توجبان على الدول
الأطراف يف االتفاقات االلتزام بتنفيذها ،و�أال تُرتب هذه االتفاقات �أية التزامات على الدول غري الأطراف.
 - 71تن�ص املادة  3/16من اتفاق مراك�ش على:

In the event of a conflict between a provision of this Agreement and a provision of any of the
Multilateral Trade Agreements, the provision of this Agreement shall prevail to the extent
of the conflict.

 - 72و�صف لوترباحت  thcapretuaLعهد ع�صبة الأمم بالقانون الأ�سمى؛ راجع:

H. Lauterpacht, Covenant as the «Higher Law», British Year Book of International Law,
1936, vol. 17, pp. 64-65.
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اتخذ �أى ع�ضو من �أع�ضاء الع�صبة ،قبل �أن ُي�صبح ع�ضو ًا يف الع�صبة ،التزامات تتنايف و�أحكام هذا
العهد ،ف�إن من واجب هذا الع�ضو �أن يتخذ خطوات فورية حتلله من تلك االلتزامات73 ”.ووفق ًا
لهذه املادة:
�أ-بالن�سبة لاللتزامات ال�سابقة على العهد واملعقودة بني دول �أع�ضاء يف الع�صبة ،ف�إنها ُتعترب ملغية
�إذا كانت تتعار�ض مع �أحكام العهد ،وهذا الأمر يتم�شى مع قاعدة �أن التاىل ين�سخ املتقدم ،كما
�أنه يتفق مع جواز �إنهاء االلتزامات باتفاق جميع الأطراف.
ب -بالن�سبة لاللتزامات ال�سابقة على العهد واملعقودة بني دول �أع�ضاء يف الع�صبة ودول غري
�أع�ضاء ،ف�إنها تظل �صحيحة و�سارية حتى و�إن خالفت �أحكام العهد .وهذا الأمر تطبيق ًا لقاعدة
ن�سبية �آثار املعاهدة التى توجب �أال يت�أثر الغري مبعاهدة لي�س طرف ًا فيها74 .وجتدر مالحظة
�أن املادة توجب على �أع�ضاء الع�صبة �أن يتخذوا خطوات فورية تحُ للهم من هذه االلتزامات.
ومن ثم� ،إذا مل يتخذ �أى ع�ضو هذه اخلطوات ف�إنه يكون م�سئو ًال �أمام املنظمة ،وال ي�ؤثر ذلك
على االلتزامات  -املعقودة مع دولة غري ع�ضو – والتى تظل �سارية .وال توجد يف هذه احلالة
�أولوية يف التطبيق لأحكام العهد على هذه االلتزامات.
ج-بالن�سبة لاللتزامات التالية على العهد ،ف�إن �أع�ضاء الع�صبة يتعهدون ر�سمي ًا بعدم الدخول فيها
�إذا كانت تتنافى مع �أحكام العهد .وعلى ذلك �إذا ارتبط ع�ضو يف ع�صبة الأمم بالتزام يتنايف
مع �أحكام العهد ف�إنه يكون م�سئو ًال �أمام الع�صبة ،غري �أن هذا الأمر ال ي�ؤثر على �سريان و�صحة
هذا االلتزام ،كما �أنه ال توجد �أولوية لأحكام العهد على هذا االلتزام .
وخال�صة الأمر �أن املادة  20تعطى عهد ع�صبة الأمم الأولوية فقط على االلتزامات ال�سابقة
75
عليه واملعقودة بني الدول الأع�ضاء يف الع�صبة.
 - 73تن�ص املادة  02من عهد ع�صبة الأمم على:

The Members of the League severally agree that this Covenant is accepted as abrogating
all obligations or understandings inter se which are inconsistent with the terms thereof, and
solemnly undertake that they will not hereafter enter into any engagements inconsistent
with the terms thereof. In case any Member of the League shall, before becoming a Member
of the League, have undertaken any obligations inconsistent with the terms of this Covenant,
it shall be the duty of such Member to take immediate steps to procure its release from such
obligations.
 - 74قاعدة ن�سبية �آثار املعاهدة  pacta tertiis non daturمت الن�ص عليها يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات حيث تن�ص

املادة ( )34على القاعدة العامة ب�ش�أن الدول الغري :ال تُن�شئ املعاهدة التزامات �أو حقوق ًا للدول الغري بدون موافقتها.
 - 75راجع :د .حممود �سامى جنينة ,القانون الدويل العام ,مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر ,ط� ,1938 ،2ص 523
– .524
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وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه بزوال منظمة ع�صبة الأمم من الوجود ،مل تعد هذه املادة مطبقة ،غري
�أنها �شكلت الأ�سا�س ل�صياغة مادة مماثلة يف ميثاق منظمة الأمم املتحدة التى حلت حمل منظمة
ع�صبة الأمم.
التدرج يف �إطار منظمة الأمم املتحدة
تهدف منظمة الأمم املتحدة �إىل �أن تكون «مرجع ًا لتن�سيق �أعمال الأمم» 76ولذلك جند ميثاق
املنظمة يتمتع بو�ضعية متميزة يف القانون الدويل؛ فهو و�إن كان يف حقيقته معاهدة دولية متعددة
الأطراف� ،إال �أن هذا ال يعنى �أن له القيمة القانونية نف�سها التى تتمتع بها املعاهدات الدولية.
فامليثاق ُينظر �إليه على �أنه القانون الأ�سا�سى للمجتمع الدويل ،77ومن ثم ُيتطلب من الدول الأع�ضاء
يف الأمم املتحدة ,وكذلك الدول غري الأع�ضاء� ,78أن حترتم �أحكام امليثاق و�أال تخرج على قواعده.
وت�شمل االلتزامات وفق ًا مليثاق الأمم املتحدة – على وجه اخل�صو�ص  -القرارات امللزمة ال�صادرة
عن �أجهزة الأمم املتحدة؛ كقرارات جمل�س الأمن ال�صادرة وفق ًا الف�صل ال�سابع من امليثاق؛ وهو
ما �سنعر�ض له الآن.
�أولوية ميثاق الأمم املتحدة
مت الن�ص على الو�ضعية املتميزة مليثاق الأمم املتحدة يف املادة  103منه ،والتي جتعل لاللتزامات
النا�شئة عن امليثاق ال�سمو على جميع االلتزامات الدولية الأخرى .فتن�ص املادة  103على �أنه« :يف
حالة التنازع بني التزامات �أع�ضاء الأمم املتحدة طبق ًا لهذا امليثاق مع التزاماتهم طبق ًا لأي اتفاق
79
دوىل �آخر ،ف�إن التزاماتهم طبق ًا للميثاق هي التي ت�سمو».
ووفق ًا لهذه املادة ،هناك تدرج هرمي بني االلتزامات الدولية ،تقع يف قمته االلتزامات طبق ًا
للميثاق� .أى �أنه يجب على الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة �أن ُتعطى الأولوية اللتزاماتها وفق ًا
 - 76تن�ص املادة  4/1من ميثاق الأمم املتحدة على �أن �أحد مقا�صـد الأمـم املتحدة“ :جعل هذه الهيئة مرجع ًا لتن�سيق �أعمال
الأمم وتوجيهها نحو �إدراك هذه الغايات امل�شرتكة”.
 - 77راجع:

Bardo Fassbender, The United Nations Charter as Constitution of the International
Community, Columbia Journal of Transnational Law, 1998, vol. 36, pp. 529-619.

 - 78تن�ص املادة  6/2من ميثاق الأمم املتحدة على �أن “تعمل الهيئة على �أن ت�سري الدول غري الأع�ضاء فيها على هذه املبادئ
بقدر ما تقت�ضيه �ضرورة حفظ ال�سلموالأمن الدويل”.
 - 79تن�ص املادة  103من ميثاق الأمم املتحدة على:

In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations
under the present Charter and their obligations under any other international agreement,
their obligations under the present Charter shall prevail.
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للميثاق على �أى التزام دوىل �آخر80 .وقد �أكدت حمكمة العدل الدولية يف ق�ضية نيكارجوا �أولوية
81
االلتزامات مبوجب امليثاق على االتفاقات الإقليمية والثنائية ومتعددة الأطراف.
ويالحظ ب�ش�أن املادة  103ما يلي:
�أ-العالقة بني التزامات الدول وفق ًا للميثاق و�أية التزامات دولية �أخرى هى عالقة �أولوية يف التطبيق؛
مبعنى �أنه عند حدوث تعار�ض بني التزام وفق ًا مليثاق الأمم املتحدة مع �أي التزام دويل �آخر،
ف�إن االلتزام املقرر وفق ًا للميثاق هو الذى ُيطبق� ،أما االلتزام الدويل الآخر ف�إنه يبقى �صحيح ًا
ولكن غري نافذ بالن�سبة للم�س�ألة حمل التعار�ض� .أى �أن امليثاق ال ُيبطل االلتزامات �أو االتفاقات
التى ال تتم�شى معه ،و�إمنا هو فقط ي�سمو عليها.
ب�-إن للميثاق �أولوية مطلقة بالن�سبة لالتفاقات الدولية ال�سابقة والالحقة على �صدوره .كما �أن
هذه الأولوية ت�سرى على االتفاقات املعقودة بني الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ،وكذلك على
االتفاقات املعقودة بني الدول الأع�ضاء والدول غري الأع�ضاء .ولذلك ف�إن نطاق املادة 103
من ميثاق الأمم املتحدة �أو�سع من نطاق املادة  20من عهد ع�صبة الأمم التى تعطى العهد
الأولوية فقط على االلتزامات ال�سابقة عليه واملعقودة بني الدول الأع�ضاء يف الع�صبة� ،أما
املادة  103فهى تعطى ميثاق الأمم املتحدة الأولوية على كل املعاهدات الدولية التى تعقدها
الدول الأع�ضاء فيما بينها �أو مع غري الأع�ضاء� ,سواء كانت هذه املعاهدات �سابقة على و�ضع
امليثاق �أم الحقة له.
82

ج�-إن امليثاق ال ُيحدد اجلهة التى ُتقرر وجود تنازع بني امليثاق و�أى التزام دوىل �آخر.

 - 80راجع :د .حممد طلعت الغنيمى ،الأحكام العامة يف قانون الأمم ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية� ،ص 588-582؛ د.
�أحمد �أبو الوفا ,الو�سيط يف قانون املنظمات الدولية ,دار النه�ضة العربية ,الطبعة الرابعة� ،1996/ 1416 ,ص -313
.317
 - 81الق�ضية املتعلقة بالأن�شطة الع�سكرية و�شبه الع�سكرية يف نيكارجوا و�ضدها (نيكارجوا �ضد الواليات املتحدة الأمريكية)
(الوالية واملقبولية) 26 ،نوفمرب 1984

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of
America), Jurisdiction of the Court and admissibility of the application, ICJ Reports 1984,
Judgment of 26 November 1984, p. 440, para 107: «Is is also important always to bear in
mind that all regional, bilateral, and even multilateral, arrangements that the Parties to this
case may have made, ..., must be made always subject to the provisions of Article 103 of the
»Charter.

ولقد كانت هذه هى الق�ضية الأوىل التى تُ�شري فيها حمكمة العدل الدولية للمادة .103
 - 82راجع :د .حامد �سلطان ,القانون الدويل العام يف وقت ال�سلم ,دار النه�ضة العربية� ،1962 ,ص 890-876؛ د.
حممد ال�سعيد الدقاق ,الأمم املتحدة ,الدار اجلامعية ,الإ�سكندرية ,ط � ,1983 ,2ص .99 – 91

46

تدرج قواعد القانون الدويل العام

�أولوية تنفيذ قرارات جمل�س الأمن
ي�ؤكد جمل�س الأمن على �أن لقراراته املُ ِلزمة املُتخذة مبوجب الف�صل ال�سابع �أ�سبقية على احلقوق
وااللتزامات امل�ستمدة من املعاهدات الدولية ،وكذلك على العقود والرتاخي�ص والأذون اخلا�صة،
حيث تن�ص املادة  25على �أن «يتعهد �أع�ضاء «الأمم املتحدة» بقبول قرارات جمل�س الأمن وتنفيذها
وفق هذا امليثاق ».ولذلك ,يطلب املجل�س من جميع الدول ،مبا فيها الدول غري الأع�ضاء يف الأمم
املتحدة ،وجميع املنظمات الدولية (العاملية والإقليمية) �أن متتثل لقراراته ب�صرف النظر عن وجود
�أية حقوق ممنوحة �أو التزامات مفرو�ضة مبوجب �أى اتفاق دوىل �سابق على �صدور القرار .و ُيالحظ
�أن املجل�س قد ُي�شري يف قراراته �إىل املادة  ،103ورمبا ال ي�شري �صراح ًة �إليها.
وقد تو�سع املجل�س  -بعد نهاية احلرب الباردة  -يف الت�أكيد على �أ�سبقية قراراته ،مع تغليب
الدوافع ال�سيا�سية على اجلوانب القانونية .ومن الأمثلة على ذلك ق�ضية لوكربى حيث رف�ضت ليبيا
ت�سليم اثنني من مواطنيها ملحاكمتهما �أمام الق�ضاء الأمريكى �أو الربيطاين بتهمة تفجري طائرة.
وقد ا�ستندت ليبيا �إىل املادة  7من اتفاقية مونرتيال 83التى متنحها حق ًا �صريح ًا ب�أن تحُ اكم
املتهمني الليبيني لديها84 .ومن ثم ،رفعت ليبيا يف  3مار�س  1992دعوى �ضد اململكة املتحدة،
ودعوى �أخرى �ضد الواليات املتحدة �أمام حمكمة العدل الدولية تطلب ،يف البداية ،من املحكمة
�إ�صدار تدابري م�ؤقتة .غري �أنه يف  31مار�س � 1992صدر قرار جمل�س الأمن رقم  748الذى
يفر�ض التزام ًا على ليبيا ب�أن ُت�سلم مواطنيها للواليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة ،كذلك
يطلب القرار من “جميع الدول ،مبا فيها الدول غري الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ،وجميع املنظمات
الدولية �أن تعمل على نحو دقيق مبوجب �أحكام هذا القرار ،ب�صرف النظر عن وجود �أية حقوق
 - 83اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة الطريان املدين ،مونرتيال ،عام  1971اعتمدتها منظمة
الطريان املدين الدويل،

Article 7: «The Contracting State in the territory of which the alleged offender is found shall,
if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the
offence was committed in its territory, to submit the case to its competent authorities for the
purpose of prosecution. Those authorities shall take their decision in the same manner as in
the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State
 - 84ترجع �أحداث ق�ضية لوكربى �إىل  21دي�سمرب  1988عندما انفجرت طائرة تابعة ل�شركة  naciremA naPفوق

قرية لوكربى ،با�سكتلندا ،احلادث الذى اودى بحياة ركاب الطائرة .وبناء على ذلك� ،أ�صدرت الواليات املتحدة الأمريكية
وبريطانيا  -يف  13نوفمرب � - 1991أمرا بالقب�ض على مواطنني ليبيني ,وطلبتا من ليبيا ت�سليم املواطنني ملحاكمتهما �أمام
الق�ضاء الأمريكى �أو الربيطانى .وقد رف�ضت ليبيا هذا الطلب لتعار�ضه مع القانون الليبي ومع املادة ال�سابعة من اتفاقية
مونرتيال .يف الوقت نف�سه ،كان الق�ضاء الليبي بد�أ التحقيق يف االتهام و�أوقف املواطنني الليبيني وطلب من الدولتني تقدمي ما
لديهما من �أدلة �ضدّهما.
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ممنوحة �أو التزامات مفرو�ضة مبوجب �أى اتفاق دوىل” 85.وهذا القرار  -بالإ�ضافة �إىل �صدوره
بعد اتفاقية مونرتيال ( - )1971مت �صدوره بعد ثالثة �أيام من اختتام حمكمة العدل الدولية
جل�سات اال�ستماع حول طلب ليبيا اتخاذ �إجراءات م�ؤقتة .وبنا ًء على هذا القرار ،طبقت حمكمة
العدل الدولية املادة  103مقررة �سمو قرار جمل�س الأمن  748على اتفاقية مونرتيال؛ فذكرت ما
يلى“ :ملا كانت ليبيا واململكة املتحدة ،ب�صفتهما ع�ضوين يف الأمم املتحدة ،ملزَ متني بقبول وتنفيذ
قرارات جمل�س الأمن وفق ًا للمادة  25من امليثاق ،وملا كانت املحكمة ،وهى يف مرحلة الإجراءات
املتعلقة بالتدابري امل�ؤقتة ،ترى لأول وهلة �أن هذا االلتزام ميتد لي�شمل ما جاء يف القرار 748
()1992؛ وملا كانت التزامات الأع�ضاء يف هذا اخل�صو�ص ،وفق ًا للمادة  103من امليثاق ،ت�سمو
على التزاماتها مبوجب �أي اتفاق دويل �آخر؛ مبا يف ذلك اتفاقية مونرتيال؛ ف�إن املحكمة ،و�إن مل
يكن مطلوب ًا منها يف هذه املرحلة �أن تحُ دد على �سبيل القطع الأثر القانونى لقرار جمل�س الأمن
 ،)1992( 748ترى �أن  ..احلقوق التى ت ّدعيها ليبيا مبوجب اتفاقية مونرتيال ال ميكن اعتبارها
86
الآن جديرة باحلماية بالإ�شارة �إىل تدابري م�ؤقتة”.
وينبغى مالحظة �أن �أولوية قرارات جمل�س الأمن – ال�صادرة وفق ًا للف�صل ال�سابع من امليثاق –
م�شروطة بعدم جتاوزه حلدود اخت�صا�صاته .وعلى ذلك� ،إذا جتاوز جمل�س الأمن حدود �سلطاته
واخت�صا�صاته ،ف�إنه ال تكون لقرارته �أية �أولوية يف التطبيق وفق ًا للمادة  103وذلك لأن القرارات
املتخذة خارج حدود �سلطاته لي�ست لها �أية �آثار قانونية 87 .يف هذا ال�سياق ،جتدر الإ�شارة �إىل �أنه
 - 85الفقرة ال�سابعة من قرار جمل�س الأمن رقم .748
 - 86م�سائل تف�سري اتفاقية مونرتيال لعام  1971وتطبيقها النا�شئة عن احلادث اجلوى يف لوكربى (اجلماهريية العربية
الليبية �ضد اململكة املتحدة) (تدابري م�ؤقتة)
Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising
from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom),
ICJ Reports 1992, Order of 14 April 1992, Request for the indication of Provisional
Measures, p. 15, paras. 39-40: 39-Whereas both Libya and United Kingdom, as
Members of the United Nations, are obiged to accept and carry out the decisions
of the Security Council in accordance with Article 25 of the Charter, whereas the
Court, which is at the stage of proceedings on provisionsl measures, considers that
;)prima facie this obligation extends to the decision contained in resolution 748 (1992
and whereas, in accordance with Article 103 of the Charter, the obligations of the
Parties in that respect prevail over their obligations under any other international
agreement, including the Montreal Convention; 40- Whereas the Court, while thus
not at this stage called upon to determine definitively the legal effect of Security
Council resolution 748 (1992), considers that ... the rights claimed by Libya under
Montreal Convention cannot now be regarded as appropriate for protection by the
indication of provisional measures.

 - 87د .ح�سام �أحمد هنداوى ,حدود �سلطات جمل�س الأمن يف �ضوء قواعد النظام العاملى اجلديد� ,1994 ,ص – 125
164؛

48

تدرج قواعد القانون الدويل العام

ال يجوز ملجل�س الأمن �أن ُي�سئ تطبيق املادة  103فيوقف العمل مبعاهدة �سارية – مثل ما حدث يف
88
ق�ضية لوكربى  -من �أجل حتقيق م�صالح خا�صة لأع�ضاء يف املجل�س.
التدرج بني القواعد الواردة يف ميثاق الأمم املتحدة وغريها من القواعد
بنا ًء على ما �سبق ،ف�إن القواعد القانونية الواردة يف ميثاق الأمم املتحدة – والتى ت�ستمد منها
التزامات الدول الأع�ضاء – ت�سمو على القواعد القانونية الأخرى؛ فعلى �سبيل املثال ،القاعدة التى
تن�ص على االلتزام بعدم التدخل يف ال�شئون الداخلية للدول 89ت�سمو على �أى اتفاق يخالفها .كذلك
ف�إن قرارات جمل�س الأمن  -ال�صادرة وفق ًا للف�صل ال�سابع من امليثاق – ت�سمو على االلتزامات
الدولية للدول .ويعنى هذا �أن هناك تدرج ًا؛ فتتقدم القواعد القانونية الواردة يف ميثاق الأمم
املتحدة على غريها من القواعد الدولية .غري �أنه يف مواجهة القواعد الآمرة ،ال يجوز للقواعد
الواردة يف امليثاق ،وكذلك لقرارات جمل�س الأمن� ،أن تخالفها ،وذلك على النحو التاىل.
العالقة بني القواعد الواردة يف ميثاق الأمم املتحدة والقواعد الآمرة
يوجد فارقان �أ�سا�سيان بني امليثاق والقواعد الآمرة؛ وهما:
- 1ال ُيبطل ميثاق الأمم املتحدة االلتزامات �أو املعاهدات التى ال تتم�شى معه ،و�إمنا هو فقط ي�سمو
عليها�90 .أما القواعد الآمرة فهي ُتبطل �أي التزام يتعار�ض معها.
- 2ميكن للدول الأع�ضاء تعديل ميثاق الأمم املتحدة� ،91أما القواعد الآمرة ف�إنه ال يجوز تعديلها
�إال عن طريق قاعدة �آمرة جديدة.
Alexander Orakhelashvili, The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions,
European Journal of International Law, 2005, vol. 16, no. 1, pp. 59-88.
 - 88د� .أحمد �أبو الوفا ,الو�سيط يف قانون املنظمات الدولية� ,ص  ،380هام�ش “ :414نعتقد اعتقادا جازما �أن القرارات
التى �أ�صدرها جمل�س الأمن �ضد ليبيا ا�ستنادا �إىل الف�صل ال�سابع (وك�أن تهديد ال�سلم والأمن الدويل واقع ومتحقق ب�سبب عدم
ت�سليم ليبيا الثنني من رعاياها! هو قرار خرج عن احلدود املو�ضوعة على اخت�صا�صات جمل�س الأمن ،ولذلك نعتقد يف عدم
التزام الدول الأع�ضاء بها  ...ان االلتزام بتنفيذ قرارات جمل�س الأمن ،يكون فقط بالن�سبة للقرارات التى تتفق مع امليثاق،
ف�إذا كانت هذه القرارات خمالفة للميثاق ،فال التزام عليهم يف هذا اخل�صو�ص”.
 - 89املادة  7/2من ميثاق الأمم املتحدة.
 - 90جتدر الإ�شارة �إىل �أن ميثاق الأمم املتحدة تت�ضمن بع�ض ن�صو�صه قواعد �آمرة؛ كاحلق يف تقرير امل�صري ،ومنع ا�ستخدام
القوة .وعلى ذلك �إذا حدث تنازع بني هذه الن�صو�ص مع التزام دوىل �آخر ،ف�إن هذا االلتزام �سيكون باط ًال .و�أ�سا�س البطالن
هنا التعار�ض مع قاعدة �آمرة ،ولي�س ميثاق الأمم املتحدة.
 - 91ميكن للدول الأع�ضاء تعديل امليثاق وفق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادتني  108و  109من امليثاق.
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ولهذا ف�إن االلتزامات املرتتبة على امليثاق ال تت�ساوى يف القوة القانونية مع القواعد الآمرة.
و�إمنا القواعد الآمرة تكون لها ال�سمو على ما عداها مبا يف ذلك امليثاق نف�سه .وعلى ذلك �إذا كان
هناك تعار�ض بني التزام وفق ًا للميثاق وقاعدة �آمرة ف�إن القاعدة الآمرة هى التى ُتطبق و ُيبطل
هذا االلتزام .ومفاد ما تقدم� ،أنه يف مواجهة القواعد الآمرةُ ،يعامل ميثاق الأمم املتحدة على �أنه
معاهدة دولية.
العالقة بني قرارات جمل�س الأمن والقواعد الآمرة
�إذا كان ميثاق الأمم املتحدة ال ميكنه �أن ُيخالف القواعد الآمرة ،ف�إنه من باب �أوىل  fortioriال
يجوز جلهاز ي�ستمد اخت�صا�صاته من امليثاق �أن ُيخالف القواعد الآمرة .وبناء على ذلك ،ف�إنه يتعني
على قرارات جمل�س الأمن �أال ُتخالف القواعد الآمرة ،وعلى ذلك �إذا خالف قرار ملجل�س الأمن
ملزم ،وال يمُ كن اال�ستناد �إىل املادة 103
قاعدة �آمرة للقانون الدويل ،ف�إن هذا القرار يكون غري ِ
لتربير م�شروعيته .وهذا الأمر ذكره القا�ضى لوترباخت يف ر�أيه املنف�صل ب�ش�أن الأمر ال�صادر عن
حمكمة العدل الدولية يف ق�ضية تطبيق اتفاقية جرمية الإبادة اجلماعية؛ فقال“ :يعمل مفهوم
القواعد الآمرة كما لو كان مفهوما يعلو القانون الدويل العريف و املعاهدات .والربوز الذى ميكن �أن
متنحه املادة  103من امليثاق ملجل�س الأمن يف حالة تنازع �أحد قراراته مع التزام تعاهدى نافذ ال
ميكن – من حيث الت�سل�سل الهرمى الب�سيط للمعايري – �أن ميتد لي�شمل التنازع بني قرار ملجل�س
92
الأمن و القواعد الآمرة”.
خال�صة
نخل�ص مما �سبق �إىل �أنه داخل املنظمة الدولية ،يوجد تدرج بني قراراتها؛ في�سبق القرار ال�صادر
من جهاز �أعلى القرار ال�صادر من جهاز �أدنى .كذلك يوجد تدرج داخل املنظمات الدولية التى
ُتعطى وثيقة �إن�شائها �أولوية على املعاهدات ال�صادرة يف �إطار املنظمة .من هذه املنظمات ،منظمة
 - 92الق�ضية املتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البو�سنة والهر�سك �ضد �صربيا واجلبل
الأ�سود (يوغ�سالفيا))

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) Order of 13 September 1993, Separate
opinion of Judge ad hoc Lauterpacht, p. 440, para 100: «The prohibition of genocide, unlike
the matters covered by the Montreal Convention in the Lockerbie cae to which the terms of
Article 103 could be directly applied, has generally been accepted as having the status not of
an ordinary rule of international law but of jus cogens ... The concept of jus cogens operates
as a concept superior to both customary international law and treaty. The relief which
Article 103 of the Charter may give the Security Council in case of conflict between one of
its decisions and an operative treaty obligation cannot – as a matter of simple hierarchy of
norms – extend to a conflict between the Security Council resolution and jus cogens.
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الأمم املتحدة التى جتعل للقواعد الواردة يف ميثاقها الأولوية على �أية قواعد دولية �أخرى با�ستثناء
القواعد الآمرة التى ُتبطل �أية قاعدة تتعار�ض معها .وهذا يعنى وجود تدرج هرمى بني القواعد
الدولية ،يف قمته القواعد الآمرة ثم القواعد الواردة يف ميثاق الأمم املتحدة ثم القواعد الأخرى.
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اخلامتة
ال يوجد تدرج ر�سمي بني قواعد القانون الدويل العام �إذ �أنه ال توجد معاهدة دولية �أو عرف
دوىل �أو مبد�أ عام للقانون ين�ص على هذا التدرج .غري �أن عدم وجود هذا التدرج الر�سمى ال يعنى
�أن فكرة التدرج بني القواعد الدولية – خ�صو�ص ًا يف جمال التطبيق – غري موجودة .فاملمار�سات
الدولية والأحكام الق�ضائية والكتابات الفقهية ت�ؤكد وجود تدرج بني قواعد القانون الدويل.
وهذا التدرج بني قواعد القانون الدويل العام يختلف عن التدرج بني القواعد املوجود يف
�أنظمة القانون الداخلية؛ فهذا الأخري يعتمد يف املقام الرئي�س على م�صدر القاعدة (اجلهة التى
�أ�صدرتها) ،وعلى ن�ص ت�شريعي يتعلق برتتيب تطبيق القواعد� .أما التدرج بني قواعد القانون الدويل
العام فهو يت�أ�س�س على الأمرين التاليني:
�أ�-أهمية القاعدة الدولية :فهناك قواعد ت�شغل و�ضع ًا خا�ص ًا يف النظام القانوين الدويل ب�سبب
�أهميتها للجماعة الدولية (القواعد الآمرة وميثاق الأمم املتحدة) ،ومن ثم فهذه القواعد تتمتع
بو�ضع �أعلى يف التدرج الهرمى للقواعد الدولية.
ب -قاعدة التخ�صي�ص :فهناك قواعد �أكرث تخ�صي�ص ًا وحتديد ًا ،وبنا ًء على ذلك يمُ كن و�ضع
نوع من الرتتيب بني هذه القواعد عند تطبيقها؛ فالقواعد االتفاقية الواردة يف املعاهدات ت�سبق
القواعد العرفية التي ت�سبق املبادئ العامة للقانون.
وهكذا ،ف�إنه فمن خالل بحث العالقات املختلفة بني قواعد القانون الدويل العام ،ميكن ا�ستنتاج
التدرج التايل فيما بينها:
 - 1القواعد الآمرة.
 - 2القواعد الواردة يف ميثاق الأمم املتحدة.
 - 3القواعد الواردة يف املعاهدات.
 - 4القواعد العرفية.
 - 5املبادئ العامة للقانون.
 - 6القواعد التي تبتكرها الأحكام الق�ضائية �أو الكتابات الفقهية.
 - 7قواعد العدالة.
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ولي�س املق�صود من هذا التدرج ال�سالف �أن يكون تدرج ًا حمدد ًا لقواعد القانون الدويل العام
بحيث �أن اخلروج عليه ُيع ُّد �إخال ًال بهذه القواعد .و�إمنا املق�صود تقدمي تدرج يعك�س الت�سل�سل
املنطقي الذى يتبادر �إىل عقل وفكر الباحث والدبلوما�سي والقا�ضي الدويل عند التعامل مع
القواعد الدولية.
و�أخري ًا ،ف�إنه يجب �أن يكون ماث ًال يف الأذهان� ،أن �أى ت�صور – �أو نظرية  -عن التدرج بني
قواعد القانون الدويل العام ال يجب �أن يت�سم باجلمود ،بل يجب �أن يكون مرن ًا قاب ًال للتطوير
والتعديل؛ ال�سيما و�أن هذا التدرج مل يرد يف �أى ن�ص ر�سمى يتطلب �إجراءات معينة لتعديله .فكما
تقول حمكمة العدل الدولية�“ :إمكانية القانون املتغري تكون دائم ًا حا�ضرة” ،93ومن ثم ف�إن مفهوم
“التدرج بني قواعد القانون الدويل العام” يجب �أن يتطور با�ضطراد ليواكب التغريات يف
املمار�سة الدولية ومواقف الدول.

 - 93انظر:

International Court of Justice, Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Zeeland), Merits,
Judgment (I.C.J. Reports 1974, p. 3), p. 19, para. 40: «The possibility of the law changing is
»ever present .
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