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:الملخص
 نتج عنها الكثري،وجد القضاء الدويل اجلنائي من أ جل إصدار أحكام قضائية ضد األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم دولية
)9111  الربوتوكولني اإلضافيني،9191 وخاصة القانون الدويل اإلنساين ( اتفاقيات جنيف األربع،من االنتهاكات للقوانني الدولية
 الذي يعترب له تأثري اجيايب وسليب، منها العرف الدويل،وتطبيق هذه األحكام القضائية الدولية اجلنائية يتحكم فيها عدة عوامل
ذلك نتيجة لعدم توفر أجهزة دولية تسهر على،وتطبيق القانون الدويل اإلنساين،على تطبيق األحكام الق ضائية الدولية اجلنائية
 فإن ذلك يعترب إشكال ألن،ومبا أن العرف الدويل عبارة عن عادات تعارفت عليها الدول من قبل،متابعة تنفيذ هذه األحكام
قد يكون اليوم يشكل هتديدا أو خطرا على مصاحلها مثل محاية،الزمن يف تطور وما اتفقت الدول قدميا على اعتباره عرف دويل
...الالجئني موجود قدميا و اآلن الكثري من الدول تعتربهم أزمة لبالدهم مثل ما اعتربته مؤخرا فرنسا
. دويل، قانون، القضائية، األحكام، العرف:الكلمات المفتاحية

Astract :
The international criminal justice system has been established to prosecute individuals
accused of international crimes, resulting in many violations of international law,
particularly international humanitarian law (the Fourth Geneva Conventions, 1949
Additional Protocols 1977). The application of these international criminal judgments is
governed by several factors, Including international custom, which has a positive and
negative impact on the application of international criminal law and the application of
international humanitarian law, as a result of the absence of international bodies to monitor
the implementation of these provisions Since international custom is a custom that nations
have used before, it is a problem because time is developing and what countries have long
accepted as an international custom, which today may pose a threat or a threat to their
chemlalapc@profisormourad@yahoo.fr
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interests such as refugee protection. They regard them as a crisis for their country, such as
France...
Keywords: Custom, judgments, judicial, law, international.

مقدمة:

يعترب العرف الدويل من ابرز مصادر القانون الدويل ،وله أمهية كبرية نظرا لكون هذا األخري نظم الشعوب  ،وكان سببا يف
حل األزمات و النزاعات بني الدول ،حيث عاش اإلنسان منذ القدم على شكل قبائل ،و اعتاد على عادات معينة يف حياته

اليومية ،ومبرور الزمن أصبحت هذه العادات إلزامية ،و انتقلت هذه العادات من بني القبائل إىل التعامل هبا بني الدول وأصبح
يطلق عليها عرف دويل،و الكثري من هذه األعراف قننت يف قوانني ومعاهدات تلتزم هبا الدول إىل غاية اليوم،إال أن هذا العرف
الدويل له آثار اجيابية وسلبية على الدول وخاصة يف اجلانب القضائي.
-9موضوع الدراسة :ترتكز الدراسة  ،يف هذا البحث  ،على بيان أثار العرف الدويل االجيابية و السلبية على تنفيذ األحكام
القضائية اجلنائية الدولية ،و تطبيق القانون الدويل اإلنساين

 -2نطاق البحث:يقتصر هذا البحث على دراسة آثار العرف الدويل على القضاء الدويل و القانون الدويل اإلنساين .

-30أهداف الدراسة :هتدف دراستنا هلذا البحث يف إبراز مكانة العرف الدويل ومدى تأثريه االجيايب و السليب على تنفيذ
األحكام القضائية الدولية اجلنائية  ،خاصة أن القضاء الدويل اجلنائي يعتمد كثريا على العرف يف سري أعماله و تعامله مع الدول
 ،وكذلك نبني تأثريه على تطبيق القانون الدويل اإلنساين الذي يعترب أساس توفري احلماية للمدنيني و كل الفئات اليت حتميها
اتفاقيات جنيف األربع  9191و الربوتوكولني اإلضافيني  ، 9111أثناء قيام النزاعات املسلحة دولية أو غري دولية  ،فكلها تنتج
عنها جرائم وانتهاكات للقوانني الدولية وال بد من احلد منها للعيش بسالم  ،لذا نطرح اإلشكالية اآلتية :
-40اإلشكالية :ما أثر العرف الدويل على تنفيذ األحكام القضائية الدولية اجلنائية و على تطبيق القانون الدويل اإلنساين؟ هل
يؤثر اجيابيا أم سلبيا؟هذا ما نتناوله يف حبثنا من خالل:

-40منج الدراسة :اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي الذي يناسب حبثنا،حيث نتطرق إىل تعريف العرف الدويل وأركانه
وأثره على تنفيذ األحكام القضائية الدولية اجلنائية و تطبيق القانون الدويل اإلنساين.

المبحث األول:مفهوم األحكام القضائية الدولية الجنائية:
حتدث نزاعات دولية مسلحة بني الدول أو داخل الدولة الواحدة  ،وتنتج عنها عدة أضرار ويكون املدين هو دائما املتضرر
من كل هذه النزاعات  ،كما انه عند قيام هذه النزاعات حتدث جرائم دولية  ،أي يعاقب عليها القانون الدويل ألهنا حمظورة
نتيجة خلطورهتا،إال أن اجلرائم تقع و القوانني تنتهك وبذلك نكون أمام جرائم دولية وجب العقاب عليها من اجل احلد منها
مستقبال  ،ولو بنسبة معينة  ،وذلك يكون برفع دعوى قضائية أمام حماكم دولية جنائية خمتصة يف ذلك  ،لتصدر حكم قضائي
دويل جنائي  ،فما هو هذا احلكم ؟
المطلب األول:تعريف األحكام القضائية الدولية الجنائية.
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تصدر احملاكم اجلنائية الدولية أحكام قضائية  ،ضد كل متهم جبرمية دولية معينة  ،يعاقب عليها القانون الدويل و االتفاقيات
الدولية ( اتفاقيات جنيف األربع  9191وبروتوكوليها اإلضافيني  ، )9111وخيتلف تعريف هذه األحكام من شخص آلخر ومن
جهة ألخرى و الكل يفسرها كما يراها لذلك يوجد تعريف ضيق و تعريف موسع ونتناول ذلك من خالل:

الفرع األول  :التعريف الضيق :
من بني أنصار هذا التعريف جند مارى تناو الذي يعرفه بقوله  " :األحكام القضائية الدولية اجلنائية هي كل ما يصدر من

اجلهة القضائية الدولية  ،اليت تستطيع أن تنفذه "(.) 1

أي أن مارى يعرف األحكام القضائية على أساس تنفيذها  ،أي البد من احملاكم القضائية الدولية أن تقوم بتنفيذها  ،وإن مل
تنفذه فهذا ليس حكم قضائي دويل يف نظره .
كما جند تعريف رابيك ابو طاوى بقوله  " :هي كل األحكام الصادرة من جهاز قضائي دويل معرتف به  ،وله سلطة على

الدول من أجل تنفيذها "( ،)2إن رابيك أيضا يشرتط أن تكون األحكام القضائية ممكنة التنفيذ وذلك بوجوب أن تكون
احملكمة اليت نطقت باحلكم هلا سلطة على الدول  ،متجاهال بذلك سيادة الدولة .
إن أصحاب التعريف الضيق لألحكام القضائية الدولية اجلنائية يربطون احلكم بالتنفيذ  ،إال أن ذلك ال يكون دائما سهال
أو ممكنا  ،الن الواقع غري املثاليات اليت يتكلم هبا الفقهاء و القانونني و ،...فقد حتكم حمكمة دولية جنائية حبكم قضائي إال أن
تنفيذه يكون مستحيال  ،لعدة أسباب منها  ،إصدار حكم غيايب على احد املتهمني بارتكاب جرائم دولية وخمالفة لكل القوانني
الدولية ( جرائم ضد اإلنسانية  ،جرائم حرب ، )...هل هذا ليس حبكم قضائي دويل جنائي إذا ؟.
كما أن األسباب امل ادية تلعب دور كبري يف عملية التنفيذ  ،علما أن احملاكم الدولية اجلنائية ليس هلا ميزانية خاصة هبا وإمنا
تعتمد على املساعدات من الدول األطراف وهذا ما جيعل مصاريفها حمدودة  ،فنقل املتهم من مكان ألخر يستوجب أموال ،
كما أن حبسه يف مكان ما يستوجب أموال مثل األكل و احلماية وكل ظروف احلياة اليت تنص عليها القوانني الدولية ولو كان
الشخص جمرما  ،ألنه إنسان وله حقوق(. )3

 -1عبد اإلله تايل  ،القانون الدويل العام  ،منشورات احلليب احلقوقية  ،سوريا  ،6392 ،ص .652
 -2رومى منكا ،القضاء الدويل  ،دراسة للمحاكم اجلنائية املؤقتة  ،د د ن  ،طرابلس  ،ليبيا  ،6395 ،ص .996
 -3تنص املادة  36من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية املؤرخ يف  92ديسمرب  ، 9122تاريخ بدء النفاذ  60مارس  9112على أنه ":
-9تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف هبا فيه ،و بكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها و الداخلني يف
واليتها  ،دون أي متييز بسبب العرق  ،أو اللون ،أو اجلنس  ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو غري سياسي أو األصل القومي أو
االجتماعي ،أو الثروة أو النسب ،أو غري ذلك من األسباب ...
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كما أن سيادة الدول هلا تأثري كبري يف تنفيذ األحكام القضائية الدولية اجلنائية  ،وذلك من خالل عدم تسليم املتهمني
للمحاكم الدولية اجلنائية  ،مثال عند العرب عدم تسليم البشير ( دولة السودان ) بالرغم من أن احملكمة اجلنائية الدولية اهتمته
بارتكاب جرائم دولية  ،إال أن التسليم مل حيدث إىل غاية اليوم .

حسب رأى الشخصي أن التعريف الضيق غري منطقي وال يتماشى مع الواقع  ،بالرغم من أن أقواهلم صحيحة وفيها فائدة لو
طبقت واقعيا  ،فما فائدة حكم قضائي دويل ضد متهم قام بارتكاب أبشع اجلرائم ومل يتم التنفيذ ؟

الفرع الثاني :التعريف الموسع :
إن أنصار هذا التعريف عرفوا األحكام ا لقضائية الدولية اجلنائية بشكل موسع اكرب من أصحاب التعريف األول الضيق
ومنهم جند محمد أبو المجد بقوله  " :األحكام القضائية الدولية اجلنائية هي كل ما يصدر من حماكم خمتصة نتيجة رفع دعوى
بإجراءات صحيحة واحرتام كل قواعد املرافعات ومنح حقوق املتهمني و الضحايا وإصدار حكم حبضور قضاة خمتصني "(،)1أي

أن أبو المجد منح كل احلقوق للمتهم و الضحية على حد سواء واشرتط حمكمة خمتصة و قضاة خمتصني وهذا ما يتطلبه
العدل  ،إذا أريد حقا حتقيقه يف الواقع .

كما جند تعريف ربا المنشاوي بقوهلا  ":هي كل األحكام املطابقة للقوانني الدولية و الصادرة من جهة قضائية دولية  ،مع

وجوب احرتام االختصاص ومبدأ التكامل "(.)2

إن ربا يف تعريفها هذا ركزت على العدالة أي احرتام مبدأ التكامل و الذي هو أساس القضاء الدويل  ،حيث أن احملكمة
اجلنائية الدولية ال تنضر يف الدعوى القضائية الدولية اجلنائية إال بعد قيام الدولة املعنية بعدم النظر فيها أو عدم احلكم بالعدل أو
عدم قدرهتا على النظر يف القضية ألسباب معينة  ،أي باختصار أن القضاء الدويل يأيت يف املرتبة الثانية بعد القضاء الوطين
وهذا ما يعىن احرتام سيادة الدول وقوانينها الداخلية .
باإلضافة إىل تعريف جون مانتا ريبات بقوله  " :هي األحكام الصادرة من قضاء دويل خمتص مع مراعاة كل إجراءات

احملاكمة املنصوص عليها يف القوانني الدولية ،وخاصة اختصاصها بالنظر يف الدعوى املرفوعة أمامها "(.)3

أ  -0. -تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد  :بأن تكفل توفري سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته املعرتف هبا يف هذا
العهد حىت لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرمسية .
ب -بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت يف احلقوق اليت يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية خمتصة  ،أو أية سلطة
خمتصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوين ،وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي
ت -بأن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة ملصاحل املتظلمني ".
 -1منرياس رائد عايد،احملاكم اجلنائية الدولية بني الواقع و اخليال،دار البحوث للنشر،اململكة العربية السعودية،6392،ص .25
 -2عبد اإلله تايل  ،القانون الدويل العام ،مرجع سابق. 615،
 -3منرياس رائد عايد ،احملاكم اجلنائية الدولية بني الواقع و اخليال ،مرجع سابق ،ص .225
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إن جون يركز على االختصاص واحرتام اإلجراءات القانونية للمحاكمة من اجل حتقيق العدل  ،وعدم تغليب جهة على

أخرى أثناء احملاكمة.

يف نظري أن هذه التعريفات موسعة بشكل نسىب وكلها ترتكز على االختصاص واحرتام املبادئ و القوانني الدولية  ،وهذا هو
األصل من اجل حتقيق العدل  ،ومنح كل ذي حق حقه ،لذا نقول أن األحكام القضائية الدولية اجلنائية يف نظري" هي كل
األحكام القضائية الدولية اجلنائية اليت تصدر من جهة قضائية دولية قانونية  ،ذات هيكلة قضائية خمتصة يف نوع القضية املرفوعة
أمامها "،أل ن األحكام القضائية الدولية اجلنائية ختتلف عن األحكام القضائية الوطنية من حيث جهة اإلصدار ،فاألول تصدر
من حمكمة جنائية دولية و الثاين يصدر من حماكم وطنية حملية خمتصة إقليميا .
المطلب الثاني  :المطلب الثاني :أنواع األحكام القضائية الدولية الجنائية .

ختتلف األحكام القضائية وتتنوع وكل يقسمها إىل أنواع معينة ونتناول ذلك كاآليت :

الفرع األول  :أحكام مقررة ( كاشفة ):

احلكم املقرر ( الكاشف ) هو احلكم الذي يقضى بوجود أو عدم وجود احلق أو املركز القانوين املدعى ،دون إلزام الدولة
املدعى عليها بأداء معني أو إحداث أي تغيري يف هذا احلق  ،و يتضمن تقريرا أو تأكيدا حلالة أو مركز قانوين موجود من قبل

،وتصدر عن احملاكم الدولية ولكنها ال حتدث أي جتديد لدى األطراف املتنازعة(.) 1

يرى أبو مجد الميفعل أن احلكم املقرر هو " إقرار احملكمة الدولية اجلنائية بوجود فعل قانوين متخاصم عليه من قبل دولتني

"( ،)2أي أن أبو المجد يعترب األحكام القضائية املقررة تكون من قبل احملاكم الدولية اجلنائية وال تكون من قبل احملاكم الوطنية
 -القضاء الوطين  ، -وهذا ما مييز األحكام املقررة غن غريها من األحكام .

كما يعرفه السيد المنعف على أنه " :كل حكم تصدره حمكمة دولية ال تطلب من احد األطراف املتنازعة القيام بفعل ما

حتت طائلة اإلجبار  ،وإمنا تقر وتفسر وتوضح اإلشكال بينهم فقط "(.)3
من خالل التعريفني نستنتج أن األحكام املقررة هلا خصائص وهي:

- 9تصدر من محكمة دولية  :أي أن القضاء الدويل هو املختص بإصداره  ،نظرا ملوضوع الدعوى أصال فهي تكون
بسبب نزاع بني الدول
- 6غير ملزم لألطراف  :أي أن مضمون القرار ليس فيه إلزام ألي احد األطراف  ،وإمنا يوضح ويبني لألطراف املتنازعة
اجلهة الصحيحة و القانونية ن وال يلزمهم بالتنفيذ .

 -1منار سامل تربان ،تنفيذ األحكام القضائية الدولية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام،كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة
األزهر  ،غزة ،فلسطني،منشورة على موقع اجلامعة الفلسطينية،6393،ص .55
 -2مروى الكاتني ،القضاء الدويل اجلنائي بني األمس و اليوم  ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،بريوت ،لبنان  ،6392 ،ص .095
 -3منرياس رائد عايد ،احملاكم اجلنائية الدولية بني الواقع و اخليال ،مرجع سابق ،ص .595
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كما مت االعرتاف باألحكام الصادرة من حمكمة العدل الدولية بالصفة املقررة يف شأن النزاع الربيطاين األلباين  ،إذ إجته إىل
تفسري اعرتاف اجنلرتا بألبانيا بعرضها النزاع على احملكمة بأنه تقرير ألمر واقع  ،و ال يكشف عن أثار قانونية جديدة(. )1
الفرع الثاني  :أحكام منشئة :
األحكام املنشئة هي تلك األحكام اليت حتدث جتديدا أو تغيريا يف مواجهة للموقف القانوين أو املركز السابق لألطراف
املتنازعة،و احلكم يكون منشئا إذا تضمن إنشاء حالة أو مركز قانوين مل يكن له وجود من قبل .
كما يعد احلكم املنشئ صورة من صور القضاء املوضوعي ويرتب حجية وقوة األمر املقضي به  ،ويرتب آثارها حيث انه

ملزم ألطراف النزاع و يكون هنائيا  ،وإذا أنشاء التزاما بأداء معني كان قابال للتنفيذ اجلربي(، )2مسى باحلكم املنشئ ألنه ينتج
بالنطق به ما مل يكن من قبل  ،أي إحداث تغيري يف القضية  ،مثل احلكم بإنشاء حدود بني بلدين  ،أو تغيري احلدود بينهما
نتيجة سبب ما  ،وكل حكم قضائي يصدر من حمكمة دولية جنائية وحيدث تغيريا يعترب حكم منشئ(.) 3
كما أ نه يعترب هو احلكم الذي يعلن قبول إعادة النظر يف حكم سابق ،حيث حيدث تعديال قانونيا يتمثل يف إلغاء احلكم
املطعون فيه  ،وبالتايل اس تبعاد آثاره و يتعني حبث موضوع النزاع مرة أخرى ،كما أن احلكم الذي يقضى بانقضاء معاهدة بني
دولتني يعد حكما منشئا(. )4
يعرف األستاذ مريتان عبد الصمود احلكم املنشئ على أنه " كل حكم قضائي دويل حيدث تغيريا ملموسا ماديا"(.)5

أي أن عبد الصمود اعترب احلكم املنش ئ موجب للتغيري املادي  ،مثل ما ذكرنا إزالة احلدود أو إنشائها  ،أو سحب القوات
العسكرية من منطقة معينة .
كما جند تعريف أنطوان دى كريتيان هانتى" هو إصدار حكم من حمكمة خمتصة دوليا  ،من اجل تغيري حالة وإنشاء أخرى

جديدة "(،)6كل هذه التعريفات تتفق على أن احلكم املنشئ جيب أن يكون :

- 9منشئ لحالة جديدة  :وهذا هو األصل يف كل األحكام القضائية سواء الدولية أو الوطنية  ،الن اللجوء إىل القضاء
يعىن طلب التغيري و احلصول على اجلديد الن ما كان سابقا هو الذي دفع املعىن للتقدم إىل القضاء بسبب سلبياته.

- 6صادر من محكمة دولية  :وهذا أمر منطقي الن احلكم املنشئ يكون من احملاكم الدولية اجلنائية  ،بالرغم من أن حىت
األحكام الوطنية أي من القضاء الوطين يوجد من يعتربها منشئة  ،نظرا ملضموهنا الذي قد ينشئ حالة جديدة مل تكن
من قبل  ،مثل احلكم ببناء سكن أو اجناز قنوات لتمرير املياه أو ...
 -1منار سامل تربان ،تنفيذ األحكام القضائية الدولية ،مرجع سابق  ،ص .52
 -2منار سامل تربان ،تنفيذ األحكام القضائية الدولية،مرجع نفسه  ،ص .52
-3ماهر اهلالري،القضاء الدويل ،دراسة أحكام احملاكم الدولية اجلنائية  ،دار جيل املعرفة و التبشري ،طرابلس  ،لبنان  ،6395 ،ص .915
 -4منار سامل تربان ،تنفيذ األحكام القضائية الدولية ،مرجع سابق ،ص .51
 -5رومى منكا ،القضاء الدويل  ،مرجع سابق ،ص .959
 -6عبد اإلله تايل ،القانون الدويل العام ،مرجع سابق.036 ،
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- 0ينفذ جبرا :أي أن هذا احلكم حائز لقوة األمر املقضي به  ،وجيب على أطراف النزاع االلتزام به  ،و تطبيقه حرفيا كما
هو منصوص يف احلكم.

الفرع الثالث  :أحكام اإللزام :
حكم اإللزام أو حكم اإلدانة هو احلكم الذي يقضى دائما بإلزام احد اخلصوم بأداء معني إىل اخلصم اآلخر ،و هو يف
جمال احلديث عن األحكام القضائية يقضى بإلزام الدولة احملكوم عليها بأداء معني قابل للتنفيذ اجلربي .
إن مضمون حكم اإللزام يتميز بإثبات واقعة غري مشروعة مبعىن التقرير بأهنا متت خمالفة للقانون واثبات انتهاكها له من
ناحية  ،و باحلكم على الدولة املخطئة بأداء التزامات معينة من ناحية أخرى ،و يالحظ أن االلتزامات الواردة يف مضمون احلكم
هي ذاهتا اليت توجد يف أساس العالقة القانونية املنتهكة ،و ذلك يف احلالة اليت تتأكد احملكمة فيها من خرق أو انتهاك قاعدة
قانونية دولية (. )1
قد تقتصر احملكمة الدولي ة على إعالن حدوث االنتهاك وثبوت الفعل الضار املخالف لقاعدة القانون املوضوعية من جانب
الدولة املخطئة ،وقد تأمر احملكمة يف ذات الوقت بإعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل ثبوت املخالفة مثل الرد العيين لألموال اليت
مت االستيالء عليها بدون وجه حق  ،أو اإلفراج عن سف ينة حمتجزة لدى الدولة مرتكبة الفعل غري املشروع ،أو إعادة بناء مبىن
كان قد هتدم بسبب أفعال غري مشروعة ثبت قيامها يف حق الدولة املخطئة(. )2
كما جند أنطوان دى كريتيان هانتى يعرفه على أنه" نطق احملكمة بالعدل "( ،)3وهنا يقصد بالعدل منح القضاء كل من له

احلق حقه( الدولة ) تطبيقا للقانون الدويل  ،الذي وجد أصال من اجل حتقيق العدالة الدولية بني الدول .
حكم اإللزام هو حكم يبني صاحب احلق وجيرب مرتكب الفعل الضار على أداء ما عليه من اجل جرب أضرار الضحية  ،فالدولة
اليت تضر بأخرى عن طريق االعتداء على أراضيها أو احتجاز أفراد من جنسيتها أو االعتداء على اجملال اجلوى هلذه الدولة ،
تقوم احملكمة اجلنائية الدولية بإصدار حكم قضائي يبني الدولة صاحبة احلق  ،وجترب األخرى على القيام بواجباهتا الدولية جتاهها
 ،وهذا كله من أجل حتقيق العدالة الدولية يف العامل  ،وتفادى قانون الغاب ( القوى يستوىل على الضعيف) ( ،)4بالرغم من أن
أن العامل اليوم يعمل هبذه الطريقة  ،وخاصة ما تفعله الواليات املتحدة األمريكية يف العامل  ،دون أن جتد من يقف يف وجهها ،
وتدعى محاية العامل و حتقيق السلم و األمن الدوليني .
من خالل هذه التعاريف نستنتج أن حكم اإللزام يتميز ب ـ:

 -1منار سامل تربان ،تنفيذ األحكام القضائية الدولية ،مرجع سابق ،ص.51
 -2منار سامل تربان ،تنفيذ األحكام القضائية الدولية ،مرجع نفسه ،ص .52
 -3عبد اإلله تايل ،القانون الدويل العام ،مرجع سابق.066 ،
 -4كل ما حيدث اليوم يف فلسطني و العراق و سوريا و اليمن و موريتانيا و ،...أليس انتهاك للقوانني الدولية ؟ فلماذا ال تقوم احملاكم اجلنائية
الدولية بعملها ،وحتقق السلم و األمن الدوليني و العدالة الدولية اليت وجدت من اجل حتقيقها ،فاجلرائم ظاهرة لكل العامل إال أن القانون ال يطبق.
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- 9حكم صادر من محكمة جنائية دولية  :وهذا أمر بديهي ألننا نتناول القانون الدويل  ،وال بد أن يصدر من جهة
قضائية خمتصة نظرا لكون النزاع بني الدول وليس بني األفراد(.)1

- 6حكم يثبت وقوع مخالفة للقانون الدولي  :إن النطق باحلكم ضد دولة معينة يعىن أهنا خالفت القانون الدويل ،
وجيب عليها أن تؤدى واجبها الدويل جتاه الدولة األخرى .
- 0حكم ملزم التنفيذ :أي أن حكم اإللزام واجب التطبيق من قبل الدولة اليت حكمت احملكمة ضدها  ،الن هذا احلكم
بني وأعطى لكل دولة حقها  ،وبذلك جيب على الدولة املخطئة أو املنتهكة أن تصحح خطئها الدويل  ،حفاظا على

استقرار الدول و السلم و األمن الدوليني يف العامل .

المبحث الثاني :تعريف وأركان العرف الدولي :

يعترب اإلنسان العرف شيء مقدس يف حياته(،)2وهذا ما جنده يف العصور القدمية،حيث كانت الشعوب حتافظ على عادات

أبائها وأجدادها،وحترص على إتباعها و العمل هبا بشكل حريف،وذلك اعتقادا منهم بأن ذلك صحيح والزم وضروري جدا يف
حياهتم،وال يزال العرف يلعب دور مهم وكبري جدا يف حياة الكثري من الشعوب إىل غاية اليوم،وخاصة عند الصينيني
واليابانيني،وحىت عند العرب،لذا نتعرف على معناه و أركانه من خالل :
المطلب األول:تعريف العرف الدولي:
اختلف الكثري من الفقهاء حول تعريف العرف الدويل،وإعطاء مفهوم موحد إال أهنم كلهم يتفقون أن العرف الدويل "

مجموعة من العادات التي قام بها اإلنسان منذ مدة طويلة وأصبح يشعر بإلزامية القيام به" ) 3(،لذا جند أن تعريف العرف
الدويل اختلف من زمن آلخر.

جنده يف اللغة عند الزمخشرى بقوله  :العرف يعنى المعروف أي الجميل من األفعال(،) 4لقوله تعاىل  ":وأمر بالعرف " ()5

أي باجلميل املستحسن من األفعال(، )6فالفعل احلسن جيعل اجلميع يرغب يف العمل به،و هذا ما يضمن إستمراريته من جيل

ألخر و من بلد آلخر ،لذا نتناول التعريف التقليدي ( الفرع األول ) و التعريف احلديث ( الفرع الثاني).
الفرع األول:التعريف التقليدي للعرف الدولي:
 -1حىت األحكام اليت تصدرها احملاكم الوطنية ملزمة التنفيذ وتبني اجلهة املخطئة وتلزم املتهم بأداء واجباته جتاه الضحية  ،و الفرق بني احلكم
امللزم يف القانون الداخلي الوطين و القانون الدويل،هو أن األول يكون بني األشخاص و الثاين يكون بني الدول.
 -2ال يزال البشر يعملون بالعرف إىل غاية اليوم ،سواء بني األسرة الواحدة أو بني الدول،مثل مراسيم استقبال مسؤوىل الدول .
 - 3ماجى حممد عبد اهلل ،القانون الدويل العام،دار العلم للنشر و التوزيع،بريوت،6396،ص .96
- 4امحد بن رفاع بن حامد العزيزى املطريى،العرف يف التشريع اجلنائي ( دراسة تأصيلية مقارنة )،رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجستري
،كلية احلقوق و العلوم السياسية،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،منشورة على موقع اجلامعة ،6393/6331،ص .69
- 5سورة األعراف ،اآلية .911
 - 6أمحد بن رفاع بن حامد العزيزى املطريى،مرجع نفسه،ص .69
558

مجلة المعيار

ISSN :11124377

مجلد 42 :عدد05 :

السنة4545 :

اختلفت تعاريف العرف الدويل عند التقليديني ومنهم من يعرفه على أنه :
تعريف "مونيين د" " العرف الدويل هو جمموعة العادات الدولية اليت تقوم هبا دولة جتاه دولة أخرى،وغايتها حتقيق التعاون الدويل
بينها خدمة للبشرية"(،)1أي أن " مونيين د " يرى أن العرف الدويل يكون نتيجة رغبة دولة يف حتقيق مصاحل شعبها مع الدولة

األخرى(،)2وهذا ما جيعلها تتبع عادات معينة بينها وبني هذه الدولة.
هبذه الطريقة يكون العرف مقتصر على التعاون بني دولة وأخرى فقط،أي ال يتجاوز دولتني،وهذا ما يعتربه الكثريين غري
منطقي،بالرغم من أنه يوجد من يشاطر رأيه ومنهم أنا،ألن العرف يف نظري يبدأ بني شخصني أو دولتني مث ينتشر بني اجلميع

مبرور الزمن(.)3

كذلك جند تعريف نارتاكى ريمو ثالى " العرف الدويل عادات قام هبا األوائل ونتيجة لفائدهتا على اجلميع،أصبحت شيء

مقدس ومتداول بني الشعوب و الدول "(.)4

نارتاكى يعترب أن العرف الدويل جاء نتيجة الفائدة اليت نتجت عن عادات معينة قام هبا القدامى فيما بينهم،وهذا ما جعلها

تستمر بني الشعوب و الدول إىل غاية اليوم،أي أنه كل فعل فيه فائدة على الدول و الشعوب هو عرف دويل وجيب االستمرار
به(.)5
الفرع الثاني :التعريف الحديث للعرف الدولي:

يعرف محمد على البناوى العرف الدويل على أنه ":العرف الدويل عادات و تقاليد شعب ما مث أصبح يشمل كل الدولة

مث كل الدول اجملاورة،مث الشعور بإلزامية القيام هبذه العادات بني هذه الدول "(.)6

يعرف الجرجانى العرف على أنه " :ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول ،و تلقته الطبائع بالقبول"(،)7كما عرفه الزرقا

الزرقا بأنه " :عادة مجهور قوم يف قول،أو فعل " ( ،)1تقريبا كل التعاريف املعاصرة للعرف الدويل تتفق على أنه عادة شعب ما
ملدة معينة،جعلتهم يشعرون بإلزاميته و وجوب القيام به فيما بينهم كشعوب أو كدول .

 - 1حممد بشرى قامو،العرف الدويل،دار الكتاب،عمان،6393،ص .21
 -2كل دولة ال بد هلا من التعاون بني الدول األخرى ألنه ال ميكن أن حتقق الدولة كل حاجياهتا بنفسها  ،فما يوجد باجلزائر مثال ال جنده يف
أمريكا و العكس صحيح  ،لذا البد من التبادل من اجل مصاحل رعيتها اليت حتتاج إىل كل شيء من أجل العيش  ،وهذا التعاون يفرض على
الدولة أن تتبع أعراف الدولة األخرى من اجل التعامل معها  ،مثال حنن يف اجلزائر لكي تتعامل معنا دولة ما وتصدر لنا مأكوالت معينة نشرتط
عليهم طريقة احلالل .
 -3كل األعراف انطلقت من بني شخصني إىل قبيلتني مث إىل قريتني  ،وبعدها إىل دولتني مث إىل باقي دول العامل .
- 4شاد الفنوس أبو راعب ،األعراف و التقاليد،دار الرحيان للطباعة و النشر،الرياض،اململكة العربية السعودية،6395،ص .933
 -5مقدار الفائدة من العرف املتعارف عليه خيتلف من شخص آلخر ومن بلد الخر  ،فما تراه اجلزائر عرف نافع تراه دولة أخرى عرف غري نافع
وذلك بسبب اختالف العادات و التقاليد و الديانات.
- 6حممد على البناوى،القانون الدويل العام،دار الكتاب للنشر و التوزيع،اإلسكندرية،6393،ص 936
 - 7امحد بن رفاع بن حامد العزيزى املطريى،مرجع سابق،ص 65
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كل شعب أو بلد له عاداته وتقاليده اليت اعتاد عل يها منذ وجوده،لذا بقى ميارسها وحيفظها لألجيال القادمة كإرث معنوي
– إن صح التعبري ،-مثال ما نالحظه اليوم يف معاملة الالجئني الذين هربوا من أوطاهنم نتيجة احلروب و االضطهاد و
السياسة احلاكمة،إىل دول أخرى بعيدة وخيتلفون عنهم يف العادات و التقاليد و اللغة إال أن هؤالء الالجئني وجدو شيء واحد
متعارف عليه لدى اجلميع وهو حسن املعاملة و االستقبال،وتقدمي كل املساعدات الضرورية و الالزمة لكل من حيتاج إليها،
فنجد السكان يسامهون مبمتلكاهتم اخلاصة،و الدولة كذلك،وهذا كله خدمة للمحتاجني،وهذا ما يسمى بالعرف ألنه فعل
يستحسن فعله،وتطمئن له القلوب مهما كان دينها،فال فرق بني مسلم أو مسيحي أو  ...فالكل يفعلون هذا الفعل بدافع
الفطرة و اطمئنان للقلوب،حىت القانون الدويل تناول العرف فنجد املادة  02من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية تناولت
العرف الدويل بقوهلا  ":وظيفة احملكمة أن تفصل يف املنازعات اليت ترفع إليها وفقا ألحكام القانون الدويل ....ب-العادات
الدولية املرعية املعتربة مبثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال) 2(".
المطلب الثاني :أركان العرف الدولي:
يعترب العرف الدويل من أهم مصادر القانون الدويل بصفة عامة ،وأهم مصادر القانون الدويل اجلنائي،حيث يعود ذلك إىل
سنة  9192يف مشروع االتفاقية املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية  ،منهم من يرجعه إىل رابطة القانون الدويل اليت أنشأت مشروع
3
احملكمة اجلنائية الدولية يف  ،9162لذلك يعترب العرف الدويل مهم جدا يف احلياة العامة و الدولية،نظرا ألمهيته واجيابياته الكثرية(
)،و مبا أن العرف الدويل له أمهية بالغة،يقسم الفقهاء أركانه إىل :
الفرع األول:الركن المادي:

يعترب الركن املادي أساس العرف الدويل ،و الذي يقصد به ممارسة الفعل ملدة زمنية معينة جتعل اجلميع يقتنعون به،وميارسونه

نظرا الجيابياته،يعرف الفقيه بالوس مابرى الركن املادي على أنه  " :هو جمموعة األفعال و العادات و املمارسات اليت يقوم هبا

شعب معني جتاه شعب آخر ،جيعل من هذا الفعل ضروري و الكل راض عنه "(.)4

كما يعرف جون دبتان الركن املادي للعرف على أنه ":عادة شعب استمرت لفرتة طويلة بني دولتني أو أكثر من أجل حتقيق
غاية هلا فائدة "(.)5
من خالل هذه التعاريف نستنتج أن الركن املادي للعرف الدويل هو عبارة عن عادة و ممارسات تكون بني شعب وآخر من
أجل حتقيق غاية معينة،تعود بالفائدة عليهم مجيعا ،مثال مراسيم استقبال الرؤساء و الوزراء و املماليك،كلها نابعة عن عادات

- 1امحد بن رفاع بن حامد العزيزى املطريى،مرجع نفسه،ص 62
- 2املادة  02من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية.
- 3عامن واجد تارى،العرف الدويل،دار العلم للنشر و الطباعة،بريوت،6395،ص .52
 - 4بالوس مابرى،القانون الدويل اجلنائي،مبادئه وآثاره،دراسة حتليلية،ترمجة حمد على خاتوى،دار الرتمجان،اإلمارات العربية املتحدة،6391،ص .9956
- 5جون دبتان،قانون وأعراف الدول،ترمجة فبيان قورة،د د ن،بريوت،لبنان،6391،ص .621
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قام هبا األجداد و ال تزال إىل غاية اليوم،بالرغم من أهنا ليست نفسها متاما،إال أنه توجد بعض التغيريات متاشيا مع العصر
احلديث مثل استعمال الطائرات اخلاصة للتنقل بدل العربات اليت كانت تنقل األمراء و الرؤساء.
إضافة إىل استعمال موسيقى مسجلة للنشيد الوطين بدال من إلقائه شفويا،إال أن هذا ال يغري يف العرف الدويل ويبقى احرتام
الضيف واجب،وهذا ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية ق بل أن تكون عرفا متداول بني كل الشعوب،سواء كانت مسلمة أو غري
مسلمة  ،أي أن املقصود بالركن املادي هو القيام بالفعل ملدة زمنية معينة جتعل من الناس تقوم هبذا الفعل نظرا للتعود على القيام
به،مثل تقدمي املساعدات للجميع دون استثناء ودون النظر إىل جنسيتهم أو لغتهم أو دينهم.
المثال احلي الذي وقع مؤخرا فقط يف شهر جوان ، 6392هو تقدمي السلطات االسبانية للمساعدة جملموعة من الصيادين
اجلزائريني الذين ضاعوا يف البحر و أخذهتم األمواج إىل احلدود االسبانية،فقدمت هلم كل املساعدة من أكل و دواء و بنزين و
توجيههم إىل الطريق الصحيح لبلدهم وإبالغ السلطات اجلزائرية عنهم و طمأنت أهاليهم (،)1فهذا فعل يدخل يف العرف
الدويل الذي يقصد به تقدمي املساعدة لكل من حيتاج إليها .
الفرع الثاني :الركن المعنوي:

خيتلف الركن املعنوي عن الركن املادي كثريا،فهو يعترب شيء داخلي أي شعور بوجوب القيام به،نظرا لعدة أسباب،و هلذا
يعرف الركن املعنوي على أنه :
تعريف ربالوا بالونع " هو شعور باإللزام،وعدم القيام به يؤنب الضمري ".

تعريف يمالو هافق" رغبة القيام بالفعل نتيجة إحساس داخلي فطرى"(،)2من خالل هذه التعاريف نستنتج أن الركن املعنوي
للعرف الدويل يتمثل يف إحساس الشخص بوجوب القيام بالفعل،وهذا الشعور نابع من الذات،أي شيء ال إرادي و نقوم به
دون جرب أو قوة ،هذه التعاريف و غريها كلها صحيحة ألن اإلنسان يرغب يف تقدمي املساعدة من تلقاء نفسه ودون إجبار من
احد  ،وهذا ما يقوم به مسؤويل الدول جتاه دول أخرى ،فمثال الرئيس بوتفليقة عبد العزيز يقدم مساعدات جمانية ودون مقابل
للدول الفقرية و احملتاجة ودون مقابل ودون ضغط من أحد،فبالرغم من أنه واجب إنساين،إال أنه عادة دولية نتيجة للعرف

الدويل الذي دأبت عليه مجيع الدول وقدمت وال زالت تقدم مساعدات لكل الدول احملتاجة .
المطلب الثالث:أنواع العرف الدولي:

إن العرف الدويل مل يأيت من العدم وإمنا نتيجة تداول عدة أجيال على فعل ما  ،نتيجة رغبتهم يف هذا الفعل ألنه ينتج عنه

منفعة تعود على اجلميع ،لذا جند كل قبيلة أو دولة أو منطقة هلا أعرافها اليت قام هبا أجدادها وال زالت إىل اليوم حيافظون عليها
 ،وهذا ما جيعل العرف الدويل خيتلف من مكان آلخر .

www.ellbilad.net - 1االطالع على املوقع بتاريخ  65جوان  6392على الساعة .92.56
- 2ثابري عبد اإلله،العرف الدويل يف القانون الدويل اجلنائي،مركز الدراسات القانونية،اململكة العربية السعودية،6392،ص.15
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فمنه عرف دويل تعمل به جمموعة كبرية من الدول أي تقريبا كل الدول يف العامل  ،ويسمى العرف الدويل العاملي ( الفرع األول
)  ،ومنه عرف دويل متارسه جمموعة قليلة فقط من الدول مثل اقتصاره على دول أوروبية فقط أو دول عربية فقط  ،أو دول
افريقية فقط أو  ،...وهذا يسمى بالعرف الدويل احمللى ( الفرع الثاني ).
الفرع األول:العرف الدولي العالمي:

إن القاعدة العرفية هي اليت تكون ملزمة لكافة أعضاء اجملتمع الدويل ،ولكن جيب االنتباه إىل أهنا قد ال تكون كذلك منذ
بداية نشأهتا ،حيث أن املادة  02من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية( )1ال تشرتط أن تصدر السابقة املنشئة للعرف عن

مجيع الدول .
كل ما تشرتطه يف السابقة أن تكون عامة ،و يضرب الفقه الدويل مثال على ذلك مببدأ حرية املالحة يف أعايل البحار الذي
جيد أصوله يف العالقات بني الدول األوروبية،مث اكتسبت بعد ذلك نطاقا عامليا عندما جرى التسليم هبا يف عالقات تلك الدول
األوروبية مع الواليات املتحدة األمريكية ،ومع الدول اليت دخلت إىل عضوية اجملتمع الدويل بعد ذلك .
أصبحت اليوم قاعدة عرفية ملزمة لكافة الدول حىت تلك اليت مل يعرتف هلا باحلق يف الوصول إىل أعايل البحار و املشاركة يف
ممارسة احلريات املقررة فيها إال حديثا(. )2
العرف الدويل العاملي حسب الكثري من الفقهاء القانونني هو أساس التعامل بني الدول وبناء عالقات دولية  ،حيث يعرفه
ماونا دوبيس على أنه :

" كل األفعال اليت هلا فائدة على مجيع الدول  ،ولوال وجودها ملا كانت العالقات الدولية "(.)3
أي أن ماونا يعترب العرف الدويل العاملي أساس للعالقات الدولية اليت تنتج عنها مبادالت يف مجيع امليادين وخاصة
االقتصادية و القانونية و ،...وهى أساس كل بالد ،

 -1تنص املادة  02من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية على أنه -9 ":وظيفة احملكمة أن تفصل يف املنازعات اليت ترفع إليها وفقا ألحكام
القانون الدويل ،وهى تطبق يف هذا الشأن  :أ-االتفاقات الدولية العامة و اخلاصة اليت تضع قواعد معرتفا هبا صراحة من جانب الدول املتنازعة.
ب-العادات الدولية املرعية املعتربة مبثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال.
ج-مبادئ القانون العامة اليت أقرهتا األمم املتمدنة.
د -أحكام احملاكم ومذاهب كبار املؤلفني يف القانون العام يف خمتلف األمم و يعترب هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة
أحكام املادة .51
-6ال يرتتب على النص املتقدم ذكره أي إخالل مبا للمحكمة من سلطة الفصل يف القضية وفقا ملبادئ العدل و اإلنصاف مىت وافق أطراف
الدعوى على ذلك ".
 -2عباس ماضوى،املصادر التقليدية غري االتفاقية للقانون الدويل العام ( ماهيتها و حجيتها )  ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق ،
ختصص قانون دويل عام ،كلية احلقوق و العلوم السياسية  ،قسم احلقوق  ،جامعة حممد خيضر بسكرة  ،6390/6396،ص .29
 -3حممد أبو راشد  ،كتابات قانونية يف األعرف الدولية  ،دار العلماء للنشر و التوزيع ،طرابلس  ،ليبيا،6392،ص .956
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كما جند تعريف نتارو الويرب " العرف الدويل العاملي هو كل ما تعاملت به غالبية الدول نتيجة حتقيق الفائدة للجميع دون
استثناء "(.)1

إن نتارو أيضا يعرف العرف( )2الدويل العاملي على أساس الفائدة و حتقيق الفائدة للدول مجيعا وهذا ما يثبت الدول تتبع

األعراف الدولية اليت جتلب هلا فائدة  ،وهذا هو األصح .
يف رأي أن كل الدول لو اتبعت األعراف الدولية اليت فيها مصلحة وخري على البلدان ملا قامت احلروب و النزاعات على أشياء
تافهة  ،وتنتج آثار مأساوية على كل املدنيني و الضعفاء مثل ما حيدث يف اليمن اليوم و ،..ملاذا ال حيرتمون أعراف احلروب و

اتفاقيات جنيف األربع  9191و بروتوكوليها اإلضافيني 9111؟.
الفرع الثاني :العرف الدولي المحلي ( اإلقليمي):

األصل أن يكون العرف عاما وشامال ،غري انه ليس هناك ما مينع من نشوب أعراف ذات نطاق جغرايف اقل اتساعا

،فقانون احلرب البحري كان خالل زمن طويل قانونا عرفيا قاصرا على دول أوروبية (أوروبا الغربية ) .
كما أن الدول األمريكية كانت وفية لقاعدة عرفية توجب االعرتاف باحلكومات املؤلفة يف أعقاب الثورات الداخلية ،وقد قبلت
حمكمة العدل الدولية قرارا بوجود أعراف إقليمية يقتصر تطبيقها على عدد حمدود من الدول ،وكمثال على ذلك نذكر قضية
اللجوء السياسي بني كولومبيا و البيرو ،و قضية الوالية على مصائد السمك بني اجنلرتا و النرويج ،و قضية رعايا الواليات
املتحدة األمريكية يف املغرب .
كما قبلت احملكمة بإمكانية وجود أعراف حملية أو خاصة قاصرة على العالقات اليت تنشأ بني دولتني فقط ،ففي قضية حق

املرور يف األراضي اهلندية بني الربتغال و اهلند ذهبت احملكمة خالفا لوجهة النظر اهلندية ،إىل انه ليس هناك ما مينع من نشأة
عرف ثنائي  ،وخلصت إىل وجود عرف حملى يلزم الدولتني خبصوص عبور األشخاص العاديني و املوظفني املدنيني الربتغاليني إىل
مستعمرة غاوا (. )3
إن العرف الدويل احمللى أو اإلقليمي هو عرف متداول بني عدد قليل من الدول  ،نتيجة تشابه يف اللغة أو الدين أو العادات
أو التاريخ املشرتك منذ القدم  ،فنجد مثال الدول العربية هلا تقريبا نفس األعراف  ،على عكس الدول األوروبية اليت ختتلف عنها
 -1رائد عانت منشان ،مصادر القانون الدويل اجلنائي  ،دراسة حتليلية  ،دار الكتاب  ،بريوت  ،لبنان  ،6391 ،ص .022
 -2قد خيلط الكثري بني العادة و العرف لذا نبني الفرق بينهما:
يعرف األصوليون العادة على أهنا ":هي األمر املتكرر ولو من غري عالقة عقلية"
ومنهم من يعرف العادة و العرف على أهنا واحد ،ومنهم ابن عابدين وابن جنيم ،و النسفى  ،بقوهلم  ":العادة هي املعاودة فهي بتكرارها مرة بعد
اخرى صارت معروفة ،و مستقرة يف النفوس ،و العقول متلقاة بالقبول ،من غري عالقة ،و ال قرينة ،حىت صارت حقيقة عرفية ،فالعادة و العرف
مبعىن واحد "  ،ملزيد من التفاصيل انظر :امحد بن رفاع بن حامد العزيزى املطريى  ،العرف يف التشريع اجلنائي دراسة تأصيلية مقارنة ،مرجع سابق
،ص ص .51-52
 -3عباس ماظوى  ،املصادر التقليدية غري االتفاقية للقانون الدويل العام ( ماهيتها و حجيتها )،مرجع سابق،ص ص .21-22
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يف كثري من األشياء  ،وهذا ما يسمى بالعرف الدويل احمللى  ،فهو دويل ألنه بني دولتني أو ثالثة  ،وحملى ألنه ال يتعدى هذه
الدول  ،وسبب القيام به هو لوجود تشابه يف شيء ما مثلما ذكرنا كاللغة أو الدين أو ...
يعرف الفقيه أبو عبد اهلل الموريتاني العرف الدويل احمللى على أنه:عادات تعارفت عليها دولتني أو أكثر بسبب التاريخ املشرتك"
ويعرفه ريمنا سالفا على أنه  " :كل ما متشارك به بني دولتني بسبب اللغة أو الدين "(.)1

من هذه التعاريف نستنتج أن العرف الدويل احمللى هو نتيجة تاريخ أي أن للغة و الدين سبب يف وجودها  ،مثال معاملة
الضيوف عند العرب هي نفسها بني كل الدول تقريبا  ،وسبب ذلك هو الدين و عادات العرب من قبل .
يف رأى أن العرف الدويل احمللى هو العرف الذي يتداول بني دولتني ( عدد حمدود من الدول )و خيتلف عن الدول األخرى
،باختالف الدين و اللغة و العادات و التقاليد  ،فما تقوم به الدول العربية ال تقوم به الدول األجنبية و العكس صحيح .

المبحث الثالث :التأثير على األحكام القضائية الدولية الجنائية و تطبيق القانون الدولي
اإلنساني:

تنص املادة  9/19من ميثاق األمم املتحدة على أنه:
" -9يتعهد كل عضو من أعضاء " األمم املتحدة " أن ينزل على حكم حمكمة العدل الدولية يف أية قضية يكون طرفا فيها
 -6إذا امتنع احد املتقاضني يف قضية ما عن القيام مبا يفرضه عليه حكم تصدره احملكمة  ،فللطرف اآلخر أن يلجأ إىل جملس
األمن ،وهلذا اجمللس ،إذا رأي ضرورة لذلك أن يقد توصياته أو يصدر قرارا بالتدابري اليت جيب اختاذها لتنفيذ هذا احلكم .)2(" .
يعىن أن كل دولة طرفا يف قضية ما،جيب أن تنفذ األحكام القضائية اليت تصدرها احملكمة ،وهذا احرتاما هلا و لشرعيتها ،و
للقوانني الدولية ومتاشيا ملا ينص عليه العرف الدويل(،) 3و عمال مببدأ حسن النية(،) 4الذي يعترب الركيزة األساسية اليت يقوم

عليها القانون بصفة عامة  ،و القانون الدويل بصفة خاصة  ،ويعد هذا املبدأ أكثر لزوما للمجتمع الدويل (.)5
فالعرف الدويل يعترب له تأثري على تنفيذ األحكام القضائية الدولية اجلنائية و تطبيق القوانني الدولية،ومنها القانون الدويل
اإلنساين،ونبني ذلك من خالل :
المطلب األول:أثر العرف الدولي على تنفيذ األحكام القضائية الجنائية الدولية:
 -1غاوى النفيس أبو جمد  ،دراسات يف التاريخ املعاصر،العادات و التقاليد و األعراف الدولية  ،دراسة حتليلية ،دار النورين للنشر ،فلسطني،
 ،6395ص .502
- 2املادة  9/19من ميثاق األمم املتحدة .
 -3مايث واىن،القضاء الدويل ،د د ن،األردن،6395،ص.96
 - 4يعترب مبدأ حسن النية من أهم مبادئ التعامل بني الدول،فكل دولة من املفروض أن حتسن نيتها أثناء تعاملها مع دولة أخرى،وهذا له عالقة
بالعرف الدويل،حيث كان القدامى أي امللوك يتعاملون مع دول أخرى حبسن نية وحىت بدون وثائق يف بعض األحيان،وال يزال هذا املبدأ حىت يف
التعامالت اليومية بني التجار داخل الوطن أو خارجه.
- 5منار سامل تربان ،تنفيذ األحكام القضائية الدولية ،مرجع سابق ،ص.21
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العرف قد تنتج عنه آثار اجيابية أو سلبية وخاصة يف جمال تطبيق األحكام القضائية الدولية اجلنائية،و اليت هي شيء مهم
جدا خاصة بعد كثرة اجلرائم الدولية اليت تقع اليوم أمام اجلميع،ودون إصدار أي قرار ضد هذه االنتهاكات،مثل ما حيدث يف
فلسطين،العراق،سوريا،ليبيا،اليمن ،...ونتناول ذلك من خالل :
الفرع األول:اآلثار االيجابية:

عندما يثور نزاع ما،وخاصة النزاع الدويل املسلح،فإن الكثري من اجلرائم تقع،وخاصة ضد املدنيني العزل،و الكل يستغل فرصة
النزاع لتحقيق أكرب حاجياته بكل الطرق املشروعة و غري املشروعة.
هذا ما جيعل اجلرائم تكون كثرية وكبرية،مثل ما حيدث يف فلسطين و العراق و ،...خاصة عند انعدام الرقابة الدولية،ومعاقبة

اجملرمني،حيث أن هذه األفعال كانت ترتكب منذ القدم،حىت قبل احلرب العاملية األوىل و الثانية،ألن اإلنسان منذ وجوده وهو
حيارب و يسعى لتحقيق أكرب املساحات ،وأفضلها على حساب غريه،خاصة املناطق اليت حتتوى على املوارد الضرورية

للحياة،مثل املاء،و املواد الطاقوية ( البرتول))1(.
نظرا لعدم وجود قوانني دولية قدميا حتكم هذه اجلرائم وتعاقب مرتكبيها،كان ما يعرف بالعرف الدويل حيث كانت
الدول هلا عادات وتقاليد تتبعها أثناء قيامها باحلروب،مثل احرتام املسنني و األطفال و  ،...وهذا كما ذكرنا سابقا مذكور يف
السنة النبوية منذ القدم،وأوصى النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم جنوده باحرتامها،و الزالت إىل يومنا هذا وهي مقننة يف

القوانني الدولية مثل اتفاقيات جنيف األربع  ) 2(9191و الربوتوكولني اإلضافيني .9111

ما يهمنا حنن يف هذه الدراسة هو أن العرف الدويل له أثر اجيايب على تنفيذ األحكام القضائية الدولية اجلنائية،ألن احملاكم
اجلنائية الدولية،تعرض أمامها انتهاكات القوانني الدولية،وتصدر أحكاما على األشخاص املتهمني و الذين توفرت فيهم طبعا
األدلة الالزمة إلدانتهم،و املهم يف هذه األحكام هو تنفيذها،لكي يكونوا عربة لغريهم و ال جيرؤا على ارتكاهبا مرة أخرى .

 -1مناح مراد رائد ،احلروب الدولية ،آثارها و أسباهبا-دراسة حتليلية ،-دار الكتاب للنشر ،د ب ن ،6392 ،ص.962
- 2تنص املادة  0املشرتكة يف اتفاقيات جنيف األربع  96أوت  9191على أنه " :يف حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دويل يف أراضى أحد
األطراف السامية املتعاقدة ،يلتزم كل طرف يف النزاع بأن يطبق كحد أدىن األحكام التالية:
-9األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة يف األعمال العدائية،مبن فيهم أفراد القوات املسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم،و األشخاص العاجزون
عن القتال،بسبب املرض أو اجلرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر ،يعاملون يف مجيع األحوال معاملة إنسانية،دون أي متييز ضار يقوم على
العنصر أو اللون ،أو الدين أو املعتقد ،أو اجلنس ،أو املولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر ،وهلذا الغرض حتضر األفعال التالية فيما يتعلق ...
أ-االعتداء على احلياة....
ب-أخذ الرهائن.......
ج-االعتداء على الكرامة الشخصية ...
د– إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء حماكمة
 - 6جيمع اجلرحى ويعتين هبم ."...
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فتنفيذ هذه األحكام خيضع للعرف الدويل،أي أن الدولة اليت تنتمي إىل هذه احملكمة الدولية،واصدر حكما قضائيا ضد شخص
ما،فإن هذه الدولة املعنية بتنفيذ احلكم القضائي الدويل تنفذه بناءا على العرف الدويل،وليس على أساس قانون)1(.
ألننا نعرف أن احملاكم الدولية اجلنائية ليس هلا جهاز خاص يسهر على تنفيذ األحكام القضائية الصادرة،وهى بذلك ختتلف عن
احملاكم الوطنية من حيث قوة التنفيذ،وعدم وجود هذا اجلهاز جيعل من هذه األحكام القضائية ال فائدة منها،ما مل تنفذ.
فحىت املتضرر من هذه األفعال يبقى دائما ال يثق يف القضاء الدويل،نتيجة عدم التنفيذ،إال أن العرف الدويل هو الذي جيعل من
الدولة املعنية تنفذ احلكم القضائي بناءا على األعراف الدولية اليت اعتاد عليها اجملتمع الدويل منذ القدم.
فالدول املنتمية إىل احملاكم اجلنائية الدولية،نتيجة التفاقية دولية ،تكون ملزمة بتنفيذ بنود االتفاقية،إال أن الواقع يثبت
العكس،فكثريا من الدول ال حترتم هذه االتفاقية وحتاول التهرب من تنفيذ بنودها ،مربرة ذلك بعدة أسباب)2(.
عند وقوع ا حلرب العاملية األوىل و الثانية،أصدرت احملاكم الدولية املؤقتة ( يوغوسالفيا،رواندا ) عدة أحكام ضد أشخاص
اعتربهتم جمرمي حرب،ارتكبوا جرائم دولية ضد املدنيني وخالفوا وانتهكوا القوانني و األعراف الدولية،وأصدرت أحكام قضائية
ضدهم،ونفذت خارج الدولة اليت اصدر هبا احلكم القضائي ،وهذا نتيجة للعرف الدويل السائد و الذي كان يعمل به بني هذه
الدول ،حيث أن الدولة اليت تقبل استقبال جمرم ما وتنفذ عليه احلكم،يكون هلا هذا الفعل،وهذا اعترب عرفا دوليا وليس إجبار
دولة ما على التنفيذ(.)3
وعليه تنفيذ احلكم القضائي الدويل نتيجة للعرف الدويل يعترب شيء اجيايب،أي أن العرف أثر على تطبيقه،نظرا لعدم وجود
قوة أخرى ملزمة للتنفيذ،مثل شرطة دولية خاصة باحملاكم الدولية تكلف مبتابعة تنفيذ هذه األحكام،ولو ال وجود العرف الدويل
ملا نفذت األحكام القضائية الدولية.
الفرع الثاني:التأثير السلبي:
العرف عادات تعارفت عليها الشعوب ملدة طويلة ،أصبحت ملزمة،نتيجة للشعور بوجوب القيام هبا ونظرا لفائدهتا حسب
اعتقادهم،وتعامل دولة مع أخرى خارج األطر القانونية يكون بالعرف الدويل.
إال أن هذا األخري له آثار سلبية على تنف يذ األحكام القضائية الدولية اجلنائية اليت تصدر من احملاكم الدولية اجلنائية،حيث أن
إصدار احملاكم لألحكام من املفروض أن يتم تنفيذها،إال أن الواقع يثبت عدم تنفيذ الكثري من األحكام القضائية الدولية اجلنائية
،اليت صدرت من احملاكم املختصة،نتيجة قيام املتهمني بأف عال إجرامية،يعاقب عليها القانون،فالدول دائما متتنع عن تنفيذ هذه
األحكام لعدة أسباب منها :
أ-السيادة:

 - 1مايث واين،القضاء الدويل،مرجع سابق،ص .15
- 2تايب منيرباس،األحكام القضائية الدولية،دار امللوك للنشر ،د ب ن،6391 ،ص .95
 - 3تايب منيرباس،مرجع سابق،ص.92
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تتحجج الكثري من الدول بالسيادة على إقليمها وحرية التصرف على أرضها،وال تقبل بأن يفرض عليها شيء من خارج
الدولة وتقوم بتنفيذه داخل دولتها،فحىت أن الدول متتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن حمكمة دولية ضد مواطن هلا،وتفضل
أن حتاكمه داخليا وحتكم عليه بقانون بلدها وليس بقانون آخر وهذا يف نظرها تدخل يف السيادة الوطنية.
حيث أن العرف ينص على تنفيذ األحكام القضائية اليت تصدر من احملاكم الدولية اجلنائية من أجل حتقيق العدالة الدولية(.)1

ب -عدم تماشى بعض األعراف الدولية مع عادات وتقاليد الدول :نعرف أن العرف الدويل أو العرف بصفة عامة خيتلف
من منطقة ألخرى،ومن بلد آلخر ،فحىت داخل الدولة الواحدة يوجد اختالف،فما بالك بني الدول اليت هلا لغات وعادات

وديانات خمتلفة ،فعرف تقبله دولة ما وتراه مناسب هلا،تراه دولة أخرى عرف خمالف هلا ولعاداهتا ودينها(،)2مثال حنن يف اجلزائر
ال نقبل حرق األموات،أو تنفيذ حكم اإلعدام لشخص ما مث حرقه إىل أن يصبح رمادا ونضعه يف زجاجة،فهذا خيالف عاداتنا
وتقاليدنا وديننا .
لذا فإن العرف الدويل يعترب إشكال يف تنفيذ األحكام القضائية الدولية ،مثال حتكم احملكمة اجلنائية الدولية حبكم على متهم
ما وتطلب من إحدى الدول ،و اليت هي عضو يف نظامها األساسي أن تقوم بتنفيذ هذا احلكم.
عندما جتد هذه الدولة أن احلكم القضائي خيالف عاداهتا وتقاليدها و دينها فإهنا لن تنفذه وهذا يؤثر سلبا على تنفيذ األحكام
القضائية الدولية،وتبقى دون تنفيذ،خاصة كما سبق وأن قلنا أن القضاء الدويل ليس له قوة جترب على تنفيذ هذه األحكام،أي
هيئة دولية مثل شرطة دولية أو قوات دولية مهمتها مراقبة تنفيذ األحكام القضائية ومتابعتها.
ج-الحفاظ على مصالح الدول :

نعرف أن كل دولة مهما كانت فهي تسعى لتحقيق أكرب منفعة لبلدها،وهذا ما جنده عند الواليات املتحدة األمريكية اليت
تتدخل يف كل العامل،وأين ما جتد نزاع ولو بسيط تقوم بالتدخل من أجل احلصول على االمتيازات،وهنب تلك املنطقة،كما تفعل

اآلن يف العراق و سوريا و، ...نتيجة لرغبة الدول يف احلفاظ على مصاحلها،فإهنا أكيد ال ترغب يف كسب عداوة مع الدول

األخرى (، )3خاصة عندما تطلب حمكمة دولية جنائية من دولة ما أن تنفذ حكم قضائي ضد متهم ينتمي إىل بلد آخر ،وهى
هلا مصاحل معها،فهنا تقوم هذه الدولة بعدم تنفيذ احلكم رغم أن العرف الدويل ينص على احرتام الدول اليت تنتمي للمحكمة
اجلنائية الدولية لقراراهتا و تنفيذها من أجل إبراز قيمتها وهيبتها،واثبات وجودها و حتقيق العدل الدويل ولو بصورة بسيطة،ومن
أجل جعل هذا اجملرم عربة لغريه مستقبال.

- 1عبد االله راعب،سيادة الدول ومزاياها،دراسة حالة دول مشال إفريقيا،دار العلوم،بريوت،لبنان،6395،ص .125
- 2ماهر عبد اخلالق عتيب،دراسات تارخيية يف العادات و التقاليد الدولية،درا أصول النشر ،حلب،سورية،6393،ص.12
 - 3عبد اإلله راعب،مرجع سابق.113 ،
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د -اختالف القانون الدولي عن القانون الداخلي  :وهذا يعترب أكرب عائق حيث أن ما ينص عليه القانون الدويل جنده تقريبا
خمتلف عن ما هو منصوص عليه يف القانون الداخلي،وهذا ما يصعب تنفيذ األحكام القضائية الدولية اجلنائية الصادرة من
احملاكم اجلنائية الدولية(.)1
رغم أن العرف الدويل ينص على تنفيذ هذه األحكام،وبذلك يكون العرف الدويل ورغم وجوده إال أنه ال يتم العمل به،وهذا
يعترب تأثري سليب على تنفيذ هذه األحكام.
ه-عدم قدرة الدولة ماديا :إن تنفيذ األحكام القضائية الدولية اجلنائية  ،يتطلب عدة إجراءات تقوم هبا الدولة املعنية من أجل

ضمان تنفيذ العقوبة على هذا الشخص(، )2كما يستلزم على احملكمة الدولية ضمان حقوق املتهم( – )3اجملرم ، -وذلك
يستلزم أموال ومصاريف  ،و قد تكون الدولة فقرية و األموال اليت تصرفها على هذا اجملرم  ،شعبها حباجة ماسة إليه وله األفضلية
يف ذلك.
لذا جند الكثري من الدول متتنع عن القيام بتنفيذ األحكام القضائية الدولية اجلنائية ،نظرا للمصاريف اليت تصرفها عليه ،حيث
تنص املادة  933من نظام روما األساسي على أنه:

" تتحمل الدولة املوجه إليها الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلبات يف إقليمها. )4("...
المطلب الثاني:أثر العرف الدولي على تطبيق القانون الدولي اإلنساني:

نتيجة للحروب اليت شهدها العامل و اليت كانت أعنفها احلرب العاملية األوىل و الثانية(،)5عان البشر كثريا من عدم احرتام
حقوقهم،خاصة املدنيني العزل وكبار السن و األطفال،وكل الفئات الضعيفة،لذا أصدرت عدة قوانني واتفاقيات دولية للحد من
 - 1مرمر أبو سيد،القانون الدويل العام،حالة العراق وبالد الشام،دار الرافدين للنشر ،6393،ص .25
 -2تنص املادة  930من نظام روما األساسي على أنه-9" :أ-ينفذ حكم السجن يف دولة تعينها احملكمة من قائمة الدول اليت تكون قد أبدت
للمحكمة استعدادها لقبول األشخاص احملكوم عليهم.
ب-جيوز للدول لدى إعالن استعدادها الستقبال األشخاص احملكوم عليهم ،أن تقرنه بشروط لقبوهلم توافق عليها احملكمة و تتفق مع أحكام هذا
الباب.
ج-تقوم الدولة املعنية يف أية حالة بذاهتا بإبالغ احملكمة فورا مبا إذا كانت تقبل الطلب "...
-3تنص املادة  21من نظام روما األساسي على أنه" :عند البت يف أي هتمة ،يكون للمتهم احلق يف حماكمة علنية ،مع مراعاة أحكام هذا النظام
األساسي ،وىف أن تكون احملاكمة عادلة ونزيهة ،وكون له احلق يف الضمانات التالية كحد أدىن يف مساواة تامة :أ –أن يبلغ فورا وتفصيال بطبيعة
التهمة املوجهة إليه وسببها ومضموهنا  ،وذلك بلغة يفهمها متاما و يتكلمها .
ب -أن يتاح له ما يكفى من الوقت و التسهيالت لتحضري دفاعه  ،وللتشاور حبرية مع حمام من اختياره وذلك يف جو من السرية .
ج -أن حياكم دون تأخري ال موجب له ".
 -4املادة  933من نظام روما األساسي ،مرجع سابق.
 -5استعمل يف هذه احلرب العاملية األوىل و الثانية كل أنواع األسلحة ،و اهلدف الوحيد هو الوصول إىل حتقيق النصر ،ودون مراعاة القوانني
الدولية اليت تنظم احلروب.
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هذه االنتهاكات(،)1منها ما هو متعلق مبنع احلروب أو التعهد بعدم اللجوء إىل القوة املسلحة ،إال أن طمع البشر يزداد يف كل
مرة،ويضربون القوانني و االتفاقيات عرض احلائط(.)2
حيث تنص املادة  39من االتفاقية اخلاصة باحرتام قوانني وأعراف احلرب الربية الهاي  92أكتوبر  9131على أنه  " :على الدول
املتعاقدة أن تصدر إىل قواهتا املسلحة الربية تعليمات تكون مطابقة لالئحة امللحقة هبذه االتفاقية و اخلاصة باحرتام قوانني
وأعراف احلرب الربية "(. )3
عند ظهور القانون الدويل اإلنساين،الذي له تاريخ كبري،ليجسد منوذجا متميزا لتنامي دور القانون الدويل العام يف جمال تلبية
متطلبات فئات خمتلفة مشمولة حبمايتها )4(،مت االستناد على اتفاقيات جنيف األربع  9191و الربوتوكولني اإلضافيني ،9111
حيث أنه لو مت تطبيقها،ملا عان أ حد وملا انتهك حق شخص ما،إال أن هذا القانون يؤثر و يتأثر بعدة عوامل،منها العرف الدويل
الذي يعترب ركيزة القانون الدويل لذا نتناول أثره على القانون الدويل اإلنساين من خالل :
الفرع األول :التأثير االيجابي:

تنص املادة  39املشرتكة يف اتفاقيات جنيف األربع  9191على أنه " :تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن حترتم هذه

االتفاقية وتكفل احرتامها يف مجيع األحوال)5(".
كلنا نعرف أن اتفاقيات جنيف تنضم القانون الدويل اإلنساين،ولو أن هذه االتفاقية تنفذ وتطبق ملا عان البشر من اجلرائم

أثناء قيام النزاعات املسلحة الدولية أو غري الدولية،ونص هذه املادة يلزم مجيع األطراف املتعاقدة أن حترتم هذه االتفاقية يف مجيع
األحوال،و املقصود بذلك استعمال كل الطرق من أجل تطبيقها،مبا يف ذلك العرف الدويل الذي هو أساس القانون الدويل،
فالقانون الدويل اإلنساين حيمى كل الطبقات من اجلرحى و املرضى و الغرقى و،...ومن أجل العمل على توفري هذه احلماية
وجب العمل ببنود االتفاقية،و استعمال ما هو متعارف عليه بني الدول ومسى بالعرف الدويل.

 - 1منها:اتفاقيات الهاي لعامي  9211و -9131اتفاقية جنيف 9132بشأن حتسي حال اجلرحى املرضى من أفراد اجليوش يف امليدان-اتفاقية جنيف
األويل  9161حتسني حال جرحى ومرضى القوات املسلحة يف امليدان – اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية  – 9192اتفاقية الهاي  9195اخلاصة
حبماية املمتلكات الثقافية-اتفاقيات فينا لقانون املعاهدات .9121
-2تنص املادة  39من اتفاقية حقوق و واجبات الدول احملايدة يف احلرب البحرية الهاي  92أكتوبر  9131على انه :
" إن األطراف املتحاربة ملزمة باحرتام احلقوق الثابتة للدول احملايدة و االمتناع عن القيام يف األراضي أو املياه احملايدة بأي عمل من شانه أن يكون
خمالفا للحياد إذا مسحت به أي دولة ".
-3املادة  39من االتفاقية اخلاصة باحرتام قوانني وأعراف احلرب الربية الهاي  92أكتوبر . 9131
- 4بلخري طيب،النظام القانوين ملسؤولية الدول يف ظل أحكام القانون الدويل اإلنساين ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون الدويل العام
كلية احلقوق و العلوم السياسية،جامعة أىب بكر بلقايد،تلمسان،منشورة على موقع اجلامعة ،6392/6395 ،ص .39
 - 5املادة  39املشرتكة التفاقيات جنيف األربع  9191املنعقدة يف جنيف من  69ابريل إىل  96أوت . 9191
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كما تنص املادة  99من اتفاقية جنيف األوىل  9191على أنه " :تقدم الدول احلامية مساعيها احلميدة من أجل تسوية
اخلالفات يف مجيع احلا الت اليت ترى فيها أن ذلك يف مصلحة األشخاص احملميني،وعلى األخص يف حاالت عدم اتفاق أطراف
النزاع على تطبيق أو تفسري أحكام هذه االتفاقية"(.)1
تشري هذه املادة إىل العرف الدويل،أي عندما ال يتم االتفاق على تطبيق نص املادة من االتفاقية فإهنم يلجأون إىل العرف
الد ويل،الذي يعترب حال يتفقون عليه،ألنه مت العمل به من قبل،وهو يرضى اجلميع حسب التجربة منذ قرون،وبذلك يكون العرف
الدويل له أثر اجيايب على تطبيق القانون الدويل اإلنساين.
ألنه تقريبا كل االتفاقيات هي عبارة عن بنود جاءت من العرف الدويل،وهذا ما جيعل الدول تصادق وتوقع عليها فبدون
العرف الدويل جتد الدول صعوبة يف قبول االتفاقيات،ألهنا ختتلف وتعارض دينها وعاداهتا وتقاليدها ولغتها وسيادهتا و قانوهنا
الداخلي .
باإلضافة إىل نص املادة  96من نفس االتفاقية على أنه ":جيب يف مجيع األحوال احرتام ومحاية اجلرحى و املرضى من أفراد
القوات املسلحة وغريهم من األشخاص املشار إليهم يف املادة التالية.
وعلى طرف النزاع الذي يكونون حتت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعىن هبم دون أي متييز ضار على أساس اجلنس أو
العنصر أو اجلنسية أو الدين أو اآلراء السياسية أو .)2("...
نص هذه املادة هو ترمجة حرفية للعرف الدويل،فكل املعامالت اإلنسانية اليت نصت عليها اتفاقيات جنيف األربع ،9191هي
عبارة عن عرف دويل متعارف عليه منذ القدم،وحىت قبل وجود هذه االتفاقية،وهى بوادر وجود وظهور قانون دويل إنساين،يوفر
محاية هلذه الفئات.
فالعرف الدويل ساهم كثريا يف إجيا د حلول بني الدول،خاصة اليت بينها نزاع حول شيء معني،فيلجئون إىل العرف الدويل
ويكون احلل،وبذلك يكون هذا األخري أثر على تطبيق القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل العام بشكل اجيايب .
مثال نزاع معني حول احلدود بني دولتني أدى إىل نزاعات مسلحة أدت إىل انتهاك احلقوق خاصة للطبقة الضعيفة مثل
املدنيني،وعدم احرتام الدولتني لالتفاقيات الدولية.
لكن عندما يلجئون إىل العرف الدويل فإهنم جيدون حال وسطا بينهم،يرضى الطرفني،بناءا على ما قام به من قبلهم من
أجيال،واستمرت احلياة و العالقات بينهم دون انتهاكات .
الفرع الثاني :التأثير السلبي:
تنص املادة  91من اتفاقية جنيف األوىل  9191على أنه ":يتحقق أطراف النزاع من أن دفن اجلثث أو حرقها جيرى لكل حالة
على حدة بقدر ما تسمح به الظروف  ...ال جيوز حرق اجلثث إال ألسباب صحية قهرية أو ألسباب تتعلق بديانة املتوىف،و يف

 - 1املادة  99من اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حال اجلرحى و املرضى بالقوات املسلحة يف امليدان  96أوت  9191جنيف .
 - 2املادة  96من نفس االتفاقية.
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حالة احلرق تبني أسبابه و ظروفه بالتفصيل  ...وعلى أطراف النزاع التحقق من أن املوتى قد دفنوا باحرتام و طبقا لشعائر دينهم
.)1("...
نظرا لكوننا نكتب مقاال ومرتبطني باحلجم سنقتصر على هذا املثال لنبني األثر السليب للعرف الدويل على تطبيق القانون
الدويل اإلنساين،حيث أن دفن املوتى هو ما يهم كل إنسان،وخيتلف من بلد آلخر و ذلك حسب الدين الذي ينتمي
إليه،فيوجد الدفن ويوجد احلرق،و اإلشكال هو يف مكان الوفاة،فعند حدوث نزاع مسلح بني دولتني ختتلفان يف الدين،فأكيد أن
هذا النزاع سيحدث آثار وهى املوتى،فكيف يتم التعامل معهم ؟.
إن القانون الدويل اإلنساين واضح وهو احرتام األموات حسب دينهم وذلك حسب املادة  91من اتفاقية جنيف األوىل،إال أن
الدول تقريبا ال تطبق هذه االتفاقيات وتعمل بالعرف،أي أهنا قد تطبق ما ينص عليه دينها وعاداهتا وبذلك يكون العرف أثر
سلبا على تطبيق القانون الدويل اإلنساين)2(.
نذكر مثا ل من الواقع،استعمار فرنسا للجزائر  ،نتج عنه أموات للطرفني،واختلف التعامل معها،مثال أموات فرنسا قامت
اجلزائر بدفنهم،رغم أن من كانوا هنا يف اجلزائر هلم ديانات خمتلفة،ومنهم من حيرق اجلثة،إال أن اجلزائر مل حترق أية جثة،ودفنتهم
بطريقة عادية،و مقابر األجانب ( اليهود ) كما تسمى باجلزائر الزالت تشهد على ذلك .
باإلضافة إىل التعامل مع املقابر ،بالرغم من أننا مسلمني إال أن مقابرنا مهمشة،مثلها مثل مقابر األجانب إال يف العاصمة
فهي مزينة،نظرا لوجود السفراء و  ،...بينما األجانب مقابرهم يف بالدهم مزينة و حتتوى على مناظر تسر من يراها،وذلك
احرتاما ملوتاهم،فهنا حنن مل حنرتم القانون الدويل اإلنساين الذي ينص على احرتام املوتى حسب دينهم .
ونفس الشيء جنده يف فرنسا اليت قامت بوضع مجاجم الشهداء يف متحف بدال من وضعهم يف قرب،فهنا دولة فرنسا مل حترتم
املادة  91من اتفاقية جنيف األوىل،ومل حترتم بذلك تطبيق القانون الدويل اإلنساين،الذي يلزمها باحرتام األموات حسب دينهم.
حنن ديننا ينص على دفن املوتى وليس وضعهم يف متاحف ؟ وهم قاموا بذلك حسب عاداهتم وتقاليدهم،أي حسب
العرف،وبذلك يكون العرف الدويل أثر سلبا على تطبيق القانون الدويل اإلنساين.
 - 1املادة  91من اتفاقية جنيف األوىل ،مرجع سابق.
كما تنص املادة  91فقرة  36من نفس االتفاقية على أنه " :ال جيوز حرق اجلثث إال ألسباب صحية قهرية أو ألسباب تتعلق بديانة املتوىف ،و يف
حالة احلرق ،تبني أسبابه و ظروفه بالتفصيل ،...وعلى أطراف النزاع التحقق من أن املوتى قد دفنوا باحرتام و طبقا لشعائر دينهم إذا أمكن ،وان
مقابرهم حترتم  ،وجتمع تبعا جلنسياهتم إذا أمكن ،و تصان بشكل مالئم ،ومتيز بكيفية متكن من االستدالل عليها دائما ،وطلبا هلذه الغاية ،وعند
نشوب األعمال العدائية تنشئ أطراف النزاع إدارة رمسية لتسجيل املقابر  ،لتيسري االستدالل عليها فيما بعد "
من خالل نص هذه املادة جند أن اتفاقيات جنيف وفرت احلماية لألحياء و األموات  ،إال أن الواقع يثبت عكس ذلك متاما سواء كان اإلنسان
حي أم ميت.
 - 2اجلزائريني الذين أخذهتم فرنسا إىل اخلارج للقتال مع جنودها ضد أملانيا،كلهم مت حرق جثثهم تطبيقا للديانة السائدة يف تلك املنطقة،ومل حترتم
ديانة اجلزائري،كما مت التنكيل جبثثهم من طرف األملان ،انتقاما منهم ألهنم يقاتلون مع فرنسا ضدهم ،وهنا مل يتم احرتام القانون الدويل اإلنساين .
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خاتمة:

من خالل حبثنا هذا توصلنا إىل نتائج وتوصيات وهي :
العرف الدويل هو طريقة فعالة عرفت منذ القدم،وحلت هبا الكثري من املشاكل الدولية،و اليت كانت سببا يف قيام نزاعات
مسلحة دولية وغري دولية،راح ضحيتها الكثري من املدنيني بالرغم أهنم ليسوا السبب يف النزاع،وعدم تنفيذ األحكام القضائية
الدولية اجلنائية الصادرة من احملاكم الدولية هي ظاهرة ترجعها كل دولة إىل أسباب خاصة هبا،إال أن تنفيذ هذه األحكام جيب
أن تكون بكل صرامة من أجل منح حقوق املتضررين،وعقاب الفاعلني وجعلها عربة للغري مستقبال .
كما أن القانون الدويل اإلنساين يتأثر بالعرف كثريا،ألن كل مبادئه تقريبا جاءت من العرف الدويل املتعارف عليه،إال أن هذا
العرف خيتلف من مكان آلخر وكل دولة ختتلف عن األخرى من حيث العادات و اللغة و الدين و  ،...وهذا ما جيعل العرف
يؤثر إجيابيا وسلبيا على تطبيق القانون الدويل اإلنساين وتنفيذ األحكام القضائية الدولية اجلنائية ،إال أن األثر االجيايب أكرب من
السليب ،وهذا ما جعل القضاء الدويل اجلنائي يعتربه من أهم مبادئه.
نرجو يف األخري إنشاء قوة دولية ( شرطة دولية ) تكون مهمتها السهر على تنفيذ األحكام القضائية الدولية اجلنائية الصادرة من

هذه احملاكم.

كما نرجو من الدول أن حترتم االتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها،وال جتد أعذارا ومتتنع عن تنفيذ األحكام القضائية
الدولية،ومبادئ القانون الدويل اإلنساين،ألنه جيب احملافظة على السالم يف العامل من أجل أجيال قادمة تعيش بسالم،وال تعيش
ما عاشه أجدادنا من عذاب وويالت احلروب .

قائمة المراجع:

أ-الكتب:

-10بالوس مابرى،القانون الدويل اجلنائي،مبادئه وآثاره،دراسة حتليلية،ترمجة حمد على خاتوى،دار الرتمجان،اإلمارات العربية
املتحدة.7102،
-17تايب منيرباس،األحكام القضائية الدولية،دار امللوك للنشر ،د ب ن.7102 ،
-10ثابري عبد اإلله،العرف الدويل يف القانون الدويل اجلنائي،مركز الدراسات القانونية،اململكة العربية السعودية.7102،
-10جون دبتان،قانون وأعراف الدول،ترمجة فبيان قورة،د د ن،بريوت،لبنان.7102،
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-10منرياس رائد عايد،احملاكم اجلنائية الدولية بني الواقع و اخليال،دار البحوث للنشر،اململكة العربية السعودية7100،
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-07مناح مراد رائد ،احلروب الدولية ،آثارها و أسباهبا-دراسة حتليلية ،-دار الكتاب للنشر ،د ب ن.7102 ،
م-00محد أبو راشد  ،كتابات قانونية يف األعرف الدولية  ،دار العلماء للنشر و التوزيع ،طرابلس  ،ليبيا.7102،
-00ماهر عبد اخلالق عتيب،دراسات تارخيية يف العادات و التقاليد الدولية،درا أصول النشر ،حلب،سورية.7101،
 -00مرمر أبو سيد،القانون الدويل العام،حالة العراق وبالد الشام،دار الرافدين للنشر .7101،
-02عبد اإلله تايل  ،القانون الدويل العام  ،منشورات احلليب احلقوقية  ،سوريا .7102 ،
-02عبد االله راعب،سيادة الدول ومزاياها،دراسة حالة دول مشال إفريقيا،دار العلوم،بريوت،لبنان.7100،
-00عامن واجد تارى،العرف الدويل،دار العلم للنشر و الطباعة،بريوت.7100،
-00غاوى النفيس أبو جمد  ،دراسات يف التاريخ املعاصر،العادات و التقاليد و األعراف الدولية  ،دراسة حتليلية ،دار النورين
للنشر ،فلسطني.7100 ،
-71رومى منكا ،القضاء الدويل  ،دراسة للمحاكم اجلنائية املؤقتة  ،د د ن  ،طرابلس  ،ليبيا .7100 ،
-70رائد عانت منشان ،مصادر القانون الدويل اجلنائي  ،دراسة حتليلية  ،دار الكتاب  ،بريوت  ،لبنان .7102 ،
-77شاد الفنوس أبو راعب،األعراف و التقاليد،دار الرحيان للطباعة و النشر،الرياض،اململكة العربية السعودية.7100،
ب-المذكرات و األطروحات:
 -0أمحد بن رفاع بن حامد العزيزى املطريى  ،العرف يف التشريع اجلنائي دراسة تأصيلية مقارنة  ،رسالة مقدمة استكماال
ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العدالة اجلنائية ،كلية الدراسات العليا  ،قسم العدالة اجلنائية  ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،اململكة العربية السعودية.7101/12/10 ،
 - 7بلخري طيب،النظام القانوين ملسؤولية الدول يف ظل أحكام القانون الدويل اإلنساين ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف
القانون الدويل العام كلية احلقوق و العلوم السياسية،جامعة أىب بكر بلقايد،تلمسان،منشورة على موقع اجلامعة،
.7102/7100
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