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 العرفية الدولية القاعدة على الدائن االعرتاض قاعدة
 السعدي نعوت وسام.د.م.أ

 احلقوق كلية/  املوصل جاهعة
 

permanent objection rule On the customary international rule 

Assist. Prof. Dr. Wissam Nemat Al Saadi 

Mosul University / College of Law 

 المستخمص
 واقع الى برز العرفي الدولي القانوف  في اصرةالمع الدولية التطورات اطار في

 اف بعد الدولي القانوني النظاـ اطار في بقوة طرح جوىري  موضوع الدولي التعامل
 استبعاد في الدولة حق بيا اقرت التي القضايا مف لمعديد الدولية العدؿ محكمة تصدت
 عدـ في ستمرتوا نشؤىا عند عمييا اعترضت ألنيا العرفية الدولية القاعدة تطبيق

 الموضوع ىذا مع يتعامل اف الدولي الفقو مف جانب شجع االمر ىذا بيا، االعتراؼ
 اثارت وقد ،"الدائـ االعتراض قاعدة"  بتسمية اصطمح ما عف يدافع واف كبير باىتماـ

مكانية جدواىا حوؿ كبيراا  فقيياا  جدالا  القاعدة ىذه  حاجة اوجد الذي االمر بيا، التمسؾ وا 
 ليا الدولية التطبيقات وابرز القانونية واثارىا مفيوميا ومعرفة القاعدة ىذه لدراسة حقيقية

 عمى لموقوؼ ىذه دراستنا جاءت ىنا ومف. الدولية العدؿ محكمة قضاء اطار في
 العرفية الدولية القاعدة تطبيق عمى االعتراض مع بالتعامل الخاص القانوني اإلطار

 المتحققة الفائدة ومدى القاعدة ىذه اعماؿ لغرض حققالت الواجبة الجوىرية والشروط
 حوليا ومحددة واضحة أفكار صياغة لغرض عنيا الناشئة السمبية االثار ىي وما منيا
 الدولي االلتزاـ فكرة مع تتعامل موضوعية منطمقات الى يستند قانوني منظور في

 بعض او لحاالتا بعض في اثاره استبعاد وامكانيات العرفية القاعدة عف الناشئ
 االعتراض, العرؼ, القاعدة :الكممات المفتاحية .واضحة محددات وفق المجاالت

ABSTRACT 

          In the context of contemporary international developments 

in customary international law, a fundamental issue has emerged 
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to the reality of international interaction, which has been strongly 

raised within the framework of the international legal system, after 

the International Court of Justice addressed many cases in which it 

recognized the right of the state to exclude the application of the 

customary international rule because it objected to it at its 

inception and continued to Not recognizing it. This matter 

encouraged a part of international jurisprudence to deal with this 

issue with great interest and to defend what was termed the 

“permanent objection rule.” The rule, knowledge of its concept, 

legal implications, and the most prominent international 

applications of it within the framework of the judiciary of the 

International Court of Justice. Hence our study came to find out 

the legal framework for dealing with the objection to the 

application of the customary international rule and the essential 

conditions that must be verified for the purpose of the work of this 

rule and the extent of the benefit achieved from it and what are the 

negative effects arising from it for the purpose of formulating 

clear and specific ideas about it in a legal perspective based on 

objective premises dealing with the idea of the international 

obligation arising from the customary rule and the possibilities of 

excluding its effects in some cases or some areas according to 

clear determinants. Keywords: objection, custom, rule 

 المقدمة
يمثل االلتزاـ بالقاعدة الدولية ومدياتو واطاره مف الموضوعات التي نمت 
 -وتطورت تبعا لتطورت النظاـ القانوني الدولي، وقد اثارت القاعدة الدولية العرفية 

جدالا دوليا كبير في اطار بعض  –باعتبارىا احد مصادر االلتزاـ في القانوف الدولي 
ت الزاميا في مواجية الكافة، وكانت ىناؾ بعض االتجاىات الجوانب المتعمقة بفرضيا

الفقيية وبعض الممارسات القضائية الدولية تميل بشكل تدريجي نحو التأسيس لمبدأ او 
لقاعدة االعتراض المستمر في اطار التعامل مع القاعدة الدولية العرفية في محاولة 

في اطار التعامل معو مف قبل  لتوجيو االنظار الى اف العرؼ الدولي ال يختمف كثير
الدوؿ في منظور نتاجات القانوف الدولي االرادي والمدرسة الوضعية، واف القاعدة 
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الدولية العرفية ليس ليا اف تكوف منتجة ألثارىا ما لـ تناؿ قبوؿ المجتمع الدولي وتسمـ 
وسائر الدوؿ بيا باعتبارىا قاعدة عامة مجردة تنظـ مسائل محددة لتفرض عمى الدوؿ 

اشخاص القانوف الدولي الزاميا بيا، لكف االمر لـ يعد ينظر اليو بيذا الشكل فيناؾ 
جانب مف الفقو مف حاوؿ اف يثير الكثير مف االشكاليات حوؿ التسميـ بتمقائية نفاذ 
القاعدة العرفية والتسميـ باف جميع الدوؿ عمييا اف تنقاد ألحكاـ القاعدة الدولية العرفية 

الى تحميل بعض المساحات التي تتعمق بمنطقية القانوف الدولي وتعاممو مع دوف حاجة 
دوؿ ذات سيادة وواقعية العالقات الدولية التي تحتـ في كثير مف االحياف واجب 
الوقوؼ عمى راي اعضاء المجتمع الدولي حياؿ تطبيق القواعد الدولية المراد االلتزاـ 

ألساس الزاـ الدوؿ بالقاعدة المكتوبة ضمف بيا، وكانت ىناؾ مف يبحث باطار مماثل 
مدرسة الرضا ونسبية اثر المعاىدات وجواز التحفظ عمى االلتزامات التعاقدية، ومحاولة 

 مناقشة مثل ىذه اليياكل والتطبيقات في اطار القاعدة الدولية العرفية.  
ثـ اف ىناؾ مف يطمق العناف ليذا االمر وينطمق مف فكرة انو ال يوجد اي 
ضرر يصيب القاعدة الدولية العرفية وال يكوف ىناؾ اي مساس بقيمة تمؾ القواعد 
ومكانتيا وطبيعتيا وقدرتيا عمى حكـ الوقائع الخاضعة ليا خاصة واف لمعرؼ مركزية 
كبيرة في اطار مصادر القانوف الدولي واف واقع التعامل الدولي يعزز مف مكانتو 

عامل مع بعض المعطيات التنظيمية التي يمكف مف واىميتو، وانو ال بد مف اف يتـ الت
خالليا اف نتصور حاالت تكوف فييا الدولة في وضع ال تستطيع معو اف تطبق القاعدة 
العرفية وىي اذا تفعل ذلؾ عمى الغالب ال تكوف لدييا الرغبة في التحمل مف االلتزامات 

ا في االمر انيا تممؾ مف الدولية او انيا ترغب في خرؽ القانوف الدولي العرفي، كل م
القناعة ومف المبررات ما يجعميا تطالب باستبعاد تطبيق القاعدة العرفية بصورة مؤقتة 
او دائمة لمبررات او اسباب منطقية ومقنعة، وبالتالي يثار التساؤؿ ىنا ما الضير مف 

حتج ذلؾ، ثـ اليس مف المنطقي اف يكوف القانوف معبراا عف ارادة واضعيو، فمتى ما ا
واضعوه عمى بعض قواعده فيل يكوف مف المناسب اف ال يصار الى االخذ بنظر 

 االعتبار ليذا االعتراض او االحتجاج.  
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اىمية البحث: تكمف اىمية بحثنا لموضوع قاعدة االمتناع الدائـ في عدة نواحي 
دولية اىميا ما يتعمق بحقيقية اف ىناؾ تطور حقيقي يتـ داخل اليات انتاج القاعدة ال

واف االساليب التقميدية التي الفيا القانوف الدولي التقميدي لـ تعد تكفي لمالئمة التطور 
الحاصل في ىذا القانوف، واف القانوف الدولي وفي اطار المدارس الواقعية التي ينبني 
عمييا مطالب بإيجاد معالجات حقيقية لمعديد مف الحاالت المرتبطة باحتجاج ىذه الدولة 

بعدـ تطبيق قاعدة دولية عرفية، ووجود اتجاىات قضائية دولية تحاوؿ اف تساند  او تمؾ
ىذا االتجاه في ضوابط ومحددات معينة، ىذه التحديدات بطبيعة الحاؿ تزيد مف اىمية 
ىذه الدراسة التي تحاوؿ اف تسمط الضوء عمى بعض العقد التي اف تـ حميا سيكوف 

يات ما يصطمح عمى تسميتو بمذىب ىناؾ خط واضح ومحدد لمتعامل مع معط
 المعترض الدائـ او قاعدة االعتراض الدائـ. 

نحاوؿ في ىذه الدراسة اف نناقش ابرز الجوانب المتصمة بقاعدة  ىدؼ البحث:
االمتناع الدائـ وما تثيره ىذه القاعدة مف اشكاليات عمى المستوى الفقيي والقضائي 

اؼ بيا والتعامل معيا وامكانية وضع معايير ومدى امكانية تقبل ىذه القاعدة واالعتر 
محددة تصمح لمتطبيق في مجاؿ التعامل مع ىذه الصورة مف االمتناع وابرز المحددات 
والشروط التي يمكف الوقوؼ عمييا في ىذا االطار، كما اف ىذا البحث يناقش ببعد 

مبررات التي يتـ فمسفي االسس التي يتـ االستناد الييا في طرح ىذه القاعدة والحجج وال
 التمسؾ بيا لمدفاع عنيا. 

اشكالية البحث: نحاوؿ في ىذا البحث اف نعالج عدة اشكاليات جوىرية، منيا 
ما يرتبط باألساس القانوني إللزامية القاعدة العرفية في منظور المدارس الفقيية السائدة 

قاعدة دولية او مبدأ  ومدى امكانية تحوؿ االمتناع الدائـ عف تطبيق القاعدة العرفية الى
واىـ المبررات القانونية التي يمكف التمسؾ بيا كدفوع لمتعامل مع ىذا الموضوع، وىل 
مف اشكاليات او تحديات يمكف اف تكوف بمثابة حجج يجري التمسؾ بيا في اضعاؼ 
نفوذ ىذه القاعدة او التقميل مف اىميتيا، باإلضافة الى حسـ موضوع الحكمة مف طرح 

ضوع واسباب وجود احكاـ قضائية تؤيده لموصوؿ الى الفيـ الدقيق لو ومف ىذا المو 
 مختمف الجوانب والمجاالت. 
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سنعتمد في بحثنا عمى المنيج القانوني التحميمي القائـ عمى  منيجية البحث:
تحميل النظاـ القانوني لمقاعدة الدولية العرفية والوقوؼ عمى كل الجوانب المتعمقة بالبناء 

والتنظيـ القانوني ليا ومحاولة االنطالؽ مف االسس الفمسفية واالطر الفكرية  والتكويف
والبناء الفقيي والقضائي في إطار المدارس القانونية التقميدية والحديثة، وصوال الى 
 تشكيل معالـ الصورة االوضح حوؿ فكرة االعتراض الدائـ عمى القاعدة العرفية الدولية. 

بحثنا عمى فرضية قانونية مفادىا اف نظـ القانوف نعتمد في  فرضية البحث:
الدولي المعاصر قد شيدت تطورات جوىرية واف اليات انتاج القواعد الدولية المكتوبة 
والعرفية قد شيدت تطورات حقيقية وحتما اف القاعدة الدولية العرفية قد شيدت بعض 

شكل معو منيج جديد في المحاوالت الفقيية وبعض التطبيقات القضائية مما يمكف اف يت
 اطار التعامل مع انشاء القاعدة الدولية العرفية او االلتزاـ بأحكاميا. 

مف اجل ابراز كافة الجوانب المتعمقة ببحثنا نرى اف مف  ىيكمية البحث:
المناسب اف يتـ تقسيمو الى مبحثيف، يعالج المبحث االوؿ اإلطار المفاىيمي واالبعاد 

ومظاىرىا وعناصرىا وتطورىا، في حيف يناقش المبحث الثاني المتعمقة بأصل الفكرة 
المسائل المتعمقة بالخالؼ حوؿ القاعدة في إطار المدارس الفقيية وأبرز مجاالت 

 تعامل القضاء الدولي معيا وكما يأتي: 
 المبحث األول 

 مفهوم االعتراض الدائم عمى القاعدة العرفية 
العرفي متى ما نشاء وتكاممت أركانو فانو  اف القاعدة العامة تقضي باف القانوف 

يكوف قد أوجد قواعد دولية واجبة التطبيق واف الدوؿ معنية بتطبيقيا واحتراميا، وبالتالي 
ليس ىناؾ ما يبرر القوؿ بإمكانية تذرع بعض الدوؿ بعدـ تطبيقيا، حيث يكوف القانوف 

ؾ بعض الدوؿ بفكرة العرفي ممـز تمقائيا لجميع الدوؿ وال يمكف قبوؿ فكرة تمس
االنسحاب مف تطبيق القانوف العرفي الف ذلؾ يعتبر بمثابة إنكار كامل لوجود القانوف 

 (1) العرفي وىذا ما يترؾ أثار سمبية في مجاؿ إنفاذ القانوف الدولي واالمتثاؿ ألحكامو.
                                                           

1
:() Akehurst M "Custom as a Source of International Law" 1974-1975 British 

Year book of international law ,1975, p 24.  
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وينشئ القانوف العرفي قواعد قانونية دولية ممزمة عالمياا، وبالنسبة لما يسمى 
بدأ االعتراض الدائـ والمستمر، فاف لمدولة فرصة حقيقية في اف تطمب اإلعفاء مف بم

نشائيا مف خالؿ معارضة تطبيقيا خالؿ  تطبيق القواعد العرفية التي يراد تكوينيا وا 
مرحمة إنشائيا وقبل أف تتحوؿ إلى قواعد راسخة، ولكف ىناؾ إطار أخر لمتمسؾ 

وف في مرحمة الحقة عمى تكويف تمؾ القواعد باستبعاد تطبيق القاعدة العرفية تك
ومف منطمق التعامل مع أبرز الطروحات الفقيية والدراسات التي تناولت (1) وترسيخيا.

موضوع االعتراض الدائـ عمى تطبيق القاعدة العرفية، نجد انو مف المسائل الجوىرية 
انونية الدقيقة في ىذا المجاؿ معالجة التعريف بيذا المصطمح ومعرفة مدلوالتو الق

وتحديد المساحة التي يمكف اف نتعامل فييا مع ىذا المصطمح ومف ثـ تحميل أبرز 
 عناصره والخصائص المميزة لو. وعميو سنقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف وكما يأتي: 

 المطمب األول 
 تعريف قاعدة االعتراض الدائم 

ة الى اف ىناؾ عدـ قبل الدخوؿ الى تعريف االعتراض الدائـ ال بدمف اإلشار 
اتفاؽ في األوساط الفقيية عمى اختيار مفردة محددة لمتعامل مع الموضوع مف كونو 
قاعدة او مبدأ او مذىب، فغالبية المراجع العممية التي تناولت الموضوع تستخدـ 
مصطمح " مذىب المعترض الدائـ"، وىناؾ مف الباحثيف والمختصيف مف يفضل 

عتراض الدائـ"، في المقابل ىناؾ مجموعة مف الفقياء استخداـ مصطمح " مبدأ اال
يستخدموف مصطمح " قاعدة االعتراض الدائـ"، والجميع واف اختمفوا في تكييف ما 
يتعمق باالعتراض الدائـ او المستمر باعتباره مذىباا او مبدئاا او قاعدة اال انيـ يتفقوف 

لكل منيـ رأيو في التوصيف  عمى مضموف واحد وفيـ متقارب لمحالة، غاية االمر اف
ذا كانت ىذه الدراسات لـ تحسـ المصطمح الذي  الذي يطمقو حوؿ ىذا الموضوع. وا 
يوصف بو موضوع البحث فإننا سنحاوؿ استخداـ مصطمح "قاعدة االعتراض الدائـ" 
                                                                                                                                                      

See Also: Weil P "Toward Relative Normativity in International Law" 1983 

AJIL 413442. P 433.   
1
:() Vincy Fon,  Francesco Paris,  Stability and Change In International 

Customary Law, University of Chicago , 2
nd

 Edition , USA, 2009, p. 279 
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مف باب اف مف التـز بيذا المصطمح مف الباحثيف والكتاب ينطمق مف اف ىذه القاعدة 
 لوليا وعناصرىا ومشتمالتيا واثارىا القانونية. أصبح ليا مد

مف جانب اخر نجد اف الكثير مف الدراسات المتخصصة بمناقشة مفيـو 
االمتناع المستمر او الدائـ حاولت االبتعاد عف ايراد تعريف واضح ومحدد وانما حاولت 
اف تعرض لممصطمح مف خالؿ مناقشة ما يمكف اف يحصل في اطار ممارسة الدولة 
لمسائل االعتراض عمى نشوء بعض القواعد العرفية او التمسؾ باستبعاد تطبيقيا بحقيا 
دوف اف يتـ صياغة تعريفات جامعة مانعة تستوعب كل الجزئيات التي ينطوي عمييا 
ىذا المصطمح، ومف ىنا فاف ما سيتـ ايراده مف تعريفات في اطار ىذه الدراسة ىو 

دات الفقيية التي حاولت اف ترسـ معالـ واضحة محاولة لموقوؼ عمى شيء مف المجيو 
ليذا المصطمح وتحدد ابرز التصورات األساسية التي ينيض االعتراض الدائـ في 
اطارىا ويكوف عندىا منتجا ومؤثرا وقادرا عمى احداث اثار قانونية في الواقع القانوني 

 الدولي. 
ف يشير الى فيناؾ مف يعرؼ مصطمح االعتراض الدائـ مف خالؿ القوؿ با

)بقياـ الدولة التي تعمف بشكل دائـ وصريح عف عدـ موافقتيا عمى الحالة التي ترتبط: 
نشوء قاعدة عرفية ما، والتي ال يمكف أف تمتـز بيذه القاعدة الناشئة عندما يأخذ االنتقاؿ 

ومف المالحظ اف ىذا التعريف يحاوؿ اف يركز   (1) مف الواقعة الى القاعدة مكانو(.
قدرة الدولة في اف تتمسؾ بإمكانية االستبعاد لتطبيق القاعدة العرفية عندما تعبر عمى 

عف ارادتيا الصريحة في االعتراض عمى نشوء القاعدة الدولية العرفية واف تحرص عمى 
ىذا االعتراض في مرحمة النشوء وىذا االعتراض سيقود تمقائيا الى تفعيل قاعدة 

 المعترض الدائـ.  
ىب الى انو ظيرت عدة مسائل ترتبط بموضوع االلتزاـ بالقاعدة وىناؾ مف يذ

الدولية العرفية، في ضوء التسميـ باف العرؼ الدولي يتضمف قواعد دولية عامة مجردة 
ممزمة واف القاعدة العرفية ىي قاعدة دولية عالمية في الغالب ىي قاعدة امرة، ىذا 

                                                           
1
، 1: د. دمحم ػجد انسحمه دسىقٍ، مدي انززاو اندونخ ثغُس ازادرهب فٍ انقبوىن اندونٍ انؼبو، ط()

 . 141-141ص ، 2112مىشىزاد انحهجٍ انحقىقُخ، ثُسود، 
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قيي عف امكانية وجود معارضة حقيقية االمر لـ يمنع مف اف يتـ الحديث في االطار الف
مف قبل بعض الدوؿ لمعرؼ الدولي الناشئ ومحاولة تمؾ الدوؿ اف تتمسؾ بمبدأ 
االمتناع الدائـ والقطعي عف تطبيق العرؼ الدولي، وبالتالي لدييـ فانو مف الضروري 
اف يتـ دراسة موضوعات عمى مستوى عالي مف االىمية في اطار الوصوؿ الى الفيـ 

حقيقي والتاـ لعممية تشكيل القانوف الدولي العرفي، وينتيي ىذا الراي الى تعريف ال
)اجراء تمجا اليو الدولة يتـ مف خالؿ معارضة عادات ناشئة بشكل االمتناع الدائـ بانو:

تاـ او في اطار نشوء عادات ثنائية خاصة مف خالؿ معارضة العرؼ الناشئ جزئياا، 
وبحسب ىذا التعريف فاف األليات التي  .(1) ل مرتبة والزامية(واالمتثاؿ لمعايير سموؾ اق

يصار مف خالليا إلى تكويف القانوف العرفي شيدت تطورات حقيقية في اإلطار الدولي، 
وثمة خالؼ حقيقي في إطار تحديد األليات التي يجري مف خالليا تشكيل وتكويف 

العامة لتكويف القاعدة العرفية، إال القاعدة العرفية، فاذا كانت الدوؿ تتفق عمى العناصر 
اف الجوانب التفصيمية التي تدخل في إطار تحقق القبوؿ والرضا والمشاركة في تطبيق 
القاعدة العرفية، وبالتالي ما بيف تواتر االعتماد عمى القاعدة العرفية وااللتزاـ بيا ووجود 

كالت المتعمقة شؾ حوؿ الممارسة ومدى رسوخيا في التطبيق العممي  تبرز المش
 بقاعدة االمتناع المستمر.

"اف ومف الفقياء مف حاوؿ اف يحدد مدلوؿ ىذه القاعدة مف خالؿ القوؿ بانو: 
الذي يمـز ىو عدـ اعتراض الدوؿ عمى القاعدة العرفية في مرحمة نشوئيا، اذا اف 
االعتراض ىو سموؾ مناىض يؤدي إلى إجياض القاعدة العرفية حيث ال يتوافر ليا 

ينئذ التواتر والعمومية واالتساؽ وىي عناصر تعد الزمة وضرورية لنشوء القاعدة ح
نكمترا،  العرفية" وىذا ما أكدتو محكمة العدؿ الدولية في قضية المصائد بيف النرويج وا 

حيث قالت المحكمة " اف عدـ اعتراض الدوؿ األخرى عمى استعماؿ النرويج لخطوط 
دوال عديدة قد اعتقدت انو مف الضرورة اتباع طريقة األساس" ، كما اكدت عمى أف :" 

خطوط األساس المستقيمة"، ولـ تالقي اعتراضات بشأف ىذه القاعدة مف جانب الدوؿ 

                                                           
1
:() Vincy Fon,  Francesco Parisi, op- cit, p 282.  
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األخرى، وقد فسرت الممارسة الالحقة سواء مف المحاكـ الدولية أو الدوؿ، اف قاعدة 
تطبيق العاـ خطوط األساس التي وردت في قضية المصايد، وضعت سابقة بشاف ال
 (1)لقاعدة خطوط األساس، وليس قاعدة إرشادية فحسب لصالح النرويج وحدىا.

وفي اطار ابراز أىمية التطور القانوني الناشئ عف إقرار قاعدة االعتراض 
( الى اف الية المعترض الدائـ عمى تطبيق القاعدة العرفية Steinالدائـ، يشير الفقيو )

اا فعمياا في اطار القانوف الدولي المعاصر واف ىناؾ مجموعة ستشيد بروزاا حقيقياا وتواجد
مف العوامل التي تسيـ في الدفع نحو دعـ ىذه القاعدة والتمسؾ بيا في اطار ىذا 
القانوف، لعمى مف بيف اىميا التطور الكبير في اليات انتاج قواعد القانوف الدولي 

حوؿ مستقبل القاعدة الدولية التي  والتحوؿ باتجاه اعتماد اليات تتيح لمدوؿ االستيضاح
يطمب منيا االلتزاـ بيا ومعرفة مدى مساىمتيا في ايجاد تمؾ القواعد ومدى قبوليا بيا 

 (2)وىذا االمر يتطمب تحوؿ تدريجي في نمط التعامل مع تمؾ القواعد.
مف جانب اخر لو اردنا اف نتتبع ظيور قاعدة االعتراض الدائـ فانو وحتى 

ت مف القرف الماضي لـ يكف ىناؾ دعـ حقيقي لمبدأ المعارضة الدائمة أو أوائل الستينا
االعتراض الدائـ عمى تطبيق القاعدة العرفية، حيث كاف المجتمع الدولي منذ عاـ 

يتكوف مف عدد محدود ومتجانس مف الدوؿ، وكانت ىناؾ ىيمنة لعدد مف  1945
القاعدة القانونية والتي  الدوؿ العظمى التي تحاوؿ أف تسيطر عمى مجاالت إنشاء

حاولت أف تقدـ نفسيا باعتبارىا قوى مركزية مؤثرة في المجتمع الدولي، وفي ستينات 
وسبعينات القرف الماضي شيدت دوؿ قارة أسيا وأفريقيا وأمريكيا الجنوبية تحت تأثير 
فكرة التحرر مف السيطرة االستعمارية والحق في تقرير المصير، وىذا ما اسيـ في 

ادة طرح أفكار جديدة في اطار صياغة القاعدة الدولية العرفية وتشكيميا وبنائيا إع
واالمتثاؿ ألحكاميا، وبدأت الدوؿ الغربية تفقد السيطرة بشكل تدريجي عمى بعض 

                                                           
1
(): Ornell Ferrajolo, La Pratique et la regle de droit, reflexions a propos de la 

second guerre du golfe ,R.D.I, 2004, p. 317,  
2
:() Stein T "The Approach of the Different Drummer: The Principle of the 

Persistent Objector in International Law" 1985 Harv Int'l LJ. P 457. 
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المسممات في اطار القاعدة العرفية مما دفع بمبدأ المعترض الدائـ والمستمر إلى 
 (1)التعامل الدولي.الدخوؿ إلى الحيز القانوف في واقع 

وىناؾ مف يربط ما بيف قاعدة االعتراض الدائـ وبيف صفة العمومية التي يجب 
اف تتمتع بيا السابقة المنشأة لمقاعدة العرفية، وىنا يجب التمييز عند البحث في مدى 
عمومية السابقة بيف طائفتيف لمعرؼ، العرؼ العاـ والعرؼ الخاص، ومف المقرر فيما 

ئفة األولى وجوب اف تكوف السابقة المتواترة او السموؾ عاماا، ووصف يتعمق بالطا
السموؾ بالعمومية ال يعني اف تطمب اف يكوف مجمعا عميو وىو األمر الذي استقر 
عميو القضاء الدولي وعبرت عنو محكمة العدؿ الدولية في قضية الجرؼ القاري في 

ه المشاركة الكبيرة إلضفاء وصف بحر الشماؿ، ويشير الفقو إلى حقيقية اف ترتبط ىذ
العمومية عمى السموؾ ال يتطمب بالضرورة سموكاا إيجابياا مف جانب عدد كبير مف 
نما يكفي صدور مثل ذلؾ السموؾ مف عدد محدود مف الدوؿ طالما اف باقي  الدوؿ وا 
يد الدوؿ ال تقوـ باالعتراض عميو، وينظر الييا بالتالي عمى انيا تقوـ بإقراره ضمنا، ب

اف كل دولة ليا الحق في االعراب عف اعتراضيا عمى نشأة قاعدة انو ينبغي مالحظة "
عرفية وبالتالي فاف اعتراضيا ىذا يحوؿ دوف اسباغ وصف العمومية عمى السوابق، 

وىو االمر الذي  ويحوؿ دوف نشأة القاعدة العرفية، وال يمكف بالتالي االحتجاج بيا"،
ية في قضية المصائد بيف النرويج وبريطانيا حيث ذىبت اخذت بو محكمة العدؿ الدول

الى تقرير اف قاعدة تحديد البحر اإلقميمي ثالثة أمياؿ بحرية ال يمكف اعتبارىا بمثابة 
قاعدة عامة يفرض تطبيقيا عمى النرويج التي دأبت عمى اإلعالف عف معارضتيا 

ف ىذا االتجاه يتعرض وامتناعيا لتطبيق ىذه القاعدة عمى السواحل النرويجية ولك
لالنتقاد مف جانب انصار االتجاىات الموضوعية. اما فيما يتعمق بالعرؼ الخاص الذي 
قد ينشأ بيف دولتيف او بيف عدد محدد مف الدوؿ التي تنتمي الى جماعة إقميمية واحدة 

                                                           
1
:() Annika Rudman, The Value of the Persistent Objector Doctrine in 

International Human Rights Law, Potchefstroom Electronic Law Journal 

(PELJ), PER vol. 22 n. 1 Potchefstroom 2019, p. 15.  See Also: American 

Law Institute Restatement of the Law Third: The Foreign Relations Law of 

the United States (American Law Institute Philadelphia, PA 1987).  
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)العرؼ اإلقميمي( فيجب اف يتوافر اإلجماع بطبيعة الحاؿ بالنسبة لمعرؼ الثنائي وىو 
نيساف  2ا أكدتو محكمة العدؿ الدولية في قضية حق المرور في اإلقميـ اليندي في م

اب  27، وحكميا في قضية حقوؽ الرعايا األمريكييف في المغرب الصادر في 1961
، اما فيما يتعمق بالعرؼ اإلقميمي فاف االتجاه الفقيي الغالب يتطمب إجماع 1952

ينشأ العرؼ االقميمي في إطارىا، بينما يشير الدوؿ المكونة لمجماعة الدولية التي 
البعض اآلخر إلى اف األمر يتوقف عمى عدد الدوؿ المكونة لتمؾ الجماعة، فكمما كاف 

 (1)عددىا محدودا كاف اإلجماع واجبا لمقوؿ باستقرار السابقة.
ويمكننا بعد اف عرضنا ألبرز التعريفات السابقة لقاعدة االمتناع الدائـ اف 

اإلطار الذي يمكف اعمالو في إطار القانوف دة االعتراض الدائـ بانيا: " نعرؼ قاع
الدولي العرفي والذي يعطي لمدولة في حاالت خاصة وبشروط محددة اف تتمسؾ بحقيا 
في عدـ االمتثاؿ لمقاعدة العرفية الدولية التي ىي في طور النشوء او الناشئة حديثا 

رة او قاعدة في مواجية الكافة، ويترتب عمى ذلؾ طالما انيا ال تتعمق بقاعدة دولية ام
استبعاد تطبيق تمؾ القاعدة بحقيا او عدـ نفاذ بعض االحكاـ القانونية الواردة في 

   .القاعدة العرفية"
 المطمب الثاني 

 عناصر قاعدة االعتراض الدائم وخصائصها 
ناصر اف قاعدة االعتراض الدائـ تكشف اف ىناؾ إطار قانوني تتشكل فيو ع

قياـ ىذه القاعدة وتكوف محددات حقيقية إلمكانية االعتراؼ بيا والتعامل معيا، ومف 
ىنا ناقشت الدراسات القانونية المختصة بيذا الموضوع مسالة العناصر الجوىرية التي 
تقوـ عمييا أطروحة االعتراض الدائـ، ومف جانب اخر فاف ىناؾ مجموعة مف 

تجعميا تتسـ بسمات واضحة ومحددة تبرز في اطار  الخصائص المميزة ليذه القاعدة
التعامل معيا واالقرار بيا، ىذه الخصائص تساعد في إيضاح البناء القانوني ليذه 
 القاعدة وتحديد المزايا والمأخذ التي توجو الييا وىذا ما سنتناولو في فرعيف وكما يأتي:  

                                                           
1

خ، مطجؼخ )( َىظس: د. صالح اندَه ػبمس، مقدمخ ندزاسخ انقبوىن اندونٍ انؼبو، داز انىهضخ انؼسثُ

 . 352-356، ص 2112جبمؼخ انقبهسح، 
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 الفرع األول
 عناصر قاعدة االعتراض الدائم

لقاعدة العرفية العامة ىي التي تكوف ممزمة لكافة أعضاء المجتمع اذا كانت ا
الدولي، إال انو يمكف القوؿ باف ىذا األمر قد ال يكوف كذلؾ في بداية نشوئيا، ويضرب 
الفقو الدولي مثال لذلؾ بمبدأ حرية أعالي البحار، الذي يجد اصمو في العالقات بيف 

ا بعد ذلؾ، عندما جرى التسميـ بو في عالقات الدوؿ األوربية، ثـ اكتسب نطاقاا عالمي
تمؾ الدوؿ األوربية مع الواليات المتحدة األمريكية ومع الدوؿ التي دخمت في عضوية 

حتى تمؾ  (1)المجتمع الدولي بعد ذلؾ واصبح اليوـ قاعدة عرفية ممزمة لكافة الدوؿ 
ة في الحريات المقررة التي لـ يعترؼ ليا بالحق في الوصوؿ إلى أعالي البحار والمشارك

وبشكل أساس تعمل قاعدة المعترض المستمر في  (2)فييا اال حديثاا) الدوؿ الحبيسة(. 
ظل توافر خمسة شروط أساسية تشكل ىذه الشروط عناصر حقيقية إلعماؿ ىذه 

 :(3) القاعدة وىي كما يأتي
لمسالة عمى عدة اوال: تحقق واقعة االعتراض عمى القاعدة العرفية الدولية وتشمل ىذه ا

 نقاط جوىرية: 
يجب اف تبدأ الدولة باالعتراض عمى القاعدة الدولية العرفية مف اوؿ  .1

 ظيور لتمؾ القاعدة. 

 يجب اف تستمر في االعتراض عمى تمؾ القاعدة.  .2

 يكوف االعتراض بأشكاؿ مختمفة وبمنتديات متعددة.  .3

                                                           
1

)(: ذهجذ محكمخ انؼدل اندونُخ فٍ ثؼض احكبمهب )مثم قضُخ انجسف انقبزٌ نجحس انشمبل(، انً ان 

انقىاػد انؼسفُخ انؼبمخ او انؼبنمُخ، هٍ انزٍ َكىن رطجُقهب فٍ اوضبع وفٍ ظسوف واحدح ثبنىسجخ 

ٍ وال ركىن محال نالسزجؼبد مه جبوت دونخ او أكثس ثإزادرهب نجمُغ اندول االػضبء فٍ انمجزمغ اندون

انمىفسدح، وهى مب َدػى انً انقىل ثبن هري انطبئفخ مه انقىاػد ال َمكه ثطجُؼزهب ان ركىن محال ألٌ 

 رحفع مه جبوت اٌ دونخ. 
2

 .  362-361)( َىظس: د. صالح اندَه ػبمس، مسجغ سبثق، ص 
3
(): See: Dumberry P "Incoherent and Ineffective: The Concept of Persistent 

Objector Revisited" 2010 ICLQ , p781.    
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المحاضر  يتـ تثبيت االعتراض في اطار المخاطبات الرسمية وفي اطار .4
التي تدوف فييا الدوؿ االتفاقيات الدولية وفي اطار المؤتمرات الدبموماسية 
او في اطار ما توقعو الدولة مف معاىدات ثنائية او متعددة االطراؼ او 
المعاىدات الشارعة. وكذلؾ االمر بالنسبة لمبيانات والتحفظات التي تبدييا 

لقوانيف الوطنية التي تتعارض الدوؿ عند التوقيع، وايضا مف خالؿ تشريع ا
 مع مضموف القاعدة العرفية الدولية المعترض عمييا. 

اف تتمسؾ بيذا االمتناع في مواجية القضاء الدولي في مواجية المزاعـ  .5
 والطمبات الموجية الييا باالمتثاؿ لتؾ القواعد العرفية. 

تمسؾ بو الدولة ثانيا: يجب اف يكوف ىناؾ دليل واضح ومقنع عمى االعتراض الذي ت
 بشأف استبعاد تطبيق القاعدة العرفية الدولية.

ثالثاا: يجب عمى الدولة المعترضة دحض اي افتراض بوجود قبوؿ مسبق ليا بتمؾ 
 القاعدة او وجود ما يثبت انيا سبق ليا اف التزمت بيا او وافقت عمييا.

بوؿ ليا وموافقة عمى رابعا: يفسر الصمت مع مرور الزمف مف قبل الدولة بانو بمثابة ق
 التعامل معيا واالمتثاؿ ألحكاميا. 

خامساا: يجب اف تكوف االعتراضات متسقة مع مرور الوقت، واف الدولة تتمسؾ 
مع مالحظة  باالمتناع الدائـ عف تطبيق القاعدة الدولية العرفية كمما طمب منيا ذلؾ.

بيف متطمبات تطبيق اف مف الصعوبة بمكاف الموائمة ما بيف االعتراض واالتساؽ 
القاعدة العرفية، واف ما اثير مف شروط يمكف تفيمو مف خالؿ مسيرة تطبيقات القضاء 
الدولي بخصوص بعض القضايا كقضية المجوء وقضية المصائد بيف المممكة المتحدة 

 (1) والنرويج.

قواعد ولما تقدـ فانو اذا كاف القضاء الدولي مؤيدا لجانب اغمبية الفقو الدولي بوجود 
عرفية عامة عالمية، اي يمكف فرضيا عمى جميع الدوؿ االعضاء في المجتمع الدولي، 
ويرفض االساس الذي يتبناه انصار الراي الذي يؤسس العرؼ الدولي عمى اتفاؽ 

                                                           
1
():Lau H "Rethinking the Persistent Objector Doctrine in International 

Human Rights Law" 2005 Chi J Int'l , p 498.  
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ضمني، وخاصة الفقو السوفيتي، والذي ينتيي بناءا عمى ذلؾ الى القوؿ باف العرؼ 
ـ في اقامتو ضمناا، وبالتالي فاف ىذا االتجاه مف الدولي ال يفرض عمى دولة لـ تساى

الفقو يسمـ بانو ثمة حاالت تستطيع فيو الدولة اف تستبعد تطبيق القاعدة العرفية الدولية 
في مواجيتيا ، وىي الحالة التي يتاح فييا لتمؾ الدولة  اف تعبر عف معارضتيا لقاعدة 

 ب توفر مجموعة مف الشروط وىي:عرفية في دور التكويف، وبالتالي فاف االمر يتطم
اف تكوف ىناؾ دولة قائمة حتى يتاح ليا االعتراض عمى نشوء القاعدة العرفية،  .1

ويالحظ ىنا اف اشتراط وجود الدولة المكاف حيمولتيا دوف نشوء القاعدة العرفية 
في مواجيتيا، قد قصد بيا استبعاد الدوؿ الحديثة النشاة مف ىذا اإلطار حيث 

 العرؼ الدولي القائـ والذي سبق استقراره قبل نشوئيا.  يفرض عمييا
 اف يكوف ىناؾ إحساس باف قاعدة عرفية ما في سبيميا لمنشوء. .2
اف تعترض تمؾ الدولة بطريقة واضحة ال تدع مجاال لمشؾ عمى مضموف  .3

 (1)القاعدة العرفية االخذة بالنشوء. 
 الفرع الثاني

 خصائص قاعدة االعتراض الدائم
الؿ ما تـ عرضو مف مفيوـ لقاعدة االعتراض الدائـ ومف عناصر يمكف مف خ

 اف نحدد ابرز الخصائص المميزة ليذه القاعدة وكما يأتي:
رغـ اف المذىب االرادي قد تراجع  االعتراض الدائـ احد نتاجات المذىب االرادي: .1

و عمى دوره في اطار دراسات القانوف الدولي المعاصر وبات عاجزاا عمى اف يبرىف قدرت
اف يحافظ عمى المكتسبات التي نجح في تحقيقيا في الفترة السابقة عمى تأسيس منظمة 
االمـ المتحدة وارساء نظاـ قانوني جديد لممجتمع الدولي، لكف ىذا التراجع في دور 
المذىب االرادي لـ يكف ليعني باي شكل مف االشكاؿ اف يتـ التخمي عف قدرتو عمى اف 

انشاء االلتزامات الدولية التي تعبر فييا الدولة عف ارادتيا يمارس دور حقيقي في 
الصريحة مف خالؿ المعاىدات الدولية او الضمنية مف خالؿ العرؼ الدولي، وبالتالي 

                                                           
1

  . 363-362)( َىظس: د. صالح اندَه ػبمس، مسجغ سبثق، ص 



  (2222لعام )ا(/11/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةنية مجلة كلية القانون للعلوم القانو

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

77 

فاف الدوؿ التي تحاوؿ اف تدفع بعدـ امكانية تطبيق القاعدة الدولية العرفية ألسباب 
نظر الى تمؾ القاعدة بانيا قد ال تتفق مع تتعمق بأىمية احتراـ رغباتيا وارادتيا التي ت

مصالحيا او ال تنسجـ مع اوضاعيا القانونية او انيا ال ترغب في االلتزاـ بيا ألنيا لـ 
تشارؾ في وضعيا او ألنيا تمتمؾ ارادة نابعة مف الشخصية الدولية التي تتمتع بيا 

و مكتوبة، وبالتالي وتجعميا قادرة عمى اف تقبل او ترفض ما تراه مف قواعد عرفية ا
ستموح بالمجوء الى قاعدة المعترض الدائـ في حاؿ رغبت في استبعاد تطبيق القاعدة 
الدولية العرفية بحقيا، او انيا ستمجأ الى التحفظ بالنسبة لمتصرفات التي تبرميا الدولة 

 وتكوف مكتوبة وتتخذ شكل التزاـ تعاقدي او اتفاقي. 
اف المتتبع لمواقف  ف احكاـ القضاء الدولي:االعتراض الدائـ يستمد قوتو م .2

القضاء الدولي ومنيج تعامل محكمة العدؿ الدولية مع فكرة التمسؾ باالعتراض عمى 
القاعدة الدولية العرفية، يجد اف االطار الذي يعطي ليذه الفكرة المزيد مف القبوؿ 

ة حاولت اف تبرز والتداوؿ واالنتشار ىو اف محكمة العدؿ الدولية لدييا احكاـ متعدد
فييا امكانية تمسؾ الدولة باستبعاد تطبيق القاعدة الدولية العرفية، ومف ىناؾ وجد 
جانب كبير مف الفقو ما انتيت اليو المحكمة في عدد مف قراراتيا بمثابة تقرير واضح 

 بإمكانية فتح المجاؿ اماـ قبوؿ مثل ىذا االمر في الواقع الدولي المعاصر.   
فحيث اف القاعدة  لدائـ ينسجـ مع طبيعة القاعدة الدولية العرفية:االعتراض ا  .3

الدولية العرفية يتـ انشائيا واالعتراؼ بيا باليات تختمف كميا عف االليات التي يجري 
مف خالليا وضع القانوف الدولي االتفاقي، والف العرؼ الدولي يشترط لالعتراؼ بو 

عدة العرفية تسري بحق الجميع بدوف تحقق عنصر العمومية والتي تفترض اف القا
استثناء، لكف ىناؾ الكثير مف االشكاليات التي تتأتى مف التسميـ بيذه المسائل كوف اف 
افتراض مشاركة جميع الدوؿ في وضع القاعدة العرفية واجماعيا عمى قبوؿ احكاميا 

العرؼ  امر غير منطقي وال يمكف اف يكوف ىذا االمر متصور بالنسبة لغالبية قواعد
الدولي والذي يرجع في نشأتو الى ظروؼ تاريخية ودولية سابقة عمى وجود غالبية 
المجتمع الدولي، وبالتالي ثمة تعارض في اطار االساس الفمسفي والقانوني الذي يسوغ 
االلتزاـ بالقاعدة الدولية العرفية، مما يجعل مف مسائل االعتراض عمى القاعدة الدولية 
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ر طالما اف الدوؿ تتمتع بسيادتيا وتشارؾ سوية في انتاج القاعدة العرفية امر متصو 
الدولية وليا الحق في اف تسأؿ عف االسباب الموجبة التي تجعميا في وضع قانوني 
تمتـز بو بقواعد قانونية عرفية قد ال تكوف ىي عمى عمـ بيا او انيا لـ يتح ليا اي 

 . فرصة لتعبر عف الموقف منيا بالقبوؿ او بالرفض
االحتجاج بعدـ سرياف القاعدة العرفية امر متصور في اطار العرؼ الدولي  .4

يحاوؿ الفقو المؤمف بقاعدة االعتراض الدائـ اف يدافع  االقميمي والعرؼ الدولي الخاص:
عف امكانية تطبيق ىذه القاعدة عمى اقل تقدير في اطار العرؼ الدولي االقميمي او 

اف يكوف ناشئ عف ممارسة دولية بيف دولتيف عمى  العرؼ الدولي الخاص والذي يمكف
ادنى تقدير، ولدييـ اف طبيعة النظاـ االقميمي وعممية اثبات وجود قاعدة دولية عرفية 
اقميمية ووجود احتجاج دائـ مف قبل احد الدوؿ االطراؼ في اطار التنظيـ االقميمي، 

غير نافذة بحق الدولة التي ىذه المعطيات بحد ذاتيا تجعل القاعدة العرفية االقميمية 
تتمسؾ بيا، ومف ىنا باتت مساحات تطبيق ىذه القاعدة اكبر في اطار التنظيـ الدولي 
االقميمي اكثر مما عميو الحاؿ بالنسبة لمعرؼ الدولي العالمي الذي يفترض سرياف 
احكامو في مواجية الكافة وعدـ امكانية الدوؿ استبعاد تطبيقو الرتباط احكامو 

محة الدولية العميا ولكوف قواعده تتعمق بالنظاـ العاـ الدولي والتي ال يجوز بالمص
 المساس بيا او التمسؾ بعدـ امكانية تطبيقيا. 

 قاعدة االعتراض الدائـ يجب قبوليا في اطار توسع قواعد القانوف الدولي وتجزئيا: .5
ولي ما يتعمق حيث اف مف ابرز التحديات المعاصرة التي تقف اماـ تطور المجتمع الد

بالتنوع الكبير في قواعد القانوف الدولي المعاصر وتطور نظـ ىذا القانوف والتداخل 
الحاصل في اطار تمؾ القواعد االمر الذي طرح مشكالت تتعمق بإمكانية طرح اليات 
إليجاد نوع مف التعايش بيف قواعد القانوف الدولي عندما يكوف ىناؾ اختالؼ او 

مى مستوى النصوص او النظاـ القانوني الذي تنتمي اليو تمؾ تعارض فيما بينيا ع
القواعد، وبالتالي ذىبت لجنة القانوف الدولي الى طرح فكرة امكانية استبعاد تطبيق 
بعض قواعد القانوف الدولي وتغميب تطبيق غيرىا مف القواعد كحل مناسب ليذه 

رح فكرة االمتناع الدائـ المشكالت، مف ىذا المنطمق بدأت الدراسات ترجح امكانية ط
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كوسيمة لعدـ الوقوع في التعارض في النصوص ولعدـ امكانية حدوث تبايف او تناقض 
 في اطار التعامل مع القاعدة الدولية المراد تطبيقيا.
 المبحث الثاني

 الموقف من قاعدة االعتراض الدائم
ئياا وتباينت اثار موضوع الموقف مف قاعدة االعتراض الدائـ خالفاا فقيياا وقضا

اآلراء ووجيات النظر حوؿ إمكانية االخذ بو والتعامل معو ما بيف مؤيد معارض، 
يجاد المسوغات القانونية  وتباينت األسس التي  يتـ مف خالليا معالجة ىذا الموضوع وا 
والفكرية والفمسفية التي تبرر إمكانية التعامل مع ىذه القاعدة، ولعبت عدة عوامل دورىا 

المبررات لدى جانب مف الفقو في الدفاع عف وجيات نظرىـ وطروحاتيـ تجاه  في إيجاد
إمكانية االحتجاج بعدـ سرياف القاعدة العرفية بحق الدولة في حاالت معينة وفي 
أوضاع خاصة، مف جانب اخر كاف القضاء الدولي ومف خالؿ تصديو لمعديد مف 

 عمى إمكانية قبوؿ بعض التجارب التجارب تجاه التعامل مع ىذه القاعدة قد قدـ دليالا 
التي تدخل في اطار احتجاج الدولة بعدـ تطبيق القاعدة الدولية بحقيا ألنيا تممؾ دفوع 
وحجج مقنعة تبرر ليا القياـ بمثل ىذا االمر، ومف اجل مناقشة ىذه الموضوعات وما 

 ي: يتصل بيا مف جزئيات وتفاصيل، سوؼ نقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف وكما يأت
 المطمب االول 
 الموقف الفقهي 

يرتبط موقف الفقو الدولي مف موضوع االعتراض الدائـ عمى القاعدة العرفية 
بجوىر تكييف اساس التزاـ الدوؿ بالقاعدة العرفية، وبيذا الصدد فانو يسود ىذا 

سة الموضوع اتجاىيف رئيسييف االوؿ يتمثل بالمدرسة االرادية والثانية يمثمو انصار المدر 
الموضوعية، ووفقا النصار المدرسة االولى فاف العرؼ الدولي ىو عبارة عف اتفاؽ 
ضمني، حيث يذىب انصار المدرسة الوضعية في القانوف الدولي الى اف القاعدة 
العرفية تجد اساس الزاميا في فكرة االتفاؽ الضمني، فالعرؼ ليس في حقيقة االمر اال 

فقة لمدوؿ ىي التي تؤدي الى نشأة قاعدة عرفية، وبدالا معاىدة ضمنية، فاإلرادات المتوا
مف اف يجري التعبير عف ىذه االرادات صراحة كما ىو الحاؿ في المعاىدة، وتجد ىذه 
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النظرية جذورىا في كتابات جروشيوس منذ القرف التاسع عشر وجرى الدفاع عنيا مف 
وفييت وفقياء القانوف الدولي قبل الفقياء االنكميز وىي تحظى اليـو بتأييد الفقياء الس

الذيف يروف اف ىذا القانوف ىو نتاج لإلرادة. وقد سممت محكمة العدؿ الدولية بيذه 
الوجية في عدة قضايا مف حكميا في قضية الموتس حيث ذىبت الى اف القواعد 
القانونية الممزمة لمدوؿ انما تستند الى ارادتيا سواء جرى التعبير عف ىذه االرادة في 

كل اتفاقيات دولية او عادات مقبولة بوجو عاـ باعتبارىا مقررة لقواعد ممزمة. وقد ش
حاوؿ بعض الفقو اف يرتب عمى ىذه النظرية القوؿ باف الدوؿ الحديثة االستقالؿ ال 
تكوف ممزمة ومقيدة بالقواعد القانونية الدولية العرفية التي استقرت قبل انشائيا، عمى 

   (1) ـ تسيـ بإرادتيا بإنشاء تمؾ القواعد العرفية.اعتبار اف تمؾ الدوؿ ل
اما االتجاه الثاني فانو ينظر الى العرؼ الدولي باعتباره مستندا في اساس قوتو 
الى الضمير القانوني العاـ لممجتمع الدولي، فاألساس في االلتزاـ بالعرؼ الدولي مستمد 

في صورة ضمنية، فتطور  مف الحياة الدولية وليس ناجما عف تعبير عف االرادات
الحياة الدولية افسح المجاؿ اماـ اساليب متعددة يتـ مف خالليا التعبير عف الضمير 
القانوني العاـ، وبالتالي فاف القاعدة العرفية توجد وتكوف ممزمة حتى ولو لـ تكف 
مستمدة مف سموؾ الدوؿ، وتجد ىذه االفكار جذورىا في افكار الفقيو سافيني 

(Savigny ) وىي افكار وجدت التأييد في كتابات مؤسسي المدرسة االجتماعية
(. وتتبنى الممارسة الدولية Scelle( وجورج سل)Duguitالفرنسية مثل دوجي)

 (2)المعاصرة االخذ بيذه النظرية في مجاؿ التأسيس لمقوة االلزامية لمعرؼ.
ؿ اذا لـ وعمى ذلؾ نتفق مع الراي القائل باف الممارسة الصادرة مف عدة دو 

تعترض عمييا الدوؿ االخرى فاف ذلؾ يعتبر قبوال ضمنيا ليا ومف ثـ يكتمل لمقاعدة 
العرفية ركناىا )المادي والمعنوي( وبالتالي تظير الى حيز الوجود كقاعدة مف قواعد 
القانوف الدولي، اما الممارسة التي تعترض عمييا الدوؿ االخرى فال يترتب عمييا نشوء 

سبب ما ورد عمييا مف اعتراضات التي تحوؿ دوف توافر نية االلتزاـ قاعدة عرفية ب
                                                           

1
 .  395)( َىظس: د. صالح اندَه ػبمس، مسجغ سبثق، ص

2
 .  361)( َىظس: د. صالح اندَه ػبمس، مسجغ سبثق، ص 
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ولكف اعتراض دولة واحدة او قميل مف الدوؿ ال  (1)وبالتالي عدـ نشوء القاعدة العرفية. 
يمنع مف انشاء قاعدة عرفية تواتر عمييا سموؾ غالبية الدوؿ واعتقدت بإلزاميتيا اذا ال 

ميو. ولكف يثور التساؤؿ ىل تمتـز الدوؿ التي يمـز لنشوء العرؼ اجماع الدوؿ ع
مى القاعدة العرفية الدولية عند انشائيا بعد نشوئيا اـ ال تمتـز حيث ابدت اعترضت ع

اعتراضيا عمييا؟ تتميز القاعدة العرفية عف القاعدة االتفاقية بانيا عامة التطبيق وال 
تعرؼ مبدأ االثر النسبي لممعاىدات الدولية الذي يقرر عدـ سرياف المعاىدة عمى غير 

فية فيي قاعدة قانونية دولية، فإنيا تصير ممزمة لمجميع وال اطرافيا، اما القاعدة العر 
يجوز ألي دولة التنصل منيا بدعوى انيا كانت تعترض عمييا بعد انشائيا، اذ 
اعتراضيا الفردي لـ يمنع نشوئيا وىي تمـز الجميع ما داـ استوى ليا االمر واصبحت 

ض الدوؿ عمى قواعد عرفية ىي تعبر عف حكـ القانوف الواجب االتباع. اما اعتراض بع
موجودة كمحاولة إلنكارىا والتممص منيا فاف ىذا ال يجدي نفعا، حيث ينبغي عمييا 
االلتزاـ بيا بوصفيا القانوف الواجب التطبيق واعتراضيا عمييا ومخالفتيا بعد وجودىا 

 يؤدي الى قياـ مسؤوليتيا الدولية.
ة فال تسري في مواجيتيا ولكف يمكف اف تعترض دولة عمى انشاء قاعدة عرفي

وذلؾ كما لو كانت تمؾ القاعدة تشكل عرفا اقميميا يسري في نطاؽ اقميـ معيف " كالدوؿ 
العربية"، او "الدوؿ االوربية"، او في اطار عدد محدود مف الدوؿ تقوـ بتطبيقو عمى 

الدوؿ مناسبة معينة او انتيازىا لفرصة تطبيقو فييا، فينا يجوز لدولة او اكثر مف ىذه 
، ولكف ىذا ال  االعتراض عمى العرؼ باالحتجاج عميو والتصريح بعدـ قبولو كأمر ممـز
يسري عمى االعراؼ العامة االمرة حيث تسري عمى جميع الدوؿ ورغـ اعتراض بعض 
الدوؿ حيث انيا تتعمق بمسالة مف المسائل التي ال يجوز مخالفتيا اال بما يتفق عميو 

و، حيث يعتاد عمى سموؾ جديد ينسخ ما سبقو ويعتقد المجتمع الدولي في مجموع
  (2) بإلزاميتو ووجوب التخمي عما يخالفو.

                                                           
1

)( َىظس: د. ػجد انغىٍ محمىد، انقبػدح انؼسفُخ فٍ انقبوىن اندونٍ انؼبو، داز انىهضخ انؼسثُخ، 

 .  88، ص1991انقبهسح، 
2

، داز انىهضخ انؼسثُخ، انقبهسح، 4وىن اندونٍ انؼبو، ط)( َىظس:د. احمد اثى انىفب، انىسُظ فٍ انقب

2114 ،198 . 
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في المقابل ىناؾ مف الفقو مف يعتقد بخالؼ ذلؾ حيث يذىب الفقيو 
(Loschin الى اف تجربة انشاء القواعد الدولية بطريقة المعاىدات الدولية الشارعة او  )

عمق بالقانوف العرفي تتجو نحو عدـ مراعاة االبعاد متعددة االطراؼ ومثميا ما يت
المستقبمية لتطبيق القاعدة الدولية وما قد ينشأ عف تطبيقيا مف خالؼ حوؿ امكانية 
استبعاد تطبيق بعض القواعد لعدـ قناعة بعض الدوؿ في تطبيقيا او انيا لـ تكف 

ض الدائـ، ال الذي يجب مشاركة في ايجادىا، االمر الذي قد ال يتالءـ مع فكرة االعترا
اف تغمبو الدوؿ االعضاء في الواقع القانوني الدولي ىو مبدأ االستقرار في التعامل 
الدولي واف القاعدة الدولية قد جاءت مف اجل حماية مصمحة قانونية وانيا تتعمق في 
الغالب بمصمحة دولية معتبرة وليس االمر متعمق بمتطمبات فردية او احتياجات محدودة 

 (1)ضيقة لعدد محدود مف الدوؿ.و 
وقد لقي مبدأ المعترض المستمر انتقادات واسعة في اطار المدارس الفقيية 
المستقرة في القانوف الدولي، حيث عارض الكثير ىذا المبدأ واعتبره امراا يقود الى نتائج 

في، غير منطقية وانو يجب اف يتـ الدفاع بشكل حقيقي عف استقرار القانوف الدولي العر 
 وقد استند ىذا النقد إلى األسس التالية:

 ( االفتقار إلى ممارسة فعمية لمدولة تدعمو ؛ 1) 
 ( عدـ اتساقيا المنطقي وعدـ اتساؽ تطبيقيا ؛ 2)
( التحدي األساسي الذي يمثمو لمفيوـ القانوف الدولي العرفي. عمى وجو التحديد في 3)

 مجاؿ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف.
( اف يصيغ نظريتو الخاصة حوؿ استبعاد تطبيق Lauحاوؿ الفقيو )وقد   

القاعدة العرفية والتمسؾ بقاعدة االعتراض المستمر في اطار التعامل مع القانوف 
 الدولي لحقوؽ االنساف  وذلؾ مف خالؿ ثالثة أسئمة أساسية: 

اإلنساف ( ما إذا كاف يجوز لدولة ما أف تختار االنسحاب مف معيار ناشئ لحقوؽ 1)
 مف خالؿ االعتراض عمييا أثناء مرحمة نضج القانوف الدولي العرفي ؛ 

                                                           
1
:() Loschin L "The Persistent Objector and Customary Human Rights Law: A 

Proposed Analytical Framework" 1996 UC Davis J Int'l L Pol'y . p 149. 
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 ( ما ىو الدور الذي تمعبو عالمية قانوف حقوؽ اإلنساف في ىذا الصدد ؛2)
( ما إذا كاف ينبغي أف يكوف ىناؾ منع كامل ضد عقيدة المعترض المستمر بموجب 3)

 قانوف حقوؽ اإلنساف؟
لعقيدة المعترض المستمر وتطبيقو عمى قانوف حقوؽ  (Lauوفي تحميل الفقيو )

اإلنساف، ركز عمى جانبيف ميميف مف القانوف الدولي العرفي، وىما موافقة الدولة وقدرة 
الدولة عمى التنبؤ بالتزاماتيا بموجب القانوف الدولي إلى ذلؾ، يضيف الطبيعة العالمية 

بكيفية تصور الدوؿ أو ينبغي ليا  لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف كعامل أساسي يتعمق
 (1) أف تضع تصوراا لمبدأ المعترض المستمر في ىذا السياؽ بالذات.

اف ىناؾ مف الفقو مف ينظر الى امكانية األخذ بيذه المبدأ مع اىمية مراعاة بعض 
المحاذير، واف أحد األسباب ىو أنو عمى الرغـ مف أف القانوف الدولي العرفي يدعمو 

عالمي مف الدوؿ ، وىو ما يبرر بشكل عاـ إلزاـ أعضاء ىذا المجتمع  وجود مجتمع
باالمتثاؿ لمقواعد التي لـ يوافقوا عمييا صراحةا، إال أنو مدعوـ أيضاا بالمبادئ األخالقية 
األساسية مف استقاللية كبيرة لمدولة واحتراـ سيادتيا. ونظراا لمقيمة التي تعمقيا المبادئ 

مى الحرية الشاممة لعمل الدوؿ واحتراـ التبايف فيما بينيا في األخالقية األساسية ع
الظروؼ واالوضاع واالستعداد لتطبيق القاعدة الدولية، إذا كانت الدولة تعتقد بقوة أف 
قاعدة ناشئة مف القانوف العرفي غير مرغوب فييا لالعتراؼ بأنيا تعترض عمييا مراراا 

 -ولكف ليس دائماا  -لدولة في كثير مف األحياف وتكراراا، فإنو يجب احتراـ رغبات تمؾ ا
و ىو سبب آخر لدعـ عقيدة المعترض المستمر، عمى الرغـ مف ندرة ممارسة 
االحتجاج بو ، ىو اف ىذا المبدأ أصبح مقبوالا بشكل عاـ كواحد مف القواعد الثانوية 

 (2) لتشكيل القانوف العرفي الدولي.

                                                           
1
():Lau H "op –cit, p501-502.  

2
():Lepard, B. (2010). The Persistent Objector Exception. In Customary 

International Law: A New Theory with Practical Applications (ASIL Studies 

in International Legal Theory, pp. 229-242). Cambridge: Cambridge 

University Press. doi:10.1017/CBO9780511804717.016.  
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عتراض الكمي عمى القاعدة العرفية والتي وىناؾ مف يحاوؿ اف يميز ما بيف اال
تتـ مف خالؿ محاولة التمسؾ بعدـ امكانية تطبيق تمؾ القاعدة بحق الدولة الف الدولة 
ال يمكف اف تكره عمى االلتزاـ بمثل ىذه القواعد بغير ارادتيا وليا مطمق الحق في 

في انشائو او التمسؾ بقاعدة االعتراض المستمر عمى تطبيق العرؼ الذي لـ تشارؾ 
الذي ال تقبل بو، واالعتراض وفقا ليذا الراي يمكف اف يكوف كميا او جزئيا، ويكوف كميا 
عندما ترفض الدولة تماما االلتزاـ بالقاعدة العرفية وتتمسؾ بعدـ االلتزاـ بيا، ويكوف 
ايضا جزئياا وذلؾ عندما تسجل الدولة اعتراضيا عمى جزء مف القاعدة العرفية دوف 

ء االخر، وىنا سيترتب عمى االعتراض الكمي امكانية استبعاد تطبيق كل القاعدة الجز 
الدولية العرفية، بخالؼ االعتراض الجزئي والذي سينصب الى اعطاء الدولة فرصة في 

   (1) استبعاد تطبيق بعض االحكاـ الناشئة عف القاعدة العرفية.
الدولة يمكف اف تستثنى ومع ذلؾ يبدو مف المثير لمخالؼ والجدؿ القوؿ باف 

نفسيا مف االلتزاـ بالقاعدة العرفية الناشئة او القائمة، وتخمق في ذلؾ تفاوت في الوضع 
القانوني لمدوؿ. في الوقت الذي يجب اف ال يوجد فيو ىذا التفاوت في نطاؽ القانوف 

رض الدولي بصفة عامة. وبينما يقر بعض الفقو بوجود مبدأ االعتراض الدائـ او المعت
الدائـ دوف اي قيد عميو، ويؤكد دوف تردد عمى انو مف المعترؼ بو عموما اف الدولة ال 
تمتـز باي قاعدة عرفية، اذا كانت ترفض بشكل دائـ االنضماـ لمممارسة او قبوليا 
كقانوف،  فاف ىذا االعتراؼ العاـ بمبدأ االعتراض الدائـ او المعترض الدائـ ال يمكف 

المناقشات الفقيية غالبا ما توصل الى خالفات تستند عمى مبادئ فيمو او تصوره الف 
نظرية باإلضافة الى اف بعض الفقو قد رفض تطبيق ىذا المبدأ تجاه القواعد العرفية 
االمرة، كما رفض فريق اخر مف الفقو تطبيق ىذا المبدأ تجاه القواعد العرفية بصفة 

                                                           
1
():See: N. Kontou, The Termination and Revision of Treaties in the Light of 

New Customary International Law 4 (Clarendon Press 1994); 

See Also: T.L. Stein, The approach of the Different Drummer: The principle 

of the persistent Objector in International Law, 26 Harv Intl LJ 457 (1985); 

 See Also: K. Wolfke, Custom in Present International Law 66 (2d ed 

Netherlands:Kluwer Academic Publishers 1993).  
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كتوبة يوقع عمييا الدوؿ وتصدؽ عمييا عميو فالقاعدة العرفية ليست قاعدة م(1) عامة.
نما ىي قاعدة غير مكتوبة تنشأ مف تواتر الدوؿ عمى اتباع  برلماناتيا فتصير ممزمة، وا 
سموؾ معيف واعتقادىا بالتزاميا بيذا السموؾ قانوناا. ولذلؾ فانو يمـز اتساـ ىذا السموؾ 

ال يمـز إجماع كافة بالعمومية واالتساؽ بمعنى عدـ االنشقاؽ والخروج عميو، ولكف 
الدوؿ حتى تنشأ القاعدة العرفية، فاشتراط اإلجماع يعد ضرب مف ضروب المستحيل، 
اذا اف الحصوؿ عمى ىذا اإلجماع وتحري توافره يعد أمراا ال طائل مف ورائو وخاصة 
اف ىناؾ دوؿ جديدة تستقل او تنشأ ولـ تشارؾ في تكويف القاعدة العرفية، بل اف القائـ 

وؿ قد ال يشارؾ في تكوينيا عندما يمتـز الصمت، حيث اف األمر ال يعنييا في مف الد
الظروؼ الحالية لنشوء القاعدة، ومع ذلؾ يجب اف تمتـز كل ىذه الدوؿ بالقاعدة العرفية 

عمى اف ىذا االمر ال يمكف اف ينفي إمكانية التمسؾ بقاعدة االمتناع (2)بعد نشوئيا.
لبعض القواعد الدولية العرفية في اضيق نطاؽ وفي حدود الدائـ في مواجية االمتثاؿ 

 معقولة ومقبولة في اطار المجتمع الدولي. 
 المطمب الثاني

 موقف قضاء محكمة العدل الدولية من القاعدة
كاف لمحكمة العدؿ الدولية العديد مف المواقف تجاه قاعدة االمتناع المستمر او 

عدة احكاـ صدرت عف المحكمة يمكف اف االعتراض الدائـ، حيث يشير الفقو الى 
تعتبر بمثابة المنطمقات األساسية التي يمكف مف خالليا االعتراؼ بيذه القاعدة والعمل 
بموجبيا، وسنحاوؿ في ىذا المطمب اف نعرض لبعض القضايا التي تصدت المحكمة 

العتراؼ لمنظر فييا والتي تدخل في اطار اعماؿ قاعدة االعتراض الدائـ او المستمر وا
 بو مف قبل محكمة العدؿ الدولية وكما يأتي: 

 الفرع األول
 0591قضية الممجأ بين كولومبيا وبيرو 
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اختمفت كل مف كولومبيا  1951في قضية الممجأ او المجوء السياسي سنة 
وبيرو بشاف ما اذا كاف منح المجوء الدبموماسي يشكل قاعدة عرفية موجودة في القانوف 

مريكا الالتينية، حيث اعتبرت مف القضايا االساسية التي يستشيد بيا الدولي لمنطقة ا
انصار قاعدة االعتراض الدائـ قضية المجوء وىي القضية التي وقعت ما بيف كولومبيا 

والتي نظرتيا محكمة العدؿ الدولية  حيث أقرت محكمة  1951ضد بيرو في عاـ 
ساسي لمحكمة العدؿ الدولية يشمل مف النظاـ األ 38العدؿ الدولية بأف نطاؽ المادة 

القواعد العرفية الدولية الثنائية واإلقميمية باإلضافة إلى القواعد العرفية العامة ، بنفس 
الطريقة التي يشمميا المعاىدات المتعددة األطراؼ، وأوضحت المحكمة أيضا أنو لكي 

 يتـ إثبات العرؼ نيائيا ، يجب تنفيذه بشكل مستمر وموحد.
ىذه القضية تتمثل بانو سمحت بيرو لػ فيكتور راؤوؿ ىايا دي ال وتفاصيل 

توري، السفير الكولومبي في ليما بحق المجوء واعطتو المالذ مف بعد أف خسر فصيمو 
وبالتالي منحتو  1949تشريف االوؿ 3حربا أىمية استمرت يوما واحدا في بيرو في 

فية رفضت منحو ممرا آمنا خارج الحكومة الكولومبية حق المجوء، لكف الحكومة البيرو 
 1911االتفاقية البوليفية لعاـ  -بيرو. وأكدت كولومبيا أنو وفقا لالتفاقيات السارية 

بشأف المجوء، واتفاقية مونتيفيديو  1928بشأف تسميـ المجرميف، واتفاقية ىافانا لعاـ 
ق ليـ تقرير ووفقاا لمقانوف الدولي األمريكي، يح -بشأف المجوء السياسي  1933لعاـ 

ما إذا كاف ينبغي منح المجوء وكاف قرارىـ مف جانب واحد بشأف ىذا ممزماا لبيرو. 
رفضت المحكمة كال الطمبيف المقدميف مف كولومبيا. ولـ تصدؽ بيرو عمى المعاىدات 
ذات الصمة التي استشيدت بيا كولومبيا ، ولـ يتبيف أف عادة المجوء ُتنفذ بشكل موحد 

 (1) كفي إلثبات أف العرؼ كاف ذا طابع قابل لمتطبيق بشكل عاـ.أو مستمر بما ي

وبعد اف اكدت محكمة العدؿ الدولية في ىذه القضية اف كولومبيا لـ تثبت 
وجود ىذه القاعدة، قالت المحكمة انو: " حتى عمى فرض اف ىذا العرؼ كاف موجوداا 

بيرو التي وبصرؼ بيف بعض دوؿ امريكيا الالتينية فقط فال يمكف اف يطبق عمى 

                                                           
1
(): Asylum case (Columbia v Peru), 1950 ICJ 266, 272-78.  
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النظر عف موقفيا الذي تمسكت بو، رفضتو مف خالؿ االمتناع عف التصديق عمى 
والتي كانت تشكل المعاىدات االولى المنطوية  1939و 1933اتفاقيات مونتفيديو في 

عمى قاعدة تتعمق بتكييف الجرائـ في مسائل المجوء الدبموماسي. وعمى الرغـ مف اف 
لقضية كاف صريحاا في عدـ تطبيق قاعدة الممجأ عمى البيرو، راي المحكمة في ىذه ا

عمى اساس رفضيا ليذه القاعدة، فاف ىناؾ مف الفقو مف قمل مف اىمية ىذا الحكـ، 
فيما يتعمق بإقرار مبدأ االعتراض الدائـ في القانوف الدولي لمنع تطبيق القاعدة العرفية 

اي المحكمة بانو ال يشكل اكثر عمى المعترض عمييا، حيث اف منيـ مف نظر الى ر 
مف راي عرضي غير ممـز في ىذه القضية، وانيا ذكرتو بعد اف توصمت الى حكـ 
نيائي بخصوص القضية، وانو ال يتوقف وال يتأسس عمى مبدأ االعتراض الدائـ الذي 
يتـ محاولة التأسيس لو حديثاا، ومف ثـ فاف السياؽ الحقيقي ليذا الراي العابر غير 

   (1)لمحكمة العدؿ الدولية ال يسمح بتعميمو دوف المزيد مف الوضوح في الطرح. الممـز
ونعتقد اف ىذا الجانب مف الفقو الذي يحاوؿ اف يقمل مف أىمية ىذا الحكـ واف 
ينفي قدرة المحكمة عمى اف تؤسس مف خالؿ ىذا الحكـ لقاعدة االمتناع الكامل، ىـ 

رة المحكمة في التأسيس لمنيج عمل قانوني في قرارات أخرى لممحكمة دافعوا عف قد
جديد تجاه موضوعات مستجدة ولـ يعتبروا ما ذىبت اليو المحكمة بانو حكـ عرضي، 
وىذا القوؿ بمجممو يقمل مف دور محكمة العدؿ الدولية في معالجة المشكالت القانونية 

لقواعد القانونية والتأسيس لممعالجات الناجعة لمخالفات التي تقع فيما بيف الدوؿ حوؿ ا
واجبة التطبيق، باإلضافة الى اف ىذا االمر يتضمف اضعاؼ لدور المحكمة وتقميل مف 

وما  1945أىمية الجيود الكبيرة التي بذلتيا في اطار مسيرة عمميا منذ تأسيسيا عاـ 
 تتمتع بو احكاميا مف قبوؿ واحتراـ مف قبل سائر اطراؼ المجتمع الدولي.  

 الفرع الثاني
  0590ة المصايد البريطانية النرويجيةقضي
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في ىذه القضية لـ تتفق بريطانيا مع النروج عمى جوىر القاعدة التي يتـ عمى 
اساسيا رسـ خط االساس لقياس عرض البحر االقميمي او مناطق الصيد عندما يتعمق 
 االمر بالجزر والخمجاف الموجودة عمى طوؿ الساحل النرويجي، فبينما كانت بريطانيا
متفقة مع النرويج عمى تحديد عرض منطقة الصيد بأربعة امياؿ بحرية، فإنيا اختمفت 
معيا حوؿ نظاـ خطوط االساس التي يبدأ منيا قياس المنطقة، وحتى تحتفظ النرويج 

مرسـو  1935لنفسيا بأكبر مساحة ممكنة كبحر اقميمي يحيط بسواحميا، اصدرت سنة 
القميمي او منطقة الصيد النرويجية انطالقا مف ممكي ينص عمى اف يتـ قياس البحر ا

خطوط االساس المستقيمة المرسومة بيف النقط البارزة عمى الساحل النرويجي، اي عبر 
كل الخمجاف الموجودة بيذا الساحل والجزر المحيطة بو، بغض النظر عما اذا كاف 

جزر بعضيا طوؿ الخط المستقيـ الذي يغمق الخميج او يربط الساحل بالجزر او ال
ميل بحري اـ ال . لكف بريطانيا اعترضت عمى تطبيق  11ببعضيا االخر يتجاوز 

النروج لنظاـ خطوط االساس المستقيمة عمى الساحل النرويجي، وطالبت باف يتـ قياس 
البحر اإلقميمي او منطقة الصيد النرويجية كما ىو متفق عميو بيف بريطانيا والنرويج 

خط انحسار الجزر بطوؿ كل الساحل النرويجي والجزر التي  بأربعة امياؿ بحرية مف
تحيط بو، وانيا ال تقبل اف تطبق النرويج طريقة خطوط االساس المستقيمة لغمق مياد 

 (1) ميل بحري اال في حالة الخمجاف التاريخية. 11داخمية بخط يتجاوز 
عمل  وفي اطار ىذه القضية قالت المحكمة " اف تحديد البحر اإلقميمي ىو

انفرادي ولكف يجب التحقق مف عدـ تعارضو مع مصالح الدوؿ األخرى عمى ضوء 
قواعد ومعايير القانوف الدولي العاـ، وقد تكوف ىذه المعايير جغرافية واقتصادية 
وقانونية، اما المعايير القانونية التي يتـ عف طريقيا تحديد مدى مشروعية ممارسة 

قميمية فياتي في مقدمتيا مبدأ عدـ التعسف في الدوؿ لحقيا في تحديد مياىيا اإل
ميل بحري ال يمكف اف تطبق عمى  11استعماؿ الحق، وعمى اية حاؿ يبدو اف قاعدة 

                                                           
1
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وىناؾ  (1)النرويج ألنيا تعترض دائما عمى اية محاولة لتطبيقيا عمى الساحل النرويجي".
، واف  مف ينظر الى قرار المحكمة بانو ال يعدو اف يكوف راي عرضي غير ممـز

المحكمة لـ تبحث في امكانية تطبيقو بصف عامة، بدليل اف محكمة العدؿ الدولية 
عادت وقضت برفض طمب بريطانيا الذي تؤكد فيو عمى اف طريقة خطوط االساس 

ميل بحري،  11المستقيمة ال تنطبق اال في حالة الخمجاف التي ال يتجاوز خط غمقيا 
ميل بحري قياساا عمى الخمجاف،  11بعض باقل مف والجزر التي تنفصل بعضيا عف ال

ميل لـ تكتسب قوة القاعدة العامة بالقانوف الدولي، والف  11عمى اعتبار اف قاعدة الػ 
ونعتقد اف    (2)الممارسة الدولية ال تقود الى استخالص قاعدة عامة ثابتة في ىذا الشأف. 

ف المحكمة ويحاوؿ اف يجرده مف الراي األخير يقمل كثيرا مف أىمية الحكـ الصادر ع
أي قيمة قانونية، وىذا ما يتعارض مع المسممات القانونية في إطار دراسات القانوف 

 الدولي العاـ. 

 الفرع الثالث 
 051 4قضية نطاق الصيد بين بريطانيا وايسمندا 

تنطوي قضية نطاؽ الصيد بيف بريطانيا وايسمندا عمى اىمية كبيرة فيما يتعمق 
رسمياا مد منطقة  1972حزيراف  14المعترض الدائـ، فقد اعمنت ايسمندا في بمبدأ 

ميل بحري، وحضرت عمى سفف الصيد االجنبية مباشرة  51الصيد الخاصة بيا حتى 
اي نشاط لمصيد داخل ىذه المنطقة، ولكف بريطانيا اعترضت عمى شرعية ىذا 

وقد (3)ميل بحري،  12التصرؼ، عمى اساس اف العرض االقصى لمناطق الصيد كاف 
 51رفضت بريطانيا التنظيمات والتشريعات االيسمندية المتعمقة بمد منطقة الصيد الى 
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ميل بحري، حتى قبل اف تعمف ايسمندا تمسكيا بيذا النطاؽ رسمياا، وطبقا لمبدأ 
االعتراض الدائـ، فاف موقف بريطانيا الحاـز الذي يعترض عمى مد ايسمندا منطقة 

، ىذا االعتراض المعمف بشكل صريح، يكفي لتطبيق النظاـ الجديد بمد الصيد البحري 
ميل بحري، ولكف محكمة العدؿ الدولية لـ تنتبو الى ىذا  12منطقة الصيد لحدود 

االتجاه، واكدت عمى انو في السنوات االخيرة اكتسب مفيوـ الحقوؽ التفضيمية في 
اعتماد الدولة الساحمية عمى الصيد  الصيد في المياه المجاورة لمبحر اإلقميمي في حاؿ

الساحمي، اكتسب اعترافاا عاماا وتبمور كقاعدة عرفية، واف مسالة مد الدوؿ الساحمية 
لنطاؽ الصيد احتمت مكانة متقدمة، حيث مد عدد كبير مف الدوؿ ىذا النطاؽ، ومف ثـ 

منطقة صيد انتيت المحكمة الى انو: " ال يمكف لبريطانيا اف تعترض عمى مد ايسمندا 
 (1)ميل بحري".   12خالصة ليا بعد 

(  في رايو المستقل اف محكمة العدؿ الدولية Waldockوقد اكد القاضي )
رفضت اقامة قضائيا عمى مبدأ المعترض الدائـ، واف المحكمة بررت حكميا باف 
بريطانيا ال يمكف اف تعترض عمى تصرؼ ايسمندا طبقا لمقانوف الدولي العاـ. وكذلؾ 

( عمى ىذا الحكـ، اف المحكمة لـ Tomuschatف مفيوـ المخالفة لتعميق القاضي )فا
تقضي في ىذه القضية عمى اساس مبدأ المعترض الدائـ، حيث قاؿ " إذا حكـ عمى 
اساس مبدأ المعترض الدائـ فاف ذلؾ سيؤدي الى تجميد قانوف البحار بالنسبة لكل 

الدفاع عف مكتسباتيا الحالية، وتنتيي مف العصور القادمة، ويعطي لكل دولة الحق في 
ثـ العمميات المرنة لتعديل وتطوير القانوف العرفي. كما انو يالحظ اف الواليات المتحدة 
ورغـ انيا اسست ادعائيا بعدـ احتراـ المناطق االقتصادية الخالصة لدوؿ المحيط 

ما سمؾ التونة، عمى اليادي فيما يتعمق بيجرة بعض انواع االسماؾ بدرجة كبيرة وال سي
مبدأ االعتراض الدائـ اال انيا تراجعت الحقا عف موقفيا، ألنيا في البداية لـ تكف تفكر 
بحدود صيد السفف االجنبية في منطقتيا االقتصادية الخالصة،  وبالتالي لـ يكف اصرار 

مف  الواليات المتحدة عمى مبدأ االعتراض الدائـ اال بوصفو وسيمة فنية لتقديـ مزايا
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جانب واحد لمصياديف االمريكييف. وقد حاولت جنوب افريقيا اف ترفض بشكل دائـ اف 
يكوف نظاـ التفرقة العنصرية متعارضا مع القانوف الدولي العرفي، عمى اساس اف 
تحديد البناء الداخمي لمحكومة ىي مسالة تدخل في نطاؽ السيادة الوطنية، وليس لألمـ 

ف االمـ المتحدة رفضت صراحة ىذا التبرير كما تجاىمت المتحدة اف تتدخل بيا، ولك
محكمة العدؿ الدولية حجة االعتراض الدائـ التي قدمتيا جنوب افريقيا في قضية جنوب 

 (1). 1966غرب افريقيا )ناميبيا( سنة 
وىناؾ مف يرى باف ىناؾ تطبيق لقاعدة المعترض الدائـ في إطار عمل لجنة 

 Michaelحقوؽ االنساف المقدمة مف قبل ) البمداف االمريكية في قضية
Domingues)  مايكل دومينغيز( ضد الواليات المتحدة والتي تـ مف خاللو محاولة(

التمسؾ بتطبيق مبدأ المعترض المستمر مف خالؿ التمويح بالتمسؾ بيذا المبدأ، حيث 
ة بأف أثارت الواليات المتحدة مبدأ المعترض المستمر كدفاع ضد االدعاءات القائم

استخداميا لعقوبة إعداـ األحداث ينتيؾ القانوف الدولي العرفي. في النياية، أكدت لجنة 
البمداف االمريكية أف عقيدة المعترض المستمر كانت دفاعاا غير فعاؿ الستخداـ عقوبة 
اإلعداـ لألحداث في حد ذاتيا، حيث أف ىذه القاعدة قد وصمت إلى وضع القواعد 

طرح االعتراض الدائـ كدفاع ضد تطبيق معيار حقوؽ اإلنساف كما اآلمرة. حيث يمكف 
ىو مشار اليو في القضية اعاله. ومف الميـ اإلشارة إلى أف الواليات المتحدة ىي التي 
دعمت وأصرت بشكل أساسي عمى صحة مبدأ المعترض المستمر في ىذا السياؽ وأف 

 (2) .2112أو دولية أخرى منذ عاـ ىذا القرار لـ يتـ تأكيده مف قبل أي محكمة إقميمية 
 الخاتمة

بعد اف أكممنا المجاالت المتعمقة بموضوع بحثنا حوؿ قاعدة االعتراض الدائـ، 
 نخمص الى مجموعة مف النتائج والتوصيات وكما يأتي:

 أوال: النتائج: 

                                                           
1
 . 148: َىظس: د. دمحم ػجد انسحمه دسىقٍ، مسجغ سبثق، ص ()

2
():Michael Domingues v United States Case 12.285 Rep 62/02 IACom, Doc 

5 rev 1 913 (2002).  
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تشكل قاعدة االعتراض الدائـ عمى القاعدة الدولية العرفية مظيراا مف مظاىر  .1
كار القانونية في إطار التعامل مع االلتزاـ الدولي واطاراا جديداا لبحث تطور األف

مجاالت تتعمق باستبعاد تطبيق عدد مف القواعد الدولية العرفية التي ُتظير 
صرار دائـ عمى عدـ إمكانية االلتزاـ بيا، وىي تجربة  الدولة المعنية ممانعة وا 

لضوابط مف اجل اف تمقى حديثة نسبيا تحتاج الى المزيد مف المحددات وا
 المزيد مف التأييد والمقبولية في واقع التعامل الدولي. 

يمثل قضاء محكمة العدؿ الدولية في العديد مف القضايا األساس القانوني  .2
والفعمي إلطالؽ ىذه القاعدة، وبالتالي قدمت محكمة العدؿ الدولية تطبيقات 

سويغ المجوء الييا والتعامل متعددة ليذه القاعدة واعطت فرصة كبيرة لغرض ت
معيا رغـ محاولة البعض التقميل مف أىمية ما ابتدعتو ىذه المحكمة، واف ما 
انتيت اليو المحكمة بيذا الخصوص يكشف عف مراعاة المحكمة لمتطور الكبير 
الحاصل في مجاؿ التعامل مع نظرية االلتزامات الدولية والتعامل بمنطقية 

الدوؿ بالقاعدة الدولية العرفية، واطمقت العناف اماـ وواقعية مع أساس التزاـ 
الكثير مف المعالجات الحقيقية لمشكالت تتعمق بعدـ قناعة الدوؿ او عدـ 
رضاىا بالقاعدة الدولية العرفية في مرحمة النشوء لمقاعدة الدولية العرفية او ما 

 بعدىا. 
توصيفات تتعمق رغـ اف الفقو الدولي حاوؿ في جانب منو اف يضع تعريفات و  .3

بيذه القاعدة اال انو لـ يتـ االنتياء الى إقرار تعريف مانع جامع يحاوؿ اف 
يحدد نقطة البداية والنياية ليذه القاعدة، كما اف الفقو الدولي الذي دافع عنيا 
اختمف في تحديد الشروط الجوىرية التي ال بد منيا مف اجل ضماف تطبيقيا 

في ذلؾ يرجع الى حداثة ىذه الفكرة واالختالؼ والعمل بموجبيا، ولعل السبب 
 الجوىري في إطار فيميا والتبايف في إمكانية التسميـ بيا. 

اف االعتراؼ بوجود قاعدة االعتراض الدائـ او المستمر يجب اف ألتفيـ باي  .4
شكل مف االشكاؿ بانيا مدخل ليدـ نظرية االلتزاـ في القانوف الدولي العرفي، 

المساحة األكبر مف قواعد القانوف الدولي العرفي المستقر والتي ألنيا ال تتعمق ب
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تحولت الى قواعد امرة او قواعد في مواجية الكافة والتي تمثل حجة في مواجية 
الجميع، بل انيا طرحت في اطار التعامل مع بعض االتجاىات الخاصة 

واعد بقواعد عرفية مختمف بشأنيا او قواعد لـ تستقر بشكل كامل او انيا ق
تتعمق بمسائل ذات أىمية محدودة قد ال تتجاوز العالقات الفردية بيف عدد 
محدود مف الدوؿ، وبالتالي يجب عدـ الشعور بالخوؼ مف إمكانية تطبيق ىذه 

 القاعدة مف قبل الدوؿ. 
اف بروز قاعدة االعتراض الدائـ ترتبط بشكل او باخر بالتراجع الكبير   .5

و العرؼ في القانوف الدولي المعاصر والذي المتحقق في الدور الذي يمعب
انحسر دوره كثيرا تحت تأثير انتشار حركة التدويف والتقنيف لمقواعد العرفية 
وحموؿ القواعد الدولية المكتوبة والمدونة والمدرجة في اطار االتفاقيات الدولية 
ال الشارعة محل القانوف العرفي، بل اف ىناؾ فروع حديثة في القانوف الدولي 

يمعب فييا العرؼ الدولي أي دور، كالقانوف الدولي الجنائي، او اف دوره جدا 
محدود كالقانوف الدولي البيئي او القانوف الدولي لمتنمية، وبالتالي لـ يعد 
لمقانوف الدولي العرفي تمؾ القدسية وتمؾ المكانة التي يتمتع بيا في العقود 

 السابقة عمى حركة التدويف والتقنيف. 
 نياا: المقترحات: ثا

اجراء المزيد مف الدراسات االكاديمية حوؿ ىذه القاعدة وتسميط الضوء حوؿ  .1
اإلشكاليات الجوىرية التي تثيرىا في إطار الفقو والقضاء الدولييف ومحاولة 
التعمق في إطار الدراسات المستقبمية لموصوؿ الى فمسفة إقرار القاعدة واإلطار 

ليا ودور الييئات القضائية والمؤسسات الدولية في الفكري والقانوني الحاكـ 
 إقرارىا وترسيخيا تطويرىا. 

عمى لجنة القانوف الدولي اف تدرج ىذه القاعدة ضمف الموضوعات التي تناؿ  .2
اىتماميا في مجاؿ الموضوعات الدورية التي تحظى بدراستيا وتنظيميا، وتممؾ 

ف اف تحسـ الكثير مف الخالؼ المجنة الدولية مف الخبرة والقدرة ما يمكنيا م
 حوؿ قاعدة االعتراض الدائـ. 
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يتعيف عمى الدوؿ التي ترغب في اف تتمسؾ بقاعدة االعتراض الدائـ اف تعتمد  .3
ذات الشروط الجوىرية لالعتراض وكما حددىا الفقو ونالت قبوؿ محكمة العدؿ 

 الدولية لكي يكوف االعتراض مؤثراا ومنتجاا ألثاره القانونية.
إلمكاف اعداد مسودة اتفاقية دولية تعالج الجوانب المختمفة التي تثير با  .4

ومحاولة إيجاد  1969اإلشكاليات في إطار اتفاقية فينا لقانوف المعاىدات 
أرضية مشتركة لمعالجة تمؾ اإلشكاليات المختمفة وبضمنيا قضية قاعدة 

قد مؤتمر االعتراض الدائـ والعمل مف اجل إنضاج تمؾ المسائل والدعوة لع
دبموماسي موسع إلقرار اتفاقية مكممة التفاقية فينا لقانوف المعاىدات تسيـ في 

يجاد الحموؿ الجذرية ليا.   معالجة كل تمؾ القضايا وا 
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