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القوانني الدولية واخلري العام
نا�صر احلارثي
ي�ستعر�ض الدكتور �أبو الوفا الباحث يف القانون الدويل من خالل مقالة بعنوان «م�س�ألة اخلري العام يف فكر وعمل م�ؤ�س�سات املجتمع الدويل» ،املن�شور مبجلة التفاهم ،ق�ضية �أ�سا�سية يف حقوق الإن�سان
يف �أطرها املحلية والدولية ،وذلك من خالل مناق�شة �أهم القوانني وامل�ؤ�س�سات الدولية يف �أربعة موا�ضيع �أ�سا�سية وهي جمال احلق يف الغذاء ،وجمال حماربة الفقر والق�ضاء عليه ،وجمال مواجهة
الكوارث العاملية ،وجمال ال�ضمان االجتماعي ،ومن ثم ربط هذه املجاالت الأربعة مب�س�ألة اخلري العام يف فكر وعمل امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية ،ومن ثم حتدث عن �إ�شكاليات القانون الدويل وعالقته
بالقانون وال�سيادة الداخلية للدول.
�إن ت��ط��ور ال��ق��ان��ون ال���دويل وجت���اوزه مرحلة ال��ع�لاق��ات بني
الدول ك�أنظمة م�ستقلة �إىل قانون يتدخل يف �أن�شطة وم�ؤ�س�سات
املجتمع ال��دويل ك�أنظمة متداخلة من �أه��م املوا�ضيع ال�شائكة
واملثرية لالرتياب عند عدد من القانونيني وال�سيا�سيني ،لأنه
يفتح املجال �أمام ق�ضية هامة وهي هل القانون الدويل �أ�سمى
و�أعلى من القانون الداخلي �أم �أن القانون الداخلي له العلوية
والأول���وي���ة؟ وم��ن هنا جن��د وج���ود مذهبني امل��ذه��ب الأول هو
املذهب الذي ينادي بازدواجية القانون وا�ستقاللية كل قانون
عن الآخر يف حني ينادي املذهب الآخر بوحدة القانون ،وقبل
�أن نناق�ش تفا�صيل وحجج كل ط��رف� ،سنتعر�ض لأه��م جهود
وت�شريعات القوانني الدولية يف �أربعة جماالت �أ�سا�سية تعترب
من �أهم �أ�س�س حتقيق اخلري العام للب�شرية.
جمال احلق يف الغذاء
اهتمت العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية بقانون «كفالة احلق يف
الغذاء» مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العاملي
وجل��ن��ة احل��ق��وق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وجلنة
حقوق الإن�سان وجلنة حقوق الطفل.
جمال حماربة الفقر والق�ضاء عليه
م��ن �ضمن �أه���م �أن�����ش��ط��ة م���ؤ���س�����س��ات املُ��ج��ت��م��ع ال���دويل الق�ضاء
على الفقر وه��و ما يندرج حتت حقوق الإن�سان والتي ت�شمل
(احل���ق يف ال��غ��ذاء ،والتعليم ،وامل�����س��ك��ن ،وال��ع��م��ل ،وخ�صو�صية
احل��ي��اة اخل��ا���ص��ة ،واحل��ق��وق ال�سيا�سية واحل��ري��ات ال�سيا�سية،
وغريها) ،لذلك �صدرت العديد من القوانني لتحقيق اخلري
العام وحماربة الفقر مثل �إعالن الأمم املتحدة حول «التنمية
وال��ق�����ض��اء على ال��ف��ق��ر» تت�ضمن جملة م��ن ال��ب��ن��ود م��ن �أهمها
اعتماد �سيا�سة ت�سمح بو�صول جميع �صادرات �أقل البلدان منوا
�إىل �أ�سواق الدول املتقدمة دون فر�ض ر�سوم �أو ح�ص�ص عليها،
وك��ذل��ك تنفيذ ب��رام��ج م��ع��ززة لتخفيف دي��ون ال���دول الفقرية
املثقلة ب��ال��دي��ون ،وم��ن��ح م�ساعدة �إمن��ائ��ي��ة �أك�ثر �سخاء للدول
الفقرية.
جمال مواجهة الكوارث الطبيعية
�إ َّن منظمة �أطباء بالحدود ومنظمة �أطباء حول العامل وغريها
من املنظمات الدولية تهدف �إىل �إنقاذ حياة الب�شر من الكوارث
الطبيعية ،وكذلك تقرير الأمم املتحدة حول «اجلهود الدولية
امل��ب��ذول��ة لتلبية االح��ت��ي��اج��ات الإن�سانية يف ح���االت ال��ط��وارئ»

واعتبارها عقد الت�سعينيات عقدًا ملُحاربة الكوارث الطبيعية،
ولقد �أ�شار الكاتب �إىل وج��ود م�ؤ�س�سات على امل�ستوى ال��دويل
وكذلك على امل�ستوى الأفريقي والعربي تعنى ب���إدارة الكوارث
و�سبل التخل�ص واملواجهة ال�سريعة لآثارها.
جمال ال�ضمان االجتماعي
ُتعترب ق�ضية ال�ضمان االجتماعي �إحدى �أهم الق�ضايا الدولية
املعا�صرة على ال�صعيدين املحلي والعاملي ،حيث يهدف ال�ضمان
االجتماعي �إىل ت���أم�ين ال�شخ�ص �ضد �أخ��ط��ار العجز واملر�ض
وال�����ش��ي��خ��وخ��ة م���ن خ�ل�ال ت��وف�ير اح��ت��ي��اج��ات��ه ال�����ض��روري��ة هو
والأف���راد ال��ذي��ن يقوم ب�إعالتهم ،وم��ن امل�ؤ�س�سات التي ت�سعى
�إىل حتقيق ال�ضمان االجتماعي جمل�س �أوروبا وكذلك الوثيقة
العربية اال�سرت�شادية لل�ضمان االجتماعي ،ولقد عمل جمل�س
�أوروب����ا ع��ل��ى حت�سني ال��و���ض��ع االج��ت��م��اع��ي للعمال املهاجرين
وال��ن�����س��اء ال��ع��ام�لات والأط���ف���ال ذوي الإع���اق���ة ،يف ح�ين �شملت
ال��وث��ي��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م��ن��اف��ع ال�����ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي النقدية
والعينية مع الإر�شاد حول �سبل تطبيقها دون الإلزام.
ً
وت�أتي هذه املجاالت الأرب��ع يف ر�أي الكاتب متنا�سقة متاما مع
مبد�أ اخلري العام يف فكر وعمل امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية من خالل
الإر���ش��اد �إىل �أهمية الإنفاق العام والنهج النبوي ال��ذي ي�سعى
�إىل حتقيق اخلري العام من خالل عدم قطع امل�ؤونة عن الأعداء
حتى يف احلرب ووقت احل�صار ،وهو ما يجعل الفكر املحمدي
�سابقا ومتقدما على القوانني الدولية ،كما �أو�ضح الكاتب � ّأن
منع النبي حممد قطع امل�ؤونة عن �أهل قري�ش قبيل فتح مكة
ي�أتي متناغما متاماً مع الربوتوكول الإ�ضايف الأول لعام 1977
امل�ضاف �إىل اتفاقيات جنيف  ،1949وال��ذي ين�ص على �أن��ه «ال
يجوز جتويع ال�سكان املدنيني ك�أ�سلوب من �أ�ساليب القتال� ،أو
تدمري �أو تعطيل امل��واد التي ال غنى عنها لبقائهم على قيد
احلياة»ـ وبذلك تكون ال�سرية النبوية �سابقة بخ�صو�ص هذه
الق�ضية احلقوقية والتي تندرج حتت اخلري العام.
حاول الكاتب من خالل ا�ستعرا�ض هذه اجلوانب احلقوقية يف
القوانني الدولية �إي�صال ر�سالة وهي �أهمية املعرفة الدقيقة
للقوانني الدولية وتنا�سبها مع القوانني والت�شريعات العربية
والإ���س�لام��ي��ة يف حماية ح��ق��وق الإن�����س��ان ل��ذل��ك علينا االط�لاع
عليها ودرا�ستها للتمكن من انتزاع احلقوق ،ولكن يف الآن ذاته
علينا احل��ذر وع��دم االت��ك��اء على ه��ذه احل��ق��وق لأن��ه��ا ال تخدم

ال��دول واملجتمعات الأ�ضعف وذل��ك لوجود �إ�شكاليات متعددة
�سواء يف طرق تفعليها �أو حتى يف بنيتها ،وهو ما يعني منا�صرة
الكاتب لر�أي ازدواجية القانون الداخلي والدويل م�ستندا �إىل
�أ���س��ب��اب وم�ب�ررات وه��ي �أن ق��وان�ين م�ؤ�س�سات املجتمع ال��دويل
تعمل يف �أط��ر حم��ددة ينبغي االل��ت��زام بها وع��دم جت��اوزه��ا ،كما
�أن التدخل يف ال�����ش���ؤون الداخلية ل��ل��دول ي��ه��دد �سيادتها وهو
خ��ارج الإط��ار التنظيمي لعمل امل�ؤ�س�سات الدولية خا�صة و�أن
ن�ص ميثاق الأمم املتحدة ين�ص على �أن��ه «لي�س يف هذا امليثاق
ما ي�سوغ للأمم املتحدة �أن تتدخل يف ال�ش�ؤون التي تكون من
�صميم ال�سلطان الداخلي لدولة ما» وثانياً �أن هناك �إ�شكاالت
يف القانون ال��دويل وال��ذي ت�أتي ت�شريعاته ع��ادة متزامنة مع
اعتبارات �سيا�سية ،فكيف يكون حكماً لق�ضايا داخلية �سيا�سية؟!
وي�أتي دفاع الكاتب عن النظرية الكال�سيكية حول ا�ستقاللية
ال��ق��ان��ون ال��داخ��ل��ي م��ع م�ب�ررات �أخ���رى ي�ستند �إل��ي��ه��ا �أ�صحاب
ه��ذا املذهب القانوين واملتمثلة يف تباين �أ�شخا�ص القانونني
ف�أ�شخا�ص القانون الداخلي ه��م �أف���راد املجتمع� ،أم��ا القانون
الدويل فاملنظمات والدول ،وكذلك ف إ� َّن القانون الدويل ينظم
ع�لاق��ات ال����دول يف ال�����س��ل��م واحل����رب بينما ال��ق��ان��ون ال��داخ��ل��ي
يركز على العالقات ب�ين �أف���راد ال��دول��ة ال��واح��دة وك��ذل��ك ف���إ َّن
القانون الداخلي يت�سم بالإلزامية وال�صالبة لوجود ال�سلطة
الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية يف ح�ين يفتقد القانون
الدويل لهذه ال�سلطات .والقانون الدويل يحاكم دول ذات �سيادة
قانونية وذاتية على نف�سها ،وه��ذا ما ال ينطبق على الأف��راد؛
لذلك ا�ستحالة قيام التنازع بني القانونني املحلي وال��دويل،
وكذلك ا�ضطرار القانون الدويل �إىل الإحالة للقانون الداخلي
لفهم طبيعة التنازع .يف حني �أن رد �أتباع مذهب وحدة القانون
يتمثل يف �أن القانون الدويل م�شتق �أ�سا�ساً من القانون الداخلي
فاليوجد تباين بينهما ،وكذلك ال يوجد اختالف وتباين بني
�أ�صل القاعدة القانونية وطريقة تطبيقها فكالهما يرجع يف
النهاية لأ���ص��ل واح��د وه��و احل��ق الإن�����س��اين واخ��ت�لاف طريقة
التعبري ال يغري �أ���ص��ل ال��ق��ان��ون ،وك��ذل��ك ال يوجد اخ��ت�لاف يف
بناء القانون لأ َّن الأمم املتحدة �صارت تتمتع بال�سلطات الثالث
وه���ي ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة (اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة) وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة (جمل�س
الأمن) والق�ضائية(حمكمة العدل الدولية).
M056058@gmail.com

