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 "Opinio Juris"مالحظات بشأن عبارة 

 

 السعيد املعتصم بقلم 

 

 Opinioالـصادرة عـن الـدائرة، أن عبـارة     " مصطلحات التينية"ورد يف النشرة املعنونة  -١

Juris ودرءا لكــل لــبس هبــذا البــاب، أود أن  .  باللغــة العربيــة)١(" آراء الفقهــاء" الالتينيــة تعــين
اإلعتقـاد  " الـسالفة الـذكر هـي    "Opinio Juris" الـصحيح لعبـارة   أشري هنا اىل أن املقابل العـريب 

الـواردة يف النـشرة     " آراء الفقهـاء  "حسب السياق، ولـيس عبـارة         " الصفة امللزمة "أو  " باإللزام  
 .وإليكم فيما يلي السياق الذي ترد فيه هذه العبارة عادة. املذكورة أعاله

العــرف الــدويل يتكــون مــن عنــصر مــادي مــن املعلــوم لــدى فقهــاء القــانون الــدويل أن  -٢
وأمـا العنـصر املعنـوي فهـو        ،أما العنـصر املـادي فيتمثـل يف املمارسـة املتـواترة،             . وعنصر معنوي 

وهــو مــايعرب عــن بالالتينيــة . اإلعتقــاد بــأن هــذه املمارســة املتــواترة ملزمــة وتقــوم مقــام القــانون
 .)أي االعتقاد بإلزامية املمارسة وضرورهتا  (Opinio Juris Sive Necessitatisبعبارة  

  يف معــرض )٢(‘‘الوســيط يف قــانون الــسالم’’مــد طلعــت الغنيمــي يف كتابــه  وأورد حم -٣
 :شرحه ألركان العرف مايلي

: اختلف الفقهاء يف أركان العرف، فمنهم من قال إنـه يتكـون مـن عنـصرين      " 
عنـصر مـادي هــو التكـرار املتـواتر، وعنــصر معنـوي هـو العقيــدة بـأن التـصرف ملــزم؛          

 وخيتــصره opinio juris sive الفقــه الغــريب بتعــبري  والعنــصر املعنــوي هــو الــذي يعرفــه
ــصرين دون اآلخــر لتكــوين     . opinio jurisباصــطالح  ــهم مــن اكتفــى بأحــد العن ومن

 ".العنصر املادي أو العنصر املعنوي: العرف

ولئن اختلف الفقهـاء يف حتديـد تفاصـيل أركـان العـرف، فـإهنم  أمجعـوا علـى العنـصر                       -٤
وهذا ما يتضح من اسـتعراض      . تقاد باإللزام أو الصفة اإللزامية للتصرف     املعنوي املتمثل يف اإلع   

 .مجلة من أمهات كتب فقه القانون الدويل الغربية

_________________ 
، )بـدون تــاريخ (؛ مكتـب شــؤون املـؤمترات ، دائـرة الترمجــة العربيـة،     "مــصطلحات التينيـة "     انظـر نـشرة    )١( 

 .٤الصفحة 

 األمـم  القـانون الـدويل العـام أو قـانون    : الوسـيط يف قـانون الـسالم   : "     انظر دكتور حممد طلعت الغنيمـي    )٢( 
 .٢٢٠، الصفحة ١٩٨٢، الناشر منشأة املعارف باإلسكندرية، "زمن السلم
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ففي معرض تطرقـه للـشروط الـضرورية لنـشأة العـرف الـدويل، ذكـر الفقيـه الفرنـسي                     -٥
٣ : مايلي)( ‘‘القانون الدويل العام’’شارل روسو يف كتابه 

ــستلزم الظــاهرة  ’’ ــنني مهــا   ت ــصرين اث ــة اجتمــاع عن ــصر   : العرفي ــواقعي والعن ــصر ال العن
فمـن الزاويـة املاديـة يكـون مثـة عـرف حينمـا نكـون بـصدد ممارسـة متواصـلة                      . النفسي
غري أن هـذا الـشرط األول  ال يكفـي؛ بـل ال بـد أن يـستكمل بوجـود عنـصر                       . وعامة

ابع امللـــزم ، أي قبـــول أشـــخاص القـــانون أنفـــسهم بالطـــL'opinio jurisمعنـــوي هـــو 
 .‘‘للعرف

  يف )٤(مث ينربي لشرح مفهوم هذا العنصر املعنوي مبا ال يتـسع اجملـال إليـراده حبـذافريه                
 .هذا املقام

" العنـصر املعنـوي  "ويرد العنصر املعنـوي هـذا لـدى الفقيـه لـويس كافـاري حتـت اسـم             -٦
L'élement spirituel    معززا ما ورد أعـاله بـشأن مـصطلح ،opinio jurisيـث قـال يف كتابـه    ، ح

٥ : مايلي)(" القانون الدويل العام الوضعي"

 opinio suiوهذا هو : تعترف الدول ضمنا هبذه العادات وتدرك طابعها اإللزامي" 

 necessitatis juris"  

. ولعل املراجع األجنلوساكسونية ال ختتلف يف شيء عن مثيالهتـا الفرنـسية هبـذا الـشأن                -٧
اء بعض النصوص األجنلوساكسونية التقليدية املتعلقة بالقانون الـدويل         وهذا ما يتأكد من استقر    

 ، شــرح الكاتــب )٦("مبــادئ القــانون الــدويل العــام"ففــي مؤلــف إيــان براونلــي املعنــون . العــام
 كأحـد اركانـه، وموضـحا علـى     opinio juris et necessitatisأركـان العـرف مـوردا مـصطلح     

وطفـق براونلـي يـورد      ". ملزمـة "نه يفيد إقـرار الـدول بـأن ممارسـة معينـة             لسان الفقيه برايريل بأ   
 .خمتلف اآلراء الفقهية الدائرة حول هذا املفهوم

 للداللة على الـصفة اإللزاميـة   opinio jurisولقد درج الفقهاء  على استخدام مصطلح  -٨
فة اإللـزام بـصرف     وأصبحت هذه العبارة تستخدم لإلشارة اىل ص      . لقاعدة من القواعد العرفية   

_________________ 
 .Charles ROUSSEAU; Droit Internationnal Public;  Tome,I, Paris, Sirey,1971,p. 315  :   انظر  )٣( 
 . من كتاب شارل روسو السالف الذكر٣٢٥ اىل ٣٢٣انظر الصفحات      )٤( 

 .Louis CAVARE; Le Droit International Public Positif; Paris, Pedone, 1967; p.217 :انظر     )٥( 
 ;IAN BROWNLIE; Principles of Public International Law; Clarendon Press, Oxford, 1979 : انظـر    )٦( 
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وهكـذا وظـف    . النظر عن السياق، بعد أن كانت مقصورة على أحد العناصر املكونـة للعـرف           
طلعت الغنيمي هذا التعبري الالتيين بشكل صريح  للداللة على الصفة امللزمة يف معرض شـرحه                

٧  :)(لقواعد النظام العام، حيث قال

 هـي وسـيلة اإلسـتيثاق مـن تـوفر           ولكن كيف ميكن أن نتعرف على تلك اإلرادة وما        " 
 " ؟opinio jurisأساس قانوين للصفة امللزمة 

يعــرب عــن مــصطلح قــانوين " opinio juris"وممــا ســبق بيانــه، يتــضح أن التعــبري الالتــيين   -٩
عريــق، وخيتلــف اختالفــا كليــا، مــن حيــث املعــىن ومــا اســتقر عليــه  اإلصــطالح يف الفقــه             

 .ريب، عن الترمجة املعتمدة يف النشرة الصادرة عن الدائرةاإلنكلوساكسوين  والفرنسي والع

ومع ذلك، جيدر باإلشارة، على سـبيل اإلسـهاب يف اإليـضاح، أنـه ال يوجـد مـا يـربر           
 تعـين،  يف     opinioفعبارة  . الترمجة الواردة يف النشرة املذكورة، حىت من الوجهة اللغوية الصرفة         

قانونــا؛ حقــا؛ حبكــم " الالتنيــة juris بينمــا تعــين كلمــة ،"belief ")٨(" اإلعتقــاد"مجلــة معــاين،  
١٠(" of right; of law"  يف اللغة العربية،  كما تعـين باألجنليزيـة   )("القانون أو احلق ، وال تعـين  )٩

ولعل  مصدر اللبس الذي اكتنف الترمجة الواردة يف النشرة الـسالفة الـذكر هـو                . الفقيه إطالقا 
 .املتداولة  يف اللغات احلية" jurist"التينية و  كلمة ال" juris"اخللط بني كلمة 

_________________ 
 .٨١طلعت الغنيمي، املرجع نفسه ، الصفحة     )٧( 

 .Harper Latin Dictionary;  NEW LATIN DICTIONARY; New York, 1969, p. 1269 :انظر    )٨( 
 .٣٩٤، الصفحة ١٩٧٠ حارث سليمان الفاروقي؛ املعجم القانوين؛ إجنليزي عريب؛ مكتبة لبنان، بريوت    )٩( 
 .Black's Law Dictionary; St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1990, p. 853 :انظر    )١٠( 
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