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 الفصل الثالث

 أساس القانون الدولي
 

وقدد اتلفدا الهقءدا   00(قوتها اإللزاميةاألساس الذي تستمد منه قواعده )يقصد بأساس القانون الدولي العام 

 ـ:إلى ثالثة اتجاهات هما
 

ـ يرى القانون هو تعبير عن ارادة الدولة سواء كانت منفردة او مجتمعة هي  التي  :االتجاه اإلرادي 
 0 تضف  على القانون الدول  قوته الملزمة

ن في  عواميم موضيوعية ـ يرى ان اساس القوة االلزامية للقانون اليدول  تكمي:االتجاه الموضوع  
 0 مادية مستقلة عن االرادة االنسانية

ـ يربط بين القواعد القانونية وبين النظيا  االقتايادي عنيد (:المدرسة السوفيتية)والفقه الماركس ، 
 0 بحثه عن اساس القانون

 

 المذهب اإلرادي/  المبحث األول

 
 أسياس االلتيزا  بقواعيد  00 الضيمنيةو   الايريحةإرادة اليدوم  00 يجعم أنايار هي ا المي هن مين

 القانون الدول  العا 

 0 فالقانون الداخلي هو وليد اإلرادة المنفردة للدولة 
 0 والقانون الدولي هو وليد اإلرادة الجماعية للدول 

 ـ:وقد تفرعت عن ه ا الم هن نظريتان 
  (نظرية اإلرادة المنفردة او التحديد ال ات )باسم األولىتعرف 
  (نظرية اإلرادة المشتركة)باسم الثانيةوتعرف 

 

 

 (اإلرادة المنفردة)نظرية التحديد الذاتي/  الفرع األول

 
ال يمكيين أن  00 أن الدولية  ات سييادة 00قاال بذا ا النيرياة الفقيال انلمااني جاورك يليناه وم داهاا  

تقيييد  بإمكانهياغيير إن  00 ألنهيا تفقيد بي لع اعتبارهيا وكيانهيا 00 تخضع إلرادة أعلى من إرادتهيا
الن اليدوم عنيدما تتقييد بالقيانون اليدول  تتقييد  00 فيميا تنشي ه مين عتقيات ميع اليدوم 00 إرادتهيا

  0بإرادتها دون أن تخضع ألية سلطة 

   تقييييد الييدوم بفعييم إرادتهييا بهيي ه  مرجعييهفييالتزا  الييدوم بقواعييد القييانون الييدول
 القواعد

 

  عد  استقرار األوضاع القانونية ف  المجتمع الدول أنها تؤدي إلى  00 يؤخ  على ه ه النظرية 
بمجرد إعالنءا عزمءا عفى عدم    00 أن ال تلتزم بقواعد القانون الدولي  00 الن بإمكان أي دولة

 ---وفي هذا هدم للقانون من أساسه 00ما دام اللزامءا ناشئ عن إرادتءا وحدها  00اللقييد بءا 

 القانون يسلمد صهله اإللزامية من إرادة األشداا  الدنين ياودعون لدهأن تجعل  00 كما يؤخذ عليها  

 بينما مهمته األساسية هي تقييد هذه اإلرادة ذاتها  00
 

 



 نظرية اإلرادة المشتركة للدول/  الفرع الثاني

 

 --- وضع ه ه النظرية الفقيه األلمان  تربيم 
 ه  األساس الي ي تسيتمد منيه قواعيد القيانون  00 إرادة الدوم  00 وتقو  على اعتبار أن

و لع لعد  وجود سلطة عليا ف  المجتمع الدول  تقو  بوضع هي ه  00 الدول  افة اإللزا 
  0 وإلزا  الدوم باتباعها  00 القواعد

 ال يمكن االستناد الى اإلرادة المنفردة لكم دولة إلضفاء افة  00 غير أن وفقا لذ ا النيرية
إ  أن اإلرادة المنفييردة لكييم دوليية ال يمكيين أن تلييز  الييدوم  ----قواعييد القييانوناإللييزا  علييى 

  0 األخرى
  ال بد من اجتماع إراداتهيا المتفرقية   00 ولك  يتحقق ارتباط الدوم بقواعد القانون الدول

وله ا سميت بنظرية اإلرادة الجماعية أو المشتركة  00والتقيد بها  00على قبوم االرتباط 
  --اإلرادة المشتركة ه  الت  تعلو على اإلرادات المنفردة الت  تساه  ف  تكوينها وه ه 00

هو األساس ال ي تستمد منه قواعد القيانون اليدول  العيا   000وعليه فان اتحاد إرادات الدوم ه ا  
  0قوتها اإللزامية 

 

بالقانون الدولي مبني علا   فإ ا كان مبدأ االلتزام 00 ل  تسل  من سها  النقد 00 إال أن ه ه النظرية 
  ---اإلرادة المشتركة 

 وعيد  التقييد  00 على عيد  احترامهيا 00 فما ال ي يمنع الدوم الت  ساهمت ف  تكوين ه ه اإلرادة
  0 بها متى أرادت

 ـ ان شعور الدوم ارتباطها به ه اإلرادة الجماعية هو ال ي يفرض عليها االلتزا  بها :يرد تربيم 
  0 ال تزام النظرية عاجزة عن بيانه 00أي أساس يستند شعور االرتباط ه ا ولكن يبقى إلى 

ال يمكيين أن تفسيير التيزا  الييدوم التيي    00 اضاافة الاا   لاه أن فكاارة اإلرادة الجماعيااة أو المشاتركة 
الناشئة عن ه ا اإلرادة التي لم تسذم  00 انضمت حديثا إلى الجماعة الدولية بقواعد القانون الدول 

  0 وجودهافي 
 

 

 المذهب الموضوعي/المبحث الثاني

 
غير أنءم اتلفهوا فيما بينءم  00 خارج دائرة اإلرادة اإلنسانية  00 عن األساس 00 يبحث أنصار هذا المذهب

 ـ:فريقينوانقسموا الى 

  (النيرية المجردة للقانون)المدرسة النمساويةفريق 
 (االجتماعينيرية التضامن )فريق المدرسة الفرنسية 

 

 

 (النظرية المجردة للقانون)المدرسة النمساوية/الفرع األول 

 

 على اعتبار كم تنظي  قانون   00 وهي تقوم كلسن وفردروسقال بذ ا النيرية الفقيذان النمساويان  
يرجيع اليى وجيود القاعيدة  00 أسياس ايحة كيم قاعيدة منهيا  00 يستند الى هر  من القواعد 00

 0 وتستمد منها قوتها الملزمة 00علوها ف  ه ا الهر  القانونية الت  ت
 00 الدسييتوروهاا ا يسااتند الاا   00 قاعييدة فيي  القييانون الييداخل فحكاام القاضااي الااوتني يسااتند الاا   

 القانون الدول والدستور يستند ال  



تسيود جمييع القواعيد   00حتى تام الى قاعدة قانونية افتراضيية  00 وهك ا تتدرك قواعد القانون 
هي  قاعيدة قدسيية االتفياق  00 وهي ه القاعيدة األساسيية 00 وتكسبها قوتها اإللزامية 00 األخرى

 والوفاء بالعهد 
 

 0 أنها تقو  على مجرد افتراض غير قابم لإلثبات 00 ويؤخ  عليها 
 لي  يبينيوا المايدر الي ي تسيتمد منيه القاعيدة 00 فضت عين  ليع أن أايحان هي ه النظريية 

 وقوتها اإللزامية 00 األساسية وجودها
 

 

 (نظرية التضامن االجتماعي)المدرسة الفرنسية/  الفرع الثاني

 

  يرجع الفضم بإرسا ها بمجام القانون الداخل  إلى الفقيه ديك  
ويمكان ججمالذاا  00 بنقلها اليى مجيام الدراسيات الدوليية  بوليتس و جورج سموقا  كم من الفقيه   

 :يأتي بما 
 

  وفكييرة  ---- واإلرادة الختقيية لقواعييد القييانون --- اييفة السيييادةأنكاار ديكااي علاا  الدولااة
 00 وه  بالنسبة له سوى مجموعة من األفراد الطبيعيين --- الشخاية المعنوية

 00 الن وجييوده سييابق علييى وجييود الدوليية  00 أمييا القييانون فانييه ليييس ميين إرادة الدوليية 
        00 وأعلى منها

 المعبر عن ضرورات التضامن االجتماع  00 ليس إال القانون الموضوع  ل لع فانه  
 أي شعور انفراد  ---هو ضرورات التضامن االجتماع  00 وأساس القوة الملزمة للقانون

وكا له  ---الا ي ياربت باين أفاراد كال الجماعاة  00 ال ين تتألف مانذم  الجماعااب بالتضاامن
  0 أفراد الجماعاب المختلفة

 

  ---ألستا  جورج سم ي هن إلى القومأما ا 
 ---- أن القانون ليس إال حدث اجتماع  قا   على ضرورات الحياة ف  المجتمع 
بسبن معيشته  ف   00 بحك  قيا  عتقات بينه  ---- أي تلع القيود الت  تفرض نفسها على األفراد 

  0 ه  الت  تولد التضامن بين أفراده ---- مجتمع واحد
انساس ال ي يقوم  00 يجعم منهاتخلق شعور عام  00 تكون الحدث االجتماع وأن ه ا القيود التي  

  ---عليل تنييم المجتمع 
 وتكتسن واف اإللزا  من --- متى  اع الشعور بوجودها 00وه ا القيود تتحول جل  قواعد قانونية  

  ---- المجتمع ونموهللمحافظة على وجود  000 ضرورة خضوع أفراد المجتمع لها  000
 000 فأساس القانون ا ن هو الحدث االجتماع  ليس إال 

 

  ---أن األساس ال ي تقدمه للقانون غامض وناقص  00 أن ما يؤخ  على ه ه النظرية 
وضيرورة المحافظية عليى حيياة الجماعية  --ج  ال يمكن أن يكون أساس القانون في الحدث االجتماعي 

 00 نسانية سبقب القانون في الوجودالن الجماعة اإل ---وبقا ها
 

 وال تالح لتفسير   00 تالح لتبرير وجود القانون 00 ل لع فنظرية جورج سم
 0 أساس القانون

 

 



 المبحث الثالث

 المدرسة السوفيتية

 00 تقي  ه ه المدرسة االساس الملز  للقانون على فكرة الاراع الطبق  

 00وانعكاسااا لملااالحذا فالقااانون مااا هااو جال تعبياار عاان ارادة التبقااة المساايترة فااي مجتمااع معااين  

 ويلدق  له عل  المجتمعاب الرأسمالية والشيوعية

  حيث يعبر القانون في الدول الرأسمالية عن ملالح التبقة الراسمالية المستغلة مساتمدا الزامال

 من سيترتذا عل  وسائل االنتاك 

  وفي الدول الشيوعية عن ملالح تبقة البروليتارياا مساتمدا الزامال مان سايترتذا علا  وساائل

 االنتاك في ه ا الدول

وقد نقم الفقهاء السوفييت ه ه الفكرة الى نطاق القانون الدول  ف  اورة الاراع والتعاون القا    

 بين دوم النظامين الرأسمال  واالشتراك  

   أي في  اتفياق ارادة اليدوم  00رأيه  يكمن ف  التعياي  السيلم  فأساس القانون الدول  ف

 من حيث تركيبها االقتاادي واالجتماع  والمعبرة عن ماالح الطبقات السا دة فيه

  ا  ان الدول المنتمية ال  نيامين متناقضين يربتذما الكثير مان الملاالح االقتلاادية والثقافياة

 الدوليين  وانمنك له ملالحذا في تعزيز السالم  00

  وليس هناه من وسيلة اخرى لخلاق وتتاوير قواعاد القاانون الادولي ساوى االتفااق بينذاا الجال

 المحافية عل  ملالحذا المشتركة

وعليه فان التعاي  السلم  بين دوم النظامين هو االساس ال ي تستمد منه قواعيد القيانون اليدول   

  0المعاار قوتها االلزامية 

 

في حين ان  00مدرسة انها تقي  االساس الملز  للقانون على الاراع الطبق  لكن يؤخ  على ه ه ال 

نعضاء الجماعة دونما ارتبات بالمللحة الخالة  القواعد القانونية كثيرا ما تعبر عن الملالح العامة

وان بعض المجتمعات البدا ية قد عرف القانون على الرغ  من خلوه مين الطبقيات  00لتبقة بعينذا 

 00زة وبالتال  من ظاهرة الاراع بينهما المتمي

  ويؤخ  عليه ايضا اهمالها للظروف االجتماعية غير االقتاادية كافة عنيد بحثهيا عين اسياس

 القانون 

  كما ان فكرة التعااي  السالمي ال تلالح ان تكاون اساساا لماا يتمتاع بال القاانون الادولي مان قاوة

 الزام

ف سياس  مؤقت فرضته على كيم مين االتحياد ل لع فان ه ه الفكرة ال تعدو ان تكون موق 

وال تالح  00السوفيت  والدوم الرأسمالية اعتبارات واقعية معينة قابلة للتطور والتغيير 

 لتفسير مقنع لظاهرة تمتع القانون الدول  بواف االلزا  

ومن المتحظ ان ه ه المدرسية لي  يعيد مين ييدافع عنهيا في  الوقيت الحاضير بسيبن تفكيع  

 1991لسوفيت  ف  نهاية عا  االتحاد ا

 

 

 

 



 الختاة 

 

  00 تلع ه  اه  النظريات والم اهن الت  حاولت ايجاد اساس القانون الدول  العا 
  يبحثاون عان  00 االمير الي ي جعيم بعيض الفقهياء ---ان جميعها ل  تسيل  مين سيها  النقيد رأيناوقد

   0 اساس القانون خارك نتاق القانون
تلعا  فيذاا سايادة  00 اننا ما زلنا ف  مرحلة من العتقات الدولية 00 هو انكارهيمكن  غير ان ما ال 

  0 وه ا يستتبعه ان الدوم انما تلتز  برضاها  00 الدول دورا هاما
لكان ها ا الحاجاة هاي  00وليد الحاجة االجتماعياة  00 قانون اخر هو كأيلحيح ان القانون الدولي  

حت  تتحول ها ا المباادئ الا    00 لكنذا تحتاك ال  رضا الدول 00 مبادئ سلوه معينة إليجادالدافع 
  0قواعد قانونية ملزمة 

 

 رضا اليدوم الايريح والضيمن   00 وعليه فان اساس القانون الدول  ف  المرحلة الحاضرة هو
 00ألحكامه بالخضوع 

 الدوليية الدا مية الحك  ال ي اادرته محكمية العيدم  00 ولنا في القضاء الدولي دليل عل   له في
 ـ:ف  قضية اللوتس 1991ايلوم عا   11ف  

وان قواعااد القااانون التااي تاارب  الاادول  00 العالقاااب بااين الاادول المسااتقلة ياانظ ان القااانون الاادولي )

او فااي العاار   00 تلااا االرادة الحاارة المثبتااة فااي االتفاقياااب الدوليااة 00 اساسااها ارادة هااذه الاادول

 (00 ادئ قانونيةالمجمع عليه الذي يقرر مب

 

 

 
 


