
 

 

 (1)انًحاضزج  رلى 

 انثاب األٔل

 فٙ انًثادئ ٔاألطٕل

 انفظم األٔل

 فٙ انرؼزٚف تانمإٌَ انذٔنٙ انؼاو

 انًثحث األٔل

 انخالف حٕل ذؼزٚف انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو

 

 لذلك سٌتم 00  وهناك اكثر من مئة تعرٌف 00ال ٌزال تعرٌف القانون الدولً العام من األمور غٌر المتفق علٌها  

اإلشارة إلى االتجاهات الفقهٌة المختلفة التً عرفت القانون الدولً على اساس اشخاصه ونحصرها فً ثالثة 

 :اتجاهات

 ٚزٖ اٌ انذٔنح ْٙ شخض انمإٌَ انذٔنٙ انٕحٛذ:   انًذْة انرمهٛذ0٘أال 

 أي انه 00(عبارة عن مجموعة القواعد القانونٌة التً تنظم العالقات بٌن الدول) بأنهلذلك ٌعرف القانون الدولً العام 

 الن المجتمع الدولً عندما ظهر ألول مرة بظهور الدولة القومٌة الحدٌثة 00القانون الذي ٌعنى بحقوق وواجبات الدول 

 لذلك فان الدولة وحدها هً التً كانت تملك صفة 000 كان قاصرا على الدول فقط بداٌة القرن السابع عشرفً أوربا  

 0شخص القانون الدولً العام 

  00واستمر هذا التعرٌف شابعا اكثر من ثالثة قرون  

 (القانون الذي ٌحكم العالقات بٌن الدول) القانون الدولً بأنهجروسٌوس عرف 00 1625ففً سنة  

مجموعة القواعد التً تهدف الى ) بأنهعرفه الفقٌه الفرنسً لوٌس رٌنو 00وفً نهاٌة القرن التاسع عشر  

 التوفٌق بٌن حرٌة كل فً عالقته باآلخرٌن أي كل دولة فً عالقتها مع الدول االخرى 

 ان الدولة هً الشخص الوحٌد للقانون الدولً العام 00ذهب غالبٌة الفقهاء الى  00 وفً نهاٌة القرن العشرٌن 

مجموعة القواعد التً تحدد حقوق الدول )بونفٌس وفوشً اذا عرفا القانون الدولً العام بانهوعلى رأسهم 

  (وواجباتها فً عالقاتها المتبادلة

ٌعرف القانون اوبنهاٌم  فنجد 00وقد سار على هذا النهج عدد كبٌر من الفقهاء مع خالفات ال تمس الجوهر  

 (مجموعة القواعد العرفٌة واالتفاقٌة التً تعتبرها الدولة ملزمة لها فً عالقاتها المتبادلة)الدولً العام بأنه

قضٌة اللوتس سنة  )كما ان محكمة العدل الدولٌة الدابمة قد تبنت التعرٌف التقلٌدي فً الحكم الذي أصدرته فً 

 0(القانون الذي ٌحكم العالقات بٌن الدول المستقلة)حٌث عرفته بأنه(1927

 رٌنه جان دوبويوما نزال نجد فً الوقت الحاضر بعض الفقهاء الذٌن ٌعتمدون مثل هذا التعرٌف منهم االستاذ  

مجموعة القواعد ) حٌث ٌعرف القانون الدولً بأنهاالستاذ صادق ابو الهٌف وكذلك تونكٌنوالفقٌه السوفٌتً 

 (التً تنظم العالقات بٌن الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباتها

 انه لم ٌأخذ بنظر االعتبار التطور الذي طرأ على المجتمع الدولً فً العصر الحاضر 00 لكن ٌؤخذ على هذا التعرٌف 

 عندما كان ال ٌهدف سوى تنظٌم العالقات بٌن الدول التً 00  فانه اذا كان ٌتفق مع المجتمع الدولً قبل ثالثة قرون 00

  وال 00 وال العالقات التً ٌنظمها 00 فان هذا التعرٌف لم ٌعد ٌساٌر أهداف هذا القانون 00ٌتكون منها المجتمع الدولً 

 كما 00 الن القانون الدولً لم ٌعد قاصرا على تنظٌم العالقات بٌن الدول 00تكوٌن المجتمع الدولً فً الوقت الحاضر 

 بل أصبح ٌضم عدد متزاٌد من المنظمات الدولٌة واألشخاص الدولٌة 00أن المجتمع الدولً لم ٌعد ٌتكون من الدول فقط 

  0كاتحادات الدول والمنظمات الدولٌة العالمٌة واإلقلٌمٌة والمتخصصة واالتحادات اإلدارٌة الدولٌة والفاتٌكان  وغٌرها 

  0 كًا فٙ أ٘ لإٌَ اخز 0ٚزٖ اٌ انفزد ْٕ شخض انمإٌَ انذٔنٙ انٕحٛذ  /   انًذْة أنًٕضٕػ0ٙثاَٛا 

 ًوفً رأٌه إنها مجرد 00 أنكر الشخصٌة المعنوٌة للدولةحٌث (دٌكً)وأول من دعا إلى هذا الرأي هو الفقٌه الفرنس 

 بل األفراد وحدهم هم أشخاص القانون 00 وعنده أن الدول لٌست من أشخاص القانون الدولً 00افتراض ال قٌمة له 



 

 

 وال سٌما الحكام ألنهم من األفراد مثل 00لهذا فان قواعد هذا القانون ال تخاطب الدول بل تخاطب األفراد  00الدولً 

  0غٌرهم 

  وإنها فً نظره 00 فقد انكر هو اٌضا تمتع الدولة بالشخصٌة المعنوٌة االستاذ جورج سلومن ابرز انصار هذا المذهب 

  00 وعنده ان االفراد وحدهم من اشخاص القانون 00مجرد مجاز ال ٌمت الى الحقٌقة بصلة 

 التً ال ٌملكها 00 ألنه ال ٌملك ارادة خاصة به 00وذلك الن الشخص المعنوي ال ٌمكن ان ٌكون شخصا قانونٌا  

 إال الشخص الطبٌعً 

 وٌنطبق ذلك على الجماعتٌن 00فهو اذن وحده الذي ٌمكن ان ٌخاطبه القانون وان ٌعتبر بالتالً شخصا قانونٌا  

وهكذا فان قواعد القانون الدولً ال تخاطب سوى االفراد ألنهم وحدهم  00الدولٌة والداخلٌة على حد سواء 

 ذوي ادراك وإرادة

  وهذا ٌنطوي على مجافاة كبٌرة لحقٌقة 00ولكن ٌؤخذ على هذا المذهب مغاالته فً إنكار الشخصٌة القانونٌة للدولة 

 أما األفراد لم ٌصبحوا بعد من أشخاص 00 حٌث تعد الدولة من األشخاص الربٌسة فٌه 00األوضاع فً المجتمع الدولً 

 ألنها ال تنطبق 00 كما إن التعامل الدولً ال ٌبٌح لألفراد االحتجاج مباشرة بمبادئ القانون الدولً 00القانون الدولً 

   0علٌهم إال عن طرٌق دولهم 

 0 االتجاهات الحدٌثة0ثالثا  

  للقانون الدولً الشخص الرئٌس بل 00 لٌست الشخص الوحٌدٌذهب غالبٌة الفقهاء فً الوقت الحاضر إلى إن الدولة 

 : وانقسم هؤالء إلى ثالثة فئات 00

 ـ :الفئة األولى 

 ٌمتنعون عن تعرٌفهم او تعدادهم  لكن من هم األشخاص اآلخرٌن ؟00 للقانون الدولً الشخص الرئٌستعتبر الدولة 

بأنه مجموعة من القواعد القانونٌة التً تتضمن حقوق الدول  وواجباتها ) الذي عرفهشتروب ومن هؤالء الفقٌه 00

  0( من اشخاص القانون الدول00ً    وحقوق وواجبات غٌرها 00

 ـ :الفئة الثانٌة 

اذ لوٌس دلبٌز  ومن هؤالء االستاذ 00تستبعد الفرد بصورة صرٌحة من ان ٌكون من اشخاص القانون الدولً 

 والكٌانات الدولٌة االخرى كالكنٌسة 00 التً تحكم العالقات بٌن الدول 00بانه مجموعة من القواعد القانونٌة )ٌعرفه

  وغٌرها000الكاثولٌكٌة والثوار المعترف وغٌر المعترف بهم واألمم المتحدة 

 ـ:الفئة الثالثة 

بانه مجموعة ) التً عرفتهاالستاذة باستٌدتفسح للفرد مجال ضٌق متواضع الى جانب الدولة والمنظمات الدولٌة ومنهم 

 ام بٌن 00 سواء كان ذلك فً العالقة بٌن الدول ذات السٌادة 00من القواعد القانونٌة المطبقة فً المجتمع الدولً 

 ال سٌما فً العالقات بٌن هؤالء وبعض 00 او فً عالقاتها مع الدول 00المنظمات الدولٌة فً عالقاتها المتبادلة 

 0المنظمات الدولٌة 

  ًٌتضح مما سبق ان هذه التعرٌفات وسعت من نطاق القانون الدولً حٌث اخذت بنظر االعتبار التطور الذي حصل ف

 00 والفاتٌكان 00 المنظمات الدولٌة 00 لٌشمل الى جانب الدول التً تعد من اشخاصه الربٌسٌة 00المجتمع الدولً 

  ولتحكم قواعده مختلف اشخاص القانون الدولً العام 00 وفً بعض الحاالت االفراد 00واألشخاص الدولٌة االخرى 

  التً تحكم العالقات بٌن اشخاص 00بأنه مجموعة القواعد القانونٌة ) ٌمكن تعرٌفه00وفً ضوء المالحظات السابقة 

  ( وتحدد اختصاصات والتزامات كل منها00القانون الدولً العام 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (                                                                      2)انًحبضشة سلى

 انًثحث انثاَٙ

 ذًٛٛش انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو يٍ غٛزِ

 وقواعد 00 ان نمٌز بٌن قواعده من جهة وبٌن قواعد المجامالت الدولٌة 00ٌجمل بنا بعد ان عرفنا القانون الدولً العام  

  والقانون الدولً الخاص من جهة اخرى 00 وقواعد القانون الطبٌعً 00االخالق الدولٌة 

 

  ذًٛٛشِ يٍ لٕاػذ انًدايالخ انذٔنٛح0أال

 لتسٌٌر العالقات 00 تسٌر علٌها الدول على سبٌل المجاملة 00عبارة عن مجموعة من العادات )المجامالت الدولٌة 

 إعفاء الممثلٌن الدبلوماسٌٌن للدول األجنبٌة من 00من دون أي التزام قانونً او أخالقً ٌقع علٌها مثل (فٌما بٌنها

 0الضرابب 

  ورؤساء الدول والسفراء والتحٌة البحرٌة00والقواعد الخاصة بمراسٌم استقبال السفن الحربٌة 

 تترتب علٌه المسؤولٌة الدولٌة 00 عمال غٌر مشروع فً أن مخالفة قواعد القانون الدولً ٌعد 00والفرق بٌنهما ٌكمن  

  وال تترتب علٌه أٌة 00 ال ٌعد عمال غٌر مشروع  00 فً حٌن أن عدم قٌام الدولة بما ٌعتبر من المجامالت الدولٌة 00

  0 وكل ما ٌترتب علٌه هو أن تقابلها الدول بالمثل 00مسؤولٌة قانونٌة 

 عندما تكتسب وصف اإللزام من العرف أو االتفاق مثل 00 إلى قواعد قانونٌة 00وقد تتحول قواعد المجامالت الدولٌة  

  كانت بداٌة األمر مجاملة دولٌة ثم صارت من قواعد القانون الدولً الملزمة 00  الحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌة 00

 إلى مجرد قاعدة من قواعد المجاملة 00بان تتحول قواعد القانون الدولً فً بعض األحٌان  00وقد ٌحدث العكس  

 بعد أن كانت قاعدة قانونٌة ملزمة صارت مجرد 00 التحٌة البحرٌة عندما تفقد وصف اإللزام القانونً مثاله 00الدولٌة 

 قاعدة مجاملة دولٌة

 

 0 ذًٛٛشِ يٍ لٕاػذ األخالق انذٔنٛح 0ثاَٛا 

 على الدول 00 التً ٌفرضها الضمٌر العالمً 00عبارة عن مجموعة من المبادئ السامٌة )00قواعد األخالق الدولٌة  

 وان مخالفة 00مثل استعمال الرأفة بالحروب ( من غٌر التزام قانون00ً لمراعاتها فً سلوكها مع بعضها البعض 00

غٌر أن عدم مراعاة هذه القواعد ٌثٌر الرأي العام  00هذه القواعد ال تعتبر مخالفة دولٌة وال ترتب أي مسؤولٌة دولٌة 

 0العالمً ضد الدولة المخالفة 

 مثل اتفاقٌة جنٌف المتعلقة بتحسٌن 00وقد تتحول قواعد األخالق الدولٌة إلى قواعد قانونٌة عن طرٌق العرف أو االتفاق  

 حٌث جعلت هذه االتفاقٌة من بعض المبادئ 00 1864 اب 22حال الجرحى والمرضى فً مٌدان القتال المعقودة فً 

التً كانت تحتمها االخالق الدولٌة فٌما ٌتعلق بتحسٌن حال الجرحى والمرضى ومعاملة اسرى الحرب قانونا ملزما للدول 

  0 تحرٌم االتجار بالرقٌق بكل صوره 00 ومن االمثلة االخرى 00

 ما نصت علٌه دٌباجة اتفاقٌة الهاي 00 مثال 00وتلعب األخالق الدولٌة دورا ربٌسٌا فً سد الثغرات فً القانون الدولً  

فً الحاالت التً لم ٌرد بشأنها نص فً االتفاقٌة المذكورة  )00 المتعلقة بقوانٌن وأعراف الحرب البرٌة 1907عام 

  ومقتضٌات الوجدان 00 وقوانٌن اإلنسانٌة 00  مبادئ قانون الشعوب 00 ٌبقى السكان والمقاتلون فً حماٌة 00

 العام

 

  ذًٛٛشِ يٍ انمإٌَ انطثٛؼٙ 0ثانثا

 التً ٌكتشفها العقل 00عبارة عن مجموعة من القواعد الموضوعٌة ) القانون الطبٌعً بأنهاالستاذ لوفورلقد عرف  

 ( لتفرض حكمها علٌها00  وهً تسبق ارادة االنسان 00

 00  ٌعبر عن العدالة والمثل العلٌا 00 عبارة عن تصوٌر قانونً نظري 00وٌتضح من التعرٌف أن القانون الطبٌعً  

 0فً حٌن ان القانون الدولً قانون وضعً له قوة ٌستمدها من التطبٌق 



 

 

 

  بوصفها القواعد التً ٌملٌها العدل 00 قد امتنع عن تطبٌق قواعد القانون الطبٌعً 00ومن المالحظ ان القضاء الدولً  

 من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة 38 كما اشارت بذلك المادة 00 إال اذا وافق الخصوم على تطبٌقها 00المطلق 

ال ٌترتب على النص المتقدم ذكره أي اخالل بما للمحكمة من سلطة الفصل القضٌة ) حٌث نصت على انه0الفقرة الثانٌة 

 (وفقا لمبادئ العدل واإلنصاف اذا وافق اطراف الدعوى على ذلك

 ذًٛٛشِ يٍ انمإٌَ انذٔنٙ انخاص0راتؼا 

 00 الذي ٌحدد جنسٌة األشخاص التابعٌن إلى الدولة 00 هو ذلك الفرع من القانون الداخلً 00القانون الدولً الخاص  

 0 فً مسابل التنازع الدولً للقوانٌن واالختصاص القضابً 00 وٌبٌن الحلول الواجبة اإلتباع 00ومركز األجانب فٌها 

 التً تعنى بالدول والمنظمات الدولٌة وأشخاص القانون الدولً األخرى 00وبهذا تختلف عن قواعد القانون الدولً العام  

 أما قواعد القانون الدولً الخاص ال شان لها بالدول أو غٌرها من أشخاص 00وتحدد اختصاصات والتزامات كل منها 

  وتحدٌد حالة األجانب وما 00 فٌما ٌخص تحدٌد جنسٌتهم 00 وإنما مدارها أفراد الدول المختلفة 00القانون الدولً 

  وتعٌٌن القانون والقضاء الواجب التطبٌق فً المنازعات التً ٌدخل فٌها عنصر اجنب00ًٌتمتعون به من حقوق 

 كما لو تنازع عراقً مع فرنسً على تنفٌذ عقد حرر بٌنهما فً انكلترا فأي المحاكم تختص بالفصل فً النزاع وأي  

القوانٌن ٌكون واجب التطبٌق علٌه اهو العراقً ام الفرنسً ام هو القانون االنكلٌزي باعتباره محل العقد ؟فهذه هً 

 المسابل التً ٌنظمها القانون الدولً الخاص

 

 ذظًٛح انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو/انًثحث انثانث

 

 00 جورج سل واخذ بهذه التسمٌة من الكتاب المعاصرٌن 00 اسم قانون الشعوبلقد كان ٌطلق على القانون الدولً  

 حٌث كان ٌقصد به القانون الذي ٌسري على جمٌع األجانب المنتمٌن الى 00وتعود هذه التسمٌة الى القانون الرومانً 

 الذي كان ٌطبق حصرا على القانون المدنً فً مقابل 00الشعوب التً كانت خاضعة لسلطان اإلمبراطورٌة الرومانٌة 

  0المواطنٌن الرومانٌٌن 

 ثم ظهرت تسمٌات عدٌدة استعملها بعض الكتاب للداللة على قواعد القانون الدولً 

  فسماه جروسٌوس قانون الحرب والسلم 

  وسماه باسكال قانون الجنس البشري 

 ًوسماه هٌكل القانون السٌاسً الخارج 

القانون ) هو00 وشاع استعمالها فً اللغة الدبلوماسٌة حتى الٌوم 00لكن التسمٌة التً نالت حظوة كبٌرة لدى الكتاب  

  م1789 الذي استعمله ألول مرة فً كتابه الذي ظهر عام 00 بانتامالمنسوب الى الفٌلسوف االنكلٌزي (الدولً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (4)انًحاضزج رلى 

 انفظم انثانث

 أطاص انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو

  ثالثة  وقد اختلف الفقهاء إلى 00(األساس الذي تستمد منه قواعده قوتها اإللزامٌة)ٌقصد بأساس القانون الدولً العام

 ـ:اتجاهات هما

 هً التً تضفً على 00 سواء كانت منفردة او مجتمعة 00ـ ٌرى القانون هو تعبٌر عن ارادة الدولة :االتجاه اإلرادي 

 0القانون الدولً قوته الملزمة 

 تكمن فً عوامل موضوعٌة مادٌة مستقلة عن 00ـ ٌرى ان اساس القوة االلزامٌة للقانون الدولً :االتجاه الموضوعً 

 0االرادة االنسانٌة 

ـ ٌربط بٌن القواعد القانونٌة وبٌن النظام االقتصادي عند بحثه عن اساس القانون :(المدرسة السوفٌتٌة)والفقه الماركسً 

0 

 انًذْة اإلراد٘/ انًثحث األٔل 

  أساس االلتزام بقواعد القانون الدولً العام00 الصرٌحة  و الضمنٌة إرادة الدول 00ٌجعل أنصار هذا المذهب من  

 0 والقانون الدولً هو ولٌد اإلرادة الجماعٌة للدول 00فالقانون الداخلً هو ولٌد اإلرادة المنفردة للدولة  

 ـ:وقد تفرعت عن هذا المذهب نظرٌتان 

 (نظرٌة اإلرادة المنفردة او التحدٌد الذاتً)تعرف األولى باسم 

 (نظرٌة اإلرادة المشتركة)وتعرف الثانٌة باسم 

 

 انفزع األٔل

 (اإلرادج انًُفزدج)َظزٚح انرحذٚذ انذاذٙ

 ال ٌمكن أن تخضع إلرادة أعلى من 00 أن الدولة ذات السٌادة 00قال بهذه النظرٌة الفقٌه األلمانً جورج ٌلٌنك ومؤداها  

 فٌما تنشبه من عالقات مع الدول 00 غٌر إن بإمكانها تقٌٌد إرادتها 00 ألنها تفقد بذلك اعتبارها وكٌانها 00إرادتها 

  0 تتقٌد بإرادتها دون أن تخضع ألٌة سلطة 00 الن الدولة عندما تتقٌد بالقانون الدولً 00االخرى 

 مرجعه تقٌٌد الدول بفعل إرادتها بهذه القواعد 00فالتزام الدول بقواعد القانون الدولً  

  الن بإمكان أي دولة 00 أنها تؤدي إلى عدم استقرار األوضاع القانونٌة فً المجتمع الدولً 00ٌؤخذ على هذه النظرٌة 

 ما دام التزامها ناشا عن 00   بمجرد إعالنها عزمها على عدم التقٌٌد بها 00  أن ال تلتزم بقواعد القانون الدولً 00

  00 وفً هذا هدم للقانون من أساسه 00إرادتها وحدها 

  بٌنما مهمته   00 أن تجعل القانون ٌستمد صفته اإللزامٌة من إرادة األشخاص الذٌن ٌخضعون له 00كما ٌؤخذ علٌها

 األساسٌة هً تقٌٌد هذه اإلرادة ذاتها

 انفزع انثاَٙ

 َظزٚح اإلرادج انًشرزكح نهذٔل

 00ٔضغ ْذِ انُظزٚح انفمّٛ األنًاَٙ ذزتٛم 

  وذلك 00 هً األساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولً صفة اإللزام 00  إرادة الدول 00وتقوم على اعتبار أن 

  0  وإلزام الدول بإتباعها 00لعدم وجود سلطة علٌا فً المجتمع الدولً تقوم بوضع هذه القواعد 

  إلضفاء صفة اإللزام على قواعد 00 ال ٌمكن االستناد الى اإلرادة المنفردة لكل دولة 00غٌر أن وفقا لهذه النظرٌة 

  0 إذ أن اإلرادة المنفردة لكل دولة ال ٌمكن أن تلزم الدول األخرى 00القانون 

  ًوالتقٌٌد 00  ال بد من اجتماع إراداتها المتفرقة على قبول االرتباط 00ولكً ٌتحقق ارتباط الدول بقواعد القانون الدول 

 وهذه اإلرادة المشتركة هً التً تعلو على اإلرادات 00 ولهذا سمٌت بنظرٌة اإلرادة الجماعٌة أو المشتركة 00بها 



 

 

هو األساس الذي تستمد منه قواعد  000 وعلٌه فان اتحاد إرادات الدول هذا 00المنفردة التً تساهم فً تكوٌنها 

  0القانون الدولً العام قوتها اإللزامٌة 

  مبنً على اإلرادة المشتركة 00 فإذا كان مبدأ االلتزام بالقانون الدولً 00 لم تسلم من سهام النقد 00إال أن هذه النظرٌة 

  0 وعدم التقٌٌد بها متى أرادت 00 على عدم احترامها 00 فما الذي ٌمنع الدول التً ساهمت فً تكوٌن هذه اإلرادة 00

 ولكن ٌبقى إلى أي  00ـ ان شعور الدول ارتباطها بهذه اإلرادة الجماعٌة هو الذي ٌفرض علٌها االلتزام بها :ٌرد تربٌل

 0 ال تزال النظرٌة عاجزة عن بٌانه 00أساس ٌستند شعور االرتباط هذا 

  ال ٌمكن أن تفسر التزام الدول التً انضمت حدٌثا إلى 00إضافة الى ذلك أن فكرة اإلرادة الجماعٌة أو المشتركة  

  0 الناشبة عن هذه اإلرادة التً لم تسهم فً وجودها 00الجماعة الدولٌة بقواعد القانون الدولً 

 انًثحث انثاَٙ

 انًذْة انًٕضٕػٙ

  وانقسموا  غٌر أنهم اختلفوا فٌما بٌنهم 00  خارج دابرة اإلرادة اإلنسانٌة 00 عن األساس 00ٌبحث أنصار هذا المذهب

 ـ:الى فرٌقٌن

 (النظرٌة المجردة للقانون)فرٌق المدرسة النمساوٌة 

 (نظرٌة التضامن االجتماعً)فرٌق المدرسة الفرنسٌة 

 

 انفزع األٔل

 (انُظزٚح انًدزدج نهمإٌَ)انًذرطح انًُظأٚح

 ٌستند الى هرم 00  على اعتبار كل تنظٌم قانونً 00 وهً تقوم كلسن وفردروسقال بهذه النظرٌة الفقٌهان النمساوٌان  

 00 ٌرجع الى وجود القاعدة القانونٌة التً تعلوها فً هذا الهرم 00  أساس صحة كل قاعدة منها 00من القواعد 

 0وتستمد منها قوتها الملزمة 

 والدستور ٌستند الى القانون 00 وهذا ٌستند الى الدستور 00فحكم القاضً الوطنً ٌستند الى قاعدة فً القانون الداخلً  

 الدولً

 00  تسود جمٌع القواعد األخرى  00حتى تصل الى قاعدة قانونٌة افتراضٌة   00وهكذا تتدرج قواعد القانون  

 هً قاعدة قدسٌة االتفاق والوفاء بالعهد  00 وهذه القاعدة األساسٌة 00وتكسبها قوتها اإللزامٌة 

  فضال عن ذلك أن أصحاب هذه النظرٌة 00 أنها تقوم على مجرد افتراض غٌر قابل لإلثبات 00وٌؤخذ علٌها 

  وقوتها اإللزامٌة00لم ٌبٌنوا المصدر الذي تستمد منه القاعدة األساسٌة وجودها  00

 انفزع انثاَٙ

 (َظزٚح انرضايٍ االخرًاػٙ)انًذرطح انفزَظٛح

  بنقلها جورج سل و بولٌتسوقام كل من الفقٌه   00 لٌون دٌكًٌرجع الفضل بإرسابها بمجال القانون الداخلً إلى الفقٌه  

 : وٌمكن إجمالها بما ٌأتً 00الى مجال الدراسات الدولٌة 

  00 وفكرة الشخصٌة المعنوٌة 00 واإلرادة الخالقة لقواعد القانون 00أنكر دٌكً على الدولة صفة السٌادة 

  الن وجوده 00 أما القانون فانه لٌس من إرادة الدولة 00وهً بالنسبة له سوى مجموعة من األفراد الطبٌعٌٌن 

 المعبر عن ضرورات 00 لذلك فانه لٌس إال القانون الموضوعً 00 وأعلى منها 00سابق على وجود الدولة 

 أي شعور 00 هو ضرورات التضامن االجتماعً 00 وأساس القوة الملزمة للقانون 00التضامن االجتماعً 

 وكذلك أفراد 00 الذي ٌربط بٌن أفراد كل الجماعة 00األفراد الذٌن تتألف منهم  الجماعات بالتضامن 

  0الجماعات المختلفة 

 00 أما األستاذ جورج سل ٌذهب إلى القول  

 أي تلك القٌود التً تفرض نفسها على 00أن القانون لٌس إال حدث اجتماعً قابم على ضرورات الحٌاة فً المجتمع  

 وأن 00 وهً التً تولد التضامن بٌن أفراده 00 بسبب معٌشتهم فً مجتمع واحد 00 بحكم قٌام عالقات بٌنهم 00األفراد 



 

 

 00 األساس الذي ٌقوم علٌه تنظٌم المجتمع 00 تخلق شعور عام ٌجعل منها 00هذه القٌود التً تكون الحدث االجتماعً 

 ضرورة 000 وتكتسب وصف اإللزام من 00 متى ذاع الشعور بوجودها 00وهذه القٌود تتحول إلى قواعد قانونٌة 

 فأساس القانون اذن هو الحدث االجتماعً لٌس 00 للمحافظة على وجود المجتمع ونموه 00خضوع أفراد المجتمع لها 

 00إال 

 إذ ال ٌمكن أن ٌكون أساس 00  أن األساس الذي تقدمه للقانون غامض وناقص 00أن ما ٌؤخذ على هذه النظرٌة  

 الن الجماعة اإلنسانٌة سبقت 00 وضرورة المحافظة على حٌاة الجماعة وبقابها 00القانون فً الحدث االجتماعً 

 00القانون فً الوجود 

  وال تصلح لتفسٌر أساس القانون 00 تصلح لتبرٌر وجود القانون 00لذلك فنظرٌة جورج سل  

0 

 المبحث الثالث

 المدرسة السوفٌتٌة

 فالقانون ما هو إال تعبٌر عن ارادة الطبقة 00تقٌم هذه المدرسة االساس الملزم للقانون على فكرة الصراع الطبقً  

  00 وٌصدق ذلك على المجتمعات الرأسمالٌة والشٌوعٌة 00المسٌطرة فً مجتمع معٌن وانعكاسا لمصالحها 

حٌث ٌعبر القانون فً الدول الرأسمالٌة عن مصالح الطبقة الرأسمالٌة المستغلة مستمدا الزامه من سٌطرتها على  

 وفً الدول الشٌوعٌة عن مصالح طبقة البرولٌتارٌا مستمدا الزامه من سٌطرتها على وسائل االنتاج 00وسائل االنتاج 

 فً هذه الدول

وقد نقل الفقهاء السوفٌٌت هذه الفكرة الى نطاق القانون الدولً فً صورة الصراع والتعاون القابم بٌن دول النظامٌن  

 الرأسمالً واالشتراكً 

  ًأي فً اتفاق ارادة الدول من حٌث تركٌبها 00فأساس القانون الدولً فً رأٌهم ٌكمن فً التعاٌش السلم 

 االقتصادي واالجتماعً والمعبرة عن مصالح الطبقات السابدة فٌه

  كذلك مصالحها 00اذ ان الدول المنتمٌة الى نظامٌن متناقضٌن ٌربطهما الكثٌر من المصالح االقتصادٌة والثقافٌة 

 فً تعزٌز السالم واألمن الدولٌٌن 

  ولٌس هناك من وسٌلة اخرى لخلق وتطوٌر قواعد القانون الدولً سوى االتفاق بٌنها ألجل المحافظة على

 مصالحها المشتركة

وعلٌه فان التعاٌش السلمً بٌن دول النظامٌن هو االساس الذي تستمد منه قواعد القانون الدولً المعاصر قوتها  

  0االلزامٌة 

  ًفً حٌن ان القواعد 00لكن ٌؤخذ على هذه المدرسة انها تقٌم االساس الملزم للقانون على الصراع الطبق 

 00القانونٌة كثٌرا ما تعبر عن المصالح العامة ألعضاء الجماعة دونما ارتباط بالمصلحة الخاصة لطبقة بعٌنها 

وان بعض المجتمعات البدابٌة قد عرف القانون على الرغم من خلوه من الطبقات المتمٌزة وبالتالً من ظاهرة 

 00الصراع بٌنهما 

  وٌؤخذ علٌه اٌضا اهمالها للظروف االجتماعٌة غٌر االقتصادٌة كافة عند بحثها عن اساس القانون 

 كما ان فكرة التعاٌش السلمً ال تصلح ان تكون اساسا لما ٌتمتع به القانون الدولً من قوة الزام 

لذلك فان هذه الفكرة ال تعدو ان تكون موقف سٌاسً مؤقت فرضته على كل من االتحاد السوفٌتً والدول  

 وال تصلح لتفسٌر مقنع لظاهرة تمتع القانون 00الرأسمالٌة اعتبارات واقعٌة معٌنة قابلة للتطور والتغٌٌر 

 الدولً بوصف االلزام 

ومن المالحظ ان هذه المدرسة لم ٌعد من ٌدافع عنها فً الوقت الحاضر بسبب تفكك االتحاد السوفٌتً فً  

 1991نهاٌة عام 

 انخالطح

  00تلك هً اهم النظرٌات والمذاهب التً حاولت اٌجاد اساس القانون الدولً العام 



 

 

  ٌبحثون عن اساس القانون خارج 00 االمر الذي جعل بعض الفقهاء 00وقد رأٌنا ان جمٌعها لم تسلم من سهام النقد 

   0نطاق القانون 

  00 تلعب فٌها سٌادة الدول دورا هاما 00 اننا ما زلنا فً مرحلة من العالقات الدولٌة 00غٌر ان ما ال ٌمكن انكاره هو  

 ولٌد الحاجة االجتماعٌة 00 صحٌح ان القانون الدولً كأي قانون اخر هو 00وهذا ٌستتبعه ان الدول انما تلتزم برضاها 

  حتى تتحول هذه المبادئ 00 لكنها تحتاج الى رضا الدول 00 لكن هذه الحاجة هً الدافع إلٌجاد مبادئ سلوك معٌنة 00

  0الى قواعد قانونٌة ملزمة 

 

  00رضا الدول الصرٌح والضمنً بالخضوع ألحكامه  00وعلٌه فان اساس القانون الدولً فً المرحلة الحاضرة هو 

  ًاٌلول عام 17 الحكم الذي اصدرته محكمة العدل الدولٌة الدابمة فً 00ولنا فً القضاء الدولً دلٌل على ذلك ف 

 ـ: فً قضٌة اللوتس1927

 ٔاٌ لٕاػذ انمإٌَ انرٙ ذزتظ انذٔل اطاطٓا ارادج ْذِ انذٔل 00اٌ انمإٌَ انذٔنٙ ُٚظى انؼاللاخ تٍٛ انذٔل انًظرمهح )

 (00 أ فٙ انؼزف انًدًغ ػهّٛ انذ٘ ٚمزر يثادئ لإََٛح 00 ذهك االرادج انحزج انًثثرح فٙ االذفالٛاخ انذٔنٛح 00

 

 

 

 

 

 

 (5)انًحاضزج رلى

 انفظم انزاتغ

 انؼاللح تٍٛ انمإٌَ انذٔنٙ ٔانمإٌَ انذاخهٙ

 

 ـ:  بشان تحدٌد العالقة بٌن القانون الدولً والقانون الداخلً نظرٌتٌن00ٌسود الفقه الدولً  

  التً تنكر أي صلة بٌنهما 00 ازدواج القانونٌن فكرةتقوم إحداهما على   

  000 التً تعترف بوجود صلة وثٌقة بٌن القانونٌن 00  فكرة وحدة القانونوتقوم الثانٌة على                                              

 0وتوجب تغلٌب احداهما على اآلخر عند التعارض 

 انًثحث األٔل

 َظزٚح اسدٔاج انمإٍََٛ

تربٌل وشتروب  ال سٌما الفقٌهان االلمانٌان 00 أنصار المدرسة الوضعٌة اإلرادٌة 00ٌذهب أنصار هذه النظرٌة وهم  

متساوٌٌن  00 نظامٌن قانونٌن 00 إلى اعتبار القانون الدولً والقانون الداخلً 00  والفقٌه االٌطالً انزٌلوت000ً

 :لألسباب التالٌة  وال تداخل بٌنهما 00  ومنفصلٌن كل منهما عن األخر00 مستقلٌن 00

  اخرالف يظادر انمإٌَ انذاخهٙ ػٍ يظادر انمإٌَ انذٔنٙ 0أال 

  00 بٌنما القانون الدولً ٌصدر عن اإلرادة المشتركة لعدة دول 00فالقانون الداخلً ٌصدر عن اإلرادة المنفردة للدولة 

    لذلك انعدمت أٌة صلة 00 وان هذه المصادر تختلف فً طبٌعتها  00ولما كان لكل من القانونٌن مصادره الخاصة به 

 0 وأصبح كل منهما مستقال عن اآلخر 00بٌن القانونٌن 

   اخرالف أشخاص انمإٌَ انذاخهٙ ػٍ انذٔن0ٙثاَٛا 



 

 

  فان قواعد القانون 00  او فً عالقاتهم مع الدولة 00فبٌنما تخاطب قواعد القانون الداخلً االفراد فً عالقاتهم المتبادلة 

وٌجعل كل قانون  000 ٌعدم الصلة بٌنهما 00 واختالف طبٌعة أشخاص كل من القانونٌن 00الدولً تخاطب الدول فقط 

 مستقال عن االخر  

  اخرالف يٕضٕع انما0ٍََٕٛثانثا 

  فً 00 بٌنما القانون الدولً ٌنظم العالقة بٌن الدول المستقلة 00فالقانون الداخلً ٌنظم العالقة بٌن األفراد داخل الدولة  

   0وقت السلم والحرب 

  اخرالف طثٛؼح انثُاء انمإََٙ فٙ كم يًُٓا0راتؼا 

  أما القانون الدولً 00 كالمحاكم والسلطات التنفٌذٌة 00فالبناء القانونً الداخلً ٌشمل عدة هٌبات تفرض احترام القانون 

  0 وان وجد بعضها  ال ٌعدو أن ٌكون بدائٌا  00فال نشاهد له مثل هذه الهٌبات 

 ـ:َرائح انُظزٚح

 ٔيٍ حٛث انشكم 00 انًٕضٕع 00  ٚظرمم كم يٍ انمإٍََٛ تمٕاػذِ يٍ حٛث0أال 

 وتنشا القانون الداخلً بإرادتها 000 الدولة تنشا القانون الدولً باتفاقها مع غٌرها من الدول 000 فمن حٌث الموضوع  

 فان لم تفعل تتحمل تبعة 000 احترام ما التزمت به دولٌا 00 وعلى كل دولة عندما تنشا القانون الداخلً 000المنفردة 

  0المسؤولٌة الدولٌة لمخالفتها ما التزمت به دولٌا 

  00أما من حٌث الشكل  

  ًإال إذا تحولت إلى قواعد قانونٌة داخلٌة 00فالقواعد الدولٌة ال تكتسب وصف اإللزام فً دابرة القانون الداخل 

     000 وفقا لإلجراءات المتبعة فً إصدار القوانٌن الداخلٌة 00

  وفقا 00 إال إذا تحولت إلى قواعد دولٌة 00 قوة اإللزام الدولً 00وال ٌمكن أن تكتسب القوانٌن الداخلٌة 

 0لإلجراءات المتبعة فً إصدار القواعد القانونٌة الدولٌة 

   ػذو اخرظاص انًحاكى انٕطُٛح ترطثٛك انمإٌَ انذٔن0ٙثاَٛا 

  إال إذا تحولت 00 وهً ال تملك تطبٌق القانون الدولً وتفسٌره 00حٌث إنها تقوم بتطبٌق وتفسٌر القانون الداخلً فقط 

  0إلى قوانٌن داخلٌة 

 0   ال ًٚكٍ لٛاو ذُاسع تٍٛ انمإٍََٛ الخرالف َطاق ذطثٛك كم يًُٓا 0ثانثا 

  فإذا اختلف نطاق 00وذلك الن التنازع بٌن القوانٌن ال ٌمكن حصوله إال بٌن قانونٌن ٌشتركان فً نطاق تطبٌق واحد 

 فال ٌتصور 00 وحٌث نطاق تطبٌق كل من القانونٌن مختلف عن االخر 00 امتنع وجود التنازع 00التطبٌق لكل منهما 

 0طبقا لنظرٌة ازدواج القانونٌن وجود تنازع بٌن االثنٌن 

   واالستقبال00 باإلحالة 00 بل إن العالقة تنشأ 00غٌر إن هذا ال ٌعنً فقدان كل عالقة بٌنهما  

  على اعتبار 00  وفقا لقواعد القانون المحال علٌه 00 لحل مسألة معٌنة 00فقد ٌحٌل احد القانونٌن على اآلخر 

  وٌجب أن تعالج وفقا ألحكامه 00إن تلك المسالة تدخل فً دابرة سلطان هذا القانون وحده 

  كأن ٌنظم القانون الدولً العام المالحة 00 إحالة القانون الدولً العام على القانون الداخلً 00مثال ذلك 

فهو بذلك  00وما ٌعد وطنٌا  00 دون أن ٌحدد ما ٌعد أجنبٌا من المراكب 00األجنبٌة فً مٌاه الدول اإلقلٌمٌة 

 00  تعٌٌن ما ٌعد من المراكب التابعة لها وما ٌعد أجنبٌا 00ٌحٌل على قانون الدولة 

 ًكأن ٌعفً القانون الداخلً الممثلٌن الدبلوماسٌٌن من 00 وقد ٌحٌل القانون الداخلً على القانون الدول 

 وٌحٌل على القانون الدولً بٌان من ٌصدق علٌه وصف 00 أو من الخضوع للقوانٌن الداخلٌة 00الضرابب 

  0الممثل الدبلوماسً 



 

 

 فتكون عندبذ جزءا منه كما فً نص 00 وقد ٌستقبل القانون الداخلً قواعد القانون الدولً وٌدمجها بنص صرٌح 

أن قواعد القانون الدولً المعترف بها بصفة عامة ) الذي ٌقرر1919المادة الرابعة من دستور فاٌمر األلمانً لسنة 

 (  تعتبر جزءا متمما لقوانٌن الدولة األلمانٌة00

 ذمذٚز َظزٚح اسدٔاج انمإٍََٛ

 واهم االنتقادات التً واجهتها هً 00انتقدت نظرٌة ازدواج القانونٌن وخاصة من قبل أنصار نظرٌة وحدة القانون  

 : اآلتٌة

 00 إٌ انحدح انًظرًذج يٍ االخرالف فٙ انًظادر تٍٛ انمإٍََٛ 0أال 

  000 وبٌن عوامل التعبٌر عنها 000 بٌن أصل القاعدة القانونٌة جورج سلتخلط على حد قول   

  ًوإنما هو نتاج الحٌاة 00 لٌس من خلق الدولة 00أضف إلى ذلك إن القانون سواء كان دولً أو داخل 

 هو فً طرٌقة التعبٌر 00 وكل ما ٌوجد من فرق بٌن القانون الدولً العام والقانون الداخلً 000االجتماعٌة 

 واالختالف فً طرٌقة 00 والتشرٌع فً القانون الداخلً 000 كالمعاهدات فً القانون الدولً 000عن القانون 

  0التعبٌر ال ٌؤدي إلى فصل القانونٌن 

 ـ: ٚزد ػهّٛ أكثز يٍ يأخذ00 إٌ انحدح انًظرًذج يٍ االخرالف تٍٛ انمإٍََٛ يٍ حٛث األشخاص 0ثاَٛا 

  000فمن ناحٌة  

  00 تخاطب أشخاص مختلفٌن 00نجد فً نطاق كل قانون قواعد قانونٌة  

  حٌث تخاطب اشخاص القانون العام كما 000 انقسام القانون الداخلً إلى عام وخاص 00وخٌر مثال على ذلك 

 تخاطب االفراد

  فالدولة 00قد ٌتطابق من الناحٌة الفنٌة أشخاص القانون فً القانونٌن الداخلً والدولً  00ومن ناحٌة اخرى 

  00هً الشخص القانونً المباشر فً النظام القانونً الدولً  وفقا لمذهب ازدواج القانونٌن لٌس لها وجود 

  ومن ثم الحاكمٌن المخاطبٌن 00بدون األفراد الحاكمٌن والمحكومٌن الذٌن ٌتألف منهم عنصر السكان 

  0الحقٌقٌٌن بقواعد القانون فً النظامٌن الداخلً والدولً 

  00 فٛالحظ  00  ايا انحدح انًظرًذج يٍ اخرالف طثٛؼح ذزكٛة كم يٍ انُظايٍٛ انمإٍََٛ انذاخهٙ ٔانذٔنٙ  0ثانثا 

  00 وإنما اختالف شكلً بدرجة تنظٌم كل منهما 00ال ٌوجد بٌنهما اختالف جذري ٌتعلق بطبٌعة كل منهما 

 من حٌث مدى 00 والجماعة الوطنٌة 00  إلى التفاوت بٌن الجماعة الدولٌة 00وٌعود سبب هذا االختالف 

 االندماج فً الوسط االجتماعً 

  00 خاصة بعد إنشاء محكمة العدل الدولٌة 00وان هذه الحجة فقدت فً الوقت الحاضر الشا الكثٌر من قٌمتها 

  فلم تعد الجماعة الدولٌة اآلن مجردة على اإلطالق من هٌبات قضابٌة وتنفٌذٌة دابمة 00ومجلس األمن 

 انًثحث انثاَٙ

  َظزٚح ٔحذج انمإٌَ

 أي نظام قانونً 00على نقٌض النظرٌة السابقة فان هذه النظرٌة تجعل من القانون الدولً والداخلً كتلة قانونٌة واحدة  

 0واحد ال ٌنفصل عن بعضه 

 الذي ٌقضً بضرورة خضوع القاعدة القانونٌة األدنى مرتبة فً السلم 00تقوم هذه النظرٌة على فكرة التدرج القانونً  

 إلى أن ٌنتهً التدرج عند القاعدة األساسٌة العامة التً تعد أساس 00القانونً إلى القاعدة التً تعلوها وتستمد قوتها منها 

 0 ودلٌل الوحدة القابمة بٌن فروعه 000القانون كله 

على أن أنصار هذه النظرٌة قد اختلفوا فً تحدٌد القانون الذي تكمن فٌه القاعدة األساسٌة العامة والتً تسود جمٌع  

 القواعد األخرى وتكسبها قوتها اإللزامٌة



 

 

 وذلك الن الدولة هً 000 أن هذه القاعدة مثبته فً القانون الداخلً وفً دستور الدولة بالذات 00 إلى فذهب البعض 

 وان دستور الدولة هو 00 حٌث ال توجد سلطة علٌا فوق الدول تحدد هذه االلتزامات 00التً تحدد التزاماتها بإرادتها 

 وعلى ذلك فان القانون الدولً العام ٌتفرع من القانون 00الذي ٌحدد السلطات المختصة فً إبرام المعاهدات باسم الدولة 

 الداخلً

   0                      ٔلذ أطهك ػهٗ ْذا انزأ٘ اطى َظزٚح ٔحذج انمإٌَ يغ ػهٕٚح انمإٌَ انذاخهٙ 

 انه إذا استطاع أن ٌفسر األساس الملزم للمعاهدات باعتبارها تستند فً قوتها الملزمة إلى 00 وٌؤخذ على هذا الرأي 

 00 فانه عاجز عن تفسٌر التزام الدول بغٌر ذلك من القواعد القانونٌة الدولٌة وخاصة العرفٌة منها 00الدستور 

  بحٌث ٌؤدي 00ومن ناحٌة أخرى فلو صح أن االلتزامات الدولٌة تستند إلى الدستور لبقً نفاذها خاضعا لنفاذ الدستور 

  0 وهذا بخالف ما علٌه واقع العمل الدولً 000كل تعدٌل للدستور إلى تعدٌل أو إلغاء لهذه االلتزامات 

 وهذا ٌعنً 000 بان هذه القاعدة األساسٌة مثبته فً القانون الدولً العام 00 لهذه األسباب ذهب فرٌق آخر إلى القول  

 وذلك الن سمو القوانٌن بعضها على البعض ٌكون بحسب نطاق 00أن القانون الدولً العام ٌسمو على كافة نظم القانون 

 وهذا ٌخضع إلى نظام 00 وهذا ٌخضع إلى نظام المدٌنة 00 ٌجب أن ٌخضع لنظام القرٌة 00 فنظام األسرة 00تطبٌقها 

وحٌث أن  00 وهذه تخضع لقوانٌن الدولة باعتبارها الهٌبة التً تمثل وحدة مصالح هذه الهٌبات كافة 00المحافظة 

   0القانون الدولً العام هو المنظم الوحٌد للجماعة الدولٌة فانه أسمى القوانٌن مرتبة وسلطان 

  وبناء على ذلك فان أنصار هذا الرأي ٌرون ان القانون الدولً العام نفوذ مباشر فً القوانٌن الداخلٌة دون

بإمكان نسخ القانون الدولً العام لما  000 وذهب بعضهم إلى ابعد من ذلك حٌث قال 00 حاجة للنص فٌها

 ٌتعارض معه من أحكام فً القوانٌن الداخلٌة بحكم سٌادته على هذه القوانٌن

  0ٔلذ أطهك ػهٗ ْذا انزأ٘ اطى َظزٚح ٔحذج انمإٌَ يغ ػهٕٚح انمإٌَ انذٔنٙ                            

  00وٌؤخذ على هذا الرأي  

  دون حاجة للنص فٌها 00قوله أن القانون الدولً العام ملزم للسلطات واألفراد الذٌن ٌخضعون لهذه القوانٌن 

  00على ذلك 

  0وقوله أن القانون الدولً ٌنسخ ما ٌعارضه من قوانٌن داخلٌة  

 الن الدول إذا كانت قد سلمت 00ال شك أن التسلٌم على هذا الوجه ٌنطوي على مجافاة كبٌرة للواقع الدولً والدستوري  

  ما لم ٌتم 00 فإنها لم تقبل بتطبٌقه المباشر على سلطاتها ورعاٌاها 00بسٌادة القانون الدولً العام على قوانٌنها وأقالٌمها 

 بنظام الدمج إقراره فً دساتٌرها وقوانٌنها بمقتضى ما ٌعرف 

 ببٌ انمبَىٌ انذاخهٍ َخفشع 00 ألَه َُخهٍ إنً انمىل 00ويٍ َبحُت أخشي فبٌ هزا انشأٌ ال َُسجى يغ انًُطك انخبسَخٍ  

 حُث أٌ انذونت 00 الٌ انمبَىٌ انذاخهٍ اسبك فٍ انىجىد يٍ انمبَىٌ انذونٍ 00 وهزا غُش صحُح 00ػٍ انمبَىٌ انذونٍ 

 وهى أيش أدي 00 هى انزٌ أدي إنً َشىء انجًبػت انذونُت 00 بم أٌ وجىد انذول 00وجذث لبم وجىد انمبَىٌ انذونٍ 

 إنً ضشوسة حُظُى انؼاللبث بٍُ انذول

 

 انًثحث انثانث 

  انًفاضهح تٍٛ انُظزٚرٍٛ ػهٕ انمإٌَ انذٔنٙ ػهٗ انمإٌَ انذاخهٙ

 إال إن االعتبارات العملٌة هً 000 ال ٌؤٌد بصورة قاطعة وجهة نظر أي من النظرٌتٌن 00إن ما سارت علٌه الدول  

 وٌؤكد هذا القول ما سارت علٌه الدول سواء على 000التً فرضت ضرورة علو القانون الدولً على القانون الداخلً 

 :الصعٌد الوطنً أو على الصعٌد الدولً

  ػهٗ انظؼٛذ انذٔن0ٙأال 



 

 

  على مبدأ علو القانون الدولً على القانون الداخلً  وعلى النحو 00 التعامل الدبلوماسً والقضاء الدولًلقد استقر 

 :االتً

  انرؼايم انذتهٕياط0ٙ  1 

 االحفبلُت انؼبيت بٍُ حىَس 00 ويثبنهب يثذأ ػهٕ انمإٌَ انذٔنٙ ػهٗ انمإٌَ انذاخهٙنمذ ألشث انًؼبهذاث وانًىاثُك انذونُت 

  ػهً اػخشاف انحكىيخٍُ بؼهىَت االحفبلبث وانًؼبهذاث ػهً انمبَىٌ انذاخه00ٍ حٛث َظد انًادج انثانثح يُٓا 1955وفشَسب ػبو 

 نمذ اسخمش انمضبء انذونٍ يُز صيٍ بؼُذ  :  انمضاء انذٔن0ٙ 2 

 :ػهً يب َأحٍ

 : ػهٕ انمإٌَ انذٔنٙ ػهٗ انمإٌَ انذاخه0ٙأ 

  بمختلف 00 على مبدأ علو القانون الدولً على القانون الداخلً 00لقد أكدت المحاكم الدولٌة فً أحكام عدٌدة لها 

 ففً قضٌة االلباما بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا 00مصادره من عرف ومعاهدات ومبادئ القانون العامة  

 بان نقص القوانٌن 00 احتج األمرٌكٌون 00 محكمة تحكٌم دولٌة انعقدت فً جنٌف 1872التً فصلت بها سنة 

وأخذت  من االلتزام بإتباع العرف الدولً الخاص بواجبات المحاٌدٌن ال ٌعفً السلطات االنكلٌزٌة 00االنكلٌزٌة 

 هذا وتسٌر محكمة العدل الدولٌة التً خلفت محكمة العدل الدولٌة الدابمة المسلك 00 المحكمة بهذا الرأي وأدانت انكلترا

 0نفسه 

  ػهٕ انمإٌَ انذٔنٙ ػهٗ انذطرٕر انذاخهٙ نهذٔنح0ب 

  ومن ذلك قرار التحكٌم 00 مبدأ علو القانون الدولً على الدستور الداخلً للدولة 00لقد اقرت المحاكم الدولٌة كذلك 

أن ) والذي جاء فٌه بٌن كولومبٌا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة1875قضٌة السفٌنة مونتٌجو سنة  00الصادر فً 

 00 ولٌس المعاهدة تطابق القانون الداخلً 00 أن ٌطابق المعاهدة 00 وعلى تشرٌع كولومبٌا 00 المعاهدة فوق الدستور

 (وعلى الدولة أن تصدر القوانٌن الالزمة لتطبٌق المعاهدات

  ػهٗ انظؼٛذ انٕط0ُٙثاَٛا 

  ٌؤكد أٌضا خضوع القانون الداخلً 00إن عددا من الدساتٌر الحدٌثة الصادرة بعد الحرب العالمٌة األولى والثانٌة 

   ولكن بدرجات متفاوتة00للقانون الدولً 

يمذيح  يثبل يب جبء فٍ 00 اكرفد تاإلػالٌ ػٍ يثذأ خضٕع انذٔنح نهمإٌَ انذٔنٙ تظٕرج ػايح اٌ انبؼض يٍ انذسبحُش 0 1

 (إٌ انجًهىسَت انفشَسُت حشصب يُهب ػهً حمبنُذهب حسهك بًىجب انمبَىٌ انذونٍ انؼبو) ي1946ٍانذطرٕر انفزَظٙ انظادر طُح 

  

فٙ كًب  (كؼذو جىاص حسهُى انالجئٍُ انسُبسٍُُ) ذثُٙ يثادئ يؼُٛح يٍ يثادئ انمإٌَ انذٔنٙ فمظ بؼض انذسبحُش َُص ػهً 0 2

 ( 21) انًادج2005انذطرٕر انؼزالٙ نظُح  

 

ػهٗ ديح لٕاػذ انمإٌَ انذٔنٙ فٛٓا تُض طزٚح فركٌٕ  ايب دسبحُش دول أخشي فإَهب خطج خطىة أكثش حمذيب حُث َصج 0 3

  0ػُذئذ خشءا يُٓا 

  1919دطرٕر فاًٚز االنًاَٙ نظُح  يٍ رنك يب جبء فٍ انمإٌَ انذٔنٙ انؼزفٙ تانمإٌَ انذاخهٙيُهب يب َص ػهً ديج 

 (إٌ لىاػذ انمبَىٌ انذونٍ انًؼخشف بهب بصفت ػبيت حؼخبش جضءا يخًًب نمىاٍَُ انذونت االنًبَُت)يٍ

  إٌ )انًادج انظادطح يٍ انذطرٕر األيزٚكٙ يٍ يٍ رنك يب جبء فٍ انًؼاْذاخ تانمإٌَ انذاخهٙويُهب يب َص ػهً ديج

  (انذسخىس وجًُغ انًؼبهذاث انخٍ ابشيخهب او انخٍ حبشيهب انىالَبث انًخحذة حؼذ انمبَىٌ األػهً نهذونت

  

 تم ذمز فٙ انٕلد 00ال ذكرفٙ تانُض ػهٗ ديح انمإٌَ انذٔنٙ تانمإٌَ انذاخهٙ  رهبج بؼض انذسبحُش ابؼذ يٍ رنك فهٍ 0 4

أٌ انًؼبهذاث ) 1958 يٍ انذطرٕر انفزَظٙ نظُح 55 يثانّ انًادج 00َفظّ ػهٕ انمإٌَ انذٔنٙ ػهٗ انمإٌَ انذاخهٙ 

  (واالحفبلبث انًصذق أو انًىافك ػهُهب بىجه صحُح حخغهب يُز َششهب ػهً انمىاٍَُ انفشَسُت



 

 

 

 

 (6)انًحاضزج رلى 

 انفظم انخايض

 َطاق انمإٌَ انذٔنٙ انؼاو

 

 00 فً حوض البحر المتوسط وغربً اوربا 00من الثابت ان القانون الدولً العام نشا فً االصل بٌن الدول المسٌحٌة  

 لهذا تعد هذه الدول بمثابة 00وظل سلطانه قاصرا علٌها فترة طوٌلة من الزمن دون ان ٌتعداها الى غٌرها من الدول 

 وكلما كانت تنشا دولة مسٌحٌة جدٌدة فً القارة االوربٌة كانت تعتبر اثر نشوبها 00االعضاء االصلٌٌن للجماعة الدولٌة 

 وهو لم ٌزل 00 لذلك انطبع القانون الدولً منذ نشوؤه بطابع اقلٌمً طابفً 00من االعضاء الجدد فً الجماعة الدولٌة 

 0الى االن ٌعتبر ولٌد الحضارة الغربٌة المسٌحٌة  

 كانت عالقة 00 ان العالقات بٌن دول اوربا المسٌحٌة والدول االسالمٌة 00وال رٌب ان من االسباب التً ٌسرت ذلك  

 كما ان العالقات بٌن الدول االوربٌة المسٌحٌة والدول التً تدٌن بالبوذٌة 00عداء متبادل استمرت فترة طوٌلة من الزمن 

 ال ٌسمح ألٌة دولة 00 مما ساعد كثٌرا على ان ٌظل المجتمع االوربً المسٌحً مجتمعا مغلقا 00كانت مفقودة تماما 

 وبالتالً ال ٌسمح لها بان تحكم عالقاته معها قواعد القانون 00خارجة عن نطاقه ان تنظم لعضوٌة الجماعة التً انشاها 

 الدولً االوربً المسٌحً 

 ادى بها الى ان تدخل فً 00 وتٌسٌر ادواتها 00 نتٌجة ازدٌاد المواصالت 00إال ان تزاٌد مصالح الدول االوربٌة  

 عالقات مع الدول غٌر االوربٌة

 

 المبحث االول

 القواعد الدولٌة العالمٌة

 

 فبعد ان شمل جمٌع دول القارة االوربٌة امتد 00لقد اخذ نطاق القانون الدولً ٌتسع بعد نشأته شٌبا فشٌبا نحو العالمٌة  

 قبلت االمبراطورٌة العثمانٌة فً الجماعة الدولٌة 1856 وفً سنة 00سلطانه الى امرٌكا فً نهاٌة القرن الثامن عشر 

 التً نصت على قبول اسهام الباب العالً فً مزاٌا 00 وقد تم ذلك بمقتضى المادة السابعة من معاهدة صلح بارٌس 00

 غٌر ان االمبراطورٌة العثمانٌة دخلت الجماعة الدولٌة وهً مثقلة 00القانون العام االوربً واتفاق الدول االوربٌة 

  1923 ولم تتخلص منها إال فً معاهدة لوزان سنة 00بامتٌازات اجنبٌة التً كانت تحد من حرٌتها واستقاللها 

 وشاركت هذه الدول االربع فً 00ثم انضمت الى الجماعة الدولٌة بعد ذلك دول اخرى كالٌابان وسٌام والصٌن وإٌران  

 وبعد الحرب 00 الى جانب الدول االوربٌة واألمرٌكٌة 1907 ،1899مؤتمري السلم المعقودٌن فً الهاي عامً 

العالمٌة االولى قبلت دول جدٌدة فً الجماعة الدولٌة وخاصة عندما قامت عصبة االمم وضمت تحت لوابها عددا كبٌرا 

 من الدول االسٌوٌة واإلفرٌقٌة 

وبعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة ساهمت فً وضع مٌثاق االمم المتحدة جمٌع الدول االسالمٌة والعربٌة واإلفرٌقٌة  

 فأصبحت بذلك كالدول االوربٌة 00واآلسٌوٌة التً كانت قد اعلنت الحرب على المحور اى جانب االمم المتحدة 

واألمرٌكٌة من االعضاء المؤسسٌن للمنظمة الجدٌدة التً انضم الى هذه المنظمة بعد ذلك العدٌد من الدول االسٌوٌة 

 حتى وصل عدد الدول المنظمة الى االمم المتحدة فً عام 00واإلفرٌقٌة التً نالت استقاللها خالل السنوات االخٌرة 

  مابة واثنٌن وتسعٌن دولة 2006

 وإنما ٌشمل جمٌع دول العالم 00مما سبق ٌتضح ان نطاق القانون الدولً لم ٌعد الٌوم مقصورا على الدول المسٌحٌة  

 لقد اصبح القانون الدولً العام فً الوقت الحاضر بال شك قانونا عالمٌا 00بغض النظر عن أي اعتبار دٌنً او جغرافً 

 ٌحكم الجماعة الدولٌة برمتها وبكل ما تشمل علٌه من دول ومنظمات دولٌة او اشخاص دولٌة اخرى فً أي بقعة 00

 كانت من العالم 



 

 

 

 

 المبحث الثانً

 القواعد القارٌة

 

 توجد قواعد اخرى قارٌة التطبٌق أي انها تطبق على العالقات التً تقوم بٌن اعضاء 00وبجانب القواعد الدولٌة العالمٌة  

 فاذا 00 والقواعد القارٌة هذه وجدت اصال نتٌجة الختالف الظروف فً كل قارة 00الجماعة الدولٌة فً القارة الواحدة 

ما دعت ظروف خاصة فً قارة من القارات الى وجود قاعدة تنظم نوعا من العالقات خاصة بها تكونت هذه القاعدة 

  واعتبرت من القواعد الخاصة بها دون غٌرها من القارات 00عندها 

 كنظام الحٌاد الدابم 00 وهً ترمً الى تحقٌق المصالح االوربٌة 00وعلى هذا االساس فهناك القواعد الدولٌة االوربٌة  

 ونظام المالحة فً المضاٌق الدولٌة الذي ارٌد به 00الذي ارٌد به تجنب المنازعات بٌن الدول الكبرى فً هذه القارة 

 ونظم الحماٌة واالنتداب التً قصد بها اضفاء الصفة الشرعٌة على االستعمار 00تامٌن ازدهار تجارة هذه الدول 

 االوربً 

وهناك القواعد الدولٌة االمرٌكٌة التً تهدف الى المحافظة على استقالل الدول االمرٌكٌة ومنع الدول االوربٌة من التدخل  

 وتستند هذه القواعد الى التصرٌح الذي اصدره فً هذا الشأن الربٌس االمرٌكً جٌمس مونرو سنة 00فً شؤونها 

 (ان امرٌكا لألمرٌكٌٌن) الذي جاء فٌه 1823

وهناك قواعد دولٌة اسٌوٌة منها ما فرض على الدول االسٌوٌة من قبل الدول االستعمارٌة وخاصة الدول االوربٌة كمبدأ  

 ونظام االمتٌازات 00الباب المفتوح الذي ٌقوم على اكراه دول هذه القارة على فتح موانٌها امام التجارة االوربٌة 

 القضابٌة فً البالد االسالمٌة واالمتٌازات االجنبٌة فً الصٌن 

الذي ظهر فٌما بٌن (اسٌا لألسٌوٌٌن)كما ظهرت قواعد اخرى فً اسٌا وهً مستوحاة من محاربة االستعمار كمبدأ 

 الحربٌن العالمٌتٌن 

 فمنها ما رمى الى انشاء قواعد لتثبٌت اوضاع االستعمار فٌها كنظام الحماٌة 00وأخٌرا هناك قواعد دولٌة افرٌقٌة  

 ومنها ما رمى الى اقرار قواعد تهدف الى تخلٌص شعوب هذه القارة من السٌطرة 00االستعمارٌة وتقسٌم مناطق النفوذ 

 ونظرا لتشابه االوضاع فً كل من القارتٌن االفرٌقٌة واآلسٌوٌة فقد التقت دولهما فً حركة التحرر 00والنفوذ االجنبً 

 وشاركت دول افرٌقٌا ودول اسٌا فً وضع القواعد الدولٌة ذات الطبٌعة المعادٌة لالستعمار والتً 00ومقاومة االستعمار 

 وعلى هذا االساس ساهمت الدول االفرٌقٌة فً 00من شانها اٌضا دعم االستقالل السٌاسً واالقتصادي لهذه الدول 

 : اذ اعلنت فٌه باسمها وباسم دول اسٌا المبادئ االتٌة00 1955مؤتمر باندونج سنة 

  احترام حقوق االنسان االساسٌة وأغراض مٌثاق االمم المتحدة ومبادبه0 1

  احترام استقالل الدول وسالمة اراضٌها 0 2

  االعتراف بالمساواة بٌن جمٌع االجناس وبٌن جمٌع االمم كبٌرها وصغٌرها 0 3

  االمتناع عن أي تدخل فً الشؤون الداخلٌة لبلد اخر0 4

  احترام حق كل امة فً الدفاع عن نفسها بصورة منفردة او جماعٌة وفقا لمٌثاق االمم المتحدة0 5

  االمتناع عن استخدام التنظٌمات الدفاعٌة الجماعٌة لخدمة المصالح الخاصة الٌة دولة من الدول الكبرى0 6

  أالمتناع عن ممارسة الضغط على الدول االخرى 0 7

 تجنب االعمال او التهدٌدات العدوانٌة او استخدام العنف ضد السالمة االقلٌمٌة او االستقالل السٌاسً الي بلد من 0 8

 البالد 

 تسوٌة المنازعات الدولٌة بالوسابل السلمٌة كالمفاوضات والتوفٌق والتحكٌم والتسوٌة القضابٌة او اٌة وسٌلة سلمٌة 0 9

 اخرى تختارها االطراف المعنٌة وفقا لمٌثاق االمم المتحدة 

 العمل على تنمٌة التعاون وتبادل المنافع والمصالح بٌن الدول فً مٌادٌن االقتصاد والثقافة على اختالفها على 0 10

 اساس من التكافؤ ومن احترام السٌادة القومٌة



 

 

  احترام العدالة وااللتزامات الدولٌة 0 11

 

 المبحث الثالث

 القواعد االقلٌمٌة

 

وبجانب هذه القواعد القارٌة اوجدت فً نطاق القانون الدولً العام قواعد اقلٌمٌة تنظم العالقات بٌن مجموعة من الدول  

 وٌتجه القانون الدولً فً 00التً ترتبط بروابط معٌنة ترجع للظروف الجغرافٌة او السٌاسٌة او التارٌخٌة او االقتصادٌة 

 فقد اقر النظام االساسً لمحكمة العدل الدولٌة 00الوقت الحاضر الى افساح المجال بصورة متزاٌدة الى القواعد االقلٌمٌة 

فً المادة التاسعة منه بالقواعد االقلٌمٌة حٌث نص على وجوب ان ٌكون تألٌف هٌبة المحكمة فً جملتها كفٌال بتمثٌل 

 اما مٌثاق االمم المتحدة فقد ذهب الى ابعد من ذلك حٌث تحدث 00المدنٌات الكبرى والنظم القانونٌة الربٌسة فً العالم 

عن منظمات اقلٌمٌة من اجل حل المنازعات التً تقوم بٌن دولها بالطرق السلمٌة ومعاونة مجلس االمن فً الحفاظ على 

 السلم واألمن الدولٌٌن 

 بٌن تركٌا وإٌران وأفغانستان وانضم الٌه العراق وجامعة الدول العربٌة 1928واألمثلة كثٌرة مثل مٌثاق سعد اباد سنة  

  1963 ومنظمة الوحدة االفرٌقٌة سنة 1948 واالتحاد االوربً سنة 1948 ومنظمة الدول االمرٌكٌة سنة 1945سنة 

وٌجب ان تكون القواعد االقلٌمٌة والقارٌة منسجمة مع القواعد العالمٌة وال تناقضها بأي شكل من االشكال ال فً احكامها  

 وال فً تفسٌرها
 


