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العامنشأة وتطور القانون الدولي : المبحث الثاني3

:مقدمة
oبمعاهدةالنهضةعصرأواسطفيالوضوحمنبشيءارتبطالدوليالقانونظهورأنالفقهاءمعظمعتبرا

رغمأنإالالدولي،المجتمعيسمىلماوجودهناكيكنلمالمرحلةهذهماقبلوأنخاصةم1648لعامواستفاليا

منظمرغيبشكلولوبدأتإذالمعاهدةهذهقبلمنعدمةاعتبارهااليمكنالدوليةفالعالقات،الدوليةالبدائيةالطبيعة

يةاألوروبالحضارةبتاريخأساسايرتبطالعامالدوليالقانونتاريخفانوهكذا،القديمالعصورخاللوبرزت

وبفعلضاأياألوروبية،القارةحضنفيوتطورتولدتمؤسساتهفأهمالكالسيكية،مرحلتهفياألقلعلىالمسيحية

.العالمبلدانباقيعلىالقانونهذاقواعدفرضتمذلكوبعد،االستعماريالتوسع

o في بناءأهم مساهمات كل المراحل التاريخية الدولي؟ وماهي القانون في تشكل وتطور التي ساهمت ماهي العوامل

مقتضياته وقواعده؟
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العوامل التي ساهمت في تطور القانون الدولي

سادسا خامسا رابعا ثاثا ثانيا أوال

العامل الفقهي العامل العلمي العامل القانوني العامل السياسي العامل التاريخي      العامل الجغرافي



التاريخيالعامل 5

16قمنابتداءالدولةظهورمعالدوليالقانونظهوريتوافق.

خاصالالقانونفيبالعقودالمعاهداتفشبهتالداخليالقانونبقواعدالفقهاءاستعانالدوليةالعالقاتلتنظيم

.(بينهماالسببيةعالقةوالضرروالخطأ)الخطأبنظريةالدوليةوالمسؤولية

 ل المخالف بين النعوت التي أطلقها البعض في معرض التعبير عن لفظ الخطأ اصطالح العمل غير المشروع أو العممن
يجابي، و الخ كما تتناول الفعل السلبي والفعل اإل.....للقانون أو الفعل الذي يحرمه القانون أو اإلخالل بالتزام سابق 

.  تنصرف داللته إلى مجرد اإلهمال ،و الفعل العمد على حد سواء



الجغرافيلعامل ا6

تعتبر الحدود وسيلة اتصال بين الشعوب.

لدول استخلص الجغرافيون من النزاعات المتعلقة بالحدود نظرية حسن الجوار التي تفرض حقوقا وواجبات على ا

المتجاورة 

يظهر أهمية العامل الجغرافي بدور هام في قانون البحار وخاصة تحديد المياه اإلقليمية.



السياسيالعامل 7

الدوليالقانونتطوريعيقوالقانونيةالسياسيةالميادينبينالخلط.

والمصالحالسياسيةاالعتباراتبفعلالقانونيةالمبادئتغييرهي.

سياسياأوقانونياوصفاالنزاعاعطاءحولالفقهاءانقسام.



القانونيالعامل 8

ون البحار العالقات السياسية والقنصلية ، قان: حدد مضمون القانون الدولي بثالثة موضوعات رئيسة

وقانون الحروب

ة تعددت المضامين في تطبيق القانون الدولي الذي أخذ أبعادا شاسعة مع تزايد المبادالت الدولي

وتصاعد تعقيداتها

وهي قليلة النشاطات اإلنسانية التي تنفلت من سيطرة القانون الدولي العام.



العلميالعامل 9

التقدم العلمي ساهم في تطور قواعد القانون الدولي  وخاصة في حقلي الفضاء والبحار.

نية تنظم عمليا فالسيطرة التي مارستها الدول األوروبية على بقية العالم دفعت إلى فرض قواعد قانو

الروابط فيما بينها

ة المنظمات الضرورات التقنية والصدمات النفسية التي سببتها الحربان العالميتان دفعتا الى تقوي

.الدولية التي غيرت بالعمق بتدخالتها لعبة الديبلوماسية التقليدية رغم محدودية سلطاتها

.
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الفقهيالعامل 

الدوليالقانونتحتانضوتالتيالتطوراتكلنظممنهوالفقه.

مؤلفهفيالقواعدمجملعرضحيثالعامالدوليالقانونأب1583-1645غروتيوسيعتبر

1625والسلمالحربقانونالرئيسي

الدولعلىفعليايطبقالذياإلراديوالقانونالطبيعيالقانونبينفرق1767-1714فاتل

النظريةانتصارشاهدت1914السياسيةاألنظمةفيالنابليونيةواالهتزازاتالفرنسيةالثورة

رانتشاثم«يكونأنيجبكما»تظهرهالطبيعيالقانونبخالفكائنهوكماالقانونالوضعية

.االستعماريةاإلمبريالية

.
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قانونالخسر(سلوجورجكلسن)وتجرداأخالقيةأكثروكأنهالثانيةالعالميةالحرببعدالفقهظهور

.األممعصبةكونتهاالتيالحقائق

الدوليةللحياةالواقعيةالمعطياتتوازنعلىللحفاظجهودابذل1945لسنةالجديدالدوليالبنيان

ظهورمعتجريبياكثرالغربيوالفقهالواقعيالتعاونعلىالدوليةالعالقاتإقامةاألخالق،ومتطلبات

.الدوليالقانونالحترامالمتحدةاألممميثاق
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الدولي األصول التاريخية للقانون 

مرحلة النشأة



-دالثالثة قبل الميالاأللفية 
سقوط اإلمبراطورية 

م476الرومانية الغربية  

القديم العصر 

:الشرقيةاإلمبراطوريات

.النهرينمابينوبالدوبابلالفراعنةمصر

رمسيسمصرفرعونبينم.ق1278اللؤلؤةمعاهدة:العالمعرفهاالتياألولىالمعاهدة

.حاتوسيلالحيثيينوملك

:المعاهدةمواد

المعاهدةدتأك,البحرشعوبضدالعسكريالتحالفالسياسيين،الالجئينوتسليمالتعاون

انغمرلبنانبدولةحاليايعرففيماتواصلهانقطةفيمنهمالكلنفوذمناطقوجودعلى

لمصرالخصبةاألرضجنوب/النفوذمناطققسمتولكنحدودإلىتشرلمالمعاهدة

.(العهدهذاعلىشهودااللهة).الحثيةلالمبراطوريةالفنيقيينوبالدسورياوشماال

قاتعالوجودعلىأكدتالفرعونيةالهياكلعلىتمتالتيواالكتشافاتالكتابات

بهايقومونكانووتجاريةديبلوماسية



قوطس-الميالدقبلالثالثةاأللفية
الغربيةالرومانيةاإلمبراطورية

م476

العصر القديم

:اليونان اإلغريقية

بلقالرابعالقرنمنتصف،حتىقرونالخمسةيقاربلماالعالمعلىاليونانسيطرت

.(المقدونياالسكندر)الميالد

:اإلغريق

املكباستقاللتتمتعالمدن–الدولمنمجموعةوانماإمبراطوريةتشكلاإلغريقتكنلم

بعضهاباإلغريقيةالمدنعالقةإن  اإلغريقعصرفيالدوليةلعالقاتالبعضعنبعضها

الديندةوحإلىذلكويعودوالتعاون،واالستقرارالمشتركةالمصلحةأساسعلىمبنيةكانت

،ةوالعدائيالسلميةاإلغريقعالقاتفيتنظيميةقواعديوجدكانكماواللغة،والجنس

.الدينوواللغةوالثقافةاالصلفيتتمثلمشتركةروابطهناكبانإحساسلالغريقيين

رغيمتوحشةيعتبرونهاكانواالتياألخرىاإلمبراطورياتعنأنفسهميميزونكانوا

ىعلوكذلكوالقوةالخضوعأساسعلىتبنىانعليهامعهاالعالقاتوطبيعةحضارية

.والعدلالقانوناستعمال



-الدالثالثة قبل المياأللفية 
سقوط اإلمبراطورية 

م476الرومانية الغربية  

العرص القدمي

(وأثينااسبارطةحرب)االستراتيجيةالضرورةخاللمنالحدودرسمإلىتهدفالحروب

:المرحلةمساهمات

م.ق644سنةأثيناواسبارطةمعاهدة

ةاليونانيالمدنبينالنزاعاتلحلكوسيلةالتحكيممبدأاليونانيةالحضارةابتدعت

أواألماكنبعضحصانة,الحربسجناءمعاملة:الحربعلىاإلنسانيالعنصرإدخال

.فيهاالدخولقبلالحرباعالن,(..والمعابدالكهنة)األفراد

اعالدفلتأمينمنظماتأوتجمعاتتكوين:وقانونيةسياسيةوتقنياتوسائلابتداع

...المشترك



األلفية الثالثة قبل )•
سقوط -الميالد

اإلمبراطورية الرومانية 
م476الغربية  

:العصر الرومانيالعصر القديم

:ساهمت اإلمبراطورية الرومانية في تشكل  القانون الدولي 

ي انتقل إنشاء التنظيم الكونفدرالي إلى الرومان تشكلت  المنظمة الالتينية الت

معاهدة تركز على مبدأ المساواةتضم روما وبقية المدن من خالل 

الرومان أول من امتلك قواعد قانونية واضحة تنظم عالقتهم مع البلدان 

(.داخلية محضة,أحادية)األخرى



األلفية الثالثة قبل )•

سقوط -الميالد
اإلمبراطورية الرومانية 

م476الغربية  

العرص القدمي

:نميز بين ثالثة فروع للقانون الروماني

أو قانون السلم والحرب ويغلب عليه (Jus fétial)الفرع االول يسمى بقانون الكهنة

للكهنة الحق في إقرار (: قانون كنسي)الطابع الديني يشرف على تطبيقه مجموعة الكهنة

.«الحرب العادلة»الحرب على أمة أجنبية لشن الحرب عليها 

:Jus gentiumالفرع الثاني قانون الشعوب

كانت هذه القواعد تنظم العالقات بين أفراد شعب روما وأفراد الشعوب األخرى و تضمن 

الحماية لهم،أما الشعوب التي ال تربطها بروما معاهدة صداقة أو معاهدة تحالف فإن 

.مواطني هذه الدول وممتلكاتهم ال يتمتعون بأي حماية

.الذي ينظم العالقات مابين الرومانيين Jus civileالفرع الثالث قانون المدني

إبتداء من القرن الحادي عشر أصبح هذا القانون يشكل قانونا مشتركا أو شريعة عامة 

.للدول األوروبية المسيحية لضبط وتنظيم العالقات فيما بينهم



القرن الخامس حتّى القرن 

.الخامس عشر الميالدي
حيث بدأت بانهيار 

اإلمبراطورية الرومانية 

الغربية واستمّرت حتى 

عصر النهضة واالستكشاف

الوسطىالعصور

ونفقعصيبةبمرحلةتمرأوروباجعلم.ق476الرومانيةاالمبراطوريةسقوط

مظلم

األقوىوقانونالقوةهومنطقالسائد

المتثاليةالحروبمنسلسلةعنعبارةكانتالدوليةالعالقات

العالملىعللسيطرةالجرمانيةاإلمبراطوريةوالبابويةالكنيسةأوبينالدائمالصراع

.المسيحي

همناإلقطاعييكباروصارالمركزيةالسلطةتالشتمماليك،عدةإلىأوروباتقسمت

الضرائبوفرضالنقودوصكاالدارةالقضاء،)اقطاعياتهمفيالسلطةأصحاب

.(الحروبوخوض

وحدانيةالمعاصرة،الدولةتشكلبدايةعشرالخامسقوبدايةعشرالرابعق

فيحقيقيدوليمجتمعبايجادواإلمبراطوريةالبابويةتجاهالدولةسيادةالسلطة

االستعماربعاملعالمياليصبحأوروبا



الخامس حتّى القرن القرن 

.الخامس عشر الميالدي
حيث بدأت بانهيار 

اإلمبراطورية الرومانية 

الغربية واستمّرت حتى 

عصر النهضة واالستكشاف

الوسطىالعصور

:مساهمة المرحلة في تكوين القانون الدولي العام

لحلالتحكيمالىاللجوءفيالمتمثلةالسابقةالمعاهداتعلىتأكيد

العنصرإدخالوبدايةالحروبتحريم,واألمماألمراءبينالمنازعات

’’الربوسالمالربهدنة’’الحربعلىاإلنساني

والتجاريةالديبلوماسيةالعالقاتقواعدبعضظهور

خارجيةوزاراتنشأة

نظاموللدبلوماسيينوامتيازاتحصانةونظامدائمينسفراءاعتمادبداية

.لحمايةخاص

المسيحيةغيراألراضيفيالقناصل

البحارعبرالتجاريالتبادلعبرالبحارلقانوناألولىالقواعدظهور.



:مرحلة ما بعد ظهور الدولة

يكيارتباط وثيق بين والدة الدولة بمفهومها الحديث وبين ترسيخ القانون الدولي الكالس.

ظهور الدولة وتوسع نطاق العالقات الدولية.

.في المقابل تراجع نفوذ النظام اإلقطاعي والكنيسة لفائدة الدولة المدنية

رن بريطانيا أول من تخلص من سلطة اإلقطاع  والكنيسة وأسس نظام حكم مدني وذلك خالل الق

تأسيس ملكية  مدنية فاسبانيا وسويسرا 1483-1461الثالث عشر ثم فرنسا خالل حكم لويس 

.م1613فروسيا 1609والسويد ثم الدنمارك وهولندا 

وليك الحرب الكاث: اما ألمانيا قبعت تحت رمق اإلمبراطورية الرومانية الجرمانية منذ ق العاشر

.كنيسةالمدافعين عن الكنيسة والبروتيستانت المدافعين عن الحكم المدني واالستقالل عن ال



في العصر الحديث تقريبا بدأ 

الميالدي16. ق

ة الدولي في العصور الحديثالقانون 
متانقسعشر،والسادسعشرالخامسالقرنينفيالقوانينعلىطرأالذيالتطوربعد

:فريقينإلىأوروبا

oللكنيسةالوالءيدعماألول.

o عاماً، والتي ينادي باالستقالل عن الكنيسة، وبالتالي فقد نشبت حرب الثالثينالثاني

، والتي كانت سبباً لظهور الدول التي تتمتع1648نتج عنها معاهدات وستفاليا سنة 

(دويلة355تقسيم البالد إلى .) عليابالسيادة وال تخضع ألي سلطة 



مرحلة العصر الحديث

.المشتركةالمصلحةأساسعلىالدولبينالدوليةالمشاكلحل-1

ً المسيحيةالدولبينالمساواةمبدأ-2 .ابويةالبالسلطةوزوالالدينيةعقائدهمعنالنظربغضجميعا

.الدوليينواألمنالسلمعلىللمحافظةالدوليالتوازنمبدأتطبيق-3

امشاكلهلبحثينعقدوالذياألوربيةالدولمختلفمنيتألفالذياألوربيالمؤتمرفكرةظهور-4

.شئونهاوتنظيم

مةدائعالقاتقيامإلىأدىمماالمؤقتةالسفاراتنظاممحلالدائمالدبلوماسيالتمثيلنظامنشوء-5

.األوربيةالدولبينومنظمة

فقدمتبادلة،العالقاتهاتنظيمفيعليهاالدولاتفقتالتيالدوليةالقانونيةالقواعدتدويننحواالتجاه-6

.الدولبينوثبوتهاالدوليالقانونتدعيمإلىأدىمماالصلحمعاهداتفيبتسجيلهاقامت



ي بدأ العصر الحديث تقريبا ف

الميالدي16. ق

ر الدولي في العصوالقانون 

الحديثة 

وستفالياأهم مبادئ معاهدة 

 بين جميع الدول المسيحية بغض النظر عن عقائدهم الدينية وزوال المساواة

.السلطة البابوية

 الدولي للحفاظ على األمن والسلم الدوليينالتوازن تطبيق قانون.

ظهور فكرة المؤتمر األوروبي والذي يتألف من الدول األوروبية المختلفة، والذي

.كان بهدف تنظيم شؤونهم وبحث مشاكلهم

ول في نحو تدوين القواعد القانونية الدولية التي كانت قد اتفقت عليها الدل والمي

تنظيم عالقاتها المتبادلة



1918-1914)–1648منذ

القانون ادلويل التقليدي

منقسممسيحيبمجتمعوخاصالعصرنةقانون

سيادتهاوتكرستالحديثبالمعنىالدولنشات،

أناهيالدولة»،واستبداديامطلقاملكياكانالحكمنظام»

اعدةقعلىالمتنافسةالقوىبينالتعايشتنظيممهمتهالعاماألوروبيالقانون

التوازن

بينوبااورفيالقوةتتوزع=النابليونيةالحروببعداوروباتبنتهاالتوازنقاعدة

أوروبامكنمماغيرهاعلىحربادولةايالتشنمتساوبشكلالكبرىالدول

.بسالمفترةالعيش

كان=البدئفي)ومتساويةسيدةدولمنيتكوندولتياكانالدوليالمجتمع

1815عامكيانا15العدد



1648–(1914-1918)

القانون الدولي التقليدي
السياسيالصعيدعلىمنسجمةدولمنيتألفالتقليديالدوليالمجتمع

حكومةشكلت(وروسيا،النمساالمانيا،فرنسا،إنجلترا،)واالجتماعيواالقتصادي

.األوروبيالمؤتمرثمومنأوالالمقدسمسمىتحتالدوليةالواقعاألمر

1776األمريكيةالقارةباتجاهيتوسعالدوليالمجتمعبدأعشرالثامنقنهاية

يوالتالقانونيةالمؤسساتصعيدعلىتاثيرلهكانجديدةأسواقعنوالبحث

.العامالدوليللقانونهاماتطوراأنتجت



-م1914الى  1648منذ 
1918

القانون الدولي التقليدي

:فيتجلتالدوليالقانونمساهماتأهم

16000حوالي)،التعاقداتمجموعفيالعدديالتزايد:التعاقديالقانونتطوير

Droitاإلتفاقيللقانونكبيرتطور(إتفاقية conventionnel

المتعاقدةالدولعدد:األطرافالمتعددةالمعاهدةاختراع

الدانوبوواأللباالينالدوليةراباألنهالخاصالنهريةالممراتقانون....):

العامالدوليللقانونجديدةاختصاصاتعنعبارةوهي

دللبريالعامواالتحادالتلغرافالتقنيالطابعذاتالدوليةالمنظماتأولظهور.



فيكذلكتجلتالدوليالقانونمساهماتأهم:

الدوليالسلمعلىالحفاظ

فيهاشاركت)1907سنةوالثانيم1899سنةاألولهايالفيالسلمحولعالميينمؤتمريننظمفقد

(الالتينيةأمريكادولفيهمدولةبما44

تنظميةالثان،السلميةبالطرقالدوليةالنزاعاتحل:أساسيةإتفاقياتثالثإبرامعنأسفراألولالمؤتمر

ابرمتأنسبقوالتيالحربوجرحىمرضىمعاملةحولجونيفاتفاقيةتطبيقتهموالثالثةالبريةالحرب

.للتحكيمالدائمةالمحكمةوهيدوليةقضائيةهيئةاحدثكما.م1864سنة

بالطرقليةالدوالنزاعاتتسويةبضرورةالخاصةاالتفاقيةأهمهاإتفاقيةعشرأربعإبرامتمالثانيالمؤتمر

واالتفاقيةتعاقديةالالديونالستردادالقوةالىاللجوءتحريماتفاقيةالبريةبالحربالخاصةاالتفاقيةالسلمية

.الحرباثناءالمحايدينوواجباتبحقوقالخاصة



:الدولةسيادةعلىمبنياالدوليالقانونبقيالتطوراتهذهغمر

بينهاالمساواةمعمطلقبشكلالدولسيادة.

بالدولحصريبشكلخاصكانالدوليالمجتمعInter- etatique

االتفاقعلىمبنيإراديقانون

األسلحةبعضاستعمالدونعادلةتكونأنبشرطمباحةالحرب



شكرا عىل تفاعلمك

www.profhergane.jimdofree.com


