
1 
 

 

 eBoik.comوروا ز 

 محاضرات في القانون الدولي العام

 خالد بنجدي ذ:

 

  المحاضرة الثانية :

 القانون الدولي في العصر الوسيط.      -   

 القانون الدولي التقليدي. -

                                                  

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


2 
 

 القانون الدولي في العصور الوسطى
ضربات البرابرة، قد جعل أوروبا تمر بمرحلة  إن سقوط اإلمبراطورية الرومانية تحت

صعبة ونفق مظلم. فلم يكن سائدا سوى منطق القوة وقانون األقوى، والعالقات الدولية كانت 

عبارة عن سلسلة من الحروب المتتالية، ويجب انتظار القرن الحادي عشر لتبدأ، وبشكل 

ن ومن تنظيم هيكلة المجتمع بطيء وتدريجي، مرحلة جديدة مبنية على حد أدنى من التعاو

 الدولي.

لقد تميزت القرون الوسطى بالصراع الدائم بين الكنيسة أو البابوية واإلمبراطورية 

الجرمانية المقدسة للسيطرة على المسيحية أو العالم المسيحي، الذي نشأ كدين في الشرق 

ظرة عالمية وشمولية واتسع وانتشر فيما بعد في أوروبا. فاإلمبراطور والبابا كانت لهما ن

ترتكز على مبدأ التأليه، ولكن االختالف كان حول من له السيطرة الزمنية على الرعايا. منذ 

اعتبرت اإلمبراطورية الجرمانية المقدسة نفسها تتنافس مع البابوية على  843نشأتها عام 

 مسألة السيطرة والتبعية.

 كزية على كل أوربا.لم يتمكن اإلمبراطور من أن يمارس دائما سيطرة مر

فوسائل النقل والتواصل لم تكن متطورة بحيث تسمح له بتوحيد كافة األراضي تحت 

حكمه وسيطرته. أضف إلى ذلك أن الهيكلة التنظيمية السائدة آنذاك لم تمنع الصراعات 

والنزاعات، باعتبار أن أوروبا كانت تتشكل من مناطق وإمارات تدعي كل منها السيادة 

داخل إقليمها. وفي القمة كان اإلمبراطور يطالب بسلطة زمنية مطلقة يستمدها  والسيطرة

( les deux glaivesمباشرة من الرب، بينما يعتبر البابا أنه أعطي من الرب السلطتين )

الزمنية والروحية، وعهد باألولى إلى اإلمبراطور الذي يجب أن يبقى في حالة تبعية دائمة 

تمرار النزاع إلى السماح لإلقطاعيين بأن يعززوا سلطتهم في مناطقهم ومطلقة له. وقد أدى اس

على حساب سلطة اإلمبراطور والبابا. غير أنه لم يخرجوا عن التبعية الدينية والقضائية 

لسلطة البابا الذي وصل إلى أن يفرض حدا أدنى من النظام في العالقات الدولية. ويمكننا أن 

اآلونة سلطة عليا ذات طابع وتوجيه ديني. وبذلك، وبرغم  نعتبر أنه كان سائدا في تلك

الحروب والنزاعات، بدأ التحدث في ذلك العصر عن ما يسمى بنظرية التنظيم الشامل للعالم 

 وفقا لمفاهيم وسلطة الكنيسة التي تحولت إلى سلطة زمنية.

تعززت سلطة اإلمبراطور في عصر عائلة هابسبورغ التي تسلمت العرش 

اطوري في القرن الخامس عشر وضمنت إليها )عن طريق النسب( عرش إسبانيا اإلمبر

ومواد ضخمة... ومنذ ذلك الحين بدأ اإلمبراطور يفرض سلطة عالمية كان يطمح لها منذ 

زمن، وقد عرفت أوجها في عهد اإلمبراطور شارل كنت. غير أن هذا األمر لم يدم طويال، 

نهضة واإلصالح، وبدأت الكيانات السياسية التابعة إذ بدأ في القرن السادس عشر عصر ال

مما أدى إلى ظهور مفهوم الدولة السيدة  رلإلقطاعيين تتحرر من سلطة البابا واإلمبراطو

التي عرفتها أوروبا في تلك اآلونة ولم تزل سائدة حتى اآلن. وقد ساعد على إضفاء الشرعية 
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ب الفرنسي جان بودان الذي كتب في عام بالنسبة لنضال المملوك واإلقطاعيين بروز الكات

الكتب الستة للجمهورية والذي نادى فيها بمبدأ السيادة المطلقة والمقدسة للدولة في  1576

داخل إقليمها وفي عالقاتها مع الدول األخرى، وأنه ال وجود لدولة بدون سيادة، فهي المدماك 

 األول واألساسي.

الممالك في أوروبا ضمن صيغة ومفهوم الدولة.  واعتبارا من ذلك التاريخ بدأت تتشكل

ويمكن القول بأن الكيان األول الذي اتخذ هذه الصفة كانت بريطانيا وتبعتها فرنسا وإسبانيا... 

في نهاية القرون الوسطى تشكل المجتمع الدولي في أوروبا بحيث بدأت تبرز، وبشكل دائم 

ا بينها وكذلك مع كيانات خارج أوروبا ومنتظم، عالقات دولية بين دول هذا المجتمع فيم

كاإلمبراطورية البيزنطية والعالم اإلسالمي. )قوافل الحج داخل أوروبا غفي روما وطريق 

القدس، والحمالت الصليبية والتجارة...( ومنذ ذلك التاريخ أيضا بدأت تتشكل بعض القواعد 

 التي يمكن اعتبارها مسودة القانون الدولي العام.

الدولة المعاصرة تتشكل مع نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس  إذن، بدأت

عشر. وقد سمحت وحدانية السلطة واستقالل وسيادة الدولة تجاه البابوية واإلمبراطورية 

بإيجاد مجتمع دولي حقيقي في أوروبا. ولم يلبث هذا المجتمع وقانونه أن انتشر وتوسع بفضل 

 أوروبا حتى وصل إلى أن يكون عالميا. السيطرة واالستعمار خارج

ولو تساءلنا ما هي مساهمة العصر الوسيط في تكوين القانون الدولي العام، فاإلجابة 

هي أنه أكد، في بعض األحيان، على ما كان موجودا سابقا، كوجود المعاهدات الدولية 

مراء واألمم، تحريم وضرورة احترامها وتطبيقها، اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات بين األ

الحروب الخاصة وبداية محاوالت إدخال العنصر اإلنساني على الحرب، التي يجب أن تكون 

"عادلة" )هدنة الرب، وسالم الرب(، وكذلك بدأت بعض قواعد العالقات الدبلوماسية 

ين والتجارية بالظهور. ففي هذا العصر بدأت تنشأ وزارات للخارجية، وبدأ اعتماد سفراء دائم

ونظام حصانة وامتيازات للدبلوماسيين ونظام خاص لحماية القناصل في األراضي غير 

المسيحية. كذلك فإن ازدياد التبادل التجاري عبر البحار أدى إلى ظهور القواعد األولى لقانون 

 البحار )حماية التجارة البحرية، نظام السفن، زيارات السفن، إلخ...(.

افة الفقهاء على اعتبار معاهدات وستفاليا التي عقدت ما ومهما يكن من أمر، يجمع ك

كنقطة انطالق أو وثيقة والدة لنشأة القانون الدولي العام  1648تشرين األول  24و 14بين 

 وتطوره.

وبالفعل، فإن هذه المعاهدات التي وضعت حدا للحروب الدينية التي عرفتها أوروبا 

، سقوط اإلمبراطورية المقدسة وانتهاء ( قد كرست أيضا، وبشكل نهائي1614-1648)

 -سيطرة البابا ونفوذه. كذلك فقد شكلت هذه المعاهدات الترجمة القانونية األولى لبروز الدولة

األمة التي يجب أن تكون سيدة ومتساوية في سيادتها مع الدول األخرى. هذا الوجه أو الشكل 

دي. غير أن التطور والتحول الدائمين الجديد هو أساس تكوين القانون الدولي العام التقلي

للمجتمع الدولي أديا أيضا إلى تطور القانون الدولي العام. وعلى إثر ذلك بدأ يبرز قانون 
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دولي عام معاصر من دون أن تحصل قطيعة تامة مع القانون القديم، وسيكون لهذا القانون 

 تطبيقات خاصة.

 

 القانون الدولي التقليدي

وحتى الحرب العالم األولى  1648تمتد الفترة التي تكون فيها هذا القانون منذ العام 

(، إنه قانون العصرنة وخاص بمجتمع مسيحي منقسم في عهد النهضة 1918-1914)

الحديث للكلمة وتكرست سيادتها داخل واإلصالح. وفي هذه الفترة نشأت الدول بالمعنى 

في هذه الدول ملكيا مطلقا واستبداديا بحيث إن أحد الملوك  وخارج إقليمها )وكان نظام الحكم

 .1وهو "لويس الرابع عشر" كان يفاخر ويدعي بأن "الدولة هي أنا"(

وهذا القانون الذي كان يعتبر "القانون األوربي العام"، كانت مهمته تنظيم التعايش بين 

والمستعمرات. ولم تكن هذه  الذي يبرر تقسيم أوروبا 2القوى المتنافسة على قاعدة التوازن

األخيرة تشكل جزءا من المجتمع الدولي الذي ينظمه القانون الدولي العام. فهذا األخير ال 

يطبق إال على الدول التي يمكن اعتبارها "حضارية"، إذ إنه يسمح باالستعمار ويشجع عليه، 

سيع أرض الدولة. وال يمنع اللجوء الشرعي إلى القوة، ويكرس الغزو كوسيلة مشروعة لتو

وقد تعزز القانون الدولي التقليدي في القرن التاسع عشر. وباعتباره نتاجا للمجتمع الدولي في 

وضعه وتطوره، ال يمكن للقانون إال أن يتأقلم معه. أما المجتمع الدولي فقد كان بسيطا نسبي، 

ساوية )إن في تركيبته، وكان قبل كل شيء "دولتيا" ويتكون حصريا من دول سيدة ومت

استثنينا المنظمات الدولية النادرة والمحدودة العدد التي نشأت في نهاية القرن التاسع عشر(. 

كيانا، تعتبر دوال بالمعنى القانوني  15إن عدد الدول التي تشكل المجتمع لم يكن يتجاوز الـ 

لحرب العالمية عند اندالع ا 40، وقد ارتفع هذا العدد إلى حوالي الـ 1815للكلمة في العام 

 األولى.

لسياسي اهذا المجتمع الدولي التقليدي كان يتألف من دول منسجمة، نسبيا، على الصعيد 

دول واالقتصادي واالجتماعي، وكان يسيطر على أوروبا في تلك الفترة، عدد محدود من ال

دولية" تحت ل)انجلترا، فرنسا، ألمانيا، النمسا وروسيا( شكلت نوعا من "حكومة األمر الواقع ا

 مسمى المقدس أوال، ومن ثم "المؤتمر األوربي".

                                                            
تجدر اإلشارة إلى أن الفقه الدولي لعب دورا كبيرا في إعداد وتكوين القانون الدولي العام. ويمكن أن نذكر أهم وأشهر 1

( Suarez(، وسواريس )DeVitoria( )1480-1546المؤلفين الذين برعوا في هذا المجال أمثال : دي فيتوريا )

-Grotius( )1583نون الدولي العام ومؤسسه غروسيوس )اشهرة والذي يمكن اعتباره أب الق ( واألكثر1528-1617)

1645.) 

مبدأ التوازن هو قاعدة تبنتها أوروبا في القرن التاسع عشر، وبخاصة بعد الحروب النابليونية، وتعني أن تتوزع القوة في 2

على غيرها. وهذا المبدأ  أوروبا بين الدول الكبرى بشكل، نوعا ما، متساو بحيث ال تستطيع أي دولة أن تشن حربا أو تقوى

سمح ألوربا أن تعيش فترة ال بأس بها، بسالم، وكذلك سمح للدول الصغرى أن تستمر بضمانة مجموعة الدول الكبرى التي 

 لم تكت تسمح لدولة أن تتوسع وتفرض هيمنتها على حساب أية دولة أخرى.
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منذ نهاية القرن الثامن عشر بدأ المجتمع الدولي يتوسع باتجاه القارة األمريكية مع 

حصل عصيان  1810. واعتبارا من سنة 1776استقالل الواليات المتحدة األمريكية عام 

نوبية. وقد أدى ذلك إلى ظهور حوالي وانتفاضة في المستعمرات اإلسبانية في أمريكا الج

عشرين جمهورية مستقلة. وفي بداية القرن التاسع عشر بدأت تنشأ، في كل القارات، دول 

سيدة ومستقلة وتساهم في العالقات الدولية. هذا التطور السريع أدى إلى ظهور مجتمع ذي 

ا باعتبار أن بعد عالمي، إال أنه، وبرغم ذلك، بقي النفوذ األوربي مسيطرا وواضح

المستعمرات القديمة التي نالت استقاللها أعادت إنتاج الثقافة )وبخاصة القانونية( التي ورثتها 

 من االستعمار القديم.

إن توسيع المجتمع الدولي الذي حصل في القرن التاسع عشر، كان نتيجة عوامل 

دة األمريكية، كانت اقتصادية بشكل أساسي. فدول أوروبا، وللمرة األولى الواليات المتح

تسعى وراء أسواق جديدة لمنتجاتها، ومصادر للمواد األولية. هذه العوامل كان لها بطبيعة 

الحال، تأثير على صعيد المؤسسات القانونية وأنتجت تطورا خاصا للقانون الدولي العام. 

هاما من وهكذا، فقد نشأت في تلك الفترة، أو تكرست، آليات وتقنيات قانونية شكلت جزءا 

 القانون الدولي العام.

ومن دون الدخول في تفاصيل ما ساهم فيه هذا القانون، يمكننا أن نكتفي باإلشارة إلى 

 النقاط الهامة التي اعتنى بها وركز عليها :

ازدياد وتطوير القانون التعاقدي : باعتبار أن المجتمع الدولي بدأ باالتساع، وألن  -

ززت، وجدنا ازديادا ملحوظا، من حيث العدد والمحتوى في العالقات الدولية ازدادت وتع

 القانون التعاقدي طيلة فترة القرن التاسع عشر.

اختراع المعاهدة المتعددة األطراف : هذا االختراع الذي ميز العصر سينتج تغييرات  -

قد هامة بالنسبة للقانون الدولي العام. بفضل هذه التقنية الجديدة، يمكن لعدة دول أن تتعا

فيما بينها، وذلك بتبني وثيقة واحدة يمكن أن تنتج قواعد قانونية تطبق على الجميع، وبذلك 

 يمكن أن تشرع لكل المجتمع الدولي. سنرى تفصيل ذلك فيما بعد.

كذلك ظهرت اختصاصات جديدة للقانون الدولي العام مثل، قانون الممرات النهرية  -

 ، واأللب والدانوب، الخ ...(.الخاص باألنهر الدولية، الكبرى )الراين

ظهور المنظمات الدولية األولى ذات الطابع التقني )االتحاد الدولي للتلغراف الذي  -

 ...( 1874، االتحاد العام للبريد عام 1865أنشئ عام 

و  1899تقنين قواعد قانون الحرب عن طريق معاهدات مؤتمرات الهاي للعام  -

 ى اآلن(.)مازالت بعض قواعدها سارية حت 1907

غير أنه، بالرغم من هذه التطورات، بقي القانون الدولي التقليدي "تعايشا" ومبنيا على 

 سيادة الدولة، وأما عناصره فهي مبدئيا :

 سيادة الدول )بشكل مطلق نسبيا( والمساواة فيما بينها. -1

 (.inter-étatiqueالمجتمع الدولي هو حصريا خاص بالدول )دولتي  -2
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مبني على موافقة الدول، وال يمكن فرض أية قاعدة قانونية عليها إنه قانون إرادي  -3

 دون رضاها.

 الحرب مباحة )بشرط أن تكون "عادلة" وعدم استعمال بعض أنواع األسلحة(. -4

، بدأت السيطرة الحصرية ألروبا على العالقات الدولية وعلى 1920اعتبارا من العام 

تدريجيا، ليحل مكانها ما يمكن اعتباره ظهور القانون الذي ينظم هذه العالقات، بالزوال 

 مجتمع دولي متجدد وأكثر عالمية.


