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أساس اإللزام في القانون الدولي العام : الفصل الثاني 



فيهاتلخيصيمكنوالتيعدةنظرياتبروزإلىأدىقدالدوليالقانونفيااللزاممصدران:مقدمة

المدرسةوvolontarismeاإلراديةالمدرسةالطبيعية،المدرسة:المدارسأوالنظرياتمنمجموعة

objectivismeالموضوعية



الطبيعيالقانونقواعدوفقالمتبادلةعالقتهافيتسيرالدول✔

،الذاتعلىالحفاظحق)للدولاألساسيةالحقوقنظريةمنتقترب✔

(الغيرمعالتجارة،االحترامالمساواة،،االستقاللالبقاء،حق

وقحقتبدأعندماوحقوقهماالفرادحرياتتتوقفالداخلياالطارفي✔

بطريقةتتعدلاألساسيةالدولفحقوقوعليهاآلخرين،وحريات

متبادلة 18-17ق

المدرسة الطبيعية



:النظريةهذهسيئاتمن

النظامتطورعلىيساعدوالمنطقيغيرامرالحقوقهذهعددتحديد✔

.الدوليالقانون

أوةسياسيبصبغةمقوالتسوىالحقيقةفيليساألساسيةالحقوق✔

قانونيةتصبحانترقىالمبادئ

.شخصيةصفةذاتبأفكارأحياناتختلطاألساسيةالحقوق✔

اقوباتفاحتياطيةبصورةإالإليهالرجوعالدوليالقضاءعزوفعمليا✔

.المعنيةاألطراف

18-17ق

المدرسة الطبيعية



الدولةإرادةعلىحصريامبنيالدوليلقانونا✔

ظاميونعلنيوبشكلصنعهافيساهمتالتيبالقواعدإالالدولترتبطال✔

.مختصةأجهزةقبلومن

إرادتهابنفسهاتحددالدول✔

اإلرادة المنفردة

المدرسة اإلرادية



:النظريةهذهسيئاتمن✔

منعيشيءالألنهالقانونيالضمانوعدماستقرارالالمنلمزيدالمجالفتحإمكانية✔

يناسبالالدولياالتفاقأصبححالفيوتنسحبتتنصلأنمادولة

.(وهميةإلزاميةصفةالدوليالقانون)مصالحها

Autolimitationالدولةإلرادةالذاتيالتحديد✔

مصلحة:مثال،ذلكإلىتدفعهامصالحهاألنإرادتهابنفسهاتحددبأنتقبلالدول✔

.الدوليالتضامن

وجدالعامالدوليالقانونإن»،«فوضويةطبيعةذوالدوليالمجتمعإن»:jellinekحسب

.«الدوليالقانونلخدمةالدولوليسالدول،لخدمة

اإلرادة المنفردة

المدرسة اإلرادية



وحدةأومشتركةارادةأواإلراداتاندماجتعنيالتيالجماعيةاإلرادةنظريةأصحاب✔

القانونمصدرتكونأنيمكنهادولعدةأولمجموعةالمشتركةاإلرادةوحدهااإلرادة

.العامالدولي

إرادةنتيجةبلمنعزلةإراداتنتيجةليسلكنهإرادةأساسعلىينشأالدوليالقانون✔

.للدول

اإلراداتاندماجأساسعلىيقومالعامالدوليالقانون✔

علناإماتتحققالجامعةاإلرادةهذه،الخاصةاإلرادةعلىتتفوقالعامةاإلرادة✔

.العرففيضمنياأوالمعاهداتفيوبوضوح

:خالصة القول ✔

ث عن التفسير اإلرادي ذاتي ومزاجي يبقى هشا وغير ثابت مما يستدعي البح

أساس آخر للقانون الدولي

اإلرادة الجماعية
Trieppel  et Anzilotti

المدرسة اإلرادية



:الموجهةاالنتقادات

ساهمتالتيالمشتركةباالرادةبالتقيدالدولةشعوربمدىمرتبطااللزامصفة:نسبيتها

تكوينهافي

عليهااالنقالباحترامعدممسالةاالطارهذافييمنعالالذيالشيء

:خالصة القول ✔

ث عن التفسير اإلرادي ذاتي ومزاجي يبقى هشا وغير ثابت مما يستدعي البح

أساس آخر للقانون الدولي

اإلرادة الجماعية
Trieppel  et Anzilotti

المدرسة اإلرادية



نظريات القانون الدولي العام 

:يعتمد القانون الدولي العام، على عدة نظريات، ومنها

نظرية اإلرادة المنفردة 

أحد تشير هذه النظرية إلى أن لكل دولة سلطة كاملة على نفسها تقيدها بقواعد القانون الخاص بها، فال يستطيع✔

انوني فرض سيطرته عليها للتقيد بقواعد القانون الدولي العام، وال يحق ألية دولة، أو جهة أخرى، توجيه أي نص ق

دولي لها،

وواجهت هذه النظرية نقداً؛ ألنها تخالف أساس القانون الدولي العام، والذي ينص على جعل جميع الدول ملتزمة✔

.بأحكامه القانونية، وأيضاً تؤدي هذه النظرية إلى إلغاء وجوده



المتحدةاإلرادةنظرية

م،العاالدوليبالقانونللتقيدالعالمدولمنمجموعةقبلمنعليها،المتفقاإلرادةأنإلىالنظريةهذهتشير✔

واعدبالقالتقيديتموبالتاليعليها،المفروضاإلجبارأنواعمننوعأيوجوددونبإرادتها،الدولهذهعنصادرة

.الدولبينتبرمالتيبالمعاهداتالمرتبطةالقانونية

ً تعدالالنظريةهذه✔ :مثلرى،أختشريعيةمصادرعلىتعتمدوالتيالعام،الدوليالقانونأحكامبكافةكامالً التزاما

الدولية،القرارات

العام،يالدولالقانونتطبيقعدمإلىتؤديألنها؛(المنفردةاإلرادةنظرية)كسابقتهاللنقد،النظريةهذهتعرضت✔

.أحاكمهمنجزءاً يطبقبلصحيح،بشكل



الدولإرادةخارجموجودةالدوليللقانونالقانونيةالقاعدة✔

الدولةإرادةعلىويعلويسموخارجيمبدأ✔

االجتماعيللنظاموأساسياضرورياكونهمنالموضوعيةقيمتهيستمد✔

والحقالعدلمعمتوافقا

:القولخالصة

العامالدوليالنظامفيالعدللتحقيقوالساميالنبيلالمبدأهذارغم✔

كاملةتبنيهايمكنالالواقععنبعيدةتعتبرفالنظرية

Grotius - de Vattel-
de Vitoria,  Suarez

المدرسة الموضوعية



مستقلةبإرادةيتمتعسامياكائناالدولةاعتبارمنالتخلص✔

الصافيالقانوننظريةعلىيقومللقانونجديدمفهوماحالل✔

للقواعدالهرميالنظامأوالمعياريةقانونعلىتقومااللزاميةالقوة✔

هويوالذالمتعاقدينشريعةالعقد»فيتتمثلالنموذجيةفالقاعدةهلسنحسب✔

وتطبقتحترمأنيجببحريةالمعقودةالمواثيق»المصدرعرفي

:القولخالصة✔

ةالقاعدالنالمجردةالفرضيةجدوىإثباتعلىقادرةغيرالمعياريةالنظرية✔

فرضيةبدورهاهيالسامية

عتبر رغم هذا المبدأ النبيل والسامي لتحقيق العدل في النظام الدولي العام فالنظرية ت

بعيدة عن الواقع ال يمكن تبنيها كاملة

Hans Kelsen

المدرسة المعيارية 

(نظرية القانون الصافي)



الدوليالمجتمعاعتبارفكرةوالتتقبل«الدولةشخصية»منالتخلص✔

✔Duguitأواإلجتماعيةالحياةنتيجةهوبلالدولةإرادةنتيجةليسالقانون

واقعفينجدهاللقانوناألساسيةالقاعدةإن.المجتمعفيالحياةضرورات

األفرادبينوالتكافلالتضامن

ليشملصيغتهيوسعفهواإلجتماعيالتضامنواقعةعلىنظريتهscelleيبني✔

وهوالناسأوللشعوبالعالميللمجتمععامقانونووجودالدولي،المجتمع

عنلبمعزيتشكلبذلكفهوالدولوليسالناسقانونويدعىالبيولوجيالقانون

.الدولةإرادة

:القولخالصة✔

ولةالدالنخياليةوالواقععنبعيدةفهيجاذبيتهارغماإلجتماعيةالنظرية✔

.العامالدوليالقانونتكوينفيهامدوراتلعبمازالت

Léon  Duguit - Georges 

scelle

الموضوعية االجتماعية



:   خالصة هامة✔
المادة مازالت في تطور مطرد



الداخليوالقانونالدوليالقانونبينالفرق:الثالثالمبحث

:الداخليالقانون

رق،الطُ بشتّىالقانوناحترامأجلمنعليهمويهيمناألشخاصيُرغمأنشأنهمنإذوطاعة،امتثال  قانون

.األمرلواقتضىالمختّصةوالجهاتاإلداريّةاألجهزةإلىاللجوءأومعهم،القّوةاستعمالطريقعنتكونوقد

:الدوليالقانون

باإلدارةاالتصاليتمّ حيثالدول،بينتعاون  وفقالقانونهذاينشأإذدولي،مستوىعلىتنسيققانونيُعتبر

.عليهاختُلففيماأحقّيتهاعلىبلد  لكلّ الُمحافظةمعمنها،أعلىسلطةأليّةتخضعالاإلدارةهذهكونالعليا،



الموضوعيالمذهب✔

أوةاإلنسانياإلرادةنطاقخارجالدوليةالعالقاتبقانونااللتزامأساسعنالمذهبهذايبحث✔

.الطبيعيالقانون

األشخاصإرادةعنمستقلةخارجيةعواملعنينتجمابقاعدةالتقيدأنيعتبروندعاته✔

.الدوليةالقانونيةللقاعدةيخضعونالذين



:ينقسمون في دعوتهم إلى عدة مدارس أهمها✔

نظرية تدرج القواعد القانونية أو نظرية القانون الخالص1.

النظرية القائمة على مبدأ التوازن الدولي2.

نظرية التضامن أو الحدث االجتماعي3.



نظرية تدرج القواعد القانونية أو نظرية القانون الخالص

.قال بها الفقيه النمساوي هانس كلسن وتبعه في ذلك مواطناه فردروس  وكونز

:مقتضيات نظرية  تدرج القواعد القانونية

غير مرتبطة بالعوامل ( Normes)القانون هو مجموعة من القواعد أو النواميس المجردة الخالصة ✔

.االجتماعية

قانون لكل نظام قانوني قاعدة أساسية تنظم أحكامه وتضفي عليها الصفة اإللزامية والدولة حسب كلسن هي ال✔

.وال انفصال بينهما على عكس ما جاء به تربيل الذي أكد على إخضاع الدولة للقانون

ألساسية القاعدة االقواعد القانونية ال يمكن تفسيرها سوى بإسنادها إلى قواعد قانونية أخرى تسمو عليها الى ✔

التي تشكل رأس الهرم



:االنتقادات الموجهة لنظرية تدرج القواعد القانونية

تستمد نظرية كلسن مبنية على االفتراض والخيال، افتراض وجود قاعدة أساسية ،هذه القاعدة األساسية التي✔

منها بقية القواعد قوتها اإللزامية

.حسب فردروس العقد شريعة المتعاقدين  أو قاعدة قدسية االتفاق و الوفاء بالعهد✔

إذ لم تبين من أين تستمد بدورها قوتها اإللزاميةتعتبر هذه القاعدة األساسية  ناقصة ومبثورة ، ✔

هدات قاعدة ال تقوم إال إذا تحققت بعض الشروط المفروضة لصحة انعقاد المعا’’ العقد شريعة المتعاقدين’‘✔

.كحسن النية ومشروعية الغرض



النظرية القائمة على مبدأ التوازن الدولي

مقتضيات نظرية التوازن الدولي

فكرة التوازن الدولي فكرة أوجدتها ظروف السياسة األوروبية إذ قصد من ورائها الحفاظ  على ✔

الوضع القائم

.ووسيلة لتأخير االنفجار والحفاظ على السالم✔

تقضي منع اندالع الحروب من خالل تكثل مجموعة من الدول لمواجهة توسع بعضها على حساب ✔

.بعض

رنسا تبناها  هنري ريسنجر حيال أزمة الشرق األوسط، ملك إنكلترا  هنري الثامن حيال نزاع ف: األمثلة

مع االمبراطورية



االنتقادات الموجهة لنظرية التوازن الدولي 

م لصالح الفكرة ال تصلح العتمادها كأساس للقانون الدولي ألنها ال تستند إلى أي رادع أخالقي فإن لعبت اليو✔

دولة ما ، قد تلعب غدا ضد مصلحة نفس الدولة

.  الحفاظ على مصالح الدول الكبرى✔

.غموض مصطلح المصلحة✔



نظرية التضامن أو الحدث االجتماعي

وجورج سيل. نشأت هذه النظرية في أوساط الفقهاء الفرنسيين ، وأول من جاء بها العميد ليون دويغي✔

.ينرافضا لمبدأ سيادة الدولة وإرادتها الخالقة وشخصيتها القانونية فالدولة تضعنا أمام أشخاص طبيعيين عادي✔

فراد القانون الذي يسبق ويعلو على الدولة هو القانون الموضوعي الناتج عن ضروريات التضامن االجتماعي لدى األ✔

.في المجتمع

.وجدت مجتمعات وجدت القواعد القانونيةمن المستحيل فصل المجتمع عن القانون فحيثما •

ليحكم كما أن التضامن االجتماعي يحكم العالقات بين األفراد من أبناء المجتمع  الواحد فإنه يمتد إلى خارج هذا المجتمع•

.العالقات بين المجتمعات



لمجتمعاتامختلفيؤلفونالذيناألفراديقينفيأساسهاتجدالدوليةمجتمعيةالبينالقواعدإن»:دويغي

.«المجتمعاتمختلفأعضاءبينبلالواحدالمجتمعأعضاءبينفقطليسيوحدالذيللتضامنووعيهم

:ومؤداهااالجتماعيالحدثنظريةفبرزتوطورهادويغيالعميدفكرةسيلجورجتبنى•

لوالعمأفرادهابينالتكاملتأمينعلىتحملهابهاخاصةقواعدلهايكونأنيحتمجماعةكلتكوينإن»

«إنمائهاعلى

حكمهاونفسهاتفرضالتيالقيودتلكأياالجتماعيالحدثهوالدوليالقانونذلكفيبماقانونكلأساس

شعورالذاعمتىقانونيةقواعدالىتتحولالقيودوهذه.بينهمفيماللتعاملوتدفعهمجماعةكلأفرادعلى

.وبقائهمجتمعهمحياةعلىللمحافظةلهاالمجتمعأفرادخضوعضرورةمناإللزاميةوتكتسببها



:االجتماعيالحدثلنظريةالموجهةاالنتقادات•

قانونالبناءفيهاموعنصرتاريخيةحقيقةألنهاالدولةبمفهومكثيرااستخفوامؤسسوها✔

الدولي

بعدبهيعترفلمبهالمتزايداالهتمامرغمالفرد•

ألفرادابأنويقوليضمنفمنوالتضييقالدقةعدممنشيءفيهاالجتماعيالتضامنضرورة•

جماعاتهم؟الحتياجاتالكاملوالوعيالواضحةالرؤيةدائمايمتلكون

تضامنالنحوبالضرورةتدفعالالتيالبشريةبالنفسالمتصلةواألخالقيةالماديةالحاجات•

.الهتلريةبهقامتماوهذاالعامبالرأيالتغريرإمكانيةاالجتماعي،



:خالصة القول

بهاولالقبوإلىواألفرادالمجتمعاتحياةواقعإلىالنظرياتأقرباالجتماعيةالنظريةتبقى✔

.التعديالتمنمجموعةإدخالشرط

قيامبضروراتوالدولاالفرادإحساسهوإلزاميةالدوليالقانونقواعديجعلالذيإن✔

.وعاديةدائمةعالقات



قبلمنبهاواالعترافنفسهابفرضتنتهيوأخالقيةاقتصاديةبيولوجيةطبيعةمنضروراتنهاإ✔

تضعهايالتالقواعدوإشباعاكتشفاهاالدولوعلىبالمجتمعاالتصالوثيقةألنهااالجتماعيةالسلطة

التيهيالضروراتوهذهالضروراتعنعزلهيمكنالالمجتمعمعيتحدفالقانونتأثيرهامن

.شرعيتهعليهتضفي

لحسيةاالضروراتعلىبلفقطاالجتماعيةالضروراتعلىيرتكزالالدوليالقانونبقواعدااللتزام✔

.اإلنسانيةالمعنويةوالعقليةالمادية



العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي

العامالدوليالقانونلدراسةبالغةأهميةالوطنيوالقانونالدوليالقانونبينالعالقةتكتسي

بينمااالراديةنظريةالتتبنىالتي،الثنائيةالنظريةتسمىاالولىنظريتانتبنييتموواقعيا

الوحدانيةإلىالنظريةالموضوعيةتقودنا



الدوليالقانون 

القانون الداخلي

المساواة في السيادة بين الدول✔ تفوق الدولة✔

المساواة بين الرعايا التابعين✔

مبادئ اساسية

عدم وجود مشترع متخصص✔

المركزية القواعد لكن القانون ✔

المطبق على الدول

ايا يفترض تطبيقه على بقية رع✔

القانون

ع المشترعون المتخصصون لكن م✔

باقي القانون التعاقدي

ابق التسلسل الهرمي للمصادر يتط✔

مع تسلسل الهيئات

تكوين القانون

قضاء اختياري الشرطة✔

لكنه منع استخدام القوة✔

لكل صاحب دعوى قاض شرطة ✔

عقوبات منظمة✔

تطبيق القانون



النظرية الوحدانية

نظاماكوهنلآلخرتابعأحدهماولكنمختلفيننظامينوالدوليالداخليالقانونيعتبرانوسلكلسن

لقانونلأولويةمعأحاديةأوالداخليللقانونأولويةمعأحاديةنرىانويمكناآلخرعلىويتفوقيسمو

.الدولي
:الداخليللقانونأولويةمعأحادية
الداخليالقانونمنمشتقالدوليالقانون

.للدولةخارجيعامقانونسوىليساألخيرهذاوأنالدوليالقانونعلىويتفوقيسموالداخليالقانون
.الدوليللقانونمطلقونفيالفوضىالىتؤديالنظريةهذه

:الدوليللقانونأولويةمعأحادية
وبانهماذإلىوتدعوالداخليالقانونعلىويتفوقيسمواألخيروهذاالدوليمنمشتقالداخليالقانون

موحدعالميقانونفي



النظرية الثناىية

تساويينمقانونيننظامينالداخليوالقانونالدوليالقانونيعتبرانتريبلوانزوليتي

.اآلخرالقانونعملمجالفيقانونأياليتدخل:ومنفصلينمستقلين
الداخليانونالقفيومطبقةصالحةوتبقىالدوليالقانونمعالتتوافققوانيننجدأنيمكن

القانونلىإمسبقاتحويلهافيجبالداخليالصعيددوليةعلىقانونيةقاعدةأيتطبقلكي

االستقبالتسمىاآلليةوهذهالنشرطريقعنالداخلي

النظامين منفصلين وإمكانية التواصل الوحيدة بينهما هي ما يرسل أو يحول : خالصة

اآلخر


