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القانون   مرة    -نشأ  إلى ضرورة    -  أول  اإلنسان  تجلت حاجة    ،االجتماععندما 
االجتماع بطبيعته    ىدعاستو   ؛وعدم قدرته على العزلة واإلنفراد بحكم فطرته األولى

أمور   في  والضبط  التنظيم  التجمع   ؛كثيرة    ضرورة  مكونات  بين  التوازن  لتحقيق 
األول يخبرنا   ؛اإلنساني  لم  التي  األولى  البشرية  الجماعة  ظهور  كان  ثم  ومن 
انًا وزمانًا وتكوينًا، بل إن ظهور الحاجة إلى وجود أكيدة عنها مك  التاريخ بمعرفة  

  يعد ال يزال    ؛القواعد التي تنظم العالقات ما بين أفراد المجتمعبحسبانه  القانون  
 ...الحديث عنه وما من قول  فصل  فيهسرًا آخر كثر 

القااالن   الااطب  فيااي ةاام  يعاامن مااال  هاا  ماا  مق مال  ااال  ممااال ش  ااه أناا      و 
مك نال  ال األخر؛ وهاطا  ماري  يارب  اان الالقا القالن ننام كالةاما؛ كاللقاالن   وكطله سالئر  

ال ست رب  القالن   التجالرب  القالن   الجزائم  قاالن   الهم.... ا. عتها اهال  لان مفااي 
قالن   ةم  ّب  يعمن كالنت؛ ةلق ل قالن   الجالذ نام  قاالن   ال،اا  قاالن   الفالقام  وقاالن   

 الفه....

قاالن  ن مل اال اسااتبار  الساا اللفاال  الااطب  لكما   والييعام التاام  يا   نا  ماال ماا  
علقم ال كماال  انا  لاالل القاالن   الا ولم؛  ذا  اال ت هاطي التيامنم؛ و و اكت      ا و 
اسا  اان لاهاا الطب  لا ر  أنا  مفار ال الييعام ال ولنام كا اال؛ وةي اال الا ول والمقاماالل 

ال ال ربنااااام الهاااااال ر  لاقاااااالرال  ال ولنااااام  والجمال اااااالل وال،نالناااااالل الينالسااااانم  اشلت،اااااالر 
الملقمااااالل ال ولناااام وياااار اللك مناااام  والقاااا م المااااعار  ةهانااااالا ةاااام ميااااالرال اله قااااالل 

 ال ولنم...
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أي   ؛قانون رضائي بطبيعته  –القائم اليوم  –القانون الدولي وبحسبان أنَّ 
للدولأنه   العام  الرضا  مبدأ  الطبيعي    ؛يقوم على  فمن  لذلك    -لذلك  أن    -تبعًا 

تتعدد مصادر هذا القانون بتعدد وسائل التعبير عن الرضا، والتعبير عن اإلرادة  
توافق   عن  تعبر  أن  إما  فالدول  ضمنيًا،  يكون  أن  ويمكن  صريحًا  يكون  عادة 

المعاهدات  ،إراداتها صراحةً  التعبير عن طريق إنشاء  تعبر    ،ويكون هذا  وإما أن 
ذلك عن   ويكون  العرف،عنه ضمنًا،  أو    طريق  أخر،  إلى مصادر  يرتكز  أنه  أو 

 يتبنى المزيد بحسب ما تقتضي الحاجات المتنامية للتنظيم الدولي المعاصر...

   الل عث    القالن   ال ولم  ليبالن  مجم  م م  الق ا   القالن ننم؛  نمال  
ال ولنم  تجر   األ خالص  م ض  م؛  خالطب  ملكا  قال  ب  ل عث     لالءن  ه  

ويل ض    م جي ال   ؛وم ض عنم لق ق ا  مل ال  لق قنم  كتيي    مراكز  لنهفي ا 
اللقالم القالن نم ال اخام  و ل مال نتل ث      , وهلال  شب  القالن   ال ولم اللتزامال  ا

عل الل عث  هطا  ةإ   و لكا  ال ولم لقنا  القالن    ةم  طالر  قالن نالا  صرف     ليبالن  
لج م   م  لزاميت   ش  الستثلالءال   وه   طله عتميز    القالن   ال اخام؛   اختنالريالا 

األص. ةم القالن    ةم لي     القالن   ال اخام  ن   لزامم  مل      ب    األص. ةم
ال ولم  ن  قالن   رضالئم, مال   ا الق ا   القالن ننم ال ولنم اآلمر ؛ ليث  اتزم ال ول 

 .. وم ل ل ال ول  كال   ان ليالب سنال   ال.  اشلتزام  مضم ن الو   قيراا  اللمث ل ل ال

ت مما  الونخلص  إنَّ  القول؛  إلى  ل  ةنشأقدم  الدولياألولى  ؛ القائم  لقانون 
كانت   السياسيةإنما  البيئة  ثم  الغربية  في  بتطورها,  ،  يمكننا  ولذلك  تطور  ال 

  –القانون الدولي  ف  ،الحديث عن نشأة القانون الدولي بمعزل عن نشأة السياسة
نرى   مهيمنة    نتاج سياسي صرف  -كما  دراسته "لحضارة " غربية   فإن  وبالتالي   ،

فيها  تفقد  بحتةً   ةً قانوني   مادةً  التي نشأ  الحقيقية   أضيفت   ؛اً سياسي  اً كيانه هويته 
القوى إليه   توازن  قواعد  تمليها  التي  للضرورة  القانونية  الخصائص   ، بعض 

 ط األمم والدول والحضارات.وقوانين صعود وسقو  ،وقوانين استخدام القوة
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وإذا كان صحيحًا السير في تقديم هذه الرؤية حتى منتهاها؛ فإنه صحيٌح  
تعليمية    بأبعاد   ولكن  أكاديميًة  مادًة  نقدم  أننا  أي  المقام؛  بحكم  نأخذ  أن  أيضًا 
األعزاء  طالبنا  نرهق  أالَّ  علينا  يجب  وبالتالي؛  األولى؛  الجامعية  المرحلة  توافق 

ي عميق؛ فلربما بدا لهم مقااًل عقيمًا في مقامهم هذا؛ ولذا وجب علينا بجدل  فكر 
 . لكل مقام  مقاالً من أنَّ األخذ بما قالت العرب 

؛ هذا   بآخر  انقصنا فيه   ما ادخرنا دونه   إنجازٌ أخيرًا...وليس  جهدًا؛ وال 
حقًا؛ وإذ نقدمه لطالبنا األعزاء في جامعة الشام الخاصة، وللقارئ الكريم؛ فإننا 
ندرك أّن الكمال غايًة ال تدرك، وأن السعي له مقصٌد ال يترك؛ ولذلك سعينا إلدراك  
ما اليترك أماًل أن ندرك بعضًا مما ال يدرك كله؛ بيد أن هذا ال يحول دون أيما  

بل مالح الكرام،  زمالئنا  من  إلينا  يهدى  أن  ...يمكن  انتقاد  أو   ، تصويب  أو  ظة، 
من  بقلب  ذلك  نتلقى  أن  فعهدنا  يومًا؛  الكتاب  هذا  يقرأ  من  وكل  أيضًا،  طالبنا 

و  الحقيقة؛  إلى  بالحق  يسعى  من  وبعقل  االختالف،  حق  يعتقد  يحترم  من  بيقين 
حينما قال الشافعي رحمه هللا    فهمه  " ما أؤتيتم من العلم إال قلياًل""؛ وذاك ما  هبأن
 ..."يبقى المرء عالمًا ما طلب العلم؛ فإذا ظنَّ أنه علم؛ فقد جهل"

 وهللا ولي التوفيق 

  

 جاسم محمد زكريــاد.  .أ
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 الفصل األول 
 مصادره   -ه خصائص   –تعريفه    : القانون الدويل 

 

 تمهيد: 

ــع الــدولي الــراهن ــه أن الواق ــا ال ــك في ــة  ــديدة الثــراء  -مم ــات الدولي إزاء العالق
يقضــي بضــرورة التفريــق بــين المســميات فــي خضــم  -والتنــوع والعمــق  والتنــاقض

ا تباكها؛ فما زالت مفاهيم "التنظيم الدولي"، والجماعة الدولية، والمجتمـع الـدولي 
والنظــام الــدولي العــام، تعــرا ضــمن دوائــر متداخلــة، تجعــل منهــا مترادفــات أو 

 1 ت المسمى في كثير  من األحيان.أسماء لذا

 Internationalهنــاك فــرن بــين "الجماعــة الدوليــة ال مــراء فــي أنَّ و 
community "  وبين المجتمع الدوليinternational society  ؛ "وقد انتبه

 
 نقر:  .  ي  الهزيز ملم  سرلال   اللقالم ال ولم الج ع  والشرعنم ال ولنم   ار الل ضم    -  1

.  . لالم  سافال  و .  الئشم را ب و . ص ح ال ع   المر  23م  ص 1993الهربنم  القالهر    
م  التفصي.؛  نقر:  . ص ح  . ولمزي ن  26م  ص1978الفبهم األولن   ار الل ضم الهربنم   

. و  .  18م  ص 1984ال ع   المر  قالن   التلقنا ال ولم  الفبهم الثاللثم   ار الل ضم الهربنم   
الهالمم اللقريم  ال ولنم:  الملقمالل  و  .  .  ام   راهنا   الهلالنم  المتل     ار    -  راهنا  األما 

مجتمع ال ولم : األص ل  .  . وضبال  ميروك  ال163م  ص  2000-1999الل ضم الهربنم   
.   27م  ص1994الجزائر     –والتف ر واأل خالص  القيا األول    ع ا  المفي  الل الجالمعنم  

. 9م  ص 1983 .  صالم الهفنم  القالن   ال ولم الهالم  الفبهم الثالننم  مفبهم جالمهم    ا    
 . جالسا ملم    .5م  ص 1985 .   راهنا  لم   ايم   ص ل التلقنا ال ولم  ال ار الجالمعنم   

زكريال  مف  م الهاللمنم ةم التلقنا ال ولم المهالصر:  راسم ةم اله قالل الج لنم لمي   الميالوا  ةم  
جالمهم  ي   مس    اللق     كانم  رساللم  كت راي؛  الهاللمنم   اللك مم  وةايفم  ه  1422الينال   

 . 24-23م  ص 2001
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الفقه إلى أهمية التفرقة بين الجماعة الدولية والمجتمع الـدولي؛ وهـي تفرقـة تجـد 
فلسفيًا واجتماعيًا في الفقه األلماني، الذي أقام منذ وقـت  طويـل  تفرقـًة لها أساسًا  

ونظـر إلـى الجماعـة بوصـفها وحـدة اجتماعيـة   2مستقرة بـين الجماعـة والمجتمـع،
تقوم وتستند إلـى إرادة أساسـية، وهـو مـا يعنـي أن الرابطـة الجماعيـة التـي تـرتبط 

د أفــراد هــذه الجماعــة في بهــا أفــراد الجماعــة، تســتند إلــى أساســيات تمــس وجــو 
حين أن فكرة المجتمـع تعتمـد علـى تصـور ذهنـي ونفعـي ألفـراده، أو بعبـارة أخـرى 

 3...الذي بدا ؛ يمثلها القانون الدوليإرادة مفترضة"

  

 
2   -See: Lauterpacht. H ,International Law, Collected Papers, Vol 1. 
General Works. Cambridge, 1970, pp 478- 489 and L. Oppenheim. 
International Law, 8th.ed. London. 1963. Pp -17-28. 

3  -    : والقضالء   نقر  الفق   ةم  ال ولنم:  راسم  الملقمالل  سرلال    ملم   الهزيز   .  .  ي  
م   1990ه  1410تمالم  اللخصالئص األسالسنم لاقالن   ال ولم اإل ارب  القالهر    ال وليي  مع اشه

الل ضم ومال  ه هال.    18ص الياا   ار  ةم وقت  الهالم  ال ولم  القالن     نقر:  . لالم  سافال  
 . ص ح ال ع   المر  قالن   التلقنا ال ولم  مرجع   .61م  ص1968م   الفبهم الثاللثم   الهربن

ص ولمزي ن 58-57سال ي   ةم   .  الهاللمنم  مف  م  زكريال   ملم   جالسا  التفصي.؛  نقر:  .  م  
التلقنا ال ولم المهالصر:  راسم ةم اله قالل الج لنم لمي   الميالوا  ةم الينال   وةايفم اللك مم  

 . 24-23  ص مرجع سال يالهاللمنم  
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 املبحث األول 
 تعريف القانون الدويل وتطوره التارخيي 

 
وظنفنالا وصفنالا مشتقالا  لالولت ال راسالل الهربنم  هريف القالن   ال ولم  هريفالا 

ومترجمااالا ةاام  لنااال  كثياار ؛ وماا  الشااالئع  هريفاا  وةقااالا لتاااه ال راسااالل؛  بناا  مجم  اام 
الق ا   القالن ننم التم  لكا اله قالل ال ولنم  ي  ال ول وس اهال م    اخالص القاالن   

وال اقااع    مثاا. هااطا التهريااف ش   فاام المضاام    4الاا ولم ةاام   قال  ااال المتبال لاام؛
علف ب  ان  هطا الهاا ال زير والمت اخ.  ةم مفر ا   و  وا   وإمكالننال    ولطله   الطب

وجاا     هلااالك  كثاار ماا  معاام  هريااف لاقااالن   الاا ولم عاا ور مهقم ااال لاا ل ال صاا  
 5وال ظنفم.

 
م خ. )) مق مم ةم القالن  ((  ملالضرال ملش ر  ةم مقرر ال نقر:  . جالسا ملم  زكريال     - 4

اإلس مم  الفتح  مه    والقالن     الشريهم  كانم  ةم  الثالننم  اليلم  لف ب  القالن  ؛   لن  راسم 
. ولمزي ن م  التفصي.؛  6-5م  ص 2015  – 2014ها   1436 – 1235  مشي  الهالم ال راسم  

  نقر: 
- LLOYD. Dennis, The idea of Law, Penguin Books. Great Britain 1964, 
pp 33-45. 

زكريال     - 5 ملم   جالسا  نقالمن  ولم   نقر:  .  الفريي  لن  ال ولنم:  الينالسم  ةم  الت از   مي   
الهرب ال،تالب  ا لال   الصال ر      سايام  راسالل  ةم  ملش ر  كتالب  ج ع ..؛      مشي   نيالنم 

التفصي.؛  نقر:  . 6-5م  ص  1/2009 الهفنم     ولمزي ن م   الهالم    .  صالم  ال ولم  القالن   
الثالننم   مفبهم جالمهم    الفبهم  المجتمع 22م  ص  1983 ا    قالن    .  .     المر   نيم  

. و .  لم       11-10م  ص  1988ال ولم المهالصر   ع ا  المفي  الل الجالمعنم   الجزائر   
الهربنم   الل ضم  الشيبالنم   ار  اإلمالم  ال ولنم  ل   واله قالل  ال ولم  القالن    ال ةال   ص ل 

 . 21-19م  ص 1998
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 املطلب األول  

 ماهية القانون الدويل 

 : وتأصيله تعريف القانون الدولي –أواًل 

االكتابات  معظم    اتسمت القانون  في  قدمت    لدوليالعربية  تعريفات   بأنها 
الغربيةله    متطابقةً  بضع وأصولها  في  الرئيسة  خصائصه  جمع  حول  وتالقت  ؛ 

عرضها؛ أساليب  تنوعت  يعرفه  6مفردات   هيف  صادن  الدكتور  إذ    بأنه:"أبو 
 منها   كل  حقون   وتحدد  الدول  بين  العالقات  تنظم  التي  القواعد  مجموعة
ويعرفه الدكتور فؤاد  باط:" بأنه مجموعة القواعد التي تهيمن على   7.وواجباتها

جماعة   أو  أخرى  دولة  مع  حيث عالقاتها  الدولي ومن  حيث وضعها  من  الدول 
ويعرفه المرحوم األستاذ الدكتور صالح  8دولية في سبيل تحقيق الخير المشترك". 

 
ةم  ر:   نق  - 6 المهالصر:  راسم  ال ولم  التلقنا  ةم  الهاللمنم  مف  م  زكريال   ملم   جالسا   . 

ومال    25اله قالل الج لنم لمي   الميالوا  ةم الينال   وةايفم اللك مم الهاللمنم  مرجع سال ي  ص  
 . لالم  سافال  و .  الئشم را ب و . ص ح ال ع  . ولمزي ن م  التبصي. والتفصي.؛  نقر:  ه هال

ال األولن    المر   الفبهم  الهربنم   الل ضم  الهالم   ار  ال ولم  .  .  39-38م  ص 1978قالن   
ملم  سالمم  ي  اللمي   قالن   الملقمالل ال ولنم  الجزء األول ا األما المتل     ار المفي  الل 

الثالننم    الفبهم  اإلسكل ريم   صم1997الجالمعنم   التلقنا  25   ال قال    اليهي   ملم    .  .
 ومال  ه هال. 19الجالمعنم لافبال م واللشر  اإلسكل ريم  ص  ال ولم  ال ار

الثالننم   نقر  .  ام صال         - 7 الفبهم  الهالم   ال ولم  القالن    مفبهم  ار نشر     هنف  
 . 3صم   1951  اإلسكل ريم  الثقالةم

 . 6ص   مشي    الفبهم الخالميمالهالمم . ةعا   بالط  اللق   ال ولنم     نقر: -  8
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وما   الدولي  المجتمع  م  ُتنظ  و  تحكم  التي  القانونية  القواعد  مجموعةعامر؛ بأنه "  
  9. المختلفة" أ خاصه بين عالقات من إطاره في يقوم

وألن الفكر الغربي ال يماري بأّن القانون الدولي هو من خالص إبداعه؛  
فإنه يقدم عددًا من التعريفات    10بحسبان أنَّ الدولة ذاتها اختراع غربي محض؛

 والقاصرة التي نستعرا بعضها في اآلتي:المتشابهة  

  الطب   القالن     »    بن   ؛ال ولم  القالن    صف ن   ب م    الطب  جرو ي س   هرف
   ان    فاي  اسا»   بن    هرة   الطب  كاي  مال     11«ال ول   ي   اله قالل    لكا

 
 الهربنم   الل ضم   ار  الهالم   ال ولم  القالن     سمال ر   مق مم   المر   ال ع   ص ح .   نقر:    - 9

 . 68 ص   م2007 القالهر  
10 - See: GELBER "G.H”, Sovereignty through interdependence, Kluwer 
law international, London, 1998, pp 44-55. 

 لفت  و رس الريالضنالل والفايفم والقالن   ةم  ول  ه يج ) و ه ج ( ةم ه ج  جرو ي س:  - 11
لي  . وامت ح سكاللنجر  سا ب  ال  يلم و الن  ان   وةم اليال سم والهشري  لقم  تق عر    ي 

( الطب  وجز أن  القالن   البلرب  و اةع    لريم البلالر  1604ل   ييب معلف  "لريم البلالر" ) 
التم كال الي    وبخالصم ه لل ا  الفر   م   ج. جمنع  الت،الر  ا  ت  التم  الير  الل  نت  تل م 

 ريشاي   هض الينالسيي  كالن ا لالنقي   ان ؛ خالصما ال زير       ي     البلريم  لن الشر  األقصن. 
 كال   الطب  المهالش  جرو ي س      لبس  سلم   الث اي   لرب  ةم  ال خ ل   ان  الهزم   ق   الطب

  لن    وكيليتيرنال   رسا   1633  وةم  ر    مياله   لن  لامخالطر  المهرض  المعل   وآوم   عتقالضالي 
  م    ائت ةالا    كثر  كال    -الف سفم  مهقا   ب    -جرو ي س  وكال   ةرنيال   ل م   لاي ي   سفيراا    الريس
   ا مالسيت     ل        م    ه ي   م    لمزرا    اا  لريشاي      ض   ة،م   اللالس   مع  مل   وآرائ    ة،الري
  ةم   لإلقالمم  كرييتيلال  الما،م  و  ت   كتب     ي   واليا م   الرالم   التمالس   لن    ال    1645  وةم

  الما،م   ل   ةر يت   لمالننال؛   لن  الاج ء   ان   م اةقت ال  لقم  ول،ل   الهفالء   ل   جزل    امالا     ط ال 
  م    كثيراا   جرو ي س  ةهالنن  الشالطئ    ان   اللقالرب  جللت   الصفم  ول،   ل به    لن  اليفر   مر
  ةم   وه      1645   ويفس  29  ةم   روست ك  ةم   نلب   وقضن    مري   اةتضالح   وم   الص مم   ه ل
  " لرريت "  ه لل    ل   وفرل   المالا   وستي   وسبهم  مالئتي   انقضالء  وبه   الهمر؛  م   واليتي   الثالننم
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 وة  ي.    «المتبال لم    قال  ال  ةم  وواجبال  ال  ال ول  لق      ل     التم  الق ا     مجم  م
 ةم   وواجبال  ال  ال ول  لق      ل     التم  الق ا     مجم  م  »    ن   ب    هرة   الطب

   ي    اله قالل   علقا  قالن     »    ن   ب    هرة   الطب  ور سا ب    «  المتبال لم    قال  ال 
 الطب  القالن   »   بن    هرة   الطب  و ربي.   «  واشنيجالم  الت ةيي    روح  م ة  الا   ال ول
  هرة   الطب  وانزيا  م   «  الميالوا    التالمم  ال ول  وبي   ةقط  ال ول   ي   اله قالل   علقا
  األسالسم   اللقالم  م   38  المال     وليب    «  ال ول  للمال م  القالن نم  اللقالم  »   بن 

 األما    هتيرهال  التم  واش فالقنم  الهرأنم  الق ا     مجم  م»  ال ولنم  اله ل  لملكمم
 »    ن ال  ل رنس  و هريف   «المتبال لم    قال  ال  ةم  ل ال  مازمما   المتلضر     و  المتم نم
 و هريف «.  المتبال لم   صرةال  ال  ةم  المتم نم  ال ول  جمال م  سا ك   ل     التم  الق ا   
   قال  ال  ةم  ال ول   لكا  الطب  القالن     م   الفرع  ذله  »  ال ولم  القالن         ستروب 
 المبال ئ    ل ب   الطب  القالن نم  اللقالم   »   ن    سي.  ج ر     ة ر    خيراا   و«.  المتبال لم
 12ال ولم«. لامجتمع والملقمم الملشعم

نظام   أنه  على  توافقت  كثرتها  على  الدولي  القانون  تعريفات  أن  وال ك 
قانوني مجال عمله التنظيم الدولي؛ والتنظيم الدولي ليس كياناً ساكناً بل إنه كيان 
تنظيم  أمام  نكون  ما  وقت  في  أننا  أي  سريع؛  نحو  على  يتغير  متحرك  تفاعلي 

الدولي يشمل األ خاص   دولي معين ولكنه يختلف من وقت  إلى آخر, والتنظيم

 

  لن  المتل    ال ش الل  مل وب   وضع  1899  وةم  ر س    ميقط  ةم   مثالشا   ل     قالمت  1886  وةم
  لبهض    س ا  كتال     ب   ا تراةالا   الفضم    م    كاي ا   قيري   ان  شهالب   ةم  لاي م  ال ولم  المع مر
 ل يس    صر   –  اللضالر   قصم    ع رانت   واعرل  ول:   نقر  ".الما ك  لعبم"  م    الل   ةم   ال قت
    ها    ام:  مراجهم   ر          ام  ملم :   رجمم  اليال ع   المجا   م   الثاللث  الجزء   شر   الرا ع

  ه 1408  والها م   والثقالةم  لاتربنم  الهربنم  الملقمم  مع   اللتهالو    الجي.   ار  األولن   الفبهم
 . 318-314 ص  م 1988

مفبهم   - 12 األولن   الفبهم  الهالم   ال ولم  القالن    ل راسم  م خ.  الهثمالنم  سهي      نقر:   
 . 8-6 م  ص2003الي  كم  خ ا   طلجم  الم رب  
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إضافة  الدو  دولية  ومنظمات  دول  من  الية  كيانات إلى  من  الدوليين  لفاعلين 
 13سياسية واقتصادية وأفراد أحيانًا.

  الفيلسوف   إلى  International law  الدولي  القانون   تسمية  وترجع
بنتام  اإلنجليزي    1789  عام  نشر  الذي  مؤلفه  في  م   1832  -  1748  جيرمي 

األخالن  حول   مقدمة»  عنوان  تحت  التعبير   بهذا  يقصد  وكان«  والتشريع   مبادئ 
  .الدول عالقات تحكم  التي القواعد مجموعة

  اسا   ال ولم  القالن      ان  أنفاق       ضال  التيمنم    طي  األلمال   ويبخط 
Voalkerrecht  الافظ   التهيير   كال   وق  .  الفرنينم  العبالر    مالمالا    قال .  الطب   وه  

  التهيير   وه    «  األما   قالن     »   و «  الشه ب   قالن     »ه     قي.  م    ان   المتهالرف
 ال  لل ب   الفقن   ر س ا  و ان  ال ولم  القالن     ةق الء  ق امن  استخ م   الطب

 ال ولم    القالن      ب م  ال رب  الفق الء   ل    الماقب) « )  1640-1538  جروسي س»
  ب   droit de la guerre et de la paix خرم     لنالنال   ان    فاي  كال   الطب
 اسا   الهالم  ال ولم  القالن      ان    فاي  م   الفق الء  وم .    والياا  اللرب   قالن   

Droits des gens  م    كثير  التيمنم  هطي  استهم.  وق  .  اللالس  قالن     ومهلالي  
 

التلقنا   نقر:    - 13 ةم  الهاللمنم  مف  م  زكريال   ملم   جالسا  ةم   .  المهالصر:  راسم  ال ولم 
ومال    25اله قالل الج لنم لمي   الميالوا  ةم الينال   وةايفم اللك مم الهاللمنم  مرجع سال ي  ص  

الهالم   ار نشر  ال ولم  القالن    التفصي.؛  نقر:  .  ام صال       هنف    ه هال. ولمزي ن م  
مالل ال ولنم اللك منم  .  . ملن ملم   مصففن  الملق158م  ص1965الثقالةم  اإلسكل ريم   

.  . مفي  ملم     الب  35م  ص  1994الهاللمنم واللقالم ال ولم الج ع    ار الل ضم الهربنم   
الهربنم    الل ضم  الهال ر    ار  الفبهم  ال ولنم   .   .   راهنا  لم  55م  ص 1990الملقمالل 

يروك  المجتمع .  . وضبال  م26م  ص 1985 ايم   ص ل التلقنا ال ولم  الاا ار الجالمعنم   
الجزائر    الجالمعنم   المفي  الل  األول   ع ا   القيا  واأل خالص   والتف ر  األص ل  ال ولم: 

. و .     المر   نيم  قالن   المجتمع ال ولم المهالصر   ع ا  المفي  الل 50-49  ص1994
 . 45  ص 1988الجالمعنم   الجزائر   
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  وم  .  وويرها  1704  -  1776  وةال ي.   وكا بر  مال لز   ب    مثالل  ال،تالب المتق مي 
 سي.. ج ر    ال  بخطو   الطع  المهالصري  ال،تالب 

  القالن     ق ا      ان  لا شلم  ال،تالب    هض   استهما ال   خرم    يمنالل   وهلالك
 الجلس   قالن      ب  droit du genre humain  ةي ر   يكالل  اسمالي:  ال ولم

  الينالسم   القالن      ب  droit de la politique extérieure  منج.  وسمالي  البشرب 
  لاقالن      يمنم             روس   ر ب  وةم.  األسمالء  م   ذله  وير    لن  الخالرجم 

 عرم   ش  ول،ل .  Droit interétatique   ي  ال ول  اله قم  علقال، ن     ؛الهالم  ال ولم
   ن ال   ل، ن ال  droit international  األولن   التيمنم   استهمالل   م   ذله  مع   بسالا 

 .  قاي  م صفم ل ال  صبلت  و و م ا  ةق الا  استقرل 

  نظر   وجهة  مع  تتفق  -الدولي   القانون   -العربية  التسمية   أن  ويالحظ 
  قانونية   كوحدات  الدول  بين  للعالقات  أساساً   منظمة  قواعد  بصدد  أننا  بما  روسو،
إال    قانوني  كيان   لها  يكون   ال  التي  الشعوب  أو  بين األمم  للعالقات  وليس  سياسية،

 14تتبعها.  التي الدول خالل من

 القانون الدولي وبعض المفاهيم المشابهة: التمييز مابين  –ثانيًا 

 أـ  األخالن الدولية: 

األخالن   مبادئ  هو  األول  مستندها  بأن  تتميز  التي  القواعد  من  مجموعة  هي 
العامة، أو ما يمكن أن نسميه الميراث األخالقي المشترك لإلنسانية، وإن كانت  

الرغم من عملياً تحدد بخصوصية المبادئ األخالقية لكُل أمة  من   األمم,  وعلى 
إلنسان فرداً وجماعةً فإن االعتراف بإلزامية قواعد األخالن  إلى  يتها بالنسبة  أهم

 
ال  - 14 القالن    ل راسم  م خ.  الهثمالنم  سهي     مفبهم  نقر:    األولن   الفبهم  الهالم    ولم 

الم رب    التفصي.؛  نقر:  .  ام   . 5-3م  ص  2003الي  كم  خ ا   طلجم   ولمزي ن م  
 .ومال  ه هال 34   صمرجع سال ي  القالن   ال ولم الهالم  صال       هنف
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الدولية مازال بعيد المنال؛ إذ أن النظرة إلى ))األخالن الدولية(( مازالت في إطار 
أدبي مجرد؛ ولذلك ـ ربما ـ يمدح من يلتزم بها، ولكن تاركها ال تثريب عليه )أي  

 15و من المسؤولية(.ينج

 ومن أمثلة مبادئ األخالن الدولية: 

ةم  1 ملقمم  التم  ال ت  و  اللرب  ةم  مرا ال  ال  التم  جب  األخ قنم  المبال ئ   _
 ق ا   القالن   ال ولم اإلنيالنم.

   ال ول كالةم  مك      تهرض أل م كالرام    ؛ميال    ال ول المل، بم  مهلن_    2
و  مكالننال  ال   ق   ال  م مال  ا ت  لا ولم  وش  مك   الهال نم   الفينعنم  ال، ارث  م  

الهيكريم و  ةفم  الم    اشقتصال  م  واقهتي         م  2005م اج ت ال  مفر هال   الهاللا 
الص مالل   است  ةت  ل اهال   المالل  ف   ان وننينال   مل ال:  اللالمنم  ال ول   هض 

سيري ن،ال  و رةت هطي القالهر   السا )التي نالمم(؛ و  الت هطي ال ول  ن ال مل، بم  
ةم ملالطي كيرم مل ال و  ول ُ خرم   الت  ن ال مل، بم  الل،الم. كاللمالل  ف  كطله 
 مك  ذكر األ الصير التم مرَّل   ال س ال. الجل ب ال ربم ةم ال ش الل المتل    

ش سنمال ةم وش م "ني  ورلنالنز"  ليث ا ُتيرل  يتال  و ر األمريكنم التم ُ ِرةت  كال ريلال و  
الهاللا لميال    ال ُك.   تال ل المتل    ا اا مل، بالا  وةم كاال ش ال اللاللتي  هر ت  ول 

 16  لْيب استفال ت .

 
ال ولنم  رساللم  البه  األخ قم ةم قالن   اله قالل   نقر:  . سمير  ي  الملها  ي  الخاللي     - 15

 . 37-33م  ص 1988 كت راي  كانم اللق   ا جالمهم  ي   مس  
 ااهالرال الاا ها التاام رّو  األمريكياا   ل ااال  وا تيااروا  -م 2004 ااالم  – سااقفت هااطي ال،الرااام  - 16

 نفياااا ا الاااا ك ء اللصااااريي  ل ااااال ةاااام الهاااااللا ونهلاااام لقاااا   اإلنيااااال  وال  مقراطناااام ومرا ااااال  البهاااا  
ل ولم  و طاللات   رقام التا ل التام  ياترل   اال  مريكاال طا ي ا؛ الميامال  ةارا   اإلنيالنم ةم الهم. ا

اللم ذ  األمريكم؛ ليلمال  ذلت م عي  األمريكيي  الي   ا سكال  ني   ورلنالنز ا الطع  ن،يا ا مار ي ؛ 
ماار ا لمااال  صااال  ا ةاام اإل صااالر؛ و خاارم ألن ااا م اطلاا    مريكياا   ول،اال ا ))  لفااال  الهيياا  الااطب 
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_ مرا ال  ال ولم ةم  صرةال  ال لي  اللنم ةم  لفيط التزامال  ال ليث  صبح قال    3
 را ال  ال ولم ةم  صرةال  ال روح اله الم.قالن ننم ةم ميثال  األما المتل   و م

ةم  ال ولنم؛  األخ    مبال ئ  ال،ثير م   ان مال   ال ولنم  لن  اله قالل  و  م  ف ر 
 :  الن ننم مازمم  وم  األمثام  اي الق ا   القالن   ال ولم الهالم لتصبح ذال صفم ق

للرب  ل ي. مبال ئ األخ   ال ولنم المتهاقم  جرلن ا لن  _ مال ل ث  اللليبم  1 
قالن ننم؛  ذ  ا ق ا    )جلنف     لن  ا فالقنم  ةم  ةم  المم  م1864  ويل ال  المهّ لم   )

رب التم  ضملت ال ا فالقيتم المبال ئ الخالصم  مهالمام  سرم الل  و م1929و م1906
المتهاقم 1907و   1899(  )شهالب ال ولنم  األخ    ق ا    مهقا  اا  يا رل  م  

ووير   ال ولنم  الميالم  }اش فالقنالل   الللزا الل  مالقال    و  جلنف  نقالم  ةم  ال ولنم 
 17.{ 1977م  اليرو  ك لي   األول و الثالنم لهالم 1949األربهم لهالم  

القانون  قواعد  بين  ما  العالقة  حميمية  أن  هنا  به  التذكير  يجدر  ومما 
هما إلى  احدإب أثرًا إلزاميًا في اإلحالة من  الدولي و مبادئ األخالن الدولية؛ ال ترت

رى بسبب: اختالف النظام القانوني لكل  منهما، إال أن تاريخ العالقات الدولية  األخ
الحديثة يشير إلى سابقة كانت فيها إحالة ملزمة من قواعد قانونية إلى مبادئ 

 

..لمزي ن م  التفصي.؛  نقر:  . جالسا ملما  زكرياال  )) اساتثمالر القا م ا اليي  األ نض((.استق م 
ال،ياارم ةاام األزمااالل ال ولناام: ا اناام المااعامر  واشساات  ل والمقااالمر ((  ملالضاارال ةاام مقاارر   ار  
األزماااالل ال ولنااام لفااا ب اليااالم الثالننااام ةااام مالجياااتير التبهيااا. والتخصاااص ةااام اله قاااالل ال ولنااام 

 -2018هاااااا/ 1440-1439جالمهااااام  مشاااااي  الهاااااالم الجاااااالمهم  –  ا مالسااااانم؛ كانااااام اللقااااا   وال
 م.2019

17   - See: T. Meron, “The convergence between human rights and 
humanitarian law”, in D. Warner (ed.), Human Rights and Humanitarian 
Law: The Quest for Universality, Martinus Nijoff, The Hague, 1997, pp. 
99-106. 
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/ المادة  ما تضمنته  السابقة  الدولية؛ وهذه  اتفاقية فرساي   227األخالن  / من 
/ اإلمبراطور   1919عام  بمحاكمة  المتعلقة  النتهاكه    /  الثاني؛  غليوم  األلماني 

مبادئ األخالن الدولية السلطة المقدسة للمعاهدات، بيد أن أثر هذه المادة ذهب  
أن   بحجة  تسليمه  رفضت  إليها  لجأ  التي  الدولة  ))هولندة((  ألن  الرياح؛  أدراج 

 18!...وفقًا لقوانين هذه الدولة جرائم تعد  ائم  التي ُأدين بها، ال الجر 

 المجامالت الدولية: ب ـ 

يسري على قواعد المجامالت الدولية ما يسري على قواعد األخالن الدولية؛ فهذه  
القواعد على الرغم من رسوخ بعضها والتزام معظم الدول بقواعد المجامالت، إال  
لاللتزام  محددة  ومعايير  وجود ضوابط  بعدم  الدولية  األخالن  تشارك  مازالت  أنها 

مبدأ   سوى  قواعد  بها،  على  األحيان  معظم  في  يقتصر  الذي  بالمثل(  )المعاملة 
 19المجامالت الدولية. 

وال اقع      هال  مبال ئ األخ   ال ولنم     ائر  اإللزام القالن نم ةم  طالر   
اله قالل ال ولنم  ي  ال ول وس اهال م    خالص القالن   ال ولم؛  صالب هطا القالن   

الرك     مف جهات  كثير   كلالمن ال    ال  الء     لن   ال ولم  ليبالن   لاتلقنا  لقنقم 
اشةتراضم للنال  اإلنيال ؛ جهات مل  لالكمالا خاللنالا م  األ هال  اإلنيالننم ةم م اق  
الييب  ول طا  ال ولم  بسري,  القالن نم  اللقالم  عتلان   ال  .  علب م     كال   كثير ؛ 

ال واش فالقنالل  والق ا    الم اايي  مهقا  جالءل  _ربمال_  م   اللطال  خاللنم؛   ولنم 
 

القالهر      - 18 األولن   الفبهم  ال ولنم   الميالم  اللزا الل  قالن    ملم   تاا   لالزم   نقر:  . 
الجلالئم   ار    33م  ص  1994 ال ولم  القضالء  صاللح  يي    ليلي    راهنا  ومال  ه هال.  . 

القالهر     الهربنم   التفصي.؛  24-22م  ص  1997الل ضم  م   ولمزي ن  سمير  ي  .  نقر:  . 
 . 65-61  ص مرجع سال ي قالل ال ولنم  البه  األخ قم ةم قالن   الهالملها  ي  الخاللي  

الصبالح     - 19 سهال   المهالصر   ار  م   الريخلال  صفلالل  الجماللم   ةالض.  ملم    نقر:  . 
 ومال  ه هال . 33م  ص 1993ال، يت  الفبهم األولن  
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 لالوي  واضلم  هلن  اللمبال ئ اإلنيالننم الهانال المتمثام ةم اللي واله ل والميالوا   
المهالنم؛  كثر   م   ال،ثير  واسهم  لّم.  والمضم  مف  ماللن  مهقم ال  ان  وانف م 
م   يتفنع  فينق ال  ان  رض  لنيتبار  تفييرهال  وذله  لقنقت ال   ةم  ممال  هلم 

ن  آلنالل الهم. ال ولم  مال ةي ال قرارال الملقمالل ال ولنم ال اقع  وهطا مال  رجت  ا
 20 فينقالا لقال   ن   يا رل أنمال  ه  هم قال    ))ال م ض اليلَّالء((.

إال أن قواعد القانون الدولي تعتبر ملزمة وهذا اإللزام مصدره الرضائية؛ 
االلتزام قد   إذ أخذت الدول على عاتقها االلتزام بميثان األمم المتحدة علمًا أن هذا

األمن  نظام  تطبيق  حاالت  في  السيما  كثيرة؛  مواضع  في  سيادتها  على  يؤثر 
الجماعي، حينما يتحول االلتزام إلى إلزام ينفذ قسرًا، والخروج على قواعد القانون  
الدولي يجعل من الدولة المعنية مخالفة اللتزاماتها التعاقدية التي أبرمتها ووافقت  

 21لى المجتمع الدولي عبر االلتزام بما فرضه الميثان. عليها عند انضمامها إ

هلال؛   َّ  و  ذكري  معي ال ممال  ج ر  ل   ال ولم  القالن    ق ا    الخرو   ان 
واضلم ومل    ومت رجم   ي    الل سالئ. اليامنم لل. الملالز الل ال ولنم ال ار   ةم  

اليال الفص.  ال ص ل  لن  اا  المتل  ؛  األما  ميثال   م   اليال س  م   الفص.   ع 
لاقنالم   الترخنص  وص شا  لن  ال ولنم  صال   الا؛  الهق بالل  المتضم   ن اع  الميثال  
وهم  المالرقم((   ))ال ولم  والتم  يمن  ال  ا  المهلنم   ال ولم  ض    هم.  يكرب 

   األسالس    ق رنت الء اللرب البالر    وبطله   يمنم سنالسنم  الع استهمالل ال  قب ا

 
ال م ض المتهم  ممر آم  لاف ضن اليلالء ؛    1701   نقر:  . جالسا ملم  زكريال  القرار  - 20

 راسم ملش ر  ةم صلنفم  شاري  الي ريم )) صفلم آراء و  راسالل ((      ع م األل     تالريخ 
 م. 12/2006/ 24ها/الم اةي  1427/ 4/12
سال ي  ص نقر:    - 21 مرجع  ال ولنم   الملقمالل  ملم     الب   مفي   وضبال   25 .   .   .

ال  المجتمع  األول  مرجع سال ي  ص  ميروك   القيا  والتف ر واأل خالص   األص ل  .  66ولم: 
 ومال  ه هال. 44مرجع سال ي  ص  . سمير  ي  الملها  ي  الخاللي  و 
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م  ي    خالص القالن   ال ولم ه   سالس  هالق ب   القالن نم الطب  ل ض  ان  اله ق
الهال الهق   الالئنال ا لكم  ق ا    التهالق   مال     ك    مم وإمال     ك   جمالعنالا  وهطا 

 22اللاللتي   ك   رضالئنالا.  تالوةم كا

ولكننا نشكك باألساس الرضائي لقواعد القانون الدولي؛ ونرى أساسًا آخر 
بين طرفين غير  لإللزام هو عقد اإلذعان؛   تبرم  التي  العقود  وعقود اإلذعان هي 

ما يتمتع به أحدهما من مركز واقعي إلى  يين في المراكز الحقوقية؛ نظرًا  متساو 
قبولها  إال  اآلخر  ف  للطر  يمكن  وال  المسبقة  يضع  روطه  يجعله  مهيمن؛ 

 23جملةً أو رفضها جملة. 

 األخرى:عالقة القانون الدولي بالعلوم  –ًا لثثا

التاريخ ت العلوم األخرى مثل  الدولي وبين  القانون  بين  وجد عالقة وثيقة 
واال  واالقتصادنثر والكيمياء  والفلسفة  و بولوجيا  كعلم ؛  الدولي  القانون  بين  العالقة 

ومتشعبة وعميقة  واسعة  عالقة  األخرى  العلوم  من  بالنشأة    24؛ وغيره  ترتبط  إذ 
ل بينه وبين غيره من العلوم, وبالطبع فإن هذه األولى لهذا القانون وبالتماس األو

قربا تختلف  بعداً   ًً العالقة  تختلف ؛  أو  والتاريخ  الدولي  القانون  بين  فالعالقة 
الذرة    بعلم  الدولي  القانون  البيولوجيأبالتأكيد عن عالقة  الكيمياء  اوعلم  ؛ وعلم 

 ، قانون الدوليفالعالقة األولى أقدم واعرن بحسبان إن التاريخ اسبق واقرب إلى ال
لنشأته األولى  الصور  لنا  رصد  إن    ،ألنه  كما  بها,  مر  التي  المحطات  أهم  و 

 
22 - See: Brownlie. I, Principles of Public International Law, 5th Eden, 
Oxford. 1998, Pp 33-46. 

مف  م    - 23 زكريال   ملم   جالسا  ةم   نقر:  .  المهالصر:  راسم  ال ولم  التلقنا  ةم  الهاللمنم 
 . 428اله قالل الج لنم لمي   الميالوا  ةم الينال   وةايفم اللك مم الهاللمنم  مرجع سال ي  ص 

24 - See: Brownlie. I, op, cit., Pp 22-31. 
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بفصول التاريخ  زود  الدولي  التي   ً  كثيرة  ً  القانون  الكبرى  الدولية  النزاعات  من 
 تمخضت عنها حروب كبرى ذهب ضحيتها عشرات الماليين.

ال ولم   القالن    ار بفت    مال   قم  ةق   واليي ل جنال  والطر   ال،نمنالء  ها م 
ال،يرم   ال ولةم   الشكتشالةالل  المنال ع  وانهكالسال  ال  ان اله قالل  ي    ير    ؛هطي 

ال ولنم اللزا الل  ةم  واشكتشالةالل  اشخترا الل  اشستهمالل  و   ؛  ظنف  خ ل  م  
لقالن   ال ولم الت  ع   اللملتجالل التم  نتجت ال  اه اشكتشالةالل. ةممال ش  ه أن     ا

وا  القالن   ال ولم  جير  ؛  قي. هيرو نمال  ختا     القالن   ال ولم  ه  هيرو نمال 
  م سالوخالصم ةم مي ا  األ   ممنالئنن ان للظ مال   صات  لن  الها م اليي ل جنم وال،

و الل عنم ذله     الق ل  مث.  ايمك   م       ويري  وبي   ال ولم  القالن    له قم  ي  
 25  م: ب  مء م  التفصي. ةم ألخرم  ان   الها م ا

 ة: القة القانون الدولي بعلم السياسعــ 1

حقيقًة أكدها لينين يومًا    -ى سباب أخر ألحذرًا وخوفًا وطمعًا و   –يتجاوز كثيرون  
فال إنه سياسة((؛  تدبير سياسي؛  القانون هو   (( قال:  القانون حينما  بين  روابط 

دفة  أو ضرورة؛ إنها عالقة أصل وانتماء   اصموالسياسة؛ ليست وليدة تماس  أو  
القانون  دولة  في  معًا  وهما  ويحميه؛  اآلخر  يوجد  فكالهما  فتصبح ؛  ووجود 

وسيلة   اإلنسانالسياسة  لحقون  وضمان   وبناء   أعتى  نماء   في  معًا  وهما  ؛ 
أداة قهر   القانون  ليغدو  الطغيان؛ بل حتى في    الشموليات  وقمع  وسياج سياسة 

 حالة الفوضى يسود قانونها وتنهض سياستها.. 
 

ال ولم    - 25 المجتمع  قالن    ةم  ال جيز  زكريال   ملم   جالسا  ة،ريم     - نقر:  .  خ صم 
  ةم  INAلف ب ال ور  التلضيريم الثالننم  شر   ةم المه   ال طلم لإل ار  الهالمم    ملالضرال

م؛ ولتن الخمنس 2014/ 19/3ه الم اةي  17/5/1435 شر  ملالضرال ا ت اءا م  ع م األربهالء
الم اةي  1435/ 22/7 الشال كم: 22/5/2014ه  ةم  المه    صفلم  ملش ر   ان  م 

www.INA.org 
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من  من   القانونيون  واقترب  ؛  بحذر  القانون  الساسة  تبنى  ذلك؛  أجل 
؛   بوجل  حافظالسياسة  القانونية  والعلوم  السياسية  العلوم  بين  العالقة  أن  ت بيد 

متينة ؛   روابط  مساحات  على  وجود  من  والفعالية  مكنت  والتأثر  للتأثير  واسعة 
26المتبادلة؛ كانت أكثر بمرات  من العالقة بين السياسة والقانون.. 

وج   ةرع رئنس م  ةروع  اا الينالسم  هتم   ولعل من أظهر تلك الروابط  
ةم  راست   ان المل ج القالن نم وه )اللقا الينالسنم(؛ وه  الفرع نفي  الطب ع رس 

ل ست رب(؛ كمال    هلالك م ض ع  ان ق ر كيير م  األهمنم   لت ميمن )القالن   ا
م   ام ك.  اليافم   م عركز  ان   ) رعنم  م ض ع  وه   والقالن  ؛  ش  الينالسم 

اليافم  هلم   مشروعنم  لي      ةم  قضنم  الئ،م؛  والشرعنم  –ومشرو يت ال(؛ 
مهالني ال   ة م  رعنم    - ب يط  التزام ال  اللقالن    م م  اليافم   ب  م م  ست ريم 

التم  لكم ال مي     –؛ وةم ال ولم القالن ننم  طاللمال التزمت  اللقالن   والهكس صلنح
 يم  القالن    ان ال ولم؛ ويتيالوم  مالم  الجمنع؛ ةاللقالن   لنس     -سنال   القالن    

مجر    ا  لهم. ال ولم؛ ول،ل    ضالا الضمال  الطب  كف. لق   األةرا  ةم م اج م 
27ال ولم.. 

ينصب    إذلسياسية والقانونية،  دولي فرعًا مشتركًا بين المعارف ا_ يعد  القانون ال
من   بمجموعة  مرتبطًا  قانوني،  بمنهاج  الدولية  السياسية  العالقات  دراسة  على 
القانون  في  آمرة  قواعد  وجود  من  الرغم  وعلى  القانونية،  لقواعده  المصادر 

تهدف تحقيق واقع الدولي؛ فإن الكثير من قواعده ما زالت تبدو كمبادئ مثالية تس 

التفصي.؛  نقر:  . جالسا ملم  زكريال     - 26 األولن   لمزي ن م   الفبهم  الينالسم   مبال ئ  اا 
الجالمهم   الهالم   الي ريم   مشي   اشةتراضنم  م؛ ص  2013/2014هاا  1435-1434الجالمهم 

 ومال  ه هال. 25
الثالننم    نقر:    -  27 الفبهم  واللريالل   لالق    ال ست ريم  اللمال م  سرور   ةتلم   .  لم  

 . 23-21م   ار الشرو   القالهر   ص 2000ا ه1420
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دولي مثالي، مثل مبدأ حل المنازعات بالطرن السلمية، ونبذ استخدام القوة في 
 العالقات الدولية ..وغيرها.

_  ه ُّ نقريم ال ولم م  الم ض  الل المشتركم التم ع تا   ال  امالء الينالسم وةق الء 
 ال  ا    –كمال  قالل  القالن     ليبال     ال ولم هم مجتمع سنالسم  ي  ي القالن  ؛  و  

ال ولم والقالن      مال ؛ وهكطا عتضح م  خ ل مال  ق م الت اخ. ال،يير  ي   اا    -
 28الينالسم والقالن  . 

ال إنَّ  القول؛  إلى  نقدم  مما  ل  ةنشأونخلص  الدولياألولى  إنما  لقانون  ؛ 
ال يمكننا الحديث عن نشأة ولذلك    تطور بتطورها,، ثم  في البيئة السياسيةكانت  

نتاج    -كما نرى    –القانون الدولي  ف  ،القانون الدولي بمعزل عن نشأة السياسة
الحقيقية بحتة     ة  قانوني   سياسي صرف، وبالتالي فإن دراسته كمادة   تفقده هويته 

بعض الخصائص القانونية للضرورة  إليه    أضيفت  ؛سياسي  التي نشأ فيها ككيان  
ود وسقوط  وقوانين صع   ،وقوانين استخدام القوة  ،التي تمليها قواعد توازن القوى 

 .األمم والدول والحضارات

من أجل ذلك؛ حسمنا منذ أمد  بعيد  خيارنا باالنحياز إلى تلك الحقيقة؛ ثم 
عمدنا إلى جالئها في دراساتنا وأبحاثنا؛ بعيدًا عن رياء الحياد الذي تزعمه بعض  

تبني تلك الحقيقة؛ إذ ترددها في  الدراسات التي وقعت في تناقضات  جمة ؛ نتيجة  
عن تطور   ًً التحدث عن تطور قواعد القانون الدولي بعيدا  -بتقديرنا    –  يمكنال

 
روبرل م . مالكنفر   ، ي  ال ولم   رجمم:   . لي  صهب  الفبهم الثالننم   ار  نقر:    -  28

 . 23م  ص 1984الهاا لام عي    يرول  
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وليس له وجود    ،أداة من أدوات السياسة  ن القانون الدوليأل ؛  الظاهرة السياسية
 29  أبدًا.وال يمكن الفصل بينهما  ،البيئة السياسيةفي إال 

 القانون الدولي والفلسفة:العالقة بين ــ 2

ولطله ش  مك    الها م   الفايفم  م  البهض    – يمن   يمنم  ب    - تق عر 
القالن   ال ولم كمال  تجان   يري  الفايفم ةم  الفايفم, و تجان   اا  ش  ذا ول   ير 

 فرض نفي ال  ق    ان    ؛م   ا م القالن  ؛ ذله    الفايفم كرؤيم لاهاللا واإلنيال 
و  وق ا    ال ولم؛  خصالئص  القالن    وخصالئص و   خالص  ق ا    نج      لطله 

و  خالص القالن   ال ولم  هكس ةايف  اللضالرال الم نملم  ان الهاللا؛  .    كثيراا 
ه  نتال   القالئا  مالزال ا  صرو   ان    القالن   ال ولم    -ونل  مه ا    -م  الروا   

ةاي وانهكالس  ال رب  هلالك  لضالر   ان   نق ل  لطله  صح      و   م  ولن  ممنق فت ؛ 
ال ولم  ختا   الخت ف   لاقالن    ةايفن   ةم  لقالب  اللضالرال  م اقع  ملق مالل 

 30  التالريخ.

 عالقة القانون الدولي باالقتصاد:ــ 3

يعد علم االقتصاد من العلوم المؤثرة على بنيه الدولة وعالقاتها بالدول،  
الدول قوة  ما  نحو  على  يحدد  االقتصاد  إن  الدولية  ةبل  فومكانتها  االقتصاد ؛ 

التاريخ, كما  التي حركت  الكبرى  بقوة في األحداث  بمختلف مكوناته كان حاضرًا 
وكذلك  31؛المحطات الفاصلة في نشأة وتطور القانون الدوليفي كان حاضرًا بقوة 

 
ةم    - 29 المهالصر:  راسم  ال ولم  التلقنا  ةم  الهاللمنم  مف  م  زكريال   ملم   جالسا   نقر:  . 

 . 12-9مي   الميالوا  ةم الينال   وةايفم اللك مم الهاللمنم  مرجع سال ي  ص اله قالل الج لنم ل
 . 50-45 نقر المرجع اليال ي  مرجع سال ي  ص  - 30
 . وضبال  ميروك  المجتمع ال ولم: األص ل والتف ر واأل خالص  القيا األول    نقر:    - 31

؛ مرجع سال ي  ص :  . ملم  طاهت ال لنمم. ولمزي ن م  التفصي.؛  نقر61مرجع سال ي  ص  
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فكان   ؛الصراع على البحر األبيض المتوسط عبر التاريخفي  االقتصاد حاضرًا  كان  
،هذا البحر بحر الفينيقيين يوما وأو ك أن يكون   ،من الزمان ًً وبحر الروم حينا  ًً

إسالمي زمن  ةً بحيرة  التاريخ ما  ً  في  يزود  المتوسط  ضفتي  بين  الصراع  ..وظل 
منه   أبعد  كانت  دائمًا  ولكنها  االقتصاد،  بظل  استظلت  لطالما  دامية   بفصول  

 بكثير... 

لتن  و   التالريخ  ةم  الج ع  اإذا   لرنال  سمم  اللهاللا  مال     نج     ؛كتشالف 
اشقتصال  واستنفالن  و  مير لضالرال  ها  كالنت ةم هطا اإلطالر,  .    اشستهمالر  

و شريه    ل قتصال   تف ري  م علالا  كال   و  كالل   مرالا   وم    ))  ر لت (( مختا  
ظ.  و   ؛ ذله:     رك  ال ل  الشرقنم كالنت قالئ  اشستهمالر اشن،ايزب ةم آسنال  م مثا

اللروب   ةم  المبال ر   األسبالب  م   كال   لتن  م نملالا  )اللرب  ال،يرم  اشقتصال  
الثالننم( ال ربنم  واللرب  األولن  ةم ؛  ال ربنم  لالضراا  ق    كال   اشقتصال   كمال    

واستمر األمر   ؛المباللثالل والمع مرال والملفالل التم   ل  لن نش ء األما المتل  
   عل،ر البصمالل المميز  لاملقمالل ال ولنم   ٌي ل    ذ ش  يتفنع    ؛كطله لتن الي م

ال ولم   اللق   وصل و   ال ولم  اليله  مث.  وآاالرهال  اشقتصال  م  ال ول  سنالسالل  ةم 
 32.الجانم  ان اله قالل ال ولنم.

 

 

ومال  ه هال.  نقر:    44.  .  . ص ح ال ع   المر  قالن   التلقنا ال ولم  مرجع سال ي  ص41
ال ولم   لاتلقنا  الهالمم  لالقريم  ةق نم  بصيانم  ال ولنم  راسم  الملقمالل  الي م   جهفر  ي    . 

 ال  ه هال.وم 75ولألما المتل   وال كالشل المتخصصم والملقمالل اإلقانمنم  مرجع سال ي  ص 
 . 25-23مبال ئ  اا الينالسم  مرجع سال ي  ص  نقر:  . جالسا ملم  زكريال   - 32
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 املطلب الثاني 
 التطور التارخيي للقانون الدويل 

 

 الحضور العربي في تاريخ العالقات الدولية: –أواًل 

باالنغالن   تميزت  الدولية  للعالقات  األولى  النشأة  أن  المفكرين  بعض  يرى 
ـ بتقديرنا ـ غير صحيح؛ إذ كانت تلك العالقات حتى   33والمحدودية؛  إال أن ذلك 

؛ بل كان هنالك معاهدات  ينفي عمق التاريخ للدول األولى تتميز بغنى وتنوع كبير 
يعرف   بما  المحلية؛  السياسية  الكيانات  من  مجموعة  بين  أبرمت  حقيقية  دولية 

قبل    3100رمت عام  المدينة، وأول معاهدة دولية من هذا النوع أب  -باسم دولة
ميالد السيد المسيح بين مملكتين )أوم ولكش( العراقيتين، وهذه المعاهدة تضمنت  
أو عالجت موضوعات رئيسة تتعلق باألمن والتجارة والحدود، مثلها في ذلك مثل  

 المعاهدات الثنائية الحديثة. 

 هاي  تالريخ    وممال  ج ر التطكير    ا ةم هطا المقالم ا    التالريخ الق  ا وخالصم مال 
ال ولم الهربنم الق  مم  مك  قيمت   لن قيمي : قيا ه  التالريخ الطب وص.  ليلال  
رومالننم  و  ع نالننم  و  ق  مم  وربنم  مصال ر  ملق ل     مل   كييرن  جزءن  ةم  وه  
اللقنقم  ال ور  نق ل  بن ال  وفات  و   الةات      ايي  ولطله  مك      ع    م, 

ضر الهربنم الق  مم  س اء ةم جزير  الهرب  و ةم ويرهال الطب كالنت  تمتع    الل ا
 م  الم اط  األول لإلنيال  الهربم.

 
33 - See: Chris Brawn, International Relations Theory: New Normative 
Approaches, New York: Simon & Schuster International Group, 1992, pp 
225-236. 
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كثير   وأن   ق ال  نص.  لن   لا  الطب  التالريخ  ة    التالريخ؛  م   اآلخر  القيا   مال 
هطا  الثال ت     م   والخنالشل  الل قالئع؛  ي   ن   األسالطير  الللقالئي  ةي ال  اختافت 

و ل  الا م  التالريخ الطب وص.  ليلال؛  ذ  ،ش    التالريخ المج  ل ه       واراء ا  مقال ا
 ه  آخر    ال،ثير م  صلالئ  التالريخ المج  لم لا،نالنالل    البهثالل األاريم ع مالا 

لتن   الينالسنم الهربنم التم ن ضت ملط األل  التالسع قي. مي   سي نال المينح  
الباللثي       عرم  هض  ولطله  الم و ,  التالريخ  اا لقب  سال ل  لضالرال  هلالك 

وها مجم  الل م    ؛ ال ل؛ وها م   يم   ةم التالريخ الهربم )) الهرب البالئ  ((
سنالسنم   كنالنالل  و قالمت  التالريخ؛  ةم  م وام  ةم لقب  التم  ال ت  الهربنم  القبالئ. 
 تي    ِقرَّ لبهض ال  اللق   والملهم  و ن ال وصات  لن  رجاللن  انال ةم اليلالء والت، ي   

ال   ال،ريا  و بسنس  القرآ   ةم  ذكرها  ور   الطع   ق م  ال   ذله  مث.  م   الق يم,  ولم 
و ان الروا م  قام المها مالل المت اولم؛ ةإن  م  النقي     الهرب  قالم ا ةم  مالك  
كنالنالل سنالسنم   والشالم ومصر؛  الراة ع   الهربنم وب    الجزير   األولن ةم  وج  ها 

ا سيي.  مل ال  ان  لقنقنم  المتنالز  وم   هم  ولي  لمير  و ولم  مهي   لمثالل:  ولم 
 .. األمثام القريبم  ايلال مبال ر :  ولم   مر و  ولم الملالذر  و  ولم ال يالسلم

 المحددات الغربية لتاريخ العالقات الدولية:  –ثانيًا 

سؤاالً  علينا  يفرا  تاريخي  بتسلسل  السير  أن  المرتكزات   :مهماً   الواقع  هي  ما 
خالصم و نلال ش نقي.  ال ئ    ؟عليها في تحقيب مسيرة الزمنالتاريخية التي نستند  

التالريخ؛ وةقالا   ذ م    34لمل  ال وربنم صرةم    ذب   ءن اشستعثالر ال ربم  تلقيب 
المتهالرف  ان  وةقال لتاه المل  ال     قيا التالريخ  لن  ص ر  الريخنم و ص ر 
مال قي. التالريخ  ليث  قيا الهص ر التالريخنم   ورهال  لن الهص ر الق  مم التم  ي    
وسفن  ي   م  سق ط رومال و لت م  يق ط    يلالء رومال و لت م  يق ط ال, و ص ر ي

 
زكريال  مف  م الهاللمنم ةم التلقنا ال ولم المهالصر  مرجع سال ي   نقر:  . جالسا ملم     - 34

 . 40-39ص 
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ل عثم  ي   و ص ر  مع      صر    القيفلفيلنم,  و لت م  القيفلفيلنم   يق ط 
عرمز    ء و      35األن ار؛ التم  الل عثم؛  األوربنم  الفرنينم  الم  يل الل ضم   ال  اللث ر  
م  1789 ش    ولطله  للال   ال,  ش   قم  المل  ال  هطي  ةإ   ظالهر  ه   وكمال  م  

     التطمر ةم الليبال     وير  اه؛ مع األخط   الل عث    مل  ال  الريخنم لاهص ر
.  الل م انال ا لتن ةم م  التلقيب ال ربم لاتالريخ ش  قتصر  ان الهرب  ائمالا  

 36  .ال رب ذا  

إرثاً  بحسبانه  الدولي  القانون  نشأة  مفرداته صناعة خالصاً   غربياً   إن  ، وبحسبان 
التاريخ، في  سند  ال  آراء  هي  مبتكرة  كما   37غربية  السليم  العلمي  التحليل  وفي 

سنرى الحقا, ولذلك فإن دراسة القانون الدولي وفقا للمعطيات القائمة؛ تنطلق من  
دراسة المؤلفات العربية التي تواترت على اإلقتداء بمنهاج المؤلفين األوائل, وهو 

  38منهاج غربي صرف ليس فيه من العروبة سوى لفظ كلماته. 

الث الهق   م   ن العت وا ت اء  ولتن  المالضم  القر   ةم  القر     ؛الم   و بال ير 
والهشري  الج ع   اللال ب  الف،ريم   ج الل  ربنم    ()  الياللم  ,    ل  ق ر  ان 

 
35 - See: G. Schwarzenegger and E.D. Brown, manual of International 
Law, 6th ed, London. 1976, pp 16-32. 

 نقر:  . جالسا ملم  زكريال  مف  م الهاللمنم ةم التلقنا ال ولم المهالصر  مرجع سال ي    - 36
 ومال  ه هال. 41ص 

37 - See: Waldron, Jeremy J., "A Religious View of the Foundations of 
International Law". New York University Public Law and Legal, Theory 
Working Papers. Paper 278., March 23, 28, and 30, 2011, (2011), pp 
5-15. 

؛  قترب  لطر م  انتقال   قريبن وقتن    ةم القالن   ال ولم لتن  ربنم ظات مهقا ال،تال الل اله  - 38
اليلنم الف،ريم لاقالن   ال ولم؛  . ش عزال كثيري م  الباللثي  عاتزم   مال  يم ن   الللنال  ةم مقالربم 

 الجطور ال ربنم اشسته ئنم لاقالن   ال ولم و  اعنال  ال.  نقر اللال نم األولن ةم كتال لال هطا.. 
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م      انف قال  ال ولم؛  القالن    ةم  راسم  اا  م العر  لمل ال    لالول     عسس 
طالئفم   ان    الها م اإلنيالننم هم ميراث مشترك ليلم البشر  جمهي   ولنيت لكراا 

 و مجم  م  رقنم  و  قالئ  م مل ا, و ان الروا م     هطي الت ج الل المهالصر   
مالزالت ةم مرالا ال األول؛  ش  ن ال استفال ت     ها     نفي ال  شك.  الل  قرُّ  
   الجمنع  ألن ال ار ،زل  ان قراء  س ع   لام روث الهامم الطب  س ا     امالء  

ال المرال.  الينالسنم  ومف،رو   رب؛   اال   الخالرطم  ةم  الهربم  لال  ض  متميز  
وخالصم  المهالصر  ال ولم  التلقنا  الق ل     راسم  اا  ذله  مك   و ان  لاهاللا, 

 القالن   ال ولم  مك      يير ل ال  ان مل ري  مت ازيي  همال:

المحور األول: ينهض على المرتكزات التي سارت عليه الدراسات السابقة، والتي 
اإلقرا  من  بكل  انطلقت  عالمية  علمية  حقيقة  بحسبانه  القائم  الدولي  بالقانون  ر 

 مفرداته ومعطياته غربية النشأة والهدف والتكوين.

يؤسس  إذ  األول؛  المحور  لمرتكزات  مغايرة   خلفية   على  ينهض  الثاني:  المحور 
ويدرس العوامل المشتركة أو اإلرث المشترك لإلنسانية؛ في إطار تنظيم العالقات 

بين وحداتها السياسية في الدول والمجتمعات مستلهمًة خصائص األمم    المتبادلة
أو   إلغاء،  دون  منها  لكل  المساهمة  تظهر خصوصية  أن  يمكن  وهنا  والشعوب؛ 
للقانون   التقليدية  الدراسات  في  عليه  التعارف  تم  ما  خالف  على  إقصاء؛ 

 39الدولي.

 
جالسا ملم  زكريال  مف  م الهاللمنم ةم التلقنا ال ولم المهالصر  مرجع سال ي   نقر:  .    - 39

مميزاا    .48-44ص   ر  الا  هلال  نطكر  اللالس   نالءها؛  ج ر  لال     نبخس  ش  كلال   –وألنلال  وإ  
)) ... ر ال م اللقالم ال ولم الطب  يا ر    :ف،ر الهراقم ال كت ر سنالر الجمي.؛  ق ل أن ملا –نخاللف   

القر  التالسع  شر  ول  القالن   ال ولم الطب ش        ك   مها مالا ل م الجمنع  ةم  ضالعنف  
 ب  الطب صالغ القالن   ال ولم ها األوروبي   م  ضم  مال قالم ا    م   بسنيالل  الريخنم كيرم  
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 املبحث الثاني 

 خصائص القانون الدويل 

القانون الدولي من أكثر العلوم اإلنسانية التي تتنازعها الهويات ويتنازع فيه  يعد  
الدولي  القانون  القائم هو  الدولي  القانون  بأن  بدا األمر محسومًا  أصحابها, وإذ 

, ثم استمر النظام الذي أوجده  م1648الغربي الذي نهض منذ صلح ويستفاليا  
ة تزيد على قرنين مدين الدول األوربية لب   ؛ذلك الصلح هو الناظم للعالقات الدولية

دولية  هيرة مؤتمرات  تخللهما عدة  الزمن  العنها    نتج  ،من  من  معاهدات كثيٌر 
 40دولية التي أوجدت الركائز القانونية للتنظيم الدولي المعاصر.ال

 لكا    ؛الفتر  وب طا المهلن كال  قالن نالا  وربنالا خاللصالا ةم هطي  والقالن   ال ولم  
و   مشتركم   وربال  لخافنالل  وةقالا  أنمال  يل ال  اإلوريقم  ةم   تمث.  قالل  ول ال   را ال 
التلقنا     الرومالنم المينلنم,  ب     الي    م وخص صيت ال م   ال علم م   وإرا ال 

األوربنم  ال ول  نال ب  مقتصراا  ان  كال   اللقبم  هطي  ةم  ال ولم  والقالن    ال ولم 
لتن   ؛و  يتمر  البهض ةم اللقر ل طا القالن    ان  ن  ق  نمال و ف ر   المينلنم

ول،  هطي اللقر       صبم األماوص.  لن مرلام التلقنا ال ولم الهاللمم مع  نشالء  
ه يم مل    القالن     ي   ن ال    ؛ هكس  و راسم  ة ا  ةم  ال لي    اللقريم  هم  لنيت 

 

ةم التالريخ  ولتن مال  ضنف  ان ذله القالن   م   ضالةالل و ه ع ل  ولا  شالرك ةم ذله  ش  
 ا م   و   ب طرف آخر ةم الهاللا.. كمال ولنك  مها مالا لاجمنع؛  ب  الهاللا كا   ال ربي    نفي

لالقالم   الهاللا  قي ل  مهجبالا..  ب  مهلن:  ميتيامالا  و  صالوراا  و  ال ولم  القالن    ذله  قي.  ق  
 . سّنالر الجمي.  )) اللقالم ال ولم واللقالم الهاللمم((   لثي ملش ر ةم جري      ال ولم((.  نقر:

اله    )الزمال  الصال ر  تالريخ  1266(  األربهالء  2002/ 22/7   الزيالر   ومتالح  تالريخ  م  
 http://www.azzaman.com/azz/articles/2002/07/07م ةم م قه ال: 6/2/2007

40 - See: Waldron, Jeremy J., op, cit., pp 14- 26. 
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المالركيي      41؛ ال ولم ق م  وة مالا  ص ذ  نصالا  ال ولم  القالن    خالصم      رال 
وخالصم   م   مةم  وم ض  الا  األول  اليال ي شا  راليل ال  الي ةيتم  ؛   لال  

ال ول ل ع   -كطله    –والصيلي     اله قالل  ي   الخالصم     لقنا  مفالهنم ا   ا 
م ر  م   التم  لبع  والشه ب  والثرب  و واألما  المتل ع  وال علم  والفايفم  الثقالةم  ا ا 

األمر  كثر  هقي اا  اللليبم     .؛  والق  ا ا    القالن     لن  أل   المهالصري   لصيليي  
الج ع   )جم  ريم   ا و ان وج  ال قم التلقنا ال ولم رةض اش تراف   ولت   ال ولم

الرةض  واستمر  مالو  يم   نغ  الشي  ي    قنال    التم  سي ال  الشهينم(  الصي  
 42. م1971 الش تراف لتن 

 املطلب األول 

 اخلصائص األكادميية ) املدرسية ( للقانون الدويل 

أن   ا المقام؛ذفي ه  الدولي  للقانون (    المدرسية)    األكاديمية  الخصائصالمقصود ب
اإللزام في   ؟ ما هو أساساآلتية: هل القانون الدولي قانون على األسئلة    نجيب

 ؟ ما هي العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي؟القانون الدولي

 هل القانون الدولي قانون؟! - الفرع األول

الدولي  التنظيم  في واقع  ذا  أن   ما عاد  السؤال  أنَّ هذا  البيان؛  لعله غني عن 
اوز الوقوف عنده؛ وأو ك أن يكون نسيًا منسيًا؛ وإنما ندرسه في إطار الذي تج

مدرستان فقهيتان؛ تنكر إحداهما    –عادًة    –العرف األكاديمي فحسب؛ وهنا تذكر  

 
41- See: OPPENHEIM .L, op, cit., pp 14- 19. 
42- See:  Bosech M.M, Votes in the UN general assembly, K.L.I Hague, 
Netherland, 1998, pp 44-54. 
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ل  الثانية  وتثبتها  الدولي؛  القانون  عن  القانون  واسع  صفة  فكري  سجال   عبر  ه 
 اآلتي: في نوجزه 

 صفة القانون عن القانون الدولي:ــ االتجاه األول: نفي  أواًل 

الخصالئص   ال ولم(  فتقر  لن  القالن     ( و نصالرها     اش جالي  هطا  عرم  صلالب 
اةتقال    ةض ا     لقنقنالا؛  قالن ننالا  نقالمالا  ةي ال  التم  جها   التم  فيي  الييعم 

هطا  ان   ا جاله ا  وييل    القالن ننم؛  القال     لتفييي  ال زمم  المجتمع  لخصالئص 
 اآل نم: المر ،زال 

 م ش  ةالقالن   ال ولم لنس ل ال م  خصالئص القالن    مء؛  مال  يمن  ق ا       َّ  ااا  1
مشرعن  كمال          ؛ ص ر     الجزاء؛  مخاللفم  لكالم ال  فييي  عتر ب  ان  وش 

مل و     الالمخالطيي   بلكالم ال  الرضال ةض ا      َّ  اه  التم  يلن  ان  ق ا   
   الق ا   القالن ننم التم  يرب    اخت ةال ظالهراا الصريح  و الضملم لا ول؛  ختا   

 43.  اخ. ك.  ولم م  ال ول

خصالئص المجتمع ال ولم  ختا     خصالئص المجتمهالل ال اخانم التم ااا   َّ    2
 عنش  ةرا هال مهالا؛  اخ. ل و   ولم مهيلم ةم ظ. سافم و نقالم قالن نم  ي  ي 

اللالكا م  الملك م  اخ. ك.  ولم؛ و ع ب   قالل الينال   والخض ع التم  ميز  
 اللضرور   لن     ك   القالن   م   م. اليافم التم  ي   الملك مي  ةيي و ةم  
المخالطيي    ق   ال  را    ليث  م   صال ر     را    انال  ف    وكبن   القالهر؛ 

مث.  اه اله قم  ي      بلكالم ؛  مال ةم المجتمع ال ولم ة  ع ج   ان األق. نقريالا 
المجتمع  هض ا مع     عتيالوم   ضالء هطا  اللالكا والملك م(؛  ذ  ضالئ  )   قم 

 
 نقر:  .  ي  الهزيز ملم  سرلال   اللقالم ال ولم الج ع  والشرعنم ال ولنم  مرجع سال ي     - 43

. و .  26.  . لالم  سافال  و .  الئشم را ب و . ص ح ال ع   المر  مرجع سال ي  ص41ص  
 . 34التلقنا ال ولم  مرجع سال ي  صص ح ال ع   المر  قالن    
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مشتركم سافم  وش   نم   اي ا  روا ف ا      هض   التم  لكا  الق ا    ةإ   ولطله 
لارضال الصريح  و    . هم نتنجم   و  قال  ا؛ ش  مك      ص ر    سافم آمر 

 44الضملم  ي    ضالء المجتمع ال ولم.

لاهم.    ؛ اخ. ال ولمنهرة ال  التم التقاي  م    ال ولم اليافالل  ج  ةم المجتمع   ش  ااا    3
م   خالل   لكالم  الجزاء  ان  و لفيط  و فينق ؛  القالن    التشريع  و  س     ؛  ان 

ال يعالل ال ولنم القالئمم ش  زال  هي  ا ةم  ، يل ال واختصالصال  ال    سافالل ال ولم و 
ال  ةصلنحي   وهيعال  ال؛ الجمال م  ل ال      ضالء  هيعم   ولنم  راض ا  ان  نشالء 

لا  ،تيب  ه  خصالئص   ال ولنم,  ش  ن ال  اله ل  ملكمم  قضالئم هم  اختصالص 
مازم وير  اختصالص ال  عزال  وش  ال اخانم؛  القضالئنم  اليافم    اليافم  وش   ج  

الجيريم  ل   الق    م   لكالم   اسفم  مال  ص ري  التم  هم.  ان  لفيط  التلفيط م 
 45اشقتضالء. 

ةم مهقا    القالن ننم ال ولنم؛ و لفيطهال  اللق   متروكالا    ال   القش عزال  فييي لكا  ا    4
ال ولم   لاشخص  المجتمع  و   ال ولم  –األل ال  ليالئر   ضالء  ال ولنم  و  الملقمالل 

كمال كال   ان  اللالل   ؛  اسفم  م.  شترك ةم القنالم    كا ا  و  هض ا  -  ال ولم
وةقالا  اللالل  هم  ان   وكمال  األما,  م       صبم  اليال سم  شر"  المال  "   ةم 

 
  نقر:  . جالسا ملم  زكريال   مق مم ةم  راسم القالن   ال ولم  مرجع سال ي.  - 44

45 - See: M.N. Shaw International Law 4th Eden ,Cambridge.1999, pp 
44-55. Brownlie I, Principles of Public International Law, 5th Eden, 
Oxford. 1998, pp 9-19. 
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أللكالم الفص. "اليال ع"م  ميثال  األما المتل    وهطا كا  ع ل  ان    ة،ر  اله ل 
 46.ع ال ولم لمال  زل ةم ص ر    ائنم ي    ضالء المجتم

ااا  5 ال اخام  خالطب     ا  القالن    ق ا    ولطله   ا      الملك مي    م   مهي   وير 
  اب  اي ال وص  الهم منم  مال       ضالء المجتمع ال ولم قاي. ومل و , ولمال 
 كالنت  ل ال ا الخالصم   اب  ل ها  ان ميتازمالل اله ام. المشتركم؛ ةإن  كثيراا 

الخص صنم ال ولم  يمم  القالن    ق ا    م     قاي ا   ة   خالطب  ش    اا   ؛مال  تيا 
جمنهالا   ال ول ال ول  التم  خالطب  الق ا    مل ال,  مال  االتي   عزي   ان  ش  ةقايام    ق  

 47 نال ر   وذله نتنجم لألوضالع التم  ي   ةم المجتمع ال ولم .

 ـــ االتجاه الثاني: إثبات صفة القانون للقانون الدولي: ثانيًا 

الخصائص التي يرى أصحاب هذا االتجاه وأنصارهم أن ) القانون الدولي( يمتلك  
تجعله نظامًا قانونيًا حقيقيًا؛ وفي سعيهم إلثبات ذلك؛ يفندون الحجج التي قدمها 

 أصحاب االتجاه األول؛ ويبنون اتجاههم هذا على المرتكزات اآلتية:

   ةق ا  الجزاء  و   م كفالعت  ش  باير ل مال  ان القالن   ةم وج  ي وكنالن   ااا    1
الت م    .  قتصر  بايرهمال  ان  ذله  وش   ل  ان  اشجتمال م   مخاللفم      لقنا 

الجزاء   اي ال  ش عتر ب    -الطب ش عل،ر  ل ي  ن  القالن   األسالسم لا ولم    –  ال ست ر
  لكالم . واللينم ةم المال ب المبال ر 

 
المهالرف    - 46 ملشب   اإلسكل ريم   الهالم   ال ولم  القالن    هنف   صال         نقر:  .  ام 

واللرب     .50-55م   1995 الياا  ةم  الهالم  ال ولم  القالن    ملم   شير   الشالةهم   نقر:  . 
 ومال  ه هال. 33م  ص 2001اإلسكل ريم  ملشب  المهالرف  

 مق مم ةم  راسم القالن   ال ولم  مرجع سال ي.  نقر:  . جالسا ملم  زكريال    - 47
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ذله     -  2 وقالئاةومع  م ج    ال ولم  القالن    ةم  وق   ص.  لن  رجم    ؛اللجزاء 
آللنالل لي    استهمالل الق   , وير     فينق  متروك لا ولم  و لامجتمع ال ولم؛ وةقالا 

 48  .ال ةالع الشر م  و  فييي نقالم األم  الجمال م

صلنحي  ن  ش   ج  ةم المجتمع ال ولم الص ر  المبل ةم    اليافالل التقاي  م ااا    3
والقضالئنم    – والتلفيط م  صلنحي    -التشريعنم  ول،ل   ال ولم؛  نهرة ال  اخ.   –التم 

ل ال  ت ءم    -  ضالا   ال ولنم  راض ا  ان  نشالء هيعالل مقال ام  الجمال م       ضالء 
المتل     لألما  الهالمم  ةاللجمعنم  وطينهم   خالص ال؛  ال ولنم  الييعم  وخص صنالل 

الييعم؛ وه لتاه  اختصالصالا  شريعنالا م ئمالا  لالك  ليبالن ال هيعم  ولنم جالمهم  بال ر 
ال ولنمقضالئم  اختصالص   اله ل  ملكمم  ا اللليبم     بال ري  كمم والمل,  ل ول لن 

ألةرا ؛ ويق م مجاس األم   م المن  لفيط م  ص.  لن ل    لن  الجلالئنم ال ولنم  اللليبم  
 49 استخ ام الق   الميالم.

ااا صلنحي  ن  كثيراا مال  تيا ق ا   القالن   ال ولم  يمم الخص صنم؛ ة   خالطب   ه
التم  خالطب  الق ا    و  َّ  مل ال,  االتي   عزي   ان  ش  ق   ال ول  م   قاي ا   ش    اا 

قايامي  وصلنحي   ال اخام  خالطب    ا    -  ضالا    –ال ول جمنهالا  القالن    ق ا       
له   اب  اي ال وص  الهم منم؛ ول،   فينق ال ق  وير مهي  م  الملك مي   ولط 

م      - لنالنالا    –ش  فالل   علالل  ش  ذله  ومع  ال اقع   خصالا  و  خصي    ةم 
 50 وصف ال  اللقال    القالن ننم لمال  تيا    م   م منم و جري .

 
48 - See: M.N. Shaw, op, cit. pp 33-42. Brownlie I, op, cit., pp 9-19. 

سال ي     - 49 مرجع  الهالم   ال ولم  القالن    هنف     ومال  ه هال.   42 نقر:  .  ام صال       
  33مرجع سال ي  ص   نقر:  . الشالةهم ملم   شير  القالن   ال ولم الهالم ةم الياا واللرب   

 ومال  ه هال. 
50 - See: M.N. Shaw, op, cit. pp 22-32. Brownlie I, op, cit., pp 21-29. 
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ذلك؛ أجل  إلى    من  الدولي  نخلص  القانون  وجود  ينكر  الذي  الرأي  بأن  القول 
القانون الداخلي رأي يعوزه األساس السليم؛ والمسألة في واقع  بفقدانه خصائص  

من  يتخذ  فمن  القانون,  معنى  بإدراك  متعلقة  تكون  أن  عن  تخرج  ال  األمر 
القواعد  على  الوصف؛  هذا  إلطالن  ثابتًا  معيارًا  الداخلي  القانون  خصائص 

كالم     األل:  51واألحكام سوف يترتب على هذا األساس الخاطئ نتيجة خاطئة هي 
ل ال  لنس  اا  وم   القالن     ل ال وص   لنس  أنمال  يل ال  ال ول  اي ال  التم  تراضن 
وص  اإللزام, وم  عرم  كس ذله ويهتير    القالن   مص ر هطي اإلرا  ؛ و ن  ق  
ال ول  ان  لكالم  سنهترف  و   ه  ب   راضم  األوضالع؛  لت ير  نتنجم  عت ير 

 اللفه. ة    كال  هطا الرضال م ج  اا مهيلم  كيب هطي األلكالم وص  القالن  , ولمال  
 52 . ..سيي. إلن،الر وج   القالن   ال ولم؛  و الت  ي  مل 

 أساس اإللزام في القانون الدولي؟  ما  - الفرع الثاني

ولكن   بطبيعته؛  رضائي  قانون  الدولي  القانون  إنَّ  القول  البيان؛  عن  غنيٌّ 
فإنه   قاعديًا؛  وضعيًا  قانونيًا  نظامًا  أن بحسبانه  والواقع  ُملِزمة،  قواعد  يتضمن 
حية الفقهية على األقل من النا  -أساس اإللزام في هذا النظام القانوني لم يتبلور  

الفلسفية   هما: في    إال  -و  مهمتين  فقهيتين  مدرستين  في   تبلورت   أسس 
  53.. الم رسم ال ضعنمو  الم رسم اإلرا  م

 «  Le volontarisme اإلرادية المدرسةــ أواًل 
 

سال ي     - 51 مرجع  واللرب   الياا  ةم  الهالم  ال ولم  القالن    ملم   شير   الشالةهم   نقر:  . 
  خالص . ولمزي ن م  التفصي.؛  نقر:  . لالزم ملم   تاا   ص ل القالن   ال ولم الهالم   44ص

 ومال  ه هال. 55م  ص 2001القالن   ال ولم  الفبهم األولن   ار الل ضم الهربنم  القالهر   
  نقر:  . جالسا ملم  زكريال   مق مم ةم  راسم القالن   ال ولم  مرجع سال ي.  - 52
الفق نم  - 53 اللقريالل  األول   الجزء  الهالم   ال ولم  القالن    .  .  ام   راهنا    - نقر:   

 ومال  ه هال. 122م  ص  1997ميعولنم ال ولنم   ار الل ضم الهربنم  القالهر   ال -المصال ر
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 العقد   لمفهوم  استناداً   الدول،  إرادة  على  الدولي  القانون   المدرسة  هذه   رواد  يؤسس
 تعيش  التي  الجماعة  إرادة  عن  تعبر  عامًة؛  رغبةً   القانون   يعتبر  االجتماعي الذي

  الصعيد  على  بدولهم  األفراد  بعالقة  األمر  تعلق  معين، سواء  سياسي  مجتمع  في
 الدولي.  الصعيد البعض على ببعضها الدول بعالقة أو الداخلي

ألن ال  و وضعنم  هم  لكالم  القالن ننم  الق ا    الم رسم     هطي  روا   عرم 
القالن ننم  ب   القال     التم  وج ل  " ُوج ل  إرا    نيالننم   ب    هطي اإلرا   هم 

الم رسم  و  القالن  .  "خاقت  هطي  لر ب  القانون:وةقالا  الق ا   "    فإن  م   مجم  م 
ة،مال عر ضم     لزام  سالس رضالئمالتم  ضه ال اإلرا  ؛  ب     سالس اإل  اشجتمالعنم

القالن    ال اخام  لكالم  القالن نم  اللقالم  ةم  كطله   األةرا   طالئهي    ؛ ويلقال و   لي ال 
ال ول ال ولم  ةهان  المجتمع  نفال   ةم  ذله  الم رسم    وانقيا  .ةه.  هطي   ان روا  

الرضال نقريم  ةم  بصي.  ال ولم  لن   كبسالسن   ؛ نفي ا  القالن    نفال   ةم   لإللزام 
 54: مطهيي 

 مذهب التحديد الذاتي:  - األولالمذهب ـــ 1

 :الذاتي التحديد  مضمون مذهب –أ 

إذ يدين أن القانون مرتبط باإلرادة ارتباط فعلي وضروري،  المذهب    رر أصحابيق
قوته    لها سلطانها  و  من وضعها  يستمد  و  الوطني  اإللزامية؛  بوجوده  فالقانون 

، والقانون الدولي مصدره إرادة الدولة إذ ال الدولةإرادة المواطنين أو رعايا  منبعه  
وعليه ُسلطانها بحسب هذا الرأي؛  سلطة تعلو  ال  يوجد إرادة فون إرادة الدولة و  

منضوية في نطان التنظيم  فإن القانون الدولي ينهض أساسًا على إرادة الدولة ال
إذ أن   ؛على اإلرادة يتالءم و معطيات هذا الرأي  وال مراء في أن التعويل  الدولي.

 
القالن   ال ولم الهالم   ار الل ضم الهربنم    - 54  نقر:  . ص ح ال ع   المر  مق مم ل راسم 

 . 106 - 103م  ص 2007القالهر   
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أن الدولة    إلى نتيجة  حتمية  َمفادهافقدان السلطة التي تفون سلطة الدولة يؤدي  
 55  .م أو تنصاع إال إلرادتها الذاتيةال يمكن أن تلتز 

عر ،ز  وال اقع   َّ  المطهب  القالن     لن    هطا  مال    –ال ربم  ال ولم   ط ل 
التقاي ب   ال ولم  القالن    كال   ه ُّ   - يمن  ك.    الطب  ةم  األسالس  هم  ال ولم 

ةإن      ب  ق م  االمهالم ل  و ان ؛  لا ولم؛  المفاقم  الينال    سافال   كالنت  ن   ذا 
ش  اتزم ةم  طالرهال ال ولم   ش  ؛ ةإن ال  ق ا   القالن   ال اخام إرا   ال  غ  ال ولم  ص  

نفي ال   ُ اِزم  ِ   إلرا   ال.كطله.. مال  ل و   ال ولم  التل ع   ك      ؛ةإ  وضهت  ة طا 
الفه.  لن  قيي ي  تل ل     ب   مر ذا م  وباللتاللم  لتق. ال ولم  إرا   ال م  ُمفاقنم 

 . ص لنالل قالن ننم ُمل   .. م  سافم ُمفاقم ش ل و  ل ال  لن

 :مذهب التحديد الذاتي لإلرادة المَوّجهة إلى تاالنتقادا -ب 

النظرية غير   الفقهاء هذه  لتناقضها مع منطق األ ياءيرى بعض  ، ذلك مقبولة 
ى إرادة الُمخاطبين ألنه إذا كانت الوظيفة األساسية للقانون هي وضع الحدود عل

أن تكون تحديد بالمعنى الصحيح؛  ، فإن قوة القانون اإللزامية ال يمكن  بأحكامه
إلرادة ُتصبح ا؛ أي أن  يظل تابعًا لهاألن القانون إن كان من إنشاء اإلرادة فهو  

في   المانع  ؛  المانح  واحد  اإللزاميةآن   قوته  القانون  منَحت  إن   ،فإن  اءت  و 
عنُه   ذلك ذلك اءت حجبت  وعلى  أ؛  ،  اإلرادة  اعتماد  يمكن  في ال  لإللزام  ساسًا 

  56 .القانون الدولي

 :ادة المتحدةمذهب اإلر  -  المذهب الثانيــ 2

 
55 - See: M.N. Shaw, op, cit. pp 44-52. Brownlie I, op, cit., pp 33-39. 

سال ي     - 56 مرجع  واللرب   الياا  ةم  الهالم  ال ولم  القالن    ملم   شير   الشالةهم   نقر:  . 
. ولمزي ن م  التفصي.؛  نقر:  . لالزم ملم   تاا   ص ل القالن   ال ولم الهالم    خالص 44ص

 . ومال  ه هال 66  ص مرجع سال يلقالن   ال ولم  ا
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 مذهب اإلرادة المتحدة: أــ مضمون 

ُمرتكزًا على قواعد  القانوني أن ينهض  النظام  إذا كان معروفًا أن من خصائص 
ُعليا سلطة  تضعها  تقانونية  س؛  وسائل فون  من  تملكه  بما  به  الُمخاطبين  لطة 
فإن   ؛إذا كانت مثل هذه السلطة مفقودة التنظيم الدوليالزجر والقسر و اإللزام؛ و 

لقواع اإللزام  القاأساس  يرتكزد  أن  ينبغي  الدولي  أساس    نون  غير  آخر    على   
صلح أساسًا ال ت  -لهذا المذهب    -، ألن هذه اإلرادة وفقًا  اإلرادة الفردية للدولة
ُملِزمة دولية  أساس  ألحكام  أن  يرون  المذهب  هذا  أنصار  فإن  وبالتالي  اإللزام . 

فون في السلطة اإلرادة ت  هي اإلرادة المتحدة للدول؛ ألنها  لقواعد القانون الدولي
تختلف عن العقد ألن العقد يقوم    ؛الُمفتَرضة  ؛ وهذه اإلرادةالُمنفردة للدولة وحدها

على نحو  تمتزج  و   ؛على التوفيق بين مصالح الُمتعاقدين و إرادتهم الُمشتركة كافةً 
 57فيه و تتداخل المصالح و التوُجهات.

الو هطي  ُمفتر ضم  ال اقع     ملّضالا لقريم     ن ال  ر ،ز  ان   ليث  اةتراضالا 
 ي  ال ول؛  .  -ةم  واي ال   -المصاللح المتهالِرضم  أن     تجمع   طالرن اةتراض وج    

لالةر ه  التليث   َّ     المصاللح   مال فال ي  يل مك      ش  لتن  ان صهي   ولتي   
 .تف،ير اإلنيالنم..الةم المصاللح  ليب اليالئ  ةم  الِيمم األسالسنم

 : مذهب اإلرادة الُمتِحدة ادات الموّجهة إلىاالنتق -ب 

اللقريم هطي  نقال هال    –   يبح  اةتراضم  - ليب  وج     ؛ةم  طالر   ذ  ن ال  ت ها 
ال ولم الُمفت ر ضم )ا لال     سافم   ان م  سافم  اليافم    اإلرا ال(  و  يمن هطي 

ل  مِ      تلالةر ,  ذ  كفم      سالس اإلرا   الُملفِر   ق  ا  ي     هطا األسالس ش  ف
لالُ ط  الألمر لنس هطا التلالُةر والتالِق ال  و     تفر   ه   ا لال هال؛ و  را ال ال ول  ه  ا ف

 
57 - See: Malcolm. N. Shaw. International Law. 4th Ed Cambridge 
University Press. 1997, Pp 71-86. 
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ذله    ال ول ةم   قال  ال الُمت اِخام    ؛  و اش لال  ه  الفالرئ البهي   . ه  األص.
ُ ل   مكالنم خت ِافم التم  ُ لالول  يثالا الت ةيي  ي  المصاللح الُمتلالةر  و اإلمكالننالل المُ 

ن    ولطله ش  مك   قالمم القالن    ام   اه المكالنم ُ يت م   اإلرا   سافت ال  و ال ولم
 58.  سالس ن  الرض ن ُم    ن  اللزوال..

 :ــ المدرسة الموضوعية ثانيًا 

افتراا  تنطلق   الواقع من  المدرسة في  في    مفاُدهُ هذه  اإللزام  البحث عن ُأسس 
من  أصولها  المدرسة  هذه  وتستمد  اإلنسانية،  اإلرادة  عن  بعيدًا  الدولي  القانون 
النهضة   منذ عصر  الغربي  الفكر  في  ترعرعت  التي  الصاِرمة  الوضعية  المدرسة 

و  عن األوروبية؛  خارجة  عوامل  ُتّعيُنُه  القانون  أساس  أن  المدرسة  هذه  ترى 
قواعده وصف   ُتكِسب  و  القانون  موضوع  ُتحدد  التي  هي  العوامل  وهذه  اإلرادة، 

المدرسة هذه  رواد  وانقسم  الُمنِتجة   -  اإللزام؛  الخارجية  العوامل  تحديد  بشأن 
المدرسة الفرنسية  و نمساوية  المدرسة ال  :مدرستين وهما  إلى  -للقواعد القانونية  

 كما سنرى..

 : " الحدث االجتماعي"المدرسة الفرنسيةــ  1

   ك. )ج ر  ِس. ( وه  م     ر روا هال؛     رم هطي الم رسم كمال ُ ها     ذله
نفي      ك و جمال م  فترض  ، يل ال  لتمالا؛  الخالصم   ال  ق ا  هال  ل ال  هطي        

الت،الم. والت،الة.  ي    ضالئ ال    لنالق ا     ةه ال   القالن ننم   بمي   القال       ةبسالس 
 اه القي   التم    ب   ال ولم ه " الل ث اشجتمال م"؛    الا كالنت  مال ةم ذله القالن

 
الفق نم   - 58 اللقريالل  األول   الجزء  الهالم   ال ولم  القالن    .  .  ام   راهنا    - نقر:   

  رجع سال ي  م. و . ص ح ال ع   المر  133  ص  مرجع سال ي  الميعولنم ال ولنم   -المصال ر
 ومال  ه هال. 65م  ص 2007
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الن ننم  هطي القي    تل ل  لن ق ا   قو    الم ال  ان  ةرا  ك. جمال من ك فرض نفي ال و ل
  ضالء  ك.  م م  ضرور  خض ع   ،تيب صفم اإللزامتن  الع الشه ر   ج  هال  و 

 م _ ملف ف  اللمخالطر وربمال  زول؛  ب   َّ الجمال م ل ال   ذ    مصير هال _الجمال
ل ط  وةقالا  القالن    اشجتمالعنم سالس  "اللنال   ه   الم رسم  لنس ي  القالن    وباللتاللم    "

نقالمن   اا صال ر  ُمجر     ؛ولنس  هييراا     را  ن        وواقهم  اجتمال م  نتال   ه    . 
 59  رة ُت ال و ذاع الشه ر   ج  هال. ال ت مه

 :" القاعدة األساسية" المدرسة النمساوية - 2

 ؛ القالن         - ليب هالنس كاي  وةري  روس    ر روا هال    – رم هطي الم رسم  
ةليب " الق ا    م   و  ل ع  صلت    ؛مجم  م  قالن نم  ق م  تهّيل   نقالم  ك.  و   

ُ ه  كطله  ش  ذا ا ترةلال  قالن نم ش  الطب  يتم  مل   لكالم   وك. نقالم  المص ر 
ُ يمن   ل   وال   األسالسنم   ج   مص ر  سالسم  ُ لقا سالئر  )القال    قال     (  وهم 

هطا   القال   اللقالم؛   لكالم  هطي  م   ُ يتم   اإللزامنم  الق    ةإ   القالن ننم  و ان     
 .الُمفتر ض وج  هال

رها أو تسويغها إال  القواعد القانونية ال يمكن تفسي  نَّ إلى القول إ  ن()كلسويذهب  
, مما ُيصور القانون هرمًا معكوسًا تندرج قواعده عكسيًا من الفصول  بقواعد ثالثة
األصول يسودحتى    ؛إلى  الذي  الحكم  إلى  تصل  القانونية    أن  األحكام  جميع 

ني هو القاعدة األساسية التي أقرها القانون الطبيعي؛ وهذا األصل القانو   اأُلخرى؛
ُقدسية االتفان    التي تقررالعقد  ريعة المتعاقدين"  قاعدة  ؛ أنها "  )روس(إذ يؤكد  

 the Pacta Sunt Servanda rule.60و الوفاء بالعهد 

 
59 - See: Malcolm. N. Shaw., op, cit. Pp 88-97. 
60 - Certainly pacta sunt servanda can be seen as a normative 
proposition of natural law. See: Georg Schwarzenberger, International 
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 :ةعي و وضمال المدرسة إلىاالنتقادات التي وجهت ــ 3

؛ الفرنيم واللميالوب   الم ض عنم  فر ي ال  الم رسمض     ل ُ ايرل ُجمام م  اشنتقال ا
ت سلب الفايفم األايلنم  ( التم لالول)هن .  فايفم   ي ُمتبار ال       الم رستي  اتالكأل َّ 

التالسع    ه  صب  ال  إطالر ال ضعنم اللال  الق  مم؛   التم ن ضت ةم  واخر القر  
 61  . شر وب ا الل القر  الهشري 

االنتقادات   أهم  المدرسة    أنَّ   –أيضًا    –ومن  الختقوم  هذه  واالفتراا على  يال 
عليالمحض؛   ُتبنى  أساسية  قانونية  قاعدة  القانون  أساس  أن  تعتبر  كل إذ  ها 

، وال  األساسية تقوم على االفتراااعدة  ، غير أن هذه القاألحكام القانونية اأُلخرى 
في   السرأو    ،أو سبب وجودها  ، هذه القاعدةجاءت  أين  يوضح لنا أنصاُرها من  

 . قوتها اإللزامية.

 ان التفيير الطب ق م   )ج ر  ِس.( م      سالس هطا اشنتقال     ويليلب 
اشجتمال م الل ث  ةم  المُ    القالن    كُم   الجمال م  وضرور   لنال   لالةقم  ان 

اوبلالئ ال؛   الجمال م  ال ج   أل   ةم  القالن    )ِس.(  إلنيالننم سبقت  ةإ  ر ب  و ان     
القالن    وج    لتي يغ  القالن    علفع  ش  و     صُاح  لقنالم  ةض ا        ك    سالسالا 

 .مص راا لإللزام

  ال يزال قواعد القانون الدولي  ل  أساس اإللزامأنَّ    ونخلص مما تقدم؛ إلى
اآلن  جدل  َمثار   حتى  إ  ؛فقهي  القول  يمكن  أنه  للقانون غير  الحالي  األساس  ن 

فيه الباحثين  ُمعظم  عند  االدولي  رضا  مبدأ  على  يقوم  إنما  بالخضوع ؛  لدول 

 

Law and Order, Stevens, 1971, pp 88- 98. Martti Koskenniemi, " The 
Fate of Public International Law: Between Technique and Politics", 
Modern Law Review, vol.70, 2007, pp 7-17. 
61 - See: Malcolm. N. Shaw., op, cit. Pp 79-86. 
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أم  ألحكامه   أكان هذا الرضا صريحًا  أم قسريًا ..؟! وهذ  ضمنيًا أم  سواء  طوعيًا 
مصادر   أكثر  في  راسخًا  بات  ذلكالتوجه  ومن  الدولي؛  حكم  هير   القانون 

 62في قضية اللوتس؛  م7/9/1927دل الدولي صادر بتاريخ /لمحكمة الدائمة للعل
   القالن   ال ولم ُعلقا اله قالل  ي  ال ول الميتقام و     }  نصه:مما جاء في  و 

الت  القالن    اللر   ق ا    اإلرا    ال ول   اه  ال ول  سالس ال  را    ةم    الُمثيتمم  ربط 
ال ولنم ال رض     اش فالقنالل  قالن ننم  ُ قِرر مبال ئ  الطب  الُمجمع  ان   الُهرف   و ةم 

 لقيي وال الل   جمال الل الميتقام المتهال شم  ه  الت ص.  لناللكا   قالل    ؛مل ال
 63{.مشتركم

التزمت  أنَّ معظم الكتابات العربية المتخصصة   –أخيرًا    –ومما يجدر ذكره  
و    اإلراديةن  بهاتين المدرستي  -ساس اإللزام في القانون الدولي  في دراستها أل  –

؛ دونما إضافات جديدة واكتفت بعرضهما واالنتقادات الموجهة إليهما  ،الموضوعية
حديث وهو رأيٌّ  ؛  64) نظرية اإلذعان في القانون الدولي( الموسوم ب  نارأي  سوى 

 
األولن     - 62 الفبهم  ال ولنم   لاخ ةالل  القضالئنم  التي يم  ال لنمم   طاهت  ملم    نقر:  . 

.  . جال ر   راهنا الراوب  الملالز الل ال ولنم  مفبهم  41م  ص1953مفبهم اليرلمال  ةم مصر   
 . 80م  ص 1987 ار الي م     ا    

األ   - 63 الجزء  الهالم   ال ولم  القالن    .  .  ام   راهنا   الفق نم نقر:    اللقريالل   -ول  
ص    -المصال ر سال ي   مرجع  ال ولنم   ال ع   المر     125الميعولنم  ص ح  و .  ومال  ه هال. 

 ومال  ه هال. 71مق مم ل راسم القالن   ال ولم الهالم  مرجع سال ي  ص 
 ار ،زل   وق    هي ن   زم ن   ملط  ال ضهم  القالن     ق ا      الئم ال؛   رست  ظالهر   اإلذ ااال    ق    - 64
 القالن     لمن  ةم  ا  الركالئز   تاه  ا   خات      ليثت  مال  اا  الق     ق ا     ان  ميت اهال  ةم  القالهر    اه

 كال    ولمال.   لنالن   م   عتجز   ش  جزءاا   و صبلت  الق ا      اه    وري  استا ا  الطب  المهالصر   ال ولم
  كثر  كالنت  التم  القالن ننم   الق ا    م   مجم  من    ان    وري  عل ض  المهالصر   ال ولم  التلقنا

 -  اللالضر   الق اهر   ل م  اإلذ ال       ول،     ال نملم   وإرا    الق    لقالن      مثا ال  ةم  وض لالا؛
 ةم  القالهر ؛  هطي   جانالل   ل   ال ق ف  م       ش  كال   المهالصر    ال ولنم  اله قالل  ةم  ال الئبم؛
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ي ومفكرون  تبناه  أصبح  آخرون  جادون باحثون  وينتقده  القاه  عر ؛  كالذي  نقدًا 
 . المتنبي وقد كفانا مؤونة الرد..

 العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي؟ ما -الفرع الثالث

 ( Le Dualisme) ثنائية القانون  نظرية -أواًل 

الفقيهان  سيما  وال  اإلرادية  الوضعية  المدرسة  أنصار  النظرية  هذه  عن  دافع 
)انزلوتي(. اإليطالي  والفقيهة  و  تروب(  )تربيل  هذه   األلمانيان  أنصار  ويذهب 

ن  يالنظرية إلى اعتبار القانون الدولي والقانون الداخلي نظامين قانونيين متساوي
لألسباب  وذلك  بينهما.  تداخل  وال  اآلخر،  عن  منهما  كل  ومنفصلين  مستقلين 

 اآلتية:  

مصال ر القالن   ال ولم: ةاللقالن   ال اخام  اخت ف مصال ر القالن   ال اخام      -1
اإلرا    ال ولم     القالن    لا ولم   يلمال  ص ر  الملفر    اإلرا     ص ر    

ولمال كال  ل،. م  القالن ني  مصال ري الخالصم     ليث      المشتركم له    ول.
  و صبح هطي المصال ر  ختا  ةم طينهت ال  ةق  انه مت   م صام  ي  القالن ني   

 ك. وال  مل مال ميتق ا    اآلخر 

اخت ف   خالص القالن   ال اخام      خالص القالن   ال ولم: ةييلمال  خالطب   -2
مع   ةم   قال  ا  المتبال لم   و  ةم   قال  ا  األةرا   ال اخام  القالن    ق ا   
طينهم   خالص   واخت ف  ةقط   ال ول  ال ولم  القالن    ق ا    ال ولم   خالطب 

 

 وير  التفييي   خ ل  م   غنال  ال  ةم   و  الق     لقالن     المبال ر   الممالرسم  خ ل  م   لض رهال
التفصي.؛    لقالن     المبال ر م   لمزي ن    ةم   الهاللمنم  مف  م  زكريال   ملم   جالسا.   :   نقرالق  . 
  اللك مم   وةايفم  الينال    ةم  الميالوا    لمي    الج لنم   اله قالل  ةم   راسم:  المهالصر  ال ولم  التلقنا

 .428 ص سال ي  مرجع الهاللمنم 
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القالن ني   ه م م   ميتق ا       ك.  مل مال  وال   ك.  ويجه.  الصام  يل مال 
 65اآلخر.

اخت ف م ض ع القالن ني : ةاللقالن   ال اخام علقا   قالل األةرا   اخ. ال ولم   -3
ال ول   اله قالل  ي   الهالم  تلقنا  ال ولم  القالن     هض ا  بهض   يلمال  ق م 

 الميتقام ةم وقت الياا وةم وقت اللرب. 

ال -4 اليلالء  طينهم  ال اخام اخت ف  القالن نم  اليلالء  مل مال:  ذ  شم.  ل،.  قالن نم 
 ان     هيعالل  ق م  فرض الترام القالن   كاللملالكا واليافالل التلفيط م   مال  
القالن   ال ولم الهالم ة  نشاله  ل  مث. هطي ال يعالل ةب  وج   هض ال ةبن  ش 

 66 ه و     ك     ائنالا. 

 ( smeLe Moniنظرية وحدة القانون:  ) -ثانيًا 

على نقيض النظرية السابقة، فان هذه النظرية تجعل من قواعد القانون الدولي 
ال  واحدًا  قانونيا  نظاما  أي  واحدة،  قانونية  كتلة  الداخلي  القانون  وقواعد  العام 
يقضي  الذي  القانوني  التدرج  فكرة  النظرية على  وتقوم هذه  بعضه.  ينفصل عن 

مرتب األدنى  القانونية  القاعدة  القاعدة بضرورة خضوع  إلى  القانوني  السلم  في  ة 

 
65 - See: G.M. Danilenko, “International jus cogens: Issues of law-
making”, European Journal of International Law, Vol. 2, 1991, pp. 42-
65; 

م  ص  2002 نقر:  . ملم  المجطوب  القالن   ال ولم الهالم  ملش رال اللايم اللق قنم    -  66
القالن   ال ولم الهالم   ار  لمزي ن م  التفصي.؛  نقر:  . مفي  ملم     الب   . و ومال  ه هال  55

.  الرل روس   القالن   ال ولم الهالم   رجمم:  كر 25م  ص  1988الل ضم الهربنم   القالهر     
 ومال  ه هال. 33م  ص 1979هللا خانفم و ي  الملي  سه   األهانم لالشر والت زيع   يرول, 
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األساسية  القاعدة  عند  التدرج  ينتهي  أن  إلى  منها،  قوتها  وتستمد  تعلوها  التي 
 67  العامة التي تعد أساس القانون كله ودليل الوحدة القائمة بين فروعه.

 ان     نصالر هطي اللقريم ق  اختاف ا ةم  ل ع  القالن   الطب  ،م  ةي ال القال    
ةطهب   األسالسنم اإللزامنم.  ق   ال  و ،يي ال  الق ا   األخرم  التم  ي   جمنع  الهالمم 

)ك ةمال  عتز م   الفق الء  م   )  ةريي  الي ةيتم  والفقن   (  Kotliarevkyوةيران عير( 
القالن     مثيتم ةم  لاقالن    التم  ه   سالسالا  الهالمم  األسالسنم  القال     الق ل  ب    لن 

و  ال ولم  اللطال   وةم  ست ر  التم  ل    إرا   ال  ال اخام  هم  ال ولم  أل   ذله 
التزامال  ال ال ولنم ليث ش   ج  سافم  اي ال ة   ال ول  ل   هطي اشلتزامالل  و   
 ست ر ال ولم ه  الطب  ل   اليافالل المختصم ةم   رام المهاله ال  السا ال ولم 

 68 و ان ذله ةب  القالن   ال ولم الهالم عتفرع    القالن   ال اخام.

لق على هذا الرأي أسم نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الداخلي وقد أط
للمعاهدات   الملزم  األساس  يفسر  أن  استطاع  إذا  أنه  الرأي  هذا  على  ويؤخذ 
باعتبارها تستند في قوتها الملزمة هذه إلى دستور الدولة، فانه عاجز عن تفسير  

الدولي القانونية  القواعد  من  ذلك  بغير  الدولة  هذا التزام  منها.  العرفية  ة وخاصة 
الدولية تستند إلى دستور   من ناحية، ومن ناحية أخرى فلو صح إن االلتزامات 
إلغاء   أو  تعديل  كل  يؤدي  بحيث  الدستور  لنفاذ  خاضعًا  نفادها  لبقي  الدولة 
للدستور إلى تعديل أو إلغاء لهذه االلتزامات. وهذا بخالف ما عليه واقع العمل 

 الدولي. 

 
مرجع    لقالن   ال ولم  نقر:  . لالزم ملم   تاا   ص ل القالن   ال ولم الهالم    خالص ا  - 67

 . ومال  ه هال 61  ص سال ي
الهالم  مرجع سال ي  ص    -  68 ال ولم  القالن    المجطوب   .  الرل روس    41 نقر:  . ملم  

 . 66مرجع سال ي, ص 
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األس و)كاي ( ل طي  )ك نز(  ر س ا  و ان  الفق الء  م   ةريي  خر  ذهب  بالب 
الهالمم  األسالسنم  القال     هطي  الق ل  ب   و)  ليتس(.  لن  و)  كم(  و)زةر روس( 

 يم   ان كالةم   69مثيتم ةم القالن   ال ولم الهالم  هطا  هلم    القالن   ال ولم الهالم 
نقا القالن  . ذله أل    ر  وسم  الق اني   هض ال  ان  هض   ان مال  قرر   ال   
هطا الر ب  ك    ليب   يالع نفال   فينق ال. ةلقالم األسر   جب     خضع للقالم  
األخير  جب     خضع   وهطا  الم علم  للقالم  وهطا  جب     خضع   وري  القريم 

ال يعالل  ا وهطي  الملالةقم  ال ولم للقالم  لق اني   اخت ة ال  جب     خضع  ن 
القالن    وليث     كالةم.  ال يعالل  هطي  مصاللح  و  ل   التم  مث.  ال يعم   ال تبالرهال 
 ال ولم الهالم ه  الملقا ال لي  لاجمال م ال ولنم ةبن ال  سمن الق اني  مر بم وسافالنال. 

ف ذاا مبال راا وبلالء  ان ذله ةب   نصالر هطا الر ب عرو     لاقالن   ال ولم الهالم ن
وذهب  هض ا  لن   ذله   ةي ال  ان  لالص  لالجم  ال اخانم  و   ال ولم  ق اني   ةم 
م    مه   عتهالرض  لمال  الهالم  ال ولم  القالن    نيخ  قالل  إمكال   ليث  ذله  م     ه  
األلكالم ةم الق اني  ال اخانم  لكا سنال     ان هطي الق اني . وق   طاي  ان هطا 

   مع  ا يم القالن   ال ولم. الر ب اسا نقريم ول   القالن  

ويؤخذ على هذا الرأي قوله بأن القانون الدولي العام بحكم سيادته على القوانين 
ملزم حاجة    ؛ للسلطات  ًٌ الداخلية  دون  القوانين  لهذه  يخضعون  الذين  واألفراد 

قوانين  من  يعارضه  ما  ينسخ  الدولي  القانون  إن  وقوله  ذلك  على  فيها  للنص 
 70داخلية.

 
 . 166  صمرجع سال يالم   ل راسم القالن   ال ولم اله نقر:  . ص ح ال ع   المر  مق مم  -69

70 - See: M.N. Shaw International Law 4th Eden ,Cambridge.1999, pp 
44-55. Brownlie I, Principles of Public International Law, 5th Eden, 
Oxford. 1998, pp 9-19.. 
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التيانا   طا الر ب  ان هطا ال ج  علف ب  ان مجالةال  كيير  لا اقع ةم  وش ه    
القالن     سامت  ينال    ق   كالنت  ال ول  ذا  أل   ذله  وال ولم   ال ست رب  المجاللي  
المبال ر  ان   هطا  فينق   مع  لا  قي.  ةبن ال  و قاللنم ال   ق انيل ال  الهالم  ان  ال ولم 

ذله   ور ال الهال   .  اقت  مال سافال  ال  وق انيل ال  مقتضن  ةم  سال يرهال  ان  قراري 
الهالم   ال ولم  القالن    ةب   ال مج   كامال  هرف  لقالم  ال اخانم  الق اني   لي.  ان 

ق ا    م   مال  قرري  و لفيط  لضمال   فييي  ال زمم  وال سالئ.  اليي.   هاي  تلقنا 
علي   و لكالم. ش  الر ب  هطا  ةب   ناللنم  خرم  وم   ناللنم   م   الملفي  هطا  مع  جا 

   القالن   ال اخام عتفرع    القالن   ال ولم.   لن الق ل  انت نالتالريخم ألن  

القانون  من  الوجود  في  أسبق  الداخلي  القانون  ألن  وذلك  صحيح  غير  وهذا 
ن وجود الدول هو  إبل    ،الدولي، حيث أن الدولة وجدت قبل وجود القانون الدولي

ية، وهو أمر أدى إلى ضرورة تنظيم العالقات الذي أدى إلى نشوء الجماعة الدول
 71بين الدول.

 املطلب الثاني 

 ية للقانون الدويل ذات اخلصائص ال 

الينال ؛      الطب  لها  ولم     الفينهم  المي ا   اإلنيالننم هم  أن    الها م  تجان 
 تهاي م خ   ال  ش   و   ننم  ان نل  مال, ذله    الها م األسالسنم  ٌا  ال  يم سرا
ول،  اللتالئج ال،من  والمال  م الييعم  ق   ختا   ة  ؛اللييعم التم  تفال . ةي ال ومخرجال  ال  
وال   ال ل   ؛   ق.  م   التم  ق م   ال  امالء  ال،نمنالئنم   م ا    -مث ا    -ةاللتجربم 

ذا  ال   المفترضم  اللتالئج  ال ش الل مهيلم  هفم  م   ذا  ال  امالء  التجربم  ذا  جرم 
الييعم و بايرا  ال ةم مك نالل  الريالح  ق اني   األمريكنم, و راسم  و بارهال   ال     المتل   

 
األول    نقر:    - 71 الجزء  الهالم   ال ولم  القالن    .  .  ام   راهنا   الفق نم    -اللقريالل 

 ومال  ه هال. 136م  ص  1997الميعولنم ال ولنم   ار الل ضم الهربنم  القالهر    -المصال ر
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الهاللاةم  هم وال     الها م األسالسنم وةقالا    ؛ تن  نلالء  وهطا األمر  صح ةم ك. 
ش  ختا   ي   يعم؛  لق انيل ال الق اني   هطي  لاييعالل  .  ن ال     و خرم   ٌن أل    ال ر  

 72  والقالرال واللك مالل واألجنالل  فينهم اللالل.

 ذاتية العلوم اإلنسانية: –أواًل 

ومكوناتها   تتميز بالطبيعة  المتعلقة  األساسية  العلوم  عن  اإلنسانية  العلوم 
البيئ باإلنسان  ؛ةي وتفاعالتها  مرتبطة  اإلنسانية  العلوم  أن  ذات   ؛ذلك  واإلنسان 

في    ؛وهوية تتجلى  اإلنسانية   و األوالهوية  و الفكار  أن  العقائد  ويمكن  معامالت. 
األفراد   أقرب  بين  حتى  البشر  بين  التباين  البعضنلحظ  بعضهم  فاألخوة   ؛إلى 

متباينون واألقارب مختلفون في خصوصيات كثيرة تميز كل واحد منهم في إطاره 
في محددات متقاربة تسمى   ىولكن المجموعات المتقاربة من البشر تتالق  ؛القريب

المعنوي    ؛القواسم المشتركة بمفهوم حسابي تتعدى الحساب في مضمونها  وهي 
فهي مكونات ترتبط   ؛تتجاوز مفرداتها اآلنيه أو الحاضرةومجموعها المادي ألنها  
نتاجًا   تألن الهوية ليس  ،بأبعاد الزمان والمكان  -أيضًا    -بأبعاد اإلنسان وترتبط  
فالهوية  ،وإنما تتجسد فيها تراكمات الزمن وخبرات األجيال ،للزمن الحاضر فحسب

لألجيال عابر  معنوي  من    ،كيان  اإلنسان  يأتيه  ما  بكل  الكيان  هذا  يؤثر  ولذلك 
  أو أي تصرف مصدره اإلنسان. ً  أو عمل ً  أو قول ً  فعل

اوبالله      ونق اا  لن  و بصي ا  وبلثالا  وة،راا  مره نم  راسما  نج هال  اإلنيالننم  لها م 
التم اإلنيالننم  والييعم  واستهراضالا  الل  يم  الها م  و رضالا  هطي  ةي ال  ةهاا  ؛    رس 

مهيلم سنالسنم  لقبم  ةم  وي ّرس  ع رس  الطب  نقريالل   ؛اشجتمالع    ٌن ق   صبح 

 
زكريال  - 72 ملم   جالسا    ةم    راسم:  المهالصر  ال ولم  التلقنا  ةم  الهاللمنم  مف  م    نقر:  . 

ومال    77  ص   سال ي   مرجع  الهاللمنم   اللك مم   وةايفم   الينال     ةم  الميالوا    لمي    الج لنم   اله قالل
 . ه هال
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سنالسنم   ٌا ومرة ضم  ٌا م انم  ٌا  لصريم ةم  يعم  آخر  و  سنالسم  نقالم  ظ.  ةم 
كالنت نقريالل  ((  خ ل لكا هتار))  مثالل: ةم ظ. اللقالم اللالزب ةم  لمالننال  ؛   خرم 

الهر  البشر  قم التف    اآلرب  ان  لم  الهر   الها   ي      وامتنالزال  ونقريالل 
نقريالل  امنم رائ   البشريم   ّرس  ان  ن ال  والمشت اي     ؛األ را   و    صلال  ال 

والقضالء  ان  اللالزيم  الص ر    يرل  ه  سق ط  ول،   الهامالء,  م   كال ر  ها    ال 
مرة ضم  ماف ظم و الل   ذ  صبلت هطي اللقري   نقالم ال  الختفالء هتار وإ  ام    ان 

 73 ... ةم هطا المي ا  ا ا مطالل الرةض لتن الهامالء الطع  و 

     شب  ال ع  الرسمم لا ولم  كالنت المالركينم ةم زم  اإل لال  الي ةيتم    و
الهاللنم   المكالنم  ل ا  مف،روهال  والينالسمةم  وكال   الثقالةم  وكالنت  ة،الر     اليلنال  

الي ةيتنم اإلميراط ريم  ةم  نلالء  اليالئ    الرسمنم  األة،الر   .  ن ال     الشي عنم هم 
كالنت األة،الر ال لي   ةم ظ. الت،الر اللزب الشي  م )الممث. الرسمم لامالركينم  

وكالنت نقريالل المالركينم   رس  ان  ن ال  قي  ولقنقم  ؛  ليل ال( لايافم وال ولم مهالا 
التشكنه   مالركس  ش  قي.  لمجر   ن ال  ة،الر  الملالقشم  لتن  الهقي      ليبالن ال و 

اختفن  و ول،  ليلمال سقط اإل لال  الي ةيتم وان الر اللقالم الشي  م    ؛الرسمنم لا ولم
مختافم وةقالا   ٌن قراءال  يق ط, ذله اليق ط الطب  قر   الاللزب الشي  م ةم  راكمالل  

ر ميالر التلقنا ال ولم ٌّ وم  لمل  ال ال  يم  وش  ه    غنالب اإل لال  الي ةيتم
ر  طله القالن   ال ولم الطب كال  ٌّ ليث انقضت    اللرب البالر   و  م؛  المهالصر

 74   لكا الهاللا.

 
زكريال  - 73 ملم   جالسا    ةم    راسم:  المهالصر  ال ولم  التلقنا  ةم  الهاللمنم  مف  م    نقر:  . 

ومال    81  ص   سال ي   مرجع  الهاللمنم   اللك مم   وةايفم   الينال     ةم  الميالوا    لمي    الج لنم   اله قالل
 . ه هال

ولمزي ن م     القالن   ال ولم  مرجع سال ي. نقر:  . جالسا ملم  زكريال   مق مم ةم  راسم    - 74
 اش تراكم  الفق ي   ةم   مقالرنم   راسم  الهالم  ال ولم القالن      ير   لكمت.   :   نقرالتفصي.؛  نقر: 
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الهويات   تتنازعها  التي  اإلنسانية  العلوم  أكثر  من  الدولي  القانون  يعد 
هو   القائم  الدولي  القانون  بأن  محسومًا  األمر  بدا  وإذ  أصحابها,  فيه  ويتنازع 

ويستفاليا  القا صلح  منذ  نهض  الذي  الغربي  الدولي  استمر  م1648نون  ثم   ,
بين الدول األوربية   ؛النظام الذي أوجده ذلك الصلح هو الناظم للعالقات الدولية

عنها   نتج  ،لفترة تزيد على قرنين من الزمن تخللهما عدة مؤتمرات دولية  هيرة
ال من  االمعاهدات  كثيٌر  الركائز  أوجدت  التي  الدولي  دولية  للتنظيم  لقانونية 

  .المعاصر

 لكا   ؛  وب طا المهلن كال  قالن نالا  وربنالا خاللصالا م الةم هطي  والقالن   ال ولم  
مشتركم   لخافنالل  وةقالا  أنمال  يل ال  و  قالل  ول ال  اإلوريقم  تمث.   وربال  إرا ال 

التلقنا     الرومالنم المينلنم,  ب     الي    م وخص صيت ال م   ال علم م   وإرا ال 
األوربنم  ال ول  نال ب  مقتصراا  ان  كال   اللقبم  هطي  ةم  ال ولم  والقالن    ال ولم 

لتن   ؛لقر ل طا القالن    ان  ن  ق  نمال و ف رو  يتمر  البهض ةم ال   المينلنم
ول،  هطي اللقر      وص.  لن مرلام التلقنا ال ولم الهاللمم مع  نشالء  صبم األما

ه يم مل    القالن     ي   ن ال    ؛ هكس  و راسم  ة ا  ةم  ال لي    اللقريم  هم  لنيت 
المالركيي      75؛ ال ولم ق م  وة مص ذ  نصالا  ال ولم  القالن    خالصم     الا  رال 

 

  القالن     ةم  اآلمر   الق ا      ير   لكمت.     وكطله.  م1975     ا    الي م   مفبهم  والر سماللم 
 . 21 ص م  1979    ا   مقالرنم   راسم: الهالم  ال ولم

75 - “The law of nations, as a law between states based on the common 
consent of the members of the family of nations, naturally does not 
contain any rules concerning intercourse with treatment of such states as 
are outside that circle… to be regulated by the principles of Christian 
morality”. See: OPPENHIEM. L: OPPENHEIM. L,  international law A 
treatise , edited by Luterpacht. H,  8 th edition 1958, Longmans,  pp  
50-56.   
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وخالصم   م   مةم  وم ض  الا  األول  اليال ي   راليل ال  الي ةيتم  ؛  اإل لال  
ال ول   -كطله    –والصيلي     اله قالل  ي   الخالصم     لقنا  مفالهنم ا  ل ع ا 

م ر  م   التم  لبع  والشه ب  والثرب  و واألما  المتل ع  وال علم  والفايفم  الثقالةم  ا ا 
   صيليي  المهالصري  أل  القالن   ال ولم .    األمر  كثر  هقي اا  اللليبم لا؛  والق  ا

الج ع   )جم  ريم الصي    او ان وج  ال قم التلقنا ال ولم رةض اش تراف   ولت  
الشهينم( التم  سي ال الشي  ي    قنال   مالو  يم   نغ واستمر الرةض  الش تراف 

 76. م1971لتن  

الل عث    اللضالر ةم  ائر    م   ج ئ ال  ل   ش    لقالئي  هلالك  اإلس منم 
  و   ميالهمم األما ةم  بسني  وبلالء ق ا  ي المتهاقم  الل ول      القالن   ال ولم

ال ولنم ومكالنت ا  األةرا   لق    لتن  األما  و  الشه ب  و  سيي    ؛ و  اإلس م  أل  
الفر   وبميالوا   لافر   ال ولنم  األخرم  إقراري  اللمكالنم  اإلنيال     اللقا  وباللتاللم  لألمم 

ةم هطا   الا وواضلالا    ذ جالء اللص القرآنم لالسم؛  الفر   كالةئ ةم مكالنت   مم قالئمم
قالل  هاللن: )م  قت. نفس ؛  ذ  رةع اإلنيال  وسالواي  الإلنيالننم جمهالءليلمال  األمر  

 77  .. المالئ  32   ير نفس  و ةيال  ةم األرض ة،بنمال قت. اللالس جمنهالا(

فهذا أمر له   ؛ا القانون الدولي المقارن نأننا ال ندرس هومما ال ك فيه  
العر  الجامعات  عليه  تعارفت  ما  سندرس  ولذلك  آخر  القانون  مقام  أنه  على  بية 

ال العالم اآلن؛الدولي  الذي نشأ مع صلح ويستفاليا   ذي يحكم  القانون  وهو ذلك 
 ثم استمر بعد ذلك.م، 1648

 ؟ )) القانون الدولي الغربي(( يحكم العالم اآلنالقانون الدولي الذي ما  –ثانيًا 
 

76 - See: Robert A. Denemark, “World System History: From Traditional 
International Politics to the Study of Global Relations,” International 
Studies Review, vol. 1, no. 2 (Summer 1999), pp. 43-75; 

  نقر:  . جالسا ملم  زكريال   مق مم ةم  راسم القالن   ال ولم  مرجع سال ي.  - 77
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إن اإلجابة على هذا السؤال تقتضي منا معرفة النطان المكاني والزماني  
تحديد النطان الذي يطبق فيه   ًً الذين تتم فيهما اإلجابة عن هذا السؤال, وأيضا

ويستفاليا  صلح  بين  ما  الفترة  في  محصورًا  الزماني  النطان  كان  فإذا  القانون, 
التاريخ ؛  م1919فرساي  ومؤتمر  م  1648 لهذا  الموافق  المكاني  النطان  فإن 

اإلستيطاني  وامتداداتها  األوربية  القارة  أمريكا   ةيعني   ( الجديد  بالعالم  فيما سمي 
الذي يطبق فيه القانون هو التنظيم الدولي  المرافق  والكيان المعنوي    ؛وأستراليا(
هنا ندرس   فنحن ؛تجاوزًا بأنه التنظيم العالمي -بتقديرنا  –أو ما يسمى  ،األوربي

العام األوربي  الهوية  محايدة    تسميه   يوه  ،القانون  خلفها  الحضارية  تتوارى 
ألوربة بين ؛  والدينية  يطبق  كنسيًا  قانونًا  وبحسبانه  المسيحية  أوربا  بحسبانها 
 78األمم المسيحية.

ذلك؛   أجل  ةم  اه    ت  جالهامن  الصال ر   ال ولم  القالن    و راسالل  كتب 
 ولنم  خرم م ج    ةم الزمال  نفي  وةم المكال    ةضالءال   -      م ن   -اللقبم  

المتهاقم  جطوري  ل   المتهم   التجاله.  ول،   ذا  ,  األرض  ك كب  نقص   ان  ذا  , 
التم , ولطله عتا  جاله.  ور ال ولم الهثمالننم  ٌا  مل  ال ال  يم التم ذكرنالهال سال قال

ةال   المشالر   ٌا رئنيال  ٌا كالنت  والمكالنم  الزمالنم  اللفالقي   ةم  ال ولم  المجتمع  ةم 
و ةهالل  ل    ملقالر وربم  لت؛  هي ا    لي مال ةإنمال  طكر  صفالل  ذكرل   ٌا وا  

؛  ةي ال   ٌا ةال    ٌا     ورهال ةم صنالوم وصلال م األل اث الهاللمنم التم كالنت طرةال
اآلسي يم ال،يرم التم كالنت  مثا ال  ول وق. األمر نفي    اللليبم  لن اللضالرال  

ولطله نج       ؛ةم م ازي  الق م واله قالل ال ولنم ) كاللصي  والنال ال (  ٌن  بذال  
القالن    هطا  المتهاقم  تف ر  التالريخنم  ال راسالل  ال ولم  و  القالن     مر   ؛   نالل 

 
78 - See: OPPENHIEM. L: OPPENHEIM. L,  international law A treatise 
, edited by Luterpacht. H,  8 th edition 1958, Longmans,  pp  41-53.   
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كثر م   رطم الينالسنم لاهاللا   شك. انتقالئم  ان األل اث ال،يرم التم رسمت الخال
 ؛ وواللبالا مال  ك   مرورهال ميلنالا  ان الت منش المقص     و التش ي  المتهم .. مر 

ً   بامتياز   اً أوربي  اً غربيًا  ولذلك يصح أن نقول إن القانون الدولي كان قانون
وانه  بعد هذا التاريخ أصبح م؛  1815مؤتمر فينا  إلى    وصوالً خالل عدة قرون  

 79.عبر ظاهرة االستعمار ًً وإجبارا ًً وقهرا ًً قسرا  ًً عالميا ًً قانون دوليا

ناقم األم ر  ان   اهل ال؛ نتالئج    وكي   قالل  بنلال  نيتطكر وال  ا م   ها 
وهم   المع مر؛  ش  لذله  ن الئم  ل   األسف لينفر وضع  البلرالجزائ     ةم   رب  

ليث  ت  ريفالننال  تفييي  كافو ؛  المت سط اليريفالنم  قنال        ج ذله؛  األسف ل 
رةه ا  الجزائر  ولمال اقترب م  س الا ال  نل  س ال.  م  1816الم  الا ر  ا كيم    
ة ال  ال  النخ  ت  را اللن  نضالء؛  األسف ل جزائريمالبلريم  اقتراب  ة ر  ألن   ؛ 
  جينمما   اا  ضرار        لليممال  الجزائرب  اللم ةعنم؛  ضرب األسف ل  اليريفالنم      
اا  ،رس األمر    ؛ ال ال  ان قي ل  روط مع مر ةييلال   جير ال اب  مراألمر الطب   

طب مع مر ا كس ش ال ي.  ال ق  األوروبي    ليلمال  م  1818سيتمير    18 تالريخ  ةم  
المتلاللفم سيع ب  لن ر  ال ول    ل مي اخر التجالريم إل  ب ميالس  الل   َّ    قرروا أن 
.   80ةه.ن مريعن

ال التنظيم  إن  القول  يمكن  انه  لالستعمارحتى  النظام   ، دولي  قوننة  أو 
الكبرى جعلها   األوربية االستعمارية  القوى  بين  القوى  االستعماري وضبط موازين 

الدولي القانون  أقاليم   ؛تخترع  إلى  نفوذها  للحد من طموحاتها ومطامعها في مد 
 

 نقر:  . جالسا ملم  زكريال  مف  م الهاللمنم ةم التلقنا ال ولم المهالصر   مرجع سال ي    - 79
 . 67-61ص 

الملروسم  كتالب مصال ر     - 80 الجزائر  اليريم  ان  اللروب  الجزائر   نقر: صاللح مختالرب  
م ةم م ونت :   2016/ 12/ 22ها الخمنس  1438/ 23/3م؛ م ملش ر ومتالح  تالريخ الزيالر   2004

/mokhtari.over-blog.org/ 
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الغربي غير  القرون   ،العالم  تلك  سمة  كانت  التي  العدوانية  الحروب  من   ؛ وللحد 
للدولة التي كانت تتمتع    ًً مقدسا  ًً بحسبان أن الحرب أو إعالن الحرب كان حقا

مطلقة أصبح  ؛  بسيادة  التاريخ  هذا  بعد  قانونًا  دولي  القانون  الوانه   الغربي 
ثمنًا  ًً وإجبارا  ًً وقهرا  ًً قسرا  ًً عالميا تدفع  أن  الجزائر  على  وكان  لتلك ؛  باهظًا 

  81الحقيقة المرة..

 

 
 نقر:  . جالسا ملم  زكريال  مف  م الهاللمنم ةم التلقنا ال ولم المهالصر   مرجع سال ي    - 81

 . 67-61ص 
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 املبحث الثالث 
 مصادر القانون الدويل 

 

أمر  هو  المصادر  وتحديد  مصادره؛  قانوني  نظام  لكل  القانونية  الدراسات  تحدد 
القانوني,  النظام  نشأة  على  يقصر  أو  يطول  زمن  مرور  بعد  عادًة  يقر  توفيقي 

ألن   وجودًا؛  األسبق  هي  دائمًا  متأخرًا؛ فالمصادر  يأتي  تكوينه  بحكم  القانون 
وتجريد   عمومية   من  مالمحها  وتأخذ  الصفة  بهذه  تتسم  كي  القانونية  فالقاعدة 
والتزام  أو إلزام؛ تحتاج إلى عاملي الزمن والضرورة؛ ونظرًا لخصوصية القانون في  
؛ هذا بحسبان   مجتمع  ما, تلك الخصوصية النابعة من الهوية الذاتية لكل مجتمع 

ن كل جماعة من الناس تلتزم العيش في إطار إقليمي محدد، وترتضي انتماًء أ
 سياسيًا واجتماعيًا وقانونيًا محددًا؛ تشكل مجتمعًا بالمعنى الواسع للكلمة.

اللقالم   مك نالل  ال اخام  ل  هال  القالن    مصال ر  ةإّ   ذله؛  وبلالءا  ان 
المجتمهالل الينالسنم القالئمم )ال ول الل عثم  القالن نم ةم ك. مجتمع  ان ل ا؛ وةم  

ول،  وكمال  ال ولم؛  الينالسم ةم  لالقالم  الرئنس  المر ،ز  ال ست ر ه   واللبالا(  ك   
  ضالا    - فترض ةم ال ست ر     ك   اللالم. اشجتمال م واللالظا القالن نم والف،رب  

 لالء ال ولم الطب  هكس؛ اللقريم األ م. التم  ي   الف،ر الينالسم القالن نم ةم    -
 الل عثم؛  ش وهم ة،ر  الهق  اشجتمال م. 

وبالله     لن المجتمع ال ولم؛ ةإن  ا ت اءا م  ن  ض األما المتل   ون ال م  
ةم  خصنال  ال   لاهاللا  ختا   ج ع    الثالننم؛  صبللال  مالم  لنم  ال ربنم  اللرب 

كالنت قالئمما       اليلنم اليال قم التم  - ان األق.    -الينالسنم  و  خالص ال ال ولنم  
  ال  اللربي  ال ربيتي  ومال  يل مال  ليث  صبح المجتمع ال ولم القالئا ُ هير   شلم  
قالطهم    الرؤيم الينالسنم لاق م الملتصر  ةم اللرب ال ربنم الثالننم, و اه الرؤيم  
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المع مر  مخرجالل  ك.  طبع  و  افنقم   ضالا؛  مل ال    أنقم  الينالسنم  ليت  ان 
س )مع مر  ال ولم  التبسنيم  لاتلقنا  ةرانينيك   ةي ال  1945ال   م(  فال ه   مال 
م  اللقالم األسالسم لملكمم    38التم  ور   ال نصالا المال      مصال ر القالن   ال ولم

 82... اله ل ال ولنم

إلى   المعاصر  الدولي  التنظيم  نوعأنَّ  انتهى  الدولي  من  يللقانون  ن 
وثانوية أصلية  و المصادر:  المادة  ؛  به  محدد جاءت  قانوني  في نص  ذلك  تقنين 

 الثامنة والثالثون من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ونصها:  

ااا وظنفم الملكمم     فص. ةم الملالز الل التم  رةع  لي ال وةقالا أللكالم القالن    1))  
 ال ولم  وهم  فيي ةم هطا الشب : 

الصم التم  ضع ق ا   مهترةالا   ال صرالم م   )   ( اش فالقالل ال ولنم الهالمم والخ 
 جالنب ال ول المتلالز م. 

 )ب( الهال ال ال ولنم المرعنم المهتير   مثال م قالن    ل  ان    ا ر اشستهمالل.  

 ) (  مبال ئ القالن   الهالمم التم  قر  ال األما المتم نم. 

 
ولمزي ن م     .مرجع سال ي  ال ولم   المجتمع  قالن     ةم   ال جيز  نقر:  . جالسا ملم  زكريال     - 82

  ريالض .     و هايي   رجمم  ال ولم   القالن      الريخ  ةم  ال جيز  ن سي م   آرار التفصي.؛  نقر:  
  ال ولنم    الملالز الل  الراوب   راهنا    جال ر .    .363ص   2002     ا   اللكمم    يت  القنيم 
  األما   ملقمم  الميفر   صاللح  ملم .      كطله  انقر     80صم   1987       ا   الي م   ار  مفبهم

 . 85ص   م1997  الفبهم األولن   والمبال ئ  اللشب  خافنم المتل   
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الهالم ةم مخ  القالن    تا  األما  )  (   لكالم الملالكا ومطاهب كبالر المعلفي  ةم 
المال     القالن   وذله مع مرا ال   لكالم  لق ا    ويهتير هطا  و ذاك مص راا التنالطناُل 

59 .83 

ش عتر ب  ان اللص المتق م ذكري  ب  خ ل  مال لاملكمم م  سافم الفص.   -  2
 ةم القضنم وةقالا لمبال ئ اله ل واإلنصالف متن واةي  طراف ال   م  ان ذله. 

ا   القانوني  يفهم لوارد أعاله أورد المصادر على هذا اأي أن النص  لنحو؛ مما 
أنه النص  أورد    من ظاهر  ثم  فالمهم..؛  األهم  تنازليًا من  ترتيبًا  مرتبًة  بها  جاء 
بداًل عن تلك المصادر؛   –إذا انصرفت إليه إرادة األفراد    –مصدرًا مستقاًل جعله  

الدولية   المنظمات  قرارات  كانت  ولما  واإلنصاف؛  العدالة  مبادئ  أضحت وهو  قد 
أن يجري بحثها    –بتقديرنا    –مًا  مصدرًا مبا رًا للفعل قاباًل للتنفيذ بذاته؛ صار لزا

في مصادر القاعدة الدولية؛ وعلى ذلك سنقسم دراستنا لمصادر القانون الدولي  
والمصادر  االحتياطية،  المصادر  األصلية،  المصادر  هي:  أنواع  ثالثة    إلى 

   84المستقلة..

  

 
المال      - 83 ش  ك     59 لص   (( اآل م:  ال ولنم؛  ان  اله ل  لملكمم  األسالسم  اللقالم  م  

  يل ا وةم خص ص اللزاع الطب ةص. أن .((. لالكا ق   اإللزام  ش  اللليبم لم  ص ر 
مق مم .   نقر:    - 84 ال ع   المر   ص ح  الهالم      .  ال ولم  القالن    سال يل راسم    مرجع 
 . 137-132ص
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 املطلب األول 

 املصادر األصلية 

؛ أن / من النظام األساسي لمحكمة العدل  38المادة /  نؤكد؛ بادئ ذي بدء 
الذي   الدولية النحو  لم تقسم المصادر تحت عناوين محددة؛ وإنما أوردتها على 

جاء به النص؛ بيد أنه جرى العرف في الدراسات والكتب الدولية المتخصصة؛ أن 
أو  التكميلية  المصادر  تسمى  وأخرى  أصلية،  مصادر  إلى  المصادر  تقسم 

أو  االحتياط الترجمة  بحسب  تختلف  توفيقية  تسميات  وهي  االستداللية؛  أو  ية 
 الرؤية الخاصة بالباحثين والكتاب.

 ال تمال   يمنم المصال ر الث ث التم    –  ضالا    –وق  جرم الهرف ال راسم  
ال ار    التيمنالل  المصال ر  بل   و يمنم  القم  األصانم   اللص  اللمصال ر   ور هال 

 اللثن كمال سلفه. نل  ةم كتال لال هطا.      ي؛  و  إعرا   صلنفن ا

القانونية  و  القواعد  الكتشاف  إليها  يرجع  التي  فهي  األصلية  المصادر 
التي ال   الثانوية أو االستداللية  الدولية وتحديد مضمونها, على عكس المصادر 
تنشئ قواعد قانونية؛ بل يستعان بها للداللة على وجود قاعدة من قواعد القانون 

وفقًا للتقسيم المدرسي  عرفة مدى وطريقة تطبيقها؛ والمصادر األصلية  الدولي ولم
" األكاديمي"؛ هي المعاهدات، العرف والمبادئ العامة للقانون التي أقرتها األمم 

 85المتمدينة. 

 
 نقر: آرار ن سي م  ال جيز ةم  الريخ القالن   ال ولم   رجمم و هايي  . ريالض القنيم     - 85

 . جال ر   راهنا الراوب   ولمزي ن م  التفصي.؛  نقر:  .  100-99  ص  2002 يت اللكمم     ا   
الي م    ا     مفبهم  ار  ال ولنم   ملم  47-44  م  ص 1987الملالز الل  كطله  .  انقر    

األولن     الفبهم  والمبال ئ   اللشب   خافنم  المتل     األما  ملقمم  الميفر     م  ص 1997صاللح 
33-37 . 
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 : الدولية  املعاهدات   -الفرع األول  

 : لغةً  المعاهدة – أوالً 

  به،   العهد  إحداث  و   بالشيء  االحتفاظ  على  يدل    أصل  والدال،  والهاء  العين:  عهد
ُد،  وَ   ُيراعى  أن   أنه   من  إذ  العهد؛ :  ذلك  فمن  الباب  هذا  فروع  ترجع   وإليه  ُيَتَعهَّ

  واليمين،   الموِثق  و  العقد  :أيضاً   هو  و.  حال  بعد  حاالً   ومراعاته   الشيء  حفظ  وهو
 ،[91:  النحل﴾ ]َعاَهدت مْ   ِإَذا  هللاِ   ِبَعْهدِ   َوَأْوُفوا: ﴿  تعالى  قوله  ومنه  عهود،  وجمعه
﴿ وقوله ينِ   ِفي  اْسَتنَصُروُكمْ   َوِإنِ :    َبْيَنُهم   وَ   َبْيَنُكمْ   َقْوم    َعَلى  َإالَّ   النَّْصرُ   َفَعَلْيُكمُ   الدِّ
يَثانٌ  ﴾ ]    ِباْلُعُقودِ   َأْوُفوا  آَمُنوا  الَِّذينَ   َأي َها  َيا: ﴿  تعالى  قوله  و ،[  72:   األنفال﴾]  مِّ
 [.1:  المائدة

م  ال صنم:    ضالا   واله      ه     الرج.      :   قالل   الألمر    و   اللشمء  المرء   لن  والتق ُّ
م      ِلم    ال  ِ ل ْنُ،اْ     ْ    ْ     ل اْ : ﴿   هاللن  هللا  قالل     اا؛ ]  آ     ا تقال    ومل [  60:   س﴾ 
  هللا  قالل  ر العت ال؛  و  اللرمم   ان   واللفالظ  ال ةالء:    ضالا   وه    لا ش ؛   كتب   الطب  اله   
ْ ن ال  م ال  و  :﴿   هاللن ْ  ن   مِّ ْ   أل ْكث ِرِها  و ج   واله    وةالء؛  م    ب[  102:    األ راف﴾ ]    
له:   ب  ؛األمر  هطا  م    ُْ ِ ُ ك   نال   ق ل  الطمم؛  و  األمال :    ضالا   هلال   وم   مل ؛   ؤمِّ
: الطممَّ      الهو   مهاله  ؛  و        ذو :   الألمال   اإلس م    ار  ع خ.   الطب  لالربم  قي.

الِه ْ  ة      اا     فالي اله    و ُمه   .ُمه 

 ةإذا  جزيم   م    اي ا  مال   ان   هاله  و     ن ا:   ب  المهاله  و    ها:  اله      ه.  و
  قالل        اله      ج ع    و   اللشمء  التلفظ:  والته     المهاله     اسا   ل ا  ذهب    سام ا
   نمال   التهاله    أل    هاله    :  ق له  م    ةصح   وه .  ضنهتم  و ه  لُ   ة نالا    ه  لُ 
 المتهالق ع      ي   ال انقم:  والهْ      هاله ك   و   ُ هاله ي  الطب:  واله ي    االي     ي    ك   
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  ان    ا ترط:  صاللب   م   استه   :   قالل  و.  المبال هم  و   الشراء  و  الِلْا   وكتالب 
تب   . اللقنقم ةم      الشرط أل          ان  وك 

   هاله    قالل. الملاللفم  و  المهالق  :    وهم  ؛وال     مهلنا   والتهاله    اش ت ال    و  والمهاله  
 وز     ان  ألن ال  جمال تي     و  االي    ي   ميثال   ةاللمهاله  .   لاللف ا:   ب  ؛الق م

 مجمع  واستل ث .  طرةي    ي    ،              ة   المشالركم   ان     ل  وهم   «مفال ام»
  لتلقنا    كثر   و   ولتي    ي   ا فال :   بن ال  لامهاله     هريفالا    اللقالهر   الهربنم  الا م

 86 يل مال.    قالل 

 :اصطالحاً  ةالمعاهد –ثانيًا 

والمعاهدة   دولية،  قانونية  قواعد  إلنشاء  األول  المبا ر  المصدر  المعاهدات  تعد  
بالتعريف هي اتفان بين  خصين دوليين من  أنه أن ينتج أثرًا حقوقيًا يحكمه  
تكون  أن  ينبغي  القانونية  للقواعد  مصدرًا  تكون  لكي  والمعاهدة  الدولي؛  النظام 

المعني  الدول  قبل  بها صراحة من  اآلن معترفًا  استقر  الدولي  التعامل  نجد  لذا  ة, 
على ضرورة تسجيل المعاهدات لدى األمانة العامة لألمم المتحدة كشرط لقبولها 
حكمًا في خالفات الدول الموقعة عليها؛ وللمعاهدات حسنات القانون ومساوئه, 
فهي من ناحية دقيقة صريحة، ومن ناحية أخرى صلبة وجامدة ومحدودة األثر,  

 87أن يرافقها مصادر أخرى تعدل هذه المساوئ.من  لذا البد

 
جمهم ضميريم     - 86 الشيبالنم   نقر:  ثمال   اللي   ملم      اإلمالم  ةق   ةم   –المهاله ال 

كتالب   رب  ص ر    را فم الهاللا اإلس مم  اله     - راسم ةق نم مقالرنم  سايم      اللي
 . 26-25ه  ص 1417  177

87 - See: Oliver Dorr& Kirsten Schmalenbach Editors. Vienna 
Convention on the Law of Treaties A Commentary, Springer Heidelberg 
Dordrecht London New York, 2012, pp 45-54. 
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اوبالنظر   الرئيس  إلى  المصدر  بحسبانها  للمعاهدات؛  الخاصة  ألهمية 
التنظيم  وبناء  لتطوير  إمكانيات  من  به  تتمتع  ولما  جهة ؛  من  الدولي  للقانون 
خاللها،  من  نسعى  موجزًة  دراسًة  لها  سنفرد  ثانية ؛  جهة   من  المعاصر  الدولي 
لمعرفة المراحل التي تمر بها المعاهدة وأهم خصائصها وبيان أنواعها..والعناصر  
التبعية المرافقة للمعاهدات؛ وكذلك سوف نسلط الضوء على التصرفات القانونية  

 الدولية باإلرادة المنفردة أيضًا.. 

 :  الدوليةلمعاهدات ل ةالقانوني  لطبيعةا – اً ثالث

القاعدة   إلنشاء  األول  المبا ر  المصدر  هي  المعاهدات  أن  البيان  عن  غني 
النظام  دائرة  في  التشريع  بمثابة  الدولي  النظام  دائرة  في  الدولية، وهي  القانونية 

إنما تقوم  الداخلي؛ فالدول عندما تتراضى فيما بينها على إنشاء معاهدة معينة؛  
  88 .ل الدولةبالوظيفة عينها التي يقوم بها المشرع داخ

ولكن على اختالف  في أساس اإللزام؛ فاإللزام في التشريع الداخلي يستند  
إلى سلطة الدولة المشتقة من الدستور وفلسفة قيامها؛ بينما يرتكز أساس اإللزام 

الدولية المعاهدة  افتراا    في   عندما  الدول  أن:  مفاده  الدولي   القانون   في  على 
 االلتزام   الدولية؛ فإن هذا  بالمعاهدات  النهائي  االلتزام  ارتضائها  عن  تقوم بالتعبير

 المتعاقدين    ريعة  الدولي، وهي العقد  القانون   في  مستقرة  عامة  يستند إلى قاعدة
Pacta Sunt Servanda.89  

 
سه      - 88 الملي   خانفم   ي   الهالم   رجمم:  كر هللا  ال ولم  القالن     نقر:  الرل روس   

 ومال  ه هال. 97م  ص 1987األهانم لالشر والت زيع:  يرول  
الهالم     - 89 ال ولم  القالن    هنف   صال        ملشب    نقر:  .  ام  اليال هم  شر    الفبهم 

. و  . ملم  المجطوب  القالن   ال ولم الهالم  الفبهم 556م  ص  1992المهالرف  اإلسكل ريم   
 .557م  ص  2004الخالميم  ملش رال اللايم اللق قنم   يرول  
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والمهاله    لهق   ي   ولتي   و  كثر  ةإذا كالنت  ي   طراف مته    سميت  
 اللمهاله   الجمالعنم  وإ  كال   طراة ال  ولتي  ةقط سميت  اللمهاله   الثلالئنم؛ والق   
اإللزامنم لامهاله   ةم اللاللتي  مقص ر   ان ال ول األطراف ةي ال  وش  ته اها  لن 

الم ال ول ال ير  وير  ن  علص  ال   ةم  الجمالعنم  ان  مكالننم انضمالم  هاله ال 
ةي ال   ال ول  ذا   اةرل  وب طا  يتفنع  المهاله ال  لي ال؛  ةم  اه  األطراف  وير 
 روط مهيلم  وا بهت  جراءال مهيلم       و طرةالا ةم المهاله   الجمالعنم  و    

و   اللكالم  ال    هطي  ة   تضم   الثلالئنم  المهاله ال  ار بالط ال   ال   مال  خ ل  ل م 
 المهاله   ةم  ور التلفيط وانقضالئ ال  خضهال  خض  الا  المالا إلرا    طراة ال. 

قالن ننم  و  عتا  ي    خالص  الطب  اش فال   هم  الشك.  ليث  م   المهاله   
  ولنم ويتميز    ويري م  التصرةالل ال ولنم  بن : 

 ش  هق   ش  ه   فالوض  و مفالوضالل.   –  

  . عتفاب   قنع ال ول المتهالق    ان –ب 

  90ش  صبح نالةطاا ةم  ائر  القالن   ال ولم  ش  ه  التص عي  ان .  –  

 مراحل بناء المعاهدة الدولية: - اً رابع

يترتب على   ولما  لاللتزام  األهم  المصدر  المعاهدات بحسبانها  أن  فيه  مما ال ك 
فإن ذلك من نتائج؛ قد تكون مؤثرة أو خطيرة؛ أو تحمل الدولة أعباًء تنوء بها؛  

أهم   ونجمل  النور؛  تر  حتى  كثيرًة  أحيانًا  وعسير   طويل   بمخاا   تمر  والدتها 
 ي: أتيما يمحطات والدة المعاهدة ف

 
القالهر      -  90 الهربنم   الل ضم  ال ولنم   ار  المهاله ال  ةم  ال سنط   نقر:  . .  ام   راهنا  

 .ومال  ه هال 44ص م  1988
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 المفاوضات:   -1

بين  النظر  وجهات  تبادل  هي  المعاهدة؛  على  السابقة  المفاوضات  أو  التفاوا 
بينهما؛   دولي  اتفان  عقد  إلى  التوصل  بقصد  أكثر  أو  دولتين  يتناول  ممثلي 

نطان   -كقاعدة  عامة     –بالتنظيم  أنًا دوليًا تهتم به األطراف، وليس للتفاوا  
معين أو أجٌل محدُد؛ ويجب أن يكون المفاوا مزودًا بأوران تفويض؛ إال إذا كان 
رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية؛ أو رئيس البعثة الدبلوماسية  

م التفاوا مع ممثليها؛ أو رئيسًا للبعثة الدائمة في  المعتمدة لدى الدولة التي يت
بأوران  مزودين  يكونوا  أن  فيجب  هؤالء  غير  أما  الدولية،  المنظمات  إحدى 

 .تفويض

ك.   ةم  وال ست ريم  القالن ننم  اللقا  التف يض  الخت ف  صن م  و ختا  
ال ولم  لم رئنس  مكت بالا صال راا     ميتل اا  ول،    اب  اي ال     ك    ا   ولم؛ 

المفالوض إلابالل صفت   واليافالل التم خ ل ال ل  الرئنس ةم اإلةصالح    وج م  
نقر ال ولم ةم التفالوض  و التهالق   السم ال؛ ويق م هطا الميتل   ل    ء المفالوضالل  
لاتلقي م  صفالل وسافالل المفالوضي   وش  ج ز ةم الهرف ال  ا مالسم التفالوض 

تل   وإش كال  التفالوض  و التهالق  وير ملتج   و التهالق   السا ال ولم   ير هطا المي
 91  آلاالري.

ال ش الل   المف ض مع وزير خالرجنم  ال نمالرك  وق  ل ث     فالوض وزير 
م( مهاله  ا؛  خ ل  لكالم ال ال ش الل المتل   1941المتل   ووقهال ةم ننيال    ري. )

اللي ةم  قالمم ق ا    لريم وج يم ةم جزير  وريل ن    و      ق م وزير ال نمالرك 
ةاللت "اليي   روةمال "  ورا   ف يض ؛  هطا المف ض  ال نمالرك  ان  لك مم  جت 

 
ومال  ه هال.  546 نقر:  .  ام صال       هنف  القالن   ال ولم الهالم  مرجع سال ي  ص  - 91

 . 551و  . ملم  المجطوب  القالن   ال ولم الهالم  مرجع سال ي  ص 
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وزيرهال  قراراا  يلب  و ص رل  القالن     ليث  م   وا تير    م ا  الط ا  اش فال  
مزو اا  بورا    وير     ك    التفالوض م   ل  لي  كال   وإ   ألن   وذله  المف ض  
 ف يض   صف  رئنس البهثم ال  ا مالسنم؛  ش  ن  ش  ج ز ل     ع قع ا فالقالا  ش  ذا 

 92   طا التف يض.  كال  مزو اا 

 تحرير نص المعاهدة:   -2

كتابًة  نصها  بتحرير  المعاهدة  مضمون  صياغة  إلى  عادًة  المفاوضات  تفضي 
بواسطة المفاوضين, ويتم اعتماد النص كمعبر لفكرة المعاهدة، ومعبر  عن إرادة 

بالتأ ير على نص المعاهدة    -عادًة    -أطرافها فيما اتفقوا عليه، ويتم االعتماد  
من  ب أو  دولي  مؤتمر  من  قرار  بصدور  أو  المفاوضين،  ألسماء  األولى  األحرف 

 منظمة دولية باعتماد النص. 

 التوقيع:   -3

علت م التفالوض  ال    لن الت قنع  ليث ع ضع الت قنع ةم  سف. نص ص  
اش فال   ي   لص ل  والت قنع  في   لطله   المف ضي   المل وبي   المهاله     اسفم 

المهاله  ؛  ولتي   و  كثر    ةم  ال ار    األلكالم  المتفالوضم  ان  األطراف   و  ي  
ول،  ش  كفم  ال   لقي ل المهاله   رسمنالا  وا تبالرهال مازمما لتن ول  كال  الم قه    
ةييلال  قالن    ال ولم؛ ونقا هطا األمر  شك.  قيي ةم  ال،الةم إللزام  التف يض  ل ع ا 

مهاله ال(    مهاله    ) و  الهرفلامهاله ال   الا    طرق  ال  ا مالسم  وج    كمال    
م    األولن  المهاله    الأللرف  ةبلنالنالا  كتفم  تطعي.  الت قنع؛  آاالر  م   لاتخفنف 

 
92 - See: Oliver Dorr& Kirsten Schmalenbach Editors. Op, cit., pp 66-
75. 
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عتا و لنالنالا  خرم  الرج ع    األسمالء   المهاله    لت  رط  ا  قنع  ليافالل   لن 
 93المختصم. 

 التصديق:  -4

المهاله ال  التص عي ه  قي ل المهاله   رسمنالا م  اليافم التم  ماه  ق   
ننال م    ال ولم  وش  هتير التص عي ليلمال  ك   ضروريالا مجر   جالز  لامهاله     .  
ه  اإل    اللقنقم إلرا   ال ولم ةم اشلتزام, وه  الطب  ل   الالقم التم  صبح  
م       الماه  عتبك   ق  مالا     التص عي  م   اللكمم  وكالنت  مازمم   المهاله    ةي ال 

عتجالوزو  لا  ال رض مل   مل وبن   التهانمالل الصال ر   لي ا؛  مال    فالء   -لاللنالا    -ا 
الفرصم للك مم ال ولم ولايافالل التشريعنم ةي ال  إ ال   اللقر ةم المهاله  ؛ لتن  
وق اهال  ال ولم  سافالل  و    تفي  ال ولم؛  مصاللح  مع  عتهالرض  مال  ش  لت ب  ان 

 ان    –ف ر     ليب خ  –الينالسنم  ان م ض ع المهاله  ؛  . ق   هرض األمر  
 94اشستفتالء الشهيم.

 تبادل التصديقات أو إيداعها:   -5

الم قهم  ان   األخرم  ال ول  آاالري  جب     هاا     التص عي  علتج  ل،م 
التص عي  اللليبم  التم  في   ال االئي  طريي  بال ل  عتلقي     وهطا  المهاله    

لاللم   ةم  مهيلم  لك مم  ولم  ل م  الثلالئنم   و  ع ا  ال  المهاله ال لامهاله ال 
 

الهالمم    - 93 المبال ئ  الهالم:  ال ولم  القالن    ةم  ال سنط  ال،ريا  ا ا    ال،تالب   - نقر:  ي  
الثقالةم   مال     التفصي.؛    . 265-260م  ص  1997األول   ار   نقر:  . .  ام ولمزي ن م  

 ومال  ه هال.66ص  مرجع سال ي هاله ال ال ولنم  ال سنط ةم الم  راهنا  
و نقر:  .  544 نقر:  .  ام صال       هنف  القالن   ال ولم الهالم  مرجع سال ي  ص    - 94

المقالر ((  والقالن    الفق   ضم   طالر  الشهيم  اشستفتالء   (( ةم   ملم   كرو    ملش ر    راسم 
الزيالر   3/3/2007 ومتالح  تالريخ  ال ط :  7/2/208م   ص ل  م قع  ةم  م 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content 
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المهاله  ؛  المتفي  ان  ةم  اله    التص  قالل  و  ع اع  الجمالعنم؛ وإذا مال  ا  بال ل 
 95  صبح لامهاله   كنال  قالن نم و قي ل   ال ال ول التم صال قت  اي ال.

 التسجيل:  -6

 ان وج ب  يجي. المهاله ال   102نص ميثال  األما المتل   ةم المال     
واش فالقنالل التم  هق هال   ضالء ال يعم ل م األمالنم الهالمم؛ و    ان هطي األمالنم     
 ق م  لشرهال  بسرع مال  مك   وجزاء   م  يجي. المهاله   وةقالا لميثال  األما المتل   

المتل    و  ب ةرع م  ةرو  ال  وهطا ش علفم ه    م ج از التميه   ال  مالم األما  
المال     نصت  كطله  ونالةط ؛  مهاله   صلنلم  الميجام  وير  المهاله    م    17   

ميثال  جالمهم ال ول الهربنم  ان       ع ال ول المشتركم ةم الجالمهم ل م األمالنم 
ع  ب الهالمم نيخالا؛ م  جمنع المهاله ال واش فالقالل التم  ق   ال  و التم  هق هال م

 96   ولم  خرم م   ول الجالمهم  و ويرهال.

 أنواع المعاهدات: - اً خامس

وبي   ن اع    ؛جرم الهرف ال ولم  ان التمييز  ي  المهاله    اللمهلن الضيي
المهاله ال  م   و خرم  الضيق:؛  بالمعنى  ال االئي    المعاهدة  م   ةعم   قص    ال 

رسمنالا  اللتراضم  ي    ا فالقالا  ذا ال ولنم  يج.  م ض  الا  ويتلالول  اللتلقنا   طراة   
وم  الينالسنم  الصفم  خالصم   اب  ان   الصاح     همنم  مهاله ال  ذله  ص ر 

 مال المهاله    اللمهلن الهالم: ةتفاي  ان ةعالل مته    م  ال االئي ال ولنم ؛  والتلالل 
 م:   هير ك. مل ال    ا فال   ولم وذله  ان اللل  اآل

 
95 - See: Oliver Dorr& Kirsten Schmalenbach Editors. Op, cit., pp 88-
97. 

 . 266-264ي  ص  نقر:  ي  ال،ريا  ا ا   ال سنط ةم القالن   ال ولم الهالم  مرجع سال  - 96
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وضع وه  :Convention  االتفاقيةــــ  1 مل ال  ال رض  وانقم  ولنم  عبالر      م 
القيفلفيلنم   ا فالقنم  ومثالل ال  م   ولتي    ةم   قالل  كثر  قالن ننم  يرب  ق ا   

"م نتريم"   وا فالقنم  الي يس   قلال   ةم  الم لم  الخالصم 1937الخالصم  لقالم  م 
 97 إل الء اشمتنالزال األجلينم ةم مصر.

 فاي  ال    ان ال االئي ال ولنم التم ش  ،   ل ال صب م    : Accordاالتفانـــ  2
 سنالسنم كالش فالقالل الثقالأنم والماللنم.

الجماعيــ  3 التم  ك     : Declarationالتصريح  ال ولنم  ال االئي   فاي  ان 
ال رض مل ال  بكي  و ثييت مبال ئ قالن ننم متبهم  ي  ال ول؛  ان ان   ذا  يي      

لا  ك    مشتركالا  مل    صريلالا  ال  ف  كال   قالن ننم؛  .  التزامالل  مل   نشالء  القص  
 مجر       سنالسم مشتركم ةإ  التصريح ش  ه  مهاله    ولنم.

وه   يتهم.  ال   إلابالل ا فال  ال ول  ان ميالئ.    :Protocol  البروتوكولـــ  4
 بعنم  و متفر م    الميالئ. التم  ا اش فال   اي ال؛ ةم مهاله    صانم  ق ل  ي  

مثالل  األ األولن  نيخت ال  ةم  مهاله    صانم  لا شلم  ان  وييتخ م  لنالنالا  طراف  
اإلسكل ريم  الم   ال ول 1944ذله:  رو  ك ل  جالمهم  نشب   كال   سالس  الطب  م 

 98الهربنم.

 
97 - See: Villiger, Mark Eugen, Commentary on the 1969 Vienna 
Convention on the Law of Treaties, Lieden; Boston :Martinus Nijhoff 
Publishers,2009,pp 55-68. 
98 - See: R. St. J. Macdonold, “Fundamental norms in contemporary 
international law”, Canadian Yearbook of International Law, Vol. XXV, 
1987, pp. 135-149; 
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 فاي  ال    ان المهاله ال التم عرا     :Pact& Charter أو العهد    الميثان ـــ  5
مي ا    الملشعم    راز  هميت ال ةم  المهاله ال  ال ولنم وبصفم خالصم  ان  اله قالل 

 لملقمالل  ولنم كميثال  األما المتل   وميثال  الجالمهم الهربنم. 

ويفاي  ان المهاله   التم  لت ب  ان  لكالم  تضم   لقنمالا    الترتيب المؤقت:ــ  6
 99معقتالا ُ هم.    خ ل ةتر  م  الزم .

الثنائية  ـــ  7 الجماعية    Bilateral Conventionالمعاهدات  والمعاهدة 
Treaties  والمعاهدة الجماعية العامة  Multilateral Convention: 

الثلالئنم  ان   المهاله ال  ةي ال طرةال    فاي اصف ح  التم  ك    المهاله   
ويفاي  األطراف؛  م   التم  يرم  ي       ة م  الجمالعنم  المهاله    ةقط   مال 
اصف ح المهاله   الجمالعنم الهالمم  ان مهاله   مته    األطراف التم عتا   رام ال 
مل ال  لقنا   ال  ف  ويك    ملقمم  ولنم  مع مر  ولم؛  و  لالء  ان       ةم 

لح المجتمع ال ولم كا  و يمن المهاله ال الشالر م؛ مثالل ال  م ض  الل  تص.  مصال
 م " مهاله   جالمال كال...1982مهاله   األما المتل   لقالن   البلالر  الم  

ونخلص مما تقدم أن االتفاقات الدولية يمكن أن تتم بأ كال دبلوماسية  
من  خاصة  بصورة  الدبلوماسي  العرف  في  منها  كل  تخصص  وقد  متعددة، 

ولية، وهناك أنواع من االتفاقات تسمى اتفان "الجنتلمان"؛ وهي تتم  االتفاقات الد
هم  بين المشرفين على إدارة الشؤون الخارجية لدولتين أو أكثر، وتتضمن تفاهم

بالنسبة   معينة  خطة  تحديد  الشؤون  إلى  على  من  التزام  من   أن  وجود  دون 
ت وال  المعاهدات،  تعريف  تحت  تدخل  ال  االتفاقات  وهذه  عليها قانوني،  ترتب 

 
مبال ئ القالن   ال ولم الهالم  مفبهم الل ضم الج ع    القالهر    نقر:  . ملم  لالةظ والنا     - 99

 م. 1967
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يختلف  طابع  خصي  ذي  أدبي  بقيد  فيها  المشتركين  تقيد  كانت  وإن  أحكامها، 
 100 عن االلتزام القانوني الرسمي الذي ينتج عن المعاهدة.

 International Custom العرف الدولي -الفرع الثاني 

العرف  ويمتاز  دولية,  قانونية  قواعد  إلنشاء  الثاني  األصلي  المصدر  العرف  يعد  
بمرونته وقابليته للتطور الدائم تمشيًا مع التعامل المقبول للدول؛ والعرف الدولي  
هو مجموعة القواعد النا ئة عن تواتر االلتزام بها من قبل الدول في تصرفاتها 

إذن هو وليد تكرار السوابق الدولية في حاالت   تجاه بعضها بعضًا؛ فالعرف الدولي
التكرار ما يشعر   يرافق هذا  بلزوم معينة؛  ريطة أن  الدول  بين  بثبوت االعتقاد 

 101تباع السابقة كلما تجددت الحالة التي اتبع فيها.ا

ولعله غنيٌّ عن البيان؛ أنَّ الفقه قد وضع تعريفات  كثيرًة للعرف قلما تجد بينها  
فروقًا كبيرًة؛ بحسبانه من القواعد الدولية الراسخة؛ إذ يعرفه أستاذنا المغفور له 

األستاذ   بأنه  الدكتوربإذن هللا  إبراهيم؛  "  علي  الدولي :  القانون  اعتياد أ خاص 
كاالمتناع عن عمل   اً كالقيام بعمل، أو سلبي  اً يجابيعلى سلوك معين؛ سواء كان إ

ويعرفه األستاذ    102. "الدولية مع االعتقاد بإلزاميته، وان مخالفته ترتب المسؤولية
نم  بن  " مجم  م الق ا   الهرأنم ال ولرلم  هللا؛  ال كت ر ص ح ال ع   المر  الكبير  

 
100 - See: Villiger, Mark Eugen, op, cit.,pp 151-162. 
101 - See: G.A. Christenson, “Jus cogens: Guarding interests 
fundamental to international society”, Virginia Journal of International 
Law, Vol. 28, 1988, pp. 585-598; 

المصال ر    - 102 الهالم:  ال ولم  القالن    ال ولنم   ار    – نقر:  .  .  ام   راهنا   األ خالص 
 . 513م  ص1995  الل ضم الهربنم  القالهر 



70 
 

ا الهال ال  م   المرعنمالميتقال   القالن    ل  ان    ا ر و    ل ولنم   المهتير   مثال م 
 103. "اشستهمالل

ويشترط ل ج   الهرف     جتمع أن   لصرا :  ول مال  لصر مال ب عتجان  
ةم ص ور  صرف مهي  ةم لاللم مهيلم؛ س اء  كال  هطا التصرف   جال نالا عتمث.  

اإلق ام  ان  مء  و   واالني مال  لصر  ةم  اشمتلالع     مء,  ةم  عتمث.  ساينالا 
 فرض ال اش تقال    هطا التصرف ةم اللالشل الممالاام  مهل ب عتمث. ةم    ممالرسم

ال ولم       104 ضرور  ؛  القالن    مصال ر  م   كمص ر  الهرف  مال  ميز  وهطا 
الطب  ميزي   ضالا      وه   ال ول,  ق   تبه ال  التم  المازمم  وير  األخرم  األلكالم 

لمجالمام ال ولنم؛ وبال تبالر    هطا الهلصر مهل ب ةانس م  الي .  ابال    ش     ا
 105  طريي ذع ع اإلليالس     و اإلجمالع  ان .

  الدول   باستثناء  كافة  الدول  تلزم  األصل  حيث  من   العرفية  الدولية  والقاعدة
 وأبرزها   الدولية  الرفض  طرن   إحدى  العرفية  الدولية  القاعدة   تجاه  مارست  التي

 الدولية   القاعدة  تسري   ال  الدولة  قبل  من  صحيحاً   صدوره  حال  في  إذ  االحتجاج
 الدولية   القاعدة  تكن  لم  إذا  ذلك  كل  المحتجة،  الدولة  تجاه  عليها  المحتج  العرفية
 من  الجميع على التطبيق واجبة اآلمرة  القاعدة تكون  إذ اآلمرة القواعد من العرفية
 106. السكوت جانب التزم ومن عليها احتج ومن بها التزم

 
سال ي  الهالم   ال ولم  القالن     ل راسم  مق مم   المر   ال ع    ص ح     . :   نقر  - 103   مرجع 
 . 349ص

104- See: R. St. J. Macdonold, op, cit., pp. 115-126. 
   صمق مم ل راسم القالن   ال ولم الهالم  مرجع سال ي . ص ح ال ع   المر      . نقر:    - 105

345-348 . 
اللقاي    - 106 ةم  و جانال  ال  الف،ر   واإلنصالف:  ص ل  اله الم  مبال ئ  نهمم    نقر:  .   نال  

 .ومال  ه هال 65م  ص 2016اإلنيالنم والقالن نم  ملش رال زي  اللق قنم     ا    
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  سم    ش  هلم  ذله      وير  ال ولنم؛  المهاله     ه   ال ولم  الهرف  جالء  وق  
المهاله   مص ري      ي    ر يب   هم  اإل الر    هطي        .  ال ولم؛  الهرف   ان  هطي 

 ق ا   التفيير   هم   يل مال  واليم   األول يم   لكا  والطب  القالن ننم   القمم  ةم  متيالويي 
 ال ولنم   اللمهاله ال   و  قت   التر يب؛  هطا    ه    ال ولم  والهرف؛   اي ال  المتهالرف

  ل ال   مكم.    رف   و  المهاله ال   ل طي  مفير   رف   مال  ة     ن اع         ك    ان
 107ال ولنم. لامهاله ال  مه ل  و  رف

  العدل   لمحكمة  األساسي  النظام  من  38  المادة  نَّ ومما يجدر ذكره هنا؛ أ
 الدولية   العدل  لمحكمة  األساسي  النظام  مننفسها    38  المادة  وهي  –  الدولية
  من   وضعت  قد  كانت  وإن  العام،  الدولي  القانون   مصادر  بّينت  والتي  -  الدائمة
 ما   بشأن  مصادر  من  فيها  ورد  ما  ليطبقوا  الدولية،  المحكمة  لقضاة  األصل  حيث
  بها   األخذ  تواتر  وبفعل  فإنها  الدول،  بين  قانونية  نزاعات  من  المحكمة  على  ُيعرا
  واجبة   عرفية  دولية  قاعدة  أصبحت  الدولية،  التحكيم  وهيئات  المحاكم  قبل  من

 .الدولية القضائية الهيئات جميع في اإلتباع

 ال ولنم  اله ل  لملكمم  األسالسم  اللقالم  م   38  المال    ةم  ال ار    التر يب     
  كمال    ان   اللص        ذ   صرالم    ان   ُعلص   لا  وإ    الم     ج    الملكمم       بخط 
  اله ل  ملكمم   لكالم   هض   ةفم  ذله   ومع  ورائ    م   طالئ.  ش   زيُّ ي    هض ا  عرم 

  ولنم   ا فالقنالل   وج     م   الروا   ان  الهرأنم  ال ولنم  الق ا     الملكمم  طبقت   ال ولنم

 
قالن   األما    - 107 ةم  الهالمم  األلكالم  ال لنمم؛   راسم ةم ك. م     – نقر:  . ملم  طاهت 

ال ربم   اإلسكل ريم   الف،ر  المهرف   ملشب   واإلس مم   ص  1970واش تراكم  ومال    321م  
ال ع   المر  ال ولم      ه هال.  .  . ص ح  التلقنا  سال يقالن     نقر:  .  و .  123  صمرجع 

ا المجام  ال ولنم((   لامهاله ال  ال ظنفم  التفيير   (( الي م   ال ولم   جهفر  ي   لاقالن    لمصريم 
 ال  ه هال. وم 190م  ص1970   29اله   
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 مع   التفييي  ليث   م    المم  الهرأنم  ال ولنم  الق ا          ذ   اللزاع   م ض ع    شب  
 108  .  م ال  و اش فالقنالل  وج   

 ة المتمدين المبادئ العامة للقانون التي أقرتها األمم  -الفرع الثالث 

The General Principles by Civilized Nation's  

 :للقانون  العامة المبادئماهية  –أواًل 

  األنظمة   على  تهيمن  التي  القواعد  مجموعة"  للقانون؛    العامة  بالمبادئ  يقصد 
 صورة   في  التنفيذ  حيز  الى  تخرج  تطبيقية  أخرى   قواعد  عنها  تتفرع  والتي  القانونية
و   و  العرف مبادئالتشريع؛    من   األصيل  الثالث  المصدر  العامة  القانون   تعد  
 األساسي   النظام  من(  38)    المادة  عليها  نصت   التي  الدولي   القانون   مصادر
  التي   القانونية  القواعد   من  ينضب  ال  معيناً   تقدم  وهي  الدولية،  العدل  لمحكمة
 وجود  عدم  حالة  في  وذلك  الدولية،  المنازعات  تسوية  في  كبير  بشكل  تساهم
 109.الدولي والعرف الدولية المعاهدات في  القانونية القاعدة

 أبهض   كييراا   ةق نالا   ج شا    ثير   ن ال   ج    الهالمم  القالن     لمبال ئ  والمتبم.
   ال     هترف  وش  المبال ئ  هطي  عل،ر  اآلخر  والبهض   المبال ئ     طي   هترف  الفق الء
  وم    ال اخانم   الق اني   م   ميتم    المبال ئ  هطي       لن  ذله  ةم  الييب   ويرجع

 
 نقر:  . ولمزي ن م  التفصي.؛    .ومال  ه هال  55  ص  رجع سال ي:  .   نال  نهمم  م نقر  - 108

 .   ومال  ه هال.  .  321  ص    مرجع سال يماملم  طاهت ال لنمم؛ األلكالم الهالمم ةم قالن   األ
م    نقر:  . جهفر  ي  الي و .  193  ص مق مم ل راسم القالن   ال ولم الهالمص ح ال ع   المر   

م   1970   29لمصريم لاقالن   ال ولم  اله    )) التفيير ال ظنفم لامهاله ال ال ولنم((  المجام ا
 ومال  ه هال. 190ص
المجام    - 109 ال ولم,  لاقالن    مص را  لاقالن     صف ال  الهالمم  المبال ئ  مفي    الب     نقر: 

 . 15-14  ص  م1967  23المصريم لاقالن   ال ولم  اله   
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 اخت ف  ج م  ةم   ال ولم   القالن          ختا   ال اخام  القالن         المهروف
  ال اخام   القالن نيي   اللقالمي   م   ك.  ةم    خالص   سا ك    لكا  الطب  المجتمع
 م    ك.  ةم   األ خالص    لكا  التم  الروا ط  اخت ف   خرم   ج م  وم   وال ولم 

  لي    ةم  اقتصال  م  ا تبالرال    لكم ال  ال اخام  المجتمع    خالص   ةروا ط  اللقالمي  
 110. سنالسنم ا تبالرال   سالسالا   لكم ال ال ولم  المجتمع   خالص  روا ط   

 أهمية المبادئ العامة للقانون: –ثانيًا 

قد تطور المبادئ العامة للقانون  مفهوم    ويرى جانٌب كبيٌر من الفقه الدولي؛ أنَّ 
التي يمكن تطبيقها تطورًا كبيرًا؛ حتى يمكن القول إنَّ المقصود به مجموع القواعد  

في النطان الدولي؛ عند عدم وجود مصدر قانوني دولي معترف به كالمعاهدة أو 
لعرف؛ غير إن عبارة غامضة مثل " األمم المتحضرة" تجعل من الصعب الوصول ا

إلى اتفان  حاسم ؛ حول مدى فاعلية مثل هذا المصدر في تكوين قاعدة حقوقية 
فيه مقصورًا على   الدولي  القانون  يعد  لم  األمم؛ في عصر   لدى مختلف  مقبولة 

المسي األوربية  الدول   (( طائفية  أو  إقليمية  نفسها  مجموعة  على  أطلقت  حية(( 
 111.يومًا لقب األمم المتحضرة

 
 لم   ا ا  المطلجم  مبال ئ القالن   الهالم التم  قر  ال األما المتم علم  رساللم  نقر: وائ.    - 110

ولمزياا ن ماا  التفصااي.؛ ولمزياا ن ماا  التفصااي.؛  .36-33م  ص 2007مالجيااتير  كاناام اللقاا     
 .  .وماااال  هااا هال 123  صمرجاااع ساااال يلم   نقااار:  . صااا ح الااا ع   اااالمر  قاااالن   التلقااانا الااا و 

  مرجااع سااال يلتفاا ر واأل ااخالص  القيااا األول   : األصاا ل واوضاابال  ميااروك  المجتمااع الاا ولم
مرجااااع اهنا  لماااا   ااااايم  .  .   ااار 9  صمرجااااع سااااال ي.  .  صااااالم الهفنااام   وماااال  هاااا هال 66ص

 .5  صسال ي
111 - See: Antônio Augusto Cançado Trindade, International Law for 
Humankind: Towards a New Jus Gentium,  THE HAGUE ACADEMY OF 
INTERNATIONAL LAW MONOGRAPHS, Volume 6, MARTINUS 
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  كمص ر   التقاي  م  اللاللنم   م   لاقالن     الهالمم  المبال ئ  مف  م   لن  يلقرو 
ل  ال ولنم  اله ل  ملكممل  ويمك   الهالم   ال ولم  لاقالن      ،ميام    تي يم اشستلال   ان  

 القالن      و  الم ئمم  الهرأنم  ال ولم  القالن     قال      غنالب    ل    ؛ال ول   ي    الملالز الل 
صنالوت ؛  اش فالقم  ال ولم واسهالا  ل   نقال الا  المص ر  هطا  اللص  ان  وق   االر  ؛ 

كثير ن   وكجزءن ش تبالرالن  ال ولنم؛  القال     مصال ر  ومكالنت   ي     م     تهاي  فينهت  
األما؛     صبم  مجاس  قي.  م   الملشب   لالق قيي   اشستشالريم  الاجلم  ةال    ما ال

  ماذا   :مضم ن   سعال  رةهت   ال ولم  لاه ل  ال ائمم  الملكمم  ميثال   مي     لصنالوم
  العرفي   القانون   من  قاعدة  تحديد   يتم  لم  حال  في  فعله  المعنية   المحكمة  على  يجب
 الدولية   النزاعاتفي    للتطبيق  القابل  التعاقدي  الدولي  القانون   أو  الدولي

 112عليها؟  المعروضة

  الطب (    كالمب   البالرو  )  لالق قيي   اشستشالريم  الاجلم   رئنس  اللقالش  هطا     
  الملكمم؛ ولتجلب   قي.  م    فينق ال  ليتا  الهالم  ال ولم  القالن      ل   مصال ر نصالا   ق م

  م ض ع    لكا  قالن     وج       م    ها       الملكمم  مه    ضفر  ق   الطب   ال ضع
  القال ام   اش فالقم  ال ولم  القالن      و  الهرةم  ال ولم  القالن     ق ا     غنالب    ييب   اللزاع؛

 ق ا           كالمب   البالرو    اقترح    اي ال؛  المهروضم  ال ولنم  اللزا الل    ان  لاتفييي

 

NIJHOFF PUBLISHERS, The Hague Academy of International Law, 
2010, pp 62-65. 
112- As part of its work, the Advisory Committee of Jurists appointed by 
the Council of the League of Nations to draft the Statute of the PCIJ, 
took up the question what the envisaged Court should do in case it 
could not identify a rule of customary international law or conventional 
international law applicable to an international dispute submitted to it. 
See: Jan Anne Vos, The Function of Public International Law, Springer-
Verlag,  Berlin Heidelberg, 2013. Pp 111-123 .  
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  القالن     م   كفعم    ر _  المتم نم  ال ول   قي.  م     ال  مهترف  كق ا   _  ال ولم  القالن   
 113.الملكمم قي. م   فيي     مك 

هنا؛و  ذكره  الجدير  مرة     –  أقرت  للقانون   العامة  المبادئأنَّ    من    -أول 
التي    الدولي  للعدل  الدائمة  للمحكمة  األساسي  النظام  فيكمصدر  للقاعدة الدولية؛  
 النظام  في   به  االحتفاظ  تم، ثم  كما تقدم  م(1907-1899أنتجها نظام الهاي )  

المحكمة  الدولية  العدل  لمحكمة  األساسي تلك  ورثت  تو   ،التي  تم  ذلك ي بر قد  ر 
ل ؛ الموضوع  حكمت  قانون   جود  عدم   إلعالن  االضطرار   المحكمة  تجنيببالسعي 
؛ فضاًل عن للمحكمة  التقديرية   السلطة  من  الحد  -  أيضاً   -  المستحسن  منوبأنه  

 114. التي يثار الجدل حولها عادًة..الغربية لهذا المصدر الخلفية التاريخية 

 :للقانون  العامة للمبادئ اإللزامية القوة أساس -ًا لثثا

   ن ال   ةريي  ةيرم   لاقالن  ؛    الهالمم   لامبال ئ  اإللزامنم  الق     سالس  ل ل  الفق   اختا 
  تضم     ن ال   ال تبالر  ال سال ير؛  ومق مالل   اللق        نالل   م   اإللزامنم  ق   ال   يتم  
   ان   القضالء  استقر  مبال ئ  هلالك       سالس   ان  الر ب  هطا  انتق    ولق    المبال ئ  هطي
 ومق مالل   اللق        نالل   ةم   ر    لا   ن ال  مع  لاقالن     الهالمم  المبال ئ  م    ن ال

  اإللزامنم   ق   ال    سالس   ج    لاقالن     الهالمم  المبال ئ      البهض   ال سال ير؛  يلمال عرم 
  هطا   ةإ    لكالم   ةم   المال   مي    اإل ارب   القضالء   قرر   ةليلمال    ال  الهم.  اضفرا    ةم

 115  . فينق  استمراريم م  ق     يتم   المي  

  

 
113 - Ibid., pp 122-133 , 
114 - See: Jan Anne Vos, The Function of Public International Law, 
Springer-Verlag,  Berlin Heidelberg, 2013, pp 111-123. 
115 - Ibid., pp 121-133. 
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 : للقانون  العامة للمبادئ القانونية المرتبة -ًا رابع

تكميلي   كمصدر  االلتزام  إطار  مع  يتوافق  للقانون  العامة  المبادئ  مفهوم  إن 
للقانون الدولي العام، ، ألن الغرا منه هو تجنب نتائج عدم جود قانون يحكم 
أن  القضائية،  الوظيفة  نظر  وجهة  من  ذلك،  على  المترتبة  والنتيجة  الموضوع 

   116  بحريتها في التصرف. طراف النزاع تحتفظأ
الج عر ذكري هلال؛      اشلتزام    طالر  مع  عت اةي  لاقالن     الهالمم  المبال ئ  مف  م  وم  

 ج      م نتالئج  جلب  ه  مل  ال رض أل    الهالم  ال ولم لاقالن     ،ميام كمص ر
 ال ظنفم   نقر  وج م  م   ذله    ان  المتر بم  واللتنجم  الم ض ع   لكا  قالن   

 ةق الا   الميتقر   م  ؛ وبالل  التصرف  ةم    لريت ال   لتفظ  اللزاع    طراف       القضالئنم 
 الهال ب؛ التشريع   ال عتمتع ذا  ال التم   اللق     تمتع لاقالن    الهالمم المبال ئ    وقضالءا 
   يتفنع   ةإن    المشرع    مال  مخاللفت ال  و  م    اللترام ال   اإل ار   التزام  ذله   ان  ويتر ب 

  117  .ويا ي ال المبال ئ هطي   خالل    

 :للقانون  العامة لمبادئفي ا رأينا -خامسًا 

القاعدة  إلى  ينظر    أنها    -  أيدلوجياً   -هذه  وتمييزًا فكرٌة  على  عنصرية  تشع 
التمدين معيار  ألن    ،ما عدا السيد األبيض  ًً ألمم األرا قاطبة  ؛وكراهية وبغضاء

فلسفية    ليس أو عبارة  محايدًا  لنظاممفهومًا  رؤية واضحة  بل  عنصري    غائمة؛ 
واإلنسانية اإلنسان  بني  بحق  وجسيمة  مروعة  ارتكابات  عليها  خاصة    ؛بني 

إذ تمت إبادة أمم و عوب كاملة    ،ان الغزو األوروبي لما أسموه العالم الجديدًّ إب
من   مشتقة  موافقات  أو  تبريرات  أو  نظريات  غزو    ؛المعيار  ذاكتحت  كان  لقد 

 
-381  صمق مم ل راسم القالن   ال ولم الهالم  مرجع سال ي . ص ح ال ع   المر      .  - 116

382 . 
-378  صمق مم ل راسم القالن   ال ولم الهالم  مرجع سال ي . ص ح ال ع   المر      .  - 117

 . 18-16  لاقالن   ال ولم  ص لاقالن     صف ال مص راا مفي    الب   المبال ئ الهالمم  .  . 380
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ال لما سمي  الجديد جريمة  الغرب  يوم    الم  ؛ذاتهافي  عالم  أحد حتى  يحاكم عنها 
نعرف إلى اليوم ما اسم السكان الحقيقيين لألرا التي ال   اولذلك لم؛  الناس هذا

 نعرف اسمها أيضًا والتي سميت بأمريكا وسموا بالهنود الحمر.

ٌ     معنالر التم ع  ومشتقال   م  األورب  والرساللم المق سم     والمركزيم األوروبنم    ٌّ
 ؛ ( م       صبم األما22للص  ولم آخر ه  المال   )   الا التم كالنت   ورهال  ل ان 

وروراا   ُ  بع  الطب  اللقنقم  ال رب  ة،ر  ه   وال   مهي   مفر ال  لتمم  لن  كا ال 
ووفرسم مريهالا   ؛و نالننم  طغنالنالا  الهاللا  هنملت   ان  م   والطب  ل ل  و     جه. 

ذلهمه   ار لقنقم  ل   مث.  سيي.  لن  هلالك  ش  مك      ك    متميه    ؛ ذ  وه  
ه   قرب مال  ؛ةم واقع قالن نم -لألس  الش ع   - لقر   اشسته ئنم التم  جي ل 

اله ل  ملكمم  ةم  قضالئم  ولم  ملير  ةم   ان  لتن  ال اقع  قالن     ك    لن 
 118ال ولنم.

 ثاني ال املطلب  

 املصادر االحتياطية   

المال  وهم   االتال 38)   ليب  ال ولنم  اله ل  لملكمم  األسالسم  اللقالم  م   ؛  ( 
اله ل واإلنصالف  ان الروا م   ن ال مص ر ميتق.  فينهت     مبال ئو  رس مه ال  

 :ولفينهت 

 اجتهاد المحاكم: -أواًل 

 
ولمزي ن   .مرجع سال ي  لقالن   التلقنا ال ولم    نقر:  . جالسا ملم  زكريال  نل  ة ان ج ع ن   -  118

م  التفصي.؛  نقر:  . جالسا ملم  زكريال  مف  م الهاللمنم ةم التلقنا ال ولم المهالصر  مرجع 
 . 93سال ي  
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تعد أحكام المحاكم الدولية المصدر االستداللي األول للقانون الدولي؛ أما بالنسبة  
المح أراضي  ألحكام  أثر خارج  ما  دولة  في  المحاكم  لمقررات  فليس  الوطنية؛  اكم 

هذه الدولة, ولكن إذا كنا إزاء قاعدة قانونية واحدة لدى عدة دول، وجاءت محاكم  
القواعد   به في تطبيق  االستنارة  إليه، ويمكن  يركن  بتفسير استداللي  الدول  تلك 

 119  .الدولية المماثلة القانونية

ال ولم   القضالء  اجت ال ال  ذهيت  لن    المميز ؛وم   اله ل  مال  ةم    ال ولنم  ملكمم 
   صال ت   التم  األضرار   ه يض   قضنم   خص ص م  4/1949/ 11ر ع ال اشستشالرب  

ليث جالء    ؛" رن ول ة له    ال، نت "  ال ولم  ال سنط مقت.     ار  المتل     األم  م ظفم
" م   عتجي    و  ال ولنم   القالن ننم   اللشخصنم   تمتع  ال ولنم  الملقمالل     َّ أن    ذله 

   ل     صال م      ال ولنم   الميعولنم     م    لي  لريه  المتل  خ ل ا تراة ال لألما  
  120   الالء  ما  وبييب . رار بض   م ظفي ال

 الفقه الدولي:  -ثانيًا 

غرو   من  أن  في  ال  كبيرة  مجموعة  لدراسات  القديم  منذ  مدين  الدول  القانون 
المختلفة،  نظرياته  وبناء  عليها،  المتعارف  قواعده  تولوا  رح  الذين  العلماء 

الد الفقه   " العلماء يسمى  أبحاث هؤالء  إليه ومجموع ما نشر من  ولي"، ويستند 
إلى مذاهب  في استخراج القاعدة القانونية الدولية؛ غير أنه في الرجوع    كمصدر  

ال ينبغي  كثيرًا    حذرالفقهاء  ألنها  مشبعةً الشديد؛  تكون  القومية  ما  وال    ،بالروح 
  اللجنة   اعترفت  وقد  يكون الغرا منها إال تأييد السياسة الوطنية لدولة الفقيه.

م، وكان من بين  1927  سبتمبر  في   الدولي  للعدل  الدائمة  المحكمة   كلتها  التي
 

119 - See: Jan Anne Vos, op, cit., pp 101-110. 
120  -See: Brownlie. I, Principles of Public International Law, 5th Eden, 
Oxford. 1998, Pp 72-86. G. Schwarzenegger and E.D. Brown, manual 
of International Law, 6th ed, London. 1976, pp 66-82. 
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الغربيين   الدولي  القانون  فقهاء  كبار  من  عدٌد   القضاة   -حينذاك    –أعضائها 
"Anzilotti  "أنزيلوتي  ،  "Moore  "مور  ،"Looder"  اتجاه القضاة  انحياز  ؛ 

دولهم؛ وهم قضاٌة أواًل ، وهم من هم فقهًا ومكانًة ثانيًا؛ ولذلك فمن باب  أولى أن 
 121اداته. يكون االنحياز منتظرًا في آراء الفقه واجته

 ان الفق  ال ولم كمص رن م  مصال ر القال    ال ولنم ةم   اللص   ور    وق  
الفقر   ليبالن     ال ولنم   اله ل  لملكمم  األسالسم   اللقالم  م   38  م  المال    "  "  ةم 
اللقرب    ان   ن   وير.  ال ولم  القالن     مصال ر  م   التنالطنالا   مص راا    الميت م 
 ق ا  ي  اقالئنالا   وضع   مكل    ش  ألن   مبال راا لاقالن  ؛  مص راا   ا تبالري   مك    ش  المفاي
ال،ش     نقص القال    القالن ننم   و األمالك  التم   ةم  األسالسم   كم   وريوإنمال  

 122  .القالن نم ء الف،ر إاراا ت،الر اللقريالل الج ع   و   وفات ال؛  ضالةما  لن

  من   العديد  تكريس  في   الفقهاء  جهود  إنكار  يمكن  الوعلى الرغم من ذلك؛  
الخاصة  القواعد  واستقرار   القانونية  المفاهيم   الدولي،   القانون   في   بها  القانونية 
 التراث   ومبدأ  ،الخالصة  االقتصادية   المنطقة  ونظام  للبحار  الدولي  كالقانون 
 الفقه   دور  نفإ   ك  دون من  و .  البحرية  البيئة  حماية  وقواعد  لإلنسانية،  المشترك
وإذا كان دور    ؛الكبرى   القانونية  اتمالمفهو   بلورةفي    -أكثر ما تجلى    -  تجلى

المعاصر الدولي  التنظيم  قد تراجع كثيرًا في  القردي  الفقهي   ،الفقه  فإن االجتهاد 
تسميته    –الجماعي   جازت  انتشارًا؛    –إن  األكثر  إن  بات  الجماعية  بل  المنابر 

  الفقهية   المجامعوبذلك ا تهرت    الفقه الدولي؛  سهاماتفي إ  أصبحت هي األصل

 
ال سال .   نقر:    - 121 المفالضام  ي   قشم   التلالكمن  ئ. الخير  وير  و  لتي يم التلالكمنم  م 

األولن   يرول   الفبهم  الت زيع   و  اللشر  و  لا راسالل  الجالمعنم  المعسيم  ال ولنم   الملالز الل 
 . 110-108م  ص 1990

الهالم  - 122 ال ولم  القالن    مبال ئ    الجالمعنم    المفي  الل   ع ا      نقر:  . ملم     سافال   
 . 78-76ص    م2008 الجزائر 



80 
 

، في الهاي  الدولي  القانون   مجمع كمعاهد القانون الدولي المتخصصة،  و   الدولية،
وكذلك  و  وبلجيكا..،  ألمانيا  في  الشيباني  للقانون جمعيات  المصرية  الجمعية 

  123.التي تعد المنبر العربي الوحيد لألسف الدولي

 مبادئ العدالة واإلنصاف  -ثالثًا 

اله الم  الملكمم  لن  لج ء  ال ولنم  ان     اله ل  لملكمم  األسالسم  اللقالم  نص 
    الصريلم لافرقالء المتلالز ي   ا  ر اإل  واإلنصالف ةم استص ار  لكالم ال؛ عت ق   ان

ة،ر    اله الم  ة،ر   ذله     ويقص    ال  م مالا واسهومر   ومكالنالا   زمالنالا  م  ت ير 
التشريع ولكمم  الهق.  ع لم   ال  التم  المبال ئ  فيعني  اإلنصاف  ؛  مال  مجم  م 

معينة قضية  أو  حالة  العدالة على  مبادئ  أن  ؛تطبيق  قائماً   غير  يبقى    اإل كال 
 ؛ اإلنصاف  ليه القاضي الستخدامبشأن الغموا الذي يلف المعيار الذي يستند إ

فكثير إلى    اً نظر  المفهوم،  دقة هذا  العامة   اً عدم  والمبادئ  اإلنصاف  بين  ما يخلط 
ن للقانون الدولي من طبيعة مختلفة كما سبق اوهما في الحقيقة مصدر ،  للقانون 
 124بيانه. 

ال ولم   الفق   عطهب جالنب م   اإلنصالف ع  ف  مال  ولطله  ا تبالر      لن 
كت خا   ه  اي ل الميعولنم ال ولنم ةم   ؛قالئان   است،مالل قالن  ن    جالز  القالضم ةم لن  

 
الت از  ةم الينالسم ال ولنم: الفريي  لن نقالمن  ولم   نقر:  . جالسا ملم  زكريال     - 123 مي   

التفصي.؛  نقر:    .ومال  ه هال  66ص  مرجع سال ي       نيالنم ج ع .. و .  لم      ولمزي ن م  
الشيبالنم   ار   اإلمالم  ال ولنم  ل   واله قالل  ال ولم  القالن    الهربنم  ال ةال   ص ل  الل ضم 

مرجع .  .     المر   نيم   22ص     مرجع سال ي .  صالم الهفنم     . 33-31  م  ص1998
 . 23-  22  ص سال ي
س  - 124 ملم      م نقر:  .  سال يافال    مرجع  78-76ص     رجع  المجطوب   ملم    .  .

 . 132-130سال ي  ص 
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اللالجا    الته يض  مق ار  القالئمم  ان    ل ع   ص لنم   ؛الضرر  ملل   ةم   و 
األخير هطا  كال   التفييي  ذا  م   مال  قالن    ق ا      مالمالا   متهالرضالا   استبهال   مع 

اال تم و قنقم  ق م  اي ال مي   اإلنصالف     ؛  ي  اإلنصالف    صه بم  ل ع  مهالعير 
   سيامن ك تينال  األه اف واأل وار التم عع ع ال هطا األخير     ةهت الفق   لن اشكتفالء

القالن   التبايرلتصلنح  التم  ك    فينق    ع   اللالشل  ال ضهم ةم  وير         و 
األطر   ملص ن  القالن   الجمنع  ةي ال  ش  ل    التم  اللالشل  ةم  ذله  ويتلقي   ف  
مث ا ااشلتز   ال ضهم اله ل م  اللته يض  اللكا  مبال ئ  القالضم  لن  أنيتل     

ةم  المتضملم  األطر   واإلنصالف  كته يض  الضلال ال   إلنصالف  ف ا اش فالقنالل 
م  المتضرر   األضر   الملالع    اللروب   رااللروب  و  ةم  األجالنب  التم  صيب 

 125  األهانم.

تقدم؛   ما  أنبناًء على   القانون   الستكمال  وسيلةً   اإلنصاف  يكون   يمكن 
  أو   معينة  مسألة  تنظيم  في  قصوره  عند ثبوت  ال سيما  فيه؛  الخلل  وسد  الوضعي
بذلك،  يقبل  أن  ولكن  رط  مطلقًا،  عنها  سكوته  يستطيع   ال  فالقاضي  األطراف 
أطراف   صريح  اتفان  دون من    ما  قانون   إلكمال  اإلنصاف  إلى  اللجوء   من 
 126النزاع. 

  

 
125   -See: Brownlie. I, op, cit., Pp 92-103. G. Schwarzenegger and 
E.D. Brown, op, cit., pp 55-68. 

س  - 126 ملم      م نقر:  .  سال يافال    مرجع  78-76ص     رجع  المجطوب   ملم    .  .
 . 132-130سال ي  ص 
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 املطلب الثالث 

 الدولية   املنظمات   قرارات 

 
الدولية   المنظمات  األولى    -تبدو  ب  -للوهلة  متقدمًا،  إنسانيًا  ها  حسبانابتكارًا 

بين   التعاون  خدمة  في  طيعة  الذين  أدوات  المعاصر،  الدولي  التنظيم  أعضاء 
غير أن الحقيقة الموجعة تكشف زيف    .127أسرف البعض باعتبارهم عائلة واحدة 

النظرة األولى للمنظمات الدولية خاصة تلك المنظمات اإلمتيازية، التي بنيت على 
تراتيبية  طبقية  ظالمة بين دول العالم المعاصر.واألدهى من ذلك، أن المنظمات ـ 

سيما في العقد األخير من القرن العشرين ـ  بدأت تأنف من دورها كآليات  في  ال
الدولي  التعاون  مع    128خدمة  الكاملة  بالندية  يتسم  دور   عن  باحثًة  المفترا 

المعاصرة الدولية  المنظومة  في  الشوكة  ذات  غير  ال الدول  األمر  أن  ولألسف  ؛ 
بل  فحسب،  التمييزية  الدولية  المنظمات  على  الدولية   يقتصر  األجهزة  إلى  امتد 

 129التي يفترا أنها ذات بنية ديمقراطية كالجمعية العامة لألمم المتحدة..
ذله؛  ثير     ال ولنم  ار اقر م   ج.  الملقمالل  ك ن ال  ل  مته     شب     كالشلن 

الفق        ةم آراء  ل اخت ةالل نشب ذ  ش      ملقالن   ال ولم  م  مصال ر ا    اا مص ر 
  ألن ا عرو   بن ال  اا مبال ر   الا  كان   اا  ه  مص ر   القرارال ةاللبهض عرم    هطي  ال ولم؛  

 
127 - See: GHALI “B.B”, “The UN family: challenges of law and 
development”, H.I.L.J.1995, vol.36 № 2, p267. 
128- See: ELIAS “O.A”, op.cit.,p237.  

المهالصر  مرجع سال ي     -  129 ال ولم  التلقنا  ةم  لهاللمنم   نقر:  . جالسا مم  زكريال  مف  م 
 . 329-328ص 
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 شريع صال ر    سافم مختصم   ب كب  الملقمالل ال ولنم  ج ز  مختصم     مثال م
الفق  ال   ؛  ولنم مازمم  ويرم البهض األخر   رسم ق ا   قالن ننم  لب    هطي الوه  

لقال    م اةقم    القرارال  ال ولم  خضع  القالن    ال ول  اي ال ل،       لكالم وق ا   
 130ال. ق م  ان  سالس مي   الرض

   ان   لاتفييي  قال ام   ،         ال ولنم  الملقمالل   لقرارال    شترط  وباللتاللم
الهم منم   شترط   ب  ال،الةم    القال      خصالئص    ها  م   ألن مال  والتجري ؛  ةي ال 

   ت ج    ش  القالن ننم  القال          ناللنمن م      هلم  والتجري    الهم منم  وصفم  القالن ننم 
 وير      ن    ان  قال ايت ال لاتفييي   خرم   ناللنم  م     هيل ا     خالص    و   خص    لن

 مازمم  ق ا    هير           القرارال   هطي  ةم  عازم  و  ضالا   القالن ننم   المراكز  م   مل  ن 
 م    ان ع قع ٌن ءاز ج  وج    عتضم    اةري عتهي  الطب ماز اإلل   لصر    وال اقع
 القال    ةم مااإللز   لصر   اةر مجر   ةإ  ذله ومع  القالن ننم  القال     خالل 

 131نم. القالن ن  الصفم ملل ال 

  لتحمل  القانونية الوسيلة باعتبارها العامة، الجمعية عن الصادرة وللقرارات
  بالنسبة   سواء  ومبا رة؛  حاّلة  ملزمة  قانونية  آثار  في الميثان  لمسؤولياتها  الهيئة

 
اليهي   -  130 ملم   المصال ر    نقر:  .  ال ولم  القالن    الثالننم    -ال قال    الفبهم  األ خالص  

 . 281-280م  ص 1983ال ار الجالمعنم لافبال م واللشر   
 نقر:  .   رف  رةالل     لجالز   ))   مال  قرارال مجاس األم  الصال ر  طبقالا لافص.    -  131

القالن   اللقا  ةم  و لفيطهال  الميثال   م   لا ول  اليال ع  ال اخانم  المصريم  األ ضالء((ننم  المجام    
 .  331 -329م  ص 2005اليلم  61المجا  لاقالن   ال ولم  
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 فيها؛   األعضاء  للدول  بالنسبة  أو  األمم المتحدة  منظمة  في  درجة  األدنى  للهيئات
 132فحسب.  عادية دعوة وليس أمر صورة تتخذ باعتبارها

المتل     لألما  الهالمم  الجمعنم  ممالرست ال   -و ص ر     مهرض  ةم 
الميثال    ةم  الملص ص  اي ال  ال ولنم    –لم الم ال  القرارال  م   مته      ن اع 

الصفم  ذال  القرارال  الهالمم  الجمعنم  الصال ر      القرارال  وم   ها  والت صنالل؛ 
  لن ق ا    استلال اا   ر  اللقرارال المقرر ؛ وهم الصال – ال  ا  –اإللزامنم التم   ص    

المتل  ؛  ميثال   ةم  مهيلم  قالن ننم وانقالا  تلقيي  األما  ار بالطالا  التم     ر بط  ال ال الل 
 بن ال    القرارال   م   الل ع   مك  وص  هطا  ولطله  وج ل م   جا ال الملقمم  سالسالا 

القالن   ال ولم    –طال هالا م نملالا     ليبالن ال  لم.  133"قرارال سنال  م  ولنم"؛   – ق   
  الملقمم   ةم  األ ضالء  لا ول  مازمما   و ه ُّ هطي القرارال    لي ال   الم ج م  ا جالي الج م

ألن ال  وألج ز   ال ولنم    الملقمم   اخ.  الهم.  سير   تلقنا   تهاي  الملقمم   ضالا  

 
132  - See: PEASE, Kelly-Kate S, International organizations: 
Perspectives on Governance in the Twenty – First Century, Upper 
Saddle River, N.J.: Prentice- Hall, 2002, pp 23-35. 

كال   ستالذنال المرل م األستالذ ال كت ر  ي  الهزيز ملم  سرلال  عت ق  كثيراا ةم ملالضرا    - 133
اللق   ةم جالمهم  ي   مس    –األكال  منم   ال ولم  كانم  القالن     ل  ة،ر ن  يمي ال   –ةم قيا 

  نل    مالل " نقريم   مالل الينال   ةم القالن   ال ولم"  وق   ،اا  ل ال ةم  هض معلفال   القنمم؛ 
وكّلال ليل ال ش ن رك   هال  هطي الف،ر  التم  جات شلقالا  آاالرهال الياينم  ان مف  م الينال  ؛ خالصما  
الثاللث؛ وبشك.ن  كثر ج راا وةج راا  ذا   الهاللا   ل مال عتهاي األمر  ينال    ولمن م   ول مال  يمن 

لمزي ن م  التفصي.؛  كالنت  ولما  س منم  و  ربنم؛ كمال لص. ةم  ة النيتال  والهرا  وليينال ...و 
 نقر:  . جالسا ملم  زكريال  ن ال م  صر الينال    راسم  بصيانم  لايانم نالق   ةم آةال  الصراع 
القالن ننم  لاها م  جالمهم  مشي  مجام  ةم  ملش ر   ال ولم؛  راسم  والت خ.  ال ولم  سنال     ي  

 م. 2016اله   الثالنم   – 32واشقتصال  م  المجا   
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  األما   ملقمم  ةم   ض    ض يم  ومثالل هطي القرارال قرار  هايي  و  ن الء  وةرو  ال؛
 134مجاس األم .  م    صنم  ان   لالءا  المتل  

   هض       الصال ر   التصرةالل   نتنجم   الهرأنم  القال      ت،         يمك و 
  ص رهال    التم  والا ائح  القرارال   طريي       وذله  ال ولنم؛  الملقمالل    و  األج ز 
الم س م  ةاللقرار  الشه ب    و  لاي     اشستق ل   ملح  الخالص   اإل   "  ب  ال ولم 
  الجمعنم    ص ر    ؛ والش ير  قرار  صفنم اشستهمالر الطب"اشستهمالر   لت   ال اقهم
 القال       ، ي    ةم  األسالسنم  الل ا    م؛ كال 14/12/1960المتل   ةم    لألما  الهالمم

  المجتمع   قي.  م   ل   ال اسع  القي ل  نتنجم  اشستهمالر؛   ملالهضم   المتهاقم  القالن ننم
 135.مه   هالما ال  ةم ال ول م  كييرن     ن  م اق  و فال ي ال ولم

أنَّ   في  مراء    المتحدة   لألمم   العامة  الجمعية  على  الصادرة  التوصياتال 
الميثان  تطبيق  على  تعمل  التي يؤدي  بتفسير  تقوم  و  نصوص   تكرار   أحكامه، 

تكوين  متطابق  بشكل  الدولية  الممارسة  في   اعتمادها  عن  نابع   دولي   عرف  إلى 
اإلنسان  بمجاالت  المرتبطة  كالتوصيات  بإلزاميته  الدول  إحساس  حق   أو  حقون 
إنشاء   عملية  تطوير  في   تسهم   األعمال  هذه  أن  على  فضال  المصير،  تقرير
  نقطة   مثالً   الدولية  اإلعالنات  أو  التوصيات   كلت  حيث  القانونية،  القواعد
  رقم   اإلعالن  المثال  سبيل  على  منها  و  الدولية،  المعاهدات  للكثير من  االنطالن

 
134  - See: BARNETT, Michael and FINNEMORE, Martha. Rules for the 
World: International Organizations in Global Politics, New York: Cornell 
University Press, 2004, pp 55-71. 

ال  - 135 ل راسم  مق مم  ال ع   المر   الهالم    نقر:  . ص ح  ال ولم  سال يقالن        ص مرجع 
333-335 . 
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 و   البحار  أعالي  في  النشاطات  تحكم  التي  الخاص بالمبادئ  1970  لعام  2749
حيث  المشترك  ثابالتر   عنه  يعبر  ما  هو   الوثيقة   اإلعالن  هذا   كل  لإلنسانية، 

قانون   من  عشر  الحادي  بالجزء  المتعلقة  للمفاوضات  األساسية  البحار  اتفاقية 
 136م. 1982 لعام

  

 
136- See: ARMSTRONG, David, & LLOYD , Lorna, and REDMOND, 
John. International Organization in World Politics (Making of the 
Twentieth Century), London: Palgrave. 2005, pp 68-79. 
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 الثاني   الفصل 

 والقوى الدولية الفاعلة أشخاص القانون الدويل  
 

 

 تمهيد:

أنَّ   البيان؛  عن  قانوني  غنيٌّ  نظام   تخاطبهم كل  الذين  األ خاص  بتحديد  يتكفل 
بالنتيجة الحتمية التي  قواعده، فإذا ما سلمنا بهذا المبدأ، وجب علينا أن نسلم 
تبدأ   متى  بيان  في  االختصاص  قانوني  نظام   لكل  يكون  أن  وهي:  عليه،  تترتب 

القانونية في الوجود، ولما كانت الشخصية القانونية الدولية معناها أن  الشخصية  
تكون الوحدة التي يصدن عليها هذا الوصف قادرًة على إنشاء القواعد القانونية 
هذه  جانب  إلى  تتمتع  وأن  المماثلة،  الوحدات  من  غيرها  مع  بالتراضي  الدولية 

لى ذلك أن تبدأ الشخصية القانونية  القدرة باألهلية القانونية الدولية فإنه يتفرع ع
الدولية في الوجود في الوقت عينه الذي يجتمع فيه هذان الوصفان في الهيئة  
المعنية؛ أي أن وصَف الشخصيِة القانونيِة الدولية مرتبٌط بحكم الضرورة وبحكم 

 137  ..نشاء القواعد القانونية الدوليةالوضع القائم وبوصف القدرة على إ

 
 مف  م ااال ال ولناام األ ااخالص   ااراهنا   ااام.  .  :  هاااللن  إذناا  المرلاا م  سااتالذنال:   نقاار - 137

 .  .12 ص م 1999/2000 الهربناام  الل ضاام  ار األولاان  الفبهاام القااالن نم  ونقالم ااال و ركالن ااال
ملم  طاهت ال لنمام  األلكاالم الهالمام ةام قاالن   األماا: التلقانا الا ولم لألماا المتلا   وال كاالشل 

.  :   نقاااار  .212-211 اإلسااااكل ريم   و   ااااالريخ نشاااار  ص  المتخصصاااام  ملشااااب  المهااااالرف
  م 1985 /ه  1405 القالهر   األولن   الفبهم  ال ولم  المجتمع  ةم  راسالل   ام   سمال ي. ملم 
 األ اااخالص  القياااا األول  : األصااا ل والتفااا ر و  . وضااابال  مياااروك  المجتماااع الااا ولم .16 ص
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عثيت ل ال  اللتاللم وص  ومتن   ال ولنم ل ل  ن مهيلمن  التشريعنم  الق ر    ثيت 
 تل ع    الشخصنم ال ولنم  و ل ع  وقت نش ء الشخصنم ال ولنم ل ل  ن مهيلم مر بطي 

ل  الطب  ثيت  ال ولنم  ال قت  التشريعنم  الق ر   أن   اش فال  ال  مر ؛  ب  لش ء   ول 
والشخص  و األ خالص ال ولنم األخرم     ال ولم األول الطب عتا  ي  ال ل   المهيلم

ال ولم.  المجتمع  ةم  ض يم  ال ل    هطي  م138والطب     قي.  ال  ق م  و فصي. 
 م اآل نم: نيتهرض  ةم المباللث اليت 

 المبحث األول: الدولة 

 المبحث الثاني: المنظمات الدولية 

 المبحث الثالث: الفرد والقانون الدولي 

 الوطني  التحرر لحركات الدولية القانونية الشخصية: الرابع المبحث

 المبحث الخامس: القوى الدولية الفاعلة

 المبحث السادس: الفاتيكان

 

  

 

اهنا  لماا  .  .   اار 98   صمرجااع سااال ي  .  .  صااالم الهفناامومااال  هاا هال 88   صمرجااع سااال ي
 .ومال  ه هال 75   صمرجع سال ي  ايم 

138 - See: Robert A. Denemark, “World System History: From Traditional 
International Politics to the Study of Global Relations,” International 
Studies Review, vol. 1, №. 2 (Summer 1999), pp 55-67. 
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 األول   املبحث 

 الدولة 

 

لكل  الخاص  التاريخ  ويثبت   ، كبير  حد   إلى  اإلنسانية  المجتمعات  نشوء  يتشابه 
يتشابه  الراهن  العصر  في  الدول  أن مجتمع  ذلك  البسيطة؛  المقولة  مجتمع هذه 
في نشوئه مع مجتمع األسرة أو الشارع أو الحي أو المدينة ثم الدولة؛ والمتتبع  

شابه يبدو غريبًا؛ وإن كان طبيعيًا؛ لحركة التأصيل لنشوء الدولة يجد نفسه أمام ت
بين كيفية نشوء الدولة كمجتمع لألفراد، وكيفية نشوء المنظمة الدولية كمجتمع  

ال بد من التأكيد على وجود بعض التباين بين   -على أي حال    -للدول، ولكن  
 نشوء المجتمعين استنادًا إلى طبيعة األ خاص المكونة لكل منهما.  

الفر  ه  الشخص القالن   الفينهم ةم مجتمع ال ولم ةم الهصر  وإذا كال   
قي   ش  ال ول   قي.     لشب  وليثمال  را   كنفمال  الء  عتصرف  اللريم؛  الق  ا مفاي 
 ان لريت  لتن ةم انتصالة  للفي  م   ولعه المهت ع   ان لين م  لق ق ؛  و   

األص.؛ ةم  وج  هال  له م  سافت   سافم  خرم  ها   جالنب  عرهب  ال ولم       ةإ  
 -  ضالا    -وهم الشخص القالن نم ةم مجتمع ال ول ةم الهصر الل عث؛ كال  ل ال  

مث. مال كال  لإلنيال  الفر  م  لريم مفاقم  هير    سنال  ن ش قي  ل ال وش ل و ؛  
 وذله قي. ن  ض نقالم األما المتل  .
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هطا  ويفاي  ان  الهاللا؛  ةم  الميتقام  ال ول  م   ال ول  مجتمع  عت،   
ال ولمالمجت المجتمع  مل ال:  التلقنا  و  مع  يمنالل   ع    ال ولنم؛  و  الجمال م 
 139اللقالم ال ولم؛  لن وير ذله م   يمنالل. ، وال ولم

 

 املطلب األول  

 وأركانها   الدولة   مفهوم 

والسياسة،   القانون  ورجال  الفقهاء  لدى  كبير  باهتمام  الدولة  حظيت 
الكبار  و  اإلغريق  فالسفة  وأرسطو..."أوالها  أفالطون،  اهتمامهم؛    "سقراط،  جّل 

موافقة   فيها  المدهش  ولعل  هذا؛  الناس  يوم  حتى  محفوظة  مآثر  باكرًا  فصنفوا 
 140مصطلحاتها لما هو حديث ومعاصر  في مكونات الدولة والمجتمع السياسي. 

 الدولة: مفهوم  -الفرع األول 

ةم   الفق الء  عت صا ا  لن وضع  هريف  اختا   ولا  ال ولم  مف  م  م ض ع 
مهق    تف ر  اجتمالعنم  هم ظالهر   ال ولم  راجع  لن     وذله  ل ال   وم ل    الم. 
ة سفم  الق م  ل   ملط  مهروةالا  كال   ال ولم  و هيير  البشريم؛  المجتمهالل   تف ر 

ُ  ِلنْس   " ة،امم  وق   هل   Polisاإلوريي؛  ال ولم  ال  ا  الي نالننم  هلم  الم علم "  م 
 

 ربم سهما وضنقالا  ختا  م ل شل هطي األسمالء ولقنقم ميمنال  ال ةم ةق  القالن   ال ولم ال  -  139
 ومضم نالا؛ لمزي ن م  التفصي.؛  نقر: 

- OPPENHIEM .L, International Law A Treatise, Vol. 1. PEACE, Edited 
by: LUTHERPACHT. H, 8TH Edition, Longmans, 1958, pp 55-60. 
- BRIERLY " L.J", The Law of Nations, 6th Edition, Oxford. Pp 41-45. 

لمزي ن م  التفصي.؛  نقر:  رسف   الينالسالل   هريب:  األب:  وويفي   ربالر  الي ليم     -  140
 ومال  ه هال. 76م  ص 1957الاجلم ال ولنم لترجمم الروائع اإلنيالننم " األوننيك "   يرول  
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  ضالا  وق   ور هال  رسف    طا المهلن ةم كتالب الينالسالل ةم م ضهي   و  ا ام؛  
ويهرف ال ولم  بن ال: ) ذله المجتمع م  األةرا  الطب عتبل  ا ت الء  لقيي مصالم 

 141 المم(. 

الطب  هلم   الينالسم  م ل ل   ال ولم  ةق   رف مصفاح  الرومال    مال  ل  
الم علم ) التم  شتم.  ان  (؛ وهم     CITY STATE ولم  قبالئ.  ت،   م  رومال 

 لكم ال ماه ملتخب؛  هالون  مجاس استشالرب  جيي اا لمي   الشهب ه  مص ر      
ةم   واللروب  لن     صبلت  ميراط ريم  ال زو  والتم   سهت  ييب  اليافم  

 142القر  األول قي. المي  .

للدولة،   اصطالحي  تعريف   بتقديم  البدء  توجب  اللذا  أن  من  رغم  على 
الدولة  أن  ذلك  أبدًا،  مرضية  تكن  لم  االتجاه  بهذا  جرت  التي  المحاوالت  أغلب 
موجودة في عواطف مواطنيها، فإذا لم يؤمنوا بوجودها، فما من ممارسة منطقية  
تلك  للسلطة،  الحديث  التطور  نتاج  الدولة  تعد   إذ  الحياة؛  تعطيها  أن  يمكنها 

اعية بين الناس في المجتمعات البشرية، التي السلطة التي تنظم العالقات االجتم
تشكلت مع انتقال الناس من الوجود في مجموعات، إلى مجتمعات ذات سلطة.  

143 

 
 . 181 نقر:   رسف   الينالسالل  المرجع اليال ي  ص  - 141
-343 نقر:  . لالم  سافال   القالن   ال ولم الهالم ةم وقت الياا  مرجع سال ي  ص    -  142

344 . 
143  - GELBER"G.H”, Sovereignty through interdependence, Kluwer law-
London, First published 1997, pp 12-15. 
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ويهي   امالء اشجتمالع  الريخ وج   الشك. الجليلم لا ولم الل عثم  لن القر   
الا)19الا ) ل عثم (؛ ةالل ولم هم صن م  20(  واست،مالل  لالصر  ، ن ال  لن القر  

 144م    كالل  لقنا المجتمهالل.

إّن من المثير حقًا أن نجد أن تحديد مفهوم الدولة يشكل مشكلًة كبيرة،  
ليس على صعيد األدبيات العربية فحسب، بل بصورة  عامة؛ فعلى الرغم من أن 
بعد   يتم  لم  فإنه  متزايدة،  بصورة   السـياسـي  التحليل  من  الصميم  في  هي  الدولة 

قياسـي لها. فالكل يكاد يؤكد أن لفظة الدولة تثير بدءًا فكرة السلطة  سـن  تعريف   
 145)السلطة الفعالة والمحمية والمنظمة(.  

 ة: الفرع الثاني: أركان الدول

 الشعب )) السكان((  -أواًل 

ما وجدت  أو ظهوره ولواله  تنظيم  لقيام أي  الركن األساسي  الشعب هو 
، مع أن عدد أفراد الشعب 146دولة بدون  عبالدولة لذلك ال يمكن تصور قيام  

للدولة  القوة  عوامل  من  عاماًل  ذلك  اعتبار  حيث  من  إال  الحقيقة  في  يهم  ال 
سياسيًا واقتصاديًا؛ فما هو مفهوم الشعب؟ وكيف نميزه عن غيره من المدلوالت  

 التي ترتبط به؟ 

وير بف   و  ال ولم    يقص   اللشهب مجم  م م  األةرا   قنم    ان  رض 
  ال  را فم قالن ننم هم الجلينم  ويخضه   ليافم سنالسنم  كمال ق   ت ةر ظالهر  

 
144  - See: Shively ((W.P)), Power & choice: An Introduction to political 
science, 3ed edition, McGraw - Hill Inc, New York, 1993, pp 13-14. 
145  - See: Crawford James, The Creation of states in International law, 
Clarendon press, Oxford, 1979, pp 10 – 12. 
146 - See: GETTELL ((Raymond Garfield)), op,cit pp 41-42. 
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 خرم هم القالهر  اشجتمالعنم  والتم  قص    ال   اةر روا ط مهيلم  ي   ةرا  هطا 
الشهب  سالس ال مق مالل مشتركم مث. األص. وال ع  والا م والتالريخ  وهطي الهلالصر  

و  ال ولم   لت، ي   م   بن ل،    النيت  رطالا  مهي   ةم  هب      ،     ةرهال 
 147 لصر   ا وول   لا ولم. 

أن يكون أمة    -حاليًا    –ومنه نخلص إلى أنه ال يشترط في  عب الدولة  
واحدة، فقد يكون جزء من أمة كما هو الشأن بالنسبة للدول العربية واإلسالمية،  

في   الشعب  مثل  أمم  عدة  من  مكونًا  الدولة  يكون  عب  قد  الهند، و  جمهورية 
الشأن  قد يكون أمة واحدة كما هو  المتحدة األمريكية، أو  الواليات  والشعب في 
بالنسبة للدولة األلمانية الحالية أو فرنسا؛ كما يجب التفرقة بين الشعب بمفهومه  

 .148االجتماعي عن الشعب بمفهومه السياسي 

الشهب  اللمف  م اشجتمال م؛  قص     مجم  م األةرا  الخالضهي  ليافم ال ولم    -
سل ا وم م ق ر  ا  ان  جراء التصرةالل للقر ةم   و  ام   والمتمتهي   جلييت ال؛  
 القالن ننم  و الينالسنم.

الشهب  اللمف  م الينالسم؛  قص     ك. الم اطلي  الطع   لي ل ا المشالركم ةم    -
ال ول التفرقم  ي   ييير  م ر  كمال  جب  اشنتخالب   عتمته    لي  الطع   م؛  ب 

ال ولم ويلما   جلييت ال؛   الخالضهي  ليافم  ةاللشهب ها األةرا   الشهب واليكال ؛ 

 
الينالسم  مرجع سال ي  ص    -  147 ومال  ه هال.   66 نقر:  . جالسا ملم  زكريال  مبال ئ  اا 
 . 25 - 21لمزي ن م  التفصي.؛  نقر:  . كمالل ال اللم  مبال ئ المرجع اليال ي  ص  و 

نم  الفبهم   نقر: ليي  لمز   ل قجم  ال ولم  راسم  لايانم ةم مبال ئ الج راأنم الينالس  -  148
 . 107فبهم الفلنم الل عثم  ج    ص م  الم1981ه/ 1401الثاللثم  
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كالن ا  س اء  ال ولم  المقنمي   ان  قانا  األةرا   ك.  أنشم.  اليكال   مصفاح   مال 
 149ر ال الهال  م  جالنب. 

الرعية وهم رعايا، ومفردهم  ومن التسميات التي تطلق على  عب الدولة  
المفردات   مقابل  في  خاصة  إطالقها،  في  البعض  يتحفظ  تسمية  وهي  رعية، 
المترجمة أو المعربة أو المنحوتة على نسق المعاني الغربية، ونعني هنا مفردات  

 المواطنة والمواطن والمواطنين.... 

التم لمال  هاط  - تق عرنال  –و ه ُّ كامم الرعّنم م  ال،امالل اإل كاللنم الم مم 
لق ااال  اللبلااث والتقصاام   اا.  ن ااال وكاماااللن  خاار  لماا. ماا  المهااالنم والاا ششل ةاام 
سنالق ال الفينهم؛ مال ع ازب  .  ف    لنالناالا  ااه المفاالهنا الملل  ام ةام ل امن ولضاالر ن 
 خااارم...و الر ال اااال جماااع رعنااام. وي لاااظ ا الااابهض ا    لنيااات هلاااالك كامااام خالصااام 

الر ال اااال. ةربماااال انلااا ر األمااار مااا  التهالمااا. ماااع األةااارا  كمجم  ااامن  ااااللفر  مااا  هاااعشء 
متمالسكمن  ضنع الم ماح الخالصام ضامل ال  ورّبماال اقتارب المف ا م وا اتبه ماع مف ا م 
الجمالهير الطب عتفي ةم الا الل األجلينم ماع مف ا م ال،تاام المتجالنيام المتمالهنام ةام 

 كيل نت ال ال اخانم.
نحتـــت ببعـــد  عبقـــري فربيـــة المعاصـــرة، أمـــا كلمـــة المـــواطن فـــي اللغـــة الع

مفاعلـة فـي األصـل القـديم   -يستحق التقدير حقًا؛ ألنها جاءت على صيغة فاعل  
جاءت من واطنه على األمر: أضمر فعلـه معـه، أو وافقـه عليـه ثـم اسـتقرت علـى 
اال ــتراك فــي وطــن. وصـــيغة فاعــل تحتــوي علـــى التبــادل واالقتــراب والمشـــاركة، 

ة،امام الما اط  الهربنام ي الشركة والمجتمع باللغات األجنبية؛  ومعروفة عالقة كلمت
 ،ال   ف    صا ال األجليم م ميام لامف ا م و هيياراا  لا   ول،ا   عا  ذلاه ما  الابطء 

 الهربم ةم مقالربم  جي ي  ان األرض  ضم   ولم و مجتمع؟! 
 

سال ي  ص     :   نقر  -  149 مرجع  الشهير   سهي      زكريال    .49 .  ملم   جالسا   نقر:  . 
 ومال  ه هال. 71مبال ئ  اا الينالسم  مرجع سال ي  ص 



95 
 

ش و ع   اه األلمعنم الهربنم ما  المف ا م ال،االم  ةام ال،امام األجلينام  التام 
 ه و نلت ال مهلان الما نم  و الما علم ةام اإلن،ايزيام والفرنيانم؛  و لتان الي رجا ازب 
)ةااااااام األصااااااا. الملتمااااااا.(  الخت ةااااااا   ااااااا  اللياااااااي اإلقفاااااااال م  و الفيااااااا  الم ةااااااام 

 150األلمالننم...
 الدولة القومية: -2

هو المفهوم  National Stateعلى الرغم من أّن مفهوم الّدولة القومّية 
ى  Central Conceptالرئيس  في الفكر السياسي المعاصر؛ إاّل أّنه ال يـزال حتـّ

هــذه اللحظــة يعــاني مــن االضــطراب وعــدم الوضــوح، ويرجــع ذلــك إلــى الخلــط بــين 
ــفة  ــان الفلسـ ــاوز نطـ ــم يتجـ ــالي لـ ــدهما مثـ ة أحـ ــّ ــة القوميـ ــاهرة الدولـ ــومين لظـ مفهـ

وروبي في القرن الّتاسـع األوروبّية أو الفقه الغربي، والّثاني واقعي أفرزه الواقع األ 
 عشر.

و ّمال المف  م الطب  جّي  واقع الّ ولام الق مناّم ةام الخيار  األوروبناّم ةام القار  
م األسالسااااّنم والمشااااتركم  ااااي   الّتالسااااع  شاااار  ويهكااااس مقّ مال  ااااال وخصالئصاااا ال الهالمااااّ
مختااا   فينقال  ااال؛ ةيلصاارف  لاان  اااه الّ ولاام التاام  هتماا  ةاام  جالنياا ال اشجتمااال م 

 لياااب  –الينالسااام  اااان  المااا. الشاااه ر القااا مم ولااا ي؛ وال ولااام الق منااام  و ،الما اااال
 151 ه  اخترا الا  وربنالا ملضالا...  –مزا ا الفق  ال ربم اليالئ  

 التمييز بين الشعب واألمة.  - 3
 

اللنال     نقر:     -  150 اإلنيال ...م اطلالا((  صلنفم  ةم  ل ل  القالن   و وري   (( نيربنم   م ةي 
الم اةي  10/1421/ 16   الريخ13816اله     الهال ر .2001/ 11/1ها  الصفلم  م    م   ولمزي ن 

 ومال  ه هال. 71ا ملم  زكريال  مبال ئ  اا الينالسم  مرجع سال ي  ص  نقر:  . جالسالتفصي.؛ 
151  -”The modern form of the nation-state was very much a European 
invention”.  See: GELBER"G.H”, Sovereignty through interdependence, 
Kluwer law-London First published 1997, pp 3-12.  
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؛ 152الشعب في الدولة يتكون من أمة أو جزء من أمة أو من عدة أمم 
هو مجموعة من األفراد يقطنون  وهذا يبين أن هناك فرن بين المدلولين، فالشعب  

أرضا معينة أما األمة فهي إلى جانب ذلك تتميز با تراك أفرادها في عنصر أو  
 153عدة عناصر كاللغة والدين واألصل والرغبة في العيش المشترك.

ل م  ةرا هال  ليالس  Nationواألّمم   جمال م  شرّيم   ّل     الا مشترك  الا هم 
اللقرّيالل  اختافت  وق   األخرم؛  البشرّيم  الجمال الل  والتمّيز     والتجالنس   الل ل   
ةم  ل ع  الهالم.  و اله ام. التم  جه.  هض الجمال الل البشرّيم؛  شهر  بّن ال  ّمم 
لألمم  ختا   المك نم  ةاللهلالصر  األما؛  م   ومتمّيز   ّمال   اهال  متجالنيم  وال   

  علقر  لي ال م  خ ل انتمالئ   لن  ا  مهي   ممال  الخت ف الفق الء   ذ    ك. ةقن
  154 ع ةع     لن التركيز  ان  لالصر مهيلم وإهمالل  خرم... 

 اإلقليم )) األرا((ًا: ثاني

دائمة    د  يع بصفة  الشعب  عليه  يستقر  حيث  الدولة،  لقيام  أساسيًا  ركنًا  اإلقليم 
وتمارس عليه الدولة سلطتها وسيادتها بمفردها؛ دون أن تنازعها أي دولة أخرى 
في االختصاص التشريعي والقضائي واإلداري، وال يهم في اإلقليم أن يكون كبيرًا 

صغيرًا، تح  155أو  وما  األرا  فون  ما  يشمل  والمياه وهو  الجو  وطبقات  تها 
اإلقليمية وما يعلوها إن وجدت. كما يجب أن يكون اإلقليم محددًا ولكن ال يهم إن 
كانت تلك الحدود طبيعية أو اصطناعية أو حسابية، كما ال يشترط في اإلقليم أن 

 
152 - See: Shively ((W.P)), op, cit,  pp 30-41. 

 . 25-24 نقر:   . كمالل ال اللم  مبال ئ مرجع سال ي  ص  - 153
سال ي  ص  :   نقر  -  154 مرجع  الشهير   سهي      التفصي.؛  نقر:  .    . 49   .  م   ولمزي ن 

 ومال  ه هال.  71جالسا ملم  زكريال  مبال ئ  اا الينالسم  مرجع سال ي  ص 
155 - See: Crawford James, op, cit, pp 139-140. 
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كاندونيسيا   ومنفصاًل  مجزأ  يكون  أن  يمكن  بل  متصاًل؛  أو  موحدًا  يكون 
 156واليابان. 

المكال  ونفال   ولإلقان عتجالوز  ليز  ل م   لالئ ؛ ألن   كيير   قنمم رولنم  ا 
الج راأنال لي خ. الزمال  واأل خالص ةم  ، ي  ساللر قي. أن  و ل  ال،ثير  ليبالن   

...ةالل ط ؛   صف  "األرض واألم ال"   و الج راأنم والتالريخ وق   صبلال  157ال ط 
أنال وق   صبلت مهفن  الريخنالا  كنالنالا رولنالا وال اا   همر قاب ك. م اط ؛ الج را

م قهالا ج راأنالا.  وق  صالر  ثالثويشتمل    158والتالريخ  رئيسة    ةاإلقليم على  مجاالت 
 هي المجال األرضي والمجال البحري والمجال الجوي. 

 المجال األرضي:  ا 1

وصلالرب   و ن الر  جبالل  م   ومال  تضمل   المتهاي  اللنال يم  الجزء  ه  
ا ه   األرضم  ةاللمجالل  ال ولم  وويرهال؛  الطب  مالرس  ان   المكالنم  لمجالل 

ل و هال  لترسنا  أنمال  يل ال  ا فالقنالل  ال ول  لن   قنع  مال  اجب  وكثيراا  ص لنال  ال؛ 

 
 . 33 – 32 نقر:  . كمالل ال اللم  مبال ئ المرجع اليال ي  ص  - 156
قالئ ا: و نت  ع ال ال ط  الملي ب:  نت  ع ال الهزيز    –كمال خالطب  ال، اكيم ع مالا    –ال ط     -  157

البالكم  ال ط   القا ب   لنه  ل  األ بالح و انه  ع  األرواح... ع ال  المق س ةم  اللف س    ان 
الف الم؟  قام    لنه  المل  ؛  لن متن  هيث خ له  الهي   وأنه  لا   ضهالة :  انه  بكم 

واأل  اب؛  خرب    ويط الفر   الميالكي   ويميك    ان  األنجالب   ذويه؛  فالر و   نجالله  ل   
الهمرا  ويقفرو  ال  الر... ع ال ال ط  الهزيز ... مال رويت م  سقنال ال م ع وال مالء؟  نقر:  ي   
واللشر   مشي    لاثقالةم  الم م  اشستعبال    ار  ومصالرع  اشستي ا   طبالئع  ال، اكيم   الرلم  

  71 نقر:  . جالسا ملم  زكريال  مبال ئ  اا الينالسم  مرجع سال ي  ص  .  111ص    م 2002
 ومال  ه هال. 

 نقر:  . ملم   ال   الجال رب  )) اله لمم وال  يم الثقالأنم : شر  طرولالل((  مجام ة،ر    -  158
 . 1/ 6ونق  اله   
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ولمال كالنت ك. ول   سنالسنم  قع ةم م قع ج راةم مهي   و تضم     159اإلقانمنم. 
مياللم  لت ي ال  ك. مهي   ةإ  الل  الينالسم عتمث. ةم اإلطالر الطب  ل   هطا  

الفالص.   ي  سنال   ول   سنالسنم وسنال   ول   ا الينالسم  الل   لشك.  ويمث. هطا 
 سنالسنم  خرم. 

القرون؛  بين دولتين عرف منذ عشرات  الفصل  وهناك نمط قديم من أساليب 
وربما  بين وحدتين سياسيتين،  مناطق حاجزة  تبدو وكأنها  ثمة مساحات  وكانت 
الدول التي  كانت عظيمة االتساع تزيد مساحتها أحيانًا عن مساحات الدولة أو 

ألن تستشعر دولة    تفصل فيما بينها؛ ويمكن القول إنها كانت في وضع  عرضها؛
من الدولتين القوة فتغزوها وتضعها في إطار سيادتها، وكانت في بعض األحيان  

 األخرى حرة غير خاضعة ألي من الدولتين. 

وربمال لا  ،  الل و  م مم  و ةم م ضع الهلال م قي. قرني  م  الزمال . ول،ل ال 
ا كال  صلنلالا  .وإذ 160 مث. ةم ال قت اللالضر ميبلم  ان جالنب كيير م  األهمنم 

م  خ ل اش فال   ي    -وةقالا لاقالن   ال ولم    -   الل  الينالسم  كتيب الشرعنم  
ال ولتي  الاتي   فص. أنمال  يل مال  ةإ  الصلنح   ضالا    لالجم الل  الينالسم  لن 
مال م   بن      كيب  مزي اا م  الملهم ميبلم مالم؛ هطي الملهم الشرعنم ملل ال  

 ضالا _ الطب  قا. اش فال   ي  ال ولتي ؛  . زا ل الملهم ة  ل  القالن   ال ولم _  
اله ل    –مللما   ملكمم  قضالء  ووفالهال  ج هال  ليلمال    _ وملتق  ا  تق عرنال  مريبما 

 
  ليي  لمز   ل قجم؛ و  .  60-59 . سهي     الشهير  المرجع اليال ي  ص     نقر:    -  159

ص   اليال ي   مبال ئ  اا   .40المرجع  زكريال   ملم   جالسا  التفصي.؛  نقر:  .  م   ولمزي ن 
 ومال  ه هال.   71الينالسم  مرجع سال ي  ص 

المهالرف    -  160 ملشب   الينالسنم   الج راأنم  ةم  الشالمم   راسالل  ال ع   ص ح   نقر: 
 . 61-60م  ص  1999اإلسكل ريم  الفبهم الثالننم  
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 161ال ولنم.

 ـ  المجال البحري:  2

ال ولم؛ والطب  يمن   الم صقم لش اطئ  البلالر  الجزء م   ذاك    –ويشم. 
  وهم كمال  162   و البلر اإلقانمم Territorial water ا: المنالي اإلقانمنم     - ال  ا  

جالمال كال  الم   ا فالقنم   (( البلالر  لقالن    المتل    األما  ا فالقنم  "  1982 رةت ال  م((: 
لزام م  المنالي الياللانم  مت   ل   قصن االم  شر مي ا  لريالا م  خط األسالس  

إلقانمم ملفقم  ) ال   مال  ك   مت سط خط الجزر( ل ولم ساللانم؛ ويهتير البلر ا
 خضع لينال   ال ولم   ان الروا م   ن   يمح  هي ر اليف  األجلينم )) الهيكريم  
البلر   ال ولم  ان  اليربء؛ و مت  سنال    المرور  والم ننم(( ةم نفال  ممالرسم لي 

 اللفال  الج ب ة   قالع البلر هطا. -  ضالا  –اإلقانمم لتشم.  

بطريقة غير رسمية لوصف    -أحيانًا    -ويـُستعمل تعبير "المياه اإلقليمية"  
المياه  فيها  بما  ما،  اختصاص  الدولة  عليها  تمارس  المياه  من  مساحة  أي 

 
القالئا   و مي   " ل،.ن مال ةم ل ز  "  و " ل،.ن مال  لت ع ي"؛ مي      -  161  صبح مي   ال ضع 

ةي ال؛ ولألس     هطا كال   مبالركم قضالء   قالن ننما ش  ه  قال   ا  قالن ننالا   اللمنالا  فيي  ال تبالري 
ةالس   الم   اللزاع  ي  ماللم و   ركيلال  ةم  ال ولنم  ملالسبم ةصا ال  اله ل  زي   م؛ وي1986ملكمم 

"مي   ق سنم الل و  الم روام    اشستهمالر"؛ لمزي ن   لن    ةم  ص ار لكم ال  األس   ن ال استل ل
م  التفصي.؛  نقر:   .  .  ام   راهنا  األ خالص ال ولنم: مف  م ال  ركالن ال ونقالم ال القالن نم  

 .   368-363م  ص  2000-1999 ار الل ضم الهربنم  
162  - See: JESSUP ((PH. )), The Law of Territorial Waters and Maritime 
Jurisdiction, New York, Ed. Jennings, 1927-1970, FENN (( P. T)), " 
Origins of the Theory of the Territorial Waters ", A.J.I.L, 1926< pp 465 – 
482. 

 . 449نق ا     .  .  ام   راهنا  األ خالص ال ولنم: المرجع اليال ي  ص   -
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الخالصة االقتصادية  والمنطقة  المتاخمة  والمنطقة  الجرف      الداخلية  وربما 
 . 163عندها في كتابنا هذا -الحقًا   –...وهي موضوعات سوف نتوقف  القاري 

 ـ  المجال الجوي. 3

هواء    د  يع من  اإلقليمية  الدولة  حدود  يعلو  ما  كل  الجوي  المجال  من 
مرحلة  العشرين  القرن  بداية  مع  المجال  بهذا  االهتمام  بدأ  وقد  جوي،  وفضاء 

أبرمت االتفاقية الدولية المتعلقة بتسهيل    1919بداية عصر الطيران؛ ففي سنة  
مؤيدة لما جاء   1928المالحة الجوية في باريس، ثم جاءت اتفاقية هافانا سنة  

جاءت اتفاقية  يكاغو التي أكدت سيادة   1944في االتفاقية األولى وفي سنة  
 الدول على إقليمها الجوي. 

و ،م   همنم اإلقانا ةم  ن  المجالل الطب  مالرس  ان  ال ولم سنال   ال وه   
خ ل  م   اش صالشل  مجالل  ةم  الهامم  التف ر  وير     استق ل ال؛  المهير    

الصلالع لافضالء؛  صبح  األقمالر  اإلنيال   وزو  مش نم  ه   مجالل   ل ك فرح  ةم 
لمال م اإلقانا؛ ممال  مك     ع    سنال   ال ولم  ان  قانم ال  ممال  صبح  يت جب  

 164البلث    آلنالل ج ع    ،ف. لمال م قالن ننم لم ض ع سنال   ال ولم  ان  قانم ال.

ثة، من  أنه أن يكسب الباحث  ويمكن القول أن كل بعد من هذه األبعاد الثال 
يصور  وأن  الدول،  مجتمع  في  مكانتها  وتحديد  الدولة،  وضع  تقييم  على  قدرًة 

 العالقة بين موقع الوحدة السياسية، وبين: 

 مراكز الثق. اللضالريم واشقتصال  م ةم الهاللا.  -1

 
 ومال  ه هال. 449 نقر:  .  .  ام   راهنا  األ خالص ال ولنم المرجع اليال ي  ص  - 163

164 - See: Crawford James,  op, cit, pp 52-53. 
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 الميفلالل المالئنم لابلالر والملنفالل ولركم الم لم والتجالر  ال ولنم ةي ال.  -2

التم  لتم.     شم.    -3 األرض  ومياللالل  الهاللا  ةم  الرئنيم  الق م  مراكز 
 الصراع المياح أنمال  يل ال.

ومال م   ه ةم    القنالس المت،الم. اللال ئ     ق عر هطي األ هال  الث ام   
ال ز    مثامال  هفن  مهلالي وم زاي   الج راةم  لام قع  الفهام  التقينا  الطب  هفم  ه  

 165قنقنم لا ل   الينالسنم  ةم  طالر المجتمع ال ولم.الصلنح والمكالنم الل

 طبيعة حق الدولة على إقليمها. – 4

حول طبيعة حق الدولة على إقليمها؛ فمنهم  عدة  نظريات فقهية    ظهرت
ثالث  بأنها حق سيادة، ورأي  أنها حق ملكية، ومنهم من يرى  يكيفها على  من 

 اعتبرها حق عيني نظامي. 

 لن    -ةم مق مت ا الفرنيم ة  م    –هطا  نصالر هطا الر ب  عطهب  :  ـ  حق ملكية1
؛  . مل ا      لي ال ولم ةم اإلقانا ه  لي  يلم  مالا. لي الما،نم  لن ل ن كييرن
م  عرم    ال ولم هم صاللبم اإلقانا وباللتاللم ة م  ما،   مشتم     وق  انتق  هطا  

 166ا،نم الخالصم لألةرا . الر ب  ان ا تبالر ال ولم مالل،م لإلقانا عتهالرض مع الم

م  الفق الء  لن    لا ولم سنال   وهطي الينال   ا جالي آخر    عطهب   :  ـ  حق سيادة2
 تل    لفال  اإلقانا  وق  انتق ل هطي اللقريم   ضال أل  الينال   ليب البهض  ر  

  ال ولم  ان   خالص ولنس  ان   نالء  وير   ان هطا اللق     الينال   ةم القالن  
 هلم    ال ولم   ان سافم ةم  اخ.  قانم ال   و )) المص ر   ل ال م ل ل قالن نم   

 
 . 47 نقر: ص ح ال ع  الشالمم  المرجع اليال ي  ص   -  165
ع  لمزي ن م  التفصي.؛  نقر:  . لالم  سافال   القالن   ال ولم الهالم ةم وقت الياا  المرج  -  166

 . 344-343اليال ي  ص 
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لايافم   و Final source authorityالل الئم  الطب     ّ ((؛  اللفال   اإلقانا  هطا 
واإل راف   وال نملم  الينفر   مهلن  ةاللينال    بخط  أن   و ان   ال ولم سافت ال   بال ر 

 167 ان  قص  لمالعت .

ع3 حق  نظاميـ   ج ر  :  يني  لالول  اليال قم   لآلراء  الم ج م  ل نتقال ال   جلبالا 
ال ولم  ان  قانم ال للي  ج ع   وقالل    ر و   فالء  ،ينف  ال ولم  ان     لي    

  ( نقالمم  لي  يلم  بسنيم  و  ه   ( Droit Réel Institutionnel قانم ال 
له م الر ب  هطا  انتق   وق   مبال ر ؛  اإلقانا  و ان  األرض  هطا   علصب  ان  وض ح 

الت،ينف  و   ة،ر  لي  يلم نقالمم ش  كال   ختا   ش م  ليث الصنالوم     
آلراء اليال قم  ةإ  لي  ة،ر  لي الينال  ؛ وباللروا م  ك. اشنتقال ال التم وج ت ل

 168زال ه  اليالئ  ةم كثير م   سال ير  ول الهاللا.ش ع الينال   

 :السلطة السياسية -ثالثًا 

العناصر المشكلة للدولة، إنشاء هيئة حاكمة منظمة  يستلزم الستكمال كل 
رعاية  تتولى باسم الدولة مهمة اإل راف على اإلقليم وعلى الشعب المقيم عليه، و 

السلطة السياسية الركن الجوهري الذي يميز الدولة   د  مصالحه وحمايته. لهذا تع
هذا مع اإل ارة إلى أن بعض الفقه أصبح يميز بين    ؛عن باقي الجماعات األخرى 

 
167  - See: JOFF. Josef, ((Rethinking the Nation – State: The many 
meanings of Sovereignty, Foreign Affairs, Vol 78, pp111- 123. 
GELBER"G.H”, op, cit, pp 33-36. 

 . 61 نقر:  . سهي     الشهير  المرجع اليال ي  ص   - 168
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خاصة  مميزات  الدولة  لسلطة  يفرد  كما  المشروعة،  والسلطة  الشرعية  السلطة 
 169بها.

الدولة  في  مراء    الو  كبيرة من    –بحسبانها كذلك    –أن لسلطة  مجموعة 
يمكن   الدولي؛  والقانون  الدستوري  القانون  كفلها  والمزايا؛  إجمالها الخصائص 

 باختصار في: 

ا  ن ال سافم  المم و المام؛  ب  ن ال ذال اختصالص  شم. جمنع ن الم اللنال  ةم  
 ال ولم ويخضع ل ال جمنع األةرا   و  استثلالء. 

ا  ن ال سافم  صانم وميتقام  ليث ش  يتم  وج  هال م  ويرهال  ومل ال  لبع جمنع  
 اليافالل األخرم و ،    ال هم ل ال.

  ب ش  قي. التبقيت وش  زول  زوال اللكالم. ا  ن ال سافم  ائمم 

والتم  جها ال  ينفر  ان   والمال  م  الهيكريم  الق    استخ ام  سافم  لت،ر  ا  ن ال 
 جمنع  رجالء ال ولم وهم  لفر    ضع الق اني  و ت لن   قنع الجزاء. 

 االعتراف بالدولة:  –ًا رابع

 ــــ طبيعة االعتراف:  1

ألركان الثالثة تحظى بشبه إجماع بين الفقهاء،  لعله غني عن البيان؛ أن هذه ا
بالدولة يعد    Recognitionأما األمر المختلف فيه؛ فهو ما إذا كان االعتراف  

 ركنًا من أركانها أم ال؟ ويذهب الفقه في اإلجابة على هذا السؤال باتجاهين؛ هما:

 
القال  -  169 اليال ي, ص   نقر:  .  لم   ي   المرجع  الجمالل   التفصي.؛    .184 ر  ولمزي ن م  

 نقر:  . سانمال  ملم  الفمالوب  اللقريم الهالمم لاقرارال اإل اريم  مفبهم جالمهم  ي   مس  
    . 17 -15م  ص 1991الفبهم الثاللثم   
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ععي  ضرور  وج   اش تراف ال ولم وها  نصالر اش تراف الملشئ؛   االتجاه األول 
ال ول  ولا  هترف     الث ام   األركال   أن   الطب   اةرل  ال،نال   وها  هتق و     

 170والملقمالل ال ولنم ش  ه   ولم.

وها عرو     ال ولم  لشب  مجر     وها  نصالر ة،ر  اش تراف المقرر  االتجاه الثاني
ال ولم ألن  مقرر ألمر سيي  م   الث ام؛      ةر  ركالن ال  و  لالجم  لن اش تراف 

 171ؤي؛ وباللتاللم ة   لنس ركلالا م   ركال  ال ولم.  نش

  - تق عرنال    –وممال  ج ر التطكير    هلال؛    واقع اله قالل ال ولنم ش ععي   
ال ولم  لشب   ةالللقنقم     الر عي   ان  ط ق ؛  م     - de factoواقعنالا      -  الا 

م   ج.   م مالا  اش تراف   ال  ه   لصراا  ل،   و  الث ام   المال  م   ت اةر  ركالن ال 
والملقمالل  ال ول  م   ويرهال  مع  الملالةع  و بال ل  اله قالل  ميال    ال  ان  قالمم 
مبال ر  لق ق ال  و   ال ولم ةم  اش تراف م   بن      هرق. سهم  ال ولنم؛ وغنالب 

اش تراف  ال ةإ   و ان   واجبال  ال؛  ال لي      اء  ال ولم   ان   -ةهانالا    –ل ولم  يال   
القالن ننم الج ع   وب ون     و  ص   التمتع  شخصيت ال  ال،نال   نالا  ان 

 172.....اشستمرار

تخاطب و  قانونية  قواعد  ينشئ  الذي  األول  الدولي  االتفان  هو  االعتراف 
الدولية،  الشخصية  بوصف  اآلخر  مواجهة  في  منهم  واحد  كل  فيستمتع  أطرافه، 

 
170  - Recognition of states in modern international law , See:  Crawford 
James, op cit,  Pp 13-14. 

171  - See:  Carl Schmit, Hans Kelsen and Hermann Heller, op cit, pp 
167-178. 

ال ولم    -  172 التلقنا  ةم  الهاللمنم  مف  م  زكريال   ملم   جالسا  التفصي.؛  نقر:  .  م   لمزي ن 
 . 67-61صر   مرجع سال ي  ص المهال



105 
 

الشخصية  بأن  يقضي  الذي  والمبدأ  منشئ  تبادلي  اتفان  بطبيعته  واالعتراف 
اع القائمة في الدولية تنشأ باالعتراف لدى جانب كبير من الفقه؛ يتفق مع األوض

 التنظيم الدولي المعاصر ويترتب على ذلك نتيجتان: 

 األولى: أنه ال توجد عالقات قانونية مع وحدة  لم يتم االعتراف بها. 

فإن   ثم  ومن  التراضي،  على  يقوم  دوليًا  اتفاقًا  بوصفه  االعتراف  أن  الثانية: 
القان ألن  برضاه  إال  آخر،  دولي   بشخص   يعترف  ال  الدولي  الدولي الشخص  ون 

 173قانون رضائي يقوم على الرضا. 

كمال    ال ل   التم لمال  هترف  اللشخصنم ال ولنم لنس ل ال     فاللب األ خالص   -
ال ولنم مفاللبما قالن ننما   ج ب اش تراف   ال  أل  مر  األةهالل والممالرسالل القالن ننم 

 قالم اةتراضالا. ةم التلقنا ال ولم المهالصر ه  مي   الرضال الطب  لم  ان  هطا الل

لينال   روط   - ال زمم  التشريهالل  التم  لت ب  ان  ال اخانم  اللقا  و ان خ ف 
هطي  مث.  نج   ش  ل ال   الخالضهم  القالن ننم  األ خالص  )انقضالء(  وةلالء  و  ير  نشب  

  - ال  ا    -الق ا   التفصيانم ةم اللقالم القالن نم ال ولم؛ و تر ب  ان هطي الميالئ.  
 174ال ن مال  من واجتمالعنمن وسنالسنمن. م ض  الل كثير  ذال   ه

 
  الفبهم األولن   ار الل ضم  ش تراف ةم القالن   ال ولم الهالم نقر:   .  لين الجم.  ا  - 173

القالهر     ص  1963الهربنم   الفبهم 250م   الهالم   ال ولم  القالن    المجطوب   ملم   و .   .
ليلال     اللق قنم   يرول   اللايم  ملش رال   . مصففن  .  238-237م  ص  2007اليال سم  

 لم  ةعا   اللقريم الهالمم لاتصرةالل ال ولنم الصال ر     اإلرا   الملفر     ار ال،تب القالن ننم  
 . 207-206م  ص 2004الملام ال،يرم  مصر   

الهالم  مرجع سال ي  ص    - 174 القالن   ال ولم  الجم.  اش تراف ةم  .  251 نقر:    . لين 
الهال ال ولم  القالن    المجطوب   ةعا    238م  مرجع سال ي  ص  و . ملم   .  . مصففن  لم  

 . 206مرجع سال ي  ص 
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 ـــــ أهمية االعتراف:  2

مما ال ك فيه أن الوحدة السياسية ال تتمتع بوصف الدولة وال تصبح عضوًا في  
الجماعة الدولية آليًا، وإنما يتوقف ذلك على االعتراف بها من الجانب األكبر من 

دورًا   يلعب  واالعتراف  قبلها،  الموجودة  ال المجموعة  السياسية  الوحدة  ألن  كبيرًا 
القانونية  والشخصيات  الدول  سائر  بها  اعترفت  إذا  إال  قانونية؛  حقيقة  تصبح 
باعتبارها  السياسية  الوحدة  تبلغ  االعتراف  وقبل  األقل،  معظمها على  أو  الدولية 
الدولية؛  القانونية  الشخصية  فعلية الكتساب  أهلية  ذات  جماعًة سياسيًة منظمة 

ية الفعلية تمكنها من عقد االتفان الدولي الذي تتحول به إلى  خصية وهذه األهل
 قانونية؛ يقوم بتمثيلها مجموعة من الهيئات الداخلية.

 ق ر  همنم اش تراف ةم لاللم   يير الخريفم الينالسنم لاهاللا؛ ة   كفم  و 
لليالب  ولم  خرم؛  عزي   قانم ال  ةي ال  و  علقص  ق  مم  لاللم  هلال     مر  ولم 

م جب ق ا   الضا  و اشن مال   و اشستخ ف  و اللا ل  وويرهال م  اإلجراءال  
وش  كفم   ال ولم؛  القالن نم  اللقالم  وةم  القالن    ةم  الهالمم  الق ا      -التم  لقم ال 

ا تراف   -  ضالا   لاللم  هلال  مالم  ن،    ال ولم؛  ذ  ةم  الم ج    اللكا  نقالم  قاب 
اش تراف   ولمن ج  ع  ن      عر اللك مم     الللك مالل الج ع    وإنمال  جب كم علشب

الج ع    و  لكا  عبالا  و  قانمالا لا ع خ. قي. ذله ضم   قانا و هب  ولم وال    
 مل   . 

 ــــ آثار االعتراف:  3

  -كما يرى البعض –إن ظهور دولة جديدة في المجتمع الدولي هو عملية مادية  
ال   أن  يجب  موضوعية؛  عملية  على  وجودها  االعتبارات  يتوقف  فيها  تتداخل 

مذاهب ومدارس   يخلفه االعتراف  الذي  المعترفة؛ ولألثر  بالدولة  الخاصة  الذاتية 
 كثيرة في فقه القانون الدولي؛ منها:
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 األثر الكا ف لالعتراف:ــــــــ  أ

ذهب بعض الفقه الدولي إلى القول إن الشخصية القانونية الدولية وصف يلحق   
صدن عليها متى تمت اكتملت لها عناصر الوجود، فالدولة الدولة عند نشوئها، وي

منى نشأت تتمتع بوصف الشخصية الدولية بحكم وجودها، وما االعتراف إال عمل  
التنظيم  في  جديد  عضو  بنشوء  الشهادة  على  وظيفته  تقتصر  وكا ف  انفرادي 
لي الدولي، و ينتمي هذا المذهب الذي إلى مدرسة القانون الطبيعي والفكر المثا

عن العدل؛ ألن العدل المثالي يقضي بأن كل جمع  إنساني لهم الحق في التمتع  
أنه  كما  األخرى؛  اإلنسانية  الجماعات  مواجهة  في  بالواجبات  وااللتزام  بالحقون 
يتفق مع الوضع الحاضر الذي يوصف فيه القانون الدولي بأنه بات متجردا من  

الدولي مختلف تمام االختالف عن هذه طابعه الديني اإلقليمي ولكن واقع التنظيم  
 175 النظرة المثالية الحالمة.

ال ل      المطهب ويل،ري؛ أل   ال ولم عرةض هطا  ال اقع  ذله؛ ةإ   م   ج. 
الينالسنم الج ع   ش  مكل ال المفاللبم   ص  ال ولم ةم م اج م ال ول الق  مم؛  ش  

عت ق   ان وج م نقر ال ولم  ذا ا ترةت ل ال هطي ال ول   ص  ال ولم  وه   مر  
المف الل بم  الش تراف ةم ال ضع ال اخام الم ج   ةم ال،نال  الينالسم الج ع  )ال ولم 
الج ع  (؛ ويملح القالن   ال ولم سافم  ق عريم ةم  مر اش تراف  الل ول الج ع  ؛  ذ  

قالن ننم  عرم أن  البهض  مراا سنال  الا؛ أل  اش تراف  مانم  ختاط ةي ال اش تبالرال ال
ال ول  مفاللبم  ةم  القالن نم  اللي  جمال م  ألب  ولم  و  ولنس  وويرهال   والينالسنم 

 األخرم  الش تراف   ال. 

و قرير اش تراف ش عثير صه بم  ذا مال نشبل ال ولم  فريقم سامنم  ول،    
 ث ر الصه بالل  ذا مال نشبل ال ولم نتنجم لث ر   و أل مالل  ل  و مر    و  ير 

 
 . 248 نقر:   .  لين الجم.  اش تراف ةم القالن   ال ولم الهالم  مرجع سال ي  ص  - 175
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لمياح الطب  قري الشر م ال ولنم  وق   لقر  ولم األص.  لن اش تراف قلال  ال،فالح ا
قالمت   التم  ال ولم  اللرب  ان  و ق م  إ     المبكر  ال تبالري  م ا   ائنالا  
المتل    ال ش الل  ةرنيال  الستق ل  ا ترةت  ليلمال  ةهات  ن،اترا  كمال   الش تراف 

ال ش الل 1778) ا ترةت  ليلمال  ةهات  سبالننال  وكمال  ك بال    م(   المتل    الستق ل 
 م(. 1898)

 االعتراف القانوني واالعتراف الفعلي:ب ــــ 

(؛ ويتم من خالل De Jureاالعتراف الصحيح الكامل يسمى االعتراف القانوني ) 
مظاهر اإلرادة التي يفهم منها بوضوح رغبة الدولة في االعتراف بالدولة الجديدة؛  

لعوامل التي أدت إلى نشوء الدولة، وال يعني  واالعتراف القانوني ال يتضمن تقدير ا
اعتراف الدولة المعترفة بمشروعية قيام الدولة الجديدة، وإنما يقتصر على تقرير 
رغبة الدولة في االعتراف رسميًا بوجود الكيان السياسي الجديد، ويعبر عن ثقة  

رغبتها في    الدولة المعترفة في مقدرة الدولة الجديدة على االستقرار والدوام، وعن
 إنشاء العالقات الدبلوماسية معها.

  ( الفهام  اش تراف  ة    اش تراف  اآلخر م   اللمط  وب   Da Facto مال   )
 هترف ال ولم   ج    ولم  خرم؛ و  خ. ةم   قالل مه ال  و      ص ر لكمالا  

 وال اقع     مانم اش تراف كهمانم قالن ننم ش  مك      قي     ان استقرارهال و وام ال.
القالن ننم   الق  مم  طاللمال ا ترةت لا ولم الج ع     ص  ال ولم وباللشخصنم  ةالل ولم 
ال ولنم ة م  ولم م مال ةهات؛ ةالش تراف ش  مك   هانق   ان  رط  صرف ال ولم 
سنال   ال   ذله  قيي   مهلن  كال   وإش  ال ولم   التلقنا  ةم  مهيلم  الج ع    صرةالل 

 واستق ل ال.

ومما ال ك فيه؛ أن تقسيم االعتراف إلى قانوني وفعلي ما هو إال عملية   
النتائج   تتفادى  أن  تريد  ألنها  االعتراف؛  تبرير  الدول  بعض  بها  أرادت  قانونية 
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وصف   إعطائها  دون  الجديدة  الدولة  مع  فتتعامل  القانوني،  لالعتراف  المالزمة 
الف االعتراف  بأن  القول:  إلى  البعض  ويذهب  االعتراف  الدولة؛  يتضمن  علي 

 176 القانوني كما أن االعتراف القانوني يتضمن االعتراف الفعلي.

وم  الميالئ. التم  تص.   طا الم ض ع  اللليبم لا ولم؛ ه   ل ع  مركز 
ا تراف  هض  الروا م    م  المتل    ان  األما  التم  لضا  لن  ض يم  ال ولم 

ذ  و فصي.  ال ولم؛  ال ولنم   طي  الملقمم  ق   ل ث     فاب  ولم   ضالء  له  ن  
القي ل   هطا  ة .  ه   اشنضمالم  هطا  الملقمم  ةتقي.  الملقمم   اشنضمالم  لن  مهيلم 
ا تراةالا م  جمنع   ضالء الملقمم؛  ان الروا م   صرار البهض مل ا  ان   م 
ا تراف   و  م  المتل    األما  انضمالم  سرائي.  لن  مثالل  الج ع    اش تراف  الل ولم 

 ك ولم.  الهرب   ال

موضوع   في  عرف  قد  الدولي  العمل  أن  هنا؛  به  التذكير  يجدر  ومما 
نظريات وجود  )طوبار  االعتراف  نظرية  أهمها  من  لعل  خارجية أخر؛  وزير   )

م؛ ومفادها 15/3/1907اإلكوادور التي قال بها ألول مرة في مذكرة له بتاريخ  
باالمتناع عن االعتراف  أنه يجب على دول أمريكا الالتينية أن تتعهد فيما بينها؛  

دافعه  الثورية، وكان  االنقالبات  فيها عن طريق  السلطة  تتولى  التي  بالحكومات 
لوضع هذه النظرية السعي لوضع حد للثورات المستمرة؛ التي كان يتكرر وقوعها  
قانونية محدودة   التعهد قوة  الدول من حين آلخر، وبالفعل اكتسب هذا  في هذه 

المعاهد بعض  تضمينه  أمريكا في  دول  بعض  عقدتها  التي  الدولية  ات 
   177الالتينية. 

 
.  . مصففن  241 نقر:  . ملم  المجطوب  القالن   ال ولم الهالم  مرجع سال ي  ص    - 176

 . 209 لم  ةعا   مرجع سال ي  ص 
.  .  252 .  لين الجم.  اش تراف ةم القالن   ال ولم الهالم  مرجع سال ي  ص   نقر:     - 177

 . 208مصففن  لم  ةعا   مرجع سال ي  ص 
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 الثاني   املبحث 

 املنظمات الدولية 

 

أن   إذ  العام  الدولي  والقانون  الدولية  المنظمات  قانون  بين  وثيق  ارتباط  هناك 
ة  اعل الرئيس إلى اآلن بصنع السياس المرتكز في كليهما هو الدولة بحسبانها الف

وهذه   وهو الدولية،  الدولي  القانون  أن  إذ  لكليهما  األولى  بالنشأة  ترتبط  العالقة 
الدولي   المؤسساتي  للتنظيم  الناظمة  القواعد  منه  ا تقت  الذي  واألصل  األسبق 

بحسبانها  خصًا   -ارتبط بدوره بالعالقات الدولية والنشأة األولى للدولة؛ والدولة  
أن إلى  ول تجمع إنساني ارتقى  األولى أل   لها تاريخ طويل منذ النشأة  -اعتباريًا  

يكون كيان سياسي اسمه ) الدولة (؛ كما أنها مستقلة في تكوينها وقرارها عن 
 178  مفرداتها التي تتشكل منها أساسًا.

وال اقع    اله قم  ي  القالن   ال ولم وقالن   الملقمالل ال ولنم هم   قم  
لقالن     خص صنم  هلالك  كالنت  وإ   األلنال   ةم  هض  التفال ي  ل   مت اخام 

 
قالن   األما    - 178 ةم  الهالمم  األلكالم  ال لنمم؛   راسم ةم ك. م     – نقر:  . ملم  طاهت 

اإلسكل ريم    المهرف   ملشب   واإلس مم   واش تراكم  ال ربم  ص  1970الف،ر  ومال    321م  
الهربنم   الل ضم  الثاللثم   ار  الفبهم  ال ولم   التلقنا  قالن    ال ع   المر    ه هال.  .  . ص ح 

.  نقر:  . جهفر  ي  الي م  الملقمالل ال ولنم  راسم ةق نم  بصيانم لالقريم  123م  ص 1984
ا والملقمالل  المتخصصم  وال كالشل  المتل    ولألما  ال ولم  لاتلقنا  الفبهم  الهالمم  إلقانمنم  

 ومال  ه هال. 112م  ص 1990القالهر     –اليال سم   ار الل ضم الهربنم 
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الملقمالل ال ولنم  ال ت   ةه  نل  اشستق ل كهاا قالئا  طا   ل  مق مال   ومفر ا   
 179الخالصم   . 

 املطلب األول 

 لية مفهوم املنظمات الدو 

 تعريف المنظمات الدولية:  -أواًل 

ال ولنم  هريفالل     الخصالئص  لاملقمالل  ل ل   صنف  كا ال     تمل ر 
" المنظمة الدولية تجمع  الرئنيم التم  تميز   ال؛ و ،ال      ت اةي كا ال  ان   ؛  

لعدد من الدول في كيان متميز ودائم يتمتع بإرادة ذاتية و خصية قانونية دولية 
فيما   االختياري  التعاون  وسائل  من  كوسيلة  الدول  إنشائه  على  تتفق  مستقلة؛ 

؛ ويتضح م  هطا  بينها لتنظيم مجال  أو مجاالت يحددها االتفان المنشئ للمنظمة"

 
واللشر    نقر:    -  179 لافبال م  الجالمعنم  ال ار  ال ولم   التلقنا  ال قال    اليهي   ملم    . 

 .  .  ي  الهزيز ملم  سرلال   الملقمالل    لمزي ن م  التفصي.و ومال  ه هال.    19اإلسكل ريم  ص  
ال ولم  ال ولنم:  ر  لاقالن    األسالسنم  اشهتمالم  اللخصالئص  مع  ال وليي   والقضالء  الفق   ةم  اسم 

 نقر:  . لالم  سافال  القالن   ال ولم  ومال  ه هال.    18م  ص1990ه  1410اإل ارب  القالهر    
.  . لالم  سافال   61م  ص 1968الهالم ةم وقت الياا   ار الل ضم الهربنم   الفبهم الثاللثم   

و  را ب  الفبهم  و .  الئشم  الهربنم   الل ضم  الهالم   ار  ال ولم  القالن    ال ع   المر   . ص ح 
الجزء  39-38م  ص1978األولن    ال ولنم   الملقمالل  قالن    اللمي    سالمم  ي   ملم    .  .

.  25  ص 1997األول ا األما المتل     ار المفي  الل الجالمعنم  اإلسكل ريم  الفبهم الثالننم   
م الهاللمنم ةم التلقنا ال ولم المهالصر:  راسم ةم اله قالل الج لنم   . جالسا ملم  زكريال  مف   

 .ومال  ه هال 44  ص مرجع سال يوةايفم اللك مم الهاللمنم   لمي   الميالوا  ةم الينال  



113 
 

ال ولم  م   و وري  آاري  قالن نم  شتي  سنالسم  كنال   ال ولنم  الملقمم  التهريف    
 180التلقنا ال ولم.  ليبالن ال الشخصنم األسالس والفال . الرئنس ةم 

وه  كنال  عتيا  الل  م مم واشستمراريم ول   لنال   ض ب عت،   م   ج ز   
    كمال     ه اة   ل    م جب اش فال  الملشئ ل  و ل      كطله آلنالل ال ص ل  
 لي ال؛ وهطا مال  ميز الملقمم ال ولنم    ال ول التم ا فقت  ان  نشالئ ال  والملقمم  

وص ش  ،تيب  التلقنا ال ولنم  ةم  وواجبالل  لق    م   عتر ب  ان   ومال  هطا   ف ال 
م ل ال  ان ملل ال  را   ذا نم؛  هير  ل ال   اسفم  عال ولم؛ مال لا  تفي ال ول الملش

متمتهم   والتم    و  ل ال  الملشعم  ال ول  اإلرا       را    لتتميز  تاه   ج ز  ال 
م هم التم  ميزهال      الل ص  الهض ب ةي ال؛ وهطي اإلرا   الميتقام لاملقمم ال ولن

ال ولم  التلقنا  ال ولم  و  اللقالم  الخاط  يل ال وبي   علب م  ال ولم؛ كمال ش  المع مر 
 ووير ذله م  المصفالالل الشالئهم ةم الينالسم ال ولنم.

المنظمة لموضوع رئيس   القانونية  القواعد  الدولي؛ هو مجموعة  والنظام 
الحياد   مثل  محدد  موضوعي  بإطار  مرتبطة  أو  الدبلوماسي  معين  والتمثيل 

فهو  الدولي:  التنظيم  أما  الدولية؛  القانونية  النظم  من  ذلك  وغير  والقنصلي 
تشمل  ديناميكية  نظر  إليه من وجهة  منظورًا  الدولية  للجماعة  العضوي  التركيب 
احتماالت تطوره إلى ما هو أفضل كما تشمل وصفه الراهن بكل ما ينطوي عليه  

 181  من ثغرات أو أوجه نقص.

 
لمزي ن م  التفصي.؛  نقر:  .  .  ي  الهزيز ملم  سرلال   الملقمالل ال ولنم:  راسم ةم    -  180

اش  مع  ال وليي   والقضالء  االفق   اإل ارب   ال ولم  لاقالن    األسالسنم  لمرجع هتمالم  اللخصالئص 
 ومال  ه هال.  18ص اليال ي 

نشر    -  181 الهالم   ار  ال ولم  القالن    هنف   التفصي.؛  نقر:  .  ام صال        لمزي ن م  
اإلسكل ريم    اللك منم   158م  ص1965الثقالةم   ال ولنم  الملقمالل   . ملن ملم   مصففن  

.  . مفي  ملم     الب  35م  ص  1994ل ولم الج ع    ار الل ضم الهربنم   الهاللمنم واللقالم ا
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 نشأة المنظمات الدولية: -ثانيًا 

من المسلم به أن قواعد القانون ونظمه وأ خاصه االعتبارية ال تنشأ صدفًة وال  
بشكل عابر؛ بل ترتبط لزومًا في نشأتها وتطورها وانتهائها بالظروف الموضوعية  

وسوى ذلك من العوامل المؤثرة على المجتمع التي تنشأ فيه    ،المادية والمعنوية
القانونيةالقاع أو    ،دة  القائمة  العالقات  بتنظيم  أصاًل  المعني  القانوني  النظام  أو 

المكونين لمجتمعه تقوم بين األ خاص  التي يمكن أن  الق ا      ؛ بحسبان  تلك    
اشقتصال  م  لاه قالل  مبال راا  انهكالسالا  األول  مث.  لامجتمع  شكا ال  اللالظمم 

 182. الجمال م البشريم األولن  ةم  اه واشجتمالعنم والقنا الف،ريم اليالئ  

 التطور التاريخي للمنظمات الدولية:  –ثالثًا 

الت سع  نفي ال  و  القالر   وال نملم  اخ.  الت سع  األوربنم  ائمالا  اللروب  ه ف  كال  
هطي  استمرار  ومع  األخرم؛  القالرال  ةم  اللف ذ  وملالطي  الميتهمرال  واكتيالب 
ال اللب والم ا ب  عتر ب  اي ال م  خيالئر  شريم واقتصال  م  صال ت  اللروب ومال 

 

الهربنم    الل ضم  الهال ر    ار  الفبهم  ال ولنم   .   .   راهنا  لم  55م  ص 1990الملقمالل 
.  . وضبال  ميروك  المجتمع 26م  ص 1985 ايم   ص ل التلقنا ال ولم  الاا ار الجالمعنم   

وا والتف ر  األص ل  الجزائر   ال ولم:  الجالمعنم   المفي  الل  األول   ع ا   القيا  أل خالص  
. و .     المر   نيم  قالن   المجتمع ال ولم المهالصر   ع ا  المفي  الل 50-49  ص1994

 . 45  ص 1988الجالمعنم   الجزائر   
182  - See: OPPENHEIM.L, International law A treatise, edited by 
Lauterpacht .H, vol., 8Th edition, Longmans 1958, pp 44-55.  
BRIERLY. “J.L”, The law of nations, Oxford, 6th edition, p41. JENKS “C. 
W”, law, freedom and welfare, Stevens &sons London, 
1963,p372.GELBER “G.H”, Sovereignty through interdependence, 
Kluwer law international, London, 1998, pp8-21. 
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ا نتالئج ال  وة الم  جيالمم  ضرارهال  م   وزا   األسالم  مهالا  مجالل  ةم  الهامم  لتق م 
ل ن   و ف يري  لن  و جريب   الطرب  الي ح  واكتشالف  المهالرك  وإ ار   القتالل  و سالليب 

  الل الل عث  الئهالا       اإلمكالننم قالئمم  اللفه.  ان   مير الهاللا     مرال. 

وتفعيل   التفاهم  إلى  تسعى  مبكرة  حقبة  منذ  الدول  بدأت  ذلك  أجل  من 
لل السلمية  مبدأ الحلول  وإعمال  الوسط  الحلول  إلى  والوصول  الدولية  منازعات 

التوفيقية تجنيبًا لشعوبها عن ويالت الحروب عبر بناء نوع ما من توازن القوى 
والوص عليه  الحلو المتوافق  هذا  مثل  إلى  طريق   ،ل  عن  التوازن  هذا  ولضمان 

الدولية   المؤتمرات  إلى  األوربية  الدول  التفاوا لجاءت  تباين التفاهم عير  التي 
تأثيرها وقوة  ومداها  من   ،نطاقها  مجموعة  أو  مشكلة  منها  كل  في  وبحثت 

يقبله   حل  إلى  تصل  حتى  المؤتمر  في  المشتركة  الدول  تهم  التي  المشكالت 
يتوالى انعقادها  أخذ  فائدتها  المؤتمرات  هذه  أثبتت  هذا  او   ،الجميع، وحين  كتسب 

شر الميالدي عرف باسم ) الوفان دوري خالل القرن التاسع ع  التوالي طابعًا  به
 .األوربي(

ال ةال  األوربم ه  نقالم ا فقت  مقتضالي ال ول األوربنم ال،يرم  ان       و 
اللا ل   والتفالها  ان  الميتج    والقضال ال  الفالرئم  المشك ل  ةم  لتبلث   جتمع 
هطا  وق  سنفر  ول   اللق  ؛  ال ول  اا  فرض ال  ان  القم  وم   أنمال  يل ال  المهق لم 

خ ل قر  كالم. م  الزم  ملط    -واقعنالا    -اش فال   ان الينالسم األوربنم والهاللمنم  
 183م وسمم ) القر  األوربم الطهيم (.1914م ولتن  الم 1815 الم  

 
:  عبال  ملم    لمزي ن م  التفصي.؛  نقر: كالرل  ويتش   لاي. اله قالل ال ولنم   رجمم  -  183

.  علنس ل. 24  ص 1983مراجهم و ق  ا:  .  ز ال ع  ة     ال يعم المصريم الهالمم لا،تالب   
الهربنم   الل ضم  الهريال    ار  الهاللمم   رجمم:  .  ي  هللا  ال ولم والي م  اللقالم  كا  "اش  "  

الت يرال اشقتصال  م والصراع  49-48  ص 1964 الهيكرب م  .    ل كيل ب  الق م الهقمن 
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وهطا القر  ع ص   ال  ا ةم    نالل القالن   ال ولم واله قالل ال ولنم لتن  
ال  لقالا كطله ول،   اللليبم   ن  ك بن  قر  الي م؛  امالا    -لألس     -الهربنم مل ال  

ا سنالسم؛  مال  اللليبم  لن  لن  ج راةم  م ل ل  م   ال،امم  هطي  ألوربيي   مال  هلن  
المعامرال  ان  أن  ل    الجلنا  ذ كثرل  قرنالا م   ة،ال   ال ولنم األخرم  ال،نالنالل 
استعثالرهال  مركز  الهثمالننم  ير  اإلميراط ريم  كالنت  مثا   الطب  اإلس مم  الهاللا 

ووصات  اه ومركزي الهربم    وطللال  كال   مل ال  القاب  وةم  اإلس منم  الخ ةم  م 
األقاللنا   ةم  اشمتنالزال  نقالم  ليث  ا   مالل  آنطاك  نتالئج ال  مهقا  المع مرال  لن 

 الهربنم والتم  ال ت م      الليق ط  يراا  اشستهمالر ال ربم. 

م   الم   وا ت اءا  شلقالا  الطب  لقي  األمر  و صبلت  ول1830وه   م م  
اشسا   المريض( وظ رل   طا  الرج.  اللتنجم  يمن )  الهثمالننم م  ليث  الخ ةم 
ةم الينالسم ال ولنم لت  و الميبلم الشرقنم وال   م   ها القضال ال التم انت ت  ل ال م 

األو  األمر  اللليبم  القر   وكال   الطهيم؛  اربم  ليث   لن  األخرم  ال ولنم  ل،نالنالل 
ق ا    ال ل    ر قفهت  واص مرو م واستفال ت  هنملم  ال  الزيم     بيط  اإلن،ايز  ل 

 ان سالئر  قاللنا ال ل  ومهقا  ر   سنال؛  مال ةم ذله الصي  ذال التالريخ الهريي 
و جالر  األوربيي   والمقالمري   لام المري   ن بالا  الهقنمم؛  ذ  صبلت  واللضالر  
ال ل   الي ا م  ركالل  جالريم م     رهال  ركم  ةم  قال     استهمالر  المخ رال  ير 

 .الشرقنم

والعار وَدوّ   بالخزي  مليئة  صفحات  آسيا  لشرن  الغربي  االستعمار  َن 
وجرائم اإلبادة المروعة، ومن أ هر ما يذكر في هذا الميدان حرب األفيون األولى 
واألفيون الثانية؛ إذ أن بريطانيا والدول الغربية المتحالفة معها سعت إلى إجبار 

 

الصبالح2000 لن    1500 سهال   األولن   ار  الفبهم  ال هالب  ا ب     -   رجمم:  .  ي  
 مال  ه هال.117م  ص1993ال، يت  
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السماح   على  الصين  األفيون؛ حكام  ونظرًا    184لتجارة  عادية!  تجارية  كسلعة 
للمخاطر واآلثار الرهيبة لهذه التجارة نهضت ثورة  عبية في معظم أقاليم الصين  

البوكسر    ( ثورة  الغربيون  فتحت  ”The Boxer rebellion“أسماها  التي   )
 185الطريق أمام الثورات الوطنية الصينية في القرن العشرين.. .

لالل   نقالم   ان  ّب  نل   لالء  سيرهال  األوربنم     تال ع  ال ول  استفال ت 
معسيال م  ولم  ضم  ل ال ل اا   نن م  التفالها والتهالو  أنمال  يل ال؛ ولطله سهت  
 لن  هزيز  ور المع مرال ال ولنم و  م مت ال  وق    ل ضرورال التهالو   ي   اه 

ملالولم   جال   ج ز   ولنم  تم الم اص ل  لن  مجالل  ةم  متميز ال ول  تع  كنال  
ل  ةم مجالل مل   وير    عميي التهالو  أنمال  ي  ال ول الملش وميتقر؛  ه    لن   لي 

ل ولنم  سنالسم   و مال  يمن اآل    ار  مرةي  الم  ولم؛ وق   رةت هطي األج ز  ا
نشب  ال  السا اش لال ال اإل اريم ال ولنم  و اش لال ال   ا مذال ال،نال  المتميز ةم    

 الهالمم ال ولنم  وكال  م   هم ال:

 م. 1865  ا لال  الير  الهاللمم   – 1

 م. 1874  ا لال  اليري  الهاللمم   – 2

 
األولن    -  184 األةي    واستي ء   1842-1839لرب  الصيلم   الجنش  انت ت   زيمم  التم 

لتجالر   كيير   ورامالل  لاصي   ان  ةع  وإروالم ال  ك نغ"   "ه نغ  الطع   ريفالننال  ان  المخ رال 
 ضيروا ةم اللرب!!. وق  لالولت  ريفالننال الض ط  ان لك مم الصي  لام اةقم  ان     ك    
ال ربم"  التم ع   "قرار  الصي   رةض  ميراط ر  و ل مال  مشرو الا.  األةي    م ا  جالريالا  استيرا  

تالريخ آاالرهال.  هالجمت الق ال اليريفالننم     الصي  وقتات اآلشف ةم مط لم مرو م ل  علين ال
اإلس م مجام  الما ام   اللضالر   واج م  المخ رال  اليي    ر ال   الهربنم   - نقر:  .  اإلمالرال 

 . 119-118  ص 1997  لهالم 11المتل    اله    
185  -  See: FRIEDMANN( W. G), The changing structure of international 
law, Stevens & sons, London, 1964, , p22. 
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 م. 1883 ا لال  لمال م الما،نم الصلالعنم   – 3

 م. 1884     ا لال  لمال م الما،نم األ  نم – 4

 م. 1890  م  ا لال  اليكه الل ع   – 5

 م. 1904المكتب ال ولم لاصلم الهالمم  – 6

 186م. 1905المكتب ال ولم لازرا م          – 7

وال اقع    هطي اش لال ال هم ملقمالل  ولنم ار بط وج  هال ار بالط واضح  
 اللتف رال اشقتصال  م والهامنم التم نجمت  ل ال الث ر  الصلالعنم ةم  وربال   ذ لا 

المتص ر  ص ا   م   المجتمع  ك   لا  ش    ل   المجالشل  هطي  ةم  التهالو   وج   
الصلال م األوربم  ف رال واسهم اللفال  ةم  اه المنال ع  وق    م  ف ر اللنال   
ال ولنم أنمال  ه  وا يالع نفال  الملقمالل الينالسنم الهالمم  لن قنالم ن ع م  التلييي  

 187لنم الهالمم.واشر بالط  ي  الملقمالل ال ولنم المتخصصم وبي  الملقمالل ال و 

وممال ش  ه أن     القر  المالضم ) القر  الهشري ( ق       ف راا سريهالا  
و منقالا ةم مجالل اله قالل ال ولنم؛ جه. م  الملقمالل ال ولنم سمما م  اليمالل 

/   300األسالسنم المميز  لاتلقنا ال ولم المهالصر ؛ ليث  جالوز    هال  كثر م  / 
اللال ب القر   مفاع  مع  ال ول   ملقمم  ذله  ه  هال      ةم  متجالوز   والهشري  

 
و كطله  .  .  ي  الهزيز    ؛70-67  ص  مرجع اليال ي علنس ل. كا  "اش  "  ال:   نقر  -  186

 .  58ملم  سرلال   الملقمالل ال ولنم  المرجع اليال ي  ص
لمزيااا ن مااا  التفصاااي.؛  نقااار:  . ملمااا  الياااهي  الااا قال   التلقااانا الااا ولم  الااا ار الجالمعنااام  - 187

 اااراهنا  لمااا   اااايم   صااا ل التلقااانا وماااال  هااا هال.   .   425لافبال ااام واللشااار  اإلساااكل ريم  ص 
 ومال  ه هال. 159  ص 1985ال ولم  الاا ار الجالمعنم  
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القالن   ال ولم المهالصر قالن نالا لا ول ول هال ةليب   القالئمم اآل ؛ وم  اا لا  ه  
  . قالن نالا لاملقمالل ال ولنم   ضالا. 
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 املطلب الثاني 

 الشخصية القانونية للمنظمة الدولية 

 

 إنشاء المنظمة الدولية:  -أواًل 

الدولية بمقتضى اتفاقية دولية وبهذا يتميز نشوء المنظمة الدولية تنشأ المنظمة  
حينما  دولية  وتكتسب  خصية  تنشأ  عامة  كقاعدة  فالدولة  الدولة؛  نشوء  عن 
في  إال  دولية  باتفاقية  مرتبطًا  الدولة  نشوء  يكن  ولم  األساسية؛  أركانها  تتوافر 

ال تاريخ  في  معلومة  نادرة  حصل  حاالت  كما  الدولية  إلى بالنسبة  عالقات 
الدولة  ونشوء  قبرص؛  وجمهورية  السودان  وجمهورية  البلطيق  جمهوريات 

 188في حال الدولة الفيدرالية االتحادية.  اً بمقتضى اتفاقية دولية يكون ضروري

ه    ا فالقنم  ولنم  ال ولنم  ضرور    رام  الملقمم  نش ء  ار بالط  وال اقع    
الطب  ميز الملقمم ال ولنم اللك منم؛    الملقمالل ال ولنم وير اللك منم التم ش  
 تمتع  ش  إمكالننالل مل و   ج اا؛ وببن ال ش  يتفنع     ازم ال ول مبال ر ؛ و  ق ر  

ا فال    هلالك  ضرور      ك    لاللم  ل ل  هض   ض ح  ةم  لك مم   ولم 
الملقمالل ال ولنم التم كالنت قالئمم  ان ميت م   ارب  اللمم؛  لن ملقمالل  ولنم 

 
188- See: PEASE, Kelly-Kate S.. International organizations: 
Perspectives on Governance in the Twenty – First Century, Upper 
Saddle River, N.J.: Prentice- Hall, 2002, pp44-57. ARMSTRONG, 
David, & LLOYD , Lorna, and REDMOND, John. International 
Organization in World Politics (Making of the Twentieth Century), 
London: Palgrave. 2005, pp 77-89. 
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لك منم وا تبالرهال م  ال كالشل ال ولنم المتخصصم المر بفم  الألما المتل   مث. ) 
 ال كاللم ال ولنم لألرصال  الج يم(.

الدولية   المنظمات  يميز  الذي  هو  الدولي  عن واالتفان  المتخصصة 
االستقالل،   من  ببعض  تتمتع  والتي  المتحدة،  لألمم  تتبع  التي  األخرى  الهيئات 

( مثل  العامة  الدولية  المرافق  أحد  تسيير  المتحدة  صندون    وتتولى  لرعاية  األمم 
( ) ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين UNICIFالطفولة  

UNRAWA ًكال أن  الرغم  وعلى  مستقلة  (؛  إرادة  لها  المنظمتين  هاتين  من   
وتلك التي تتمتع بها المنظمة الدولية المتخصصة إال   ، واختصاصات ذاتية تتماثل

الدولية   للمنظمات  بالنسبة  الحال  اتفان دولي كما هو  بمقتضى  تنشأن  لم  أنهما 
 189األخر.

الملقمالل   ا فال   ولم  لشب  مقتضالي  هلالك  ا تراط     ك    وال اقع    
ال ول   .     الملقمم قالصر   ان  ش  هلم  اللضرور      ،    ض يم  ال ولنم 
مث.   لتن     هض ال  المتخصصم  ال ولنم  الملقمالل  ش  يرب  ان  القال     هطي 

الي ن وملقمم  الهاللمم  اليري   وا لال   الهاللمنم  الصلم  ول ال ملقمم  يك ؛  قي. 
ال ل ال   مال  امت  اه  ملتييي    كب ضالء  ال ولم  صفم  ةي ال  ش  ت اةر   قانمنم 
اإلقانمنم ل ال  هض المراةي  و تمتع  الستق ل مهي   اللليبم لم ض ع الملقمم؛  .  
    هض الملقمالل ال ولنم المتخصصم  هترف  تمثي.  هض الفبقالل اشجتمالعنم  

 
ص ل والتف ر واأل خالص  القيا األول    نقر:  . وضبال  ميروك  المجتمع ال ولم : األ  -  189

اليال ي  ص المرجع  50-49المرجع  المهالصر   ال ولم  المجتمع  قالن    . و .     المر   نيم  
 . 45اليال ي  ص
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الل كمال ه  اللالل  اللليبم لملقمم الهم. ال ولنم أنمال   اخ.  ج ز  ال؛  جالنب اللك م
 190  هرف  السا ) التمثي. الث ام(.

 : للمنظمة الدولية الشخصية الدوليةمفهوم  –ثانيًا 

مهيلم   سنالسنم  ول    كنال   و  ال ولنم ص لنم  القالن ننم   قص   اللشخصنم 
القالن نم ال ولم    تيالب اللق   والتلم.  الشلتزامالل شك اللقالم   و   م   وةقالا لق ا   

   l’immédiateté internationalوسنط؛  ب اش صالل مبال ر   ق ا   هطا اللقالم  
التم  تمتع  ال،نالنالل  هم  ال ولنم  األ خالص  ال ولم  و  القالن    ةب خالص  و ان   

اللق   والتلم.   اكتيالب  ال ولنم؛  ب  بهانم  القالن ننم  التم   اللشخصنم   الشلتزامالل 
 هترف   ال القالن   ال ولم مبال ر  ل عشء األ خالص؛ ةإذا  اقن الشخص  و ال يعم 
لق قالا  و  لم.  اللتزامالل م  خ ل وسنط  مث. الفر  الطب  كتيب لقالا  و  فرض  
الم ظ   وكطله  قالن ننالا  ولنالا   ش  ه   خصالا  ة    خ ل  ولت   م   واجبالا   ان  

ق قالا  و عتلم.  اللتزامالل م  خ ل الملقمم  ال ولنم التال ع ال ولم الطب  كتيب ل
 191ل ال ة   لنس  خصال قالن ننالا  ولنالا.

و هيير الشخصنم القالن ننم ال ولنم  هلم  بيالطم   ع   الشخصنم القالن ننم  
الطب   المركز  ال ضع  و  اللاللم  و  ة    هيير ع ضح  ال ولم؛  القالن نم  اللقالم  ةم 

ص والطب  خ ل ا  هانم اكتيالب اللق   و لم. اشلتزامالل  عتمتع    هعشء األ خال
 وةقال لق ا   اللقالم القالن نم ال ولم. 

 
190- See: PEASE, Kelly-Kate S., op, cit., pp 88-99. ARMSTRONG, 
David, & LLOYD , Lorna, and REDMOND, John. Op, cit., pp 66-78. 

لمزي ن م  التفصي.؛  نقر كتالب  ستالذنال المرل م  .  .  ام   راهنا   األ خالص ال ولنم    -  191
  –  11م  ص  2000-1999مف  م ال و ركالن ال ونقالم ال القالن نم   ار الل ضم الهربنم  القالهر    

16 . 
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يحدد   السلطات  بين  بالتدرج  يعرف  الذي  الداخلي  القانون  كان  وإذا 
ملزمة  بطريقة  الدولة  الدستورية ألجهزة  السلطات  القانونية في حدود  الشخصية 

القانوني الدولي الذي يقوم على أساس  للجميع، فإن الحال ليس كذلك في النظام  
تلك  بأحكام  المخاطبة  وهي  للقواعد  المشرع  هي  ويجعلها  الدول؛  بين  المساواة 
القواعد في الوقت ذاته؛ ويترتب على ذلك أن الشخصية القانونية الدولية تتحدد  

 باجتماع وصفين في الكيان أو الوحدة السياسية.

 ل   قال ر   ان  نشالء ق ا   قالن ننم  ولنم م      ك   ال،نال  الج ع   و ال  األول:
 خ ل الرضالء مع ويرهال م  ال،نالنالل  و ال ل ال الممالاام  ان  نشالء هطي الق ا  .

    ك   ال،نال  الج ع  اللال ئ  و ال ل   الينالسنم  م  المخالطيي  مبال ر    الثاني:
لم   و  ال ولنم   ب     ك    القالن ننم  الق ا    وسنط  بلكالم  ل ال  هانم   و      و 

اشلتزام  و هانم  التمتع  الللق    ص لنم  آخر  األ اء   و  مهلن  و هانم  ال ج ب 
 192 الل اجبالل وقفالا لق ا   القالن   ال ولم. 

غير أن فكرة الشخصية المعنوية للدولة كانت وال تزال محل خالف وجدل 
بين الفقهاء، والذين انقسموا إلى قسمين، األول ينكرها، والثاني يعترف بها للدولة  
هذا   وسبب  األخرى؛  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  التنظيمات  من  ولغيرها 

المدل بين  الخلط  إلى  يفيد  االنقسام يعود في األساس  اللغوي للشخص والذي  ول 
اإلنسان، والمدلول القانوني للشخص، والذي يعني كل من يستطيع أن يكون أهاًل 

 
192 - See: BARNETT, Michael and FINNEMORE, Martha. Rules for the 
World: International Organizations in Global Politics, New York: Cornell 
University Press, 2004, pp 22-36. 
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أو  طبيعيًا  كان  خصًا  للقانون سواء  وفقا  االلتزامات  وتحمل  الحقون  الكتساب 
 193معنويًا.

م    خالص القالن   ال ولم الهالم  وال اقع       الا و ه  الملقمم ال ولنم  خص 
م القالن ننم ال ولنم التم  تمتع   ال الملقمم ال ولنم لنيت ممالاام ةم طينهت ال  الشخصن

ونفالق ال لاشخصنم القالن ننم التم  تمتع   ال ال ولم؛ أل  األ خالص ةم نفال  قالن نم  
متمالااي   اللفينهم وةم نفال  اللق  ؛ ةم  المياا      - اللضرور     -مهي  لني ا  

ال ال اخانم     القالن ننم  اللقا  لاشخصنم  ةم  ممالاام  لنيت  اش تبالريم  شخصنم 
الفينهم   لاشخص  أل   اللق    ونفال   الفينهم  ةم  األص.    -الفينعنم؛    -ةم 

والقنالم  بب  م.  و   والل  ض  الشلتزامالل كالةم   اللق    التمتع  كالةم  الق ر   ان 
  جراء قالن نم ويمكل  رةع ومتال هم ال  الوم. 

وال ينهض بااللتزامات، بل ال   أما الشخص االعتباري فال يتمتع بالحقون 
يقوم بالتصرفات القانونية بما فيها رفع الدعاوى منه وعليه؛ إال بالحدود الالزمة  
االعتبارية  خصية  الشخصية  أن  أي  أجلها؛  من  أنشئ  التي  الوظيفة  لممارسة 
الشخص   أنشئ  الذي  بالدور  ومداها؛  وطبيعتها  نطاقها  في  ترتبط  وظيفية 

التي  االعتباري ألجله، وهذ القانونية  الشخصية  به  تتسم  الذي  الوظيفي  الطابع  ا 
( باسم  الداخلية  القانونية  النظم  في  االعتبارية  األ خاص  بها  مبدأ   تتمتع 

 194تخصيص الشخصية االعتبارية(.

وإذا كال  األص. ه   مكالننم  متع ال ول  كالةم اللق   واشلتزامالل المهروةم 
قنالم ال  يالئر   كالل التصرةالل القالن ننم ال ولنم   اللقالن   ال ولم؛ وباللتاللم  مكالننم  

 
مف  م ال  ركالن ال   -  193 ال ولنم  األ خالص  التفصي.؛  نقر:  .  .  ام   راهنا   م   لمزي ن 

 ومال  ه هال. 32ونقالم ال القالن نم  مرجع سال ي  ص 
اللي    –ملم   ام  مرا   مبال ئ الها م القالن ننم: القالن       . نقر:  لمزي ن م  التفصي.؛    -  194
 ومال  ه هال.  282م  ص 1982مصال ر اشلتزام  مفبهم القالهر  الج ع     –
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( عازم  ه   مته ال  مال  ال ولنم  الملقمم  ةم  األص.  لتلقيي  ه اة ال   ةإ   ةليب( 
م   لطله  عازم  قنالم ال  مال  وإمكالننم  وظالئف ال  قالن ننم؛  ب    وممالرسم      صرةالل 

ال ال ولنم هم  خصنم مل و    الملقمم  التم  تمتع   ال  القالن ننم  مجالل الشخصنم 
التم  األه اف  مع  وا يال الا  عت زم  اللضرور  ضنقالا  نل   و ان  واللفال   فينهت ال؛ 
 نشبل الملقمم ال ولنم م   ج.  لقنق ال وال ظالئ  التم علب م  اي ال     مالرس ال 
ويهير    هطي اللقنقم  ب  الشخصنم ال ولنم لاملقمم ال ولنم هم  خصنم وظنفنم 

الميثال مل و   م جب  التم  ر بط  لفال   واأل وال  لآللنالل  وةقالا  ل ال  الملشئ    
ا ام   مجالشل  ةم  ال ولنم  لاملقمالل  ال ولنم  القالن ننم  الشخصنم  و ق ر   ل  هال 

 هم: 

 اله قالل ال ولنم الخالضهم لاقالن   ال ولم. – 1

وير    –  2 ال ول  ةي ال  و  األ ضالء  ال ول  م   ل،.  ال اخام  القالن      قالل 
  اللملقمم صرالم  و ضملالا. األ ضالء التم  هترف 

اله قالل  اخ. الملقمم ذا  ال وةقالا للقالم ال ال اخام  و مال علص  ان  ميثالق ال   –  3
 األسالسم. 

؛  ويترتب على ذلك أن الشخصية القانونية الدولية تتحدد باجتماع وصفين 
خصية أن يكون  إلى  وحدة سياسية أو كيان سياسي يرقى  بعبارة أخرى إن أي  

 : تيانن اآلامع فيه العنصر دولية إذا اجت
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األول:     ك   ال،نال  الينالسم ج ع   و ال ل   الينالسنم قال ر   ان  نشالء قال     
الممالاام  ان  ال ل ال  ال،نالنالل  و  م   ويري  مع  الرضال  خ ل  م   قالن ننم  ولنم 

 195 نشالء هطي الق ا  .

اللال ئ  و ال ل   الينالسنم م  الم ال،نال  الج ع   خالطيي  مبال ر   الثالنم:     ك   
ال ج ب م   و  ل ال  هانم  ال ولنم؛  ب     ك    القالن ننم  الق ا     و  وسنط  بلكالم 

وةقالا   اشلتزام  الل اجبالل  والق ر   ان  التمتع  الللق    ص لنم  األ اء   ب  و هانم 
لق ا   القالن   ال ولم  ةالل ولم م    خالص القالن   ال ولم الرئنيم و ه  ةم ال قت  

م    ك.  ذا    أل   مختا   اللقالمي   ةم  مركزهال  ول،   ال اخام   القالن      خالص 
سافم    ال اخام   ان  اللقالم  ةم  ة م  و ورهال   لفينهت   وةقالا  مركزهال  نقالم  ل   
ول،ل ال ةم اللقالم ال ولم الطب  ق م  ان مي   الميالوا   ي  ال ول والطب ش ع ج  أن   

 سافم مركزيم   ان م  ال ول.  مشرع مركزب أل  القالن   ال ولم ش  هترف   ج   

ويترتب على ذلك أن الوحدات القانونية التي تتمتع بالشخصية القانونية  
الدولي   القانون  الدولية ألن  القانونية  بالشخصية  تتمتع  الداخلي؛ ال  للنظام  وفقًا 
ينظر إلى القوانين الداخلية باعتبارها مجرد وقائع مادية أو إظهار إلرادة ونشاط  

؛ ولكن العكس صحيح حيث أن من يتمتع بالشخصية القانونية الدولية الدول فقط
األمم   فمنظمة  الوطنية؛  القانونية  األنظمة  في  القانونية  بالشخصية  أيضًا  يتمتع 
المتحدة مثاًل تتمتع بالشخصية القانونية داخل أقاليم الدول األعضاء وفقًا للمادة 

 
195 -See: BARNETT, Michael and FINNEMORE, Martha. Rules for the 
World: International Organizations in Global Politics, New York: Cornell 
University Press, 2004, pp 111-129. 
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الالزم  104)   بالقدر  وهي  خصية  الميثان،  من  وظائفها (  بأعباء  لقيامها 
 196وتحقيق مقاصدها.

وةقالا  ال ولنم  القالن ننم  نفي   اللشخصنم  ال قت  ةم  المتل    األما  و تمتع 
لار ب اشستشالرب لملكمم اله ل ال ولنم ةم قضنم  ه يض األضرار  ان  ار قنالم 
ة له  رنال ول(  الم   ( ال، نت  المتل    األما  وسنط  الي    م  قت.  الهصال الل 

ةم اأنمال  م  1948 ال ولنم  الملقمم  التم  صال ت  األضرار   ت ر  قضنم  ه يض 
 ةايفي : 

Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United 
Nations.  

ال ولنم  الشخصنم  اشستشالرب  ر ع ال  ةم  ال ولنم  اله ل  ملكمم  وق   يلت 
 197 ان  ربهم  لالصر هم:   لاملقمم ال ولنم ةم م اج م ال ول األ ضالء ةي ال

م   ج.  ا غ   –    ولن  ل   ش  القالن ننم  مر ضرورب  اش تراف  اللشخصنم     
الملقمم  ه اة ال ةم لفظ الياا واألم  ال وليي  و لمنم اله قالل  ي  األما وس م 

 ذله. 

    الملقمم مزو     يعالل و ج ز  ول ال وظالئ  خالصم. –ب 

 
مف     -  196 ال ولنم  األ خالص  التفصي.؛  نقر:  .  .  ام   راهنا   م   م ال  ركالن ال لمزي ن 

 نقر:  . ملم  اليهي     ومال  ه هال. لمزي ن م  التفصي.؛  32سال ي  ص  ونقالم ال القالن نم  مرجع  
 ومال  ه هال.   128سال ي  ص ال قال   مرجع 

197  - See: GREEN (N.A.Maryan), International law, law of peace, 
Macdonald  & Evans. London, first published, 1973, pp 57-64. 
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ال ول  -  ج وضع  ل    ق   الميثال   ةم   قال  ا  اللملقمم  شك.        األ ضالء 
واضح وطاب مل ا  ق  ا ال  ا ل ال وقي ل قرارا  ال مث.: قرارال مجاس األم   وملح  

 الملقمم  هانما قالن ننم  ولصالنالل  وامتنالزال مل    .

ة م ال  ش  ان    –    ش  مك   ولق    وظالئ   و تمتع  ب اء  الملقمم  مالرس     
نم وق ر   ان التصرف ةم المجالل ال ولم و ان  سالسن م  امت ك ال  خصنم  ول

 نفال  واسع لتلقيي  ه اة ال. 

أن حقيقة تمتع المنظمة بالشخصية الدولية ال يعني  وأوضحت المحكمة  
وواجبات  وحقون  وواجباتها هي  خصية  وحقوقها  القانونية  أن  خصيتها  أبدًا 

ليسوا   قانوني  نظام  كل  في  فاأل خاص  نفسها؛  أو  الدول  طبيعتهم  في  متماثلين 
الوقت  وفي  الجماعة  حاجات  على  تتوقف  طبيعتهم  وأن  حقوقهم  ونطان  مدى 
نفسه اعترفت المحكمة بالشخصية القانونية الدولية لألمم المتحدة في عالقاتها  

 198.مع الدول غير األعضاء بصرف النظر عن اعتراف من جانب هذه الدول

الدول   للقا  بوصفهاوأن  الرئيس  منح  الشخص  بإمكانها  الدولي  نون 
على   القدرة  في  تتوسم  دولي  كيان  أو  هيئة  ألي  الدولية؛  القانونية  الشخصية 
المشاركة في "خلق" قواعد القانون الدولي وأداء مهام ووظائف لصالح الجماعة  

كما   القانو أّن  الدولية،  الشخصية  منح  الداخلي بإمكانها  القانون  إطار  في  نية 
 ما هو معروف. مثل

 

  
 

 نقر:  .  .  ي  الهزيز ملم  سرلال   اللقالم ال ولم الج ع  والشرعنم ال ولنم و اري  ان    -  198
ها   1413ار الل ضم الهربنم  القالهر   الهاللا الهربم ةم ض ء اللقريم الهالمم لاملقمالل ال ولنم   

 . 181م  ص 1993
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 الثالث   املبحث 

   القانون الدويل و   الفرد 

األديان  عليه  تواضعت  ما  ذاك  الوجود،  هذا  في  األسمى  الكائن  هو  اإلنسان 
السماوية وأقرت به القواعد الوضعية ومبادئ الفلسفة واألخالن في حضارات في 
العالم، عبر مسيرة طويلة قطعتها اإلنسانية منذ وجودها األول الذي ُيختلف عليه 

؛ وعلى الرغم من ذلك؛ ال تزال مكانة الفرد في  على  كل البداية فيه كحد  أدنىأو  
 ...  المنظومة القانونية موضع جدل  إلى حد  كبير 

به   يراد  لفُظ  وهو  الطبيعي  الشخص  المقام  هذا  في  بالفرد  في    –يقصد 
الداخلي   –أصله   للقانون  الخاضعة  االعتبارية  األ خاص  وكذلك  اإلنسان؛ 

عبر   األفراد؛  دور  مع  يتشابه  دور  بأداء  تقوم  التي  والمؤسسات  كالشركات 
أنفسهم، الطبيعيين  األفراد  مع  أو  المتبادلة  المشكالت   199عالقاتها  أهم  ومن 

القانونية الخاصة بعالقة الفرد بالقانون الدولي أو المنظمات الدولية؛ هي قضية  
 200.اإلقرار به  خصًا قانونيًا دوليًا من عدمها

 ول املطلب األ 

 وضعي يف القانون ال   مكانة الفرد 

 حقون األفراد في القانون الداخلي:  -أواًل 

 
  نقر:  . جالسا ملم  زكريااال  ))مف  م القالن  ((  مرجع سال ي. - 199
ش  -  200 و  طالرئما  لنيت  القضنم  هطي  مها مي     ال ولم؛  .   ا  ن ال   لها   اللفال   ةم  ج ع   

كالنت  ل   ولطله  اليالئ ؛  ال ولم  القالن    ةم  لنال   متبصامي  التم مشكامي  ال كت راي  ألطرولم  انالا 
 L´Individual et leم؛  لت  ل ا :  1955 ق مت   ال األستالذ  ال،يير   الئشم را ب ةم  الم  

Droit international Public. 
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م  الثال ت    اللق   التم عتمتع الفر    ال ةم المجتمهالل المتم نم اآل ؛ 
؛ انت ن  لن اش تراف لافر   استخاصت ال الشه ب م   ع ب لكالم ال نتنجم كفالحن مريرن

سنالسنم   ال  مقراطنم      لق    انتشالر  نتالئج  م   كال   واجتمالعنم..وق   واقتصال  م 
لافر   اتزم  اش تراف  لق    سالسنم  ا  ان  مهقم ال  ةم  ا  ال ول  نصت  سال ير 
ال ولم  اللترام ال  و  ل الث رال الشهينم ا ةم ال رب ا  لن استقرار اللقريم التقاي  م  

شن،ات ال ست ريم  التشريهالل  ةم  الفر  م؛  وةرنيال؛  .  صبلت  لالق    و مريكال  را 
"اللص ص"   وانتقات  اه  الينالسنم؛  لنال  ال  مفر ال  ةم  رئنيما  لقبمن   –ركيز ا  ةم 

م  م ونالل ال رب ال ست ريم؛  لن  سال ير الي   التم كال   يتهمرهال؛ كمال    – اللنمن  
  خطل  ل  نقالم  القالن نم. 

الفرد  حقون  بيان  في  الدستوري  القانون  فقهاء  اختالف  مكانًة    ومع 
وضمانًة وإلزامًا؛ فقد اتفقوا على أنها سابقة على الدولة ومقيدة لها، وأنها تشمل  
حقون  وأنها  العامة؛  والحريات  والمدنية  السياسية  والحقون  المساواة  في  الحق 
سلبية بحيث أن الدولة تلتزم فقط باالمتناع عما يؤدي إلى االعتداء عليها؛ وأن 

ت ال  ولكنها  بحمايتها  التمتع تقوم  من  كل  خص  بتمكين  إيجابيًا  التزامًا  لتزم 
 201بموضوع هذه الحقون فعليًا.

ولم     م ةم وقت ال؛1917وق   رك انتصالر الث ر  الشي عنم ةم روسنال  الم  
الزمال   اراا  م   ةم ةم    ط يام  الفر  م؛   م  لن  قانص ال  لالق    التقاي ب  الف،ر 

مبال ئ   ال ول  لت  باير  وللق    هض  ال ولم  ل ظنفم  اللقر   و  يير  اش تراكنم  
واشجتمالعنم اشقتصال  م  اللق    نقريم  وظ رل  ال ولم   ؛األةرا    وبمقتضالهال  اتزم 

الفبقالل الضعنفم م  اليكال  مبال ر   هض اللق     -خالصما  – ب    ةر لر ال الهال  
واللي   اشجتمال م  الضمال   ةم  واللي  الهم.  كلي  اإل جال م؛  الفال ع  ةم  ذال 

 
 . 509 نقر:  . ملم  لالةظ والنا  مبال ئ القالن   ال ولم الهالم  المرجع اليال ي ص  - 201
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اشقتصال ب واشجتمال م    -لتمالا    –اله  ؛ ممال  يتتبع   المي ا   ةم  ال ولم    خ. 
 202 ان ليالب لريالل األةرا  التقاي  م. 

اللرب   ال ول  ه   ال،ثير م   األار ةم  سال ير و شريهالل  ذله  وق  ظ ر 
م  و جان األمر  كثر ةم الفتر  التم  ات اللرب ال ربنم  1919ال ربنم األولن  الم  

م  ون  ض  1991م  وظات األم ر كطله لتن ن ال م اللرب البالر    1945نم  الثالن
المتل     ال ش الل  ولمالعت   قنال     الطب   لت  الج ع   ال ولم  سمم  الللقالم  مال 
األمريكنم؛  ليبالن ال  ال ت القفب األكثر هنملم  ان  عو  الينالسم ال ولنم  وةم  

 203لق   اإلنيال . ض ء مزا م ال الزائفم  اللتبشير  هصر ال  مقراطنم و 

 لفرد في القانون الدولي:  الوضع القانوني ل –ثانيًا 

؛    يسل وإن كان يهدف مبا رة إلى تنظيم العالقات بين    ؛أن القانون الدوليبخاف 
الدول؛ فإن الغرا والهدف األخير من ذلك كله هو تأمين األمن والرفاهة لبني  
اإلنسان؛ وتسهيل الحياة لهم في إقامتهم وفي انتقالهم؛ ذلك أن " المفترا" في  
أفر  خدمة  إلى  تهدف  أنها  واالقتصادية؛  والسياسية  القانونية  األنظمة  اد  كافة 

 
202  - See: TONKIN. I Gregory, The legal nature of the United Nations, 
ACADMIE De Droit International A.D.A, III 1966. 

  ا ن جالنب  قنا م  الفق  ال ربم لمبالركم الت ج الل الينالسنم؛ واإلميراط ريم   . لتن    -  203
ال علنم  ونقروا ل ال؛ ةق  لفات الهشريم األخير  م  القر  الهشري   لقرياللن كثير ن    ال ل  هث 

ال رب الق  مم م  مثاللنم  رسف  لتن مال  م مالركس؛ وص شا  لن الرؤم ال،النفنم الج ع       ة،الر
 . مضت  لن      "the Age of Nation's is past "التم  ل ات    مضم  صر األما  

 ..a Global Age of Humanity" . for more details "التبشير  هصر ك كب اإلنيالننم 
-See" BURLEY Anne- Marie, Towards Age of Liberal Nations, HILJ, Vol 
33, No .2, 1992, pp 393-397 . 
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المجتمع، وحتى الدول التي تأخذ بوجوب تسخير الفرد لمصلحة المجتمع، فإنها 
 .204حتى تكون أقدر على خدمة أفرادها -بزعمها  –تفعل ذلك لتقوية الجماعة  

ال مراء في أن مركز الفرد في القانون الدولي الزال يثير جداًل كبيرًا ليس  و 
التط الميادين  في  بل  فحسب؛  الدولي  الفقه  ونظم لدى  الدولية  لالتفاقيات  بيقية 

فيما  الدولي  الفقه  انقسم  وقد  المعاصر؛  الدولي  التنظيم  في  المستجدة  العالقات 
 يتعلق بهذا الموضوع إلى مدرستين كبيرتين:

 المدرسة التقليدية:   –أ 

 هير الم رسم التقاي  م    رؤيم المطاهب اإلرا  م وال ضعنم التم  قرر     
القال  هم   خالص  القالن    ال ول  " خاي"  و ن ال  و ن ال  تمتع  اللينال     ال ولم   ن   

كمال   ال ولنم؛  عتمتع  اللشخصنم  ش  الفر   الم رسم     هطي  و قرر  ال ولم  رضالهال  
القالن     ال ولنم  و   ق ا    اله قالل   قرر  ن  ش  يتفنع اش تراك  فريقم مال ةم 

و لت م هطي الم رسم  لن   ال ولم الهالم ش  مك  ل ال     لفيي  ان الفر  مبال ر ؛
الق ل  ب  الفر   مك  ا تبالري م ض  الا لاقالن   ال ولم  ول،ل  ش  هتير  خصالا م   

 205  خالص ذله القالن  . 

 المدرسة الحديثة:   –ب 

التم   اشجتمالعنم  الم رسم  مق مت ال  ةم  ل عثم  ب م  هلالك       ج الل 
و قرر      ال طلنم  الينال    نقريم  رةض  وإلن  ال ول    طهب  لن  ن،الر  خصنم 
األةرا  ها األ خالص ال لي و  لاقالن   ال ولم  و   ال ولم مال هم  ش وسيام قالن ننم  

 
القالن   ال ولم الهالم ةم وقت الياا   ار الل ضم الهربنم     -  204  نقر:   .  . لالم  سافال   

علالعر   الثالنم/  كالن    الثاللثم   ص  1968الفبهم  مبال ئ  87  -86م   والنا   لالةظ  ملم    .  .
 . 510 -  508م  ص  1967مفبهم الل ضم الج ع    القالهر   القالن   ال ولم الهالم  

 . 512 . ملم  لالةظ والنا  مبال ئ القالن   ال ولم الهالم  المرجع اليال ي  ص  نقر:  - 205
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ذله ة،م الجمالعنم لشهب مهي   و ان  المصاللح  األةرا  إل ار   ال ولم م   ال  ت،   
لامجتمهالل  الملتمي   األةرا   م   ال ولم  المجتمع  عت،    وطلم؛  لمجتمع  الملتمي  
ال طلنم المختافم  و خالطب ق ا   القالن   ال ولم األةرا  مبال ر  س اء  كالن ا لكالمالا 

كمال  ن ال ق   خالطب الملك مي   ذا مال  هاي    -وهطا ه  ال ضع الشالئع    -لا ولم  
  206 لق ق ا ومصاللل ا. األمر

وهلالك م   خط  م ق ن وسطن وقالل  ب  الفر  لنس م ض  الا لاقالن   ال ولم   
هطي  وال اقع     م   لكالم    الميتفي   ول،ل   هتير  م    خالص   ولنس  خصالا 
الفر   التقاي  م ألن ال ش  ل،ر     لام رسم  البهض ش  ضنف ج ع اا  الم رسم  لقر 

 207المبال ر لاق ا   القالن ننم. ه  ال  ف وير 

 موقف العرف الدولي من مكانة الفرد في القانون الدولي:  -ثالثًا 

ما زال العرف الدولي بعيدًا عن األخذ باتجاهات المدارس الحديثة؛ فيما يتعلق  
 بمركز الفرد فهو ينكر الشخصية الدولية للفرد، ويترتب على ذلك:  

ال ولنم   قالل  ي  - اله قالل  ةي ال     ش  مك      يالها  الفر   و    ال ول     
 صفت  ةر اا؛ ة   ش  مك      ك   طرةالا ةم مهاله    ولنم وه  ش  يالها ةم  نشالء 
و     مبال ر ن   ال ولم  فريقمن  القالن    م   لق قالا  عتاقن  ش  كمال  ن   ال ولم؛  الهرف 

 جالي ةإ  األةرا  ش  لمال م لق ق   تا    طريي  يلم ال ولم لمفاللبال   ووةقالا ل طا اش
 عتلما   الميعولنم ال ولنم. 

 ج ز لافر  اشنضمالم لاملقمالل ال ولنم  و الاج ء  لي ال؛ وال اقع    هطا الت ج     ش -
ال ائمم ةم قضنم /مالةرومال س/  ال ولنم  اله ل  ق  ا؛ ليث  يتل   لن قرار ملكمم 

 
206 - See: Janne E. Nijman, op, cit, pp 46-49. 

  –  510 . ملم  لالةظ والنا  مبال ئ القالن   ال ولم الهالم  المرجع اليال ي  ص    نقر:    -  207
511 . 
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نطان القانون الدولي إن مطالبات األفراد ال يمكن أن تدخل في    "الطب جالء أن :  
؛ وهذا يعكس أخذ تلك المحكمة بمنهاج المدرسة "ينما تتبناها دولة من الدولإال ح

 .208التقليدية 
اله قالل  مي ا   م   ن الئنالا  الفر   ش  يتبه   ال ولم  القالن    وال اقع    
ال ولنم  والييب ةم ذله  ن  و ان الروا م    م ظ  ر الفر  كفرفن  صي. ةم 

ل ولنم   و   م ا تراك  ةم  ، ي  الهرف ال ولم  وإ رام المهاله ال ةإن   اله قالل ا
القالن     وبي    خالص  األةرا   ومتشعبم  ي   مته     الملتا     ق م   قالل  م  
ةم   الياا  م  وقت  ةم  س اء  ال ولنم  اله قالل  آاالر  ةض ا        هطا  ال ولم؛ 

ويتر   األةرا ؛  مبال ر  لق    وير  كال  اللرب؛  مس  فر ن  الفر   ذله     ب  ان 
األم ر  ةم  ال ولم  اللفر   القالن    اهتمالم  ويق ر  ال ولم؛   القالن    اهتمالم  ملط 

 التاللنم:  

   رام مهاله ال  ولنم مته     لص  ان اش تراف  لق   مهيلم لألةرا .  -
 ظ  ر  نقمم  ولنم للمال م األقانالل. -
 نش ء  رف  ولم  ل   مركز األجالنب ةم القالن   ال ولم. -
 هزيز ال ور الطب  ق م    األما المتل   ةم مجالل لق   اإلنيال  وإ جال    -

 آلنالل نفالذهال وضمالن ال  آلنالل  ولنم. 
از  ال  اشهتمالم   ضع ال جعي   ولق ق ا  ير وج   آلنالل  ولنم مته     -

ةض ا      ال جعي   لشعو   اليالمم  المل وب  وخالصم  الشب ؛   هلن   طا 
المتهاق ال ولنم  المتل    الملقمالل  األما  ))مف ضنم  م  الل جعي   م مالا 

 
 . 512 . ملم  لالةظ والنا  مبال ئ القالن   ال ولم الهالم  مرجع سال ي ص  نقر:  - 208



135 
 

ال جعي    األنروا UNHCRلشعو   ملقمم  مث.  مهيلم  ملالطي  ةم  ((  و 
UNRWA.209 

الفر   - وا تبالر     الجلالئم   ال ولم  ل ختصالص  األةرا   القي ل  النصنالع 
ليث    ل  ويمك      يبل  ل ال  ولنالا؛  جرائا  ولنم   عر ،ب   مك     

ط كي   خف ال  ولنم   ملالكا  ملط  جرائا  ولنم  األةرا      لميالئام 
انت ن  لن  نشالء  المي ا ؛  هطا  ةم  هلالك  ف ر ميتمر  وكال   ون رمي رغ  
لهالم   رومال  نقالم  ن ضت  ان  سالس  التم  ال ولنم  الجلالئنم  الملكمم 

 . 210م 1994
 اكتساب األفراد للحقون بمقتضى المعاهدات:   -رابعًا 

والجمالعنم     ضع  نقمم   الثلالئنم  ال ولنم  اش فالقالل  الشالئع     قرر  م  
للمال م األةرا  م   مثام ذله اش فالقالل التم  يرم ال ال ول م   ج. ر ال الهال لإلقالمم  
الفال ع   ذال  ال ولنم  الجمالعنم  واش فالقنالل  اشقتصال ب   اللشالط  ممالرسم  ةم   و 

متهال ةترال  التم  ا   رام ال ةم  الرقيي اإلنيالنم  ةفم  طالر  لرير  الر ؛  قبم كملع 
م  والمع مر ال ولم لتلقنا اشستهمالر األوروبم الركالئز  1885وضع مع مر  رلي   

جلنف   ا فالقنم  جالءل  اا  الهاللا؛  ةم  الر   للقر  التم   لت 1926األولن  م 
م  اا كالنت اش فالقنم الخالصم  تلريا الهال ال المشال  م  1953 يرو  ك ل ني ي رك  

ربط الف لي   الألرض و زويج الليالء مقال . مالل وب و  رضالئ   ةم  عا ل لار ؛ ك 
ال ولنم 1956 اش فالقنم  مث.  األ نض  الرقيي  الخالصم  مكالةلم  اش فالقالل  و  ضالا  م  

 
والممالرسم   ار    - 209 اللقريم  الهاللمم  ي   ال ولم  التلقنا  ملم   مصففن   ملن   نقر:  . 

 .ومال  ه هال 56م  ص 1982مصر لافبال م  القالهر   

 . ملم    ريف  يي نم  الملكمم الجلالئنم  نقر:  لمزي ن م  التفصي. ةم هطا الشب      -  210
ال ولنم نشب  ال ونقالم ال األسالسم مع  راسم لتالريخ لجال  التلقيي ال ولنم والملالكا الجلالئنم ال ولنم  

 ومال  ه هال.   21م  ص 2001اليال قم  مفال ع روز الي س  الج ع    القالهر   
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الميرمم ةم جلنف  والمه لم  ير  ك ل شك سالكس   البالل الل  لملع اش جالر  اللليالء 
اله1947 الخالصم  لمال م  اش فالقنالل  وكطله  لق ق ا  م   والملالةقم  ان  مالل 

لاهمالل  لت   الملقمم  اش فالقالل  م   مجم  م  اإلطالر   رمت  هطا  ةم  المختافم  
 211  راف ملقمم الهم. ال ولنم.

المخ رال   لمكالةلم  الخالصم  اش فالقنالل  مكالةلم  1936وكطله  وا فالقنم  م  
لامخ رال 1961المخ رال  والت اول  اش جالر  وملع  لضبط  آلنم  هلالك  و صبلت  م  

اش فالقنم   اللق    األةرا   التم  تهاي  الكتيالب  اش فالقنالل   ضالا  وم   ال ول   ي  
 الخالصم للمال م اللفس اإلنيالننم ةم البلالر. 

ش   ج   للمالعت ا  التم  ضع  نقمم  ال ولنم  اش فالقنالل  ال اضح     وم  
  ويتر ب  ال  ا لق قالا لألةرا  مبال ر ا؛ وإنمال  ر ب لق قالا والتزاماللن  ان األطراف ةي ال

اش فالقنالل؛  المقرر  م  هطي  اللق    كالن ا  يتفي و  م   وإ   األةرا   ذله      ان 
األجلينم  ش ال ول  اللق    مالم  هطي  كفاللم  ش  مكل ا  التم ةإن   ال ول      طريي 

لاق ا   عتبه ن ال    وةقالا  ال اخام  ش  القالن    نالةط  ةم  اللق   ش  ،    كمال    هطي 
 هاله ال  اخ. ال ولم. المتهاقم  لفالذ الم

لكا الملكمم ال ائمم لاه ل   -ةم هطا الشب     -وممال  قري القضالء ال ولم  
أنه وفقًا "  ال ولم ةم القضنم المتهاقم  الختصالص ملالكا  انتزيج؛ ليث جالء أن :  

بذاتها  الدولية  االتفاقيات  تكون  ال  الدولي  القانون  قواعد  من  مستقرة  لقاعدة 
 

ظالهر  الخصخصم ةم ض ء ا فالقنالل ومهالعير ملقمم ))   نقر:  . جالسا ملم  زكريال     -  211
األل    ع م  الهماللنم   مشي   لا راسالل  الهربم  المه    ةم  ملالضر   لقيت  ال ولنم((    24الهم. 

الم اةي  1427 عبال    ةم مبال ئ وآلنالل و ه اف 2006 عا ل    17ها  التفصي.  لمزي ن م   م. و 
ال  الهم.  الملقمم  ان  ملقمم  م قع  ةم  الملش ر   وال راسالل  ال ولنم  اش فالقنالل  ولنم؛  نقر: 

 ./http://www.ilo.org الشال كم: 

http://www.ilo.org/
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لأل مبا رة  لحقون  ال مصدرًا  أو  أنهفراد؛  على  عاتقهم  على  تقع  من   لتزامات 
كن أن تكون نية أطراف المعاهدة هي  إنشاء مثل هذه الحقون أو االلتزامات  مالم

 .212"بالنسبة لألفراد ونفاذها أمام المحاكم الداخلية

وبليب الر ب ال اللب ةم ةق  القالن   ال ولم "اللاللم"؛ ةإ  الفر  الفينهم  
القالن ننم   اللقا  وإنمال ه   خص م    خالص  ال ولم   القالن    لنس م    خالص 
المتهاقم  لق   اإلنيال   ان نل  صريح؛  ذ  ال ولنم  ال االئي  ال اخانم و قر  طله 

ا الهاللمم للق    اليال سم م  اإل     المال    )   ك. ةر  ل   ان  إلنيال :   لص 
المال  )   وكطله  مكال (؛  ك.  ةم  القالن ننم  اش تراف  شخصيت   ةم  م   16اللي   )

لهالم   والينالسنم  الم ننم  الخالص  الللق    ال ولم  التم  ق ل:)ك. م  1966اله   
  نيال  ل  اللي ةم اش تراف  شخصيت  القالن ننم ليثمال وج (. 

الفر  عتمتع  شخصنمن قالن ننم  ولنم   هطي اللص ص وويرهال ش  في     اا     
/  ب  ال ول األطراف ةم الميثال  1( الفقر  / 2ولق   وضح اله  المطك ر ةم المال   )

المهترف   ال اللق    الم  اللاللم  ته    اللترام  األةرا   لجمنع   ع   ان   ج  أن  
  رض ال والخالضهي  لقضالئ ال.

التم  ته    اللق    اله   ه  مق ار  ال ول  اللترام ال     ذاا م ض ع هطا    ال 
( م  اإل    الهاللمم للق   اإلنيال  والمال    6لافر  ةم ق انيل ال ال اخانم؛ ةاللمال   )

م ش  قص ا   ش الشخصنم القالن ننم ةم القالن    1966( م  اله   ال ولم لهالم  16)
 ال اخام ولنس القالن   ال ولم.
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 املطلب الثاني 

 المية مكانة الفرد يف الشريعة اإلس 

أنَّ   البيان  عن  كرامةً   مكرمٌ   اإلنسانغنٌي  وال    ؛لذاته  ماديًا  ثمنًا  لها  يؤدي  لم 
كلها السماوية  األديان  عبر  السماء  رسالة  أعلنته  ما  هذا  أقر   ؛ معنويًا؛  حيث 

(  70}ولقد كرمنا بني آدم{ اآلية )  :في اآلية الكريمةتلك الحقيقة؛  اإلسالم آخرها  
والممارسة   الميداني  التطبيق  في  عمليًا  ترجمته  تمت  ما  وهذا  اإلسراء؛  سورة 
الفعلية للدولة العربية اإلسالمية في مختلف مراحلها، وتأكد ذلك دائمًا في القول 

ومن تبعه في خالفة الدولة اإلسالمية؛ في أقوال جسدت   الثابت للنبي محمد  
البشر جميعًا؛ من ذلك قوله  كرامة   بني  بين  كلكم آلدم "    اإلنسان والمساواة 

تراب من  بعده؛ "وآدم  من  الخلفاء  وقواًل  عماًل  تطبيقه  على  َحُرَص  ما  وهذا  ؛ 
الخطاب   بن  عمر  الثاني  الرا دي  الخليفة  كلمة  استعبدتم "    ومازالت  متى 

 213إلسالم لكرامة اإلنسان.مرجعًا مهمًا في فهم ا "ولدتهم أمهم أحراراً الناس وقد 

ر ةم هطا الشب ؛ وم  ذله  كثيي عي ال اللصنم اللقانم والهقانم  وهلالك م  الم 
،بنمال قت. اللالس جمنهالا ة  ق ل   هاللن }م  قت. نفيالا   يِر نفس  و ةيال ن ةم األرض 

 مال ش ع ع    -؛ وهطي اآل م  يي   . المالئ  32  وم   لنالهال ة،بنمال  لنال اللالس جمنهالا{
الميالوا  ةم المركز والقنمم وال شلم  ي  الفر  واألمم؛   -مجالشا لاشه  ق ا  و نق ا  

هطا   م   رسن  كال   ول  الطب  ال لنمم  طاهت  ملم   ال كت ر  األستالذ  هللا  ورلا 
ال،ريا  عك   ان   القرآ   م   ميتش  اا  ب لم  الل عث  الهربم  الفق   ةم  المطهب 

الشخصنم  ال لألمم   ب  القالن ننم  والشخصنم  لافر   القالن ننم  الشخصنم  ميالوا   ي  

 
زكر    .   نقر:  - 213 ملم   جالسا  و .  الل يش  اإلنيال     .  السر  للق    ال ولم  القالن    يال  

م  ص 2016/ 2015ها  1436/1437الفبهم األولن  ملش رال جالمهم  مشي  الهالم الجالمهم   
3-4  . 
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ولنم لافر ؛ و اله ي ةم ال ولنم؛  ب اإلقرار م  ليث اللتنجم  اللشخصنم القالن ننم ال  
ق ل   هاللن:"      راهنا كال   مم قالنتالا هلل للنفالا ولا     األولنال   ال،ريمتالذله اآلعت

المشركي " م   لالالس  :الل 120 ه  خير  ممن  خرجت  "كلتا  وق ل   هاللن:   ل.. 
؛ وم ضع اشست شل هلال : آل  مرا   110 بمرو   اللمهروف و ل       المل،ر" 

مقالم   ويق م  ع ازب  لطله     وييتلي  م قف    ةم  الفر   ك    مما  مال م م    وه   ؛ 
نقر  اإلس م  جها  عرم    )اإلنيال  الفر ( عتمتع  اللشخصنم القالن ننم ال ولنم ةم  

 214لامجتمع ال ولم.

القياس و المقاربة من    قناعتنا الراسخة؛ بأنه ال جدوى وعلى الرغم من  
إلى  نذهب  فإننا  اإلسالمي؛  والنظام  الغربي  الوضعي  النظام  بين  ما  المقارنة  أو 

الباري   بأن  رفع من    تأييد هذا االتجاه على أساس من االرتكاز ذاته؛ ونزيد 
رد إلى مستوى أرقى وأعلى وأعظم من األمة؛ إلى مستوى بني قيمة اإلنسان الف

ا ن   ِلم ِ ْسر اِئي.    نَُّ  م ْ  ق ت .    آدم أجمعين؛ ت ْيل ال    و ليالال ق ل   هاللن: )ِمْ    ْجِ. ذ ِله  ك 
م  ْ  ِمنهاال و  اللَّالس  ج  ق ت .   ال  ة ، ب نَّم  اأْل ْرِض  ِةم  ال ن  ة ي  ن ْفسن   ْو  ِ   ْيِر  ال  ة ، ب نَّم ال   ن ْفيا   ْلن اله ال 

ِةم  ذ ِله   ِمْلُ ْا   ْه    ِثيراا  ك   َّ  ِ ُااَّ  ِ الْلي يِّل الِل  ُرُسُال ال  ْ ُ ْا  الء  ج  ل ق ْ   و  ِمنهاال  ج  اللَّالس     ْلن ال 
 ( . المالئ  .32اأْل ْرِض ل ُمْيِرُة    )

يعني اإلنسانية كلها؛ وليت  عري؛ أليس عسفًا   -بتقديرنا  –إن اإلنسان 
ذلك أن نجري مقارنًة ما بين الحنيفية السمحاء؛ بين اإلسالم دين اإلنسان   بعد

الحق، وبين نظام  وفكر  وسياسة  ما زالوا يفكرون...في منح اإلنسان الشخصية  
 القانونية الدولية أم ال؟!  

 
قالن   األما    - 214 ةم  الهالمم  األلكالم  ال لنمم؛   راسم ةم ك. م     – نقر:  . ملم  طاهت 

ومال  ه هال.   10م  ص  1970اإلسكل ريم   الف،ر ال ربم واش تراكم واإلس مم  ملشب  المهرف   
ولمزي  م  التفصي.  شب  الشخصنم ال ولنم   نقر:  .  . ام   راهنا  األ خالص ال ولنم  مرجع 

 . 16سال ي  ص
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و ان ذله نقر  مي   اش تراف  اللشخصنم القالن ننم ال ولنم لافر  ةم اللقالم  
اإلنيال ؛  امالا    ال ولم؛  .   لق    م   لقالا  أل   ك    عرقن  ذله  نرم      نلال 

 ( والمال    اإلنيال   للق    الهاللمم  اإل     م   اليال سم  لامال  ي   م   16ة ملال   )
ق   قر ال  اللشخصنم  هطا  ليبالن مال  ععي    ج لال  آنفالا؛  ذكرهمال  ال ار   ال ولم  اله   

اللص   ور   ليث  مفاقالا؛  الفر   لإلنيال   اش تراف  القالن ننم  مل مال  ان  ك.  ةم 
وج   مكال  وليث  ةم ك.  القالن ننم  المفاي  جرب  ان  ؛   اللشخصنم  وبليبال     

 215 ط ق  ةإن مال  قرا   اللشخصنم ال ولنم لافر  ةم اللقالم القالن نم ال ولم. 

لافر     ق    فت  المهالصر   ال ربنم  اللقا  كالنت  هض    - لنالنالا    -وإذا 
ةم  هض  ال ولم  مقالضال   الملكمم    مكالننم  اإلنيال   مالم  المتهاقم  لق    الشعو  

هطا   اإلس منم  هفم  الشريهم  ةم  القالن نم  اللقالم  ةإ   اإلنيال    للق    األوروبنم 
اللي كالم ا لافر  ))   الا كال (( ةم مقالضال  ال ولم؛  و م   مثا ال ))   الا كال (( ةم 

الم اط   م  ليث ه   نيال   ؛سالئر  عون  عتمتع  صفم  لم  و  لق   وإ  كال  ش 
الش اه   م   وهلالك  ةر اا  و جمال ما؛  لإلنيال   اللي  هطا  اإلس م  ويقرُّ   الم اطلم  
 ان ذله ال،ثير؛ ةر اا )) قصم الفتن القبفم مع ا    مرو    الهالص((  وجمال ما 

 مل ال قصم )سمرقل ( الش ير ..

 قصة الفتى القبطي: 

 
الليبال     للال  لفقاللن  زاء الرؤيم التم ن ضت  اي ال م اايي لق   ةم  هطا مع األخط    -  215

لال لم ض  الل التلقنا ال ولم  لفاي م  قلال من راسخم    الل مها مالا    مقالربتاإلنيال  اللاللنم؛  ذ  
اإلنيالننم   الم ض  الل  مهاللجم  ةم  امم خص صنم  انف قالا م   معي ا  ال و  اه هال؛ مع اهال    

التفصي.؛  مكالنما و رؤيمن لضالريمن متمالعز ؛   ات م  اإلنيال  قنمما و  لمزي ن م   لمزي ن م  وج  اا؛ 
الخالصم   رؤيتلال  ةم  بصي.  الجا.؛    –التفصي.  األمر  هطا  زكريال  ةم   ملم   جالسا   نقر:  . 

 .  5-4الم خ.  لن  راسم القالن   ال ولم للق   اإلنيال   مرجع سال ي  ص 
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 الخطاب   بن  عمر  الرا د  الخليفة  أنّ (  هـ  257  سنة  المتوفى)  الحكم  عبد  ابن  روى 
  دينكم   ليعّلموكم  عمالي  أبعث  إنما  إني  أال: )) ....  خطبته  من  فكان,  يوماً   خطب
 إليه  أتى  فمن  أال.  أموالكم  يأخذوا  وال  ظهوركم  ليضربوا  أبعثهم  وال,  نبيكم  وسنة
  عمرو   فقام.  منه  ألقّصنه  بيده   عمر  نفس  الذي  فو,  إليّ   هع رففلي   ذلك  من   يء
 بعض   على  عمالك  من  عامل  عتب  إن  المؤمنين  أمير   يا  أرأيت:  فقال  العاص  بن

  هللا   رسول  رأيت   وقد   أقّصه  أال....نعم:  قال  منه؟  هلمقتّص   إنك,  رجالً   فأّدب  رعّيته
   حقوقهم   تمنعوهم  وال,  فتذّلوهم  المسلمين  تضربوا  ال  أال  نفسه؟  من  يقّص  

 .  فتضّيعوهم يااالغ تنزلوهم  وال, فتفتنوهم تجّمروهم وال, فتكفِّروهم

.  القاا   م    ه   الئط   المعملي    مير    ال:  ةقالل   مر   لن  مصر   ها.  م   رجا.  ةب ن
  ضربلم   ةجه.,  ةيبقت   الهالص        مرو  ا    سال قت :  قالل.  مهالذاا   ُ طل   قالل

,  ةق م    اان    اللق وم    بماري   مرو   لن    مر  ة،تب   األكرمي ؛  ا     نال :  ويق ل   اللي ط
:  مر  ويق ل   اللي ط   ضرب   ةجه..  ةالضرب   الي ط  خاط ,  المصارب    ع :   ماار  ةقالل

 ونل    ضرب   لق    هللا  ة ,  ةضرب (:    الخير  راوب )     نس  قالل!  األألمي   ا    اضرب 
 ضع :  لامصرب    مر  قالل  اا.   ل   عرةع       مليلال  لتن   ل    قاع  ةمال,  ضرب   نلب 
 ا تفيت   وق    ضربلم  الطب  ا ل     نمال  المعملي    مير   ال:  ةقالل,   مرو  صاهم   ان
 ال :  قالل   !  أحراراً   أمهاتهم  ولدتهم  وقد  الناس  تعّبدتم  كم  مذ:  لهمرو   مر  ةقالل.  مل 
 216((.  ب لم  ولا   اا لا المعملي   مير

 قصة سمرقند: 

  ه.   م   نفر   ق م    ل    اللالس  و نس  الخ ةم    مر  الهزيز   ي          مر  ولم   ل مال
  مياا       قتيبم       ذ   ظامالا   ةتلت      ها    :  مفال هال   لن    شك م   الي      اه

 
القالن نم    - 216 والف،ر  اإلس منم  الشريهم  اإلنيال   ي   لق    ةتلم  ثمال    ملم    نقر:  . 

 .6ص م   ار الشرو   القالهر   1982ها/ 1402ال ربم  الفبهم األولن   
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  جرم   كمال   "والقتالل  والمهاله    اإلس م"   ي    خيرها  لا  الي      اه  ةال ح  البالهام
   لن   كتب    .   طله    كت   ولا   و  كالها    لي ا   مر  ةالستمع   طله    اإلس مم  الهرف
"قالئ ا   هلالك  والن    لتن    اي ا   قتيبم  م   و لالم ا   ظامال   ك ا   سمرقل     ه.     : 

 ةإ     مرها  ةم  ةايلقر   القالضم    لي ا  ةبجاس  كتال م    الك  ةإذا   رض ا   م     خرج ا
 ال الم   ةبجاس  قتيبم   اي ا   ق ر       قي.  مهيكرها    لن  الهرب   ةبخر .  ل ا  قضن
 مهيكرها    لن  الهرب    خر       ةقضن".  البال ب  لالضرن       جمنع"القالضم  ل ا

 وق    سمرقل     ه.  ل،    ل         ظفراا    و  ج ع اا   صالالا   أنك     س اء   ان  ويلال طوها
 217.. كال  ق    مال آاروي-ق    روا-اإلس م    ل  كرم ا

  ملوك   أحد  قبل  من"  سيليزيا"غزو  قصة  التاريخ  كتب  لنا  تذكر  مقارنة  غير  وعلى
  الغزو،  مشروعية  بعدم  حا يته  أفراد  أحد   ذكره  وقد  بينهم،  لمعاهدة  خالفاً   بروسيا
 ننسى   وال.  فعلنا  مشروعية  يثبت  مثلك  متحذلقاً   نعدم  لن  االنتصار،  بعد:  فأجابه

  من   اآلالف  عشرات  بدماء  خيولهم  سبحت  القدس  غزوهم  غداة  الصليبيين  أن
 218. الشهداء

ةم   اإلنيال    مال  للق    ال ولم  )القالن    المهالصر   ال ولنم  القالن ننم  اللقا 
وويرهال؛   اإلنيالنم(  ال ولم  لق   وإذ  والقالن    الترام  جمنه ال  ن ال   ْ،ُف.   ز ا 

اإلنيال  ةم الياا واللرب  ول،ل ال لا  هف   ه  اش تبالر القالن نم ال،الم.  وُ قر ل  
ةم جمام   -ه. هطا  ه  م  األم ر الم مم   اللشخصنم القالن ننم ال ولنم الميتقام  ول

 
 نقاار: اإلمااالم الااي ذرب ) لماا   اا   لاام  اا  جااال ر(  ةتاا ح اليااا ا   لققاا   ياا  هللا  ناانس  - 217

. و نقااار:   ااا   كااار  ااا  592م  ص1957الفباااالع و خااا ي  مااار   ار اللشااار لاجاااالمهيي    يااارول 
 لمااا     قاااالل الااا ول اإلسااا منم  بورباااال ةااام ضااا ء اللاااروب الصاااايينم  ورقااام مق مااام  لااان ماااع مر 

 م.1997رب: المالضم واللالضر  الميتقي.  القالهر  اإلس م وال 
 نقر:  . جالسا ملم  زكريال  مف  م الهاللمنم ةم التلقنا ال ولم المهالصر؛ مرجع سال ي    -   218
 . 123ص 
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؛  ي   مالء البشر  ليب  ل ان ا    -مال  لتالج  اإلنيال  الي م   ةم زم ن  الل أن  ةر ي
)جاهال   جل ب  سير  وش  قه   ان  ال ننال  ليث  قالم  وج  ها؛  و مالك   ومهتق ا  ا 

ال،يرم   ة اللنط(؛   ال ول  رؤسالء  ألجا   ) .  يت خ.  سالرك ز  ه    ل ها  ب ةراني ا 
(  ب  ميبلم  لريري ستبقن   ا  الشالو.   يلمال نش   معالل ليلطاك  الرئنس الفرنيم

البشر  قتاه  ؛ ونيمع     شرال األل ف   البشر  قتا    ونشاله  آشف م   م  
م  البشر  هتقا   ومعالل األل ف  هط   ؛  رقالم  قت. و قتاع و لت ه لرمال  ال هلال  

 رقالمي ةليب.... ولني ا م   لم البشر؟!  وهلالك؛ اا عر  ذكرها  رقالمالا ويكبن ا
219 

الفرد،  اإلنسان  مكانة  بين  كافأ  اإلسالم  إن  القول  إلى  نخلص  ذلك؛  أجل  من 
الدولة   أو  الدولة  باألمة  مرورًا  األسرة(   ( لها  تكوين   أبسط  من  الجماعة  ومكانة 
الفهم  هو  وهذا  كلها؛  البشرية  إلى  البشرية  الجماعات  منتهى  إلى  األمة وصواًل 
وبالتعبير   اإلسالمي،  الدولي  النظام  في  الفرد  لمكانة  الشرعي"   " للتأصيل  الدقيق 
الطبيعية   بين الشخصية  المعاصر نجد أن هناك مساواًة حقيقيًة  الفني  الحقوقي 
لإلنسان، والشخصية االعتبارية مهما كانت تمثل  خصية دولة أو منظمة دولية 

با إقرارًا  هناك  أن  أي  معًا،  اجتمعت  لو  بين  بل  القانوني  االعتبار  في  لمساواة 
جماعة  أو  الجماعة  أو  الدولة  أو  األمة  و خصية  الفرد  اإلنسان   خصية 

 220الدول... 

  

 
  نقر:  . جالسا ملم  زكريال  الم خ.  لن  راسم التلقنا ال ولم؛ مرجع سال ي. - 219
اإلنيال   مرجع   - 220 للق    ال ولم  القالن    الم خ.  لن  راسم   نقر:  . جالسا ملم  زكريال  

 .  80-75سال ي  ص 
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 رابع ال   حث ب امل 

 الشخصية القانونية الدولية حلركات التحرر الوطني 

 

نهض اعتراف القانون الدولي المعاصر بحركات التحرر الوطني؛ بحسبانها آليات   
( المصير  تقرير  حق  القتضاء   salus populi suprema lex) مشروعًة 

أقرَّ   عامالذي  لمبادئ  المن    اً مبدأ  من   بحسبانهالقانون  العامة  رئيسًا    مصدرًا 
 221القانون الدولي العام.مصادر 

المهالصر    و   ال ولم  التلقنا  م   ها  نجالزال  لي  قرير    له.َّ   صبح 
المصير لقالا قالن ننالا  ولنالا مهترةالا     ان  وسع نفال   اللمم..ولا  ه  هلالك  ولم 
ميثال    القالن نم  يتل   لن  اللي..وبه      صبح  سالس   هطا  ةم   مك      شه 
اإلنيال ..وكطا  لق    ..وا فالقيتم  المت ا ر   الهالمم  الجمعنم  وقرارال  المتل    األما 

اله ع   وستيلنالل التفينقالل  خمييلنالل  اللي خ ل  ل طا  التم  مت   مالشا  القر       
ومع امت ا  نفال   فييي هطا اللي لنشم.  قرير المصير اشقتصال ب 222  الهشري ؛

 لن جالنب  قرير المصير الينالسم والقالن نم   ك   المجتمع ال ولم ق  خفن خف   
 

221  - "…principle of self-preservation (salus populi suprema lex) as an 
example of a general principle of public law that forms part of public 
international law". See: Jan Anne Vos, The Function of Public 
International Law, Springer-Verlag,  Berlin Heidelberg, 2013. Pp 112-
121 . 

   ل  اه الفتر   فينقالل واسهم اللفال  للي  قرير المصير؛ ليث ناللت  ه ب كثير     -  222
  1967نم  ولتن ن ال م سلم   ولم  ةريق  17استقات    1965ةم  ةريقنال وآسنال استق ل ال  ةفم  الم  

 نقر:  .  ي  ال ال  الفالر  المصالم ال ولنم المشتركم كبسالسن لتف ير  ولم  خرم.    12استقات  
 . 75 -74م. ص  1984اللقالم اشقتصال ب ال ولم   ار الل ضم الهربنم  
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 خرم نل ))التق م اللضالرب(( وهطي الخف     ل  لن   ال   صنالوم  هض الق ا   
الميتج    كمال قضت  إل الء  القالن ننم ال ولنم التم لا  ه   يتجيب لاقروف ال ولنم  

 223 هض الق ا   التم  صبلت  تهالرض مع لي  قرير المصير. 

 :  مفهوم حركات التحرر الوطني -أواًل 

عبر   الشعوب؛  تقوده  الذي  النضال  بتطور  الوطني  التحرر  حركات  مفهوم  تطور 
  " متحرك   " ديناميكي  مفهوم  أنه  أي  االستقالل  أجل  من  الزمن  مراحل  مختلف 
يساير الظروف والتغيرات التي تطرأ على المجتمع الدولي؛ وتطوير األهداف التي  
تعمل الحركة على تحقيقها وتطويرها، وأحيانًا يحاط هذا المفهوم ببعض الغموا  

جهالً  أو  والجمعيات   ؛عمدًا  التنظيمات  من  أخرى  أنواع  بين  التمييز   لجهة 
اوالجماعات واألحزاب  االنفصالية  الحركات  مثل  المتطرفة، ،  والحركات  لمعارضة، 

وأمام هذه االعتبارات فإنه يصعب االعتماد على تعريف جامع  والكيانات اإلرهابية،  
 224مانع لحركات التحرر الوطني.

لركالل  هللا  ق ل :  ن ال  رلم   ال لنمم  طاهت  ملم   األستالذ  وق   رة ال 
كنالن ال و يتم   الم تصب   استهال    قانم   ةم  الشهب  لي  م   بعي      يتل   لن 

الملنفم لرمال ا  الي    و تخط  ال   م   قاللنا  الم تصب   ال الضبم  ان  الجمالهير 
اا  ن ال   ق ا  ال   أن   ت ريب  و ق م  مل ال  م يل ال    - ييب  مكالننال  ال    -ل ال؛  يتم  

 
223-  See: Lee C. Buchheit. Secession: The Legitimacy of Self-
Determination. (New Haven, CT: Yale University Press, 1978). Pp 210-
224. 

 نقر:  . رجب  ي  الملها مت لم  )) الفر   ي  اإلرهالب والمقالومم المشرو م ةم ض ء    -  224
م   2004ق ا   القالن   ال ولم المهالصر((  المجام المصريم لاقالن   ال ولم  المجا  اليت   اليلم 

 . 290 -281ص  
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 نمال  ركز ج   هال  ان  ل ب اإلرا   ال الصبم؛ ش  ان هزيمم جي ش اشلت ل ةم  
 225لرب ملقمم.

الشروط والخصالئص  وهلالك   ْر   ْي    ّن ال  تفي  ان   اةر ل    نن م    هريفالل  خ 
 التم  لفر    ال لركالل التلرر ال طلم؛ و هم ال: 

    لركالل التلرر ال طلم    ف  لن  لرير األرض وإ ال   استق ل ال ط .  -1

   لركالل التلرر ال طلم واللبال ا مال كالنت  تيا  اللهاللمنم م  ليث  ه اة ال؛   -2
ليث  لقنم ال  و  م   ال ولم  الللركالل  القالن    اهتمالم  ةم  الصفم  هطي   ق ر 

اإلقرار  ان اإلط       متنالزال وص لنالل مهيلم  و هم الواش تراف   ال  وملل ال ا
للركالل التلرر ال طلم  لق ال ةم ممالرسم ال،فالح المياح  والهم. ال  ا مالسم  ان  

ال ولنم والمشالركم ةم الملقمالل الصهي  ال ولم  ولق ال ةم طاب و اقم الميال  ال  
 226 ال ولنم.

وج   األرضنم ال اخانم  و الخالرجنم التم  يمح لالركالل     بال ر  مانال  ال    -3
وش سنمال الهيكريم مل ال  و هلم األرضنم ال اخانم أنمال  هلم: وج   ملالطي ملرر   

كريم؛  مثالل  قنا  اي ال لركالل التلرر ال طلم معسيال  ال اإل اريم والتهانمنم والهي
 

الي م     - 225 قالن    ةم  ال سنط  ال لنمم  ال لنمم   طاهت  ملم   المهالرف    نقر:  .  ملشب  
 . 348-347م  ص  1982اإلسكل ريم  

الفبهم األولن  ملشب    -226 قالن   األما   الهالمم ةم  ال لنمم  األلكالم   نقر:  . ملم  طاهت 
ومال  ه هال.  . ص ح ال ع   المر    475م  ص  1986المهالرف  اإلسكل ريم  الفبهم األولن   

ومال  ه هال.    145م  ص 2007هربنم  القالهر    مق مم ل راسم القالن   ال ولم الهالم   ار الل ضم ال
الفبهم   الهالم   ال ولم  القالن    هنف   صال        اإلسكل ريم  17 .  ام  المهالرف   ملشب     

ص 1992 المصال ر    189م.    ( الهالم  ال ولم  القالن    ملم     الب   مفي   مال  ه هال.  . 
 ومال  ه هال.  244ص  م,1989واأل خالص(  الفبهم اليال سم   ار الل ضم الهربنم  القالهر   
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ةتهلم  سالسال ا  الخالرجنم  األرضنم  ال ربنم؛  مال  الصلراء  ةم  الي لنيالري   جي م 
ق ا  ال  م   لقنا  و مكل ال  المجالور    اليا ا   ةم  خافنم  ق ا    اللركم  ان  لص ل 
و  ريي ال و   ال جمالل مل ال؛ ومثالل ال  واب اللركالل ال طلنم التم  ج  ميالن   م   

و  والص  قم  الشقنقم  التلرير  ال ول  لركالل  مهقا  مث.  الملت.؛  لإلقانا  المجالور  
وهلالك م  اللركالل م  عت اةر  ان األمري  مهال ا ةم ال اخ.     ال طلم الفايفيلم

 227والخالر  مثالل ال لركم لمالس.

 حركات التحرر الوطني  ومشروعيتها القانونية:  ة رعي  –ثانيًا 

لحق   حتمية  كنتيجة  الشرعي  الدفاع  حق  الحياة(،  أقـرَّ  حق   ( البقاء 
والواقع أن لهذا الحق أصالته التي أقرتها القوانين الوضعية، كما صانتها  ريعة 
السماء من قبل ومن بعد؛ و بحسبان أن المقاومة أضحت تعبيرًا حقيقيًا ومستمرًا  
أهمية  يكتسب  بات  الموضوع  هذا  فإن  الشرعي؛  الدفاع  لحق  فعالًة  وممارسًة 

وتنامى    228ف العالمية الراهنة؛ التي استشرى فيها العدوان،متنامية في ظل الظرو 
وال اقع  ن  ور ل آراء  مد الطغيان؛ وبات كالهما أنشودة أثيرة لدى قوى الهيمنة...

 كثير  ةم  بصي. لي ال ةالع الشر م؛ له. م   هم ال:  

 :  الرأي األول

م  عطهب روا ي  لن    ال ةالع الشر م لنس ممالرسم للي ةليب   . ه  قنال
  اجب وملفاي هطا الر ب الشريهم اإلس منم ال راء التم  يلت مف  مالا واسهالا لا ةالع  

 الشر م  مك   ل ع ي  ص ر ي : 

 ال ةالع الشر م الخالص وييمن اصف لالا "   ةع الصالئ. " . -
 

 نقر:  . جالسا ملم  زكريال  لي المقالومم  صاللم اللشب  و ر م اشستمرار   راسم ملش ر     -  227
 م. 2007ةم مجام الف،ر الينالسم  الصال ر     ا لال  ال،تالب الهرب   مشي؛ اله   الث ا    

 . 299-295 نقر:  . رجب  ي  الملها مت لم  مرجع سال ي  ص   - 228
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والل م      - األمر  اللمهروف  اصف لالا  وييمن  الهالم  الشر م  ال ةالع 
 .229المل،ر "

 مال ال ةالع الشر م الهالم " األمر والل م    المل،ر " ةبسالس  ةم القرآ  ال،ريا    
ْ      ِ  اْلُمل، ِر  ْت ِلالَّالِس   ْبُمُرو   ِ الْلم ْهُروِف و   ْل   ْير  ُ مَّمن ُ ْخِرج  ق ل  هاللن : " ُكلُتْا خ 

ُ ْعِمُل    ِ الّلّلِ"    "  ل رس ل هللا  آل  مرا   ومال رواي اللي  البصرم م  ق.  110و 
المل،ر   ون الي     ةبمري  اللمهروف  جالئر  قالم  لن  مالم  رج.   ةض.    اء  متم 
المجتمع   الطب  لنط  األمال   سنال   ه   ا  المهلن  ا   طا  الشر م  وال ةالع  ةقتا "؛ 
ويضم  الت،الة. والتهالض   ويهزز ال يريم واإلعثالر  ي   ةرا ي  وهطا مال جالءل  لال م 

"    ال ةالع   تمال م ا  ه  نل ن م   ربهم  شر قرنالا ا  ذ  ق ل:     نقريم ال ةالع اشج 
الفر   م   ك.  هطا  ويت لن  الهالم  القالن نم  اللقالم  م   جزء  المجتمع  الشر م    

الطب 230والمجتمع"  اللي  ال ةالع     لنك     ا   القتاللم  الج ال   ذله  ّرع  وةم  ؛ 
 . 231ملل  هللا لافر  والمجتمع 

 
  القال ر       التشريع الجلالئم اإلس مم  الفبهم الثاللثم   ار الهروبم  القالهر   انقر:  ي  -  229

الجلالئنم   473م  ص  1959 الم س  م  الماه   انقر:  . جل ب  ي   التفصي.؛  لمزي ن م   و   .
.   . ملم  ملم 516م  ص 1948الجزء األول  الفبهم األولن   ار ال،تب المصريم القالهر    

القال القالهر    ال ع    ض   الهاللمنم   المفبهم  الجلالئم   و  .  لم   592م  ص   1963ن     .
م  ص  1991ةتلم سرور  ال سنط ةم قالن   الهق بالل  الفبهم الخالميم   ار الل ضم  القالهر    

234   . 
جالمهم    -  230 الفالض.,  ملم   اشجتمال م,  رجمم:  .  ال ةالع  مبال ئ  ورامال نكال,  ةيايي    نقر: 

 . 35م  ص 1965 مشي  
ملم     -  231 ال ةالعنم؛  نقر:  .  اللرب  ة،ر   وخالصما  الج ال ؛  مف  م  ةم  التفصي.  م   لمزي ن 

الثالننم    الفبهم  الف،ر    مشي   اإلس م   ار  ةم  الج ال   الي طم   رمضال   م.  1995سهي  
 . 196ص
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أن     إلى  واجب،  ونخلص  أداء  اإلسالمية  الشريعة  في  الشرعي  الدفاع 
من  بل  إنسان،  كل  حق  من  فإن  وبالتالي  فحسب؛  حق  استعمال  مجرد  وليس 
واجبه أن يعنى بالمحافظة على نفسه وغيره وأن يدافع عن  خصه وماله، وعن  

 . 232نفس الغير وماله 

 و  ويهرف البهض لي ال ةالع الشر م؛  بن  واجب اإلنيال   لمال م نفي   
ا ت اء لالل وير مشروع  مالل   و مالل ويري م  ك.  نفس ويري؛ ولق  ةم لمال م 

  اللق   ال زمم ل ةه ". 

 الرأي الثاني:  -
ـ   يعّرف  إذ  لحق،  استعمااًل  الشرعي  الدفاع  في  ويرى  السائد  الرأي  وهو 
وفقًا لهذا الرأي ـ بأنه حق يبرر درء خطر مداهم بالقوة الالزمة لمنع وقوعه ولو  
من   وهناك  عليها"؛  معاقب  جريمة  الدفاع  حالة  غير  في  القانون  يعتبرها  بأفعال 
يرى " أنه الحق الذي يقررها لقانون لمن يهدده خطر اعتداء في أن يصده بالقوة 
وال  غير محق  اعتداء  لدفع  يستعمله  خص  " حق  بأنه  آخر  ويعرفه  الالزمة"؛ 

 233مثار على نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله". 

 
ص    -  232 اليال ي  المرجع  القال ر        الماه   491انقر:  ي   جل ب  ي   انقر:  .    .

الجلالئنم القالهر     الم س  م  المصريم  ال،تب  األولن   ار  الفبهم  األول   الجزء  م  ص 1948  
516 . 
رساللم  كت راي     -  233 التيرير   م   سبالب  كييب  اللي  استهمالل    نقر:   .  ليي   رويش  

الجزائر    ص  1985جالمهم  مفبهم .  113م   الجلالئنم,  الميعولنم  ةم  القاام   مصففن   . 
القالهر    ا الهالمم, وكطله     304م  ص  1948لجالمهم    الجزائنم  اللق    م جز  والرو   نقر: 

 . 378م  ص 1928 رجمم ةالئز الخ رب, المفبهم الل عثم,  مشي  
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وال ةالع الشر م ةم القالن   ال ولم  لت. مكالنم ممالاام لتاه التم  بخطهال ةم         
و  قالل  مشتركم  روا ط  ال ولم  جمه ا  ةم  األ خالص  ة،مال  الجلالئم؛  القالن   
وولن ضه    ةقر  ةثمم  ال ول  مجتمع  ةم  األمر  كطله  مت اخام  ومصاللح  متفالو م 

وواجبالل  ال ول234وق   لق    اله قالل  مال  م  ؛  .     ق م  منقم  نم   نم   اي ال 
ذو   هلال  الشر م  ةالل ةالع  واله وا ؛  اللرب  مثالر  التالريخ  م ار  كالنت  ان  ونفينم 
لي يم و همنم ش  ق.  لالل  مال هم  ان  ةم مجتمع األةرا ؛ وباللتاللم ةب   هريف   
ء  شال   ةم الفق  ال ولم مال استقر  ان  األمر ةم الفق  ال اخام  ذ  هرة   ل  الفق ال

ال ول  م   مجم  م  ل ولم  و  الجلالئم  ال ولم  القالن    الطب  قرري  اللي  )) بن  
استق ل ال  س مم  قانم ال  و  ض   عر ،ب  لالل  مياح  لص    وا   الق     الستخ ام 
اله وا   ذله  ل رء  ال لي    ال سيام  ه   الق    استخ ام  الينالسم  ريفم     ك   

الت ا ير ال زمم للفظ الياا واألم   ومتلالسبالا مه  ويت ق  لي  عتخط مجاس األم   
القالن     الشر م ةم  ال ةالع  للي  القالن نم  اليل   التهريف  يالعر  ال وليي ((؛  وهطا 

" المال    نص  الجلالئم  ب  المتل  ؛  ش  ن   وف.  51ال ولم  األما  ميثال   م    "
))المقالومم(( كممالرسمن للي ال ةالع الشر م ةم سيي.  قرير المصير؛ أل  مشروعنم  

...؛ ا ميامال     المصير  مر  الل  لي  قرير  اقتضالء  وسالئ.  كبل   الق    ستخ ام 
المتل  ؛    ضمال    األما  الرئنس  وج الزي  المهالصر  ال ولم  المجتمع  ةإزاء  جز 
الترام لي الشه ب ةم  قرير مصيرهال؛ كال  م  الفينهم التيانا ألب  هب م   

 
م  ص  1947/  46.  ام الرا     القالن   الجلالئم  مكتبم  ي  هللا وهبم  مصر   نقر:    -234

م   1962هربنم   .  و   . ملم   نجيب ليلم  قالن   الهق بالل القيا الهالم   ار الل ضم ال279
المهالرف اإلسكل ريم  196ص   لاقالن   الجلالئم   ملشب   الهالمم  اللقريم    و  . رمينس   لالم  

 م. 1965
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اله وا و ةع  مصيري   ةم  قرير  لق   الطب  قع  الشه ب  الل ةالع     الخالرجم    
 . 235 ان  

 :وتطورها التاريخي  الشرعية الدولية لحركات التحرر الوطني -ثالثًا 

المسلح   الكفاح  بحق  الدولي  التنظيم  الوطني  أقر  التحرر  في  لحركات 
ففي حين أن "فرنسا    ؛إقراره باالزدواجيةمتباعدة  من مسيرة تطوره؛ واتسم  فترات   

ًا للمستعمرات البريطانية حقًا مقدسصار عندها    الكفاح؛ بل ثورة" تعترف بهذا  ال  -
المتحدة  ةعشر   الثالث الواليات  بذات  ""  تلك  فرنسا  فإن  الغزو الحقًا"؛  تبا ر  ها 

تجرم أهلها الذين هبوا دفاعًا عن وطنهم  بل  ،  م1798عام    والعدوان على مصر
رفت بحق تقرير  اعتوهويتهم ودينهم ودولتهم، وتكرر األمر في زمن العصبة التي  
العثمانية؛ ثم عادت ف الدولة  التي فصلت عن  تعمار شرعت االسالمصير لألقاليم 

 236 ...عبر نظم االنتداب والحماية 

المتل      األما  نقالم  البهض    -وسهن  اش تراف    - لقر    اللشرعنم  لن 
لق    ال طلم؛    التلرر  للركالل   ال ولنم اةتعالل  ان  م اربم  و  ضاي.  و   و  

أنمال عام م ق   ها اش فالقنالل والم اايي ال ولنم   - إ جالزن    –الشه ب  ونيتهرض  
التم  قرل  مشروعنم لق   الشه ب ةم مبال ر  ال،فالح المياح..  ي     الميثال  ا  
 ان      ا قفع خف الن م ممن  شب  اش تراف؛  لي المقالومم الميالم ك سيامن  

ا هطا  و بك   المصير؛  وسالئ.  قرير  الجمعنم  م   الصال ر      لمل ال   اللقرارال 
 

 نقر:  يير ريل ةال  وجال   ال نيت  وروزي.  اله قالل ال ولنم  م خ.  لن  الريخ اله قالل    - 235
الثالننم  ملش رال   ي ال   ير  .  17م  ص  1982ول   ال ولنم   رجمم: ةالعز كا نقش  الفبهم 

مجام   ال ولم   واإلرهالب  المياح  ال،فالح  القالن ننم  ي   الف ار   رةهت   ملم   و نقر:  .  لم  
/ اله    )  4الملالم     واللي 1987/  اإلرهالب  التفرقم  ي   القالضم  سالمم   رف   و نقر:    )

 . 1987/ الهالم 4المشروع لامقالومم ال طلنم ض  اشلت ل  مجام الملالم    اله   / 
  نقر:  . جالسا ملم  زكريال  لي المقالومم  صاللم اللشب  و ر م اشستمرار  مرجع سال ي.  - 236
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 لألما المتل   والتم  ،ف. لي الشه ب ةم مقالومم اشلت ل هم كثير  نطكر الهالمم
 237مل ال: 

و    1899اتفاقيات مؤتمري الهاي  في    حركات التحررل  التأصيل القانوني  –رابعًا  
1907 : 

( الهاي  نظام  المقاومة  1907و    1899اعترف  بمشروعية  ضد(   الوطنية 
الهاي الئحة  من  الثانية  المادة  عّرفت  إذ  واالحتالل؛  م،  1907للعام   العدوان 

المواطنين من سكان بأنه مجموعة  العدو  المنتفض في وجه  أو  القائم   الشعب 
األراضي المحتلة، الذين يحملون السالح ويتقدمون لقتال العدو، سواء أكان ذلك  

 م أو واجبهم.  حكومتهم أم بدافع من وطنيته بأمر من

هعشء المطك ر     ي     المال    ةم  وقررل  المقال اي   هتيرو   الم اطلي  
الملالربي    و فيي  اي ا صفم  اللقالمنم  الق ال  ل،    ج ب   اةر  رطي   لكا 

و  راة ال؛ وجرم الهرف  ةي ا  األول لم. الي ح  الالا والثالنم التقّي   ق اني  اللرب 
الق ال المتف  م  والشهب الملتفض  ألولن  ان ا تبالرلتن ن ال م اللرب ال ربنم ا 

ملقمم  يتلي مقالومم  هينم  لركالل  اله و   وج   صفم  ةم  لم.   ةرا هال 
 238  اش جالي. الملالربي   وق  سالر الفق  ال ولم ةم هطا

 عهد عصبة األمم: اتفاقيات في  حركات التحررل  القانونياألساس  –خامسًا 

كال  الهبء اشستهمالرب اقي ا  ان     الهصبم الطب  اقات    ازنالل الق م  
والمت يرال ال ولنم  شنم انت الء اللرب ال ربنم األولن؛ ولطله   ا اش تراف  لق    

 
237- See: Heather A. Wilson, International Law and the Use of Force by 
Liberation Movements, Oxford University Press, Oxford, 1988, pp 19-31  
238- See: Lee C. Buchheit, op, cit., Pp 130-144. 
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س نم   ال قم  لن  وج   علصرف  ان  وم اج ت ا؛  نمال  ال زا   ملالربم  ةم  الشه ب 
لنس كا    نمال جالءل الهصبم  بهض  صبم األما وكيرائ ال؛ ألن  وبليب عبالر  اع 

ةمال اشنت اب واللمال م  ش صن م ج ع      239الميالليي  ان وج  اشستهمالر ةليب؛
ةم   الم زومم  لا ول  التال هم  األقاللنا  الق  ا؛  ري    ال  خضالع  اشستهمالر  لمضم   
اللرب   لتاه  القريب  ال  ف  الملتصري ؛ خالصما   َّ  ال ربنم األولن لينفر   اللرب 

 قصالء  ال ور الملفر  ل ول اشستهمالر الق  ا ) ةرنيال وبريفالننال( لصاللح ق م    كال   
جمنهالا   البهي   يل ا  ال  ف  للال     وإ    ا  وروسنال(؛  )  مريكال  الج ع    اشستهمالر 
كال    كمال  ال،بالر  ملق مم  ةم  مريضالا  رج ا  لنس  ليبالن ال  الهثمالننم  ال ولم   ل الء 

كال ألن ال   ةليب؛   .  اإلس مم ال رب  يمي ال  الهاللا  ل ل    رمزن   آخر  نت 
 240ليلطاك...

  

 
هللا    -  239 الهاللمم   رجمم:  .  ي   والي م  ال ولم  اللقالم  "اش  "   كا     . ل  اعلنس   نقر: 

 ومال  ه هال. 157م  ص  1964الهريال    ار الل ضم الهربنم  القالهر   
 مال ةي ال    –التالريخ لالة.ي  اللصلال عي الي  اء التم  صهب ل. رم زهال؛ ةالل االئي الينالسنم    -  240

ال ولنم  المهاله واإل  نالل  واش فالقالل  سريالا  فينهت    – ال  كال   مال  ةمل ال  كثير ي؛   لنف ال  سرار 
ليلمال  فتضح  مري  سراا  و ب  جراءن  را ي  ها   مباللالا؛  كالنت  مراا  اليريم  المهاله ال   ليبال     

المهالض      و   القرائ  واأل لم  لا  ت اةر  ةإذا  اللنالل؛  ةم  لاتبوي. والبلث  اش  الم  و     و مال  ا 
الثلالء  ه زي ال لي.؛ ون ال م ال ولم الهثمالننم؛  و  ان وج  اللقنقم اإلج الز  اي ال مال زالت  ل ط  
اليافلم؛  . م    هض ا  و ج.   الطع   طالل ا  الهيكر  عتهاي  بولعه   سرار كثير ؛ خالصم مال 

الل المعك   ن ا كالن ا متفقي   ان  نجالز  ن الء  الهثمالنم؛ وذاك آخرو   ول،.ن وال م؛  ي      كا 
قرون مجتمهما  ألجا   وربال  كثيرو ...ط ياما   الا لااي  مات  خاف ال  وم   ملم    ؛  جالسا   نقر:  . 

مرجع    ((والمقالمر  واشست  ل المعامر  ا انم: ال ولنم األزمالل ةم ال،يرم  الق م  استثمالر))زكريال  
 . 23سال ي  ص
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 : ميثان األمم المتحدةفي  حركات التحررل  القانوني األساس –سادسًا 

المتحدة بالحرب إال في حالة الدفاع المشروع عن   لم يسمح ميثان األمم
واعتبرت معينة،  قيود  وضمن  ) النفس،  فرادى  51المادة  للدول  أن  منه،   )

تعرضت لعدوان مسّلح، وعلى  وجماعات، حًقا طبيعًيا في الدفاع عن نفسها إذا ما
الدول أصّرت  فقد  الكبير،  اإلنجاز  هذا  من  حق  الرغم  تفسير  على  االستعمارية 

يقتصر على أنه  للواقع، وادعت  ذرائعيًا مخالفًا  تفسيرًا  النفس  الدول  الدفاع عن 
حرو  مبدأ  بالتالي  ورفضت  الشعوب،  دون  العصابات فقط  وحروب  التحرير  ب 

 241  المقاومة الشعبية. وحركات

ال مختافاال لطله اإلصرار   ومع    اللرب ال ربنم الثالننم؛ ق    فت للال  نم ذجا
ال ش الل  جالنب  م   وخالصم  ال،يرم  ال ول  جالنب  ان الرل   .المتل   م   ةهل مال 

ن ض  اللالزب  اشجتنالح  اللالكمم  مالم  مل.   األنقمم  ولّ.  مل   قيا  الشهب   و 
واشستق ل؛ث  األرض  ال ةالع     لي  ممالرسم  ةم  المقالومم  اللك مالل  وكالنت 

 شرعنم هطي  الشهينم هم الشك. المهتم  واليالئ . وق  ا ترةت ال ول ال،يرم آنطاك
و هالمات مه ال كممث.  ر  والهتال  المقالومم   و م   ال  اللي ح  لشه ب ال   والمالل   م 

ك.   وق  لقيت  ةم  راضي ال.  ومراكز   ريب  مكال ب رسمنم  ل ال  الةتتالح  وسملت 
آب    ن اع ةفم   ر  و شجنه ال.  المتل    ال ش الل  ةم  وروبال  هف   المقالومم 

 ال ش الل المتل   وبريفالننال واش لال  الي أنال م  اللمقالومم الفرنينم.    ا ترةت 1943

 
241- See: Heather A. Wilson, op, cit., pp 35-44.  
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كالن    أن   1942الثالنم   وةم  ال  ّع   األميركنم  صريلا الخالرجنم  وزير     ص ر 
 .242اشلت ل اإل فاللم  المقالومم األلبالننم ض  

 م: 1949اتفاقيات جنيف لعام في  حركات التحررل  القانوني ساساأل –سابعًا 

استهمالريم  ل  وضع هطي اش فالقنالل؛   ال ول ال،يرم ومهقم ال  ولي   صرل  
عبالر  الث رال    ان  عرا   الخلال   ان  الملقمم   غنم  ضييي  المقالومم  لركالل 

اشلت ل سافالل  ض   ميالم  ؛  الميالم  مقالومم  وج    انتفالء  عثيت  ال اقع  ول،  
التجّمع ةي ال  رط  عت اةر  الشروط والتلقنا ةم ظ. اشلت ل  لن جال  مك      نب 

 نم:   مهروةم اآلاألربهم ال

 .ل ع ا قنال   ميعولم     صرةال  ا و مانال  ا ا     ،   

 .وظالهر ا     ك   ل ع ا رمز مهي  ومل   

 .ا     لما ا الي ح  ص ر   الرز 

 .وق ا   اللرب  ا     فبق ا ةم  صرةال  ا ق اني 

 243.والتف،ه ا وإ  لص. ذله كال  مصير المقالومم الضه 

 

الص ي نم((     -  242    الفايفيلم ةم مقالومم اشلت ل  الشهب   نقر:  . كمالل لمال   )) لي 
الزيالر    ومتالُح  تالريخ  ملش ري  م قع20/5/2016 لثي  ةم  الشال كم  م  :  ملج ب  ان 

http://www.mahjoob.com/en/forums/showthread.php. 

  م  1987     ا    الي م    ار  مفبهم  ال ولنم   الملالز الل  الراوب     راهنا  جال ر.    نقر:    -  243
و فينق ال   1949 .  ي  الرلم      اللصر  ا فالقنم جلنف الرا هم للمال م الم نيي  لهالم    .80ص

م  ص  2000ةم األراضم الفايفيلنم  الفبهم األولن  مفال ع مركز ر ال  الش ا الثقالةم  وز    
 ومال  ه هال. 76
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حركات     تحمل  ارةإن  ال  تنظيمات سرية  هي عادة  وال   المقاومة  مميزة 
بزي عسكري  السالح علن؛  تظهر  أن حمل  أمر   اً ثم  يعد  أو عملي  اً لم  في  اً معقواًل 

 الحروب الحديثة، إن رجال المقاومة ال يظهرون بسالحهم إاّل في ميدان القتال
  244  .ولحظته

المتهاقي   ول طا وج    الشرطي   المميز كثيرو      والقالهر  وكنفنم    اللشالر  
الي ح  ص ر   الرز  و    ؛ لم.  التقي    مال   قي ع   صهب  التش ع   ان   شك   

لرمال   الشرو  عع ب  لن  كا ال  األربهم  ال طلنمط  المقالومم  لركالل  م   ةم   كثير 
م  ال،ثير  ةم  ال ولنم  اش فالقنالل  لتلالقض  لكالم  وذله  هطي   صفت ال  م    الهاللا 

 فابالل الهم. الف ائم التم  يتل   لن اليريم والمفالجب   ومع طينهمزوا الهال مع مت
 اللرب الل عثم التم  هتم   ان الير م و ن اع األسالم المتف ر   قلناال. وق   ف مت 
 الملالكا الملشب   ه  اللرب الهاللمنم الثالننم هطي الصه بالل ةال خطل م قفاال ليلاال  جالي

كان لا  اتزم  التم  المقالومم   لشروط   الا لركالل  المفال قم  شهالب    شروط  نقمم 
 م.1949جلنف لهالم   ا فالقنالل 

لرب لتن  و قّرل الملالكا   ج ب مهالمام رجالل المقالومم المقي ض  اي ا كبسرم 
 .245القالن نيي    ل  ايت ةم الملالكمم  ن ا وير ج عري   صفم الملالربي  

صريحًا يحول  ومع أن معظم الفقهاء لم يجدوا في اتفاقيات جنيف نصاً 
العصيان أو  المسلحة  الثورة  إعالن  إلى  المحتلة  األراضي  سكان  لجوء   دون 

المدني على سلطات االحتالل، ومع أن بعضهم قّرر أن حروب العصابات وحركات  
حروب   المقاومة هي  وحريته  وطنه  عن  للدفاع  المحتل  الشعب  بها  يقوم  التي 

 
244- See: Heather A. Wilson, op, cit., pp 23-33. 

لمزي ن م  التفصي.؛  نقر:  .     المر   نيم  قالن   المجتمع ال ولم المهالصر   ع ا     -  245
 ومال  ه هال. 250  ص  1988المفي  الل الجالمعنم   الجزائر   
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القانون  يحميها  من مشروعة  الموقف  فإن  غير    الدولي،  المقاومة  حركات 
 المحتلين ما زال غير موّحد.  النظامية والثورات التلقائية العارمة ضد

  القالن   ال ولم  و    ب  مع مبال ئ الا واشستق ل ه  نضالل  ر م عتفي  مالم
المتل    األما  لميثال   مخاللفم  هم  المياح  ال،فالح  لقمع  مبال ئ  ملالولم  وإل    

الملالضاي  الطع    م للق   اإلنيال   و   الملالربي القالن   ال ولم ولإل    الهاللم
المتهاقم   قه   ةم األسر  جب     هالما ا كبسرم لرب  وةي  لكالم ا فالقنم جلنف

 .246 بسرم اللرب 

ال ولنم القرارال  مجم  م  راجهلال  لألما   ول   الهالمم  الجمعنم  الصال ر     
عت،رر ك.  الم ويتضم    ال    الا م  نص1975المتل   ل ج نال    هلالك  ملط الهالم  

اشستق ل سيي.  ةم  الشه ب  كفالح  " رعنم  الجمعنم  اإلقانمنم    بكي   والي مم 
التلكا األجليم   وال ل   ال طلنم والتلرر م  الينفر  اشستهمالريم واألجلينم وم 

لقم هطا   ك. مال  ماه هطي الشه ب م  وسالئ.  مال ةم ذله ال،فالح المياح". وق  
وامتلالع  99م  م اةقم  1975اللص  الم   مل ال  18)   ولم   التص يت  (  ولم    

الهالم   وةم  " سرائي."؛  ض ي  ش  ولا  ص ل  المتل     م  اغ      1980ال ش الل 
م    119الم اةقي    الم اةقي   كثر  عياغ      اللاللم  وقتلال  وةم  م     %80 ولم  

  ولم.155   ضالء الجمعنم الهالمم  ب ل الم

دورات   كانت  الدبلوماسيوقد  جنيف  وتطوير   مؤتمر  إنماء  على  للعمل 
والتي عقدت في   قواعد القانون الدولي اإلنساني؛ المطبق على النزاعات المسلحة

بين   اإلضافيين1977  –  1974جنيف  البروتوكولين  بإقرار  تّوج  والذي   م، 
م، وكان مناسبًة لتقنين 1977/  10/6التفاقيات جنيف؛ وتم التوقيع عليها في  

 
لمزي ن م  التفصي.؛  نقر:  .  .  ام   راهنا  لق   اإلنيال  والت خ. للمال م اإلنيالننم    -246

 ومال  ه هال.   49م  ص   2000-1999األولن   ار الل ضم الهربنم  الفبهم 
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العدوان، وحق الشعوب في تقرير المصير، وغيرها من القضايا التي  م حربتحري
المسلحة ضد المحتل، وتعترف بمشروعية حق الشعب في   تحمي أفراد المقاومة

 247واالستعمار. مقاومة االحتالل

ال ولنم؛        الرغبم  األول  اليرو  ك ل  ةم  المع مر  وج ب   ةير  وق   يلن  ةم 
ةم المال     لقالن   ال ولم لامقال اي  م   ج. اللريم  ليث جالءق ر  كير م  لمال م ا

جلنف   األولن م  اليرو  ك ل األول: "علفيي هطا اليرو  ك ل الطب  كم. ا فالقنالل 
ةم   الم قهم  اللرب  نّصت 1949/  8/ 12للمال م ضلال ال  التم  األوضالع  م   ان 

اش فالقنالل  و تضم  األوضالع المشالر المال   الثالننم المشتركم أنمال  ي  هطي    اي ال
المال   األولن    ي  الملالز الل الميالم التم  لالض.   اسفت ال الشه ب   لي ال ةم

التياط الهلصريم   ض   األنقمم  وض   األجليم  واشلت ل  )و"   –اشستهمالرب 
كنال  الص ي ننم    سرائي."  قراراا  ال تبالر  سال قالا  المتل    األما  وق   يلت   لصرب 

كمال كّرس   وذله ةم ممالرست ال للي الشه ب ةم  قرير المصير   -لصريم(لركم  
الخالصم ال ولم  القالن    المتهاي  مبال ئ  واإل     المتل    األما   الله قالل  ميثال  

 248المتل  . ال   م والتهالو   ي  ال ول طبقالا لميثال  األما

 
القالن   ال ولم    -  247  نقر:  . سه  هللا  مر  سمال ي.   قرير المصير الينالسم لاشه ب ةم 

الجزائر    لا،تب   ال طلنم  المعسيم  المهالصر   ص  1986الهالم  م   57-  55م   ولمزي ن   .
الل المصير   و قرير  اإلنيال   لق    مك رك  ع.   روبرل  الج ع    التفصي.؛  نقر:  الهاللمم  قالم 

 ومال  ه هال. 55م  ص 2001 مال     – رجمم صال     راهنا        ار الفالرس لالشر  األر   

ةم    -  248 المتل    لألما  الهالمم  الجمعنم  الص ي ننم 1991/ 12/ 16 ل ت  قرارهال  ال تبالر  م 
م   م؛ وهم سال قمي  جب الت ق   ل هال ل1975/ 11/ 10ميالويم لاهلصريم الصال ر  ل ال  تالريخ  

عري  ة ا األسالس الهميي لاتلقنا ال ولم؛ لمزي ن م  التفصي. ةم مق مالل ر علال؛  نقر:  . جالسا 
   .523-521ملم  زكريال  مف  م الهاللمنم ةم التلقنا ال ولم المهالصر  المرجع اليال ي  ص 
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اللالجمم    الميالم  الملالز الل  ا تبالر  مال  هلم  بيالطم  نشالط   وه  
وقالن    ركالل التلرير  مثال م نزا الل ميالم  ولنم   فّيي  اي ال اليرو  ك ل األولل

 ومال  ه هال م   43اللزا الل الميالم ةم مجم  م  وم  ناللنم  خرم ةإ  الم ا   
اللقالمنم مل رجي   اليرو  ك ل األول ق  انف ل  ان نص ععك      ةرا  المقالومم 

 .249(1فقر   ال 43مف  م الق ال الميالم )المال    ةم

التي  البروتوكول اللحق األول   ( من44المادة )ما جاءت به    ؛مما يجدر ذكره هنا
 على أن: نصا 

لرب  ذا مال وقع ةم    (  سير43ُ هّ  ك. مقال . مم  وصفت ا المال   ) -1
 قبضم الخصا.

القالن    -2 المقال ا    ق ا    الملالز الل   عاتزم  ةم  التم  فيي  ال ولم 
المقال . الميالم   ي       ش  لرم  األلكالم  هطي  لق      ه    مخاللفم 

وذله  الخصا   قبضم  ةم  وقع  مال  مقال  ا   و     ه   سير لرب  ذا 
 مال  لص  ان  الفقر ال  الثاللثم والرا هم م  هطي المال  .  الستثلالء

المقال ا    للمال م الم نيي  ض  آاالر األ مالل اله ائنم      ميزوا  عاتزم -3
اليكال  ةم  مانم  الم  نفي ا     هج م  و  ةم  ا تبالك ا   نيي   الالء 

  يكريم. 
م اق  الملالز الل الميالم مال ش  ماه ةي ال المقال . المياح    مال وهلالك م 

اللل  نفي   ان  عبقن  ل ئطن ملتفقاال   صف  كمقال .       ميز  ةإن   المرو ب 
 هطي الم اق :  ريفم     لم. س ل   الاال ةم مث.

  الالء  ب ا تبالك  يكرب. - 

 
اإلنيالنم    -  249 ال ولم  القالن    م خ.  لن  الزماللم   التفصي.؛  نقر:  .  المر  م   لمزي ن 

 ومال  ه هال. 20م  ص 1997رال المه   الهربم للق   اإلنيال     نس  الفبهم الثالننم  ملش  
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الطبط -ب  ال قت  ذله  البصر   ال  م م  لاخصا  ان  مرئناال  خ ل   عبقن 
ا لاقتالل قيي.    هج م    الالء انش الل  لت زيع الق ال ةم م اقه ال استه ا ا

 250 ان      شالرك أن .
التي ساندت         المتحدة  فإن الواليات  الرغم من ذلك؛  الحرب   أثناءفي  وعلى 

بل  الغربية الثانية مختلف أنواع المقاومات الوطنية ضد االحتالل األلماني النازي؛
حكوماتها بمشروعية  وخاصًة  اعترفت  الجنرال ،  برئاسة  الحرة  فرنسا  حكومة   ((

مثاًل(( المقاو 251ديجول  تنكر حق  فإنها  فلسطين  ؛  في  العربية  الشعوب  على  مة 
 .252أعمالها "باإلرهابية"  العران ولبنان وتصف

 
250  - See: A. Cassese, “The Geneva Protocols of 1977 on the 
humanitarian law of armed conflict and customary international law”, 
UCLA Pacific Basin Law Journal, 1984, pp. 67-78. G.H. Aldrich, 
“Progressive development of the laws of war: A reply to criticisms of the 
1977 Geneva Protocol I”, Virginia Journal of International Law, Vol. 27, 
1986, pp. 693-707. 

ميراط رب  مرل ةرنيال  اللتجربم المرير  ليق ط ال ولم مر ي ؛ األولن  ل  سق ط اللقالم اإل   -  251
ةم  الم   ةرنيال   القنصر  1870/ 4/9ةم  ليلمال  خ.  اشلت ل  ذل  ةرنيال  ليث  جر ت  م؛ 

األلمالنم وميتشالري الش ير  يمالرك ) م ل   لمالننال( قصر اإلليزي ؛ ةقالمت لك مم ال ةالع ال طلم  
ةم   التم جرل  اشنتخال الل  قالن ننم  ه   لك مم  اا  ل لت  لن  واقعنمن   م   8/2/1871كلك ممن 

الثاللث األقاللنا الفرنينم  و خا ال هتار وجل  ي  ه      والم الثالننم ليلمال اجتاللت ق ال الراسخ  ر  
ضريح  وق   مالم  ويقالل  ن   وإميراط ري  لي ال؛  سبق   يمالرك  التم  ال،ر   ةب ال   سقفت  الريس؛ 

لك   ال رب  و قالم  ل ال؛  م النم  ةرنينم  لك مم  وزو    ي...وق   قالمت  لمالننال  ميرراا  مم  نال اي   
ةم   الجزائر  ةم  التم  شكات  الفرنينم  1943/ 3/6الجلرال     ل  ال طلنم  الاجلم  اسا  م   لت 

م؛  2/6/1944لاتلرير كلك ممن واقعنمن لفرنيال؛ اا  صبلت لك مم معقتم لاجم  ريم الفرنينم ةم  
م.  1945/ 10/ 21م  لتتل ل  لن لك مم قالن ننم ةم  26/8/1944وبه هال انتقات  لن  الريس ةم  

اللق قنم     نقر: اللايم  ملش رال  اليال سم   الفبهم  الهالم   ال ولم  القالن    المجطوب    . ملم  
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الخاصة   االتفاقيات والقرارات الدوليةفي    حركات التحررل  قانونياألساس    –ثامنًا  
 بحقون اإلنسان:

لهالم           اإلنيال   للق    الهاللمم  اإل     ةم    - ال  ا     -م  1948 ب م 
ةم   لمال م المق مم؛  ذ  هتير  قالن نم  نقالم  عت لن  الضرورب     م    عبالجت    ن  

الق ر  التمر   ان  األمر   لن  ن ال م  ةم  المرء  لع   ضفر  اإلنيال    لق   
لق   اإلنيال  ولي الشه ب ةم  قرير مصيرهال   قرل  والفغنال ؛ و فينقاال لمبال ئ

ةم المتل    لألما  الهالمم  رقا  1960/ 12/ 14 الجمعنم  القرار  اي والمته  1514م 
الخالص  ملح اشستق ل لألقفالر أن :   الإل     الميتهمر . و ممال جالء  والشه ب 

والينفر  األجليم  ل ستعبال   الشهب  األجليم   "    خضالع  واشست  ل  األجلينم 
ميثال  ويلالقض  األسالسنم   اإلنيال   للق    ويهرض   شك.  ن،الراا  المتل     األما 

ال وليي  لاخفر  وإ  ك.    ق يض   الا  و كان الا ملالولم  يت  ف جزئنالي م والتهالو  

 

الفبهم  259و  258م  ص 2007 يرول     الهالم   ال ولم  القالن    ال ةال   .  نقر:  .  لم      
ومال  ه هال. و نقر:  .  لين الجم.     425م  ص  2004الرا هم   ار الل ضم الهربنم  القالهر    

.  249م  ص  1963القالن   ال ولم الهالم  الفبهم األولن   ار الل ضم  القالهر      اش تراف ةم
اإلنيالننم   مهاللا  الريخ  وياز    .  . التفصي.؛  نقر: ه  التالريخ    –ولمزي ن م   ةم  الرا ع  المجا  

. نق ا    نيخم ال،تروننم ملش ر  ومتاللم 200الل عث   رجمم:  ي  الهزيز   ةيي جالوي   ص  
 ..www. Kotobarabia. Com ربنم:  ةم م قع كتب

والهقي     -  252 الهق    ا انم  الص ي نم  ا  األمريكم  التلالل   زكرياال   ملم   جالسا   نقر:  . 
لا،تالب  الهالم  اش لال   الصال ر      الينالسم   الف،ر  مجام  ةم  ملش ر   مف لم  والملفهم؛  راسم 

الهشرو   خريف   اله    ال نملم 2004الهرب؛  ةم  األمريكم  اللاا  مر ،زال  وكطله؛  لثلال؛  م. 
اله   الرا ع م  مجاام اللقنقم ))   ان الهالل ا )) نشب  سال  م و الريخ  س  ((؛  راسم ملش ر  ةم 

 م. 2004ها الم اةي آذار/ مالرس 1425مجام  امنم ملكمم  ص ر    جالمهم   رار((  مالرم 
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األما مقالص   مع  مال   تهالرض  لقفر  اإلقانمنم  والي مم  ال طلنم  المتل    ال ل   
 253ومبال ئ ال. 

الطب  قرر  ب  ك. الت ل ألراضم  ب    1960تاريخ    1514القرار رقم   -
المتل  ؛ ويلص  ان    هب  األما  ميثال   الشه ب ه   خ ل  مبال ئ  م  

 اللك مالل التم  تل،ر ل طا اللي.   انم ك. 
الشه ب ةم سيي.  الطب  قرر  ب  نضالل   1973تاريخ    3103القرار رقم   -

ال ولنم  لي   المشروعنم  وكرس  قرار  المصير؛  ةم  قرير  لق ال؛  اقتضالء 
 ال،فالح المياح؛  ير اإلقرار  شرعنم لركالل التلرر ال طلم. 

 الدولية لحركات التحرر الوطني: االعتراف بالشخصية القانونية  -عًا تاس

الدولي   الفقه  من  جانٌب   _ هي من   -يرى  الوطني؛  التحرر  حركات  أن 
األ خاص الدولية االنتقالية وهو قول يتعارا من الناحية القانونية والدستورية،  
مع فكرة نشأة الدولة والحكومات عبر اآلليات الوسائل الديمقراطية؛ وبالتالي نحن 

نب وال  نشايع  في  ال  دولة  هي  إنما  الوطني  التحرر  حركات  بأن  القائل  الرأي  ايع 
تكون  أن  إما  الدولية  فالشخصية  انتقالي  دولي  أنها  خص  أو  التكوين  طور 

تكون؛ ألن حركات التحرر الوطني ـ   كاملة منجزة معترف بها مرة واحدة وإما أالَّ 
القانون الدولي بتقديرنا ـ أ خاص دولية قائمة بذاتها معترف بها بموجب قواعد  

العام؛ التي خاطبتها بشكل منفصل عن باقي األ خاص الدولية، وهذه الشخصية  
في   الشعوب  ممارسة حق  الحركات من  تلك  لتمكين  القانونية  الناحية  قائمة من 

 .254تقرير مصيرها؛ بحسبانه وسيلة في سبيل تحقيق ذلك الهدف

 
253 - See: Rainer Arnold: Editor,  The Universalism of Human Rights, 
Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 2013, pp 33-46. 

المفي  الل    -  254 المهالصر   ع ا   ال ولم  المجتمع  قالن     نقر:  .     المر   نيم  
الجزائر    ص  1988الجالمعنم   ال ولم:   259م   المجتمع  ميروك   وضبال   و .  ومال  ه هال. 
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الجمع  الصال ر      ال ولنم  القرارال  ةم  وق   س مت  هض  الهالمم  نم 
اللقبم الطهينم لل  ض الهاللا الثاللث؛ ةم  و  ةتر  قنالم لركالل التلرر ال طلم ةم 
م     ر  اه  وله.  المياح؛  ال،فالح  ممالرسم  م   ال  يلنم  و مريكال  وآسنال   ةريقنال 
القرارال   وال اقع     اه  اشستهمالر   قرار  صفنم  الميمن  الش ير  القرار  القرارال 

 ان الشخصنم ال ولنم للركالل التلرر ال طلم   ير اإلقرار ل ال   استل ل ا مبال ر  ا
 مبال ر  اللق   ذال الفال ع ال ولم؛  مال ةي ال  اه اللق   الملشعم له قالل  ولنم 
م    الطب  األمر  ال ولنم؛  والملقمالل  األخرم  ال طلنم  التلرر  ولركالل  ال ول  مع 

لنم  فريي وير مبال ر؛ م   لتاه اللركالل  مكالننم المشالركم ةم وضع الق ا   ال و 
خ ل الر   ان م  عرم نقصالا ةم الشخصنم القالن ننم لتاه ال،نالنالل ال ولنم  ويتبع 
واقهال ا  واشلتزام   ال  القالن ننم  القال     وضع  التلرريم  اللركالل  مشالركم   مكالننم 
قالن ننال ا آخر؛ عتجان م  خ ل ا تبالر اللركم ممثام ل،نال   ولم ل  لق   وواجبالل 

 255الشهب الطب عتمتع  شخصنم  ولنم  ائمم.  وه 

المقام؛   هذا  في  به  التذكير  الجدير  الفلسطينية ومن  التحرير  بمنظمة  االعتراف 
لها وأصبح  الفلسطيني؛  للشعب  وحيد   الجمعنم   كممثل   رعي  ةم  مراقب  مقه  

م؛ و الركت الملقمم   طي الصفم ةم ك. الل وال  1974الهالمم لألما المتل   سلم  
الرير المتهاقم  اللشر  األوسط  لت مقام األما المتل  ؛ وكال  ل طا  باير كيير والتق

 

والتف ر واأل خالص   الجزائر  -األص ل  الجالمعنم   المفي  الل  الثالنم   ع ا   م  1994   القيا 
 ومال  ه هال. 452ص 
وير    -  255 الميالم  اللزا الل  ةم  الم ننم  واألعنال   الم نيي   لمال م  رقنم   ا ريم    نقر:  . 

 . 51م  ص 2001ه 1412ال ولنم  القالهر   جالمهم  ي   مس  رساللم  كت راي  
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 ان ق ر  ملقمم التلرير الفايفيلنم ةم اليهم  لن  لقيي  ه اة ال الينالسنم  وكال   
 256ل طا اش تراف  ار  ان  ، ي   رعنم لاملقمم  مالم الشهب الفايفيلم. 

 ني: حقون والتزامات حركات التحرر الوط -ًا عا ر 

الميعولنالل   م   التلرر   صف ال   خالصال ا  ولنم  تمتع  ق ر     لركالل 
الخالصم  لقروة ال  ونقرا ا  وال اقع  ال ولنم؛  والملقمالل  ال ول  م اج م  ةم  واللق   
ةإن ال ش  اتزم م  ليث المي    يالئر اشلتزامالل ال اجبم  ان ال ول؛ ولطله ش  تمتع  

 ب    اإلقرار ل ال  اللشخصنم ال ولنم؛ ه  ةم   يالئر اللق   التم  تمتع   ال ال ول؛  
ةم  ل ال   ال  المهترف  ال ولنم  القالن ننم  التي ي ل  ا تبالرب  كف.  األمر  قرار  واقع 
الجمال م ال ولنم؛ ويلتج    اش تراف  اللشخصنم ال ولنم للركالل التلرر ال طلم  

 ال اللضاللنم؛  مجم  م م  ال اجبالل واللق   الشرعنم " القالن ننم " التم   زم لنال 
لشهب  ممث ا  رعنالا  ال ولم   صف ال  التهالم.  ل ال    اب  كمال  فتح  كفالل ال  و ي . 

 م: ب و تمث. هطي اللق   أنمال   257 ميتهمرن وُمينفرن  ان .

 حق حركات التحرر الوطني في مبا رة الكفاح المسلح:  -1

األمم    قرارات  من  العديد  إلى  المسلح  كفاحها  في  التحرر  حركات  تستند 
بكافة  المصير  تقرير  تحقيق  أكدت على  رعية نضالها من أجل  التي  المتحدة؛ 

{ القرار  ومنها  الصادر  2105الوسائل؛  بشرعية 1965/ 12/12{  المتعلق  م 
{ والقرار  الوطني؛  التحرر  أجل  من  الصادر  2548الكفاح    م 11/12/1969{ 

 
فيلنم:  نقر:  .  ي  الهزيز ملم  سرلال   مق مم ل راسم ال ولم الفايلمزي ن م  التفصي.؛   -  256

  58م  ص  1988 راسم ةم قرارال األما المتل   والقالن   ال ولم   ار الل ضم الهربنم  القالهر    
 ومال  ه هال. 

257- See: Heather A. Wilson, op, cit., pp 45-54. 
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المتعلق بتطبيق اإلعالن حول منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة؛ وكذلك 
{ 3103{ والقرار }2787م؛ والقرار }1970{ لعام  1678{و }2708القرارات }

 م، ويظهر مضمون الكفاح المسلح من خالل الجوانب التالية:1973لعام 

مقرونال ا  - التلرر  لركالل  الطب  خ ض   المياح  ال،فالح    الللروب لا  ه  
القالن     األخير ؛  .  ضم   ل طي  الملقمم  ومر بفال ا  اللشروط  التقاي  م؛ 

 ال ولم ق ا   خالصم واستثلالئنم  لقا  م جي ال لروب التلرير.
   استهمالل الق   الميالم ةم اله قالل ال ولنم  هتير  مرا ا ملالأنال ا لاق ا     -

واس كقال     المم؛  المتل  ؛  األما  ميثال   هطي التم  قرهال  تثلالءا ا  ان 
القال   ؛ جالء استهمالل الق   م   ج.  صفنم اشستهمالر  و ،رس ذله ةم  

م الطب  ك   ان  ن  ش  مك      1974{ لهالم 3314قرار الجمعنم الهالمم }
 مس ا  هريف اله وا  ا اللي ةم  قرير المصير واللريم واشستق ل وذله 

 .258 الستهمالل الفر  الميالم ليب مف  م القرار" 
ةم   - مهترف  ال طلم؛  التلرر  لركالل  الطب  خ ض   المياح  ال،فالح     

جلنف   ا فالقنالل  وباللتاللم  لفيي  ان   اإلنيالنم   ال ولم  م؛  1949القالن   
اللالظمم   اإلنيالننم  الق ا    م   شستفال     ضالئ ال  مبال ر  وير   شك. 
الالي  اليرو  ك ل  ةم  اللص  ور   ان   لمال  ال ولنم؛  الإلضالةم  لاملالز الل 

 م . 1977ول ش فالقنالل جلنف لهالم  األ
{ القرار  لهالم  3103وق   ك   المتهاقم  اللمركز 1973{  الخالص  اللمبال ئ  م 

واألنقمم   واألجلينم  اشستهمالريم  الينفر   ض   علالضا    الطع   لاملالربي   القالن نم 

 
لمزي ن م  التفصي.؛  نقر :  . لاالزم ملم   تاا  قالن   اللزا الل الميالم ال ولنم  الفبهم   - 258

القالهر  ص  1994    األولن    ال ولنم    الملالز الل  الراوب     راهنا  جال ر.     ومال  ه هال.  35م  
 . ومال  ه هال 1100  ص م 1987    ا    الي م   ار مفبهم
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مل ال   مال  هاي  الخص ص  وج   و ان  ال،فالح   و رعنم  الهلصريم؛  ان  لقنم 
الن ال مشرو م ومفال قم  لروب التلرر التم  ق م   ال لركالل التلرر ال طلم؛  ليب 

 ية: ت{ المبادئ الخمسة اآل3103ويتضمن القرار }لق ا   القالن   ال ولم؛ 

ا لروب   -أ ال طلم  التلرر  التم  ق م   ال لركالل  ا  التلرير     لروب 
 مشرو م ومفال قم لاقالن   ال ولم.

    قمع لركالل التلرر ال طلم    ع  لاياا واألم  ال وليي  .  -ب
ممال   -ت الملالرب    جلنف   يتفي   ا فالقنالل  ومالقال  ال  1949ضملت   م 

 ويجب  اي ا الترام ال. 
  هتير المر زقم المشالرك   ةم قمع لروب التلرر ال طلم مجرمي .  -ث
 259علتج    انت الك هطي المبال ئ قنالم  و ن  ض الميعولنم ال ولنم.  -ج 

 حق حركات التحرر في تلقي المساعدات:  -2

ةم  ال طلم  التلرر  لركالل  ميال     ض    كالل       رعنم  نضالل ال 
اشستهمالر والينفر  األجلينم؛ هم م  األم ر التم  ك ل  اي ال الملقمالل ال ولنم 
ةم اله ع  م  قرارا  ال  التم طايت م  ال ول  إللالح  ضرور   ق  ا اله   وم  ع   
وير  رعنم    اشستهمالريم  ال ول  ميال     ا تيرل  وق   اللركالل؛  لتاه  الميال    

{  2105القرارال ال ول  ضرور  اشمتلالع  ل ال م  ذله القرار }وباللتاللم طالليت  اه  
ال ول  1965/ 12/ 20 والطب  فاللب  اشستق ل   ملح  المتهاي  تفييي       م 

 
259 -See: Antônio Augusto Cançado Trindade, International Law for 
Humankind: Towards a New Jus Gentium,  THE HAGUE ACADEMY OF 
INTERNATIONAL LAW MONOGRAPHS, Volume 6, MARTINUS 
NIJHOFF PUBLISHERS, The Hague Academy of International Law, 
2010, pp 58-69. 
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لا ول  الميال     المتل  ؛  الشمتلالع     ق  ا  األما  ةم  المتخصصم  وال يعالل 
 الميتهمر  م مال كالنت.

 { القرار  أهمها  من  كان  القرارات  من  بحزمة   ذلك  {لعام 2446وتأكد 
1968 { والقرار  لعام  2548م   }1969 { والقرار  لعام  2625م  إذ  1970{  م، 

الوطني  التحرر  لحركات  المساعدات  تقديم  و رعية  بحق  جميعها  اعترف 
النقدية  المساعدات  على  أساساً   تنصب  المساعدات  فكرة  كانت  وإذا  ولشعوبها، 

لمادية منها بالنسبة للمنظمات الدولية خصوصاً ؛ فإن غيرها من المساعدات ال وا
تقل أهمية وفائدة ولكنها تواجه الكثير من الصعوبات والتعقيدات خاصة في حالة  
المتحدة غامضة وغير محددة  العسكرية؛ حيث نجد أن قرارات األمم  المساعدات 

ساعدة ضرورية لحركات التحرر في هذا المجال، ذلك أنها تنص على تقديم كل م
من أجل االستقالل دون تحديدها، بينما تعدد أنواع المساعدات التي يجب على 
الدول و المنظمات الدولية أن تمتنع عن تقديمها للدول المستعمرة كالمساعدات 

 .260االقتصادية والعسكرية 

الل    القالن   ال ولم ش علص  ان  لريا  ق  ا الميال    الهيكريم للرك
التقاي  م  التلرر  ان وج  التل ع ؛ وإ  وج  مال  ملع ة   نال ع م  ة،ر  اللروب 
ةاللصام   التلرير  للروب  ةي ال؛  مال  اللليبم  ال ير  و  م   خ.  اللنال   التم  هرف 
انه ام   م   وانف قال  ال ولنم   صفت ال  هم  التقاي  م  التم  ربف ال  الللروب  ال لي   

واللروب  التلرير  لروب  الق ل  ن   يمح  ميال      اله قم  ي   التقاي  م؛  مك  

 
ومال  ه هال  و .  المر الزماللم  مرجع   263ع سال ي ص   .     المر   نيم  مرج   نقر:  -  260

لمزي ن م  التفصي. ةم هطا الشب ؛  نقر:  .  .  ي  الهزيز سرلال   و   ومال  ه هال.  81سال ي  ص 
اإلطالر القالن نم للق   اإلنيال  ةم القالن   ال ولم: المصال ر واللق    الفبهم األولن  القالهر    

 ص   مرجع سال ي  ال ولنم   الملالز الل  الراوب     راهنا  جال ر.   ومال  ه هال.    342م  ص  1987
122 . 
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المتل  ؛  األما  الصال ر      القرارال  لمضم    التلرر  يكريال ا  فييرا ا  لركالل 
التهالم.   والم لظ     لفينهت ال   ال  ا  و   ل ع ن  ك.  ن اع  والتم  يمح  تق  ا 

مقي لم    ال ولم لا ع   الميال    ولا  مله ال ةم لاللم وج  هال ممال  جهالال نق ل  ن ال 
؛ لطله نيتفنع الق ل    سك ل القالن   ال ولم ل ل هطي الم ض ع؛  فير  ضملنال ا
لصاللح لركالل التلرر ال طلم؛ وم  ذله الميال  ال الهيكريم التم ق مت ال ك بال 

م  طرف األما   ُ   ر  ن  ش ليث   خات  يكريال ا ولا  ي لن اللركم الشهينم لتلر 
 261 المتل  .

 الوطني في إبرام المعاهدات:حق حركات التحرر  -3

خاللها   من  تظهر  واسعة  فعلية  بسلطات  الوطني  التحرر  حركات  تتمتع 
دولي أنشكأ خاص  التي  األهداف  مهامها  تبا ر  لها ئ ة  ويعترف  أجلها  من  ت 

التحرر  إن حق حركات  معها؛  الدولي  التعامل  المعاهدات من خالل  إبرام  بأهلية 
إبرام   في  مضمون  الوطني  ويختلف  الدولي،  التعامل  في  مكرس  المعاهدات 

التحضير  معاهدات  مثل  مصيرية  معاهدات  تكون  فقد  تبرمها:  التي  المعاهدات 
سنة    ؛لالستقالل في  ايفيان  اتفاقيات  التحرير  1962مثل  وجبهة  فرنسا  بين  م 

أيلول    ،الوطني الجزائرية الموقع عليها في  بين جبهة 1974واتفاقيات لوزاكا  م 
حيث تم تحديد االستقالل في حزيران    ؛موزمبيق وبين البرتغالفي تحرير الوطني  ال

نعد    ،م1975 أن  منظمة  من  ويمكن  بين  أوسلو  اتفاقيات  أيضاً   القبيل  هذا 
 262.إسرائيل التحرر الفلسطينية و 

 
261 -See: Antônio Augusto Cançado Trindade, op, cit., pp 22-34. 

مفي  ملم     الب  القالن   ال ولم الهالم ) المصال ر واأل خالص(  الفبهم اليال سم    نقر:  .    -  262
القالهر     الل ضم الهربنم     جال ر .   نقر:  لمزي ن م  التفصي.؛  و  ومال  ه هال.  244ص    م,1989 ار 

 .ومال  ه هال 123 ص  مرجع سال ي ال ولنم   الملالز الل الراوب    راهنا
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ال ولم  مع  المقر  مهاله ال  ال طلم  لن   رام  التلرر  لركالل  كمال  اجب 
ل الهيكريم التم  يرم ال لركالل التلرر أنمك  اإل الر  المضنفم ل ال   مال المهاله ا

ا فالقنالل   لن  الصاح ومهاله ال الي م   اللليبم   لن مهاله ال وق  القتالل وال  نم و 
" ا فالقنالل  ولنم مع ملالربي  ولنس ؛   هض ال،ّتالب    هال هالتم  وق   ط   اللالر  
معقتم    مع   خالص  وليي  خالصم  ن ال  مهاله ال  ولنم  م   طالر  ولطله  خر  

الي م. ال ص ل  لن  لالرب  و  زائام  مال  الله     للاللم  مهاله ال    وملقمم  و مال 
 م مهاله ال  ولنم  لت ب  ان  م ر  يكريم و خرم سنالسنم ميتقيانم  ة  ؛الي م

 263كتلقنا اله قالل الينالسنم الميتقيانم  ي  الفرةي . 

 حركات التحرر في حضور اجتماعات المنظمات الدولية: حق  -4

حركات  ممثلي  أو  أعضاء  مشاركة  إمكانية  في  يظهر  الحق  هذا  مضمون  إن 
إليها  األجتماعات أو  االالتحرر الوطني في   التي تدعو  الدولية؛ عمال  المنظمات 

عدو  تنشأ  لكي  يؤهلها  الوضع  هذا  الدول  اً دمثل  مع  الدبلوماسية  العالقات   ، من 
حصل بالتالي على اعتراف دولي واسع، كما أن هذه المشاركة المبا رة تجعلها وت

، وتصفيته، وبالمتغيرات المستجدة في أكثر صلة بالمواضيع المتعلقة باالستعمار
 264.التنظيم الدولي

وق  سيي    سملت الجمعنم الهالمم لألما المتل   ل ة   لركالل التلرر  
اليال سم ةم  الاجلم  ا تم ل  الهلصرب  كمال  التمييز  ال طلم  اللمشالركم ةم   مالل 

 
263  - See: Oliver Dorr& Kirsten Schmalenbach Editors. Vienna 
Convention on the Law of Treaties A Commentary, Springer Heidelberg 
Dordrecht London New York, 2012, pp 673-685. 

المصير ةم ض ء    -  264 الفايفيلم ةم  قرير  الشهب   نقر:  . ليالم  لم  هل اوب  )) لي 
اليلم   واألربه     اليال ع  المجا   ال ولم   لاقالن    المصريم  المجام  الج ع ((   الهاللمم  اللقالم 

 . 136 -128م  ص  1991اليال هم واألربه   
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التم  هترف   ال طلم  التلرر  المراقب للركالل  الهالمم   صنم  ملع مركز  الجمعنم 
 و كاتالهمال  وق  نصت الفقر      ال ملقمم ال ل   اإلةريقنم  و جالمهم ال ول الهربنم

الثالننم م  قرار الت صنم  مال عام:  فاب مر   خرم  لن ال ول المهلنم     ملح وة   
لركالل التلرر ال طلم التم  هترف   ال ملقمم ال ل   اإلةريقنم  و جالمهم ال ول 

كاتالهمال التي ي ل     الهربنم  و  ال ولنم  الملقمالل  ةم  المراقب  مركز  ل ال  والتم 
ةم  والم ةيلال  ا فالقنم  أللكالم  وةقال ا  شضف   ال  م الم ال  ال زمم  واللصالنالل  زا ال 

 . 265 مثي. ال ول ةم   قال  ال مع الملقمالل ال ولنم ذال الفال ع الهاللمم 

 حق حركات التحرر في إقامة العالقات الدبلوماسية والقنصلية:  -5

 مالا. ةم    ؛  ال  المتنالزالن   م تمتع لركالل التلرر ال طلم ل م ال ول المهترة
ةي ال  ا مالسيي  وةي مهاله    لاممثاي   الممل لم  واللصالنالل  اشمتنالزال  لال  ي واللييت ال 

واسهم   ؛م1961 وميالئ.  اللركم  مكالننالل  ملح   ضالء  خ ل  م   هطا  ويق ر 
كمال   266لتي ي.  لقا ا ةم ال اخ. والخالر  وممالرسم نشالط ا الينالسم واإل  مم  

كمال      المهترف   ال  ال ول  ةم   اصا  ال ائا  لاتمثي.  مكال ب  ةتح  لي  ملل ال 
الميتضن ال ول  مع  لقنقنم  التلرر  قنا   قالل   ا مالسنم  والبهثالل لركالل  فم 

المهترف   ال    لا ول  اللالل و ال  ا مالسنم  هطي  ةم  ال طلم  التلرر  لركالل  ممثا  
اليفراء ل ا  رجم  التلرر      ا مالسي    للركالل  ال  ا مالسنم  اله قالل  و ختا  

الطب  ق م  ان  األسالس  ليث  م   ال ول؛  ال طلم  البهثالل        أل   نقرا ا 
قالئمم  ان  سالس ال ول  ل طي  والجلينم     ال  ا مالسنم  التلرر   الينال    لركالل  مال 

 
 ومال  ه هال. 426 نقر:  .     المر   نيم  مرجع سال ي ص  - 265

266  - See: Janne E Nijman, The Concept of International Legal 
Personality: an Inquiry into the History and Theory of International Law, 
Cambridge/The Hague, Asser Press, 2004, pp 55-65.  
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كطله ةإ   سالس  هالما ال قالئا  ان  را   ال ولم المضنفم   ؛ل ال هطي الخصالئص   ةانس
   267 و ان طينهم اش تراف الممل ح ل ال.

  

 
267- See: Heather A. Wilson, op, cit., pp 65-76. 
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 املبحث اخلامس 

 القوى الدولية الفاعلة  

 ول املطلب األ 

 املنظمات الدولية غري احلكومية 

عدد   ازدياد  الدولية يمثل  العالقات  أوجه  أبرز  أحد  الحكومية  غير  المنظمات 
تكنولوجيا   مجالي  في  بالتحسينات  جزئيًا  المقترن  المتزايد  فالترابط  المعاصرة. 
والمجموعات   والوكاالت،  المنظمات،  آالف  إنشاء  في  ساهم  والنقل  االتصاالت 

أجر  يتلقون  عامًا،  منصبًا  يشغلون  ال  أفراد  من  تتألف  وهي  أو  المختصة.  ًا، 
ومن ضمنها   الموضوعات  من  واسعة  بطائفة  ويلتزمون  أجر،  دون  من  يعملون 
الثالث، والحد من  العالم  الحاجات األساسية في  البيئة، وتحسين مستوى  حماية 
نيران  فيها  تشتعل  التي  للمناطق  والدواء  الغذاء  وتأمين  اإلنسان،  انتهاك حقون 

ة. وال يمكن إغفال أن هذه المنظمات الحرب، والدعوة الدينية، وتعزيز قضية المرأ
   268تقيم  بكات وصالت معقدة بين األفراد في العالم أجمع.

 ق ل اللكمم التقاي  م    هطي ال،نالنالل االن يم  اللليبم  لن  راسم اله قالل 
ال ولنم. ول،  م  الصهب األخط   طا الر ب. ة،ثير  هم الملقمالل وير اللك منم  
التم  مث. ق   سنليب ل ال ليالب  ةه     ضالئ ال هالئ.  وميزاننال  ال ضخمم  وهم  

. مهاللم ال. لطله   ق ض التهالم. مع  تمتع  يافم التباير ةم سنالسم اللك مم وصق
التمالل  ف ا  ال ولنم  اله قالل  م   هالمشم  وج   الملقمالل  ان  سالس  ن ال  هطي 
 بايرهال  ف مالا كالم ا.  اللروا م     الملقمالل وير اللك منم  مث. مف  مالا  سالسنالا  

 
 نقر: مالر   وريفيثس  يرب  وكالشهال   المفالهنا األسالسنم ةم اله قالل ال ولنم   رجمم    - 268

 . 400م  ص 2008وإص ار: مركز الخانج لأل لالث    م  اإلمالرال الهربنم المتل    
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ةم مصفالالل اله قالل ال ولنم  امم ا فال   امم ضعي. ل ل المعنالر الطب عتا  
سالس   ل ع  الملقمالل التم علب م  صلنف ال ضم  الملقمالل وير اللك منم  ان  

و اه التم ش علفيي  اي ال هطا التصلنف. أباللليبم  لن  هض ال،تالب   لفيي  ان 
ك. ملقمم  ير الل و  الق منم لا  قا  ولم  إنشالئ ال صفم الملقمم وير اللك منم.  

لتم  ملح الميال  ال  ومجم  الل و ان هطا األسالس   ل ر  الملقمالل اإلنيالننم ا
الييعم    ةم  عو   والهالما    (الا بم)   الضالوفم  والمجم  الل  اإلنيال    لق   
الجلينالل   المته     والشركالل  الج ع     اشجتمالعنم  واللركالل  الم لنم   وال يعالل 
والملقمالل اإلجرامنم واإلرهال نم  والمجم  الل ال علنم واإلالنم ةم قالئمم الملقمالل 

   269  للك منم.وير ا

ةتمث.  آخري    المصفاح  اللليبم  لن  هطا  استهمالل  ل و   و ضيي 
الملقمالل وير اللك منم  ب ج م  ال ر  لال و  الق منم  ش  ب م الربح  وش   اةع 
   الهل   و  اةي  ان مي     م الت خ. ةم  عو  ال ول الملانم  و قنا   قم  

ووكالش  ال.   المتل    األما  هطا  وانقم  ملقمم  الر ب   قتصر  هطا  م   وانف قالا 
المف  م.  هطا  للال   م  قم  وباللتاللم  تضح  اإلنيالننم   الملقمالل  المصفاح  ان 
التمييز  ي   واةع  ةم  المصفاح  هطا  ةم   ضنح وم ض  ال لي    الفريقم   ،م  
مختا  الملقمالل وير اللك منم  ش سنمال  اه التم  متاه  فاهالل لنال  م  اللمنم  

وا ج م   ج م  م   م   الطا نم  المصالم  وه   رئنس  التم  لرك ال  اةع  لملقمالل 
 خرم. ةتلفيي م اصفالل الفعم األولن  ان ملقمم الصايب األلمر  وملقمم الهف   
ال ولنم  وجنش الخ ص  و وكيفالم  وكير  ووري   نس  وملقمم  طبالء    ل و . 

 
اكتيال  ال    - 269 آلنالل  اللك منم  وير  لاملقمالل  المهل يم  الشخصنم   (( جمي.         نقر: 

ملش ري  ةم  وانقضالءهال((   لثي  الييت 25/12/2013  ع م  الزيالر   ومتالح  تالريخ  م  
الشال كم:  2017/ 20/5 اإلنيال   ان  للق    الهربنم  الاجلم  م قع    www.achr.nuم  ان 

www.achr.eu 
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 ال كنالنالا وال اا  ةم  ويتمث. ه ة ال  اللمهلن الشالم. ةم  ليي   وضالع البشريم  صفت
لي   لفيي م اصفالل الفعم الثالننم  ان الشركالل المته    الجلينالل  وال،ثير م   

 270  الملقمالل الخالصم.

لقد سال الحبر الوفير حول تأثير المنظمات غير الحكومية في العالقات 
أن  الرغم من  أواًل، على  الخصوص:  الذكر في هذا  تستحق  نقاط  الدولية. ثالث 
المنظمات غير الحكومية هي عبارة عن جهات مستقلة ذاتيًا إال أن الكثير منها 
يعمل عن كثب مع منظمات حكومية دولية أنشأتها دول بغية ترويج مصالحها، 
وأبرزها منظمة األمم المتحدة باإلضافة إلى صندون النقد الدولي، ومنظمة البلدان 

للنفط) األ (OPEC  المصدرة  واالتحاد  األطلسي وروبي،  ،  حلف  مال    ومنظمة 
(NATO: North Atlantic Alliance Treaty Organization)  ويمثل  ،

المنظمات   بين  االتصاالت  سياسة  بكة  تتميز  أفراد.  ال  دواًل  جميعًا  أعضاؤها 
مجاالت   في  سيما  ال  بفاعليتها،  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولية  الحكومية 

  271حقون اإلنسان والتنمية. 

الملقمالل وير اللك منم التم  تمتع  اللخير  ةم  مٌّ    الينال ؛   َّ  لها  ول 
و يانم ال اإلوالام  و  مالل  الميال  ال     الإلضالةم  لن  جمنع  كثير  ال ت     بمي  

نشالطالل   ال ولنم  م ي.  اللك منم  الملقمالل  و لايا ال   يلمال  عم   المها مالل 
نص   ال طلنم  اللك مالل  المثالل     ا  سيي.  ةهان  اللك منم.  وير  الملقمالل 
ميزاننم ملقمم  طبالء    ل و   قريبالا.  الإلضالةم  لن    الملقمالل وير اللك منم 

اشنتقالل  هم ملقمالل لنال  م سنالسن  قال ر   ان  مال  هلم  ن ال  األلنال    الا ةم  كثر 

 
 . 401 نقر: مالر   وريفيثس  يرب  وكالشهال   مرجع سال ي  ص  - 270

271 - See: R. St. J. Macdonold, “Fundamental norms in contemporary 
international law”, Canadian Yearbook of International Law, Vol. XXV, 
1987, pp. 115-128. 
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الميال      و بمي   المتلالز م   الفصالئ.  مع  الص ل  وإقالمم  القتالل   ملالطي   لن 
مي     م   انت الك  م   و   ممالاام  ال ول  نجالز   مالل  وش  ي .  ان  لام نيي . 

مفي اا   اللك منم  وراا  وير  الملقمالل  األسبالب   ع ب  ل طي  اللليبم  لن الت خ.؛ 
ال ول؛ ويصح الق ل    الملقمالل اللك منم ال ولنم  يت .  ان نل  متزاع  مكالنم  
الملقمالل وير اللك منم الفري  . و ج ر اإل الر    ان سيي. المثالل   لن    نيبم  
لجا الميال  ال األجلينم األوروبنم الم زع م  خ ل الملقمالل وير اللك منم ق  

 272  .1994و  1990المعم  ي  الهالمي   م ة 67 لن   42ار فهت م  

وفي الوقت نفسه، تمارس بعض المنظمات غير الحكومية الضغط على  
مع   التعامل  وأكسون  مثل  ركتي  ل  النفط  على  ركات  فيتعين  مثيالتها. 
المناهض  اللوبي  قطع  مشابه،  نحو  وعلى  بيس.  غرين  منظمة  في  النا طين 

ا في  طوياًل  العالم  وطًا  حول  ممارسات  للتدخين  حول  التبغ  ستجواب  ركات 
التسويق الخاصة بها. وتتمكن المنظمات غير الحكومية من أداء مهامها بالضغط 
على السياسيين، وفضح الممارسات الفاسدة من خالل اإلعالم، وحشد الجماهير 

 273وتنظيمها. 

 االننالا   لالجج  هض الهامالء قالئاي     الملقمالل وير اللك منم ق   صبلت جزءاا  
الياللم.  ال ولنم  لن  رجم    مجتمهالا م ننالا  اللمنالا  ق ر  ان  م مالا م  الص ر  
كيم ب ليتنالا   طال هالا  م اقف ا  ال ولم   تخط  الميت م  األةرا   ان  عتفال .  ةفنمال 
ويتضالءل  ميك ا  ينال   ال ولم. ة . نيتلتج م  هطا    الملقمالل وير اللك منم 

 
 مرجع سال ي.  نقر: جمي.        - 272

273 - See: Gerald M. Steinberg Anne Herzberg and Jordan Berman, 
Best Practices for Human Rights  and Humanitarian NGO Fact-Finding, 
Nijhoff  Law Specials, VOLUME 78, LEIDEN • BOSTON, 2012, pp 33-
48. 
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مالمالا. ةفنمال   عر آشف الملقمالل وير اللك منم   مر   ريجالا سافم ال ولم؟ لنس  
  مالل ال لرأنالا ل ل الهاللا   مث. هطي الملقمالل  ان الصهي  الهاللمم    اا ضعي ا 

 274م  األةرا . 

 ثاني ال   املطلب 

 االحتكارات الغربية عابرة القارات ) الشركات متعددة اجلنسيات( 

الشركات متعددة الجنسيات(( ظاهرة أصبحت االحتكارات الغربية عابرة القارات ))  
واضحاً  حضورها  وبات  المعاصر  الدولي  التنظيم  في  كبير    ومؤثراً   بارزة  بشكل 

تعد بل  النمو  تسيير في طور  التي  تلك  النامية و  الدول  في  حضورها    ىخاصة 
إلى بعض الدول التي قطعت  وطا كبيرا في النمو االقتصادي و أصبحت تعد من 

 . االقتصاديات الواعدة

إن االحتكارات الغربية في التنظيم الدولي المعاصر تشبه الشركات القديمة، التي  
بل  والسابع عشر،  السادس عشر  القرنين  لالستعمار خالل  المميزة  األداة  كانت 
حتى نهاية القرن التاسع عشر. فقد منحتها الدول االستعمارية جزءًا من السلطة 

القوات توظيف  من  مكنتها  إذ  والقيام   والسيادة،  الضرائب  وفرا  العسكرية 
باألعمال اإلدارية. ونجد اليوم االحتكارات الغربية أكثر استغالاًل لدول العالم الثالث  

  275من أسالفها في عهد االستعمار القديم.

كثيرو    وأن   ،   ععك   اشنيثال    ةم  انيثي  و      ق   ك كينالا  لي   اقتصال اا     
اشقتصال  م   لإل ار   الملانم  اشسترا نجنالل  اا  وم   المتميز    الق منم  اشقتصال ال 

 
 . 402 نقر: مالر   وريفيثس  يرب  وكالشهال   مرجع سال ي  ص  - 274
ةم    - 275 المهالصر:  راسم  ال ولم  التلقنا  ةم  الهاللمنم  مف  م  زكريال   ملم   جالسا   نقر:  . 

 . 463  ص مرجع سال يالهاللمنم  اله قالل الج لنم لمي   الميالوا  ةم الينال   وةايفم اللك مم 
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الق منم وير مفال قم لمقتضن اللالل   ان نل  متزاع    كمال ععك و     اشقتصال   
األسالسنم ةم  علالمنال    الهاللا  صبح  ولنال  ال، كينم ةم  الي    ق م  ووايت  ان     

الت ير ال،يرم أن   الفال ام الرئنيم  وق م  القال ام لاتلكا   ةبصبلت  لالصري  وير 
التم ش وشء   الجلينالل(  الشركالل مته     القالرال )  ال ربنم  ال ر   هم اشلت،الرال 
 ل هال ألب  ولم ق منم  والتم  تخط م قه ال ةم  ب مكال  م  س   ال، كب ليبمال 

 ان  المصالم.   م

و ان الروا م     اشلت،الرال ال ربنم  ال ر  القالرال ش  ه   خصالا  ولنالا  
 ان  ورن معارن ةم     -واقعنالا    – اللمف  م القالن نم المتهالرف  ان ؛  ش  ن ال  يتل ذ  

األلنال    ةم  هض  الماللنم؛  .  ن ال  ه   ال  و  اشقتصال  م  ال ولنم  اله قالل   ييير 
السنم  ولطله عتلالمن الل عث     ور ةهالل لبهض  اه ال،نالنالل   لن اله قالل الين

 ال ر  الل و   و  ال ر  الينال   ةم   ا و ميالن    هض اللقا اللالكمم ةم  هض  
ل ال   عليب  كمال  األخرم   و    - لنالنالا    –الي  ؛  اللقا  ةم  سقالط  هض   بايرهال 

ا ال ولنم  ليبالن ال  الهق    ةإ   راسم  ولطله  استقرارهال   المشترك  ي   ز ز م  لمي ا  
األهمنم  م   الينال ال  صبلت  و  ال ول  ال،نالنالل  ال ر   وهطي  ج م   م   ال ول 
المكال   عالظ  ش  ال ولم  القالن    أل خالص  التقاي ب  التقينا  و    خالصم  ؛   مكال ن

 لنم اشلت،الرال ال ربنم  ال ر  القالرال )   - بال الا  -الفهانم ل ال, و  ان ذله سل رس  
الج مته     ال ولنم  ير  راستلال الشركالل  اله قالل  ةم  وآلنالل   خا ال  لينالل(؛ 

 لاه قم مال  ي  الفيال  والهق   ال ولنم: 

االحتكارات الغربية عابرة القارات )) الشركات متعددة الجنسيات(( وظاهرة الفساد  
 في العقود الدولية:

ال ولن -1 اله قالل  ةم  ومكالنت ال  القالرال  ال ربنم  ال ر   اشلت،الرال  م  لنم 
 المهالصر  . 
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 اله قم مال  ي  الهق   ال ولنم و ظالهر  الفيال  .  -2

الجنسيات(( ومكانتها  متعددة  الشركات   (( القارات  الغربية عابرة  االحتكارات  بنية 
 :   في العالقات الدولية المعاصرة

 مفهوم االحتكارات الغربية عابرة القارات ) الشركات متعددة الجنسيات(: -أوالً 

“وتسمى    الجنسية   متعدية    Transnationalالشركات 
Corporations يسميها من  وهناك  الجنسية،  متعددة  البعض  ويسميها   ،”

  Global Corporations .”276الشركات الكوكبية “ 

المقترح لحقيقة    بمطابقة االسم  الغربية، العتقادنا  باالحتكارات  وفضلنا تسميتها 
ذ في الغرب موطنًا ، هذا بحسبان أن   ركة منها تتخ  472هذه الشركات، إذ أن

أل   ذات  الجنوبية  كوريا  أن  وبحسبان   ، الغربي  اإلطار  في  تصنف    13اليابان 
أل ذات  والبرازيل  تصنف    5 ركة  إنما  ذاته    -اقتصادياً   – ركات،  اإلطار  في 

 بالتبعية. 

الق  ؛  الإلضالةم لطله ةإ   اه الشركالل ال الئام؛  تهالم.  ا م ال رب األاير ؛  
و شرف  ان   سنالسال  ال  ال،امم!!  رسا  مهلن   ذ    مهقم ال  ماه لك مالل.. ك. 
امالرهال و لت،ر  ةتجلم  ال رب؛   ذله  تص عر صلال الل  و ق م م  خ ل   لفيطهال  

  سرارهال. 

 
276  - See: KEOHANE “R.O”& Nye“J.S” jr., Globalization: what’s new? 
What’s not? (And so what)? Foreign Policy, Spring 2000., pp172-181  . 
و نقر:  .  سمال ي. صيرب  ي  هللا  ))   رز مهاللا الج   ةم ن ال م القر  الهشري ((  مجام  اللا  

الثاللث والرا ع 26المجا    الف،ر  اله  ا   التفصي.؛  نقر:  . 453م  ص1998     . ولمزي ن م  
 .  461جالسا ملم  زكريال  مف  م الهاللمنم ةم التلقنا ال ولم المهالصر  مرجع سال ي  ص 
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أما إصرارنا على وصف تلك الشركات العمالقة باالحتكارات، فإنه يتطابق  
المر  بناصية  فعليًا  استئثارها  تنهض عليها ظاهرة بدوره مع  التي  الحقيقية  تكزات 

العولمة، بحسبانها الوسائل الجديدة للسيطرة على صعيد  عالمي، ومن حيث هي  
كذلك، فقد صنفها أحد المفكرين العرب في خمسة أصناف  وأطلق عليها تسميًة  

 جامعًة  هي "االحتكارات الخمسة الجديدة"، التي تتضمن:

م الرأنهم م  خ ل ال   تل ل صلال الل األطراف  الت،الر الت،ل ل جنال الل عث -1
البالط    م   اإلنتال   م   ن عن  المفت لم   لن  الهاللمنم  األس ا   م   ج.  التم  لتج 
األربالح   م   األكير  الجزء  و صال ر  مصيرهال   ةم  المركزيم  اشلت،الرال   تلكا 

 الملققم م  ورائ ال. 

ا  -2 الهاللمم  وه   اللشالط  ذال  الماللنم  المعسيالل  لت،الر  كم.  م.  الت،الر 
 اليال ي ةم   عنا هنملم المراكز  ان التصلنع م  البالط  ةم األطراف.

الت،الر القرار ةم اللص ل  ان الم ار  الفينعنم واستخ ام ال   ان صهي   -3
المهم ر   والتلكا ةم خفط  لمنم هطي الم ار   والت  ب ةم  سهالر الخالمالل   . 

 ال لنم   طي الم ار . و لنالنالا اشلت ل الهيكرب لاملالطي 

م   ج.  -4 ةهاللم  وسيام  وه   صهي ن  اللمم   اإل  م  ان  وسالئ.  الت،الر 
 التباير  ان  ، ي  الر ب الهالم  اللمنالا وقفريالا. 

الخ ض ةم   -5 الت خ. )م   هي (  و   التم  تنح  الهيكريم  ال سالئ.  الت،الر 
 277 مانالل لربنم ط يام ومكافم  شريالا . 

 
 نقر:  . سمير  مي    نقري ةم:  .  رهال  واي   و . سمير  مي   اقالةم اله لمم و  لمم    -  277

الثالننم   مشي    الفبهم  الف،ر   التفصي.؛  نقر:  .    .80م  ص2000الثقالةم   ار  ولمزي ن م  
 . 461جالسا ملم  زكريال  مف  م الهاللمنم ةم التلقنا ال ولم المهالصر  مرجع سال ي  ص 
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اشلت،الرا مف  م  الجلينالل( و     مته     الشركالل   ( القالرال  ال ربنم  ال ر   ل 
المته     الشركم  ةمل ا م   هرف  اشقتصال عي    اله ع  م   قي.   هريفالل     م  

مشروع  متاه  و  ينفر  ا ك.  و ص ل  الجلينم  بن ال  م ج  ال  مصالنع     –ن 
هطي ملالجا نشالط  ويمت   ةم  ولتي   و  كثر   ومال  ال   ال  واستشالرال  مكال ب    

والتجالرب  الصلال م  المجالل  ةم  اشقتصال  م  اللنال   مفالص.  كالةم  ةم  الشركالل 
 والماللم .

ذال  وهم  لجم ال   ةم  اله    م قم  قايام  مشالريع  اآلخر  بن ال  البهض  ويهرة ال 
ةم  ه     هنك.  اللمم  وذال  مختافم  ةم  ول  مبال ر   و شهب   مانالل  صلنع 

نتالجنم  ياع مختافم وملالطي ج راأنم    و  فم ةهالليت ال اإل  نتالج ال وملالطق ال اإل اريم
والتلمنم    متبالعلم. لاتجالر   المتل    األما  مع مر  كنال    UNCATADويهرة ال   بن ال 

اقتصال ب عزاول التجالر  واإلنتال   ير القالرال ول  ةم  ولتي   و  كثر  ركالل ولي    
  ا.  و ةروع  تلكا ةي ال الشركم األم  ص ر  ةهاللم و خفط ل،. قرارا  ال  خفنفال  الم

إلى  يشير  الذي  فهو  الجنسيات،  المتعددة  للشركة  والبسيط  العلمي  التعريف  أما 
أنها تلك الشركة التي تمتد فروعها إلى عدة دول وتحقق نسبة هامة من إنتاجها  
الكبير السلعي والخدمي خارج دولها األصلية، وذلك من خالل إستراتيجية عالمية 

المنجزات التكنولوجية ، وتدار بصورة مركزية  موحدة، وتتسم باستخدامها ألحدث  
     278في موطنها األصلي. 

األولنم  لن   المهال    استخرا   الجلينم  ي   مته     الشركالل  نشالط  ويتل ع 
 صلنع الملتجالل  وم   ضالئع است  كنم مث. المشروبالل ال الزيم والشنك ش م  لن  

الج الم  لن الخ مالل مث.    ملتجالل  ،ل ل جنم مث. الل اسيب اشل،تروننم وال  ا   

 
ال   - 278 التلقنا  الهاللمنم ةم  المهالصر  مرجع سال ي   نقر:  . جالسا ملم  زكريال  مف  م  ولم 

 .  464-463ص 



182 
 

والمكت ب  والميم ع  المرئم  واإل  م  واليناللم  الماللنم  والخ مالل  والصراةم  التبمي  
 واللق.. 

ةقط     الهم.  ن عنم  ناللنم  م   لنس  الجلينم  مته     الشركالل  و ختا  
واليلالء   الت،ل ل جم   والميت م  الهم.   هطا  كنفنم   اء  ناللنم  م   ول،    ضال 

الي   الطب  يت  ب ملتجالل  اه الشركالل. وباللروا م  ذله    ش    التلقنمم وبلنم
الجلينم   مك   مته     الشركالل  م   لاه ع   المشتركم  الميزال  هلالك  هض     

 279استخ ام ال ل ص  هطي القالهر  و ميز المشالك. التم  خاق ال هطي الشركالل.

الجنسيات هي  ركة مع عدد من الشركات األجنبية    إن الشركة متعددة 
التابعة لها والتي تستطيع أن توصل إنتاج الشركة األم وتسويقه خارج حدود أية  
دولة ، وهذه الشركات ليست فقط  ركات ضخمة باستطاعتها تسويق إنتاجها في 
اإلدارية  والقدرات  والتكنولوجيا  المال  راس  من  لكنها  ركات صدرت حزم  الخارج 

 . ي دولة أجنبيةالقيام باإلنتاج ف   والمهارات التسويقية بهدف

برمته مع    العالمفإن إنتاج هذه الشركات يغطي    ؛وفي كثير من الحاالت 
والتسويق أيضا على مستوى   ،اختالف في مراحل اإلنتاج المتبعة في دول مختلفة

أحياناً  دو  ،دولي  أو  دولة  في  المصنعة  السلع  العالموبيع  أنحاء  جميع  في  ،  ل 
 ركات تابعة في العديد من   الجنسيات إلى إيجادوأخيرًا تهدف الشركات متعددة  

التي الدول ، وقد عرف أحد المحللين الشركات متعددة الجنسيات بأنها الشركات 
ووجد أن مثل هذه الشركات   ؛لها استثمارات في ستة أو أكثر من الدول األجنبية

 
))الشركالل مته   -  279 ال يتم   الرلم   اشقتصال    نقر:  . ن زا   ي   ةم  الجلينم و ورهال      

م ةم م قع  طرال  ان الشال كم:  2017/ 20/7الهاللمم((   راسم ملش ر  ومتاللم  تالريخ الزيالر   
http://www.shatharat.net/vb/archive/index.php/ 
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( نسبته  ما  األمريكي %80تمثل  للشركات  التابعة  األجنبية  الشركات  ة ( من جميع 
 280الضخمة.

 خصائص االحتكارات الغربية ) الشركات متعددة الجنسيات(:  –ثانيًا 

ناصية   تملك  من  لها  مكنت  االحتكارات،  تلك  تمتلكها  التي  الضاربة  القوة  إن 
بالسلطة  تكتفي  أصبحت  التي  الحديثة،  الدول  من  عدد   في  الفعلية  السلطة 

االحتكارات بعدد  من الخصائص، يجعلها  الشكلية في أحيان  كثيرة  . وتتميز هذه  
الدولة، سيادة  على  أخطرهم  وبالتالي  العولمة،  جند  أخلص  هذه   281من  وأهم 

 الخصائص: 

للجا ال الئ.  الطب  متا،  هطي اشلت،الرال الهم قم    لن انقراا    :الضخامة -أ
والمقنالس المتبع  ةإ  المقالعنس التقاي  م كرقا الهماللم  و لجا ر س المالل ش  صاح   

األولن  والشركم  المينهالل  رقا  الميمن  المقنالس  ه   اشلت،الرال  هطي  لقنالس   هال  
  168.4مق اري    1997الت،الر م  هطا الل ع  لققت  عرا اا ةم  الم    500 ي   كير  

 مانالر  وشر  وهم  ركم "جلرال م   رز" األمريكنم. 

ةم    التجالرب والصلال م  ف  يرل الص ر  اللمفنم ل لترا  تنوع األنشطة : -ب
اشلت،الرال الهاللمنم الج ع  ؛ ومال  ال  نشالط ال قالصراا  ان ل  ن وال ن  و اختصالصن  

 متاه  بكم ةلال    يرا    الملتشر     ITTةاللشركم ال ولنم لاتا راف والتانف     هيل ؛  
ةم م   الهاللا كا   قريبالا  و ركم لي   لمنالي الشرب  متاه    اا م  الصل    ي  

التخصص  والمثالل األوضح    انتشالر     ها مال  ميز  ل ع  نشفم اشلت،الرال ه  

 
 . جالسا ملم  زكريال  مق مم ةم  راسم الهق   ال لنم  ملالضرال لف ب اليلم   نقر:    -    280

 . 13-11م  ص 2019ها  1441جالمهم الشالم الخالصم  لهالم الجالمهم  -الرا هم ةم كانم اللق   
اقتصال ب  ولم ج ع    هريب:  . جمالل مرسم    -  281  نقر:  . ملم   جالوب م   ج. نقالم 

 . 42م  ص1981وب   مالر الص ير  الشركم ال طلنم لالشر والت زيع  الجزائر  
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 ان ذله  "طالئر  ال، ن، ر " التم   خ. ةم مك نالل م   نتال  ا اي   ل  مصلع 
 م ز م ةم  قفالر مته   .

الجغرافي:  -ج التم   االنتشار  الشركالل  ةرو  ال  و  اشلت،الرال  ير  هطي   لتشر 
ل الهاللا  و متاه ك. مل ال  ل،الا ومركزاا لامها مالل وآخر  ينفر  اي ال ةم مهقا  و 

ةم   ذال  قالنم  اللنم  البهض  بنقمم   اريم  مع  هض ال  و ر بط  الماللنم   لاخ مالل 
مجاللم المها مال نم واش صالشل  ويف ن  اي ال استخ ام ال الا م اإلنجايزيم ةم  تن 

 282ةرو  ال وال وشر األمريكم كهمام رئنيم ةي ال   ضالا. 

العالمية:  -د المدخرات  الينال ؛   َّ    تعبئة  ش  لتق. ولم     ال ربنم  اشلت،الرال 
خاف ال   .  هتم    الهاللا  جر  م ال ال   ان    -ةض ا     م ال ال  – ير  ا ا  

اشقتراض م  المصالرف الماللنم ال،يرم   و لتن م  الجم  ر مبال ر   ير سل ال 
م  الق ا   األسالسنم ةم  اه اشلت،الرال  اللهمام الملانم ةم  قفالر انتشالرهال   ذ     

 لزام ك.  ركم  ال هم  ب    ةر ملانالا  قصن مال  مك  م  التم ي. ال زم ل ال  ويتا  
الماللنم  الي    ةم  طرح  س ا  المشتركم   المشرو الل  مل ال:  مختافم   ب كالل 

     الملانم... ب  ن ال  متص ال،تام اللق  م الملانم اا  هي   ةرازهال  وربمال م   و  
.  283   ب م م  مركزهال الرئنس  فاسن وال ن

الكفاءات:  -ه   اشلت،الرال    تعبئة  هطي  م   مكالننالل    – يتقفب    -لمال   ةري 
“ سنالسم  كمال  ن ال  تبع  ةرو  ال   و ق م  ت وال ا  ير  المتميز     Headال،فالءال 

hunting   اإلنفال اا  ت لن  الها م   منال ع   ةم  تن  اللال  م  الرؤوس"   ”"اصفنال  
 

 . 17-16ق مم ةم  راسم الهق   ال لنم  مرجع سال ي  ص  . جالسا ملم  زكريال  م نقر:   - 282

ال يتم    نقر:  .     -  283 الرلم   التفصي.؛  ن زا   ي   ولمزي ن م    .  سمال ي.  مرجع سال ي. 
ال القر   ن ال م  ةم  الج    مهاللا  ))   رز  -455هشري ((  مرجع سال ي  ص   صيرب  ي  هللا  

ملم     . 459 جالسا  التفصي.؛  نقر:  .  م   ال ولم ولمزي ن  التلقنا  ةم  الهاللمنم  مف  م  زكريال  
 . 461المهالصر  مرجع سال ي  ص 
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آوا    ا آ   مال  لتن  ذا  األولن   الجالمعنم  ال راسم  مرال.  ملط  وربف ا   ال  ي ا 
 284 فالئ ا  خط  ا  اه اشلت،الرال جل  اا ةم كتالئي ال. 

من أجل ذلك، فإن تلك االحتكارات، عبر دورها المتنامي، والذي فتحت له معظم 
الدولة غدو خطرًا يهدد السيادة و دول العالم الثالث الباب على مصراعيه، سوف ت

 !!آن  معاً في 

و تجي  ةم الشركالل مته    الجلينم مهالعير الت،الم. ةم ةروع اللشالط مع  
األم     لاشركم  الق منم  مقالرنم  الأل مالل  ال ولنم  األ مالل  لليبم  المفر   التهالظا 
وج    ه   م  مع  األلكالم  واإلسترا نجم   رجم  اللنم م   التلقنمم  ال نك.  وا يالم 

ةم  طالر  لقي  رجم  لجلينم   القرارال  ا خالذ  ةم  اللف ذ  ذوب  والم عري   المالل،ي  
المهلن  هير  وب طا  مت،المام؛  كشبكم  الشركم  الينالسالل  اخ.  م   لالسي  مر فهم 
الشركالل مته    الجلينم    مي ل  منقم لاتف ر الر سماللم المهالصر نل   لقيي  

 اآل م : 

م واإلضهالف الميتمر لاقي   التهريفنم •   لي  س   التجالر  ال ولنم    طريي ال   
 وال،منم الق منم . 

 •   لي  س   المالل واشئتمال  ال ولم .

 •   لي  س   الت،ل ل جنال ال ولم م  خ ل لركم ق منم نل  التلمنط .

م  خ ل  ، يلالل مركبم ومهق       –ةم ال اقع    –و هير هطي المي ل    نفي ال  
ةم مجالل اشئتمال  ال ولم   ليث نشبل  لاللفالل  ش    اي ال التج ع ال المعسينم  

 
ولم المهالصر  مرجع سال ي    نقر:  . جالسا ملم  زكريال  مف  م الهاللمنم ةم التلقنا ال   -  284

التفصي.؛  .  461ص   ن ال م ولمزي ن م   ةم  الج    ))   رز مهاللا   .  سمال ي. صيرب  ي  هللا  
 . 459-455 ي  ص  القر  الهشري ((  مرجع سال
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اللشالط   ةروع  ةم  التلاللفالل  هطي  و فر ت  المصالرف    الجلينالل  ي   مته    
اشئتمالنم المتفالو م وا خطل  نمالطال  لقنمنم وال م ةم الته   والتل ع ةم  طالر  رجم  

هطا  اللنم م  ال ل   التم ار قت  لن  ، ي  مال  شب  الج الز الهصيم ال ال  ةم  
   285المجالل.

  

 
سال ي  ص    -  285 مرجع  ن زا   ي   458-454 نقر:  .  سمال ي. صيرب  ي  هللا   و  .   .

الرلم  ال يتم  مرجع سال ي. ولمزي ن م  التفصي.؛  نقر:  . جالسا ملم  زكريال  مف  م الهاللمنم  
 .  466-462ةم التلقنا ال ولم المهالصر  مرجع سال ي  ص 
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 املبحث السادس 

 THE HOLY SEENالفاتيكان  

 املكانة الدولية الدولية للكرسي البابوي ومدينة الفاتيكان 

The international status of the Holy Seen & Vatican city 

دولة الفاتيكان هي حكومة الكنيسة الكاثوليكية ذلك أن الديانة الكاثوليكية تعترف  
الناحية   العالم، وتخضع من  أنحاء  المنتشرة في  الكنائس  بين  بالتدرج والتسلسل 
الروحية للكنيسة األم الموجودة في روما، والتي يجلس على قمتها بابا الفاتيكان، 

مذهب الكاثوليكي. إذ يمكن القول  نون بالي وللبابا مكانة كبيرة على جميع الذين يد
على  إ الروحية  السيادة  له  بهذه  تباع  أن  ويعترفون  له  يقرون  الذين  الكنيسة 

السيادة، ومكانة البابوية مرَّت بأطوار كثيرة كان من أهمها جمع البابا للصفتين  
السيادة الزمانية والروحية عبر نظرية السيفين، وكان األمراء واألباطرة والملوك ال  
وتقلص البابوية،  سلطات  وتدرجت  بابوي،  بترسيم  إال  عرو هم  على  ت  يقروون 

ان مع استمرار  مرارًا حتى انكمشت في إطار زماني ومكاني محدد هو دولة الفاتيك
   .286تباع الكنيسة أالمدى الروحي لدى  

 

  

 
القالن نم   ار  نقر:  .  .  ام   راهنا      -  286 ونقالم ال  مف  م ال  ركالن ال  ال ولنم  األ خالص 

 . 82-79م  القالهر   ص2000-1999الل ضم الهربنم  
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 املطلب األول 

 املكانة الدولية الدولية للكرسي البابوي ومدينة الفاتيكان 

The international status of the Holy Seen & Vatican city 

 المكانة الدولية الدولية للكرسي البابوي  -أواًل 

 The international status of the Holy Seen  

ــر ــدٌّ الحبـ ــاثوليكي يعـ ــاني الكـ ــا, الرومـ ــر, البابـ ــم الحبـ ــيح نائـــب, األعظـ  األب, المسـ
 خليفـة يحملها التي األلقاب  هي  هذه.  الرب  خدام  خادم,  القداسة  صاحب,  المقدس
ــة " و, بطــــرس ــا كلمــ ــا" "؛ "األب تعنــــي " البابــ ــع " البابــ ــع و يتمتــ ــلطة يتمتــ  بالســ

 أيضــاً  يملــك كمــا, الرســولية القــوانين بإصــدار يمارســها التــي, الكاملــة التشــريعية
 الباباويـة التعـاليم جميعهـا؛ و الكنيسـة علـى اإلدارية التنفيذية و  القضائية  السلطة
 فـي أحياناً  و, إلخ ..رسائل  و  كتب  و  محاضرات  في  ُتبلَّغ,  العام  اإليمان  تكفل  التي

 287 .الزلل يقبل ال عقائدي بإلهام تتنزل تعريفات

 خليفة هو فالبابا الكاثوليكية؛ الكنيسة  في  سلطة  أعلى  وهو  ديني  منصب  والبابوية
 بمدينــة المنصــب هــذا يــرتبط كمــا المنظــور؛ الكنيســة ورأس رومــا وأســقف بطــرس
 البابـا وهـو عشـر، السـادس بينيـدكت  البابـا  هـو  الحـالي  البابا.  البابا  مقر  الفاتيكان

 حفـظ أنه إال الكنيسة  في  أسقف  لكل  السابق  في  يعطى  اللقب  هذا  كان.  275  رقم

 
287  - See: Crawford James, The Creation of states in International law, 
Clarendon press, Oxford, 1979, pp 147-159. 
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 كالكنيســـة اللقـــب بهـــذا الكنـــائس بعـــض احتفـــاظ مـــع الكنيســـة، لـــرأس الوقـــت مــع
 288.األورثوذكسية القبطية

لامااي   و مااال  هاا هال,  خااطل جماا ع اللجااال   لاا ةع  لاان  1300و ملااط ساالم 
خف   م  المياالةم  35رومال لت،رم ضريح  مير الرس., و كالن ا واللبالا مال عل    آخر 

التاام  قاا    لاان ماا خ. الياااللم زالفااي   ااان ركااي ا. ليااث  ةاا  هلااالك مااال عزياا   ااان 
. و  II Paradiso >>الفار وس الثااالنم  <<ا ااي  ماا  البااال  ال, ةبصاابح  ياامن 
 O, Roma Nobilis >> اال روماال الليياام  <<لياث كالنات  صا ا  ا  ر فاع ملشا   

 تر ياااام معملااام لاللماااال  يااا و مشاااالرف الم علااام ألنقاااالرها. هلاااالك كاااال  زوار البالسااايانكال 
األ قنالء هعشء  هال   وشءها لإل مال  الميانلم. و هلاالك صاالر البال اال عتا   األ االطر  

 289الق  س  فرس الصنال  القال م م  الجاي....و الما ك  مالم ضريح 

 المكانة الدولية لمدينة الفاتيكان  -ثانيًا  

The international status of Vatican city 

بسيادة تتميز عن السيادة    -على صعيد القانون الدولي   -يتمتع الكرسي البابوي 
ــة فــي  ــل الكنيســة الكاثوليكي ــة مدينــة الفاتيكــان : إذ يمث اإلقليميــة المحصــورة بدول
أنحــاء العــالم أجمــع, كمجتمــع مســتقل عــن أيــة ســلطة أرضــية. لكنــه يتمتــع, كــأي 
كيـان ذي سـلطان مسـتقل, منــذ زمـن بحـق التمثيــل الدبلوماسـي ؛ فيرسـل بممثليــه 

 
الييت   -  288 الزيالر   ومتالح  تالريخ  ملش ر  ال،الا لنكنم((  الرومالننم  ال،لنيم  ))  ال ال   نقر: 
م قع:  2017/ 20/5 ةم  التفصي.؛    http://www.marefa.org/index.phpم  م   ولمزي ن 

    www.vatican.vaم علم الڤال نكال ؛  نقر م قع:  ل ل البال  يم و 

 نقر: ملم  جمي. القصالص "  هريب"  الفال نكال  ورومال المينلنم  الفبهم األولن   ار    -  289
 . 11-10م   ص  1992ط س   مشي  

http://www.marefa.org/index.php
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ــ د تطــورت هــذه العالقــات الدبلوماســية خــالل الســنوات ويعتمــد ممثلــي الــدول. و ق
 290األخيرة بشكل ملحوظ.

,  صافم   ا مالسانم 1973 اغ  ا   مبها ام ال،رسام الباال  ب ماع ن ال ام  االم  
 هثم. و    المبه اي   78رسمنم ) هثالل اليفالر   رئالسم القالص  الرس لم  و نالئب  ( 

  ا مالسااي  ال،رساام البااال  ب   هثاام. و عتاقاان 15 و  صاافم رساامنم )وةاا   رساا لنم ( 
 اا ريي ا ةاام م رسااااااام  نشااعت ل ااطا ال اارض, هاام األكال  مناام البال  ياام اشكايريكناام,  مااال 

 82ةقاا   ا اا ا  1973ال  ا مالسااي   المهتماا و  لاا م ال،رساام البااال  ب ةاام ن ال اام  ااالم 
 اااي  سااافالر  و مف ضااانم,  قنمااا  , كقال ااا    المااام, ةااام م علااام روماااال لياااث عتمتهااا   

 مالساانم؛  ذ لاانس  إمكااالن ا العاانش ةاام الفال نكااال  ذا  ااال  ياايب مياااللت ال  لصااالنم   ا
 291اإلقانمنم المل و  .

 المكانة الروحية للفاتيكان: –ثالثًا 

ــي أسســها  ــاثوليكي, الــرأس المنظــور للكنيســة الت ــر ســكن الحبــر الك ــان مق الفاتيك
 حولهــا.المســيح. تلــك هــي الحقيقــة المركزيــة التــي تــدور كــل الحقــائق األخــرى 

الكنيسـة زمالـة روحيـة و مجتمــع متجسـد فـي الوقـت نفســه, و تتـألف مـن أولئــك و 
الذين تلقوا المعمودية, و حملوا اإليمـان بالمسـيح. و اعتنقـوا ذات التعـاليم و ذات 
القبــول بكلمــة الــرب, و اعترفــوا بــالطقوس القربانيــة المقدســة الســبعة, و تقبلوهــا 

ــوا خدمــة خلفــاء ا لقــديس بطــرس و الرســل. و أبــواب الكنيســة كــنعم إلهيــة, و قبل
مشرعة للجميع : فهي تصلي و تعمــل في سبيـــل راع  واحــــد  و قطيـع واحــــد. لهـا 

 أربــع عالمــــات أساســـــــــــية : 
 

290  - See: Crawford James, The Creation of states in International law, 
Clarendon press, Oxford, 1979, pp 147-159. 

 . 20-19  مرجع سال ي  ص  نقر: ملم  جمي. القصالص  - 291
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ال،لنيااام والااا  .  لناااال ةااام قااااب ولااا   اإل ماااال  و عباااال   اإللااا  و اشلتفاااالل  –(  1) 
لمق سااام, و  جااا  ال لااا   مااا  خااا ل الليااار ال،اااالا لنكم القرباااالنم و اللناااال  القربالننااام ا

 األ قا.

ال،لنياااام مق ساااام. و هاااام هكااااطا أل  الااااطب  سياااا ال مقاااا س, و أل  جمنااااع  –(  2) 
القاااا س, و أل   هاللنم ااااال    ضااااالئ ال ماااا   و   لاااان الق اساااام, و ألن ااااال معياااا    اااااللروح

م ا ماااع أل   ااا  اا كيياااراا مااا    ضاااالئ ال  ا ااا ا ةااام الهفااام لااا  البف لااام ةرساااِّ مق سااام, و 
 الق  يي .

ال،لنياام كالا لنكناام. ألن ااال لااا   جاا  لصاااللح  ااهب والاا   و  ماام والاا  ,  اا.  –(  3) 
 لابشريم جمهالء, و أل  ك. اللالس م   و  لنصبل ا  هب الرب. 

ال،لنيم رسا لنم.  سيا ال الرسا., و  اان ر سا ا القا  س  فارس, ااا  ر سا ال   –(    4)  
 ل ل . خافالؤي, البال ال و األسالقفم المتل و  م 

ن الخطايــا و التخلــيص اســتنادًا و الكنيســة مســتمرة فــي عملهــا علــى غفــرا 
مشيئة الثالوث المقدس المتحقق في عيسى المسـيح, ابـن الـرب الـذي تجسـد   إلى

إنسانًا من خالل األم العذراء مريم المباركة. و لهـذا السـبب مـنح المسـيح البابـا و 
األساقفة و القساوسـة سـلطات روحيـة ليتمكنـوا مـن خدمـة إخـوتهم و أخـواتهم. و 

ــيم و الحكــم و أداء  الطقــوس القربانيــة, و هــي هــذه الســلطات تشــمل ســلطة التعل
 رسالة سماوية في الصدن و المحبة لصالح البشرية جمعاء.

و ال،لنيم, كمعملم  تهاللنا اشنجي..  لقي   ضالا رساللم األخّ   و الميالوا  و  
والتهاااللنا  الهاا ل و الياا م لتفااتح  مكالننااالل اإلنيااال   ااان مياات م الفاار  و الجمال اام.

غ ةاام ملالضاارال و كتااب و رسااالئ...  لااخ, و البال الوياام التاام  ،فاا. اإل مااال  الهااال م, ُ ياااَّ
 لنالناااالا ةااام  هريفاااالل  تلااازل  إل اااالم  قالئااا ب ش  قيااا. الزلااا.. و البال اااال عتمتاااع  اللياااافم 
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التشريعنم ال،المام, التم  مالرس ال  إص ار الق اني  الرس لنم, كماال  مااه   ضاالا الياافم 
 292القضالئنم و التلفيط م اإل اريم  ان ال،لنيم جمنه ال.

 

 ملطلب الثاني ا 

 مكانة الدولة البابوية يف التنظيم الدويل املعاصر 

من رغم  ال  على  ظل كرسي روما يزداد قوة على قوة في كل عقد من العقود التالية
تجاوزه حقوقه في فترة ونكوصه في فترة أخرى؛ وكان ثراؤه وكثرة أصدقائه العامة  

يستشيره في كل ما يصادفه من مما رفع مكانته؛ وكان العالم المسيحي بأجمعه  
الخطيرة؛ وكان هو يقدم من تلقاء نقسه على تحريم البدع والضالالت    التكالمش

 من األسفار المقدسة.  ومقاومتها، وعلى تحديد ما يجب االعتراف به 

   ر انال      مثالل    ا   فخر   رجالل   أن    ك   ةاا  األ  م   الهامالء  علقص    كال   ل،ل 
  ويلكا    عيلم  ة،ال    الل ه ل    هلن  مال   كثر   اللتلقنا   هلن  وكال   وسيريال ؛  و رج  
  كتال     ةم  نال م  الطب  ه   سيريال   ول،    سيريال   و صالي.  ل يري  وال، م  ال،تال م  ويترك

  المينلم   الهاللا  مركز  ه   مقري    و   فرس  كرسم   ب   الم ل    ال،الا لنكنم  ال،لنيم
 كالنت   التم  والثبالل   واإلجمالع   التضالم    مبال ئ  الهاللا   لن   و  ا    أن    مكال   و  ان

 الثاللث   القر    علتص       وقي. (.  74) و مال هال  ال،الا لنكنم  ال،لنيم   سالس   زال  وش
   ن     قيا    يي س  جه.  ل اا   الق    م    ا ال  ق    الماللنم  وم ار هال   البال  يم  مركز  كال 
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  وهكطا (.  75)  ال ال  ةي ال   ك         ان   علالةي   اال ن    ميراط ر   رومال  ةم   ك          فض.
 . المينلنم  ال  النم  الصمم اإلميراط رّيم  الصمم  صبلت 

 أمّدتها   وكما  الخلقية  بمبادئها  اليهودية  أمّدتها  كما  بالنظام  المسيحية  روما  وأمّدت
  مع   المسيحي  الدين  بناء  في  كلها  هذه  دخلت  وقد.  الدينية  بفلسفتها  اليونان  بالد
 من   الكنيسة  أخذته  ما  كل  يكن   ولم.  المعارضة  األديان  من  امتصه   وما  دخله  ما

 قيام   قبل  روما  في  سائدة  كانت  التي  الدينية  والمراسم  العادات  هو  روما
 والماء  البخور  واستعمال  الوثنيين،  الكهنة  ثياب  من  وغيره  كالبطر يل  -المسيحية 
 المذبح،   أمام  ينطفئ  ال  دائم  ضوء  ووضع  الشموع  وإيقاد  التطهير،  في  المقدس
  للقانون   أساساً   اتخذتها  التي  روما  وقوانين  الباسلقا،  وهندسة   القديسين،  وعبادة
 كبير   على   ُأطلق  الذي  Pontifex Maximus  األعظم  الحبر  ولقب  الكنسي،
  الخالدة  األداة  الرابع  القرن   في  َأوضحت  التي  الالتينية  اللغة  إلى  مضافاً   األساقفة
  الذي   الواسع  الحكم  نظام  كله  هذا   من  أهم  كان  بل  الكاثوليكية؛  للشعائر  النبيلة
 ال  األساقفة،  يلبث  فلم  الكنسي،  الحكم  صرح  الزمنية  السلطة  عجز  بعد  أمسى
 293والسلطان.  القوة ومركز النظام مصدر هم صاروا أن الرومان، الحكام

 األركان المادية لدولة الفاتيكان:  –أواًل 

 اإلقليم: ــ 1

 
  الثاللث   المجا  م  الثاللث الجزء الي نال   لنال  – اللضالر  قصم  ع رانت   واعرل  ول:  نقر - 293

 والثقالةم   لاتربنم  الهربنم  الملقمم  مع   اللتهالو    الجي.   ار  األولن   الفبهم    را    ملم :   رجمم
 . 9  ص  م 1988 ه1408  والها م 
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  ةيراعر /     بالط  11  ةم  ش يرا   ا فالقنم   مقتضن  الفال نكال    م علم   ل    قانا  ولم
  ا   ص ر)    ²كا  0.44  مياللت ال    فاللنال؛  برضن   و  الرس لم  ال،رسم   ي   1929
   فرس   الق  س  ساللم    م    ؛ و رسا ل و ي(مالريل   سال   جم  ريم   رض   م   140

 و   Piazza del Resorgimento  و,    Via di Porto Angelica  و
VialeVaticano  و  Via deiBastione   و  Via della StazioneVaticana  ؛

  البفرسم   ال،رسم    زوي    هم  البال  يم  م   ل ع   قانان لا ولم  األسالسنم   ال ال م   وكالنت 
 ةإ  ,  المطك ر   اش فالقنم  الرولنم؛ وبمقتضن  رساللت   لريم  لضمال   الضروريم   الألرض 

 سيي.    ان,   قانمنم   لصالنم   تمتع  رومال  ةم  الرس لم  لا،رسم  مهيلم  ممتا،الل   هلالك
 و ,  األس ار  خالر     لس  الق  س   و,  الرئنيم  ش يرا   ع للال   الق  س  كلالئس  المثالل
  البال  ب   الييت   عتمتع  كمال  البال  يم   اإل ار    مجالمع  مقرال   و,  الهقنمم  مريا  الق  يم

Castelgondolfo  294 .ذا  ال   اللميز 

( البابوية  الحكومة  مقر  عاصمة Le saint - siegeيوجد  روما  مدينة  في   )
هي   األرا  من  صغيرة  مساحة  من  الفاتيكان  دولة  وتتكون  اإليطالية،  الدولة 

وتحيط بها مجموعة من المباني ال يزيد عددها    ،القديس بطرسميدان أو ساحة  
والمساحة الكلية لهذا اإلقليم هي كيلومترًا مربع، ويوجد المقر   ،عن ثمانية قصور

البابوي في واحد من هذه القصور "قصر كاستيل كاندالفو" الذي يطل منه البابا  
ة، وتعترف الحكومة أسبوعيًا يوم األحد ليلقي عظاته على المنتشرين في الساح
 295 اإليطالية للبابا بملكيته لهذه المباني هذا من ناحية اإلقليم .

 ـــ السكان: 2

 
 . 40-39 نقر: ملم  جمي. القصالص  مرجع سال ي  ص  - 294
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مجم  م م   الم ظفي  الطع  ة ا   ولم الفال نكال   الهلصر البشرب؛  ب ر ال ال  ت،    ع
الر  يم  مجر   هطي  ليث  فق و   ةقط   وظنفت ا  البال  يم  لكا  الر  يم   كتيي   

  ؛ووير ذله..األرجلتيلم  و اإلسبالنم  واليرازيام و    وطالن ا ةمل ا الفرنيماله     لن  
علل رو  م  مهقا ال ول ال،الا لنكنم ةم   1000  –  800مال  ي      ها  يتراوح  و 

 .الهاللا

 ـــ السلطة أو التنظيم السياسي: 3

ومـــن خـــالل مجمـــع   يبا ـــر " البابـــا" الســـلطة الزمانيـــة والروحيـــة بنفســـه؛
المقــــدس، والمحــــاكم  المجمــــع ؛ وأعضــــاءرة البابويــــة الكاثوليكيــــةإلداالكرادلــــة، وا

 البابوية، والمفوضيات البابوية.

ـــ مجمــع الكرادلــة:  مااالرس  " البال ااال" رساااللت  كااراعن   قااا لا،لنياام كا ااال   ميااال     أ ـ
 مجمع ال،را لم.

هيئة تنقسم إلى عدد من األقسام, تعمل في : وهي  إلدارة البابوية الكاثوليكيةب ـــ ا
الكرسـي "عون البابا كرئيس لرعـاة الكنيسـة العالميـة فـي مكتبـه, الـذي مـن ألقابـه 

ــابوي "أو  "األســـقفي المقـــدس , و هـــي تســـميات تنطبـــق علـــى اإلدارة "الكرســـي البـ
 البابوية أيضًا.

الياال س  بسيت اإل ار  البال  يم اللاللنم,   سات ر رسا لم  االم  صا ري  ا لس  
,  ]Regimini Ecclesiae Universaeها   [.  1967آب /  ويافس  15ةام 

عتا  م جب   يمنم  مالنم الير و رؤسالء األقياالم و األ ضاالء لما   خماس سال ال, و 
هطا التهياي  قال ا. لاتج عا . كماال عاتا ا خاالذ اشلتنالطاالل لضامال  ا صاالشل وانقام  اي  

  قيالم اإل ار  البال  يم, و األسالقفم, و المع مرال األسقفنم.
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ي  ماا   ااا ا  مختافاام, و ااان هااطي الصاان م الج عاا  , و نتنجاام شنتقااالء الهااالما 
ياام ةاام التشااريع البااال  ب     فياات األول؛ وقاا  اكتياايت اإل ار  البال  ياام ال جاا  الهاااللمم

المشالر  لن  لمكتيي  عتص   مبال ار  خا ل  ما ماال  اللبال اال, هماال مكتاب   1967لهالم  
و مقرهمااال قاارب مكال ااب "  الشااعو  الهالماام لا،لنياام  "و مكتااب  " مالناام ساار ال ولاام  "

 فال ي الثاللث م  القصر البال  ب المف.  ان ساللم سال   امالس .البال ال ةم ال

 مالنااااام سااااار ال ولااااام, هااااا  المكتاااااب المركااااازب الملفاااااط لتهااااااللنا البال اااااال,  رئالسااااام  
ال،الر علاااالل  ماااي  سااار ال ولااام,  هالونااا  ةااام ذلاااه المياااال  و  الااا ك ء ةااام  مالنااام سااار 

ساااالقفم, و ماااع ال ولااام, و عااالقا اله قاااالل ماااع  قياااالم اإل ار  البال  يااام, و ماااع هيعااام األ
ممثاااام ال،رسااام الباااال  ب ةااام مختاااا  األقفاااالر, و ماااع اللك ماااالل و ممثاي اااال, و ماااع 
األةرا   صفت ا الشخصنم. و  ق م ال،الر علالل  مي  سار ال ولام  ا     كرا لام األقياالم 

و  ضاا  مالنام سار ال ولام   ضاالا,   ي  اللي  و اآلخار  لان اجتمال االل  هقا   رئالسات .
مجااام الرساامنم لا،رساام البااال  ب, و ال،تااالب البااال  ب الياال ب, مكال ااب   ار  و  لرياار ال

 296كمال ُ ص ر نشرال سل يم    نشالطالل ال،رسم البال  ب.

, اكتيب مكتب الشعو  الهالمم ةم ال،لنيم استق شا ذا نالا 1967و ملط  الم  
 كياار مقال اا. مكتااب  مالناام ساار ال ولاام, ليااث كااال  ةاام اليااال ي القيااا األول ماا   مالناام 

,  رئالسام  ماي  سار "المجمع المق س لاشعو  ة   الهال  م لا،لنيام   "سا  الير  لت ا
ال ولم كمصرِّف لشعون , األمر الطب ععك  ول   الهم.  ي  المكتيي .  مال اآل  ةا م 

 
 ه  ملصب  مالنم سر ال ولم م   ها الملالصب ةم الفال نكال ؛ وه   مك  لصاللب      ك     -296
ا  ارن كييرن ةم لض ر الفال نكال  ال ولم؛ ولطله ةق  ار قن  هض م    ا   لن كرسم البال  يم   ذ

قيي. ان شع اللرب ال رب الثالننم    –الطب  ي   ملصب     Pacelliوله.    رها ال،الر علالل  ال شياام  
م  1945 السا البال ال  ي س الثالنم  شر؛ لمزي ن م  التفصي.؛  نقر: قضال ال  صرنال ملط  الم    -

الف،ر   مشي    لالط م   ار  ال ع   ن ر  ال ربيي    هريب:  .  المعلفي   م   ها    1405مجم  م 
 .  525-522م  ص 1985
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مكتاااااب الشاااااعو  الهالمااااام  مالنااااام ساااااري الخالصااااام  ااااا , و  همااااا. ةااااام األمااااا ر المتهاقااااام 
األمااا, و  شااالطر  مالناام ساار  اللمفالوضااالل مااع الاا ول, و  الله قااالل ال  ا مالساانم مااع 

 297ال ولم الهم.  الألم ر ذال اله قم  م الم الممثاي  البال  يي .

أعضاء ــ    م    التيمنم  جاااااالءل   لق    و ,  البال ال  وزراء  ها   :المقدس  المجمع  ج 
, األسالقفم  و  ال،را لم  اجتمالع   ان  ال ال(,  المجمع)   ان     المتهااااااااااااااااالرف  اشصف ح

  ال ظنفنم   التيمنالل    لتق.  و,     اا    شر   اآل   المجالمع  و.   قيالم    ضالء  ها  الطع 
  آخري     لن(    Regimini Ecclesiae Universae)    وانقم   م جب   مل ا  لاه ع  
  لق    و.   وضح   شك.  ةهالليت ا      اإل راب   و,  ق ر  ا  مجالل  ةم    ؤمالا    لي 
 الته ع ل   ضرور  ,  الر  يم  اليلنم   مجالل   ةم   خالصم  و,  الج ع    اشلتنالجالل    وجيت 

 .الميتقام األقيالم  لنم ةم

  ا   الطب  اإلص ح  للق   مال   ول,  1542   الم  "المل ث   التفتنش   ملالكا  مجمع  "  كال 
 ال ةالع       القالئ."  المي    مع  وانيجالمالا ,  1965   الم    يمير/    األول  كالن     7  ةم
 "    السا  القيا  هطا  سمم  "ةق    الهقي     هزيز  طريي      متلقي  اآل   اإل مال     

 المهلنم  التيالؤشل   جمنع   اختصالص   لق.     فم   و,  اإل مال "  لهقي    المق س  المجمع
   ي    م   مختالرو    ميتشالروي.   طله  المتهاقم  والقضال ال,  األخ    و   الإل مال 

  الم   م     ري./    ننيال   11  ةم  و.  ال،الا لنكم  الهاللاا   نلااالء  جمنع  ةم  ال ه  يي 
,  اإل مال    لهقي    المق س  المجمع  ال ولنم " اخ.  ال ه  نم  الجمعنم   بسياااات",  1969

  األق.    ان  وال    مر   و جتمع,  مختافم   ول  و  م ارس      ممثاي   م    تبل   و
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    لس   قالم  التم  هم  و   اللمجمع  ةتر بط  "  اإلنجيانم  البال  يم  الاجلم  "   مال.  سل يالا 
 298. 1971  الم    لقنم ال   إ ال   اليال س

  البال  يم   اإل ار   ميلن  ةم  اإل مال   لهقي    المق س  المجمع  مكال ب    يتقر  و 
   قع    يلمال .   فرس  الق  س  مي ا      م    خا ,    Piazza del Sant'Uffizio  ةم

  مي ا    ص.  الطب  Piazza Pio XII  ةم   يلالءع    قريبالا   األخرم   المجالمع  جمنع
 األسالقفم   مجمع  "   بسس.    Via della Conciliazione   ا   فرس  الق  س
 ويلقر ,  1588   الم  ةم,  ال،ليم  ال،را لم  مجمع  سال قالا    يمن  كال   الطب,  المق س"
 التال هم   وير  األقفالر   جمنع  ةم   قيالوست ال  و  الملانم  ال،لالئس  ةم   اختصالص   ضم 
  ةم  والمجمع.  الشه ب    ل    التبشيريم  واإلرساللنالل   المق س  الشرقنم  ال،لالئس  لمجمع
  ةم   أنق م,   طله  اشهتمالم   مر  القفريم  األ ر نالل   و  ال،لنيم   شالطر,  األسالقفم  خ مم
  ف ر     ضالا   ويتال ع.    ر نال  ا  وببوضالع  ال،لينم   بنشفت ا   هلن  و,  األسالقفم  خ مم

 وي رس(    مال   ولم  ةم   األ ر نالل   م         م     تبل   التم   اه)    اإلقانمنم  المجاللس
 ةم  ملالقشت ال   تا  التم  األ مالل  ويج ول,  ال طلنم  ال،لينم  المع مرال   وقالئع   ل ث 

و  ألمريكال  البال  يم  الاجلم  ":   ال  يتال   لجلتال        ر بط  و.  المجاللس   "   ال  يلنم" 
  البلالر    و  الي و   و  كاللي اح)    الج الي "   و   اللم الجري   الر  يم  لاهلال م  البال  يم  الاجلم
 299  ... ( .  لخ
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الماتبيم   مي.  مي   )) الشفرال  الفال نكال ... ةه  ((   راسم ملش ر  ةم رةع اليريم     ر نف 
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  كال     ذ ,  1862   الم   لن  "  الشرقنم   لا،لالئس  المق س  المجمع   الريخ"  عرجع 
  مالرس ,    1917   الم  ةم  ميتق ا    صبح  ل،ل ,  اإل مال   نشر    مجمع   وقت ال  عر بط 
 المطهب     بالع  و  والرهبال   األكايروس   رجالل  و  واألسالقفم   الأل ر نالل   المتهاي   ما 

 و   الرهبال   األكايروس  رجالل  و    الألسالقفم  المتهاقم  المجالمع  وظالئ   جمنع  و,  الشرقم
  طبقالل    ان   يتل ذ   التم  ال،الا لنكنم   الثقالةم  و,  ال ني يم  األوراض   ذال   المعسيالل 

  بهض   رأنع  ميت م    ان  متخصص    ن   كمال,  ال  يلم  المطهب   ةم  ذا  ال  اللالس
 ,Palazzo del Conertendi:    ةم  مكال ب   و قع؛  األوسط  والشر     ةريقنال   قفالر

Via della Conciliazione . 

  مال    ك.  لي تا,  1908   الم   ةم  "  الفق س  لمراقبم  المق س  "المجمع  نشب 
  القربال  ,  الهمال     ثييت ,  التهمي  :  جمنهالا   اليبهم  الفق س  مراقبم  و  ضبط   مس

,  اللزيت   المرضن   ،ريس ,  الزوا   المق س  الترسنا .  اش تراف   و  الت بم,  المق س
 كإقالمم ,  اللقالم   م جب   ل ال  الممل لم   األخرم   األقيالم  وص لنالل   امتنالزال    الركالا 

 .الزوا  و ال،لينم الشهالئر

   ان   اإل راف  ةم,  1564   الم   لن  األكايروس"  لرجالل  المق س  "المجمع         ه   
 ةق    هلال  م   و.  الث اي   مجاس  م   المص قم   الألنقمم  التقي    و  التفيير  صلم
, 1967   الم  لتن  استهمات   التم  المق س"  المجاس  الق  مم "مجمع   يميت    ل يت 
 ةم  المجمع  و.  ط يام  ةتر   اللق.  هطا  ةم  اختصالص   ممالرسم        ق        ه  

,  ج ع هال  و  لاقيالوسم  الرولنم   اللقنا  المتهاقم  اليرامج  عر ن,  األكايروس  رجالل  خ مم
  لرجالل    ةض.    زيعن   و   ثن    ان    هم.  و,  رساللت ا    اء  ةم   القيالوسم   سالليب   علق    و

   كامم   التبشير  و   الل  ظ  اله قم  ذال    اللقضال ال  ع تا  و,  الهاللا   قفالر  ةم  األكايروس
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  و   صنالنم  لق.  ةم   ج ار   مختص   ه   و,  الل ار   ان  القالئمم   الألنشفم  و,  الرب 
 300  .ال لم  راا ال و ال ني يم ال،لنيم لالجالل    ار 

  ال ني يم"   األوراض   ذال   المعسيالل   و  لارهبال   المق س  المجمع  "   ختص  
   مجمع   و  1908   ااالم   لن  1586   ااالم  م   اللقالميي    مجمع  ع  ن   كال   الطب

 مجاللس   اختصالص )    الرهيلااااام   ليااااال ,  م1967   ااالم    لن  1908   اااالم  م   الرهبال 
ا  ةم  التبشير   و   لاقيالوسم  الهالمم  اللنال   ةم  و.  والفال م  والف ر  اشةتقالر   ان  الق ي 
 كشك. ,  ال ني يم  األوراض   ذال   المهاله     لن   الإلضالةم(    نيالءا   و  رجالشا   المجالمع
 . التبشيريم المجاللس لممالرسالل   ل ث 

 باسمه   احتفظ  " الذي  الشعوب  تنصير  و  لتبشير  المقدس  "المجمع  تأسس 
  في   بمبنى  االسم  هذا  تحت  مستقراً ,  الدعوة  نشر  مجمع  هو  بديل  كلقب  التاريخي

Piazza di Spagna  في   اإليمان  إلى  الدعوة  و  التبشير  بقصد  1622  عام 
  في   ينصب,  المدى  عريض  بنشاط  يقوم  هو  و.  التبشيرية  اإلرساليات  أقطار
 التي  أوروبا  أقطار  على  وأيضاً ,  حديثاً   المكتشفة  األراضي  على  األولى  الدرجة
  مظاهر   من  بالكثير  اآلن  يهتم  المجمع  و.  الكاثوليكية  بالعقيدة   اإليمان  عن  تحولت
,  تقريباً   أفريقيا  عموم  و  واألمريكيتين,  أوروبا  من  معينة  مناطق  في  الكنيسة  حياة
  من   يستثنى.  الهادي  المحيط  وجزر,  نيوزيالنده  و,  وأستراليا,  األقصى  الشرن   و

 . بكاملها الفيليبين عملياً  ذلك

  لشعو    المق س  المجمع  "   و  "  اإلل نم   لاعبال    المق س  المجمع  "  انيثي 
, الرس لم  القالن      م جب   و بسيال ,  اليال ي  ال علنم  المطاهب   مجمع  م   الق  يي " 

(Scara Rituum Congregatio    )1969   الم م   مالع /      الر  8  ةم  المعرخ   .

 
ملط  الم    -300 قضال ال  صرنال  التفصي.؛  نقر:  -530م  مرجع سال ي  ص  1945لمزي ن م  

532  . 
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 الصا ال   و  الق اسالل   –  اإلل نم   اللعبال ال   المتهاقم   األم ر   جمنع    ول مال    ختص   و
   م جي ال   التم    الإلجراءال   االني مال   ع تا   و ,  ال  يلم  المطهب   كلالئس  ةم  –  األخرم 

)   المينلنم  الفضالئ.  ةم   ف لنم    رجم   مرس ا  مم ,  ال،لنيم    ضالء   يمنم   تا
   اللمبالركي  ... (     لخ  اللفس  ضبط,  الهزيمم,  اله الم,  الهفم,  الملبم,  األم.,  اإل مال 

 . س   لنك ن ا التبجي. مصالف  لن   طا  ةير فه    الق  يي   و

  المقدس   المجمع )    "   الكاثوليكية   للثقافة  المقدس  المجمع   "  يختص 
 الكهانة   إلى  الطامحين  الشباب  مدارس  على  باإل راف(  سابقاً   والجامعات  للمدارس
 إعداد  مقرات  على  أيضاً   يشرف   كما,  األبر يات  و  األكليروس  في  كأعضاء
.   ثقافياً   طالبها  تهيئة  طريق  عن  الدنيوية  األغراا  ذات  المعاهد  على  و  الرهبان

 االكليركية   العليا  المدارس  و   المعاهد  و  الكليات  و  الجامعات  على  أيضاً   يشرف  و
  لما   الثقافية  المعاهد  جميع  و,  االكليروسية  للسلطات  التابعة  المدنية  الدراسات  أو
  للسلطات   التابعة  مستوياتها  و  أ كالها  بجميع  المدارس  و,  الجامعية  المرحلة  قبل

مين غير الشبان للرهبان الثقافية المناهج إعداد وعلى,  االكليروسية   .المرسَّ

 :البابوية اإلدارة د ـــ محاكم

 محاكم اإلدارة البابوية؛ من:  تتكون 

اإلص لنم  - و ختص   الرس لنم  "    المجالل   ةم  الضمير   قضال ال  المق سم"؛ 
  و (,  الت،فير  و  الت بم  طقس  خالر    ب)    سريم   ،   لا  ول   لتن,  ال اخام
  المعقتم   الهق بم        الصفح   ب)    ال فرا    نقالم  ل ل   التيااالؤشل    قضااال ال 
 ( .وفران ال  ا لطن ب 

  القضال ال   ةم   فص.   قضالئنم   هيعم     ان   "وهم  البال  ب   لات قنع  الهانال  "الملكمم -
  ويقع   . لقنمنم   طر  ةم  القالن      ان  اللفالظ   و,   اي ال  المتلالزع  اشكايروسنم 

 Palazzo della Concelleria Apostolica ةم الت قنع ملكمم مقر
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)   استعلالف  ملكمم   سالسالا   وهم,  ل ستعلالف  ال،الا لنكنم   الهانال  الملكمم -
  الزوا   ةيخ  لقضال ال(  القضال ال   هض   ةم    ولن  مرلام  ملكمم    ضالا   ول،ل ال

  .  قالهري   قالن نم  زوا   ةم  البف    وج ي   قرار   قص  ,   اي ال  المهروضم
 , Piazza della Concelleria, I:  ةم  ل ستعلالف  الهانال  الملكمم  ومقر

Rome .   
ـــ المفوضــيات البابويــة:  يااال   البال ااال ةاام  نجااالز م متاا  كلياار ملقاا ر لا،لنياام  هــــ ــ

) صالالةم, "اش صااالشل اشجتمال ياااام  ", كتاه الخالصم  ا "مف ضنالل  ال  يم"الهاللمنم  
 لقاانح ماا ا  القااالن    ", و " لقاانح ماا ا  القااالن   ال، لاا  م " ذا اام,  افزياا  , سيلمااااااال(, و

, و  اااا قيي  رجمااااالل و  فالسااااير المراساااانا الصااااال ر   اااا  مجاااااس "ال، لاااا  م الشاااارقم
 301الفال نكال  الثالنم,  لخ ... 

 مكاتب اإلدارة البابوية:  –د 

 :المكال ب  م     اا     ضالا  البال  يم اإل ار   ضا

(   Palazzo Son Carlo, Vatican City)    ةم   البال  ب   القالضم  مكتب  -
  ب ,  غنال    ةم  الرس لم  ال،رسم  لق     و  ص لنالل   ع عر  و   صرِّف  الطب
 . خانفت  انتخالب  لتن و  البال ال وةال  لي  م 

 Palazzo delle:    ةم  الرس لم  لا،رسم  اشقتصال  م   الشعو    مكتب  -
Congregazione, Larga del Colonnato, 3, Rome  الم   نشب   

,  اليال س    لس  وضه   الطب  ذكري  اليال ي  البال  ب   التشريع   م جب   م1967
 .البال  ب  ال،رسم ممتا،الل    ار   ان اإل راف و التلييي وظنفت  و

  ةم   البال  ب   القصر  ةم  مقري  و)    الرس لم   ال،رسم    وقالف     ار   مكتب  -
 التم  الماللنم  الم ار   و  الممتا،الل   م   األ قا  القيا  ع عر(,    الفال نكال 
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  إل مالم   و  لا،لنيم  مركزيم  كلك مم  خ مال    إلنجالز  البال  ب   ال،رسم   لتالج ال
 . الهاللا ةم م مت 

    ال    ضفاع  كال    التم   ال ظالئ     لن    ضا  البال  ب؛ و  الملزل     ير  مكتب  -
 عر ب   ة  .  ق است   قضال   قالضم  و,  الخ م  كيير   و,  اشلتفالشل   مجمع

  الق اسم    اللجالنب   وانقالا   عتص.  مال    ا)    البال  يم  اشلتفالشل   ةم  الميتمهي 
 ال ولم  سر   مالنم  مع  عتهالو    و,  رومال   اخ.  البال ال  زيالرال    ر يبالل   عتخط   و(,  
 . الي    خالر   رل     ر يبالل  ةم

طبقالا ,  البال  يم  الشهالئر  و  اشلتفالشل   مكتب  -    رسالهال   التم  لاق ا     وم مت  
  الهلال م  شهالئر ,    1970   الم  علالعر/    الثالنم  كالن     1  ةم  اليال س    لس

 .البال  يم الصا ال  و الق اسالل 
 قيمالا   اللالضر  ال قت   ةم  زال  مال  الطب  لا،لنيم   المركزب   اإللصالء  مكتب  -

 المها مالل    ي يب   و  جمع    ظنفم   ق م,  ال ولم  سر   مالنم   قيالم  م 
  عزو    ة      طا  و,  ال،لنيم     ضع   ةض.  مهرةمن   ةم  المفي     و  الضروريم

 302 .الرس لنم م مت ا  ةم ةهالل  م  ن   الر ال 
ناحية   من  معدومةأما  تكون  تكاد  فهي  "السيادة"  السياسية  توجد   ؛السلطة  فال 

وال سلطة قضائية تختص بتطبيق    ،سلطة تشريعية لدى الفاتيكان بالمعنى الدقيق
وال سلطة تنفيذية تسهر على تنفيذ األحكام وحماية األمالك واألرواح،   ،القوانين

البابا الحكومة اإليطالية لصالح  به  تقوم  ترتكب  ف  ،وإنما كل ذلك  التي قد  الجرائم 
القديس ساحة  اإليطاليبطرس؛    داخل  القضاء  فيها  فيقوم  يختص  بإجراءات ؛ 

 
 . 81-80سال ي  ص  نقر: ملم  جمي. القصالص  مرجع  - 302
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والمحاكمة،   واإلحضار  العقوبات  ثم  القبض  لقانون  طبقًا  المجرمون  يعاقب 
 303.اإليطالي. ويودعون السجون اإليطالية

اليكه    –التا راف    –التافزي      –ال، ربالء    – مال المراةي األخرم مث. مرةي المالء   
ةالللك مم  ت،ف.   ال   ا فاللنال  وبقنم  نلالء  الفال نكال   م علم  التم  ربط  ي   الل ع  م 
وأنمال   الفال نكال    التم  ما، ال  ال،ثير   األم ال  م   الروا  الخالصم   ان   ميزانيت ال 

الخال الينال    التصرةالل  عتهاي  لفال   م   ال،ثير  ش  يتفنع   نال   الفال نكال   رجنم 
 304.التم  ب ي ال ال ول  ال  

علمها  لدولةو  الخاص  الفاتيكان  فعلمها  ونشيدها؛   إلى  عمودياً   ينقسم  و عارها 
  التاج   بشعار  موسومة  بيضاء  أرضية  و,  الصارية  تلي  صفراء  أرضية:  أرضيتين
 البابوي   " المارش  هو  الوطني  الدولة  نشيد  .متصالبين  مفتاحين  و  المثلث  البابوي 
الذي   السنوية   الذكرى   بمناسبة   الخمسيني   اليوبيل  لقداس   ارلغونو  ألَّفه  " 
 305  .القسيسية مرتبة في التاسع بيوس البابا لترسيم عشرة الخامسة

 التطور التاريخي لمكانة الفاتيكان الدولية: –ثانيًا 
 

م؛ ليث  1981/ 13/4مثالل ذله: ملالولم اوتنالل البال ال اليال ي )ع للال   لس الثالنم( ع م    -  303
ةم   التافزي نالل  قفهت  وي م ال  البال ال  الالء خفيت    الرصالص  ان  األ خالص  إط    قالم  ل  

ال مر ،ب  وقالل ا:     اللبب  و  الت  الهال  م   الهاللا  رامج ال  م   و نلالء  خرم  ه   وروبال  جريمم 
 خص  ربم ليث سال ل م جم م  ال ضب وال،راهنم ض  الهرب ةم  نلالء  وربال و مريكال. وةم  

لالل ه  مياا  و لقم القبض  ان هطا    م وقالل ا:  ن   ركم  ول،   ان  بالي م التاللم   ل ا الت م
ال ولن م  الشخص؛ ليث ُل،ا ووضع  الليج   اإل فاللنم.  نقر:  .  .  ام   راهنا  األ خالص 

 . 82-79مف  م ال  ركالن ال ونقالم ال القالن نم  مرجع سال ي  
القالن نم  مرجع    -  304 ال ولنم مف  م ال  ركالن ال ونقالم ال   نقر:  .  .  ام   راهنا  األ خالص 

 . 82-79سال ي  
 . 40-39 نقر: ملم  جمي. القصالص   مرجع سال ي  ص  - 305
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أصبح البابوات في القرن العشرين أكثر نشاًطا وتأثيًرا في أتباع الكنيسة  
الوقت   في  الكاثوليكي  الفكر  وأصبح  مضى.  وقت  أي  من  الرومانية  الكاثوليكية 
مثل:   مجاالت  في  سيما  ال  الكبرى؛  الفكرية  التطورات  مع  كبير  توافق  في  نفسه 

)يوحنا(  الفلس جون  وأصبح  اإلنجيلية.  والدراسات  والتاريخ  الطبيعية  والعلوم  فة 
م( أكثر البابوات المعاصرين  هرة؛ إذ دعا  1963  -  1958الثالث والعشرون )

والحياة  العقيدة  وتحديث  تجديد  في  ليبحث  الثاني؛  الفاتيكان  مجمع  عقد  إلى 
عام   المجمع  افُتتح  وقد  الكاثوليكية.  وا1962الدينية  عام  م  بعد 1965خُتتم  م 

وهي   الكولجيالتي،  قضية  للمجمع  تحّدًيا  القضايا  أ هر  من  وكان  جون.  موت 
الفكرة القائلة بأن السلطة في الكنيسة ينبغي أن تكون مشتركة بين البابا ومجمع 

 األساقفة ورجال الدين النصراني اآلخرين. 

ألخير   م(  خانفم ج    الجايالل ا1978-1963وق   ر س   ل اليال س )
ج ول   مالل  م   اللي.  و ل ع   كاللُهزوبم  الخ أنم  القضال ال  وسلب  المجمع   ةم 
الثالنم  الم   وانُتخب ج     ل  للفي .  الميالئ.  هطي  والتفظ  اللقرار ل ل  المجمع  

م(.  1523  - 1522م كبول  ال ال وير   فاللم ملط   ريال  اليال س ال  لل ب )1978
شالطاال ةم  الريخ ال،لنيم. ةق  سالةر ورآي كثير  وق   ايت ج     ل  ن   كثر البال  ال ن

القضال ال   مهاللجم  ةم  الرغبم  سال  ل  وق   سال ي.  م   ب  ال ال  اللالس  كثر  م  
البال  يم.  مقالم  زيال    ةم  اللصرانم  ال رب  ةم  الريخ  الم مم  والينالسنم  اشجتمالعنم 

ال،لن والملالةقي   اخ.  األلرار  خّافت   ّ راا  ي   القضال ال  م اج م  اه  يم. ول،  
اإلج الض   مث.:  الليالسم  اشجتمالعنم  الم ض  الل  ل ل  الت ّ رال  و ركَّزل  اه 
الرومالننم   ال،لنيم  و  ضالء  البال ال  المتهاقم  الله قم  ي   والقضال ال  والف   
 ال،الا لنكنم  واله قم  الل،لالئس اللصراننم األخرم  واأل  ال  األخرم وير اللصراننم.  

اللك منم, ) كال لال   ال ولنم كالم. الهض يم ةم الملقمالل   اا  ض   الفاتيكان ولم تعد  
اليري  الهاللمم, و اش لال  ال ولم ل  صالشل اليا،نم و ال سا،نم, و ا لال  لمال م 
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األ مالل األ  نم و الفلنم ( و ةم  هض الملقمالل وير اللك منم ) كاللمه   ال ولم 
 306إل ار  الها م, و الرا فم الفينم الهاللمنم (. 

  األمن   و  السالح  نزع  و,  السالم  مشكالت  يخص  فيما  حساس  البابوي   رسيوالك
  و   االجتماعية  الحديث  العالم  مشكالت  يخص  ما  إلى  باإلضافة ,  التقدم  و  العالمي
)    العالمية  المنظمات  لدى  دائمين  ممثلين  له  فإن  لهذا  و.  العلمية  و  الثقافية
  منظمة   و  اليونيسكو  مثل  المتخصصة   وكاالتها  بعض  و  المتحدة  األمم  كمنظمة
  غير  العالمية المنظمات لدى و( العمل منظمة و العالمية الصحة ومنظمة األغذية
 للخطوط   العالمية  والجمعية,  التاريخية  للعلوم  العامة  الجمعية  مثل)    الحكومية
 307 .(غيرها و المحايد للطب العالمية الجمعية و, القديمة

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 40-39 نقر: ملم  جمي. القصالص  مرجع سال ي  ص  - 306

ملط  الم  لمزي ن   -307 قضال ال  صرنال  التفصي.؛  نقر:  -535م  مرجع سال ي  ص  1945 م  
549   
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 اخلامتة 
 

 ختام هذا الكتاب؛ نقول:وفي 

اتسمت معظم الكتابات العربية في القانون الدولي بأنها قدمت تعريفات  متطابقًة 
مفردات    بضع  في  الرئيسة  خصائصه  جمع  حول  وتالقت  الغربية؛  وأصولها  له 

مجموعة القواعد التي تنظم العالقات    وتوافقت على أنهتنوعت أساليب عرضها؛  
وواجباته.وتح  يةالدولاأل خاص  بين   منها  كل  حقون   ال   الغربي  الفكر  وألن  دد 
 ذاتها  الدولة  أنَّ   بحسبان  إبداعه؛  خالص  من  هو  الدولي  القانون   أنّ في    يماري 
أنَّ   محض.  غربي  اختراع  على  توافقت   كثرتها  على  الدولي   القانون   تعريفات  بيد 
 بل ساكنا  كيانا ليس الدولي والتنظيم الدولي؛ التنظيم عمله مجال قانوني نظام أنه
 أمام  نكون   ما  وقت  في  أننا  أي   سريع؛  نحو  على  يتغير  متحرك  تفاعلي  كيان  إنه

  يشمل   الدولي   والتنظيم,  آخر   إلى  وقت    من  يختلف  ولكنه  معين  دولي  تنظيم
ا   إضافة  دولية  ومنظمات  دول  من  الدولية  األ خاص  من   الدوليين  لفاعلينإلى 
 .. أحياناً  وأفراد  واقتصادية سياسية كيانات

  هال  مبال ئ األخ   ال ولنم     ائر   استمرار    -لقالا    –ععس  ل     وممال
القالن نم ة ال     مفال ولم  القالن       صالب ممال  ؛  المهالصر  ال ولم  تلقناال  ماإللزام 

كلالمن  الرك    لن   جهات  ال ولم    كثير   لاتلقنا    ألن   ضلن ؛   مراا  ييراا لقنقم 
م اق ةم  اإلنيالننم  األ هال   م   خاللنالا  كثير ؛لالكمالا  الييب  اللطال _ربمال_      ول طا 
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جالءل مهقا الم اايي والق ا   واش فالقنالل ال ولنم خاللنم؛ م   لالوي  واضلم  هلن 
 اللمبال ئ اإلنيالننم الهانال المتمثام ةم اللي واله ل والميالوا   وانف م مهقم ال  ان  

ّم. ال،ثير م  المهالنم؛  كثر ممال  هلم ةم لقنقت ال  مف  ماللن والمضم واسهم  ل
وذله لنيتبار  تفييرهال م   يتفنع  فينق ال  ان  رض ال اقع  وهطا مال  رجت  ان  
آلنالل الهم. ال ولم  مال ةي ال قرارال الملقمالل ال ولنم  فينقالا لقال   ن   يا رل أنمال 

 ال لقنقم القالن   ال ولم..التم  خفم ةم الال اله ء(( ه  هم قال    ))ال م ض اليلَّال

حقيقٌة؛    -..أخر  وأسباب  وطمعاً   وخوفاً   حذراً   –  كثيرون   يتجاوزوهي 
 ؛((سياسة  إنه  سياسي؛  تدبير  هو  القانون : ))  قال  حينما  يوماً   لينين  أكدها  حقيقةٌ 
 إنها  ضرورة؛  أو   صدفة    أو  تماس    وليدة  ليست  والسياسة؛  القانون   بين  فالروابط
 دولة   في  معاً   وهما  ويحميه؛  اآلخر  يوجد  فكالهما  ووجود  وانتماء    أصل  عالقة

  معاً   وهما  اإلنسان؛  لحقون   وضمان    وبناء    نماء    وسيلة  السياسة  فتصبح  القانون؛
 بل  الطغيان؛  سياسة  وسياج  وقمع    قهر    أداة  القانون   ليغدو  الشموليات  أعتى  في
 ..سياستها وتنهض قانونها يسود الفوضى حالة في حتى

؛  القالن     اليالسم    يلن  ذله؛   ج.  م   الينالسم   م   القالن ني     واقترب    لطرن
؛   روا ط    ان  لالةقت   القالن ننم  والها م  الينالسنم  الها م   ي    اله قم        ي      ج.ن
  كالنت   المتبال لم؛  والفهاللنم  والتبار   لاتباير  واسهم  مياللالل   وج     م   مكلت   متيلمن؛
ال ائر  والقالن     الينالسم   ي   اله قم  م    مرالن    كثر ال ولنم  الملقمالل    وصالرل 

 المثان لتجام هطي اله قم ةالئقم الليالسنم والتباير 

لنا   تبين  قد  أنه  غرو  موضع     –وال  غير  الكتاب؛    –في  هذا  أّن    من 
 حسبانها ارًا إنسانيًا متقدمًا، بابتك  -للوهلة األولى    -التي بدت  المنظمات الدولية  
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الذين   المعاصر،  الدولي  التنظيم  أعضاء  بين  التعاون  خدمة  في  طيعة  أدوات 
واحدة. عائلة  باعتبارهم  البعض  زيف   أسرف  تكشف  الموجعة  الحقيقة  أن  غير 

النظرة األولى للمنظمات الدولية خاصة تلك المنظمات اإلمتيازية، التي بنيت على 
معاصر.واألدهى من ذلك، أن المنظمات ـ تراتيبية  طبقية  ظالمة بين دول العالم ال

السيما في العقد األخير من القرن العشرين ـ  بدأت تأنف من دورها كآليات  في  
الدولي التعاون  الدول   خدمة  الكاملة مع  بالندية  يتسم  باحثًة عن دور   المفترا 

المعاصرة الدولية  المنظومة  يقتصر  غير ذات الشوكة في  ؛ ولألسف أن األمر ال 
التي على   الدولية  األجهزة  إلى  امتد  بل  فحسب،  التمييزية  الدولية  المنظمات 

 يفترا أنها ذات بنية ديمقراطية كالجمعية العامة لألمم المتحدة..

ذله؛    وشزالت م   ج.  ال ولنم  ار اقر    االرل؛  الملقمالل    كالشلن   ثير  ل 
  ل اخت ةالل نشب ذ  ش      ملقالن   ال ولم  م  مصال ر ا    اا مص ر مته     شب  ك ن ال  

  اا مبال ر   الا  كان  اا  ه  مص ر   القرارال ةاللبهض عرم    هطي  الفق  ال ولم؛        ةم آراء
عرو   بن ال  مثال م الملقمالل   ألن ا  كب   مختصم   ب  سافم  صال ر      شريع 

   وه   ؛ ولنم مازمم  ويرم البهض األخر  ال ولنم  ج ز  مختصم  رسم ق ا   قالن ننم
ال  هطي  الالفق   ل،       لكالم   القرارال لب     ال ول  اي ال  م اةقم  لقال      خضع 

 ال.وق ا   القالن   ال ولم  ق م  ان  سالس مي   الرض

الكتاب   هذا  قدم  أخيرًا...  خاصة     –ونقول؛  للمعايير    –برؤية   ووفقًا 
المعاصر الدولي  للقانون  موجزًا  تعريفًا  المناسبة،  ومص  العلمية   ادر مفهومًا 

ليس   ؛حاول أيضًا؛ أن يسلط الضوء على قضايا تمسنا في الصميم  وأ خاصًا؛ و
الدو  الشخصية  إأهمها  حيث  الوطني؛  التحرير  لحركات  تبقى لية  فلسطين  ّن 
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على  المهيمنة  القوى  إن  وحيث  والتوجهات؛  االتجاهات  تحدد  التي  البوصلة 
فة الدولة على الرغم من ثبوتها؛ تحجب عنها ص  تزالال    ؛التنظيم الدولي المعاصر
منارات  تأبى النسيان قدمها اإلسالم لإلنسانية كلها؛ على كان واجبًا علينا الوقوف 

وقدسية  اإلنسان  كرامة  وإعالء  الدولية؛  العالقات  في  السلم  لمبدأ  تكريسه  عبر 
التوقف عند   أيضًا  المناسب  من  أنه  آخر؛ ووجدنا  كل  أن   حاضرة حياته على 

يمكن   ال  دولية   ومكانة   نحترمها،  روحية   مكانة   من  به  تتمتع  لما  الفاتيكان 
التفاهم تجاوزها؛   روح  فيه  وتسمو  القانون،  سيادة  تسوده  غد   أجل  من  وذلك 

 والتسامح ...

 

 مت بعونه تعال 

 وآخر دعواهم أن احلمد هلل رب العاملي 
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 مراجع الكتاب 
 القرآن الكريم   -أوالً  

 املراجع العربية:   –ثانيًا  
 ا

  
 . م1985لم  الاا ار الجالمعنم     راهنا  لم   ايم   ص ل التلقنا ال و  .  -
اللقريم  .    - ال ولنم:  الملقمالل  و  .  .  ام   راهنا   الهلالنم    راهنا 

 .م2000-1999 ار الل ضم الهربنم    األما المتل    -الهالمم
اإلمالم   .   - ال ولنم  ل   واله قالل  ال ولم  القالن    ال ةال   ص ل   لم      

 . م1998الل ضم الهربنم  الشيبالنم   ار 
الل ضم  .   - الرا هم   ار  الفبهم  الهالم   ال ولم  القالن    ال ةال    لم      

 .م2004القالهر    الهربنم 
الفبهم   .   - واللريالل   لالق    ال ست ريم  اللمال م  سرور   ةتلم   لم  

 . م2000ه ا1420    ار الشرو   القالهر  الثالننم 
ار  لم  ةتلم سرور  ال سنط ةم قالن   الهق بالل  الفبهم الخالميم     .   -

 .  م1991الل ضم  القالهر   
هللا  - لقق   ي   اليا ا    ةت ح  جال ر(   ) لم      لم     الي ذرب  اإلمالم 

 . م1957 يرول لشر لاجالمهيي    ننس الفبالع و خ ي  مر   ار ال
الخير قشم  المفالضام  ي  ال سالئ. التلالكمنم و وير التلالكمنم لتي يم   .   -

  الملالز الل ال ولنم  المعسيم الجالمعنم لا راسالل و اللشر و الت زيع  الفبهم 
 .م1990األولن   يرول  

    المر   نيم  قالن   المجتمع ال ولم المهالصر   ع ا  المفي  الل   .    -
 .م1988ر  جالمعنم   الجزائال
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مفب .   - ال ولنم   الملالز الل  الراوب   الي م     ا    جال ر   راهنا  هم  ار 
 . م1987

زكريال    .   - ملم   الجالمهم جالسا  األولن   الفبهم  الينالسم   مبال ئ  اا 
الجالمهم   الهالم   الي ريم   مشي   هاا  1435-1434اشةتراضنم 

 .م2013/2014
الينالسم ال ولنم: الفريي  لن نقالمن  مي   الت از  ةم  جالسا ملم  زكريال    .   -

 ولم  نيالنم ج ع ..؛ كتالب ملش ر ةم سايام  راسالل الصال ر     ا لال  
 .م1/2009 ال،تالب الهرب   مشي 

جالسا ملم  زكريال  مف  م الهاللمنم ةم التلقنا ال ولم المهالصر:  راسم   .    -
وةايفم   الينال    الميالوا  ةم  لمي    الج لنم  اله قالل  الهاللمنم   ةم  اللك مم 

 .م2001ه 1422هم  ي   مس  رساللم  كت راي؛ كانم اللق    جالم
لالقريم   .   - ةق نم  بصيانم  ال ولنم  راسم  الملقمالل  الي م   جهفر  ي  

والملقمالل  المتخصصم  وال كالشل  المتل    ولألما  ال ولم  لاتلقنا  الهالمم 
 . م1990الهر   لق ا –اإلقانمنم  الفبهم اليال سم   ار الل ضم الهربنم 

جل ب  ي  الماه  الم س  م الجلالئنم  الجزء األول  الفبهم األولن   ار  .  -
 .م1948ب المصريم القالهر    ال،ت

القالن     .   - الهالم    خالص  ال ولم  القالن    ملم   تاا   ص ل  لالزم 
 .م2001  القالهر    ال ولم  الفبهم األولن   ار الل ضم الهربنم

قالن .   - ملم   تاا   األولنلاالزم  الفبهم  ال ولنم   الميالم  اللزا الل        
 . م1994القالهر    

بنم   لالم  سافال  القالن   ال ولم الهالم ةم وقت الياا   ار الل ضم الهر  .   -
 .م1968الفبهم الثاللثم  

لالم  سافال  و .  الئشم را ب و . ص ح ال ع   المر  الفبهم األولن   .   -
 .م1978ضم الهربنم   ار الل 
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الل ضم  .    - الجلالئم   ار  ال ولم  القضالء  صاللح  يي    ليلي    راهنا 
 م.1997لهربنم  القالهر   ا

الج راأنم   .   - مبال ئ  ةم  ال ولم  راسم  لايانم  لمز   ل قجم   ليي  
الثاللثم    الفبهم  الم1981ه/  1401الينالسنم   الل عثم   م   الفلنم  فبهم 

 .ج  
الرنم ةم الفق ي  اش تراكم  لكمت  ير  القالن   ال ولم الهالم  راسم مق  .   -

 م.1975والر سماللم  مفبهم الي م     ا   
مقالرنم    .    - الهالم:  راسم  ال ولم  القالن    ةم  اآلمر   الق ا    لكمت  ير  

 .م1979   ا   
المهالرف   .   - ملشب   الجلالئم    لاقالن    الهالمم  اللقريم  رمينس   لالم  

 م. 1965اإلسكل ريم  
القالن    سه  هللا  مر   .   - لاشه ب ةم  الينالسم  المصير   سمال ي.   قرير 

 . م1986لا،تب  الجزائر   ال ولم الهالم المهالصر  المعسيم ال طلنم
سانمال  ملم  الفمالوب  اللقريم الهالمم لاقرارال اإل اريم  مفبهم جالمهم   .   -

    . م1991الفبهم الثاللثم     ي   مس 
سمير  مي   اقالةم اله لمم    سمير  مي    نقري ةم:  .  رهال  واي   و . .   -

 . م2000الفبهم الثالننم   مشي   و  لمم الثقالةم   ار الف،ر  
ص ح ال ع  الشالمم   راسالل ةم الج راأنم الينالسنم  ملشب  المهالرف   .   -

 . م1999  الفبهم الثالننم   اإلسكل ريم
 ار الل ضم    ص ح ال ع   المر  قالن   التلقنا ال ولم  الفبهم الثاللثم  .   -

 .م1984الهربنم  
الل ضم   .   - الهالم   ار  ال ولم  القالن    ل راسم  مق مم  ال ع   المر   ص ح 

 م.2007الهربنم  القالهر   
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المه    .   - ملش رال  اإلنيالنم   ال ولم  القالن    م خ.  لن  الزماللم    المر 
 .م 1997م الثالننم   الهربم للق   اإلنيال     نس  الفبه

ال .   - الرلم       لهالم   ي   الم نيي   للمال م  الرا هم  جلنف  ا فالقنم  لصر  
مركز    1949 مفال ع  األولن   الفبهم  الفايفيلنم   األراضم  ةم  و فينق ال 

 .م2000قالةم  وز   ر ال  الش ا الث
الم م  - اشستعبال    ار  ومصالرع  اشستي ا   طبالئع  ال، اكيم   الرلم    ي  

 . م2002الةم واللشر   مشي  لاثق
القالن     ي    .  .   - ةم  اإلنيال   للق    القالن نم  اإلطالر  سرلال    الهزيز 

 . م1987القالهر    ال ولم: المصال ر واللق    الفبهم األولن 
الفق   .  .   - ةم  ال ولنم:  راسم  الملقمالل  سرلال    ملم   الهزيز   ي  

ال ولم   لاقالن    األسالسنم  اشهتمالم  اللخصالئص  مع  ال وليي   والقضالء 
 . م1990ه  1410الهر   اإل ارب  الق

 ي  الهزيز ملم  سرلال   اللقالم ال ولم الج ع  والشرعنم ال ولنم و اري   . .   -
ال ولنم   ار   لاملقمالل  الهالمم  اللقريم  ض ء  ةم  الهربم  الهاللا   ان 

 . م1993ها   1413بنم  القالهر    الل ضم الهر 
 ي  الهزيز ملم  سرلال   مق مم ل راسم ال ولم الفايفيلنم:  راسم ةم  . .   -

الهربنم   قرا الل ضم  ال ولم   ار  والقالن    المتل    األما  القالهر    رال 
 . م1988

ر الهروبم    ي  القال ر       التشريع الجلالئم اإلس مم  الفبهم الثاللثم   ا -
 . م1959القالهر    

 - ي  ال،ريا  ا ا   ال سنط ةم القالن   ال ولم الهالم: المبال ئ الهالمم   .   -
 . م1997الثقالةم   مال    ال،تالب األول   ار

اللقالم   .   - لتف ير  كبسالسن  المشتركم  ال ولنم  المصالم  الفالر   ال ال    ي  
 . م1984الل ضم الهربنم    اشقتصال ب ال ولم   ار



215 
 

اللي    .   - ملم      اإلمالم  ةق   ةم  المهاله ال  ضميريم   جمهم   ثمال  
ةق نم مقالرنم  سايم      اللي  –الشيبالنم     كتالب   رب  ص ر   - راسم 

 .ه1417  177س مم  اله      را فم الهاللا اإل
األولن    .   - الفبهم  الهالم   ال ولم  القالن    ل راسم  م خ.  الهثمالنم  سهي    

 . م2003كم  خ ا   طلجم  الم رب  مفبهم الي  
ةم   .   - و جانال  ال  الف،ر   واإلنصالف:  ص ل  اله الم  مبال ئ  نهمم     نال  

 .م2016ل زي  اللق قنم     ا   والقالن نم  ملش رااللقاي  اإلنيالنم 
الثالن  .    - الفبهم  الهالم   ال ولم  القالن    الهفنم   جالمهم   صالم  مفبهم  نم  

 .م1983   ا   
القالن نم    . .   - ال ولنم مف  م ال و ركالن ال ونقالم ال   ام   راهنا  األ خالص 

 . م1999/2000الفبهم األولن   ار الل ضم الهربنم  
الفق نم  ام   ر  . .   - اللقريالل  األول   الجزء  الهالم   ال ولم  القالن      -اهنا  

 . م1997القالهر    الميعولنم ال ولنم   ار الل ضم الهربنم  -المصال ر
الل ضم   . .   - والت خ. للمال م اإلنيالننم   ار   ام   راهنا  لق   اإلنيال  

 . م2000-1999ولن   الهربنم  الفبهم األ
الرا       .   - وهبم ام  هللا  مكتبم  ي   الجلالئم   مصر   القالن      46  

 . م1947/
الفبهم   .   - الهالم   ال ولم  القالن    هنف   صال        ملشب   17 ام    

 . م1992إلسكل ريم  المهالرف  ا
مفبهم   .   - الثالننم   الفبهم  الهالم   ال ولم  القالن    هنف   صال         ام 

 . م1951 ار نشر الثقالةم  اإلسكل ريم  
صال     .   - الثقال ام  نشر  الهالم   ار  ال ولم  القالن    هنف   ةم     

 م. 1965اإلسكل ريم  
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واأل خالص   .    - والتف ر  األص ل   : ال ولم  المجتمع  ميروك   وضبال  
 . م1994الجزائر    –الجالمعنم   القيا األول    ع ا  المفي  الل 

األولن   .   - الفبهم  ال ولم   المجتمع  ةم  ملم   سمال ي.  ام   راسالل 
 .م 1985ه/  1405القالهر    

للشر  ملم  اليهي  ال قال   التلقنا ال ولم  ال ار الجالمعنم لافبال م وا .   -
 . اإلسكل ريم

المصال ر .   - ال ولم  القالن    ال قال    اليهي   الفبهم    -ملم   األ خالص  
 .م1983لافبال م واللشر  الثالننم  ال ار الجالمعنم 

ملش رال   .    - اليال سم   الفبهم  الهالم   ال ولم  القالن    المجطوب   ملم  
 . م2007   يرول  ليلال   اللايم اللق قنم

اقتصال ب  ولم ج ع    ه .   - نقالم  ريب:  . جمالل  ملم   جالوب م   ج. 
لال ال طلنم  الشركم  الص ير   وب   مالر  الجزائر   مرسم  والت زيع   شر 

 . م1981
المفي  الل  .   - الهالم   ع ا   ال ولم  القالن    مبال ئ  سافال    ملم     

 م.2008الجالمعنم  الجزائر  
الفبهم   - المينلنم   ورومال  الفال نكال   "  هريب"   القصالص  جمي.  ملم  

 . م1992 ار ط س   مشي   األولن 
والنا    .   - لالةظ  الل ضم  ملم   مفبهم  الهالم   ال ولم  القالن    مبال ئ 

 م.1967الج ع    القالهر   
ملم  سالمم  ي  اللمي   قالن   الملقمالل ال ولنم  الجزء األول ا األما   .   -

 م.1997ل ريم  الفبهم الثالننم  المتل     ار المفي  الل الجالمعنم  اإلسك
مشي   الي طم  الج ال  ةم اإلس م   ار الف،ر     ملم  سهي  رمضال    .   -

 . م1995الفبهم الثالننم   



217 
 

والمبال ئ   .   - اللشب   خافنم  المتل     األما  ملقمم  الميفر   صاللح  ملم  
 م. 1997الفبهم األولن   

الفبهم  .   - ال ولنم   لاخ ةالل  القضالئنم  التي يم  ال لنمم   طاهت  ملم  
 .  م1953فبهم اليرلمال  ةم مصر  األولن  م

ملشب    .   - الي م   قالن    ةم  ال سنط  ال لنمم  ال لنمم   طاهت  ملم  
 . م1982رف  اإلسكل ريم  المهال

 راسم ةم ك.    –ملم  طاهت ال لنمم؛ األلكالم الهالمم ةم قالن   األما   .   -
اإل المهرف   ملشب   واإلس مم   واش تراكم  ال ربم  الف،ر  سكل ريم  م  

 . م1970
مصال ر    –اللي    –مبال ئ الها م القالن ننم: القالن    ملم   ام  مرا     .   -

 . م1982الج ع     اشلتزام  مفبهم القالهر 
سهال    .   - المهالصر   ار  م   الريخلال  صفلالل  الجماللم   ةالض.  ملم  

 . م1993م األولن  الصبالح  ال، يت  الفبه
والف،ر   .   - اإلس منم  الشريهم  اإلنيال   ي   لق    ةتلم  ثمال    ملم  

ال األولن   القالن نم  الفبهم  الشرو    1982  ها/1402 ربم   م   ار 
 .القالهر 

م  القالهر   ملم  ملم ال ع    ض  القالن   الجلالئم  المفبهم الهاللمن .   -
 . م1963

ونقالم ال   .  .   - نشب  ال  ال ولنم  الجلالئنم  الملكمم  ملم    ريف  يي نم  
والملالكا الجلالئنم ال ولنم  األسالسم مع  راسم لتالريخ لجال  التلقيي ال ولنم  

 .م2001  القالهر   اليال قم  مفال ع روز الي س  الج ع  
نم   ملم   نجيب ليلم  قالن   الهق بالل القيا الهالم   ار الل ضم الهرب .   -

 . م1962
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الصال ر       .    - ال ولنم  لاتصرةالل  الهالمم  اللقريم  ةعا    مصففن  لم  
 . م2004م ال،يرم  مصر   لملااإلرا   الملفر     ار ال،تب القالن ننم  ا

ال .   - مفبهم  الجلالئنم,  الميعولنم  ةم  القاام   القالهر   مصففن  جالمهم   
 . م1948

واأل خالص(    .   - المصال ر   ( الهالم  ال ولم  القالن    ملم     الب   مفي  
 . م1989القالهر    الفبهم اليال سم   ار الل ضم الهربنم 

ال ولم   .    - القالن    ملم     الب   الهربنم   مفي   الل ضم  الهالم   ار 
 م. 1988القالهر     

   ار الل ضم مفي  ملم     الب  الملقمالل ال ولنم  الفبهم الهال ر  .    -
 .م1990الهربنم  

ملن ملم   مصففن  التلقنا ال ولم الهاللمم  ي  اللقريم والممالرسم   .   -
 . م1982  القالهر    ار مصر لافبال م

الملقمالل   .    - مصففن   ملم    واللقالم  ملن  الهاللمنم  اللك منم  ال ولنم 
 .م1994 ار الل ضم الهربنم    ال ولم الج ع  

الهالم  الفبهم األولن   ار   .   -  لين الجم.  اش تراف ةم القالن   ال ولم 
 .م1963م الهربنم  القالهر    الل ض

 الرسائل العلمية:

البه  األخ قم ةم قالن   اله قالل ال ولنم  سمير  ي  الملها  ي  الخاللي    -
 .م1988 مس  رساللم  كت راي  كانم اللق   ا جالمهم  ي  

األما  - التم  قر  ال  الهالم  القالن    مبال ئ  المطلجم   وائ.  لم   ا ا  
 .م2007المتم علم  رساللم مالجيتير  كانم اللق     

   كت راي    رساللم  التيرير    سبالب   م   كييب   اللي  استهمالل   رويش    ليي  -
   .م1985  الجزائر  جالمهم
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 وير   الميالم  اللزا الل   ةم   الم ننم  واألعنال   الم نيي   لمال م    ا ريم   رقنم -
 . م2001 ه1412   كت راي  رساللم  مس   ي    جالمهم القالهر   ال ولنم 

 األبحاث والدراسات والمحاضرات المتخصصة:
اإلس منم  بوربال ةم ض ء اللروب       كر     لم     قالل ال ول   .   -

واللالضر   المالضم  وال رب:  اإلس م  مع مر  مق مم  لن  ورقم  الصايينم  
 م. 1997الميتقي.  القالهر   

  واإلرهالب   المياح  ال،فالح    ي   القالن ننم   الف ار    رةهت   ملم     لم   .   -
 م.1987/  4/ اله    الملالم    مجام ال ولم 

  ض    ال طلنم  لامقالومم  المشروع  واللي  اإلرهالب    ي   التفرقم    رف    سالمم -
   .1987 الهالم/ 4/  اله    الملالم    مجام اشلت ل 

  القر    ن ال م  ةم  الج    مهاللا     رز))    هللا    ي    صيرب    سمال ي. .   -
 .م1998 والرا ع  الثاللث  اله  ا   26المجا   الف،ر   اللا مجام  ((الهشري 

  رف  رةالل     لجالز   ))   مال  قرارال مجاس األم  الصال ر  طبقالا   .   -
لا ول   ال اخانم  القالن ننم  اللقا  ةم  و لفيطهال  الميثال   م   اليال ع  لافص. 

 . م2005اليلم   61المجا  األ ضالء((  المجام المصريم لاقالن   ال ولم  
الشفرال   - ةه  الفال نكال ...  اليريم     ر نف  رةع   ((  مي.  مي   

ةم   " ربم"   اشن  ل نت  ةم  ملش ر   م   4/2020/ 6الماتبيم((   راسم 
الزيالر    م قه ال: 2020/ 23/6ومتاللم  تالريخ  ةم  م 

https://www.independentarabia.com/node// 
األزم .   - ةم  ال،يرم  الق م  استثمالر   (( زكريال   ملم   ال ولنم: جالسا  الل 

ا انم المعامر  واشست  ل والمقالمر ((  ملالضرال ةم مقرر   ار  األزمالل  
ال ولنم لف ب اليلم الثالننم ةم مالجيتير التبهي. والتخصص ةم اله قالل 

اللق     كانم  وال  ا مالسنم؛  الجالمهم   –ال ولنم  الهالم  جالمهم  مشي  
 م. 2019 -2018ها/ 1439-1440
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  ومهالعير   ا فالقنالل   ض ء  ةم  الخصخصم  ظالهر ))    زكريال   ملم    جالسا .   -
  لا راسالل  الهربم  المه     ةم   لقيت   ملالضر    ((ال ولنم  الهم.  ملقمم
  عا ل   17  الم اةي  ها1427   عبال   24  األل    ع م    مشي   الهماللنم
 . م2006

زكريال    .   - ملم   ةم  جالسا  ملش ر   ملالضرال  القالن  ((   ةم  مق مم   ((
الم خ.  لن   الشريهم مقرر  كانم  ةم  الثالننم  اليلم  لف ب  القالن  ؛   راسم 

الهالم ال راسم   الفتح اإلس مم   مشي     1436  –  1235والقالن    مه   
 . م2015  – 2014ها 

  لاف ضن   آم   ممر  المتهم    ال م ض   1701  القرار  زكريال   ملم    جالسا .   -
  و   آراء  صفلم))    الي ريم   شاري   صلنفم  ةم   ملش ر    راسم  اليلالء ؛
 الم اةي/ها12/1427/ 4   تالريخ   األل    ع م          ((   راسالل 

 . م2006/ 12/ 24
خ صم ة،ريم     -جالسا ملم  زكريال  ال جيز ةم قالن   المجتمع ال ولم   .   -

ال طلم   المه    ةم  الثالننم  شر    التلضيريم  ال ور   لف ب  ملالضرال 
الهالمم   ع م  INAلإل ار   م   ا ت اءا  ملالضرال  ةم  شر     

الم اةي  1435/ 17/5األربهالء الخمنس  2014/ 19/3ه  ولتن  م؛ 
الم اةي  7/1435/ 22 ةم  2014/ 22/5ه  المه    ملش ر   ان صفلم  م 

 www.INA.orgالشال كم: 
 لف ب   ملالضرال   ال لنم   الهق     راسم  ةم  مق مم  زكريال   ملم    جالسا .   -

  الجالمهم   لهالم  الخالصم   الشالم  جالمهم  -اللق     كانم  ةم  الرا هم  اليلم
 . م2019 ها1441

نالق    .   - الينال    راسم  بصيانم  لايانم  ن ال م  صر  جالسا ملم  زكريال  
ةم آةال  الصراع  ي  سنال   ال ولم والت خ. ال ولم؛  راسم ملش ر  ةم مجام  
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المجا    واشقتصال  م   القالن ننم  لاها م  الثالنم     –  32جالمهم  مشي  اله   
 م. 2016

المجام  .   - ال ولنم((   لامهاله ال  ال ظنفم  التفيير   (( الي م   جهفر  ي  
 . م1970  29المصريم لاقالن   ال ولم  اله   

  آلنالل   اللك منم  وير  لاملقمالل   المهل يم  الشخصنم))           جمي. .   -
   تالريخ   ومتالح  م 2013/ 12/ 25  ةم  ملش ري    لثي    ((وانقضالءهال  اكتيال  ال
  للق     الهربنم  الاجلم   م قع   ان  م2017/ 5/ 20  الييت   ع م  الزيالر 

  www.achr.euwww.achr.nu: الشال كم  ان اإلنيال 
  ةم   المصير   قرير  ةم  الفايفيلم  الشهب   لي))    هل اوب     لم    ليالم .   -

 المجا    ال ولم   لاقالن     المصريم  المجام   ((الج ع    الهاللمم  اللقالم   ض ء
 .م1991  واألربه    اليال هم اليلم واألربه    اليال ع

 ةم  المشرو م  والمقالومم  اإلرهالب    ي   الفر  ))    مت لم   الملها   ي    رجب .   -
 ال ولم    لاقالن     المصريم  المجام   ((المهالصر  ال ولم  القالن     ق ا     ض ء
 .م2004 اليلم اليت    المجا  

  -اإلس م   مجام  الما ام    اللضالر   واج م  المخ رال  اليي    ر ال   .   -
 . م1997  لهالم  11 اله    المتل    الهربنم اإلمالرال 

كتالب  .   - الملروسم   الجزائر  اليريم  ان  اللروب  مختالرب   صاللح 
ها  3/1438/ 23م؛ م ملش ر ومتالح  تالريخ الزيالر   2004مصال ر  الجزائر  

 / mokhtari.over-blog.orgم ةم م ونت :  /22/12/2016الخمنس 
  اشلت ل   مقالومم  ةم   الفايفيلم  الشهب   لي))    لمال    كمالل .   -

: م قع  ةم  م2016/ 20/5  الزيالر    تالريخ  ومتالحُ   ملش ري    لثي    ((الص ي نم
http://www.mahjoob.com/en/forums/showthread.php . 

http://www.achr.eu/
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 والقالن   المقالر (( ملم   كرو   )) اشستفتالء الشهيم ضم   طالر الفق    -
ةم   ملش ر   الزيالر   2007/ 3/3 راسم  ومتالح  تالريخ  ةم  2/208/ 7م   م 
 http://pulpit.alwatanvoice.com/contentم قع ص ل ال ط : 

: شر  طرولالل((   .   - الثقالأنم  وال  يم  اله لمم   (( الجال رب   ملم   ال   
 .6/1مجام ة،ر ونق  اله   

الهالمم   .   - المبال ئ  ال ولم,  مفي    الب    لاقالن    لاقالن     صف ال مص را 
 م. 1967  23المجام المصريم لاقالن   ال ولم  اله   

صلنفم    - اإلنيال ...م اطلالا((   ةم  ل ل  و وري  القالن     (( نيربنم   م ةي 
اله     الم اةي  10/1421/ 16   الريخ 13816اللنال    م   2001/ 11/1ها 
 .  ر الصفلم الهال

  ةم   و ورهال  الجلينم  مته     الشركالل ))  ال يتم   الرلم    ي    ن زا   .   -
  م 2017/ 20/7  الزيالر    تالريخ  ومتاللم  ملش ر    راسم   ((الهاللمم  اشقتصال  

:  الشال كم   ان   طرال   م قع  ةم
http://www.shatharat.net/vb/archive/index.php/ 

 املراجع املرتمجة يف اللغة العربية:   –ًا  ثالث 
ال ولم   رجمم و هايي  . ريالض   - القالن    ال جيز ةم  الريخ  ن سي م   آرار 

 م. 2002القنيم   يت اللكمم     ا  
الاجلم  - الي ليم   األب:  وويفي   ربالر   الينالسالل   هريب:    رسف   

 م.1957ال ولنم لترجمم الروائع اإلنيالننم " األوننيك "   يرول  
  ي  .    :   رجمم  الهاللمم   والي م  ال ولم  اللقالم    "اش  "  كا   .    ل  اعلنس -

 – .م1964 القالهر   الهربنم  الل ضم  ار الهريال   هللا
  "اش  "  اللقالم ال ولم والي م الهاللمم   رجمم:  .  ي  هللا   علنس ل. كا  -

 م. 1964الهريال    ار الل ضم الهربنم  

http://www.shatharat.net/vb/archive/index.php/
http://www.shatharat.net/vb/archive/index.php/
http://www.shatharat.net/vb/archive/index.php/
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الهيكرب م      - والصراع  اشقتصال  م  الت يرال  الهقمن  الق م  كيل ب     ل 
   رجمم:  .  ي  ال هالب  ا ب  الفبهم األولن   ار 2000 لن    1500

 م. 1993ال، يت   -سهال  الصبالح 
  الريخ    لن  م خ.  ال ولنم   اله قالل    وروزي.    ال نيت   وجال    ريل ةال    يير   -

  ملش رال   الثالننم   الفبهم   نقش   كا  ةالعز:   رجمم  ال ولنم   اله قالل 
 . م1982  يرول    ي ال 

الفبهم  - صهب   لي   ال ولم   رجمم:   .  مالكنفر   ، ي    . م  روبرل 
 م. 1984الثالننم   ار الهاا لام عي    يرول  

  الهاللمم   اللقالم  المصير   و قرير  اإلنيال   لق     مك رك  ع.   رل روب -
    األر   مال      لالشر   الفالرس   ار           راهنا  صال  :   رجمم  الج ع  
   .م2001

 الرل روس   القالن   ال ولم الهالم   رجمم:  كر هللا خانفم و ي  الملي    -
 م. 1979سه   األهانم لالشر والت زيع   يرول, 

م جز   - المفبهم  والرو   الخ رب,  ةالئز  الهالمم,  رجمم  الجزائنم  اللق   
 م. 1928الل عثم,  مشي  

الفالض.,  - ملم   اشجتمال م,  رجمم:  .  ال ةالع  مبال ئ  ورامال نكال,  ةيايي  
 م. 1965جالمهم  مشي  

مراجهم   - ملم    ال ولنم   رجمم:  عبال   اله قالل  كالرل  ويتش   لاي. 
 م.1983ال يعم المصريم الهالمم لا،تالب  و ق  ا:  .  ز ال ع  ة     

 ال ولنم   اله قالل   ةم   األسالسنم  المفالهنا   وكالشهال     يرب   وريفيثس  مالر   -
 المتل     الهربنم  اإلمالرال     م   لأل لالث   الخانج  مركز:  وإص ار   رجمم
 . م2008
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 الل عث    التالريخ  ةم  الرا ع  المجا    –  اإلنيالننم   الريخ   مهاللا  وياز .   .    ه -
  ال،تروننم   نيخم       نق ا .  200  ص   جالوي      ةيي   الهزيز    ي  :   رجمم
 . www. Kotobarabia. Com:  ربنم كتب  م قع ةم ومتاللم ملش ر 

  م    الثاللث   الجزء  الي نال     لنال    –  اللضالر   قصم   ع رانت   واعرل  ول -
   اللتهالو    الجي.   ار  األولن   الفبهم    را    ملم  :   رجمم  الثاللث   المجا  

 .م1988  ه1408 والها م  والثقالةم لاتربنم الهربنم الملقمم مع
اللضالر    - قصم  واعرل  ع رانت   الجزء    –ول  الرا ع  شر   ل يس   صر 

الثاللث م  المجا  اليال ع   رجمم: ملم   ام      ر   مراجهم:  ام   ها  
والثقالةم   لاتربنم  الهربنم  الملقمم  مع  الجي.  اللتهالو   األولن   ار  الفبهم 

 م. 1988ه  1408 م  والها
 املراجع باللغة األجنبية:   –ًا  رابع 

1. Antônio Augusto Cançado Trindade, International Law 

for Humankind: Towards a New Jus Gentium,  THE 

HAGUE ACADEMY OF INTERNATIONAL LAW 

MONOGRAPHS, Volume 6, MARTINUS NIJHOFF 

PUBLISHERS, The Hague Academy of International 

Law, 2010 . 
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