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 المبحث الثالث

 التنظيم السياسي والمعيار القانوني للدولة

 الفرع االول

 التنظيم السياسي

ويلزم الى جانب العنصرين السابقين لالعتراف للجماعة بصفة الدولة ضرورة توافر التنظيي  السيايي   

 والقانون  للجماعة 

  أي وجيو  يييلعة عمو يية تتلييم تنظيمييا توو ييا تتييولى الرييراف عليى الرعايييا وا  لييي  و  ارة

وي   ين ييلعاش تعيريعية المرافق العا ة الالز ة لحفظ كيانها وتحقيق ايتقرارها ونموها بما تمل
 وتنفيذية و ضائية

   ل  00والجماعة الت  ل تسيتعي  ا  تحظيى بحيد ا نيى  ين التنظيي  السيايي  والقيانون  كالق ائي

تر ى الى  ستوى الدولة وا  تدخ  ف  عال اش    الدول الخرى الت  يتوافر فيهيا هيذا التنظيي  
 ام  ن تقوق والتزا اشلعجزها عن الوفاء بما يقرره القانو  الدول  الع 00

ول يعترط القانو  الدول  ف  النظام السياي  والقانون  للدول ا  يوو   ن نوع  عين كا  يوو   لويا  

ل   ث  هذه المسائ  تدخ  ف  صمي    00او جمهوريا  يمقراطيا او  كتاتوريا برلمانيا او رئاييا 
 اختيار  يتور الحو  الذي يروق لها الختصاص الداخل  للدولة الت  تملك الحرية المعلقة ف 

 

 الفرع الثاني

 المعيار القانوني للدولة
 

 ليس كافيا بحد ذات  لقيام الدولة  00 التنظي  السياي  –ال لي  –ا  اجتماع العناصر الثالثة الععب  

   اذ  د تتوافر هذه العناصر ف  التقسييماش ال اريية  اخي  الدولية ال سييعة او في  الوليياش  اخي

ومععذ كلعع  عععف يعتععرل لاعع   المنععا    00التحييا اش الفدرالييية او المسييتعمراش او المحمييياش 

  ث   دينة طنجة     ضمها الى المغرب 00 بشخصية الدولة

 

انو  الييدول  يميييز الدوليية عيين  يرهييا  يين الوتييداش السيايييية اذ  ل بييد  ا  يوييو  هنييار  عيييار فيي  القيي 
 ا  هذا المعيار ل يمون ا  يوو   ل  عيار  انون   00وا  ارية وا  ليمية 

  وعلى ه ا االساس كهب الفقه التقليدي  الى ان ه ا المعيار هو السيادة 

  تحليل  بيعة االختصاصات بينما اتجه الفقه الحديث عي بحثه عن المعيار القانوني للدولة نحو

 التي تملكاا الدولة

 عكرة السيادة 0أ

وا  فوييرة السيييا ة المعلقيية نعيي ش فيي   00ا  هييذه الفوييرة ليي  تويين  عروفيية تتييى القيير  السييا   ععيير  

  00المجتم  ال عاع  

 ضد رجال ال عاع وضد ال ابا وال  راطورية عندما كانت السلطة الملكية تخوض صراعا ضاري 

 الجر انية 

 وكانت فورة السيا ة تجسد ييا ة الملور  ير المعروطة بعرط 
 كانييت الدولية الملوييية ل تحييد ييلعاتها اييية تييدو  ول تتقييد بيي ي التييزام  ييانون  ل   عفعي الععداخل

وعلى رعاياه ا  يخضعوا لسلعت  هذه بدو   يد او  00الملك او ال ير كا  هو الحاك  المعلق 

 ررط
 فيا  السيلعة العلييا المتمثلية في  ال يير او المليك  علقية التصيرف في  ريتونها   اما عي الخارج

 ول يحد تصرفها  يد او  انو   00الخارجية 

 و د ا خ  الفقي  الفرنس  جا  بو ا  نظرية السيا ة ف  الفق  القانون   



  لتعي ال اناا السلطة العليا علعى المعوا نين والرعايعا ا)وعرفهاتيث وصم  لك فرنسا بالسيا ة

 تخضذ للقوانين وهي سلطة مطلقة مستقلة عن أي سلطة اخرى
 تحرف  وانين الخالق والع يعة فال يتقيد يلعا  ال ير بقيد يوى ا   وانين  ل يمون ا  تغير او 

 مفاوم السيادة عند بودان هي السلطة العليا والمطلقة للمل  ال يقيدها اال هللا والقانون الطبيعي  

 ذهب الفيلسوف هوبز ععر الساب   ععر وف  القر  لنظرية فقهاء القر  السا  و د اخذ بتلك ا

 الى ابعد  ن ذلك و ال ا  صاتب السيا ة ل يتقيد بع ء تتى بالدين وا  السيا ة ل تتجزأ 

وظلت هذه الفورة  تسلعة على ك  نظرياش القانو  العام الداخل  والدول  تتى اوائ  القير  الععيرين  
ف عيد ا  كيا   فهيوم  00تيث تعورش فورة السيا ة عميا كانيت عليي  في  ظي  القيانو  اليدول  التقلييدي 

ا ش اليى اييتخدام السيا ة يعن  ا  الدولة  علقة التصيرف ل تتقييد بي ي ري ء  ل بترا تهيا تلجيا  تيى ار

اصععبحت سععيادة الععدول عععي العصععر الحاضععر مقيععدة بقواعععد القععانون  00القيوة لت كيييد ييييا تها و را تهييا 

 الدولي العام 

 مظاهر السيادة

  للسيادة عي الفقه التقليدي مظاران 

  وفي  تنظيي   رافقهيا العا ية  في  التصيرف في  ريتونها الداخليية ترية الدولة ظهر  اخل    ناه

 وف  فرض يلعانها على كافة  ا يوجد على ا ليمها  ن ارخاص وارياء

  عال اتهيا الخارجيية بيدو  ا  تخضي  في  ذليك  يية  اييتقالل الدولية بيت ارة ظهر خارج    نياه
 يلعة عليا

و د وج  لنظرية السيا ة التقليدية نقد رديد  ن جانيب الفقي  الحيديث وبعيو  خياص  ين فقهياء المدريية  

 على اعت ار انها تقم يد تائ  ا ام تعور القانو  الدول  00ديكي وجورج سل الموضوعية ا ثال 
 

 :تاليةوعي رأي العميد ديكي ان معيار السيادة معيار خا ئ من الناحية القانونية لألسباب ال 

 :  داخل الدولة 0 1
  ير انها ليست  علقة التصرف  00ول تخض  لسلعة اعلى  00تعد الدولة صات ة الختصاص العام  

  ليذلك  00ه  ايعا  رعاياهيا  00و نما ه  وييلة لتحقيق  اية  00فالدولة ليست  اية ف  ذاتها
  0يجب ا  توو  جمي  تصرفاش الدولة تهدف لهذا الغرض 

 ل  الدوليية فيي  جمييي  تصييرفاتها تخضيي   00تتعييارض  يي  الفوييرة السييليمة للدوليية  00لسيييا ة ا  فويرة ا

 للر ابة الداخلية يواء كانت ييايية او ا ارية او  ضائية او رع ية
  بقصيد  00وفرض ييلعت  ور ابتي  عليى عال ية الدولية برعاياهيا  00 ا  القانو  الدول  يستعي  التدخ

وهييذا  ييا يتكييد ا  الدوليية ليسييت  علقيية  00ضييما  تييدا ا نييى  يين الحقييوق للفيير  فيي   واجهيية الدوليية 

 التصرف  اخ  ا ليمها 
 عي مجال العفقات الدولية  0 2

  نجد ا  الدولة ليست  علقة التصرف اذ ه  تخض  للقانو  الدول  العيام اليذي ييور   ييو ا كثييرة عليى

 الدول الخرى و   الهيئاش الدوليةاعمالها ويحو  عال اتها    
 ا  نظرية السيا ة ل تتفق    التعور الحديث للقانو  الدول  العام فيما يتعلق 0 3

  بمحاولية اخضياع اليدول لسيلعة المنظمياش الدوليية وفي  ا ا ية نظيام ال ين الجمياع  وا خير للتضيا ن

 ال تصا ي 

 محاولة الفقه استبدال نظرية السيادة بنظريات اخرى  0 ب
ازاء النتقا اش الموجهة الى نظرية السيا ة اتج  الفق  لل حث عن  عايير جديدة تميز الدولة عن  يرهيا  

 ـ: ن الوتداش ال ليمية والسيايية وا  ارية ووجدش عدة نظرياش  نها

 نظرية ال باند 

  ت اريرها عليى  00 ا تملو   ن  يوة للج ير والقهير  00  يرها هوايايها ا   ا يميز الدولة عن

 لم تستمد  من سلطة اخرى 00وهذه القوة ه  تق خاص للدولة  00 ارخاص اخرين



  اذ انهيا ل  00و ي  انهيا ل تتماريى  ي   قتضيياش المجتمي  اليدول   00و د انتقدش هذه النظرية
  0تختلم ف  جوهرها عن نظرية السيا ة 

 ( 393راجذ ص)ن  نظرية ييل 

   فهي  السيلعة  00 تمل  اختصاص اعطاء االختصاصانها  00وه  ترى ا   ا يميز الدولة ه
تنعيييي هيئاتهيييا وتحيييد  اختصاصيييها  اوالوتييييدة فييي  ال ليييي  التييي  يمونهيييا ا  تضييي   ييييتورها 

 واختصاص يائر الرخاص والهيئاش الموجو ين ف  ا ليمها

 (االختصاصات الدولية او الخضوع المباشر للقانون الدولي العام مباشرية)نظرية عردروس وكونز 
 فهي   00 خضيوعها الم ارير للقيانو  اليدول  العيام 00 ترى ا   يا يمييز الدولية عين  يرهيا هيو

 اختصاصاتها بصورة   اررة ن  تستمد 

  وتسيتمد  ني  00ف نهيا تخضي  للقيانو  اليداخل   00ا ا الجماعاش الت  ل تتمتي  بوصيم الدولية 
 و ن القانو  الدول  العام بصورة  ير   اررة 00اختصاصات  بصورة   اررة 

  اذ ا   00 ل ا  هذا المعيار ل يصلح  ائما للتمييز بين الدولية و يرهيا  ين الجماعياش ال ليميية

القانو  الدول  يعنى كيذلك بتنظيي  ريتو  اريخاص  ين  يير اليدول كا  يالي  الموضيوعة تحيت 
 ا لي  السار و ت خضوعها للنظام الدول الوصاية  ث  طنجة و

المعيعار المسعتمد  00 ومن اهم المحاوالت التي جاء باا الفقه من اجل ايجاد معيار قانوني للدولة هو 

  00 من نظرية االستقفل التي اقترحاا االستاك شارل روسو
  تييرا  وهييذا الختصيياص يوييو  00والتيي  تفيييد بييا  الدوليية تتمتيي  باختصيياص  ييان  فيي  ا ليمهييا

 ـ:وجا عا فخصائص اليتقالل ه  التية 

 مانعيه االختصاصات 0 2

  00ويرا  بها ان  ل يجوز ا  تمار  السلعة ف  ا لي   ولة  ا  

  00تحصر بذاتها جمي  الختصاصاش  00 ل  ولة واتدة  

  وهذا النفرا  يمث  المظهر  00وا  نجاتها يتو م على عدم وجو  يلعة اخرى تنافسها
 السل   لاليتقالل 

  فقييد جيياء بييالحو  الييذي اصييدرت   00و ييد تقييررش هييذه القاعييدة  نييذ  عليي  القيير  التاييي  ععيير

بأنعه يععد اختصعاص الشععب ععي اقليمعه )ف   ضية رونير 1112المحومة العليا  ال ريوية عام 

 (اختصاصا مانعا مطلقا بحكم الضرورة

 ف  اتتوار الدولة خاصة  ف   المظار السلبي لفستقفلان  أي ويتمث  الختصاص الم 

 اجراءاش القسر و 
 مارية السلعة القضائية و  

   تنظي  المرافق العا ة 

  اما  عي مسائل التشريذ والقضاء عاو  00وان سلطان الدولة عي اجراءات القسر والقمذ يكون مطلقا

 نسبي 

 حرية االختصاصات -1

 00 الختصاصاش ه يرا  بحرية  
  00ا  ت ارر الدولة بنفسها وبوايعة يلعاتها الوطنية اختصاصاتها بو  ترية  

  00توجيهاش خاصة  ا ر اويلعة اخرى او ولة او  و  ا  تفرض عليها أي  

  00وهذا  ا يميز الدولة عن با   الجماعاش العا ة الموجو ة  اخ  الدولة  
 ا بنفسها ل تملك ترية تقرير اختصاصاته  نها 

 االختصاصات عموميه - 3

تسمح لها بالتدخ   تى ارا ش ف  يائر  ظاهر  00 ير  حد ة ا  الدولة تتمت  باختصاصاش را لة أي  

 و  رار  ا تراه عدالة وأ نا 00الحياة ال عرية لتنظيمها 

   تتييدخ  فيي  الحييياة لحويي  وتصييدر القييوانين وتيينظ  المرافييق العا يية وا ل يييتور 00فهيي  تضيي
 الخ  000ال تصا ية والجتماعية 



 اللتزا ياش التي  يقضي  بهيا القيانو   ييوى 00 ن الوجهة الدولية هذا التدخ   دى ل يحد  ن و
وا   خالفة ذلك يحيرر  00وتقوق رعاياها  00اتترام تقوق الدول الخرى  بعا  00الدول  

  المستولية الدولية

الجماعيياش والمنظميياش والهيئيياش السيايييية بقييية   تمييييز الدوليية عيين وعمو ييية الختصاصيياش هيي  التيي 
 الموجو ة  اخ  الدولة او خارجها وا  اريةالديتورية و

 تت ي الى اييتخالص  عييار الدوليةنظرية اليتقالل ل يمونها ا 00 ويرى االستاك كوليار ان   

 ت ثرهيافضيال عين  00 ش خاصيةعلى تال  ل ول تع ق  00الدول المستقلة   لل تحد   : نها 
 بنظرية السيا ة ر   انتقا  رويو لها 

 

يموين تحدييد و نظريعة االختصاصعات الدوليعةهي   يجا   عييار  يانون  جدييد و ن المحاولش الخرى  
 ـ:  عال  هذا المعيار ف  نعاق الوصاف القانونية التية

 :االختصاصات الدولية مباشريه -1
بخضيوعها الم ارير للقيانو  اليدول  العيام  00 الهيئياش السياييية والقانونييةتتميز الدولة عن  يرها  ن 

 فه  تستمد  ن  اختصاصاتها بصورة   اررة 00

 حرية االختصاصات -2

 عمومية االختصاصات-3

 

 الخفصة

ويتضيح ا  فويرة السييا ة المعلقية ل  00 تلك ه  النظرياش المتعلقة بتحديد  ا يمييز الدولية عين  يرهيا 
 يمون الخذ بها كمعيار للدولة

  وا  هذه الفورة اص حت نس ية ف  طريقها الى التحول التدريج  نحو فورة الختصاصياش تحيت تي ثير

 التياراش الحديثة ف  الفق  والقضاء الدوليين 
فييا   00لسيييا ة ول تييزال تهاجمهييا والوا ي  انيي  علييى اليير    يين التييياراش الحديثيية التيي  هاجمييت فوييرة ا 

 التفا اش الدولية العالمية وال ليمية ل تزال تجع   ن اتترام السيا ة الوطنية  اعدة ايايية

  00فقد نص عهد عص ة ال   عليها  
 تقعوم الايةعة علععى مبعدأ المسعاواة عععي )كميا نصيت عليهييا الميا ة الثانيية  يين  يثياق ال ي  المتحييدة

 (عضائااالسيادة بين جميذ ا

  وي دو  ن هذا الينص ا  التنظيي  اليدول  لي  ينيم فويرة السييا ة بي  اني   يام عليى اييا  وجو هيا
عدا  ا اور ه الميثاق ل عض  00وعلى ايا  المساواة فيما بين جمي  العضاء ف  نعاق الهيئة 

 00القيو  اليتثنائية على هذا الم دأ عند ا  رر  ثال 

  تق النقض للدول الخمس الو رى 
 وال تناع عن اللجوء الى الحرب لح  المنازعاش 

   و ا ور  ايضيا في  الفقيرة السيابعة  ين الميا ة الثانيية بصيد  تع ييق تيدابير القسير والقمي

 الوار ة ف  الفص  الساب 

كما ان محكمة العدل الدولية قد اكدت عي العديد من االحكعام التعي اصعدرتاا علعى مبعدأ المسعاوات ععي  

 السيادة ومن كل  

   1999نيسا  9 رارها المتعلق بقضية  ضيق كورفو الذي اصدرت  ف  
 وذه ت ف  نفس التجاه ف   ضية النععة العسورية ور   العسورية ف  نيوا را وا 

 


