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 الفصل الثاني

 انواع الدول
 ـ:تنقسم الدول من حيث 

 تكوينها الى دول بسيطة ودول مركبة 

  وناقصة السيادةالسيادة الى تامة السيادة 

 وسنبحث في هذا الفصل عن هذه االنواع من الدول

 

 المبحث االول

 الدول البسيطة والدول المركبة

 هي التي تنفرد بإدارة شؤونها الداخلية والخارجية سلطة واحدة  :الدولة البسيطة 
 لبنان وتونس  00 واغلب دول العالم من هذا النوع مثل 

 وال يؤثر في كون الدولة بسيطة  

  اتساع رقعتها او 
  كونها مكونة من عدة اقاليم او 

  مقاطعات تخضع للنظام الالمركزي لإلدارة 

  0ما دامت هناك حكومة واحدة تنفرد بتصريف شؤون الدولة    

 تتكون من: الدولة المركبة 

 اتحاد اكثر من دولة و 

  ارتباطها معا في رابطة الخضوع لسلطة مشتركة او 
  لرئيس اعلى واحد 

 وهي تنقسم الى عدة انواع كاالتحاد  

 الشخصي و 
 الحقيقي و 

 الكونفدرالي و 
  الفدرالي 

اتحىىادات اخىره لهىىا طبيعتهىا الخايىىة التىىي ال  00الىى جانىىب هىذت االتحىىادات التقليديىة هنىىا  و 

 ورابطة الشعوب البريطانية (سابقا)يمكن ادراجها ضمنها كاالتحاد السوفيتي
 

 الفرع االول

 التقليديةاالتحادات 

 االتحاد الشخصي  0أوال 

مىع احتفىاك كىل منهمىا بكامىل  00 واحىداعلى يتكون من اجتماع دولتين تحت حكم رئيس دولة  

 0اختصاياتها وسيادتها 
وهىىو ايلولىىة عىىري دولتىىين  00 ال ارادي 00 حااادع عرضااي 00نتيجىىة االتحىىاد وينشىىا هىىذا  

لىذل  ال يعبىر بالضىرورة عىن  00تطبيقا لنظام توارث العري  00مستقلتين الى شخص واحد 

وجود تضىامن سياسىي بىين الىدول المنظمىة اليىت فىال تتعىده الىروابم بينهمىا مىن ناحيىة القىانون 
 نطاق وحدة االسرة المالكة الحاكمة

وقد زال في الوقت الحاضر هذا النوع من االتحاد ومىن االمثلىة لهىذا النىوع هىو اتحىاد  انكلتىرا  

  7381الى  7171انوفر الذي استمر من وه

 

 



  االتحاد الحقيقي 0ثانيا
 يتكون من  

  اتحاد دولتين او اكثر 

  تحت حكم رئيس واحد 
  وخضوعها لسلطة مشتركة تتميز بالشخصية الدولية 

  وتمارس عنهما شؤونها الخارجية 

  كعقد المعاهدات 
  ومباشرة التمثيل الدبلوماسي 

  وإعالن الحرب 

  وبعض االختصايات المالية 

  مع احتفاظ كل منهما باستقاللها المالي 

ومىىن االمثلىىة التاريخيىىة هىىو االتحىىاد بىىين النمسىىا  00ولىىيس لهىىذا النىىوع تطبيقىىات فىىي الوقىىت الحاضىىر  

  7173- 7383والمجر الذي استمر من 
 

 االتحاد الكونفدرالي 0ثالثا 

  00ل ينشا بموجب معاهدة دولية تعقد بين عدد من الدو 

  كما تنشى  هىذت المعاهىدة هي ىات مشىتركة  00تلتزم بمقتضاها بالعمل على تحقيق اهداف معينة

 لتحقيق هذت االهداف 

  لكنها ترتبم بالتنىازل عىن قىدر معىين  00وتبقى كل دولة محتفظة بسيادتها الخارجية والداخلية
وتكلف الدول االعضاء هي ات االتحاد بالعمل  00من حريتها  في التصرف للهي ات المشتركة 

 على تحقيق االهداف المثبتة في المعاهدة المنش ة لت 

  وتتمثل هذه االهداف 

 ل الدول االعضاء بالمحافظة على استقال 

  ومنع الحروب بينها 

 االقتصاديةو والدفاع عن مصالحها السياسية  
وإنما يقتصر عملها على  00وال تعتبر هي ات االتحاد حكومة عليا يعلو سلطانها على الدول االعضاء  

 وضع السياسة العامة للدول االعضاء في المسائل التي تدخل  في اختصايها 

ويىىتم تنفيىىذها مىىن قبىىل حكومىىات الىىدول االعضىىاء  00اإلجمىىاع كقاعىىدة عامىىة وهىىي تصىىدر قراراتهىىا ب 
 :النتائج االتيةويترتب على قيام االتحاد الكونفدرالي   00 وموكفيها

 

 كالتمثيل      00وبحقها في مباشرة اختصاياتها الخارجية  00 تحتفظ كل دولة باالتحاد بشخصيتها الدولية 0 7
               غير انها تتقيد في  00واالنضمام للمنظمات الدولية  00وإبرام المعاهدات الدولية  00الدبلوماسي          

 عالقاتها الخارجية بالسياسة العامة التي يرسمها االتحاد          

      رعايا الدول  كما ليس لها أي سلطان مباشر على 00 ليس للهي ات المشتركة لالتحاد شخصية دولية 0 2
 االعضاء في االتحاد        

      00مع احترام المبادئ العامة للقانون الدولي  تمل  كل دولة عضو في االتحاد حق اللجوء الى الحرب 0 8

 وتعد الحرب بين الدول االعضاء حربا دولية وليست اهلية       

      ها وعنعن االعمال غير المشروعة التي تصدر عن تتحمل كل دولة في االتحاد تبعة المسؤولية الدولية 0 1

  0 المسؤولية المقررة في القانون الدولي درعاياها وفقا لقواع       
 

 

 
 



  يويكون االتحاد الكونفدرال 

  عادة ضعيف 

  ولت يفة مؤقتة 

  وان مالىىت امىىا الىىى التقويىىة للىىروابم االتحاديىىة ويتحىىول الىىى االتحىىاد الفىىدرالي كمىىا حصىىل فىىي
 او  7313- 7131الواليات المتحدة االمريكية وسويسرا 

  الذي  7313على العكس تتفك  الروابم االتحادية كما حصل التحاد دول امريكا الوسطى عام

 كان يضم هندوراس ونيكاراغوا والسلفادور 
  حتىى  7118االمثلة على االتحىاد الكونفىدرالي هىي الواليىات المتحىدة االمريكيىة مىن عىام ومن

الىىذي ضىىم ثالثىىة عشىىر واليىىة مىىن اجىىل توحيىىد كفاحهىىا ضىىد بريطانيىىا وانتهىىى هىىذا  7131عىىام 

  7131االتحاد باقامة اتحاد فدرالي نظمت دستور 
 انشىا بىين العىراق وانردن عىام  ومن امثلة االتحاد الكونفدرالي االتحىاد العربىي الهاشىمي الىذي

  101رص  7193الذي انتهى بانسحاب العراق منت بعد قيام ثورة تموز  7193

 

 الدولة االتحادية او االتحاد الفدرالي 0 رابعا

  00 يتكون من اتفاق عدة دول بمقتضى دستور على 

  دائم  فيما بينها  اقامة اتحاد 
 اتها سىلطاتها علىى حكومىات الىدول االعضىاء تمثلت حكومة مركزية تباشر في حدود اختصايى

وتفنىىى الشخصىىية الدوليىىىة للىىدول االعضىىاء فىىىي شخصىىية الدولىىىة  00وعلىىى جميىىع رعاياهىىىا 

 االتحادية 

  ويترتب على قيامة عدة نتائج منها 

  ما يتعلق بالناحية الداخلية 

 ومنها ما يتعلق بالناحية الدولية 

 

 من الناحية الداخلية -2

 تتنازل الدول االعضاء عن جزء من سيادتها االقليمية للدولة االتحادية التي تعتبر اعلى منها جميعا  
 وتنشا في الدولة االتحادية سلطتان 

 تمثل الحكومة االتحادية وتكون لها هي اتها التنفيذية والتشريعية والقضائية :االولى 

ي ىات مشىابهة للولىى وتكىون هي سلطات الحكومىات المحليىة التىي تحىتفظ به :والثانية 
 خاضعة لها 

ويتىىىولى دسىىىتور االتحىىىاد توزيىىىع االختصايىىىات بىىىين الحكومىىىات المحليىىىة والحكومىىىة  

 وقرارات الحكومة االتحادية تنفذ مباشرة في اقاليم الدول االعضاء  00االتحادية 
 

 اما من الناحية الدولية -2

 00العام تعد الدولة االتحادية شخصا من اشخاص القانون الدولي 
 في حين تنعدم الشخصية الدولية للدول االعضاء  

 وتقوم الدولة االتحادية بإدارة العالقات الخارجية  

 :ويترتب على ذلك النتائج االتية  

 تتولى الدولة االتحادية اختصاص  0أ

  اعالن الحرب 
  وعقد الصلح 

  واإلشراف على جميع القوات المسلحة في االتحاد 

 ( 20)الدساتير االتحادية  ومن ذلك الدستور االمريكي في المادةوقد قضت بذلك جميع 

 



  تباشر الدولة االتحادية اختصاص 0 ب
  تبادل التمثيل الدبلوماسي 

  واالنضمام الى المنظمات الدولية 

  وال يكون لها تمثيل  مستقل في المنظمات الدولية في حين تفقد الدول االعضاء هذا الحق 

 من الدستور السويسري( 20)ادةوهذا ما نصت عليه الم

 

 وتفقد الدول االعضاء هذا الحق  00تتولى الدولة االتحادية عقد المعاهدات الدولية  0ج

  غير ان بعض الدساتير االتحادية تنص على حق الدول االعضاء في عقد بعض انواع المعاهدات غير

 السياسية 

  مىن الدسىتور السويسىري التىي ( 3 )فىي المىادةعلى ان تكون منسجمة مع السياسىة العامىة لالتحىاد كمىا
 البوليسو الحدودو الجوارنصت على حق الدول االتحاد بعقد المعاهدات المتعلقة بشؤون 

 

تتحمل الدولة االتحادية تبعة المسؤولية الدولية عن سائر التصىرفات المخالفىة للقىانون الىدولي العىام سىواء  0د
 كانت 

 يادرة عن السلطات االتحادية ام  

دولىىة خمسىىة وعشىىرين يوجىىد اليىىوم اكثىىر مىىن وعىىن السىىلطات المختصىىة فىىي أي مىىن الىىدول االعضىىاء  
 اتحادية

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني

 انواع خاصة من االتحادات
ادراجها ضمن االتحادات سالفة الذكر مثالها  توجد بعض انواع االتحادات التي لها طبيعتها الخاية التي تابى

ورابطىىة  7117تحىىاد السىىوفيتي سىىابقا الىىذي اسىىتمر حتىىى نهايىىة واال(الكومنولىىث)رابطىىة شىىعوب البريطانيىىة
 -اسىىتراليا -اسىىيا–افريقيىىا –امريكىىا )دولىىة موزعىىة علىىى خمىىس قىىارات 98الشىىعوب البريطانيىىة تضىىم حاليىىا 

بينهما وال وحدة اقتصادية فهنا  دول متقدمة وهنا  دول ناميىة وال  وهذت الدول التوجد وحدة جغرافية(اوربا

 وما بعدها 171توجد وحدة سياسية بينهما رص
 

 

 


