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 الفصل الثالث

 حياة الدول
  00تنشأ الدولة باكتمال عناصرها االساسية من شعب وإقليم وحكومة   

    ال ي كههر  اورلل ا  رال رتير   مرو اورلةا  00غير ان مجرر  يير ا اولةورا ت ال ر ا ره  رر
 م  وم تعلرف ته   ذه اولةا  00االلرى او ك نا ولج  را اولةويا 

  ة رذا االرلررراف  رر  اوررذا يهلر  اولةوررا مررط اوهارر ا اور جهال ت رلة س رر  مجررر  ةايعررا  ي  رريا

 ت رلة س   ةحلة ت لك اال ليا اول ن نيا اولةويااوى اوها ا اولةوال  00ت سيخيا 
ةيررل تارررى رلررى اوعه  ررر او ك نررا وللةوررا ت ييرررا  رليررلة تايررا تررا ا احي نرر  اوررى االنللرر   مررط  

 شخصيا اولةوا اة اوى م  يا ا اوى انلل  ه  

 يهاوعليه سنتناول في هذا الفصل البحث في نشوء الدولة واالعتراف بها والتغييرات التي تطرأ عل

 

 المبحث االول

 دولةــــــــــــوء الـــــــنش

  عن حدث تاريخي سياسي مجرد من الصفة القانونية 00يلفق معظم اوفله ء ان نشأة اولةوا رة سة  

  تشر ن ييريا رراس االنرل اورذا رر ء  ير  ان  0290ةيل تأال  ذا  رال تلريرر وجهرا اوفلهر ء رر ا

 نا ا اول ن نتا ا اولةوا يلم ت   ئ  ةايعيا ل سرا رط  
 

 اساليب نشأة الدول

  0االنفصال  -0
  00اأن تهفص   

  مسلع رة اة 

  مل جعا اة 

   مثر ا انفصر ا تره ت ن ررط ت اسرل ن رر ا  00مهالا تر ول ة او سرلاا ررط اولةورا اول تعرا وهر
0290  

والجبل االسود عن  2691وقد يكون االنفصال بطريقة سلمية كانفصال سنغافورة عن ماليزيا عام  

 1009يوغسالفيا عام 

 

 التفكك -1

نليجررا الفكرك ي غسررت ي   00 على  ارىىر حىىر  00ةيكر ن تلفكررك  ةورا اةيرررة اوررى ررلة  ةا  رر يرة  
 0220اوى ل س  ةا ر ا اوارب اال ليا 

 0220 ةوا نه يا ر ا  01مث  االتا   اوس  يلال اوى  بطريقة سلميةةيل يك ن اولفكك  

 

  االستيالء -3
تلة ئرر  تلائيررا اهشرر ء مسررك نا اة  00ةغيررر مأ  وررا ت وسررك ن  يكرر ن ترر حلتا مهالررا ل ويررا 

مرط ررل  مرط اوانر م او اررسيط ت سر رلة  0299رر ا  رال ا ريلير  او رتيرا  ر ه سيا ويةيري  
 ر عيا امريكيا انس نيا 

 

وقد تنشا الدولة نتيجة اتحاد عدة دول صغيرة في دولة واحدة بسيطة او مركبة كالوحدة بين اليمن  -4

  2660لجنوبي عام الشمالي وا

 



 االستفتاء -1

ةغ نر  رر ا  00 0211ا   حلث  ال اوس  ان ر ا  00يل تهش  اولةوا ته ء رلى ا لفل ء شعةال  

0211 

 بعمل قانوني -9

ررر ا  ا رر   ررال اوفلةرريط اولررال نشررأ  تلرر انيط امريكيررا 00 داخلىىييررل يكرر ن  ررذا اوع رر  اولرر ن نال  

0231 
مث وهرر  االتف يرر   او علرر  ة ترريط  00 دوليىىةمعاهىىدة يكرر ن اوع رر  اولرر ن نال او هشرر  وللةوررا  اة 

اإلمر سا  ةنشرأ   ةورا اوةارريط ةيارر  0290- 0290تريا ني  ةإم سا  اوخليج تيط ر مال 

 اوعرتيا 
 اول ضرال تننشر ء اوة نير  0209مات ر وهلن رر ا  ةيل يك ن تلراس    س مط  يئا  ةويا الراس 

 اول ضال تننش ء م لكا ويةي   0212ةيراس اوج عيا اوع ما وألمم او لالة ر ا   00

 

 المبحث الثاني

 االعتراف
 االعتراف بالدولة

اعير   00ت ر    ذه اولةورا  00اولسليم مط ر نب اولةا اول ئ ا  00االرلراف ت ولةوا اوجليلة     

  ال اوج  را اولةويا 

ةوكهه  ال ترل كط مرط  00  ولةوا تهش  ت رل  ع ره  ر    00 الدولواالعتراف اجراء مستقل عن نشأة  
إال اذا ارلر ت  ذه  00ةمة شرة حل يه   ال م ارها اولةا االلرى  00م  س ا  ذه اوسي  ة  ال اوخ سم 

 اولةا ت ر     

االعتىىىراف بالدولىىىة  2699وقىىد عىىىرف معهىىىد القىىانون الىىىدولي فىىىي دورة انعقىىاد  فىىىي بروكسىىىل سىىنة  

ةر   ر  را وه  تهظريم  ي  رال  00تلر ت للي ه  ةوا اة مج  را مط اولةا  00  ر   حر  )الجديدة

 00ةير  سة رلرى او  ر ء ت ولاامر   اولر ن ن اورلةوال  00مسرلللا ررط ار   ةورا الررى  00 ال ايليم معيط 

 ( ال ارلة س  ذه اولةوا ري ا  ال اوج  را اولةويا 00ةتظهر اولةا ت الرلراف نيله  

االعتىراف على   2641كما عرفت المادة العاشرة من ميثاق بوغوتا الذي وقعته الدول االمريكيىة عىام  

يسرللاا االرلرراف ان تلةر  اولةورا اولرال مهالر  شخصريا اولةورا اوجليرلة ةمر  مهار  اولر ن ن )الوجه االتي

 (اولةوال وه  مط حل ا ةةارة  
 

 الفرع االول

 طبيعة االعتراف

 00 ال تكييف جةيعا االرلراف ت ولةوا اوجليلة      00 توجد نظريتان 

   نظريا االرلراف او هش 

  ةاالرلراف اوك شف 

 

 نظرية االعتراف المنشئ 0اوال 

تكر ن ةتصرة   00ة رال سىيهرم ان اولةورا  00 ا و رط  ذه اوهظريرا ا را ب او رذ ب االسا ا   

  وال شيء غير االعتراف 00من خالل االعتراف فقط  00شخص   ةوي  

  هو وعليه فاالعتراف بموجب هذ  النظرية 

  ت رلة س   شخص  مط اشرخ   اولر ن ن  00اوذا يخلق اوشخصيا اول ن نيا وللةوا اوجليلة

 اولةوال اوع ا 

  وبدون االعتراف تبق  الدولة مجرد واقعة بسيطة 

 



 

 

  والدولية 00 الداخلية 00 ورمة فقهاء يميزون بهذا الصدد الدولة من الناحيتين 
 00 الناحية الداخلية فمن  

  ي كط ان ت رل اولةوا 

  ةتك ن وه  اوشخصيا اول ن نيا 

   ةان وم يعلرف ته 
 00 اما من الناحية الدولية  

  اورذا يكسرةه    ر   00 ةحرله يج ع ن رلرى ان االرلرراف 00  ن ر يو انص س  ذه اوهظريا
 اوشخصيا اول ن نيا 

انه ال يوجد قانون دولي خارج عن  00الذي يرى االرادي  هذ  النظرية تتفق مع االتجا  الوضعي  

 :عل  ان هذ  النظرية منتقدة من رالث نواحي 00 ارادة الدول

 

  00 فطبقا لهذ  النظرية فان 00ا ر ت اثيرا  ال االرل    رلى  ةس االسا ة  -0

  ةي هاه  ا ليا االس ب اوال ا 00اتف ا اسا ا  اولةا    اوذا يخلق اولةوا اوجليلة  

 ةةاض  م   ال  ذا مط مة و ا  ال تلرير  ةس االسا ة  ال نش ء اوعتي   اول ن نيا 

 
  00 او لعللا تلك يط اولةا االعتبارات االجتماعية والتاريخيةانه  تلع سض مو  -9

    حلث ت سيخال ت لي  رليه  ظرةف ارل  ريا ة ي  يا ةت سيخيا معيها  00 الن نشأة اولةوا 

  عررلا  00ألنرر  مسررلل  رههرر   00 ةيفرر  رلررى تلررلير اسا ا  اوررلةااة رلمرر   ةال ي كررط رعرر  ةررر  ه 
 االرلراف ال ياثر  ال ةر    ذه اولةوا 

 مثال امتناع الواليات المتحدة االمريكية عن االعتراف بالمانيا الديمقراطية رم اعترفت 

 

 انها تتناقض مع التعامل الدولي  -9

  00معه ه  00 دولةبان االعتراف منشئ لشخصية ال 00 الن اول ا 

  00رلا ةر     اول ن نال  

   00ةت ول وال ال تسلايو ان تسلهل اوى ي ارل اول ن ن اولةوال ية  االرلراف ته  

   ةال تهفررذ تصررر  ته  اول ن نيررا تجرر ه  00ةيجرر ا اواجررا رليهرر   00 لعررل ام اوهرر  تررت م وررك وهرر

 اولةا االلرى 

فاالتصىىاالت الدبلوماسىىية بىىين المانيىىا الشىىرقية يؤكىىد عكىىك  لىىك  00 فىىي حىىين ان التعامىىل الىىدولي 

 والغربية كانت قائمة بالرغم من عدم اعتراف الثانية باألول 

 

 نظرية االعتراف االقراري او الكاشف 0 رانيا

ملرى تر ا ر   00شخصر  مرط اشرخ   اولر ن ن اورلةوال اوعر ا  00تعلةر اولةوا ت  رب  ذه اوهظريا  

  00اسا نه  

  اولل ا  ال رتي   مو اولةا االلرى 00 اثره رلى ت كيط اولةوا مط االرلراف يللصرةان 
  رررلا ت لررو اولةوررا رليرر  ال يلرتررب  00ةمررط ثررم رررلا ارلررراف  ةوررا اة ااثررر ت ولةوررا اوجليررلة

  00 اولةوالاول ن ن تشخصيا 
  الىىدول التىىي تىىرفض  ة الدولىىة الجديىىدةترر  يلرتررب رليرر   لررا رررلا ييرر ا رتيرر    ةويررا ترريط

 ااالعتراف به

 مط اوهظريا اوس تلا  ومقتضيات العدالة للمنطق القانونية ذه اوهظريا تعل ايرب  
  وقد اخذ بهذ  النظرية 00وذوك ررى اوع   رلى ارل       



  ال او   ة اول  عا 0212ميث ا ت غ ت  اوذا ةيعل  اولةا االمريكيا  ها  

 0231  ه  رال ترةاسر   رها ا   اال اولراس اوص  س رط او عهل اول ن ن اولةوال  ال  ةسة انعل 

  ذه اوهظريا
  ا ر  رر ء  رال اولرراس اورذا ا رلست    00ةيل اتج  اولي ء اورلاللال اورى االلرذ تهرذه اوهظريرا

ان سىيادة الدولىة الجديىدة تعتبىر )0202او اك ا اوعلي   ال او الير   او لارلة االمريكيرا  رها 

 (سابقة عل  االعتراف ومستقلة عنه

  ال اواكم اورذا ا رلست  ماك را  ا   00ةىير  ما ام اولاكيم او خللاا ايي   ذه اوهظريا 

 تش ن االرلراف تلةوا ت و ني  0292اولاكيم او خللاا تيط او  ني  ةت و ني   ها 

  ت رلةر س ان االرلرراف االيرراسا  00ةيل ن  ى تهذه اوهظريا ا را ب او رذا ب او  ضر ريا
 وقد اخذ الفقهاء السوفيت ايضا بهذ  النظرية 00 ذه او ذا ب    نليجا مط نل ئج مهاق 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


