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 الفرع الثاني

 اشكال االعتراف

 : يأتيصدر االعتراف بأشكال مختلفة وكما ي 

 

 واالعتراف القانونياالعتراف الواقعي  0اوال 

  00 عندما تنشئ دولة جديدة 
  00ال ترغب بعض الدول في اصدار اعتراف سريع وسابق ألوانه بالدولة الجديدة  

  لكنهاا ياي الوقاف نفالات ال ترياد ان  00اذ قد يؤدي ذلك بها الى اشكاالت دولية في غنىى عنهىا

 تتجاهل االمر الواقع 

 تمييزا لت عن االعتراف القانوني 00لواقعي ومن اجل ذلك وجد ما يالمى باالعتراف ا 

 

 00واالعتراف الواقعي  

  وذلىك  00التي ادت الى اصىدار  اذا تغيرت الظروف  00باإلمكان الغائه  00اعتراف مؤقت

 بتحويلت الى اعتراف قانونياو بالحبت اما 
 00 وبموجب هذا االعتراف المؤقت تستطيع الدولة الجديدة 

   ابرام اتفاقات دولية مؤقتة 

  بصورة استثنائية مع الدول التي اعتريف بها 00وتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي  
 

  اما االعتراف القانوني 
 اعتراف نهىائي يعىع نهايىة لفتىرة االرتبىار للدولىة  00 فهو على العكس من االعتراف الواقعي

 ويمثل نقطة البداية لعالقات دبلوماسية عادية 00 الجديدة

االعتىىراف يىىت  حيىى   00 قباال االعتااراف القااانوني 00 وكثياارا مااا تلجااا الاادول لالعتااراف الااواقعي 
  1989وقانونيا عام  1984يا عام عواقحين اعترفت باسرائيل ندا كفعلت  00 بمرحلتين كما

 

 وهكذا يان التمييز بين االعتراف الواقعي واالعتراف القانوني  

 00 يدرل نوعا من المرونة على الدبلوماسية الدولية  

 ويسمح للدول بتدارك الموقف في الوقت المناسب 
 

 االعتراف الصريح واالعتراف الضمني  0ثانيا 

  االعتراف الصريح 
  00وهو يتم بمظاهر عدة  00 بالدولة الجديدةلالعتراف  00هو الذي تنصرف ارادة الدولة 

 1991كاعتراف الواليات المتحدة بالسعودية عام  00 قد يكون بمذكرة دبلوماسية 

  1919كاعتراف الواليات المتحدة ببولونيا عام  00 او تبادل البرقيات 

   كتصريح حكومة فرنسا الحرة باالعتراف بسوريا 00او على شكل تصريح 

 لالعتراف بزمبابوي 1940في بيان وزارة الخارجية العراقية عام كما  00 او بيان 

   كاعتراف مصر بالمملكة العربية السعودية بموجب المادة االولى  00او معاهدة ثنائية
 1991من المعاهدة المصرية السعودية المعقودة سنة 

 بموجىب  كىاعتراف كىل مىن الىيمن وايطاليىا ببععىهما 00 وقد يكاون االعتاراف متباادل
  1991المادة االولى من معاهدة الصداقة المعقودة سنة 

 
 



  اما االعتراف الضمني 
  يانت يالتخلص من بعض التصريات التي تأتيها الدولة 

  00كالتوقيع على المعاهدات  

  او االنعمام اليها 

  او تبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول الجديدة 

  00لذلك اعتبر  

 مع كمبوديىا والو  وفيتنىام اعترافىا يىمنيا مىن  1991صلح سنة  توقيع اليابان معاهدة

 اليابان بهذ  الدول

  بمثابة اعتراف يمني من فرنسا  1999وتوقيع فرنسا لعدة بروتوكوالت مع غينيا سنة

 بهذ  الدولة

  00يال يعتبر مظهرا لالعتراف الضمني  00او االبقاء عليت  00اما تبادل التمثيل القنصلي 

 ولىيس الىدرول فىي  00ي الغالىب الىى حمايىة ورعايىة مصىالح المىوا نين ألنه يرمىي فى
 عالقات دولية 

  لىىذلك لىى  يعتبىىر اعترافىىا بالمانيىىا الديمقرا يىىة ايفىىاد الهنىىد بعثىىة قنصىىلية الىىى بىىرلين عىىام
1990 

  اعتراف من جانب الدولىة بححىدا الىدول التىي  00كذلك ال يعتبر االشتراك في معاهدة جماعية

 اشتركت او انعمت الى المعاهدة الجماعية التي ل  تعترف بها
 

 وال يعتبر من قبيل االعتراف الضمني الحاالت االتية : 

 ابقاء او انشاء عالقات تجارية مع الدولة او الحكومة غير المعترف بها -1
كاالتصىاالت التىي  00االتصاالت التي تت  بىين دولتىين حتىى اذا كانىت علىى مسىتوا دبلوماسىي عىالي  -9

 كانت تجري في وارشو بين الصين الشعبية والواليات المتحدة االمريكية

 مثالها  00 التوقيع على معاهدة مع تحفظ الدولة او الدول الصريح فيما يتعلق باالعتراف -9

 قية رود  بين بعض الدول العربية واسرائيلكاتفا 00 اتفاقات الهدنة 

  كاالتفاقيىىة المعقىىودة بىىين الواليىىات المتحىىدة وجبهىىة  00 اتفاقااات وقااق القتااال وتبااادل االساار
 التحرير الفيتنامية

 كاالتفاقية المعقودة بين مصر واسرائيل وسوريا واسرائيل عام  00 اتفاقات الفصل بين القوات
1998 

 كاالتفاقيىىة المعقىىودة بىىين الواليىىات المتحىىدة االمريكيىىة والصىىين  00 اتفاقااات ترلياال الماادنيين

 1999الشعبية عام 

 بخصوص الهنىد الصىينية شىاركت  1998مؤتمر جنيف لسنة ك 00 االشتراك يي مؤتمر دولي

 فيه كل من الصين والكوريتين وفيتنام الشمالية والجنوبية الى جانب الدول االربع الكبرا
 

 دي واالعتراف الجماعياالعتراف الفر 0ثالثا 

 االعتراف الفردي  

  وغالبا ما تقوم الىدول بشىكل منفىرد بىاالعتراف  00هو الذي يصدر صراحة او يمنا من دولة واحدة

 البوسنة والهرسك –ارتيريا –كاعتراف الدول لديثا بدول ناميبيا  00بالدول الجديدة 

 

 االعتراف الجماعي اما  

  مثىل االعتىىراف بىدول البلقىىان رومانيىا صىىربيا بموجىىب  00 الجماعيااةياتم امااا عان  ريااا المعاهادات

  1494معاهدة برلين عام 



 1491كىىاالعتراف باسىىتقالل بلجيكىىا فىىي مىىؤتمر لنىىدن عىىام  00 او عاان  ريااا المااؤتمرات الدوليااة 
 واالعتراف بتونس من قبل جامعة الدول العربية

 

بمثاباة اعتاراف بهاا مان قبال جمياع  00الدولياة ولكن هل يعتبر قبول الدولة الجديادة ياي المنظماات  

  الدول االعضاء يي المنظمة ؟
   تختلاق عان الالاائدة ياي  00ان االتجاهات التي ظهرت في التعامل الىدولي ايىام عصىبة االمى

  الوقف الحاضر
   يعتبر بمثابة اعتراف جماعي من قبىل جميىع اععىاء  00فقد كان قبول الدولة في عصبة االم

 العصبة 

 صىىوت (99)بموافقىىة  1998هىىا قبىىول االتحىىاد السىىوفيتي فىىي ععىىوية العصىىبة عىىام مثال
  عن التصويت(9)اصوات وامتناع(9)ومعارية 

  ملزمااا للاادول المعترضااة  00ومااع ذلااك يقااد اعتباار قبااول االتحاااد الالااوييتي با كثريااة

 وبالتالي يأنها الزمف باالعتراف بت 00والممتنعة 

 

  2191- 2121يي الفترة بين عامي القضاء  وألكامهذا بالفقت  تأيدوقد  

  يعىد  00ان قبىول الدولىة فىي عصىبة االمى   00فقد ذهب جورج سل يؤيد  عدد من الفقهاء الىى

 بمثابة اعتراف جماعي من كل اععاء العصبة 

  بشان احدا شركات اللوكسمبرج والسار  1999كما قعت محكمة اللوكسمبرج التجارية سنة

يعتبىىر اعترافىىا  00العصىىبة بقبىىول االتحىىاد السىىوفيتي فىىي ععىىويتها  بىىان قىىرار 00المسىىاهمة 
ولىو انهىا كانىت يىمن الىدول الممتنعىة عىن  00بحكومة االتحاد السوفيتي بالنسىبة للكسىمبورج 

 التصويت على هذا القرار 

 
  يعنىي  00فلى  يعىد قبولهىا فىي المنظمىة الدوليىة  00 تبدل يي ظل االمام المتحادةقد غير ان هذا االتجاه

 االعتراف بها 

  وتمنعت عمن تشاء 00 لمن تشاءالدولة تمنحت  00الن االعتراف يعتبر من اعمال السيادة  

 لذلك يان قبول الدولة يي االمم المتحدة ال يلزم من لم يعترف بت من االعضاء 

 

  00ة اذ يىىرون ال صىلة بىىين درىول الدولىة فىىي منظمىة دوليىى 00وقىد ايىد هىىذا االتجىا  كثيىىر مىن الفقهىاء 
 واالعتراف بها من الدول االععاء في المنظمة 

 مثال عدم االعتراف للدول العربية باسرائيل رغم قبولها عضوا يي االمم المتحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انواع االعتراف

 يوجد الى جانب االعتراف بالدولة انواع اررا من االعتراف هو  

 االعتراف بالثوار –  

 االعتراف بالمحاربين –  

 االعتراف بحركات التحرر الو ني –  

 وبمنظمة التحرير الفلالطينية –  

  واالعتراف با مة–  

 واالعتراف بالحكومة 

 االعتراف بالثوار 0اوال 

 يكون عندما تقوم ثورة ما بقصد انفصال جزء من اقلي  دولة او احدا مستعمراتها  

 ج ول  يصل الى مستوا الحرب ويقصد بالثورة هنا النعال المسلح الذي يزيد على مجرد الهيا

 االهلية

  واالعتراف بالثورة قد يصدر من 

 الدولة االصل 

 وقد يصدر من دولة اجنبية 

 ـ:ياذا صدر االعتراف من الدولة االصل ترتبف عليت النتائج االتية  

 يعامل الثوار في حالة القبض عليه  معاملة اسرا الحرب ال كخونة او مجرمين 0 1

 ال تتحمل الدولة االصل المسؤولية الدولية عن اعمال الثوار بل يعتبر هؤالء محال لهذ  المسؤولية -9

يال يترتب عليت اعطاء الثوار الحقاو  المقاررة ياي القاانون  اما اذا صدر االعتراف من دولة اجنبية 

 للمحاربين  00الدولي 

  التابعة للدول االرراكحق الزيارة وتفتيش السفن 

  اقامة الحصار البحرياو 

 او ايقاف سفن الدول المحايدة المحملة باألسلحة لدولة االصل 

  االمتناع عن مسىاعدة  00كما ال يسفر عنه التزام الدولة المعترفة بحتباع واجبات الحياد وأهمها

 دولة االصل

والت لتغيير و بق على بعض ما وقع من محا 00لقد ظهر هذا النوع من االعتراف في القارة االمريكية 

 او ضد االستعمار االسباني يي هذه الدول 00 دول امريكا الجنوبية والوسطىالحك  في بعض 

  وأول مراحىل الحىرب االهليىة التىي قامىت فىي فنىزويال  1491مثالها الثورة التي نشبت في تشيلي عام

 1499عام 

 محاربيناالعتراف بال 0 ثانيا

 وأصبح للثوار  00 االهلية يحصل اذا تطورت الثورة وأخذت شكل الحرب 

  حكومة منظمة تباشر سلطاتها على جزء معين من اقلي  دولة االصل 

 وجيش منظ  يلتزم بقواعد الحرب والحياد في العمليات العسكرية 

ويترتب على هذا االعتراف  00فاذا توافرت هذ  االمور في الثوار امكن االعتراف له  بصفة المحاربين 

 ـ:النتائج االتية 

لول القانون الدولي العام محل القانون الجنائي الىدارلي لدولىة االصىل فىي العالقىات التىي تىرب  هىذ  ح -1

فيجب معاملة هؤالء معاملة اسىرا الحىرب  00الدولة مع الجماعة التي اعترفت لها بصفة المحاربين 

 عند القبض عليه 



السفن المحايدة ويب  المهربات يحق للمحاربين اقامة الحصار البحري وارذ الغنائ  وزيارة وتفتيش  -9

 الخ 000الحربية 

 يترتب على الدول االررا التزام الحياد بالنسبة للدولة االصل والمحاربين -9

  عندما ثىارت شىعوب  00ظهر هذا النوع من االعتراف في العالقات الدولية مطلع القرن التاسع عشر

 مستعمرات امريكا الجنوبية في وجه اسبانيا 

 لالعتراف لهىذ  الجماعىات بصىفة محىاربين  1499وبريطانيا سنة  1419مريكا سنة فبادرت كل من ا

وتمهيادا لالعتاراف  00 تمكينا لهم من مباشرة الحقو  التي يقرها القانون الادولي للادول المحارباة

 لها بصفة الدولة

 1499و 1491نيا يمنا بصفة المحاربين للثوار اليونانيين سنة اومثالها اعتراف بريط 

 اذ اعترفت  1411ايعا اثناء الحرب االهلية التي قامت في الواليات المتحدة االمريكية عام  و بق

 العديد من الدول لهذ  الواليات بصفة المحاربين منها فرنسا وبريطانيا

 لكن هذا النوع من االعتراف لم يجد لت مجاال للتطبيا يي مناسبات عديدة نذكر منها 

  1991)للطرفين المتنازعين فىي الحىرب االهليىة االسىبانيةرفض االعتراف بصفة المحاربين- 

 رغ  مطالبة دول اجنبية كالمانيا وايطاليا بهذا االعتراف (1999

  ورغبىىة الىىدول فىىي منىىع  00ويفسىىر ذلىىك بىىالظروف السياسىىية التىىي كانىىت تحىىي  هىىذ  الحىىرب

ا عىدا سىوريا مى 1999الطرفين من حق مراقبة المالحة في البحر العالي وكذلك في لبنان سىنة 

 تدرلت عسكريا

 االعتراف لحركات التحرر الو ني بصفة المحاربين من قبل المنظمات والمؤتمرات الدولية 0ثالثا 

هذا االعتراف ل  يكن معروف من قبل وظهر في االونة االريرة بصدد حركات التحرر في افريقيا ان  

  00واسيا 

 ركزهىا القىانوني وفيىفاء صىفة الشىرعية وقد ساعد هذا االعتراف حركات التحرر في تقوية م

 على الكفاح المسلح الذي تخويه يد االستعمار

 وتمكينها من التمتع بالحقوق التي يقرها القانون الدولي للمحاربين 

  وتلقىي المسىاعدات مىىن الىدول والتعامىل معهىىا فىي شىتى الميىىادين مىن اجىل االسىىراع فىي تقريىىر

 المصير واالستقالل

 االعتراف يي مؤتمرات دول عدم االنحياز وقد وجد هذا النوع من 

  بشىرعية نعىال الشىعوب الخايىعة للسىيطرة  1918فىي القىاهرة عىام فقد اقر المؤتمر المنعقىد

وعلىىىى الىىىدول االسىىىتعمارية ان تقىىىوم بىىىحجراء  00االسىىىتعمارية وبحقهىىىا فىىىي تقريىىىر المصىىىير 

 المفاويات المباشرة مع قيادة هذ  الحركات

  اتخىذ  1999لرؤساء دول عدم االنحياز الىذي انعقىد فىي الجزائىر عىام وفي مؤتمر القمة الرابع

 :جملة قرارات اتسمت بالقوة وسرعة التنفيذ الجماعي منها 

  ان دول عدم االنحياز تعهدت بزيادة مساعداتها العسكرية والمادية والسياسية والمعنوية

 ـ:لحركات التحرر ويت  هذا بصفة راصة على النحو االتي

 ق دع  وتعامن لزيادة فاعلية كفاح حركات التحرر الو نيانشاء صندو 

 فتح مكاتب في عواص  البلدان غير المنحازة 

 توفير الوسائل لتسهيل نقل ممثلي حركات التحرر 

 ومن امثلة االعتراف الجماعي المباشر القرارات الصادرة من الجمعية العامة لألمم المتحدة منها      



  الخاص بحركات التحرر يد االستعمار البرتغالي 1999لسنة  9914القرار 

   اكىىدت فيىىه علىىى وجىىوب اعتبىىار المشىىاركين فىىي  1991لسىىنة  9499وكىىذلك القىىرار رقىى

حركات التحرر والذين ينايلون في سبيل حريته  وحقه  في تقرير المصير اسرا حىرب 

  1989واتفاقيات جنيف لسنة  1909عند القاء القبض عليه  وفقا التفاقيات الهاي 

كما ان جامعة الدول العربية قاد اعترياف للمقاوماة الفلالاطينية بصافة محااربين ياي النازاع المالالح  

حي  عاملت الطرفين على قىدم المسىاوات  2190الذي نشب بين االردن والمقاومة الفلالطينية سنة 

اتفاقية معهىا النهىاء  وابرام 00لكي تمكن المقاومة من اجراء مفاويات مباشرة مع الحكومة االردنية 

وتمهيدا لالعتراف له  فىي المسىتقبل بصىفة الحكومىة او الدولىة مىن ناحيىة ارىرا   00القتال من ناحية 

 ال سيما بعد ان قبلت فلسطين ععوا في جامعة الدول العربية 00

 االعتراف بمنظمة التحرير الفلالطينية الممثل الشرعي لشعب يلالطين 0رابعا 

العتىىراف علىىى منظمىة التحريىىر الفلسىىطينية باعتبارهىىا الممثىىل الشىىرعي الوحيىىد هىىذا النىىوع مىىن ا  بىق 

 ـ:للشعب الفلسطيني من قبل اربع مؤتمرات دولية هي 

 مؤتمر القمة العربي السابع 

 مؤتمر القمة الرابع لرؤساء دول عدم االنحياز 

 مؤتمر القمة االفريقي الحادي عشر 

 1998ر عام مؤتمر القمة االسالمي الذي انعقد في الهو  

كمىا ان االمىى  المتحىىدة قىد اعترفىىت بمنظمىىة التحريىر الفلسىىطينية الممثىىل الشىرعي الوحيىىد لكىىل الشىىعب  

 109باغلبيىة  1998عىام (99)الفلسطيني وذلىك فىي قىرار الجمعيىة العامىة للمى  المتحىدة فىي دورتهىا 

خاصىة بمشىكلة صىوت يىد اربعىة وتغيىب تسىعة والىذي دعىت فيىه المنظمىة االشىتراك فىي مناقشىتها ال

 فلسطين في جلساتها العامة

   منظمة التحريىر الفلسىطينية مركىز مراقىب  9ت 99في  9999ومنحت الجمعية العامة في القرار رق

 وقد مكن هذان القراران المنظمة من

 التابعة لهاالمتخصصة والوكاالت  االشتراك بصفة مراقب في االم  المتحدة 

 معية العامةوفي المؤتمرات التي تدعو اليها الج 

 كما مكن المنظمة من فتح مكاتب لها في عواص  الدول التي اعترفت بها 

 وتمتع ممثلوها ببعض االمتيازات الدبلوماسية وعقد االتفاقات مع بعض الدول المعترفة بها 

وقىىد تمكنىىت المنظمىىة بعىىد االعتىىراف بهىىا وبمسىىاعدة الىىدول العربيىىة والىىدول االشىىتراكية ودول عىىدم  

علىى اصىدار ثىالر قىرارات فىي صىالح الشىعب الفلسىطيني  1999الجمعية العامىة عىام  االنحياز حمل

 ـ:هي

 اعتبار الصهيونية شكال من اشكال العنصرية 

 تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كافة حقوقه الو نية والقومية على ارض فلسطين المحتلة 

  الدوليىىة الخاصىىة بقعىىية فلسىىطين اشىىتراك منظمىىة التحريىىر الفلسىىطينية فىىي كافىىة مناقشىىات المنظمىىة

 والمنطقة العربية

 

 االعتراف بأمة 0خامالا 

بصىىدد انشىىاء دولىىة تشيكوسىىلوفاكيا  ظهىىر هىىذا النىىوع مىىن االعتىىراف رىىالل الحىىرب العالميىىة االولىىى 

 وبولونيا ويوغسالفيا



  وقبل انشاء هذ  الدول تشكلت في الخارج لجان قومية تعاملت معها بعض الدول االجنبية كانها

 تمثل االمة التي تنتسب اليها 

  فسىىمحت فرنسىىا للجنىىة التشيكوسىىلوفاكية وللجنىىة البولونيىىة ان تشىىكل فىىي ارايىىيها جيشىىا قوميىىا

 ومجلسا حربيا يصدر احكامه البولونية باس  االمة 

  بعض الدول باالمة البولونية والتشيكوسلوفاكية وبعدئذ اعترفت 

  وقىد سىهل هىذا االعتىراف لشىعوب هىذ  الىبالد االشىتراك الوثيىق فىي نشىا  الحلفىاء عىن  ريىق

 الوحدات العسكرية التي انشاتها هذ  اللجان

وقد عاد هذا النىوع مىن االعتىراف مىرة ارىرا الىى الظهىور فىي مطلىع الحىرب العالميىة الثانيىة عنىدما  

بعد ان فريت المانيا   1999كل من فرنسا وبريطانيا باالعتراف باللجنة التشيكوسلوفاكية سنة قامت 

وقىىد تحىىول هىىىذا االعتىىراف الىىى االعتىىراف بالحكومىىىة  00حمايتهىىا علىىى منطقىىة بوهيميىىىا ومورافيىىا 

مىىن قبىىل بريطانيىىا واالتحىىىاد السىىوفيتي والواليىىات المتحىىىدة  1981التشيكوسىىلوفاكية فىىي تمىىوز سىىىنة 

 مريكيةاال

والجىىدير بالمالحظىىة ان االعتىىراف بامىىة ال يمكىىن اعتبىىار  اعترافىىا بدولىىة النىىه ال ينصىىب علىىى وحىىدة   

 سياسية قد توافرت لها المقومات الالزمة لهذ  الصفة

  اذ ان الجماعىة التىىي حصىلت علىىى هىذا االعتىىراف كانىىت تقىي  فىىي ارض اجنبيىة وتىىدعي تمثيىىل

 اقالي  كانت تابعة لدول اررا 

  ال يمكن االعتراف لها بصفة المحاربين النها تقي  في اقلي  اجنبي ومثىل هىذا االعتىراف وكذلك

 يقتعي وجود مركز المقاومة في ذات االقلي  التي تريد الجماعة الثائرة السيطرة عليه

 االعتراف بالحكومة 0سادسا 

او بوسىائل العنىف او االعتراف بالحكومة كلما تالفىت حكومىة جديىدة بطريقىة غيىر قانونيىة  تثار مسالة 

 القوة سواء سميت انقالب او ثورة

  وفي جميع االحوال يبىدو االعتىراف بىالحك  الجديىد مىن جانىب الىدول امىرا يىروريا حتىى تسىتمر

 العالقات بين الدولة التي حدر فيها التغيير والدول المعترفة

ععىىويتها فىىي الجماعىىة وعىىدم االعتىىراف بالحكومىىة الجديىىدة ال يىىؤثر فىىي شخصىىيتها الدوليىىة وال فىىي  

 اذ ان التغييرات الدارلية ال شان لها بمركز الدولة الخارجي 00الدولية 

  وفنها  00ويشتر  لالعتراف بالحكومة الجديدة ان تثبت انها تقوم فعال بالسيطرة على ادارة الدولة

 قادرة على القيام بالتزاماتها الدولية

 00 بشر  يتعلا بتأييد الشعب لهااف بالحكومة الجديدة غير ان التعامل االمريكي حاول تقييد االعتر 

 وأول من ويع هذا الشر  وزير رارجية الواليات المتحدة االمريكية سيوارد اثناء حرب االنفصال

 

 
 

 مذهب ثوبار

يمنىع  00صىياغة هىذا الشىر  بشىكل مبىدأ قىانوني  1909وزير رارجيىة االكىوادور سىنة  حاول ثوبار 

بطر  غير  أي00الدول بمقتعا  عن االعتراف بالحكومات التي تصل الى السلطة عن  ريق العنف 

وقد استهدف بهىذا الشىر  ويىع حىد لالنقالبىات والثىورات والحىروب االهليىة فىي دول  00 دستورية

 امريكا الالتينية



  والتىىىي وقعتهىىىا رمىىىس دول  1909وقىىىد يىىىمن ثوبىىىار مذهبىىىه هىىىذا فىىىي معاهىىىدة واشىىىنطن سىىىنة

 (هندورا  ،سلفادور،غواتيماال ،كوستريكا ،نيكاراغوا)امريكية

  وجاء في هذ  المعاهدة وجوب االمتناع عىن االعتىراف بحكومىة جىاءت عىن  ريىق حركىة ثوريىة

 ي كانت قائمة وقت انبثاقهاو الما تبقى غير شرعية بموجب القواعد الدستورية الت

 00غير ان مذهب ثوبار  

  00قد راب في تحقيق ما اراد  من اغراض في تقليل الحركات االنقالبية والثورات  

  00عالوة على ذلك فان هذا المذهب اقليمي وراص بدول امريكا الجنوبية  

 لول  ينل قبول المجتمع الدولي لتعاريه مع مبدأ المساواة واالستقالل للدو 

  اذ لىىيس للىىدول ان  00وألنىىه يسىىمح كىىذلك بالتىىدرل فىىي الشىىؤون الدارليىىة والدسىىتورية لهىىا

 تنصب نفسها قاييا لتحديد شرعية الحكومة في دولة ما

 لهذا الالبب ريض القضاء الدولي االخذ بت كما انت لم ينل قبول عموم الدول 

 

 الصفة التقديرية لالعتراف بالحكومة

الن  الدول  00وانه ذو صفة اقرارية  00 يعود تقدير  لكل دولة على حدة ان االعتراف بالحكومة امر 

 المعنية هي وحدها صاحبة االرتصاص في تاليف الحكومة التي تالئمها

االعتىىراف  1991وقىىد عىىرف معهىىد القىىانون الىىدولي فىىي المىىادة العاشىىرة مىىن توصىىياته الصىىادرة سىىنة  

بموجبىه دولىة او اكثىر بىان شخصىا او جماعىة مىن تتحقىق  00عمل ارادي حىر )بالحكومة الجديدة بانه

ويعلنون عن  00االشخاص له  القدرة على تحمل المسؤولية التي تقع على الدولة التي يدعون تمثيلها 

 (ارادته  في اقامة عالقات مع الدول االررا التي صدر عنها االعتراف

ادي ال يخعع في اصدار  من حي  عمل ار 00مما تقدم يتبين لنا ان االعتراف بالحكومة الجديدة هو  

وفنمىىا هىىو عمىىل كاشىىف تقىىديري وسياسىىي وغيىىر  00وال فىىي كيفيىىة اصىىدار  لرقابىىة دوليىىة  00المبىىدأ 

 ـ:ويؤكد ذلك القعاء الدارلي والدولي نذكر من ذلك  00مشرو  

  بين الواليات المتحدة االمريكية والمكسيك للنظىر فىي 1414حك  محكمة التحكي  المنعقدة في سنة 

 (ان االعتراف بالحكومة دليل وجودها وليس منشئا لها)قعية جوزيف كوكوال اذ جاء فيه

 
 


