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 المقدمة

تعد المتغيرات التي تطرأ عمى الدولة ذات نوعين نوع يغير في شخصيتيا ونوع ال يغير في شخصيتيا,  
التغيرات االقميمية التغيرات التي ال تؤثر في شخصية الدولة تطرأ منيا تغيرات اقميمية والتغيرات السياسية فأن 

ىي تخص السكان واالقميم والشعب ومنيا الفصل والضم او التنازل عن ىذا االقميم لدولة اخرى حسب معاىدات 
او اتفاقيات تعقد بينيم اما التغيرات السياسية فأنيا تطرأ عمى الدول ايضا ولكن ال تؤثر في شخصيتيا فأن 

 لعامة واالموال العامة.التغيرات السياسية تخص المعاىدات والديون ا

أىمية البحث تكمن في االلتباس الحاصل في المجتمع الدولي من حيث ان مجموعة من التغيرات ىل  
تؤثر في شخصية الدولة ام ال تؤثر في شخصيتيا, فستناول في ىذا البحث التغيرات التي ال تؤثر في شخصية 

 الدولة. الدولة ليتم تمييزىا عن التغيرات التي تؤثر في شخصية

قام البحث عمى ىيكمية بحثية شاممة لمموضوع من خالل ثالث مباحث جاء المبحث االول بعنوان  
التعريف بالدولة ويقوم عمى ثالث مطالب المطمب االول تعريف الدولة والمطمب الثاني عناصر الدولة والمطمب 

يقوم ىذا لتي ال تؤثر في شخصية الدولة الثالث التعريف بشخصية الدولة والمبحث الثاني يقوم عمى التغيرات ا
والمبحث الثالث المبحث عمى مطمبين المطمب االول  التغيرات االقميمية  والمطمب الثاني  التغيرات السياسية 

شخصية الدولة ويقوم عمى مطمبين المطمب االول االثار  ب عمى التغيرات التي ال تؤثر عمىاالثار التي تترت
 .رات االقميمية والمطمب الثاني االثار التي تترتب عمى التغييرات السياسية التي تترتب عمى التغي

ىذه المعمومات التي سعيت الى تعمميا وتدوينيا التي شغمتني بعض الوقت عن ذكرك وشكرك وحسن  
 عبادتك ما اردت بيا اال وجيك الكريم يا رب العالمين

 فمئن رضيت بيا فقد اسعفتني                    

 خيبة المسعى اذ لم تسعف ... يا
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 المبحث االول

 التعريف بالدولة

ان الدولة ىي ظاىرة حقيقية وقانونية واجتماعية تاريخية ىذا ىو مفيوميا لكل فروع القانون الدستوري  
والمدني والدولي واالداري والقانون الدولي العام ال يتدخل في نشأة الدولة وال في تحديد عددىا في المجتمع 

ب ممارستيا فأنو حاول تحديد النظام الدولي غير انو وصل الى تحديد عناصر وجودىا واختصاصاتيا التي يج
القانوني ليا من بروزىا واختفائيا والقانون الدولي العام نظاما قانونيا حيث ان كل نظام قانوني يقوم بتعيين 
اشخاص تابعين لو وخاضعين لو لذلك من الواجب اعتراف بالدولة كشخص قانوني يجب ان تتوفر فيو مجموعة 

اكتساب شخصية القانونية المعترف بيا في المجتمع الدولي لذلك ستناول ىذا من االمور والعناصر من اجل 
المبحث بثالث مطالب المطمب االول لمتعريف بالدولة والمطمب الثاني لعناصر الدولة والمطمب الثالث لمتعريف 

 بالشخصية الدولة .

 المطمب االول

 تعريف الدولة

العام وىي ظاىرة حديثة نسبيا ساىمت في ايجادىا عوامل تعتبر الدولة الشخص الرئيسي لمقانون الدولي  
التطور االنساني وحاجة الجماعة االنسانية المستقرة عمى بقعة االرض ككيان سياسي قانوني مستقر ويتميز 

في المجاالت  لإلنسانوحفظ االمن والنظام وضبط المعامالت المختمفة والرغبات المتطورة بالتنظيم واالستقرار 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرىا من مجاالت االخرى ولذلك ان الدولة ىي مرحمة من مراحل تطور 
البشرية في طريق التنظيم وىي ليست غاية في ذاتيا وانما ىي وسيمة لتحقيق النظام السياسي الذي يضمن امن 

 .( 1)ورفاىية االنسان 

من االعتبارات  ت كثيرة بين فقياء القانون حيث يعتبرون بأن تعبير )الدولة(ان تعريف الدولة يثير خالفا 
 1933لعام  مونتفيدمن اتفاق  1نو يستجيب الى ظاىرة متعددة النواحي لذلك قد عرفت المادة الغامضة أل

لالتينية( الخاص بحقوق وواجبات الدول )الموقع عمييا من قبل الواليات المتحدة االمريكية وبعض دول امريكا ا

                                                           

 . 887ص  – 7119 –بغداد  –العاتك  – 8ط  –مدخل لدراسة القانون الدولي العام والقانون الدولي االنساني  –د. عمي العبيدي  ((1
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الدولة بأعتبارىا شخصا من اشخاص القانون الدولي العام يجب ان تمتمك العناصر التالية الشعب الدائم واالقميم 
 . (1)محدد وحكومة وصالحية الدولة في عالقاتيا بالدخول مع الدول االخرى 

فقت لمدولة عمى ذكر ان الدولة في الواقع ظاىرة متعددة الصور والعناصر وان كثير من تعاريف التي و  
عناصر والصور التي يجب ان يتضمنيا تعريف الدولة الصحيح لذلك يجب ان يتضمن جميع عناصر الالزمة 
لموجود الدولة ومعيار القانوني الذي يميزىا عن غيرىا من الوحدات السياسية وذلك الن الدولة في الوقت ذاتو 

 . (2)شتمل عمى جميع العناصر ىي ظاىرة معينة سوف يكون تعرفييا نافعا يجب ان ت

الدولة ىي شخص الرئيسي واالصيل لمقانون الذي يقرىا ويسموىا عمى سائر االشخاص وىي التي تنشئ  
قواعد القانون الدولي العام والشخصية القانونية تجعل من الدولة شخصا يختمف عن الحكام الذين يمارسون 

في مجال انشاء القواعد السمطة لذلك تعتبر الدولة شخص قانوني مستقل عن سائر االشخاص وتحديد مكانتو 
القانونية فيو وحده يتضمن السيادة ويترتب عمى ىذا السيادة اعتبار الدولة مستقمة ومتمتعة بالحرية المطمقة 

 . (3)وبعدم الخضوع لمدولة اخرى 

 المطمب الثاني

 عناصر الدولة 

ولة لذلك واجب يتفق المؤلفون عمى ضرورة اجتماع عناصر معينة من اجل منح شخصية القانونية لمد 
توفير ثالث عناصر ميمة جدا لتكوين الدولة وىذا العناصر ىي الشعب واالقميم والحكومة ىذا ما استقر عميو 
المبدأ في القضاء والقانون الدولي الوضعي وقد اجمعو العمماء القانون كافة عمى ان الدولة تتألف من ثالث 

كومة حيث ان عنصران الماديان الثابتان بالرغم من انيما عناصر ميمة في تكوينيا وىي االقميم والشعب والح
 لإلقميميخضعون لمتغيرات وىي االقميم والشعب حيث ان منح الشخصية القانونية ليست محددة في مساحة معينة 

وعدد معين من سكان ىناك دول قد منحت شخصية القانونية ومعترف بيا عمى انيا شخص قانوني دولي بقمة 
مساحنيا وقمة عددىا في السكان اما العنصر الثالث وىو الحكومة فقد طرأت عميو تغيرات عميقة عمى مر 

والفرع  لإلقميموالفرع الثاني التاريخ لذلك سوف نتناول ىذا المطمب بثالثة فروع نخصص الفرع االول لمشعب 
 الثالث لمحكومة .

                                                           

 . 888ص  –مصدر سابق  –د. عمي حميد العبيدي   ((8
 . 854ص  – 7187 –بغداد  –المكتبة القانونية  – 7ط  –القانون الدولي العام  –د. عصام العطية   (2)
 . 488ص  – 7118 –لبنان  –مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات  – 8ط  –القانون الدولي العام  –(  د. وليد بيطار 4)
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 الفرع االول

 الشعب

بالمعنى الواسع يشمل جميع االشخاص الذين يقيمون عمى ارض الدولة معينة بغض النظر لفظ السكان  
عنصر مكونا لمدولة لفظ الشعب يعني مجموعة االفراد الذين يرتبطون  باعتبارهعن الجنسية التي يحممونيا ولكن 

كل ثابت بالدولة عن طريق رابطة الجنسية ىي تؤسس ليم ما يسمى بالصالحية الشخصية لمدولة التي تخوليا بش
 . (1)ممارسة بعض السمطات عمى مواطنييا داخل وخارج حدود اقميميا 

معين يخضعون  أقميملذلك الشعب ىو جمع من االفراد من الجنسين معا يقيمون بصفة دائمة في  
اذ ال يتصور  في تكوين الدولة الول واالساسيالمسمطات دولة معينية ويتمتعون بحمايتيا ويؤلف الشعب العنصر 

 . (2)وجودىا من دون عنصر بشري مكون ليا 

يعتبر الشعب عنصرا مالزما لمدولة فميس من المتصور الحديث عن الدولة بدون توافر شعب وليس من  
المنطق قيام الدولة في اقميم ميجور ليس فيو سكان وال يشترط توفر عنصر الشعب ان يصل الى عدد االفراد 

الدولة ىنالك مئات الماليين من الى قدر معين فالشخصية القانونية الممنوحة لمدولة لم تقاس عمى عدد االفراد 
سكان مثل الصين واليند والواليات المتحدة االمريكية ال تختمف عن الشخصية القانونية لمدولة لم تتعدى عدد 
سكانيا بضع عشرات او مئات من االالف مثل البحرين وجزر القمر اذن الناحية العددية لمشعب تختمف 

 . (3)لقانوني ليا باختالف الدول ىذا ال يؤثر عمى مركز ا

وسائر االفراد الشعب الدولة يرتبطون مع الدولة برابطة سياسية قانونية تعرف بالدولة وقد عرفتيا محكمة  
العدل الدولية وعمى اساس ذلك الجنسية تميز بين طائفتين من االشخاص طائفة االولى تضم االفراد الذين 

نيون الذين يتمتعون بالحقوق الخاصة والعامة والسياسية يرتبطون بالدولة برابطة الجنسية وىؤالء ىم الوط
ويخضعون لاللتزامات والواجبات التي يفرضيا القانون الداخمي عمييم وطائفة الثانية وىم االشخاص االجانب 
الذي ال تربطيم رابطة مع الدولة انما يقيمون عمى ارض الدولة وىي رابطة االقامة او التوطن حيث ان السكان 

لجنسية الدولة تابعة ليا من جراء الفصل االقميم او ضمو الى دولة اخرى او استبدال الجنسية يقتصر عمى يفقد ا

                                                           

 . 71ص  – 7188 –لبنان  –مجد المؤسسة الجمعية لمدراسات  – 8ط  –الوسيط في القانون الدولي العام  –( د. عمي زراقط 8)
 . 853ص  –مصدر سابق  –( د. عصام العطية 7)
 . 77ص  – 7184 –صنعاء  –جامعة العموم والتكنولوجيا  – 8ط  –القانون الدولي العام  –( د. سارة محمود عبداهلل العراسي 4)
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المواطنين الدولة فقط وال يشمل االجانب ويمنح السكان االختيار بين الجنسية الدولة الجديدة او االحتفاظ 
 . (1)بالجنسية القديمة كي ال تفرض عمييم جنسية ال يرغبون فييا 

 الفرع الثاني

 االقميم

وىو الذي يوفر االطار الذي يمارس فيو الدولة اختصاصاتيا وصالحياتيا فيو المدى الجغرافي الذي  
يتحدد فيو ممارسة السمطة عمى االقميم الدولة واالقميم يتضمن عناصر مختمفة ال تنفصل بعضيا عن البعض 

 . (2) واقميم البحري واالقميم الجوياآلخر واالقميم االرضي 

حيث ان االقميم ىو النطاق المادي التي تمارس عميو الدولة سيادتيا وسمطاتيا واالقميم ىو الشعب الذي  
يقيم فيو بصورة دائمة ويتميز االقميم بصفتين االولى ىي الثبات يعني ان الجماعة الوطنية أي الشعب تقييم عميو 

ان يصدق عمييم وصف الدولة لعدم استقرارىا  عمى وجو الدوام ويترتب عمى ىذا ان القبائل الرحل ال يمكن ال
في اقميم معين عمى وجو االستمرار, الثانية تنحصر في ضرورة ان تكون لو حدود واضحة وثابتة تمارس الدولة 

 . (3)نشاطاتيا ضمن ىذا االقميم وينتيي عندىا اختصاص السمطات الحكومية 

 . (4)ال يمكن ان تقوم دولة من دونو االقميم يعد العنصر الجوىري من عناصر الدولة التي  

لذلك يجب التمييز بين االقميم واالمالك التي تعود الى الدولة واالقميم عنصر اساسي في تحديد شخصية  
الدولة في العصور الحديثة حيث اصبح الدولة الحق في ان تجري فيو كل االعمال المادية وتنشئ ما تراه مناسبا 

 . (5)تتممكو كما يتممك الشخص الطبيعي قطعة ارض من المرافق العامة وىي ال 

 

 

                                                           

 . 387ص  –مصدر سابق  –( د. وليد بيطار 8)
 . 713ص  –مصدر سابق  –( د. عمي زراقط 7)
 . 859ص  –مصدر سابق  –( د. عصام العطية 4)
 . 841ص  – 7119 –عمان  –دار الثقافة  – 8ط  –الموجز في القانون الدولي العام  –( د. سييل حسين الفتالوي 3)
 . 887ص  – 7187 –بيروت  –زين الحقوقية  – 8ط  – 7ج  –موسوعة القانون الدولي العام  –( المحامي محمد نعيم عموه 5)
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 الفرع الثالث

 الحكومة 

تتجسد الحكومة بالسمطات العامة المنظمة القادرة عمى القيام بالوظائف العامة في الداخل والخارج  
فالدولة شخص اعتباري البد من وجود من يمثمو ويعبر عن ارادتو ولكي تمارس الدولة صالحياتيا فالبد من 

ذية والقضائية فيما يتعمق بالحكومة توافر مجموعة عناصر معبرة عن ارادة الدولة وىي االجيزة التشريعية والتنفي
عمى المستوى الدولي فأنو يؤخذ المعنى الواسع فيي ال تنحصر في السمطة التنفيذية فحسب انما مجموعة 
السمطات العمومية ايضا التي تؤدي تنظيميا حكوميا يتولى االشراف عمى الشعب واالقميم واالدارة المرافق العامة 

ق استقرارىا ونموىا بما تممكو من سمطات تشريعية وتنفيذية وقضائية وىذا االمر الالزمة لحفظ كيانيا وتحقي
 . (1)يتطمب ان تتوفر شروط في الحكومة وىي السيادة القانونية والسمطة الفعمية والسيادة واالستقرار 

الن ىذا  شرعيتياالسمطة موجودة ليس من الضروري ان تأخذ باالعتبار او تركز عمى ولكي تكون  
االمر نسبي بشكل اساسي فالشرعية يمكن ان تكون ديموقراطية برلمانية ممكية عسكرية ماركسية دينية او ثورية 
بعد سقوط النظام السوفييتي ما آلت اليو العولمة وىو المفيوم الغربي لمديموقراطية البرلمانية بشكل اعم 

د اتخذت قرارات الجمعية العامة تنصح بتدعيم فعالية مبدأ الديموقراطية الميبرالية وىكذا فان االمم المتحدة ق
االنتخابات الدورية والحرة واعتبر االتحاد االوربي ان مبادئ الحكم الصالح واحترام حقوق الفرد يجب ان تعطى 

 . (2)االولوية في مقابل لممساعدات التي لبعض الدول النامية في افريقيا 

 المطمب الثالث

 شخصية الدولة

الشخصية القانونية الدولية موضوع كالسيكي من مواضيع القانون الدولي العام طالما كتب فييا ان  
الكثير من الكتب القانون لذلك يمكن القول ان لمدولة اىمية قانونية خاصة او شخصية قانونية خاصة تنصرف 

ية الدولية وىذه الشخصية ىذه االىمية الى سمطة ابرام المعاىدات الدولية وتنصرف ايضا الى نظام المسؤول
الدولية ليست فقط لمدولة وانما تمنح ايضا لمفرد والمنظمات الدولية لذلك سنتناول ىذا المطمب بفرعين الفرع 

 االول تعريف الشخصية الدولية والفرع الثاني شروط الشخصية الدولية .
                                                           

 . 77ص  –مصدر سابق  –( د. سارة عبداهلل العراسي 8)
 . 718ص  –مصدر سابق  –( د. عمي زراقط 7)
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 الفرع االول

 تعريف الشخصية الدولية

يكاد الفقو يجمع عمى ان المقصود بالشخصية الدولية والشخص القانوني لكل نظام وىو من تخاطبو  
احكام ذلك النظام وقواعده فتقرر لو حقوقا او تممي عمي التزامات أي ان غاية ىذا النظام ومجمل اىتمامو 

نوني يتكون من مجموعة وعنايتو بو تقوم الحقوق والواجبات التي ينص عمييا من اجمو وجدت فكل نظام قا
يتمتع المخاطبون بيا بوصف الشخص القانوني ويتولى ىذا النظام تحديد االشخاص المخاطبين القواعد القانونية 

اىمية  -بأحكامو وبما يفرضو من التزامات ويقره من حقوق اما اىمية الشخص القانوني تكون عمى نوعين :
اما اىمية  وااللتزاماتمكانية التمتع بمجموعة معينة من الحقوق الوجوب وىي اىمية مجردة التي تكسب صاحبيا ا

االداء ىي التي تكسب الشخص القدرة عمى مباشرة الفعمية , يبدو ان الشخص الدولي ال يكتسب اىمية االداء اال 
اذا كان لو القدرة الفعمية عمى مباشرتو ألىمية الوجوب فالدولة المحمية مثال تتمتع بما تتمتع بو كافة الدول من 

تيا او مباشرة قسم منيا بحسب االحوال بسبب خضوعيا لنظام الحماية الحقوق والواجبات غير انيا موقوفة مباشر 
فأذا كانت عديمة االىمية او ناقصة االىمية من ناحية االداء ال تكون ىذه االىمية مكتممة اال اذا زال منيا ىذا 

 . (1)النظام 

ي تكون ليم لذلك يقصد بالشخصية الدولية وىو نظام قانوني يخاطب اشخاص دولي او الداخمي والت 
حقوق وتكون عمييم واجبات منظمة حسب احكام لذلك يقوم ىذا النظام القانوني بتعيين االشخاص التابعين لو او 

والقانون الدولي العام لصفتو قانون ىو الذي يعين االشخاص الدوليين الخاضعين لقواعده  ألحكاموالخاضعين 
 . (2)ورقابتو 

ان الشخصية الدولية ال تمنح فقط لمدولة وانما ايضا تتمتع بيا المنظمات الدولية والكتساب ىذه  
الشخصية الدولية ان تتحمل االلتزامات والقيام بالتصرفات القانونية وايضا من حقيا رفع الدعوى امام القضاء 

اال بعد مناقشات فقيية طويمة وحادة اال  يتمحيث ان االعتراف بالشخصية القانونية الدولية لممنظمات الدولية لم 
ان مطمع القرن العشرين ىذا قد سجل بداية لميل القضاء الى االعتراف بان ىناك جماعات وىيئات غير الدول 

                                                           

-http://www.bibliotdroit.com/2016/07/blogمقال منشور عمى موقع  –الدولية  دراسات في شخصية –( د. محمد ثامر 8)
post_26.html –   7187/ 8/ 6تاريخ الزيارة . 

 – http://www.shaimaaatalla.comبحث منشور عمى الموقع  –ماىية شخصية القانونية الدولية  –( د. غنام محمد غنام 7)
 . 84/7/7187تاريخ الزيارة  
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تتمتع بالشخصية الدولية وتخضع لمقانون الدولي وان مقومات الشخصية القانونية الدولية لممنظمات الدولية او 
الكيان  -2االتفاق الدولي  -1في المنظمة من اجل منح الشخصية الدولية ىي ثالثة عناصر يمكن توافرىا 

االرادة الذاتية المستقمة فأذا توافرت ىذه العناصر الثالثة في المنظمة الدولية اصبحت تمك  -3الدائم المتميز 
ا يفرضو عمييا من المنظمة متمتعة بالشخصية القانونية الدولية وصارت خاضعة لمقانون الدولي العام بم

 . (1)االلتزامات وما يرتبو من حقوق 

 الفرع الثاني 

 شروط الشخصية الدولية

 -يمزم لثبوت الشخصية الدولية لمدولة توفر شرطين ىما : 

 . (2)القانون الدولي العام  ألحكامالقدرة عمى ممارسة بعض الحقوق واالختصاصات الدولية وفقا  1

القدرة عمى التعبير عن االرادة الذاتية في ميدان العالقات الدولية وىذا الشرط يتفق مع الطبيعة الخاصة  2
لمقانون الدولي وىي ان االشخاص المخاطبون بأحكامو ىم الذين يقومون بتكوين احكامو وقواعد عن طريق 

 لألفرادمي يفرقون بين الشخصية الطبيعية االتفاقيات الدولية او العرف الدولي واذا كان فقياء القانون الداخ
ألشخاص القانون الدولي العام االعتبارية ذات مجال الوظيفي المحدد بالضرورة والحقيقة والشخصية االعتبارية 

ان ىذا جوىري عمى تتمتع بكافة الحقوق وااللتزامات وان المنظمات الدولية ىي اشخاص القانون الدولي العام 
المحدد بالضرورة والطابع الوظيفي لألشخاص االعتبارية بصفة عامة من مسممات النظرية ذات مجال الوظيفي 

العامة لمقانون الداخمي ولكن من مسممات في القانون الدولي العام ان المجتمع الدولي يضم مجموعة من 
يل الشخصية الدولية االشخاص التي تبينا من مكانتيا القانونية و شروط انشائيا و نطاق سمطاتيا ودورىا في تفع

التي تتسم بيا فيو مجتمع متكون من الدول والمنظمات الدولية عمى اختالف انواعيا واالتحادات الدولية واالقاليم 
نتغاضى عن دور الفرد الذي بدأ يحظى اىمية متزايدة تمكنو من التمتع بمزايا ىذا الدولية والفاتيكان وال يمكن 

س بوصفو من رعايا دولة معينة تنفذ عميو الفاعمية القانونية دون الركون الى القانون وصفتو فردا مستقال ولي
 . (3)دولتو 

                                                           

 وما بعدىا . 899ص  – 8997 –عمان  –دار الثقافة  -8ط -8ج –الوسيط في القانون الدولي العام  –( د. عبد الكريم عموان 8)
 مصدر سابق . –دراسات في الشخصية الدولية  –( د. محمد ثامر 7)
 ( المصدر نفسو .4)
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 المبحث الثاني

 التغيرات التي ال تؤثر في شخصية الدولة

تتعرض الدولة اثناء حياتيا لبعض الشكمية والجوىرية فالتغيرات السياسية ليا مساس بعناصر الدولة  
السياسية والمادية التي ال تتعدى نطاقيا حدود اقميميا وليس ليا اثر عمى استمرارية اختصاصات الدولة الخارجية 

صرفاتيا القانونية في مجال اختصاصاتيا في مباشرتيا لحقوقيا وواجباتيا الدولية كما ال تؤثر عمى شرعية ت
 فأن الزيادةالداخمية اما التغيرات االقميمية وىي التغيرات التي تطرأ عمى السكان واالقميم من حيث السكان 

والنقص التي يحصل في السكان وىذا التغيرات ال تضعف ذاتية الدولة ومركزىا الدولي وان التغيرات التي تطرأ 
مي لمدولة فتؤدي الى نقص االقميم او اتساعو او تمك التي تؤدي الى انفصال جزء من اقميم عمى التكوين االقمي

او اندماج دولتين او اكثر في كيان موحد او فدرالي لذلك سنتناول في ىذا المبحث الدولة وتكوين دولة جديدة 
 .بمطمبين المطمب االول التغيرات االقميمية والمطمب الثاني التغيرات السياسية 

 المطمب االول

 التغيرات االقميمية

يقصد بيا التغيرات التي تطرأ عمى احد العناصر المكونة لمدولة وىو سكان بمعنى الشعب واالقميم  
 -والحكومة لذلك سنتناول ىذه التغيرات عمى نحو اآلتي:

 -التغيرات التي تمس عنصر الحكومة  : –أوال 

القاعدة العامة المقررة بيذا الصدد وىي ان التغيرات التي تطرأ عمى شكل الحكومة ال تؤثر عمى المركز  
القانوني لمدولة في المجتمع الدولي سواء حصل ىذا التغير بالطرق الدستورية المقررة او عن طريق العنف 

ذاتيتيا قائمة ومستمرة الوجود رغم ما يطرأ  واساس ىذا القاعدة ىو المبدأ استمرارية الدولة أي ان الدولة تبقى في
عمييا من تغيرات في الحكم ولذلك تعتبر كل حكومة مسؤولة عن تصرفات الحكومات السابقة اذ يجب احترام 
المعاىدات التي ابرمتيا وان تفي الديون التي التزمت بيا ال تغيير الحكومة ال يؤثر في الشخصية القانونية لمدولة 

 . (1)ا المبدأ منذ زمن طويل في التعامل الدولي فيما يتعمق باالتفاقات الدولية وااللتزامات المالية ولقد استقر ىذ

                                                           

 وما بعدىا . 758ص  –مصدر سابق  –( د. عصام العطية 8)
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حيث ان تغيرات نظام الحكم في الدولة وتغير شكل الحكم حيث ان من حق الحكومة الجديدة تمسكيا  
بكل التعيدات الدولية السابقة المترتبة عمييا سواء ما ترتب عمييا من التزامات بموجب المعاىدات الثنائية او 

يدات التي تتعارض مع توجياتيا بموجب المعاىدات الجماعية غير ان من حقيا ان تعمن عدم التزاميا بالتع
ووضعيا العام وما تراه يشكل اساءة او انتقاص لشخصية الدولة حيث ان التغيرات الثوري الذي يجب الحكومة 
قد يكون جذريا في نواحي االقتصاد واالجتماع والسياسة الى حد يصبح معو من الصعب ان تمتزم الحكومة 

 . (1)الجديدة ببعض االلتزامات التي ترىقيا 

 -التغيرات التي تمس عنصر السكان : –ثانيا 

ان التغيرات التي تطرأ عمى سكان الدولة ال تؤثر في شخصية الدولة سواء حصمت ىذه التغيرات من  
الناحية الكمية كزيادة عدد رعايا الدولة او نقصانيم او من الناحية الكيفية كاختالف الجماعة المكونة لعنصر 

 . (2)السكان كقدوم مياجرين من الخارج 

في الشعب الدولة او افرادىا القاطنين في اقميميا سواء كان ىذا التغير ان حقيقة التغيرات التي تحدث  
كالزيادة او نقص في عدد السكان ىذه الدولة فأن القوانين وتشريعاتيا تبقى سارية وتطبق كما ىي عمى شعب 

وق المقررة ليم الدولة والقيام بجميع االلتزامات والواجبات التي يقررىا القانون الدولة وعمى االفراد تمتع بالحق
 . (3)ون اذا زاد عددىم او نقص حسب ىذا القان

 -التغيرات التي تمس اقميم الدولة : –ثالثا 

يقصد بالتغيرات التي تصيب االقميم تعديالت التي تطرأ عمى مساحة االقميم بالزيادة او النقصان دون ان  
دولة اخرى او انفصال ىذا الجزء او  بإقميمتتناولو بأسره ويكون ذلك عادة عن طريق ألحاق جزء من اقميم الدولة 

ؤثر في شخصية الدولة او وجودىا طالما ان االقميم استقاللو عن دولة االصل والتغيرات التي تتناول االقميم ال ت
 . (4)المعدل وتكوينو ما يزال موجودا وقابال لمتعيين 

 
                                                           

 . 855ص  –مصدر سابق  –( د. عمي حميد العبيدي 8)
 . 753ص  –مصدر سابق  –( د. عصام العطية 7)
 مصدر سابق . –( د. عمي حميد العبيدي 4)
 مصدر سابق . –( د. عصام العطية 3)
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 ان التغيرات التي تطرأ االقميم ذات اىمية بالغة بالنسبة الى القانون الدولي ألنيا تظير دور االقميم حيث 

 -و متنوعة :في النظرية القانونية لمدولة لذلك ان ىذه التغيرات ليا اوج

 ( فقد تنجم عن اندماج اقاليم دول عدة في كيان سياسي وقانوني واحد كتحقيق الوحدة االيطالية وااللمانية1

نتيجة انقسام دولة قائمة كمثل باكستان وتجزئة دولة متعددة القوميات وظيور الدول ( ظيور دولة جديدة 2
م الى دولة اخرى وتعرف ىذه الحالة بالتنازالت االقميمية التي الجديدة , ان تجزئة دولة قائمة يقابميا انضمام اقمي

 . (1)تنشأ من خسارة في الحرب وذلك ان انضمام االقميم ال يعني زوالو 

ان التغيرات التي تنصب في تكوين الدولة االقميمي فتؤثر في كيانيا الخارجي حالتيا ان تفقد الدولة جزء  
اال انيا  باألخرىمن اقميميا او تضم الى اقميميا جزء من اقميم دولة اخرى ان كال من ىاتين العمميتين مترابطة 

صغر او اكبر مساحة فقد انفصمت االلزاس ال تمس مركزىا الدولي حيث انيا تصبح اقل او اكثر قوة او ا
دون ان يترك ذلك أي اثر في شخصية  1919ثم عادت فضمت الييا سنة  1871والمورين عن فرنسا سنة 

 . (2)فرنسا الدولية 

يتأثر السكان تأثرا مباشرا بسبب التغير في اقميم الدولة فيذا التغير يؤدي الى تبديل جنسية السكان  
او االنفصال او التنازل عن الدولة و اكتساب جنسية جديدة وىي جنسية الدولة التي انتقل االصمية قبل الضم 

الييا ولذلك فقد جرى العمل عمى منح ىؤالء السكان حق االختيار بين البقاء عمى جنسيتيم االولى او اكتساب 
 . (3)الجنسية الجديدة وذلك في خالل مدة محددة 

 المطمب الثاني

 السياسيةالتغيرات 

يشيد المجتمع الدولي عبر مراحل التطور التاريخي لمتغيرات التي تطرأ عمى مكوناتيا الدولية حيث  
تفقد شخصيتيا الدولية والقانونية ومنيا يؤدي الى اصابة شخصيتيا الدولية وزواليا من الوجود حيث ان يجعميا 

ترتبة ليا عند حدوث ىذه التغيرات واقد عالجت مصير االلتزامات والحقوق والواجبات المترتبة عمييا او الم
 -القواعد القانونية ىذا االلتزام من خالل األوجو اآلتية :

                                                           

 . 338ص  –مصدر سابق  –( د. وليد بيطار 8)
 . 36ص  –مصدر سابق  –( المحامي محمد نعيم عموه 7)
 . 94ص  –مصدر سابق  –( د. سارة عبداهلل العراسي 4)
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 -الميراث الدولي : –أوال 

ان مصطمح التوارث او الميراث الدولي في القانون الداخمي الذي يعني نقل الحقوق وااللتزامات من ذمة  
عد الميراث بتعيينيم وبيان درجاتيم وتحديد نصيب كل منيم فييا اما المتوفي الى ذمة اشخاص اخرين تتكفل قوا

مصطمح الميراث الدولي في القانون الدولي يستخدم ىذا المعنى فيما يتعمق بالنتائج القانونية المترتبة عمى 
الدولة الخمف  حدوثيا كيذه التغيرات التي تطرأ عمى مفيوم السيادة عمى االقميم والحقوق وااللتزامات المترتبة عمى

والدولة السمف والقضية االولى المتعمقة بالتوارث الدولي ىي تمك التي تعني نقل الحقوق وااللتزامات من الدول 
عمييا التغيرات والتي قد جرى عمى شخصيتيا الدولية الى تمك الدول والكيانات التي خمفتيا سواء كانت التي تطرأ 

ي او بشكل كامل وحدوث تغير في السيادة عمى االقميم وذلك من تنظيم قد جرت ىذه التغيرات بشكل ثنائي وجزئ
 . (1)لمحقوق وااللتزامات 

لذلك ان الدولة اثناء حياتيا تتعرض ليذه التغيرات السياسية التي تمس كيانيا السياسي الدولي ولكن  
يبقى حقيا في ممارسة حقوقيا والواجبات الدولية الخارجية كما ال تؤثر عمى شرعية تصرفاتيا القانونية في مجال 

 . (2)اختصاصاتيا الداخمية 

 -المعاىدات الدولية : –ثانيا 

انتقاليا بالوراثة الى الدولة الجديدة مواقف مختمفة في الفقو الغربي والفقو  المعاىدات الدولية من حيث 
 . (3)االشتراكي 

تبقى الدولة مرتبطة بالمعاىدات التي تبرميا مع الدول االخرى وال يؤثر عمى استقرار التزاماتيا ىذه أي  
تبدل في الكيان االقميمي لمدولة وال تتأثر المعاىدات التي ابرمتيا الدولة في حال انفصل جزء من اقميميا او 

اذا تحول االقميم الى دولة مستقمة فمو  باإلقميمعمق تنازل عنيا اال ان سريانيا يتوقف فيو ىذا الموضوع لم يكن مت
حق مراجعة المعاىدات السياسة التي عقدتيا الدولة قبل انفصال االقميم عنيا فيعود وينظم الييا ويبقى خارج 
االلتزام بيا ان االقميم ال يرث المعاىدات التي ابرمتيا الدول التي كان جزء منيا  وىو ال يرث المعاىدات التي 

كون موضوعيا االقميم ذاتو كتعيين حدود االقميم ومعاىدات التي تنشئ حقوق ارتفاق عميو لمدول االخرى وتنظم ي
تظل قائمة بالنسبة  باإلقميمحق المالحة في انيار االقاليم او التي تنشئ مناطق محايدة والمعاىدات التي تتعمق 

                                                           

 وما بعدىا . 854ص  –مصدر سابق  –( د. عمي حميد العبيدي 8)
 . 459ص  – 7119 –بغداد  –المكتبة القانونية  – 7ط –القانون الدولي العام دراسة مقارنة  –( د. حكمت شبر 7)
 . 464ص  –( المصدر نفسو 4)
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اثار ىذه المعاىدات ال تسري في الدولة التي انفصل  سواء كون الدولة مستقمة او انظم الى دولة اخرى اناليو 
عنيا االقميم اما المعاىدات التي بالنسبة لمدولة التي انظم الييا االقميم فأن احكاميا تسري عميو وقد نصت 

عمى ان المعاىدات واالتفاقات الدولية التي ابرمتيا المانيا االتحادية ومن  1991آب  31معاىدة توحيد المانيا 
مانية الديموقراطية وقد اثيرت ىذه لتحدة والمنظمات الدولية تسري عمى الجميورية االميا االنضمام الى االمم البين

المسائل بالنسبة الى الدول التي ظيرت بسبب االنفصال او ازالة االستعمار تعتبر نفسيا ممتزمة بالمعاىدات التي 
دولة الفدرالية التي كانت قائمة قبل احتالليا فالدول التي تظير ابرمتيا الدولة السابقة أي الدولة المستعمرة او ال

بعد ابرام معاىدة تنشئ حقائق قانونية موضوعية ال تستطيع االفالت من االلتزامات الناجمة عنيا عمى اساس ان 
لتي تضع سيادة أي منيا او الى االستقرار الدولي وال تنكر ىذه الدول ليذه المعاىدات ا ىذه المعاىدات ال شيء

 . (1)كاالتفاقية التي تحظر االبادة الجماعية العنصرية  مبادئ قانونية في صالح االنسانية جمعاء 

 -الديون العامة : –ثالثا 

ان انتقال الديون العامة بالتوارث الدولي والميراث الدولي لذلك يقضي العدل والمنطق بانتقال القروض  
المعقودة لمصمحة الشعوب العامة وكذلك المخصصة لتمويل المرافق العامة معينة في االقميم المنفصل كسكك 

في مثل ىذه االحوال تحمل ذ يجب الحديد والمناجم ومصانع وجميع الديون المخصصة لمنفعة االقميم ذاتو ا
 . (2)االعباء المالية بقدر ما يستفيد االقميم من ىذه القروض 

ال يعفى المديم من دينو بسبب فقده لبعض امالكو وكذلك ال تعفى الدولة من ديونيا جراء انفصال جزء  
يون دولة االصل فيذه من اقميميا عنيا لكن ليس مؤدى ىذا ان االقميم المنفصل ال يتحمل شيئا من عبئ د

الديون اقترضت لمصالح العام لمدولة واستفاد منيا كل جزء من اجزاء اقميميا ومن الطبيعي ان يتحمل االقميم 
المنفصل نصيبا منيا تمتزم بو الدولة الجديدة التي نشأت فيو او الدولة التي ضمتو الييا وىذا الجانب ان الدولة 

ده بانتزاعو جزءا من مواردىا التي تسدد منيا ديونيا ومن العدل ان تعفى في التي ينتزع منيا ىذا االقميم تفق
الديون يتناسب مع ما فقده وقد سارت الدول بالفعل عمى ذلك في مناسبات مختمفة مقابل ذلك من جزء من ىذه 

والصرب  بجزء من الديون ىذه الدولة والتزمت بمغاريا 1831بمجيكا عند انفصاليا عن ىولندا سنة  فالتزمت
من معاىدة  254بأنصبة من الديون تركيا وقد نصت المادة  1878والجبل االسود في معاىدة برلين سنة 

                                                           

 وما بعدىا . 379ص –مصدر سابق  –( د. وليد بيطار 8)
 . 477ص  –مصدر سابق  –( د. حكمت شبر 7)
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فرساي عمى ان كل دولة انتقل الييا جزء من اقميم االمبراطورية االلمانية تمتزم بدفع نصيب من ديون ىذه 
 . (1)االمبراطورية 

وايضا القانون العراقي اقر ىذا المبدأ في انتقال الديون المتوجبة عمى الدولة السابقة تنتقل الى الدولة  
الجديدة وىذا االنتقال ال يحدث حكما بل بموجب معاىدة التخمي عن االقميم المنفصل وىذا ما اكدتو محكمة 

 . (2)العدل الدولية 

 ل بدأديون الدولة المنفصل عنيا فقد قي قميم المنفصل مناما االساس الذي يقوم عميو تحديد نصيب اال 
عند  1878الى كامل مساحة دولة االصل واخذ بذلك مؤتمر برلين سنة ان يكون مساحة االقميم بالنسبة  االمر

تجديد نصيب دولة البمقان التي انفصمت عن تركيا من ديون ىذه الدولة عمى ان مساحة االقميم ليست في الواقع 
ا حقيقيا لقيمة االقتصادية والمالية وكثيرا ما توجد اقاليم صغيرة تفوق في ثروتيا وموادىا اقاليم تبمغ مقياس

اضعافيا في المساحة وقيل ايضا لن يكون اساس في تحديد عدد السكان كقياس االقميم بالنسبة الى لممجموع 
دي في بعض االحيان الى كثير من الغبن سكان الدولة غير ان اتخاذ عدد السكان كقياس لثروة االقاليم قد يؤ 

ولعل االصمح ما قال بو )ينكشمي( وايده كثير من الشراح المعاصرين من ان يكون اساس تحديد نصيب االقميم 
بالنسبة  1919وعمى ىذا الرأي جرى العمل بو وفد اخذت بو معاىدة الصمح سنة من مجموعة الضرائب الدولة 
 . (3)براطورية األلمانية وامبراطورية النمسا والمجر لألقاليم التي انتزعت من االم

لذلك تعتبر الديون صفة قانونية دولية كونيا نجمت عن اتفاقات ابرمتيا الدول معينة بينيم وال تشغل  
ما لم توافق عميو الدولة الجديدة حيث ان دول العالم الثالث ىذه الديون من الدولة السابقة الى الدولة الجديدة 

النامية التي نالت استقالليا حديثا كانت تخشى االضرار بثرواتيا وليذا السبب اصرت عمى ان لكل شعب الحق 
ض بالسيادة الدائمة وعمى ىذه الموارد واال تتعرض لألخطار والمحافظة عمى ثرواتيا و مواردىا من الديون والقرو 

التي تقوم بيا الدولة القائمة من حيث تقديرىا يكون ذلك اضرار عمييا لذلك جعمت السيادة الدائمة بيد الشعب 
 . (4)فتكون ليا سيادة الدائمة عمى مواردىا 

 
                                                           

 . 38ص  –مصدر سابق  –( المحامي محمد نعيم عموه 8)
 . 388ص  –مصدر سابق  –( د. وليد بيطار 7)
 . 39ص  –مصدر سابق  –( المحامي محمد نعيم عموه 4)
 . 387ص  –مصدر سابق  –( د. وليد بيطار 3)
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 -االموال العامة : –رابعا 

االدارات العامة واالموال التي تكون مخصصة لمرافق عامة او لمنفعة عامة تعرف االموال العامة بأنيا       
كالسكك الحديدية والجسور واالنيار و الطرق والمنشئات العامة وما شابو ذلك, ومن المتفق عميو بشكل عام ان 

سمف سواء كانت الدولة الخمف من حقيا ان تمتمك جميع االموال والممتمكات العامة التي كانت تمتمكيا الدولة ال
ىذه االموال ثابتة او متحركة ولكن يشترط ان تكون ذات صمة او موجودة اصال في االقميم الذي الحقتو الييا 
الدولة الخمف ان ىذا المبدأ في التوارث الدولي يمتد اثره ليطبق عمى كل الحقوق والمنشآت والممتمكات التي 

ل االقميم كمو او جزئو من سيادة الدولة االصل الى سيادة العامة حيث ان انتقاينطبق عمييا وصف االموال 
الدولة السمف سواء كانت ىذه الدولة قد اكتسبت شخصيتيا الجديدة باالستقالل والتحرر او من تقرير المصير او 

 . (1)كانت موجودة وألحق او ضم او ثم تتنازل ليا عن االقميم تترتب عميو انطباق قواعد واحكام التوارث الدولي 

 -يجب ان نميز بين االموال العامة واالموال الخاصة :      

االموال العامة تقضي بانتقال االموال العامة من الدولة المتنازلة الى الدولة المتناول ليا أي ان الدولة التي    
ر اما االموال يدخل في سيادتيا االقميم وىي التي تأخذ االموال العامة التي تشمل سكك الحديد والجسور واالنيا

الخاصة ان ىذه االموال ىي حق الدولة االصل في االحتفاظ باألموال الخاصة الموجودة عمى االقميم الذي 
تنازلت عنو الدولة االصل ألنيا تشبو في وضعيا اموال االفراد الخاصة وقد يتفق الطرفات عمى مخالفة ىذه 

ا اقميمي االلزاس والمورين قررت انتقال جميع االموال التي اعادت الى فرنس 1919القاعدة فمعاىدة فرساي عام 
 . (2)الخاصة التي كانت لمتاج االمبراطوري او لمواليات االلمانية في ىذين االقميمين الى فرنسا دون مقابل 

من دولة الخمف الى دولة السمف ىذا ما اكدتو محكمة الدائمة العدل الدولية عام أن انتقال الموال العامة      
الخاصة برغم  لألموالاما بالنسبة بين المجر وتشيكوسموفاكيا بطرس الزمني بخصوص قضية جامعة  1933

عام  من انيا حقوق خاصة اال ان اكدت محكمة العدل الدولية الدائمة في الرأي االستشاري الذي اصدرتو في
المتعمق بحقوق الجاليات االلمانية في بولونيا حيث اشار الرأي الى ان الحقوق الخاصة المكتسبة وفقا  1923

لمقوانين النافذة ال تمقي بعد تحول السيادة ولكن ىناك طائفة من اىم الحقوق المكتسبة وىي االمتيازات أي العقود 
ازات وبين المستثمرين وقد اكد العمل الدولي وبصورة عامة المبرمة بين السمطة العامة التي تمنح ىذه االمتي
االمتيازات التي منحتيا الدولة االصل مراعية في ذلك  باحترامااللتزام المفروض عمى الدول الضامة او الناشئة 

                                                           

 وما بعدىا . 858ص  –مصدر سابق  –( د. عمي حميد العبيدي 8)
 وما بعدىا . 757ص  –مصدر سابق  –( د. عصام العطية 7)
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مع ض القانون والصالح العام ولكن ذلك ال يمنع الدول الضامة او الناشئة من الغائيا او تعديميا اذا كانت تتعار 
نظاميا ومصالحيا ويشترط في ىذه الحقوق المكتسبة ان تكون قائمة عند انتقال السيادة او ان تكون قد اكتسبت 

 . (1)وفقا ألحكام القانون النافذ في الوقت الذي نشأت فيو 

ال يتضح مما سبق ان جميع التغيرات اذا كانت تغيرات اقميمية او سياسية فأنيا ال تؤثر عمى الدولة و      
في ممارسة حقوقيا والتزاماتيا تضعف ذاتيتيا الدولية ومركزىا الدولي في المجتمع الدولي وتبقى مستمرة 

وسياستيا الخارجية وتبقى تصرفاتيا القانونية شرعية ميما حصل فييا من تغيرات ان كانت تغيرات اقميمية او 
 تغيرات سياسية .

  

                                                           

 وما بعدىا . 98ص  –مصدر سابق  –( د. سارة محمود عبداهلل العراسي 8)
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 المبحث الثالث

 التغيرات االقميمية والسياسيةاآلثار التي تترتب عمى 

يترتب عمى انتقال جزء من اقميم الدولة ومن سيادتيا الى سيادة الدولة االخرى وىذا سوف يؤدي الى اثار      
قانونية قياسا الى ما يحدث من انتقال ممكية شخص الى شخص اخر وتكون في حالة ضم او فصل او انتقال 

حيث ان ىذا االثار التي تترتب عمى ىذه التغيرات ال تؤثر عمى خرى جزء من اقميم دولة معينة الى دولة ا
شخصية الدولة ليذه الدولة ال عمى المستوى الداخمي وال الدولي لذلك سنتناول ىذا المبحث بمطمبين المطمب 

 ياسية .االول االثار التي تترتب عمى تغيرات االقميمية والمطمب الثاني التغيرات التي تترتب عمى التغيرات الس

 المطمب االول

 االثار التي تترتب عمى التغيرات االقميمية

 -اثار انتقال االقميم عمى وضعية السكان : –أوال 

من سيادة دولة الى اخرى الى نتائج تصيب السكان مباشرة من ىذا النتائج التغيرات يؤدي انتقال االقميم      
الذي يطرأ عمى جنسيتيم فيؤالء يفقدون جنسية دولة السابقة ويتمتعون حتما بجنسية الدولة الجديدة ىذا كان في 

الختيار لسكان ىذا ولكن لحل ىذه المشكمة ترك االسابق ولكن ىذه المشكمة تخالف رغبة سكان ىذا االقميم 
االقميم وىم يختارون الجنسية التي يرغبون في حمميا ولكن ىناك مواطنين اجانب ال يحممون جنسية الدولة 
السابقة وال جنسية الدولة الجديدة فقد ىم يعتبروا اجانب حتى بالنسبة لمدولة الجديدة ال تفرض عمييم الجنسية 

ختيار عمى شكل استفتاء لسكان ىذا االقميم لمعرفة ارادتيم في أي التي ضمن ىذا االقميم في حين يكون ىذا اال
 . (1)جنسية يرغبون في حمميا فكل مواطن مدعوا الى ان يختار ضمن مرحمة محددة الجنسية التي يريد اكتسابيا 

 الخاصة بضم اقميمي 1861امثمة ذلك ما تقرر في معاىدة التي ابرمت بين فرنسا ومممكة سردينيا سنة     
 . (2)السافوا و نيس لفرنسا من حق سكانيم االحتفاظ بجنسية االيطالية 

                                                           

 . 337ص  –مصدر سابق  –( د. وليد بيطار 8)
 
 . 54ص  –مصدر سابق  –( المحامي محمد نعيم عموه 7)
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 -االثار بالنسبة لإلقميم  : –ثانيا 

فيما يخص الحدود او الحقوق االرتفاق عمى االقميم وىناك كثير من  لإلقميمان االثار التي تترتب بالنسبة      
المعاىدات واالتفاقيات تنص عمى ذلك عمى ان يكون االتفاق بين االطراف ومن ىذا الحقوق حق المرور 
والمالحة النيرية والحدود بين ىذا الدول تبقى قائمة وال يجوز المساس بيا باتفاق االطراف ذات العالقة وعمى 

لدولة الخمف مراعاة نصوص وعدم االخالل بيا والحقيقة ان االتفاقات التي تعين الحدود وااللتزامات االخرى ا
حيث طار اتفاقية فيينا نص موافق في ا ذات الصمة بحقوق الغير والحقوق العينية او ذات الطبيعة االقميمية وىو

م يكن مساسا بالمبدأ العام الذي يقرر السيادة يقصد منيا المحافظة عمى االمن واالستقرار بين الدول وىو ل
 . (1)المطمقة لمدولة عمى مواردىا الطبيعية بل ىو الذي يؤكد القاعدة 

في حالة االنضمام ابرام المعاىدات من اعمال السيادة يخضع ىذا االقميم لممعاىدات التي ابرمتيا الدولة      
قبل انضمامو اذا كان قصد الدول االطراف في المعاىدات ىو ان يقتصر تطبيقيا عمى االقميم الخاضع وقت 

دة ففي ىذه الحالة ال يخضع لما تقرره المعاىدة ابراميا او كانت طبيعة االقميم المنظم ال تتفق مع طبيعة المعاى
من احكام وغني عن البيان انو يجوز االتفاق عمى خالف ما تقدم ذكره ولكن يشترط عدم المساس بحقوق الدول 

 . (2)المكتسبة ليذا االقميم 

قوانين تتعمق تختمف باختالف موضوعيا فاذا كانت ال لإلقميمان االجراءات التي تتبعيا الدولة الضامة      
 باألفرادبالنظام الدستوري والسياسي جرى تطبيقيا فورا وبدون اجراءات اخرى اما اذا كانت االجراءات تتعمق 

اجراء تشريعي ولكن ال تطبقو فورا في خالل فترة االنتقال تبقى الدولة متنازلة يبقى قانونيا  تأخذفمنيا تطبق او 
 . (3)فترة االنتقال تباشر الدولة الضامة كامل سيادتيا التشريعية  وبعد انتياءجاري العمل بو عمى االقميم 

 

 
                                                           

 . 867ص  –مصدر سابق  –( د. عمي حميد العبيدي 8)
 
 -بحث منشور عمى موقع ستار تايمز –التغيرات السياسية و االقميمية التي تطرأ عمى الدولة ( 7)

http:www.Star times.com –  6/8/7187تاريخ الزيارة . 
 
 . 94ص  –مصدر سابق  –( د. سارة محمود عبداهلل العراسي 4)
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 -االثار التي تترتب عمى الحكومة : –ثالثا 

ان االثار ىذا التغيرات التي تطرأ عمى الدولة ال تؤثر في الحكومة القائمة لمدولة المتنازلة وال تؤثر في      
االخرى التي تكون تحت سمطتيا لذلك ان ىذا التغيرات ال تغير سيادتيا الداخمية ومحمية عمى الشعب واالقاليم 

شكل الحكومة القائمة ولكن حين تتغير الحكومة ىذا الدولة ىذا سوف يؤدي لبعض تغيرات في الحكومة ولكن 
ربما ال يغير ايضا ربما تبقى الحكومة الجديدة عمى نيج نفسو التي تتبعو الدولة السابقة لذلك ميما اصبح تغير 

ي شكل الدولة من حيث تنازع عن اقميم او ضم اقميم لمدولة الحكومة ال تتأثر بشكل مباشر عمى سيادتيا ف
 . (1)وسياستيا وتبقى ىذه الحكومة والدولة معترف بيا في المجتمع الدولي

 المطمب الثاني

 االثار التي تترتب عمى التغيرات السياسية

 -االثار بالنسبة لممعاىدات: –أوال 

ان انفصال جزء من اقميم الدولة عنيا ال يؤثر في مركزىا الدولي فيو ال يؤثر في التزاماتيا الدولية وتبقى      
الدولة مرتبطة بالمعاىدات التي سبق ليا ابراميا مع الدول االجنبية, لذلك االقميم المنفصل فأنو يصبح بانفصالو 

م بين الدول تقوم عمى اعتبارات خاصة بالدول التي غير خاضع ليذه المعاىدات وذلك الن المعاىدات التي تبر 
ال اذا كانت تسري عمى االقميم ذاتو مثال من حقوق وواجبات لغيرىا ا ما ترتبوىي طرف فييا لذلك ال تنتقل 

معاىدات الحدود او معاىدات حقوق االرتفاق عمى االقميم حيث ان الحكم ال يختمف اذا كون ىذا االقميم 
ة عن دولة االصل يكون باستقاللو فال تمتزم الدولة الجديدة بما سبق ما ابرمتو الدولة االصل المنفصل دولة جديد

 . (2)من معاىدات ولكن من جية اخرى يضع االقميم لممعاىدات السابق ابراميا بواسطة الدولة التي انظم الييا 

اما المعاىدات التي عقدتيا الدولة الضامة فأنيا تسري االقميم المنظم من امثمة معاىدات التي عقدتيا      
 . (3)كما فعمت اليند عندما ضمت المستعمرات   1948االرض الجديدة التي ضمتيا عام 

                                                           

 .113ص –مصدر سابق  –علً حمٌد العبٌدي ( 1)

 

 . 37ص  –مصدر سابق  –( المحامي محمد نعيم عموه 7)
 
 . 756ص  –مصدر سابق  –( د. عصام العطية 4)
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ت العقدية او الثنائية لذلك يفرق بعض الفقو الدولي في ىذا الصدد بين نوعين من المعاىدات ىما المعاىدا    
والمعاىدات الشارعة فالمعاىدات العقدية كالمعاىدات االقتصادية والثقافية فأنيا ال تنتقل الى الدولة الجديدة 
الناشئة اال اذا ىي وافقت عمييا اما المعاىدات الشارعة التي تضع قواعد عامة تيم المجتمع الدولي فأنيا تنتقل 

 . (1)وتصبح الدولة الجديدة ممتزمة بيا  الى الدولة الجديدة الناشئة

 -االثار بالنسبة لمديون العامة : –ثانيا 

بكامميا فأنيا تقترض لمدولة بكامميا ويكون االقميم المنفصل ان الدولة في حال اقتراضيا من اجل الدولة     
جزءا من ىذه الدولة فأنو يتحمل صفتو وفقا لمبدأ العدالة ,لذلك الدولة تتحمل بصورة عامة جزءا من الدين العام 

وعمى المترتب عمى سكان االقميم المنفصل بصورة البد من تسوية الديون بين الدولة الدائنة والدولة المدينة 
االقميم ان يتحمل جزء من ىذه الديون ان زوال الدولة ال يعني اختفاء وجودىا المادي بل يمكن تصوره عمى 
اساس اندماجيا في دولة اخرى وىذا االندماج ال يؤثر عمى التزامات الدولة السابقة اذا ابرمت بموجب القواعد 

عمى انتقال الديون العامة اما في حالة تفكك الدولة صحة ىذه االلتزامات وضرورتيا يضفيان مشروعية القانونية 
فأن االلتزامات تبقى وتنتقل الى الدول التي اشتقت يتم تعيين حصة كل دولة من ىذا الدين لممساىمة في سداده 

  الى تنتقل   بو  الخاصة  االلتزامات فأن  اخرى  الى الدولة   او انضمامو  انسالخ االقميم  اما في حالة
 .(2)الوارثة  الدولة

التي تتحممو الدول المتنازل عند وجود اتفاقات فيرجع الييا لمعرفة نصيب ىذا االقميم من عبئ ىذه الديون        
الييا من الديون العامة او اعفائيا من ذلك حسب االتفاقات التي عقدت بينيم كما ىو مقرر في معاىدة الصمح 

استبعاد تحمل أي من االقاليم التي انفصمت عن ايطاليا من الديون العامة التي  1947االيطالية المعقودة سنة 
 . (3)عقدتيا الدولة 

 -الثار التي تترتب عمى االموال العامة :ا –ثالثا 

ان انتقال االموال التي ترافق انضمام االقميم الى الدولة الجديدة يفترض تسوية المشاكل التي تنجم عن      
اختالف النظامين القانونية النظام الذي كان يطبق عمييا عندما كان االقميم جزءا من الدولة التي تخمت عنو 

الجديد التي اصبحت تخضع لو, الحقوق المالية فتنتقل الى الدولة الجديدة وىي الحقوق التي  والنظام القانوني

                                                           

 . 91ص  –مصدر سابق  –( د. سارة محمود عبداهلل العراسي 8)
 . 385ص  –مصدر سابق  –( د. وليد بيطار 7)
 . 768ص  –مصدر سابق  –( د. عصام العطية 4)
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تعتبر مكتسبة والتي يجب احتراميا في ظل القانوني الجديد فال تتأثر بانتقال االقميم وتبدل السيادة عميو كالحقوق 
 -حماية اال اذا توفرت ليا الشروط اآلتية :العينية والحقوق الناشئة عن طريق التعاقد وىذه الحقوف ال تتمتع بال

 ( ان تكون حقوقا مادية1

( ان تكون سابقة النتقال السيادة عمى االقميم وىي الحقوق التي تكون مكتسبة بمقتضى النظام القانوني 2
 الداخمي السابق

اما االمتيازات فيي عقود التي تبرميا الدولة مع شركات االستثمار الفرق في منحيا القيام باالستثمارات المالية 
اشغال عامة, ان عقود االمتياز التي تمنح بالقانون ال تخضع لتغير السيادة وتظل تتمتع عن طريق تنفيذ 

 . (1)م بالحماية القانونية من قبل الدولة التي ينتقل الييا االقمي

يتضح مما سبق انو ميما حصل في الدولة من تغيرات واالثار التي تترتب عمييا من ىذا التغيرات فأنيا ال       
تمس سيادة ىذه الدولة وال في كيانيا الداخمي و الخارجي لذلك ميما حصل في ىذه الدولة فأنيا تبقى مستقمة 

ؤثر فييا اذا انفصل االقميم او تنازلت عنو لمدولة اخرى ولكن ليا وقائمة عمى ذاتيا السياسية واالقميمية فأنيا ال ت
في المجتمع قوتيا وسمطانيا عمى اثار وىذه االثار يكون ليا تأثير قميل عمى الدولة وبشكل ضعيف ال يؤثر 

الدولي فمن حيث الديون االقميم يتحمل جزء من الديون التي قرضتيا الدولة من اجل سكانيا ويحسب حصتيا 
ا االموال العامة فأن االموال العامة تنتقل لمدولة الجديدة اما االموال الخاصة تبقى لمدولة االصل وتبقى ام

 محتفظة بيذا االموال ألنيا تعتبر من قبيل اموال االفراد .

  

                                                           

 وما بعدىا . 384ص  –مصدر سابق  –( د. وليد بيطار 8)
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 الخاتمة

تبين لنا من خالل ىذا البحث ان الشخصية الدولية ليست اال اعالن عن وجود شيادة ميالد لشخص معين      
ولكن في نطاق قانوني معين ولكن ىذا النظام القانوني يقوم بتحديد الواجبات واالختصاصات وااللتزامات التي 

الشخص القانوني ىذه الشخصية الدولية فأنيا يقوم بيا ىذا الشخص القانوني ايضا وعند منح ىذه الدولة او ىذا 
التغيرات التي ال تؤثر فييا فأن  ال تتعرض لمتغيرات وىذه التغيرات تكون عمى نوعين تؤثر فييا والتغيرات التي

والسياسية فأن كميا ال تؤثر في شخصية القانونية الدولية الممنوحة لمدولة من المجتمع  تؤثر تنقسم لالقميمية
 الدولي لذلك توصمنا الى جممة من النتائج والتوصيات .

 -النتائج : –أوال 

ان الشخصية الدولية ثابتة غير قابمة لمتجزئة او االنتقاص فالدولة تنشأ شخصيتيا الدولية بمجرد اكتمال ( 8
 يا الثالثة .اركان

( ان الخمط بين مفيوم الشخصية الدولية واالىمية الدولية ىو خمط غير مبرر وغير مقبول لالختالف كل منيا 2
 اختالفا جذريا عن االخر .

( ان التغيرات االقميمية والسياسية في مختمف العناصر التي تعتمد عمييا فأنيا ال تؤثر في شخصيتيا الدولية 3
 جتمع الدولي .والقانونية في الم

 -التوصيات : –ثانيا 

نقترح تشريع قانون يمنع الدولة من ان تبرم أي معاىدة او اتفاقية توافق بيا عن التنازل عن االقميم الخاص  (8
 بيا اال بعد استفتاء السكان الذي في االقميم .

ه المعاىدات واالتفاقيات شروط ( نقترح ان المعاىدات واالتفاقيات التي تبرميا مع الدولة الضامة ان تتضمن ىذ2
 تضمن الحقوق التي يتمتع بيا السكان في الدولة االصل تبقى نفسيا في الدولة الجديدة الضامة .
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