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: حعريف انذونت 

ماعة مف االفراد تقطف عمى كجو الدكاـ جالدكلة عبارة عف 
كاالستقرار اقميمان جغرافيا معينا كتخضع فى تنظيـ شئكنيا لسمطة سياسية 

. ىا عف اشخاص مف يمارسياتستقؿ فى اساس
كيمكف لنا اف ننتيى مف ذلؾ الى اف الدكلة عبارة عف شخص 
قانكنى يمثؿ مجمكعة مف االفراد يقطنكف عمى سبيؿ الدكاـ كاالستقرار 

. اقميما معينا كيخضعكف لسمطة سياسية
كالدكلة كفقا ليذا التعريؼ تقـك عند تكافر اركاف ثالثة رئيسية يمـز 

: كىىتكافرىا مجتمعة 
. كجكد جماعة مف االفراد يطمؽ عمييـ اصطالحا اسـ الشعب -1
كجكد رقعة جغرافية معينة يقيـ عمييا شعب الدكلة يطمؽ عمييا  -2

 .اصطالحا اسـ االقميـ

كجكد سمطة سياسية يخضع ليا شعب الدكلة يطمؽ عمييا  -3
اصطالحا السمطة السياسية ، كىذا التنظيـ السياسى يسمح 

 .كلة الى فئة حاكمة كاخرل محككمةبانقساـ افراد شعب الد

: وسوف نقوم بشرح هذه االركان الثالثة عمى النحو التالى
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اٌ انذونت ـــــــارك
انتيينا فيما سبؽ الى اف لمدكلة اركانا ثالثة يمـز تكافرىا كىى 

الشعب كاالقميـ كالسمطة السياسية كفيما يمى نقـك بشرح كؿ ركف مف ىذه 
: ل النحك التالىاالركاف الثالثة كذلؾ عؿ

 
انشعب 

ال يمكف تصكر كجكد دكلة بدكف شعب فكجكد الشعب عنصر 
ضركرل لكجكد الدكلة كمجتمع سياسى ىناؾ حد ادنى لعدد افراد الدكلة، 
كمع ذلؾ يجب اف يككف عدد السكاف معقكال حتى يمكف اف تنشأ الدكلة 

ياىا كيرتبط افراد الشعب بالدكلة كيحممكف جنسيتيا كيعتبركف مف رعا
كيخضعكف لسمطاتيا كيخاطبكف بقكانينيا ، كما تقرره ليـ مف حقكؽ كما 
تفرضو عمييـ مف كاجبات سكاء اكانكا فى داخؿ االقميـ اـ خارجو، كلذا 
يحؽ ليـ طمب حمايتيـ كىـ خارج حدكدىا ، كمف ثـ فيناؾ فرؽ بيف 

. شعب الدكلة كسكانيا
ما يقيمكف عمى اقميـ فشعب الدكلة ىـ مجمكعة االفراد الذيف غالبان 

تحددىا الدكلة عمى اساس " الجنسية" الدكلة كيرتبطكف بيا برابطة قانكنية 
معايير متعددة اىميا رابطة الدـ ، كرابطة االرض، سكاء كانكا مف 

الرجاؿ اـ النساء اـ االطفاؿ، ككجكد الشعب يعتبر كاقعة طبيعية كتمقائية 
. ل يفرض كجكد الدكلةتنشأ خارج الدكلة كسابقة عمييا كىك الذ
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اما سكاف الدكلة فيـ اكسع مدل فى مضمكنو مف الشعب حيث 
يطمؽ اصطالح السكاف عمى كؿ فرد يقيـ عمى اقميـ الدكلة سكاء اكاف 
يحمؿ جنسيتيا كيتمتع بصفة المكاطف اـ كاف اجنبيا ال يحمؿ جنسية 

الدكلة، الدكلة كال يرتبط بيا اال بكاسطة غالبا تككف مؤقتة فترة كجكده ب
كالدراسة كالتعميـ اك كترجع ىذه الرابطة المؤقتة الى ظركؼ معينة 

الخ كاما اف تككف ىذه الرابطة دائمة كفى ... ة اك التجارة ػػػالسياح
. الحالتيف يقيمكف عمى ارض الدكلة كلكف كفقا لشركط تنظيميا

كقد يكجد بالدكلة بعض فئات اخرل ال يحممكف ال جنسية دكلة، 
لؽ عمييـ عديمك الجنسية اك الذيف يحممكف جنسية اكثر مف كىؤالء يط

. دكلة كىؤالء يطمؽ عمييـ مزدكجك الجنسية
لمشعب ىك المفيـك االجتماعى الذل يضـ الى  االساسىكالمفيـك 

جانب البالغيف القصر كناقصى االىمية ىك يختمؼ عف مفيـك الشعب 
بحؽ ممارسة  السياسى الذل يقصد بو مجمكع االشخاص الذيف يتمتعكف

الحقكؽ السياسة داخؿ الدكلة، اك ما يطمؽ عمييـ جميكر الناخبيف ، 
الى كتتطمب القكانيف الداخمية لكؿ دكلة سنا معينة فييـ تختمؼ مف دكلة 
اخرة ، كما يختمؼ نطاؽ الشعب السياسى ضيقا كاتساعا تبعا لمدل 

عاـ اك التمتع بالحقكؽ السياسية حسب اخذ الدكلة بمبدأ االقتراع اؿ
االقتراع المقيد حيث يتسع فى االكؿ كيضيؽ فى الثانى الشتراط شركط 

. معينة سكؼ نعالجيا فى حينيا
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: النسية العددية لشعب الدولة

يمـز لقياـ الدكلة كما رأينا كجكد عدد مف االفراد كىا العدد يختمؼ 
مف دكلة الى اخرل كحسب الرأل الغالب فى الفقو ال يشترط عدد معيف 

شعب الدكلة ، كما ال يشترط اف يككف ىذا العدد كبيرا اك صغيرا فى 
الميـ اف يقـك بيف افراد الشعب ايا كاف عددىـ نكع مف االنسجاـ تحقيقا 

. لمترابط كالكحدة
ذا كانت النسبة العددية ال تؤثر عمى اضغفاء كصؼ الدكلة  كا 
لقانكف عمى مجمكع الشعب مف الناحية النظرية ، كعمى الرغـ مف تسكية ا

الدكلى بيف الدكؿ الصغيرة كالكبيرة فى المركز القانكنى الذل تحتمو الدكلة 
سكاء كاف عدد سكانيا يصؿ الى بضعة مئات مف االالؼ كامارة مكناكك 

الكاقعة فى اقصى جنكف شرؽ فرنسا عمى البحر االبيض المتكسط  ، 
كلة قطر ، كدكلة الفاتيكاف ، كالبحريف ، كاتحاد االمارات العربية ، كد

كالككيت ، كجزر القمر اك كاف عدد سكانيا يصؿ الى عشرات المالييف 
. الخ.....كمصر ، كبريطانيا ، كالمانيا المكحدة ، كفرنسا كايطاليا 

اك كاف يصؿ الى مئات المالييف كالكاليات المتحدة ، كركسيا ، 
. كباكستاف ، كاندكنسيا اك يزيد عمى المميار كالصيف كاليند

ق مف الناحية الكاقعة يالحظ اف كثرة عدد افراد الدكلة يؤثر اال اف
كثيرا فى قكتيا كمركزىا الخارجى باالضافة الى عكامؿ اخرل يؤدل الى 

تمتعيا بمركز ىاـ فى المجتمع الدكلى كيككف ليا االحتراـ كالفاعمية 
 كالتاثير بيف افراد المجمكعة الدكلية ، كيكفر الفرادىا سيؿ الحياة الكريمة
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فى حالة نيكضيا كعمؿ افراد الشعب باخالص لمنيكض بالدكلة كاال 
اصبحت كثرة العدد عبئا ثقيال عمى مكارد الدكلة يؤدل الى تراجعيا الى 

. مصاؼ الدكؿ المتخمفة
فميست الزيادة العددية المجردة ىى التى تكفؿ لمدكلة مكانتيا 

قكة كنمك انتاجيا  العالية بؿ اف الزيادة المنتجة تعتبر عامال فى ازدياد
. كثركتيا كبسط سمطاتيا

كال يخفى انو مف المشاكؿ االساسية لمدكؿ اآلف مشكمة تحديد 
العدد المالئـ لمسكاف الذل يمكف اف تستكعبو امكانيات الدكلة االقتصادية 
كحجميا الجغرافى ، فعف الدكؿ ما يعانى مف النقص السكانى كمنيا ما 

. ليعانى مف مشكمة التضخـ السكاف
كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف زيادة عدد سكاف الدكلة تعد مف السمات 
المميزة لمدكلة المعاصرة كذلؾ إذا ما قكرنت بالدكلة القديمة مثؿ المدنية 
اليكنانية القديمة التى لـ يكف يتجاكز عدد سكانيا خمسيف الؼ نسمة 

. كانت منيـ نسبة ضيئمة مف المكاطنيف االصمييف
البداكة كالترحاؿ ككجكد استقرار لشعب الدكلة يكفر  كنعتقد اف ترؾ حياة

ليا الصالحية لتككيف ركف الشعب نظرا لما يؤدية االستقرار مف كحدة 
العادات كالتقاليد ، كتعميؽ فكرة االحساس بالصالح العاـ لدل شعب 
. الدكلة، كالعمؿ عمى العيش معا لتمييزىا عف غيرىا مف الدكؿ االخرل

كع الشعب باعتباره جماعات مف االفراد كيجب النظر الى مجـ
تربطيـ معا ركابط مادية كمعنكية كاقتصادية كاجتماعية ، كفكرية ، 
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الخ مثؿ عالقات االسرة كاالبكة ، .. كتبادؿ المنافع ، كتقسيـ لمعمؿ 
كعالقات الديف كالمغة، كعالقات الجكار كالسكف ، كعالقات المينة 

تى تشكؿ سكاف الدكلة عبارة عف تجمع كالطبقة ، فالمجمكعة االنسانية اؿ
لعدد مف المجمكعات الثانكية كالعائمة كالقربة كالمدنية ، كالقبيمة تنشأ 
. بينيـ عالقات اجتماعية خاصة، كىكذا تظير الدكلة ككحدة تراكيبة

كال يشترط فى شعب الدكلة اف يككف منحدران مف جنس بشرل كاحد 
ف الف عكامؿ اليجرة المستمرة اك ساللة كاحدة، خاصة فى الكقت الراه

.  بيف الدكؿ مزجت بيف مختمؼ االجناس كالسالالت عمى مدار السنيف 
كخير مثاؿ عمى ذلؾ تككيف الشعب االمريكى مف اجناس كثيرة 
كمتباينة بسبب اليجرة منذ اكتشاؼ االمريكتيف الى يكمنا ىذا ، ككذا 

كراد كالشركي الشعكب العربية التى فييا اجناس مختمفة كالعرب كاال
. كالبرير كغيرىـ

كما ال يشترط فى شعب الدكلة اف يتكمـ لغة كاحدة فيناؾ مف 
. الشعكب ما يتحدث اكثر مف لغة كما فى اليند كسكيسرا

ال يشترط فى شعب الدكلة اف يديف بديف كاحد كاف كاف الحاؿ فى  واخيرا
 الدكؿ ىك كجكد ديف غالب رسمى لمدكلة يعتنقو غالبية عددبعض 

السكاف، كال يمنع ذلؾ مف تعدد الديانات بيف شعب الدكلة كما ىك الحاؿ 
. فى مصر

خالصة القكؿ اف شعب الدكلة يكجد رغـ اختالؼ االصؿ اك الغة اك 
. الديف تمييزا لمشعب عف غيره مما قد يختمط معو
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و ـــــــــــــاإلقهي

 االقميـ عنصر اساسى ال غنى عنو لكجكد الدكلة، إذ بدكنو ال
يمكف اف يصدؽ كصؼ الدكلة عمى جماعة مف الجماعات ، كما انو 
معيار اساسى مف معايير التفرقة بيف الدكلة كاالمة ، كىك سابؽ عمى 

. كجكد الدكلة فى صكرتيا الحديثة مف حيث تاريخ الكجكد
كعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يكف االقميـ عنصرا اساسيان مف عناصر 

ذ خمت جميع التعريفات عندىـ الصطالح الدكلة عند الركماف كاليكناف ا
الدكلة مف ذكر االقميـ بكصفو عنصرا اساسيا مف عناصرىا كابرزت 

العنصر االنسانى فقط ، كمف ثـ كانت الجماعة عندىـ تستمر محتفظة 
بشخصيتيا كذاتيتيا كلك انتقمت مف اقميـ الى أخر ، ثـ بداػ اىمية االقميـ 

ؼ الدكلة ينطكل عمى عنصر االقميـ حتى اصبح تعرمفشيئا  ان تزداد شيئ
ثـ ارتقى فصار عنصر تككيف لمدكلة بالتساكل مع عنصر الشعب 

. كالسمطة السياسية
كجكد دكلة بدكف اقميـ اآلف ، كأف كانت ىناؾ  ركال يمكف تصك

حاالت اسثتائية كجدت فييا دكؿ دكف اف يككف ليا اقميـ كبكلندا عندما 
حككمة المؤقتة لمجميكرية الجزائرية ، كاؿبدكف اقميـ  1919كلدت عاـ 

عندما اعترفت بيا حككمة الجميكرية العربية المتحدة قبؿ اف تزاكؿ 
سمطتيا السياسية الكاممة عمى االقميـ ككذلؾ المؤسسات كالمنظمات 
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الدكلية فيى تتمتع بالشخصية المعنكية كلكنيا تفقر الى االقميـ كلذلؾ 
. فيى ال تشكؿ دكالن بمعنى الكممة

االقميـ ىك الجزء مف الكرة االرضية الذل يعيش عميو شعب ك
الدكلة بصفة دائمة كمستقرة كيشكؿ اطارا  جغرافيا لممارسة السمطة 

. السياسية فى الدكلة
ذا كاف االقميـ ال غنى عنو لكجكد الدكلة فانو يترتب عمى حالة  كا 

كلة عدـ كجكده اك كاف مكجكدان ثـ فقد نيائيان كما فى حالة احتالؿ د
الخرل بصفة نيائية ، اك كاف مكجكدا ثـ فقد نيائيا كما فى حالة احتالؿ 
دكلة الخرل بصفة نيائية اك كانت اقامة الشعب فيو بصفة عارضة اك 

. مؤقتة انعداـ ركف االقميـ 
كيتنبى عمى ذلؾ عدـ االعتراؼ بكصؼ الدكلة الدكلة لمقبائؿ 
الرحؿ لعدـ استقرارىـ فى اقميـ معيف، كما اف الكنيسة الكاثكلكجية لـ 
يعترؼ ليا بكصؼ الدكلة اال بعد تحديد مدنية الفاتيكاف اقميما محددا 

. ليا
كينبنى عمى ذلؾ اف فقداف الدكلة السيطرة عمى اقميميا بصفة 

كما فى حاالت . قتة ال يؤثر فى كجكد الدكلة كاستمرارىا عارضة كمؤ
االحتالؿ حتى كلك شمؿ االخير اقميـ الدكلة بأكمميا طالما استمرت 
حككمتيا حتى كلك فى الخارج فى مباشرة اختصاصيا مثؿ ما حدث 

عندما احتميا االيطاليكف ، كالنركيج كفرنسا بعد الحرب العالمية ألثيكبيا 
حتميا االلماف اذ نقمت الحككمة االثيكبية كالنركيجية الثانية حينما ا
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كالفرنسية الى انجمترا كظمت كؿ منيا تباشر اختصاصيا خارج اقميميا 
عندما  1990كمف امثمة ذلؾ ما حدث عاـ . حتى استعادت بالدىا 

احتمت العراؽ دكلة الككيت كانتقمت حككمة االخيرة الى المممكة العربية 
. لة قائمة رغـ فقد االقميـالسعكدية كظمت الدك

كيشمؿ اقميـ الدكلة المساحة الجغرافية بما فييا مف انيار كبحيرات 
كقنكات ، كما يمتد تحتيا مف اعماؽ ، كما يشمؿ ما فكؽ سطح ىذه 
ذا كاف الدكلة شكاطئى فيمتد اقميميا امتدادان معينان كىذه  المساحة ، كا 

ف الدكلة بتكافر اقميميا المشتمالت تحتاج الى ايضاح باالضافة الى ا
. يككف ليا حؽ عمى ىذه االقميـ 

كبالتالى يشتمؿ االقميـ عمى االقميـ االراضى كاالقميـ المائى 
. كاالقميـ الجكل
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انسهطت انسيبسيت 
الركف الثالث مف االركاف الالزمة كالضركرية لكجكد الدكلة السمطة 

ل كؿ دكلة تككف السياسية ، إذ مف الضركرل كجكد سمطة سياسية عميا ؼ
قادرة عمى فرض النظاـ عمى السكاف القاطنيف داخؿ االقميـ ، فمفيـك 
الدكلة يفترض كجكد تنظيـ سياسى ال كجكد حكاـ لدييـ القدرة الدائمة 

. عمى االمر كعمى فرض الخضكع عمى المكاطنيف
كالسمطة السياسية كقاعدة عامة مف الظكاىر الالزمة لمجماعات 

زمة لمطبيعة البشرية حيث اف االستعداد كالميؿ الييا السياسية كىى مال
ىما صفتاف طبيعتاف لدل النفس البشرية ، بؿ اف البعض ذىب الى اف 
ظاىرة السمطة ليست مف الظكاىر القاصرة عمى المجتمعات البشرية بؿ 

قد تتحقؽ فى المجتمعات غير البشرية كما ىك الحاؿ عند بعض 
. كذلؾ الحاؿ فى عالـ الحشراتالجماعات الحيكانية الراقية ك

كالسمطة فى نطاؽ الدكلة تقـك عمى عناصريف ىما عنصر 
السيطرة كعنصر الكفاءة فكؿ سمطة سياية تحتكل عمى مزيج مف 

. السيطرة كالكفاءة كتتجمى الكفاءة فى االستعداد 
كالسمطة السياسية ىى حجر االساس فى بناء ال دكلة حتى اف 

. لطة كيرل انيا تنظيـ لسمطة القيرالسبعض الفقو يعرؼ الدكلة ب
كتستمد السمطة السياسية كجكدىا مف اعتراؼ الجماعة بيا ، فإذا فقدت 

سند االعتراؼ بيا مف قبؿ الجماعة فال تككف سمطة كال ترتقى الى 
. مستكل الركف الالـز لقياـ الدكلة
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خصبئص انسهطت انسيبسيت 
ف الخصائص تجعميا تتميز السمطة السياسية فى الدكلة بمجمكعة ـ

قادرة عمى ادارة شئكنيا سكاء الداخمية اـ الخارجية ، كتمارس الدكلة 
شئكنيا مف خالؿ ىيئات ثالث ىى الييئة التشريعية كالتنفيذية كالقضائية 

: ، كىذه الخصائص يمكف اجماليا فيما يأتى
. سمطة اصمية -1
 .سمطة عميا مركزية -2

 .سمطة دائمة -3

 .ال تقبؿ التصرؼ فييا -4

 كاحدة ال تتجزأ سمطة  -5

 .سمطة الدكلة سمطة مدنية -6

 .سمطة الدكلة سمطة زمنية -7

 .سمطة قاىرة تحتكر القكة -8
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خصبئص انذونت 
يترتب عمى تكافر اركاف الدكلة الثالثة سالفة الذكر قياـ الدكلة 
كتمتعيا بالشخصية القانكنية كتعامميا مع غيرىا مف بقية الدكؿ فى 

ا السيادة فى المجاليف الداخمى المحيط الدكلى ، كبالتالى فإف لو
كالخارجى فممدكلة شخصية معنكية كما اف ليا سيادة تتمتع بيا 

: كسكؼ نحاكؿ ابراز ذلؾ عمى النحك التالى

 
انشخصيت ادلعنىيت نهذونت 

يقصد بالشخصية بصفة عامة فى نظر القانكف االىمية الكتساب 
ىك شخص الحقكؽ كااللتزاـ بالكاجبات كمف الطبيعى اف االنساف 

القانكف الطبيعى الذل يتمتع باىمية اكتساب الحقكؽ كتحمؿ 
. االلتزامات

اما الشخص المعنكل اك االعتبارل فيك كياف معنكل اك فكرة غير 
. محسكسة يعترؼ بيا القانكف كيترتب عمييا بعض النتائج

كيكاد يجمع الفقو عمى االعتراؼ لمدكلة بالشخصية المعنكية ، 
تمتـز مثؿ االشخاص الطبيعيف تماما، كلعؿ ىذا كمف ثـ فيى تمـز ك

ىك ما دفع بعض الفقو الى تعريؼ الدكلة بأنيا التشخيص القانكنى 
. ألمة ما عمى نحك ما ذكرنا
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كيأتى االعتراؼ بالشخصية المعنكية لمدكلة كضركرة حتى 
تستطيع الدكلة تحقيؽ الغرض مف كجكدىا كاداء كظائفيا سكاء فى 

فتككف لدييا القدرة عمى االشتراؾ فى التعامؿ  الداخؿ اما الخارج،
القانكنى كىنا تظير الدكلة ككحدة مستقمة عف شعبيا كتككف صاحبة 

. السمطة
كشخص  كينقسـ الشخص المعنكل الى شخص معنكل خاص

معنكل عاـ كمثاؿ القسـ االكؿ الشركات كالجمعيات الخاصة كىذا 
نطاؽ دراستنا اما  القسـ يحكمو القانكف الخاص كبالتالى يخرج مف

القسـ الثانى كىك الشخص المعنكل العاـ فمثالو الدكلة ، كالمحافظة ، 
كالمدنية، كالحى ، كالمركز ، كالقرية كىذا القسـ تحكمو قكاعد القانكف 

العاـ ، كىك عبارة عف مجمكعة المصالح اك االقاليـ االدارية التى 
. راض معينةيعترؼ ليا بالشخصية المعنكية فى سبيؿ تحقيؽ اغ

كيترتب عمى ذلؾ اف الدكلة باعتبارىا شخص معنكل عاـ لو ما 
لمشخص الطبيعى مف االىمية التى تؤىمو الكتساب الحقكؽ كااللتزاـ 
بالكاجبات لكنو يتميز عنو ، كلما كانت ىذه الحقكؽ كتمؾ االلتزامات 

ال يمكف لمدكلة اف تباشرىا بنفسيا اذا البد مف كجكد اشخاص 
اشركنيا باسـ كلحساب الدكلة حتى كلك زاؿ ىؤالء طبيعيف يب

االشخاص  حؿ غيرىـ كال يؤثر ذلؾ فى شخصية الدكلة ألف حقكقيا 
. مستقمة كمتميزة عف حقكؽ االفراد المككنيف ليا كالذيف يمثمكنيا
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سيبدة انذونت 
تتميز سمطة الدكلة عف غيرىا مف السمطات بانيا سمطة ذات 

يعيا داخؿ الدكلة باعتبارىا سمطة ذاتية سيادة فيى اعمى السمطات جـ
ال تستمد كجكدىا مف اية سمطة اخرل ، كما انيا تفرض نفسيا عمى 
الجميع بحيث تككف نافذة مف تمقاء نفسيا كدكف اف يتكقؼ ذلؾ عمى 

. اجازة سمطة اخرل داخمية اك خارجية
كقد خمط البعض مف الفقو بيف السمطة فى ذاتيا كاكصاؼ ىذه 

كاف الصحيح كما يرل جانب مف الفقو اف السيادة ىى  السيادة كاف
كصؼ اك خاصية تنفرد بيا السمطة السياسية فى الدكلة كعمى ذلؾ 

كالسيادة تعنى مجمكعة مف . يمـز التمييز بيف سمطة الدكلة كسيادتيا 
االختصاصات تنفرد بيا السمطة السياسية فى الدكلة كتجعؿ منيا 

االختصاصات ىك قدرتيا عمى فرض  سمطة امرة عميا، كلعؿ أىـ ىذه
ارادتيا عمى غيرىا مف الييئات كاالفراد باعماؿ مف جانبيا كحدىا 

. تككف نافذة مف تمقاء نفسيا ال دكف تكقؼ عمى قبكؿ المحككميف ليا
كلسيادة الدكلة كجياف داخمى كخارجى اما السيادة الداخمية 

التى تسمك عمى كؿ فمقتضاىا اف تككف ارادة الدكلة ىى االرادة العميا 
االرادات داخؿ الدكلة فالمدكلة السمطة الكاممة عمى اقميميا كمف 

يقطنكف ىذا االقميـ دكف اف تشاركيا سمطة اخرل أك تحد منيا اك 
تقيدىا فعالقات االفراد بالدكلة كالييئات فى الداخؿ تضخع لمسمطة 

. العميا دكف منازع
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لة مستقمة كاف تتعامؿ اما السيادة الخارجية فتعنى اف تككف الدك
مع الدكؿ االخرل عمى قدـ المساكاة ، كعمى ذلؾ فالسيادة الخارجية 

ليا معنى سمبى النيا تعنى مجرد عدـ خضكع الدكلة لغيرىا مف 
الدكؿ، اـ السيادة الداخمية فيبدك اف ليا دكران ايجابيا ألنيا داخميا 

. ارادتيا عميا تفرضيا عمى الجميع
ال تعنى اف السيادة سمطة مطمقة ، فغذا كانت كالسيادة الخارجية 

السيادة تعنى عدـ خضكع الدكلة لسمطة اجنبية فإف ذلؾ ال يمنع مف 
. الدكلى العاـالتزاـ الدكؿ بقكاعد القانكف 

 
عنبصر انذونت انقبنىنيت 

الدكلة القانكنية تقـك عمى اساس خضكع سمطاتيا العامة لمقانكف 
لكضعى فى الدكلة سكاء اكانت بحيث تشمؿ كؿ قكاعد القانكف ا

عرفية اـ قضائية اـ تشريعية، كمف ثـ تخضع السمطات العامة فى 
. الدكلة الية قاعدة مجردة ايا كاف مصدرىا كالقكاعد 

. كجكد دستكر -1
 .االخذ بمبدأ تدرج القكاعد القانكنية -2

 .الفصؿ بيف السمطات -3

 .خضكع االدارة لمقانكف -4

 .االعتراؼ بالحقكؽ الفردية -5
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 .قابة قضائيةكجكد ر -6

 .كجكد رقابة لمرأل العاـ -7

 
اشكبل انذول 

يقدـ الفقو الدستكرل كالدكلى اشكاال عديدة لمدكلة تختمؼ تبعان 
لمكجية التى ينظر الييا كيمكف النظر الى زكايا عدة لمدكلة ، منيا ما 

يتعمؽ بالغاية فنجد اف ىناؾ دكالن ليبرالية رأسمالية كدكالن يسارية اشتراكية، 
ما يتعمؽ بشكؿ الحكـ فنجد اف ىناؾ النظاـ الرئاسى كالنظاـ  كمنيا

البرلمانى كنظاـ حككمة الجمعية ، كمنيا ما يتعمؽ بكفية السيادة فنجد اف 
. ىناؾ دكال ن كاممة السيادة كاخرل ناقصة السيادة

بيد اف اىـ ىذه االشكاؿ ـ الكجية الدستكرية ىك ما يتعمؽ 
اية التركيب الى دكلة بسيطة اك مكحدة ، بالتركيب، كتنقسـ الدكلة مف زك

كدكلة مركبة كيترتب عمى ىذا التعدد نتائج قانكنية كسياسية، فمف الناحية 
كؿ الدكلة نتائج تدكر حكؿ بنائيا القانكنى كتكزيع شالقانكنية فؿ

االختصاصات فييا ككظيفة الدكلة ذاتيا، كمف الناحية السياسية فإف 
يد بتاريخيا كتركيبيا االجتماعى ، كنعرض شكؿ الدكلة يرتبط الى حد بع

: النحك التالىفيما يمى لكال مف الدكؿ المكحدة كالدكؿ المركبة 
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انذونت انبسيطت او ادلىحذة 
الدكلة البسيطة اك المكحدة ىى التى تتسـ بالبساطة فى تككينيا 

السياسى كبكحدة انظمتيا السياسية ، فالسيادة فييا مكحدة ال مجزأة 
ل ارض شعب كاحد بدستكر كاحد، ككظيفة الحكـ فييا تمارس تمارس عؿ

مف قبؿ ىيئة اك حككمة كاحدة كتتكلى ادارة شئكنيا الداخمية كالخارجية 
بحيث يشمؿ اختصاص سمطاتيا العامة الثالثة كافة انحاء اقميـ الدكلة 

. كفى مكاجية كؿ االشخاص
كسمطة  فالدكلة البسيطة اك المكحدة تتميز بكجكد دستكر كاحد ،

تشريعا مكحدة كحككمة مكحدة تتكلى السمطة التنفيذية كسمطة قضائية 
تسند الى المحاكـ عمى اختالؼ انكاعيا كدرجاتيا سكاء تبنت الدكلة فى 

. ذلؾ نظاـ القضاء المكحد اـ القضاء المزدكج
كالدكلة المكحدة عمى ذلؾ ال تتجزأ فييا السمطة الى اجزاء داخمية بؿ 

ز مكحد لمممارسة السمطة فى الدكؿ بمعناىا الكاسع ، تتميز بكجكد مرؾ
. كيبدك كؿ جزء منيا كأنو دكلة

 
. كحدة المؤسسات السياسية -1
 .اتحاد عنصرىا البشرل -2

 .كحدة االقميـ -3
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انذونت ادلركبت 
الدكلة المركبة اك االتحادية عمى خالؼ الدكلة البسيطة اك 

ما تتعدد فييا المكحدة ال تقـك عمى اساس كحده دستكرية كاحدة كاف
الدساتير كما تتكزع فييا مظاىر السيادة بيف االتحاد كبيف الكاليات فيى 

اتحاد عدد مف الدكؿ تخضع لسمطة  ستأخذ شكال مركبا يقـك عمى اسا
مشتركة يربطيا رباط دستكرل يجعؿ مف كلة االتحاد دكلة تسمك 

الؼ بمؤسساتيا عمى الدكؿ االعضاء كيختمؼ تكزيع السمطة تبعان الخت
نكع االتحاد الذل يربط بينيا كتتدرج االشكاؿ التى يتخذىا ىذا االتحاد 
مف الضعؼ الى القكة بدءان باالتحاد الشخصى ، فاالتحاد االستقاللى 

. خيران االتحاد المركزلأفاالتحاد الحقيقى اك الفعمى ، ك
 
 
 

 


