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 المحاضرة الرابعة عشر  

 اشكال الدولة  

تتعلق بموضوع عدم التفرٌق بٌن اشكال الدولة ة االمر توضٌح مسألة مهمة من المهم فً بداٌ

, شكل الدولة ٌراد به التركٌب الداخلً للسلطة السٌاسٌة ما اذا كانت محكومة واشكال الحكومة 

لمركز واحد  او لعدة مراكز , اما شكل الحكومة فٌقصد به االسلوب الذي تمارس به السلطة , 

ومن الممكن ان تتشابه دولتان من حٌث الشكل  وتختلف حكوماتها  فهولندا ولٌبٌا دولتان ( من 

حكومة فردٌة قبل االنتفاضة الشعبٌة  ( حكومة دٌمقراطٌة  وحكومة لٌبٌا  ولنداهحٌث الشكل  ) 

فمن  (  وٌمن النظر الى موضوع شكل الدولة من منظور سٌاسً او قانونً  3122عام )

منظور السٌاسً تتعدد اشكال الدول الى دولة لٌبرالٌة , واشتراكٌة , وفاشٌة , وفردٌة ال

, اما اذا نظرنا الى شكل دٌولوجٌة الرسمٌة للدولة تحدد شكل الدولة وجماعٌة , اذ ال شك ان االٌ

الدول من الناحٌة القانونٌة سنجد انها تنقسم ال دول بسٌطة ) موحدة ( ودول مركبة ) اتحادٌة ( 

, اما اذا اعتمدنا تقسٌم الدول على اساس السٌادة  نجد دوال كاملة السٌادة ودوال ناقصة السٌادة  

السٌادة , واذا بدأنا تصنٌفنا للدول اعتمادا على معٌار السٌادة سنجد انفسنا امام  واخرى معدمة

 االنواع التالٌة :

 اوال : الدولة الكاملة السيادة 

ان السمة الممٌزة للدولة كاملة السٌادة هً تلك الحرٌة المطلقة التً تتمتع بها فً اختٌار نوع 

نظام الحكم الذي ترغب فٌه وحرٌتها فً وضع الدستور وتعدٌله وان الدول عند تمتعها بكامل 

على اراضٌها دون تدخل  هٌمنتهاالسٌادة فان هذا االمر ٌتأتى من اعتراف الدول لها بكامل 

باشر او غٌر مباشر من دول اخرى ,  ومن الجدٌر بالذكر  ان نشٌر هنا الى الفرق بٌن م

فٌما ٌخص مضوع السٌادة  , فرجال القانون ٌؤكدون على الواقعٌة السٌاسٌة والطرح القانونً 

السٌادة القانونٌة اي اعتراف الدول أو معظمها   بالدولة الجدٌدة وباعترافهم هذا وكأن الدولة 

دة اكتسبت الوجود القانونً واالهلٌة الدولٌة وال ٌهتمون بالسٌادة الفعلٌة  وال شك ان هناك الجدٌ

, حٌث نجد ان كثٌرا من الدول هً كاملة السٌادة لسٌادة الفعلٌة  لسٌادة القانونٌة وافرق كبٌر بٌن 

ادة او من وجهة نظر القانون الدولً والمجتمع الدولً اال انها من حٌث الواقع ناقصة السٌ

معدومة السٌادة اي انها ال تمتلك السٌادة الفعلٌة فً تسٌٌر شؤونها الداخلٌة والخارجٌة بحرٌة 

 بحٌث تتقٌد او حتى تلغى سٌادتها تماما .تامة وذلك لتدخل قوى خارجٌة فً شؤونها 

 ثانيا : الدول ناقصة السيادة 

والخارجٌة بسبب ارتباطها بشكل  وهً تلك الدول التً ال تمتلك حق التصرف بسٌادتها الداخلٌة

علٌها , وعلى الرغم من  باإلشرافمن االشكال بدولة اخرى , او انها تخضع لهٌئة دولٌة تقوم 

 ذلك تظل الدولة ذات السٌادة الناقصة لها شخصٌة دولٌة معترف بها  ومن انواعها :

وبالذات على الصعٌد : هً تلك الدولة التً تتبع دولة اخرى ) متبوعة (  أ_ الدولة التابعة

الدولً , وٌتمخض عن هذه العالقة بان  الدولة المعنٌة ال تستطٌع ان تباشر شؤونها الخارجٌة 

والدولٌة اال عن طرٌق الدولة المتبوعة فهً التً تتولى تمثٌلها فً المحافل الدولٌة وتقوم نٌابة 
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والدولة المتبوعة تتحدد بجملة ,وان العالقة بٌن الدولة التابعة عنها بتصرٌف شؤونها الخارجٌة 

 عوامل منها اجتماعٌة وثقافٌة واقتصادٌة وتؤثر بها الوقائع الدولٌة والحقائق التارٌخٌة .

ٌؤكد اغلب رجال القانون الدولً العام على ان الحماٌة هً عالقة قانونٌة  الدولة المحمٌة : ب_

تنتج عن معاهدة دولٌة بٌن دولة ) حامٌة ( ودولة ضعٌفة ) محمٌة ( وٌترتب على هذا االتفاق 

التزام الدولة القوٌة الحامٌة بالدفاع عن الدولة الضعٌفة المحمٌة مقابل اشراف الدولة االولى 

خارجٌة للدولة الثانٌة والتدخل فً ادارة اقلٌم تلك الدولة ,ونظام الحماٌة نظام على الشؤون ال

دون شك لصالح الدولة الحامٌة واجحاف واضح  سٌؤولقانونً , وان وضع الدولة المحمٌة 

 الحماٌةبحق الدولة المحمٌة كون االخٌرة تفقد اختصاصها الخارجً , وهناك فرق بٌن نظام 

اذ ان نظام التبعٌة ٌقوم بقرار منفرد من الدولة المتبوعة  احٌة القانونٌة ونظام التبعٌة من الن

واستنادا الى معاهدة دولٌة بٌنما نظام الحماٌة ٌقوم على معاهدة دولٌة بٌن تبرم بٌن الدولة 

الحامٌة والدولة المحمٌة , ولم ٌحدد القانون الدولً العام العالقة بٌن الدولتٌن الحامٌة والمحمٌة  

وجه الدقة لهذا تقتضً الضرورة العودة الى كل معاهدة على حدة لمعرفة طبٌعة تلك  على

 العالقة . 

: ان اول ما عرف العالم عن نظام االشراف الدولً  _ الدولة المشمولة بنظام االشراف الدولًج

لبض الدول كان فً ظل عصبة االمم المتحدة وقد عرف ب) نظام االنتداب ( هذا ما تشٌر الٌة 

( من مٌثاق العصبة , وتغٌر نظام االشراف تحت هٌئة االمم المتحدة فسمً ب) نظام 33المادة )

وقد اجمع اغلب رجال القانون والسٌاسة من ان االقرار بهذا النظام هو بمثابة اسباغ الوصاٌة (

ظام الصفة الشرعٌة والقانونٌة على ظاهرة السٌطرة وكانت الحجة التً دفعوا بها ألطالق هذا الن

من ان تلك االقالٌم المشمولة بالوصاٌة هً اقالٌم غٌر مؤهلة لمباشرة شؤونها بنفسها اذ ان 

الوصاٌة الدولٌة ضرب من ضروب السٌطرة المقنعة ابتدعته الدول المنتصرة بعد الحرب 

 العالمٌة االولى لتوزٌع الوالٌات التركٌة والمستعمرات االلمانٌة 

وري او التكوٌن : ٌعتمد هذا التقسٌم على الشكل الدست لدستوري*انواع الدول من حٌث الشكل ا

تنقسم الدول وفقا لهذا المعٌار الى دول بسٌطة أو موحدة  ودول مركبة , الدستوري للدولة ف

وٌعتمد هذا التقسٌم على التركٌب الداخلً للسلطة فأذا كانت القوة الدافعة سٌاسٌا وحكومٌا مركزة 

انت الدولة بسٌطة أو موحدة , اما اذا تعددت المراكز الداخلٌة فً فً ٌد شخص قانونً واحد ك

, والدولة المركبة تتكون من عدة دول تربط بٌنها عالقات تختلف الدولة فأن الدولة تكون مركبة 

فً قوتها ولذا فان الدول المركبة تنقسم بدورها الى دوال اتحادٌة , االتحاد الشخصً او 

  الكونفدرالً او الفٌدرالً

: وهً الدولة التً توجد فٌها سلطة واحدة فً تركٌبها وممارستها  _الدولة البسٌطة أو الموحدة2

وقادرة على فرض سلطتها على رقعة الدولة كلها من خالل مؤسسات واجهزة نمطٌة موحدة اي 

لها مستوى واحد من السلطة او حكومة واحدة ٌخضع لها جمٌع الرعاٌا فً جمٌع انحاء االقلٌم 

واالجتماعٌة ها تشرٌعات واحدة تسري على جمٌع الموطنٌن فً مختلف المجاالت االقتصادٌة ول

والصحٌة والتعلٌمٌة والضرٌبٌة , ومن اهم ممٌزاتها القدرة على المحافظة على تماسك الدولة 

ووحدتها وعلى تكرٌس الشعور باالنتماء الوطنً مما ٌشكل رادعا امام المحاوالت االنفصالٌة 

حد المشاعر وتعبئ جمٌع المواطنٌن لتحقٌق اهداف وغاٌات مشركة من خالل تماثل كما تو
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القوانٌن واالجراءات والممارسات االدارٌة فً مختلف انحاء الدولة , ومن عٌوبها انها تشكل 

عائقا امام التعبٌر عن الحاجات المحلٌة ومنع فرص االبتكار والتنوع وعدم االخذ بالالمركزٌة 

ن المحلٌات بشكل كامل , ٌصلح هذا النموذج للبلدان صغٌرة الحجم اكثر من فً ادارة شؤو

الدول الكبٌرة , غٌر ان ممارسة السلطة فٌها لٌست على صٌغة واحدة فعلى المستوى االداري 

 توجد اربعة انماط من التنظٌم فً ممارسة السلطة فٌها وهً :

 _النظام المركزي أ

ٌقوم هذا النوع على اعتماد المركزٌة فً الحكم وعدم السماح للتقسٌمات االدارٌة بأٌة صالحٌات 

من السلطة المركزٌة , فألنظمة والقوانٌن تصدر من المركز " العاصمة " تنفٌذٌة اال بأمر 

وترسل الى المحافظات لغرض التنفٌذ بواسطة الموظفٌن فً جمٌع انحاء الدولة فالسلطة هرمٌة 

معنى اخر ان المركزٌة السٌاسٌة تستند الى وحدة الدستور الذي ٌحتم وحدة السلطة من خالل ب

 جهاز حكومً واحد وان تعددت هٌئاته وتمارس السلطة فً ظل المركزٌة بأسلوبٌن هما :

 _ التركٌز االداري اي حصر سلطة البت والتقرٌر فً ٌد الرئٌس االداري 2

ون بنقل سلطة التقرٌر فً بعض االختصاصات الى نوابه _عدم التركٌز االداري , اي ٌك3

 ومرؤوسٌه .

 ب_نظام االدارة المحلٌة 

باالدارة المحلٌة وهو نظام قائم على المركزٌة , مع السماح بذات الوقت لألقالٌم أو المحافظات 

لشؤونها فً القضاٌا البسٌطة , بحٌث تخفف بعض االعباء عن الحكم المركزي كمراقبة 

بعض الشؤون االدارٌة والخدمٌة الخاصة بها أو بعض القرارات التنفٌذٌة كتعٌٌن وتصرٌف 

بعض الموظفٌن وٌتم ذلك عبر تشكٌل مجالس ادارات محلٌة من رؤساء الدوائر الحكومٌة 

ووجهاء المحافظة أو انتخابها من قبل المواطنٌن مباشرة , هذه المجالس تناقش القضاٌا التً تهم 

مشارٌع وخدمات وترفع اقتراحاتها للسلطة المركزٌة للموافقة علٌها وهناك  الوحدة المحلٌة من

 مجالس ادارٌة أصغر على مستوى المدن والنواحً والقرى .

 ج_نظام الالمركزٌة االدارٌة 

وهو نظام مركزي ٌسمح بتفوٌض الفروع فً االقالٌم والمحافظات سلطات ادارٌة محددة وقد 

عمل االداري والتقلٌل من البٌروقراطٌة االدارٌة لكن الجوانب تكون واسعة احٌانا لتسهٌل ال

التشرٌعٌة تبقى من اختصاص السلطة المركزٌة وبذلك ٌختلف عن الالمركزٌة السٌاسٌة التً 

التشرٌع والتنفٌذ كما هو الحال فً االتحادات الفٌدرالٌة , ان هذا النظام ٌمنح الفروع تتضمن 

ت تنفٌذٌة وادارٌة متعلقة بالخدمات التعلٌمٌة والصحٌة واستخراج التابعة لالدارة المركزٌة مهما

 الجوازات دون الحاجة الى موافقة السلطة المركزٌة اال فً بعض الحاالت الضرورٌة .

 د_ نظام الحكم الذاتً 

وٌتمٌز هذا النوع بأنه اكثر مرونة وصالحٌة مما سبق من االنظمة فٌما ٌتعلق فً تطبٌق 

القوانٌن فً منطقة معٌنة دون العودة للسلطة المركزٌة وٌشترط فً منطقة الحكم الذاتً كأن 
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تكون متمٌزة , كأن ٌكون سكانها من اصل او لغة او دٌن او اٌة رابطة اخرى  واحدة وال ٌطبق 

اال على منطقة متمٌزة فً داخل الدولة المركزٌة وتتكون  السلطة فً منطقة الحكم الذاتً النظام 

من سلطتٌن تنفٌذٌة وسلطة تشرٌعٌة ولها على مستوى المنطقة كل الصالحٌات باستثناء السٌاسة 

 الخارجٌة والدفاع واالقتصاد وخاصة النقد .

 _الدولة المركبة 2

ة للتجزئة داخلٌا الى اجزاء ٌستحق كل جزء منها ان ٌطلق ان الدول المركبة هً وحدات قابل

علٌه دولة ترتبط هذه الدول برابطة تختلف قوتها باختالف طبٌعة العالقات بٌن هذه الدول 

 فالدولة المركبة قد ٌكون االتحاد بٌن اجزائها اتحادا شخصٌا أو كونفدرالٌا  او فٌدرالٌا 

 أ_ االتحاد الشخصً :

ذا االتحاد من اتحاد دولتٌن أو اكثر تحت عرش واحد تجسد فً شخص العاهل فً الغالب ٌقوم ه

الذي ٌصبح ملكا للدولتٌن مع احتفاظ كل منهما باستقاللها وسٌادتها الخارجٌة والداخلٌة واحتفاظ 

كل دولة بدستورها وحكومتها المتمثلة فً سلطتها التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة واالمنٌة 

ن التوحٌد ٌقتصر عل شخصٌة الحاكم وال ٌمتد لٌشمل االجهزة الحكومٌة والعسكرٌة اي ا

وممارسة السلطة فٌها  حٌث تبقى الحكومات مستقلة عن بعضها البعض تماما  وان هذا 

االستقالل لكل دولة من هذا االتحاد ٌعنً عدم ضرورة تماثل طبٌعة نظام الحم السٌاسً فً 

تأخذ بالنظام الدٌمقراطً  واخرى ال تأخذ به , وقد  جمٌع دول االتحاد ٌمكن ان تكون دولة

تارٌخٌة كالزواج بٌن الملوك والموارٌث  ألحداثظهرت صور هذا االتحاد فً الغالب نتٌجة 

 بأسرهم واندماج العروش.الخاصة 

 االتحاد الكونفدرالً ) التعاهدي ( ب_

ٌنشأ هذا االتحاد نتٌجة معاهدة تبرم بٌن دول كاملة السٌادة وتتفق فٌما بٌنها على تنظٌم العالقات 

االقتصادٌة والثقافٌة والعسكرٌة وغٌر ذلك من العالقات التً تربطها ببعضها البعض والتحاد 

ظ التعاهدي ال ٌخلق دولة جدٌدة وانما ٌنشئ  عالقة اتحادٌة بٌن مجموعة من الدول تحتف

بموجبها كل دولة بسٌادتها واستقاللها وحاكمها وحكومتها وبنظامها السٌاسً وتحافظ على 

جنسٌة مواطنٌها  وٌتمخض عن هذا االتحاد تشكٌل مؤتمر أو جمعٌة أو لجنة لرعاٌة وتنظٌم 

شؤون االتحاد وتتألف من مندوبٌن عن حكومات الدول االعضاء والقرارات الناتجة عن هذه 

, وهذا النوع من تعتبر سارٌة على الدول االعضاء مالم توافق الدولة علٌها  المؤتمرات ال

االتحادات غٌر مستقر ٌمكن ان ٌنحل او ٌتحول الى دولة فٌدرالٌة والقاعدة العامة فً االتحادات 

 الكونفٌدرالٌة هً من حق كل دولة داخلة فٌه ان تنسحب .

 ج_ االتحاد الفعلً أو الحقٌقً 

اد بٌن دولتٌن او اكثر بموجب معاهدة دولٌة بموجبها تفقد الدول الداخلة فً هذا ٌقوم هذا االتح

االتحاد شخصٌتها الدولٌة بخالف االتحاد الشخصً واالتحاد الكونفدرالً وتكون الدولة الداخلة 

فً هذا االتحاد شخصٌة دولٌة جدٌدة واحدة موحدة على ان تحتفظ كل دولة بدستورها وقوانٌنها 

الداري فً الداخل وٌرجع ذلك الى ان االتحاد الفعلً ال ٌكتفً بوحدة  شخص رئٌس ونظامها ا
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كما هو الحال باالتحاد الشخصً وانما ٌقٌم رباطا قوٌا بٌن االعضاء عن طرٌق شخصٌة  الدولة 

االتحاد التً تعتبر دولة واحدة على الصعٌد الدولً وتتولى الشؤون الخارجٌة وادارة شؤونها 

لوماسٌة والدفاع وقٌادة العملٌات العسكرٌة , اما بالنسبة لنظام الحكم السٌاسً الداخلً الولٌة والدب

فأن كل دولة فً هذا االتحاد تحتفظ بنظام حكمها الداخلً اي بدستورها الخاص وبسلطتها العامة 

.كما وان الحرب التً ٌعلنها االتحاد او تعلن علٌه تشمل كل من تشرٌعٌة وتنفٌذٌة وقضائٌة 

 تعد حربا اهلٌة . فإنهاواذ ما نشبت حربا بٌن دولة االتحاد  ألعضاءدول ال

 د_ االتحاد الفٌدرالً أو المركزي 

ٌقوم باتحاد دول او دوٌالت او مقاطعات او بٌن مجموعة اقالٌم وٌعتبر هذا االتحاد من اهم 

خلً ٌستند الى انواع االتحادات على االطالق فهو من ناحٌة القانون الدستوري عمل قانونً دا

دستور الدولة ذاته على العكس من االتحادات السابقة التً تستند اساسا الى معاهدات دولٌة وبعد 

من سٌادتها  وجزئاالدخول فً هذا النوع من االتحادات تفقد  الدول االعضاء شخصٌتها الدولٌة 

أو الجمهورٌات أو  مركزٌة وتصبح بالتالً تلك الدولتكون فٌما بٌنها دولة واحدة والداخلٌة 

االقالٌم أو المقاطعات جزءا من الدولة الفٌدرالٌة والشًء االكثر بروز فً هذا النوع من 

االتحادات وجود هٌئات تشرٌعٌة وتنفٌذٌة وقضائٌة فً كل مقاطعة او والٌة على انفراد والى 

درالٌة , من اهم جوارها وجود تلك الهٌئات تنفٌذٌة _ تشرٌعٌة _ قضائٌة على صعٌد الدولة الفٌ

السمات لهذا االتحاد هو ازدواج القوانٌن وكذلك عدم قدرة الوالٌات ممارسة اي عمل خارجً 

الن ذلك من وظٌفة الدولة الفٌدرالٌة  اذ ان الدولة الفٌدرالٌة هً الوحدة السٌاسٌة فً النظام 

 الدولً اما االقالٌم والوالٌات فال ٌكون لها اي كٌان دولً .

وع من االتحادات تحتاجه الدول ذات المساحات الكبٌرة والدول التً ٌنتمً ابناءها الى ان هذا الن

 قومٌات وادٌان ومذاهب متعددة  .

 

 

 

 


