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 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة القانون

 المرحلة الثالثة 

 القانون الدولً العام 

 

 انواع االعتراف

 اعداد                                     

 رٌا عبد الستار عبد الوهاب م.م                                   

 

كاألعتراف بالمحاربٌن  انواع اخرى لألعتراف الى جانب األعتراف بالدولة توجد

نٌة واألعتراف بالثوار واألعتراف بأمة واألعتراف بمنظمة التحرٌر الفلسطٌ

 واألعتراف بحركات التحرر الوطنً واألعتراف بالحكومة.

 االعتراف بالمحاربٌن : -اوال

وٌحدث أثناء الحرب األهلٌة وبالتالً ٌصبح للثوار حكومة منظمة وجٌش منظم، 

وعندذاك ٌتم األعتراف لهم بصفة المحاربٌن وٌترتب على هذا األعتراف النتائج 

 التالٌة:

العام محل القانون الداخلً )الوطنً( لدولة األصل فً  ( حلول القانون الدول1ً

 العالقات التً تربط بٌن الطرفٌن.

 ( وقوف الدول التً أعترفت لهم بصفة المحاربٌن موقف الحٌاد.2

وقد ظهر هذا النوع من األعتراف فً مطلع القرن التاسع عشر، عندما ثارت 

فقامت الوالٌات المتحدة شعوب أمرٌكا الجنوبٌة فً وجه األستعمار األسبانً، 

األمرٌكٌة باألعتراف لهؤالء الثوار بصفة المحاربٌن تمكًٌنا لهم من مباشرة 

أعترفت لهم  حقوقهم المشروعة فً ضوء قواعد القانون الدولً كمحاربٌن، كما 

كما طبق هذا النوع من األعتراف أثناء ال  1222اًٌضا برٌطانٌا كمحاربٌن عام 

بالنسبة لحركات التحرر العربً التً قامت فً الحجاز حرب العالمٌة األولى 

 لألنفصال عن األمبراطورٌة العثمانٌة.
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 االعتراف بالثوار : –ثانٌا 

هذا النوع من األعتراف ٌختلف عن األعتراف السابق من حٌث ان األول ٌنصب 

على حرب أهلٌة، فً حٌن ان هذا األعتراف ٌنصب على النضال المسلح دون ان 

مستوى الحرب األهلٌة. وهذا النوع من األعتراف قد ٌصدر من الدولة تصل الى 

األصل كما قد ٌصدر من دولة اجنبٌة، فاذا ما صدر من دولة األصل فسوف تترتب 

 علٌه النتائج التالٌة:

 ( فً حالة القبض على الثوار ٌعاملون معاملة أسرى الحرب ال كخونة.1

محال للمسؤولٌة الدولٌة، فال عالقة للدولة ( من الناحٌة القانونٌة ٌعتبر الثوار 2

 األصل عن اي عمل ٌتنافى وقواعد القانون الدولً العام ٌكون صادًرا عن الثوار.

 االعتراف باالمة :  -ثالثا 

وٌعود ظهور هذا النوع من األعتراف فً العالقات الدولٌة الى احداث الحرب 

العالمٌة األولى، وذلك بخصوص أنشاء دول ٌوغسالفٌا وبولونٌا وتشٌكوسلوفاكٌا 

تعاملت معها الدول  )سابًقا(، والتً قبل نشؤها كانت على شكل لجان قومٌة 

 .( 1األجنبٌة كأنها تمثل األمة التً تنتسب الٌها)

 . االعتراف بمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  –رابعا 

طبق هذا النوع من األعتراف بمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بوصفها الممثل 

الشرعً للشعب الفلسطٌنً. كما ان دوال عدٌدة اعترفت بمنظمة التحرٌر 

الفلسطٌنٌة وسمحت لها بفتح مكاتبها فً عواصمها كاألتحاد السوفٌاتً والسوٌد 

 نمسا وكوبا والهند ودول اخرى.وال

 االعتراف لحركات التحرٌر الوطنً بصفة المحاربٌن : –خامسا 

هذا النوع من األعتراف طبق فً اآلونة األخٌرة لحركات التحرر الوطنً فً كل 

من آسٌا وأفرٌقٌا ألضفاء الصفة الشرعٌة على كفاحها المسلح ضد األستعمار 

قرها القانون الدولً العام للمحاربٌن كخطوة ومن ثم تمكٌنها من الحقوق التً ٌ

 أولى نحو تقرٌر المصٌر.
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