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: المقدمة

فمإ خالله تستطٌع  تكاد تكوإ الٌوم الحدث األهمالدولة بمسألة االعتراف   إَن 

والمشاركة فٌه  فاعالًا   إ تكوإ عضواًا الدولٌة و األسرة العابلةاالنضمام  لى الدولة 

ومإ خالله  فً كافة المنظمات الدولٌة واجتماعاتها واالسهام فً اتخاذ قراراتها

معها و قامة معاهدات   برام ٌضاًا تستطٌع  إ تبنً عالقات مع الدول األخرى و

 .العالقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة وما  لى ذلك مإ عالقات  خرى

بحث حول 

 دراسات علٌا  قانون دولً وعالقات دولٌة اختصاص إسالمً

طالبً سرور. د: إشراف          العام الدولً القانون: مادة  



 األحداث التً شهدها القرإ العشرٌإ يزاد مإ  همٌة مسألة االعتراف الدول ماو

ا  لى نشوء دول جدٌدة تٌإ  دٌتلخاصة بعد الحربٌإ العالمٌتٌإ األولى والثانٌة ال

المبراطورٌاتا ككنتٌجة تفك
 

وترسٌم الحدود بٌإ الدول  والتحرر مإ االستعمار 

المعاهدات الدولٌة بموجب
 

 .

تباٌإ بٌإ آراء فقهاء القانوإ  الحظنا وجودمسألة االعتراف الدولً  خالل دراستناو

فً الكثٌر مإ الدراسات والكتب التً تناولتها الدولً حول تكٌٌف االعتراف الدولً 

 سٌتناولاألول  ،ولذلك وجدنا  نه مإ األفضل تقسٌم هذا البحث القصٌر لمطلبٌإ

ال ٌكوإ بالدول فحسب، بل هنالك االعتراف مسألة االعتراف بالدول فقط ألإ 

وٌذهب الفقه المعاصر لتأٌٌد . بالثوار وبالمحاربٌإ وبالحكومات الفعلٌةاعترافات 

الغاببةبالحكومات نوع رابع هو االعتراف باألمة  و 
 

ولذلك لإ نتطرق لما ذكر . 

المطلب الثانً مقومات وشروط االعتراف بالدولة  سٌتناولو .عإ  نواع االعتراف

وسنحاول  إ نسقط ذلك على الحالة الفلسطٌنٌة وفً ضوء هذه المعطٌات سنحاول 

 (؟؟؟؟؟؟) .عإ عدد مإ التساؤالت  همهااإلجابة 

: سنجٌب على االستفسارات التالٌةفً هذٌإ المطلبٌإ و

هل  ذا استكملت  ي دولة ؟ لها  م كاشف لشخصٌة الدولة هو منشااالعتراف هل 

فً ٌجب على الدول األخرى االعتراف ( الشعب واالقلٌم والسٌادة)مقوماتها الثالث 

  خرىو؟  م  إ هناك اعتبارات قانونٌة بهذه الدولة الجدٌدة هذه الدولة الجدٌدة

سٌاسٌة؟ 

                                                           
 

اإلمبراطورٌة  ،اإلمبراطورٌة الروسٌة ،اإلمبراطورٌة األلمانٌة :لم ٌعد لإلمبراطورٌات الثالثة وجود العالمٌة األولى مع نهاٌة الحرب 

لقد فقدت اإلمبراطورٌتاإ األولٌتاإ السابقتاإ العدٌد مإ األراضً الكبٌرة بٌنما   .الدولة العثمانٌة  ضافًاة  لى نهاٌة النمساوٌة المجرٌة

ا ولم ٌعد لها وجود وقد  ُعٌد . الجدٌدة رسم خرٌطة  وروبا بالدول المستقلة وخلق دول جدٌدة بسبب التقسٌمات تفككت األخرى تمامًا
 .الحرب العالمٌة األولى  –المصدر مإ وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89 

 
تم على اثرها تسوٌة  سوٌسرا ،لوزاإ وقعت فً معاهدة سالم كانت،   9    ٌولٌو 24 فًمعاهدة لوزاإ تم توقٌعها  

حددت المعاهدة حدود عدة بلداإ  الدولة العثمانٌة فً( القسم األوروبً مإ تركٌا حالٌا)الشرقٌة  وتراقٌا األناضول وضع

 .معاهدة لوزاإ  – مإ وٌكٌبٌدٌا، الموسوعة الحرةمصدر ال .والمشرق العربً وتركٌا وبلغارٌا الٌوناإ مثل
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%88

%D8%B2%D8%A7%D9%86 
 

-http://www.arab  -7 7ص  –المجلد الثانً  –الموسوعة العربٌة –االعتراف الدولً  –عزٌز شكري .د 
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=328&m=1 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 :وستكوإ خطة البحث كالتالً

 المقدمة

 ةماهٌة االعتراف بالدول: المطلب األول

القانونٌة لالعتراف بالدول  الطبٌعة-الفرع األول  

المنشا  االعتراف نظرٌة- والًا   

 الكاشف االعتراف نظرٌة-ثانٌاًا   

 ة شكال االعتراف بالدول :الثانًالفرع  

الواقعً واالعتراف القانونً  االعتراف- والًا   

االعتراف الصرٌح واالعتراف الضمنً  –ثانٌاًا   

الفردي واالعتراف الجماعً االعتراف -ثالثاًا   

( الحالة الفلسطٌنٌة)مقومات وشروط االعتراف بالدولة : المطلب الثانً

 .(الحالة الفلسطٌنٌة)التعرٌف بالدولة ومقوماتها  :األولالفرع  

الشعب  - والًا 

 االقلٌم-ثانٌاًا 

 السٌادة-ثالثاًا 

. الحالة الفلسطٌنٌة مإ منظور القانوإ الدولً: الفرع الثانً 

 ( -د)  8 رقم  قرار التقسٌم   

( 9 -د) 7    رقم قرارال   

 76 / 4 رقم قرارال   
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. ةماهٌة االعتراف بالدول: المطلب األول

 إ نشوء  ي دولة جدٌدة ٌعنً قٌام شخص قانونً دولً جدٌد وعند مباشرته 

سلباًا اختصاصات األشخاص الدولٌة األخرى، تمّس  ٌجاباًا  و ساختصاصات دولٌة 

فقد استلزم القانوإ الدولً  إ ٌرافق استكمال الدولة لعناصرها  جراء قانونً ٌتمثل 

. فً اعتراف األسرة الدولٌة بهذا الكٌاإ الجدٌد

إ الدول لٌست مضطرة  لى االعتراف بالدولةولكإ نجد  
4

 عندالجدٌدة لدى تكونها و 

إ الدول بمعنى  ظهورها و لٌس هناك فً القانوإ الدولً ما ٌفرض علٌها ذلك، 

بالحرٌة الكاملة و التامة فال ٌوجد التزام  بسلطة تقدٌرٌة و تتمتع فً هذا المضمار
                                                           

4
االعتراف بالدولة فً  (-ربٌس مركز راشٌل كوري الفلسطٌنً لحقوق االنساإ و متابعة العدالة الدولٌة)عبد الحكٌم سلٌماإ وادي 

 -صباحاًا  8 :  سا    0 -  -0 نشر فً  -القانوإ الدولً

http://www.rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=2204 



قانونً علٌها ٌجبرها بهذا االعتراف و للدول مطلق الحرٌة فً تقدٌر الظروف 

 و  بها،فتعترف  منها،دٌدة لتحدد موقفها واألحوال التً  دت  لى نشوء الدولة الج

نالحظ  إ االعتراف ال ٌصدر غالباًا فً وقت واحد مإ  تؤجله لهذا و  ترفضه،

 .الدولكافة جانب 

:  الطبٌعة القانونٌة لالعتراف بالدول  -األولالفرع 

ف معنى  إ نعرّ ال بد قبل  إ ندخل فً الطبٌعة القانونٌة لالعتراف بالدول 

ٌمكإ  إ نذكره فً هذا اإلطار ما تعرٌف  خٌرووما هو مدلوله  الدولًاالعتراف 

حٌث  6 9 فً بروكسل عــام ته المنعقدة معهد القانوإ الدولً فً دورذهب  لٌه 

عمل حر تقر بمقتضاه دولة  و مجموعة مإ الدول وجود جماعة لها ) عّرفه بأنه

على الوفاء قادرة وتنظٌم سٌاسً فً  قلٌم معٌإ مستقلة عإ كل دولة  خرى، 

باالعتراف نٌتها فً عدِّ هذه الدولة  وتظهر الدولبالتزامات القانوإ الدولً العام، 

 . (عضواًا فً الجماعة الدولٌة

الدولة تنشأ باجتماع عناصرها الشعب واالقلٌم ومإ تحلٌل هذا التعرٌف نجد  إ 

الدخول فً عالقات مع الدول األخرى والحكومة و هلٌة
6

 .

ال تتمكإ مإ مباشرة حقوقها فً مواجهة ولو اكتملت هذه العناصر  حتى ال  نه  

الدول األخرى  ال  ذا  قرت وسلمت هذه الدول بوجودها كعضو فً الجماعة 

 وانتهىولذلك اختلف فقهاء القانوإ فً التكٌٌف القانونً لالعتراف بالدول  ،الدولٌة

 :وهما 7نظرٌتٌإ  لى األمر

 بأإ هذه النظرٌة وتفٌد( مإ هم انصار النظرٌة) :المنشئ االعتراف نظرٌة-والًال أ

 بالشخصٌة وتمتعها الدولٌة األسرة  لىلدخولها  الزم شرط الجدٌدة االعتراف بالدولة

                                                           
 

االعتراف بالدولة فً  (-ربٌس مركز راشٌل كوري الفلسطٌنً لحقوق االنساإ و متابعة العدالة الدولٌة)عبد الحكٌم سلٌماإ وادي 

 -صباحاًا  8 :  سا    0 -  -0 نشر فً  -القانوإ الدولً

http://www.rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=2204 
6

 تعتبر لكً ٌجب.( نه على   9  -  -6 فً المبرمة فً مونتفٌدو حقوق وواجبات الدول  نصت المادة األولى مإ معاهدة 
ا  -ج إ؛معً  قلٌم -دابم؛ ب شعب -  :التالٌة الشروط فٌها تتوافر اإ الدولً القانوإ  شخاص مإ الدولة شخصًا

 council foreign relationمنشورة على موقع  )األخرى الدول مع عالقات فً للدخول  هلٌة -د حكومة؛

http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-convention-rights-duties-states/p15897 
7

   صفحة –الجزء األول –الدراسات القانونٌة –القانوإ الدولً العام  –ماجد الحموي . ماهر ملندي و د. د 



 وجود  لى للدولة المادي الوجود ٌحول الذي اإلجراء فاالعتراف هو ،الدولٌة

  .منحة بمثابة فٌجعلها األخرى الدولة هنا بإرادة الدولة وجود تربط ولكإ .قانونً

  إالنظرٌة هذه  وتعتبر( مإ هم انصار النظرٌة)  :الكاشف االعتراف نظرٌة-ثانٌاًال 

 إ  ٌعدو ال فاالعتراف .عناصرها تستجمع عندما القانونٌة تتمتع باألهلٌة الدولة

 وعدم .ٌوجدها وال الدولة وجود عإ ٌعلإ فهو سبق وجوده بواقع اعتراف ٌكوإ

  .حقوقها مباشرة عإ ٌمنعها وجودها وال مإ ٌنال ال بالدولة االعتراف

قرب األهً  النظرٌة الثانٌة ي الباحث فإإ وحسب ر و رى  إ النظرٌة الثانٌة

وهً بحاجة فأهلٌتها القانونٌة موجودة  عناصرهافالدولة  ذا اكتملت فٌها ،للصواب 

فهناك دول معترف بها فقط مإ . لالعتراف فقط للدخول فً عالقات مع الدول

موجودة وغٌر  هلٌتها فهل نقول  إ وغٌر معترف بها مإ دول  خرى بعض الدول 

 فً كتاباته   8"عزٌز شكري"و ٌد هذه النظرٌة الدكتور ، موجودة فً آإ واحد 

والحقٌقة  إ "    نً  م سٌاسً؟و جاب هل االعتراف بالدول هو اعتراف قانو

االعتراف  ذا كاإ فً طبٌعته  قرب  لى  إ ٌكوإ عمالًا  ظهارٌاًا فإنه ٌجب التأكٌد  إ 

الدولة غٌر المعترفة بالدولة الجدٌدة ال تلزم بالدخول معها فً عالقات دولٌة مهما 

كاإ نوعها، فإنشاء مثل هذه العالقات  و عدمه  مر اختٌاري تقدم علٌه 

ال شًء ٌمنع هذه الدول مإ  نكار صفة الدولة على النظام الجدٌد  ذا ما بل . ابرضاه

فإإ تقدٌر توافر  و ولهذا . احتجت بعدم قناعتها بتوافر عناصر الدولة فً هذا النظام

عدم توافر عناصر الدولة فً النظام الجدٌد هو عمل سٌاسً وحقوقً فً الوقت 

".   نفسه

 ةبالدول االعترافأشكال  :الثانًالفرع 

وتعود هذه األشكال لطبٌعة الدولة . مختلفة  شكاالًا  ٌتخذ الجدٌدة بالدولة االعتراف

. وذكر بعض األمثلة لتوضٌحهاوسنسرد  شكال االعتراف بالدول ونقوم بتعرٌفها 

:  الواقعً واالعتراف القانونً االعتراف-أوالًال 
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 فعندما ما تغٌرت الظروف، ذا  لغاؤه  ٌمكإ مؤقت، اعتراف هو :الواقعً االعتراف

 هذه استقرار مإ متأكدة تماماًا  غٌر األخرى الدول تكوإ قد الجدٌدة، الدولة تنشا

 فً ال ترغب فهً كثٌرة، وبالتالً مالبسات مإ بها تحٌط لما ودٌمومتها، الدولة

 .الجدٌدة بالدولة ألوانه سابق اعتراف  صدار

 نهاٌة حٌث ٌضع الواقعً االعتراف مإ العكس على فهو :القانونً االعتراف ماأ

 دبلوماسٌة جدٌدة لعالقات بداٌة وٌمثل الجدٌدة الدولة بها مرت التً االختبار لفترة

  .اعتٌادٌة

 لالعتراف القانونً،  صدارها قبل الواقعً االعتراف لى  تلجأ الدول وغالبٌة

 ثم 1948 عام اًا واقعً اعترافاًا  بإسرابٌل كندا اعترفت فقد كثٌرة، ذلك على واألمثلة

 .1949 عام اًا قانونً اعترافاًا  بها اعترفت

:  10ٌح واالعتراف الضمنًراالعتراف الص –ثانٌاًال 

 وذلك بالدولة الجدٌدة، باالعتراف الدولة نٌة عإ اإلفصاح هو :الصرٌح االعتراف

 العربٌة بالمملكة المتحدة األمرٌكٌة الوالٌات كاعتراف الدبلوماسٌة المذكرات بتبادل

 بٌاإ شكل على ٌكوإ قد  و 1933معا السوفٌاتً وباالتحاد ، 1931 عام السعودٌة

 .1941 عام بسورٌا باالعتراف فرنسا الحرة حكومة كتصرٌح تصرٌح  و

 تقوم بهاالتً  التصرفات بعض مإ ٌستخلص الذي فهو :الضمنً االعتراف ماأ

 لذلك الدولة الجدٌدة، مع الدبلوماسً التمثٌل تبادل  و المعاهدات على كالتوقٌع الدولة

 الفٌتنام تقسٌم حول 1956 عام السوفٌاتً االتحاد مع برٌطانٌا اتفاق اعتبر فقد

 .الشمالٌة بفٌتنام برٌطانٌا مإ ضمنٌاًا  اعترافاًا 

: 11االعتراف الفردي واالعتراف الجماعً-ثالثاًال 

  شخاص مإواحد  شخص  و دولة عإ الصادر االعتراف هو :الفردي االعتراف

 والتٌفٌا جٌبوتً و ستونٌا مإ كل بدول منفردة الدول كاعتراف الدولً، القانوإ

 .وجورجٌا ولٌتوانٌا
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  شخاص الدول  و مإ مجموعة عإ الصادر االعتراف فهو :الجماعً االعتراف ماأ

 رومانٌا مإ كاالعتراف بكل ،مثالًا  الجماعٌة المعاهدات طار  فً الدولً القانوإ

 طرٌق عإ  و ، 1878عام  المعقودة برلٌإ معاهدة بموجب ومونتٌنغرو وصربٌا

  1919 لعام للصلح فرساي مؤتمر فً ببولونٌا كاالعتراف الدولٌة المؤتمرات

 حدى المنظمات  عضوٌة فً الدولة قبول الجماعً االعتراف حكم فً وٌعتبر كما

 عام األمم عضوٌة عصبة فً السوفٌاتً االتحاد قبول عند ذلك تجلى كما الدولٌة،

 اعتبر فقد ذلك ومع صوات،  10 وامتناع ومعارضة اًا صوت 39 بأغلبٌة 1934

 لزمت  ثم ومإ والممتنعة للدول المعترضةملزماًا  باألكثرٌة السوفٌاتً االتحاد قبول

ال  فقد ل، الدو جمٌع على المبد  هذا تعمٌم ال ٌعنً فهذا ذلك ومع .به باالعتراف

ما  منظمة لى  االنضمام مإ حداها  تمكنت ما ذا  دولة كل علىٌكوإ ملزماًا 

 رفضت العربٌة عندما الدول مجموعة لكذ على مثال وخٌر به االعتراف ضرورة

 ألإ وذلك ، 1949عام  المتحدة األمم فً عضواًا  قبولها رغم بإسرابٌل االعتراف

 .تشاء عمإ وتمنعه لمإ تشاء تمنحه فالدولة .السٌادة عمال  مإ ٌعتبر االعتراف

الجواب عإ السؤال حول جواز سحب االعتراف بعد منحه  ٌتوقف :االعترافسحب 

فإذا كاإ االعتراف عمالًا سٌاسٌاًا منشباًا : على الر ي المتبنى بصدد االعتراف

 ما  إ كاإ عمالًا قانونٌاًا  ظهارٌاًا . وصادراًا عإ اإلرادة المطلقة للدولة جاز سحبه

هذا فٌما . قول ٌرى جوازه وآخر ٌنفٌه: ففً المسألة قوالإتلتزم به الدولة المعترفة 

سحب ألنه ٌتعلق باالعتراف العلنً،  ما االعتراف الواقعً  و الفعلً فال ٌحتاج  لى 

 .مؤقت بطبٌعته

حاولنا  عطاء فكرة مبسطة عإ االعتراف بالدولة بشكل عام فهل  قما سبمإ خالل 

هذا ما سنحاول  إ نناقشه فً . طٌنٌةٌنطبق ما ذكرناه  عاله على الحالة الفلس

 .المطلب التالً

( الحالة الفلسطٌنٌة)مقومات وشروط االعتراف بالدولة : المطلب الثانً



ٌكاد ٌكوإ هناك اتفاق بٌإ فقهاء القانوإ على عناصر مقومات الدولة وهً الشعب 

و إ وجد الخالف فهو خالف فً المصطلحات ولٌس  السلطة والسٌادةواإلقلٌم 

. خالف فً التطبٌق

اسقاط عناصر قٌامها ومإ ثم  معرفةتعرٌف الدولة و المطلبسنحاول فً هذا لذلك 

لوصول فً نهاٌة المطاف  لى مإ  جل االحالة الفلسطٌنٌة هذه المعلومات على 

:  اإلجابات على األسبلة التالٌة

؟ ولً الحالًوفقاًا لمعاٌٌر القانوإ الد مقومات نشوء الدول فلسطٌإ حالٌاًا هل تمتلك 

بأإ نعم ؟ فً حال كانت اإلجابة كدولة عضو فٌها فلسطٌإبهل تعترف األمم المتحدة 

كباقً دول عطٌها كامل حقوقها تلم  األمم المتحدةتلك مقومات الدولة لماذا مفلسطٌإ ت

؟ باعتبار مبد  عالمٌة العضوٌة فً األمم األعضاء فٌها المجتمع الدولً العالم

. المتحدة

بتعرٌف الدولة ومإ ثم ننتقل  لى مقومات وعناصر الدولة ونختم بالحالة وسنبد  

. الفلسطٌنٌة فً األمم المتحدة

 .(الحالة الفلسطٌنٌة)التعرٌف بالدولة ومقوماتها :  األولالفرع 

على مضموإ  معظم التعارٌف تدلفقهاء القانوإ فً تعرٌف الدولة ولكإ  اختلف

شكريالدكتور عزٌز فقد عرفها واحد 
  

مؤسسة سٌاسٌة وقانونٌة تقوم حٌإ ) بأنها 

ٌقطإ مجموعة مإ الناس بصفة دابمة فً اقلٌم معٌإ وٌخضعوإ لسلطة علٌا تمارس 

.  (سٌادتها علٌها

الدكتور علً صادق  بو هٌف  ما
  

مجموعة مإ األفراد )فقد عرفها بأنها  

. (سٌادة ٌقٌموإ بصفة دابمة فً اقلٌم معٌإ وتسٌطر علٌهم هٌبة حاكمة ذات
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ر محمد السعٌد الدقاقعرفها الدكتوكما 
 4

تجمع بشري ٌقٌم على وجه ) نها ب 

الدوام بنٌة االستقرار فوق اقلٌم معٌإ وتقوم بٌنهم سلطة سٌاسٌة تتولى تنظٌم 

. (العالقات داخل هذا المجتمع كما تتولى تمثٌله فً مواجهة اآلخرٌإ

الشعب واالقلٌم والسلطة وٌتضح مإ هذه التعارٌف  إ مقومات الدولة هً 

(. السٌادة)الحاكمة القادرة على فرض سٌادتها فً الداخل وتمثٌل الدولة فً الخارج 

 إ مقومات الدولة  مإ خالل استعراض التعارٌف المذكورة  عاله للدولة ٌتبإ

وكما ذكرنا سابقاًا  (السلطة السٌاسٌة والسٌادةالشعب واالقلٌم )هً ثالثة عناصر 

تناول هذه العناصر الثالثة إوسهناك شبه اتفاق بٌإ فقهاء القانوإ على هذه المقومات 

ولإ نتوسع بها ألإ لها باباًا خاصاًا فً علم القانوإ الدولً ٌمكإ الرجوع  بشكل مبسط

.  لٌه ولكإ نحإ سنأخذ منه ما ٌفٌدنا فً هذا البحث

: الشعب -أوالًال 

 ،مجموعة مإ األفراد المتكونة مإ الجنسٌإ معاًا )عبارة عإ  هو: الشعب

(وتقٌم بصفة دابمة فً اقلٌم معٌإ وتخضع لسلطاإ دولة معٌنة وتتمتع بحماٌتها
  

 .

الشعب العنصر األول واألساسً فً تكوٌإ الدولة وال ٌشترط عدد وٌعد 

إ الدول دوإ  معٌإ ألفراد الشعب وهذا ٌعنً  إ الناحٌة العددٌة تختلف باختالف 

. ٌؤثر ذلك على المركز القانونً

وبالرجوع  لى الكثٌر مإ المراجع التارٌخٌة نجد  إ  غلبها تؤكد على وجود 

تشٌر  لى  إ االنساإ سكإ فلسطٌإ آثار
 6

- لف 00 )منذ العصر الحجري القدٌم  

و صبحوا ( م.ق 00  نحو ) وقد قدم الكنعانٌوإ مإ جزٌرة العرب( م. لف ق 4 

ا ما ال ٌقل عإ مبتً مدٌنة وقرٌة فً فلسطٌإ مثل إ األساسٌٌإ للبالد و نشأوالسكا

وٌرى ثقات المؤرخٌإ  إ معظم  هل فلسطٌإ . مدإ بٌساإ وعسقالإ وعكا وحٌفا
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   صفحة    0 



ومإ القبابل العربٌة  ،والفلسطٌنٌةالحالٌٌإ هم مإ  نسال القبابل الكنعانٌة والعمورٌة 

فً حٌإ  إ السكاإ المقٌمٌإ  .سالمً وبعدهالتً استقرت فً فلسطٌإ قبل الفتح اال

حالٌاًا على  جزاء كبٌرة مإ األراضً الفلسطٌنٌة هو طاربوإ و توا مإ دول مختلفة 

 غلبها بعٌدة عإ األراضً الفلسطٌنٌة حٌث تم استجالبهم مإ الٌهود المقٌمٌإ فً 

 .كافة دول العالم لقامة دولتهم المزعومة

التارٌخ عنصر الشعب وهو العنصر  بمعنى  إ فلسطٌإ امتلكت على مر

.  األساسً إلقامة الدولة

: االقلٌم-ثانٌاًال 

اإلقلٌم
1 

هو النطاق المادي الذي تمارس علٌه الدولة سٌادتها وسلطانها وٌقٌم فٌه ): 

: وهو ٌتمٌز بصفتٌإ  ساسٌتٌإ هما (الشعب بصورة دابمة

. الدوام واالستقرار وهذا ٌعنً  إ األفراد الذٌإ ٌقٌموإ فٌه على وجه: صفة الثبات

 ي الحدود الواضحة والثابتة لإلقلٌم الذي تمارس فٌه الدولة نشاطها : صفة التحدٌد

.  وتنتهً عنده سلطانها

وعناصر اإلقلٌم هً
 8

 :

 .األرض الٌابسة ومحتوٌاتها الطبٌعٌة مإ جبال وبحٌرات و نهار . 

ذي ٌلً وهو ذلك الجزء مإ البحر ال. البحر اإلقلٌمً فً الدول الساحلٌة . 

 .سواحل الدولة  لى مسافة معٌنة نحو  عالً البحار

الطبقات الجوٌة التً تعلو اقلٌم الدولة األرضً والبحري  لى الحد الذي ٌبد   . 

 . كم فوق مستوى سطح البحر 0  -00 معه الفضاء على ارتفاع 

اسم فلسطٌإ بعد هذا التعرٌف لإلقلٌم وتبٌٌإ صفاته وعناصره نجد  إ 
 9

 

وهً األرض الواقعة غربً آسٌا ، على القسم الجنوبً الغربً لبالد الشام ٌطلق 

غربً قارة آسٌا وتعد صلة الوصل بٌإ آسٌا ، على الساحل الشرقً للبحر المتوسط
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وافرٌقٌا كما تتمٌز بقربها مإ  وربا وٌحدها شماالًا لبناإ ومإ الشمال الشرقً سورٌا 

غربً مصر وتبلغ مساحة فلسطٌإ فً ومإ الشرق األردإ ومإ الجنوب والجنوب ال

مناخ البحر )ناخ معتدل وهً تتمتع بم   لف كم 7 حدودها المتعارف علٌها حالٌاًا 

906 وقبل عام (.المتوسط
 0

لم تكإ هناك حدود سٌاسٌة لفلسطٌإ  ذ  نها كانت  

جزء ال ٌتجز  مإ بالد الشام  ال  إ هذا األمر تغٌر بعد ترسٌم الحدود فً القسم 

مإ فلسطٌإ فً العام المذكور والذي تم بضغط برٌطانً بٌنها وبٌإ الدولة  الجنوبً

   9 الشمالٌة عام  دالعثمانٌة باعتبار  إ فلسطٌإ  حدى والٌتها وتم ترسٌم الحدو

وهذه الحدود هً . بٌإ برٌطانٌا باعتبارها تحتل فلسطٌإ وفرنسا المنتدبة على سورٌا

وهذا ٌعنً  إ فلسطٌإ تمتلك العنصر الثانً  .ثابتة ومحددة وعناصر اإلقلٌم موجودة

 .مإ عناصر الدولة

: السٌاسٌةالسلطة  السٌادة-ثالثاًال 

 السٌاسٌةتوافر السلطة  ٌتوجب لى جانب العنصرٌإ السابقٌإ لقٌام الدولة 

الحاكمة التً تتولى االشراف على  فراد الشعب واالقلٌم و دارة المرافق العامة فً 

. الدولة لكً تحفظ كٌانها وتحقق استقرارها

كما  إ القانوإ الدولً العام
  

ال ٌشترط فً السطلة الحاكمة  إ تكوإ ذات  

رباسٌاًا ألإ برلمانٌاًا  و  و إ ٌكوإ جمهورٌاًا  و ملكٌاًا  نظام سٌاسً وقانونً معٌإ ك

. هذه المسابل ال تدخل فً اختصاص القانوإ الدولً العام 

وٌتضح مإ ذلك  إ عنصر السلطة السٌاسٌة ٌكوإ بمثابة المعٌار القانونً 

الذي ٌمٌز الدولة عإ غٌرها مإ الوحدات السٌاسٌة واإلدارٌة سواء كانت داخلٌة او 

ها الواجهة السٌاسٌة لفلسطٌإ فهل تمتلك منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة باعتبار .دولٌة

 مقومات السلطة السٌاسٌة التً تدٌر الدولة؟
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الصراع الفلسطٌنً اإلسرابٌلً وقضاٌا المرحلة النهابٌة بٌإ قواعد القانوإ واختالل القوى والموازٌإ  –محمد عبد السالم سالمة . د 

 8  ص –جامعة عٌإ شمس –شبكة المعلومات الجامعٌة –  00 ولى الطبعة األ –
  

    مرجع سابق  ص –علً خلٌل اسماعٌل الحدٌثً . د 



نشأت منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 
  

بموجب المٌثاق القومً الفلسطٌنً 

وذلك بهدف العمل على استعادة  964  - ٌار-8 الصادر عإ شعب فلسطٌإ فً 

. الحقوق الفلسطٌنٌة التً سلبتها الحركة الصهٌونٌة

 كده مؤتمر القمة العربٌة األول الذي عقد بالقاهرة فً الفترة مإ وهذا ما 

. 964 حزٌراإ عام   –6 حزٌراإ حتى -  

تكوإ هذه المنظمة مسؤولة عإ حركة الشعب )مإ المٌثاق    ووفقاًا للمادة 

الفلسطٌنً فً نضاله مإ  جل تحرٌر وطنه فً جمٌع المٌادٌإ التحرٌرٌة والتنظٌمٌة 

( ٌة وما تتطلبه قضٌة فلسطٌإ على الصعٌدٌإ العربً والدولًوالسٌاسٌة والمال

وتعد منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وفروعها بمثابة الهٌبات العامة للدولة 

ومإ ثم فهً تملك وفقاًا لهذا الحق حق تمثٌل الشعب الفلسطٌنً والمطالبة  .الفلسطٌنٌة

 .بحقوقه المشروعة طبقاًا لقواعد القانوإ الدولً

للدعم العربً  كبر األثر فً تهٌبة المناخ الدولً لقبولها كحركة ولقد كاإ 

تحرٌر واالعتراف بها كممثل للشعب الفلسطٌنً فقد تمتعت باعتراف معظم دول 

العالم وافتتحت نحو مابة مكتب فً مختلف القارات تعامل معاملة السفارات فً 

. الدول التً وجدت بها هذه المكاتب

العربٌة بمنظمة التحرٌر كعضو فٌها واعترفت  اعترفت جامعة الدولكما 

  .األمم المتحدة بها كمراقب دابم بالجمعٌة العامة

وحٌد وودعٌت المنظمة لحضور العدٌد مإ المؤتمرات الدولٌة كممثل شرعً 

   97 كمؤتمر القمة الثالث لدول عدم االنحٌاز بالجزابر عام  ،للشعب الفلسطٌنً

988 وفً عام 
  

لة الفلسطٌنٌة بالجزابر واعتبار السٌد ٌاسر تم اعالإ الدو 

 .بها  لى االعترافعرفات ربٌساًا لدولة فلسطٌإ وسارعت دول كثٌرة 

                                                           
  

 7 ص  – مرجع سابق –محمد عبد السالم سالمة .د 
  

   ص  –مرجع سابق –محمد عبد السالم سالمة . د 



برفع مستوى قراراًا  صدرت األمم المتحدة  ذاته حزٌراإ مإ العام 8وفً  

 لى وصف عضو كامل بالهٌبة الدولٌة ولكإ دوإ حق  التمثٌل الفلسطٌنً مإ مراقب

وطبقاًا لما تقدم كاإ طبٌعٌاًا  إ تعترف الجمعٌة العامة بالموافقة على اعالإ التصوٌت 

لتطور المركز القانونً لمنظمة التحرٌر وذلك تتوٌجاًا   77/4دولة فلسطٌإ بقرارها 

االتفاقات  إلبرامالفلسطٌنٌة بما ٌثبت لها مإ شخصٌة قانونٌة دولٌة تجعلها  هالًا 

. نونً لدولة فلسطٌإ وشعبهاالدولٌة والتفاوض كممثل شرعً وقا

. الحالة الفلسطٌنٌة من منظور القانون الدولً: الثانًالفرع 

ووجدناها فً الفرع األول بعد استعراض مقومات الدولة فً القانوإ الدولً 

قرارات الجمعٌة  فرعسنعرض فً هذا التماماًا على الحالة الفلسطٌنٌة  تنطبق

ا فً بحثنا إالخاصة بفلسطٌإ كدولة والتً تهم لألمم المتحدة العامة لمنظمة العمومٌة

هذه وسنوجز فً شرح . هذا ولٌس كل القرارات الخاصة بفلسطٌإ فهً كثٌرة

حسب قدم  سنتناولها ت ربعة قراراوهً  .فقط اونوضح مضمونه اتالقرار

 .صدورها  لى وقتنا الحالً

 (2-د) 181قرار التقسٌم رقم  . 
24

والذي  947 تشرٌإ الثانً  9 المؤرخ فً 

 .دعت فٌه فً جملة  مور منها  لى  قامة دولة عربٌة ودولة ٌهودٌة فً فلسطٌإ

   لى  ا وصى القرار بإنهاء االنتداب البرٌطانً على فلسطٌإ وتقسٌم  راضٌه

  :كٌانات جدٌدة

  مإ فلسطٌإ  %45فلسطٌنٌة علىدولة عربٌة تأسٌس.  

  مإ فلسطٌإ  %55على ٌهودٌة تأسٌس دولة. 

  وبٌت لحم فً منطقة خاصة تحت  القدسمدٌنتا فً حٌإ وضع القرار

 .الوصاٌة الدولٌة
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-موقع فلسطٌإ سؤال وجواب  

http://www.palqa.com/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9
%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-181-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%9F 

http://www.palqa.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F


( 2-د)  323 رقم قرارال - 
  

 974 تشرٌإ الثانً    المؤرخ فً  

بشأإ منح مركز المراقب لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة
 6

 :والذي دعاها .

 الفلسطٌنٌة الى االشتراك فً دورات الجمعٌة العامة  منظمة التحرٌر

 .وفً  عمالها بصفة مراقب

  منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  لى االشتراك فً دورات كل المؤتمرات

الدولٌة التً تعقد برعاٌة الجمعٌة العامة بصفة مراقب 

  إ مإ حق منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  واعتبرت الجمعٌة العامة

عمال كل المؤتمرات  راقب فً دورات وفً االشتراك بصفة م

 .خرىمم المتحدة األالدولٌة التً تعقد برعاٌة هٌبات األ

6 43/1 رقم القرار- 
 7

الذي  988 كانوإ األول    المؤرخ فً  

تشرٌإ    بإعالإ دولة فلسطٌإ الصادر عإ المجلس الوطنً فً  اعترف

 .988 الثانً 

 علىوالذي ٌنص 

 بإعالإ دولة فلسطٌإ الصادر عإ المجلس الوطنً فً  االعتراف

 .988 تشرٌإ الثانً    

 الحاجة  لى تمكٌإ الشعب الفلسطٌنً مإ ممارسة  التأكٌد على

 967 سٌادته على  رضه المحتلة منذ عام 

 إ ٌستعمل فً منظومة األمم المتحدة اسم فلسطٌإ اعتباراًا  تقرر 

ة منظمة التحرٌر بدالًا مإ تسمً 988  األول كانوإ   مإ 

الفلسطٌنٌة دوإ المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرٌر 

                                                           
  

-http://daccess-dds اإللكترونًالمتحدة مإ موقعها  نص القرار الصادر عإ الجمعٌة العامة لألمم 
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/735/21/IMG/NR073521.pdf?OpenElement 

 
 7

-http://daccess-ddsنص القرار الصادر عإ الجمعٌة العامة لألمم المتحدة مإ موقعها اإللكترونً  
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/526/93/IMG/NR052693.pdf?OpenElement  



للقرارات  المتحدة وفقاًا الفلسطٌنٌة ووظابفها فً منظومة األمم 

 .والممارسة ذات الصلة

أ \  6 \ ل.28القرار   -4
28

الذي    0 تشرٌإ الثانً  –6 المؤرخ فً  

فً األمم المتحدة دوإ  "دولة مراقبة غٌر عضو"منح فلسطٌإ مركز 

مساس بحقوق منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة المكتسبة وامتٌازاتها ودورها 

فً األمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطٌنً وفقاًا للقرارات 

 .والممارسة ذات الصلة

   المؤرخ فً ( 9 -د)7   والفرق بٌإ هذا القرار والقرار رقم 

مراقب لمنظمة التحرٌر ال بشأإ منح مركز 974 تشرٌإ الثانً 

اعترف بفلسطٌإ كدولة    أ \  6 \ ل.28 إ القرار رقم  الفلسطٌنٌة

اعترف بكٌاإ  7   مراقبة غٌر عضو فً األمم المتحدة  ما القرار رقم 

 . منظمة التحرٌر ولٌس كدولة

وٌجب  إ ٌذكر فً هذا الصدد  إ القرار األخٌر  عرب عإ  مله فً  إ ٌستجٌب 

للطلبمجلس األمإ 
 9

مإ  جل    0  ٌلول    الذي قدمته دولة فلسطٌإ فً  

 .الحصول على العضوٌة الكاملة فً األمم المتحدة

وقدم األردإ مشروع قرار
 0

 4 0 كانوإ األول  0 بتارٌخ  مجلس األمإ  لى 

طلب فٌه الترحٌب بفلسطٌإ كعضو كامل العضوٌة فً األمم المتحدة ولكإ تم 
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-http://daccess-ddsنص القرار الصادر عإ الجمعٌة العامة لألمم المتحدة مإ موقعها اإللكترونً  
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/607/34/PDF/N1260734.pdf?OpenElement 

 9
 والتً تتضمإ طلب االنضمام  لى عضوٌة األمم المتحدةالصادرة عإ الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  S/2011/592رقم الوثٌقة  

 .المأخوذة مإ موقعها اإللكترونً

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/592&referer=http://www.un.org/ar/sc/
documents/search.shtml&Lang=A 

 0
مشروع القرار الذي قدمته األردإ المأخوذ مإ موقع مجلس األمإ التابع لألمم المتحدة والتً تتضمإ  S\2014\916رقم الوثٌقة  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/916&referer=http://www.un.org/ar/sc/
documents/search.shtml&Lang=A 



استخدام حق النقض الفٌتو
  

ٌرجى عدم ) !!!!. األمرٌكٌةمإ قبل الوالٌات المتحدة  

 (استعمال عالمات التعجب بل التوسع بالتحلٌل

وبهذا الفٌتو  بقى فلسطٌإ دولة غٌر كاملة العضوٌة فً األمم المتحدة بالرغم مإ 

العامة لألمم المتحدة التً  ةامتالكها كافة مقومات الدولة وامتالك قرارات الجمعً

 .تقر بأإ فلسطٌإ دولة كما هو مبٌإ  عاله

: الخاتمة

بعد هذا العرض السرٌع لمسألة االعتراف الدولً بالدول ومإ خالل تحلٌل الوقابع 

فلسطٌإ نجد  إ االعتراف بالدول الجدٌدة ٌأخذ  دولة على األرض وخاصة مشكلة

طابعاًا سٌاسٌاًا  والًا ٌبنى على المصالح والمنافع المتوفرة مإ هذا االعتراف ومإ ثم 

. ٌنظر  لى الجانب القانونً لالعتراف

وبشهادة التارٌخ  كافة مقومات الدولة إ فلسطٌإ تمتلك  توصل الباحث وجدنا كما

وقرار  947 منا  إ قرار التقسٌم صدر فً عام وبعد  إ عل البعٌد على ذلك

       .988 االعتراف بدولة فلسطٌإ عام 

ٌحق لنا  إ نتساءل لماذا فلسطٌإ لم تأخذ العضوٌة الكاملة فً األمم المتحدة بعد 

 ما  سرابٌل فقد  خذت العضوٌة فً   كثر مإ ستٌإ عاماًا مإ صدور قرار التقسٌم؟

 7 قرارها رقم  العامة العمومٌةالجمعٌة   صداراألمم المتحدة بعد 
  

   بتارٌخ  

تقبل بدوإ تحفظ "بقبول عضوٌة  سرابٌل بناءًا على  عالإ  سرابٌل بأنها  949  ٌار

االلتزامات الواردة فً مٌثاق األمم المتحدة وتتعهد بتطبٌقها مإ الٌوم الذي تصبح فٌه 

                                                           
  

التً استخدمت فٌها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حق النقض والتً تتضمإ محضر جلسة مجلس األمإ  s\pv.7354رقم الوثٌقة  

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N14/721/20/PDF/N1472120.pdf?OpenElementالفٌتو 
  

 -االعترافات الدولٌة بإسرابٌل –موقع وٌكٌبٌدٌا اإللكترونً  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%
D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A5%D

8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84  



وتعهدت بنفس التعهد فً وفلسطٌإ قدمت نفس الطلب  "عضوا فً األمم المتحدة

طلبها االنضمام  لى عضوٌة األمم المتحدة
  

              

كدولة مستقلة بعد اعتراف الجمعٌة  ٌعترف المجتمع الدولً بفلسطٌإولماذا  ٌضاًا لم 

 سرابٌل اعترفت بها ؟ بٌنما 988 العامة بها كدولة بعد اعالإ دولة فلسطٌإ عام 

 .فً األمم المتحدة  غلب الدول كدولة كاملة العضوٌة

ة والتحالفات القابمة على المنفعة ي سبلة لٌس لها  ال جواب واحد المصالح السٌاس

المتبادلة مقدمة على القواعد القانونٌة بل وٌمكإ تجاوز القواعد القانونٌة وعدم األخذ 

سوق لها إبها بعٌإ االعتبار فتصبح المصالح والمنافع هً القواعد القانونٌة و

 .!!!!المؤٌدة لها التبرٌرات ونصنع األدلة الكاذبة

 

 ...(ٌرجى ذكر دور النشر رقم الطبعة، سنة النشر، البلد )  المراجع

 العلمٌةالكتب 

الدراسات –القانوإ الدولً العام  –ماجد الحموي . ماهر ملندي و د. د - 

 القانونٌة

الجزء األول  –القانوإ الدولً العام  –علً خلٌل اسماعٌل الحدٌثً . د - 

 المبادئ واألصول

القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها  –محسإ محمد صالح .د - 

 المعاصرة

 مبادئ القانوإ الدولً العام –طالب رشٌد ٌادكار . د -4

 حقابق وثوابت فً القضٌة الفلسطٌنٌة  –محسإ محمد صالح . د - 

                                                           
  

دة والتً تتضمإ طلب االنضمام  لى عضوٌة األمم المتح S/2011/592رقم الوثٌقة  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/592&referer=http://www.un.org/ar/sc/
documents/search.shtml&Lang=A 



اإلسرابٌلً وقضاٌا الصراع الفلسطٌنً  –محمد عبد السالم سالمة . د -6

 المرحلة النهابٌة بٌإ قواعد القانوإ واختالل القوى  والموازٌإ

 المواقع اإللكترونٌة

 وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة - 

 الموسوعة العربٌة - 

 موقع فلسطٌإ سؤال وجواب - 

 الجمعٌة العامة لألمم المتحدة -4

 المقاالت العلمٌة

ربٌس مركز راشٌل كوري الفلسطٌنً لحقوق  عبد الحكٌم سلٌماإ وادي - 

 الدولٌة ومتابعة العدالةاالنساإ 

   


