
 102/   /  المحاضرة العشرون                                                                            التاريخ    

 المبحث الثاني

 االقليم 

 
بصورة ويقيم الشعب فيه  00 الذي تمارس عليه الدول سيادتها وسلطاتها 00 هو النطاق المادي 

  00 دائمة

 ـ:ويتميز االقليم بصفتين  

 00 تقيم عليه على وجه الدوام 00 بمعنى ان الجماعة الوطنية 00  الثبات : االولى  

  لعدق    00 ال يمكن ان يصدق  علدي و و دل القولد  00 ان القبائل البدوية الرحل 00ويترتب عليه

 استقرارهو في اقليو معين على وجه االستمرار
  ضرورة ان تكون له 00  تنحصر في  ـ:والثانية 

  00 و حقود واضح 

  00 ثابت 

 وتنتهي عندها اختصاص السلطات الحكومية 00  تمارس الدولة نشاطها ضمنها 
  00يجب رفض النظريات التي ترمي الى عدم ضبط الحدود للدولة  00 وعلى ذلك 

   بقول  متحرك  الحقود  00 القائل  00كنظري  الحقود العائم  السوفيتي 

   ذات حقود متحرك  00التي دعت بوجود دول  قوي   00والنظري  النازي  

  ألنها استثناءان من هذا المبدأ االساسي 

 عناصر االقليم

 ـ: بصورة رئيسةاقليم الدولة شمل ي 

 00 وكل ما يحتويه من معالم طبيعية 00 الجزء اليابس 00 االقليم االرضي أي 

 00 كالجبال و  

 00 البحيرات و  

  00االن ار و 

  وكل ما في باطن االرض 
  الذي يلي  00 من البحر ا جزءعالوة على االرض  00 الساحلية ةالدولفي قليم االويشمل

والووذي يعوور   00باتجدا  عددرض البحدر  00  ميول بحووري 21سوواحل الدولووة الوى مسووافة 

 بالبحر االقليمي 

  الى  00 اقليم الدولة االرضي وبحرها االقليميالتي تعلو  00ويشمل كذلك طبقات الجو

 معه الفضاء  يبدأالحد الذي 

 الفرع األول

 الطبيعة القانونية لإلقليم

الى عدة  اوذهبو 00 وإقليمهافي تكييف طبيعة العالقة التي تربط بين الدولة  00 اختلف الشراح  

 نظريات 
 نظرية الملكية او المحل 0 اوال

وان هوذه السولطة هوي حو   00 الدولة تباشر سلطة قانونية على االقليمان  00 ترى هذه النظرية 

 مصدره القانون العام  00عيني 

 لألفرادبالملكية العقارية التي  00 يشبه انصار هذه النظرية االقليم 00 وعلى هذا النحو  

  غير ان هذا التشبيه قياس مع الفارق 00 وبالتالي ف و موضوع حق عيني للقول  

 ـ:عنه انصاره بعد االنتقادات التي وجهت اليه اهمهاقد تخلى و  

 



التدي يملكون دا  لألجداا  00 المعنويد  واألشداا مع ملكي  االفراد  00لإلقليو تتعارض ملكي  القول   0 1

 00 في االقليو 

   وقا ر على المالك  00حق مطلق  00وذلك الن حق الملكي 

  بل لهوا عليوه  00وليس للدولة عليه ح  الملكية  00ألحد فهو غير مملوك  00اما الدومين العام

 سلطة 

o 00 االدارة و  

o 00 الحراس  و 
o 0 التاصيص 

  00 بحيث ينعدم وجودها عند فقدان االقليم 00 تكوين الدولة عنصر من عناصر 00ان االقليم  0 2

  وبوجدود   00يبقدى محتفظدا بصاصديته القانونيد   ألنده 00لفرد المالدك بالنسب  لالقول هذا وال يصح
  0ملكه ما يبعق ان يفقق 

  00 عن االختصاص االقليمي للدولة من حيث ان 00يختلف ح  الملكية  0 3

 00يرتب للمالك مجموع  اختصا ات تنصب على االشيا  المملوك  بينما  00 االول 

 علدى كدل مدا فدي االقلديو مدن القولد  السلطات التي تمارسد ا  00 يشمل االختصاص االقليمي للدولة
وعلددى كددل مددا يجددرل فددي االقلدديو مددن وقددائع  00ومددا بدده مددن اشدداا  طبيعيدد  ومعنويدد   00اشدديا  

 وتصرفات

 نظرية االقليم باعتبارها من العناصر المكونة للدولة 0ثانيا 

وبعووض فقهوواء القووانون  00التووي نووادى بهووا فقهوواء الجلرافيووة السياسووية  00تووذهب هووذه النظريووة  

 (هريو)ي مثلالداخل

  00 من العناصر الالزمة لتمتع الدولة بشخصية القانون الدولي العام 00على اعتبار االقليم 

  00أي ان االقليم 

o 00 عنصر منقمج بذات القول  و 

o  00 من طبيعت ا و يتجاأباعتبار  جا ا ال 
o 0 ت ا العام اسلط القول   تمارس فيه  

  ويؤخذ على هذه النظرية انها 

   تالط بين االقليو وبين الصاصي  القانوني  للقول 

  وتعجا عن تفسير بقا  هذ  الصاصي  القانوني  بالرغو من التغييرات العقيدقة التدي يمكدن ان
 تطرأ على االقليو من تنازل ومصارك  باالختصا ات او تقاسم ا

 نظرية االختصاص 0 ثالثا

ان  00(كلسن وفردروس وجورج سل ) امثال اءترى هذه النظرية التي نادى بها العديد من الفقه 

ف دو المجدال  00 وينفذ فيوه نظوام قوانوني معوين 00 يباشر 00االقليم عبارة عن جزء من االرض 

 الحكوميوة  الوذي تعتبور فيوه تصورفاتها واإلطوار 00المكاني الذل تمارس فيده القولد  اختصا دات ا 

 مشروعة
 00 ألنها 00القانون الدولي المعاصر  غالبية شراح تأييد 00 وقد نالت هذه النظرية 

 بمثاب   00الذل يعق االختصا ات الحكومي   00 من ناحية تنسجم مع مبادئ القانون العام

من اجل القيا  ببعض الوظائل المتصل   00سلطات ماول  للحاكمين وللموظفين العموميين 
  0 بالمصلح  العام  للمجتمع

 تفسوور بوضووح مووا عجوزت النظريووات السوابقة عوون  00 مون ناحيووة القوانون الوودولي العوامو

  00 من النظم القانونية الدولية فهي مثال 00تفسيره 

 نقل الختصا  ا المحلي الى دول   بأنه 00 تفسر تنازل الدولة عن جزء من اقليمها

 اخرى 



 علددى السددفن والطددائرات الحاملدد   00 وهووي تفسوور امتووداد الواليووة القضووائية للدولووة

امتوووداد  بأنوووه 00 البحوووار العاموووة وفوووي الفضووواء العوووام 00لعلم دددا او جنسددديت ا فدددي 

بعددق ان هجددر الفقدده الددقولي ) 0حيووث ال يحكمهووا اختصوواص اخوور  00 الختصاصووها

 (الحقيث النظري  التقليقي  القائم  على افتراض االمتقاد االقليمي

  باعتبار ان الفدار  بدين اقلديو  00 المستعمرات إلقليمكما انها تحدد الصفة القانونية
ناشدددددب عدددددن بعدددددض التعدددددقي ت فدددددي توزيدددددع  00المسدددددتقل  واإلقلددددديوالمسدددددتعمرة 

 وممارست ا االختصا ات الحكومي  

 على مختلف االوضاع االقليمية  هذه النظرية تطبي بتسمح  تهاوان مرون 

 الفرع الثاني

 االقليم االرضي

 الطبيعيةالمعالم  0اوال 
 وكل ما يحتويه هذا الجا  من معالو طبيعي   00 االقليم االرضي هو جزء اليابس من اقليم الدولة 

  00و كالجبال والت ل 

  00 والس ول والوديان  

 00و  الصحارل  

  في االقليم من بأكملهاالتي تقع  00مجاري المياه 

o 00 انهار و 

o 00 و بحيرات 
o 00  قنوات  
o  00 االرض منوكل ما تحتويه باطن 

   00 ميا  جوفي 

  وثروات طبيعي  كالبترول 
فقدق  00 ان يكدون متصدل االجداا  00 فوي اقلويم الدولوة االرضوي القانون الدولي العام وال يشترط 

  00بين اجاا  اقليو القول   00 ليو دول اخرىايفصل البحر او اق

 ا موالجزر التي يفصل بينه كما هو الحال بالنسبة للفلبين التي يتكون اقليمها من العديد من

 البحر

أل ان تكون له  00 ان يكون على سع  معين  00 القانون الدولي في اقليم الدولة ال يشترطوكذلك  
  مساح  معين  

  كمددا فددي الواليددات المتحددقة  00شاسددع  مكانيدد  فكمددا تقددو  القولدد  علددى مسدداحات
 االمريكي  

 مالطا تقو  ايضا على ا غر المساحات كما في  فأن ا 

 ومحوودد بحوودود واضووحة  00ان يكووون ثابووت  00 وكوول مووا يشووترط فووي االقلوويم هووو

 لكي يتميز عن اقاليم الدول االخرى  00 المعالم

 الحدود 0ثانيا 
الن  00 وللحدقود اهميد  سياسدي  وقانونيد  كبدرى 00 ين نطاق اقليمها االرضييلكل دولة حدود تع 

سديادة القولد   لتبدقأ 00وعنق الحدقود تنت دي سديادة القولد   00القول  تمارس سيادت ا داخل حقودها 
 االخرى 

 00بتحديد حدود الدولة  00 والعرفي  أالتفاقيلذا يهتم القانون الدولي  

  العالقوات بوين  توأزميوؤدي الوى  00الن عدم وضوح الحدود التي تفصل بين االقاليم للودول

 ويجر بالتالي الدخول في نزاع مسلح 00الدول 

 



 تكون طبيعية او   وهمية او   اصطناعية  00 اما ان تكون التي تعين اقليم الدولة  والحدود 

 ـ:وهي على نوعين  : الحدود االصطناعية 0 1

 (وهمية) : الحدود الفلكية - أ

 الذل يفصل بين كوريا الصمالي  والجنوبي ( 33 )وهي تتبع خطوط الطول والعرض كاط عرض

 ـ:الحدود الهندسية  - ب

كالحدقود بدين  00 قدوس دائدرة  00او  00 يصدل بدين نقطتدين معدروفتين 00وهي عبارة عن خدط مسدتقيو 

 وبين مصر وليبيا 00 واألردنسوريا 

 ـ:الحدود الطبيعية 0 1

تحقيددق نقداط الحدقود بددين عندق وهندا  مجموعد  مددن القواعدق تتبدع  00 وهوي التوي اوجودتها الطبيعووة 

 ـ:يأتيواهو هذ  القواعق ما  00 القول تبعا لطبيع  الفا ل الحقودل

 ـ:عن عبارة كان خط الحدود بين الدولتين  00عبارة عن سلسلة من الجبال  الحدود  تاذا كان - أ

 أي الخط الذي يصل بين اعلى رؤوس الجبال في سلسلة جبلية واحدة  00 اما خط القمم 

  1311 -1312- 1381بموجب المعاهقات  كالحقود الفرنسي  االسباني  في جبال البيرني  
 حيث تمر الحقود من طرفي مجدرى الن در كالحدقود  00 او خط انقسام المياه بين حوضين مائيين

  1310المقررة في معاهقة تورينو عا   الفرنسي  االيطالي 

  حيث تمر الحدود من قاعدة سلسلة الجبال  00 او خط سفح الجبال 

 ـ:وجب التمييز بين حالتين 00 عن نهر يجري بين دولتين عبارةاذا كانت الحدود  -ب 

  اذا كان النهر صالح للمالحة 

 وهوو الخوط الممتود فوي وسوط  00 يكوون فوي منتصوف التيوار الرئيسوي 00 فان خط الحودود

 ( بخط الثالوك)اعم  جزء من النهر والذي يسمى

  2121عام  في نهر الراين بموجب معاهدة باريس وألمانياكالحدود بين فرنسا 

 حدا فاصال بين الدولتين 00 النهرمجرى اعتبر منتصف  00 غير صالح للمالحةاذا كان النهر  

 1381في  معاهقة بايون عا   (بقاسيو )كالحقود بين فرنسا واسبانيا في ن ر  

   مدن محاضدر  21في ن ر كنجدان جدو بموجدب محضدر الجلسد   وإيرانوالحقود بين العرا

  1111- 1113تاطيط الحقود لسنتي 

الدقولتين اللتدين  إلحدقىبحيث يكون الن ر بكامله تابعا  00 على خال  هذه القواعدويجوز االتفاق  
 حقود القول  االخرى من شواطب هذا الن ر  وتبقأ 00تط ن على الن ر 

أي ان  00 فووان خووط الحوودود يموور فووي منتصووف البحيوورة 00 امووا اذا وجوودت بحيوورة تفصوول الوودولتين - ج

 البحيرة تقسم تقسيما متساويا بين الدولتين 

 (ليمان )كما في الحقود بين سويسرا وفرنسا في بحيرة 

  فان هذه الجزر ال تتجزأ بحيث تمر الحدود حولها  00 انه في حالة وجود جزر في البحيرات إال 

  00 اما عند تحديد الحدود البحرية بالنسبة للدول الساحلية -د

  00 يعتبر حدا دوليا 00فان الحد الفاصل بين البحر االقليمي والمنطقة االقتصادية الخالصة  
   00باعتبار ان البحر االقليمي ياضع لسيادة القول  

  00او  00تعقددق بددين الددقول المتجدداورة  00 ثنائيدد  00بموجددب معاهددقات  اأمددويددتو تعيددين الحددقود 

 00بواسط  معاهقات جماعي  

  بموجددب قددرار تحكيمدددي او  00التددي تنصدددا دوال جقيددقة او المعاهددقات  كمعاهددقات الصددلح

 قضائي  ادر عن هيئ  دولي  
 تبدقأثدو  00 وترف  معاهدات الحدود والخرائط التحكيمية عادة بخرائط تبوين تفاصويل خوط الحودود 

وتقو  ب ذ  الم مد  لجدان  00ووضع الع مات القال  علي ا  00مرحل  ترسيو الحقود على االرض 

 تؤلل من خبرا  وم نقسين ومساحين وموظفين  00 (بلجان التحديد )تسمى 00خا   

  على تسوية منازعات الحدود بالطرق السلمية 00 وتنص معاهدات الحدود عادة 



 نظام الجوار
  يسمى بنظام الجوار 00 تخضع لنظام قانوني خاص بها فأنها 00 عندما يتم تعيين الحدود 

    تتناول تنظيو شدؤون سدكان و 00تعقق بين القول المتجاورة  00يتو بمقتضى اتفاقات خا

 مناطق الحقود والمرافق العام  
 00يتمتعون بنظام اداري مرن  00  فان سكان المناط  الحدودية 00 بموجب هذا النظام 

  دخول شيرةتأالموسميين بقون جوازات سفر او  والرعاة 00يس ل تنق ت العمال اليوميين 

   ويس ل انتقال االطبا  والقاب ت لممارس  اختصا ات و على جانبي الحقود 
  كذلك يس ل تنق ت قطعان المواشي ونقل المحا يل 

 0 وفي مناطق الصحراوي  فان القبائل الرحل تنتقل بحري  على جانبي الحقود  

 المتاجرة غير المشروعةلمنع  00 كما انها تخضع لرقابة شديدة من جانب الدول المتجاورة 
  00 و باألسلح 

 00 الماقرات و 

 00 عمليات الت ريب و  
  االشراف على تصقير واستيراد البضائع 

  االمر الذل ادى الى انصا  دوائر للكمار  على جانبي الحقود 

  00 كما ان نظام الجوار يمنح الدول المتجاورة حقوقا خاصة 
 00   القضائي  وقكحق الم ح 

 0 ون في مكافح  االوبئ  والتلوثكذلك التعا  
 


