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 اثر التغييرات االقليمية الجزئية في الديون - ثالثا

 ـ:يجب التفرقة هنا بين  

  الديون المحلية 

  العامةوالديون 
 

 الديون المحلية 0 1

 00الذي انفصل عنها  00 لمصلحة االقليم 00 االصل ةهي الديون التي التزمت بها دول 

 00المعقودة إلنشاء وفتح القنوات ومد السكك الحديدية بهذا االقليم  مثالها الديونو 

  00فان هذه الديون تنتقل بأكملها الى ذمة الدولة التي انتقل اليها االقليم  

  00الن االقليم هو المنتفع من هذه الديون  00وهذا هو الحل الذي تقضيه العدالة  

 ومثالها ماا نصات علياه  00 وهذا هو الحل الذي اخذت به الدول في جميع احوال التعامل بينها
على انتقال الاديون المعقاودة لمصالحة االقلايم الاى  1491معاهدة الصلح االيطالية المعقودة سنة 

 ي دخل في سيادتهاالدولة الت

 

 الديون العامة -3

 فيوجد بشأنها رأيان  00 اما الديون العامة التي اقترضت لصالح الدولة عامة 

 : الرأي االول

 00ال تؤثر في الشخصية القانونية للدولة  00 يستند الى ان التغييرات االقليمية الجزئية  

 ال تلتزم بالديون العامة التي اقترضتها دولاة  00 ان الدولة التي انتقل اليها االقليم 00ذلك  ىويترتب عل

وبالتاالي  00إال انها لم تفقد شخصيتها الدولية  00الن االخيرة وان فقدت جزءا من اقليمها  00االصل 
 تبقى وحدها ملزمة بالوفاء بهذه الديون

 ضاية فاي ق 1491عاام  الذي اصدره االستاذ اوجين باورل وتأكد هذا الرأي في القرار التحكيمي

 توزيع الديون العثمانية 
 

 اما الرأي الثاني

 يستند الى  

  00اعتبارات العدالة  

  00او لفائدة كل اقليمها  00وان الدولة عندما استدانت كان في سبيل الصالح العام 

  والدولة المتنازل اليها 00لذلك يجب ان توزع هذه الديون بين الدولة المتنازلة 

 

 تبعا  00اما التعامل الدولي قدم حلوال تختلف  

  لوجود اتفاق خاص بنقل الديون او 

  عدم وجوده 

  بانتقال الديون بسبب التغييرات االقليمية  00وجود اتفاق دولي يقضي  عدمفعند 

  تحمال شايء مان  00 بإرادتهلا المنفلردة 00 تلرف او  تقبللان  00يمكن للدول المتنازل اليهاا
      الديون العامة 

   ان تتحماال أي جاازء ماان الااديون  00 1171يااة ساانة مريكالواليااات المتحاادة االمثالهااا رفاا
 عد استقاللها عن بريطانيا العامة ب

   بان تسهم  1791 – 1710في حين قبلت دول امريكا الجنوبية بعد استقاللها عن اسبانيا عام
 العامة لهذه الدولة في دفع الديون 



 

  لمعرفة النصليب اللذي تتحملله اللدول المتنلايل اليهلا مل   00فيرجع اليها  00 وجود اتفاقاتاما عند

 اعفائها م  ذلك  00 الديون العامة او

  الدول التي  مع 1491- 1490مثالها فقد اعفت المعاهدات التي عقدها االتحاد السوفيتي من عام
  (،بولونيا،استوانيا،لتوانيا،لتيوفيافنلندا )انفصلت عن روسيا القيصرية من الديون العامة الروسية

  تحمل النصيب الكامل الاذي يعاود لا ر   1497بينما قبلت كندا بمقتضى االتفاق المعقود سنة
التااي انعقاادت عناادما كاناات هااذه المقاسعااة تحاات الساايادة  الجدياادة ماان الااديون العامااة البريطانيااة

 البريطانية

 يجااب ان  لااذي يسااتخدم لتحديااد النصاايب الااذيبخصااوص االسااا  ا 00 وللليه هنللاف اتفللاق فللي الللرأي 
 من الديون العامة التي اقترضتها الدولة المتنازلةتتحمله الدول المتنازل اليها 

   00وقد اتخذ البع 

  الن مساااحة االقلاايم ليساات مقياسااا حقيقيااا لقيمتااه  00وهااذا خاااس   00مساااحة االقلاايم مقياسااا
 االقتصادية والمالية

  الن هناا  اقااليم صاغيرة اهلاة بالساكان  00وهاذا خااس  ايضاا  00واتخذ الابع  عادد الساكان
 وتكاثرهم ليست دليل على ازدهار هذا الجزء 00وأخرى واسعة تفتقر الى السكان 

 
 يجب ان  00 على ان المعيار السليم الواجب اعتماده لتحديد نصيب االقليم المنفصل م  الديون العامة

الاى مجماوع الضارائب العاماة فاي  00يؤديها االقلايم المنفصال التي كان  00يستند الى نسبة الضرائب 

 الن الضرائب تمثل الدخل الحقيقي لإلقليم  00الدولة 

  كمعاهاادة  00وقااد اخااذت بهااذا المعيااار معاهاادات الصاالح بعااد الحاار  العالميااة االولااى

فرساااي وسااان جرمااان بالنساابة ل قاااليم التااي انتزعاات ماان امبراسوريااة النمسااا وألمانيااا 

 والمجر
 

 (االرشيف)اثر التغييرات االقليمية الجزئية في المحفوظات  0رابعا 

 00( السال )المتنازلةتقضي بوجو  انتقال المحفوظات من الدولة  00 القاعدة العامة المقررة 
 (الخل )المتنازل اليهاالى الدولة 

  00 الوثائق من كل نوع 00ويراد بالمحفوظات 

  القضائيةو العسكريةوالسجالت المتعلقة باإلدارة المدنية 
  المسحية والعقارية وسجالت االحوال المدنية 

 الوثائق االحصائية و المخططات وسندات الملكية 
  والرسومالخرائط 

  جميع المحفوظات ذات االهمية التاريخية 

 1471ا وديونهااا لعااام وقااد عرفاات اتفاقيااة فينااا لخالفااة الاادول فااي ممتلكااات الدولااة ومحفوظاتهاا 
  00منها والتي يمكن تقسيمها الى ثالثة اصناف (90)محفوظات الدولة في المادة 

 المحفوظات االدارية 

 المحفوظات التاريخية 

 المحفوظات السياسية 

 

 

 المحفوظات االدارية -2

الدوللة الخللف الاى  مل  الدوللة السللفبوجو  انتقال المحفوظاات االدارياة  00 القاعدة العامة  تقضي 

 في جميع حاالت خالفة الدول  00



  فوفقا للمعاهدات القديمة كانت المحفوظات  00وقد سبقت هذه القاعدة من وقت بعيد جدا
 تنتقل الى الدولة الخل  باعتبارها ادلة وسندات تمليك 

 فان جميع االدوات االدارية تنتقل من الدولة السل  الى  00 ففي حالة نقل جزء م  اقليم الدولة

وماان هنااا جاارت العااادة علااى ان يتاار  فااي االقلاايم جميااع المااواد المكتوبااة او  00الدولااة الخلاا  
 المرسومة او الفوتوغرافية الالزمة الستمرار حسن سير االدارة

 القاعلدة كلذلك تقضلي  فلان 00 اما في حالة الدوللة المسلتقلة حلديثا نتيجلة لتصلفية االسلتعمار

الاااى الدولاااة المساااتقلة (السللللف)بوجاااو  نقااال المحفوظاااات االدارياااة مااان الدولاااة االساااتعمارية

 (الخلف)حديثا

  بخصوص انهاء استعمار ليبيا 2590وقد تأكد هذا في قرار الجمعية العامة عام 

  ساجالت  ال سايما 00وكذلك حالة الجزائر فقد اعادت فرنسا اليها المحفوظات االدارية

 شية استقاللهاعاالحوال المدنية التي نقلتها من الجزائر 
 

 المحفوظات التاريخية -3

 الذي تتناوله خالفة الدول ومن كافة النواحي 00 تضم جميع الوثائق المتعلقة بتاريخ االقليم 

  والسياسية 

  واالقتصادية 

  والجغرافية 

  والثقافية 

  العسكرية 

تقضي بوجو  نقلها من الدولة السل  الى الدولة الخل   00 امل الدوليوالقاعدة العام المستقرة في التع 
 في جميع حاالت خالفة الدول 00

 بعد مفاوضات اساتمرت سانوات عديادة  التي اعادتها فرنسا بالجزائر مثالها المحفوظات المتعلقة
قبال مع الجزائر حيث اعادت جزءا هاما من المحفوظات المتصلة بتاريخ الجزائار مان فتارة ماا 

 1710االستعمار سنة 

 

 المحفوظات السياسية االستعمارية -2

    والتي تتصل  00خالل فترة االستعمار  00تضم الوثائق التي تتراكم لدى الدولة القائمة باإلدارة  

 لك الدولة تبالسلطة العليا  ل 

 او واليتها 

 او بسياستها االستعمارية بوجه عام في االقليم المعني 

كما تضم الوثائق المتعلقة بالعمليات العسكرية  التي تقلوم بهلا قلوات اللدول االسلتعمارية فلي االقلاليم  

  00الخاضعة الستعمارها 

  00والتي تتناول  

 اوعلى االقليم المعني  ابرام المعاهدات التي تسري 

  اإلقليم المعني العالقات الدبلوماسية بين الدولة القائمة باإلدارة ودولة ثالثة فيما يتعلق ب 

 ومحاضر االجتماعات السياسية المهمة 

 ووثائق االحزا  والهيئات السياسية المتعلقة باإلقليم المعني 

 والوثائق المتعلقة بحركات التحرر الوسني ونشاسها 
قبال  00علاى اخاذ جمياع هاذه الوثاائق  00في العادة تحرص الدولة االستعمارية القائماة بااإلدارة ساابقا  

  00القليم استقالل ا
  تمناع الدولاة االساتعمارية مان تساليم  00 بالمصللحةو بالسياسلةوهنا  اعتبارات كثيرة تتعلق

 الى الدولة المستقلة حديثا  00تلك الوثائق الكاشفة عن االدارة االستعمارية 



  00لذلك على الدولة المستقلة حديثا  

  ان تسوي المسالة عن سريق المفاوضات او 

  الوقت الذي تستطيع بعده االسالع على هذه الوثائقمرور ان تنتظر 
  تقضاي باان تصابح جمياع الوثاائق السياساية  00ألنه توجد في كل دول العالم تقريبا تشاريعات

 بعد فترة زمنية معينةبما فيها اكثر الوثائق سرية متاحة للجمهور  00العامة 

  تتناول انشطة سيادية بعاد انقضااءفإذا كان يحق قانونا ألي شخص ان يطلع على الوثائق التي 
 سنة  10سنة او  90سنة او  11 فترة

  ذات المصاالحة فاال يمكاان ان يكااون هناا  ساابب ياادعو الاى عاادم اعطاااء الدولاة المسااتقلة حااديثا

الحاق فاي الحصاول عليهاا فاي شاكل ميكاروفلم او نساخ  00 صل بإقليمهاتتوثائق المباشرة في 
 قتضاءوعلى نفقتها الخاصة عند اال 00مصورة 

  اسفرت عن موافقة فرنساا  1411-1419مثالها المفاوضات بين فرنسا والجزائر عام
 على تصوير محفوظاتها السيادية المتعلقة باستعمار الجزائر في افالم مجهرية 

 

 اثر التغييرات االقليمية الجزئية في نظام القانوني الداخلي  0خامسا 

 القاعدة العامة المقررة  

 التعامل الدولي 

 والقضاء الدولي 

 والقضاء الداخلي 
  قبال  00 عماال القانونياة الصاادرة مان دولاة االصالباأل 00هو عدم التزام الدولة المتنازل اليها

 التنازل سواء ما يتعلق منها 

  باإلدارة او 

  القضاء او 

  التشريع 
 وال يمكن نفاذها دون موافقتها  00بالنسبة للدول المتنازل اليها فهذه االعمال تبقى اجنبية 

 

 وقد تأكدت هذه القاعدة  في عدة احكام قضائية دولية وداخلية  

  والخاااص بإقصاااء  1497،1419منهااا قااراري محكمااة تحكاايم ساليساايا العليااا الصااادرين عااام
  0 الموظفين الذين عينتهم المانيا

  على عدم تنفيذ االحكام الصادرة من المحاكم االلمانية في  1414كما نصت معاهدة فرساي سنة

 11و  1419ا   1القضااايا المدنيااة والتجاريااة فااي االلاازا  واللااورين فااي الفتاارة الواقعااة بااين 
 إال بموافقة المحاكم الفرنسية 1417تشرين الثاني 

على نفاذ االعمال االدارية او التشريعية  00 فاق خاصبات 00وقد ترى الدول الخروج من هذه القاعدة  

 في الدولة الضامة او القضائية 

  وذلك بقيام الدولة االخيرة ورغاندرناشبخصوص مقاسعة  1411كما فعلت فرنسا مع الهند عام

اليهاا وترياد اقصااءه  بدفع تعوي  عادل لكل موظ  تم تعيينه قبال انتقاال مقاسعاة شااندرناغور
 قبل الوقت المناسب

تختلاا   واإلجااراءات ماان حيااث الزمااانفااي االقلاايم  المنضاام  ق قااوانين الدولااة الضااامة يااعلااى ان تطب 

 باختالف سبيعة موضوعها 
 بادون اجاراءات  00 النظاام الدساتوري والسياساي جارى تطبيقهاا فاوراذا هذه القوانين تخاص فإ

 لكيان الدولة لتعلقها باألسس العليا  00خاصة 

 فينبغاي اتخااذ اجاراء تشاريعي  00 اما اذا كانت من القوانين الخاصاة التاي تانظم مراكاز االفاراد
 قبل تطبيقها ليأخذ السكان علما بذلك 



  00يبقاى قاانون الدولاة المتنازلاة سااريا  00وقد جارى العمال علاى ان تكاون هناا  فتارة انتقاال 
 كامل سيادتها التشريعية 00 الناشئةو ا تباشر الدولة الضامة 00وبعد انقضائها 

 

 اثر التغييرات االقليمية الجزئية في جنسية السكان  0سادسا 

جنسايتهم  المنفصال ان يفقاد ساكان االقلايم 00 يترتاب علاى التغييار الجزئاي الاذي يصايب اقلايم دولاة ماا 

ة ساكان االقلايم بمجارد وياتم تغييار جنساي 00 جنسية الدولاة التاي ال اليهاا االقلايم اويكتسبو 00االصلية 

 ضمه لدولة اخرى او نشوء دولة جديدة
 00 وخللل ملدة معينلة 00 حق الخيلار 00المنفصل ان يمنح سكان االقليم  00 ان العادة جرت 

 اليها  اوبين اكتسا  جنسية الدولة التي انضمو 00بين البقاء على جنسيتهم القديمة 

  ومثالها ما نص على هذا الحق في معاهدات الصلح التي تلت الحر  العالمية االولى مثال اتفااق
 فرنسا وتركيا حول سكان لواء االسكندرونة الذي ضم الى تركيا

  ومن المعاهدات التي اخذت بحق الخيار بعد الحر  العالمية الثانية المعاهدة المعقودة بين فرنسا
 لسكان شاندرناغور التي انضمت الى الهندبالنسبة  1411والهند عام 

 

 الفرع الثاني 

 التغييرات التي تتناول كل مقومات الدولة فتؤدي الى يوالها

 يوال الدولة
 00يؤدي هذا النوع من التغييرات الى القضاء على استقالل الدولة وسيادتها ويتم ذلك  

 اما ع  طريق ضم دولة بالقوة الى دولة او دول اخرى  -اوال 

  روسيا والنمسا وبمثالها زوال دولة بولونيا نهاية القرن الثامن عشر عندما تقاسمتها روسيا 
 

 لتكوي  دولة جديدة بسيطة او مركبة  00ع  طريق اندماج دولتي  او اكثر -ثانيا

  1417دولة مصر وسوريا وتكوين الدولة العربية المتحدة عام زوال مثالها  
 

المغلوباة  ةحتاى اذا تمكنات الدولا 00بفعل غزو او استعمار خارجي  00 مؤقتا وقد يكون زوال الدولة  
عاادت 00سياسية او عسكرية او بمساعدة الغيار بوسائل  00على امرها من استعادة شخصيتها الدولية 

 واحتلت مركزها الدولي من جديد  الى سابق عهدها 

  1441الكويت بعد عام مثل 

 

 االثار المترتبة على يوال الدولة

 :يترتب على زوال الدولة اثار قانونية تقابل تلك التي اشرنا اليها بالنسبة للتغييرات االقليمية 

 

 بالنسبة للمعاهدات الدولية 0اوال 

 يجب التمييز بين  

 المعاهدات الشارعة و 

  المعاهدات التي يكون لشخصية عاقديها محل اعتبار 
 وال تنقضللي  00ة الضااامة او الجدياادة بصاافة عامااة تنتقاال الااى الدولاا 00 فالمعاهللدات الشللارعة

 ألنها ترمي الى مصلحة دولية عامة  00 بزوال الدولة

  1401-1744مثل اتفاقيات الهاي  

 معاهداتالاما المعاهدات المتصلة بإقليم الدولة الزائلة اتصاال مباشر ك 

 التي تنظم الحدود بين الدول او 

  المعاهدات التي تنظم المواصالت 



  او الضلامة  00فأنها تنتقل الى الدولة الجديدة  00المعاهدات التي تنظم شؤون االنهار الدولية

 لتعلقها به

  مثالهااا المعاهاادة المعقااودة بااين فرنسااا ودولااة الكونغااو التااي تضاامنت شاارس االولويااة فااي

والاذي انتقال الاى بلجيكاا عنادما ضامت اليهاا هاذه  00الرعاية في عاملة فرنسا باالكونغو 
 1407ولة سنة الد

الن زوال  00فااال تنتقاال الااى الدولااة الخلاا   00امااا المعاهاادات التااي يكااون مبناهااا االعتبااار الشخصااي  
ومن قبيال  00بالتالي تنقضي المعاهدة وال تنتقل الى الدولة الخل   00الدولة يؤدي الى زوال االعتبار 

 00هذه المعاهدات 

  والضمان والمعونة المتبادلة والحياد والتحكيمكمعاهدات التحال  /المعاهدات السياسية 

 كالمعاهدات االقتصادية والتجارية/والمعاهدات العقدية 

 ومعاهدات تسليم المجرمين 
 ت تكسا  معها حدوقد سارت على هذا المبدأ الواليات المتحدة االمريكية عندما ات 

 ا بجميع المعاهادات التاي اما الجمهورية العربية المتحدة سارت على خالف ذلك واعلنت التزامه
 ابرمتها مصر وسوريا وقضى بذلك دستورها

  (11)وقد اخذت اتفاقية فيينا لخالفة الدول في المعاهدات بهذا االتجاه وأشارت اليه بالمادة 

 

 بالنسبة لألموال والمحفوظات والديون 0ثانيا 

الااى الدولااة التااي  00خاصااة ماان عامااة و  00الزائلااة  بانتقااال امااوال الدولااة 00القاعاادة العامااة تقضااي  

  00 او الدولة الجديدة  ضمتها اليها
  مااع احتاارام الحقااوق الخاصااة التااي منحتهااا الدولااة الزائلااة لاابع  االفااراد والشااركات االجنبيااة

 الدولة تلك  بصورة قانونية على اقليم

   كما تنتقل اليها محفوظات الدولة الزائلة 
  وإنما تنتقل بكاملها الى ذمة الدولة التي خلفتها  00 بزوالهاتسقط  الدولة الزائلة فأنها الديون اما

 نتيجة مثل هذه القرو  00 وهذا ما تقضيه العدالة لما اصا  اقليم الدولة الزائلة من منافع 00

 


