أركان الدولة ثالث:
السكان ،اإلقليم والسيادة ،وسنركز في ھذه الورقة على اإلقليم كركن من أركان الدولة
أوال -تعريف اإلقليم :
ھو الحيز الجغرافي الذي تشغله الدولة ،أي ھو "المجال الذي تباشر في الدولة
سيادتھا" ،ويتكون ھذا اإلقليم من يابسة ،والفضاء الجوي الذي يعلو اإلقليم كامال ،وقد
يكون لھا إقليم مائي نھري -بحيرات )يشكل جزءا من الحدود أو يعبر اليابسة( أو
إقليم بحري  ،وقد تكون الدولة حبيسة ال تطل على بحر وال يمر أو يحدھا أي إقليم
مائي.
ويشكل اإلقليم بمساحته الجغرافية المجال الذي تستطيع الدولة من خالله ممارسة
سيادتھا وفقا للمفھوم الذي أقره القانون الدولي ) المجال المحتفظ له(  ،وليكون لھا
بعض السلطات في مناطق خارج حدود الدولة )المنطقة االقتصادية الخالصة وھي
حقوق تتلخص باالستكشاف واالستثمار ،أو في أعالي البحار من حيث حرية المالحة
واالستثمار المفتوحين للجميع(.

ثانيا -أفكار في نزاعات الحدود
ال يوجد حدود بدون حروب وال حروب بدون حد يتنازع عليه ،والحدود ھي مفھوم
عسكري ظھر عام  ،١٢١٣ليرسم بداية خطوط القتال.
بدأ استخدام المصطلح للداللة على الخط الفاصل بين الدول أو الوحدات السياسية منذ
عام  ،١٣٦٠وھي خط يدل على اإلرادة السياسية وموازين القوى بين الدول.
واالعتراف بالحدود ھو مؤشر ضمان السلم ،وطالما سادت مقولة أننا نصنع الحرب
من أجل سالم أفضل ،فالعالقة تظھر مع مكان الحدود في صنع ھذا السالم األفضل.
١

ثالثا -تعريف الحدود
يعرّف قاموس مصطلحات القانون الدولي الحدود على أنھا »:الخط الفاصل الذي تبدأ
أو تنتھي عنده أقاليم دول متجاورة« ،أي أنھا الخطوط التي تفصل إقليم الدولة عن
أقاليم الدول المجاورة لھا.
والحدود ھي خطوط طبيعية أو اصطناعية بين أقاليم مختلفة ھي دول في غالبيتھا،
وتأتي أھميتھا من حيث أنھا تشكل الحد الذي تبدأ فيه سيادة دولة على إقليمھا.

رابعا – نزاعات الحدود
قد يؤدي االختالف على الحدود إلى مجموعة من النزاعات :
-

نزاعات حول السيادة :ويقصد بھا االختالف لمن تكون السيادة على رقعة من
اليابسة أو على جزء من اإلقليم المائي ،ويكون ورائھا خالف يثور بين دولتين
أو أكثر اما بسبب الرغبة في التوسع و اما بسبب ظھور موارد معدنية ونفطية ،وتثور
ھذه النزاعات في كثير من األحيان بسبب حدود غير معترف بھا ناتجة عن الخالف على
إقليم محدد وليس فقط على الخط الفاصل.

-

نزاعات ترسيم الحدود :أي حول رسم الخط الذي يفصل بين دولتين ،أي
بشأن تعيين المسار الصحيح لخط الحدود بين بلدين جارين.

-

نزاعات حول إدارة الحدود ،وھي ال تقتصر فقط على النزاعات البرية بل
تمتد إلى النزاعات البحرية والجوية أيضا :ويقصد بھا الخالفات التي تحدث بين

الدول المتجاورة بشأن الحدود المشتركة بينھا.

٢

وتعد النزاعات المتعلقة بالحدود نزاعات قانونية وفق ما ذھبن إليه محكمة العدل
الدولية ألنھا تتعلق بقواعد القانون الدولي من حيث كونھا تتعلق بحدود ممارسة
السيادة على اإلقليم أو الخط محل الخالف ،وتؤسس النزاعات على الحدود على
االدعاءات المتعارضة بين الدول األطراف في النزاع حول حقوق كل منھا على
جزء من المناطق الحدودية.
ھذا يعتمد القضاة أو المحكمون الدوليون عادة عند النظر في النزاعات الحدودية
على ما يلي:
 -١وجود وثائق واضحة كالوثائق المتبادلة من مراسالت وغيرھا .
 -٢من ثم يتم االعتماد على مجموعة من الدالئل والمؤشرات مثل الخرائط
واإلحصاءات البشرية واإلدارة الواقعية للمنطقة التي يمكن أن تساھم في
تكوين ھذا الخط ،دون أن تكون بمثابة مؤشرات نھائية.
خامسا :تعيين الحدود
 (١ع َرف القانون الدولي تعيين الحدود على أنه:
العملية القانونية التي تھدف الى وصف خط الحدود في " "D'éliminationيقصد
بتحديد الحدود اتفاقية ثنائية تبين من خاللھا كيف يسير من نقطة إلى أخرى بين
دولتين ،سواء كان ذلك في اطار صك اتفاقية ،أو عبر مرسوم ،أو بموجب خريطة
يعتمدھا الطرفان .كما تعني اإلتفاق شفاھة أو كتابة على مكان وضع خط الحدود
 (٢طرق تعيين الحدود:
تعيين الحدود بصورة منفردة :تحدد دولة ما حدودھا بفصل إقليمھا عن المجالالدولي ،وھذا ما تقوم به الدول عادة فيما يتعلق بحدودھا البحرية ،وإن كان التعاقد
الدولي يحل شيئا ً فشيئا ً محل التصرف بإرادة منفردة .إال أن ھناك مبادئ عامة ال
يجوز تعيين الحدود بصورة تخالفھا ،مثال  :المعاھدات التي تنظم أوضاعا دائمة:
٣

وھي تلك المعاھدات التي تحدد النظام القانوني لمنطقة معينة مثل النظام القانوني
للمضايق الدولية أو البحر اإلقليمي والحياد .على أنه يشترط أن تكون إحدى الدول
األطراف في المعاھدة لھا سلطة إقليمية فيما يتعلق بھدف المعاھدة.
 التعيين االتفاقي للحدود :تقوم دول متجاورة بعقد اتفاقات ترسم حدودھا ،بصورةتنھي معھا غالبا ً نزاعات على أقاليم معينة.
 تعيين الحدود بطريقة قضائية أو عن طريق التحكيم الدولي :سواء محكمة العدلالدولية أو محكمة اعالي البحار أو محاكم التحكيم .
 (٣طرق ترسيم أو تخطيط الحدود:
مصطلح  "Démarcationيعبر عن تخطيط الحدود أو ترسيمھا ،ويكون بإحدى
الطرق األتية:
األخذ بالحدود التاريخية القديمة :وھذا ما حصل عند انفصال السويد عن النروجعام  ،١٩٠٥بعد انفصام عرى االتحاد الحقيقي الذي كان قائما ً بينھما ،وفي بعض
األحيان تحتفظ الدول الحديثة الوالدة بالحدود الداخلية القديمة ،كما حصل عند
انفصال دول أمريكا الالتينية إلى مجموعة من الدول.
 قد تختار بعض األقاليم حدوداً مصطنعة جديدة تفصل بينھا ،وھي خطوط وھمية،ويكون ذلك إما عن طريق إحداثيات فلكية وفق خطوط العرض والطول ،وإما عن
طريق إحداثيات ھندسية تتكون من خط مستقيم يصل بين نقطتين أو من قوس دائرة.
 اختيار حدود طبيعية جغرافية ،وھي من أكثر الطرق وضوحا ً وأقلھا إثارةلالعتراضات بين الدول.

من األمثلة على نزاعات الحدود:
٤

 -١النزاع الحدودي بين السودان وجنوب السودان ،والذي تشرف عليه لجنة
خبراء لحل ھذه النزاعات الحدودية.
 -٢النزاع البحري بين البحرين وقطر
 -٣النزاع الحدودي بين السعودية واليمن :في عام ١٩٣٤م اندلعت حرب قصيرة
بين السعودية واليمن ،وكان من نتاج ھذه الحرب انضمام نجران وجيزان
المدينتين اليمنيتين للسعودية  ،تم توقيع مذكرة تفاھم بين البلدين عام ،١٩٩٥
)معاھدة الطائف( ،ومعاھدة جدة لعام  .٢٠٠٠وأعمال البناء جدار عازل الذي
تقدر مسافته بـ ١٤٥٠كيلو متراً تغطي كامل السياج الحدودي اليمني/
السعودي قد بدأت عام .٢٠١٣
 -٤النزاع بين اليمن وأريتريا  :صدر حكم من محكمة تحكيم بشأن ترسيم الحدود
البحرية بين الجمھورية اليمنية واريتريا عام .١٩٩١
ويمكن العودة إلى موقع محكمة العدل الدولية ،موجز األحكام حيث يتوفر عدد
كبير من النزاعات المتعلقة بالحدود...

٥

وظيفة
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من الص فحة  ٤٢وحت ى الص فحة  ٨٢أمثل ة تم ت مناقش تھا ح ول منازع ات الح دود
البرية والبحرية  ،وھي تشكل امثلة يجب العودة إليھا وبعد القراءة تحديد مجموع ة
من الخالصات التي توصل إليھا الطالب ،خاص ة م ن حي ث طبيع ة القواع د القانوني ة
التي استندت إليھا المحكمة في ھذه األمثلة ،وما ھي األحكام التي جاءت بھا.
ھذا العمل موجود على الرابط :
http://bib.univoeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4323/1/%D8%AF%D9%88%D8%B1%
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