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Abstract: 

Arab countries have inherited some 
territorial and frontiers' disputes right after 
decolonisation or their independence. These 
conflicts affected badly their political, economic 
& social relations and even menaced their peace 
and security.The political settlement couldn't 
succeed in solving the problem so it was necessary 
to turn to international adjudication which was a 
success in the few submitted cases, particularly 
with the absence of the system within the Arab 
world.The main problematic of our research is to 
find out the reasons behind this success. Was the 
absence of Arab adjudication system the right 
reason? and if so, why Arab countries haven't 
created it?, Is this international adjudication 
system the only settling Arab territorial and 
frontiers conflicts means awaiting the creation of a 
proper Arab one?We concluded that Arab 
adjudication system is necessary (at least an 
international Arab Court) for the settlement of 
their disputes including numerous territorial and 
frontiers' disputes waiting for solution. The 
creation of such a system will help the Arab 
league to find solutions for all legal problems 
arising within it and avoiding the use of the 
international political and adjudication system. 
While waiting for the creation of such a system 
within the Arab World, all Arab disputes are to be 
treated solely by the international adjudication 
system. 

 
  :ملخص 

ورثت الدول العربية عدة منازعات حدودية واقليمية      
وبقيت هذه املنازعات تؤثر على . بعد أن ختلصت من االستعمار

احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية هلذه الدول، حىت 
دد االمن والسلم العربيني فشلت التسوية السياسية .أصبحت 

ات، مما تطلب اللجوء إىل هلذه املنازعات يف العديد من املر 
لكن يف ظل غياب أجهزة حتاكم عريب، . التسوية التحاكمية

ألسباب متعددة، كان ال بد من اللجوء إىل أجهزة التحاكم 
الدولية اليت جنحت يف كل املنازعات احلدودية واالقليمية العربية 

وكانت اشكالية البحث هي سبب .اليت عرضت عليها رغم قلتها
هل غياب أجهزة حتاكم عربية كانت دافعا . الدويل جناح التحاكم

هلذا النجاح؟ وإذا كان هذا هو الدافع ، فلماذا مل تنصب أجهزة 
حتاكم عربية؟ وهل اللجوء إىل التحاكم الدويل، مع هذا الغياب، 

  يبقى البديل املؤقت الوحيد يف انتظار وجود أجهزة حتاكم عربية؟
اء هيئات حتاكم كانت نتائج البحث هي ضرورة انش    

لتسوية املنازعات العربية، ) حمكمة عدل عربية على األقل(عربية
كما أن . ومنها املنازعات احلدودية واالقليمية املرتاكمة واملتعددة

انشاء هذه اهليئات سيساعد جامعة الدول العربية يف حل أي نزاع 
ة قانوين يطرح عليها وجتنب اللجوء إىل اهليئات الدولية، السياسي

ويف انتظار ذلك يبقى اللجوء إىل التحاكم الدويل . والتحاكمية
  .بديال وحيدا ومؤقتا يقي الدول العربية أي نزاع قد ال يعرف مداه

  

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلقليميةالتحاكم الدولي كبديل مؤقت للتحاكم العربي في تسوية المنازعات الحدودية و 

- 210-   
 

  مقدمة

خية،        تار جذور ا ل منازعات و عديدة، واقليمية حدودية منازعات ي العر الواقع عرف

تدا ولدت ، جن ستعمار ول ا باسب س انت واقتصادية، واجتماعية واقتصادية سياسية عيات

اليوم ي العر العالم ده ش الذي املتأزم   .الوضع

    ،
ً
ا ضرور

ً
أمرا عت ية العر قليمية و دودية ا للمنازعات السلمية ة سو ال أن شك ال

دون املنازعات من النوع ذا بقاء يمثلھ قد ما إ بالنظر فقط س حسنل دد خطورة من حل

دون املنازعات ذه بقاء استمرار ألن
ً
أيضا وإنما املتجاورة، ية العر الدول ن ب ا واستقرار العالقات

من د املز إحداث ب س ت أن يمكن معقدة قانونية مشكالت إ الوقت مرور مع يؤدي قد ة سو

املعنية الدول ن ب املتبادلة العالقات ور الدوليةوالر . التد للعالقات العام التطور صائص اصد

طرق إ أت املتنازعة الدول أن يالحظ أن يمكنھ قليمية و دودية ا باملنازعات يتعلق فيما

إ وء ال ن ب ساليب تلك أو الطرق ذه وتفاوتت املنازعات، ذه ة سو أجل من ش وأساليب

 
ً
بدءا الدبلوماسية، أو السياسية الوسائل

ً
ومرورا املباشرة، غ أو املباشرة ا م سواء املفاوضات، من

ثالث طرف تدخل خالل من تتم ال ة سو لل املختلفة ال )third- party settlement(باألش
تتمثل ال القانونية بالوسائل اًء وان والوساطة، ميدة ا شقيھاملسا ، الدو التحاكم

ي والقضا   .التحكي

ة      سو ال إ وء ال عند ا ا م تراوح بقيت ية العر قليمية و دودية ا املنازعات لكن

توترات خلق ما و و االت، ا معظم فاشال ان ة سو ال من النوع ذا ألن اع، لل السياسية

التحاكمية ة سو ال إ وء ال تم لو ا تفاد يمكن ان ية أجن وتدخالت ة ذهفمعظم)1(.عسكر

السياسية ة سو ال فشل رغم تحاكمية ة سو بدون بقيت غياب. املنازعات إ عود ذلك ب والس

ية عر تحاكمية ات الذي. ج ، الدو للتحاكم ا ف الفضل ان ف ا سو تمت ال القليلة اعات ال أما

قضائية محكمة أو تحكيم محكمة من سواء دود، ا عد أ إ ا سو   . ن

التحاكم        وفشل الدو التحاكم نجاح ب س البحث ذا املطروحة الية ش إن

ي ب. العر الس ان وإذا أخرى؟ عوامل ناك أم الرئ ب الس و ي عر تحاكم ات ج غياب ل

إ وء ال تفادي ا يمكن ان قائمة ية عر تحاكم يئات غياب ب س و فما ا، غيا مرتبطا

يكونالتحا مؤقت، ديل و وحيد كخيار ة، م ضرورة الدو التحاكم إ وء ال ل و ؟ الدو كم

ية؟ عر تحاكم يئات ب تنص انتظار من بدال ة، سو ال آمنا   مالذا

موقف     بمعرفة جوانبھ جميع من باملوضوع حاطة تقت ساؤالت ال ذه ع جابة إن

ال التحاكم من ية العر أدتالدول ال سباب و ي عر تحاكم ات ج شاء ا الفشل أسباب ثم ، دو
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ا، قل رغم عليھ، املعروضة ية العر قليمية و دودية ا املنازعات ة سو الدو التحاكم نجاح إ

كأحسن الغائب ي العر للتحاكم مؤقت كبديل الدو التحاكم إ وء ال ع تج ال الدوافع ا وأخ

اعا ال لتفادي   .لسبل

ول  الدو: املطلب التحاكم من ية العر الدول   .موقف

التحكيم من املوقف معرفة الدو التحاكم من ية العر الدول موقف دراسة تقت

الدو والقضاء   .الدو

ول  الدو: الفرع التحكيم من   .املوقف

التحاكمي     ة سو ال شقي أحد الدو التحكيم الدوليةعد للمنازعات التحكيم. ة حتل و

دودية ا واملنازعات عامة بصفة الدولية املنازعات ة سو ب يتعلق فيما خاصة مية أ الدو

قليمية خاصةو منازعات. بصفة ة سو الدو التحكيم يلعبھ الذي الدور مدى ع
ً
وتدليال

، ة بحر أو ة بر حدودا انت سواء الدولية دود قدفلا الدو التحكيم بأن القول املبالغة من س

دود ا بمنازعات ديث ا العصر وتطوره شأتھ حيث من  .ارتبط

املالحظة     وءوولعل ال عن ية العر الدول عزوف املقام ذا ا نفس تفرض ال

الدو التحكيم الدول)2(.إ املنازعات ع ينطبق الوصف ذا ان ينطبقوإذا فإنھ عامة، بصفة ية

دودية ا املنازعات ع قليميةأك ية)3(.و العر الدول معظم أن العزوف ذا أسباب ن ب ومن

ختياري ، الدو التحكيم فيھ ر ازد الذي الوقت لالستعمار خاضعة جباري انت ايةو مع ،

ن العشر القرن داية و عشر التاسع   . القرن

يةوإذا     العر الدول فشل بخصوص املطروح السؤال فإن راتھ، م لھ العزوف ذا ان

دودية ا ا منازعا ة قليميةسو املنظماتو إطار الدولقليمية، جامعة ا رأس وع ية العر

سيا از كج ية املادة. العر لنص وفقا ا م العديد ة سو عا ذر فشال امعة ا فشلت فقد

اا ميثاق من   )4(.امسة

ي الثا الدو: الفرع القضاء من   .املوقف

الدولية العدل ومحكمة الدو للعدل الدائمة املحكمة ن ب املجال ذا التمي   .يمكن

الدو: أوال للعدل الدائمة املحكمة من  املوقف

سلبيا موقفا الدو للعدل الدائمة املحكمة من ية العر الدول موقف طولان ع

ط دودية. ا ا منازعات ا بي ومن املنازعات، مختلف ة سو ل املحكمة ذه باختصاص يقبل فلم
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املادة من الثانية الفقرة لنص طبقا والعراق مصر ما فقط ن دولت إال قليمية، النظام36و من

للمحكمة بحيث. سا املحكمة، د ع اية و بتحفظات، ان القبول ذا يدخللكن لم

ما عل التصديق لعدم النفاذ ح ما ح ي)5(.تصر عر اقلي أو حدودي نزاع أي عرض لم لذلك

سنة ا شار اس رأيا املحكمة فيھ أصدرت واحد نزاع ناء باست املحكمة، ع أحد1925خالص ان ،

املوصل بقضية عرف ما و و العراق، ية عر دولة ال )6(.أطرافھ املوقف ذا عليھلكن كم ا يمكن

خر و ون ي قد الدي العامل أن كما مستعمرة، آنذاك انت ية العر الدول معظم ون ل باإلطالق،

املوقف ذا   )7(.وراء

الدولية: ثانيا العدل محكمة من  املوقف

ا الختصاص وفقا الدولية العدل محكمة أمام للتقا ية العر الدول استعداد عد

املادةطبقلزامي من الثانية الفقرة ا36لنص نظام نوعسامن نطاق يتعد لم شما، مح

باليد اليم اليد قدمتھ ما جاع اس ا يمك تحفظات مع ولكن ا، عض قبول أو املنازعات من واحد

سرى    )8(.ال

املادة من و للفقرة وفقا ختصاص قبول يخص فيما النظام36أما سامن

ميثاق)9(للمحكمة ا عل املنصوص املسائل بمقت املحكمة ع اع ال عرض سمح وال مم،

خاص باتفاق أو تفاقيات و دات املعا أو الواقع )Compromis(املتحدة فإن اع، ال طر ن ب

أن ذلك تفاقيات، و دات املعا وفق القبول من ية العر الدول نفور يؤكد يةالعم العر الدول

ا عل توقع ال باألطراف ا معرف لعدم ما ر ختصاص من النوع ذا النوع. تتجنب ذا أن كما

شوب ض يف خاص اتفاق بموجب املحكمة إ وء ال أن ن ح عد، اع ال شوب عدم ض يف

مقاضاتھ يتم الذي الطرف معرفة ثم أوال، اع سم. ال اص ا تفاق أن املسائلكما بإدراج ح

تفاقيات و دات املعا وفق ختصاص قبول عكس بدقة ا سو ال. املطلوب اص ا تفاق أن كما

ول  املعيار وفق ا إل وء ال عكس املحكمة أمام ور الظ عدم فكرة محكمة)10(يطرح ع عرضت

سنة ح خاص اتفاق بمقت قضايا سع الدولية انت1994العدل ا، م ية العر الدول حصة

فقط ن ت اقض بحتةأطراف ية حول)11(عر س وتو يا لي ن ب البحري دودي ا اع ال قضية

سنة القاري سنة1982متداد ا ف الفصل وتم املسائل)12(1985، عض وقضية نقليمية، ب

سنة ن والبحر سنة)13(1991قطر ا ف الفصل   .2001وتم

أن دوديةورغم ا املنازعات من العديد ة سو فعال دور ا ل قليميةاملحكمة و

ادات ج من العديد بلورة ع ذلك وتأث الزمن، بمرور ا سب اك ال الواسعة ة التجر بموجب

اتفاقية ا أغل ت تب املجال، ذا العرمموالقواعد الدول حذر أن إال البحار، لقانون يةاملتحدة

م أمام خصوصا ر، م لھ س ل حذر و و خاص، اتفاق بموجب ولو مستمرا، بقي ا إل وء ال من
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دودية ا اعات قليميةال ةو خط نتائج إ املرات من الكث وأدى ا معت عد الذي ية العر

ة مس نزاعات إ أحيانا املحكمة. وصلت ا إل توصلت ال النتائج ون ست ما اعور ال ة سو

سنة البحر ا2001القطري م املتحفظ ي العر واملوقف املحكمة تجاه وك الش ل ل تز   .بادرة

ي الثا ي: املطلب عر تحاكم از ج شاء ا ية العر الدول فشل   أسباب

املتوصل      يجة والن ، الدو التحاكم من ية العر الدول موقف حول السابقة نا دراس عد

ةإل تجر وجود وح ذلك، التحكم وقدرة القانونية انية م رغم إليھ، وء ال من ا تحفظ من ا

، البحر القطري أو ، التو اللي اع ال بذلك، طراف ل ورضا ا إل املتوصل سنة ا نتائجھ

الدولي العدل محكمة أمام فيھ طرفا الدول إحدى انت ال اعات ال ح املحاكم)14(ةأو أمام أو ،

و)15(التحكيمية و لذلك، بديل إ وء ال ية العر الدول ع املفروض، من بل املتوقع، من ان ،

محاوالت وجود رغم ذلك، عكس أكد العم الواقع أن إال بحتة، ية عر تحاكم يئات شاء ا محاولة

ا ن ب تحاكم ة كج ية عر عدل محكمة شاء ا تمثلت يةعديدة العر الفشل. لدول أسباب فما

الواقع؟ أرض ع دف ال ذا   تحقيق

إ    التطرق يجدر ية، عر عدل محكمة شاء ا ية العر الدول فشل أسباب معرفة قبل

ذا تمت ال لذلكطار املحاوالت للوصول املستمرة طوات   .وا

ول  عد: الفرع محكمة شاء إل املبذولة ود يةا عر   ل

سنة ية العر الدول جامعة ا1945شأت ل ع تا تحاك از ج أي ن. دون إ يتم ولم

املادة ا عل املنصوص ية العر العدل محكمة شاء شاء19إ إ ع عاما ن ست مرور رغم ا ميثاق من

امعة   .ا

أول       اتجاه ناك ف ية، عر عدل محكمة شاء ا بخصوص راء يرىاختلفت الغالب، و و ،

ببدائل الفكرة عوض أن ع شاء، فكرة عن التخ بضرورة نادى ي ثا واتجاه شاء، ضرورة

ة سو بال خاص ول بروتو اق ا مع ، الدو والتحكيم ميدة ا واملسا والوساطة التحقيق مثل

امعة ا بميثاق ية العر   )16(.السلمية

محكم شاء ا التفك سنةبدأ من بدءا ية عر عدل السياسية1950ة نة ال اطار

املادة نص تفعيل اطار امعة ا امليثاق19ملجلس أثناء) 17.(من املحكمة شاء فكرة ت أث فقد

ل ابر قتصادي والتعاون ك املش الدفاع دة معا مشروع حول تمت ال وتقدم. 1950املناقشات

بتا ي اللبنا خالوفد ل11ر املحكمة1950ابر شاء ا موضوع إلدراج امعة ل العام ن م إ احا اق

سا النظام مشروع إلعداد خاصة نة ن عي اح اق مع امعة، ا مجلس عمال جدول

القادمة دورتھ امعة ا مجلس ع عرض   )18(.للمحكمة
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بتار توصية السياسية نة ال أصدرت ل13خوفعال، ثالثية1950أبر نة شكيل )19(ب

دورتھ امعة ا مجلس ع ا ر تقر الثالثية نة ال عرضت حيث تم، ما و و املشروع، إلعداد

سنة ن والعشر ادية وطبيعة1954ا املحكمة اختصاص العالقة املسائل عض يضاح اس طلب مع

س ما شاء بإ سمح أو بحتة قضائية ل قراراتاملحكمة تنفيذ وكيفية الوط القاي بنظام

املحكمة ا. واوامر مالحظا إلبداء عضاء الدول إ يضاحات طلب احالة أول. وتم اعداد وتم

سنة ن املنعقدت ن الدورت إ واحيل سا للنظام   )20(.1964و1963مشروع

فيھ النظر تأجيل تم العرب القادة ع املشروع عرض املشروعوعند لكن أخرى، دورة إ

اجراء محاولة رغم املحكمة شاء وا يتما امعة ا ميثاق عديل ضرورة لوجود انھ م يراوح بقي

سنة التعديل سنة. 1981ذا ح عليھ و ما ع ال ا امعة1994واستمر ا مجلس قرر حيث ،

دورتھ مشرو 102املنعقد بإعداد العامة مانة ليف دورةت ع وعرضھ املحكمة شاء إل امل مت ع

ن. 1995 حد إ يتم لم ذلك   )21(.لكن

ي الثا ية: الفرع عر عدل محكمة شاء ا الفشل   أسباب

ا م املحكمة، شاء إ الفشل إ أدت أسباب عدة   :ناك

عام:  أوال بوجھ التقا عملية من ية العر الدول   تردد

أ لدى عام اعتقاد القضاءسود إ وء ال أن السواء ع والداخ الدو املجتمع عضاء

ع العمل يجب لذلك الدعوى، أطراف ن ب العالقات ع يؤثر أن يمكن ودي غ تصرفا ل ش

املتاحة خرى السلمية ة سو ال وسائل إ وء بال ان م قدر   )22(.تفاديھ

أ    ية العر الدول ع الفكرة ذه اوتصدق غ من اتخذتھ. ك الذي املوقف ذا ؤكد و

ما بي دودي ا اع ال لعرض الدولية العدل محكمة إ ة خ ذه وء يجة ن قطر تجاه ن البحر

واحد طرف وء. من ال أن إال املحكمة، تلك بواسطة اع ال ة سو ع املبدئية ن البحر موافقة فرغم

خل املحكمة إ لقطر قطرنفرادي إ التوجھ ن البحر رفض يجتھ ن انت ن الدولت ن ب حادا توترا ق

سنة لي ا التعاون مجلس دول اجتماع من. 1996للمشاركة ي العر املوقف ذا ل ون ي ما ور

خرى البدائل وجدت لو ينا ون سي ان املوقف ذا لكن خية، والتار ية الدي أسبابھ التقا

السلمية ة سو خرى،لل الوسائل ذه ح أنھ يؤكد الواقع لكن را، ظا أثرا ا ل ان و ا، ل قا طر

يئات شاء ا السرعة يجعل مما مرضية، نتائج ا ل تكن لم ميدة، ا واملسا والتوفيق الوساطة

التحكم يمكن حيث ية، العر العدل محكمة خصوصا ضروري، من أك أمر ية عر تحاكم

و  الدوختصاص التحاكم يئات بخصوص مطروحة انت ال التحفظات ل وتفادي جراءات

ا قضا وانتخاب القانونية ا ونصوص ا قواعد وضع املشاركة   .كعدم
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ا: ثانيا شا ا السياسية رادة   غياب

تجاه      التحفظات تجنب عن تب ي وما ية العر املحكمة شاء ا العملية مية رغم

الدو حاليا( التحاكم رة م غ ا أ رغم)ولو ية، عر عدل محكمة شاء ا رادة غياب أن إال ،

ية، العر املنازعات من العديد ة سو ة ع ر يقف زال ما املحكمة، ذه ا تحقق ال املزايا

قليمية و دودية ا املنازعات النية. خصوصا توفر قل-فرغم ع ا خالل -نظر من ا شا ا

سنوات ساسية ا ألنظم لة الطو ات تؤجل)23(1995و1951،1965،1973،1990التحض أنھ إال

ولة مج تبقى ألسباب ا مجلس. دراس علة عرض و سا النظام اعداد من اء ن يتم فعندما

جدي ب س دون أخرى دورة إ تأجيلھ يتم ية، العر الدول أ. جامعة منحكما تج تمام عدم ن

من عا مستوى ع سوا ل ن مسؤول إ أو أصال، باملوضوع تمة م غ ات جوانبھ ل ب املوضوع

والكفاءة   )24(.التخصص

طراف     مراعاة دون ا خاص ملشروع ية عر دولة ل تصور حد إ ختالف وصل كما

خ نوع من تحفظات وإدراج خرى، ية ،العر سا النظام مشروع ع السعودي التحفظ اص،

باملشروع ي املبد ا قبول أن. رغم التحفظ ذا لوالية" ومضمون السعودية ية العر اململكة قبول

الكتاب املحكمةمع حكم يتعارض ال بأن مشروطا ا ف طرفا تكون قضية اية املحكمة

ك)25("والسنة بعدة مس اململكة من يجعل ما و و إن، املحكمة، ع يطرح نزاع أي من محتمل طرف

املادة أن خصوصا ا، شاؤ ا تفضل21تم املحكمة أن ع ينص ا ل سا النظام مشروع " من

، وقواعده الدو القانون ومبادئ امھ، وأح امعة ا ميثاق ملبادئ وفقا ا عل عرض ال القضايا

  : وتطبق

صراح-1 ا ف املع أوالقواعد الثنائية تفاقيات ا تتضم وال املتنازعة، طراف قبل من ة

ا بي مة امل طراف   .املتعددة

ا- 2 ام واح سالمية عة الشر   ..."مبادئ

القانونية    القواعد ت تب ورة املذ والعرفية(فاملادة عة) تفاقية الشر مبادئ قبل

ون. سالمية ي أن بعد املس غ حسبومن اململكة ترتضيھ الذي كم ا مع متعارضا املحكمة حكم

إ وء بال رضا ناك ان ولو ح كم ا تنفيذ عدم و أخرى الية اش أمام ون ن ا وحي ا، تحفظ

  )26(.املحكمة

القانونية: ثالثا ة سو ال إ وء ال ة التجر   .نقص
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متحفظ انت ية العر الدول فإن تفصيلھ، سبق الدوكما التحاكم إ وء ال من جدا ة

قية فر وح ة سيو و ية الالتي ا أمر ودول ية ور الدول عكس والقضاء، التحكيم . بنوعيھ،

الدول  كبقية مستقـر ي قضا از ج شاء إل سابقة تقاليد ناك تكن لم وم)27(لذلك مف مر أن ولو ،

عاش ال خية التار بالظروف الديالرتباطھ العامل إ إضافة ية، العر الدول   .ا

عا السيادة: را بفكرة املفرط   .التمسك

وما لة، طو ملدة ستعمار خصوصا ية، العر الدول ا عاش ال خية التار بالظروف ارتباطا

تحصلت أن عد السيادة وم مف تجاه مفرطة حساسية ا ل انت ية العر الدول فإن ا، شعو خلفھ

اع صم. استقالل ا ف ا، غ طرف من ة سو لل قابلة غ ا منازعا ل أن رأت أن الواقع ان ف

واحد آن كم ل)28(.وا وتنازل يتما واحد، ي عر تحاك از ج شاء ا ان باإلم يكن لم لذلك

از ا ذا لصا ا سياد من جزء ع ية عر و. دولة متصورا تجاه ذا ان مھوإذا تف مكن

أن مادام موحد تحاك از ج تجاه طالق ع مقبول غ فإنھ ية، العر السياسية زة ج مختلف

الفيصل طرف ل من املقدمة ثبات فأدلة سياسية، ست ول قانونية بوسائل تتم ة سو ال

السياسية املواقف ست ول املجال   .ذا

الثالث كب: املطلب الدو يالتحاكم العر للتحاكم مؤقت   ديل

غياب    ب(ظل غي املنازعات) أو ا م أ ومن ية، العر اعات ال ة سو ل ي عر تحاك از ج

رغم ، الدو التحاكم إ وء بال ا ل متنفسا ية العر الدول عض وجدت قليمية، و دودية ا

وقات من وقت ھ تجا سادت ال   .التحفظات

ال    قلة عورغم طرحت ال قليمية و دودية ا باملنازعات املتعلقة ية العر قضايا

ا إل توصل ال ام ح ا ف طراف ية العر الدول وارتضت ا سو ن أنھ إال ، الدو . التحاكم

املطروحة املنازعات ة سو ن وكيف ؟ الدو التحاكم إ ية العر الدول وء أسباب فما

؟عل   يھ

ة    سو ونجاحھ الدو التحاكم إ ية العر الدول عض وء أسباب ن ب من إن

قليمية و دودية ا ا   : منازعا

ول  ي: الفرع عر تحاكمي از ج   غياب

از    ج غياب ظل ي العر للتحاكم كبديل الدو التحاكم إ ية العر الدول عض أت

مؤق أو دائم ي عر الدول. تتحاكم ذه وصول عدم با س انت ا ف التفصيل سبق ال فاألسباب

خصوصا ا، بي نزاع أي ة سو ل ية العر الدول ل إليھ تتجھ موحد از ج شاء إل مناسبة أرضية إ
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نزاع ناك و إال ن متجاورت ن ت عر ن دولت نجد اد ن ال حيث ة، الكث قليمية و دودية ا اعات ال

أ ماحدودي بي ض املف وار ا حسن دد بري، أو بحري ما، بي إقلي خية. و التار سباب انت وإن

بالدرجة ا ف ب س امل ية العر الدول انت أخرى عوامل وجود من يمنع ال لكن ا، ف ب الس

  .و

بالغرض    يفي موحد ي عر تحاك از ج وجود يتطلب املنازعات من النوع ذا ة ك إن

از ل شري ال شكيل ال ا م ، دو تحاكم از ج إ وء ال عن تب ت سلبيات عدة من قي و شود امل

املطبق والقانون ن الدولي ن شار واملس ن للمحام املمنوحة ظة البا القضائية ف واملصار الدو

ه وغ اع ال الفصل ومدة املعقدة القضائية جراءات لو...و ا تفاد يمكن ان السلبيات ذه ل ف

ات ج ا ف وقعت ال السلبيات ومجانبة البداية من فيھ التحكم يمكن ي عر تحاكم از ج شاء ا تم

العر الدول ن ب كة املش العوامل مع خاصة ة، مشا دولية أو اقليمية والدينتحاكمية اللغة ية

ك املش واملص وار   .وا

ي الثا دولية: الفرع تحاكمية يئات أمام ية عر تحاكمية سوابق   .وجود

قليمية    و دودية ا ا منازعا ة سو ل الدو التحاكم إ ية العر الدول عض وء لعل

ا(  قل ورض) رغم ة سو ال عملية التحاكم من النوع ذا نجاح او اقتناع مع ا، طراف ل ا

وء ال بأن واقتنعت ية العر الدول عض لدى الثقة من نوعا خلق ما و و ا، إل توصلت ال ام باألح

سبق كما ھ شو ال السلبيات رغم اع ال ة سو ل ق طر وأقصر وسيلة أفضل الدو التحاكم إ

الوسيلة. تفصيلھ ر ت الغاية فكرة أن يبدو ذهلكن مثل ية العر الدول لبعض نافعة انت

االت   .ا

ة      سو إ ية العر الدول عض أت أن ان ف اكم، ت بدأت النجاح ذا ع مثلة ولعل

الدو التحاكم ق طر عن قليمية و دودية ا ا ي. منازعا فيما ا عض   :ونفصل

الدولية: أوال العدل محكمة أمام  :املنازعات

وارتضت ما ف الفصل تم يان، عر حدوديان نزاعان الدولية العدل محكمة ع طرحت

ونفذتھ كم با الدول   .ذه

القاري -1 رف ا حول التو اللي اع  )29(ال

نظرا ما، بي القاري رف ا منطقة تحديد عملية حول اللي التو الف ا أسباب عود

ا ذه ا تتمتع ال وات كاللل يرات وت تأكد والذي ن الدولت ن ب عارضا خلق مما ملنطقة،

ما   .م
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سم د الدولية العدل محكمة ع ما نزاع الطرفان خاص1978عرض اتفاق اتفاق(بموجب

  ).1977جوان10

سنة     إ عود خية تار حقوقا ا ل أن س تو خط1968ادعت ع عتمد حقوق و ،

عـادســــ دولة  L’équidistanceــاوي ف وجغرافية، اقتصادية ذلك ا أسانيد وأن ،

املوارد إال ا أمام يبق ولم ول، الب خاصة والباطنية، واملعدنية الزراعية املوارد حيث من ة فق

ا عل املتنازع املناطق املتوفرة السمكية وة ال املتمثلة ة ر. البحر امل فتتمثلأما غرافية ا ات

البحار أعماق وقياس رض س تضار ل ي (ش وجود). الباتيم ن تب ال ش ذه دراسة خالل فمن

القاري  رف وا للمنطقة اصة ا الظروف ن ب قتصادية. عالقة رات امل أن يا لي ادعت نما ب

القاري  رف ا لتحديد عامال ست عدم. ل أكدت ستكشافات أن باركما ولية ب موارد وجود

ا عل املتنازع املناطق ا. املحفورة شأ الدراسات فأكدت يولوجية وا غرافية ا رات امل عن أما

اتجاه ذات شماال تقع ة قار حافة خلق والذي الشمال، باتجاه ان رضية القشرة تمزق مسار أن

ي لم. غر الالحقة غرافية ا التطورات أن الوضعيةكما من   )30(.غ

اتفاقية     مشروع وفق ون ي إنما القضية الفصل أن قناعة إ املحكمة ووصلت

اي يقو العدالة) 1982(مون   )31(.ومبادئ

ن -2 والبحر قطر ن ب دودية ا واملسائل البحري التحديد   )32(.قضية

الدولي العدل محكمة ع دودي ا ما نزاع وقطر ن البحر سنةطرحت موضوع. 1991ة ان و

حوار ـــــزر جـ و اع ال محل الثالث زر ا ع بالسيادة دولة ل أحقية حول يدور اع  Hawarال
ارة الز ـــة ــــــ ـــان Zubaraومنطقــــ جنـــ ــــــرة   )Janan .)33وجز

املجموعة ذه ع ا أحقي لتأكيد رات امل من مجموعة ع دولة ل ناعتمدت ب ومن زر، ا من

غرا ا ر وامل التار ر وامل الفعلية واملمارسة حوزتھ ما ل ل ر م رات امل   .ذه

شاطات       ال أن وجدت ا أل ارة الز منطقة ع ا بأحقي البحر دعاء املحكمة رفضت

قرصنة عملية عن عبارة ا ل املنطقة ذه ع عائـلة،Activitypiracyاملمارسة النعيـ"ألن

ن" للبحر ارة–املوالية الز ع سلطة ا ل ان من-وال الرغم وع ن للبحر ا خدما تؤدي انت

ن البحر باسم سلطة أي ا عل يمارسوا لم املحكمة. ذلك رفضت فقد حوار جزر بخصوص أما

سنة طانيا بر حكم قبلت ة خ ذه ألن ة القطر ن، 1939دعاءات للبحر زر ا ذه أن أقر الذي

ارتضياه قد ن الطرف ألن ، تحكي حكم بمثابة عت ي يطا ال كم ا ذا أن املحكمة ت اعت حيث

جزر زر ا ذه فإن لذلك ، خ التار ذلك منذ ساس ذا ع ما بي لرسائل تبادل ناك ان و

ة ستعمار شاطات ال ر م ع بناء ية يم( بحر يطا ال ستعمار مخلفات رة). ن جز بخصوص أما
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الذكر السالف ي يطا ال املحكم حكم إ نادا اس ا عل قطر بأحقية املحكمة حكمت فقد حكم(جنان

طانيا) 1939 بر أن رغم جنان رة جز دون حوار ع بالسيادة ن البحر خص قد كم ا ذا أن مادام

ا اف باع مر استدراك سنةحاولت أيضا جنان ع ن البحر   )34(.1993سيادة

الدو: ثانيا التحكيم أمام   .املنازعات

السودانية أب قضية ا سو الدو التحكيم ن حدودية قضية ر أش   .لعل

تمتد السودان، وجنوب شمال ن ب دود ا ع تقع و بالنفط، غنية أب منطقة عت

كردفان غرب والي الغزالداخل بحر عام. وشمال منذ املقرر من ان املنطقة2005و تخضع أن

السودان وجنوب شمال ن اكمت ا ن ت ا طرف من ك املش كم ال. ل لية رب ا وخالل

ن ب ة الف خالل البالد 2005و1983مزقت
ً
بدال للقتال ن املحلي ان الس استعمال إ الطرفان أ ،

م   . ع

عامنص استفتاء إجراء ع أب ول بالشمال2011وتو إما لتحاق أب بموجبھ تقرر

ن ا ذلك إ كة املش دارة وإقرار نوب، با العائدات. أو تقاسم كيفية ول وتو ال يحدد كما

تأكي إ باإلضافة السودان جنوب ومة وح بالشمال الوطنية الوحدة ومة ح ن ب للمنطقة دهالنفطية

أب شمال شون ع الذين ية املس لرعاة سبة بال الر حقوق ليف. ع بت ول وتو ال قام كما

أب حدود ترسيم وترسيم"مفوضية الشمال" بتحديد من ل ا حدود ع نازع ي ال املنطقة

نوب   . وا

ش ع الذين اص أن ع الشامل السالم اتفاق من ع الرا الفصل و لو ش ون

العرقية ا الدين مجموعة إ ن املنتم نجوك قبيلة من م أب ا. دائم ف بما ية، العر املجتمعات أما

والتجارة واملياه املر عن
ً
بحثا معينة مواسم املنطقة ع ا مواش مع نقل ت ما عادة ف ية، . املس

ذ أدى وقد ان تتواج ما عادة ن الطائفت أن ع ذا املاو ات با اش ما دخول إ   . لك

وامللزم"املفوضيةحكمتوصل ي ا يوليو"ال الصادر بكث2005تموز/، أك أب أن إ ،

الشمال ومة ح تدعيھ انت أب. مما م مية أ ي املخصصوتأ النفط كمية ع ه تأث منطلق من

لعام املقرر ستفتاء خالل أب منطقة ان س ت تصو توقع إ باإلضافة ا، إ2011ل نضمام ع

السودان تجاوزت. جنوب قد املفوضية أن بدعوى كم ا ذا الوطنية الوحدة ومة ح رفضت وقد

ا والي   .حدود

أن ع انبان ا اتفق الدائمةوقد التحكيم محكمة داخل بأب خاصة تحكيم محكمة

ال املفوضية صالحيات انت ما إذا التا و
ً
يحا القول ذا ان إذا ما تقرر أن يجب ال اي ال
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املفعول  ة سار ا. تزال والي حدود تجاوزت قد املفوضية أن للمحكمة ن تب إذا أنھ ع كذلك واتفقا

ا تتخذ أن ب نفي الطرف من املقدمة املعلومات أساس ع أب حدود شأن
ً
جديدا

ً
قرارا   .ملحكمة

سيم    ب اع ال ة سو إ املحكمة توصلت ن، الطرف من املقدمة ا مراعاة عد

ا ل املرجعية والنقاط كم با قة امل طة ر وا عاد وأعطت دود،   )35(.ا

الثالث ية: الفرع العر الدول الدورضا التحاكم تائج   .ب

ملختلف     املطلقة ستجابة خالل من الدو التحاكم تائج ب ية العر الدول رضا ر ظ

الواقع أرض ع ا وتطبيق ا إل توصل ال ام قطر. ح قضية حدث ما ذلك ع مثال وأحسن

لھ ش صدوره قبل ح كم ا يجة ن مع دولة ل عاطت حيث ن، انوالبحر ما ومع الرس

أصداء من عد. يصل ذا و د، تر مما املائة ن ثمان من أك ع تحصلت ا أ قطر أكدت فقد

اقتنعت ن والبحر لة، طو سنوات يجة الن ذه إ سعت ال و لألزمة، ا وادار ا إلراد انتصارا

ثلث ع حصلت ا أل ا، أراض ضمن حوار جزر بقاء شفت اك خيةعندما التار ا   .أراض

دون     ي عر از ج أما التحاكم تم لو يجة الن ذه إ الوصول الصعب من ان ل لكن

ل و بجد؟ اع ال ذا إ تصدت لو تفشل ية العر امعة ا انت ل ؟ الدو التحاكم إ وء ال

فشل الدولتان، إليھ تمي ت الذي ، لي ا التعاون مجلس أن ع ع انذا ل ثم خر؟ و

تجاه تم الذي ا نفس القبول بدرجة ي، عر از ج من صدر إن كم، ا يجة بن سيقبالن الطرفان

الدولية؟ العدل محكمة   حكم

اي،    بال للتحكيم الدائمة املحكمة ا ف فصلت ال أب قضية حدث نفسھ ء وال

إلرض املالئم املناخ وفر وسطا حال املحكمة أعطت احيث يصف البعض جــعل مما طراف ل اء

ة ــــفر ــــــ الالصـ ــــاراة ء)36(باملبــــ ل طرف وخسارة خر، الطرف خسارة ع ال طرف مكسب أن أي ،

وفقا ا عل فاظ ل سعيان ما يجعل مما ن، للطرف اسب م ون ت ذلك و أخرى، اسب م لھ ون ست

املصا تبادل ة يج. لنظر ن أن ما ا،و إل وء ال قبل ضروري كم با الرضا مادام ائية، التحكيم ة

منتصرا خرج طرف ل ف املحققة، اسب بامل احتفلت طراف ل  .فإن

منطقة     حول التحكيم السودان ومة ح وكيل الدرديري، أحمد محمد ستاذ عت و

يوم صدر الذي كم ا بأن ، لية22أب ل2009جو انتصارا سيعمالنعد ن الطرف وأن والعدل، ق

رض ع ديدة ا طة ر ا ترسيم ع يمكن   )37(.ما

ام ح ارتضت ية العر الدول أن ع يدل الدو التحاكم من ي العر تجاه ذا إن

أصال الغائب ي العر التحاكم عن بديال يئة. الدولية ناك انت لو مستحيال يكن لم ي العر ل فا
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يتحا عر و ما ل ب الثقة بفقدان إال ذلك يفسر وال ية، عر محال". شقيق"كم ال ون سي ل فا

عنھ البحث النية وجدت لو أو أحد، عنھ بحث لو   .موجودا

  خاتمة

التالية النتائج إ الوصول يمكن البحث ذا   :عد

ب-   عنھ، غ ال ا ضرور أمرا أصبح ية عر تحاكمية يئة شاء إ أن وسيلةالشك أفضل ا اعتبار

خاصة بصفة اكمة امل قليمية و دودية ا واملنازعات عامة، بصفة ية العر املنازعات ة سو أن. ل كما

ن املسلم ع فرض فاإلسالم ، الشر ر امل ا أول رات، وم اعتبارات لعدة أيضا ا ضرور عد ا شاء ا

الو  من فالقضاء مسلم، قاض بواسطة م منازعا ة انسو ن املسلم علماء ور جم ورأي العامة، الية

عا و سبحانھ لقولھ ن، املسلم ع واليتھ املسلم غ يتو ال ع" أن ن افر لل هللا يجعل ولن

يال س ن ساء14ية"( املؤمن ال سورة تحاكم). من از ج شاء إل دافع أول ون ت قد القاعدة ذه ف

ي   .عر

شا-   إ ضرورة أن لكما ب ا وظائف تأدية ية العر الدول جامعة ساعد س ي عر تحاك از ج ء

ولة مسألة. س ل القانونية ا أعمال ل بآرائھ شد س امعة ا من يجعل از ا ذا وجود ألن

نزاع ل ا رأ ألخذ ا إل تتوجھ أخرى ة ج ل من خا امعة ا ميثاق وأن خصوصا ا، عل عرض

ع يةيطرح العر الدول ن ب قليمية و دودية ا املنازعات ي القانو ع الطا ذات املنازعات ا وم ا،   .ل

إ-   البحت ي القانو ع الطا ذات ية العر املنازعات عض أوصل ي عر تحاك از ج غياب أن كما

مصر  ن ب دودي ا اع ال دولية سياسية يئات بھ تكفلت ، سيا ع طا ذات والسودانمنازعات

الدو1958سنة من مجلس ع عرض   .الذي

اللغة-   ية العر لألمة ة املم صائص ا و ي عر تحاك از ج شاء إ ساعد س عامل م أ إن

املتصل غرا ا والنطاق كة املش واملصا ضارة وا   .والدين

بق-   ع ال مؤقتا موحد ي عر تحاك از الغياب ذا قليميةلكن و دودية ا املنازعات اء

إ وء ال فاألجدر ا، مدا عرف ال انزالقات إ تؤدي ا أل نتظار، قيد ا، وتراكم ا ك مع ية، العر

ال عة امل البوادر مع خصوصا املرتقب، ي العر التحاكم از مؤقت كبديل دولية تحاكم زة أج

إل ية العر الدول عض وء مع رت اظ ام بأح التام ا ورضا الدولية. ا التحاكمية لول ا ذه ف

ي عر تحاك از ج شاء إ ث ث ا الس مع ا إل وء ال من ع ما فال زمات، عديد فتيل   .أزالت
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وامش   :ال

حاكمیة وللتمییز اكثر بین الوسائل الت. یقصد بالتحاكم في ھذا البحث اللجوء إلى التحكیم والقضاء الدولیین1 
الخیر قشي، المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة، .وغیر التحاكمیة، د

  .1999الدار الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

دار النھضة الخیر قشي، غرف محكمة العدل الدولیة ومدى مالءمتھا كبدیل مؤقت لمحكمة العدل العربیة، . د 2
  .وما بعدھا 288.، ص1999العربیة، القاھرة، 

 Conflitیواجھ الباحث في المنازعات اإلقلیمیة والحدودیة تداخال شائعا بین ما یسمى نزاع تحدید الحدود  3
de délimitation وھو نزاع الحدود بالمعنى الدقیق، والذي ینصب بشكل أساسي على تحدید المسار ،
 Conflitالفاصل بین دولتین متجاورتین، وبین ما یسمى بنزاع منح السیادة على اإلقلیم  الصحیح لخط الحدود

d'attribution de souveraineté  أو ما یسمى أیضا بالنزاع اإلقلیميConflit territorial وھو النزاع ،
. یتھا إلقلیمھالمتعلق بمنطقة حدودیة أو مساحة من األرض مشتركة بین دولتین یحاول كل طرف إثبات تبع

وأثیر ھذا الخالف في العدید من القضایا أمام محكمة العدل الدولیة، ومن بین ھذه القضایا قضیة النزاع 
الحدودي بین كمبـــودیا وتایلندا أو ما یعرف بقضیة المعبد، حیث أكدت كمبودیا على لسان 

الحدود ولیس نزاعا إقلیمیا ، محاوال أن النزاع المعروض على المحكمة ھو نزاع تعیین خط Reuterمحامـــیھا
واإلشكال نفسھ طرح في قضیة . استبعاد أدلة ومبررات ممارسة السیادة التي مارستھا تایلندا على منطقة المعبد 

النزاع الحدودي بین مالي وبوركینافاسو، فقد أشارت المحكمة إلى أن الطرفین اختلفا في تصنیف النزاع المحال 
وفصلت في ھذا االختالف بأنھ . نزاعا حدودیا أو نزاعا یخص منح السیادة على اإلقلیم إلیھا فیما إذا كان

  :حیث صرحت المحكمة.اختالف في الدرجة فقط ولیس في النوع

"Both Parties seem ultimately to have accepted that the present dispute belongs 
rather to the category of delimitation disputes, even though they fail to agree on the 
contentions to drawn from this .In fact, however, in the great majority of cases, 
including this one, the distinction outlined above is not so much a difference in kind 

but rather a difference of degree".  

Territorial Dispute (Mali v.Burkina Faso), I.C.J. Reports 1986, p.563.para.17. 

الخیر قشي، غرف محكمة العدل الدولیة ومدى مالءمتھا كبدیل مؤقت لمحكمة العدل العربیة، مرجع . د 4
 301.سابق، ص

 306.المرجع نفسھ، ص 5

  :أنظر 6

Article 3,  Paragraph 2, of the Treaty of Lausanne (frontier between Turkey and 
Iraq), P.C.I.J., Serie B. No. 12,  1925. 

 306.، المرجعالسابق، ص...الخیر قشي، غرف محكمة العدل الدولیة. د  7

 311.المرجع نفسھ، ص 8

  :من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولیة على 36تنص الفقرة األولى من المادة   9

یع القضایا التي یعرضھا علیھا المتقاضون، كما تشمل جمیع المسائل المنصوص تشمل والیة المحكمة جم" 
 ".أو في المعاھدات واالتفاقات المعمول بھا" األمم المتحدة"علیھا بصفة خاصة في میثاق 

أحمد أبو الوفا، مشكلة عدم الظھور أمام محكمة العدل الدولیة، دراسة . لمراجعة فكرة عدم الظھور، أنظر د 10
 .1985إطار قانون االجراءات الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، في 

   322.،المرجع السابق، ص... الخیر قشي، غرف محكمة العدل الدولیة. د  11



  2جامعة سطيف / كوسة عمار.د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 223 -  
 

  :أنظر12 

Continental Shelf  (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), I.C.J.Reports 1982. 
  :أنظر 13  

Maritime Delimitation and Territorial Questions (Qatar v. Bahrain), I.C.J. Reports 
2001. 

الحكم الصادر عن (، أو لیبیا وتشاد )1985الحكم الصادر عن المحكمة سنة ( كالنزاع اللیبي المالطي 14
  )    1994المحكمة سنة

 ).1998أنظر الحكم الصادر عن المحكمة الدائمة للتحكیم سنة ( النزاع الیمني االرتیري ك 15

أحمد أبو الوفا، جامعة الدول العربیة كمنظمة دولیة اقلیمیة، دراسة قانونیة، دار النھضة العربیة، .د 16 
  244.، ص1999القاھرة، الطبعة االولى، 

د لتسویة النزاعات بالطرق السلمیة في اطار جامعة الدول الصادق شعبان، حول التنظیم الجدی. وانظر د
  23.، ص1981العربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة واالقتصادیة، تونس، 

یجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعدیل ھذا : " من میثاق جامعة الدول العربیة على 19تنص المادة  17
ن وأوثق وإلنشاء محكمة عدل عربیة ولتنظیم صالت المیثاق وعلى الخصوص لجعل الروابط بینھا أمت

 ".الجامعة بالھیئات الدولیة التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة االمن والسلم

  :أنظر 18

AzzeddineFoda, The Projected Arab Court of Justice, The Hague(1957), p.18. 

 .د عمون و وحید رأفتكانت اللجنة الثالثیة تضم االساتذة محمد علي غازي، فؤا 19

وما  394.، ص1966محمد عزیز شكري، القضاء الدولي، المطبعة الجدیدة، دمشق، .فؤاد شباط ود.د 20
 بعدھا

 273-272.ص.الخیر قشي، غرف محكمة العدل الدولیة، مرجع سابق، ص. د  21

  328-327.المرجعنفسھ، ص ص 22

ح المنتدى الفكري لمعھد البحوث والدراسات مفید شھاب، نحو محكمة عدل عربیة، محاضرة افتتا.د 23
  9.،ص1994اكتوبر  25، القیت بتاریخ 1994/1995العربیة، العام االكادیمي 

 335.، المرجع السابق، ص...الخیر قشي، غرف محكمة العدل الدولیة  24

  1.أنظر جامعة الدول العربیة،مشروع النظام االساسي لمحكمة العدل العربیة، ص 25

 337-336.، المرجع السابق، ص ص...قشي، غرف محكمة العل الدولیةالخیر  26

لمراجعة موقف الدول االوربیة ودول أمریكا الالتینیة واالفریقیة واالسیویة من التحاكم الدولي، انظر 27 
، ص 1997عادل حسن عبد هللا، التسویة القضائیة لمنازعات الحدود الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،.د

 127-110. ص
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