
التعدیل الثاني للملحق األمني لمعاھدة السالم المصریة اإلسرئیلیة

د. أیمن سالمة

شمالالحدودیةالشرقیةرفحمنطقةفيالمصريالعسكريوجودھاقانونیا،مصر،عززت
األمنيالملحقفيإسرائیلمععلیھاالمتفقاالمنیةالترتیباتتعدیلبعدوذلكسیناء،جزیرة

التعدیالتھذهوتأتي،1979عاممارس26فيالبلدینبینالمبرمةالسالملمعاھدة
2021عامنوفمبرشھرمناألولاألسبوعفيإسرائیلومصرمنعنھاالمعلن،األخیرة
1979عاموإسرائیلمصربینتوقیعھاتمالتيالسالممعاھدةفياألولالملحقإلىاستناداً

والتي تتیح تعدیل ترتیبات األمن المتفق علیھا بناء على طلب أحد الطرفین وباتفاقھما.

علیھامتفقأمن"ترتیباتإقامةبضرورةقضىللمعاھدةاألساسيالنصأنمنالرغموعلى
متحدةأمموقواتاإلسرائیلیةأوالمصریةاألراضيفيالتسلیحمحدودةمناطقذلكفيبما

باالتفاقیةألحقإضافيملحقإلىُتركتذلكتفاصیلأنغیرالمتحدة"،األمممنومراقبون
حسبتعدیالتعلیھستطرأالذياألمروھوالجزیرةشبھفيالقواتوتوزیعحجموحدد

االتفاق األخیر المعلن .

منھجیة الدراسة

السالملمعاھدةاالمنيللملحقالثانيالتعدیلفيقانونیةقراءة"الموسومةالدراسةستتناول
بشكلالدولیةالمعاھداتبتعدیلالمرتبطةالقانوینةالمسائلمنالعدید"اإلسرائیلیةالمصریة

خاللمنوذلك،خاصبشكلاإلسرائیلیةالمصریةالسالملمعاھدةاألمنيالملحقو،عام
.منھجین رئیسیین : األول ، المنھج التاریخي ، و الثاني ، المنھج الوصفي

لمعاھدةاألمنيالملحقبتعدیلالمرتبطةالقانونیةالقضایاألبرزالدراسةستتعرضلذلك
السالم  المصریة اإلسرائیلیة ، وھي :

أھمیة المعاھدات الدولیة ؛●
؛1978عامللسالمدیفیدكامبإتفاقیتي●
السیادة المصریة علي  األراضي  المصریة ؛●
تعدیل  المعاھدات الدولیة ؛●
أسباب تعدیل  المعاھدات الدولیة ؛●
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مراعاة وتطبیق المعاھدات الدولیة ؛●

أوال: أھمیة المعاھدات الدولیة

38المادةبحسبالعامالدوليللقانوناألصلیةالمصادرمنمصدراًالدولیةالمعاھداتُتعد
العامالدوليالقانونتطورمراحلجمیعفيو،الدولیةالعدللمحكمةاألساسيالنظاممن

ازدھارأديولطالما،الدولیةالقانونیةالقاعدةإنشاءفيفاعالًدوراًتؤديالمعاھداتكانت
األوضاعمعینسجموبماأحكامھاتعدیلومراجعتھاإليتطورھاوالمعاصرةالدولیةالحیاة

مامعاھدةأحكامتصبحالمتوقعةغیرالجوھریةالتغیراتوالزمنتطورمعإذ،المستجدة
ومن،المعاھدةھذهمنأكثرأولطرفبالنسبةشاقةتكونأوتنفیذھایتعذرأو،عادلةغیر

أوتعدیلأجلمنقانونیةمراجعةوبمناقشةالقیامُیوجب،حدثإناألمرھذاأنالواضح
األسلوبھيالمعاھداتتعدیلمسألةفإنلذلك،المعاھدةأحكاممنذلكیتطلبمااستبدال

الجدیدةالدولیةاألوضاعأوالحقائقوالمعاھدةمضمونأومحتويبینالتوفیقفیھیمكنالذي
.

١٩٧٨سنةدیفیدكامبالتفاقیتيالقانونيالتكییف

عامفيإسرائیلومصرعقدتھااللتیندیفیدكامبالتفاقیتيالقانونيالتكییفتناولقبل
،تعریفھاالسالف،المعاھدةمفھوميبینالتمییزحولالضوءتسلیطاألمریستلزم1978

ومصربینالمبرمتینالدولیتینلإلتفاقیتینالقانونيالتكییفتناولقبلذلكواإلتفاقیةو
إسرائیل .

موضوعاتتعالجالتيالدولیةللمعاھداتُخصصاصطالح:Conventionاالتفاقیة
التيالقسطنطینیةاتفاقیةومثالھاأطرافھا،بینللعالقاتقانونیاتنظیماتضعالتيأوقانونیة،
لحمایةاألربعجنیفواتفاقیات،1888عامالسویسقناةفيللمالحةقانونیانظاماوضعت
واتفاقیة،1958عامالبحارالقانونجنیفواتفاقیة،1949عامالمسلحةالنزاعاتضحایا

،واتفاقیتي1963عامالقنصلیةللعالقاتفییناواتفاقیة،1961عامالدبلوماسیةللعالقاتفیینا
(التوارثالدوللخالفةفییناواتفاقیتي،1986و1969عاميالمعاھداتلقانونفیینا 1

تعریفلكیفیةشاملةتوجیھیةومبادئوإجراءاتقواعدتضعوھي،المعاھدات""معاھدةباسمُتعرف،الدولالمعاھداتتنظمدولیةاتفاقیةھي1
یتعلقفیماالدولوممارساتالعرفيالدوليالقانونلـتدویًنااإلتفاقیةتعتبرو،عامبشكلوتشغیلھاوتفسیرھاوتعدیلھاوصیاغتھاالمعاھدات

بالمعاھدات.
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واتفاقیة،1982عامالبحارلقانونالمتحدةاألممواتفاقیة،1983و1978عاميالدولي)
،1992عامالمناختغیربشأناإلطاریةالمتحدةاألممواتفاقیة،1989عامالطفلحقوق

عاماأللغامتلكوتدمیرلألفرادالمضادةاأللغامونقلوإنتاجوتخزیناستعمالحظرواتفاقیة
،1997الدولیةالمائیةللمجاريالمالحیةغیرلالستخداماتاإلطاریةواالتفاقیة،1997
عامالفسادلمكافحةالمتحدةاألممواتفاقیة،2000عامالمنظمةالجریمةومكافحةمنعواتفاقیة
.2015عامالنھضةلسدالمبادئإعالنواتفاقیة،2003

یفیدما1975سنةإسرائیلومصربینأبرمالذياالشتباكلفضالثانياإلتفاقتضمنلقد
یتمأنیجبوالذي،وإسرائیلمصربینالنھائيالسالمإرساءإلىالطریقعلىخطوةأنھ

الوضعفيالجمودمنلمرحلةبدایةكاناالتفاقھذاإتمامفإنذلكومع،السلمیةبالوسائل
كانتفقد.خاصةبصفةوإسرائیلمصروبین،عامةبصفةاألوسطالشرقفيالسیاسي
بینالنھائيالسالمعقدصوبالتقدمھواالتفاقیةھذهعقدتلىأنالمفروضمنالتيالخطوة
إال،مباشرةبصفةالنزاعفياألطرافالعربیةالدولوباقيإسرائیلوبینوإسرائیلمصر 2

إلىاالتجاهصعوبةإلىأدتقدوإسرائیلالعربیةالدولبینالتعایشصعوبةظروفأن
آالممنتعنیھمابكل،عاماالثالثینمنیقربمااستمرتحربمرحلةبعدالسالممرحلة

بواسطتھیتمتمھیديأسلوبإلىالتوصلحتمیةكانثمومنبأطرافھا،لحقتوأضرار
الساداتالرئیسقیاموراءالدافعھواألطرافیرتضیھاالتيالسالممبادئعناإلعالن
کامباتفاقیتیعقدإلىأدىماوھوالسیاسي،الوضعفيالجمودكسرلمحاولةالقدسبزیارة
بین-أیضا-ولكن،وإسرائیلمصربینفقطلیس،للسالموأسسمبادئعنلتعلنادیفید

أسلوباكانتااللتیناالتفاقیتینھاتینطبیعةبیانیمکنولکیالعربیة.الدولباقيوإسرائیل
تضمنتھاالتيوالمبادئاألسساستعراضأوالیجب،اإلسرائیلیةالعربیةالعالقاتفيجدیدا

والغرض من عقدھا ، ونبحث ذلك فیما یلى :

التي تسوي علي الصعید الدولي ، كما عرفھ البعض  اآلخر بأنھ :" تعارض بین المواقففسر جانب من الفقھ  النزاع الدولي بأنھ " كافة القضایا2
المتقابلة لألطراف تجاه صراع  المصالح في الحیاة  الدولیة

.905ص،1970،األسكندریة،المعارفدارمنشأة،األممقانونفيالعامةاألحكام،الغنیميطلعتمحمدد:أنظر
.29ص،1998،القاھرة،العربیةالنھضةدار،السلموقتفيالدولیةالعالقت،إبراھیمعليد":أیضاأنظر

دولة116قبلمنعلیھالتصدیقتمو1980ینایر27فيالتنفیذحیزودخلت،1969مایو23فيعلیھاالتوقیعبابوفتحاالتفاقیةاعتمادتم
للقانونصیاغةإعادةباعتبارھامنھابأجزاءتعترف،المتحدةالوالیاتمثل،المصدقةغیراألطرافبعضأنكما،2018ینایرمناعتباًرا

العرفي وملزمة لھم على ھذا النحو.

و اإلتفاقیة تعد  واحدة من أھم الصكوك في قانون المعاھدات وتظل دلیًال موثوقًا في النزاعات حول تفسیر المعاھدات الدولیة .
https://emirate.wiki/wiki/Vienna_Convention_on_the_Law_of_Treaties
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١٩٧٨سنةدیفیدكامباتفاقیتاتضمنتھاالتيوالمبادئاألسسثانیا:

5منالفترةفي-األمریكیةالمتحدةالوالیاترئیسدعوةعلىبناء-دیفیدكامبمؤتمرُعقد
وزراءورئیسالعربیةمصرجمھوریةرئیسمنکلوحضره،١٩٧٨سنةسبتمبر١٧إلى

:اتفاقیتینإبرامإلىالتوصلالثالثةالرؤساءأعلنللمؤتمراألخیرالیوموفيإسرائیل، 3

إلبرام"إطارعلیھاأطلقفقدالثانیةأما"،األوسطالشرقفيالسالم"إطارعلیھاأطلقاألولي
الوزراءورئیسالمصريالرئیسمنكلقاموقد،"وإسرائیلمصربینسالممعاھدة 4

اإلسرائیلي بالتوقیع على االتفاقیتین ، كما وقع علیھا الرئیس األمریکی بصفتھ شاھدا علیھا .

منأعلىسلطاتمنالوثیقتینھاتینعلىصراحةالتصدیقیشترطلمأنھمنالرغموعلى 5

علىبعرضھاقامقدالمصريوالرئیسإسرائیلوزراءرئیسمنكالفإنعلیھا،الموقعین
المصريالشعبومجلساإلسرائیليالكنیستوافقوبالفعل،وإقرارھالمناقشتھابلدهبرلمان

على اإلتفاقیتین .

علىمنھمالكلنعرضأندیفیدكامبوثیقتاتتضمنھاالتيالمبادئواألسسبیانویقتضى
حدة :

الوثیقة األولى : إطار السالم في الشرق األوسط

األوسط"،الشرقفيالسالمإطار"وھواألولىالوثیقةھذهعلىأطلقالذيالعنوانویبین
تحكمالتيواألسسالمبادئمنمجموعةتضعأنھاوھو،عقدھامناستھدفالذيالغرض

دیباجةمضموناستعراضومن،عربیطرفوكلإسرائیلبینعقدھایتمالتيالمعاھدات
وأسساككل،النزاعتسویةتحكمعامةأسساوضعتقدأنھاإلىالتوصلیمكنالوثیقةھذه

المعاھداتلقانونفییناإتفاقیةمن14المادةمن1الفقرةأحكاممنیستفادماوفقالدولبھتختص،المعاھدةعليبالتصدیقالرضاعنالتعبیر5
.1969عامالدولیة

مندوبيطریقعنإعدادھایتمأنیمكنالمعاھدةأنواألصل،الدوليالنطاقفيالقانونیةالقواعدبھاتنشأالتيالتقلیدیةاألداةھيالمعاھدة4
منالدولیةاإتفاقیاتإعدادیتمأنعلیھالمتفقمنصار1919عامالدولیةالعملمنظمةقیامومنذذلكومع،بالذاتالغرضلھذاالمحددینالدول

خالل المنظمات  الدولیة ، جورسبیدیا موسوعة  القانون  المشارك الجامعیة  الموسعة الحرة، موقع الكتروني:
https://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9

،2012عام،األردن،عمان،الحامددار،المعاھداتإبرامفيالدولیةالمنظماتسلطة،ھمیسيرضاد:أنظر،%84

یطلقالتوسعسبیلوعلي،انتھتأيالمفاوضاتأبرمتیقالكما،لھخاتمةوضعأوللشئنھائيحدوضع:یعنيالدولیةالمعاھداتبرامإ3
وھيدولیةاتفاقیةبمقتضیاتالدولةاللتزامالضروریةالغجراءاتوالعملیاتجمیعمناالنتھاءویعنيالدولیةاالتفاقیاتعليالفعلنفس

رافع(دكتور)1969لعامالدولیةالمعاھداتقانونحولفیینااتفاقیةمنالسادسة(المادةعلیھ.المصادقةووتوقیعھالمعاھدةنصحولالتتفاوض
واالجتماعیةوالسیاسیةالقانونیةالعلومكلیة،قرطاججامعة،التونسیةالجمھوریةدستوروعباراتألفاظمعجمعاشور،بنسناءد–عاشوربن

.29ص2016بتونس،
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أسسإلىباإلضافةالمجاورة،العربیةوالدولإسرائیلبینالمستقبلیةالعالقاتتحكممشتركة
خاصة بتسویة المشكلة الفلسطیني وبالتسویة مع مصر ونوضح ذلك على النحو التالي :

العامةالمبادئعنتعبروھياإلطار،مقدمةاألسسھذهتضمنتوقد:العامة(أ)األسس
ودائمة،وشاملةوعادلةسلمیةتسویةاألوسطالشرقفيالنزاعتسویةتحكمالتيواألساسیة

وذلك وفقا لما یلي:

مجلسمنم1967سنةنوفمبر٢٢فيالصادر242رقمالقرارالتسویةأساسیكونأن-1
بكل أجزائھ و فقراتھ .االمن لمنظمة األمم المتحدة 6

وذلك،التفاوضلھذامستعدة مجاورةدولةوأيإسرائیلبینمباشرةمفاوضاتإجراء-2
القرارو،1967لسنة242األمنمجلسقرارفيالواردةوالمبادئالبنودتنفیذأجلمن

.1973لسنة 338

ِحَدةاألَُمْم6 مدینةفي1945أكتوبر24بتاریخالمتحدةاألمممنظمةتأسستتقریباً.المستقلةالعالمدولجمیععضویتھافيتضمعالمیةمنظمةالُمتَّ
المساھماتخاللمنالمنظمةتمویلیتمواشنطن.العاصمةفيعقدالذيأوكسدومبارتونلمؤتمرتبعاًاألمریكیة،كالیفورنیافرانسیسكو،سان

السالمعلىالحفاظأھدافھاوتشملوفیینا.ونیروبيجنیففيأخرىرئیسیةمكاتبتوجدفیھا.األعضاءالدولمنالطوعیةوالمساھماتالمقدرة
المتحدةاألممعضویةالدولي.القانونودعمالمستدامة،التنمیةوتعزیزاإلنسانیة،المساعداتوتقدیماإلنسان،حقوقوحمایةالدولیین،واألمن
مفتوحة
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فيوحقھاالمنطقةفيدولةلكلالسیاسيواالستقاللاإلقلیمیةوالوحدةالسیادةاحترام-3 789

العیش في سالم داخل حدود أمنیة ومعترف بھا غیر متعرضة لتھدیدات أو أعمال عنف .

االقتصاديالتطورتنمیةعلىالعملأجلمناألوسطالشرقدولبینتعاونعالقاتقیام۔4
والحفاظ على االستقرار وتأكید األمن في المنطقة .

األوسطالشرقفيبالنزاعتأثروامنكلوالدائمةالشاملةالتسویةتشملأنضرورة-5
أعمق األثر.

الدولمنأيبھماأقرتأنیسبقلمأساسینتضمنتقدالعامةاألسسھذهأنویالحظ
لماألوسطالشرقفيالسلمیةبالتسویةالمتعلقةالمتحدةاألممقراراتأنكماالعربیة،

تستلزمھا إلجراء التسویة .

إسرائیلبینالمباشرةالمفاوضاتطریقعنالسلمیةالتسویةتتمأنھما: األساسانھذان
التنمیةأجلمنتعاونقیامإلىالتسویةھذهتؤديوأن،لھاالمجاورةالعربیةوالدول

.في المنطقةاالقتصادیة والحفاظ على االستقرارو األمن

(ب) األسس المشتركة

أشكالمنذلكغیرأوالتبعیةأوالحمایةأوالوصایةأواإلحتاللطریقعنخارجیةسلطةأليتخضعالالتيالدولةھيالمستقلةالدولة9
الھیمنة اإلستعماریة .

.205ص،المرجعنفس،عاشوربنرافعالدكتور

علیھایرتكزالتيالمادیةالقاعدةیجسدالدولةإقلیمو،للدولةالمكونةالثالثةالعناصرأحدھي،الحكموالسكانمع)اإلقلیم(الدولةأرض8
یمكنال،الدولةإلقلیمالجوھريالطابععنورغما،أمرمنیكنومھما،الدولةلسیادةالمكانياألساسوتشكل،سلطاتھللمارسةالحكم

فيتثبتفالممارسة،"للدولة"كجسمعنھاالمعبر"الموضوع"األرضنظریةوھيفرنسافيبخاصةعنھایدافعالتيالنظریةعلياالعتماد
الواقع أن الدولة یمكن أن تتعرض لتبدالت في شكل أرضھا دون أن تفقدھویتھا بسبب ذلك .

.45صفحة،1996،لبنان،بیروت،التوزیعوالنشروللدراساتالجامعیةالمؤسسةالدستوري،المعجم،مینيایف–أولیفیھأنظر

ارتباطمديیرسخالذي،للدولةالقانونيالسنداإلقلیموغدا،الحدیثةالدولةنطاقھافيینبثقالتيالبیئةالطبیعیةالبیئةالقاعدةالدولةإقلیمبات
تواجد دولة معینة باقلیم محدد المعالم ، ولذلك یمكن اعتبار أن  اإلقلیم ھو  الوعاء  المادي للدولة .

:مقارنةدراسة،للدولةالقانونيالنظامفيالدوليالقانونقواعدتطبیق،الدستوريالقانونوالمعاصرالدوليالقانون،بوقفةعبدهللادكتور
193صفحة2012،الجزائر،الھديدار،وتطبیقیةنظریة
المسطحاتوكذلك،تحتھاوما،األرضبذلك.ویقصداألرضياإلقلیم،االولالمقامفيفھویضم،مركبةعناصرمناإلقلیمینقوامیتألف
،الساحلیةللدولةالخالصةاالقتصادیةالمنطقةعنفضالللدولةاإلقلیميالبحریتضمنالذي،البحرياإلقلیموھناك،حدودهداخلفيالمائیة

وھناك أخیرا ، اإلقلیم الجوي وھو مایعلو فوق اإلقلیم األرضي و  البحر اإلقلیمي للدولة .
النشروللدراساتالجامعیةالمؤسسة،حدادسلیمد،صاصیالعربمحمددترجمة،العامالدوليالقانون،بیار-ماریدوبويذلكفيأنظر

45صفحة،2008،لبنان،بیروت،والتوزیع

السیاسیة ، فالدولة تمارس كامل  السلطة بصفة علیا وحصریة داخل إقلیمھاسیادة الدولة ھي صفة وجودھا كدولة وھي ما یمیز سلطتھا7
–تونس-اإلجتماعیةوالسیاسیةوالقانونیةالعلومكلیة،التونسیةالجمھوریةدستوروعباراتألفاظمعجم،عاشوربنرافعالدكتور:أنظر

.206ص،2016
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ستقبلممنالعربیةالدولمندولةكلوإسرائیلبینالسالممعاھداتاألسسھذهوتحكم
إبرامھا معھا ، باإلضافة إلى كفالة ضمان تنفیذ ھذه المعاھدات ، وھي تتضمن اآلتي :

مع،األخرىمعمنھاكلسالمحالةفيالتيالدولبینالقائمةكتلكطبیعیةعالقاتإقامة-1
منخطواتعدةاتخاذضرورةذلكویعني،المتحدةاألمممیثاقبنصوصبااللتزامالتعھد

أجل وضع ھذا المبدأ موضع التنفیذ ، وھي :

اعترافھاإسرائیلمعالسالمعقدتقبلالتيالعربیةالدولتعلنأنأي،الكاملاالعترافأ)(
الكامل بھا.

بإلغاءإسرائیلمعمعاھدةتوقعالتيالدولةتقومأنبمعنى،االقتصادیةالمقاطعةإلغاء(ب)
جمیع النظم واللوائح والتعلیمات التي كانت تقضي بفرض المقاطعة االقتصادیة على إسرائیل .

بلدى كل منھما .في( ج ) كفالة ضمان تمتع المواطنین بحمایة القانون 10

أجلمنالنھائیة،السالممعاھداتإطارفياالقتصاديالتطورإمكانیاتاستكشاف۔2
المساھمة في صنع مناخ من السالم والتعاون والصداقة في العالقات بینھم .

الدعاوىجمیعوانتھاءحسمعلىالعملأجلمن،القضائیةالدعاوىلجانإقامةضرورة-3
القضائیة المالیة من الجانبین .

:ومنھااألطراف،بینتبرمالتياالتفاقاتتنفیذأجلمنوضماناتأمنترتیباتوضع-4
مناطقإنشاءمثلاألطراف،بینإبرامھایتمالتيالسالممعاھداتفيأمنترتیباتوضع

وقواتدولیةقواتووجودمبكرإنذارومحطاتمحدودتسلیحذاتومناطقالسالحمنزوعة
ذاتأنھااألطرافیریالتيالترتیباتمنذلكغیر،للمراقبةعلیھایتفقوإجراءاتاتصال

فائدة لھم.

تنفیذبشكلتتعلقموضوعاتبشأنالمحادثاتفيلالشتراكالمتحدةالوالیاتدعوةـ2
االتفاقیات ، وإعداد جدول زمني لتنفیذ تعھدات األطراف .

المتخاصمانإلیھیلجأالذيالحكمأیضاتعنيوھيالقانون،بدولةفیطالبواواحد،آنفيوالقانونالسیاسةرجالأجلھامنیناضلكلمةالقانون:10
القانونلكنالیومیة،حیاتھمفياألفرادتعاملمنلحظةكلفيالقانونیةالعالقةوتنشئالجریمة،لمرتكببالنسبةالعقابتفیدكمانزاعھما،إلنھاء

ھوفالقانونالمجتمع،فيبعضبعضھمتربطالتيالمختلفةوالعالقاتاألفرادسلوكتنظمالتيالقواعدمنمجموعةھو–عادة-الفقھاءیعرفھكما
"مجموعة  القواعد العامة الجبریة،  التي تصدر عن إرادة الدولة، وتنظم سلوك األشخاص الخاضعین لھذه الدولة والداخلین في تكوینھا".

.39-7ص،2010الجزائر،للنشر،موفمالقانون،فيمقدمةفیاللي،علي
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انتھاكعدموضمانالسالممعاھداتعلىبالمصادقةالمتحدةاألممأمنمجلسمطالبة-3
نصوصھا .

احتراموضمانالسالممعاھداتعلىالتوقیعاألمنمجلسفيالدائمیناألعضاءمطالبة-4
نصوصھا ومطابقة سیاستھم وتصرفاتھم على التعھدات التي یحتویھا االتفاق .

والدولإسرائیلبینالعالقاتلحكمجدیدةمباديءجمیعھاتعتبرأنھااألسسھذهعلىویالحظ
األممقراراتمنأياستلزمھاأنیسبقلمالمبادىءوھذهمعھا،سالمعقدتقبلالتيالعربیة
،األوسطالشرقفيالنزاعتسویةوضعأجلمنالمعنیةأجھزتھامنصدرتالتيالمتحدة

میثاقلروحأعماال-األحوالجمیعفي-یعتبردولتینبینطبیعیةعالقاتقیامفإنذلكومع
منظمة األمم المتحدة ، وھو ما تضمنت ھذه المباديء ضرورة االلتزام بنصوصھ .

الوثیقة الثانیة : إطار االتفاق إلبرام معاھدة سالم بین مصر واسرائیل :

وھياألوسط»،الشرقفيالسالمبإطار«الخاصةاألولىللوثیقةتطبیقاالوثیقةھذهتعتبر
وضعأجلمنوإسرائیل،مصربینالتفاوضسیتمعلیھبناءالذياألساسوضعتستھدف
عملیةتتمأنعلى،اإلطارھذاتوقیعمنأشھرثالثةخاللفيالنھائیةالسالممعاھدة

منالصادر١٩٩٧لسنة٢٢رقمالقرارالمبادىءوبالتطبیقالمتحدةاألممعلمتحتالتفاوض
مجلس أمن األمم المتحدة بخصوص النزاع في الشرق األوسط.

مامنھاوإسرائیلمصربینالعالقاتتحكموأسسمبادئعدةالثانیةالوثیقةھذهتضمنتوقد
،البلدینبینالطبیعیةوالعالقاتاألمنوترتیباتأراضیھاعلىمصرسیادةبمسألةیتعلق

والضمانات الدولیة التنفیذ معاھدة السالم .

ثالثا: ممارسة السیادة المصریة على األراضي المصریة

المصریةللسیادةالتامةالممارسةوھوالشأن،ھذافيالعامالمبدأعلىصراحةاالتفاقیةنصت
علىبالنصذلكوأعقبت،االنتدابتحتوفلسطینمصربیندولیابھاالمعترفالحدودحتى

علىالمصریةللسیادةتامةممارسةالألنھ،سیناءمناإلسرائیلیةالمسلحةالقواتانسحاب
سیناء و بدون انسحاب القوات األجنبیة وھي القوات اإلسرائیلیة المحتلة .

و قد قررت االتفاقیة أن یجرى االنسحاب من سیناء على مرحلتین :
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توقیعتاریخمنأشھرلتسعةثالثةمنتتراوحفترةخاللمحمدرأس-العریشالخطاألولى
بینماتتراوحفترةفيالكاملاالنسحابفیھافیتمالثانیةالمرحلةأما،النھائیةالسالممعاھدة

عامین إلى ثالثة أعوام من تاریخ توقیع ھذه المعاھدة.

إقامة عالقات طبیعیة بین مصر وإسرائیل:

االنسحاباتمامبعدإسرائیلومصربینطبیعیةعالقاتقیامضرورةاالتفاقیةتضمنت
عالقاتوقیامالكاملاالعترافتشملأنعلى،سیناءمناإلسرائیلیةللقواتالمؤقت

السلعحركةحریةأماموالحواجزاالقتصادیةالمقاطعات وإنھاءوثقافیةواقتصادیةدبلوماسیة
واألشخاص ، باالضافة إلى ضرورة توافر الحمایة المتبادلة للمواطنین وفقا للقانون .

حریةكفالةمعإیالتمنبالقربواألردنسیناءبینطریقإنشاءعلىاالتفاقیةنصتكذلك
منالبعضلدىمفھومغیرالنصھذاكانوإذاواألردنمصرجانبمنالمروروسالمة

كانتالتيالطبیعیةالعالقاتإطارفيیأتيالنصھذاأھمیةوتبدو،إنشائھمنالغرضحیث
إسرائیلبینتعاونومفتوحةوحدودلعالقاتأساساًبھاتضعأنفيتأملدیفیدكامباتفاقیتا
بینمااالتصاالتتسھیلھي-إذن-الطریقھذامنفالحكمة؛المجاورةالعربیةوالدول
مختلففيالمنطقةدولبینالتعاونفرصمنیزیدمما،المنطقةفيوالغربالشرق

المجاالت .

الشرقفيالنزاعتسویةأجلمنصدرتالتيالمتحدةاألممقراراتأنمنالرغموعلى
ھذهأنإال،العربیةوالدولإسرائیلبینطبیعیةعالقاتإقامةضرورةتستلزملماألوسط
،المنطقةفيالمسلحةللصراعاتحدلوضعتھدف-النزاعتسویةبوضعتكتفلماالتفاقیة

تنفیذومراعاة،السالمعلىللمحافظةالالزمةالدولیةوالضماناتاألمنترتیباتكفالةمع
علىالسالمھذاقیامضرورةأیضا،استلزمت،ولكنھا-إبرامھیتمالذيالنھائياالتفاق
تھیيءالتيوالثقافیةاالقتصادیةالمجاالتفيالمتحاربةاألطرافبینالتعاونمنعالقات
،عامةبصفةالدولیةالجماعةمنھاتتكونالتيالدولبینالسالمعالقاتلنموالمناسبالمناخ
منعكفالةعليیقومالذيالسلبيللسلمبالمقابلةاإلیجابي،السلمالفقھاءعلیھیطلقماوھو

السالمیسودھاطبیعیةعالقاتفيمعاًباالندماجقیامھایتطلبأنبدونالدولبینالحروب
والود والتعاون. و سنعرض لھذه المسالة على نحو أكثر تفصیال خالل الباب الثاني .

حریة المرور في الممرات المائیة الدولیة في المنطقة
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یخصعاموالثاني،فقطبإسرائیل یتعلقأحدھما:مبدأینالصددھذافياالتفاقیةتضمنت
الحرالمرورفي-صراحة-الحقإسرائیلإعطاء فھواألولالمبدأأماكافة،العالمدول 11

علىتنطبقالتي،1888سنةالقسطنطینیةمعاھدةأساسعلىالسویسوقناةخلیجفيلسفنھا
دولیةمائیةممراتالعقبة خلیجوتیرانمضایقاعتبارھوالثانيوالمبدأ،الدولجمیع

مفتوحة الحریة المالحة والمرور البرئ و حریة الطیران فوقھا لكافة الدول .

،وإسرائیلمصربینطبیعیةعالقات قیاممناالتفاقیةتضمنتھلماتطبیقااألولالمبدأویعتبر
االقتصادیةالمقاطعةإلغاءمنذلكیعنیھبماسالم،حالة فيالتيالدولبینتقومالتيتلكمثل

تتبعھاالتيالسفنمنعومنھاإسرائیل،ضدمصرتتبعھاكانتالتي واإلجراءاتوالحواجز
من  المرور في قناة السویس وخلیج السویس .

إذاماحولنشرالذيالقانونيللجدلحدوضعھوتقریرهفيالسببكانفقدالثانيالمبدأأما
األسبابأحدكانمما،عدمھمن دولیةمائیةممراتالعقبةوخلیجتیرانمضایقكانت

1967لسنة242القرارتضمنولقدم.1967سنةیونیومنالخامسحربلقیامالمباشرة
فيالدولیةالمائیةالطرقعبرالمالحةحریةبضمانیقضيمبدأاألمنمجلسمنالصادر
لھذاتطبیقا-الوقتنفسفي-یعتبراالتفاقیةفيالمبدأینھذینإقرارفإنولذلك،المنطقة
القرار .

١٩٧٨سنةدیفیدكامبالتفاقیتيالقانونیةالطبیعة

أنھمام،١٩٧٨سنةدیفیدكامباتفاقیةتضمنتھاالتيوالمبادئ األسسعرضمنیتبین
اتفقالذياألساسوضعكانإبرامھامنالغرضوأن،سیاسیةطبیعةذاتمعاھدةیشكالن

جمیعمناألوسطالشرقفيالنزاعوتسویةالسالمالقرارعملیةبناءیتمأنعلىاألطراف
كلوإسرائیلبین سالممعاھداتإبرامطریقعنوذلك،الفلسطینیة المشكلةفیھبماجوانبھ

المفروضمنالتيالسالمومعاھداتدیفیدکامباتفاقیتیبینفالرابطة،العربیةجاراتھامن
وثیقتيفیاألطرافعلیھاتفقماأنبحیث"،جوھریة"رابطةھیمستقبالإبرامھایتمأن

کامب دیفید ال یجوز ألي منھا العدول عنھ عند إبرام معاھدات السالم إال باالتفاق المتبادل .

التعریف بمعاھدات السالم

تحقیقاًبعملیقومبأنآخریلزمأنأوعملبإجراءیستأثرأنبموجبھالھیكونبذاتھ،معینلشخصویحمیھا،القانونیحددھاسلطةھوالحق:11
حقھوالوطنیةللخدمةالمجندواجبوتدلیالًأخري،جھةمنوواجبجھةمنحقھومایكونقدواجب،یقابلھوالحقمشروعة،لھلمصلحة

للدولة.
.315صفحة،،2012الجزائر،ھومة،داراإلسالمیة،الشریعةوقواعدالقانونیةالمصلحاتموسوعةعمر،عمتوت:راجع
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،الدولیةللمعاھدهاإلصطالحيالمفھومتناولبداءةالسالممعاھداتدراسةتقتضي
الئحةمن38المادةعلیھانصتالتيوالدوليللقانوناألساسیةالمصادرأھمباعتبارھا

النظام األساس لمحكمة العدل الدولیة.

لقانونفیینااتفاقیتىفىوردتالذىوالتعریفالمختلفةالفقھیةالتعریفاتواقعمن
-Treatyالمعاھدةتعریفیمكننا1978و1969عاميالمعاھدات Traitéإتفاقبأنھا

وبقصددولیةمسألةلتنظیمالدولىالقانونأشخاصمنأكثرأوشخصینبینكتابةیعقد
واحدةوثیقةفىاالتفاقھذاجاءسواءالدولى،القانونلقواعدویخضعقانونیةآثارترتیب

التالیةالعناصرالتعریفھذامننستخلصعلیھ،یطلقالذىالمسمىكانوأیاأكثرأو
یكونأنو،الدوليالقانونأشخاصبینیعقداتفاقالمعاھدةأنالدولیة،المعاھدةلوجود
االتفاقویخضع،المعاھداتلقانونفینااتفاقیتيأحكامعلیھتنطبقحتىمكتوبااالتفاق

12لقواعد القانون الدولي ، و من الضروري أن یھدف االتفاق إلحداث آثار قانونیة.

ماھیة و أھمیة معاھدات السالم

الدولیةالمعاھداتمنغیرھاعنیمیزھاالدولیةالعالقاتفيبارزادوراالسالممعاھدةتلعب
حالةإنھاءوھو،إبرامھامناألساسيوالھدفالرئیسیالموضوعإلىالدورھذاویرجع،

عالقاتمنکامالانتقاالعلیھیترتبالذياألمروھو،أطرافھابینالسالموإعادةالحرب 13

معظمفإنولذلك؛والسالمالوئامیسودھاعالقاتإلىالمستمرالتصارعوالتوتریسودھا
التعریفات التي یضعھا الفقھاء لمعاھدة السالم تدور حول ھذه الغایة .

وتخضعالمجتمع،داخلالقوةعالقاتعليتؤثرأوأكثرأومجتمعینبینالعالقاتعليإماتؤثرالتيالمنظمالجماعيالعنفظاھرةالحرب:13
البشریة،عرفتھتاریخبأقدموثیقاارتباطااإلنسانيالقانونویرتبطاإلنساني"،الدوليالقانون"علیھیطلقالذيالمسلح،النزاعلقانونالحرب

وفاعلیةانضباطعليالحفاظالقواعدھذهمنالھدفومحاذیر.وموانعبقواعدالعسكریةالعملیاتالقادةأحاطوالحضاراتالعصورجمیعوفي
ونظام القوات المسلحة وكذلك  الحد من آثار  العنف والدمار.

.255صلبنان،بیروت،للمالیین،العلمداراإلنسانيللقانونالعمليالقاموسسولینییھ،بوشیھفرانسواز
Israeli Settlement and International law , Amnesty International ,

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/chapter-3-israeli-settlements-and-international-law/

إبرامبأھلیةلھاالمعترفالدولىالقانونأشخاصویتمثلاالتفاق،مسمىعنالنظربغضالدولى،القانونأشخاصبینیعقداتفاقالمعاھدة12
تعتبرالوعلیھأجلھ.منوجدتالذيالدینيالغرضیخدمفیماالفاتیكانمدینةإلیھمویضافالدولیة،الحكومیةالمنظماتوفىالدولفىالمعاھدات

مختلفة،جنسیاتإلىینتمونكانواولوحتىاعتباریة،وأشخاصطبیعینأشخاصمنالخاصالقانونأشخاصیبرمھاالتىاالتفاقاتدولیةمعاھدة
أھمیتھاالتفاقلذلككانتحیث1938مایو31فيالبترولشركاتبینعقدالتياالتفاقمثل(وذلكدولیة.أھمیةلھااالتفاقاتتلككانتأو

منالدولىالقانونأشخاصیعقدهقدمادولیةمعاھدةیعتبرالوكذلكاألوسط).الشرقمنطقةفياالمتیازاتمناطقحددألنھواالقتصادیةالسیاسیة
تنازعقواعدتحددھاوالتىأوال،علیھا،المتفقالخاصالقانونقواعدتحكمھاعقوداًاالتفاقاتتلكتعتبروإنماالخاص،القانونأشخاصمعاتفاقات
حیث،1951عاماإلیرانیةاإلنجلیزیةالزیتشركةقضیةفيحكمھافيالدولیةالعدلمحكمةأقرتھأنٍسبقماوھذاالمعنیة.الدولفىالقوانین
شركةوبینحكومةبینامتیازعقدمجردإاللیس1933أبریل29فيإیرانیةاألنجلو-الزیتوشركةاإلیرانیةالحكومةبینالمبرمالعقدأنقررت

.خاصة أجنبیة
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األطرافبینالحربإلنھاءالعادیةأوالتقلیدیةالوسیلةھيالسالممعاھدةأنالبعضفیقرر
أنكما؛للحربالعادیةأوالطبیعیةالنھایةأنھاإلىاآلخرالبعضیذھببینما،المتحاربة

إنتھاءالمتحاربةالدولبواسطتھاتعلناتفاقاتعنعبارةالسالممعاھداتأنیرىمنھناك
یلزمالسیاقھذاوفي،بینھمالسلمیةالعالقاتعودةشروطتحددو-رسمیبشكل-القتال
الحصريالدوليالصكھيالمتحاربةالدولتعقدھاالتيالسالممعاھداتأنعليالتأكید
تعقدھاالتياألخريالدولیةللصكوكخالفاًذلكوالحربحالة،مطلقبشكل،ینھيالذي

التعرضیلزملذلك؛الھدنةواتفاقیات،النارإطالقوقفاتفاقیاتمثلالمتحاربةالدول
لتوضیح المفھومین المختلفین تماماً عن مفھوم معاھدات السالم .

اتفاق وقف إطالق النار

بینھامنمختلفةألغراضوذلكمؤقتا،توقیفاوقفھإلىعامبشكلالقتالأثناءالضرورةتدعو
عسكرىإجراءالقتالفوقفلذاودفنھم؛جثثھمونقلالمیدان،فىالموجودینالجرحىإغاثة
وھوسیاسى،طابعذاتشروطعلىاالتفاقذلكفىینصوالسیاسیة،صفةلھولیسمؤقت

فيحماسحركةوإسرائیلبیناألخیرةالنارإطالقوقفاتفاقاتفىكبیربشكلانعكسما
غزة .

اآلونةوفىأنھإالالحرة،السیاسةوبإرادتھمالمتحاربینبیناالتفاقیتمأنالغالبأنورغم
مجلسأننجدالدولیین،واألمنللسلمتھدیداستمرارھاشأنمنالتىالحاالتوفىاألخیرة

وتتضمنلنصابھما،وإعادتھماالدولیینواألمنالسلمحفظشأنفىقراراتھبإصداریقوماألمن
التىالحاالتأشھرومن،المتحاربینجانبمنالنارإطالقبوقفاألمرالقراراتھذهمثل

فىالشأنھذافىقراراتھمنالعدیدالمجلسإصدارالمھمةبھذهاألمنمجلسفیھااضطلع
.2006عاماإلسرائیلیةاللبنانیةوالحرب،1973عامأكتوبرحرب

اتفاقإلبرامالتوصلفىدولیةمنظمةأودولمجموعةأودولةجھودتساھمأنیمكنكما
بینإلیھاالمشاراالتفاقاتفى،تدلیالً،الرئیسىالدورمصرلعبتوقدالنار،إطالقوقف

األممومنظمةالعربیة،الدولجامعةمنظمةجھودعنفضال،حماسوحركةإسرائیل
المتحدة، ودول أخرى في حاالت عدیدة .

اتفاق الھدنة
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المتحاربة،األطرافبینالقتالعملیاتوقفبمقتضاهیتماتفاقالقانونىمعناھافىالھدنة
وقفباتفاقمقارنةنسبیا،طویلةلفترةالقتالوقفإلىغالبایؤدىعسكرىسیاسىاتفاقوھو

إطالق النار، وان كانت الھدنة ال تعنى إنھاء حالة الحرب.

توطئةالمتحاربونإلیھیلجأالعسكریة،صفتھبجانبسیاسىطابعذوعملالھدنةاتفاقإن
فىاألمرویتولىذاتھا،المحاربةالدولحكوماتالھدنةعقدیملكفالذىلذلكالصلح؛لعقد
تصبحواللذلك،خصیصایعینوناالتفاقأطرافعنممثلونشروطھاتحدیدوفىالھدنةشأن

الھدنة ملزمة إال إذا أقرتھا حكومات الدول األطراف فیھا.

المیادین،جمیعفىالمسلحالنزاعطرفىبینالحربیةالعملیاتجمیعوقفالھدنةتشملوكما
قرارهفىالعامةالھدنةمصطلحاألمنمجلساستخدمحیثالعامة،بالھدنةیعرفماوھو

-أیضا-الھدنةتقتصروقدالعربیة،اإلسرائیلیةالحرببشأن1948عامنوفمبر16بتاریخ
بإنقضائھ،تنتھىأجلللھدنةیحددماوعادةالمحلیة،بالھدنةتعرفماوھىمعینةمناطقعلى

ویكون لكال الفریقین المتحاربین العودة للقتال إن لم یتفقا على الصلح.

إنشاءالمحظورة،لألعمالإضافةیشمل،قدوھوأطرافھا،قبلمنالھدنةمضمونویتحدد
الكوریة،الحربانتھاءبعد1953عامالشھیرالھدنةاتفاقفىتمكماالسالحمنزوعةمناطق
دفاعیة،مناطقوإنشاء،38العرضخطوجنوبشمالالسالحمنزوعةالمنطقةأنشاوالذى
الماضى،العامواإلسرائیلیینالفلسطینیینبیناتفاقآخرفىتمماوھوالحرب،أسرىوتبادل

والذى أسفر عن الصفقة الشھیرة لتبادل الجندى اإلسرائیلى جلعاد شالیط باألسرى الفلسطینیین.

الطرفیعطىالطرفینأحدجانبمناتفاقھافىالواردةالھدنةبشروطجسیمإخاللأىإن
القتالیستأنفأنالقصوىالضرورةحالةفىولھمنتھیة،ویعتبرھانقضھافىالحقاآلخر

الدولیةالمسؤولیةیرتبالھدنة،شروطومخالفةاالنتھاكھذافإنذلكعنوفضالمباشرة،
مناإلخاللكانإذاأماالدولیة،اللتزاماتھامخالفةارتكبتبوصفھاالمخالفةالدولةعلى

رؤسائھم،منعلیاقیادیةأوامرتلقىدونأىالمحضةوبإرادتھمأنفسھمتلقاءمناألفراد
عننتجتالتىاإلضرارعنتعویضودفعالمسئولین،معاقبةفقطیطلبأناآلخرفللطرف

ھذا اإلخالل.

یعرفماأوالسویس،حربفى1956عاممصرضدإسرائیلفیھشاركتالذىالعدوانإن
الھدنة،التفاقاتالجسیملإلخاللالصارخالمثالُیعدالثالثى،بالعدوانالمصریةاألدبیاتفى
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تعھدحیث،1949عامفبرایرفىمصرمعللھدنةاتفاقاأبرمتقدإسرائیلكانتحیث
الدولتان بعدم القیام بعدوان ضد اآلخر.

حالةقانوناتنھىوالأطرافھابینالقتالوقفمجردإالتعنىالأمدھاطالمھماوالھدنة
أنھتالتىمثلسالممعاھدةبتوقیعإالقانوناتنتھىالالحربفحالةبینھم،القائمةالحرب
عربةوادىومعاھدة،1979مارسفىالدولتینأبرمتھاوالتىومصرإسرائیلبینالحرب

واألردن.إسرائیلبینالحربأنھتالتى1994عام

عامفبرایر24فىأبرموالذىمصرمعالھدنةاتفاقمعمریرةاإلسرائیلیةالخبرةكانتلقد
اإلسرائیلیةوالبضائعللسفنبالنسبةالمحاربحقوقممارسةفىمصراستمرتحیث،1949

أنبزعماألمنلمجلسمصرلشكوىإسرائیلدفعمماالمصریة،اإلقلیمیةالمیاهفىتمرالتى
مدقق،أىعلىتنطلىالفریةوھىبینھماالحربحالةأنھىقدمصرمعالموقعالھدنةاتفاق

حیث إن الحروب ال تنتھى إال باتفاقیات سالم ال ھدنة.

رابعا: وثیقة معاھدة السالم

أووثیقةشكلفيتصدر، فقدالسالممعاھدةوثیقةبشكلیتعلقفیھاعامةقاعدةھناكلیست 14

أوملحقربماو،لھاصلبومقدمةتتضمنأنھاإال،نسخعدةأونسخةوفيوثائقعدة
علیھیتفقحسبما لغاتعدةأوواحدةبلغةالمعاھدةتصدرقدكذلك،تتبعھامالحقعدة

األطراف .

- الھیكل العام لوثیقة المعاھدة السالم :

وتحتوي ھذه الوثیقة - عادة - على مقدمة وصلب المعاھدة والمالحق .

(أ) المقدمة :

أنفيیتمثلتقلیدیا،صارشكل،وفقالمعاھدةنصصیاغةتكونأنعلىالدوليالعملجرى
إبرامإلىالدافعةالعامةلألھدافبیاناتتضنمقدمةأيPreambleبدیباجةالنصیستھل

أسماءبذكرإمااألطرافبیانویتمإجماال،أوتفصیالالمتعاقدةلألطرافوبیاناالمعاھدة،
1919عاماألولىالعالمیةالحربأنھتالتيالصلحمعاھدات(مثلالمتعاقدةاألطراف

غینیابینالنزاعفي2007عامسبتمبر17وفي،الدولیةالمعاھدةتعریفتناولتالتيالعدیدالقضائیةبالقراراتالدولیةالعدلمحكمةذخرت14
فبرایرمنالثانيفيوالنظر،قیدكانتأنھالمجردقانونیةاللتزاماتأوحقوقاتنشئالالمكتملةغیر"المعاھداتأن:المحكمةقررتوسورینام،

مبرمدولياتفاقأيمعاھدةبمثابةیعتبرللمعاھداتالعرفيالدوليالقانونبموجب":أنالمحكمةقررت،الصومالوكینیابین،2017عام
بین الدول في شكل خطي ویحكمھ القانون الدولي.
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الدولحكوماتأو)،1947عامالثانیةالعالمیةالحربأعقبتالتيالسالمومعاھدات
حكوماتنافإنولھذاأن"من1945عامالمتحدةاألمممیثاقدیباجةفيجاءما(مثلاألطراف
(مثلالدولبأسماءمقترنةالحكوماتبذكرأو...)،المتحدةاألمممیثاقارتضتقدالمختلفة،

"أنعلىبالنصنصوصھااستھلتالتي1979عاماإلسرائیلیةالمصریةالسالممعاھدة
میثاقمثلوألقابھمالمشاركةالدولرؤساءأسماءبذكرأوإسرائیل")وحكومةمصرحكومة
الوحدةمنظمةمیثاق(مثلوالحكوماتالدولرؤساءأو،1945عامالعربیةالدولجامعة

الوحدةمنظمةمحلحلالذياألفریقي،لالتحادالتأسیسيوالقانون،1963عاماألفریقیة
–الحالحسب–الدولیةالمنظمةأوالدولةانمالحظةمعھذا،)2000عاماألفریقیة،

تكون ھي الملتزمة بالمعاھدة وأحكامھا أیا كانت طریقة ذكر األطراف فیھا.

وإشارةومبرراتھاالمعاھدةأھدافحولعامابیاناالمعاھدةدیباجةتتضمنعامة،بصفة
المعاھدةتفسیربأنالقولیستلزمماوھوبالتنظیم.المعاھدةأحكامتتناولھالذيالموضوعإلى

دیباجةتتضمنأنویحدث.بالدیباجةالمبینوالموضوعالھدفنطاقعنیخرجالأنیجب
الخاصةالتفویضوثائقتبادلواستیفاءالمشاركةاألطرافممثليبأسماءبیاناأیضاالمعاھدة

بھم.

منوالھدفللموضوعتحدیدا–غالبا-ویتضمن،الوثیقةمنالتقدیميالجزءبھاویقصد
قدكما،إبرامھاأجلمنالمفاوضاتعلىاألطرافاستحثالذيوالدافعالمعاھدةإبرام

وقد،المعاھدةتضمنتھاالتيالتسویةتحكمالتياألسسوللمبادىءعامابیانابینتتضمن
وفرنساالحلفاءبینم١٨١٠سنةنوفمبر٢٠فيعقدتالتيباریسسالممعاھدةنصت
منأورباونسافرإلنقاذالحلفاءبھاقامالتيالناجحةللجھودنتیجةعقدتقدأنھاعلى

فرنساإلىالنظامإعادةوبھدفالفرنسیة،والثورةنابلیونبسببتھددھاالتيالكوارث
بھملحقعماتعویضعلىالحلفاءحصولولضمان،جیرانھاوبینبینھاالوردیةوالعالقات

التيباریسمعاھدةمقدمةوأعلنت.للمستقبلقویةضماناتوتوفیروأضرار،خسائرمن
وضعفياألطرافجمیعرغبةعنوروسیاالحلفاءبینم856سنةمارس٣٠فيعقدت
وسالمةاستقاللوضمانإلیھاأدتالتيالخالفاتإلىالعودةومنعالحربالكوارثنھایة
روسیابینم1905سنةسبتمدان5فيبورتسماوثسالممعاھدةمقدمةنصتكذلك،تركیا

التيوإسرائیلمصربینالسالممعاھدةأما،السالماستعادةفياألطرافرغبةعلىوالیابان
علىتقتصرولمومطولمسھببشكلمقدمتھاجاءتفقد-م١٩٧٩سنةمارس٢٩فيعقدت

بل-األوسطالشرقفيودائموشاملعادلسالمإقامةوھو-المعاھدةوھدفموضوعبیان
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الودیةالعالقاتإنماء ضرورةعلىوأكدت،السالمھذاوأسسمبادىءتضمنتأنھا
العالقاتتحكمالتيالدولىالقانونومبادىءالمتحدةاألمملمیثاقوفقا،طرفیھابینوالتعاون

الدولیة في وقت السلم.

(ب) صلب المعاھدة :

للمسائلتسویةوتضعالمعاھدةجوھر تشكلالتيالبنودأوالنصوصمجموعةبھاویقصد
نصوصاًغالباالجزءھذاویتضمن،أخريمسائلمنبھایتصلوماللحربسبباكانتالتي

أوإقلیمیةأوسیاسیةأوعسكریةاألطراف،بینالعالقاتنواحيبجمیعتتصلبنوداًأو
أنیحدثفقدذلكومع،عامةأوخاصةنصوصاكانتوسواءوتجاریةومالیةاقتصادیة

أولغةباستخدامأولھاالتعرضبعدمعلیھایختلفونالتيالنقاطبعضتسویةاألطرافیترك
یحتدمالحتىفیھاالفصلتأجیلالحالةھذهفيالھدفویكون،تحسمھاالغامضةألفاظ

األطرافعلىالسھلمنلیسفإنھوبالطبع،المعاھدةعقدعرقلةإلىویؤديحولھاالخالف
عقدتعوقالأوجوھریةلیستمسائلتتعلقكانتإذاإال،حسمبدونالنقاطھذهتتركأن

الخاصالنصالمعاھدةصلبیتضمنھاالتيالنصوصأھمومن،نظرھمفيالمعاھدة
بالتصدیق ، أي الذي یستلزم قیام األطراف بتبادل التصدیقات علیھا في مكان وزمان معینین.

(ج) المالحق :

بتسویةالمتعلقةالمسائلبعضتتضمنواألساسیةبالوثیقةترفقالتيالوثائقأوالوثیقةھيو
أوإجرائیةمسائلتتضمنأولبنودھا،مسھبعرضأومعینةتفصیالتتتطلبالتيوالنزاع
نفسفيتابعةولھامستقلةوثائقإفرادإلياألطرافیدعومما،بالتسویةخاصةخرائط

الوقت لصلب المعاھدة .

یوجدلمفإذاالمعاھدة،لمالحقالقانونیةالقیمةعلىیؤكدمانصاًالمعاھداتبعضتضعوقد
أنـالأمالنصھذاوجدسواء-بھالمسلممنألنھشیء،فییتغیرالاألمرفإنكھذا،نص

منیتجزأالجزءاباعتبارھااألساسیة،للوثیقةالتيالملزمةالقوةنفسلھاتكونالمالحق
األھمیةنفسلھاتكونالمالحقتتضمنھاالتيالمسائلأنإلىذلكویرجع،المعاھدة

أنھابالنظر،المالئمةالعتباراتإالمالحقفيأثباتھاوما،المعاھدةلصلبالتيالجوھریة
التنسیقیعوقأنمعھیحتملمماطویلةعنایةإلى-األحیانأغلبفيـتحتاجبمسائلـتتعلق

المالحقأننجدماكثیرافإنھولذا،المعاھدةصلبیتضمنھاالتيالبنودأوللمسائلالعادي
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المالحقھذهأنكمااألساسیة،الوثیقةتحتلھالذيعنكثیرایزیدالصفحاتمنعدداتحتل
تخضع لنفس الشروط واألوضاع التي یخضع لھا صلب المعاھدة .

أنھایعنيالمالحقفيالسالممعاھدةتتضمنھاالتيالتسویةمسائلبعضوضعفإنوبذلك
القوةبنفستمتعھامعیتنافىوال،تنظیمیةكعملیةیتمإنھبلاألساسیة،الوثیقةمنأھمیةأقل

الملزمة التي لھذه الوثیقة ، باعتبارھا جزءا ال یتجزأ من المعاھدة ككل.

یجسدهالذيوالمتقدمالمعنيعليیقتصرالProtocolبروتوكولمصطلحأنجلي
عادةبھیقصدقدولكن،1979عاماإلسرائیلیةالمصریةالسالملمعاھدةاألمنيالملحق
متفرعةأوتبعیةلمسائلتنظیماتتضمنأوأصلیة،معاھدةأحكاملبعضتعدیالتتضمنمعاھدة

بروتوكوالمثللھا؛استكماالأواألطراف،بینإبرامھاسبقاصلیةمعاھدةتضمنتھماعلى
1984عامجنیفوبروتوكول،1949لعامجنیفباتفاقیاتالملحقان1977لعامجنیف

بینالحدودعبرالجويالنقلعنالناجمالحدودعبربالتلوثالخاصة1979باتفاقیةالمتعلق
والبروتوكولاإلنسان،لحقوقاألوربیةلإلتفاقیةالمكملةوالبروتوكوالتأوربا،مجلسدول

والمنصاتالبحریةالمالحةبسالمةالماسةالمشروعةغیراألفعالتجریمالتفاقیةالمكمل
المتحدةاألممباتفاقیةالملحقكیوتووبروتوكول،1988لعامالقاريالجرفعلىالمثبتة

األشخاصفياالتجارومعاقبةوقمعمنعوبروتوكول،1999عامالمناختغیربشأناإلطاریة
الوطنیةعبرالمنظمةالجریمةلمكافحةالمتحدةاألممالتفاقیةالمكملواألطفالالنساءوبخاصة

.2000عام

معاھدات السالم تنھي حالة الحرب وتعید حالة السالم :

غیرھاعنیختلفخاصاطابعاوتعطیھاالسالممعاھداتتمیزماأھممنالخاصیةھذهتعتبر
أكثرأودولتینبینالحربحالةأنذلك،سیاسیةطبیعةذاتكانتوإنحتى،المعاھداتمن

جوانبجمیعبل،بینھمالعالقاتجوانبأحدفقطالحربلقانونیخضعالأنعلیھایترتب
التيالعالقاتأنواعمنوغیرھا،عسكریةأواقتصادیةأوسیاسیة،كانتأیاًالعالقاتھذه

تنشأ بین الدول .

كیفیةفيوشامالجوھریاتغییرایرتبذلكفإن،الحربحالةالسالممعاھدةأنھتمافإذا
قانونقواعدمنبدالالسالمقانونقواعدیحكمھابحیثأطرافھا،بینكانتالتيالعالقاتحكم

الحرب .
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الطبیعةبھذهتتمتعالتيالسالممعاھدةأنوھياألھمیةفيغایةمسألةعنذلكویكشف
حتى،الحالةھذهإنھاءإلىتؤدىوأطرافھابینحربحالةتسبقھاالتيتلكھي،الخاصة

١٧فيواسرائیللبنانوقعتھالذياالتفاقھولذلكمثالوأقرب،سالممعاھدةتسملموإن
حیزیدخل"ولملبنانمناإلسرائیلیةالقواتانسحاباتفاق"علیھوأطلقم١٩٨٣سنةمایو

التنفیذ نظرا لعدم تصدیق لبنان علیھ وعدولھا عن استكمال إجراءات إبرامھ .

ھذایجعلمماولبنان،إسرائیلبینالحربحالةإنھاءعلىصراحًةمنھموضعینفينصفقد
وذلكالدولي،القانونفيخاصةبطبیعةتتمتعالتيالسالممعاھداتحظیرةتحتیدخلاالتفاق

عدیدةنواٍحفيالطرفینبینالقائمللنزاعحلولوضعتضمنقداالتفاقھذاأنإلىباإلضافة
والمتحاربینبینیبرمالذياالتفاقذلكسالممعاھدةیعتبرفإنھ،كذلكبینھمالعالقاتتخص
بالتسویةالنزاعیتناولأنصراحًة،بشرطذلكعلىینصلموإنالحربحالةإنھاءإلىیؤدي

باریساتفاقیةتدخلاإلطارھذاوفي،الحربإليأديالذيالنزاعصلبتعتبرالتيالمسائل
عدیدةنصوصاتضمنتفقدالفیتنامیةالمشكلةلتسویةم،1973سنةینایر٢٧فيالموقعة

السالمبضماناألطرافتعھدو،فیتناممناألجنبیةالقواتوانسحابالحربیةالعملیاتبوقف
نحوعلىالفیتنامیةللمشكلةتسویةبوضعذلكأقرنتو،الحربحالةوإنھاءالمستقرالدائم

سلمی .

كانتماإلىبینھمالعالقاتأي،المتحاربینبینفقطالسالمإعادةالحربحالةإنھاءیعنيوال
ھذهإقامةإلىتؤديقدإنھابل،السالمفيالدوليألحكاموفقاتنظیمھامعالحربقبلعلیھ

علىإسرائیلإنشاءمنذأنھذلكمثال،األطرافبینوجودھاسبققدیكنلمإذاالعالقات
یحكمھاعالقاتإالالعربیةوالدولمصروبینبینھاتنشألمم 1948سنةفلسطینأرض
السالممعاھدةعقدتفعندماولذلكبینھم،سالمعالقاتھناكتكنلمأنھأي،الحربقانون 15

ـالسالمعالقاتأي-العالقاتھذهتنشيءأنالمعاھدةھذهعلىكان،اإلسرائیلیةالمصریة
وأن تنظمھا وفقا لقواعد القانون الدولي التي تحكم العالقات بین الدول التي في حالة سالم .

معاھدة السالم تنشیء عالقات صداقة وتعاون بین أطرافھا :

الدوليالقانونظلفيمنھاشموالأكثرالدولىالتنظیمعصرفيالسالممعاھدةأصبحت
حالةوإعادةالمتحاربةاألطرافبینالحربحالةإنھاءعلىبالعملتكتفيتعدفلم،التقلیدي

اإلنسانیةمبدأمثلتكاملھامعالمختلفةالمبادئمنمجموعةوتحكمھالمسلح،النزاععنالناجمةوالمعاناةالدمارمنالحدإليیھدفالدوليالقانونفروعمنفرعھوالدولياإلنسانيالقانون15
ومبدأ التمیز على مختلف المستویات ومبدأ الضرورة العسكریة.
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تقومروابطإقامةعلى-المعاھدةبنودخاللـمنتعملأنھاذلكعلىزادتوإنما،السالم
على التعاون والصداقة بین المتحاربین السابقین .

السلبيالسالموھما،السالممننوعینبینمایمیزالفقھلدىالحدیثاالتجاهأنذلكوتأصیل
حفظفيالدوليالمجتمعرغبةعلى-بالطبع-یقومالنوعینھذینوأساساإلیجابي،والسالم

السلبيبالسالمیتعلقففیمااآلخر؛عنیختلفمنھماكلأسلوبأنإال،الدولیینواألمنالسلم
منععلىالعملفيالدوليالمجتمعتشكلالتيالدولجانبمنالمبذولةالجھودتنحصر
مناقشةخاللھمنیجریدوليتنظیموإقامة،الدولیةالعالقاتفيمشروعةکوسیلةالحروب

احتراموكفالةالمعتديجماحلكبحالجماعيلألمننظامإنشاءوكذلك،الدولیةالمنازعات
صراحًةالمتحدةاألمممنظمةبھأخذتماوذلكمقتضیاتھ،علىالخروجوعدمالدولىاألمن
.تضمنھالذيالجماعياألمنونظام،المیثاق من)4/2(المادةلنصوفقاً

خامسا: تعدیل المعاھدات  الدولیة

أوالسیاسيالتوازنفىتغیریحدثعندماتعدیلھا،أوالمعاھداتمراجعةأھمیةتبدو
نصوصبعضأوكلأنیتضحأوعندماظلھ،فيالمعاھدةعقدتالذياألمنيأواالقتصادي

الجدیدة،واألوضاعوالتوازناتالظروفمعتتوافقحتىتكملةأوتطویرإلىیحتاجالمعاھدة
ینصرفبینماتغییرھا،أجلمنالمعاھدةألحكامالشاملةالنظرإعادةبالمراجعةویقصد

التعدیل إلى بعض النصوص في المعاھدة أو اإلضافة إلیھا.

للمجتمعالمتغیرةالطبیعةمعیتسقالالدولیةللمعاھداتالكليوالمطلقالجمودأنجلي
الدولیةالعالقاتتؤطر،أنواعھابمختلفالدولیةوالمعاھدات،الدولیةالعالقاتوالدولي

الدولیةالمعاھداتھذهتسایرأنالمنطقيمنولذلك؛أیضاالدولیةالمنظماتوالدولبین
المنظماتوالدولبینالعالقاتوعامبشكلالدولیةللجماعةالمستمرالتطورقانون

نھایةفيالدولیةالمعاھداتتعدحیث،خاصبشكلالدولیةالمعاھداتفياألطراف
باتبأنللزعممشاحةفالولذلك،المتعاھدةالدولفيالمتغیرةلألوضاعانعكاسالمطاف

المجتمعترافقالتيالمختلفةالتطوراتتواكبأنالمبرمةالدولیةالمعاھداتعليلزاماً
السیاسي بشكلھ الواسع ، وذلك بإجراء التعدیالت الضروریة و التي تفرضھا سنة  التطور .
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تغیرحقیقةمعالمعاھدةمحتويتكییفإليیھدفالذيالسلميللتغییروسیلةالتعدیلُیعد
تعدیلعنللتعبیرمصطلحاتعدةإستخدامعليالدولیینالعملوالفقھویجري،األوضاع
المعاھداتعليیقعالذياإلجراءبینالتمییزبخصوصاألمریدقوھنا،الدولیةالمعاھدة

الثنائیة مقارنة باإلجراء الذي یقع علي المعاھدات  متعددة االطراف .

صیاغةعليتردالتيالشكلیةالتغییراتواإلضافات":بأنھاتعریفھایمكنفالتعدیالت
إليالجدیدةالتعدیالتھذهتفضيوالقدیمةالمعاھدةنصوصمننصمنأكثرأونص
لذلكالقانونياألثروینصرفالقانونیةالمراكزعنفضالاإللتزاماتوالحقوقتغییر

التعدیل  الذي حدث ألحكام المعاھدة لكافة أطراف المعاھدة ".

بإجراءالمرتبطةالعملیةتلك":بأنھتعریفھفیمكنالمعاھدةفيالنظرأوإعادةالتنقیحأما
عليیطلقالنظرإعادةمصطلحفإنلذلك،المعاھدةأحكاممضمونفيجذریةتغییرات

المعاھدةتؤطرھاوتنظمھاالتيالجدیدةالتطوراتوالظروفمعالمعاھدةتكیفعملیة
فيكثیرةغیرأجزاءعليمحددةتغییراتإدخالبھافیقصد"التعدیل"لفظةلكن،باألساس
بشأنتماماًحدثكما،المعاھدةبھذهالمرفقةالمالحقنصوصأوالدولیةالمعاھدةمضامین

الملحق األمني لمعاھدة  السالم المصریة اإلسرائیلیة مؤخراً .

،المتحدةاألمملمنظمةالدوليالقانونلجنةرأيمعوتماشیاً،بیانھسبقممابالرغم
Revision"النظر"إعادةعبارة1969عامالدولیةالمعاھداتلقانونفیینااتفاقیةإستبعدت

فاستخدمت،األممعصبةعھدمن19المادةبھإتصفتالذيالسیاسيالمغزيبسبب،
المتعددةالدولیةالمعاھداتتغییرفيخاصةطریقةعليللداللة"تعدیل"لفظةفیینااتفاقیة

"تعدیل"كلمةبموجبھالذيالتقلیديالتعبیرعليجدیدةظالالًتلقيالمبادرةوھذه،االطراف
ھي عبارة عامة تغطي معاً  التعدیل  الجزئي و إعادة النظر الشاملة .

المعاھدةعليالجزئيالتغییرإليالدولیةالمعاھداتلتعدیلاإلصطالحيالمعنيینصرف 16

أكثرأونصاستبدالأومنھاأكثرأونصحذفأوإلیھاأكثرأونصإضافةالساریةالدولیة
السالملمعاھدةاألمنيللملحقبالنسبةحدثماوھذا،األولالنصأحكامھفيیخالفبآخر

التعدیل في اللغة من عدل یعدل إذ وازن، وعدل الشيء أي أقامھ وسواه. واصطالحا; تعدیل السھام –والسھام ھي األقسام- أي جعلھا موزونة بحسب حصة كل واحد من أصحاب السھام ، أما16
العدول : عدل یعدل عدوال، ولغة ھو المیل أو تغییر الجھة أو الرأي. واصطالحا ھو بحسب المعنى الثاني فالعدول عن النیة ھو تغییرھا واالنتقال إلى غیرھا، والعدول في التقلید ھو تقلید مرجع

آخر وترك التقلید الذي كان علیھ.
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84/?c=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84

%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9
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یمكنو2021عامالثانیةالمرةأو2005عاماالوليالمرةفيسواءاإلسرائیلیةالمصریة
أن یحدث ذلك مستقبالً وفقا للمستجدات المتطورة و إلرادة  الدولتین مصر و إسرائیل .

تعدیلھاأوالمعاھدةمراجعةتتمأنالدولیةالمعاھداتتعدیلأومراجعةبصددالعامةالقاعدة
تلكبدونالمعاھدةمراجعةأوتعدیلیمكنوال(المتعاھدة)،المتعاقدةاألطرافكافةبموافقة

خاصنظامعلىأوذلك،خالفعلىمسبقإتفاقاألطرافبینھناككانإذاإالالموافقة،
عامالمعاھداتقانوناتفاقیتيفيالقاعدةھذهتأكدتولقدتعدیلھا.أوالمعاھدةمراجعةفيیتبع

إبرامھفيیتبعاألطرافبینباتفاقالمعاھدةتعدیلجوازبتقریرھما،1978وعام1969
تنصلمماالمعاھدات،قانونفيالمقررةالمعاھداتبإبرامالخاصةواإلجراءاتالقواعدذات

اتباععلىاالتفاقلألطرافیمكنأنھإلیھالمشاراالستثناءویعنيذلك.غیرعلىالمعاھدة
إجراءات مبسطة في إبرام االتفاق المراجع أو المعدل لنصوص المعاھدة السابقة.

المراجعةبنصوصھاساریةتبقىالتياألصلیةالمعاھدةالمراجعة،أوالتعدیلاتفاقیلغيوال
السابقة،المعاھدةأحكامأحكامھاتغایرجدیدةمعاھدةإبرامعندالحالبعكسوذلكالمعدلة،أو

حیث تحل المعاھدة الجدیدة محل المعاھدة السابقة في مثل ھذه الحالة.

ولكن، ھل اتفاق األطراف المتعاھدة جمیعا یعتبر أمرا ضروریا لمراجعة المعاھدة أو تعدیلھا؟

المراجعةتكتسبالحیثالثنائیة،للمعاھداتبالنسبةمشكلةالتساؤلھذاعلىاإلجابةتثیرال
الطرفینبینباتفاقإالللتنفیذوالقابلیةاإللزامحیثمنالقانونیةالقوةالتعدیلیكتسبوال

المعاھداتأثرنسبیةلمبدأتطبیقاوذلكالتعدیل،بھذااألطرافلغیرشأنوالالمتعاھدین،
تبدوأنالنادرمنإذاألطراف،المتعددةاالتفاقاتھيالصعوبةمحلولكنعرضھ،السابق
یرغبالفقدالوقت،ذاتفيالمتعاھدةالطرافكافةلدىالتعدیلأوالمراجعةفيالرغبة

بعض األطراف في إجراء التغییر الذي یطالب بھ البعض اآلخر .

:بأنأقرتأنالدولیةوشیليبیروبینالنزاعفيالدولیةالتحكیملھیئةسبقلقد،القولنافل
أحكاممناإلنتقاصأوتعدیلأوتأجیلیمكنال،بینھمامعاھدةمستقلتاندولتانتعقدعندما"

للمركزسبق،كمااآلخرالطرفموافقةدونأطرافھاأحدعملبموجبالمعاھدةتلك 17

استشھدأنUNICETRALالدولیةالتجاریةالمنازعاتلتسویةالمتحدةلألممالدولي

17 REPORTS  OF   INTERNATIONAL ARBITRAL  AWARDSRECUEIL   DES  SENTENCES  ARBITRALESVOLUME   IX , United Nations Publications .
https://legal.un.org/riaa/volumes/riaa_IX.pdf
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تعدیلیجوز":أنھعليتنصالتيوالدولیةالمعاھداتلقانونفیینااتفاقیةمن39بالمادة
.معاھدة باتفاق فیما بین األطراف " 18

التغیر الجوھري في الظروف :

افتراضمؤداهضمنيشرطعلىتحتوىدولیةمعاھدةكلأنالفقھاءأغلبیةلدىالثابتمن
وقدبالمعاھدة،العملاستمرارفىیؤثرالظروففىالتغیروأنحالھا،علىاألشیاءبقاء

یستتبع انقضاءھا ، أو تعدیلھا ، وتؤسس ھذه الفكرة على اعتبارین مختلفین ھما:

األولى؛ فكرة االتفاق الضمنى بین أطراف المعاھدة على بقاء االشیاء على حالھا.

االعتباركانوأیا،المعاھدةنصوصوبینالحالیةالظروفبینالتعارضحدوثھووالثانى؛
التغیرو،منتھیةأيمنقضیةالمعاھدةاعتبارإمكانوھىواحدةالنتیجةفإنبھ،المأخوذ

منتدلیلأيیعوزهالسیناءفي(ج)المنطقةفي–تحدیدا–األمنیةالظروففيالجوھري
السالممعاھدةفيالثانيالطرفالدولةإسرائیلمنتشكیكأوالعربیةمصرجمھوریة
موجودوضعأوبواقعةیتعلقأنیجباألثرھذایستتبعالذي.والتغیراإلسرائیلیةالمصریة

التيالظروفعامة،وبصفةاألوضاع،أووالوقائعجوھریا،یكونوأنالمعاھدةإبراملحظة
أوالسیاسیةأوالمادیةالظروفھيحالھ،علىالشيءبقاءشرطتطبیقإلىتغیرھایؤدي

القانونیة أو االقتصادیة التي كانت موجودة أثناء إبرام المعاھدة.

حدوثبحجةالمعاھدةفياالستمرارعنبمفردهالتخليمتعاقدطرفأليیمكنھللكن،
تغیر جوھري في الظروف؟

فيجوھريتغییرحدوثعلىاألطرافبیناالتفاقضرورةھوعموما-–العملفيالثابت
بإنھاءاألطرافأحدتمسكماإذاالصعوباتتثورلذاالمعاھدة،انقضاءیستتبعالظروف
تطبیقباستمرارمطالبیناآلخریناألطرافأوالطرفواعترضاألساس،ھذاعلىالمعاھدة

القضائیةالوسائلإلىاللجوءإمكانعدافیمابجوھري،لیسالتغیرأنأساسعلىالمعاھدة،
علىوذلكالمنفردة،باإلرادةالمعاھدةإنھاءإمكانالفقھاءبعضویرىالخالفات.ھذهلتسویة

البعضویعترضالمعاھدة.فيضمنيفاسخشرطھوحالھعلىالشيءبقاءشرطأنسند
التسویةجھاتإلىاالتفاقفشلعندواللجوءاالتفاقبضرورةمتمسكینذلك،علىاآلخر
إعالنذلكومنالدولي.العملفيكثیراحالھعلىالشيءبقاءشرطأثیرولقد.الدولیة

18 Methanex Corporation v. United States of America, UNCITRAL – NAFTHA – 1976 .
https://www.italaw.com/cases/683
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باریسمعاھدةمنالمستمدةااللتزاماتمنتحللھ1971عامفيالسابقالسوفیاتياالتحاد
تمسكوكذلك،الظروفتغیرإلىمستندااألسودالبحربحیادالخاصة1856عامالمبرمة

الذيالتركیةالمضایقعبرالمرورنظاممنللتعدیلالظروففيجوھريتغیربحدوثتركیا
الظروففيالجوھريبالتغیرالمصریةالحكومةوتمسك،1923عاملوزاناتفاقیةوضعتھ
أنلوحظ.وقدالمتحدةالمملكةوبینبینھا1936معاھدةبإلغاءمطالبتھاأسبابمنكسبب

فيبالتغیرالدولیةالمعاھداتمراجعةإمكانأجازقدمنھ،19المادةفياألممعصبةعھد
التحللجوازعدمقاعدة،1935عامأصدرهقرارفيالعصبةمجلسسجلبینما،الظروف

باإلرادة المنفردة من االلتزامات التعاھدیة ألسباب من بینھا التغیر في الظروف.

محكمةلكناألمم.عصبةعھدفيالواردللنصمماثالنصاالمتحدةاألمممیثاقیحتوولم
العملإلنھاءسببایكونقدالظروففيالجوھريالتغیرأنعلىأكدتالدولیةالعدل

إذایمكن،أنھالدوليالقانونفيبھالمسلممنأنھقررتحیثبھا،العملوقفأوبالمعاھدة
جذريتحولإلىما،معاھدةقبولعلىالطرفینحملتالتيالظروف،فيأساسيتغیرأدى
المتأثروالطرفمعینة،أحوالفيالتغیرذلكیعطيأنبھا،المرتبطااللتزاماتنطاقفي

مسوغا للجوء إلى المعاھدة أو وقفھا .

تتمیمھاأوإكمالھاأوتغییرھاأوحذفھاأونصوصإضافةیعنيالدولیةالمعاھداتتعدیلإن
كثیرنصوصعليالتعدیلشمولحالوفي،األصلیةالمعاھدةمننصوصعدةأولنص

أنعليتنصبجدیدةبمعاھدةالمعاھدةتغیرفنھاللمعاھدةاألصليالنصتحملتتخطي
المعاھدةفيمذكورالطرفینبموافقةترتیبھاوإعادةالسالممعاھدةفياألمنیةالترتیباتتعدیل

ونصھا في المادة الرابعة تحدیداً .

قواعدأنعلىتنص1969عامالدولیةالمعاھداتلقانونفیننااتفاقیةمن39المادة"
لتعدیلاتفاقعلىتنطبقالمعاھدات)نفاذوبدء(االستنتاجالثانيالجزءفيعلیھاالمنصوص
منالعدیدبأنالعبارةھذهوتقر،ذلك."خالفعلىتوفرقدبقدرالمعاھدةمعاھدة"إال
االعتقادالخطأمن،وداخلیةتعدیلآلیاتاآلنلدیھا،األطرافمتعددةخاصة،المعاھدات

بأنللدولیسمحبل؛المعاھدةتعدیلطریقفيالعراقیلیضعجامدھیكلھيفیینااتفاقیةبأن
یعدوال،الدولتعقدھاالتيالمختلفةالدولیةالمعاھداتلھذهتعدیلأحكامالمعاھداتفيتدرج

تكونحین.أوالسیاقھذافياستثناءاًاإلسرائیلیةالمصریةالسالملمعاھدةاألمنيالملحق
المعاھدةاستبدالاألفضلمنیكونقدأنھلدرجةالنطاقواسعةأوجًداكثیرةالتعدیالت
ُیظھرموحدنصعلىاالتفاقینبغي،ذلكمنوبدالًجدیدة،بمعاھدةبكاملھااألصلیة
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األصلیةالمعاھدةاستبدالتأثیرللتعدیالتكانإذاللعلم،وإعدادهالمعدلةبصیغتھاالمعاھدة
بإلغاءالتعدیلمعاھدةفيطرفأيمطالبةوھيأخرىطریقةھناك،لھاسابقةتعدیالتوأي

لذلكبالنسبةالتنفیذحیزالجدیدةالمعاھدةدخولتاریخمناعتباًراالسابقةالمعاھداتجمیع
وتشغیلإلدارةالثالثياإلتفاقإبرامحولالنزاعصددفياإلثیوبيھواالتشبثوھذاالطرف،

مالطرفبالنسبةالتنفیذحیزدخولھاأنعلىالبدیلةالمعاھدةتنصفقد،اإلثیوبيالنھضةسد
یعتبر بمثابة االنسحاب من المعاھدة األصلیة ذات الموضوع  األصلي للمعاھدة القدیمة.

أھمیة تعدیل  المعاھدات الدولیة

مواكبةخاللھامنیمكنالتيالوسیلةأنھافيالدولیةالمعاھداتتعدیلمنالغایةتكمن
أنیمكنالدوليالمجتمعفيتحدثالتيفالتأثیرات،المتغیرللواقعالدولیةالمعاھداتأحكام

إذ،متجانسومناسببشكلالمعاھداتھذهتمماإذاالدولیةالمعاھداتاحتراممعتتجانس
الدوامعليتخضعالدوليالمجتمعمنھاوالممجتمعاتأنإدراكھیجبالذيالمھمالشئأن

التعدیلأھمیةفإنلذا؛آخرجانبمنالتغییروجانبمناإلستقرارعدم:ھماأمرینغلي
تبرز بین ھذین االمرین .

لتنظیمتعقد،الداخلیةالقانونیةالتصرفاتمثلقانونیاًتصرفاًبوصفھاالدولیةالمعاھدةأنجلي
مماالتطوروللتغییرقابلبواقعبالضرورةمرتبطةالعالقاتوھذه،أطرافھابینالعالقات
سیاقفيو،الجدیدللواقعتستجیببحیثالنافعةأوالالزمةالتعدیالتإجراءیستدعي
الالتيالخطیرةاألمنیةفالمستجداتاإلسرائیلیةالمصریةالسالملمعاھدةاألمنيالملحق
منمختلفةأنماطاًأیضاتشملبل،اإلرھابیةالتنظیماتوالجماعاتمجابھةعليتقتصر
،جرائممنوغیرھاالمخدراتوالسالحوتھریببالبشراإلتجارمثلالمنظمةالجرائم

الجیشووحداتتشكیالتمنغیرھاوالمصريالحدودحرسقواتاضطالعاستلزمت
الملحقعلياألخیرالتعدیلو،نوعاًوكماًعالیةبقدراتالجرائمھذهبمكافحةالمصري

األمني واكب واستجاب لھذه المتطلبات و المعطیات الموضوعیة و  المنطقیة .

أنواعمنكنوع،أطرافھاعليبالنفعیعودتبادلیاًالتزاماًبوصفھاالدولیةالمعاھدةإن
فيتغیرإليسیؤديالواقعياإلطارفيتغییرأيفإن،واقعيإطارضمنالدوليالتعاون

التعدیالتبإجراءأطرافھاسیطالشكوبدونالحالةھذهوفي،للمعاھدةالمشتركةالمصالح
،المعاھدةأطرافلجمیعأكثربمنافعتعودالتيوالمشتركةللمصالحوفقاإنھائھاأوعلیھا

وھنا یثار التساؤال عن إنھاء ھذه المعاھدة أوإجراء تعدیالت علي أحكامھا دون إنھائھا.
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وفقاًالمعاھدةأحكامتغییرخاللھمنیمكنإجراءبوصفھالدولیةالمعاھداتفتعدیلأیضا
دامتمااتفاقیاتمنتشاءماإبرامعليالدولتحفیزفيكثیراًیساعدالواقعلمتغیرات

فياألساسيالعنصرھذاضعففإنلذا؛عقدھاظروفتغیرتماإذاأحكامھاتعدیلتستطیع
الدولیةالعالقاتإنشاءوالمعاھداتعقدسبیلفيعثرةحجرةسیكونالدولیةالعالقاتإنشاء

المستقرة .

یجريالدوليالعملجعلالدولیةالمعاھداتتعدیلإجراءبھایتمتعالتيالمیزاتأنطلي
متعددةالمعاھداتوخاصة،تعدیلھابإجراءاتتتعلقأحكاماًالمعاھداتأغلبتضمینعلي

منكبیرعددلوجودولكووضوحاًظھوراًأكثرفیھاالتعدیلأھمیةتبدوإذ،األطراف
األطرافھذهإحديلديالتعدیلإجراءأسبابتوافراحتمالیةیجعلمماالمعاھدةفياألطراف

أكثر .

یمكنالتيالعامةاالحكام1969عامالدولیةالمعاھداتقانونفیینااتفاقیةتضمنتلقد
نصوجودعدمحالةفيالمختلفةالدولیةالمعاھداتفياألطرافالدولجانبمنتطبیقھا

المعاھداتھذهبتعدیلالخاصةالنصوصكفایةعدمعندأوتعدیلھاطریقةیبینالمعاھدةفي
المبرمة بین أطرافھا .

مراعاة وتطبیق المعاھدات  الدولیة

بصورةالمعبرةوالدوليللقانونالرئیسيواألولالمصدرالدولیةالمعاھداتكانتلما
عدمإنإذ،لھاالوحیدالغرضواألساسالھدفھوتطبیقھافإنالدول،إرادةعنصریحة
وبالتالي،الدوليالقانونانھیارإليبالتاليیؤديالمعاھداتتطبیقوقواعدبأحكاماالھتمام

تسود العالقات المنازعات المسلحة وھو ما یعرض البشریة إلي ویالت وكوارث مدمرة .

التيالدولیةاإللتزاماتبأنالتأكیدالقولنافلةمن":قررتأنالدولیةالتحكیمیةللھیئةسبق
فياألفرادبھایرتبطالتيالعقودشأنذلكفيشأنھاـالدولبھاارتبطتمعاھدةتفرضھا

والقرارات،الدوليالقانونفقھاءبھاستشھدماكثیراالمبدأوھذا،الخاصالقانونمجال
ھذافيفیھاإلسھابإليیحتاجالفإنھولذلك،احترامھتفرضفتئتماالدولیةالتحكیمیة

19".المقام

19 PAPERS RELATING TO THE FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, WITH THE
ANNUAL MESSAGE OF THE PRESIDENT TRANSMITTED TO CONGRESS DECEMBER 3, 1901-
Claim of John D. Metzger & Co. v. Haiti.
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1901/ch100
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اتفاقیةعليالتحفظاتجوازمديبشأناإلستشاريرأیھافيالدولیةالعدللمحكمةسبقكما
عامفيصدرتالتيالجماعیةاإلبادةجریمةارتكابعليالعقابولمنعالمتحدةاألمم

اتفاقیةكلأن،بھاالمعترفالمبادئمنأیضایعتبرأنیمكن":إليأشارتأن1948
األطرافمنطرفأليیجوزالوبالتالي،بحریةمعقوداتفاقنتیجةھياالطرافمتعدة

،خاصةاتفاقاتطریقعنأوانفرادیةقراراتطریقعن،تقویضأوھدمالمتعاقدة
20الغرض من  اإلتفاقیة وسبب وجودھا ".

خاتمة

الدوليالقانونمعمتسقاًاإلسرائیلیةالمصریةالسالملمعاھدةاألمنيللملحقالثانيالتعدیلأتي
الظروففيالجوھريالتغیرمعمنسجماًومحققاًأتيكماأسلفنا،كما،الدولیةللمعاھدات

إبرامعندمتوقعةتكنلمالتيالتطوراتلھذهومواكبا،المصریةسیناءفيغیرھاواألمنیة
إنفرادیةرغبةعناألخیرالتعدیلذلكیكشفولم،اإلسرائیلیةالمصریةالسالممعاھدة
لحیویتھالتعدیلذلكإجراءضرورةعليإسرائیلولمصراإلرادتانتالقتولكنمصریة

للمصالح العلیا المختلفة للدولتین المتعاھدتین مصر وإسرائیل .

الدولیةالمعاھداتالستمرارالحیویةالمصالحتقتضیھاضرورةالدولیةالمعاھداتتعدیلإن
أوالموضوعأكانتسواءالمتجددةللتطوراتمجابھتھاوحسنفاعلیتھاوضمان،ذاتھا

فیھتنفذالذيوالمكانيالزمانيالسیاقأوالدولیةالمعاھدةتتناولھاالتيالموضوعات
أوبعینھالدولةانفرادیةمنافعولغایاتالدولیةالمعاھداتتعدلالولذلك؛الدولیةالمعاھدات
یكشفالدولیةالمعاھداتتعدیل.إناألطرافالمتعددةالمعاھداتفيأطرافدولمجموعة

أضحيلماالدولھذهرضيولوال،الدولیةالمعاھداتأطرافبینالدولیةالعالقاتقوةعن
بتعدیلالمبادرةأنكما،المعاھداتھذهأطرافبیننیةوبحسن،متاحاًالمعاھداتتعدیل

الطرفقوةأنبل،الدولیةالمعاھدةفيضعیفطرفعنیصدرالالدولیةالمعاھدات
الدولیةالمعاھدةفيالثانيالطرفقبولفيالرئیسيالباعثدوماتشكلالتعدیلبطلبالمبادر

بقبول مقترح  التعدیل .

20 Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide .
https://www.icj-cij.org/en/case/12
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