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ملّخص 

وقعت كل من م�سر وال�سودان واإثيوبيا يف 2015/3/23م وثيقة �سميت "اتفاق اإعالن املبادئ حول �سد النه�سة 

الإثيوبي العظيم"، ولقد اأثارت هذه الوثيقة جدل قانونيا وا�سعا يف حتديد مفهومها، وطبيعتها امللزمة يف اإطار كل 

من القانونني الدويل والداخلي.

الرقابة  فر�س  اإمكانية  تتمثل يف   - الأهمية  من  كبري  على جانب   - د�ستورية  م�ساألة  الوثيقة  هذه  اأثارت  كما 

الد�ستورية - بو�سيلة ال�ستفتاء ال�سعبي - على مثل هذا التفاق يف �سوء ن�سو�س الد�ستور امل�سري احلايل 2014م.

اأمام جموع  دقة،  بكل  وعيوبه  التفاق،  مزايا هذا  يتم حتديد  اإذا مل  �ستكون عدمية اجلدوى؛  الرقابة  وهذه 

ال�سعب امل�سري، قبل عر�س هذا التفاق عليه يف ا�ستفتاء �سعبي؛ ليوافق عليه، اأو يرف�سه. 

وحتقيقا للهدف من هذه الدرا�سة؛ فقد ق�سمها الباحث اإىل ثالثة مباحث؛ خ�س�س الأول فيها لتحديد مفهوم 

القانونني  يف  التفاق  لهذا  امللزمة  الطبيعة  عن  للحديث  والثاين  ال�سعبي"،  و"ال�ستفتاء  املبادئ"،  اإعالن  "اتفاق 

�سعبي  ا�ستفتاء  يف  لعر�سه  متهيًدا  وعيوبه؛  التفاق  هذا  مزايا  عر�س  عن  للحديث  والثالث  والداخلي،  ال��دويل 

للموافقة عليه، اأو رف�سه.

واأتبع الباحث ذلك بقائمة باأهم نتائج الدرا�سة وتو�سياتها، ويف النهاية بقائمة باملراجع العربية والأجنبية. 

الكلمات المفتاحية: اتفاق، اإعالن مبادئ، �سد، القانون الدويل، ال�ستفتاء ال�سعبي
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Abstract

In 23/03/2015, Egypt, Sudan and Ethiopia signed a document titled "Agreement on Declaration of 
Principles on the Grand Ethiopian Renaissance Dam Project (GERDP)".
This Agreement caused a lot of miss understanding between jurists about its definition and its 
binding nature in international law and internal law. It also raised a great constitutional issue about 
a Referendum in current Egyptian constitution 2014.

These constitution control methods will be useless if we do not identify advantages and disadvantages 
of this Agreement strictly, before the Egyptian people approved this Agreement or reject it.

To achieve the goal of this research, I divided it to three sections. In the first one I talked about the 
definition of "Declaration of Principles on the Grand Ethiopian Renaissance Dam Project (GERDP)" 
and "Referendum", in the second one I talked about the binding nature of this Agreement in 
the international law and internal law, and in the third one I talked about the advantages and 
disadvantages of this Agreement.

I also put a list of the most important results and recommendations as well as a list of Arab and 
foreign references.
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مقّدمة 

ۚ }، فاملاء هو م�سدر احلياة يف الكون، لي�س لالإن�سان فقط؛ بل ل�سائر الكائنات  ّ ٍء َحٍ قال تعاىل: { وََجَعۡلَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ ُكَّ َشۡ

احلية، وتكت�سب املياه اأهمية كربى منذ بدء اخلليقة؛ اإذ ن�سبت لأجلها احلروب والنزاعات امل�سلحة، ويف الع�سر احلايل اأ�سبح 

للمياه ا�ستخدامات متعددة؛ فلم تعد تقت�سر على ال�ستخدام الرئي�س يف ال�سرب والزراعة؛ بل اأ�سبحت م�سدًرا فاعال، وعن�سًرا 

يف التنمية وتوليد الطاقة املتجددة.

ويعد نهر النيل اأطول الأنهار يف العامل بل واأهمها على الإطالق؛ اإذ عا�ست على جوانبه احل�سارات الإن�سانية العريقة، وكان 

�سبًبا رئي�ًسا يف معرفة امل�سري القدمي - ومن بعده الإن�سانية كلها - لفنون الزراعة و�سناعة ال�سفن، و�ستظل جدران املعابد 

امل�سرية القدمية �ساهدة على اأهمية هذا النهر العظيم يف حياة امل�سريني.

واإذا كان الأ�سل اأن كل دولة تتمتع بحقها الكامل يف ال�سيادة على اإقليمها؛ مبا فيه من اأنهار جتري يف هذا الإقليم، اإل اأن 

القانون الدويل قيد هذه ال�سيادة، وجرم قيام الدولة - التي ت�سرتك مع دول اأخرى يف نهر عابر للحدود - باأي عمل من �ساأنه اأن 

يوؤدي اإىل �سرر ج�سيم يلحق بباقي الدول امل�سرتكة معها، اأو بع�سها.

ا اإذا  ومما ل �سك فيه اأن بناء �سدود على هذه الأنهار �سيرتتب عليه �سرر حمقق بباقي الدول امل�ساطئة لهذا النهر، وخ�سو�سً

كانت الدولة التي تعتزم بناء ال�سد هي دولة منبع؛ يبداأ منها النهر رحلته اإىل باقي الدول الأخرى.

ويف عام 2011م اأعلنت دولة اإثيوبيا عزمها على بناء �سد "النه�سة الإثيوبي العظيم" على النيل الأزرق، وذلك يف اأعقاب 

اندلع ثورة 25 يناير 2011م يف م�سر، ومل يكن هذا التوقيت املتزامن حم�س �سدفة؛ اإذ ان�سغلت الدولة امل�سرية بواقعها 

الداخلي، وكان الوقت مالئًما لدولة اإثيوبيا كي تعلن عن هذا امل�سروع؛ الذي طاملا كان مثار معار�سة دائمة وقوية من م�سر، ولقد 

مت التخطيط لهذا الإعالن مب�ساعدة من اأطراف اإقليمية ودولية دعمت هذا املوقف الإثيوبي.

وبتاريخ 23 مار�س 2015م وّقعت كل من م�سر وال�سودان واإثيوبيا وثيقة بعنوان: "اتفاق اإعالن املبادئ حول �سد النه�سة 

الإثيوبي العظيم"، ومنذ هذا التاريخ وحتى تاريخ كتابة �سطور هذا البحث مل ينته اجلدل حول هذا التفاق من قبل اخلرباء 

القانونيني، وال�سيا�سيني، بل وجموع ال�سعب امل�سري، اإىل احلد الذي ميكن معه القول وبحق اإن هذا التفاق اأ�سحي ق�سية راأي 

عام مت�س الأمن القومي امل�سري؛ بل الوجود احلقيقي للدولة امل�سرية.

ولقد اآثار هذا التفاق يف ن�سو�سه وعباراته الغمو�س الذي األقى بظالله على فكرة الطبيعة امللزمة لهذا التفاق على م�ستوى 

القانون الدويل والداخلي على حد �سواء.

كما يثري هذا التفاق م�ساألة اأحقية ال�سعب امل�سري يف الرقابة على هذا التفاق بو�سفه مي�س �سيادة الدولة امل�سرية يف 

ظل اأحكام الد�ستور امل�سري احلايل 2014م، ومن ثم ممار�سة حقه الرقابي يف تقييم هذا التفاق و�سول لقول كلمته ب�ساأنه؛ 

باملوافقة، اأو الرف�س.
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مشكلة الدراسة

تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية:

ما املق�سود باتفاق اإعالن املبادئ؟ وما املق�سود مب�سطلح ال�ستفتاء ال�سعبي؟ 1- 

هل يتمتع اتفاق اإعالن املبادئ بطبيعة ُملزمة يف القانون الدويل والداخلي؟ 2- 

هل يلزم عر�س هذا التفاق على ال�سعب يف ا�ستفتاء يف ظل الد�ستور امل�سري احلايل؟ 3- 

ما مزايا هذا التفاق وما عيوبه؟ 4- 

أهمية الدراسة 

مت�س هذه الدرا�سة اأحد املو�سوعات ال�سائكة واملطروحة الآن وبقوة على ال�ساحة ال�سيا�سية، والقانونية وال�سعبية امل�سرية. 1- 

تعد املياه امل�سدر الرئي�س للحياة على وجه الكرة الأر�سية، ومن ثم فاإن؛ اأي درا�سة ترتبط باملياه - ولو ب�سكل غري مبا�سر  2- 

- تكت�سب اأهمية كبرية يف هذا ال�ساأن دوليا وداخليا.

غالبية الأقالم التي تناولت م�سكلة �سد النه�سة الإثيوبي، حتدثت عنه من زاوية فنية، تتعلق باأ�س�س بنائه، اأو اآثاره على  3- 

الدولة امل�سرية، اأو من زاوية �سيا�سية تتناول عالقات عدائية بني دولة امل�سب )م�سر( ودولة املنبع )اإثيوبيا(، ومل 

يجد الباحث من يحاول التعامل مع هذا الإعالن كاأمر واقع، ينبغي درا�سته، والبحث عن حلول ملا اأ�سابه من م�سكالت 

ا؛ تناول حق ال�سعب امل�سري يف ال�ستفتاء على هذا التفاق يف ظل  قانونية، كما مل يجد الباحث بحًثا علمًيا متخ�س�سً

الد�ستور امل�سري احلايل 2014م.

ل توجد روؤية وا�سحة ملجل�س النواب امل�سري - بو�سفه ممثاًل عن ال�سعب امل�سري - حول هذا التفاق؛ بل اإنه مل يتطرق  4- 

ملناق�سته حتى تاريخ كتابة هذا البحث، رغم ما يحظى به هذا التفاق من زخم على امل�ستوى ال�سعبي والإعالمي، ف�سال 

عن كونه مي�س الأمن القومي امل�سري، وهذا المتناع عن تناول هذا التفاق يحيطه بنوع من الغمو�س غري املربر.

الرقابة ال�سعبية بو�سيلة ال�ستفتاء على املعاهدات والتفاقيات الدولية؛ تعد من املو�سوعات التي يثور حولها اجلدل  5- 

الفقهي القانوين �سواء يف املجال القانوين الدويل، اأو يف املجال القانوين الداخلي، ومن ثم فاإن تناول مثل هذا املو�سوع 

يعد من املو�سوعات القانونية ال�سائكة يف ظل ما ورد يف ن�سو�س الد�ستور امل�سري احلايل من قواعد ملمار�سة هذا 

الأ�سلوب من اأ�ساليب الرقابة. 

حتاول هذه الدرا�سة اإزالة الغمو�س حول مفهوم اتفاق اإعالن املبادئ يف جمايل؛ القانون الدويل والقانون الداخلي. 6- 

حتاول هذه الدرا�سة اإزالة الغمو�س حول التزام كافة الأطراف بهذا التفاق دوليا وداخليا.  7- 

ت�سع هذه الدرا�سة تقييًما لهذا التفاق من خالل عر�س مزاياه وعيوبه، وهو ما ي�سهل من مهمة ال�سعب امل�سري يف  8- 

اإبداء راأيه باملوافقة على هذا التفاق، اأو رف�سه، اإذا ما عر�س عليه يف ا�ستفتاء، وفًقا لأحكام الد�ستور امل�سري احلايل 

2014م. 
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أهداف الدراسة

و�سع حلول قانونية مل�سكالت واقعية مت�س الدولة امل�سرية. 1- 

و�سع اآلية عملية اأمام ال�سعب امل�سري ملمار�سة حقه الد�ستوري يف اإقرار، اأو رف�س التفاقيات الدولية التي مت�س حقوق  2- 

ال�سيادة على الأر�س امل�سرية.

اإي�ساح اجلوانب ال�سلبية والإيجابية لهذا التفاق يف اإطار ما �ست�سفر عنه هذه الدرا�سة. 3- 

منهج الدراسة

املنهج الو�سفي التحليلي: من خالل و�سف القواعد القانونية املنظمة ملو�سوع البحث وحتليلها حتلياًل دقيًقا. 1- 

املنهج النقدي املقارن: من خالل عر�س كافة الآراء القانونية املطروحة يف جمالت البحث املختلفة مع اإجراء مقارنة  2- 

نقدية بينها، مع عر�س الباحث لوجهة نظره يف ح�سم هذا الختالف. 

املنهج ال�ستقرائي: حاول الباحث من خالل هذا املنهج اأن ي�ست�سرف املوقف الذي يتعني على ال�سعب امل�سري اتخاذه  3- 

- يف اإطار دوره الرقابي حتت مظلة الد�ستور امل�سري اجلديد - عند ت�سّديه لهذا التفاق يف حال عر�سه على ال�سعب 

لال�ستفتاء عليه. 

وانطالقا مما �سبق فاإنه ميكن تق�سيم هذه الدرا�سة اإىل املباحث الثالثة الآتية:

املبحث التمهيدي: ماهّية اإعالن املبادئ وال�ستفتاء ال�سعبي.

املبحث االأول: القيمة القانونية لتفاق اإعالن املبادئ بني اللتزام الدويل والقانون الداخلي.

املبحث الثاين: اتفاق اإعالن املبادئ يف ميزان ال�ستفتاء ال�سعبي.

المبحث التمهيدي : ماهّية اتفاق إعان المبادئ واالستفتاء الشعبي

وقعت كل من م�سر واإثيوبيا وال�سودان بالعا�سمة ال�سودانية اخلرطوم يف 2015/3/23م وثيقة �سميت: "اتفاق حول اإعالن 

، وحيث اإن مو�سوع هذه الدرا�سة يهتم ببيان دور ال�ستفتاء ال�سعبي يف الرقابة على هذه 
 تتعلق ب�سد النه�سة الإثيوبي"2

1
مبادئ

الوثيقة، لذا يلزم بيان ماهّية هذه الوثيقة من جانب، واملق�سود مب�سطلح ال�ستفتاء ال�سعبي من جانب اآخر يف مطلبني على 

النحو الآتي: 

املطلب االأول: ماهّية اتفاق اإعالن املبادئ

املطلب الثاين: ماهّية ال�ستفتاء ال�سعبي

1- ن�سرت هذه الوثيقة بجريدة "اليوم ال�سابع" امل�سرية يف عددها ال�سادر 23/3/2015م.

2- هو �سد اإثيوبي يقع على النيل االأزرق بوالية بني�سنقول - قماز بالقرب من احلدود االإثيوبية ال�سودانية، على م�سافة ترتاوح بني 20 و40 

كيلومرت وعند اكتمال اإن�ساءه، املرتقب �سنة 2017، �سوف ي�سبح اأكرب �سد كهرومائي يف القارة االأفريقية، والعا�سر عامليا يف قائمة اأكرب 

ال�سدود اإنتاجا للكهرباء، تقدر تكلفة االإجناز ب 4.7 مليار دوالر اأمريكي.

https: //ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9 

مت زيارته يف 1/5/2016م. 
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b المطلب األول: ماهّية اتفاق إعان المبادئ

 Agreement on Declaration" ورد الن�س يف عنوان الوثيقة - حمل الدرا�سة - اأنها اتفاق حول اإعالن مبادئ

of Principles1، لذا فاإن هذه الوثيقة تتحدث عن اتفاق بني ثالث دول Agreement""، وعن اإعالن مبادئ بينها 

Declaration of Principles""، لذا يتعني الوقوف على معنى التفاقية الدولية، ومعنى اإعالن املبادئ، يف فرعني 

على النحو الآتي:

الفرع الأول: مفهوم التفاقية الدولية

الفرع الثاين: مفهوم اإعالن املبادئ

l الفرع األول: مفهوم االتفاقية الدولية

يتعني لتحديد املق�سود مب�سطلح التفاقية الدولية اأن نطرح اآراء الفقه القانوين الدويل حول هذا التحديد، والفرق 

بني مفهوم التفاقية الدولية واملعاهدة الدولية على النحو الآتي:

 يف حتديد م�سطلح التفاقية 
2
اأواًل: موقف فقه القانون الدويل من تعريف االتفاقية الدولية: مييز الباحث

الدولية بني اأربعة اجتاهات للفقه على النحو الآتي:

1 - االجتاه املنكر لو�سع تعريف حمدد لالتفاقيات الدولية: ميثل هذا الجتاه وجهة النظر ال�سيا�سية يف جمال 

العالقات الدولية؛ اإذ يرى ال�سيا�سيون اأن من احلكمة المتناع عن تقدمي؛ اأي تعريف يف جمال العالقات الدولية 

.
3
لالتفاقيات الدولية؛ حتى ُنر�سي جميع النزعات، وحتى ندع الأبواب مفتوحة ملختلف التف�سريات

2 - االجتاه ال�سكلي: يقرر هذا الجتاه اأن كلمة اتفاق معناها التقارب، واجتماع الكلمة، وف�سرها القانون الدويل باأنها 

، فهذا التعريف لالتفاق الدويل ل ينظر اإىل الآثار التي ترتتب على هذا التقارب؛ 
4
تقارب دبلوما�سي بني دولتني

بل يعول فقط على اأطراف العالقة الدولية.

3 - االجتاه املو�سوعي: يعول هذا الجتاه على مو�سوعات التفاقيات الدولية بغ�س النظر عن اأطرافها، مقرًرا 

اأن التفاق الدويل عبارة عن م�ساريع لن�سو�س ت�سريعية قانونية متعلقة بكل جمالت احلياة الب�سرية، فهي 

قوانني ت�ساهم يف حفظ احلقوق والتدابري الواجب القيام بها؛ لإيجاد بيئة اإن�سانية منا�سبة حلياة كرمية للعن�سر 

الب�سري يف؛ اأي مكان، وحتت؛ اأي ظرف، ولأي معتقد ديني، اأو مذهبي ينتمي اإليه، ودون التمييز يف اجلن�س، 

.
5
اأو اللون، اأو اللغة

3- http: //hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-principles-full-text/

مت زيارة هذا املوقع يف 1/5/2016م

2- هذا التق�سيم لالجتاهات الفقهية هو اجتهاد �سخ�سي من الباحث.

3- بطر�ص بطر�ص غايل، "تعريف االتفاقية الدولية"، املجلة امل�صرية للقانون الدويل، جملد 8، اجلمعية امل�سرية للقانون الدويل، القاهرة، 

م�سر، 1952م، �ص 12.

4- بطر�ص بطر�ص غايل، املرجع ال�سابق نف�سه.

5- حممد بن حمد الدبيان، جملة الدبلوما�صي، ع 35، معهد الدرا�سات الدبلوما�سية بوزارة اخلارجية ال�سعودية، رجب 1428ه�، يوليو 2007م، �ص 11.
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4 - االجتاه املختلط: يرى اأن�سار هذا الجتاه اأن التفاقية الدولية يتعني النظر اإليها �سكال ومو�سوعا؛ فهي اتفاق 

مكتوب بني �سخ�سني، اأو اأكرث من الأ�سخا�س الدوليني، من �ساأنه اأن ين�سئ حقوقا والتزامات متبادلة يف ظل 

، اأو اتفاق تعقده الدول فيما بينها؛ بغر�س تنظيم عالقة قانونية دولية، وحتديد القواعد التي 
1
القانون الدويل

.
2
تخ�سع لها هذه العالقة، اأو بغر�س خلق، اأو تعديل، اأو اإنهاء عالقة قانونية دولية

راأي الباحث: يرى الباحث اأنه يتعني اأن يهجر املجتمع الدويل وجهة النظر ال�سيا�سية التي تنكر فكرة و�سع تعريف 

حمدد لالتفاقيات الدولية؛ اإذ �سيوؤدي هذا الإنكار اإىل النزاع والت�سارب بدرجة تفوق ما ميكن اأن يحققه من مرونة، 

ولي�س اأدل على ذلك من اأن عدم و�سع تعريف حمدد لالإرهاب - على �سبيل املثال - جعل كل دولة تف�سره ح�سب 

ما يرتاءى لها، ومبا يخدم م�ساحلها اخلا�سة اقت�ساديا و�سيا�سيا وع�سكرًيا؛ فامل�سلم الذي يدافع عن اأر�سه يف 

فل�سطني يعد اإرهابيا من وجهة نظر بع�س الدول كالوليات املتحدة وحليفتها اإ�سرائيل؛ بينما يعد عندهم اعتداء 

اليهودي على م�سلمي فل�سطني املحتلني دفاعا �سرعيا؟!.

كما اأنه ل يجوز العتماد على اجلانب ال�سكلي لالتفاقية الدولية دون نظر ملا يرتتب عليها من التزامات يف مو�سوعات 

حمددة تعد هي الركيزة الأ�سا�س التي مبقت�ساها تلتزم الدول الأط��راف بتنفيذ ما مت التفاق عليه، وكذلك يعّد 

الرتكان اإىل اجلوانب املو�سوعية دون الأخذ يف العتبار اجلانب ال�سكلي خروًجا بالتفاقية الدولية عن طابعها الدويل 

ذاته؛ فالتفاقية الدولية ل ميكن و�سفها بهذا الو�سف اإل اإذا متت بني �سخ�سني، اأو اأكرث من اأ�سخا�س القانون الدويل، 

ومت توثيق هذا التفاق يف وثيقة مكتوبة ي�سهل الرجوع اإليها يف؛ اأي وقت.

وهنا يتبنى الباحث وجهة النظر التي جتمع بني اجلانبني ال�سكلي واملو�سوعي يف تعريف التفاقية الدولية، ويرى 

اأن التفاقية الدولية: اتفاق مكتوب ملزم بني �سخ�سني، اأو اأكرث من اأ�سخا�س القانون الدويل؛ بغر�س تنظيم عالقة 

قانونية دولية مبا يتفق وقواعد القانون الدويل.

ثانًيا: التمييز بني املعاهدة واالتفاقية الدولية: اختلف فقه القانون الدويّل يف حتديد العالقة بني م�سطلح 
املعاهدة الدولية والتفاقية الدولية، ويرى الباحث اأن الجتاهات الفقهية لهذه العالقة ميكن ت�سنيفها على الوجه 

الآتي:

1- الوحدة: ينق�سم اأن�سار هذا الجتاه اإىل جانبني اأحدهما: يرى اأن م�سطلحي "املعاهدة" و"التفاقية الدولية" 
مرتادفان، ميكن ا�ستخدام اأحدهما كبديل عن الآخر، وهو ما ميكن اأن يطلق عليه الباحث م�سمي "الوحدة 

املطلقة"، واأما الآخر: فريى اأنهما بنف�س املعنى مع �سمو املعاهدة الدولية عن التفاق؛ لكونها مت�س م�سائل مهمة 

على امل�ستوى الدويل، وهو ما ميكن اأن يطلق عليه الباحث م�سّمى "الوحدة مع ال�سمو".

) اأ ( "الوحدة املطلقة": من بني اأن�سار هذا الجتاه من راأى اأن املعاهدة هي "اتفاق بني دولتني، اأو اأكرث، يعقد 

كتابة ويخ�سع للقانون الدويل لتنظيم عالقة �سيا�سية غاية يف الأهمية، وتكون ملزمة لأطرافها ولها �سروط 

، ومنهم من قرر اأنها "اتفاقيات تعقدها 
�سكلية ومو�سوعية، وتعد م�سدرا من م�سادر القانون الدويل "3

1- حممد عزيز �سكرين، مدخل اإىل القانون الدويل العام، مطبعة الداوؤودي، دم�سق، 1981م، �ص 415، حولية القانون الدويل، 1962، �ص 161. 

2- على �سادق اأبو هيف، القانون الدويل العام، دار املعارف، ط 11، االإ�سكندرية، م�سر، �ص 526. 

3- �سباح لطيف الكربويل، املعاهدات الدولية: اإلزامية تنفيذها يف الفقه االإ�صالمي والقانون الدويل، دار دجلة، عمان، االأردن، 2011م، �ص 22.
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 ،
الدول كتابة فيما بينها بغر�س تنظيم عالقة قانونية دولية وحتديد القواعد التي تخ�سع لها هذه العالقة"1

.
اأو "اتفاقيات تعقدها الدول بغر�س خلق، اأو تعديل، اأو اإنهاء عالقة قانونية دولية"2

وبهذا الجتاه ذهبت اتفاقية فَيّنا لقانون املعاهدات، حيث ن�ست م/1/2/اأ على اأنه "يق�سد باملعاهدة 

)Treaty - Traité( اتفاق دويل يعقد بني دولتني، اأو اأكرث كتابة، ويخ�سع للقانون الدويل، �سواء مت يف 

.
وثيقة واحدة، اأو وثيقتني، اأو اأكرث، واأًيا كانت الت�سمية التي تطلق عليه"3

ومن بني اأن�سار هذا الجتاه من راأى اأن التخ�سي�س يف الت�سمية لي�س له نتيجة عملية؛ حيث تدور امل�سطلحات 

حول فكرة واحدة تتمثل يف قيام اتفاق بني دولتني، اأو اأك��رث، ترتتب عليه نتائج معينة ل تختلف باختالف 

ما يعطى لالتفاق من ت�سمية، وقد جرى العمل على ا�ستعمال لفظي معاهدة واتفاقية كمرتادفتني دون التقيد 

، فاملعاهدة الدولية هي كل اتفاق دويل يربم كتابة بني الدول ويجري عليه القانون 
4
بالتخ�سي�س املتقدم ذكره

الدويل، �سواء كان حمررا يف وثيقة فريدة، اأو وثيقتني، اأو عدة وثائق مرتبطة فيما بينها وكيفما كان ال�سم 

.
5
اخلا�س املطلق عليها

كما ذهب راأي اآخر اإىل القول باأن "التفاقيات الدولية لي�ست يف حقيقتها �سوى ت�سريعات األب�سها وا�سعوها 

.
ثوب املعاهدة، وتخ�سع يف �سكلها، اأو يف ا�سلوب اإبرامها للقواعد املنظمة ل�سائر املعاهدات"6

ومن بني اأن�سار هذا الجتاه من راأى اأن املعاهدة الدولية يلزم اأن تقوم على خم�سة اأ�س�س، منها وجود اتفاق 

بني �سخ�سني، اأو اأكرث من اأ�سخا�س القانون الدويل العام، وهذا التفاق لبد اأن يكون مكتوبا، ويتم اإبرامه 

.
وفًقا لأحكام القانون الدويل، واأن يكون الهدف من اإبرامه اإحداث ترتيب اآثار قانونية"7

)ب( "الوحدة مع ال�سمو": ذهب البع�س من الفقهاء اإىل القول ب�سمو م�سطلح "املعاهدة" على م�سطلح "التفاق" 

مقرًرا اأن الأ�سل - يف راأي الكثري من فقهاء القانون الدويل - اأن ين�سرف لفظ معاهدة ب�سفة خا�سة اإىل 

التفاقيات الدولية الهامة ذات الطابع ال�سيا�سي؛ كمعاهدات ال�سلح والتحالف، اأما غريها من ال�سكوك 

.
8
الدولية الأقل اأهمية، فيطلق عليها ا�سم اتفاقية، اأو اتفاق

1- على �سادق اأبو هيف، القانون الدويل العام، مرجع �سابق، �ص 523.

2- في�سل عقله �سطناوي، "الرقابة على د�ستورية املعاهدات الدولية، درا�سة مقارنه"، جملة درا�صات، علوم ال�سريعة والقانون، املجلد 42، العدد 

2005 ،1م، �ص 47.

3- ريا�ص �سالح اأبو العطا، القانون الدويل العام، دار اإثراء للن�سر والتوزيع، عمان، االأردن، ط 2010 ،1م، �ص 140.

4- عبد الوهاب عبد الكرمي حممد املبارك، "االتفاقيات الدولية املائية واإ�سكالية �سد االألفية"، جملة مركز البحوث والدرا�صات االإ�صالمية، 

ع 38، كلية دار العلوم، القاهرة، م�سر، �ص 612 وما بعدها، واملواد 38 ،36 ،35 من النظام االأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية، واملواد 102 ،43 

من ميثاق االأمم املتحدة.

5- عبد القادر القادري، القانون الدويل العام، مكتبة املعارف، الرباط، املغرب، ط 1984 ،1م، �ص 31.

6- حممد �سامي عبد احلميد واآخرون، القانون الدويل العام، من�ساأة املعارف، االإ�سكندرية، م�سر، 1999م، �ص 20.

7- ال�سافعي ب�سري، القانون الدويل العام يف ال�صلم واحلرب، مكتبة اجلالء اجلديدة، ط 6، �ص 625.

8- عبد الوهاب عبد الكرمي حممد املبارك، االتفاقيات الدولية املائية واإ�صكالية �صد االألفية، مرجع �سابق، �ص 612 وما بعدها، حممد 

يو�سف علوان، القانون الدويل العام املقدمة وامل�صادر، دار وائل للن�سر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، االأردن، 2007م، �ص 164 وما 

بعدها، �سباح لطيف الكربويل، املعاهدات الدولية: اإلزامية تنفيذها يف الفقه االإ�صالمي والقانون الدويل، مرجع �سابق، �ص 44.
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2- االنف�سال: يف�سل هذا الجتاه بني م�سطلح "املعاهدة" وم�سطلح "التفاقية"؛ اإذ يرى اأن الأ�سل يف القانون 

الدويل اأن املعاهدات تكون �سيا�سية، اأما اإذا كانت غري �سيا�سية فاإنها ت�سمى اتفاقا، اأو اتفاقية، فاملعاهدة الدولية 

هي: "اأتفاق بني دولتني، اأو اأكرث يعقد كتابة ويخ�سع للقانون الدويل لتنظيم عالقة �سيا�سية غاية يف الأهمية، وتكون 

.
ملزمة لأطرافها، ولها �سروط �سكلية ومو�سوعية، وتعد م�سدًرا من م�سادر القانون الدويل"1

راأي الباحث: يرى الباحث اأن التفرقة بني م�سطلح التفاقية واملعاهدة ل جدوى من ورائه، ويت�سح ذلك من ا�ستخدام 

غالبية الفقهاء - على نحو ما �سبق - مل�سطلح التفاق، اأو التفاقية عند تعريفهم للمعاهدة الدولية، فالعربة لي�ست 

بالألفاظ واملباين واإمنا باملقا�سد واملعاين، فاملعاهدة تتم باتفاق اإرادتني، اأو اأكرث لأ�سخا�س القانون الدويل، وتخ�سع 

لقواعد هذا القانون والتزاماته، وهنا يرى الباحث اأن تعريفه للمعاهدة ل يختلف عن تعريفه لالتفاقية الدولية، 

ال�سابق الإ�سارة اإليه، لذا يحيل اإليه منًعا للتكرار.

l الفرع الثاني: مفهوم إعان المبادئ

انق�سم الفقه القانوين الدويل يف تعريف اإعالن املبادئ "Declaration"، اإىل ق�سمني على النحو الآتي:

اأواًل: االإعالن معاهدة دولية غري ملزمة: يذهب راأي يف الفقه اإىل القول باأن اإعالن املبادئ ما هو اإل معاهدة 
دولية لإر�ساء مبادئ عامة؛ بغية حتقيق هدف معني بوا�سطة الدول امل�ساركة لالهتداء بروح ما جاء فيه عند الوفاء 

بالتزاماتها الدولية، فهو - اأي الإعالن - ين�سئ حقوقا اأدبية و�سيا�سية جتاه املجتمع الدويل اأكرث من كونه وثيقة قانونية 

ملزمة لأطرافه، وقد يكون الإعالن بالإرادة املنفردة؛ كاأن ت�سدر حكومة دولة ما اإعالنا عن موقف قانوين معني تكون 

هي ملتزمة به جتاه الغري، واإذا �سادف اأن رغب املجتمع الدويل التعامل مع الدولة �ساحبة الإعالن - وفق ما جاء يف 

.
2
الإعالن - ي�سبح ذلك الإعالن وثيقة �سيا�سية ملزمة لالأطراف اأدبًيا، ول ُيرّتب اآثاًرا قانونية

باأن ا�سطالح  اإىل القول  ذهب راأي يف الفقه  ثانًيا: االإع��الن ال يكون ملزما اإال ب��اإرادة الدول امل�صاركة فيه: 
"الإعالن"، اأو "الت�سريح امل�سرتك" ي�ستخدم لو�سف �سكوك متباينة، وقد يقع اختيار الأطراف لهذا ال�سطالح 

للدللة على اأنه لي�س يف نيتهم خلق اأداة قانونية ملزمة، بل جمرد اإعالن بع�س املبادئ، اأو املواقف امل�سرتكة غري 

امللزمة، ومثال ذلك اإعالن ريو اخلا�س بالبيئة لعام 1992، واإعالن حظر اللجوء اإىل الإكراه الع�سكري وال�سيا�سي 

والقت�سادي للتو�سل اإىل عقد املعاهدات الذي اعتمده موؤمتر فيينا لقانون املعاهدات 1969، وقد تكون معاهدة 

ملزمة مبعنى الكلمة، وذلك حني تتجه نية اأطرافه اإىل اإن�ساء اأداة قانونية ملزمة، وهذا هو حال الإعالن العاملي حلقوق 

.19593
الإن�سان لعام 1948، واإعالن حقوق الطفل لعام 

الق�سايا  ال��دول مثل  اإىل  بالن�سبة  االأهمية  تعالج مو�سوع غاية يف  املعاهدة  اأن  اإىل حجة مفادها  للمعاهدة  تعريفه  ال��راأي يف  ا�ستند هذا   -1

الفقه  يف  تنفيذها  اإلزامية  الدولية  املعاهدات  الكربويل،  لطيف  �سباح  ال�سيا�سية  والتحالفات  احل��دود  بق�سايا  املت�سلة  ال�سيا�سية 

االإ�صالمي والقانون الدويل، مرجع �سابق، �ص 21 ،22.
2- خالد عثمان حممد طه، "مذكرة حول املعاهدات الدولية واالإقليمية واالتفاقيات الثنائية"، جملة العدل، العدد ال�سابع والثالثون – ال�سنة 

الرابعة ع�سرة، �ص393، �ص 395.

3- حممد يو�سف علوان، القانون الدويل العام املقدمة وامل�صادر، دار وائل للن�سر والتوزيع، عمان، االأردن، الطبعة الثانية، 2007م، �ص 168.
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راأي الباحث: يرى الباحث اأن الإعالن كي ياأخذ الطابع الدويل يتعني اأن يتوافر له و�سف الإلزام، وبدون هذا الأخري 

ل حاجة لالإعالن، فاإذا كان توقيع الدول على اإعالن ما غري ملزم لها فلماذا توقعه اإذن؟!؛ فالدول حينما تتفق على 

اإعالن حول جمموعة من املبادئ، اأو الإجراءات يتعني عليها اللتزام بهذا التفاق؛ لذا فاإن اأ�سا�س الإلزام لي�س يف 

الإعالن كوثيقة، بل يف اإرادة الدول املعلن عنها بالتفاق، التي تالقت مع بع�سها البع�س.

وهنا يرى الباحث �سرورة البتعاد عن م�سطلح "الإعالن" يف العالقات الدولية وال�ستعا�سة عنه مب�سطلح "التفاق"، 

حيث اإن الإعالن يف ذاته تعبري عن الإرادة، التي تظهر بو�سوح يف التفاق الناجت عن تالقي اإرادات الدول الأطراف فيه.

يف �سوء املفاهيم وامل�سطلحات ال�سابقة، يتعني و�سع مفهوم لتفاق اإعالن املبادئ حول �سد النه�سة الإثيوبي مو�سوع 

الدرا�سة، ويرى الباحث اأن و�سع هذا املفهوم يكون بتحليل مفرداته كما جاء يف وثيقة التفاق، التي قررت اأنه "اتفاق 

حول اإعالن مبادئ بني جمهورية م�سر العربية وجمهورية اإثيوبيا الفدرالية الدميقراطية وجمهورية ال�سودان، حول 

م�سروع �سد النه�سة الإثيوبي العظيم".

من الن�س ال�سابق يت�سح اأن عنوان هذه الوثيقة يثري الغمو�س فهو لي�س اتفاًقا فح�سب، بل هو اتفاق حول اإعالن مبادئ، 

فلو كان هذا التفاق اتفاقا دوليا حول م�سروع �سد النه�سة الإثيوبي فلماذا وردت كلمة "اإعالن مبادئ"، وهنا يرى الباحث 

اأن الإ�سرار على الن�سِّ على كلمة "اتفاق"، اإمنا كان للتاأكيد على اأنه لي�س جمرد اإعالن غري ملزم؛ بل هو اتفاق دويل 

يكت�سب �سفة الإلزام، ولكن املتفح�س ل�سفة الإلزام يف هذه الوثيقة يجدها حمل نظر؛ اإذ تتعلق مبجموعة من الإعالنات 

الدولية التي ل خالَف دولًيا حول اللتزام بها، كما جاءت �سياغتها مبفردات غام�سة، ل توحي بوجود التزامات متبادلة 

، فاتفاق اإعالن املبادئ اإذن هو اتفاق دويل باملعنى ال�سكلي فقط. 
1
ب�سكل حمدد بني اأطرافه

b المطلب الثاني: ماهّية االستفتاء الشعبي

يتناول الباحث ماهّية ال�ستفتاء ال�سعبي من خالل حتديد املق�سود منه، ثم بيان موقف الد�ستور امل�سري احلايل من 

هذا امل�سطلح يف جمال التفاقيات الدولية، وذلك يف الفرعني الآتيني:

الفرع الأول: مفهوم ال�ستفتاء ال�سعبي

الفرع الثاين: ال�ستفتاء ال�سعبي على التفاقيات الدولية يف الد�ستور امل�سري احلايل 2014م

l الفرع األول: مفهوم االستفتاء الشعبي

ميكن للباحث اأن يق�سم الجتاهات الفقهية يف حتديد مفهوم ال�ستفتاء ال�سعبي على النحو الآتي:

1- اال�ستفتاء نوع من اأن��واع الرقابة ال�سعبية: يذهب راأي يف الفقه اإىل القول باأن ال�ستفتاء ال�سعبي هو نوع من 
، تلك الرقابة التي متثل الو�سيلة الفعالة لتحقيق �سيادة ال�سعب ب�سفته م�سدر ال�سلطات، 

2
اأنواع الرقابة ال�سعبية

1- �سوف يتعر�ص الباحث لبيان مدى اإلزام هذه الوثيقة دولًيا وداخلًيا يف املبحث االأول من هذه الدرا�سة.

املجتمع املدين، ورقابة الربملان  ال�سيا�سية ومنظمات  ال�سحافة، واالأح��زاب والتنظيمات  العام، رقابة  الراأي  ال�سعبية: رقابة  الرقابة  اأنواع   -2

بو�سفها رقابة �سعبية بطريق غري مبا�سر، يراجع، حمود اأحمد حممد عبده الفقيه، الرقابة ال�صعبية على اأعمال ال�صلطة التنفيذية، 

اأم درمان االإ�سالمية،  ال�سريعة والقانون، جامعة  اليمني وال�سوداين، ر�سالة دكتوراه، كلية  درا�سة مقارنه يف النظام االإ�سالمي والقانون 

ال�سودان، 2008م، �ص 13 وما بعدها.
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وتقرتن باملناخ الدميقراطي الذي يجعل من الرقابة وامل�سئولية على ت�سرفات ال�سلطة ال�سيا�سية والإدارية اأمرين 

واقعيني؛ اإذ ل يجوز للهيئة الربملانية اأن ت�ستاأثر بالرقابة على اأعمال ال�سلطة الإداري��ة؛ لأنها جمرد وكيل عن 

 .
1
ال�سعب، م�سدر ال�سلطات

2- اال�ستفتاء اأداة الدميقراطية �سبه املبا�سرة: يذهب البع�س لتبنى مفهوم �سيا�سي لال�ستفتاء ال�سعبي مرة اأنه 

 اإىل التعبري عن راأيه واإرادت��ه، جتاه 
2
"اأداة الدميقراطية �سبه املبا�سرة التي يدعى مبوجبها ال�سعب ال�سيا�سي

، ويلزم ملمار�سة هذه الأداة اأن تتم 
تدبري اتخذته ال�سلطة عن طريق ت�سويت �سعبي على املو�سوع امل�ستفتى عليه"3

اإحاطته مبناق�سة علنية تربز مزاياه وعيوبه يف مدة زمنية كافية قبل املوعد املحدد لإجراء ال�ستفتاء؛ بهدف توعية 

.
املواطنني باأهمية املو�سوع املطروح لال�ستفتاء، متكنهم من حتديد موقفهم"4

3- اال�ستفتاء اأداة د�ستورية الإبداء الراأي يف م�سروع د�ستوري، اأو قانوين: ينظر اأن�سار هذا الجتاه اإىل ال�ستفتاء 

الد�ستور،  بن�ساأة  يتعلق  د�ستوري،  م�سروع  يف  ال�سعب  راأي  على  الوقوف  خاللها  من  ميكن  د�ستورية،  ك��اأداة 

.
5
اأو م�سروع قانوين

4 - اال�ستفتاء له مدلوالت ثالث د�ستورية وت�سريعية و�سيا�سية: يرى اأن�سار هذا الجتاه اأن املق�سود بال�ستفتاء 

اأخذ راأي ال�سعب يف اأمر من الأمور، فاإن كان هذا الأمر يتعلق بتاأ�سي�س الد�ستور، اأو تعديله، كان ا�ستفتاء د�ستورًيا، 

 .
6
واإن تعلق الأمر بالقانون كان ال�ستفتاء ت�سريعًيا، واإن كان غري ذلك كقرار، اأو خطة ما، كان ال�ستفتاء �سيا�سًيا

راأي الباحث: يرى الباحث اأن حتديد م�سطلح "ال�ستفتاء" كنوع من اأنواع الرقابة ال�سعبية يفقده ذاتيته، التي متيزه 

من غريه من الأنواع الأخرى، كما اأن تعريف ال�ستفتاء من منظور �سيا�سي - بو�سفه اأداة الدميقراطية �سبه املبا�سرة 

- يجعله يختلط بالرقابة الربملانية على اأعمال ال�سلطة التنفيذية؛ فهذه الأخرية تعد رقابة �سعبية ميار�سها ال�سعب من 

ا. خالل نوابه، فهي اإذن رقابة غري مبا�سرة اأي�سً

واأما القول باأن "ال�ستفتاء" هو اأداة د�ستورية لإبداء الراأي يف م�ساألة ن�ساأة الد�ستور، اأو م�سروعات قانونية، فهو قول 

يجانبه ال�سواب؛ اإذ اإنه ح�سر ال�ستفتاء يف م�سائل ن�ساأة الد�ستور؛ اأي ال�ستفتاء على الد�ساتري، اأو م�سروعات القوانني، 

واحلقيقة اأن ال�ستفتاء قد ي�سمل معاهدات واتفاقيات دولية هامة اإىل جانب ال�ستفتاء على الد�ستور.

1- �سعيد عبد املنعم احلكيم، الرقابة االإدارية على اأعمال االإدارة يف ال�صريعة االإ�صالمية والنظم املعا�صرة، ر�سالة دكتوراه، دار الفكر 

العربي، القاهرة، م�سر، طبعة اأوىل، 1976م، �ص 162 ،163.

2- يق�سد مب�سطلح " ال�سعب ال�سيا�سي"، جمموع املواطنني امل�سجلني يف جداول االنتخاب، وتتوافر فيهم �سالحية مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية، 

" ال�سعب  وي�ستخدم هذا امل�سطلح لتمييز هيئة الناخبني عن املواطنني غري امل�سجلني بجداول االنتخاب، الذين يطلق عليهم م�سطلح 

االجتماعي"، حممود حممد حافظ، الوجيز يف القانون الد�صتوري، دار النه�سة العربية، القاهرة، ط1999 ،3م، �ص 192.

3- قائد حممد طربو�ص، اال�صتفتاء العام وانتخاب رئي�س اجلمهورية يف الد�صتور اليمني، والد�ساتري العربية، جملة الثوابت، ع 17، يوليو- 

�سبتمرب، �سنعاء، اليمن، 1999م، �ص 86.

4- ماجد راغب احللو، النظم ال�صيا�صية والقانون الد�صتوري، من�ساأة املعارف، االإ�سكندرية، م�سر، 2000م، �ص 524.

5- ح�سن احل�سن، القانون الد�صتوري والد�صتور ي لبنان، من�سورات دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، دون �سنة، �ص 19، �ص 68.

162، ابتهال كرمي  2010م، �ص  الد�صتوري، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، عمان، االأردن،  والقانون  ال�صيا�صية  النظم  6- عبد الكرمي علوان، 

عبد اهلل حمم اأمني اجلاف، اال�صتفتاء ال�صعبي )درا�سة مقارنه(، ر�سالة ماج�ستري، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 2003م، �ص 12، 

يا�سني حممد عبد الكرمي اخلرا�ساين، املركز الد�صتوري لرئي�س الدولة يف اجلمهورية اليمنية )درا�صة مقارنة(، ر�سالة دكتوراه، كلية 

القانون، جامعة بغداد، العراق، 2000م، �ص 107.
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واأما التمييز بني ال�ستفتاء الت�سريعي والد�ستوري وال�سيا�سي، فهذا التمييز - يف نظر الباحث - ل حمل له؛ اإذ اإن 

ال�ستفتاء يف جميع حالته ينبع من م�سدر واحد وهو الد�ستور؛ لذا فاإن ال�ستفتاء الت�سريعي وال�سيا�سي ميكن 

اأن يطلق عليه و�سف الد�ستوري، لأن الد�ستور وثيقة قانونية )ت�سريعية( و�سيا�سية يف نف�س الوقت.

وتاأ�سي�ًسا على ما �سبق، يرى الباحث اأن ال�ستفتاء ال�سعبي و�سيلة د�ستورية لل�سعب ال�سيا�سي، ي�ستطيع مبقت�ساها 

اأن ميار�س �سلطته يف قبول، اأو رف�س ما يعر�س عليه من مو�سوعات بو�سفه �ساحب ال�سلطة الأ�سلي. 

l الفرع الثاني: االستفتاء الشعبي في الدستور المصري الحالي 2014م

وهو  ويحميها،  وحده، ميار�سها  لل�سعب  "ال�سيادة  اأن  على  2014م  احلايل  امل�سري  الد�ستور  من  ن�ست م/4 

م�سدر ال�سلطات، وي�سون وحدته الوطنية، التي تقوم على مبادئ امل�ساواة والعدل وتكافوؤ الفر�س بني جميع 

املواطنني، وذلك على الوجه املبني يف الد�ستور".

يف  ال�سلطات  كل  م�سدر  وعّده  وحده،  ال�سيادة  ال�سعب  منح  امل�سري  الد�ستور  اأن  ال�سابق  الن�س  من  ويت�سح 

الدولة، وهنا يثار الت�ساوؤل حول حق ال�سعب امل�سري - �ساحب ال�سيادة وم�سدر ال�سلطات - يف رقابة اتفاق 

اإعالن مبادئ �سد النه�سة الإثيوبي؟

الدولة يف عالقاتها  رئي�س اجلمهورية  "ميثل  اأنه  2014م على  امل�سري احلايل  الد�ستور   ن�ست م/151 من 

اخلارجية، ويربم املعاهدات، وي�سادق عليها بعد موافقة جمل�س النواب، وتكون لها قوة القانون بعد ن�سرها وفًقا 

لأحكام الد�ستور. ويجب دعوة الناخبني لال�ستفتاء على معاهدات ال�سلح والتحالف وما يتعلق بحقوق ال�سيادة، 

ول يتم الت�سديق اإل بعد اإعالن نتيجة ال�ستفتاء باملوافقة، ويف جميع الأحوال ل يجوز اإبرام اأية معاهدة تخالف 

اأحكام الد�ستور، اأو يرتتب عليها التنازل عن؛ اأي جزء من اإقليم الدولة".

يف �سوء الن�س ال�سابق يرى الباحث اأنه يتعني التفرقة بني ثالثة اأنواع من التفاقيات على النحو الآتي:

فيها  1-  يلزم  فهذه  ال�سيادة،  اأو حقوق  والتحالف،  ال�سلح  مبعاهدات  ل تتعلق  التي  اأي  الأهمية؛  قليلة  التفاقيات 

موافقة جمل�س النواب قبل ت�سديق رئي�س اجلمهورية عليها؛ اأي اأن جمل�س النواب ميار�س يف هذه احلالة �سلطة 

الرقابة الكاملة فمن حقه قبولها، اأو رف�سها، اأو الت�ساور حول تعديل بنودها مع ال�سلطة املخت�سة.

معاهدات بالغة الأهمية؛ اأي تتعلق مبعاهدات ال�سلح والتحالف، اأو حقوق ال�سيادة، فهذا النوع ل ميلك جمل�س  2- 

النواب رف�سه، اأو قبوله، بل اإن ال�سلطة املخولة بذلك تتمثل يف �سلطة ال�سعب عن طريق ال�ستفتاء، وهنا تنح�سر 

�سلطة الرقابة عن جمل�س النواب، وتنتقل اإىل �ساحبها الأ�سلي ال�سعب.

معاهدات منعدمة ملخالفتها اأحكام الد�ستور، وهي املعاهدات التي يرتتب عليها التنازل عن؛ اأي جزء من اإقليم  3- 

الدولة، فهذا النوع من املعاهدات هو والعدم �سواء، ومن ثم فال جمال للحديث عن رقابة برملانية ب�ساأنها.

التي  املعاهدات  فما هي  الدولية؛  املعاهدات  لأنواع  امل�سري احلايل  الد�ستور  الوارد يف  ال�سابق  التق�سيم  كان  واإذا 

ي�ستطيع ال�سعب اأن ميار�س حقه يف ال�ستفتاء ال�سعبي عليها؟
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 غالبا 
1
يرى الباحث اأنه يتعني علينا اأن نفرق بني م�سطلحي "اأعمال ال�سيادة"، و"حقوق ال�سيادة"، فاأعمال ال�سيادة

ما ترتبط بفكرة حت�سني ت�سرفات ال�سلطة الإدارية �سد رقابة الق�ساء، فهي "عمل ي�سدر عن ال�سلطة التنفيذية وحتيط 

 ،
2
اأو الداخل وتخرج من رقابة املحاكم متى قرر الق�ساء هذه ال�سفة به اعتبارات خا�سة ك�سالمة الدولة يف اخلارج، 

التعريفات حول  دارت  بل  ال�سيادة كحق؛  يتحدث عن  فقهًيا  راأًيا   - يعلم  فيما  الباحث -  فلم يجد  ال�سيادة  اأما حقوق 

مفهوم "ال�سيادة " نف�سها، حيث ذهب راأي يف الفقه اإىل اأن ال�سيادة هي "ا�ستقاللية القرار الوطني يف املجال الداخلي 

، اأو "اخلا�سية التي متيز الدولة عن �سائر الوحدات ال�سيا�سية، واملظهر الذي تعرب به ال�سلطة الفعلية القائمة 
واخلارجي"3

عن ممار�سة اخت�سا�ساتها يف الداخل واخلارج، دون اأن تقيدها، اأو ت�ساركها يف ذلك اأية �سلطة اأخرى اأعلى منها، فهي 

متيز الدولة عن �سائر الأ�سخا�س القانونية والدولية، وعن �سائر اجلماعات الب�سرية والإقليمية التي قد تتناولها عنا�سر 

.
4
الإقليم وال�سكان وحكومة الإدارة

اأركانها  " �سالحية قانونية دولية متّكن الدولة من حماية  "بحق ال�سيادة" اإمنا هو  اأن املق�سود  وهنا يوؤكد الباحث 

الثالث؛ الإقليم وال�سعب وال�سلطة املنتخبة يف مواجهة الغري"، ومن ثم يرى الباحث اأن املق�سود باملعاهدات التي تتعلق 

بحق ال�سيادة الوارد بن�س املادة/151 من الد�ستور امل�سري احلايل: "كل اتفاق دويل مي�س اأركان الدولة الثالث الإقليم 

وال�سعب وال�سلطة املنتخبة".

الدولية يف ظل د�ستور م�سر  ال�سعبي على التفاقيات  اأن يحدد مفهوم ال�ستفتاء  للباحث  وترتيًبا على ذلك ميكن 

احلايل باأنه: ال�سلطة الد�ستورية املمنوحة لل�سعب امل�سري يف قبول، اأو رف�س كل اتفاق دويل مي�س اأركان الدولة امل�سرية 

من �سعب واإقليم و�سلطة منتخبة، ومن ثم يتعني موافقة ال�سعب يف ا�ستفتاء عام على كل اتفاق من �ساأنه اأن يوؤثر على 

حرية الدولة يف اختيار نظامها ال�سيا�سي، اأو القت�سادي، اأو الجتماعي، اأو يوؤدي اإىل تق�سيم الدولة اإىل دويالت، اأو يوؤثر 

اإرادة حرة، متنع الغري من التدخل يف  اأن تتمتع به الدولة من  على قرار ال�سلطة احلاكمة فيها؛ مبا يتنافى وما يجب 

�سوؤونها الداخلية.

وانطالًقا من املفهوم ال�سابق فاإن الباحث يرى اأن "اتفاق اإعالن املبادئ حول �سد النه�سة الإثيوبي" يعد من املعاهدات 

الدولية بالغة الأهمية، التي يتعني موافقة ال�سعب عليها يف ا�ستفتاء عام قبل ت�سديق رئي�س اجلمهورية عليها؛ اإذ تتعلق 

هذه التفاقية مبياه نهر النيل؛ التي تعد جزًءا من اإقليم الدولة امل�سرية، ومن ثم فهذا التفاق يتعلق ب�سكل مبا�سر بركن 

1- �سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات االإدارية، �ص 127، وعرفها راأي يف الفقه باأنها " االأعمال التي ت�سدر عن احلكومة، بو�سفها 

�سلطة حكم ال �سلطة اإدارة، تبا�سرها مبقت�سى هذه ال�سلطة العليا؛ لتنظيم عالقاتها بال�سلطات العامة االأخرى، داخلية كانت، اأو خارجية، 

اأو تتخذها ا�سطراًرا للمحافظة على كيان الدولة يف الداخل، اأو اخلارج "، م�سطفى كريه، قانون املرافعات الليبي، �ص 425، ويذهب راأي 

اأخر لتعريفها باأنها "طائفة االأعمال واالإجراءات ال�سادرة عن ال�سلطة التنفيذية، وال تخ�سع لرقابة الق�ساء، ومتثل خروًجا �سريًحا على 

مبداأ امل�سروعية، وجتاهال الأحكام هذا املبداأ "، رمزي ال�ساعر، الق�صاء االإداري، �ص 205. ومن اأعمال ال�سيادة اإبرام املعاهدات وما يتعلق 

بها من مفاو�سات، اأو توقيع، اأو ت�سديق، اأو قرار، اأو تف�سري، حامد حممد عبد الرحمن اأبو طالب، منع الق�صاء من نظر اأعمال ال�صيادة 

يف ال�صريعة االإ�صالمية والقانون امل�صري، دار الكتاب اجلامعي، االإ�سكندرية، م�سر، �ص 36.
2- �سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات االإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، م�سر، 1986م، �ص 127. 

"العوملة وتقوي�ص مبداأ  الطاهر،  ذديك  1994م، �ص90،  املطبوعات اجلامعية،  ديوان  املعا�صر،  الدويل  املجتمع  قانون  تون�سي بن عامر،   -3

امل�ساواة"، جملة الباحث، اجلزائر، ع 2003 ،2، �ص 35.

4- Burdeque (Georges(: Droit Constitutionnel et institutions politiques، 1965، p. 113-114.
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، وفق ن�س 
1
الإقليم كاأحد اأركان الدولة، بل اإن هذه الأخرية ملزمة بحمايته واحلفاظ على حقوقها التاريخية املتعلقة به

 .
2
م/44 من الد�ستور امل�سري احلايل 2014م

المبحث األول: القيمة القانونية التفاق إعان المبادئ بين االلتزام الدولي والقانون الداخلي

يحاول الباحث يف هذا الف�سل الإجابة عن ت�ساوؤلني هامني؛ اأحدهما: هل هذه الوثيقة ب�سورتها احلالية ذات طبيعة ملزمة 

يف جمال القانون الدويل اأم ل؟، والآخر: هل هذه الوثيقة ملزمة يف جمال القانون الداخلي امل�سري اأم ل؟

وتقت�سي الإجابة عن الت�ساوؤلني ال�سابقني تق�سيم هذا املبحث اإىل املطلبني الآتيني:

املطلب االأول: طبيعة اإعالن اتفاق املبادئ يف القانون الدويل بني الإلزام والنعدام

املطلب الثاين: طبيعة اإعالن اتفاق املبادئ يف القانون الداخلي بني الإلزام والنعدام

b المطلب األول: طبيعة إعان اتفاق المبادئ في القانون الدولي بين اإللزام واالنعدام

يحاول الباحث من خالل هذا املطلب اأن يو�سح مدى اإلزام هذا التفاق يف جمال القانون الدويل من عدمه يف �سوء اآراء 

الفقه الدويل على النحو الآتي:

الفرع االأول: الطبيعة امللزمة لتفاق اإعالن املبادئ

الفرع الثاين: الطبيعة غري امللزمة لتفاق اإعالن املبادئ 

l الفرع األول: الطبيعة الملزمة التفاق إعان المبادئ

انق�سم فقه القانون الدويل - يف تعبريهم عن الطبيعة امللزمة لالتفاقيات الدولية - اإىل عدة مذاهب؛ فمنهم من عرب 

عن هذه الطبيعة امللزمة بتحرمي التن�سل من التفاقيات الدولية بالإرادة املنفردة، ومنهم من عدَّ التفاقية الدولية 

م�سدًرا من م�سادر القانون الدويل، ومن ثم فهي تتمتع ب�سفة الإلزام كركن من اأركان القاعدة القانونية الدولية، 

ونتعر�س لهذين الجتاهني يف فرعني على النحو الآتي: 

اأواًل: االتفاقية الدولية ال يجوز التن�سل منها

 ي�ستند هذا الجتاه اإىل حجة منطقية مفادها اأنه لي�س لأي طرف التن�سل من التفاقية الدولية، اإًذا ل يحق لأي 

.
3
متعاقد اإنهاء العمل بالتفاقية باإرادة منفردة من جانبه

1- ويوؤكد الباحث يف هذا ال�سدد على �سرورة ا�ستخدام م�سطلح االتفاقية الدولية واملعاهدة كمرتادفني يف جمال الرقابة الربملانية، ورقابة 

اإذ �سيرتتب على انف�سال امل�سطلحني  التنفيذية يف جمال االتفاقيات الدوية؛  ال�سلطة  اأعمال  ال�سعبي على  ال�سعب ممثلة يف اال�ستفتاء 

خروج العديد من االتفاقيات والتعهدات الدولية من جمال الرقابة الربملانية على اأعمال ال�سلطة التنفيذية، وفًقا لن�ص املادة 151 من 

الد�ستور التي ح�سرت الرقابة يف املعاهدات فقط.

2- ن�ست م/44 من الد�ستور امل�سري احلايل 2014م على اأنه "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، واحلفاظ على حقوق م�سر التاريخية املتعلقة 

به، وتر�سيد اال�ستفادة منه وتعظيمها، وعدم اأهدار مياهه، اأو تلويثها، .............."

3- م�سطفى �سغري، االتفاقيات الق�صائية الدولية اأحكامها، ن�صو�صها، مطابع اأبو مري�ص، 1996م، �ص 19.
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ويت�ساءل الباحث هنا حول وجود ن�س باتفاق اإعالن املبادئ يفيد عدم جواز التن�سل من هذا التفاق اأم ل؟ 

ورد التعبري عن اللتزام بهذا التفاق حول اإعالن املبادئ يف مقدمة الوثيقة موؤكدا على اأن "الدول الثالث التزمت 

 the three countries have committed to the following  باملبادئ التالية حول �سد النه�سة الإثيوبي

"principles on the 1"GERD ، ويالحظ الباحث اأن الن�س العربي قد متت ترجمته بطريقة خاطئة؛ اإذ ورد 

 "Committed to" فم�سطلح ،
الن�س على اأن "الدول الثالث األزمت اأنف�سها باملبادئ الآتية ب�ساأن �سد النه�سة"2

يعنى: اأن الدول ملتزمة، ولي�س معنى ذلك األزمت اأنف�سها؛ اإذ تثري عبارة "األزمت اأنف�سها" - يف راأي الباحث - الغمو�س، 

كما توؤكد على اأن هذه الوثيقة ميكن التحلل من اللتزامات الواردة بها، فم�سدر اللتزام هنا الإرادة الذاتية ولي�س 

قواعد القانون الدويل؛ فالدولة التي تلزم نف�سها باإرادتها املنفردة، يحق لها اأن تتن�سل من هذا التفاق بنف�س الإرادة.

ويرى الباحث اأنه من بني الن�سو�س الواردة يف هذه الوثيقة، التي توؤكد على عدم جواز التن�سل من اللتزامات 

الواردة بها ما ورد مببداأ "الت�سوية ال�سلمية للمنازعات"؛ اإذ ورد الن�س على اأنه: "تقوم الدول الثالث بت�سوية منازعاتهم 

النا�سئة عن تف�سري، اأو تطبيق، هذا التفاق بالتوافق من خالل امل�ساورات، اأو التفاو�س، وفًقا ملبداأ ح�سن النوايا، اإذا 

مل تنجح الأطراف يف حل اخلالف من خالل امل�ساورات، اأو املفاو�سات، فيمكن لهذه الأطراف جمتمعة طلب التوفيق، 

.
الو�ساطة، اأو اإحالة الأمر اإىل عناية روؤ�ساء الدول"3

ويت�سح من الن�س ال�سابق اأنه ل يجوز لدولة منفردة اأن ت�ستقل بتف�سريها، اأو تطبيقها لبنود هذا التفاق بل يتعني 

اأن يتم ذلك بالتوافق بني الدول الثالث، ومن باب اأوىل ل يجوز لدولة منفردة اأن تتن�سل من هذا التفاق باإرادتها 

املنفردة.

وهنا يرى الباحث اأن الن�س على عبارة "ميكن لهذه الأطراف جمتمعة طلب التوفيق ...." قد يفقد هذا الن�س طابعه 

امللزم؛ اإذ اإن كلمة "جمتمعة" "jointly request"، تفتقد اإىل الواقعية، فقد تختلف الدول الثالث حول اأمر معني 

فكيف تطلب الدول الثالث جمتمعة التوفيق، اأو الو�ساطة، اأو اإحالة الأمر اإىل روؤ�ساء الدول، وكان من الأف�سل اأن يتاح 

هذا الطلب لكل دولة على حدٍة ولي�س لالأطراف جمتمعة.

ثانًيا: االتفاقية الدولية م�سدر من م�سادر القانون الدويل 

ي�ستند اأن�سار هذا الجتاه اإىل حقيقة مفادها: اأن املعاهدات الدولية والعرف الدويل ب�سفة خا�سة م�سدران رئي�سان 

1- http: //hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-principles-full-text/

مت زيارته يف 18/4/2016م.

2- يراجع ن�ص وثيقة اتفاق اإعالن املبادئ املن�سور بجريدة اليوم ال�سابع امل�سرية يف عددها ال�سادر يف 23/3/2015م، وكذلك موقع اجلزيرة 

نت، متت زيارته يف 18/4/2016م

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/3/23/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%B3%D8%AF- 

3- ورد الن�ص باللغة االإجنليزية على النحو االآتي: 
"The Three Countries will settle disputes, arising out of the interpretation or implementation of this agreement, 
amicably through consultation or negotiation in accordance with the principle of good faith. If the Parties are unable 
to resolve the dispute thorough consultation or negotiation, they may jointly request for conciliation, mediation or 
refer the matter for the consideration of the Heads of State/Heads of Government".
http: //hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-principles-full-text/
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للقانون الدويل، ومن ثم فاإنه ما من دولة، اأو منظمة دولية، تربم معاهدة دولية مع اأخرى اإل وكان لديها ال�سعور 

 .
1
باإلزامها، �سواء كان ذلك من ِقَبل، اأو اأثناء اإبرامها، اأم كان بعد اإبرامها

 وترتيًبا على ما �سبق، فاإن التفاقية الدولية تكت�سب �سفة الإلزام لكونها - بح�سب الأ�سل - م�سدًرا من م�سادر القانون 

الدويل، فالإلزام (Obligatoire) يعد عن�سًرا مميًزا للقانون الدويل عن قواعد الأخالق، وقواعد املجامالت 

الدولية، وبدونه تفتقد القاعدة الدولية لل�سفة القانونية؛ فال يجوز اأن يرتك احرتام القواعد القانونية الدولية مل�سيئة 

كل دولة، بل اإن هذا الحرتام مفرو�س عليها، �سواء قبلت حكم القاعدة، اأو رف�سته؛ اإذ تقرتن القاعدة القانونية بفكرة 

.
3
 مبا ت�ستلزمه من وجود جزاء يوقع على من يخالف حكمها

2
امل�سئولية القانونية

والت�ساوؤل الذي يطرح نف�سه يف هذا ال�سدد هل يعد اتفاق اإعالن املبادئ ملزًما بو�سفه م�سدًرا من م�سادر القانون 

الدويل اأم ل؟

؛ اإحداهما: "املعاهدات 
4
يرى الباحث اأن الإجابة عن الت�ساوؤل ال�سابق تقت�سي التفرقة بني نوعني من املعاهدات الدولية

ال�سارعة "Traités Lois" التي يتم اإبرامها بني عدد كبري من الدول لتنظيم عالقات هامة يف املجتمع الدويل تهم 

جميع اأع�سائه، وتهدف اإىل و�سع ت�سريعات، اأو قواعد لتنظيم عالقات هامة يف املجتمع الدويل، ومن هنا جاء و�سفها 

بال�سارعة؛ اأي التي ت�سع ت�سريعا عاما للمجتمع الدويل، والأخرى "املعاهدات العقدية" "Traités Contractés"؛ اأي 

املعاهدات التي تربم غالبا يف نطاق عدد حمدود من الدول - دولتني، اأو اأكرث - وتهدف اإىل تبادل احلقوق واللتزامات 

.
5
بني الدول الأطراف فيها، ول يتعلق مو�سوعها ب�سكل مبا�سر باأمور تهم غالبية الدول الأخرى يف املجتمع الدويل

ووفًقا للمنطق ال�سابق، فاإن املعاهدات ال�سارعة فقط هي التي تعد م�سدًرا من م�سادر القانون الدويل؛ اإذ تقوم مقام 

الت�سريع يف القانون الداخلي، اأما املعاهدات العقدية فال تعد م�سدًرا من م�سادر القانون الدويل.

 وحيث اإن اتفاق اإعالن املبادئ ميكن ت�سنيفه على اأنه من قبيل املعاهدات العقدية؛ فاإن اللتزام به منطقًيا ل ي�ستند 

اإىل كونه م�سدًرا من م�سادر القانون الدويل؛ بل ا�ستناًدا اإىل فكرة اللتزام التعاقدي.

ويرى الباحث اأن اتفاق اإعالن املبادئ كاتفاق دويل، ل ينبغي النظر اإليه من منظور القانون الداخلي كت�سريع داخلي، 

1- ريا�ص �سالح اأبو العطا، القانون الدويل العام، مكتبة جامعة ال�سارقة، الطبعة االأوىل، دار اإثراء للن�سر والتوزيع، عمان، االأردن، 2010م، 

�ص 71.

2- حممد ا�سماعيل علي، "طبيعة القاعدة القانونية الدولية وعالقتها بفكرة اجلزاء، درا�سة فقهية"، املجلة امل�صرية للقانون الدويل، املجلد 

ال�ساد�ص والثالثون، 1980م، �ص 96 وما بعدها.

3- جعفر عبد ال�سالم، مبادئ القانون الدويل العام، الطبعة الثانية، دار النه�سة العربية، 1986م، �ص 20.

4- يق�سم فقه القانون الدويل املعاهدات الدولية لعدة اأق�سام، فمن حيث عدد الدول االأطراف، ميكن تق�سيم املعاهدات اإىل معاهدات ثنائية، 

ومعاهدات جماعية، واأخرى يف منطقة متو�سطة بينهما ت�سمى " املعاهدات متعددة االأطراف" Traités Plurilatéraux""، كما تنق�سم من 

حيث االإجراءات اإىل معاهدات مطولة، واأخرى مب�سطة.

-Mc Nair )Lord(, The Law of Treaties, Clarendon Press, Oxford, 1961, XX11, pp. 739-754.
- Reuter )Van Paul(, La Personnalité internationale du CICR, Mélanges, Pictet, Geneva, 1984, p. 57.
- Fauchill )Paul(, Traité de Droit International Public, Librairie Arthur Rousseau, Paris, France, 1927, p. 350.
- Rousseau )Charles(, "Principes généraux de droit International", Revue Internationale de Droit Comparé, Sirey, Paris, 

1971, pp.132-141.

5- عبد الكرمي بوزيد امل�سماري، دور الق�صاء الوطني يف تطبيق وتف�صري املعاهدات الدولية، دار الفكر اجلامعي، االإ�سكندرية، م�سر، ط ،1 

2008م، �ص 26 ،25، حممد يو�سف علوان، القانون الدويل العام املقدمة وامل�صادر، مرجع �سابق، �ص 170، وما بعدها.
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اأو كعقد من عقود القانون اخلا�س، لعدة اأ�سباب، منها: اأن ت�سنيف املعاهدات اإىل �سارعة واأخرى عقدية هو حمل 

، كما اأنه ل جمال للقيا�س بني قواعد القانون الدويل وقواعد القانون 
1
نظر، ولي�س له �سوى قيمة و�سفية ومنهجية

الداخلي، فالدولة ت�سع قوانينها مبا لها من �سيادة داخلية على اأرا�سيها و�سعبها، اأما يف جمال القانون الدويل فال 

توجد �سيادة ت�سريعية لدولة يف مواجهة دولة اأخرى، بل اإن الإرادة امل�سرتكة للدول - يف اإطار امل�سالح املتبادلة - هي 

امل�سدر الرئي�س للتزام اأطراف التفاقية مبا جاء بها من التزامات وحقوق متبادلة.

 وترتيًبا على ما �سبق؛ فاإنه ينبغي النظر اإىل فكرة الإلزام يف التفاقية الدولية من جانبني؛ اأحدهما: اإرادة الأطراف 

املوقعة على هذا التفاق، والأخر: موقع هذا التفاق من القانون الداخلي للدول الأطراف فيه.

وبتطبيق املنطق ال�سابق على اتفاق اإعالن املبادئ جند اأن اإرادة اأطراف التفاق قد اجتهت اإىل اللتزام مبا ورد به من 

مبادئ - كما �سبق القول - واأما العن�سر الأخر - واملرتبط مبوقع هذا التفاق من القانون الداخلي امل�سري - ف�سيكون 

جماله املبحث الثاين من هذا الف�سل عند احلديث عن موقف القانون الداخلي امل�سري من هذا التفاق.  

l الفرع الثاني: الطبيعة غير الملزمة التفاق إعان المبادئ

ذهب جانب من فقه القانون الدويل اإىل القول باأن التفاقية الدولية تكون غري ملزمة بتوافر �سرطني اأحدهما: اأن تكون 

غري حمددة املدة، والآخر: اأن تتغري الظروف تغرًيا جوهرًيا، معللني ذلك بوجود �سرٍط �سمنيٍّ يجيز لأي من اأطرافها 

ف�سخ هذا التفاق.

 وثمة فقهاء يرون اأن الأثر القانوين املرتتب على تغري الظروف تغريا جوهريا ل ينبغي اأن ي�سل اإىل حد ف�سخ التفاق 

بالإرادة املنفردة؛ بل ينح�سر هذا الأثر يف التزام كافة اأطراف التفاقية بقبول التفاو�س مع الطرف املت�سرر - بناء 

.
2
على طلبه - من اأجل الو�سول اإىل اتفاق من �ساأنه تعديل، اأو انق�ساء التفاقية على نحو يتما�سى مع الظروف اجلديدة

ولقد عار�س البع�س ما ذهب اإليه الراأي ال�سابق على �سند من القول باأن اإنهاء التفاقيات الدولية من جانب واحد - 

على اأ�سا�س نظرية تغيري الظروف اجلوهرية - يعّد اإخالًل بالتزام دويل، يوؤدي اإىل اإعمال اأحكام امل�سوؤولية الدولية، 

.
3
ويتعار�س مع مبداأ ح�سن النية الوارد بن�س املادة/9 من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات

ويدفعنا الجتاه الفقهي ال�سابق اإىل الت�ساوؤل حول مدى اإلزامية اتفاق اإعالن املبادئ - حمل الدرا�سة - هل هو اتفاق 

حمدد املدة، يجيز لأطرافه ف�سخه يف حال تغري الظروف اجلوهرية لإبرامه، اأم غري حمدد املدة؟

1- LauterPacht )Hersch(, Private Law Sources and Analogies of International Law, Longmans, Green and co. LTD, 
London, 1927, p. 70.
Brownile )Ian(, Principles of Public International Law, Fourth Edition, Claredon Press, Oxford, 1990, p. 632.

2- حممد �سامي عبد احلميد واآخرون، القانون الدويل العام، دار املطبوعات اجلامعية، االإ�سكندرية، 2003م، �ص 259.

3- وليد ح�سن فهمي، "اأثر انهاء املعاهدات الدولية يف �سوء القانون الدويل"، املجلة امل�صرية للقانون الدويل، ع 2013 ،69م، �ص 609، يعترب من 

قبيل التغري اجلوهري يف الظروف حالة احتالل العراق من جاب القوات االأجنبية عام 2003م، وي�سرتط راأي يف الفقه يف التغري اجلوهري 

املربر الإنهاء املعاهدة اأن تكون هذه الظروف املكون االأ�سا�سي الهام لر�ساء االأطراف باملعاهدة، واأن يرتتب على التغيري تبديل جذري يف نطاق 

االلتزامات التي يجب اأن تنفذ م�ستقبال، وال يجوز اأن يكون التغيري اجلوهري �سبًبا الإنهاء االتفاق الدويل يف حالتني، اإحداهما: اأن تكون 

املعاهدة من�سئة حلدود، واالأخرى: اإذا كان التغيري اجلوهري يف الظروف نتيجة اإخالل اأحد االأطراف بالتزامه طبقا لالتفاق، اأو بالتزام 

دويل الأي طرف من اأطراف املعاهدة االأخرين، ريا�ص �سالح اأبو العطا، القانون الدويل العام، مرجع �سابق، �ص 175،174.
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 يرى الباحث اأن عنوان الوثيقة يف ظاهره يدل على اأنها اتفاقية حمددة املدة؛ اإذ اإنها ترتبط مب�سروع �سد النه�سة الإثيوبي

 Agreement on Declaration of Principles on the Grand Ethiopian Renaissance Dam"

Project GERDP"؛ فهذا التفاق يتعلق مب�سروع "Project"، ومن ثم فمن املنطقي اأن ينتهي هذا التفاق بانتهاء 

املدة الزمنية لإن�ساء هذا امل�سروع )ال�سد(.

ولكن املتفح�س لبنود هذا التفاق يجده اتفاًقا غري حمدد املدة؛ اإذ اإن حمله، ومو�سوعه، يتعلقان مبجموعة من 

املبادئ العامة يف القانون الدويل كمبادئ "التعاون"، و"التنمية امل�ستدامة"، و"الت�سوية ال�سلمية للمنازعات" ...اإلخ، 

وهذه املبادئ تت�سم بال�ستمرار والثبات بحكم طبيعتها، وبحكم التزام الكافة بها يف جمال العالقات واملواثيق الدولية، 

كما اأن هذا التفاق قد ت�سمن التعاون امل�ستقبلي يف جمال قواعد الت�سغيل ال�سنوي ل�سد النه�سة، وهذا الت�سغيل ل �سك 

�سي�ستمر بعد بناء ال�سد.

وترتيًبا على ذلك، يرى الباحث اأن هذا التفاق ل ميكن ف�سخه ا�ستنادا لكونه غري حمدد املدة، اأو لوجود �سرط �سمني 

يتيح الف�سخ، مع العرتاف باأنه قد يحدث واقعيا اأن تتن�سل؛ اأي من اأطراف هذا التفاق منه وتتحمل تبعات امل�سئولية 

؛ اإذ ل ميكن اإلزام دولة باتفاق قانوين بنف�س بنوده اإىل ما ل نهاية، فالعالقات الدولية غالًبا 
1
الدولية يف هذا ال�ساأن

ما ت�ستع�سي على ال�ستقرار، بل وتع�سف بها رياح التغيري امل�ستمرة التي قد تكون مدمرة يف اأحيان كثريه، واآمنة يف 

النزر القليل منها.

ويخل�س الباحث يف م�ساألة حتديد الطبيعة القانونية؛ لتفاق اإعالن مبادئ �سد النه�سة الإثيوبي بني الإلزام والنعدام 

اإىل التاأكيد على اأن اتفاق اإعالن املبادئ يعد ملزًما؛ كاتفاق دويل يعرب عن اإرادة اأطرافه كدول �ساحبة �سيادة، ب�سرط 

اأن تكون تلك الإرادة قد مت التعبري عنها ب�سورة تتفق مع القواعد القانونية الداخلية للدول الأطراف فيه، مع الت�سليم 

واقعيا باإمكانية ف�سخ التفاق من قبل؛ اأي طرف من اأطرافه، وبحيث يتحمل هذا الأخري تبعات امل�سئولية الدولية 

الناجمة عن هذا الف�سخ. 

b المطلب الثاني: طبيعة إعان اتفاق المبادئ في القانون الداخلي بين اإللزام واالنعدام

من خالل هذا املطلب يتعني التعرف اإىل موقف القانون الداخلي من اتفاق اإعالن املبادئ، هل يعد هذا التفاق بو�سعه 

احلايل ملزما للدولة امل�سرية يف جمال القانون الداخلي اأم ل؟ 

لالإجابة عن الت�ساوؤل ال�سابق يتعني اأن نعر�س لل�سوابط القانونية لاللتزام بالتفاقية الدولية يف القانون الداخلي، ثم 

نعر�س ملوقف الد�ستور امل�سري احلايل من الطبيعة امللزمة لتفاق اإعالن املبادئ، وذلك يف فرعني على النحو الآتي:

الفرع االأول: ال�سوابط القانونية لاللتزام بالتفاقية الدولية يف جمال القانون الداخلي

الفرع الثاين: موقف الد�ستور امل�سري احلايل من الطبيعة امللزمة لتفاق اإعالن املبادئ

1- قد تتعر�ص الدولة يف هذه احلالة لنوع، اأو اأكرث، من اجلزاءات الدولية التي تتدرج �سدتها من اجلزاءات االأدبية، اأو املعنوية، ومروًرا بقطع 

الع�سكرية،  اجل��زاءات  اإىل  و�سوال  باملثل،  واملعاملة  واجلنائية،  واالقت�سادية،  والقانونية،  التاأديبية،  واجل��زاءات  الدبلوما�سية،  العالقات 

اأو تعوي�ص الدولة املت�سررة من جراء ف�سخ اأحد اأطراف االتفاقية لالتفاق باإراداته املنفردة، م�سطفي اأحمد فوؤاد، القانون الدويل العام، 

اجلزء االأول: القاعدة الدولية، ط 2005 ،3م، �ص 113-107.
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l الفرع األول: الضوابط القانونية لالتزام باالتفاقية الدولية في مجال القانون الداخلي 

احتدم اخلالف حول حتديد طبيعة العالقة بني التفاقيات الدولية والقواعد القانونية الداخلية - كمحدد للعالقة 

، وتدخل ق�ساء حمكمة 
2
، واأن�سار مذهب الثنائية

1
بني القانون الدويل، والقانون الداخلي - بني اأن�سار مذهب الوحدة

العدل الدولية وح�سم م�سكلة التعار�س بينهما، مانًحا اأولوية التطبيق لقواعد التفاقيات واملعاهدات الدولية على 

 .
3
ح�ساب القواعد الداخلية يف العديد من اأحكامه

واإذا كان القانون الداخلي ينق�سم داخلًيا اإىل الد�ستور كاأعلى قاعدة قانونية داخل الدولة، يليه القوانني، ثم اللوائح، 

فاإنه من الأهمية مبكان اأن نعرف موقف الد�ساتري املقارنة من العالقة بني التفاقية الدولية والقانون الداخلي من 

ناحية، وال�سوابط القانونية لاللتزام بالتفاق الدويل من ناحية اأخرى على النحو الآتي: 

اأواًل: موقف الد�صاتري املقارنة من العالقة بني االتفاق الدويل والقانون الداخلي

ميكن تق�سيم موقف الأنظمة الد�ستورية املقارنة من العالقة بني التفاق الدويل والقانون الداخلي على النحو الآتي:

1- عدم و�سع حتديد ملكانة االتفاقية الدولية بالن�سبة اإىل لقانون الداخلي )االجتاه ال�سامت(: ميثل هذا الجتاه 
ا  الد�ستور الإيطايل؛ اإذ مل يحدد مكانة املعاهدة الدولية بالن�سبة اإىل لت�سريعات الداخلية �سواء اأكانت ن�سو�سً

د�ستورية اأم قوانني عادية، واكتفى بالإ�سارة - يف املادة العا�سرة منه - اإىل اأنه "يتقيد النظام الق�سائي الإيطايل 

1- يعّد الفقيه كل�سن هو �ساحب هذا املذهب يف م�سمونه العلمي الذي يجعل من القانون الدويل جزًءا من القانون الداخلي، وقد مت�سك الفقه 

ال�سوفياتي واأتباعه قبل انهيار املع�سكر ال�سيوعي مبذهب اأولوية القانون الداخلي على القانون الدويل على اعتبار اأن الدولة تخ�سع يف 

ت�سرفاتها اخلارجية ملبداأ ال�سيادة، وانق�سم هذا االجتاه داخلًيا على نف�سه ؛اإذ ذهب الفقه الفرن�سي )Duguit ، Politis ،Scelle( والفقيه 

النم�ساوي )Kunz Vedross( اإىل القول بوحدة القانونني؛ لكن مع اأولوية القانون الدويل على الداخلي، ملزيد من التفا�سيل يراجع على 

 ،21 2010م، �ص  القاهرة، م�سر،  العربية،  النه�سة  دار   ،1 واالأ�صول"، اجلزء  "املبادئ  العام  القانون الدويل  ا�سماعيل احلديثي،  خليل 

�سالح الدين عامر، مقدمة لدرا�صة القانون الدويل العام، دار النه�سة العربية، القاهرة، م�سر، 2003م، �ص 142-143، حممد املجذوب، 

القانون الدويل العام، من�سورات احللبي احلقوقية، بريوت، لبنان، 2002م، �ص 35.
- Kackorowska )Alina(, Public International Law, fourth Edition, Routledge, Taylor & Francis, e.library, 2010, p. 147.
- Dixon )Martin(, Textbook on International Law, fifth Edition, Black stone Press Limited, London, 2007, p. 88-89.
- Rousseau )Charles(, Droit international Public ,11e éd, Dalloz, Parise, France, 1987, pp. 9-11.

2- دافع عن هذا املذهب زعماء املدر�سة الو�سعية االإرادي��ة، مثل الفقيه االأملاين تربيل )Triepel(، واالإيطايل انزيلوتي )Anzelotti( الذي يري 

اأن القانون الدويل العام والقانون الداخلي هما: نظامان قانونيان خمتلفان وم�ستقالن عن بع�سهما البع�ص من حيث امل�سادر واالأ�سخا�ص 

املخاطبني بهما، والهيئات املنوط بها االإ�سراف عليهما ؛ فمن حيث امل�سادر فالقانون الدويل م�سدره االإرادة اجلماعية امل�سرتكة للدول، اأما 

القانون الداخلي فم�سدره هو االإرادة املنفردة للدولة، ومن حيث االأ�سخا�ص املخاطبني: فقواعد القانون الدويل تخاطب الدول واملنظمات 

الدولية احلكومية، بينما قواعد القانون الداخلي، تخاطب االأفراد يف عالقاتهم البنية بني بع�سهم، اأو مع ال�سلطات العامة يف الدولة، ومن 

حيث الهيئات املنوط بها االإ�سراف على القانونني: فالقانون الداخلي ت�سرف عليه �سلطة ت�سريعية تقوم ب�َسنِّه، و�سلطة تنفيذية تقوم بتنفيذه، 

و�سلطة ق�سائية ت�سهر على تطبيقه، اأما القانون الدويل فهو يتميز ب�سعف اأجهزته التنفيذية الق�سائية وعدم تطبيق اجلزاء اإال يف حاالت 

نادرة، يراجع اأحمد بلقا�سم، القانون الدويل العام " املفهوم وامل�صادر"، دار هومه للطباعة والن�سر والتوزيع، اجلزائر، 2006م، �ص 23- 21، 

حممد ح�سن القا�سمي، العالقة بني القانون الدويل العام والقانون الداخلي، "درا�سة تطبيقية على دولة االإمارات العربية املتحدة"، جملة 

االأمن والقانون، العدد االأول، ال�سنة الثامنة والع�سرون، دبي، االإمارات العربية املتحدة، 2014م، �ص 119 وما بعدها .
3- يراجع اأحكام املحكمة الدائمة للعدل الدويل يف ق�سايا: ال�سفينة وميبيلدون 1932م، وتبادل ال�سكان بني تركيا واليونان 1925م، وامل�سالح 

)Dantzig( 1932م،  دانتزيغ  يف  البولنديني  والرعايا  1932م،  و�سوي�سرا  فرن�سا  بني  احل��رة  واملناطق  1929م،  العليا  �سيليزيا  يف  االأملانية 

وامل�سائد االأجنلو نرويجية 1951م، والرعايا االأمريكيني يف املغرب 1952م، واإغالق مقر منظمة التحرير الفل�سطينية بنيويورك يف 26 

اإبريل 1994م، والنزاع بني ليبيا وت�ساد يف حكمها ال�سادر يف 3 فرباير 1994م، وحكمها يف 1 يناير 1994م يف ق�سية احلدود البحرية بني 

قطر والبحرين، يراجع د.�سرون ح�سني، "موقف الق�ساء الدويل من التعار�ص بني االتفاقيات والقانون الداخلي"، جملة املفكر، العدد 3، 

http: //www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3 جامعة حممد خي�سر بب�سكرة، اجلزائر، �ص 194 ،195. مت زيارته يف 1/5/2016م
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، ومن ثم فالأ�سل اأن النظام الق�سائي الداخلي يف اإيطاليا يلتزم بالقوانني 
بالقوانني الدولية املعرتف بها عموًما"1

، ولقد اتبع نف�س املنهج الد�ستوران املغربي 
2
الدولية دون حتديد ملكانتها بالن�سبة اإىل القواعد القانونية الداخلية

.
3
والأردين

2- االتفاقية الدولية اأدين مرتبة من القانون الداخلي: يذهب اإىل هذا الجتاه النظام القانوين الربيطاين؛ اإذ 
يحتل القانون الدويل واقعًيا مرتبة اأدنى من القانون الداخلي، بالرغم من امل�ساواة ال�سكلية بينهما، فالربملان 

الربيطاين باإمكانه اأن ي�سن قانوًنا يخالف قواعد قانونية دولية �سابقة، كما اأنه ل قيمة لالتفاقيات الدولية ما مل يتم 

ا�ستقبالها عن طريق ت�سريع برملاين، خا�سة اإذا تعلقت تلك التفاقيات بحقوق املواطنني الربيطانيني وحرياتهم، 

.
4
وهذا يعنى اأن القانون ال�سادر لحًقا لالتفاقيات الدولية له الأولوية عليها

، اإذ متر التفاقية الدولية 
5
3- االتفاقية الدولية تتمتع بقوة القانون الداخلي: يتبنى هذا الجتاه الد�ستور الأمريكي

بنف�س مراحل القانون الداخلي، فالقانون الدويل العريف يف الوليات املتحدة الأمريكية يعّد جزًءا من قانون البالد، 

مع الأخذ يف العتبار باأن القاعدة اجلديدة ت�سمو على القاعدة القدمية املماثلة لها يف القوة واملتعار�سة معها يف 

.
7
، وهو ما يوؤدي اإىل اإمكانية اإلغاء، اأو تعديل التفاقية التي مت الت�سديق عليها بوا�سطة قانون لحق

6
امل�سمون

4- االتفاقية الدولية يف مرتبة و�سط بني القانون الداخلي والد�ستور: اأخذ بهذا الجتاه الد�ستور الفرن�سي لعام 
؛ اإذ تعّد التفاقية الدولية وفًقا لهذا الجتاه يف مرتبة اأعلى من القانون 

10
، واجلزائري

9
، والرو�سي

8
1958 والأملاين

العادي ولكنها ل ترقى يف �سموها اإىل مرتبة اأعلى من الد�ستور؛ اإذ يتعني دوما اأن تتفق معه ول تخالف ن�سو�سه.

1- https: //www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012.pdf?lang=ar 1/5/2016 مت زيارته يف

2- اأ�سرف اأبو حجاز، "مكانة القانون الدويل العام يف اإطار القواعد الداخلية الد�ستورية والت�سريعية"، املجلة امل�صرية للقانون الدويل، العدد 

)60(، م�سر، 2004م، �ص 119.

3- ن�ست م/31 من الد�ستور املغربي على اأنه "يوقع امللك املعاهدات وي�سادق عليها غري اأنه ال ي�سادق على املعاهدات التي ترتتب عليها تكاليف 

"امللك هو الذي يعلن احلرب، ويعقد  اأن  ..."، ون�ست م/33 من الد�ستور االأردين على  املوافقة عليها بقانون  اإال بعد  تلزم مالية الدولة 

ال�سلح، ويربم املعاهدات واالتفاقيات".

 ،42 والقانون، جملد  ال�صريعة  علوم  درا�صات،  جملة  "الرقابة على د�ستورية املعاهدات الدولية درا�سة مقارنة"،  4- في�سل عقله �سطناوي، 

العدد 2015 ،1م، �ص 49.

5- تن�ص فقرة )2( من املادة )2( من الد�ستور االأمريكي عند احلديث عن �سالحيات رئي�ص الواليات املتحدة على اأن " تكون له ال�سلطة مب�سورة 

جمل�ص ال�سيوخ وموافقته يف عقد املعاهدات، �سرط اأن يوافق عليها ثلثا اأع�ساء املجل�ص احلا�سرين "، ون�ست م/6 من الد�ستور ذاته على اأن" 

الد�ستور الفيدرايل وكذا قوانني الواليات املتحدة، التي ت�سدر طبًقا له وجميع املعاهدات الدولية املربمة بوا�سطة الواليات املتحدة، هي 

القانون االأعلى للبالد، وهي ملزمة جلميع الق�ساة، ويف جميع الواليات، بغ�ص النظر عن الن�سو�ص املخالفة املدرجة يف د�ستور، اأو قوانني 

اأية والية يكون خمالفا لذلك".

6- Economides )Constantin(, La Position du Droit International dans L’ordre Juridique Interne et L’application des 
Règles du Droit International par le Juge National, In Rev., Hell, D.l.1996, p. 208. 

7- Carreau )Dominique(, Droit International, A. Pedone, Paris, France, 1988, p. 64.

8- م/25 من الد�ستور االأملاين: "تعد القواعد العامة للقانون الدويل جزًءا ال يتجزاأ من القانون الفيدرايل، وهي تعلو على القوانني، ويتولد 

منها مبا�سرة حقوق والتزامات ل�سكان االإقليم الفيدرايل "

https: //www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar

9- د�ستور اجلمهورية الفيدرالية لرو�سيا م/15/4 تن�ص على اأنه "...اإذا مت و�سع قواعد اأخرى من طرف معاهدة دولية لفيدرالية رو�سيا غري 

تلك التي ين�ص عليها القانون فاإن القواعد واملعاهدات الدولية تكون لها االأولوية"

https: //www.constituteproject.org/constitution/Russia_2014.pdf?lang=ar

املن�سو�ص  ال�سروط  التي ي�سادق عليها رئي�ص اجلمهورية ح�سب  "املعاهدات  اأن  2016م على  150 من الد�ستور اجلزائري املعدل يف  املادة  ون�ست   -10

عليها يف الد�ستور ت�سمو على القانون"، يراجع اجلريدة الر�صمية اجلزائرية، ع 14 لعام 53، ال�سادر يوم االإثنني املوافق 7 مار�ص 2016م، �ص 29.
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5- االتفاقية الدولية ت�سمو على الد�ستور: تبنى هذا الجتاه الد�ستور الهولندي لعام 1815 واملعدل يف عام 2008، 
ويظهر �سمو التفاق الدويل على الد�ستور الهولندي يف عدة مظاهر منها: اإمكانية خمالفة التفاقية الدولية التي 

تربمها هولندا للد�ستور، وعدم قدرة املحاكم على احلكم بعدم د�ستورية التفاقية التي ت�سمو على الت�سريعات 

الداخلية الالحقة لها وال�سابقة عليها.

وهذا ال�سمو هو ما دفع راأًيا اإىل القول باأن تطبيق التفاقية الدولية امل�سدق عليها، التي تتعار�س مع اأحكام الد�ستور 

، بينما اأكد راأي اأخر على اأن �سمو التفاقيات الدولية يف هولندا هو �سمو حمدود 
1
يعد مبثابة تعديل للد�ستور القائم ذاته

.
2
ب�سرورات احلياة الدولية، ومن ثم فهو لي�س �سمًوا مطلقا طبقا لن�س م/63 من الد�ستور الهولندي

 بل هو مقيد ب�سدور قرار باأغلبية 
3
ويرى الباحث اأن هذا ال�سمو يف النظام الد�ستوري الهولندي لي�س �سمًوا مطلًقا

ثلثي اأ�سوات جمل�سي الربملان )النواب وال�سيوخ( باملوافقة والت�سديق على املعاهدات، فالد�ستور اإذن هو املهيمن على 

التفاقية، فهو الذي ي�سع اآلية الت�سديق واملوافقة عليها حتى يف حال خمالفتها للد�ستور، وهو الأمر الذي ل ميكن معه 

القول باأن التفاقية املخالفة للد�ستور الهولندي تعد مبثابة تعديل له؛ اإذ اإن الد�ستور نف�سه هو الذي ي�سمح بهذه املخالفة 

مبوافقة جمل�سي الربملان، وهذا وا�سح من التعديل الأخري لن�س م/91 من الد�ستور الهولندي يف عام 2008، التي 

قررت اأنه "1 - ل يجوز التزام اململكة باملعاهدات، كما ل يجوز نق�س هذه املعاهدات دون موافقة م�سبقة من الربملان. 

كما ينبغي حتديد احلالت التي ل ي�سرتط فيها �سرورة احل�سول على موافقة املجل�س بقانون �سادر عن الربملان، 2 - 

ينبغي و�سع الطريقة التي يتم فيها منح املوافقة مبوجب قانون �سادر عن الربملان، مما قد يوفر اإمكانية اإعطاء موافقة 

�سمنية. 3 - اإن اأحكام اأية معاهدة قد تتعار�س مع الد�ستور، اأو قد توؤدي اإىل ن�سوء نزاعات معها، ل يجوز امل�سادقة 

.
عليها من جمل�سي الربملان ما مل حت�سل على ثلثي الأ�سوات املدىل بها يف الربملان ل�سالح املوافقة وامل�سادقة عليها"4

ثانًيا: �صوابط االلتزام باالتفاق الدويل يف النظام القانوين الداخلي

ن�ست م/46 من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات 1969م على اأنه "1 - ل يجوز للدولة اأن تتم�سك باأن التعبري عن 

ارت�سائها اللتزام مبعاهدة قد مت باملخالفة حلكم يف قانونها الداخلي، يتعلق بالخت�سا�س باإبرام املعاهدات ك�سبب 

لإبطال ر�ساها، اإل اإذا كان اإخالل وا�سًحا، ومت�سال بقاعدة ذات اأهمية جوهرية من قواعد قانونها الداخلي .2 - 

يعد الإخالل وا�سًحا اإذا تبني ب�سورة مو�سوعية لأية دولة تت�سرف يف هذا ال�ساأن وفق ال�سلوك العادي وبح�سن نية".

كما ن�ست م/ 47 من ذات التفاقية على اأنه "اإذا كانت �سلطة ممثل الدولة يف التعبري عن ارت�سائها اللتزام مبعاهدة 

معينة مقيدة بقيد خا�س، واأغفل املمثل مراعاة هذا القيد، فال يجوز التم�سك بهذا الإغفال لإبطال ما عرب عنه من 

ر�ساء اإل اإذا كانت الدول املتفاو�سة قد اأبلغت بهذا القيد قبل تعبريه عن الر�ساء".

1- عبد املنعم حممد داوود، التطبيق املبا�صر لقانون اجلماعات االأوربية، ر�سالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة املن�سورة، م�سر 1987م، �ص 

260 وما بعدها.

2- جمال عبد النا�سر مانع، القانون الدويل العام وامل�صادر، دار العلوم للن�سر والتوزيع، عنابة اجلزائر، 2005م، �ص 84.

3- هذا ال�سمو املطلق قد يوؤكده ن�ص م/94 من الد�ستور الهولندي احلايل واملعدل يف عام 2008م، التي قررت "اأن القواعد واالأنظمة واللوائح 

جلميع  امللزمة  املعاهدات  اأحكام  مع  يتعار�ص  التطبيق  ذلك  كان  اإذا  للتطبيق  قابلة  ت�سبح  اأن  ال يجوز  اململكة،  داخل  ال�سارية  القانونية 

االأ�سخا�ص، اأو مع اأحكام القرارات من قبل املوؤ�س�سات الدولية "، ولكن ن�سو�ص الد�ساتري ال ينبغي النظر اإليها كن�سو�ص منف�سلة، بل هي 

كتلة واحدة مرتابطة العنا�سر. 

4- https: //www.constituteproject.org/constitution/Netherlands_2008.pdf?lan
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على ح�سرها  ميكن  الدولية،  بالتفاقية  داخليا  ال��دول  للتزام  قواعد  هناك  اأن  ال�سابقني  الن�سني  من   ويت�سح 

النحو الآتي:

الأ�سل اأنه ل يجوز لأي طرف يف اتفاق دويل التن�سل منه بحجة وجود خمالفة للقانون الداخلي. 1- 

يجوز ال�ستثناء من هذا الأ�سل العام بتوافر ال�سرطني الآتيني: 2- 

) اأ ( وجود خمالفة وا�سحة لقاعدة جوهرية يف القانون الداخلي.

)ب( اأن يكون م�سلك الدولة يف هذا التفاق م�سلًكا عادًيا وبح�سن نية.

ل يجوز ملمثل الدولة التن�سل من التفاق بحجة خمالفته لقيد خا�س على توقيعه، اإل اإذا اأخطر الأطراف الأخرى  3- 

قبل التوقيع بهذا القيد.

ويرى الباحث اأن املق�سود "بالقاعدة اجلوهرية" يف هذا ال�سدد الد�ستور؛ اإذ ل توجد قاعدة قانونية يف؛ اأي نظام 

قانوين داخلي اأعلى مرتبة وقيمة من ن�سو�س الد�ستور، ومن ثم ميكن القول وبحق، اإن التفاقية الدولية يتعني اأن 

تتفق مع ن�سو�س الد�ستور، واإل جاز التن�سل منها ب�سرط اأن تكون الدولة التي تريد ذلك ات�سم �سلوكها بح�سن النية.

ومل يكتف الن�س ال�سابق ببيان �سرورة اتفاق املعاهدة مع ن�سو�س الد�ستور، بل و�سع التزاًما على ال�سلطة التي يتم 

 باأن تلتزم بالقيود الد�ستورية لهذا التوقيع، واأن تخطر اأطراف التفاقية بوجود هذا 
1
تفوي�سها يف التوقيع على التفاقية

، ويرتتب على عدم اللتزام بهذا القيد عدم اأحقية الدولة يف هذه احلالة 
2
القيد على توقيها قبل التوقيع على التفاقية

من اإبطال توقيعها على التفاقية.

ويالحظ الباحث هنا اأن الن�س ال�سابق قد جمع بني التزامني، وو�سع حدوًدا فا�سلة بينهما؛ اإذ جمع بني التزام الدولة 

بالتفاقية على امل�ستوى الدويل وربطه بالتزامها يف نطاقها الداخلي، ومن ثم ل ميكن النظر اإىل اللتزام الدويل بعيدا 

عن الواقع القانوين الداخلي.

وقد يوجه لراأي الباحث النتقاد، بحجة اأن هذا الرتباط بني اللتزامات الدولية واللتزام القانوين الداخلي �سيجعل 

اللتزامات الدولية النا�سئة عن التفاقيات الدولية ت�ستمد �سحتها، اأو م�سروعيتها من د�ستور الدولة، وتبقى طاملا بقي 

د�ستور الدولة �سحيًحا، مما يعنى اأن؛ اأي تغيري يطراأ على الد�ستور الداخلي ل بد اأن ي�ستتبع تغريا اأي�سا يف املعاهدات 

والتفاقيات الدولية، وتلك م�ساألة تخالف ما جرى عليه العمل.

وللرد على ذلك ميكن القول باأن التالزم بني وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية، وموافقة هذه اللتزامات للقواعد 

1- يق�سد بال�سلطة املخت�سة كما ن�ست الفقرة الثانية من املادة 7 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات كل االأ�سخا�ص الذين ي�ستطيعون متثيل 

ال��دول، وروؤ�ساء احلكومات، ووزراء اخلارجية فيما يتعلق بجميع  روؤ�ساء  اإىل وثائق تفوي�ص وهم:  دولهم بحكم وظائفهم، دون احلاجة 

االأعمال اخلا�سة باإبرام املعاهدات، وروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية فيما يتعلق باإقرار ن�ص معاهدة بني الدولة املعتمدة والدول املعتمدين 

لديها، واملمثلون املعتمدون من الدول لدى موؤمتر دويل فيما يتعلق باإقرار ن�ص معاهدة يف هذا املوؤمتر.

به  ويق�سد  الناق�ص"،  "الت�سديق  م�سطلح  االتفاقية  باإبرام  املخت�سة  ال�سلطة  توقيع  على  ترد  التي  القيود  على  القانوين  الفقه  ويطلق   -2

الت�سديق الذي يتم باملخالفة لن�سو�ص الد�ستور الداخلي للدولة التي قامت به، كاأن يتم الت�سديق دون موافقة الربملان اإذا كان الد�ستور 

الداخلي للدولة ي�ستلزم ذلك، ولقد اآثار هذا الت�سديق اخلالف حول مدى التزام الدول به، ملزيد من التفا�سيل، يراجع ريا�ص �سالح اأبو 

العطا، القانون الدويل العام، مرجع �سابق، �ص 153 وما بعدها.



23

القانونية الداخلية - وعلى وجه اخل�سو�س لن�سو�س الد�ستور - يعد اأمًرا منطقًيا ول مندوحة عنه؛ فالد�ستور هو الذي 

ير�سم للدولة طريق اإبرام اتفاقياتها الدولية، فهو اإًذا م�سدر م�سروعيتها؛ بل هو م�سدر �سرعية من يقوم بالتوقيع 

عليها؛ لذا فاإن ماآل التفاقية املخالفة للد�ستور هو اإىل زوال فلن ت�ستطيع ال�سلطة احلاكمة اأن تنفذ التزاماتها الدولية 

باملخالفة لد�ستورها.

كما يرى الباحث اأن القول باأن التغيري الذي �سيطراأ على الد�ستور الداخلي �سي�ستتبع تغيريا يف املعاهدات والتفاقيات 

الدولية، فهذا قول تعوزه الدقة؛ فالعربة هي مبوافقة التفاقية لن�سو�س الد�ستور القائم وقت اإبرامها، ول يوجد اأثر 

لتغري ن�سو�س الد�ستور بعد اإبرام التفاقية، وفقا للنطاق الزماين لتطبيق القواعد الد�ستورية كن�سو�س قانونية، 

فالأ�سل اأن ن�سو�س الد�ستور تطبق باأثر فوري ومبا�سر على كافة الوقائع القانونية، التي حتدث يف ظلها، ومن بينها 

التفاقيات الدولية، ول ت�سري باأثر رجعي. 

l الفرع الثاني: موقف الدستور المصري الحالي من الطبيعة الملزمة التفاق إعان المبادئ

التزام الدول بتنفيذ قواعد القانون الدويل على امل�ستوى الدويل ل يعنى نفادها على امل�ستوى الوطني ب�سكل تلقائي، 

واإمنا يتوقف النفاذ الوطني على كيفية ا�ستقبال "Réception" النظام القانوين الداخلي للقاعدة الدولية، وهو اأمر 

.
1
يحدده عادة د�ستور الدولة

وبتطبيق املنطق ال�سابق على النظام الد�ستوري امل�سري جند اأن الد�ستور امل�سري احلايل قد و�سع عدة �سوابط 

لاللتزام بالتفاقية الدولية ومن بينها اتفاق اإعالن املبادئ، كما اأن التوقيع على هذا التفاق قد �ساحبه عدد من 

امل�سكالت الد�ستورية، و�سوف اأناق�س ذلك على النحو الآتي:

اأواًل: �صوابط اتفاق اإعالن املبادئ يف الد�صتور امل�صري احلايل )2014م(

يرى الباحث اأن الد�ستور امل�سري احلايل 2014 قد و�سع عددا من ال�سوابط لاللتزام باتفاق اإعالن املبادئ على 

النحو الآتي: 

1-  اتفاق اإعالن املبادئ يقع يف املنطقة املتو�سطة بني القانون والد�ستور: كان الفقه القانوين امل�سري يف خالف 

حول املذهب الذي اعتنقه الد�ستور امل�سري ال�سابق 1971م يف �ساأن حتديد العالقة بني التفاقية الدولية والقانون 

الداخلي؛ اإذ ذهب البع�س اإىل القول باأن للمعاهدة قوة القانون بعد اإبرامها والت�سديق عليها ون�سرها؛ اأي اأن 

، بينما ذهب اآخرون اإىل اأن املعاهدة تكت�سب قوة 
2
نفاذها غري معلق على اخلطوات اخلا�سة باإ�سدار القوانني

.
3
القانون فقط؛ اأي اأن مرتبتها ل تتجاوز مرتبة الت�سريع العادي

اأما يف ظل الد�ستور امل�سري احلايل فاإن الباحث يرى اإن التفاقية الدولية عامة واتفاق اإعالن املبادئ على وجه 

1- �سعيد اجلدار، دور القا�صي الوطني يف تطبيق وتف�صري قواعد القانون الدويل العام، ر�سالة دكتوراه، حقوق االإ�سكندرية، 1992م، �ص 

57 وما بعدها.

للقانون الدويل،  امل�صرية  املجلة  العربية"،  د�ستور جمهورية م�سر  الدولية يف  للعالقات  القانوين  "النظام  �سرحان،  العزيز حممد  2- عبد 

املجلد 29، �ص 27.

3- على عبد القادر القوهجي، املعاهدات الدولية اأمام القا�صي اجلنائي، الدار اجلامعية للطباعة والن�سر، بريوت، لبنان، �ص 60.
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اخل�سو�س - بعد ا�ستيفائه لل�سروط وال�سوابط الد�ستورية - فاإنه يجمع بني مظهري الوحدة وال�سمو يف عالقته 

بالقانون الداخلي.

 ويت�سح مظهر الوحدة فيما ورد بن�س م/93 من الد�ستور امل�سري احلايل من اأنه "تلتزم الدولة بالتفاقيات 

والعهود واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان التي ت�سدق عليها م�سر، وت�سبح لها قوة القانون بعد ن�سرها وفقا 

لالأو�ساع املقررة".

وكذلك ما ورد بن�س م/151 من اأنه "ميثل رئي�س اجلمهورية الدولة يف عالقاتها اخلارجية، ويربم املعاهدات، 

وي�سدق عليها بعد موافقة جمل�س النواب، وتكون لها قوة القانون بعد ن�سرها وفًقاأ لأحكام الد�ستور...."

اأما مظاهر �سمو التفاقية على القانون العادي فاإنها تاأخذ وجهني اأحدهما: وجوب عر�س التفاقية على ال�ستفتاء 

ال�سعبي يف حالت حمددة، والآخر: مرور التفاقية الدولية مبراحل د�ستورية خمتلفة عن القانون العادي؛ اإذ يتم 

اإبرامها من قبل رئي�س اجلمهورية، ثم املوافقة عليها من جانب جمل�س النواب، اأو ال�ستفتاء ال�سعبي عليها، ثم 

الت�سديق النهائي عليها ون�سرها. 

ويرتتب على هذا ال�سابط اأن ي�سبح اإعالن املبادئ بعد الت�سديق عليه وا�ستيفائه كافة ال�سروط الد�ستورية قانوًنا 

من قوانني الدولة يلتزم به اجلميع، وهذه النتيجة يرتتب عليها يف - راأي الباحث - اأثر بالغ اخلطورة يتمثل يف 

خ�سوع هذه التفاقية بعد الت�سديق عليها ون�سرها للرقابة الد�ستورية بو�سفها قانوًنا من قوانني الدولة.

2 - اإلزامية موافقة ال�سعب يف ا�ستفتاء على اتفاق اإعالن املبادئ قبل الت�سديق عليه: األزمت م/151 من الد�ستور 
امل�سري احلايل رئي�س اجلمهورية باحل�سول على موافقة ال�سعب يف ا�ستفتاء عام قبل الت�سديق على هذه التفاقية 

بو�سفها تتعلق بحق ال�سيادة على جزء من اإقليم الدولة وهو نهر النيل. 

3 - بطالن اتفاق اإعالن املبادئ اإذا مت باملخالفة للد�ستور: قررت م/151 من الد�ستور امل�سري احلايل حكما عاًما 
مبقت�ساه ل يجوز اإبرام؛ اأي اتفاقية تخالف اأحكام الد�ستور؛ اإذ قررت �سراحة اأنه: "...... ويف جميع الأحوال 

ل يجوز اإبرام اأية معاهدة تخالف اأحكام الد�ستور..."

ثانًيا: امل�صكالت الد�صتورية يف اتفاق اإعالن املبادئ

يثري اتفاق اإعالن املبادئ عددا من امل�سكالت الد�ستورية على النحو الآتي:

1- اإبرام اتفاق اإعالن املبادئ يف غيبة الربملان وعدم العر�ص عليه حتى االآن

 مت اإبرام اتفاق اإعالن املبادئ يف 2015/3/23، ومل يكن جمل�س ال�سعب امل�سري قائًما، ولقد عقد جمل�س النواب 

، وهنا يثار ت�ساوؤل على قدر كبري من الأهمية: هل يلزم امل�سرع الد�ستوري عر�س 
اأوىل جل�ساته يف 1/16/ 2016 1

اتفاق اإعالن املبادئ كاتفاق دويل على جمل�س النواب يف اأول انعقاد له اأم ل؟

ن�ست م/156 من الد�ستور امل�سري احلايل على اأنه: "اإذا حدث يف غري دور انعقاد جمل�س النواب ما يوجب 

الإ�سراع يف اتخاذ تدابري ل حتتمل التاأخري، يدعو رئي�س اجلمهورية املجل�س لنعقاد طارئ لعر�س الأمر عليه، واإذا 

كان جمل�س النواب غري قائم، يجوز لرئي�س اجلمهورية اإ�سدار قرارات بقوانني، على اأن يتم عر�سها ومناق�ستها 

1- يراجع ن�سرة جمل�ص النواب امل�سري، العدد االأول، الف�سل الت�سريعي االأول، دور االنعقاد العادي االأول، 6 من ربيع االآخر 1437ه� املوافق 16 

يناير 2016م.
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واملوافقة عليها خالل خم�سة ع�سر يوما من انعقاد املجل�س اجلديد، فاإذا مل تعر�س وتناق�س، اأو اإذا عر�ست ومل 

يقرها املجل�س، زال باأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة اإىل اإ�سدار قرار بذلك، اإل اإذا راأى املجل�س 

اعتماد نفاذها يف الفرتة ال�سابقة، اأو ت�سوية ما ترتب عليها من اآثار".

فرق الن�س ال�سابق بني حالتني ملجل�س النواب اإحداها: اأن يكون املجل�س قائًما، ولكنه يف عطلة برملانية، فهنا يتعني 

على رئي�س اجلمهورية دعوة جمل�س النواب لنعقاد طارئ؛ ليعر�س عليه ما �سيتخذه من تدابري ملواجهة حالت 

ل حتتمل التاأخري، والأخرى: اأن يكون املجل�س غري قائم، وهنا يقت�سر العر�س من قبل رئي�س اجلمهورية على 

ما ي�سدره من قرارات بقوانني، وذلك خالل 15 يوًما من تاريخ اأول دور انعقاد ملجل�س النواب.

ويت�سح مما �سبق اأن اللتزام بالعر�س من قبل رئي�س اجلمهورية على جمل�س النواب ل يرتبط باإبرام التفاقيات 

الدولية كاتفاق اإعالن املبادئ، وهنا يرى الباحث �سرورة تطبيق ن�س م/151 من الد�ستور امل�سري كن�س مكمل 

لن�س م/156 ال�سابقة، حيث قررت م/151 اأنه " ميثل رئي�س اجلمهورية الدولة يف عالقاتها اخلارجية، ويربم 

املعاهدات، وي�سدق عليها بعد موافقة جمل�س النواب.....، ويف جميع الأحوال ل يجوز اإبرام اأية معاهدة تخالف 

اأحكام الد�ستور .....اإلخ".

ويرى الباحث اأن الربط بني الن�سني ال�سابقني يوؤدي اإىل �سرورة عر�س اتفاق اإعالن املبادئ على جمل�س النواب 

، والدليل على هذا ال�ستنتاج يكمن يف اأن هذا الن�س الد�ستوري 
1
للموافقة عليه بو�سفه اتفاًقا دولًيا على اأقل تقدير

 ومن ثم فهو ن�س ملزم لرئي�س اجلمهورية. 
2
)م/156م( كان �سارًيا قبل التوقيع على اتفاق اإعالن املبادئ

وي�ساف اإىل ما �سبق اأن من حق املجل�س يف جميع الأحوال مناق�سة هذا التفاق مبقت�سى �سلطته الرقابية على 

اأعمال ال�سلطة التنفيذية املحددة بن�س م/137 من الد�ستور امل�سري احلايل، ولو مل يعر�س عليه هذا التفاق 

من قبل رئي�س اجلمهورية، وهنا يكمن موطن التعجب يف عدم تناول جمل�س النواب امل�سري لهذا التفاق رغم 

خطورته حتى حلظة كتابة هذه الدرا�سة! 

2 - اتفاق اإعالن املبادئ وفكرة حقوق ال�سيادة

يثري اتفاق اإعالن املبادئ حول �سد النه�سة الإثيوبي الذي قام رئي�س اجلمهورية بالتوقيع عليه م�سكلة د�ستورية 

حول مدى تعلقه بحقوق ال�سيادة من عدمه؟ 

ولقد �سبق للباحث القول باأن هذا التفاق يعد متعلًقا بنهر النيل، الذي ميثل جزًءا من ركن الإقليم يف الدولة 

امل�سرية، ومن ثم فهو اتفاق دويل يتعلق بحقوق ال�سيادة على اإقليم الدولة امل�سرية، يتعني عر�سه يف ا�ستفتاء عام 

على ال�سعب امل�سري للموافقة عليه؛ لذا يحيل الباحث يف هذا ال�سدد اإىل ما �سبق ذكره يف الف�سل التمهيدي من 

هذه الدرا�سة.

3- ال�سلطة املخت�سة بعر�ص اتفاق اإعالن املبادئ على اال�ستفتاء

اإذا كان اتفاق اإعالن املبادئ حول �سد النه�سة الإثيوبي - يف راأي الباحث - يتعلق بحقوق ال�سيادة، ومن ثم يتعني 

1- يرى الباحث اأن هذا االتفاق يتعلق بحقوق ال�سيادة، ومن ثم يجب عر�سه على ال�سعب يف ا�ستفتاء، ولكن على اأقل تقدير كان يتعني عر�ص 

هذا االتفاق على جمل�ص النواب؛ ملناق�سة بنوده بو�سفه اتفاًقا دولًيا.

2- ن�سر الد�ستور امل�سري احلايل 2014م باجلريدة الر�سمية يف العدد 3 مكرر )اأ( يف 18 يناير 2014م، يف حني اأن اتفاق اإعالن املبادئ مت توقيعه 

يف 23/3/2015م.
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عر�سه يف ا�ستفتاء على ال�سعب، فما هي ال�سلطة املخت�سة بهذا العر�س؟ هل رئي�س اجلمهورية اأم جمل�س النواب؟

ا لن�س م/101 من الد�ستور، التي قررت اأنه "يتوىل جمل�س النواب  الإجابة عن الت�ساوؤل ال�سابق تقت�سي عر�سً

�سلطة الت�سريع، واإقرار ال�سيا�سة العامة للدولة، واخلطة العامة للتنمية القت�سادية، والجتماعية، واملوازنة العامة 

للدولة، وميار�س الرقابة على اأعمال ال�سلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو املبني يف الد�ستور".

كما قررت م/151 من الد�ستور اأنه ".......يجب دعوة الناخبني لال�ستفتاء على معاهدات ال�سلح والتحالف وما 

يتعلق بحقوق ال�سيادة، ول يتم الت�سديق اإل بعد اإعالن نتيجة ال�ستفتاء باملوافقة ......"

يرى الباحث اأنه يف �سوء الن�سني ال�سابقني ل يوجد ن�س د�ستوري �سريح، يحدد اجلهة املخت�سة بعر�س التفاقية 

الدولية على ال�سعب لال�ستفتاء عليها، والن�س الوحيد الذي حدد اجلهة املخت�سة بتوجيه العر�س على ال�ستفتاء 

ال�سعبي هو ن�س م/137 من الد�ستور، التي قررت اأنه "ل يجوز لرئي�س اجلمهورية حل جمل�س النواب اإل عند 

ال�سرورة، وبقرار م�سبب، وبعد ا�ستفتاء ال�سعب، ول يجوز حل املجل�س .... وي�سدر رئي�س اجلمهورية قرارا بوقف 

جل�سات املجل�س، واإجراء ال�ستفتاء على احلل خالل 20 يوما على الأكرث".

ويرى الباحث اأن املخت�س بعر�س اتفاق اإعالن املبادئ على ال�ستفتاء ال�سعبي هو جمل�س النواب؛ وذلك لعدة 

دلئل منها:

) اأ ( اأن الد�ستور عندما منح هذا الخت�سا�س لرئي�س اجلمهورية يف حالة حل جمل�س النواب، اأراد اأن يجعل 

رئي�س اجلمهورية خا�سًعا لرقابة ال�سعب م�سدر ال�سلطات عليه، فال�سعب هو من انتخب جمل�س النواب 

الذي راأى رئي�س اجلمهورية حله، وهنا كان من املنطقي اأن يعود اأمر املوافقة على حل املجل�س املنتخب من 

عدمه ل�ساحب الخت�سا�س الأ�سيل، الذي انتخب اأع�ساء جمل�س النواب، وتلك احلكمة غري موجودة يف 

ال�ستفتاء على اتفاق اإعالن املبادئ.

)ب( اأن منح �سلطة عر�س اتفاق اإعالن املبادئ لرئي�س اجلمهورية تتناق�س مع احلكمة منه؛ اإذ اإنه هو الذي قام 

باإبرام التفاق، فكيف مينح �سلطة عر�سه على ال�ستفتاء من عدمه؟ لذا فاإنه من املنطقي اأن متنح هذه 

ال�سلطة ملجل�س النواب بو�سفه ممثال عن ال�سعب، �ساحب ال�سيادة وال�سلطة الأ�سيل.

)ج�( منح هذه ال�سلطة ملجل�س النواب يتفق وطبيعة دوره الرقابي على اأعمال ال�سلطة التنفيذية، كما اأن املجل�س 

مبا يحويه من جلان متخ�س�سة، ي�ستطيع مناق�سة كافة جوانب التفاق، كما ي�ستطيع اأن يقرر بو�سوح ما اإذا 

كان هذا التفاق يتعلق بحقوق ال�سيادة من عدمه.

وهنا ي�سري الباحث اإىل �سرورة تعديل ن�س م/151 من الد�ستور باإ�سافة عبارة " .... ويجب على جمل�س النواب 

دعوة الناخبني لال�ستفتاء على معاهدات ال�سلح والتحالف وما يتعلق بحقوق ال�سيادة ...."

 4- املدة الالزمة لعر�ص اتفاق اإعالن املبادئ على اال�ستفتاء

مل يت�سمن الد�ستور حتديدا للمدة التي يلزم فيها عر�س التفاق الدويل املتعلق بحق من حقوق ال�سيادة على 

ال�سعب، وهنا ي�سري الباحث اإىل �سرورة تعديل ن�س م/151 من الد�ستور مبا ي�سمح بو�سع مدة حمددة يلزم 

فيها عر�س التفاقيات الدولية عامة على جمل�س النواب، وعلى وجه اخل�سو�س يف حالة العر�س على ال�سعب يف 

ال�ستفتاء.

ويقرتح الباحث اأن يكون ن�س م/151 بعد التعديل على النحو الآتي:



27

"ميثل رئي�س اجلمهورية الدولة يف عالقاتها اخلارجية، ويربم املعاهدات والتفاقيات، وي�سّدق عليها بعد موافقة 

جمل�س النواب، وتكون لها قوة القانون بعد ن�سرها وفًقاأ لأحكام الد�ستور. ويجب عر�س املعاهدات والتفاقيات 

الدولية من قبل رئي�س اجلمهورية على جمل�س النواب خالل 15 يوًما من تاريخ التوقيع عليها، وعلى جمل�س النواب 

دعوة الناخبني لال�ستفتاء على معاهدات ال�سلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق ال�سيادة خالل مدة ل تتجاوز 30 

يوًما من تاريخ عر�سها عليه من قبل رئي�س اجلمهورية، ول يتم الت�سديق اإل بعد اإعالن نتيجة ال�ستفتاء باملوافقة، 

ويف جميع الأحوال ل يجوز اإبرام اأية معاهدة تخالف اأحكام الد�ستور، اأو يرتتب عليها التنازل عن؛ اأي جزء من 

اإقليم الدولة".

5- اتفاق اإعالن املبادئ والت�سديق

مل يرد بن�سو�س اتفاق اإعالن املبادئ ما يفيد باأن هذا التفاق ل يعد نافذا اإل بعد موافقة جمل�س النواب عليه؛ 

لأن املجل�س مل يكن قائما وقت الإبرام، ولكن الن�س الد�ستوري كان وا�سًحا، كما �سبق القول، و�سارًيا وقت اإبرام 

املعاهدة، فهل يعد اإبرام هذا التفاق والتوقيع عليه من قبل رئي�س اجلمهورية مبثابة ت�سديق نهائي عليه اأم ل؟

يف البداية يتعني اأن نبني الفرق بني التوقيع على التفاق والت�سديق عليه، فالتوقيع على التفاق - يف راأي الباحث - 

هو: الإجراء القانوين الذي تتخذه ال�سلطة املخت�سة يف الدولة للتعبري عن ر�ساها ببنود اتفاق على امل�ستوى الدويل.

اأما الت�سديق فهو الإجراء القانوين الذي مبوجبة تعلن الدولة - وفقا لأو�ساعها الد�ستورية الداخلية - قبولها 

والتزامها النهائي باأحكام التفاقية الدولية.

ويت�سح مما �سبق اأن التوقيع على اتفاق اإعالن املبادئ ل يعنى اللتزام النهائي مبا ورد به؛ اإذ ل يغني التوقيع عن 

الت�سديق، واحلكمة من ذلك ترجع اإىل اأن الدول املتفاو�سة يتعني عليها اأن ت�سمح لنف�سها بفر�سة كبرية ملراجعة 

.
ودرا�سة "ن�سو�س التفاقية الدولية"1

واإذا كان التوقيع يف حد ذاته ل يعنى اللتزام النهائي باتفاق اإعالن املبادئ على النحو ال�سابق، اإل اأن املادة 1/14 

من اتفاقية فينا للمعاهدات، و�سعت �سروًطا للت�سديق كتعبري باللتزام النهائي بالتفاق الدويل يف احلالت التالية:

) اأ ( اإذا ن�ست املعاهدة على اأن يكون الت�سديق هو و�سيلة التعبري عن الرت�ساء.

)ب( اإذا ثبت بطريقة اأخرى اأن الدول املتفاو�سة كانت قد اتفقت على ا�سرتاط الت�سديق.

)ج�( اإذا كان ممثل الدولة قد وقع على املعاهدة مع التحفظ ب�سرط الت�سديق الالحق.

) د ( اإذا بدت نية الدولة املعنية يف اأن يكون التوقيع ب�سرط الت�سديق الالحق، وذلك من وثيقة تفوي�س ممثلها، 

اأو عربت عن ذلك اأثناء املفاو�سة".

وبتطبيق ال�سروط ال�سابقة على اتفاق اإعالن املبادئ جنده مل يت�سمن ل �سراحة ول �سمنا �سرًطا يوؤكد على 

التحفظ، اأو الرجوع للت�سديق، وهو الأمر الذي يجعل اتفاق اإعالن املبادئ ب�سورته احلالية يف ظاهره اتفاًقا 

نهائًيا ل يحتاج اإىل ت�سديق من وجهة النظر الدولية.

1- وائل اأحمد عالم، القانون الدويل العام، دار النه�سة العربية، القاهرة، م�سر، 1424ه� / 2003م، �ص 47.

Dinh )Nguyen -Quoc(, Daillier )Patrick( et Pellet )Alain(, Droit International public, L.g.d.j., Paris, France, 1987, p. 134.
Suzanne Bastid, Cours de Droit International Public, Les Cours de droit, Paris, 1976-1977, p. 43.
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ولكن املتفح�س لطبيعة هذا التفاق يجده يحتمل اأحد اأمرين: اإما اأن يكون اتفاًقا باطاًل يجوز التن�سل منه وفق 

ن�س م/46 من اتفاقية فييّنا لقانون املعاهدات 1969 فيما قررته من جواز مت�سك الدولة باأن ارت�ساءها بالتفاق 

الدويل قد خالف قاعدة جوهرية من قواعد قانونها الداخلي، وهي يف هذه احلالة ن�س م/151 من الد�ستور امل�سري 

احلايل، اأو اأنه يحتاج اإىل ت�سويب وت�سحيح باملوافقة عليه من الربملان، ثم الت�سديق عليه من رئي�س اجلمهورية.

ويوؤكد الباحث على �سرورة عر�س هذا التفاق على جمل�س النواب احلايل وال�سماح مبناق�سته مناق�سة م�ستفي�سه؛ 

اإذ اإن التفاق الدويل ل يجوز النظر اإليه مبعزل عن القواعد القانونية الداخلية وعلى وجه اخل�سو�س الد�ستور 

بو�سفه املنظم ل�سلطة اإبرام التفاقيات الدولية، و�سلطة مراقبتها، وهو الذي مينحها �سالحية الندماج يف قواعد 

القانون الداخلي، فال يجوز اأن تتجاوز التفاقية الدولية امل�سدر القانوين املنظم لإجراءاتها، الذي ي�ستطيع اأن 

يحكم ببطالنها وانعدامها اإذا كانت خمالفة لأحكامه. 

6- اتفاق اإعالن املبادئ والبطالن الد�ستوري

تثري الإجراءات التي مت بها اتفاق اإعالن املبادئ الت�ساوؤل حول مدى د�ستوريته من عدمه؟

لقد قررت م/151 من الد�ستور �سراحة اأنه ل يجوز اإبرام؛ اأي معاهدة تخالف اأحكام الد�ستور، ويرى الباحث اأن 

عبارة "ل يجوز" هنا مل تكن حا�سمة يف الو�سول اإىل معنى البطالن، وكان من الأوفق تغيري هذه العبارة بن�س 

�سريح موؤّداه، "تبطل كل معاهدة، اأو اتفاق يتم اإبرامه باملخالفة لأحكام الد�ستور"، واأيًّا ما كان الأمر فاإن عدم 

اجلواز يعنى وجود نهي عن خمالفه الد�ستور، فاأي خمالفة من قبل املعاهدة، اأو التفاق الدويل لن�سو�س الد�ستور 

تعد حمظورة.

ويرى الباحث اأن اتفاق اإعالن املبادئ حول �سد النه�سة الإثيوبي قد خالف ن�سو�س الد�ستور على النحو الآتي: 

عدم العر�س على جمل�س النواب، اأو ال�ستفتاء ال�سعبي حتى الآن، باملخالفة لن�س م/151 من الد�ستور.1- 

خمالفة الإجراءات الد�ستورية لالتفاقيات الدولية؛ اإذ مت اإبرام املعاهدة دون الت�سديق عليها حتى الآن.2- 

�سد النه�سة ميثل �سرًرا بالًغا على ح�سة م�سر من مياه نهر النيل، ووثيقة التفاق تت�سمن العرتاف بهذا 3- 

ال�سد وم�سروعية بنائه، وهو الأمر الذي يخالف ن�س م/44 من الد�ستور، التي قررت اأنه "تلتزم الدولة امل�سرية 

بحماية نهر النيل واحلفاظ على حقوق م�سر التاريخية املتعلقة به".

المبحث الثاني: اتفاق إعان المبادئ في ميزان االستفتاء الشعبي

انتهى الباحث اإىل اإن اتفاق اإعالن املبادئ من التفاقيات الدولية التي تتعلق بحق ال�سيادة وفق ن�س م/151 من الد�ستور 

امل�سري احلايل 2014، وهو الأمر الذي ي�ستلزم عر�س هذا التفاق يف ا�ستفتاء �سعبي للموافقة عليه، اأو رف�سه، لذا كان لزاًما 

تو�سيح مزايا هذا التفاق وعيوبه اأمام جموع ال�سعب امل�سري لي�سهل عليه - يف حال دعوة ال�سعب لال�ستفتاء عليه - تقرير 

م�سري هذا التفاق اإما باملوافقة، اأو الرف�س.

وترتيبا على ما �سبق يرى الباحث اأنه ميكن تق�سيم هذا الف�سل اإىل املطلبني الآتيني:

املطلب االأول: مزايا اتفاق اإعالن املبادئ

املطلب الثاين: عيوب اتفاق اإعالن املبادئ
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b المطلب األول: مزايا اتفاق إعان المبادئ

ميكن ح�سر مزايا هذا التفاق، وفًقا لراأي البع�س يف عدة مزايا على النحو الآتي:

l الفرع األول: دعم أواصر التعاون )خيار التعاون بديا عن التصادم(

ذهب راأي اإىل القول باأن هذه التفاقية مبثابة اإطار عام للتعاون والتنمية، بني الدول الثالث املوقعة عليها، وهذا ظاهر 

منها؛ اإذ يوؤكدون اأن روح التعاون وح�سن النية، واملكا�سب للجميع، وعدم الإ�سرار بالغري، 
2
 والثاين

1
يف املبداأين الأول

مبادئ اأكدتها التفاقية تاأ�سي�سا لهذه احلقبة التاريخية املهمة لتعربها، وتوؤكد التاريخ امل�سرتك ووحدة امل�سري والآمال 

والطموحات يف الزدهار والتنمية ل�سعوب حو�س النيل ال�سرقي الثالثة، ف�ساًل عن وجود العديد من الأمور التي 

.
3
ت�سمنتها التفاقية وحتتاج اإىل ا�ستمرار التعاون امل�ستقبلي يف جمال الدرا�سات امل�ستقبلية وتبادل البيانات واملعلومات

وذهب راأي اآخر اإىل القول باأن هذا التعاون ياأخذ مظهرين اأحدهما: مبداأ بناء الثقة واإعطاء الأولوية لدولتي امل�سّب 

يف �سراء الطاقة التي �سيتم توليدها، التي تدفع لنوع من التعاون والثقة بني الأطراف الثالثة، والآخر: مبداأ تبادل 

.
4
املعلومات والبيانات املطلوبة مل�ساعدة جلنة اخلرباء؛ مبا يدفع اإىل الو�سول لنتيجة �سليمة حول تاأثري ال�سد

ويرى الباحث اأن هذه املزايا هي مزايا �سكلية ل تت�سمن يف جوهرها م�سمونا حمددا، اأو اأطرا ثابتة لهذا التعاون؛ 

فالتفاق حمله �سد النه�سة الإثيوبي ومن ثم فهو بح�سب الأ�سل لي�س اتفاقا للتعاون القت�سادي، فالتعاون القت�سادي 

يتم يف اإطار م�سروعات م�سرتكة ولي�س يف اإطار م�سروع حمدد، وتن�س التفاقية على اأن حق امللكية والتحكم فيه لدولة 

اإثيوبيا، واأما القول بوجود مبادئ حل�سن النية واملكا�سب للجميع وتبادل البيانات واملعلومات ....اإلخ فجميعها مبادئ 

متت �سياغتها بطريقة تخرجها من م�سمونها، وجتعلها جمرد ن�سو�س ل ترقى اإىل حد الإلزام، وهو ما �سيو�سحه 

الباحث يف املبحث الثاين من هذا الف�سل؛ فعلى �سبيل املثال ل احل�سر؛ كيف تلتزم الدول مببداأ ح�سن النية، وال�سد 

يبنى دون و�سول الدرا�سات الفنية لبنائه، فكيف يتم تدارك الأخطاء الإن�سائية اإن وجدت بعد بناء ال�سد؟!.

l الفرع الثاني: االتفاقيات الدولية السابقة والعرف الدولي يعالجان عيوب هذا االتفاق

 اأن يخفف من حدة النتقادات املوجهة اإىل هذا التفاق من خالل التاأكيد على وجود قواعد 
5
حاول راأي يف الفقه

قانونية واأخرى عرفية دولية، ميكنها اأن تعالج هذا العجز وذاك الق�سور الذي مني به هذا التفاق، مقرًرا اأن التفاقية 

الإطارية مبوجب اأحكام القانون الدويل متثل العتبة الأويل threshold، اأو املرجع ال�سا�س الذي يهتدي بن�سو�سه 

النوايا،  امل�سرتكة، ح�سن  املنفعة  امل�سرتك،  التفاهم  اأ�سا�ص  التعاون على   " التعاون":  "مبداأ  بعنوان  االأوىل من هذه االتفاقية  امل��ادة  1- ورد يف 

املكا�سب للجميع، ومبادئ القانون الدويل، التعاون يف تفهم االحتياجات املائية لدول املنبع وامل�سب مبختلف مناحيها".

2- ورد يف املادة الثانية بعنوان "مبداأ التنمية التكامل االإقليمي واال�ستدامة" الغر�ص من �سد النه�سة هو توليد الطاقة ...، الرتويج للتعاون 

عرب احلدود والتكامل االإقليمي ..."

3- اأمين �سالمة، "قراءة قانونية التفاقية اإعالن املبادئ حول �سد النه�سة االإثيوبي"، جريدة االأهرام امل�صرية، العدد 46869، ال�سنة 139، 

املن�سور يوم اجلمعة 14 من جمادي االآخرة 1436 ه�� املوافق 3 اأبريل 2015، عادل نبهان، "وثيقة �سد النه�سة اإلزام قانوين اأم ت�سرع �سيا�سي، 

روؤية تقيميه"، جملة فكر اون الين، عدد 19 اإبريل 2015م.

4- عادل نبهان، مرجع �سابق.

5- اأمين �سالمة، مرجع �سابق.



30

واأحكامه ذات الدول التي �ستربم لحقا التفاقيات، اأو الربوتوكولت الفنية وغري الفنية؛ فاملبادئ العامة الواردة يف 

هذه التفاقية تعد مبثابة الهدي والتبيان وامل�سار، لذا فلي�س من املت�سور اأن يحيف الن�س الالحق بالن�س ال�سابق، كما 

ي�ستحيل اأن تن�سخ املعاهدات والتفاقيات املكتوبة اأحكام القانون الدويل ال�سابقة عليها.

وي�ستفاد من الراأي ال�سابق اأن قواعد القانون الدويل متثل مرجعا لهذا التفاق، تكمل ما اأ�سابه من نق�س ل�ستحالة 

اأن تن�سخ، اأو تلغي التفاقية العقدية القواعد والتفاقيات الدولية ال�سارعة يف جمال القانون الدويل، ومن ثم فهذه 

التفاقية ميكن الرجوع يف تف�سريها اإىل قواعد القانون الدويل امل�ستقرة يف هذا ال�ساأن.

ولقد حاول الراأي ال�سابق اأن يلجاأ اإىل العرف الدويل بو�سفه ميثل، اإيل جانب املعاهدات الدولية، امل�سدر الأ�سلي 

للقانون الدويل، فالعرف اإًذا هو حجر الأ�سا�س لن�ساأة القانون الدويل، ومن ثم يفوق التفاقيات الدولية يف الأهمية 

حيث يقت�سر دور هذه الأخرية على جمرد تدوين قواعد قانونية موجودة وم�ستقرة يف الأ�سل، فالقواعد التي حتدد 

التاريخية املكت�سبة، وعدم  اأغرا�س املالحة الدولية، واحلقوق  ال�ستعمال والنتفاع مبياه النهار الدولية يف غري 

الإ�سرار واحليطة، وعدم التع�سف يف ا�ستخدام احلق، والإخطار امل�سبق، والواردة يف ثنايا املادة الأويل من التفاقية 

التي اأ�سارت اإىل مبادئ القانون الدويل �سراحة؛ ل ميكن املحاجاة باأي تاأويل لها يخالف الأعراف العاملية امل�ستقرة يف 

�ساأن النتفاع وال�ستعمال لالأنهار الدولية امل�سار اإليها.

ولقد اأكد هذا الراأي وجهة نظره بحجة موؤداها اأن تكرار اإبرام اأنواع معينة من التفاقيات بني جمموعة دول حو�س 

النيل ومنذ نهاية القرن التا�سع ع�سر، وحتى اإب��رام هذه التفاقية، ي�سكل دليال على تعارف الدول على اللتزام 

مبجموعة معينة من القواعد القانونية، فتكون بالتايل م�سدرا لن�سوء قواعد قانونية عرفية، بعبارة اأخرى، تعّد 

التفاقيات اخلا�سة بتنظيم م�ساألة معينة - النتفاع بنهر النيل يف غري اأغرا�س املالحة - مبثابة جزء من ال�سلوكيات 

ا اتفاقيات دولية �سابقة  التي تقوم بها الدول، وت�سهم يف اإن�ساء العرف الدويل، كما اأن هذا التفاق واإن خالف فَر�سً

)اتفاق عنتيبي( فاإن ذلك ل ينه�س دليال على ن�سوء قاعدة عرفية جديدة خمالفة للقاعدة العاملية؛ بل على النقي�س 

من ذلك فاإن خمالفة الدولة، اأو جمموعة الدول لالأعراف العاملية ال�سائدة لدي الدول امل�ساطئة لأنهار دولية اأخرى، 

يدعم القاعدة العرفية الرا�سخة، ول يبطلها، اأو ين�سخها، اأو ي�سكك يف جدارتها واإلزاميتها.

كما يوؤكد هذا الراأي على اأن القاعدة القانونية العرفية التي تتمتع ب�سفة القاعدة الآم��رة، مثل القواعد املنظمة 

لالنتفاع بالأنهار الدولية يف غري اأغرا�س املالحة، ل ميكن اأن تكون حمال لأي تغيري ما مل تكن هناك ممار�سة عاملية 

تدعم ذلك التغيري، واملق�سود باملمار�سة العاملية هنا، تغري املمار�سات الدولية، لأكرثية الدول امل�ساطئة لأنهار دولية، 

يف باقي دول العامل.

ويرى الباحث اأن هذا الراأي منتقد؛ فالأ�سل اأن هذه التفاقية كاتفاقية دولية عقدية هي ملزمة لأطرافها دون اأن تكون 

ملزمة للدول الأخرى كما هو ال�ساأن يف التفاقيات ال�سارعة؛ لذا فاإن النق�س، اأو الغمو�س الذي ي�سيب هذه التفاقية 

يحتاج اإىل تفاو�س واتفاق بني اأطرافها على راأب هذا النق�س ومعاجلة هذا الغمو�س، ول ميكن الرجوع يف ذلك 

للعرف الدويل، اأو لقواعد القانون الدويل مبا�سرة اإل باإرادة اأطراف التفاق جمتمعة، واإل ما كان هناك حاجة لهذا 

التفاق، طاملا اأن قواعد القانون الدويل هي التي �ستطبق يف النهاية.
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؛ اأي اأن مناط 
1
هذا ف�سال عن اأن الإ�سارة الوحيدة ملبادئ القانون الدويل يف هذا التفاق، اإمنا وردت يف اإطار التعاون

التزام اأطراف التفاقية اإمنا ين�سب على مبادئ القانون الدويل التي حتكم التعاون بني الدول فقط دون غريها من 

املبادئ املتعلقة بالأنهار الدولية.

l الفرع الثالث: ما ال يدرك كله ال يترك جله

 يبدو اأن مبداأ "ما ل ُيدرك كله ل ُيرتك جله" هو ما عمل على حتقيقه املفاو�س امل�سري، حني اأخذ تعهًدا اإثيوبًيا 

بالتعاون يف م�ساألة ملء خزان ال�سد لأول مرة، ثم اإن�ساء اآلية م�سرتكة للتعاون يف الت�سغيل، وهكذا تبدو الأمور وكاأننا 

اأمام اتفاق �سيا�سي يعتمد على ح�سن النية، وتوؤثر فيه اإيجابا و�سلبا �سيا�سات توازن القوى الراهنة وتراجع الهيمنة 

.
2
املائية امل�سرية

ويرى الباحث اأن اللجوء لهذا املبداأ ل يتنا�سب البتة مع موقف املفاو�س امل�سري القانوين القوي يف هذا ال�ساأن فبناء 

ال�سد - دون اإخطار دولتي امل�سب - هو يف الأ�سل عمل غري م�سروع وفقا لقواعد القانون الدويل، وكان ي�ستطيع 

املفاو�س امل�سري اأن يتخذ من الإجراءات القانونية ما ميكنه من احل�سول على قرار من جمل�س الأمن بوقف بناء هذا 

ال�سد بو�سفه عماًل غري م�سروع يهدد ال�سلم والأمن الدوليني ويخالف القواعد القانونية الدولية املنظمة ل�ستخدامات 

الأنهار العابرة بني الدول، ولكن مل ي�ستخدم املفاو�س امل�سري تلك الأدوات! مكتفًيا بال�سعي وراء اأمور فنية عقيمة 

وطويلة الأمد؛ مل ولن حتقق اأية م�سالح مل�سر.

l الفرع الرابع: السد موضوع االتفاق قد يحقق بعض المزايا

 اأن بناء �سد النه�سة الإثيوبي قد يحقق ميزتني رئي�ستني اإحداهما: اأن معدلت تبخر املياه عند �سد 
3
يرى بع�س اخلرباء

النه�سة اأقل بكثري من تلك املعدلت املوجودة عند اأ�سوان، مبا يعني اأن تخزين مزيد من املياه عند موقع �سد النه�سة 

قد يوفر مزيدا من املياه لأغرا�س الري واإنتاج الطاقة يف الدول الثالث. 

والأخرى: اأن قرار اإثيوبيا العتماد على الطاقة الكهرومائية لتحقيق التنمية القت�سادية رمبا يكون يف �سالح م�سر؛ 

لأن اإنتاج هذا النوع من الطاقة يعتمد على التوربينات، وهي ل ت�ستهلك املياه، وعليه فاإن التحول الإثيوبي عن منط 

الزراعة املروية التي ت�ستهلك مياها اأكرث قد يعني توفري مزيد من املياه التي ميكن تدفقها اإىل م�سر.

ويرى الباحث اأن هاتني امليزتني ل ميكنهما ال�سمود طويال اأمام الأ�سرار الكارثية، التي �ست�سيب الدولة امل�سرية من 

جراء بناء هذا ال�سد، ومنها انخفا�س كفاءة ال�سد العايل يف توليد الطاقة الكهربائية، وتقلي�س امل�ساحات املزروعة، 

ونق�س مياه ال�سرب، وتلك م�سكالت تفوق بكثري م�ساألة خف�س معدلت البخر، اأو التقليل من ا�ستهالك املياه نتيجة 

ا�ستخدام التوربينات الإثيوبية، فهذه امل�سكالت �ستهدد، بال �سك، بقاء الدولة امل�سرية.

l الفرع الخامس: وضع مؤشرات لاستخدام العادل والمنصف 

كانت اإثيوبيا تتحفظ يف ال�سابق على التوقيع على؛ اأي اتفاق يت�سمن مبداأ النتفاع املن�سف واملنا�سب، ولقد ورد التاأكيد 

1- يراجع املادة االأوىل من االتفاق.

2- يراجع حمدي عبد الرحمن، اتفاق االأمر الواقع، امليالد ال�صرعي لل�صد، التحديات والبدائل، 

http: //www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/3/24/%D8%B3%D8%AF-. 1/6/2016 مت زيارته يف

3- يراجع حمدي عبد الرحمن، مرجع �سابق. 
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على ذلك يف املادة الرابعة من التفاق حتت عنوان "مبداأ ال�ستخدام املن�سف واملنا�سب"، ومن بني موؤ�سرات هذا 

ال�ستخدام العنا�سر اجلغرافية واملائية واملناخية، والحتياجات الجتماعية والقت�سادية .... اإلخ.

ورغم اأن املادة ال�سابقة تعد من مزايا التفاق اإل اأنها مل ت�سع اآلية ل�سمان هذا ال�ستخدام، اأو تنفيذه، وحتديد احل�س�س 

املائية لكل دولة يف �سوء تلك املعايري، وهنا يثار الت�ساوؤل عن جدوى و�سع مبداأ دون و�سع اآلية اإجرائية لتنفيذه؟!

b المطلب الثاني : عيوب اتفاق إعان المبادئ

تعر�س اتفاق اإعالن املبادئ للعديد من النتقادات على النحو الآتي:

l الفرع األول: ندرة المياه، والفقر، والتدهور البيئي، وانعدام األمن، والجفاف، والتصحر

مما ل �سك فيه اأن م�ستقبل؛ اأي دولة وتنميتها يرتبطان ب�سكل كبري باملياه التي ت�ستخدمها يف توليد الطاقة ومياه 

ال�سرب والزراعة، ومل مينح هذا التفاق مل�سر؛ اأي حق يذكر يف مياه النيل، بل اإن التفاق يقر �سراحة بحق اإثيوبيا 

الكامل يف اإدارة ال�سد وال�سيطرة عليه، وعلى ما ينتجه من طاقة، وما يخزنه من مياه.

 ويذهب راأي اإىل القول باأن ما اأثري عن عر�س اإثيوبي مل�سر وال�سودان بامل�ساركة يف التمويل والإدارة امل�سرتكة للم�سروع 

.
1
هو جمرد كالم اإثيوبي حتى يربروا موقفهم ببناء ال�سد

و�سوف يرتتب على هذا الفقر املائي مل�سر بال �سك زيادة يف التوترات الداخلية واخلارجية وهو الأمر الذي ينذر بوقوع 

، كنتيجة لل�سراعات الداخلية، التي �ستتاأثر بها البالد اإثر هذا العجز 
2
نزاعات ع�سكرية حول املياه بني م�سر واإثيوبيا

ال�سديد احلايل وامل�ستقبلي يف املياه، الذي �سيوؤثر ب�سكل وا�سح على احلياة يف الدولة امل�سرية.

وتزداد خطورة هذا ال�سد وم�ساوئه اإذا علمنا اأنه ي�ستطيع بت�سميمه احلايل اأن ي�ستوعب يف خزانه ما يوازي اإجمايل 

تدفق مياه النيل ملدة عام، وعليه فاإن ملء اخلزان ول�سيما يف �سنوات اجلفاف �سوف يوؤثر يقينا على تدفق املياه اإىل 

.
3
م�سر

l الفرع الثاني: االبتعاد عن المسار القانوني والتركيز على المسارات الفنية

يعد هذا العيب من اأخطر العيوب التي توجه لهذا التفاق، لأنه جتاهل الأ�سا�س القانوين ملو�سوعه؛ فالأ�سل اأن الدول 

ل تقدم على اإن�ساء ال�سدود على الأنهار امل�سرتكة اإل بعد الإخطار امل�سبق لدولتي امل�سب، واحل�سول على موافقتهما، 

فاأي بناء ولو كان عمارة �سكنية يحتاج اإىل ا�ستيفاء اأو�ساع قانونية �سابقة عليه كا�ستخراج رخ�سة البناء، ثم ياأتي 

بعد ذلك اجلانب الفني، وهو ما مل يحدث يف حالة �سد النه�سة، الذى يقع على نهر دويل، ي�سم ثالث دول، تت�سارك 

اليوم، ع  امل�صري  �صحيفة  "، اأجراه متوىل �سامل،  "نقطة مياه واحدة  "اتفاق املبادئ" ال مينح م�سر  1- اأحمد املفتي: حديث �سحفي بعنوان 

4199، ال�سادر يوم ال�سبت 12/12/2005م، هذا ويعد د/ اأحمد املفتي ع�سوا م�ستقيال من اللجنة الدولية لل�سد حول اتفاق اإعالن املبادئ 

وهو امل�ست�سار القانوين ال�سابق لوزير الري ال�سوداين.

2- �سفاء �ساكر اإبراهيم حممد، ال�صراع املائي بني م�صر ودول حو�س النيل: درا�صة يف التدخالت اخلارجية، املركز الدميقراطي العربي، 

القاهرة، 2010م. 

3- حمدي عبد الرحمن، مرجع �سابق. 
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يف مياهه، ما يعنى وجود خلل يف الإطار احلايل للتفاو�س؛ لذا كان من املتعني اأن يتم التفاق والتفاو�س من خالل 

.
1
قانونيني، واأل يبداأ اجلانب الإثيوبي التنفيذ قبل ا�ستيفاء اجلوانب القانونية

ومن مظاهر التحول عن امل�سار القانوين اإىل امل�سار الفني عدم م�ساركة؛ اأي ع�سو قانوين يف هذا التفاق من جانب 

 وهو ما يوؤكد حر�س 
2
كل من م�سر وال�سودان، اأما اإثيوبيا فقد �ساركت يف هذا التفاق ب�سبعة اأع�ساء من القانونيني، 

اإثيوبيا على �سياغة ن�سو�س التفاق مبا يحقق م�ساحلها.

ويرى الباحث اأن هذا التحول عن امل�سار القانوين اإىل امل�سار الفني قد ترتبت عليه عدة نتائج على النحو الآتي:

1- العرتاف ال�سريح مب�سروعية بناء ال�سد؛ اإذ اإن املنطق يقول اإننا ل نتفاو�س اإل على �سيء م�سروع قانوًنا وهو 

ما �سيوؤدي اإىل اإ�سعاف، بل اإف�سال اأية حماولة م�ستقبلية للحديث عن عدم م�سروعية هذا البناء من الناحية 

القانونية اأمام املجتمع الدويل.

اإثيوبيا بخربائها القانونيني  2- تقوية املفاو�س الإثيوبي على ح�ساب نظرييه امل�سري وال�سوداين؛ اإذ ا�ستطاعت 

امل�ساركني يف هذا التفاق حذف بند الأمن املائي وال�ستعا�سة عنه مبجموعة من املبادئ التي متت �سياغتها 

بطريقة تخرجها عن م�سمونها احلقيقي.

3- مل ي�ستطع امل�سار الفني اأن يغري املوقف الإثيوبي؛ اإذ عمد هذا الأخري اإىل م�ساعفة ال�سعة التخزينية لل�سد لت�سبح 

نحو 74 مليار مرت مكعب، وهي ت�سكل �ستة اأ�سعاف ال�سعة املحددة من قبل بيوت اخلربة الأمريكية. 

ويرى الباحث اأن امل�سار القانوين ما زال ممكنا من خالل عر�س التفاق على ال�سعب يف ا�ستفتاء عليه، فاإذ رف�س 

اأ�سبحنا اأمام اتفاق كاأنه مل يكن، ومن ثم يعّد بناء ال�سد عمال غري م�سروع يبيح للدولة امل�سرية اتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية �سده.

l الفرع الثالث: االتفاق اعتراف صريح بمشروعية بناء السد

ذهب راأي اإىل القول باأن توقيع هذا التفاق يعد مبثابة اعرتاف باأن ال�سد الإثيوبي اأ�سبح مولودا �سرعيا ومعرتفا به 

من دول حو�س النيل كافة، وهو الأمر الذي �سيوؤثر ب�سورة بالغة على ح�سة م�سر من مياه النيل التي ترف�س اإثيوبيا 

.
3
دوما العرتاف بها

وعلى العك�س من ذلك يذهب راأي اإىل القول باأن وثيقة اإعالن املبادئ لي�ست اعرتاًفا بوجود ال�سد كما اأ�سيع، فاحلقيقة 

اأن م�سر اعرتفت بال�سد كاأمر واقع منذ ت�سييده وحتى الدخول يف اللجنة الدولية لتقييم اآثر ال�سد، التي ت�سكلت 

يف 2012، وبالتايل فتوقيع مثل هذا التفاق اإمنا هو ا�ستكمال لالأمر الواقع، مع ت�سييد اأكرث من %40 من حجم 

.
4
اإن�ساءات ال�سد

1- يرى الباحث اأن الوجود احلقيقي للجانب القانوين مل يظهر اإال يف جلنة تقييم اآثار ال�سد التي اأودعت تقريرها يف 2013م، ثم مت جتاهل 

هذا الدور القانوين بعد ذلك، يراجع، عادل نبهان، مرجع �سابق، اأحمد املفتي، مرجع �سابق.

2- اأحمد املفتي، مرجع �سابق.

3- يراجع حمدي عبد الرحمن، مرجع �سابق.

4- عادل نبهان، مرجع �سابق.
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ويرى الباحث اأن الراأي ال�سابق منتقد؛ اإذ اإن التعامل مع الأمور غري امل�سروعة وكاأنها اأمٌر واقٌع، يعد مبثابة اعرتاف 

بعجز الدولة امل�سرية يف التحرك على امل�ستوى الدويل؛ لإثبات عدم م�سروعية هذا العمل، ولي�س مربًرا للتفاو�س الفني 

على بناء هو يف الأ�سل غري م�سروع، وكان من املمكن ال�سري يف امل�سار القانوين اأول، وهو م�سار �سهل اخلو�س فيه، 

ملا متتلكه م�سر من خربات قانونية دولية عديدة، متكنها من احل�سول على اعرتاف دويل �سريح بعدم م�سروعية 

بناء ال�سد.

ويرى الباحث اأن اأهم النتائج املرتتبة على هذا العرتاف بامليالد ال�سرعي لهذا ال�سد تتمثل يف الآتي:

1- رفع احلظر عن متويل بناء ال�سد من قبل البنك الدويل واجلهات الدولية الأخرى.

2- اإ�سعاف موقف املفاو�س امل�سري؛ اإذ �سيعد هذا التفاق مبثابة حجة للجانب الإثيوبي تدعم موقفه يف بناء ال�سد، 

وي�سعب على املفاو�س امل�سري احلديث عن خمالفات قانونية دولية يف بنائه بعد هذا التفاق.

3- �سيعد هذا ال�سد �سابقة لدولة اإثيوبيا ودول حو�س النيل الأخرى يف بناء العديد من ال�سدود الأخرى باملخالفة 

لقواعد القانون الدويل.

l الفرع الرابع: اإلخال الواضح بمبادئ القانون الدولي

رغم اأن التفاق حول اإعالن املبادئ قد حوى العديد من املبادئ القانونية الدولية؛ اإل اأنه واقعيا اأفرغ تلك املبادئ 

من م�سمونها، كما اأنه اأغفل مبادئ اأ�سا�سية ت�سب يف م�سلحة املفاو�س الإثيوبي على ح�ساب املفاو�س امل�سري على 

النحو الآتي:

 Notification of Planned Measures 1- مبداأ االإخطار امل�سبق

اأكدت التفاقيات الدولية املعنية بتنظيم عمل ال�سدود على الأنهار امل�سرتكة بني الدول اأنه ل يجوز لأي دولة اأن 

تقيم �سدا على هذا النهر دون اإخطار الدول الأخرى، وبعد موافقة هذه الأخرية، وهذا هو م�سمون "مبداأ الإخطار 

.
امل�سبق"1

هذا وتربر اإثيوبيا عدم التزامها بهذا املبداأ؛ بحجة اأنها ل تلتزم بهذا الإخطار امل�سبق اإل اإذا التزمت به دولتا 

امل�سب، وهو ما يعرف بالتطبيق التباديل ملبداأ الإخطار امل�سبق، وا�ستندت اإىل عدم اإخطار م�سر لها مب�سروعي 

"تو�سكي" و"ترعة ال�سالم" وعربت عن رف�سها التام لهذين امل�سروعني، مدعية اأنهما �سيوؤديان اإىل زيادة ح�سة 

م�سر من مياه النيل، كما امتنعت اإثيوبيا عن الت�سويت على اتفاقية الأنهار اجلديدة 1997؛ لأنها ترى اأن 

التفاقية ل حتقق التوازن بني دول امل�سب ودول املنبع، واأن اجلزء الثالث من التفاقية واخلا�س بالإجراءات 

.
2
املزمع اتخاذها ي�سع اأعباء ثقيلة على الدولة التي تنوى القيام مب�سروعات على مياهها

ويرى الباحث اأن هذا املربر الإثيوبي غري منطقي ل�سببني؛ اأحدهما: اأنه يتناق�س مع الهدف من وراء هذا املبداأ، 

فالغر�س من الإخطار هو درا�سة الآثار ال�سلبية التي ميكن اأن ت�سيب الدول امل�سرتكة يف النهر الواحد، ومن ثم 

1- ملزيد من التفا�سيل يراجع حممد �ساملان طايع، اإدارة اأزمة املياه يف العامل االإ�صالمي، مقاربة اإ�صالمية حلوكمة املياه، املركز العربي 

للدرا�سات االإن�سانية، القاهرة، م�سر، 2010م، �ص 267، حممد �سوقي عبد العال، االأ�صانيد القانونية ملوقف م�صر من االإطار القانوين 

لنهر النيل، ملف االأهرام اال�صرتاتيجي، االأهرام، القاهرة، 2009.
2- التقرير اال�صرتاتيجي االأفريقي، معهد البحوث والدرا�سات االإفريقية، جامعة القاهرة، 2008 – 2007، �ص 446.
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منحها فر�سة يف املوافقة، اأو الرف�س، ول يتحقق هذا الهدف من اإخطار دولة امل�سب ) م�سر( لإثيوبيا فيما يتعلق 

مب�سروعي تو�سكي وترعة ال�سالم؛ اإذ اإن اإثيوبيا ل تقع جغرافيا فيما يتعلق بجريان النهر يف موقع تايل ملوقع م�سر، 

ومن ثم فلن تتاأثر بجريان النهر، اأو ح�سة املياه، فمياه النيل التي ت�سل اإىل م�سر تعد ملكا خا�سا بها، ول مي�ّس 

ا�ستخدامها ملياهها التي ت�سل اإليها كدولة م�سب باأي دولة اأخرى من دول احلو�س.

وال�سبب الآخر: يتمثل يف اأن حتفظ اإثيوبيا على اتفاقية الأنهار اجلديدة عام 1977 ل يتعار�س مع دولية هذه 

التفاقية و�سريانها يف مواجهة كافة الدول الأخرى، ومن ثم فمن حق م�سر وغريها من الدول اأن تتم�سك بهذا 

املبداأ اأمام املجتمع الدويل، ومن ثم حمكمة العدل الدويل.

2- االإخالل مببداأ ح�سن النية يظهر الإخالل مببداأ ح�سن النية يف عدة حماور؛ منها قبل اإبرام التفاق، اأثناء 
الإبرام، وبعد الإبرام على النحو الآتي:

) اأ ( قبل اإبرام االتفاق: من دلئل �سوء النية يف تلك املرحلة ما اأ�سفرت عنه زيارة "اأفيجدور ليربمان" وزير 

ا اإياها  اخلارجية الإ�سرائيلي لدول منابع النيل وبخا�سة اإثيوبيا وكينيا واأوغندا يف 2011/9/2 حمر�سً

�سد م�سر، وعار�سا خدمات اإ�سرائيل الع�سكرية لتعزيز قواتها امل�سلحة للت�سدي لأي حرب ميكن اأن ت�سنها 

ا اإثيوبيا على بناء م�ساريع لتحويل مياه النيل، ومت  م�سر يف امل�ستقبل يف حال اإقدام هذه البلدان وخ�سو�سً

.
1
عقد اتفاقيات متعددة للتعاون يف جمال الزراعة والري

ا بعدما  ومل يتوقف الأمر عند هذا احلد بل كان وزير الري الإثيوبي اأكرث حدة وتهديدا مل�سر، خ�سو�سً

حذرت القاهرة واعرت�ست على بناء اأكرث من �سد على نهر النيل وبتكلفة �سبعة مليارات دولر، تكفلت 

ا�سرائيل وبع�س دول اأوربية كربى بدفعها؛ اإذ قال: "ل توجد قوة يف العامل حتول دون اإقدام اإثيوبيا على 

.
2
ذلك، فاملياه مياهها ول حّق لأحد باأن ميلك الفيتو �سد م�سروعاتنا

ومن دلئل �سوء النية اأي�سا قبل اإبرام التفاق ما �سبق قوله من اعرتا�س اإثيوبيا على م�سروعي تو�سكي وترعة 

ال�سالم، ومن قبلهما ال�سد العايل، وحتفظها على اتفاقية الأنهار اجلديدة عام 1997، ومل يتوقف الأمر 

عند هذا احلد بل غّلف املفاو�س الإثيوبي موقفه بدعاية كبرية حول هذا ال�سد بو�سفه م�سروعا قوميا يعيد 

اأجماد الأمة احلب�سية التي هزمت القوات الإيطالية الغازية يف موقعة عدوة عام 1896.

)ب( اأثناء التفاو�ص: ات�سم املفاو�س الإثيوبي باملماطلة طوال مدة التفاو�س؛ اإذ مل يقدم اأية بيانات، اأو معلومات 

تف�سيلية عن املوا�سفات الفنية وال�سعة التخزينية لل�سد، اأو اآثاره املحتملة على دولتي امل�سب.

ومل يتوقف الأمر عند حد اإخفاء البيانات التف�سيلية حول هذا ال�سد بل ا�ستطاع املفاو�س الإثيوبي اأن ينتزع 

موافقة اأطراف التفاقية على عدم التوقف ولو للحظة عن بناء ال�سد؛ اإذ ورد يف املادة اخلام�سة من هذا 

التفاق �سراحة الن�س على اأن التفاق حول اخلطوط الإر�سادية وقواعد امللء الأول ل�سد النه�سة �سيتم 

1- "Cabinet Communiqué )10 July 2011 meeting(" )Press release(, Israeli Ministry of Foreign Affairs, 10 July 2011, 
Retrieved 28 July 2011; William, Dan )10 July 2011(, "Israel recognizes South Sudan, offers economic aid", Reuters, 
Retrieved 28 July 2011; Aboudi, Sami (July 15, 2011), "South Sudan will have relations with Israel-official", Reuters, 
Retrieved July 15, 2011; Ravid, Barak )28 July 2011(, "Israel announces full diplomatic ties with South Sudan", 
Haaretz, Retrieved 28 July 2011.

2- عبد الوهاب عبد الكرمي حممد املبارك، "االتفاقيات الدولية املائية وا�سكالية �سد االألفية"، جملة مركز البحوث والدرا�صات االإ�صالمية، 

ع 38، �ص 617.
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بالتوازي مع عملية بناء ال�سد، وهو الأمر الذي يجعل كل التقارير واللتزامات الفنية عدمية اجلدوى؛ اإذ 

لن تلتزم اإثيوبيا بها مطلقا؛ ل�سبب منطقي اأن هذه التقارير الفنية �سرتد لحقا بعد بناء ال�سد، ومن ثم فلن 

تكون حمال للتنفيذ الفعلي على اأر�س الواقع.

واإ�سافة اإىل فر�س املفاو�س الإثيوبي ل�سيا�سة الأمر الواقع على نظرييه امل�سري وال�سوداين يف هذا التفاق، 

فاإن �سياغة ن�سو�س التفاق قد �ساهمت اإىل حد كبري يف فر�س هذه ال�سيا�سة، وهو ما �سيو�سحه الباحث 

عند احلديث عن عيوب ال�سياغة يف بنود التفاقية. 

)ج�( بعد توقيع االتفاق: يظهر �سوء نية اجلانب الإثيوبي بعد توقيع التفاق من خالل ا�ستثمار اخلالف بني 

املكاتب الفنية ال�ست�سارية؛ حلني النتهاء من بناء ال�سد - ومن ثم كما �سبق القول - ت�سبح الآراء الفنية 

عدمية اجلدوى، كما اأن الجتماعات حول حتديد هذه املكاتب تتم على فرتات زمنية متباعدة؛ مبا ي�سمح 

بخلق م�سكالت تفاو�سية جديدة.

3- االإخالل مببداأ احلقوق التاريخية املكت�سبة

اأكدت قواعد هل�سنكي 1966، واتفاقية الأمم املتحدة لعام 1997، وقواعد برلني 2004 على مبداأ احلقوق 

التاريخية املكت�سبة، ويقوم هذا املبداأ على فكرة موؤداها �سرورة احرتام الكيفية التي جرى العمل بها يف ا�ستخدام 

مياه النهر الدويل واقت�سامها فيما بني الدول امل�ساركة يف جمراه، ب�سرط اأن يكون هذا القت�سام وال�ستخدام قد 

جرى تطبيقهما لفرتة تاريخية طويلة اإىل احلد الذى ت�سبح معه ح�سة املياه التي ت�ستخدمها الدولة واقعَا متواترَا 

.
1
لفرتة طويلة دون اعرتا�س دول النهر، وبحيث ت�سبح هذه احل�سة ذات اأهمية حيوية يف حياة الدولة امل�ستفيدة

وبتطبيق م�سمون املبداأ ال�سابق جنده، وبيقني، يوؤكد على حقوق م�سر التاريخية املكت�سبة يف مياه النيل، ولكن 

اإثيوبيا احتجت على هذه احلقوق الثابتة مبوجب اتفاق 1959؛ بحجة اأن القانون الدويل ل يقبل مقولة احلقوق 

املكت�سبة، اأو الثابتة لدولة ما يف نهر دويل، كما اأنها ترى اأن تلك التفاقية مت توقيعها بني دولتني من اأ�سل ع�سرة هي 

.
2
دول احلو�س بكامله وبالتايل ل يجوز العرتاف بها، وهو ما تنكره القواعد القانونية �سالفة الذكر

ولقد ا�ستطاع املفاو�س الإثيوبي األ مينح اجلانب امل�سري يف ظل هذه التفاقية؛ اأي اعرتاف باحلقوق التاريخية 

مل�سر يف مياه النيل، وهو الأمر الذي يعك�س �سعف املفاو�س امل�سري يف هذه التفاقية؛ فكان من املنطقي على 

اأقل تقدير اأن يقابل العرتاف ببناء ال�سد العرتاف بح�سة م�سر يف مياه النيل والعمل على تعظيمها، ولكن هذا 

ما مل يحدث؟!

4- مبداأ عدم االإ�سرار

اأكدت اتفاقية الأنهار اجلديدة 1997م على مبداأ عدم جواز اإحلاق ال�سرر اجل�سيم بالدول امل�سرتكة يف الأنهار 

 وهو ما يف�سر لنا ا�ستبدال م�سطلح "ال�سرر اجل�سيم" مب�سطلح "�سرر 
3
الدولية، ولقد رف�ست اإثيوبيا هذا املبداأ، 

جامعة  االأفريقية،  امل�سرية  الدرا�سات  برنامج  الت�صعينات،  يف  النيل  حو�س  دول  جتاه  امل�صرية  ال�صيا�صة  ك�سك،  احلميد  عبد  اأ�سرف   -1

القاهرة، 2006، �ص 158 ،159.

2- عادل نبهان، مرجع �سابق.

3- حممد �سوقي عبد العال، "االنتفاع غري العادل: م�سروع �سد النه�سة يف �سوء الو�سع القانوين لنهر النيل"، جملة ال�صيا�صة الدولية، العدد 

191، االأهرام، القاهرة، 2013.
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ذي �ساأن"، الذي ورد الن�س فيه باملادة الثالثة من التفاق فيما ت�سمنه من اأنه "�سوف تتخذ الدول الثالث كل 

الإجراءات املنا�سبة؛ لتجنب الت�سبب يف �سرر ذي �ساأن خالل ا�ستخدامها للنيل الأزرق، النهر الرئي�س

"The Three Countries shall take all appropriate measures to prevent the causing 

of significant harm in utilizing the Blue/Main Nile".

�ساأن ذي  �سرر  مب�سطلح   "Serious Harm" اجل�سيم  ال�سرر  م�سطلح  ا�ستبدال  اأن  الباحث   وي��رى 

"Significant Harm"، يدخلنا يف دوامة حتديد املق�سود بهذا امل�سطلح الأخري، الذي يبدو غام�سا وغري 

مفهوم، كما اأن عملية التعوي�س وحدوث ال�سرر وكيفية معاجلته جاءت غري وا�سحة وحمددة يف حالة عدم وجود 

اتفاق حول الفعل الذي نتج منه ال�سرر؛ مما يدفع ب�سعوبة اإلزام الطرف الإثيوبي بهذا املبداأ.

l الفرع الخامس: مساوئ الصياغة القانونية لنصوص االتفاق

ميكن للباحث اأن يفرق بني اجتاهني لتناول م�سكالت ال�سياغة القانونية بهذا التفاق اأحدهما: يعار�س ب�سدة هذه 

ال�سياغة، والآخر: يحاول نفي ما اأ�ساب هذه ال�سياغة من عيوب على النحو الآتي:

االجتاه االأول: ال�سياغة القانونية لالتفاق واأهم عيوبه

ذهب راأي اإىل القول باأن ال�سياغة القانونية لهذه الوثيقة جعلت هذا التفاق ينحدر من م�ساف التفاقيات الدولية 

اإىل جمرد الإعالن؛ اإذ ت�سمنت جمموعة من املبادئ املتعارف عليها اأ�سال يف القانون الدويل وترتبط ب�سد النه�سة 

.
1
الإثيوبي ولي�س مبياه النيل، وهو ما ُيبعدها عن الإطار القانوين احلاكم ملياه النيل منذ الفرتة ال�ستعمارية

واأكد راأي اآخر على نف�س املعنى مقرًرا اأن ال�سياغة القانونية لهذه الوثيقة جعلتها مبثابة اتفاق اإطاري خا�س مببادئ 

عامة، ولي�س اتفاقا ين�سئ اإجراءات مف�سلة، توثق للتزامات وحقوق وا�سحة على كافة اأطرافها، ومن ثم فهو يحتاج 

.
2
اإىل اتفاقيات تف�سيلية اأخرى

االجتاه الثاين: ال�سياغة القانونية لي�ست االأ�سا�ص يف ترتيب االلتزامات املتبادلة

على عك�س الجتاه ال�سابق ذهب راأي اإىل القول باأن توجيه النتقادات لن�سو�س التفاقية، بزعم اأن �سياغتها مل ترق 

اإىل الإلزام املانع اجلامع، واأن لغة اخلطاب املوجهة اإىل اإثيوبيا حتديدا، ل حتوز القوة القانونية املبتغاة وفقا للم�سالح 

القومية امل�سرية، واتهام امل�سئولني امل�سريني بالتنازل عن حقوق م�سر املائية وح�س�سها يف نهر النيل، لتجاهل 

التفاقية هذه امل�سائل الأخرية، وال�ستناد اإىل كلمة "احرتام"، التي وردت يف املادة اخلام�سة من هذه التفاقية، كمعول 

رئي�س لهدم؛ اأي بناء قانوين، هو اأمر منتقد؛ اإذ اأ�سبح القانون الدويل - يف هذه اللحظة التاريخية - �ساحة لالإفتاء، 

.
3
ومن�سة لالتهام والدعاء

وا�ستند هذا الراأي اإىل عدة اأ�سانيد على النحو الآتي:

1- يراجع حمدي عبد الرحمن، مرجع �سابق. 

2- عادل نبهان، مرجع �سابق.

3- اأمين �سالمة، مرجع �سابق.
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اإذ يدرك  واملعاين"؛  باملقا�سد  العربة  ولكن  واملباين،  بالألفاظ  العربة  "لي�ست  الفقهية  القاعدة  اإىل  ال�ستناد   -1

القانونيون يف خمتلف املدار�س الفقهية اأن تطبيق هذا املبداأ بو�سفه مبداأ قانونيا را�سًخا، ينظم جميع العالقات 

التعاهدية بني اأطراف هذه العالقة، بل والد�ساتري والن�سو�س الت�سريعية اأي�سا، وذلك عند حدوث نزاع قانوين 

حول تف�سري املعاهدات والتفاقيات الدولية؛ فالعربة مبقا�سد الدول اأطراف التفاقية اأثناء التفاو�س، ولي�س مبا 

ورد من األفاظ بهذه التفاقية.

2- وجود ما ي�سمي بالن�س "احلاكم" يف كل اتفاقية دولية، وهو الن�س الذي ي�سود على ما عاداه من ن�سو�س تخالفه، 

ويهيمن عليها، وفقا لتاأويالت الدول املتعار�سة امل�سالح، حني التنازع بينها حول تاأويل كنه هذا الن�س املخالف 

للن�س احلاكم؟ ففي يف هذه احلالة يف�سر اأي ن�س اآخر يف الوثيقة، ويوؤول مبا ل يخالف هذا الن�س احلاكم، بل 

اإن التعار�س ال�سريح معه يرجح حكمه، وين�سخ، اأي يلغي، اأي ن�س اآخر مبا ل يخالف هذا الن�س احلاكم، وهنا 

ل يجوز تف�سري عبارة "احرتام" الواردة يف منت التفاقية، مبا يخالف تف�سري عبارة: "األزمت الدول الثالث اأنف�سها 

باملبادئ التالية" بو�سفها متثل الن�س احلاكم يف هذه التفاقية.

3- الطبيعة القانونية امللزمة لالتفاقيات الدولية، التي متيزها من غريها من قواعد املجامالت الدولية؛ اإذ ورد الن�س 

على مبداأ التعاون على اأ�سا�س مبادئ القانون الدويل يف املبداأ الأول من هذه التفاقية، وهو يعد اأحد اأهم ال�سمانات 

القانونية الدولية احلاكمة، التي تعد حجة قانونية مل�سر جتاه؛ اأي طرف يف هذا التفاق، وهنا لي�س املق�سود هنا 

ا مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالنتفاع باملجاري الدولية يف  مبادئ القانون الدويل العام ب�سكل عام، ولكن اأي�سً

غري اأغرا�س املالحة النهرية، التي قننتها اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن ا�ستخدام املجاري املائية يف اأغرا�س املالحة 

عام 1997.

ويرى الباحث اأن الجتاه الثاين رغم وجاهته، وقوة منطقه القانوين، اإل اأنه قد جانبه ال�سواب من عدة وجوه على 

النحو الآتي:

1- الرتكان اإىل قاعدة "العربة باملقا�سد واملعاين، ولي�ست بالألفاظ واملباين" هذه القاعدة تدفعنا اإىل البحث عن 

مقا�سد كل دولة من الدول الثالث، وهذا الأمر بالغ ال�سعوبة، اإن مل يكن م�ستحيال، حتى البحث عن الإرادة 

امل�سرتكة لهذه الدول يبدو �سعب املنال، فكل دولة ل �سك �ستتم�سك بتف�سري، ومق�سد، ومعنى، يختلف عن الدولة 

الأخرى يف ظل وجود ن�سو�س متت �سياغتها بطريقة مبهمة وغري وا�سحة.

2- القول بالن�س القا�سي باأن الدول الثالث األزمت اأنف�سها باملبادئ التالية ن�س حاكم، ومن ثم يرجع اإليه عند وجود 

تعار�س بني ن�سو�س التفاق قول تعوزه الدقة، فالدول الثالث التزمت باملبادئ، كما جاءت بن�سو�س التفاق، ولي�س 

مبا يجب اأن تكون عليه هذه املبادئ يف جمال القانون الدويل.

3- التفاقية حمل الدرا�سة هي اتفاقية عقدية ولي�ست �سارعة، ومن ثم فهي ملزمة لأطرافها دون اأن يتعدى هذا 

الإلزام للغري، ولو اأن مبادئ القانون الدويل وقواعده ملزمة يف ذاتها ملا كنا يف حاجة لتوقيع مثل هذا التفاق، فدولة 

اإثيوبيا ل تعرتف ببع�س احلقوق الثابتة يف القانون الدويل كما �سبق القول مثل مبداأ احلقوق التاريخية املكت�سبة، 

كما حتفظت على اتفاقية ا�ستخدام الأنهار املائية 1997.
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وانطالًقا مما �سبق فاإن الباحث يرى اأهمية التفرقة بني ما ميكن اأن يكون �سندا و�سالحا ميكن للمفاو�س امل�سري اأن 

يتم�سك به لتاليف ما اأ�ساب هذا التفاق من اإبهام وغمو�س، وبني واقع احلال الذي ي�ستبني بجالء من خالل ن�سو�س هذا 

التفاق، موؤكًدا عدم و�سوح �سياغتها واإبهامها، ومن اأمثلة هذه الن�سو�س على �سبيل املثال ل احل�سر ما يلي:

1- فيما يتعلق باملبداأ الأول "مبداأ التعاون" جاء الن�س على اأن "التعاون على اأ�سا�س الفهم امل�سرتك، املنفعة امل�سرتكة، 

ح�سن النوايا، املكا�سب للجميع، ومبادئ القانون الدويل، التعاون يف تفهم الحتياجات املائية لدول املنبع وامل�سب 

مبختلف مناحيها".

يت�سح غمو�س هذا الن�س من عبارة "التعاون يف الفهم امل�سرتك" "التعاون يف تفهم الحتياجات املائية لدول املنبع 

وامل�سب" فكاأن م�سمون اللتزام يتعلق مبجرد التفهم والفهم ، فما هي النتيجة من التعاون يف الفهم والتفهم ؟!، هذا 

ف�سال عن كون م�سطلح مبادئ القانون الدويل وارد فقط حتت م�سمون مبداأ التعاون؛ اأي اأن اإثيوبيا لن تلتزم �سوى 

مببادئ القانون الدويل، التي تتعلق فقط بالتعاون بني الدول الثالث، دون غريها من املبادئ الأخرى، وكان من الأوىل 

اأن ترد عبارة مبادئ القانون الدويل يف �سدر الوثيقة؛ لتعرب عن كونها اأ�سا�سا لهذا التفاق ومكملة له، ولي�ست داخلة يف 

اإطار مبداأ واحد فقط من مبادئه.

2- ورد الن�س على املبداأ الثاين من مبادئ التفاق بعنوان مبداأ التنمية، التكامل الإقليمي وال�ستدامة "الغر�س من �سد 

النه�سة هو توليد الطاقة، امل�ساهمة يف التنمية القت�سادية ...." فهذا الن�س ف�سال عن كونه مبثابة العرتاف ال�سريح 

بل واملوافقة على اإن�ساء ال�سد، اإل اأن عبارة وامل�ساهمة يف التنمية القت�سادية جتعل الهدف من بناء ال�سد لي�س فقط توليد 

الطاقة، وهنا يثار الت�ساوؤل حول تخزين املياه لأغرا�س الزراعة، اأو ال�ستزراع ال�سمكي، اأو؛ اأي و�سيلة اقت�سادية اأخرى، 

األي�س ذلك من قبيل امل�ساهمة يف التنمية القت�سادية؟ وهنا تكون اإثيوبيا قد جنحت يف اإلزام م�سر وال�سودان باأن ال�سد 

هو للطاقة ولالأغرا�س الأخرى وهو ما يعني بال�سرورة اإمكانية تخزين املياه للزراعة، اأو؛ اأي غر�س اآخر، اإًذا فهو لي�س 

�سًدا لتوليد الطاقة فقط.

3- ورد الن�س يف املبداأ الثالث، الذي جاء بعنوان "مبداأ عدم الت�سبب يف �سرر ذي �ساأن "على اأنه" �سوف تتخذ الدول الثالث 

كل الإجراءات املنا�سبة لتجنب الت�سبب يف �سرر ذي �ساأن خالل ا�ستخدامها للنيل الأزرق، النهر - الرئي�س، على الرغم 

من ذلك ففي حالة حدوث �سرر ذي �ساأن لإحدى الدول، فاإن على الدولة املت�سببة يف اإحداث هذا ال�سرر، ويف غياب 

اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات املنا�سبة بالتن�سيق مع الدولة املت�سررة لتخفيف، اأو منع هذا ال�سرر، 

ومناق�سة م�ساألة التعوي�س كلما كان ذلك منا�سًبا".

ويثري الن�س ال�سابق الغمو�س حول معنى عبارة ذي �ساأن؟ هل تعنى اأن يكون ال�سرر ج�سيًما؟؛ اأي اأن ال�سرر الذي يجب 

جتنبه هو ال�سرر اجل�سيم، وهل هناك �سرر ذو �ساأن، واآخر غري ذي �ساأن يف جمال العالقات الدولية؟، وهل نق�س املياه 

يعد �سررا ذا �ساأن، اأم اأن جفاف نهر النيل هو الذي يعد �سررا ذا �ساأن؟!

كما يفهم من الن�س ال�سابق اأنه ل ميكن اعتبار بناء ال�سد لأغرا�س تخزين املياه واإنتاج الطاقة �سرًرا ج�سيًما لإحدى 

الدول؛ لأن �سرط اتخاذ هذه الإجراءات مرهون بكون الفعل ال�سار مل يكن حمل اتفاق، وهذه الوثيقة اعرتاف بوجود 

�سد للطاقة وتخزين املياه، ومن ثم ففعل بناء ال�سد يعد من قبيل الأفعال املتفق عليها، ومن ثم ل تلتزم اإثيوبيا باتخاذ؛ اأي 
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اإجراء ملنع هذا ال�سرر، اأو تخفيفه، وحتى يف حال وجود م�سائل ت�ستحق التعوي�س فاإن اللتزام يكون حول مناق�سة م�ساألة 

التعوي�س، ولي�س التعوي�س ذاته.

4- فيما يتعلق مببداأ التعاون يف امللء الأول واإدارة ال�سد، ف�سال عن كونه اعرتافا ب�سرعية وم�سروعية ت�سغيل هذا ال�سد، فلقد 

جاءت بع�س عبارات هذا املبداأ لتفرغه من م�سمونه، فمن املعلوم اأن جلنة اخلرباء الدولية �ست�سدر تو�سيات �سيتم 

تنفيذها على اأر�س الواقع، فاإذا كان هذا التقرير تالًيا لعملية البناء فما هي احلكمة واجلدوى من وراء هذه التقارير 

اإذا؟؛ اإذ ورد الن�س على اأن تلك الدرا�سات والتقارير �ستتم بالتوازي مع عملية بناء ال�سد.

كما جاء الن�س وا�سحا على اأن "التفاق على اخلطوط الإر�سادية وقواعد الت�سغيل ال�سنوي ل�سد النه�سة، التي يجوز ملالك 

ال�سد �سبطها من وقت لآخر" مبعنى اأن اإثيوبيا بو�سفها مالكا لهذا ال�سد، فهي �ساحبة القول الف�سل يف قواعد الت�سغيل؛ 

فالتفاق على قواعد الت�سغيل اإذن �سيكون ا�سرت�سادًيا، ويجوز لإثيوبيا �سبط هذه القواعد من وقت لآخر، مبعنى اآخر 

يجوز لإثيوبيا وفق هذا الن�س اأن تغلق فتحات ال�سد دون معقب عليها.

كما اأن الن�س على "اإخطار دولتي امل�سب باأية ظروف غري منظورة، اأو طارئة ت�ستدعي اإعادة ال�سبط لعملية ت�سغيل 

ال�سد "يعد الن�س الأخطر يف �سياغته؛ اإذ اإن اللتزام هنا ين�سب على جمرد الإخطار فقط، وكان الأويل �سياغة الن�س 

مبا ي�سمح باأخذ راأي الدول الأطراف يف التفاق، وموافقتها قبل القيام باإعادة �سبط عملية ت�سغيل ال�سد من قبل اإثيوبيا 

وحدها، واإذا كان الغر�س من ذلك مواجهة ظروف ل حتتمل التاأخري، فكان من الأوىل عر�س هذا الظروف يف فرتة 

زمنية وجيزة بعد القيام بهذه الإجراءات على الدول الأطراف للتاأكد من �سالمة هذه الإجراءات.

ولقد ورد الن�س اأي�سا على اأنه "ل�سمان ا�ستمرارية التعاون والتن�سيق حول ت�سغيل �سد النه�سة مع خزانات دولتي امل�سب، 

�سوف تن�سئ الدول الثالث، من خالل الوزارات املعنية باملياه، اآلية تن�سيقية منا�سبة فيما بينها"، هذا الن�س يتناق�س 

مع الن�س اخلا�س بحق مالك ال�سد يف �سبط عملية ت�سغيل ال�سد، وهو حق مطلق، فهل الآلية التن�سيقية �ست�سمح بت�سغيل 

ال�سد مع ال�سدود الأخرى اأم ل؟!

كما ورد الن�س على اأن "الإطار الزمني لتنفيذ العملية امل�سار اإليها اأعاله �سوف ي�ستغرق خم�سة ع�سر �سهرا منذ بداية 

ا اأن املفاو�سات  اإعداد الدرا�ستني املو�سى بهما من جانب جلنة اخلرباء الدولية"، وهذه الفرتة تعد كبرية جًدا، خ�سو�سً

الآن جتاوزت هذه املدة.

5- فيما يتعلق مببداأ بناء الثقة ورد الن�س على اأنه "�سيتم اإعطاء دول امل�سب الأولوية يف �سراء الطاقة املولدة من �سد 

النه�سة"، وهذا الن�س عدمي اجلدوى؛ اإذ ماهي احلكمة من �سراء الطاقة اأمام النق�س ال�سديد يف مياه ال�سرب، وبوار 

الأرا�سي الزراعية امل�سرية.

6- فيما يتعلق مببداأ تبادل املعلومات والبيانات ورد الن�س على اأنه "�سوف توفر كل من م�سر واإثيوبيا وال�سودان البيانات 

واملعلومات الالزمة لإجراء الدرا�سات امل�سرتكة للجنة اخلرباء الوطنني، وذلك بروح ح�سن النية ويف التوقيت املالئم"، 

ومل تتم الإ�سارة اإىل هذا التوقيت املالئم، ومن ثم فاإن عدم حتديد التوقيت ي�سهل عملية التن�سل من اللتزام، وكان من 

امل�ستح�سن حتديد الوقت، اأو اإ�سافة عبارة "متى طلبت؛ اأي من الدول هذه الدرا�سات، اأو البيانات".

7- فيما يتعلق مببداأ اأمان ال�سد، ورد الن�س على اأنه "تقدر الدول الثالث اجلهود التي بذلتها اإثيوبيا حتى الآن لتنفيذ 
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تو�سيات جلنة اخلرباء الدولية املتعلقة باأمان ال�سد" و"�سوف ت�ستكمل اإثيوبيا، بح�سن نية، التنفيذ الكامل للتو�سيات 

اخلا�سة باأمان ال�سد الواردة يف تقرير جلنة اخلرباء الدولية "، وهذا الن�س ل جدوى من ورائه؛ اإذ اإن اإثيوبيا اأو�سكت 

على النتهاء من بناء ال�سد، فكيف �ستقوم بتنفيذ التو�سيات بعد البناء؟ ولو انتهت جلنة اخلرباء واملكاتب ال�ست�سارية 

اإىل وجود اأخطاء يف عملية ت�سييد ال�سد، اأو يف �سعته التخزينية، فكيف �ستعدل اإثيوبيا من هذه املوا�سفات بعد البناء؟!

8- انعدام فاعلية اآلية ت�سوية النزاعات، مت �سياغة مبداأ الت�سوية ال�سلمية للنزاعات الوارد باملادة الأخرية من التفاقية 

بطريقة تفرغها من م�سمونها؛ اإذ اإن حل اخلالفات يحتاج اإىل م�ساورات وتفاو�س، فاإن مل تفلح تلك الآلية يتم اللجوء 

اإىل طلب التوفيق، اأو الو�ساطة مبوافقة الأطراف جمتمعة، فما هي اجلهة التي �سيتم طلب توفيقها، اأو و�ساطتها، وهل 

من املمكن اأن تتفق الأطراف الثالثة على طلب التوفيق، اأو الو�ساطة؟ اأم �سيتم�سك اأحدهم على الأقل بعدم اللجوء اإىل 

هذا الأجراء، ثم يف النهاية اإحالة الأمر اإىل عناية روؤ�ساء الدول، وما ذا لو مل يتفق روؤ�ساء الدول، فهنا ميكن القول بكل 

و�سوح باأنه ل توجد األية وا�سحة وحا�سمة حلل اخلالفات، وكان من الأوفق - يف نظر الباحث - اأن ت�سكل جلنة حمايدة 

دولية حل�سم اخلالفات التي تن�ساأ عن تطبيق هذا التفاق.

وانطالقا من كل ما �سبق ي�ستطيع الباحث اأن يقرر اأن عيوب ال�سياغة القانونية لن�سو�س هذا التفاق على النحو ال�سابق، 

قد جعلت اتفاق اإعالن املبادئ ذا طبيعة دولية يف اإطاره ال�سكلي الظاهري، ولكنه بالنظر العميق لفحوى وم�سمون ما جاء به من 

بنود جنده جمرد اإعالن مبادئ، ل يرتب اأية التزامات قانونية حقيقية يف حق الدول الأطراف.

نتائج الدراسة

الطبيعة امللزمة لتفاق اإعالن املبادئ ل ميكن النظر اإليها فقط من منظور النظام القانوين الداخلي - كقانون داخلي،  1- 

اأو كعقد من عقود القانون اخلا�س - بل يتعني النظر اإليها يف نطاق فكرة الإلزام يف القانون الدويل العام، التي تفرت�س 

- يف راأي الباحث - وجود عن�سرين اأحدهما: الإرادة امل�سرتكة لأطراف التفاق مبا يفيد اللتزام ببنود هذا التفاق، 

والآخر: توافر ال�سروط الالزمة لنفاذه يف الد�ستور. 

اتفاق اإعالن املبادئ، ذو طبيعة دولية ملزمة من الناحية ال�سكلية، ولكنه مل يرق بعد اإىل حد الإلزام يف جمال القانون  2- 

الداخلي امل�سري؛ اإذ مل ي�ستوف ال�سرائط الد�ستورية الالزمة لنفاذه، ومن اأهمها �سرورة عر�سه على ال�سعب يف 

ا�ستفتاء �سعبي؛ لتعلقه بحق ال�سيادة على جزء من اإقليم الدولة امل�سرية وهو "نهر النيل".

جمل�س النواب هو اجلهة املخت�سة بعر�س اتفاق اإعالن املبادئ على ال�سعب يف ا�ستفتاء عام. 3- 

البتعاد عن امل�سار القانوين، وال�سعي احلثيث وراء امل�سارات الفنية لن يحقق اأية م�سلحة للدولة امل�سرية، بل يعد مبثابة  4- 

اعرتاف �سريح مب�سروعية بناء ال�سد، وهو الأمر الذي �سي�سعف موقف املفاو�س امل�سري على امل�ستوى الدويل م�ستقبال 

عند مطالبته بوقف الآثار ال�سارة التي �ستنجم حتما عن بناء هذا ال�سد.

املبادئ القانونية الدولية حمل هذا التفاق مت �سياغتها بطريقة تخرجها عن م�سمونها، وتثري ال�سبهات حول اللتزام  5- 

بها، وهو الأمر الذي جعل من هذا التفاق اتفاقا دوليا يف �سكله، وجمرد اإعالن دويل غري ملزم يف م�سمونه؛ اإذ ل ميكن 

اجلزم بوجود اآثار قانونية ملزمة ب�سكل وا�سح لأطراف هذا التفاق.

ما حققه اتفاق اإعالن املبادئ من مزايا حمدودة ل تتنا�سب البتة مع ما وجه اإليه من انتقادات. 6- 
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ميكن جتاوز عيوب هذا التفاق اإذا مت رف�سه من قبل ال�سعب بعد ال�ستفتاء عليه؛ اإذ يعد ذلك خمرجا قانونيا ملعاجلة  7- 

عيوبه، واللجوء مبا�سرة اإىل املوؤ�س�سات الدولية املعنية لوقف هذا البناء حلني انتهاء الدرا�سات حوله.

اإذا عر�س اتفاق اإعالن املبادئ على ال�سعب امل�سري يف ا�ستفتاء عام فاإن ماآله حتًما الرف�س. 8- 

التوصيات والمقترحات

اأو�سي رئا�سة اجلمهورية بن�سر الن�س الأ�سلي لهذا التفاق على موقعها الر�سمي، حتى يتاح لكافة الباحثني الطالع  1- 

عليه، ومناق�سته بالدرا�سة والتحليل؛ حتقيقا ملبداأ ال�سفافية.

اأو�سي جمل�س النواب مبمار�سة دوره الرقابي على هذا التفاق. 2- 

اأو�سي رئي�س اجلمهورية ب�سرورة عر�س هذا التفاق على الربملان ملناق�سته، ثم طرحه على ال�سعب يف ا�ستفتاء �سعبي. 3- 

اأو�سي ال�سلطات امل�سرية بالتوقف الفوري عن اللهث وراء امل�سار الفني للتفاو�س، واللجوء اإىل امل�سار القانوين باأق�سى  4- 

�سرعة.

اأو�سي ال�سلطات امل�سرية - يف حال ا�ستمرارها يف التفاو�س على امل�سار الفني - ب�سرورة و�سع اآليات تنفيذية حا�سمة  5- 

لبنود هذا التفاق من خالل اتفاقيات ثنائية، اأو ثالثية اإ�سافية. 

يقرتح الباحث تعديل ن�س م/151 من الد�ستور امل�سري احلايل 2014 ملعاجلة ق�سور هذا الن�س، فيما يتعلق بعدم  6- 

ا�ستخدام م�سطلح التفاقيات الدولية، وحتديد اجلهة املخت�سة باإحالة التفاق املتعلق بحقوق ال�سيادة لل�سعب لال�ستفتاء 

عليه، وحتديد املدة الالزمة لعر�س التفاق يف ا�ستفتاء، اأو على جمل�س النواب يف كافة التفاقيات الأخرى التي ل تتعلق 

بحقوق ال�سيادة؛ لي�سبح الن�س بعد التعديل على النحو الآتي:

"ميثل رئي�س اجلمهورية الدولة يف عالقاتها اخلارجية، ويربم املعاهدات والتفاقيات، وي�سّدق عليها بعد موافقة جمل�س 

النواب، وتكون لها قوة القانون بعد ن�سرها وفًقاأ لأحكام الد�ستور. ويجب عر�س املعاهدات والتفاقيات الدولية من قبل 

رئي�س اجلمهورية على جمل�س النواب خالل 15 يوًما من تاريخ التوقيع عليها، وعلى جمل�س النواب دعوة الناخبني 

لال�ستفتاء على معاهدات ال�سلح والتحالف وما يتعلق بحقوق ال�سيادة خالل مدة ل تتجاوز 30 يوًما من تاريخ عر�سها 

عليه من قبل رئي�س اجلمهورية، ول يتم الت�سديق اإل بعد اإعالن نتيجة ال�ستفتاء باملوافقة، ويف جميع الأحوال ل يجوز 
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