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 المتكافئة في القانون الدولي مدى مشروعية االتفاقيات غير 
 وادية دمحم الىقيب                                                                       

 اليمه –جامعة تعز  -استاذ القاوون الدولي المساعد بكلية الحقوق  

  
 م72/8/7112تاريخ القبول :               م                    11/8/7112تاريخ التسميم :

 -الممخص:
براز 9191إلى توضيح مفيـو االتفاقيات غير المتكافئة مف منظور اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات لعاـ  الدراسة تىدف ـ، وا 

لتكافؤ في الحقوؽ خصائصيا، وما يميزىا عف غيرىا مف االتفاقيات األخرى، وتحميل عدد منيا، ومعرفة مدى تحقق عنصر عدـ ا
رسة وااللتزامات بيف أطرافيا، وكذلؾ دراسة وتحميل القواعد الدولية التي ترتبط بيذه االتفاقيات، واآلثار المترتبة التي دلت عمييا المما

ات الدولية عند تمسؾ عدد مف الدوؿ بتمؾ القواعد في إنياء وتعديل مثل تمؾ االتفاقيات، إضافة إلى الخروج بتوصيات ومقترح
 توضح كيفية إنياء وتعديل االتفاقيات غير المتكافئة سواء بالطرؽ القانونية أو ما أكدت عمييا الممارسة الدولية.

إلى عدد مف دراسة ال تواعتمدت الباحثة المنيج التحميمي والمنيج المقارف في االطالع عمى االدبيات ذات الصمة، وتوصم
 النتائج، أىميا:

الدولية غير المتكافئة في أفكار فقو القانوف الدولي التقميدي وتأكدت ىذه النظرة اليامة في عيد عصبة  ظير مصطمح االتفاقيات -
 األمـ وأسيـ الفقو السوفيتي واالمـ المتحدة وبيوت الخبرة الدولية في ترسيخ مبادئ نظرية االتفاقيات غير المتكافئة . 

العالقات  ئـؤ بأحد عيوب االرادة المقتبسة مف القانوف الداخمي مع تطويرىا بما ياليشترط الفقو والقانوف الدولي ارتباط عدـ التكاف -
 الدولية . 

 يؤدي عدـ تكافؤ االتفاقيات إلى بطالنيا اماـ القضاء الدولي والداخمي وال ترتب أي آثار قانونية .  -

 ابطاؿ المعاىدة اذا شابيا اكراه مادي أو معنوي. (فيينا)أكدت اتفاقية  -
 أكد القضاء الدولي نظرية االتفاقيات غير المتكافئة سواء في اتفاقيات الصمح أو السالـ أو الحدود. -

جنبية اتفاقيات غير متكافئة، ويحق لميمف المطالبة بتعديميا داخميا أماـ تعد اتفاقية الغاز التي وقعتيا اليمف مع الشركات األ -
 ودوليا أماـ ىيئات التحكيـ، القضاء الوطني 

 االتفاقيات الدولية غير المتكافئة. –القانوف الدولي  الكممات الداللية:
Abstract 
The aim of this study is to clarify the concept of unequal conventions from the perspective of the 

Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, to highlight their characteristics, what 

distinguishes them from other conventions, to analyze a number of them, to know the extent to which 

the element of inequality of rights and obligations among the parties has been achieved, and the 

implications of the international practice when a number of States adhere to these rules in the 

termination and amendment of such agreements, in addition to the issuance of recommendations and 

proposals to explain how to terminate and amend the unequal agreements, whether by legal means or 

confirmed International practice. The researcher adopted the analytical approach and the comparative 

approach in the study of the relevant literature, and the study reached a number of results, The term 

international conventions asymmetrical in the ideas of jurisprudence of conventional international 

law and confirmed this important view in the era of the League of Nations and the shares of Soviet 

jurisprudence and the United Nations and international expertise in the consolidation of the 

principles of the theory of unequal agreements. Jurisprudence and international law require that 
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inequality be linked to one of the defects of will derived from domestic law, with the development of 

it in a way that suits international relations. The non-equality of conventions leads to its invalidity 

before international and domestic courts and does not entail any legal effects. The Vienna 

Convention affirmed that the treaty would be annulled if it was subjected to physical or moral 

coercion. The international judiciary has affirmed the theory of unequal agreements, whether in 

peace, peace or border agreements. The gas agreement signed by Yemen with foreign companies is 

an unequal agreement. Yemen has the right to demand that it be amended internally before the 

national and international courts before the arbitral tribunals. 

Keywords : International Law - Asymmetrical International Conventions

 مقدمة:
مف الصعوبة الوصوؿ إلى اتفاؽ حوؿ المقصود 
بمصطمح االتفاقيات غير المتكافئة، وذلؾ الف ىذا 
المصطمح قد يستعمل لمداللة عمى كل االتفاقيات التي 
تنعقد بيف دولتيف أو أكثر، وال يراعى فييا مبدأ المساواة 
في السيادة بيف الدوؿ المتعاقدة، وىي تشمل بذلؾ 

اف والتحالف بسائر أنواعيا، خاصة تمؾ اتفاقيات الضم
المنعقدة بيف دوؿ كبيرة وأخرى صغيرة، ثـ االتفاقيات 
التي تقرر عدـ السرياف اإلقميمي لقوانيف وأنظمة الدوؿ 
الصغرى عمى األجانب المقيميف فييا، "االمتيازات 
األجنبية" وتطبيق نظميـ وقوانينيـ الخاصة عمييـ، 

 ءات وامتيازات واسعة مف وايضًا تمؾ التي تقرر إعفا
الرسـو والضرائب عمى أنشطتيـ وممتمكاتيـ في تمؾ 
الدوؿ، كذلؾ تشمل تمؾ االتفاقيات التي تفرض بالقوة أو 

 التيديد العسكري أو االقتصادي أو السياسي.
ونمثل االتفاقيات غير المتكافئة خروجًا عمى       

 األصل الذي يقضي بأف تكوف االتفاقية متوازية في
الحقوؽ والواجبات بينما تنطوي االتفاقية عمى انعداـ 
التوازف بيف المراكز التعاقدية، وعمى قدر معيف مف 
الغبف، وعدـ العدالة، وقد يمتد تأثيرىا السمبي إلى الحد 
مف حرية الدولة الطرؼ األضعف في التصرؼ أو في 
ممارسة سمطتيا فيما يتعمق ببعض المسائل خاصة في 

ة األمنية والعسكرية واالقتصادية ... مياديف السياس
 وغيرىا .

 :أىمية الدراسة
تأتي أىمية الدراسة مف أىمية الموضوع الذي تناقشو، 

 وذلؾ مف خالؿ:

ذا كانت الدوؿ الكبرى والمتقدمة قد لجات إلى ابراـ ا  -
االتفاقيات غير المتكافئة مع الدوؿ النامية بمسميات 

 اتفاقيات 
 

تحالف والتعاوف المشترؾ والحماية السالـ ػوالصدقة وال
العسكرية، فإف موضوع االتفاقيات غير المتكافئة يمس 

 يمبي تطمعاتيا لمعدالة المنشودة.ال واقع الدوؿ النامية و 
ندرة الدراسات واألبحاث المتعمقة باالتفاقيات غير  -

 المتكافئة في المجاؿ الدولي.
ية غير عض االتفاقيات والعقود االقتصادأف دراسة ب -

 المتكافئة التي وقعتيا الحكومة اليمنية في اآلونة األخيرة،
أىدرت و باالقتصاد الوطني  ليا أىمية كبيرة كونيا تضر

 مف خالليا ثروات ومصالح اليمف االقتصادية.
أف مثل ىذه االتفاقيات سوؼ تكوف محل خالؼ كبير  -

بيف الدوؿ التي عقدتيا ألنيا قامت عمى أسس غير 
التوازف في الحقوؽ تحقق معيا ير عادلة، ولـ سميمة وغي

ما قد يولد لدى الشعوب التي  ووالواجبات بيف أطرافيا وى
أىدرت مصالحيا وانتيكت سيادتيا شعور بالكراىية، 

والحقد تجاه الدوؿ المستفيدة مف تمؾ االتفاقيات، األمر 
الذي قد يؤثر عمى استقرار العالقات الدولية ويشكل 

 والسمـ الدولييف في المستقبل.تيديدًا لألمف 

 مشكمة الدراسة:
 تتحدد مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية:

 ما مفيـو االتفاقيات غير المتكافئة ؟ -
ما مدى مشروعية االتفاقيات غير المتكافئة في  -

القانوف الدولي العاـ؟ وىل ىناؾ قواعد دولية يمكف 
فاقيات؟، أـ أف االستناد إلييا إلنياء وتعديل مثل ىذه االت
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القانوف الدولي المعاصر يقر بمشروعيتيا ويوجب 
ذا وجدت قواعد دولية فما ىي وما إطارىا احتراميا ؟ وا 

 القانوني ؟
ـ 9191ىل أقرت اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات لعاـ  -

نصوص وأحكاـ خاصة بالمعاىدات غير المتكافئة، أـ 
كـ المعاىدات أنيا اكتفت بقرار قواعد البطالف التي تح

 الدولية بشكل عاـ؟
ىل يعتد بعدـ التكافؤ كسبب مستقل لمبطالف في مثل  -

ىذه االتفاقيات، أـ أف ىناؾ أسباب أخرى يمكف االستناد 
إلييا تكوف أكثر وضوحًا وارتباطًا بمفيـو عدـ التكافؤ في 

 االتفاقيات الدولية؟
موقف الفقو والقضاء الدولييف مف تمؾ ما ىو  -

تمييز بينيا قيات، وىل أوجد ليا معايير خاصة االتفا
بيف االتفاقيات المتكافئة، أو أحكاـ قضائية تبيف و 

 تيا وحجيتيا ؟وتوضح مدى مشروعي
 أىداف الدراسة :

 تيدؼ الدراسة إلى:  
ػػ توضيح مفيـو االتفاقيات غير المتكافئة مف منظور 

 ـ. 9191اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات لعاـ 
از خصائص االتفاقيات غير المتكافئة وما يميزىا بر إػػ 

 عف غيرىا مف االتفاقيات األخرى. 
ػػ تحميل لعدد مف االتفاقيات الدولية غير المتكافئة، وما 
مدى تحقق عنصر عدـ التكافؤ في الحقوؽ وااللتزامات 

 بيف أطرافيا.
ػػ دراسة وتحميل القواعد الدولية التي ترتبط  باالتفاقيات 

تكافئة، وما اآلثار المترتبة التي دلت عمييا غير الم
الممارسة الدولية عند تمسؾ عدد مف الدوؿ بتمؾ القواعد 

 في إنياء وتعديل مثل تمؾ االتفاقيات.
ػػ الخروج بتوصيات ومقترحات توضح كيفية إنياء 
وتعديل االتفاقيات غير المتكافئة سواء بالطرؽ القانونية 

 لدولية.أو ما أكدت عمييا الممارسة ا
 دراسة:منيج ال

اعتمدت الباحثة المنيج التحميمي والمنيج المقارف 
في بحث ىذا الموضوع ، وذلؾ لكونيما المنيجيف 
األكثر مالئمة مع طبيعة البحث، ويمكف مف 

خالليما التوصل إلى النتائج العممية والموضوعية 
 المتوخاة.
مف اجل تحقيق ذلؾ قامت الباحثة باالطالع        
االدبيات ذات الصمة، لكف واجيت صعوبة في  عمى

المراجع والمصادر التي  شحةالبحث فإلى جانب 
 تشير إلى موضوع االتفاقيات غير المتكافئة،
صعوبة معرفة بنود تمؾ االتفاقيات ألف الحكومات 
تحيطيا بالسرية، نظرًا ألنيا تحتوي عمى نصوص 
تنتقص فييا سيادتيا وُتيدر مصالح شعوبيا، سواء 
تمؾ التي تـ عقدىا في المجاؿ السياسي والعسكري 

والتي يكوف أطرافيا في الغالب دولة  ،أو االقتصادي
 كبرى أو متقدمة اقتصادية ودولة صغرى أو نامية.

 :خطة الدراسة
وفقًا لمتفصيل  مبحثيف وخاتمة لقد تـ تقسيـ البحث إلى

 :التالي
المبحث األوؿ: القواعد الدولية المقررة بعدـ  -

 وعية المعاىدات غير المتكافئة.مشر 
المطمب األوؿ: العيوب المؤثرة في صحة  -

 المعاىدات غير المتكافئة.
المطمب الثاني: األثر القانوني لممعاىدات  -

 الدولية غير المتكافئة.
أىـ االتفاقيات غير المتكافئة المبحث الثاني:  -

 .التي ابرمتيا اليمف وآثارىا
لدولية غير أىـ االتفاقيات االمطمب األوؿ:  -

 .المتكافئة التي ابرمتيا اليمف
المطمب الثاني: آثار االتفاقيات غير المتكافئة  -

 التي وقعت عمييا اليمف.
:المبحث األول  

القواعد الدولية المقررة بعدم مشروعية المعاىدات غير 
 المتكافئة

مر القانوف الدولي بعدة مراحل مف التطور في         
العالقات الدولية، وحاجة الدوؿ أحكامو تزامنت مع تطور 

ػػػ  المتمدنةالدوؿ ػػػ السيما  سعتو  ،لمتعاوف والسمـ واألمف
ضماف االستقرار والثبات  عف طريقلتحقيق مصالحيا، 

لمقواعد القانونية الدولية بما يكفل تحقيق مصالح وحقوؽ 
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ومف ثـ فإف إنياء المعاىدات الدولية أو  .جميع األطراؼ
ا، يستمد أساسو مف قواعد االلتزاـ السعي إلى تعديمي

 ومف مبدأ حرية اإلرادة.القانونية، 
لذلؾ جاءت اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات لتقنييف تمؾ  و

القواعد عندما تحدثت عف مشروعية المعاىدات وأعطت 
سببيف لعدـ المشروعية: األوؿ ػػ متعمق بعيوب اإلرادة 

واإلكراه" شكاًل "الخطأ والغش  وأضافت لمعيوب المعروفة
أخر وىو فساد ممثل الدولة، والسبب الثاني ػػ عدـ اتفاؽ 

 المعاىدة عمى معيار ممـز لمقانوف الدولي العاـ.
وبناء عمى ما سبق، سيتـ في ىذا المبحث تناوؿ         

القواعد الدولية المقررة بعدـ مشروعية المعاىدات غير 
 المتكافئة في مطمبيف عمى النحو اآلتي:

مطمب األول: العيوب المؤثرة في صحة المعاىدات ال
 غير المتكافئة.

المطمب الثاني: األثر القانوني لممعاىدات الدولية غير 
 المتكافئة.

 :المطمب األول

 العيوب المؤثرة في صحة المعاىدات غير المتكافئة
المعاصر عمى أف تكوف إرادة  القانوف الدولييحرص 

ف العيوب عند التغيير أطراؼ المعاىدة سميمة خالية م
عف رضائيا أو قبوليـ ليا لتعمق ذلؾ بالمساواة بيف 

(، ولذا فاف الرضاء الحر ىو أساس االلتزاـ في 9الدوؿ)
 القانوف الدولي إعمااًل لمبدأ السيادة والمساواة والذي يمثل 

 (.2أىـ مرتكزات النظاـ الدولي العاـ)
كو مف أي يقر لكل دولة أف تشوالقانوف الدولي        

عيب مف عيوب الرضاء بالحق في اعتبار المعاىدة 
باطمة أو بالحق في المطالبة ببطالنيا. وعيوب اإلرادة 

فساد  في القانوف الدولي ىيالغمط، والتدليس، واإلكراه وا 
 .ذمة ممثل الدولة أو المنظمة الدولية

                                                           
(أنظر: د.عمي إبراىيـ ػػ القانوف الدولي العاـ ػػ الجزء األوؿ ػػ النظريات (9

ػػ دار النيضة العربية ػػ  9الفقيية ػػ المصادر ػػ المسئولية الدولية ػػ ط
 .433ـ ػػ ص.9111القاىرة ػػ لعاـ 

ػػ دار  5ي العاـ ػػ ط(أنظر: د.إبراىيـ دمحم العناني ػػ القانوف الدول(2
 .949ـ ػػ ص.2995ـ ػػ 2993النيضة العربية ػػ القاىرة ػػ لعاـ 

وىذه العيوب ىي مف العيوب المأخوذة مف النظـ         
داخمية وفقًا لمقاعدة التي تقضي بأف العقد لف القانونية ال

ف يتوافر الرضا الحر ألطرافو، أط ر يكوف صحيحًا إال بش
وىي قاعدة قديمة وراسخة، حيث نظميا المشرع الذي 

يحدد بوضوح الوقائع واألفعاؿ التي تشكل عيوب الرضا ػػ 
بحيث يقـو القاضي بالبحث عف العيوب، فيبطل العقود 

أو يحكـ ببطالنيا منذ إبراميا عمى  في بعض األحياف،
حسب األحواؿ، ولقد نادى كثير مف فقياء القانوف الدولي 

العاـ بنقل قاعدة القانوف الوطني في مجاؿ العقود 
ف المعاىدة أل، وتطبيقيا عمى قانوف المعاىدات الدولية 

مثل العقد قد تشوبيا عيب مف عيوب الرضا، مع األخذ 
الدولية وتحوير ىذه القاعدة  في االعتبار ظروؼ الحياة

الداخمية بحيث تتالءـ مع واقع العالقات الدولية ومبدأ 
 (.4شريعة المتعاقديف)

بيف  والمالحظ أف الفقو الدولي قد فرؽ         
المعاىدات الدولية والعقود التي يبرميا األشخاص في 

فيما يتعمق بتطبيق نظرية  نطاؽ القانوف الخاص الداخمي
ة عمى المعاىدات الدولية المعقودة بيف عيوب اإلراد

أشخاص القانوف الدولي، نتيجة الختالؼ النظرة إلى 
طبيعة كل مف المعاىدة في القانوف الدولي والعقد في 

القانوف الداخمي، وكذا الفتقار القانوف الدولي إلى سمطة 
عميا مف التنظيـ لتطبيق قواعد البطالف المستعممة في 

لمعاىدات، إال أف الفقو في األخير القانوف الخاص عمى ا
قد انتيى إلى ألخذ بنظرية عيوب الرضا وتطبيقيا عمى 
المعاىدات الدولية ولكف بالقدر الذي تتناسب فيو مع 

 (.3األوضاع السائدة في إطار القانوف الدولي العاـ)
 وقد جاءت اتفاقيتا فيينا لقانوف المعاىدات لعاـ      
خذ بمنطق االتجاه األخير ـ، مقررتاف األ9191 -9198

في الفقو. وعمدت إلى تقنيف اإلحكاـ الخاصة بعيوب 
الرضا وآثارىا تمؾ العيوب المأخوذة مف نظرية العقد في 

                                                           
ػػ النظريات  9( أنظر: د.عمي إبراىيـ ػػ القانوف الدولي العاـ ػػ ج (4

 ػػ دار النيضة  9الفقيية ػػ المصادر ػػ المسؤولية الدولية ػػ ط
 .435ـ ػػ ص.9111العربية ػػ القاىرة ػػ لعاـ 

نظر: د. صالح الديف عامر رحمة هللا ػػ مقدمة لدراسة القانوف ( أ(3
ـ ػػ 9183ػػ دار النيضة العربية القاىرة ػػ 9الدولي العاـ ػػ ط

 . 259ػػ231ص.
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القانوف الوطني، وذلؾ بالقدر الذي يتفق مع ظروؼ 
العالقات الدولية، ولقد خصصت كل مف االتفاقيتيف في 

 " ليذه المسألة.99بابيا الخامس المادة "
حكاـ البطالف التي أقرت في مؤتمر فيينا عاـ أما ا
الدوؿ فقد أقرت بعد خالؼ بيف ـ، 9191 -9198

إدراج شروط وفي االخير تـ النامية والدوؿ المتقدمة، 
مقابل ذلؾ الصحة وحاالت البطالف في صمب االتفاقية، 

عمى ضمانات معينة أىميا  حصمت الدوؿ المتقدمة
بطالف المعاىدات ػػ في خضوع المنازعات المتعمقة ب

بعض األحياف ػػ لمحكمة العدؿ الدولية أو محكمة تحكيـ 
ف يكوف الرضا ، وبالتالي اشترطت اتفاقيو فيينا أدولية

حقيقيًا ورسميًا وليس مجرد توفر الشكل في المعاىدات 
كوف المعاىدات الدولية متفقة مع الحد تفقط، واألخر إف 

 ع الدولي المعاصر.لممجتماألدنى لممبادئ األساسية 
( مف اتفاقية فيينا 54( إلى )39نظمت المواد مف )و 

لقانوف المعاىدات الحاالت التي يحدث فييا بطالف 
لممعاىدة الدولية، حيث أجممتيا في؛ الغمط، والتدليس، 

كراه ممثل الدولة،  فساد ممثل الدولة، وا  كراه الدولة و وا  ا 
ى قواعد التعارض مع إحدو بالتيديد باستخداـ القوة، 

 القانوف الدولي اآلمرة.
 العيب األول : الغمط

رغـ اف الغمط يعرؼ بأنو اعتقاد غير الحقيقة بشاف       
واقعة كاف ليا اثرىا في ارتضاء احد األطراؼ بالمعاىدة  

الناحية العممية  يصعب قياـ الغمط بالنسبة  إال انو  مف
 لممعاىدات حتى تماـ إبراميا، إذ ىي ال تبـر بصفة
نيائية ِإال بعد الدرس والتمحيص والمناقشة في كل دقيقة 

 مف دقائقيا.
عمى أنو إذا حدث ولـ ينكشف الغمط المفسد لمرضا       

إال بعد تماـ اإلجراءات التي تؤدي إلى التقيد بالمعاىدة، 
كاف لمدولة التي وقعت بالغمط أف تطالب بِإبطاؿ 

 المعاىدة. 
" في الفقرة 38ت المادة "وتمشيًا مع ما تقدـ، نص      

ينا عمى الغمط بالقوؿ "يجوز لمدولة ياألولى مف اتفاقية ف
بطاؿ ارتضائيا االستناد إلى الغمط في معاىدة كسبب إل

( الى أنو يشترط 38وتمخص نص المادة )االلتزاـ بيا، 

في الغمط الذي يعطي الدولة الحق في طمب ابطاؿ 
 االتفاقية ما يمي:

 ىريًا اذا تعمق الغمط بواقعة أو حالة اف يكوف الغمط جو -
 توىمت ىذه الدولة وجودىا عند ابراـ المعاىدة.

أف يكوف الغمط ىو الدافع الى التعاقد وكاف سببًا  -
 اساسيًا في ارتضائيا االلتزاـ بالمعاىدة.

اف يكوف الغمط مفتقرًا؛ أي اال تكوف الدولة المعنية قد  -
طبيعة الظروؼ  اسيمت بسموكيا في اغمط أو مف شأف

 تنبيو الدولة إلى احتماؿ الغمط.
كذلؾ ال يؤثر في صحة المعاىدة وفقًا لمفقرة الثالثة مف   

نما يصحح الخطأ ، و ذات المادة الغمط في الصياغة  اِ 
الموجود بالصياغة وفقًا إلجراءات معينة نصت عمييا 

" وتنحصر ىذه اإلجراءات في إحدى الطرؽ 11المادة "
 الثالثة:

جراء التصحيح المناسب لمنص وتوقيعو باألحرؼ ػ إ9
 األولى مف جانب ممثمي الدوؿ األطراؼ.

ػ تحرير أو تبادؿ وثيقة توضح التصحيح الذي اتفق 2
 عمى ِإجرائو.

ػ تحرير نص مصحح لممعاىدة كميا يحل محل النص 4
 المعيب.
ويمكف القوؿ إف معاىدة فيينا في موقفيا مف         

ب اإلرادة، قد قننت ما جرى عميو الغمط كعيب مف عيو 
القضاء الدولي مف خالؿ التصدي لبعض الحاالت التي 
جرى الدفع فييا بالغمط والتي تتعمق بمنازعات تتعمق 
بتعييف الحدود بيف الدوؿ وحدث بصددىا اعتماد خرائط 
غير دقيقة أو منطوية عمى أخطاء جغرافية، ومف بينيا 

مريكية وبريطانيا، العالقة بيف الواليات المتحدة األ
فبموجب معاىدة السالـ التي أبرمت بيف الطرفيف في عاـ 

ـ، في فرساي والتي أنيت الحرب بينيما تـ تعييف 9184
الحدود الشمالية الشرقية بيف الطرفيف، بسمسمة مف 

ثـ ثبت مف بعد انو ال  Sainte Croixالجباؿ، ونير 
ف األنيار ف ىناؾ عددًا ما  وجود ليذه السمسمة الجبمية، و 

التي تحمل جميعًا ذات االسـ، وىو ما أدى إلى اتفاؽ  
الطرفيف عمى تصحيح الغمط وتسوية األمر عف طريق 

 ـ".9113التحكيـ "معاىدة جديدة في عاـ 
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ما أسست عميو المحكمة الدائمة لمعدؿ  ىذاو         
ثر الغمط في الوضع القانوني لقضية أالدولي حكميا في 
ـ، حيث أدعت النرويج إف 9144عاـ جرينمند الشرقية 

عمى  الدانماركيةوزير خارجيتيا كاف يجيل امتداد السيادة 
كل جزيرة، وقالت المحكمة " إف تصريح الوزير بات 

ونيائي وغير مشروط" وأيد ذلؾ الرأي القاضي إنزيموتي 
في رأيو الممحق بحكـ المحكمة  باف كل غمط ال يجب 

ف حكومة ما أيل القبوؿ بف يكوف مقبواًل، وليس مف السأ
ف تجيل النتائج القانونية المترتبة عمى امتداد أيمكف 

 السيادة".
أيضًا إلى حكـ محكمة العدؿ الدولية  يشار ىناو         

في قضية السيادة عمى بعض مناطق الحدود بيف ىولندا 
ف أـ، الذي أكدت فيو ضرورة 9151وبمجيكا في عاـ 

ى يمكف النظر إليو يبمغ الغمط حد مف الجسامة حت
، األطراؼبوصفة مؤديًا إلى التأثير عمى إرادة أحد 

ف الخطاء الوثائقي ال يعد بالضرورة مفسدا أواعتبرت 
في  األطراؼرادة، وانو مف المتعيف البحث عنى نية لإل

ظل نصوص المعاىدة وفي ضوء الظروؼ المالبسة. 
كما ذىبت المحكمة في حكميا في قضية معبد برياه 

إلى القوؿ باف العنصر  Preah _ Vihearر فييا
األساسي في الغمط كعيب مف عيوب اإلرادة ىو معرفة 
مدى تأثيره عمى حقيقة االرتضاء، ثـ ذىبت بالقوؿ بأنو 
ال يجوز لمدولة إف تدفع بالغمط إذا كانت قد ساىمت 
بسموكيا في وقوعو، أو حيثما كاف يمكف توقعو، أو إذا 

طوي عمى تحذير مف إمكانية كانت الظروؼ المحيطة تن
 (. 9وقوعو)

ف الغمط كسبب مف أسباب أومما تقدـ يتضح           
البطالف لممعاىدة الدولية قد اعترؼ بو صراحة مف قبل 
المحاكـ الدولية، واف رفض تأسيس اإلحكاـ في تمؾ 
القضايا ال يعني إنكار المحكمة لمغمط كسبب يعيب 

                                                           
أنظر أكثر حوؿ تمؾ اإلحكاـ في موجز اإلحكاـ والفتاوى واألوامر ( (9

ـ ػ 9138الصادرة عف محكمة العدؿ الدولية مف عاـ 
. أنظر: د. 11ػ 99/13ػػ 93مـ المتحدة، ص.ـ،وثائق األ9119

ػػ دار النيضة  5إبراىيـ دمحم العناني ػػ القانوف الدولي العاـ ػػ ط
 .  942ـ ػػ ص.2995العربية القاىرة ػػ عاـ 

نما لصعوبة إثبات اإلرادة ويجعل المعاىدة باطمة،  وا 
 ه الغمط المدعى بو وتعذر إقامة األدلة القاطعة عمى وجود

 العيب الثاني : التدليس
 التدليس أو الخداع ىو استعماؿ الطرؽ 

مف قبل دولة ما بقصد حمل دولة اخرى االحتياطية  
بقصد إيقاع المتعاقد في غمط عمى إبراـ معاىدة دولية 

إلرادة ألنو يخمق في ذىف وىو يعيب ا ،يدفعو إلى التعاقد
المتعاقد غمطًا يخدعو يحممو عمى التعاقد فيو يعد مف 
حيث المبدأ عيب مف عيوب الرضا أما مف الناحية 
 العممية فمجاالت وقوع الدولة في التدليس نادرة لمغاية. 

وغالبًا ما يقترف التدليس بالغمط بل ِإف التدليس         
فيو الدولة المتعاقدة ال يعدو أف يكوف مجرد غمط تقع 

نتيجة مناورات أو أساليب أو تصريحات احتيالية 
تستخدميا دولة متعاقدة مع أخرى لمحصوؿ عمى رضاىا 
بالمعاىدة وىو رضا لـ يكف يتحقق بدوف ىذه األعماؿ 
االحتيالية لكف التدليس يتضمف باإلضافة إلى غمط 
ضحية التدليس تصرفًا غير مشروع مف المتعاقد اآلخر 

 (.2مثل بالخداع أو االحتياؿ)يت
ا لمفرؽ بيف الغمط والتدليس فقد رأت لجنة ونظرً         

القانوف الدولي عند إعداد مشروع اتفاقية فيينا لقانوف 
ف تفصل بيف الغمط أ ـ،9191 -9198المعاىدات لعاـ 

والغش وتخصص لكل منيا مادة مستقمة، وتوصمت 
ألف الغش ،مجنة إلى ىذا الحل بعد بحث مستفيض ال

عندما يحدث يدمر جذور االتفاؽ ويقوض أركاف الثقة، 
 عمى عكس الغمط التمقائي الذي يحدث بحسف نية.

ذا كاف القضاء قد  خذ بالتدليس أو الغش كسبب مف أوا 
أسباب بطالف المعاىدة، إال أف ذلؾ كاف محدودًا، ومف 
 ةأمثمة ذلؾ ما حكمت بو محكمة نورمبرج العسكري

ونخ المبـر بيف ألمانيا وفرنسا بخصوص اتفاؽ مي
ـ،حيث قضت المحكمة بأف 9148وبريطانيا عاـ 

ًا عند إبراـ ىذا يالحكومة األلمانية قد سمكت مسمكًا تدليس
نما ىدفيا األساسي  االتفاؽ، ولـ يكف في نيتيا احترامو، وا 
طمأنة بريطانيا وفرنسا حتى تتمكف مف ضـ إقميـ بوىيميا 

                                                           
ػػ مركز  9( أنظر: د.نادية دمحم سعيد النقيب ػػ القانوف الدولي العاـ ػػ ط(2

  .15.ـ ػػ ص2994الشرعبي لمطباعة والنشر تعزػػ
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ف تشيكوسموفاكيا، وقد استندت ومورافيا نتيجة فصميما م
المحكمة في حكميا عمى الوثائق الرسمية لمحكومة 
األلمانية التي تـ االستيالء عمييا بعد ىزيمة ألمانيا في 

 .  (9)ـ9135عاـ 
ومثاؿ آخر مع العدو الصييوني عند استيالء         

إسرائيل عمى منطقة "أـ الرشراش التي أصبحت اآلف 
ميج العقبة بعد توقيع اتفاقية اليدنة، ميناء ايالت" قرب خ

ثـ لجوؤىا إلى الخداع والتدليس لتمرير معاىدة الصمح 
ـ. ففي 9111بينيما وبيف مصر في عاـ 

ـ، وفي جزيرة رودس وقعت مصر اتفاقية 23/2/9131
اليدنة مع إسرائيل، ولكف إسرائيل قادت في 

ـ، عممية عسكرية أدت إلى استيالء عمى 99/4/9131
ف المادة السادسة مف أة المذكورة، عمى الرغـ مف المنطق

االتفاقية تنص صراحة عمى "عدـ جواز قياـ أي طرؼ 
بعمل عدائي ضد الطرؼ اآلخر، أو اختراؽ لخطوط 

موقعت مصر مع إسرائيل 9111اليدنة" وفي عاـ 
معاىدة صمح نصت في مادتيا الثانية عمى إف الحدود 

سرائيل ىي الحدو  د ذاتيا بيف مصر الدولية بيف مصر وا 
وفمسطيف تحت االنتداب. ورسـ في الخريطة المرفقة 
بالمعاىدة خط يصل رفح " عمى البحر المتوسط" برأس 
طابا "عمى خميج العقبة" بداًل مف الخط الذي يصل رفح 
بأـ الرشراش، فتكوف إسرائيل بذلؾ قد تعمدت التدليس 

وىما أف يكوف ليا وجود ػ لتحقيق غرضيف أساسييف
ني بعد وجودىا الفعمي في خميج العقبة بطوؿ ست قانو 

امياؿ مف طريق ميناء أيالت وطمس خط الحدود الدولية 
 .(2بيف مصر واألردف)

ويمكف لمدولة ضحية التدليس أف تحتج بالغمط أو         
ذا احتجت ، التدليس إِلبطاؿ رضاىا االلتزاـ بالمعاىدة  وا 

ساسيًا في رضاىا بالغمط فعمييا أف تثبت أنو كاف سببًا أ
                                                           

( أنظر: د.أحمد أسكندري ػػ  دمحم ناصر بو غزالة ػػ محاضرات في (9
القانوف الدولي العاـ ػػ  المدخل والمعاىدات الدولية ػػ بدوف طبعة ػػ 

 .989دار الفجر لمنشر والتوزيع ػػ القاىرة ػػ بدوف تاريخ ػػ ص.
أنظر: أنظر: د.عبد العزيز دمحم سرحاف ػػ الواليات المتحدة ( (2

ألمريكية ومشكمة الشرؽ األوسط في ضوء ميثاؽ وقرارات األمـ ا
المتحدة والقانوف الدولي ػػ مجمة العمـو القانونية واالقتصاد ػػ العدد 

 .92ـ ػػ ص.9112األوؿ ػػ لعاـ 

أما في حالة التدليس فال لزـو إلثبات ، االلتزاـ بالمعاىدة 
أف الغمط كاف سببًا أساسيًا في رضا الدولة االلتزاـ 
 بالمعاىدة ويكفي إثبات لجوء الطرؼ اآلخر إلى الطرؽ 

 (.4االحتيالية أو المخادعة)
" مف اتفاقية فينا لقانوف المعاىدات 31أجازت المادة "و 

لة التي تقع ضحية التدليس مف جانب الدولة األخرى لمدو 
أف تطمب ِإبطاؿ المعاىدات الدولية بشرط أف تكوف 
الطرؽ االحتياطية قد أثرت في الدولة وحممت الدولة 
عمى الدخوؿ في المعاىدة الدولية أي لو ال ىذه الطرؽ 

 االحتياطية لما ارتضت الدولة بالمعاىدة الدولية. 
الذي تمارسو دولة ما ضد دولة  ونخمص إلى أف الغش

أخرى مف اسباب عدـ التكافؤ في االتفاقيات الدولية  مما 
يجوز معو لمدولة التي وقع عمييا التدليس طمب إبطاؿ 

 .االتفاقيات التي شابيا تدليس ما
 فساد ممثل الدولةإالعيب الثالث: 

فساد إاستحدثت اتفاقية فيينا نصًا يتحدث عف         
عيب مف عيوب اإلرادة فقد  والدوؿ، بوصفإرادة ممثل 

إذا كاف تعبير الدولة عف عمى : " " 59المادة " نصت
ارتضائيا االلتزاـ بمعاىدة قد صدر نتيجة اإلفساد 
المباشر أو غير المباشر لممثمييا بواسطة دولة متفاوضة 

ف تستند إلى ىذا اإلفساد إلبطاؿ أأخرى، يجوز لمدولة 
 ." عاىدةارتضائيا االلتزاـ بالم

إيراد ىذا النص مف قبل لجنة القانوف الدولي في  وتـ
دورتيا األخيرة عند مناقشتيا قانوف المعاىدة سنة 

ـ، وقد كاف اعتبار إفساد ممثل الدولة سببًا 9199
منفصاًل إلبطاؿ ارتضاء الدولة االلتزاـ بالمعاىدة محل 
خالؼ بيف الدوؿ المشاركة، فرأى جانب معارض عدـ 

تفاقية نص خاص باإلفساد وطالبوا بحذؼ تضميف اال
ف اإلفساد ىو صورة مف صور الغش أالمادة عمى أساس 
وبذلؾ يكوف نص ، " مف االتفاقية 31يخضع لممادة "

ف أولكف أغمبية المجنة اعتبرت  ،اإلفساد تزيدًا ال مبرر لو
إفساد ممثل الدولة حالة خاصة ال تقع تحت حكـ الغش 

ي حالة اإلفساد يكوف ممثل أو التدليس وذلؾ ألنو ف
                                                           

( أنظر: د.دمحم يوسف عمواف ػػػ القانوف الدولي العاـ المقدمة (4
 . 259ػػ ص. ـ2991ػػ دار وائل لمنشر ػػ  4والمصادر ػػػ ط
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ف موقفو يتعارض مع مصالح دولتو، ولكنو أالدولة يعمـ ب
يتقاضى عف ذلؾ مقابل ما يحصل عميو، ويقـو بالتعبير 
عف الرضاء وااللتزاـ بالمعاىدة وىو يعمـ أنيا ضارة 
لمصالح دولتو ونافعة لمصالح الدولة األخرى. وىذا 

ا جعل لجنة يختمف عف مضموف الغش والتدليس وىذا م
القانوف الدولي تستقر في األخير إلى وضع حالة اإلفساد 

 (. 9في نص مستقل تمامًا عف النص المتعمق بالغش)
ولكف السؤاؿ يثار بمناسبة قياـ ممثمي الدولة        

الطرؼ في المفاوضات بتقديـ رشوة أو منافع مادية أو 
ا قاـ معنوية لمممثل الدولة األخرى وبناء عمى ىذه العطاي

بقبوؿ المعاىدة الدولية، فيل تستطيع الدولة االستناد إلى 
 التدليس لطمب ِإبطاؿ المعاىدة الدولية بسبب التدليس؟

المعروؼ أف التدليس عبارة عف تقديـ معمومات كاذبة   
تظمل الطرؼ اآلخر وتجعمو يعتقد خالؼ الشيء أي أف 

ولة يكوف بدوف وعي بينما في مثاؿ ىذا نجد أف ممثل الد
يعمـ تماـ العمـ أف المعاىدة الدولية ال تمبي مطامح دولتو 
إال أنو بالرغـ مف ذلؾ يقـو بالتوقيع عمى المعاىدة، 

" مف اتفاقية فينا لتجيز 59تالفيًا لذلؾ جاءت المادة "
ذا اكتشفت الدولة أف إلمدوؿ ِإبطاؿ المعاىدات الدولية 

 .ممثميا قد أفسد مف قبل ممثمي األطراؼ األخرى 
واألمثمة عمى حاالت اإلفساد ىي: فضيحة         

صفقات األسمحة التي باعتيا شركة "لوكييد" األمريكية 
إلى كل مف السويد وألمانيا، في بداية السبعينات مف 
القرف العشريف وراح ضحية تمؾ الفضيحة رئيس وزراء 

وحكـ عميو بالسجف لمدة عاميف ، الياباف السابق "أكيد" 
اء الصفقة والعمالت التي حصل عمييا مف بأنبعد كشف 

ورائيا كذلؾ صادفت ولي عيد السويد صعوبات بالغة 
ولكنو لـ يدخل السجف، واستقاؿ بعض الوزراء األلماف 
مف جرائيا. وعمى الرغـ مف إف ىذه الفضيحة تتعمق 

و ليس أنبعدد مف العقود الدولية، وليس بمعاىدة إال 
المعاىدات الدولية طالما ىناؾ ما يمنع مف انطباقيا عمى 

                                                           
 418أنظر: د.عمي إبراىيـ ػػ  القانوف الدولي العاـ ػػ ـ.س. ػػ ص. ( (9

 .411ػػ 

أف مبدأ إفساد الذمـ ىو واحد، والحصوؿ عمى المزايا 
 (. 2ممكف مف وراء التعاقد مع جيات أجنبية)

كذلؾ نجد حالة إفساد ممثل الدولة واضحة في         
اتفاقية تأجير ميناء عدف التي تـ عقدىا بيف الحكومة 

مبر عاـ اليمنية وبيف شركة موانئ دبي العالمية في نوف
ـ، والتي تضمنت شروط مجحفة وغير منصفة 2998

في حق اليمف، أدت إلى تدىور وتراجع القدرة التشغيمية 
عامًا  49لميناء عدف، فوفقًا لالتفاقية التي كانت مدتيا 

تقـو شركة موانئ دبي العالمية بتطوير الميناء وتأىيمو 
 ف ذلؾ لـ يحدث والدليل عمىأومده بأحدث اآلليات، إال 
ألف حاوية خالؿ العاـ  599ذلؾ أف الميناء كاف يستقل 

الذي سبق استالـ وتشغيل الميناء مف قبل شركة دبي 
العالمية، إال أف ىذه النسبة تراجعت حتى وصمت إلى 

ـ، إضافة إلى 2999ألف حاوية فقط خالؿ عاـ  949
" التي كانت تعمل في الميناء منذ BILتوقف خطوط "

ت لمسفف التي تتوقف لمتزويد عاـ، كخطوط ترانزي 25
بالوقود، كل ذلؾ أدى إلى تراجع دور ميناء عدف كميناء 
محوري في المنطقة، إضافة لمخسائر التي تكبدتيا اليمف 
نتيجة عدـ تشغيل الميناء وفقًا لألسس الصحية والمعموؿ 

ف تمؾ أإلى ذلؾ  أضفبيا في الموانئ العالمية األخر، 
ي يعد ميناء عدف منافس لو الشركة تدير ميناء دبي الذ

( ونظرًا لتمؾ 4بدرجة رئيسية في خط المالحة الدولي)
االختالالت في شروط االتفاقية وتنفيذىا قامت الحكومة 
اليمنية بإنياء االتفاقية بصورة منفردة، مما آثار خالفًا 
وجداًل واسعًا بيف الطرفيف، أدى إلى توصل الطرفيف عبر 

ء االتفاقية بطريقة ودية عاـ الوساطة التركية إلى إنيا

                                                           
( أنظر: د. حكمت شبر ػػ المعاىدات غير المشروعة في القانوف (2

ـ ػػ عمى الموقع  2995الدولي ػػ بحث في جريدة االتحاد ػػ لعاـ 
 NEWS &FILE :االلكتروني

=PAPER.PHP?NAME/WWW.ALITTHAD.COM 
( إلغاء اتفاقية تشغيل ميناء عدف وديًا ػػمقاؿ منشور عمى صحيفة (4

ـ ػػ 21/1/2992" بتاريخ 2295الثوري اليمنية ػػ العدد رقـ "
 .4ص.
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ـ، مع دفع الحكومة اليمنية مبمغ مالي لشركة 2992
 (9موانئ دبي العالمية)

ونخمص إلى أف إفساد ممثل الدولة أحد عيوب         
اإلرادة التي تجعل االتفاقية غير متكافئة وتأكد ذلؾ في 

 النصوص القانونية الدولية واألحكاـ القضائية . 
 : اإلكراهالعيب الرابع 

ىو ذلؾ الضغط الذي يمارسو أحد األطراؼ اإلكراه  
المتعاقدة بيدؼ خمق الخوؼ او الرىبة لدى المتعاقد 

وعبارة المكره ال قيمة ليا ألنيا ال تصدر عف  اآلخر، 
نما تصدر بقصد دفع أذى  رادة سميمة وا  قصد صحيح وا 
 عف قائميا وليذا قيل ِإف اإلكراه يعدـ اإلرادة وال يعيبيا

 فقط. 
واإلكراه قد يقع عمى ممثل الدولة أو عمى الدولة         

 نفسيا باستخداـ القوة أو بدونيا.
 :ـ اإلكراه الواقع عمى ممثل الدولة1

" مف اتفاقية فينا لقانوف 59أجازت المادة "        
المعاىدات لمدولة التي وقع ممثميا ضحية اإلكراه أف 

"ال يكوف  مى :حيث نصت عتطمب ِإبطاؿ المعاىدة 
لتعبير الدولة عف ارتضائيا االلتزاـ بمعاىدة دولية أي 

ذا صدر نتيجة أكراه ممثميا بأفعاؿ أو إاثر قانوني، 
 تيديدات موجية ضده".

والواقع أف ىذا الفرض ال يثور مف الناحية         
العممية إال بصدد االتفاقات الدولية ذات الشكل المبسط 

ولة إلكراه مادي أو معنوي يقوـ فحيثما يتعرض ممثل الد
تحت وطأتو بالتوقيع عمى ِإحدى االتفاقات الدولية في 
الشكل المبسط يكوف لمدولة أف تدفع ببطالف المعاىدة 

أما في حالة ، عمى أساس اإلكراه الذي وقع عمى مندوبيا
المعاىدات بالمعنى الدقيق التي يكوف مف المتعيف أف 

                                                           
مميوف دوالر .. اليمف تستمـ ميناء عدف مف شركة  21مقابل ( (9

موانئ دبي العالمية، مقاؿ منشور عمى موقع يمف بريس ػػ في يوـ 
ـ، موقع عمى شبكة المعمومات 2992سبتمبر  29افق جمعة المو 
، وكذا أنظر: إلغاء  < Yemen – press. Comالدولية : 

اتفاقية تأجير ميناء عدف لشركة موانئ دبي ػػ مقاؿ منشور عمى 
أغسطس ػػ موقع عمى  25صحيفة األىمي نت ػػ يـو السبت الموافق 

 . www.alahale.netشبكة المعمومات الدولية : 

يمكف اكتشاؼ اإلكراه تعرض عمى السمطات الداخمية ف
 (.2وعندما يكوف مف الميسور تفادي تطبيق المعاىدة)

 ـ اإلكراه الواقع عمى الدولة:7
واإلكراه الواقع عمى الدوؿ ِإما أف يكوف باستخداـ         

 القوة أو بدونيا وىذا ما سنتعرض لو في نقطتيف:
 : ِإكراه الدولة بالقوة المسمحةىاألول

 لدولي إكراه الدولة باستخداـ القوه في عالج الفقو ا        
نوف الدولي القافترتيف زمنيتيف متعاقدتيف أوليما  في عيد 

التقميدي والذي شيد وجود اتفاقيات الصمح بيف الدوؿ 
الميزومة والدوؿ المنتصرة حيث لـ ينادي أحد ببطالف 
المعاىدات مف ىذا الشكل وىذا ما أكده القضاء الدولي 

لرئيس التشيكوسموفاكي ىاشا الذي وقع ومف أمثمة ذلؾ ا
ـ، تحت تيديد النظاـ 9141سبتمبر سنة  21في 

اليتمري معاىدة تفرض الحماية األلمانية عمى إقميمي 
بوىيميا ومورافيا والتي تـ إلغائيا مف قبل الحكومة 
تشيكوسموفاكيا عمى أساس أنيا أبرمت تحت اإلكراه ولـ 

فئة واعترفت ألمانيا توافق عمييا إال في ظروؼ غير متكا
ـ، بعد توطيد العالقة مع 9114ببطالف ىذه المعاىدة 

تشيكوسموفاكيا حيث رتبت األثر القانوني الكامل 
"قضية  .ـ9895لمعاىدات السالـ المعقودة في عاـ 

ـ، "قضية ويمبمدوف والقضايا 9191المناطق الحرة" و
 (.4المتصمة بمدينة دانزغ الحرة)

قانوف الدولي المعاصر الذي حـر ل الظأما في         
استخداـ القوة في العالقات الدولية حسب ما أشارت إليو 

" بالقوؿ 52اتفاقية فينا لقانوف المعاىدات في المادة "
"تكوف المعاىدة باطمة إذا تـ التوصل إلى عقدىا بطريق 
التيديد أو استخداـ القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانوف 

يثاؽ األمـ المتحدة". ومف أمثمة المنصوص عمييا في م
ـ، عندما دخمت القوات 9184ذلؾ ما حدث في عاـ 

الييودية إلى لبناف وعمدت إلى محاصرة بيروت وفرضت 
عمييا حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا أجبرت ذلؾ الحكومة 

                                                           
( أنظر: د.صالح الديف عامر ػػػ مقدمة لدراسة القانوف الدولي العاـ ػػ (2

 . 259مرجع سابق ػػػ ص.
( أنظر: د.نادية دمحم سعيد النقيب ػػ القانوف الدولي العاـ ػػ ـ.س. ػػ (4

 .11ص.
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ـ، وقد تـ 9184مايو عاـ  91المبنانية عمى إبراـ اتفاؽ 
ميا انو باطل وتـ باإلكراه إلغائيا فيما بعد ألسباب عدة أى

 . ولـ يعبر عف اإلرادة الحقيقة لمشعب المبناني
( مف اتفاقية فينا 9")52ومف قراءة المادة "        

نستنتج أف اإلبطاؿ كاف عمى أساس مخالفة المعاىدة 
 لقاعدة أمره مف قواعد القانوف الدولي العاـ.

 حةالثاني : إكراه الدولة بدون استخدام القوة المسم
يثور التساؤؿ عما إذا كاف التيديد باستخداـ القوة       

أو استخداميا فعاًل الذي يترتب عميو بطالف المعاىدة 
يقتصر عمى القوة المسمحة كما ىو منصوص عميو في 
الفقرة الرابعة مف المادة الثانية مف الميثاؽ األمـ المتحدة 

حتى أو أنو يشمل كذلؾ الضغوط االقتصادية والسياسية و 
 .النفسية

ويرى البعض أف اإلكراه غير المسمح يجب أف يعامل     
معاممة التيديد باستخداـ القوة أو استخداميا وأف المعاىدة 
تكوف باطمة إذا تـ التوصل إلى عقدىا بيذا الطريق 
ويصف ىؤالء المعاىدات تمؾ بالمعاىدات غير 

ولذؾ سوى ميثاؽ حقوؽ وواجبات الدوؿ لسنة المتكافئة، 
 ـ بيف االكراه السياسي واالقتصادي 9113

ويرى فريق اخر عدـ االعتداد باإلكراه االقتصادي    
جرت مناقشات تتعمق إلبطاؿ المعاىدات  حيث 

بالموضوع في لجنة القانوف الدولي وكاف ذلؾ نتيجة 
لرغبة دوؿ العالـ الثالث توسيع مفيـو اإلكراه ليشمل 

تعتد اتفاقية فيينا واـ  الضغوط االقتصادية والسياسية
وىكذا بقت نظرية  ،52باإلكراه االقتصادي في المادة 

المعاىدات غير المتكافئة نظرية سياسية فيذه المعاىدات 
مثميا مثل عقود اإلذعاف فيي معاىدات بالمعنى القانوني 
الصحيح ينطبق عمييا مبدأ العقد شريعة المتعاقديف وال 

ضية وفي المراكز يؤثر عدـ المساواة في القوة التفاو 
االقتصادية أو عدـ التعادؿ في االلتزامات المتقابمة عمى 

                                                           
ـ، 9191" مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات 52( نصت المادة "(9

بطالنا مطمقًا إذا تـ إبراميا نتيجة عمى أف: "تعتبر المعاىدة باطمة 
التيديد باستخداـ القوة استخداميا بالمخالفة لمبادئ القانوف الدولي 

 الواردة في ميثاؽ األمـ المتحدة".

صحة المعاىدة فالضعف ال يرتقي إلى مرتبة العيب 
 (.2الذي يبطل المعاىدة)

 فإف ، ورغـ عدـ اعتداد اتفاقية فيينا باإلكراه االقتصادي   
ضغط دوؿ العالـ الثالث بتأييد الدوؿ االشتراكية عمى 

خذ بالمفيـو الواسع قد أدى إلى تحقيق أمريف المؤتمر لأل
 عمى قدر كبير مف األىمية:

" لـ 52األوؿ: إف النص الذي اقره المؤتمر في المادة "
يكتفي باإلحالة إلى ميثاؽ األمـ المتحدة كما كاف الشأف 

" 31في مشروع لجنة القانوف الدولي في نص المادة "
واردة في ميثاؽ ولكنو تحدث عف مبادئ القانوف الدولي ال

 (.4األمـ المتحدة)
الثاني: أقر المؤتمر إعالنا لحظر اإلكراه العسكري        

أو السياسي أو االقتصادي عند إبراـ االتفاقيات، وأذاف 
فيو المجوء إلى كل أشكاؿ الضغط، سواء كاف ضغطًا 
عسكريًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا واعتبر ىذا اإلعالف 

وانو قد يميد ، قة الختامية لممؤتمربمثابة جزء مف الوثي
السبيل إلى نشوء قاعدة عرفية، وقد يكوف أساسًا في 
المستقبل لصياغة قاعدة اتفاقية تجعل الضغط السياسي 

ألنو يفترض ، (3أو االقتصادي سببًا لبطالف المعاىدات)
أف تكوف العبرة بالنتيجة وليس بالوسيمة ألف النتيجة ىي 

ء كاف ذلؾ عف طريق استخداـ ارة سو يىالؾ الدوؿ الفق
القوة المسمحة أو استخداـ وسائل الضغط االقتصادي 

 لتجويع تمؾ الدوؿ.
وىناؾ مثاؿ أكثر داللة وحداثة عمى استخداـ         

وىي  ،اإلكراه بكل صوره العسكرية واالقتصادية والسياسية
االتفاقيات التي عقدتيا العراؽ مع الواليات المتحدة 

                                                           
( أنظر: د.دمحم يوسف عمواف ػػ القانوف الدولي العاـ المقدمة (2

 . 215ػػ213والمصادر ػػ مرجع سابق ػػ ص.
ارة إلى مبادئ القانوف الدولي المدرجة في ( ولألىمية البد مف اإلش(4

الميثاؽ يقصد بيا حشد كل القواعد القانونية التي يحتوي 
عميياالميثاؽ، تمؾ التي تـ تأسيسيا مف قبل صياغتو، مثل تحريـ 
الحرب التي نص عمييا ميثاؽ برياف كميوج وقواعد المساواة وعدـ 

 التدخل في الشئوف الداخمية لمدوؿ،.  
مصطفى كامل ياسيف ػػ مسائل مختارة مف قانوف المعاىدات  ( أنظر:(3

ػػ دراسات في القانوف الدولي ػػ الجمعية المصرية لمقانوف الدولي ػػ 
 .951ـ ػػ ص. 9119المجمد الثاني ػػ القاىرة ػػ لعاـ 
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اتفاقية انسحاب القوات األمريكية مف  اءو األمريكية، س
العراؽ وتنظيـ أنشطتيا فيو، أو اتفاقية الصداقة والتعاوف 

ـ، حيث 2998بيف البمديف والتي تـ عقدىا في عاـ 
ـ، بعد 2991دخمت كل مف االتفاقيتيف حيز التنفيذ عاـ 

 (. 9تبادؿ الوثائق الدستورية بيف البمديف)
ص ومواد تمؾ االتفاقيات فإذا ما تفحصنا نصو         

" نجد 2،3،1،1،92،91،22،23،49وخاصة المواد "
بأنيا تناؿ مف سيادة العراؽ في الحاضر وفي 

(. كما إف تمؾ المواد كانت مدار خالؼ في 2المستقبل)
 البرلماف العراقي حيث أكدت الكتمة البرلمانية المعارضة

مـ كما إف العراؽ ما تزاؿ تحت وصاية األ عدـ التكافؤ،
المتحدة بموجب الفصل السابع مف ميثاقيا ومازالت 
سيادتو غير مكتممة نتيجة استمرار وجود قوات االحتالؿ 
عمى أرضة. وباف المفاوضات مازالت متوقفة، عند أربع 
نقاط أساسية يحاوؿ المفاوض العراقي تضمينيا في 
المسودة النيائية لالتفاقية، ىذه النقاط األربع تخص 

نونية لمجنود األمريكييف وجدولة االنسحاب الحصانة القا
األمريكي مف العراؽ، وعدد القواعد العسكرية التي 
ستحتفظ بيا واشنطف عقب االنسحاب وأماكف انتشارىا، 
فضاًل عف عدـ وجود وصاية لمقضاء العراقي عمى 

 المعتقميف في السجوف األمريكية داخل العراؽ.
اف عمى تمؾ وعمى الرغـ مف مصادقة البرلم        

تمؾ االتفاقيات قد فرضت عمى  بأف  االتفاقيات نجد
ف المصادقة أالعراؽ حكومة وشعب بقوة االحتالؿ وب

لعدـ  عمييا ال تجعل منيا اتفاقيات مشروعة وقانونية،

                                                           
( أنظر: د.عمي ىادي حميد الشكراوي ػػ اتفاقي العراؽ والواليات (9

في مدى التكافؤ وعالقتيما بإنياء تطبيق  المتحدة األمريكية ػػ دراسة
الفصل السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ػػ كمية القانوف جامعة بابل ػػ 

 بحث منشور عمى شبكة المعمومات الدولية:
www.uobabyIon.edu.iq 

ط أمف ( كما نالحظ أف ديباجة تمؾ االتفاقية التي جاء فييا "إف رب(2
العراؽ باألمف الدولي عامة وبأمف أمريكا خاصة، وبأف التعاوف بيف 
البمديف مبنى عمى أساس االحتراـ الكامل لسيادة كل منيما، وفق 
أىداؼ ومبادئ األمـ المتحدة، يعد نص نظري مجرد واليدؼ منو 
أصباغ الشرعية عمى االتفاؽ ، أنظر: بالتفصيل ما جاء في تمؾ 

 دي ػػ نفس المرجع.المواد. د.عمي ىا

ف الواليات أكذلؾ يتضح  توافر االرادة الحرة لدى العراؽ،
المتحدة األمريكية تيدؼ مف عقد تمؾ االتفاقيات مع 

ف تجعل وجودىا شرعيًا وقانونيًا وفقًا أالحكومة العراقية ب
لتمؾ االتفاقيات، بداًل مف االحتالؿ العسكري المباشر 

ف تفرض سيطرتيا وأف تمنح الحصانة أبقواتيا المسمحة، و 
لجنودىا في العراؽ وفقًا لنصوص تمؾ االتفاقية، 
وا عطائيا األولوية في شراء األسمحة والمعدات العسكرية 

قامة المشاريع االقتصادية والتنموية وغير تمؾ مف و  ا 
الشروط التي ال نزاؿ نجيميا بسبب سرية بنود تمؾ 
االتفاقية، كل ذلؾ يجعل منيا معاىدات غير متوازنة في 

 (.4الحقوؽ والواجبات التي يمكف أف تمنح ألطرافيا)
وعند تطبيق المعايير التي تـ ذكرىا وما جاءت         

ف تمؾ االتفاقيات أيينا لقانوف المعاىدات نجد بو اتفاقية ف
تعد مثاؿ واضح لالتفاقيات غير المتكافئة التي تـ عقد 
تحت تأثير وضغط اإلكراه العسكري واالقتصادي 
والسياسي، ولعل ابرز معايير عدـ التكافؤ في تمؾ 

استمرار تواجد القوات األمريكية والقوات االتفاقيات 
ؽ وتضميف االتفاقية نصا يعطي متعددة الجنسية في العرا

 أمريكا التدخل في الشؤوف الداخمية لمعراؽ.
ولذلؾ فإف حق العراؽ في إنياء أو تعديل تمؾ          

 52االتفاقيات مازاؿ قائمًا، وفقًا لما جاء في نص المادة "
متى ما أردت  ، " مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات54،

عمااًل إ إلرادة الحقيقة وكذا ىي ذلؾ ومتى ما توافرت ليا ا
ممبدأ القانوني والشرعي وىو " ما أسس عمى باطل فيو ل

 باطل".
حكاـ البطالف التي أوردتيا اتفاقية أف أوالباحثة ترى    

" يمكف االستناد إلييا في إلغاء 54، 52فيينا في المواد "
أو تعديل كثير مف االتفاقيات غير المتكافئة، وخاصة 

التي يتـ عقدىا بيف الدوؿ الكبرى والدوؿ  تمؾ االتفاقيات
النامية ػػ العالـ الثالث ػػ والتي يشكل عنصر الضغط 

                                                           
( أنظر: د.صالح جبير البصيصي ػػ نظرة قانونية في االتفاقية (4

العراقية األمريكية ػػ باحث في مركز الفرات لمتنمية والدراسات 
االستراتيجية ػػ مقاؿ في لمركز اإلماـ الشيرازي لمدراسات والبحوث ػػ 
عمى شبكة المعمومات موقع : 

Shrsc.com/articles/168.htm  

http://www.uobaby/
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السياسي واالقتصادي جانبًا ىامًا في إذعاف ىذه الدوؿ 
، وبالتالي فمف حق الدوؿ النامية االستناد ليذه إلبراميا

النظرية إلبطاؿ االعراؼ واالتفاقيات التي أبرمت أو 
 اه.تكونت باإلكر 

 :المطمب الثاني
 األثر القانوني لممعاىدات الدولية غير المتكافئة.

األصل ىو أف تعقد الدوؿ فيما بينيا         
في المراكز التعاقدية وفي  اتفاقيات متكافئة

االلتزامات واالمتيازات، في الحقوؽ والواجبات 
 عنيا. والمتمخض
غير الوبعكس ما تقدـ، تكوف االتفاقيات         

تكافئة منطوية عمى انعداـ التوازف بيف المراكز م
التعاقدية، وعمى قدر معيف مف الغبف، وعدـ العدالة، 
وقد يمتد تأثيرىا السمبي إلى الحد مف حرية الدولة 

 .الطرؼ األضعف في التصرؼ
 المتكافئةولنتذكر ىنا المعاىدات واالتفاقيات غير        

جنبية، وقد استخدـ التي كاف جوىرىا نظاـ االمتيازات األ
ىذا النظاـ كذريعة يخفي ورائو ىدؼ  التمييد لالستعمار 
بمختمف أشكالو وأنواعو، أو اإلبقاء عميو، واستغالؿ 

 بعض الدوؿ الضعيفة مف قبل الدوؿ الكبرى. 
إف االتفاقيات غير المتكافئة تشكل انتياكا         

صريحا لميثاؽ األمـ المتحدة بسبب ما تقـو عميو مف 
انعداـ التكافؤ بيف التزامات الطرفيف، مما يسبب لمشعوب 
التي ترى حقوقيا ومصالحيا قد ىضمت في ىذه 
االتفاقيات شعورا بالغضب والكراىية فتؤدي بذلؾ إلى 

 تيديد السمـ العالمي. 
االتفاقيات التي تتضمف شروطًا فييا اعتداء كما أف    

اقية غير صارخ عمى الحقوؽ األساسية ألي دولة تعد اتف
ألنيا تكوف منافية لحسف األخالؽ ولممبادئ ، مشروعة 

اإلنسانية العامة والتي تعد وفقًا لمفقو الدولي قواعد دولية 
 آمرة.
وبما أف بعض االتفاقيات غير المتكافئة قد يكوف    

موضوعيا مخالفًا لقاعدة دولية فإننا سوؼ نبحث في ىذا 
في مجاؿ المعاىدات مفيـو تمؾ القواعد الدولية وسمطاتيا 

غير المتكافئة، أواًل. إضافة إلى ذلؾ سوؼ يتـ التطرؽ 

إلى أثر نظرية الظروؼ عمى المعاىدات غير المتكافئة، وىذا 
 ثانيًا.
القواعد الدولية وسمطاتيا في مجال المعاىدات  :أواًل 

 غير المتكافئة
ا في مجاؿ ميمً ا ـ منعطفً 9191لقد شكل عاـ         

القواعد الدولية اآلمرة في النظاـ القانوني  األخذ بنظرية
ف كاف مستقر أف قواعد القانوف الدولي تعد أالدولي، فبعد 

متساوية في قيمتيا القانونية وقوتيا اإللزامية، جاء مؤتمر 
ـ، وبعد مناقشة 9191ـ و 9198فيينا في دورتيو عامي 

المشروع الذي أعدتو لجنة القانوف الدولي، ليضع نوعًا 
وبيف لتدرج، ويقيـ نوعًا مف التفرقة بيف القواعد اآلمرة مف ا

 .  غيرىا مف القواعد القانونية الدولية
 (:1التعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي) 

 ماىية القواعد الدولية: -1
 يقصد بالقاعدة اآلمرة مف القواعد العامة لمقانوف         

المجتمع الدولي الدولي القاعدة المعترؼ بيا مف قبل 
ككل عمى أنيا قاعػدة ال يجوز اإلخالؿ بيا، أو االتفاؽ 
عمى مخالفتيا، ال يمكف تعديميا إال بقاعدة الحقة مف 

قاعدة ي القواعد العامة لمقانوف الدولي ليا ذات الطابع، أ
 آمرة أخرى.

ولذلؾ نجد أف اتفاقية فيينا قد جعمت البطالف جزاء 
اعد اآلمرة، إال أنيا ميزت في يترتب عمي مخالفة تمؾ القو 

" 93" والمادة "54ىذا الصدد بيف مخالفة نص المادة "
السالفتيف فالبطالف الذي ينجـ عف تنازع مع قاعدة آمرة 

" بطالف عاـ يصيب 54قائمة حيف عقد المعاىدة "
االتفاقية كميا حتى ما ورد فييا مف أحكاـ ال تتنازع مع 

ختمف في حاؿ ظيور ف األمر يأالقواعد اآلمرة. إال 
"، حيث يترتب عمى ظيور 93قاعدة آمرة بموجب المادة "

قاعدة دولية آمرة تتعارض مع معاىدة سبق عقدىا 
بطالف جزئي فتبقى اآلثار التي تولدت عمى تمؾ االتفاقية 
صحيحة، والبطالف ال يرد عمى االتفاقيات في مجموعيا، 

نما ينصرؼ إلى النصوص التي تتعارض مع القاعو  دة ا 

                                                           
" مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات لعاـ 54( أنظر: المادة "(9

 ـ.9191
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(، وىذا يصدؽ عمى ميثاؽ األمـ 9اآلمرة الجديدة)
 المتحدة.

وبناء عمى ما تـ ذكره حوؿ أىمية مشروعية 
االتفاقيات الدولية وعدـ مخالفتيا لمقاعدة اآلمرة التي 

قرىا الفقو الدولي، تبقى لنا أأكدت عمييا اتفاقية فيينا و 
اإلجابة عمى تساؤؿ ىاـ وىو ىل ىناؾ عالقة بيف 

اآلمرة واالتفاقيات غير المتكافئة؟ وىل ىناؾ أثر القواعد 
 لمقاعدة اآلمرة في إبطاؿ تمؾ االتفاقيات؟ 

إف االتفاقيات غير  ال بد مف التوضيحفي البدء 
ف طبيعة تمؾ أل ،المتكافئة تعد اتفاقيات غير مشروعة

المعاىدات تقـو عمى إىدار مبدأ المساواة في السيادة بيف 
ر المصير وتكريس األوضاع الدوؿ، وا غفاؿ حق تقري

االستعمارية، كل ذلؾ يجعل سببيا غير مشروع، إذ إف 
أىمية موضوع االتفاقية ذاتو ال يقل أىمية عف بقية 
الشروط الموضوعة األخرى في تقرير مدى صحة 
االتفاقية، ولذاؾ لكي يكوف موضوع المعاىدة مشروع 

 يتعارض مع قاعدة آمرة مف قواعد القانوف أالينبغي 
 (.2لدولي)ا

تؤيدىا و وىذا ما أكدت عميو الدوؿ النامية 
الدوؿ الشرقية ثناء مناقشة لجنة القانوف الدولي لمقواعد 
اآلمرة باف تمؾ القواعد تشمل حق تقرير المصير وعدـ 
التدخل في الشئوف الداخمية ومنع استعماؿ القوة أو 
التيديد بيا والمساواة بيف الدوؿ في السيادة، وعمى ىذا 

ساس فإف أي معاىدة تتعارض مع تمؾ المبادئ تعتبر األ
ف وجد فييا عنصر  باطمة لمخالفتيا لمقواعد اآلمرة حتى وا 

 (.4التكافؤ)
ثناء مناقشة أولقد عبر تونكيف عف ىذا المعنى 

القواعد اآلمرة في لجنة القانوف الدولي بقولة: إف مجرد 
                                                           

( أنظر: د.صالح الديف عامر ػػػ مقدمة لدراسة القانوف الدولي العاـ ػػ (9
 .925ـ.س ػػػ ص.

( أنظر: د.خميل إسماعيل الحديثي ػػ االتفاقيات غير المتكافئة (2
 .   422المعقودة في وقت السمـ ػػ ـ. س ػػ ص.

( أنظر: أحمد صادؽ القشيري ػػ قانوف المعاىدات الدولية بيف الثبات (4
والتغير ػػ عمى ضوء مشروع لجنة القانوف الدولي والدورة األولى 

ػػ الجمعية المصرية 9لمؤتمر فيينا ػػ دراسات في القانوف الدولي ػػ ـ
 .991ـ ػػ ص.9191لمقانوف الدولي لعاـ 

 النص عمى القواعد اآلمرة سيشمل بالضرورة المعاىدات
غير المتكافئة التي كاف وجودىا ذا أىمية خاصة لمدوؿ 

ف تمؾ المعاىدات تتعارض أحديثة االستقالؿ، باعتبار 
 . ةصراحة مع القواعد اآلمر 

كما عبر عف ىذا االتجاه مندوب االتحاد 
السوفيتي لدى المجنة السادسة لمجمعية العامة عندما قرر 

العامة في ضرورة احتواء القواعد اآلمرة عمى المبادئ 
وأضاؼ انو يجب ، كالسيادة والمساوة بيف الدوؿ  الميثاؽ

اعتبار المعاىدات المختمفة لممستعمريف الجدد باطمو، 
حيث أنيا غير متكافئة وال تتفق مع مبدأ المساواة في 

 (.3السيادة بيف الدوؿ)
القوؿ في األخير إف القواعد اآلمرة  فولذلؾ يمك        
بنظرية االتفاقيات غير المتكافئة،  لصق المبادئأتعد مف 

واف القوؿ بوجود قاعدة آمرة في القانوف الدولي يستتبع 
تمؾ أف بالضرورة بطالف االتفاقيات غير المتكافئة، ذلؾ 

االتفاقيات بما تنطوي عميو مف اعتداء عمى سيادة بعض 
الدوؿ الصغيرة ػػ التي ىي في الغالب ضحيتيا ػػ وانتقاص 

ستغالليا، وما يترتب عمى ذلؾ مف حيف مف استقالليا وا
وغبف يثقل كاىميا يؤدي إلى إنكار العدالة وطمس لكل 
قيمة تبادلية في شروطيا يعد خرقًا لممبادئ األساسية 
التي استقرت في ضمير الجماعة الدولية والتي ُتمثل في 

 (.5القواعد اآلمرة)
 " مف اتفاقية فيينا19"، "93وبالرجوع إلى نص المادتيف "

يتأكد استحالة تطبيق اتفاقيات الصمح غير المتكافئة 
والتي تتضمف تنازالت إقميمية أو حقوقًا إقميمية، لبطالف 
ىذه االتفاقيات بسبب مخالفتيا لقاعدة تحـر استعماؿ 
القوة في العالقات الدولية أو التيديد بيا ػػ كما وىو 

                                                           
ػػ المعاىدات غير المتكافئة في ( أنظر: د.عصاـ صادؽ رمضاف (3

القانوف الدولي ػػ بدوف طبعة ػػ دار النيضة العربية، القاىرة ػػ لعاـ 
 .48ـ ػػ ص.9118

( أنظر: د.خميل إسماعيل الحديثي ػػ االتفاقيات غير المتكافئة (5
 .422المعقودة في وقت السمـ ػػ ـ. س ػػ ص.
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الوضع في الشرؽ األوسط ػػ وىي قاعدة آمرة ليا طابع 
 (.  9قواعد الدستورية في القانوف الدولي)ال

 أمثمة تطبيقية: -2

خير مثاؿ عمى االتفاقيات غير المتكافئة التي 
تتضمف تنازالت إقميمية وتعد مخالفة لقاعدة دولية 
آمرة اتفاقية الخضوع التي عقدتيا دولة فمسطيف مع 

ـ، في 9114سبتمبر  94دولة العدو اإلسرائيمي في 
( تحت 2رض مقابل السالـ)واشنطف عمى أساس األ

األمريكي واألوربي، والتي مف  الضغط واإلكراه
خالليا تـ مصادرة األراضي الفمسطينية وا عطائيا 

                                                           
ة التي تتعارض مع آثار بطالف المعاىد" 19المادة "( أنظر: نص (9

 قاعدة آمرة مف القواعد العامة لمقانوف الدولي:
" 54في حالة المعاىدة التي تعتبر باطمة بموجب المادة " -9

 يكوف عمى األطراؼ:
إلى فيو )أ( أف تزيل بقدر اإلمكاف أثار أي تصرؼ تـ االستناد 

مقانوف قواعد العامة لأي نص يتعارض مػع قاعدة آمرة مف ال
 ؛الدولي

ب( أف تجعل عالقاتيا المتبادلة متفقة مع القاعدة اآلمرة مف )
 القواعد العامة لمقانوف الدولي.

في حالة المعاىدة التي تصبح باطمة ومنقضية وفقًا لممادة  -2
 " يترتب عمى انقضاء المعاىدة:93"

 )أ( تحمل األطراؼ مف أي التزاـ باستمرار تنفيذ المعاىدة؛
أو التزاـ أو مركز قانوني  )ب( عدـ التأثير في أي حق

لألطراؼ نشأ مف تنفيذ المعاىدة قبل انقضائيا، ويكوف مف 
الممكف االستمرار في صيانػة ىػذه الحقوؽ وااللتزامات 
والمراكػز وذلؾ بالقدر الذي ال يتعارض مع قاعدة آمرة أو 

 القواعد العامة لمقانوف الدولي.
فاقية أوسمو في ـ، تـ توقيع ات9114سبتمبر  94( أنظر: في (2

واشنطف عمى أساس األرض مقابل السالـ، حيث تنص اتفاقية 
إعالف المبادئ عمى إجراء مفاوضات لالنسحاب اإلسرائيمي مف 
الضفة الغربية وغزة عمى مرحمتيف: الموافقة عمى تمكييف 
الفمسطينييف مف الحكـ الذاتي في قطاع غزة ومدينة أريحا أواًل ومف 

المفاوضات في مدف ومناطق أخرى في  ثـ وعف طريق استمرار
الضفة الغربية غير التي يستوطنيا ييود وحتى يومنا ىذا لـ تتـ أي 
مفاوضات حقيقة يتـ مف خالليا تمكييف الفمسطينييف وفقًا لالتفاقية 
عمى مناطق أخرى في الضفة الغربية. بل أف التوسع في بناء 

كثر المناطق في المستوطنات مف قبل الكياف اإلسرائيمي قد شمل أ
الضفة الغربية وىو ما يعد مخالفة لما تـ االتفاؽ عميو. وانتياكًا 

 لقواعد القانوف الدولي وتحديًا لممجتمع الدولي.

قامة سالـ  لمكياف اإلسرائيمي بحجة إنياء النزاع وا 
زائف، كما تـ مف خالليا حرماف الشعب الفمسطيني 
مف حقو في تقرير مصيره، وبما أف تمؾ االتفاقية تـ 

ميا تحت االحتالؿ العسكري، فقد نتج عنيا إبرا
لحقوؽ الشعب الفمسطيني وتقرير أوضاع  ةمصادر 

إقميمية مخالفة لممبادئ العامة في القانوف الدولي 
التي أكدت عمييا المواثيق الدولية وأىميا ميثاؽ 
األمـ المتحدة، وكذا ما نصت عميو معاىدة فيينا 

" منيا 54"ـ، المادة 9191لقانوف المعاىدات لعاـ 
 )انعداـ نشأة إسرائيل في القانوف الدولي العاـ(.

ف القاعدة األساسية في القانوف الدولي أف أوبما         
معاىدة الصمح ال يمكف أف تكوف وسيمة الكتساب 
األقاليـ، نتيجة الستخداـ القوة أو التيديد بيا في 

" مف ميثاؽ األمـ 2/3العالقات الدولية المادة "
(. فإف ما جاءت بو اتفاقية الصمح بيف دولة 4المتحدة)

فمسطيف مع الكياف اإلسرائيمي تعد مخالفة لمبادئ ميثاؽ 
األمـ المتحدة وتتعارض مع االلتزامات والقرارات الصادرة 
عف األمـ المتحدة، وىي كثيرة جدًا ومنيا إلغاء قرار 
 االتقسيـ وطرد الكياف الصييوني مف األمـ المتحدة ألني

شرطًا مف  تولة محبة لمسالـ، أي أنيا فقدليست د
شروط العضوية في األمـ المتحدة، كما أف تمؾ 
المعاىدات تخالف مبدأ تحريـ االستيالء عمى أراضي 
الغير بالقوة وىو مبدأ عاـ وقاعدة آمرة مف قواعد القانوف 
الدولي العاـ، ال يجوز مخالفتيا مف قبل أشخاص وآليات 

 (.3اؼ العالقة الدولية ذاتيا)القانوف العاـ وحتى أطر 
ف ىذه القواعد وضعت مف أجل ويعود ذلؾ أل        

مصمحة اإلنسانية قاطبة، وبذلؾ فإف كل معاىدة ثنائية 
أو متعددة األطراؼ تتضمف اإلخالؿ بأي منيا تكوف 

فييا غير  األطراؼباطمة بطالنًا مطمقًا وتكوف الدوؿ 

                                                           
( أنظر: د.السيد مصطفى أبو خير ػػ اتفاقيات السالـ مع الكياف (4

ـ ػػ مقاؿ منشور 91/99/2992الصييوني رؤية قانونية ػػ تاريخ 
ومات موقع: عمى شبكة المعم

almersyoon.com/permalink/42207.html   
 ( نفس المرجع.(3
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دولية، أو سمطة  ممزمة باحتراميا، وال يمكف ألي محكمة
 تحكيـ إف تقـو بتطبيقيا. 

ثانيًا: أثر نظرية الظروف عمى المعاىدات غير 
 (1المتكافئة)

 ماىية الظروف الجوىرية المؤثرة:-أ
 مفيوم التغير الجوىري بالظروف: -1

تبـر المعاىدات في ظل ظروؼ واقعية معينة قد تتغير 
لعرفي تبقى ووفقًا لمقانوف الدولي ا،أثناء تنفيذ المعاىدة 

المعاىدة ممزمة ما بقيت الظروؼ الواقعية التي أبرمت 
أما إذا تغيرت ىذه الظروؼ بشكل  ،في ظميا عمى حاليا

أساسي فإف لمطرؼ المتضرر االحتجاج بيذا التغير في 
 ،الظروؼ كأساس لالنسحاب مف المعاىدة أو النقضائيا
عمى وىذا االستثناء عمى مبدأ القوة اإللزامية لممعاىدة و 

وجوب تنفيذ المعاىدات بحسف النية مقبوؿ عمومًا مف 
 .طويل الفقو منذ زمف

 موقف الفقو من التغير الجوىري بالظروف: -7
رى أنصار المدرسة العقدية أنو يوجد في كل ي       

معاىدة بند أو شرط ضمني يفترض بقاء األشياء عمى 
ذا وقع تغير جوىري في الظروؼ التي كانت  ،حاليا وا 
ئدة عند عقد المعاىدة يجوز لمدوؿ األطراؼ االحتجاج سا

بيذا التغير كأساس النقضائيا أو االنسحاب منيا أو 
إليقاؼ العمل بيا، وقد عرؼ ىذا البند أو الشرط باسـ 
شرط بقاء الشيء عمى حالو وىو شرط تنصرؼ إليو 
اإلرادة الضمنية ألطراؼ المعاىدة دوف الحاجة ألف يرد 

فييا، وعيب وجية النظر ىذه تكمف  النص عميو صراحة
رادة األطراؼ إلى عدـ تضميف إفي صعوبة إثبات اتجاه 
 ىذا الشرط في المعاىدة.

أما أنصار المدرسة الموضوعية فيروف أف التغير في 
الظروؼ يفقد المعاىدة أساس وجودىا وليذا فيـ 
يرفضوف اعتبار شرط بقاء األوضاع عمى حاليا مف قبيل 

اقية الضمنية إلنياء المعاىدة ويروف أف األسباب االتف
أطراؼ  إرادة ىذا الشرط ينطبق بصرؼ النظر عف

المعاىدة ألنو بمثابة قاعدة عامة موضوعية أو عرفية 
                                                           

ػػ ـ.س ػػ  9(أنظر: د.نادية دمحم سعيد النقيب ػػ القانوف الدولي العاـ ػػ ط(9
 .998ػػ  999ص.

ىدفيا عدـ الفصل بيف القانوف والحياة االجتماعية فكما 
أف القانوف انعكاس لمحاجات االجتماعية وىو يتطور مع 

ة بدورىا البد وأف تتأثر ِإذا تطور ىذه الحاجات فالمعاىد
أصبح مضمونيا ال يعكس الحقائق االجتماعية الجديدة 

 التي تظير أثناء تنفيذىا.
" النظرية 92نا فقد أحاطت المادة "ييأما موقف اتفاقية ف

بكثير مف الضوابط التي تجعل مف الصعوبة بمكاف 
االحتجاج بيا كأساس النقضاء أو إيقاؼ أو االنسحاب 

حيث اشترطت الفقرة األولى مف المادة  ،دةمف المعاى
لجواز االعتداد بالتغيير في الظروؼ شرطيف َأحدىما 

أف يكوف التغيير في الظروؼ التي ويتمثل في موضوعي
أبرمت المعاىدة في ظميا جوىريًا أي مف شأنو أف يعدؿ 
بصورة جذرية في مدى االلتزامات التي مازاؿ مف الواجب 

اىدة، أما ثانييما فيو شخصي أو القياـ بيا بموجب المع
ذاتي ويتمثل في عدـ توقع أطراؼ المعاىدة لمتغير في 
الظروؼ وأف يكوف وجود ىذه الظروؼ سببًا رئيسيًا 
لرضا األطراؼ بااللتزاـ بالمعاىدة، وبمعنى آخر البد مف 
أف يتوقع أطراؼ المعاىدة استمرار الظروؼ التي كانت 

الظروؼ بحيث يثبت سائدة عند عقدىا وأف تكوف تمؾ 
أف األطراؼ ما كانوا ليعقدوىا لو كانت الظروؼ الجديدة 
متوقعو منيـ وقت عقدىا ويرد عمى ما تقدـ قيد يمنع مع 

 توفر الشرطيف االحتجاج بالنظرية وذلؾ في حالتيف:
 المعاىدات المنشئة لمحدود. ػػ9
ػ إذا كاف التغير الجوىري في الظروؼ ناتجًا عف ػ2

الذي يتمسؾ بو ِإما بالتزاـ يقع عميو في  ِإخالؿ الطرؼ
ظل المعاىدة أو بأي التزاـ دولي آخر نحو أي طرؼ في 

 المعاىدة.
وتجدر اإلشارة إلى أف ىذا النص كاف محل 
انتقاد بعض الفقياء حيث أف عبارة تنشئ الحدود ال 
تنصرؼ ىنا إلى المعاىدات التي ترسـ الحدود فقط بل 

تتضمف تنازالت عف اإلقميـ  أيضًا إلى المعاىدات التي
أيضًا، وأف تبرير الجنة في مذىبيا ىذا مستمد مف 
ضرورات إحالؿ االستقرار في العالقات الدولية، واف 
معظـ الفقياء يوافقوف عميو، وىو تبرير مرفوض واف 
اغمب ىؤالء الفقياء ينتموف إلى دوؿ ساىمت في عقد 
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رست المعاىدات االستعمارية وىي المعاىدات التي أ
الحدود في كثير مف مناطق بدوف رغبة سكانيا 
األصمييف، وىو يتعارض مع حق تقرير المصير، كما 
سيؤدي إلى تحصيف االتفاقات المترتبة لقياـ القواعد 
والتسييالت العسكرية التي كثيرًا ما تكره الدوؿ المستقمة 
حديثًا عمى كفالتيا لممستعمر التاريخي، كذلؾ أف القيد 

الفقرة يعد نفيًا لممبدأ األصمي ألف معظـ الوارد في 
المعاىدات التي تتعمق بالمبدأ أنما ىي مف معاىدات 

 الحدود.
 ـ موقف القضاء في نظرية التغير الجوىري في الظروف: 1

في ىذا السياؽ نجد أف القضاء الدولي قد 
اعتمد ما جاءت بو اتفاقية فيينا حيث أوضحت محكمة 

يير الجوىري في الظروؼ التي العدؿ الدولية مفيـو التغ
يمكف االستناد إليو عند حكميا في قضية المصايد 

ـ، التي قالت 9114فبراير  2األيسمندية الصادرة في 
فيو: "بأف التغيير في الظروؼ الذي يمكف اعتباره جوىريًا 
أو حيويًا ىو ذلؾ الذي يمكف أف ييدد بالخطر وجود أحد 

وأف يكوف مف شأنو األطراؼ أو يمس مصالحة الحيوية، 
أف يؤدي إلى تغير في نطاؽ االلتزامات التي مازالت في 
مرحمة التنفيذ بحيث تصبح شديدة الوطأة عمى الدولة 

 الطرؼ بصورة تختمف تمامًا عف التي كانت عمييا.
أضف إلى ذلؾ إف واضعي اتفاقية فيينا قد 
وضعوا مجموعة مف اإلجراءات التي يتعيف إتباعيا مف 

تي تحتج بالتغيير الجوىري في الظروؼ، وىي الدولة ال
إجراءات تستيدؼ في مجموعيا تفادي إنياء المعاىدة أو 

 .(9)وقف العمل بيا باإلرادة المنفردة لمدولة
 واستنادًا إلى ما تـ عرضو يتضح بأف 

                                                           
( أنظر: ممخص تمؾ اإلجراءات " يتعيف عمى الطرؼ الذي يرغب (9

دعائو، عمى في التمسؾ بتغير الظروؼ أخطار األطراؼ األخرى با
إف يبيف األخطار اإلجراء المقترح اتخاذه بالنسبة إلى المعاىدة 
وأسبابو، وفي حالة عدـ االعتراض عمى مضموف اإلخطار خالؿ 
ثالثة أشير يصبح لمطرؼ الذي أرسل اإلخطار الحق في تنفيذ 
اإلجراء المقترح. أما إذا صدر اعتراض عمى اإلنياء فعمى 

تسوية عف طريق الوسائل المبينة في األطراؼ أف يسعوا إليجاد 
" مف ميثاؽ األمـ المتحدة والخاصة بتسوية المنازعات 44المادة "

 " مف اتفاقية فيينا. 98ػػ  95الدولية" نص المواد "

لالتفاقيات غير المتكافئة صمة وثيقة بنظرية تغير 
دافًا مف الظروؼ، حيث كانت تمؾ االتفاقيات أكثر استي

غيرىا لتطبيق النظرية عمييا كونيا كانت أداة في يد 
الدوؿ االستعمارية الكبرى التي أضفت مف خالليا 
الشرعية القانونية عمى استغالليا لمشعوب والدوؿ 

 الضعيفة، وقيدت حرية تمؾ الدوؿ في التصرؼ.
أمثمة تطبيقية واقعية عمى األخذ بنظرية التغير  -3

 الجوىري في الظروف:
قبمت الدوؿ الُمستعمرة بذلؾ النوع المعاىدات 
الجائزة وغير المتكافئة تحت وطأة ظروؼ تغيرت فيما 
بعد تغيرًا جوىريًا عندما نالت استقالليا وامتمكت زماـ 
أرادتيا ومف ثـ فإف شرط تغير الظروؼ ىو شرط قائـ 
في كل معاىدة غير متكافئة،  وبما أنو ال يمكف تصور 

يل فإف الدوؿ التي ارتبطت بمعاىدات مف ىذا القب ءشي
غير متكافئة لـ ترضخ ليا إال في ظروؼ لـ تتح ليا 

 . (2)فييا فرصة االختيار والتحكـ بمصيرىا
وعند البحث في الممارسة والعمل الدولي نجد أف كثير    

مف الدوؿ قد استعانت بقاعدة تغير الظروؼ لمتخمص 
لغاء معاىدات يمكف وصفيا بأنيا معاىد ات غير وا 

 متكافئة، واألمثمة التي سوؼ نستعرضيا توضح ذلؾ:
استندت روسيا إلى قاعدة تغير الظروؼ عندما أعمنت    
ـ، أنيا غير مقيدة بنصوص 9819أكتوبر سنة  49في

" مف معاىدة باريس المنعقدة في 92،93، 99المواد "
ـ، التي كانت تفرض حالة الحياد 9859مف مارس  49

وتحظر عمى روسيا تحصيف موانئ في البحر األسود، 
ذلؾ البحر وتكويف أسطوؿ حربي ليا فيو، واستندت 
روسيا في تصرفيا إلى تطور ظروؼ الحرب البحرية 
لى التوازف األوربي بعد انتصار ألمانيا عمى فرنسا سنة  وا 

ـ، غير أف بقية الدوؿ األطراؼ في معاىدة باريس 9819
ي لندف سنة احتجت عمى تصرؼ روسيا وعقدت مؤتمرًا ف

ـ، وأصدر إعالنًا جاء فيو أنو ليس ألية دولة أف 9819
تتخمص مف التزاماتيا الناتجة عف أية معاىدة إال بموافقة 
 بقية المتعاقديف، غير إف المؤتمر عمى الرغـ مف إصدار

                                                           
( أنظر: د. خميل إسماعيل الحديثي ػػ االتفاقيات غير المتكافئة (2

 .499ػػ  495المعقودة في وقت السمـ ػػ ـ. س ػػ ص.



 

 م7112(  سبتمبر 1العدد )    1  مجمة السعيد لمعموم اإلنسانية والتطبيقية     المجمد 993

 
 

 .(9)ذلؾ التصريح فقد أقر التعديالت التي طمبتيا روسيا 
يات غير كذلؾ اعتمدت إيراف عند إلغائيا االتفاق

المتكافئة ػػ معاىدات االمتياز القنصمية التي عقدتيا مع 
ـ، والتي لـ 9121كل مف فرنسا وبريطانيا في عاـ 

تتضمف شرطًا يحدد مدتيا، عمى أساس تغير الظروؼ. 
وحق االنياء لممعاىدات غير محددة المدة بعد مرور 
سنة ، وانتقدت كل مف فرنسا واسبانيا ىذا الموقف 

اإللغاء ال يكوف مسموح بو إال عند حدوث وأعمنت أف 
تغير جوىري في الظروؼ يستحيل معو تنفيذ نصوص 
االتفاقية، كما أنو عمى الدولة العضو في عصبة األمـ 
أف تمجأ ابتداء إلى جمعية العصبة أعمااًل لنص المادة 

 " مف العيد.  91"
وردًا عمى ذلؾ قدـ وزير خارجية إيراف تقريرًا 

عمى حالة  ءالمقصود بشرط بقاء الشي عرض فيو ما ىو
وجاء فيو "إف ذلؾ المبدأ مسمـ بو عالميًا وفقًا لطبيعة 
األشياء، وأنو ال يوجد تعيد دائـ يمـز إلى األبد األجياؿ 
القادمة بصيغ محددو، واف تمؾ المعاىدات الدائمة ال 
يمكف أف تكوف صحيحة إال مع الشرط الضمني، شرط 

.... وانتيى إلى انو إذا ما كانت عمى حالة". ءبقاء الشي
ىناؾ معاىدة دائمة تتعارض مع ظروؼ طارئة جديدة 
تكوف مخالفة تمامًا ليا، فإنيا تسقط مف تمقاء نفسيا 

 .(2)تحت ضغط تمؾ الظروؼ
وعمى الرغـ مف أف  قاعدة تغير الظروؼ كاف ليا    

أىميتيا حيث تمسكت بيا مف الدوؿ في إلغاء معاىدات 
ػػ معاىدات التضامف والتحالف ػػ وىي  غير متكافئة

اتفاقيات تتوافر فييا ضعف التنظيـ الدولي، ولـ يتـ 
 االعتراؼ بعيوب الرضاء في البعض منيا نتيجة 
 ارتباطيا بمشكمة التطور السممي والعدالة التوزيعية.

 إال أف تمؾ العالقة بيف قاعدة تغير الظروؼ    
                                                           

نظر: د.عمي صادؽ أبو ىيف ػػ القانوف الدولي ػػ األصوؿ ( أ(9
والمبادئ العامة، أشخاص القانوف الدولي العاـ المنازعات 
الدولية،الحرب والحياد، الطبعة العاشرة، منشأة المعارؼ 

 . 551ـ ػػ ص.9112باإلسكندرية، لعاـ 
 (أنظر: د.جعفر عبد السالـ ػػ شرط بقاء الشيء عمى حالة أو نظرية(2

تغير الظروؼ في القانوف الدولي ػػ بدوف طبعة ػػ دار الكاتب 
 .  388ػػ  381ـ ػػ ص.9119العربي لمطباعة والنشر ػػ القاىرة ػػ 

 منيما قاعدتاف واالتفاقيات غير المتكافئة ال تجعل
نيما وجييف لحجة قانونية واحدة، إذ يوجد   متطابقتاف، وا 

بينيما فرقيف جوىرييف في طبيعة وآثار النظريتيف وىما 
أواًل: أف االتفاقيات غير المتكافئة تعقد عادًة بيف أطراؼ 
مختمفة في القوة والمصالح واألىداؼ، وغالبًا ما يكوف 

غالؿ دولة ضعيفة عف أحد األطراؼ دولة قوية تريد است
 .  (4)طريق شروط جائرة في معاىدة مفروضة

 :تمييد
تعتبر االتفاقية التي تنطبق عمييا نظرية تغير الظروؼ ػػ  

في األصل ػػ معاىدة مشروعة وسارية وتظل كذلؾ متى 
ما بقيت األشياء عمى حاليا، فإذا ما تغيرت الظروؼ 

ذلؾ يتحرؾ  وأصبح تطبيق المعاىدة متعذرًا أو ضارًا عند
تطبيق النظرية ومف ثـ يطالب بتعديل المعاىدة أو 
إلغائيا أو إبطاليا، بينما االتفاقيات غير المتكافئة 
اتفاقيات فاسدة وغير مشروعة أساسًا ألنيا معيبة بأحد 

 عيوب الرضا ولذا فيي تعد باطمة ابتداء.
كذلؾ ال تعد قاعدة تغير الظروؼ استثناء مف  

المتعاقديف، ألف كل مف القاعدتيف ليا  قاعدة العقد شريعة
طبيعتيا وآثارىا، بل ىي مكممة ليا والقاعدتاف تطبقاف 
عمى معاىدات مشروعة تعمالف عمى استقرار العالقات 
التعاىديو بيف الدوؿ، ولكف ما ىي الشروط الواجب 

 توافرىا لألخذ بيذه النظرية؟
ة شروط إعمال نظرية التغير الجوىري في الظروف وأمثم

 :(4)تطبيقية عمييا

                                                           
وليس بالضرورة أف تكوف المعاىدة التي تنطبق عمييا نظرية تغير  ((4

الظروؼ  كذلؾ، إذ ربما عقدت بيف دولتيف متكافئتيف عمى 
تاريخي لعب دور في تغيير القيمة المصالح ولكف التطور ال

الحقيقية لممعاىدة ألنيا لـ تعد تتجاوب مع أىداؼ ومصالح كاًل 
مف   الطرفيف وأصبح التمسؾ بيا ضار ألحد األطراؼ نتيجة تغير 

 الظروؼ. 
 :انظر في تمؾ الشروط تفصياًل كًل مف  ((3
القانوف الدولي العاـ، مركز الشرعبي  –. أحمد قاسـ الحميدي د

 .82ص –ـ 2999مخدمات المعرفية، تعز، الطبعة الثالثة/ ل
و د. ايمف سالمة، مبدأ التغير الجوىري في الظروؼ وأثر ذلؾ عمى 

بحث منشور عمى االنترنت عمى الموقع  – اتفاقية "حوض النيل"
االلكتروني التالي: 
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 يعتبر مبدأ التغير الجوىري في الظروؼ احد اسباب
انياء المعاىدات او عمى األقل تعديميا، وقد وضعت  

اتفاقية فيناء نصًا يحدد شروط التمسؾ بيذه النظرية 
( منيا عمى ىذه الشروط وىي 92حيث نصت المادة )

 كالتالي:
المتوقع ال يجوز االحتجاج بالتغير الجوىري غير  -9

في الظروؼ التي كانت سائدة عند عقد المعاىدات 
كأساس إلنقضائيا او االنسحاب منيا إال بتحقق 

 الشرطيف التالييف:
 أف يكوف وجود ىذه الظروؼ مثل سبًبا رئيسًيا - أ

 لرضاء األطراؼ لاللتزاـ بالمعاىدة. 

اف يكوف مف شأف التغيير أف يبدؿ بصورة جذرية  - ب
مازاؿ مف الواجب القياـ في مدى االلتزامات التي 

 بيا بموجب المعاىدة.

ال يجوز االحتجاج بالتغير الجوىري في الظروؼ  -9
كأساس النقضاء المعاىدة او االنسحاب منيا في 

 إحدى الحاليتيف التاليتيف:

 إذا كانت المعاىدة تنشئ حدود. - أ
إذا كاف التغير الجوىري في الظروؼ ناتجًا عف  - ب

بالتزاـ دولي اخر  إخالؿ الطرؼ الذي يتمسؾ بو إما
 مستحق لطرؼ اخر في المعاىدة.

ولكف يثار سؤاؿ ىاـ في المرحمة الحالية وىو ىل يمكف 
الدفع بحدوث تغير جوىري في الظروؼ عقب الثورات 
التي شيدىا الوطف العربي "والتي أدت إلى إسقاط 
األنظمة السياسية فييا" إللغاء معاىدة غير متكافئة 

غيير وتعديل بعض بنودىا استناد عقدتيا تمؾ الدوؿ أو ت
 ـ؟9191إلى ما جاء في نصوص اتفاقية فيينا لعاـ 

لإلجابة عمى ىذا االستفسار والمتعمق بمدى         
تأثير الثورات التي شيدىا الوطف العربي عمى كثير مف 
االتفاقيات الدولية، أواًل يجب إف نوضح باف وجود 

أمر ال يمكف  اتفاقيات غير متكافئة في الوطف العربي

                                                                                    

/NEWVR/AFAKAR/8.PDWWW.SIS.GOV.EG
F  923ص 

وكذلؾ: قواعد إنياء العمل بالمعاىدات الدولية او تعديميا مع التطبيق 
 ـ.9111االسرائيمية  –عمى معاىدة السالـ المصرية 

إنكاره، واف كاف البحث في تمؾ االتفاقيات يصاحبو كثير 
مف الصعوبة وذلؾ لسببيف أنيا سرية وظاىرىا يوحي 

 . (9)بأنيا سميمة 
إف إلغاء المعاىدة يمكف أف يتـ استنادًا إلى 
شرط التغير الجوىري لمظروؼ. فقد تتغير الظروؼ التي 

يًا تنجـ عنو خمل ُأبرمت المعاىدة في ظميا تغيرًا جوىر 
بااللتزامات المتبادلة أو يجعل االستمرار في تطبيق 
المعاىدة أمرًا صعبًا أو مستحياًل. فبعض الفقياء يرى أف 
الدوؿ التي يتغير نظاميا السياسي الداخمي، وىذا األمر 

 25ينطبق عمى وضع مصر بعد انتفاضتيا الثورية في 
كنيا ـ، وتغير نظاـ الحكـ فييا، يم2999يناير 

االحتجاج بمبدأ التغير الجوىري لمظروؼ، والمطالبة 
بإلغاء أو تعديل المعاىدات التي سبق ليا أف أبرمتيا. 
وقد أتيح لمصر استخداـ ىذا الحق مرتيف في تاريخيا 

ـ، بإلغاء 9159الحديث، أواًل ػػػ عندما قامت عاـ 
ـ. وثانيًا ػػػ عندما 9149معاىدتيا مع بريطانيا لعاـ 

ـ، إلغاء معاىدة 9119كومة السادات عاـ قررت ح
 .(2)ـ9119الصداقة المبرمة مع االتحاد السوفيتي عاـ 

 أمثمة تطبيقية:  -7
مف تطبيقات نظرية تغير الظروؼ اتفاقية السالـ بيف 
سرائيل ومالحقيا، قد أنيت النزاع بيف الجانبيف  مصر وا 
وأقرت أوضاع وترتيبات أمنية غير متكافئة في منطقة 

اء، أدت إلى انتقاص مف السيادة المصرية، فإف تغير سين
الظروؼ في تمؾ المنطقة يستنيض تطبيق قاعدة تغير 
الظروؼ، ونقصد ىنا قياـ ظروؼ مف شأنيا المساس 

                                                           
( ومف تمؾ االتفاقيات عمى سبيل المثاؿ "اتفاقية الحماية العسكرية (9

وؿ بيف طرفيف احدىا دولة عظمى واألخرى دولة صغرى أو مف د
العالـ الثالث، كذلؾ اتفاقيات االرتفاؽ اإلقميمي التي بموجبيا تمنح 
دولة ضعيفة دولة كبرى حق إقامة قاعدة عسكرية لحفظ السالـ 

 واألمف الدولييف.
( د.دمحم المجذوب ػػ األساس القانوني إللغاء معاىدة السالـ بيف مصر (2

سرائيل  ػػ مقاؿ منشور عمى جريد الشعب ػػ  لعاـ  ـ ػػ عمى 2992وا 
شبكة المعمومات الدولية: 

elshaab.org/thread.php?ID=12621  

http://www.sis.gov.eg/NEWVR/AFAKAR/8.PDF
http://www.sis.gov.eg/NEWVR/AFAKAR/8.PDF
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حدث أبرزىا ما و ،(9)الجوىري بأسس التعاىد المتبادؿ
اختراقات متتالية مف قبل إسرائيل لألراضي المصرية 

وتأميف حدودىا تعتبر بمثابة بحجة مالحقة مسمحيف 
ظرًفا تاريخًيا ُيَقِدـ لمصر مبرًرا قوًيا ألف تطمب مف 
إسرائيل تعديل الجزء المتعمق بترتيبات األمف، السيما في 
المنطقة ج، وذلؾ إعمااًل لحكـ المادة الرابعة مف 
االتفاقية، بحيث يتـ زيادة عدد )أو طبيعة( القوات 

 159إلى أكثر مف  المصرية المنتشرة عمى الحدود
جندى، بما يؤدي في النياية إلى تمكف مصر مف فرض 
سيطرتيا عمى سيناء، والحيمولة دوف تواجد عناصر 

 مسمحة تيدد األمف في البمديف. 
واستنادًا لتمؾ األحداث التي شيدتيا الحدود المصرية نجد 
بأف بعض خبراء القانوف الدولي قد أعادوا تقييـ معاىدة 

لمظروؼ المتغيرة كل حسب تصوره، فمقد أكد  السالـ وفقاً 
ألنيا البعض رفضو لمعاىدة السالـ جممة وتفصياًل ، 

سرية ولـ تعرض عمى البرلماف لممصادقة ، كما أف ىناؾ 
تغير جوىري حدث في الظروؼ بشيادة كافة الدوؿ، 
وىو ما يعطى لمصر الحق في طمب تعديل المعاىدة، 

ت في سيناء وىو ما ومف أبرز ىذه التغيرات الخروقا
 يرجع إلى ضعف التواجد األمني المصري في سيناء.

كما صرح البعض أف اتفاقية كامب ديفيد حدت       
مف وجود القوات المصرية، وقد تغير الوضع اليـو تغيرًا 
جوىريًا لدرجة جعمت الكياف الصييوني نفسو يطالب 
مصر بتقوية جياز األمف في سيناء رغـ أنو يشترط أف 

كوف القوات غير دائمة، لكف الحل الدائـ ليذه المشكمة ت
ىو تعديل بنود المعاىدة الخاصة بالحدود بمعنى أف يتـ 
زيادة وجود الجيش، وفقًا لمبدأ "الظروؼ الطارئة" 

" Rebus sic stantibusالمعروؼ في القانوف الدولي "
الذي يؤكد عمى الحق في طمب تعديل المعاىدة ويكوف 

اؽ الطرفيف فإذا رفض الطرؼ اآلخر طمب التعديل باتف
                                                           

أنظر أكثر حوؿ الترتيبات األمنية في منطقة سيناء والمناطق  (9)
الحدودية اإلسرائيمية مع خارطة توضيحية وأىـ النقاط التي وتوضح 
عدـ تكافؤ في تمؾ الترتيبات والتي تنتقص مف سيادة الجانب 

 حاتـ عمتـ ػػ قاعدة تغير الظروؼ في النظرية المصري، د.دمحم
ػػ دار النيضة  2العامة ومعاىدة السالـ المصرية ػػ اإلسرائيمية ػػ ط

 . 298ػػ  229ـ ػػ ص.2995العربية، القاىرة ػػ 

التعديل نمجأ لمتحكيـ الدولي كما حدث في قضية 
 . (2)طابا

ونظرًا إلى أف معاىدات السالـ واتفاقيات الحدود         
يكوف اليدؼ منيا االتفاؽ عمى وضعية معينو، وتنظيميا 
بصفة دائمة، وذلؾ لكونيا تحتاج إلى استقرار أكثر مف 

ا جاء االستثناء الذي يجعل قاعدة التغير غيرىا ومف ىن
الجوىري لمظروؼ، ال تؤثر عمى معاىدات السالـ 
واتفاقيات الحدود،إال أنو يمكف تعديل وتنقيح ىذا النوع 
مف المعاىدات وفقًا إلرادة أطراؼ المعاىدة الثنائية أو 
الجماعية، فإذا كاف القانوف الدولي يضفى عمى ىذه 

 عاىدات ميابة، إال أف القانوف الطائفة الخاصة مف الم
 .  (4)الدولي ال يسبغ عمييا أية قداسة 

وبالتالي فأنو يجب النظر إلى قاعدة التغير         
الجوىري لمظروؼ عمى أنيا مبرر لتنقيح المعاىدة 
وتعديميا، وليست سببًا مف أسباب إنيائيا فحسب إال في 

 .(3)الحاالت االستثنائية التي تبرر ذلؾ
وليذا نجد أنو إذا ما أرادت أي حكومة مقبمة في         

مصر أف تعدؿ في بنود معاىدة السالـ فإنو يجوز ليا 
ذلؾ فقط فيما يتعمق بالترتيبات األمنية ػػػػ عمى غرار ما 

ـ، السيما وأف ما يحدث في سيناء 2995حدث عاـ 
اآلف ىو فرصة تاريخية لتتقدـ مصر بطمب لتعديل ىذا 

اقية استنادًا لنص المادة الرابعة منيا، أما الجزء مف االتف
في حالة رفض إسرائيل التفاوض عمى مثل ىذا التعديل، 

                                                           
( وقد أكد د.فؤاد عبد المنعـ رياض في صياغ تحميمو: باف قاعدة (2

لية تؤدي في نياية تغير الظروؼ ليا تأثير عمى المعاىدات الدو 
 األمر إلى تعديميا لكي تصبح متفقة مع تمؾ الظروؼ.  

( أنظر: د.أيمف سالمة ػػ معاىدة السالـ والمستجدات الخطيرة  في (4
ـ ػػ  91/5/2994بتاريخ  ONAسيناء ػػ مقاؿ عمى وكالة أنباء 

 مقاؿ متاح عمى شبكة المعمومات موقع :
 onaeg.Com/? P= 959135  

دمحم سعيد العشماوي ػػ إلغاء المعاىدات الدولية ػػ بحث  ( أنظر:(3
ـ ػػ 8/8/2994منشور في مجمة شفاؼ الشرؽ األوسط بتاريخ 

 عمى موقع االلكتروني:
 www.metransparent. Com/spip?page=article  

http://www.metransparent/
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سيظل الخيار ىو إعماؿ نص المادة السابعة مف 
 . (9)االتفاقية فيما يتعمق  بالمجوء إلى التحكيـ الدولي

أما إلغاء المعاىدة أو االنسحاب منيا فإف ذلؾ         
قانونيًا قويًا إال في حالة األخذ بمبدأ  لف يكوف لو سنداً 

بطالف المعاىدة مف األساس نتيجة اإلكراه، وىذا بدوره 
يتطمب السعي المكثف لجمع األدلة التي تثبت صحة ىذا 
االدعاء، وىي ليست بالميمة اليينة، وال يبقى لنا في 
النياية سوى أف نؤكد عمى أف قرار أي دولة إبراـ اتفاقية 

إلييا أو إلغائيا واالنسحاب منيا، يعد قرارًا أو االنضماـ 
 سياسيًا بالدرجة األولى، أكثر مف كونو قرارًا قانونيًا.

 وعمى ضوء ما تقدم نخمص إلى اآلتي:
ػػػ إف إلغاء المعاىدة يمكف أف يتـ استنادًا إلى شرط 9

التغير الجوىري لمظروؼ، فقد تتغير الظروؼ التي ُتبـر 
جوىريًا ينجـ عنو خمل  المعاىدة في ظميا تغيراً 

بااللتزامات المتبادلة، أو يجعل االستمرار في تطبيق 
المعاىدة أمرًا صعبًا أو مستحياًل، وىذا ما أكدت عمييا 

ـ، في نص 9191اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات لعاـ 
 " في فقراتيا الثالث.92المادة "

ػػػ إف كثير مف الدوؿ قد تمسكت بقاعدة تغير الظروؼ 2
إلنياء وتعديل عدد مف االتفاقيات غير المتكافئة التي 
عقدتيا سوى  أماـ الجيات الرسمية في األمـ المتحدة أو 

 في القضاء الدولي.

                                                           
عاىدة عمى أنو " بناًء (نص الفقرة الرابعة مف المادة الرابعة مف الم(9

عمي طمب أحد الطرفيف يمكف إعادة النظر في ترتيبات األمف 
مف ىذه المادة وتعديميا  4و 9المنصوص عمييا في الفقرتيف 

سرائيل كانت قد وقعتا اتفاقًا عاـ  باتفاؽ الطرفيف" كما أف مصر وا 
لتأميف خروج إسرائيل مف غزة، وافقت إسرائيل بموجبو عمي  2995
فرًدا )مصر  159 ىلابزيادة عدد حرس الحدود المصري  السماح
(، ميمتيـ تأميف ممر صالح الديف الذي يفصل بيف 2599طمبت 

رفح مصر وغزة، ومنع التسمل وتيريب األسمحة واألنفاؽ". أنظر: 
يسرا دمحم صالح الديف عبد الوىاب ػػ قواعد إنياء العمل بالمعاىدات 

ق عمى معاىدة السالـ المصرية ػػ الدولية أو تعديميا ػػ مع التطبي
ـ ػػ بحث منشور عمى موقع 2999مػػالقاىرة ػػ 9111اإلسرائيمية 
الكتروني: 

eidwa7da,blogspot.com/2011/08/1979.html  
 
 

يحق لمدوؿ التي تغير نظاميا السياسي كمصر -4
واليمف بعد المبادرة الخميجية  المطالبة بإلغاء المعاىدات 

ذلؾ ألغى غبر المتكافئة استنادا لتغير الظروؼ ول
 ـ.9119السادات معاىدة الصداقة مع االتحاد السوفيتي 

 :الثاني المبحث

ة غير المتكافئة التي أبرمتيا يأىم االتفاقيات الدول
 ثارىاآاليمن و 
أف استقصاء االتفاقيات غير المتكافئة في ال شؾ        

سنعرض ألىـ تمؾ  التي ابرمتيا اليمف أمر صعب لذلؾ
ـ 9151كافئة وىي اتفاقية الحماية االتفاقيات غير المت

بيف بريطانيا وامراء ومشايخ جنوب اليمف واتفاقية الطائف 
  .ـ واتفاقية الغاز ثـ نبيف اثارىا عمى الواقع اليمني9143

: أىم االتفاقيات الدولية غير المتكافئة المطمب األول
 :التي ابرمتيا اليمن

اؿ استغمت بعض الدوؿ ظروؼ اليمف البائسة في المج
السياسي واالقتصادي سواء منذ االحتالؿ البريطاني في 
الجنوب اليمني وما يعيشو العالـ اثر عصر العولمة مف 
تركيز القرار بيد امريكا وحمفائيا خاصة في ظل تواجد 
النفط والغاز في اليمف كما أف أىمية عدف كميناء دولي 
ىاـ جعل المحتل يحتفظ بيا كمصدر لتحركاتو العسكرية 

وحاتو ال سيما مع زيادة المواصالت التجارية عف وطم
طريق البحر األحمر كحمقة وصل بيف السويس وعدف 
عمى طوؿ البحر العربي ويستمر إلى بومباي أو 

 ( .2)كراتشي
 :معاىدات الحماية -أ 

ابرمت بريطانيا مع امراء جنوب اليمف العديد مف 
ـ 9841االتفاقيات غير المتكافئة ومنيا اتفاقية الصداقة 

ـ وأخرىا سنة 9889ومعاىدات الحماية التي بدأت عاـ 
 (.4)ـ مع سمطاف لحج9152

ؼ إلى ضـ عدف دكما أف االتفاقيات المذكورة كانت تي
إلى الممتمكات البريطانية وتثبيت السيادة البريطانية عمى 

                                                           

( د.احمد زيف عيدروس واسمياف عقالف العمس ، التجارة في 2)
المعاىدات المبرمة بيف بريطانيا وحكاـ جنوب اليمف ، بدوف دار 

 44ـ صػ9115النشر 
 .99د . احمد عيدروس مرجع سابق صػ(4)
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عدف وفرضت قوانيف تطبق عمى كل مف يتواجد في عدف 
كانت مف مقدمات  التجارةومف يقدـ إلييا كما أف 
 9االىتمامات البريطانية بعدف 

وعند تكويف اتحاد الجنوب العربي مف سالطيف الضالع 
وجياف ويافع السفمى وعدف وغيرىا ، أبرمت بريطانيا 
معاىدة الصداقة والحماية مع االتحاد المذكور لعاـ 

 (.2)ـ9192ـ ثـ معاىدة 9151

ضمف وعند تحميل نصوص تمؾ المعاىدات يتضح أنيا تت
 بنودًا عديدة لعدـ التكافؤ ومف ذلؾ. 

اعطت المادة الثانية بريطانيا صالحيات كاممة فيما  -
( مف اتفاقية 2يتعمق بعالقات االتحاد الخارجي ـ)

 ـ . 9151
ابقت بريطانيا عمى األوضاع القديمة التي تضمف  -

استمرار عدـ محمية بريطانية ، وأحكمت ايضًا 
داخمية وارشاداتيا قبضاتيا عمى شؤوف االتحاد ال

ممزمو لالتحاد في االقتصاد وترصد بريطانيا 
مساعداتيا المالية والفينة بيذا الصدد وال يدخل احد 

 (.4)االتحاد اال بإذنيا

اضافت بريطانيا محمق اتفاقي يعطييا حق ادارة  -
دارة شئوف الجيش االتحادي  االمف الداخمي والدفاع وا 

الجوي فوؽ وحق بريطانيا في التحرؾ الداخمي و 
  .سماء االتحاد

 م:1314اتفاقية الطائف  -ب

تـ عقد معاىدة الطائف بيف اليمف والسعودية وقد احتوت 
مادة ومدتيا عشروف عامًا مع ممحق  24المعاىدة 

 (.3)خاص بالتحكيـ لو قوة المعاىدة
وقد أبرمت بعد حرب بيف البمديف انتصرت فييا السعودية 

تيديد باحتالؿ صنعاء في ومارست السعودية اإلكراه بال

                                                           

 .95-92( المرجع السابق صػػ 9)
( مؤسسة 2( د. أحمد عطيو المصري النجـ االحمر فوؽ اليمف )2)

 .31ـ صػػ9189االبحاث العربية لمنشر بيروت 
( مف اتفاقية الحماية البريطانية لعدف  1،  9،  5،  4( المواد ) 4)

 ـ . 9151
 . 9ـ صػ 9155/  3/  95جمة الثوابت الكتاب الخامس صنعاء (م3)

وتتجمى  إال مرةحاؿ عدـ التوقيع عمى المعاىدة ولـ تجدد 
 تالي:أىم نقاط عدم التكافؤ في ال

( عمى أف يتنازؿ الممؾ 3نصت المعاىدة في المادة ) -9
عبدالعزيز عف أي حق يدعيو مف حماية أو احتالؿ 
في البالد التي تتبع اليمف ، ويتنازؿ االماـ يحيى عف 

يدعيو باسـ الوحدة اليمنية في البالد التي أي حق 
ويظير أف تنازالت عبدالعزيز ىي (5)تتبع السعودية

تنازالت صورية في حيف أف تنازالت اإلماـ يحيى 
 .حقيقة

في اجواء احتمت فييا  ةكانت معاىدة الطائف باطم  -2
مف  29وتيامة وحرض وكاف نص المادة  الحديدة

( يوافق 9ص عمى عيد جمعية األمـ المتحدة التي تن
عمى أف قبوؿ ىذا العيد يترتب عميو  اعضاء العصبة

الغاء االتفاقيات القائمة بينيـ والتي تتعارض مع 
احكامو ويتعيدوف بصفو رسمية بعدـ الدخوؿ في أي 

( 994معاىدات تعارض أحكامو وبمثل  ذلؾ المادة )
،  54مف ميثاؽ األمـ المتحدة ، كما أف المادتيف )

ـ أوضحتا أف المعاىدة  9191قية فيينا( مف اتفا93
مرة مف قواعد آعندما تتعارض مع قاعدة  ةتكوف باطم

تعارض  ’مرة جديدآالقانوف الدولي أو ظيرت قاعدة 
 المعاىدة . 

ـ عمى 2999سعت السعودية إلى اكراه اليمف عاـ  -4
االعتراؼ بمعاىدة الطائف بما سمي اتفاقية جدة عاـ 

 (.9) ـ2999

عتراض تمسكت بو السعودية عمى أنو وىذا اال      
ماـ اعتراض بحجية معاىدة الطائف ونالحظ أف اإل

يحيى كاف اذكى بكثير مف عمى عبدهللا صالح 
عامًا وعمى  29فاإلماـ يحيى جعل مدة المعاىدة 

صالح جعميا دائمة مما يعد اعتراؼ عمى صالح غير 
مشروع ألنو كاف محل معارضة قوية مف الشعب 

راؼ اكراه واستغالؿ لظروؼ اليمف وتضمف االعت
االقتصادية وتمييز ضد ابناء نجراف وعسير مما 

                                                           

 43ـ صػػ  9143( مف معاىدة الطائف 2(المادة )5)
( سناف الدعيس المفاوضات الدولية لمحدود وتسوية الحدود اليمنية 9)

 994السعودية . ص 



 

 م7112(  سبتمبر 1العدد )    1  مجمة السعيد لمعموم اإلنسانية والتطبيقية     المجمد 991

 
 

يعنى أف ليـ حق تقرير المصير ، خاصة أف 
السعودية بنت الجدار العازؿ مما يخالف اتفاقية جدة 
التي نصت عمى ابقاء منطقة حدودية متاخمو 

ا في كل جانب كيمو شرقً  5ا وكيمو غربً  29مشتركة 
طرؼ بعدـ بناء محصف عمى جانبي ويمتـز كل 

 .الحدود وعدـ حشد قوات عسكرية عدا الدوريات

عمى  4/9ـ في المادة 2999نصت اتفاقية جدة عاـ  -3
اف تقـو شركة دولية خاصة بتحديد وتعييف الحدود 
بيف البمديف ولـ يتـ االتفاؽ عمى جدار عازؿ بل 
عالمات قانونية فقط ، ولـ يصدر مف اليمف موقف 

أف اعادة بناء الجدار العازؿ نظرًا العتماد رسمي بش
اليمف في مشاكمو السياسية واالقتصادية عمى 
السعودية ، بيد أف بعض الصحف نشرت خالفات 
ىادى مع السعودية حوؿ رفضو التوقيع عمى ممحقات 

. كما أنو توجد معمومات امريكية (9)معاىدة الحدود
وية حوؿ وجود احتياطات نفطية في المنطقة الصحرا

 التي تحد شبوه والجوؼ . 
( مف اتفاقية جده التي 9اىدار السعودية لممادة ) -5

نصت عمى تحدد منطقة الرعي عمى جانبي الجزء 
الثاني مف خط الحدود والمشار إليو في ىذه المعاىدة 

يحق لمرعاة مف البمديف استخداـ  (2)كيمو متر 29بػ 
 مناطق الرعي ومصادر المياه عمى جانب ىذا الجزء
مف خط الحدود لمسافة ال تزيد عف عشريف كيمو 

( مف اتفاقية جدة عمى أنو 9( تنص المادة )4)متر
في حالة اكتشاؼ ثروة طبيعية مشتركة قابمة 
لالستخراج عمى طوؿ الحدود بيف البمديف يتـ اجراء 
المفاوضات الالزمة لالستغالؿ المشترؾ لكل الثروة 

و حسب كشف وىو ما حاولت السعودية االلتفاؼ عمي
 الصحف محاولة استغالؿ النفط ىنالؾ. 

 اتفاقية الغاز: -جـ

ـ بيف اليمف وشركة 9115تـ ابراـ اتفاقية الغاز عاـ 
توتاؿ وىي شركة محدودة المسئولية مقرىا في فرنسا 

وتـ توسيع المشروع بإدخاؿ شركة ىنت األمريكية عاـ 
                                                           

 www.alhadath.yemen.com http:voice:( راجع9)
yemen.com news 57141html 

ـ وشركة اكسوف االمريكية ومجموعة يوكونج 9115
 ـ . 9119ية في نفس العاـ . كما تـ تعديميا عاـ الكور 

وبداية وجيت الحكومة اليمنية خطابًا لتوتاؿ لمدخوؿ 
في المشروع مخالفة لقواعد المناقصات الدولية وسوؼ 
نبيف أىـ بنود عدـ التكافؤ في ىذه االتفاقية ونوضح 

 فيما بعد أثارىا عمى الشعب اليمني . 
الشعب اليمني  حفة بثروةلقد تضمنت ىذه االتفاقية المج -9

اعطاء الشركات المساىمة نصيب األسد مقارنة 
بحصة اليمف فقد أعطيت اليمف مف حصة المشروع 

% في حيف تبمغ حصة الشركات األجنبية 29.14
% وىنت 41.92مف المشروع توتاؿ الفرنسية 

% واس كي 5.88% وىيونداي 91.22االمريكية 
 اوىذه الحصة ضئيمة جدً ( 2)1.55%

 قارنة بحصص الشركات العربية. م 
ا تصاعديً  سعار الغازارغـ نص المعاىدة عمى ربط  -2

بأسعار النفط فاف ىذا األمر لـ ينفذ ويترتب عمى 
ذلؾ الزاـ الشركات األجنبية بدفع الفوارؽ عف المدة 

 السابقة وىو أمر جدير باالىتماـ.

تـ اعطاء شركة توتاؿ حق تسويق الغاز اليمني في  -4
يجعميا ىي البائع والمشتري في آف  امريكا مما

واحد وىو أمر ال تجيزه القوانيف الوطنية والدولية 
لتعارض المصالح والنعداـ ركف المتعاقديف حسب 

 ـ .9115( مف اتفاقيات الغاز 45المادة )

% 99% تزيد إلى 9اف نسبة الضريبة في مشروع الغاز  -3
وتؤخذ ىذه الضريبة اليامة جدًا مف رأس الماؿ في 

يف أف نسبة ىذه الضرائب في الدوؿ األخرى ح
مما يتضح أف حصة اليمف مف الضريبة  (4)29%

 ىذه صفر بالكاد . 

وبسعر  اعامً 25باعت الحكومة اليمنية الغاز لكوريا لمدة  -5
دوالر لكل مميوف  4.2ثابت غير قابل لمزيادة ىو 

وحده حرارية، بينما كاف السر في المؤشر العالمي 

                                                           

ـ والمذكرة 9115ية تطوير الغاز اليمني بيف اليمف وتوتاؿ ( اتفاق2)
 ( االتفاقية تطوير الغاز .9التفسيرية لمتعديل رقـ )

 .  9115( مف اتفاقية تطوير الغاز اليمني 9،1المادة )4))



 

 م7112(  سبتمبر 1العدد )    1  مجمة السعيد لمعموم اإلنسانية والتطبيقية     المجمد 999

 
 

$ دوالر عاـ 99.5نيا ىو ألسعار الغاز حي
 (9)ـ2995

ادعت شركة ىنت االمريكية مميكة الغاز الموجود في  -9
( بيف مأرب 5مف نفط مأرب وقطاع ) 98قطاعي 

، مع أف االتفاقية تنص عمى أف ممكية الغاز ةوشبو 
لمدولة، كذلؾ ينص الدستور اليمني والقانوف الدولي 

اقية حيث منحت االتف 11كما أنو تـ التمديد التفاؽ 
توتاؿ مرحمتي األولى اعطائيا فترة تسويق مدتيا 

ـ بيد أنو تـ 2999عاـ  انتيتثالث سنوات 
 التمديد ثالث سنوات .

فازت توتاؿ بتقييد أف تظل أكبر شركة مساىمة في  -1
المشروع، باستثناء المؤسسة اليمنية لمغاز 

 واالستثناء السابق لـ يطبق .

سسة اليمنية % لممؤ 49توزع االسيـ لممشروع بنسبة  -8
% لتوتاؿ وذلؾ في اتفاقية الغاز األولى 19و

 ـ . 9115

يقاس غاز االمداد عند نقطة استالمو مف قبل شركة  -1
( وتوفر شركة الغاز اليمنية وتقيـ 8الغاز المادة )

وتصوف وتشغل أجيزة القياس واالختبار وفحص 
المعدات،  وىذه المادة لـ تعط اليمف حق التفتيش 

ع بل عند نقطة االستالـ وىي خارج الداخمي لممشرو 
المشروع، كما أف نفقات التقييـ يفترض أف يوزع 
عمى المساىميف كميـ ألنو مف متطمبات الفرز 

 لمماؿ الشائع .  والقسمة

ف يقدـ المساىموف غير أنصت االتفاقية عمى  -99
 5المؤسسة منح اجتماعية وطبيو لموزارة  تقدر بػ 

تأريخ النفاذ يومًا مف  29مميوف دوالر خالؿ 
يومًا مف تاريخ  29وخمسو مميوف دوالر خالؿ 

 المرحمةبالدخوؿ في  الوزارةأخطار الشركة 
مف مراحل االنشاء لممشروع ، وخمسمائة  (2)الثانية

الف دوالر كل سنة تبدأ مف تاريخ النفاذ حتى بدء 

                                                           

( تقرير بعنواف ضغوط حكومية عمى كوريا إلعادة النظر في اتفاقية 9)
 .ـ 2992ديسمبر  49الغاز صحيفة األىمي نت 

 ـ .  9115( مف اتفاقية الغاز 8( المادة )2)

اإلنتاج التجاري توزع بنسبة متساوية، وىذه المنح 
 ىل دفعت أو ال . ال توجد أخبار بشأنيا و 

الزمت االتفاقية شركة الغاز اليمنية بتحمل جزء مف  -99
نفقات التسميـ عند التصدير عممًا أف التصدير ىو 

،كما أف البيع يتـ (4)لمصمحة المستورد ال المصدر
وىو يتحمل البائع االلتزاـ بتسميـ  fobبواسطة البيع 

النفط إلى ظير السفينة ويتحمل جزء مف أجور 
 النقل . 

تقـو توتاؿ بتصدير الغاز لمصمحتيا فيي تشتريو  -92
دوالر تقريبًا وىو  99دوالرتقريبا وتبيعو بػ  4بمعدؿ 

 قمة االستغالؿ. 

جعمت االتفاقية التحكيـ شرط الزامي اماـ غرفة  -94
التجارة الدولية والزمت الطرفيف بعدـ استخداـ أي 
امتيازات لعرقمة اختصاص محكمة التحكيـ أو أي 

ـ أو تنفيذ الحكـ الصادر منيا ، وىذه محكمة تحكي
المادة كارثة اذ انيا سمبت االختصاص القضائي 
اليمني لممنازعات الناشئة بيف االطراؼ ، كما أنيا 
اخضعت النزاع لمقانوف اليمني وما يمكف تطبيقو 
مف قواعد القانوف الدولي وفي ذلؾ النص ابياـ اذ 

والدولي أنو لـ يحدد كيفية تطبيق القانوف اليمني 
عند التعارض، كما أنو يمكف تفسير كممة أي 
محكمة تحكيـ أمكانية التحكيـ أماـ محكمة تحكيـ 
أخرى غير غرفة التجارة الدولية ، كما أف ىنت 
التزمت بإنشاء أنبوب غاز إلى صنعاء ولـ تنفذ 

ـ قامت بمصادرة 2995ذلؾ. بيد أف اليمف عاـ 
كس موبايل  وتنازلت حق االمتياز مف شركة ىنت وا 

عنو لشركة حكومية فطمبت الشركتاف التحكيـ 
الدولي بحجة انتياؾ حقوؽ العقد وحكمت محكمة 

ـ، بيد أف 2998التجارة الدولية لصالح اليمف عاـ 
شركة ىنت أستمرت في تشغيل حقل جنو الذي بمغ 

برميل  3509999متوسط انتاجو اليومي مؤخرًا 
د المبادرة كما أنو اثر تغير الظروؼ بع ،(3)يومياً 

رئيس مجمس  هالخميجية بحث دمحم سالـ باسندو 
                                                           

 ـ . 9115( مف اتفاقية الغاز 1( المادة )4)
  41ـ صػ2999( مجمة اليمف والعالـ العدد الثالث مارس ، يونيو 3)
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ـ مع وفد مجموعة توتاؿ اعادة 2992الوزراء اليمني 
. ورفعت منظمة (9) النظر في اسعار بيع الغاز اليمني

المقسطيف اليمنية دعوى أماـ المحكمة االدارية بأمانة 
العاصمة صنعاء مطالبة بإلغاء قرار مجمس الوزراء 

مى اتفاقية الغاز لمخالفة الدستور واالتفاقيات بالموافقة ع
الدولية وسيادة الشعوب عمى ثرواتيا وحكمت المحكمة 
بعدـ قبوؿ الدعوى لمضى مدة كبيره مف تاريخ صدور 

 وىو خطأ مف المحكمة المذكورة.( 2)القرار

ونخمص إلى أف اتفاقية الغاز وتعديالتيا شابيا العديد مف 
فساد واالكراه اسباب عدـ التكافؤ كالغمط ممثل الدولة  وا 

مما يحق لميمف المطالبة بتعديميا وكذلؾ باالستناد  ،والتدليس
 إلى قاعدة تغير الظروؼ ال سيما أثر المبادرة الخميجية. 

التي وقعت  ثار االتفاقيات غير المتكافئةالمطمب الثاني: آ
 عمييا اليمن

نيا فإة بالرغـ مف الحضور الدولي لميمف في المحافل الدولي 
ا اقتصادية ثارً آقد تعقد اتفاقيات دولية غير متكافئة ترتب 

سيئة لمغاية، مما يسبب غضب الشعب  وسياسية واجتماعية
 اليمني مف الموقف القانوني المتردي

لحكومة اليمف .    
 :ثار اتفاقية الحمايةآ -أ 

يتضح مف تحميل اتفاقيات الحماية البريطانية لعدف لعاـ 
يا أف تمؾ المعاىدات كانت معاىدات غير ـ وما قبم9151

عمى اتحاد  السيطرةمتكافئة، وأثر ذلؾ مف اعطاء بريطانيا 
، (4)الجنوب العربي سياسيا ومدنيًا واقتصاديًا وداخميًا وخارجياً 

كما يتضح اف تمؾ االتفاقيات تعد مف أشكاؿ االستعمار ال 
متحدة سيما اف بعضيا ابرمت بعد التوقيع عمى ميثاؽ االمـ ال

ـ وتحريـ استخداـ القوة وكفالة حق تقرير المصير، أي 9131
اف حظ اليمف الجنوبي كاف خاليًا مف الحماية القانونية الدولية 

 مف وحل االستعمار البريطاني عمى عدف وما حوليا . 
كما أف عدد المعاىدات المذكورة يصل إلى ثماني عشرة 

مصمحة بريطانيا، معاىدة كبمت المنطقة واستغمت اقتصاديًا ل
وثـ عزؿ االتحاد عمى السياسية الخارجية مما أفقد عدف 

 حضورىا الدولي المرموؽ لمكانتيا التاريخية والحالية . 

                                                           

 ( الثوري نحو استعادة ثروة الغاز المساؿ . 9)
ـ .حسب إفادة رئيسيا في 2991( منظمة المقسطيف اليمف . صنعاء 2)

 بمة .مقا
  59( د . أحمد عطية المصري مرجع سابق صػ 4)

كما أف فرض القوانيف البريطانية عمى عدف ادى إلى الظمـ 
وعدـ الثقة بالقانوف االجنبي، مما جعل الجنوب الحر يستقل 

عمى اثرة تـ إنياء كل و  9191نوفمبر  49ويقدـ بثورة 
 .السابقة الحمايةاالتفاقيات 

 آثار اتفاقية الغاز: -ب
ف الخسائر التي تصيب االقتصاد اليمني جراء اتفاقيات الغاز ا

مميار دوالر سنويًا ، الف اليمف ينتج  2.8المساؿ تقدر ما يبمغ 
وبالتالي سيؤدي ذلؾ وقد  (3)مميوف طف متري سنوياً  9.1

ناتج القومي مع متوسط دخل الفرد، أدى إلى اضعاؼ ال
 باإلضافة إلى اضعاؼ القطاع النفطي ذاتو . 

دوالر  1بيد أف اليمف طالبت مؤخرًا توتاؿ بتعديل السعر إلى 
مع استمرارىا اقناع الجانب الكوري بمثل ذلؾ ، كما أف شركة 
 4توتاؿ تشتري مف الشركة اليمنية لمغاز المساؿ مف نفسيا بػ

 لمصمحتيا فقط  دوالر ثـ تبيعو
 ا.دوالر تقريبً  99ب

ولذلؾ حكـ القضاء االداري المصري بإيقاؼ بيع الغاز 
إلسرائيل ألنو يباع ليا بأسعار متدنية عف األسعار 

مميوف دوالر  9495،وكانت القاىرة تخسر حوالي (5)العالمية
في اليـو الواحد وىي خسارة ال يوجد ليا أي مبرر قانوني بل 

لمصرية وقواعد العقود، وتخمص الباحثة إلى تعارض السيادة ا
أف الفائدة لمشعب اليمني منعدمة مف الغاز مقارنة بعائدات 
الشركات العربية، كما أف التخصيص مف الغاز لمسوؽ اليمني 
واحد تريميوف وحده حرارية غير كافية خاصة في ضل تدىور 
الكيرباء، كما أف عممية تحويل الغاز إلى سائل تحقق فقط 

الح الشركات الناقمة لمغاز إلى الخارج ويفترض أف مص
 المستفيد يتحمل تكاليف ذلؾ . 

 ثار اتفاقية الطائف:آ-ج
ـ اثار اقتصادية واجتماعية 9145رتبت اتفاقية الطائف 

وسياسية خطيرة وضارة لمشعب اليمني منيا ضعف الموقف 
السياسي اليمني وسكوتو عف المطالبة بالتوازف ، كما أف 

ـ اريد أف تكوف معاىدة الطائف الدائمة، 2999ة جدة اتفاقي
وفي اتفاقية جدة تـ اعتبار اتفاقية الطائف ابدية رغـ أف مدتيا 

 كانت عشروف عامًا فقط . 
كما تـ اضعاؼ اليجرة الشرعية والعمل رغـ اف اتفاقية 
الطائف كانت تنص عمى معامل المواطف اليمني في 

                                                           

ـ 2992فبراير 23ـ 2992( مقاؿ في النت تاريخ الدخوؿ فبراير 3)
.net www.alarabia. 

 .  www.egyptlawyer.com  ( راجع5)

http://www.alarabia/
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لمواطف السعودي وىو ما لـ السعودية معاممة مثل ما يعامل ا
 يتـ تطبيقو. 

 الرعاة كما أف بناء الجدار العازؿ يؤثر عمى اليجرة وحقوؽ 
 وىو نوع مف أنواع العنصرية.

كما أف بعض الباحثيف يعتبروف اتفاقية الطائف كانت مف أىـ 
 .(9)اسباب ثورة الشعب عمى اؿ حميد الديف

 الخاتمة:

رصد أىـ النتائج يحسف بالباحثة في نياية البحث اف ت
 والتوصيات كالتالي :

 أواًل : النتائج
 أىـ نتائج الدراسة حوؿ االتفاقيات الدولية غير  تتمثل

 المتكافئة في اآلتي:
 ظير مصطمح االتفاقيات الدولي غير المتكافئة في أفكار -

فقو القانوف الدولي التقميدي وتأكدت ىذه النظرة اليامة في 
فقو السوفيتي واالمـ المتحدة وبيوت عيد عصبة األمـ وأسيـ ال

الخبرة الدولية في ترسيخ مبادئ نظرية االتفاقيات غير 
 المتكافئة . 

لقيت نظرية االتفاقيات الدولية غير المتكافئة تطبيقًا واسعًا  -
لدى القضاء الدولي واستندت إلييا الدوؿ ال سيما الدوؿ 

لمجاالت النامية في ابطاؿ المعاىدات غير المتكافئة في ا
 السياسية واالقتصادية . 

لـ يكتف الفقو والقانوف الدولي باالعتداد بعنصر عدـ  -
التكافؤ كأساس العتبار المعاىدة غير المتكافئة ، بل يشترط 
ارتباط عدـ التكافؤ بأحد عيوب االرادة المقتبسة مف القانوف 

 الداخمي مع تطويرىا بما يالءـ العالقات الدولية . 
فقو لمعايير وعناصر تجمي حقيقة مفيـو االتفاقيات ال اىتدى -

غير المتكافئة بحيث تعد كذلؾ اذا أدت االتفاقية إلى اإلخالؿ 
أو أنقصت مف سيادة  وبتوازف مراكز أطراؼ الرابطة التعاىدي

الدولة أو ثروتيا أو تدخمت في شؤونيا أو استغمت ظروفيا 
 كمعاىدات االمتياز والحماية.

ؤ االتفاقيات إلى بطالنيا اماـ القضاء يؤدي عدـ تكاف -
 الدولي والداخمي وال ترتب أي آثار قانونية . 

اعتمدت اتفاقية فبينا لممعاىدات وكذلؾ القضاء  -
الدولي عيوب االدارة كأسباب لعدـ تكافؤ المعاىدات 
وبالتالي بطالنيا، ومثمت بذلؾ بالغمط والتدليس بيد أنيا 

حدوثو فاشترطت أف تشددت في مسألة الغمط لندرة 
ىي الدافع الرئيس إلبراـ المعاىدة،  تكوف وقائع الغمط

                                                           

 .  948يس مرجع سابق صػػ( د . سناف الدع9)

 بينما يكتفي في التدليس اثبات حقوؽ الوسائل التدليسية
واحسنت اتفاقية فيينا والقضاء الدولي في اعتبار افساد 
مثل الدولة أحد اسباب عدـ التكافؤ في االتفاقيات 

 .الدولية

لمعاىدة اذا شابيا اكراه فيينا ابطاؿ ا أكدت اتفاقية -
مادي أو معنوي سواء كاف االكراه عمى الدولة او عمى 

باستخداـ  الدولةممثميا، شريطة أف يكوف االكراه عمى 
القوه المسمحة، ولـ تأخذ اتفاقية مبينا باإلكراه االقتصادي 

ف كانت بعض الوثائق الدولية اعتدت بو كأحد أسباب ا  و 
وواجبات الدوؿ  بطالف المعاىدات كميثاؽ حقوؽ 

ـ وبالتالي يمكف اعتبار تمؾ 9113االقتصادية 
االعالنات مميدة لقاعدة عرقية تقرر بطالف المعاىدات 

 قتصادي. إكراه إذا شابيا إ

كما أف بعض مبادئ القانوف الدولي المعاصر  -
ثار تطبيقيا إلى آكقاعدة حظر استعماؿ القوة تؤدي 
 -اىدات الدولية حظر االعتداد باإلكراه في مجاؿ المع

لصق أتعد فكرة القواعد اآلمرة في القانوف الدولي مف 
بنظرية االتفاقيات غير المتكافئة، بيد أف اتفاقية  ئالمباد
بطمت كامل نصوص المعاىدة إذا عارضت أفيينا 

بإحدى نصوصيا قاعدة قانونية آمرة وقائمة وقت ابراـ 
تي في حيف أبطمت  فقط نصوص المعاىدة ال ،المعاىدة

راـ المعاىدة إبتخالف قاعدة دولية آمرة تظير الحقا بعد 
 . 

ا عمى المعاىدات ثرً ألنظرية التغيير الجوىري بالظروؼ  -
حد االسباب أغير المتكافئة، حيث يعتبر التغيير في الظروؼ 

التي تؤدي إلي خمق مشكمة عدـ التكافؤ في المعاىدات التي 
ء مف مبدأ القوة كاستثنا سبق وأف نشأت صحيحة متوازنة،

االلزامية لممعاىدة واستجابة لمبدأ حسف النية في تنفيذ 
 اضمنيً  اعتبر بقاء الحاؿ شرطً ا االلتزامات الدولية، سواء 

موضوعية أو عرفية، بيد و كاف قاعدة عامة ألممعاىدة  افاسخً 
 أف اتفاقية

 ا ا ولـ يكف متوقعً ف يكوف التغيير جوىريً أاشترطت 
ة أكد القضاء الدولي نظرية االتفاقيات براـ المعاىدإوقت 

ل اتفاقيات الصمح أو السالـ ظغير المتكافئة سواء في 
أو الحدود، وتعد ىذه النظرية مف أىـ الضمانات التي 
تمبي طموح الدوؿ النامية لتعديل االتفاقيات غير 
المتكافئة التي تثقل كاىميا والسيما في العقود 

عوب كاتفاقيات الغاز االقتصادية التي تمس ثروات الش
 .والنفط
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تعد اتفاقية الغاز التي وقعتيا اليمف مع الشركات  -
جنبية اتفاقيات غير متكافئة، ويحق لميمف األ

المطالبة بتعديميا داخميا أماـ القضاء الوطني ودوليا 
 .أماـ ىيئات التحكيـ

 ثانيا التوصيات :
توصي الباحثة المشرع الدولي بإضافة نص الى  
ينا باعتماد  معيار عدـ التكافؤ كأحد اسباب بطالف اتفاقية في

 .المعاىدات كمعيار عاـ بجوار عيوب االرادة المقننة 

توصي الباحثة باعتماد االكراه االقتصادي كأحد  
 اسباب ابطاؿ عيوب االرادة واضافتو كبند الى اتفاقية فيينا 

مف اتفاقية فيينا  54توصي الباحثة بتعديل المادة  
كامل نصوص المعاىدة اذا عارضت قاعدة دولية  التي ابطمت

امرة قائمة وقت ابراـ المعاىدة ، واالصح االكتفاء ببطالف 
النص التعاىدي المخالف لمقاعدة االمرة دوف باقي نصوص 

 المعاىدة.

توصي الباحثة الدوؿ النامية بما فييا الدوؿ العربية  
متكافئة باالحتجاج بيذه النظرية إزاء أي معاىدة دولية غير 

سياسية أو اقتصادية، ال سيما إثر تغير الظروؼ العربية بما 
في ذلؾ تعديل أسعار الغاز ومدة العقد وشروط التحكيـ ، 
خاصة أف اتفاقية الغاز تجيز مراجعتيا في أقصى خمس 

 سنوات

توصي الباحثة بإلغاء االستثناء الوارد في المادة  
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