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ملخص:
�سعت هذه الدرا�سة �إىل القاء ال�ضوء على النظام القانوين الذي يحكم ا�ستخدام قناة
ال�سوي�س ممراً مالحي ًا لكل من ا�رسائيل و�إيران ،وموقف م�رص باعتبارها الدولة �صاحبة
ال�سيادة على القناة يف حالة اندالع العمليات احلربية بينهما ،وذلك من خالل درا�سة لأهم
املعاهدات القانونية التي حتكم النظام القانوين لها ابتداء من اتفاقية الق�سطنطينية املوقعة
يف عام  1888م ،وانتهاء مبعاهدة ال�سالم امل�رصية اال�رسائيلية املوقعة يف عام 1979م.
ومن خالل هذه الدرا�سة �سوف نربز �أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها م�رص،
وارتبطت مبا�رشة بالقناة كاحلرب العاملية االوىل ،والعدوان الثالثي على م�رص يف عام
1956م ،والعداون اال�رسائيلي على م�رص يف عام 1967م ،وما ترتب عليه من �إغالق للقناة
دام ثمانية �أعوام وموقف معاهدة ال�سالم امل�رصية اال�رسائيلية يف عام 1979م ،باعتبارها
ضال عن تناول االتفاقية
الوثيقة االخرية التي تناولت حق ا�رسائيل يف عبور القناة ،وف� ً
العامة لقانون البحار املوقعة يف مونتيجو باي  Montego Bayيف عام 1982م ،والتي
تعر�ضت يف �أحكامها للنظام القانوين للممرات املالحية امل�شابهة لقناة ال�سوي�س.
ويف نهاية الدرا�سة تو�صل الباحث �إىل جمموعة من �أهم النتائج والتو�صيات ،منها �أن
ت�أخذ جمهورية م�رص ب�صفتها �صاحبة ال�سيادة على القناة التدابري الالزمة ملراقبة وحتديد
حرية املالحة لكل من ا�رسائيل و�إيران ل�ضمان عدم ا�ستخدام القناة يف الأمور الع�سكرية.
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Abstract:
This study highlights the legal system that regulates the work of the Suez
canal as an international strait and Egypt’s Legal position as the controlling
state of the canal in the case of the breaking out of an armed conflict between
Israel and Iran.
This study will rely on important international treaties stemming from
the signing Constantinople agreement in 1888 and ending with the Israeli
Egyptian peace treaty signed in 1979.
This study will also Focus on the most important historical variables that
Egypt went through which were related directly to the Suez Canal such as, the
first world war and the tripartite aggression against Egypt in 1956, as well as
1967 war that caused the closure of the canal for 8 years. It is also important
to discuss the position of the Israeli Egyptian peace agreement in 1979 since
it is the last document that regulated the rules of passing the canal, finally
the study will analyze the law of seas general agreement that was signed in
Montego Bay in 1982.
Finally, this study concludes with necessary recommendations for
Egypt as it is the controlling state of the canal in order to take effective
measures to monitor it and guarantee that the canal will not be used for
military purposes.
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مقدمة:
متثل قناة ال�سوي�س واحدة من �أهم املمرات املالحية العاملية ،نظراً ملوقعها
اال�سرتاتيجي ،وحجم التجارة التي متر عربها.
وقد مر النظام القانوين الذي يحكم ا�ستخدام قناة ال�سوي�س مبراحل عدة ،وذلك منذ �أن
قام وايل م�رص حممد �سعيد با�شا مبنح امتياز حفر القناة للفرن�سي فرديناند ديلي�سيب�س يف
املهمة التي ارتبطت بالقناة يف التاريخ
عام  ،1854مروراً بالعديد من املراحل التاريخية
ّ
امل�رصي احلديث.
وم َّثل وجود دولة �إ�رسائيل على احلدود ال�رشقية مل�رص واحداً من �أهم التطورات
املهمة التي مرت بها م�رص يف تاريخها احلديث ،وما زالت تداعيات هذا الوجود
التاريخية
ّ
وتفاعالته تلقي بظاللها على املنطقة برمتها حتى الآن.
وال �شك يف �أن ال�رصاع احلايل غري املبا�رش بني �إ�رسائيل و�إيران ينذر ب�إمكانية حدوث
حرب مدمرة يف املنطقة� ،سي�ؤثر على ا�ستقرارها ،ويت�ضاعف اخلطر يف حال انتقال هذا
ال�رصاع من مرحلة احلرب بالوكالة �إىل مرحلة احلرب املبا�رشة ،التي قد ت�أخذ �شك ًال غري
تقليدي ال ميكن التنب�ؤ بعواقبه.
ويف �إطار املناو�شات ال�سيا�سية التي حتدث بني الطرفني من حني لآخر ،تناقلت
و�سائل الإعالم املختلفة يف  31يوليو  2009خرباً مفاده ( )1عبور عدد من القطع البحرية
الإ�رسائيلية ي�شمل �سفينتني حربيتني � Warshipsإحداهما ت�سمي  Hanitوالأخري Eilat
عرب قناة ال�سوي�س يف طريقها من البحر املتو�سط �إىل البحر الأحمر ،وجاء هذا العبور بعد
ع�رشة �أيام من عبور غوا�صة �إ�رسائيلية من نوع دولفني  ،Dolphinف�ضال عن الت�رصيحات
املنقولة عن م�سئول يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلية ذكر فيها �أنه يف حال �شن �إ�رسائيل هجوم ًا
على �إيران ،ف�إن ذلك �سوف يتطلب على الأرجح ا�ستخدام القطع البحرية الإ�رسائيلية لقناة
ال�سوي�س ممراً مالحي ًا يتيح حتقيق هذا الغر�ض.
تهدف هذه الدرا�سة �إىل �إلقاء ال�ضوء على النظام القانوين الذي يحكم ا�ستخدام قناة
ال�سوي�س ممراً مالحي ًا وموقف م�رص ب�صفتها �صاحبة ال�سيادة على القناة ،وذلك من خالل
درا�سة لأهم املعاهدات القانونية .وموقف معاهدة ال�سالم امل�رصية اال�رسائيلية يف عام
ضال عن
 1979باعتبارها الوثيقة الأخرية التي تناولت حق �إ�رسائيل يف عبور القناة ،ف� ً
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تناول االتفاقية العامة لقانون البحار املوقعة قي مونتيجو باي  Montego Bayيف عام
 ،1982والتي تعر�ضت يف �أحكامها للنظام القانوين للممرات املالحية امل�شابهة لقناة
ال�سوي�س.

مشكلة الدراسة:
يحاول الباحث يف هذه الدرا�سة حتديد املوقف امل�رصي من ا�ستخدام �إيران و�إ�رسائيل
لقناة ال�سوي�س يف حال اندالع �أي عمليات ع�سكرية بينهما .وهو �أمر جرى تداوله خا�صة بعد
مرور عدد من القطع البحرية الإ�رسائيلية يف قناة ال�سوي�س ،مما �أثار التكهنات حول مغزى
ضال
�سماح م�رص لإ�رسائيل باملرور يف القناة يف �ضوء التوتر القائم بني الأخرية و�إيران ،ف� ً
عن طرح بع�ض املنابر ال�سيا�سية واالعالمية مل�س�ألة حق م�رص يف منع ا�ستخدام القطع
البحرية الإ�رسائيلية من املرور يف القناة .الأمر الذي دفع وزير اخلارجية امل�رصي �آنذاك
�أحمد �أبو الغيط ( )2الن ي�ؤكد �أن مرور ال�سفن الإ�رسائيلية ي�ستند �إىل القواعد القانونية التي
حتكم املرور يف القناة .وعليه فامل�شكلة الرئي�سة التي �سوف تتناولها الدرا�سة ،تتعلق بحق
حق املرور يف قناة ال�سوي�س ،ومدى تطابق هذا الت�رصف
م�رص يف منع ا�ستخدام طرف ما َّ
مع القواعد القانونية التي حتكم املرور يف القناة.

أسئلة الدراسة:
�سوف حتاول الدرا�سة الإجابة عن �س�ؤالني رئي�سني وجمموعة من الأ�سئلة الفرعية:

ال�س�ؤال الأول :ما النظام القانوين الذي يحكم املالحة يف قناة ال�سوي�س؟

وهو ت�سا�ؤل �أثار العديد من الأ�سئلة الفرعية وهي:
● ●ما �أهم القواعد التي وردت يف اتفاقية الق�سطنطينية املوقعة يف عام 1888؟
● ●هل التزمت الدول املتحاربة يف احلرب العاملية الأوىل بالقواعد القانونية التي
حتكم ا�ستخدام قناة ال�سوي�س؟
● ●كيف �أثر ت�أميم م�رص لقناة ال�سوي�س يف عام  1956على النظام القانوين لها؟
● ●ما موقف معاهدة ال�سالم امل�رصية الإ�رسائيلية من حق �إ�رسائيل يف ا�ستخدام قناة
ال�سوي�س؟

ال�س�ؤال الثاين :ما موقف م�رص من ا�ستخدام �إ�رسائيل و�إيران لقناة ال�سوي�س
عند اندالع �أي عمليات ع�سكرية بينهما؟
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منهج الدراسة:
تعتمد الدرا�سة على املنهج التحليلي ،وذلك من خالل حتليل �أهم القواعد القانونية
التي وردت يف االتفاقيات الدولية� ،أو الوثائق ال�صادرة عن احلكومة امل�رصية ب�ش�أن قناة
ضال عن حتليل الآثار القانونية التي ترتبت
ال�سوي�س ،والتي حتكم نظام املالحة فيها ،ف� ً
على تطبيق ن�صو�ص هذه االتفاقيات ،وارتباط تطبيقها بالتطورات ال�سيا�سية التي تتعلق
بامل�شكلة حمل الدرا�سة.
واعتمد الباحث يف هذه الدرا�سة على جمموعة من امل�صادر الرئي�سية والثانوية
املتعلقة بقناة ال�سوي�س .و�أهم امل�صادر الأولية هي :ن�صو�ص اتفاقية الق�سطنطينية املوقعة
يف عام 1888م ،وكذلك ن�صو�ص االتفاقيات الدولية الأخرى التي تناولت املالحة يف
قناة ال�سوي�س ،كاالتفاقيات املوقعة يف �أعقاب احلرب العاملية الأوىل مثل اتفاقية فر�ساي،
و�سان جرمان ،وتريانون ،ولوزان ،ف�ضال عن ن�صو�ص معاهدة ال�سالم امل�رصية الإ�رسائيلية
املوقعة يف عام 1979م ،ون�صو�ص االتفاقية العامة لقانون البحار املوقعة يف عام
1982م� .أما امل�صادر الثانوية ف�سوف تت�ضمن ر�ؤية بع�ض م�ؤلفات الفقه القانوين امل�رصي
لقناة ال�سوي�س ،ف�ضال عن بع�ض الدرا�سات الأخرى التي تناولت الأبعاد ال�سيا�سية والقانونية
املختلفة املتعلقة بقناة ال�سوي�س.
و�سوف ت�أتي هذه الدرا�سة يف ثالثة ف�صول ،يناق�ش الأول منها التطور التاريخي
للنظام القانوين للقناة .يف حني يناق�ش الثاين �أهم البنود الواردة يف اتفاقية الق�سطنطينية
لعام 1888م ،كما يناق�ش الثالث ت�أثري منط العالقات امل�رصية مع �إ�رسائيل و�إيران على
مرور كل منهما يف قناة ال�سوي�س ،و�أخرياً ن�ستخل�ص �أهم النتائج والتو�صيات التي تو�صل
اليها البحث من درا�سة املوقف القانوين من ا�ستخدام �إ�رسائيل و�إيران للقناة يف حال اندالع
�أي عمليات حربية بينهما.

الفصل األول:
تطور النظام القانوني لقناة السويس:
مدخل تارخيي:
يرجع التفكري يف حفر قناة ت�صل بني البحرين الأحمر والأبي�ض عرب برزخ ال�سوي�س
يف الع�رص احلديث �إىل نابليون بونابرت عندما قام بحملته ال�شهرية على م�رص يف عام
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1798م لقطع طريق املوا�صالت الربيطانية �إىل الهند� ،إال �أن خط�أً يف الدرا�سات التي قام
بها علماء احلملة �أدى �إىل عدم �إمتام امل�رشوع.
وقد قام باملحاولة مرة �أخرى الفرن�سي فرديناند ديلي�سيب� س (Ferdinand de Les� )3
 ،sepsوذلك عندما ح�صل على امتياز  Concessionمن وايل م�رص حممد �سعيد با�شا حلفر
القناة يف  3نوفمرب من عام  .1854وقد منح �سعيد با�شا امتيازاً جديداً لديلي�سيب�س يف 5
يناير من عام  ،1856ت�ضمن ما ميكن اعتباره جمموعة من الأحكام املتعلقة بتحديد نظام
املرور فيها ،حيث قررت املادة  14من االمتياز�( :أن تكون القناة . . .مفتوحة على الدوام
ممراً حمايداً لكل �سفينة جتارية تعربها من بحر لآخر دون متييز �أو تخ�صي�ص �أو تف�ضيل
للأ�شخا�ص �أو اجلن�سيات) (. )4
وقد مر املركز القانوين للقناة مبراحل عدة خمتلفة ،تتعلق يف الأ�سا�س بوجود ال�سيادة
امل�رصية على القناة �أو �ضعفها �أو غيابها ،وذلك منذ �أن منح وايل م�رص حممد �سعيد با�شا
االمتياز لديلي�سيب�س عام  1854حتى �أ�صدر الرئي�س الراحل جمال عبد النا�رص قراره
بت�أميم القناة يف  26يوليو من عام  ،1956وذلك بعد مرور مائة عام على �صدور �أول
وثيقة تت�ضمن بع�ض القواعد القانونية لتنظيم املرور فيها.
املراحل اليت مر بها النظام القانوني للقناة (: )5

ميكن تق�سيم املراحل التي مر بها النظام القانوين لقناة ال�سوي�س �إىل ثالث
مراحل:
●
●
●

●الأوىل :مرحلة انفراد م�رص بو�ضع النظام القانوين للقناة.
●الثانية :مرحلة تنظيم املركز القانوين للقناة عرب اتفاقية دولية.
●الثالثة :عودة م�رص مرة �أخرى لتحديد النظام القانوين للقناة.

◄◄املرحلة الأويل:
وقد امتدت هذه املرحلة من �صدور االمتياز الثاين للقناة يف  5يناير من عام 1856
حتى توقيع اتفاقية الق�سطنطينية يف � 29أكتوبر من عام 1888م .ولعل من �أهم الأحداث
التي مرت بها القناة يف هذه املرحلة الغزو الربيطاين مل�رص يف عام 1882م ،لل�سيطرة
عليها .وقد خرقت بريطانيا حياد القناة مببا�رشتها للعمليات احلربية فيها ،رغم �أن
ديلي�سيب�س �أقنع عرابي با�شا بحيادها ،مما �رصف الأخري عن حت�صينها (. )6

◄◄املرحلة الثانية:
وقد بد�أت هذه املرحلة بتوقيع اتفاقية الق�سطنطينية يف � 29أكتوبر من عام ،1888
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حتى ت�أميم م�رص للقناة يف  26يوليو من عام  .1956وتع ّد اتفاقية الق�سطنطينية الوثيقة
الرئي�سة التي حتدد الو�ضع القانوين لقناة ال�سوي�س حتى الآن .وقد وقعت عليها يف ذلك
الوقت القوى البحرية الكربى ،وهي النم�سا واملجر وفرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا وهولندا
ورو�سيا و�أ�سبانيا وتركيا .وكان من املفرت�ض �أن تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد
تبادل وثائق الت�صديق عليها يف  28دي�سمرب من عام � ،1888إال �أن ذلك مل يحدث ب�سبب
التحفظ الربيطاين حول �رضورة عدم تعار�ض بنود هذه االتفاقية مع و�ضعها ب�صفتها قوة
احتالل يف م�رص .ورغم �أن القناة توجد على �أر�ض م�رصية ،ف�إن م�رص يف ذلك الوقت كانت
تع ُّد جزءاً من الدولة العثمانية ،ومل تكن تتمتع بال�شخ�صية القانونية الدولية ( ، )7ومن هنا مل
ي�سمح لها بالتوقيع على االتفاقية كطرف من �أطرافها� .إال �أن م�رص و�إعماال لقواعد التوارث
الدويل حلت حمل الدولة العثمانية يف عام  1914بعد �أن �أعلنت بريطانيا حمايتها على
م�رص عند اندالع احلرب العاملية الأوىل.

◄◄املرحلة الثالثة:
وقد بد�أت هذه املرحلة بت�أميم م�رص للقناة يف  26يوليو من عام  1956وحتى الآن.
وتكمن �أهمية هذه املرحلة يف �أنها ت�ضمنت �صدور وثيقتني تتعلقان بقناة ال�سوي�س ،الأوىل:
الت�رصيح االنفرادي امل�رصي ال�صادر يف � 24أبريل عام  1957وذلك بعد انتهاء العدوان
الثالثي على م�رص ،حيث �أكدت م�رص يف هذا الت�رصيح التزامها باتفاقية الق�سطنطينية،
والثانية معاهدة ال�سالم امل�رصية الإ�رسائيلية املوقعة يف  26مار�س عام  ،1979والتي
حددت موقف م�رص من ا�ستخدام �إ�رسائيل للقناة.
بريطانيا وقناة السويس:
احتلت بريطانيا م�رص يف عام 1882م ،وكانت �إحدى احلجج التي ا�ستخدمتها
بريطانيا يف ذلك الوقت لتربير احتاللها حماية املالحة يف قناة ال�سوي�س ،خوف ًا من ت�أثري
اال�ضطرابات ال�سيا�سية الداخلية يف م�رص على املالحة.
وترجع �أهمية قناة ال�سوي�س بالن�سبة لربيطانيا ب�صفتها قوة ا�ستعمارية �إىل �أنها متثل
�إحدى احللقات املهمة يف �سل�سلة من القواعد حر�صت بريطانيا على ال�سيطرة عليها حماية
خلطوط موا�صالتها مع م�ستعمراتها يف الهند.
وقد حر�صت بريطانيا �أثناء احتاللها مل�رص على عدم خمالفة �أية ن�صو�ص وردات يف
االتفاقيات الدولية اخلا�صة بقناة ال�سوي�س ،وكذلك مل تتطرق بريطانيا �إىل عقد �أية ت�سويات
مالحية خا�صة لها �سواء على امل�ستوى االقليمي �أو الدويل ب�سبب و�ضعها اال�ستعماري
مل�رص.
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وقد حدث ذلك بداية مع توقيع اتفاقية الق�سطنطينية .فقد �أ�رصت بريطانيا على �أن
يلحق بتلك االتفاقية حتفظ يتيح لها التحلل من التزاماتها الواردة فيها� ،إذا ما تعار�ض ذلك
مع ما اعتربته �سلطاتها ونفوذها يف م�رص (. )8
وقد �ألقى اللورد كريزون وكيل وزارة اخلارجية الربيطانية كلمة �أمام جمل�س العموم
الربيطاين يف عام  1898ذكر فيها « �أن املعاهدة قائمة بالت�أكيد ،ولكنها مل تدخل دور
التنفيذ العملي ب�سبب التحفظات التي قدمتها حكومة جاللة امللكة» (. )9
وكان التناف�س اال�ستعماري الربيطاين الفرن�سي �سبب ًا رئي�س ًا يف التحفظ الربيطاين،
ف�رشكة قناة ال�سوي�س �رشكة فرن�سية يف الأ�سا�س ،ومن هنا فقد خ�شيت بريطانيا �أن يقو�ض
ذلك من و�ضعها ب�صفتها قوة احتالل يف م�رص .وقد ظل التحفظ الربيطاين �ساري ًا حتى
مت توقيع الوفاق الودي ( Entente Cordiale )10بني بريطانيا وفرن�سا يف عام 1904م،
وهو الذي و�ضع حدا للتناف�س اال�ستعماري بني الدولتني ،و�أكد مركز بريطانيا ب�صفتها قوة
احتالل يف م�رص ،حيث ت�ضمنت املادة ال�ساد�سة من االتفاق الودي �سحب بريطانيا لتحفظها
اخلا�ص باتفاقية 1888م ،وبذلك ا�سرتدت هذه االتفاقية قوتها الإلزامية الكاملة (. )11
�إال �أن التطورات التي حدثت على ال�ساحة الدولية يف ذلك الوقت �ألقت بظاللها على
االلتزام بالأحكام القانونية الواردة يف االتفاقية.
فقد �أدى اندالع احلرب العاملية الأويل �إىل �إعالن بريطانيا فر�ض حمايتها على م�رص،
وهو ما �أدى �إىل قيام القوات الرتكية والأملانية مبحاولة غزو م�رص من ال�رشق وال�سيطرة
على قناة ال�سوي�س يف عام 1915م ،رغم احلياد الذي تتمتع به القناة .كما �أن بريطانيا
خالفت التزاماتها الواردة يف االتفاقية و�أن�ش�أت قواعد ع�سكرية وحت�صينات دائمة على
�ضفتي القناة ( )12بعد انتهاء احلرب.
كما حر�صت على �أن تت�ضمن اتفاقيات ال�صلح كافة التي عقدت بعد احلرب العاملية
الأوىل ن�صو�صا تتعلق بقناة ال�سوي�س.
فقد ن�صت املادة  152من اتفاقية فر�ساي ( )13التي عقدت مع �أملانيا على نقل
ال�سلطات املخولة لل�سلطان العثماين مبوجب اتفاقية الق�سطنطينية �إىل حكومة �صاحب
اجلاللة الربيطانية .وقد ورد مثل هذا الن�ص يف املادة  197من معاهدة �سان جرمان ()14
اخلا�صة بال�صلح مع النم�سا ،واملادة  91من معاهدة تريانون ( )15اخلا�صة بال�صلح مع
املجر ،ويف املادة  27من معاهدة لوزان ( )16املربمة بني احللفاء وتركيا يف عام 1923م.
وقد ح�صلت م�رص على ا�ستقالل جزئي من بريطانيا يف عام 1922م� ،أنهى احلماية
التي فر�ضتها عليها يف عام 1914م ،وظلت املفاو�ضات قائمة بينهما للو�صول �إىل اتفاق
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نهائي� ،إال �أن بريطانيا ظلت متاطل حتى مت التوقيع على اتفاقية عام 1936م ( ، )17التي
ورد يف مادتها الثامنة ن�ص يتعلق بقناة ال�سوي�س ،حيث �أكدت �أن القناة جزء ال يتجز�أ
ورخ�ص لربيطانيا بو�ضع قوات بريطانية يف منطقة القناة تتعاون مع القوات
من م�رصّ ،
امل�رصية ل�ضمان الدفاع عنها ،لكن املالحظ �أن هذا الن�ص يتعار�ض مع البنود الواردة
يف اتفاقية الق�سطنطينية التي حتظر �إقامة حت�صينات دائمة على �ضفتي القناة ،وكان هذا
التعار�ض �أحد الأ�سانيد التي جل�أت �إليها م�رص يف �شكواها املقدمة �ضد بريطانيا يف جمل�س
الأمن عام 1947م ،للمطالبة بجالء القوات الربيطانية عنها ( . )18وظلت امل�شكالت قائمة
بني الدولتني �إيل �أن قامت ثورة  23يوليو يف عام 1952م ،وحيث ُو ِّقع على اتفاقية اجلالء
يف عام 1954م ،التي ت�ضمنت ن�ص ًا خا�ص ًا بقناة ال�سوي�س �أعاد القناة �إىل و�ضعها القانوين
الذي حتكمه اتفاقية الق�سطنطينية لعام 1888م (. )19

الفصل الثاني:
اتفاقية القسطنطينية لعام :1888
تع ّد اتفاقية الق�سطنطينية االتفاقية الرئي�سة التي تنظم املالحة يف قناة ال�سوي�س.
وتتمثل �أهميتها على ال�ساحة الدولية يف �أنها تعد �أول اتفاقية دولية من نوعها ت�ضع تنظيم ًا
للقنوات ذات الطابع الدويل ،كما �أنها تت�ضمن �أحكام ًا ما زالت قائمة حتى الآن (. )20

ولغر�ض هذا البحث ميكن تق�سيم �أهم الن�صو�ص التي وردت يف هذه
االتفاقية (� )21إىل ق�سمني:
●
●

●الأول -الن�صو�ص التي ن�صت على حقوق ال�سيادة امل�رصية على قناة ال�سوي�س:
●الثاين -الن�صو�ص التي نظمت حق املرور يف قناة ال�سوي�س:

ففيما يتعلق بالق�سم الأول ،ن�صت اتفاقية الق�سطنطينية ،على حقوق ال�سيادة
امل�رصية على قناة ال�سوي�س يف ن�صو�ص املواد الآتية:
♦ ♦املادة ( )9ن�صت على حق م�رص يف اتخاذ التدابري ال�رضورية ل�ضمان تنفيذ
االتفاقية.
♦ ♦املادة ( )10ن�صت على حق م�رص يف و�ضع ما تراه من قوات ع�سكرية م�رصية يف
منطقة القناة� ،إذا كان ذلك �رضوري ًا للدفاع عن م�رص و�صيانة الأمن العام ،كما مت الن�ص
يف املادة ( )11على �أال تتعار�ض الإجراءات املتخذة طبقا للمادتني ( )9و ( )10مع حرية
ا�ستخدام القناة.
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♦ ♦املادة ( )12ن�صت على احلقوق الرتكية ب�صفتها دولة ذات �سيادة �إقليمية ،وقد �آلت
هذه احلقوق �إىل م�رص طبقا لقواعد التوارث الدويل.
♦ ♦املادة ( )13ن�صت على ال�سيادة امل�رصية على القناة ،على �أال يتعار�ض ذلك مع
التزاماتها الواردة يف االتفاقية.
♦ ♦املادة ( )15ن�صت على �رضورة �أال تتعار�ض التزامات م�رص يف االتفاقية مع
التدابري ال�صحية املعمول بها يف م�رص.
وفيما يتعلق بالق�سم الثاين ،ميكن تق�سيم ال�سفن التي متر يف قناة ال�سوي�س �إىل ق�سمني
ال�سفن التجارية وال�سفن احلربية.
فطبقا للمادة ( )1من اتفاقية الق�سطنطينية ،ف�إن من حق ال�سفن التجارية املرور يف
قناة ال�سوي�س يف زمني ال�سلم واحلرب بدون متييز بني جن�سيات الدول.
و�أما ال�سفن احلربية فيمكن تق�سيمها �إىل ق�سمني ال�سفن احلربية التابعة لدول متحاربة،
وال�سفن احلربية التابعة لدول غري متحاربة.
فال�سفن احلربية التابعة لدول غري متحاربة من حقها املرور يف قناة ال�سوي�س يف
زمني ال�سلم واحلرب دون متييز بني جن�سيات الدول املختلفة ،وذلك طبقا للمادة ( )1من
االتفاقية� .إال �أن قيدا قد ورد على هذه ال�سفن يف املادة ( )7من االتفاقية يتمثل يف منع
بقائها يف مياه القناة مبا يف ذلك بحرية التم�ساح والبحريات املرة ،على �أن يجوز لها البقاء
يف املوانئ امل�ؤدية �إيل القناة (مدخلي القناة ال�شمايل عند بور�سعيد واجلنوبي عند ال�سوي�س)
ب�رشط �أال يتجاوز عدد ال�سفن املنتظرة يف املياه اثنتني لكل دولة.

�أما ال�سفن احلربية التابعة لدول متحاربة فمن حقها املرور يف قناة ال�سوي�س
يف زمني ال�سلم واحلرب دون متييز بني جن�سيات الدول املختلفة ،وذلك طبقا للمادة
( )1من االتفاقية� .إال �أن جمموعة من القيود قد ورد ذكرها يف االتفاقية ،وذلك يف
املادتني ( )4و ( ، )5كالآتي:
♦ ♦ال يجوز ا�ستعمال �أي حق من حقوق احلرب �أو �إتيان �أي عمل عدائي من �ش�أنه
تعطيل حرية املالحة يف القناة �أو يف املوانئ املو�صلة �إليها �أو يف دائرة ن�صف قطرها 3
�أميال بحرية من هذه املوانئ (. )22
♦ ♦يحظر على �سفن الدول املتحاربة �أن تبا�رش عمليات التخزين �أوالتموين يف القناة
�أو يف املوانئ امل�ؤدية �إليها �إال بالقدر ال�رضوري جدا.
♦ ♦ال يجوز ل�سفن الدول املتحاربة الوقوف يف مياه القناة �إال لل�رضورة التي تق�ضي
بها م�صلحة العمل.
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♦ ♦ال يجوز �أن تزيد مدة بقاء ال�سفن التابعة لدول متحاربة يف املوانئ امل�ؤدية �إىل
القناة عن � 24ساعة� ،إال يف حالة الوقوف الإجباري ،مع �رضورة مغادرة هذه ال�سفن يف
�أقرب فر�صة ممكنة.
♦ ♦�رضورة م�ضي � 24ساعة بني خروج �سفينة تابعة لدولة متحاربة من �أحد موانئ
الدخول ،وبني قيام �سفينة �أخرى تابعة لدولة معادية للدولة الأوىل باملرور.
♦ ♦يحظر على الدول املتحاربة التمتع باحلق الذي ورد يف املادة ( )7( )23من االتفاقية
(انظر �ص  15من الورقة) .
♦ ♦وطبقا للمادة ( )5ال يجوز للدول املتحاربة �أن ت�أخذ �أو تنزل داخل القناة وموانئ
الدخول قوات �أو ذخائر �أو مواد حربية.
وبعد تناول �أهم الن�صو�ص التي وردت يف اتفاقية الق�سطنطينية ،ال بد �أن نطرح �س�ؤالني
مهمني ،الأول هل قررت اتفاقية الق�سطنطينية حياد القناة؟ والثاين ما موقف
َّ

م�رص من حق املرور يف القناة �إذا كانت يف حالة حرب مع �إحدى الدول؟

والإجابة على ال�س�ؤال الأول لي�ست بالي�سرية ،وقد اختلف يف الإجابة عليه
العديد من الفقهاء القانونيني .وميكن احلديث عن ثالثة �آراء ( )24يف هذا ال�ش�أن:
 الأول� :أن االتفاقية مل تقرر حياد القناة ،بدليل �سماحها لل�سفن احلربية باملرور يف
القناة ،مبا يف ذلك ال�سفن التابعة للدول املتحاربة.
 الثاين� :أنها �أقرت حياد القناة� ،إال �أن هناك فرق ًا بني احلياد اخلا�ص باملنطقة
الربية ،واحلياد اخلا�ص باملنطقة البحرية (مثل قناة ال�سوي�س)  ،فاحلياد الربي معناه
حترمي ا�ستخدام املتحاربني للمنطقة املحايدة� ،أما احلياد اخلا�ص باملنطقة البحرية ،فهو
يبيح ا�ستخدام املنطقة املحايدة ب�رشط عدم ارتكاب �أعمال عدائية ،كما ن�صت اتفاقية
الق�سطنطينية.
 الثالث� :أن االتفاقية و�ضعت نظام ًا خا�ص ًا للمرور يف قناة ال�سوي�س ميكن ت�سميته
بنظام «حرية املرور الدائمة» كما ورد يف املادة ( )1من االتفاقية ،وقد مت ت�أكيد ذلك يف
باقي ن�صو�ص اتفاقية الق�سطنطينية.
ويتفق مع الر�أي الثالث الفقيه امل�رصي حممد طلعت الغنيمي ،حيث يرى �أن قناة
ال�سوي�س تخ�ضع لنظام قانوين خا�ص ي�ضمن عدم انتهاك حريتها يف �أثناء احلرب� ،إال �أنها
مل تو�ضع يف مركز الإقليم املحايد (. )25
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�أما فيما يتعلق بال�س�ؤال الثاين ،فقد �أعطت اتفاقية الق�سطنطينية يف املادة ( )10احلق
مل�رص يف اتخاذ ما تراه منا�سبا للدفاع عن القناة ،مع الو�ضع يف االعتبار �أن التزامات
م�رص الواردة يف االتفاقية ال ينبغي �أن حتول بني م�رص وممار�ستها لهذا احلق.
وبناء على ما تقدم ف�إذا كانت م�رص يف حالة حرب مع �إحدى الدول ،ف�إن من حقها
اتخاذ كافة التدابري املنا�سبة للحيلولة دون مرور ال�سفن التابعة لهذه الدولة ،و�سوف نرى
كيف طبقت م�رص هذا احلق �ضد �إ�رسائيل (انظر الف�صل الثالث من الورقة �ص . )21 -17فقد
كانت م�رص واحدة من الدول العربية ال�ست التي خا�ضت حربا �ضد �إ�رسائيل يف عام ،1948
وانتهت هذه احلرب بتوقيع اتفاق للهدنة بني الطرفني يف عام  .1949وقد منعت م�رص
�إ�رسائيل من ا�ستخدام قناة ال�سوي�س ا�ستنادا �إىل ا�ستمرار حالة احلرب بينهما .وظلت اتفاقية
الهدنة هي الإطار القانوين الذي يحكم العالقة بني م�رص و�إ�رسائيل حتى توقيع اتفاقيتي
ف�ض اال�شتباك الأول والثاين يف عامي  1974و  ،1975وانتهاء بتوقيع �إطار كامب ديفيد
ومعاهدة ال�سالم امل�رصية الإ�رسائيلية يف عامي 1978م و 1979م على التوايل (. )26

الفصل الثالث:
العالقات املصرية مع كل من إسرائيل وإيران وتأثري ذلك على مرورهما يف
قناة السويس:
إسرائيل وقناة السويس:
�شكل الإعالن عن قيام دولة �إ�رسائيل يف عام  1948واحداً من �أهم التطورات التي
مرت بها املنطقة العربية يف الع�رص احلديث .ففي �أعقاب الإعالن عن قيامها ،ن�شبت
احلرب العربية الإ�رسائيلية الأوىل يف العام نف�سه .وقد انتهت هذه احلرب بعقد جمموعة من
اتفاقيات الهدنة يف عام � 1949أنهت العمليات احلربية بني الطرفني ،End of Hostilities
�إال �أنها مل ت�ضع حداً حلالة احلرب  State of Belligerencyبني �إ�رسائيل والدول العربية،
ويف مقدمتها م�رص (. )27
ونظراً حلالة احلرب التي ا�ستمرت بني م�رص و�إ�رسائيل ،فقد قامت م�رص باتخاذ
جمموعة من الإجراءات تتفق مع ما ورد يف املادة  10من اتفاقية الق�سطنطينية لعام
 ،1888واملتعلقة بحق احلكومة امل�رصية يف اتخاذ ما تراه من �إجراءات تكفل الدفاع
عن م�رص .وتطبيق ًا لذلك� ،شكلت احلكومة امل�رصية حمكمة للغنائم  Prize Councilيف
اال�سكندرية للف�صل يف �صحة �إجراءات ال�ضبط وامل�صادرة ( ، )28كما �أ�صدرت احلكومة
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امل�رصية يف  6فرباير من عام  1950مر�سوما ( )29يت�ضمن �إجراءات احل�صار البحري التي
اتخذتها احلكومة امل�رصية �ضد ال�سفن املتوجهة �إىل �إ�رسائيل (. )30
وقد ورد يف املادة  2من املر�سوم �أن من حق م�رص تفتي�ش ال�سفن املارة يف قناة
ال�سوي�س للت�أكد من عدم وجود �أية �أ�سلحة �أو ذخائر على هذه ال�سفن تتجه �إىل �إ�رسائيل ،كما
ن�صت املادة  3على �إمكانية ا�ستخدام القوة �ضد ال�سفينة التي حتاول الهروب من التفتي�ش،
ال عدواني ًا Hostile
و�أي�ضا ن�صت املادة  4على �أن مقاومة طاقم ال�سفينة للتفتي�ش يع ّد عم ً
 Actي�ؤدي �إىل فقدان ال�سفينة حيادها ،ويعطي ال�سلطات امل�رصية احلق يف القب�ض عليها،
حتى لو �أظهر التفتي�ش �أنها ال حتمل �أي مواد حربية مت الن�ص عليها يف املر�سوم.
وقد قامت �إ�رسائيل بتقدمي �شكوى �إىل جمل�س الأمن ادعت فيها �أن الإجراءات امل�رصية
تخالف ن�صو�ص اتفاقية الق�سطنطينية لعام  1888ون�صو�ص اتفاقية الهدنة امل�رصية
الإ�رسائيلية لعام .1949
وكما ورد يف مداخالت مندوبي بريطانيا وفرن�سا والواليات املتحدة �أمام جمل�س
الأمن� ،أن الإجراءات امل�رصية تخالف اتفاقيات الهدنة املوقعة بني الطرفني يف عام ،1949
و�أن الهدف من الهدنة مل يكن هو الوقف امل�ؤقت للقتال ( )31بل و�ضع نهاية وا�ضحة للأعمال
العدائية  Hostilitiesواحليلولة دون اندالعها مرة �أخري .كما ذكر املندوب الفرن�سي ( )32يف
مداخلته �أنه ال يوجد �أ�سا�س قانوين يتيح لكال الطرفني (م�رص و�إ�رسائيل) ممار�سة احلقوق
التقليدية للأطراف املتحاربة .Rights of Belligerents
وقد �أ�صدر جمل�س الأمن قراراً ( )33دعا فيه م�رص �إىل «رفع القيود املفرو�ضة على مرور
ال�سفن التجارية يف قناة ال�سوي�س وعلى مرور الب�ضائع مهما تكن وجهتها».
وقد رف�ضت م�رص تنفيذ القرار ال�صادر عن جمل�س الأمن ،عل �أ�سا�س �أن املجل�س و�ضع
ح ًال �سيا�سي ًا مل�س�ألة قانونية ،تتعلق بتف�سري �أحكام اتفاقية الق�سطنطينية لعام 1888م (. )34
وقب�ضت يف عام � 29سبتمرب  1954على ال�سفينة التجارية الإ�رسائيلية Bat Galim
ما جعل �إ�رسائيل تتقدم باعرتا�ض على الإجراءات امل�رصية يف خطاب ( )35وجهه

وهو
املندوب الإ�رسائيلي الدائم يف الأمم املتحدة  ،Abba Ebanوكاد جمل�س الأمن �أن ي�صدر
قرارا ل�صالح �إ�رسائيل� ،إال �أن االحتاد ال�سوفييتي ا�ستخدام حق النق�ض (� )36ضدها.
وهنا يربز �س�ؤال مهم يتمحور حول العالقة بني اتفاق الهدنة وحالة احلرب .وقد
�أو�ضح د .حم�سن على جاد يف درا�سته عن معاهدات ال�سالم (� )37أن اتفاق الهدنة ال ينهي
حالة احلرب ،و�أن �رسيانه يرتبط با�ستمرار �سعي الأطراف �إىل حتقيق ت�سوية �سيا�سية للنزاع
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(ومل يحدث ذلك �إال يف عام  1979بتوقيع معاهدة ال�سالم امل�رصية الإ�رسائيلية)  ،لذا فمن
حق الأطراف اال�ستمرار يف التم�سك بحقوق املحاربني ،وهو ما نفذته م�رص عملياً.
وقد �أكدت الأحداث بعد ذلك قناعة �صانع القرار امل�رصي حول الطبيعة العدوانية
لإ�رسائيل ،وحق م�رص الكامل يف اتخاذ الإجراءات ال�رضورية كافة �ضد ال�سفن الإ�رسائيلية،
يف �ضوء ما متثله �إ�رسائيل من تهديد للأمن القومي امل�رصي ،وهو ما ات�ضح من قيامها
بامل�شاركة يف العدوان الثالثي على م�رص يف � 29أكتوبر عام 1956م.
وبعد انتهاء �أزمة العدوان الثالثي� ،أ�صدرت م�رص ت�رصيح ًا ر�سمي ًا يف � 24أبريل 1957
عرب خطاب ( )38وجهه من وزير خارجيتها (� )39إىل الأمني العام للأمم املتحدة ( ، )40ت�ضمن
ع�رشة �أ�س�س لتنظيم املركز القانوين لقناة ال�سوي�س� ،أعلنت من خاللها احرتامها التفاقية
الق�سطنطينية لعام  ،1888كما �أو�ضحت الو�سائل التي ميكن ا�ستخدامها لت�سوية املنازعات
املتعلقة بتف�سري بنود االتفاقية .وقد �أ�شار الت�رصيح �إىل نوعني من اخلالفات:
● ●الأول :اخلالفات التي تن�ش�أ بني م�رص ودول لي�ست كلها �أو بع�ضها �أطرافا يف
االتفاقية ( ، )41ويكون مو�ضوعها متعلقا باتفاقية الق�سطنطينية لعام � ،1888أو بيان
احلكومة امل�رصية ال�صادر يف عام  ،1957ويف هذه احلالة ت�سوى اخلالفات طبقا للمبادئ
الواردة يف ميثاق الأمم املتحدة الواردة يف الف�صل ال�ساد�س منه ( . )42والثاين :اخلالفات
التي تن�ش�أ بني م�رص والدول الأطراف يف االتفاقية .وقد قبلت م�رص االخت�صا�ص الإلزامي
ملحكمة العدل الدولية يف تف�سري بنود االتفاقية يف  18يوليو عام � ،1957إذا مل ُيح َّل اخلالف
بو�سائل �أخرى (. )43
ورغم انتهاء الأعمال العدائية بني الطرفني ،وو�ضع قوات للطوارئ الدولية على خطوط
الهدنة بني م�رص و�إ�رسائيل ،يف �إطار ت�سويات ما بعد العدوان الثالثي ،ف�إن �إ�رسائيل قامت
بالعدوان على م�رص مرة �أخرى يف  5يونيو  .1967وقد �أ�سفر هذا العدوان عن احتالل
�إ�رسائيل ل�سيناء� ،إىل �أن قامت م�رص ب�شن احلرب على �إ�رسائيل ال�ستعادتها مرة �أخرى يف 6
�أكتوبر عام  .1973وقد �أدت ت�سويات ما بعد حرب �أكتوبر � 1973إىل �إعادتها ،و�إنهاء حالة
احلرب بينهما والتوقيع على اتفاقية لل�سالم يف عام .1979
ومن الأهمية مبكان تناول ق�ضية ال�سماح لإ�رسائيل باملرور يف قناة ال�سوي�س يف
�أعقاب التوقيع على اتفاقية ال�سالم بني الطرفني.
فقد تناولت الفقرة الأويل من املادة اخلام�سة من اتفاقية ال�سالم املوقعة بني الطرفني
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م�س�ألة املرور يف قناة ال�سوي�س ،وقد ن�صت على ما ي�أتي:

«تتمتع ال�سفن الإ�رسائيلية وال�شحنات املتجهة من �إ�رسائيل و�إليها بحق املرور
احلر يف قناة ال�سوي�س ومداخلها يف كل من خليج ال�سوي�س والبحر الأبي�ض املتو�سط،
وفقا لأحكام اتفاقية الق�سطنطينية لعام  ،1888واملنطبقة على جميع الدول .كما
يعامل رعايا �إ�رسائيل و�سفنها و�شحناتها ،وكذلك الأ�شخا�ص وال�سفن وال�شحنات
املتجهة من �إ�رسائيل و�إليها معاملة ال تت�سم بالتمييز يف ال�شئون املتعلقة با�ستخدام
القناة كافة» (. )44
وبناء على ما تقدم �أقرت اتفاقية ال�سالم ال�سماح لإ�رسائيل با�ستخدام قناة ال�سوي�س،
ً
و�أ�صبحت املرا�سيم امل�رصية التي مت تطبيقها على �إ�رسائيل منذ عام  1949الغية ،مع
الإ�شارة �إىل �أن ال�سماح لها باملرور يف قناة ال�سوي�س ي�أتي ت�أكيداً ملا ورد من مبادئ اتفاقية
الق�سطنطينية لعام  ،1888و�أنها و�سفنها ورعاياها ال يتمتعون ب�أي معاملة مف�ضلة يف
الأمور املتعلقة باملرور يف القناة.
العالقات املصرية اإليرانية ( )45وتأثري ذلك على مرور إيران يف قناة السويس:
�أدى قيام الثورة الإ�سالمية يف �إيران عام � 1979إىل �أن نحت ال�سيا�سة اخلارجية
الإيرانية منحى مت�شددا يعتمد على مبد�أ ت�صدير الثورة الإ�سالمية.
وقد قطعت �إيران عالقاتها الدبلوما�سية مع م�رص يف عام  ،1980لأنها وقعت
معاهدة ال�سالم مع �إ�رسائيل يف عام  ،1979وهو الأمر الذي �شكل تعار�ض ًا �شديداً مع الفكر
الأيديولوجي الإيراين يف ذلك الوقت.
وقد مرت العالقات امل�رصية الإيرانية مبراحل عديدة من ال�شد واجلذب خالل العقود
الثالثة املا�ضية �إذ ا�ستقبلت م�رص يف عهد الرئي�س ال�سادات ال�شاه الإيراين حممد ر�ضا
بهلوي ،ودفن فيها يف �أعقاب وفاته .كما �ساندت م�رص العراق يف حربها �ضد �إيران التي
ا�ستمرت ثماين �سنوات.
�إال �أن العالقات الثنائية ا�ستعادت بع�ضا من زخمها يف �أعقاب وفاة اخلميني ،وتراجع
مبد�أ ت�صدير الثورة الإ�سالمية ،وتويل قيادة جديدة متمثلة يف ها�شمي رف�سنجاين ،حيث مت
يف عام  1991ا�ستعادة العالقات الدبلوما�سية بني البلدين ،وذلك يف �صورة مكتبني لرعاية
امل�صالح يف كل من طهران والقاهرة.
ورغم �أن العالقات امل�رصية الإيرانية ما زالت منذ عام  1991على م�ستوي رعاية
امل�صالح ،كما �أنها ت�شهد بني احلني والآخر توتراً يرجع �إىل ما تراه م�رص تدخال �إيرانيا يف
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ال�شئون والق�ضايا العربية� ،إال �أنه ال يوجد ما مينع من متتع �إيران بحرية املالحة يف قناة
ال�سوي�س ،وذلك يف �ضوء غياب املوانع القانونية �أو ال�سيا�سية التي قد ت�سمح مل�رص مبنع
مرور ال�سفن الإيرانية فيها مثل وجود حالة للحرب بني الدولتني.
تأثري اتفاقية مونتيجو باي لعام  1982على النظام القانوني لقناة السويس:
ت�شكل القنوات جزءاً من املياه الداخلية لأي دولة ،لذا فقناة ال�سوي�س تع ّد جزءاً من
املياه الداخلية امل�رصية .ويرتتب على ذلك جمموعة من االعتبارات القانونية تتمثل يف ()46
�أنها تخ�ضع لل�سيادة الإقليمية للدولة ،على كل من النطاق اجلوي الذي يعلو املياه الداخلية،
وكذلك �سطح هذه املياه ،والقاع وما حتت القاع من ثروات .كما �أن من حق الدولة ذات
ال�سيادة و�ضع النظام الذي تراه لتنظيم دخول ال�سفن الأجنبية �إىل مياهها الداخلية (. )47
ويف عام  1982وقعت وفود  119دولة ( )48على االتفاقية العامة لقانون البحار ،يف
 Montego Bayيف جامايكا ( . )49وقد بد�أ نفاذ هذه االتفاقية يف عام  1994بعد مرور اثني
ع�رش �شهراً على تاريخ �إيداع الوثيقة ال�ستني من وثائق الت�صديق واالن�ضمام لالتفاقية(.)50
�إال �أن هناك �س�ؤا ًال مهم ًا يطرح نف�سه بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ .هل ت�ؤثر
هذه االتفاقية على النظام القانوين لقناة ال�سوي�س؟
�أرجح الآراء �أن النظام القانوين لقناة ال�سوي�س مل يت�أثر بتوقيع االتفاقية ،وذلك على
�أ�سا�س �أن هناك جمموعة من االعتبارات ال�سيا�سية واالقت�صادية توجب عدم �إخ�ضاع
املمرات املماثلة لقناة ال�سوي�س ملبد�أ ال�سيادة الإقليمية على الإطالق (. )51
كما �أن القنوات املماثلة لقناة ال�سوي�س مثل قناة بنما وقناة كييل ما زالت حتكمها
اتفاقيات خا�صة بها على غرار اتفاقية الق�سطنطينية لعام  ،1888فالأوىل تخ�ضع التفاقية
هاي بون�سفورت ( Hay- Pauncefote )52املربمة يف عام  ،1901والثانية تخ�ضع لأحكام
وردت يف ف�صل خا�ص بها يف معاهدة فر�ساي املربمة بعد احلرب العاملية الأوىل ( . )53وقد
ذهب الفقيه امل�رصي الغنيمي (� )54إىل القول �إنه على الرغم من �أن القنوات الثالث ال�سابقة
تنظمها اتفاقيات دولية� ،إال �أن هناك العديد من املبادئ امل�شرتكة بني هذه االتفاقيات،
�أر�ست �أحكامها ما ميكن ت�سميته بـ «القانون العام للقنوات الدولية».

نتائج الدراسة:
بعد �أن تناول البحث يف الف�صول ال�سابقة لهذه الدرا�سة ك ًال من التطور التاريخي
للنظام القانوين لقناة ال�سوي�س ،و�أهم القواعد القانونية التي حتكم نظام املرور فيها ،ميكن
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�إجمال �أهم النتائج مبا ي�أتي:
♦ ♦على الرغم من �أن قناة ال�سوي�س تع ّد من املياه الداخلية التي تخ�ضع لل�سيادة
امل�رصية املطلقة ،ف�إنها تتمتع بنظام قانوين خا�ص يحكم املالحة فيها ،كما مت تو�ضيحه.
♦ ♦�أن املادة اخلام�سة من معاهدة ال�سالم امل�رصية الإ�رسائيلية �أعطت �إ�رسائيل احلق
يف ا�ستخدام قناة ال�سوي�س .وبافرتا�ض وجود حالة حرب بني �إ�رسائيل و�إيران ،ف�إن من حق
قطعهما احلربية املرور فيها.
♦ ♦ال يجوز لإ�رسائيل و�إيران ا�ستعمال �أي حق من حقوق احلرب �أو �إتيان �أي عمل
عدائي من �ش�أنه تعطيل حرية املالحة يف القناة �أو يف املوانئ املو�صلة �إليها.
♦ ♦يحظر على ال�سفن التابعة لإ�رسائيل و�إيران �أن تبا�رش عمليات التخزين �أو التموين
يف القناة �أو يف املوانئ امل�ؤدية �إليها �إال بالقدر ال�رضوري جدا.
♦ ♦ال يجوز لل�سفن التابعة لإ�رسائيل و�إيران الوقوف يف مياه القناة �إال لل�رضورة التي
تق�ضي بها م�صلحة العمل.
♦ ♦ال يجوز �أن تزيد مدة بقاء ال�سفن التابعة لإ�رسائيل و�إيران يف املوانئ امل�ؤدية �إىل
القناة عن � 24ساعة� ،إال يف حالة الوقوف الإجباري.
♦ ♦�رضورة م�ضي � 24ساعة بني خروج �سفينة تابعة لإحدى الدولتني من �أحد موانئ
الدخول ،وبني قيام �سفينة �أخرى تابعة للدولة الأخرى باملرور.
♦ ♦يحظر على ال�سفن التابعة لإ�رسائيل و�إيران التمتع باحلق الذي ورد يف املادة  7من
اتفاقية الق�سطنطينية ،والذي ي�سمح لل�سفن احلربية التابعة للدول غري املتحاربة بالبقاء يف
املوانئ امل�ؤدية �إىل القناة.
♦ ♦�أن االتفاقية العامة لقانون البحار املوقعة يف عام � ،1982أوجبت يف مادتها
( )23على ال�سفن التي تعمل بالطاقة النووية اتخاذ احتياطات الأمان الالزمة كافة قبل
دخولها املياه الإقليمية للدولة.
♦ ♦من املعروف �أن التلوث النا�شئ عن ت�رسب الإ�شعاع النووي قد ي�ؤدي �إىل تعطيل
املالحة يف قناة ال�سوي�س لفرتات طويلة للغاية ،وهو ما يعطي احلق مل�رص يف الت�أكد من
الإجراءات املتبعة ل�ضمان عدم حدوث ذلك.
♦ ♦لقد ن�صت املادة ( )20من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار املوقعة يف عام
 ،1982يف جاميكا على �رضورة مرور الغوا�صات واملركبات الغاط�سة الأخرى طافية فوق
�سطح البحر ورافعة علمها ،وذلك يف حالة مرورها يف املياه الإقليمية للدولة.
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التوصيات:
بعد متام الدرا�سة �أو�صي مبا ي�أتي:
�1 .1إجراء املزيد من الدرا�سات اخلا�صة حول هذا املو�ضوع ون�رشها على م�ستوى العامل

العربي وذلك لأهميتها يف ظل التهديدات املت�صاعدة لكل من ا�رسائيل و�إيران اللتني تهددان
االمن القومي ملنطقة ال�رشق االو�سط خا�صة ،والعامل عامة.
�2 .2أن ت�أخذ جمهورية م�رص ،ب�صفتها �صاحبة ال�سيادة على قناة ال�سوي�س ،التدابري
الالزمة لتحديد حرية املالحة ومراقبتها لكل من ا�رسائيل و�إيران ل�ضمان عدم ا�ستخدام
القناة يف االمور الع�سكرية املدمرة.
�3 .3أن تعقد جمهورية م�رص اتفاقيات متنع ا�رسائيل و�إيران من ا�ستخدام قناة ال�سوي�س
يف املواجهات احلربية ،م�ستفيدة من االتفاقيات الدولية املختلفة وعدم ا�ستخدام املمرات
املائية لتهديد ال�سلم العاملي.
4 .4مبا �أن قناة ال�سوي�س تعترب مرراً مائي ًا يخدم م�صالح الدول التي لها عالقات
جتارية ،ف�أنني �أو�صي ب�أن تكون قناة ال�سوي�س معرباً جتاري ًا �إن�ساني ًا يخدم كافة الأطراف.
5 .5ان تقوم جمهورية م�رص ،ومن خالل جامعة الدول العربية ،بتقدمي م�رشوع اتفاقية
املمرات
جديد �إىل امل�ؤ�س�سات الدولية ،ويف مقدمتها جمل�س الأمن واجلمعية العمومية ،لدعم
َّ
التجارية العاملية ،و�صيانتها ،ومراقبتها ،واحلر�ص على ان تبقى مناطق ال مت�سها نريان
ال�رصاعات الدولية.
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اهلوامش:
1 .1انظر  Israeli Warships Sail Through Suez Canalعلى الرابط الآتي:

http:// www. israelnationalnews. com/ News/ News. aspx/ 132399

انظر �أي�ضا  Israeli Warships in Suez Canal a Signal to Iranعلى الرابط الأتي:
http:// www. foxnews. com/ story/ 0,2933,532963,00. html

انظر كذلك
 Iranعلى الرابط الآتي:

Israeli Navy in Suez Canal Prepares for Potential Attack on

http:// www. timesonline. co. uk/ tol/ news/ world/ middle_east/ article6715412. ece

2 .2انظر

Egyptian Foreign Minister Confirms Israeli Warship Crossing Suez

 Canalعلى الرابط الآتي:

http:// www. armybase. us/ 2009/ 07/ egyptian- fm- confirms- israeli- warshipcrossing- suez- canal

.3

.4
.5
.6
.7

�3سيا�سي فرن�سي ( ، )1894 -1805تويل من�صب القن�صل الفرن�سي يف القاهرة ،وكان
�صديقا لوايل م�رص حممد �سعيد با�شا ،وا�ستطاع �أن يح�صل منه على امتياز حلفر القناة
يف عام  ،1854تاله امتياز ثان يف عام  .1856وقد تبني بعد جناح م�رشوع حفر قناة
ال�سوي�س م�رشوعا �آخر حلفر قناة يف بنما ت�صل بني املحيطني الأطلنطي والهادي� ،إال
شال ذريعا.
ان امل�رشوع ف�شل ف� ً
�4سلطان ،حامد ،و�آخرون .1977 .القانون الدويل العام .الطبعة الأويل .القاهرة :دار
النه�ضة العربية� ،ص.434
�5سلطان ،حامد ،املرجع ال�سابق� ،ص .434
6كريل�س ،جورج حليم .1975 .قناة ال�سوي�س تاريخها و�أهميتها العاملية .القاهرة:
مطابع دار املعارف مب�رص� ،ص  104و .105
7كانت م�رص والية عثمانية منذ عام  ،1517وظلت كذلك �إيل �أن متكن حممد على
يف القرن التا�سع ع�رش من �شن جمموعة من املعارك الع�سكرية الناجحة �ضد الدولة
العثمانية� ،أ�سفرت عن �صدور فرمان  1840الذي منح م�رص و�ضعا خا�صا بني واليات
الدولة العثمانية ،حيث �أ�صبح حكمها وراثيا يتواله �أكرب �أبناء الأ�رسة �سنا ،وظلت الدولة
العثمانية تتمتع ب�سيادة �صورية على م�رص ،حتي انتهت هذه ال�سيادة ب�إعالن بريطانيا
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احلماية على م�رص يف عام  1914عند اندالع احلرب العاملية الأويل .وقد ح�صلت م�رص
على ا�ستقاللها بعد احلرب يف �أعقاب �صدور ت�رصيح  28فرباير .1922
8 .8برج ،حممد عبد الرحمن .1969 .قناة ال�سوي�س يف  100عام .القاهرة :مطابع دار
املعارف مب�رص� ،ص .82
9 .9املرجع نف�سه� ،ص .83
1010للمزيد حول الوفاق الودي يف � 8أبريل  ،1904انظر ن�ص الوفاق على الرابط الآتي:
_http:// wwi. lib. byu. edu/ index. php/ The_Entente_Cordiale_Between_The
United_Kingdom_and_France

1111اتفاقية الوفاق الودي ،امل�صدر نف�سه.
�1212سلطان ،مرجع �سابق� ،ص .438
1313اتفاقية فر�ساي 28 ،يونيو  ،1919على الرابط الآتي:
http:// avalon. law. yale. edu/ subject_menus/ versailles_menu. asp

1414معاهدة �سان جرمان� 10 ،سبتمرب  ،1919عل الرابط الآتي:
http:// www. austlii. edu. au/ au/ other/ dfat/ treaties/ 1920/ 3. html

1515معاهدة تريانون 4 ،يونيو ،1920 ،على الرابط الآتي:
http:// www. gwpda. org/ versa/ tri5. htm

1616معاهدة لوزان 24 ،يوليو  ،1923على الرابط الآتي:
http:// www. gwpda. org/ 1918p/ lausanne. html

1717معاهدة لندن� 26 ،أغ�سط�س  ،1936على الرابط الآتي:
http:// www. fco. gov. uk/ resources/ pdf/ treaties/ TS1/ 1937/ 6

�1818سلطان ،مرجع �سابق� ،ص .439
1919املرجع نف�سه� ،ص .440
�2020سلطان ،مرجع �سابق� ،ص .432
2121اتفاقية الق�سطنطينية� 29 ،أكتوبر .1888
2222يبلغ طول امليل البحري ا�ستنادا �إيل املقايي�س الدولية  1852مرتا.
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2323ن�صت املادة ( )7على �أنه ال يجوز لل�سفن احلربية التابعة لدول غري متحاربة البقاء يف
مياه القناة ،على �أن ي�سمح لها بالبقاء يف املوانئ امل�ؤدية للقناة ،ب�رشط �أال يزيد عددها
عن اثنتني لكل دولة.
2424برج ،مرجع �سابق� ،ص .79
2525الغنيمي ،حممد طلعت .لغنيمي الو�سيط يف قانون ال�سالم .1982 .الأ�سكندرية :من�ش�أة
املعارف� ،ص .760
2626انظر يف تطور العالقات بني م�رص و�إ�رسائيل يف �ضوء االتفاقيات املوقعة بني الطرفني:
جاد ،حم�سن على ،مرجع �سابق.
2727عقدت اتفاقية الهدنة بني م�رص و�إ�رسائيل يف  26فرباير .1949
�2828سلطان ،مرجع �سابق� ،ص .441
2929املر�سوم رقم � 8 ،36أبريل من عام  ،1950على الرابط الآتي:
http:// www. mfa. gov. il/ MFA/ Foreign+Relations/ Israels+Foreign+Relation
s+since+1947/ 1947- 1974/ 1+Egyptian+Decree+Regarding+Navigation+in
+the+Suez. htm

3030مل يذكر �إ�سم �إ�رسائيل �رصاحة يف املر�سوم ،ولكن متت الإ�شارة �إليها بـ “الأرا�ضي
الفل�سطينية التي ت�سيطر علىها احلركة ال�صهيونية-
Palestinian territory under Zionist control “.

3131ن�ص مداخلة املندوب الربيطاين
 ،Mr. Warren R. Austinعلى الرابط الآتي:

Gladwyn Jebb

 ،Sirواملندوب ا لأمريكي

http:// www. mfa. gov. il/ MFA/ Foreign+Relations/ Israels+Foreign+Relation
s+since+1947/ 1947- 1974/ 4+Statements+by+Representatives+of+the+Ma
ritime+Po. htm

3232ن�ص مداخلة املندوب الفرن�سي  ،Mr. Lacosteالرابط نف�سه.
3333قرار جمل�س الأمن رقم  S/ 2322بتاريخ � 1سبتمرب  ،1951وقد �صدر ب�أغلبية � 8أ�صوات
وامتناع  3دول عن الت�صويت وهي ال�صني والهند واالحتاد ال�سوفييتي .انظر ن�ص القرار
على الرابط الآتي:
http:// www. mfa. gov. il/ MFA/ Foreign+Relations/ Israels+Foreign+Relation
s+since+1947/ 1947- 1974/ 5+Freedom+of+Passage+in+the+Suez+Canal+Security+C. htm
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�3434سلطان ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .441
3535انظر ن�ص اخلطاب على الرابط الآتي:

http:// www. mfa. gov. il/ MFA/ Foreign+Relations/ Israels+Foreign+Relation
s+since+1947/ 1947- 1974/ 6+Israel- s+Complaint+to+the+Security+Counc
il+Conce. htm

�3636سلطان ،مرجع �سابق� ،ص.441
3737جاد ،حم�سن على .معاهدات ال�سالم ،درا�سة ت�أ�صيلية تطبيقية على �ضوء قواعد القانون
الدويل .2006 .القاهرة :الهيئة امل�رصية العامة للكتاب� ،ص .166
�3838سلطان ،مرجع �سابق� ،ص .450
3939د .حممود فوزي وزير اخلارجية (. )1964 -1952
4040داج همر�شولد الأمني العام الثاين للأمم املتحدة (. )1961 -1953
4141جتدر الإ�شارة �إيل �أن كال من �إ�رسائيل والواليات املتحدة لي�ست �أطرافا يف االتفاقية.
4242املق�صود بها الو�سائل ال�سلمية الواردة يف املادة  33من الف�صل ال�ساد�س من ميثاق
الأمم املتحدة مثل املفاو�ضات �أو التحقيق �أو الو�ساطة �أو التوفيق �أو التحكيم �أو الت�سوية
الق�ضائية� .أما و�سائل القمع فقد مت الن�ص عليها يف الف�صل ال�سابع من امليثاق .انظر
يف ذلك ،ميثاق الأمم املتحدة والنظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية .كلية احلقوق،
جامعة الزقازيق� ،1991 .ص .42 -30
�4343سلطان ،مرجع �سابق� ،ص .450
4444معاهدة ال�سالم امل�رصية الإ�رسائيلية 26 ،مار�س  ،1979على الرابط الآتي:

http:// www. mfa. gov. il/ MFA/ Foreign%20Relations/ Israels%20Foreign1947/ 1977. 1979/ 251%20Treaty%20of%20Peace%20between%20
Israel%20and%20Egypt%20Memor

�4545إبراهيم ،ح�سنني توفيق .مثلث العالقات امل�رصية الرتكية الإيرانية ،املحددات
وامل�سارات والآفاق .1999 .مركز احل�ضارة للدرا�سات الإن�سانية� ،ص .410 -363
4646حلمي ،مرجع �سابق� ،ص .166
4747امل�صدر نف�سه� ،ص .166
4848يذكر �أن �إ�رسائيل من الدول التي رف�ضت التوقيع على هذه االتفاقية ،كما �أن الواليات
املتحدة وقعت االتفاقية� ،إال �أنها مل ت�صدق عليها.
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4949االتفاقية العامة لقانون البحار 10 ،دي�سمرب  ،1982على الرابط الآتي:

www. un. org/ Depts/ los/ convention_agreements/ texts/ unclos/ closindx. htm

5050قامت م�رص بالت�صديق على هذه االتفاقية يف � 26أغ�سط�س .1983
5151حلمي ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .200
5252اتفاقية هاي بون�سيفوت 18 ،نوفمرب  ،1901على الرابط الآتي:

http:// avalon. law. yale. edu/ 20th_century/ pan001. asp

وجتدر الأ�شارة �إيل �أن �أحكام هذه االتفاقية متت �صياغتها على غرار معاهدة
الق�سطنطينية ،باعتبار الأخرية هي املعاهدة الأم التي نظمت لأول مرة �أحكاما للمرور يف
القنوات الدولية.
يذكر �أن اتفاقيتني �إ�ضافيتني مت توقيعهما بني الواليات املتحدة الأمريكية وبنما يف
� 7سبتمرب من عام  1977بخ�صو�ص القناة وهما  ،Torrijos- Carter Treatiesالأويل تتعلق
بحياد القناة وت�سمي  Neutrality Treatyوالثانية تتعلق ب�سيادة بنما على القناة وت�سمى
.Panama Canal Treaty
5353حلمي ،مرجع �سابق� ،ص .201
5454الغنيمي ،مرجع �سابق� ،ص .755
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املصادر املراجع:
أوالً -الكتب:
�1 .1إبراهيم ،ح�سنني توفيق .مثلث العالقات امل�رصية الرتكية الإيرانية ،املحددات
وامل�سارات والآفاق .1999 .مركز احل�ضارة للدرا�سات الإن�سانية.
2 .2برج ،حممد عبد الرحمن .1969 .قناة ال�سوي�س يف  100عام .القاهرة :مطابع دار
املعارف ،م�رص.
3 .3جاد ،حم�سن على .معاهدات ال�سالم ،درا�سة ت�أ�صيلية تطبيقية على �ضوء قواعد
القانون الدويل .2006 .القاهرة :الهيئة امل�رصية العامة للكتاب.
�4 .4سلطان ،حامد ،و�آخرون .1977 .القانون الدويل العام .ط .1القاهرة :دار النه�ضة
العربية.
5 .5الغنيمي ،حممد طلعت .الو�سيط يف قانون ال�سالم .1982 .الإ�سكندرية :من�ش�أة
املعارف.
6 .6كريل�س ،جورج حليم .1975 .قناة ال�سوي�س تاريخها و�أهميتها العاملية .القاهرة:
مطابع دار املعارف مب�رص.

ثانياً -األحباث املنشورة على املواقع االلكرتونية:
 Israeli Warships Sail Through Suez Canal1 .1على الرابط الآتي:
http:// www. israelnationalnews. com/ News/ News. aspx/ 132399

 Israeli Warships in Suez Canal a Signal to Iran2 .2على الرابط الآتي:
http:// www. foxnews. com/ story/ 0,2933,532963,00. html

 Israeli Navy in Suez Canal Prepares for Potential Attack on Iran 3 .3على الرابط الآتي:
http:// www. timesonline. co. uk/ tol/ news/ world/ middle_east/ article6715412. ece

.4

Egyptian Foreign Minister Confirms Israeli Warship Crossing Suez Canal4

على الرابط الآتي:

http:// www. armybase. us/ 2009/ 07/ egyptian- fm- confirms- israeli- warship- crossing- s
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 باسل منصور.د

: االتفاقيات واملعاهدات-ًثالثا
: على الرابط الآتي،1904  �أبريل8 اتفاقية الوفاق الودي يف1 .1
http:// wwi. lib. byu. edu/ index. php/ The_Entente_Cordiale_Between_The_
United_Kingdom_and_France

: على الرابط الآتي،1919  يونيو28 ،اتفاقية فر�ساي2 .2
http:// avalon. law. yale. edu/ subject_menus/ versailles_menu. asp

: عل الرابط الآتي،1919  �سبتمرب10 ،معاهدة �سان جرمان3 .3
http:// www. austlii. edu. au/ au/ other/ dfat/ treaties/ 1920/ 3. html

: على الرابط الآتي،1920 ، يونيو4 ،معاهدة تريانون4 .4
http:// www. gwpda. org/ versa/ tri5. htm

: على الرابط الآتي،1923  يوليو24 ،معاهدة لوزان5 .5
http:// www. gwpda. org/ 1918p/ lausanne. html

: على الرابط الآتي،1936  �أغ�سط�س26 ،معاهدة لندن6 .6
http:// www. fco. gov. uk/ resources/ pdf/ treaties/ TS1/ 1937/ 6

: على الرابط الآتي،1979  مار�س26 ،معاهدة ال�سالم امل�رصية الإ�رسائيلية7 .7
http:// www. mfa. gov. il/ MFA/ Foreign%20Relations/ Israels%20Foreign1947/ 1977. 1979/ 251%20Treaty%20of%20Peace%20between%20
Israel%20and%20Egypt%20Memor
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 واملندوب ا لأمريكي،Sir

ن�ص مداخلة املندوب الربيطاين1111
: على الرابط الآتي،Mr. Warren R. Austin

Gladwyn Jebb
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