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 الثورة السورية واالتفاقيات الدولية

 إشكالية تطلب الحل

 د. عبد الحميد عكيل العواك

 دكتوراه في القانون الدستوري 

 :المقدمة
اا لعبت المعاهدات الدولية دور   العام،  المصـدر الرئيس األول للقانون الدولي ُتعد  في العالقات الدولية، فهي  مهم 
 وأصبحت أداة لتنظيم العالقات الدولية في عهد مبكر. ،اتصال دوليةكما كانت منذ القدم وسيلة 

ولكن كانت المعاهدات في تلك الفترة عبارة عن معاهدات تحالف أو صلح، بحيث كان يحكم عملية إبرام 
المعاهدات الدولية قواعد العرف الدولي، الذي سعى بدوره إلى وضع قواعد منظمة لإلجراءات المتعلقة 

التي كانت كلها إجراءات عرفية، بحيث تم تدوين جميع هذه اإلجراءات عن طريق لجنة القانون  بالمعاهدات،
م، التي 9191الدولي المنبثقة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بوضع مشروع لقانون المعاهدات الدولية عام 

اليوم  وُتعد  م، 9191يناير  72ذ في ز النفاسميت بـ"اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات" ودخلت هذه االتفاقية حي   
 ،األساسي والقاعدة العامة فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول المختلفة من حيث أطرافها وموضوعاتها المرجع  

 ومن حيث اإلجراءات المتبعة بشأنها.

 :أهمية البحث
جوانب  عميق شامل لمختلففقد حدث تطور  ،تكمن أهمية البحث من أهمية االتفاقية الدولية في العصر الحديث

اتفاقية قانون المعاهدات في  9191المعاهدات، سواء لجهة شروط عقدها، أو تنفيذها، أو آثارها، وصدرت عام 
ساتيرها وقوانينها ما تمليه دلى إفتغير الوضع الذي جرى عليه العمل قبل االتفاقية، إذ كانت الدول تحتكم  ،فيينا

 التحلل من االلتزامات الدولية الناجمة عن االتفاق الدولي.الداخلية، وهذا يؤدي بها إلى 

ومن أهمية الثورة كحالة لخلق دولة جديدة بمفاهيم مختلفة ورؤية تبتعد عن الرؤية السابقة، هي قمة التحرر 
بعد نجاحها بقيود االتفاقيات الدولية، ومن هنا تصبح أهمية البحث  ألتفاجاإلنساني في مواجهة قيود السلطة، 

 مزدوجة عند بحثنا بأثر الثورة على االتفاقيات الدولية.

 :أسباب البحث
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امله علمي يتجسد في فلسفة القانون الدولي الراضخ للنظرية الغربية التقليدية وتعاألول  ،أسباب البحث تأخذ منحيين
 بدلة.رنة ومتمة ب من الجمود في ظل عالقات دوليمع إلزام االتفاقيات وعدم التحلل منها بقواعد صارمة تقتر 

عملي يبحث في االتفاقيات التي تعقدها السلطات الدكتاتورية وتقييد شعوبها بها، حتى إذا ما ثارت عليها  واآلخر
 وجدت حكومة الثورة كل عوامل الفشل أمامها، وإسقاط هذه الحالة على الثورة السورية. 

 :إشكالية البحث
 وال سيما مع الدول التي ساندته ضد شعبه 7199ت الدولية منذ عام عقد رأس النظام السوري العديد من االتفاقيا

ا فقدته من أموال رشوة لزيادة دعمها، أو تعويض عم   بمنزلة، وجاءت تلك االتفاقيات 2وإيران 1وهي روسيا
 وأشخاص في ساحة المعركة.

هان ثرواتها وتقييد الدولة بارتلكن هذه االتفاقيات جاءت على حساب السيادة السورية، وتضر بمصالح الشعب، 
 للدول األخرى.

ي ظل ف ما هو مصير تلك االتفاقيات لو انتصرت الثورة ،ا على الساحة السوريةوتعقيد   الحاح  إوالسؤال األكثر  
تعقيدات القانون الدولي الذي يلزم باالتفاق؟ ومع وجود دول متعاقدة حققت مصالح اقتصادية وحيوية من هذه 

 وبالتالي ستمانع من فسخ االتفاقية من طرف واحد. ،االتفاقيات

ى االتفاقيات ما تأثير الثورة عل ،عين وفقهاءويبقى السؤال األكبر للقانون الدولي والعاملين في ميدانه من مشر   
الدولية التي يعقدها حاكم دكتاتور وفاسد استولى على السلطة بطريقة غير شرعية وثار عليه الشعب لتأكيد عدم 

في ظل مجتمع دولي تحكمه الديمقراطية وتعلو قيمه حقوق اإلنسان والحريات العامة، هل يعقل أن و يته؟ شرع

                                                             
بيل س االتفاقيات تميل الى السرية لذلك ترد في الصحف على شكل معلومات وال نستطيع الوثوق بها علميا ونردها على سبيل االستئناس، ومنها على- 1

أغسطس/آب  79ما قالت إنها بنود اتفاق سري ٌوق ع بين النظامين الروسي والسوري يوم  7199يناير/كانون الثاني  91نشرت واشنطن بوست يوم المثال، 
 .بشروط مجحفة جدا  للدولة السورية. يحول سورية الى مقاطعة روسية 7191

 -تم التوقيع خالل اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية "سبوتنيك "في مقابلة مع وكالة وزير الصناعة السوري، محمد معن جذبةتصريح 
 على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين 7199الروسية للتعاون التجاري واالقتصادي والعلمي والفني التي عقدت في دمشق خالل في ديسمبر

ناعية في مجال صوزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا االتحادية والتي تضمنت إقامة العديد من المشاريع ال
ــة اإلسمنت ومواد البناء، الطاقات المتجددة، الصناعات الكيميائية والدوائية، واآلالت الصناعية  "صناعـ

، الذي تضمن التصديق على اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في مدينة 7191لعام  3التشريعي رقم  المرسوم صدر
 .7192من تشرين األول عام  72سوتشي الروسية، في 

، في مجاالت عدة، ولحقها 7192مذكرة تفاهم دفعة واحدة بين النظام السوري وإيران في يناير عام  92مع إيران  وق ع النظام -2
في المجاالت االقتصادية والثقافية  7191اتفاقية ومذكرة تفاهم ُوق عت دفعة واحدة في يناير/كانون الثاني  99بذلك توقيع منها 

 والتعليمية وغيرها.
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على  كحاكم طبيعي ويمثل الدولة وتسري  ،د بحقوقه ويلغي حرياتهبيتعامل الحاكم الذي يغتال اإلنسان ويست
 ؟ انون الدولي وأسسه وبنائهفي الق ااتفاقاته ما تسري على االتفاقيات األخرى؟ أال يشكل ذلك تناقض  

 :صعوبات البحث

ة موضوع ا هو غياب نصوص االتفاقيات السوريلكن أكثرها تأثير   ،هناك العديد من الصعوبات التي واجهت البحث
أن يكون البحث في اإلطار الشكلي العام التفاقية فينيا دون الغوص في تفاصيل المعاهدات إلى أدى  وهذاالبحث، 

 لغياب النص.

ا قلة األبحاث والمراجع التي تناولت أثر الثورات على االتفاقيات بشكل عام، واالتفاقيات ومن الصعوبات أيض  
 السورية بشكل خاص. 

 :منهجية البحث
ا لمناهج علمية محددة، ومن أهم المناهج التي تم اتباعها في إن البحث العلمي ال يؤتي ثماره إال إذا سار وفق  

 (؛تنباطي التحليليالمنهج االس)الستعراض الوقائع الدولية التاريخية المتعلقة بالبحث، و (؛التاريخيالمنهج )الدراسة: 
؛ (المنهج المقارن )وتطبيقها على موضوع البحث، و 9191لتحليل النصوص القانونية الواردة في اتفاقية فينيا لعام 

 ح ثوراتها.تجارب دول سابقة بالتعامل مع االتفاقيات بعد نجا للتطرق إلى 
 :الدراسات السابقة

هناك كم هائل من الدراسات التي تناولت االتفاقيات بشكل عام واتفاقية فينيا الحاكمة لها، ولكن 
 :الدراسات التي تناولت أثر الثورات على االتفاقيات الدولية شحيحة منها دراسة بعنوان 

(Revolutions and Treaty Termination) ( تأليفPhilip Noonan)،  أما الدراسات
المتعلقة باألثر القانوني للثورة السورية على االتفاقيات الدولية لم أعثر إال على بحث منشور في 

ات )مصير االتفاقي :بعنوان البرنامج السوري للتطوير القانوني من إعداد (عنب بلديجريدة )
ولكن لم أعثر إال على ما ذكرت  ،ومن المرجح وجود دراسات أخرى  كومة السورية(المعقودة من الح

 .آنف ا

 :خطة البحث
 :لقد قسمنا الدراسة الى أربعة بحوث مع مقدمة وخاتمة وفق ما يلي

 :المقدمة

 المبحث األول: ماهية االتفاقية والقانون الداخلي
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 الناقصالمبحث الثاني: واالتفاقيات الثنائية والتصديق 
 المعاهدات الدولية بين البطالن واإلبطال-المبحث الثالث

 الثورة نظرية التغير الجوهري في الظروف-المبحث الرابع

 الخاتمة

 

 المبحث األول: ماهية االتفاقية والقانون الداخلي
 المطلب األول: ماهية االتفاقية

 الفرع األول: تعريف االتفاقية وأنواعها

 ة تعريف االتفاقي-أوالا 

وحين ا  (تفاهم مذكرة)ا ا معاهدة، والدولة السورية استخدمت حين  وأحيان   ،نستخدم في الدراسة مصطلح اتفاقية
القضاء الدولي االتفاقات على قدم  عد  جميعها تسميات تدل على شيء واحد، فقد و ، (برتوكول) آخر

ك ما ق عليها، ومن ذلطل  التي تُ المساواة من حيث األحكام التي تخضع لها بغض النظر عن التسميات 
في رأيها الخاص بقضية النظام الجمركي بين النمسا  9139ذهبت إليه المحكمة الدائمة للعدل الدولي سنة 

 ختلفة.م غ في وثائق قد تطلق عليها تسمياتوألمانيا من أن التعهدات الدولية الملزمة يمكن أن تفر 
ر عنص تأن المصطلحات ليسفريقيا إية جنوب غرب في قض 9197وقررت محكمة العدل الدولية سنة 

الحسم في تحديد طبيعة االتفاقيات أو الوفاقات الدولية، فما جرى عليه عمل الدول والمنظمات الدولية 
وقضاء المحاكم الدولية يفصح عن وجود تباين كبير في استعمال هذه المصطلحات، التي يستفاد منها أن 

 ماط مختلفة من التصرفات الدولية.خصائص المعاهدة قد ألحقت بأن
في مادتها الثالثة بأن ها "اتفاق  9191 (اتفاقية فيينا)عرفتها  وبناء  عليه سنتطرق لتعريف االتفاقية فقط، فقد

د بين دولتين أو أكثر في شكل مكتوب يخضع للقانون الدولي سواء تم  هذا االتفاق في وثيقة عق  دولي يُ 
 ت التسمية التي ُتطلق عليه".وأي ا  كان ،واحدة أو أكثر

االتفاقيات بين الدول والمنظمات الدولية، واالتفاقيات المعقودة مع الشركات  تدبع  بهذا التعريف استُ 
بق إال على طمكتوبة من نطاق تطبيق االتفاقية، فهي ال تُ الاألجنبية مهما كانت أهميتها، واالتفاقيات غير 

 االتفاقيات بين الدول.

ويدير القانون  ،الفقه بأنها "واقع قانوني وحقوقي، مبرم بين طرفين أو عدة أطراف للقانون الدولي في حين عرفها
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3الدولي هذا االتفاق
". 

 أنواع االتفاقيات الدولية-ثانياا 

 :يث طبيعتهاحوذلك وفق المعيار الذي يتم تحديد النوعية على أساسه، فهي من  ،هناك أنواع كثيرة لالتفاقيات
 .5ومعاهدات عقدية 4قسم إلى معاهدات شارعةتُ 

 ومعاهدات غير محددة المدة أو مستديمة. ،قسم إلى معاهدات محددة المدة أو مؤقتةتُ  من حيث مدتها:و 

 اقتصادية.و أقسم إلى معاهدات سياسية ومعاهدات اجتماعية تُ  :من حيث موضوعهاو 

 .أطرافهاوما يهمنا في دراستنا أنواع المعاهدات من حيث 
د بين عقوتُ  ،أو متعددة األطراف ،تصنف المعاهدات من حيث أطرافها إلى معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية 

 عدة دول.

ا يكونان إمن ان الطرفاوهذ ،وهي معاهدة يتم إبرامها بين طرفين من الدول ذات السيادة6 معاهدات ثنائية:
 دولية واحدة.أو دولة ومنظمة  ،نين دوليتيمنظمتأو  ،دولتين

المعاهدات الجماعية تشترك في أن عدد أطرافها يزيد عن دولتين،  (:8)جماعية 7معاهدات متعددة األطراف 
وقد تكون ذات اتجاه عالمي، وتنشأ المنظمات الدولية من  ،وهي قد تكون من حيث المدى الجغرافي إقليمية

 من اتفاقية فينا(. 1اتفاقية فيينا )المادة  اطبق عليهنت التيهذا النوع من المعاهدات 

                                                             
 91ص-9111طبعة -مكتبة مدبولي-القاهرة-ترجمة نور الدين لباد-العالقات الدولية قانون-غى آثيل- 3

ى ثوب فهذه المعاهدات في حقيقتها تشريع اكتس ،ها بحكم معين من األحكام القانونيةئهي وثيقة تعلن الدول بمقتضاها عن ارتضا :المعاهدة الشارعة - 4
ن ع طبين بها، وإنما من صدورها عن مجموعة الدول الكبرى الممارسة للسلطة العليا في المجتمع الدولي نيابة  ألنها ال تستمد قوتها من اتفاق المخا ؛المعاهدة

م. انظر محمد يوسف 9922م، اتفاق البريد العالمي 9911م، اتفاق الهاي 9991الجماعات الدولية، ومن أمثلة المعاهدات الشارعة نجد: اتفاقية فيينا سنة 
 979ص-7113طبعة -دار وائل للنشر-عمان-المقدمة والمصادر-لي العامالقانون الدو -علوان

ة، أو بين شخص دولي فرد أو هيئة خاص ،وهي تلك التي تبرم بين أشخاص القانون الدولي في أمر خاص بهم، أي بين دولتين أو عدد محدد من الدول - 5
خر أن أشخاص القانون الدولي ال يستطيعون إبرام هذه االتفاقيات الخاصة آصة، بمعنى كما أن هذه االتفاقيات تحكمها في مظاهرها األحكام والقوانين الخا

 972ص-وإال تعرضت للمسؤولية الدولية. انظر محمد يوسف علوان المرجع السابق ،ما لم تكن متفقة في جوهرها مع أحكام القانون الدولي

ت المركز القومي لإلصدارا-القاهرة-القانون الدولي العام وعالقته بالشريعة اإلسالمية-ويوسف المصري يناس محمد البيهجيإللمزيد انظر محمد - 6

 65ص-3191عام  9ط-القانونية
 35ص-9ج-دار النهضة العربية-القاهرة-محاضرات في القانون الدولي العام-للمزيد انظر سعيد جمعة سرير ومحمد حمد العبسلي-7
ه الصفة، وقد وقع ذأول اتفاقية جماعية تم التفاوض عليها مباشرة به 9919مارس  31لحرب القرم المعقودة في  لتي وضعت نهاية  وتعد معاهدة باريس ا - 8

 على االتفاقية الدول المتحاربة ودولتان محايدتان هما بروسيا والنمسا.
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وتدعو الدول لالنضمام اليها، مثل اإلعالن  ،وفي الغالب تنظمها األمم المتحدة أو إحدى المنظمات اإلقليمية
وغيرها الكثير، واتفاقية فينيا  ،ومناهضة التعذيب ،9199والعهدين الدوليين لعام  ،العالمي لحقوق اإلنسان

 .9191للمعاهدات عام 

 الفرع الثاني: القيمة القانونية للمعاهدات في التشريعات الداخلية

سم القانونيون وينقـ ،القيمة القانونيـة للمعاهـدات الدوليـة مرتبطة بالقانون الداخلي، كما يوضحها دستور كل دولـة
 . (الوحدة)اآلخر نظرية و ، (االزدواج)إزاء هذه العالقة إلى فـريقين، يتبنـى أحـدهما نظريـة 

تقـوم نظريـة االزدواج على أساس أن القانون الدولي والقانون الـداخلي يمـثالن نظـامين متساويين، يستقل كل 
منهما عن اآلخر، ولكـل منهمـا موضـوعاته الخاصة ومصادره المستقلة، فال يختلط أحدهما باآلخر، وال يخـضع 

9أحدهما لآلخر
. 

من القانون الداخلي إال إذا تم حيالهـا إجـراءات  ااهدات الدولية ال ُتعد جزء  يترتب على هذه النظرية أن المعو 
التـشريع الداخلية، أي عرضها على السلطة التشريعية وتحويلها إلى قـانون، وبدون ذلك ال تتمتع المعاهدات 

 الدولية بأي قوة إلزام فـي القـانون الداخلي، وال يتقيد بها القاضي الوطني.

الوحدة فتقوم على أساس أن قواعد القانون الـدولي العـام وقواعد القانون الداخلي تندمج في نظـام قـانوني  أما نظرية
 واحـد، وتكـون مجموعة قانونية واحدة تتدرج قواعدها في القوة.

خاصة  اتالمعاهدات الدولية جزء من القـانون الـداخلي، دون الحاجة التخاذ إجراء أنيترتب علـى هـذه النظرية و  
م من مصادر القانون الـداخلي وتطبقها المحاك ُتعد  علـى المـستوى الـوطني، أي أن المعاهدات بموجب هذه النظرية 

 الوطنية.

ذه في القوة القانونية التي تمنحها للمعاهدات الدولية، وتظهر ه االدساتير في دول متعددة نجد اختالف  لى إبالنظر 
شريع التنازع ما بين التشريع الدولي والتإشكالية إلى يؤدي  وهذايعات الوطنية، القوة عند التعارض مع التشر 

 :أربعة اتجاهاتلى إفي مسألة تدرج القوانين اتجهت الدساتير المعاصرة و الوطني، 

 

-10األول: إعالء القانون الدولي المتعلق بحقوق اإلنسان على جميع التشريعات الوطنية بما فيها الدستور )التشيك

                                                             
 11ص-3113-الهيئة المستقلة لحقوق المواطن-ةالرقابة البرلمانية على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذي-عزيز كايد- 9

)تطبق مباشرة وتسمو على القانون الداخلي كل المعاهدات الدولية  على ما يلي: ت المادة العاشرة من دستور جمهورية التشيكنص  - 10

 دولة التشيك(إلى والمصدق عليها والمنشورة والمتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية ولها قوة إلزامية بالنسبة 
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 ( 13فرنسا-12رومانيا-11مولدافيا

ح الدستور حيث يمن ،ومن الدول التي أخذت بهذا االتجاه أمريكا ،الثاني: وضع القانون الدولي في مرتبة الدستور
لدسـتور ، حيث يقرنها باعالية   قانونية   األمريكي المعاهدات، بعد المصادقة عليها مـن قبـل مجلس الشيوخ، مكانة  

14الواليات األمريكية بالعمل بها واحترام أحكامها ويلـزم القضاة في كل
. 

 .(15المانيا)الثالث: مرتبة وسطى أدنى من الدستور وأعلى من القانون  

 .(17تركيا-16الخامس: معادلة القانون الوطني للقانون الدولي )مصر

معينة  انـة  مك هاساتير لم تحدد دالسادس: الدساتير الصامتة أو المبهمة، كالدستور الياباني والدستور األردني، 
للمعاهدات الدولية، واكتفت بتحديد جهـة االختـصاص فـي التصديق على المعاهدات، وأنواع المعاهدات التي يـصادق 

 عليهـا البرلمان. 

فالنص الدستوري لم يحدد صراحة موقع القواعد الدولية في التشريع الوطني، فقد  ،السادسأخذت سورية في االتجاه 
)يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات واالتفاقيات الدولية ويلغيها على ما يلي:  7197من دستور  912نصت المادة 

 (.ألحكام الدستور وقواعد القانون الدوليوفقا   

في إقرار أنواع المعاهدات ومنها )المعاهدات التي تخالف القوانين على صالحية مجلس الشعب  21ونصت المادة 
 (ا.جديد   اتشريع   االنافذة ويتطلب نفاذها إصدار  

يتعلق  21هذان النصان يزيدان الغموض لجهة مكانة القانون الدولي من التشريع الوطني، وال سيما أن نص المادة 
جراء إا، ال يوجد أي سابق  برامها إالتي تم  7197اقيات السابقة لدستور اآلن، أما االتفبرامها إباالتفاقيات التي يراد 

 وتبقى سارية المفعول رغم تعارضها مع قواعد التشريع الوطني. ،حيالها

 المطلب الثاني: االتفاقيات الخارجية في الدولة السورية

                                                             
)إذا كان يوجد عدم توافق ما بين األعمال واالتفاقيات المتعلقة بالحقوق األساسية  على ما يلي: من دستور مولدافيا 4ت المادة نص  - 11

 لإلنسان التي تكون جمهورية مولدافيا وقوانينها الداخلية تصبح القواعد الدولية لها األولوية(
في حالة عدم التوافق ما بين العهود والمعاهدات المتعلقة بالحقوق -3) 9119رومانيا الصادر من دستور  31ت المادة نص   - 12

 األساسية باإلنسان والتي تكون رومانيا طرف فيها والقوانين الداخلية يصبح السمو للقوانين الدولية(
شرها قوة ا منذ نات التي يتم التصديق عليها قانون  )يكون للمعاهدات أو االتفاقي ما يلي: من الدستور الفرنسي على 66ت المادة نص  - 13

 خر هذا االتفاق أو هذه المعاهدة(تفوق القوانين شريطة أن يطبق الطرف اآل
ا له، وجميع "هذا الدستور وقـوانين الواليـات المتحدة التي ستصدر فيما بعد طبق   على ما يلي:من الدستور  5ت المادة نص  - 14

التي ستبرم تحت سلطة الواليات المتحدة، ستكون القانون األعلى في البالد، وسيكون القضاة في كل والية المعاهدات المبرمة، أو 
 "ملزمين بها

ال يتجزأ من  اا في القانون الدولي جزء  القواعد المعترف بها عموم   عد  )ت   على ما يلي: من الدستور األلماني 36ت المادة نص  - 15

ه األحكام على القوانين االتحادية ويترتب عليها مباشرة الحقوق والواجبات بالنسبة لسكان اإلقليم القانون االتحادي، وتقدم هذ
 .(االتحادي

)يمثل رئيس الجمهورية الدولة في عالقاتها الخارجية ويبرم على ما يلي:  3194من الدستور المصري لعام  969ت المادة نص  - 16
 (.النواب، ويكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا  ألحكام الدستورالمعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس 

"إبرام االتفاقيات التي ت عقد باسم الجمهورية التركية مع الدول األجنبية  ما يلي:من الدستور التركي على  56ت المادة نـص  - 17

القانون وال  ةاالتفاقيات الدولية الواجبـة النفـاذ يكون لها قووالمنظمات الدولية معل ق على موافقـة المجلـس الوطني الكبير عليها بقانون. 
 (يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية.
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دولية،  ثنائية بين دولتين أو دولة ومنظمةالعديد من األنواع لالتفاقيات الخارجية، منها اتفاقيات  د الدول عادة  تعق  
وهي االتفاقيات  ،لكنه خارجي ادولي   ااتفاق   يعد  أو اتفاقيات متعددة األطراف، وهناك نوع من االتفاقيات الخارجية ال 

 التي تعقدها الدول مع أشخاص عاديين أو طبيعيين ال يحملون جنسية الدولة المتعاقدة معهم.
 .ات جميع أنواع االتفاقيات، ولديها األنواع الثالثة وسندرسها تباع  دعن ذلك، وعق وسورية ليست استثناء  

 جنبيةاألالدولة السورية واالتفاقيات مع الشركات -الفرع األول
عقدت الدولة السورية العديد من االتفاقيات مع شركات تعود جنسيتها لدول آزرت النظام في حربه على شعبه، 

بين "المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية" التابعة  99ومن هذه االتفاقيات العقد  ،(وإيران ،روسيا)وهما 
عطاء إ  فقد نص  العقد علىلوزارة النفط السورية من جهة، وشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية من جهة أخرى، 

غرب تدمر، وصادق مجلس  كم جنوب 21في منطقة مناجم الشرقية  هواستخراجالفوسفات األخيرة حق استثمار 
719918الشعب السوري في السابع والعشرين من مارس/آذار

 على ذلك. 

ها مع أو مصالح اقتصادية على األغلب تم توقيع أو تشغيال   اأو استثمار   اوجميع االتفاقيات التي تتضمن امتياز  
 في تنافس ظاهر بينهما على تقاسم الثروات السورية.  ،شركات جنسيتها تتبع إلحدى الدولتين

يتبين من خالل هذه الخاصية بأن أي ، برم إال بين أشخاص القانون الدوليوألن المعاهدة الدولية ال تُ 
االتفاقات  عد  تُ ال  على ذلك، مثالوالضمن المعاهدات،  ُيعد  م بين غير أشخاص القانون الدولي ال بر  اتفاق أُ 

لمعاهدات من قبيل ا ،م بين دولة وأحد رعايا الدولة األجنبية أو إحدى الشركات األجنبية الخاصةالتي تبر 
 مهما كانت أهمية هذا االتفاق.

عت وفيها اد ،هذا المعنى في قضية شركة البترول األنجلو/إيرانية 9117ولقد أكدت محكمة العدل الدولية سنة 
نظرها في كافة المنازعات  9133)قبول إيران سنة على تأسس انجلترا أن اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ي

ين شركة ثم ادعت انجلترا بعد ذلك أن عقد االمتياز المبرم ب( وقعتهاات واالتفاقيات التي المتعلقة بتطبيق المعاهد
 فهو من ناحية عقد امتياز بين إيران والشركة ،ذو طبيعة مزدوجة ،البترول األنجلو/إيرانية والحكومة اإليرانية

لدولية على أن محكمة العدل ا ،معاهدة بين الحكومة اإليرانية والحكومة البريطانية ُيعد  المذكورة، ومن ناحية أخرى 
رفضت هذا االدعاء وقررت )أن هذا التصرف ال يعدو أن يكون عقد امتياز بين الحكومة اإليرانية وبين كيان 

 (.ا في هذا العقدطرف   ُتعد  وأن حكومة المملكة المتحدة ال أجنبي، 

                                                             
ا الفوسفاتالصراع على الثروة السورية بين إيران وروسيا: -للمزيد حول هذا االتفاق وتداعياته انظر سقراط العلو-18 مكرز -نموذج 

 99/2/7199منشورة بتاريخ -الجزير للدراسات
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 الدولة السورية مع رعايا الدول األجنبية أو إحدى الشركاتبرمتها أجميع االتفاقيات التي  ُتعد  وبناء  عليه ال 
ة فينيا لعام اقيوال اتف ،األجنبية الخاصة من قبيل االتفاقيات الدولية، بالتالي ال ينطبق عليها القانون الدولي

 إنما تحكمها شروط العقد وقواعد القانون الداخلي والتحكيم عند ظهور الخالفات.، 9191
هو في  ،االتفاقاتلزامية إإن خروج هذه العقود من دائرة االتفاقيات الدولية وقواعده الجامدة والصارمة لجهة 

 سيما قانون العقود وال ،أكثر يقانونها الداخلوتقترب من  ،مصلحة الثورة السورية التي ستملك سلطة تقديرية أوسع
 ألنها تتعلق بقواعد قانونية مختلفة. ؛أخرى  تفصيلية   اإلدارية، وهذا النوع من العقود يحتاج دراسة  

 الفرع الثاني: الدولة السورية واالتفاقيات متعددة األطراف
 واقع االتفاقيات المتعددة األطراف في الدستور السوري -أوالا 

العديد من االتفاقيات متعددة األطراف التي تدعو لها األمم المتحدة أو المنظمات المنضوية لى إلقد انضمت سورية 
، وقد لحقوق اإلنسان الميثاق الدولي، فقد شاركت في األعمال التحضيرية إلعداد ناآللى إتحتها، منذ نشأتها 

لدوليين لحقوق والعهدين ا ،9129لعام نسان اإلحقوق صوتت وصادقت على أغلبها بما في ذلك اإلعالن العالمي ل
، واتفاقية فينيا لعام 9191واتفاقية حقوق الطفل لعام ، 9192تفاقية مناهضة التعذيب لعام وا، 9199اإلنسان لعام 

19على االتفاقيات الدوليةا حاكم   اقانون   ُتعد  التي  9191
. 

سورية  فقد كان انتماء ،بحقوق اإلنسان وضمان حرياتهأغلب االتفاقيات متعددة األطراف متعلقة ن وأل 

                                                             
على عدة شروط وتحفظات  اوكان انضمامها مبني   ،تشرين األول/أكتوبر 7انضمت الجمهورية العربية السورية لهذه االتفاقية بتاريخ  - 19

 :وفق ما يلي

اف بإسرائيل ر إن قبول الجمهورية العربية السورية لهذه االتفاقية وتصديق حكومتها عليها ال يعني بأي حال من األحوال االعت-أ       
 وال يمكن أن يكون نتيجة لذلك إقامة أي اتصال مع هذه االتفاقية تحكمه أحكام هذه االتفاقية.

ال تتفق مع أهداف االتفاقية ومقاصدها من حيث أنها ال تسمح لجميع الدول،  99ترى الجمهورية العربية السورية أن المادة -ب       
 ا فيها.دون تمييز أو تمييز، بأن تصبح أطراف  

ال تقبل حكومة الجمهورية العربية السورية في أي حال عدم قابلية تطبيق مبدأ التغيير األساسي للظروف فيما يتعلق -ج        
ا  ُيعد  . بقدر ما 97)أ( من المادة  7بالمعاهدات التي تحدد الحدود، المشار إليها في الفقرة  ا لقاعدة إلزامية تشكل جزء  ذلك انتهاك ا صارخ 

 من القانون الدولي العام وتعترف بحق الشعوب في تقرير المصير.

 على النحو التالي: 17تفسر حكومة الجمهورية العربية السورية أحكام المادة -د       

ا إلى استخدام اإلكراه االقتصادي والسياسي والعسكري يمتد تعبير "التهديد أو استخدام القوة" المستخدم في هذه المادة أي        ض 
 والنفسي وإلى جميع أنواع اإلكراه التي تجبر الدولة على إبرام معاهدة ضد رغباتها أو مصالحها.

يتعلق  يإن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه االتفاقية وتصديق حكومتها عليها ال يسري على ملحق االتفاقية الذ-هـ       
 بالتوفيق اإللزامي.
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ير ولم يتم تغيير شيء على الواقع، كان االنضمام للمعاهدة ال يغ اشكلي  نسان اإللجميع االتفاقيات الناظمة لحقوق 
 طة المنظومة القانونية، وبالتالي ال يتأثر سلوك السلطة المستبد باالنضمام ألي معاهدة.يعلى خر  ئ اشي

من االتفاقيات المصدقة عليها الدولة السورية، هي متعارضة مع التشريعات الوطنية، فما تضمنه كثير 
 91مثال  المادة  ،االتفاقية من حقوق وحريات، يهدره التشريع الوطني بأحكامه الالحقة أو حتى السابقة لالتفاقية

كل ما  97وال سيما المادة ،  7199 من العهد الدولي الخاص لحقوق اإلنسان تتعارض مع قانون اإلعالم لعام
لى القاعدة سمو القاعدة الجديدة على إيمس رموز الدولة، فهنا يتم تطبيق القواعد العامة عند التنازع فيتم اللجوء 

القديمة التي لها القوة نفسها والمتعارضة معها في المضمون، وهذا يعني إلغاء أو تعديل معاهدة دولية مصادق 
 .ون الحقعليها بموجب قان

هذا االتجاه يطلق العنان للمشرع من تعليق القانون الدولي كلما أراد ذلك بإصدار ن أا، ا هو أشد خطورة أيض  ومم  
  قاعدة وطنية مخالفة للقاعدة الدولية.

فإذا أضفنا التشكيك بالمصداقية وبعنصر حسن نية في التطبيق على المستوى  ،القانونيلنص إلى اهذا بالنسبة 
هي  يجة واقعيةنتلى إالمحلي، والسيما في ظل  االنتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها السلطات السورية، سنصل 

 حقيقي وفعلي لقواعد القانون الدولي على أرض الواقع. ال يوجد تطبيق أنه

ساتير السورية المتعاقبة نجدها تحاول أن تكون متناغمة مع التشريعات الدولية على صعيد عندما ننظر في الد
النصوص فيما يتعلق بالحقوق الحريات األساسية، ثم تفترق معها على مستوى التنزيل في القوانين المحلية واللوائح 

 والنوازل القضائية.

اقيات ريعات، إصدار تشريعات وطنية متعارضة مع االتفومن بين الحيل التي يتم اتباعها للقفز فوق هذه التش 
 .الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات والموقعة عليها الدولة السورية

 الثورة السورية وأثرها على االتفاقيات المتعددة األطراف-ثانياا 
تكون دوال   الدولية قدفي البدء علينا أن نعلم بأن أشخاص القانون الدولي التي لها أهلية إبرام المعاهدات 

الفقه  رف لهذه األخيرة، وفق االتجاه الراجح فيمثل المنظمات الدولية، ولقد اعتُ  يندوليا وقد تكون أشخاص  
الدولي، بأهلية إبرام المعاهدات الدولية منذ أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها االستشاري الشهير في 

 . 9121عاملين في األمم المتحدة أثناء قيامهم بعملهم سنة قضية التعويضات عن األضرار التي تلحق بال
إذ قررت أنه  ،فريقياإفي قضية جنوب غرب  9197ولقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا الموقف سنة  

مة بين الدول األخرى وإحدى المنظمات الدولية المتمتعة من قبيل المعاهدات الدولية االتفاقات المبر   ُيعد  
اتفاق االنتداب من قبيل المعاهدات أو االتفاقات الدولية بالمعنى  عد تم المعاهدات، ومن ثم بأهلية إبرا
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ومن ثم تنعقد والية المحكمة بالنظر في  ،من النظام األساسي للمحكمة 32ت عليه المادة الذي نص  
 به.  المشكالت المتعلقة

، حيث اراجح في الفقه والمعمول به دولي  على أن ما تجدر اإلشارة إليه أن معاهدة فيينا قد تجاهلت ال
 ا لما جاء في مادتها األولى.قصرت نطاق تطبيقها على المعاهدات التي تعقد بين الدول وفق  

وإزاء االنتقادات التي وجهتها العديد من وفود الدول أمكن التوصل إلى حل وسط مؤداه إصدار توصية 
 ببحث النظام القانوني للمعاهدات المبرمة بواسطة المنظماتمن جانب المؤتمر بتكليف لجنة القانون الدولي 

 الدولية. 

لدولية ا ويالحظ مع ذلك أن المادة الثالثة من معاهدة فيينا قد نصت صراحة على أن استبعاد االتفاقات
المبرمة بين أشخاص القانون الدولي من غير الدول من نطاق تطبيق المعاهدة المذكورة، على أن هذا ال 

 ا لقواعد القانون الدولي العامة.بما تتمتع به تلك االتفاقات من قوة ملزمة وفق  يخل 

وح والتبيان، حالة الوضلى إلذلك يجب على الدولة السورية الخروج من حالة الغموض، واالنتماء الشكلي لالتفاقيات، 
دى مشروعية التزام االتفاقية الدولية لقياس ما التوقيع على واالنتماء الفعلي المتجسد بالتطبيق العملي، فلم يعد كافي  

أول  ،الدولة بالمواثيق الدولية، بل ال بد من قياس مدى التزام الدولة بتطبيق قواعد القانون الدولي على الواقع
 مبدأ سمو أولوية االلتزامات الدولية على االلتزامات الناشئة عن القانون الوطني.بااللتزامات 

أي سمو المعاهدات الدولية أو االلتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية وأولويتها في التطبيق  ،هذا المبدأ وُيعد   
نادى  في القانون الدولي اوراسخ   اعلى ما عداها، السيما تلك الناشئة عن قانون داخلي متعارض معها، مبدأ ثابت  

ها، وكان يد في جميع القضايا التي عرضت عليبه الفقه واعترفت به الدول وحكمت به المحاكم الدولية منذ زمن بع
 ا بين معاهدة دولية وقانون داخلي، حتى لو كان هذا القانون هو دستور الدولة.التعارض قائم  

 :لذلك عند انتصار الثورة يجب العمل بما يلي

 لدستور.ااالتفاقيات الدولية المنضمة لها الدولة السورية تسمو على ن أبنص دستوري صريح يبين صدار إ 

 لذلك يجب عرض االتفاقية قبل إقرارها من البرلمان على المحكمة الدستورية لتوضيح حالة التعارض، 
أن يعدل القواعد القانونية المخالفة لالتفاقية ويوقع على االتفاقية أو ما إف ،وتعرض النتيجة على البرلمان

 .20يرفضها

 على التوازي  امع  ن اجهتا لكثرتها يجب أن تعمل ونظر   ،أما لجهة التشريعات المعارضة لالتفاقيات الدولية، 
من جهة  ةوالمحكمة الدستوري ،يعمل على التعديل بما يتوافق مع االتفاقيات الدولية ، حيثالبرلمان من جهة

                                                             
 ،( من الدستور عند انضمامها الى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية13ن في فرنسا التي عدلت المادة )كما يحصل اآل - 20

تنص على أنه يمكن التي ( 13الذي أضاف فقرة الى المادة ) 9/9/9111( بتاريخ 199-11حيث أصدرت القانون الدستوري رقم )
ت كما نص   9119/ 99/2للجمهورية أن تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية ضمن الشروط الواردة في المعاهدة الموقعة بتاريخ 

( من الدستور الفرنسي على أن )المعاهدات المصادق عليها أو الموافق عليها تكون لها سلطة أعلى من القوانين بمجرد 11المادة )
 ني الدستور والقوانين العادية(نشرها( فكلمة قوانين تع
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تلغي القوانين المخالفة بعد أن يفتح باب المراجعة من قبل كل من له مصلحة من األفراد  أخرى، حيث
 والهيئات.

 ث الثاني: االتفاقيات الثنائية والتصديق الناقصالمبح

ا حتم   ترتبط بمصالح الدول، وفسخ أو تعديل أي اتفاقية ثنائية يعنينها أل ؛هنا تظهر اإلشكالية الحقيقية والمعقدة
 تضرر دولة هي طرف باالتفاقية.

ين ولبعض بين السلطتتبنى الدستور السوري في صناعة االتفاقية االتجاه الذي ينادي باختصاص مشترك 
 االتفاقيات أوردها على سبيل الحصر.

منه سلطة إبرام المعاهدات وإلغائها، وأعطى للبرلمان بالمادة بالفقرة  912فقد أعطى لرئيس الجمهورية في المادة  
وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع  ،حق تصديق المعاهدات المتعلقة بسالمة الدولة 21السادسة من المادة 

وكذلك  ،المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو االتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات األجنبية
ل خزينة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها، أو التي تتعلق بعقد القروض، أو التي تحاف المعاهدات التي تحم   

 .ذةالقوانين الناف

فإذا كانت محددة بأجل فتنتهي بانتهاء األجل، وإذا كانت منشئة لغرض فتنتهي  ،أم ا إلغاء المعاهدة
بانتهائه، أم ا في حال خلو  المعاهدة من أي  نص  صريح يحدد أسباب االنقضاء وأرادت الدولة إلغاءها، 

 من اتفاقية فينيا على ذلك بقولها: 27نصت المادة 

 في صحة المعاهدة أو في رضا الدولة االلتزام بها إال عن طريق إعمال هذه االتفاقية.ال يجوز الطعن -9) 

ال يجوز انقضاء المعاهدة أو إلغاؤها أو انسحاب طرف منها إال كنتيجة ألعمال نصوص المعاهدة أو -2
 نصوص هذه االتفاقية. تطبق القاعدة ذاتها على إيقاف العمل بالمعاهدة(

إنهاء االتفاقيات بين الدول في ظل سريان اتفاقية فينيا التي يحكمها مبدأ إلزامية المعاهدات للدول ن أوالحقيقة 
ومبدأ حسن النية في تنفيذ االلتزامات الدولية، ال يمكن التراجع عنها بإرادة منفردة، لذلك يقر الفقه بشكل 

 79مادة بيعتها وهو ما نصت عليه العام، بإلزامية تطبيق كل المعاهدة، وضرورة تنفيذها، فهي ملزمة بط
كل معاهدة نافذة تكون ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها "بأنه  9191من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

 ."بحسن نية

ا نتيجة االرتباط بهذا االلتزام التعاهدي، ومن ثم فال يجوز للمتعاهد الملتزم أن ا قانوني  ويعد ذلك االلتزام أثر   
ى مجرد به من تعهدات، وال يقتصر األمر عللتزم اك ارتباطه بهذا التعهد، أو ينكص عن الوفاء بأداء ما يف

 .التزام أطراف المعاهدات بالتنفيذ فقط، بل يجب أن يكون هذا التنفيذ بحسن نية
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عتراض العلينا توقع ا ،هذا في ظل عالقات طبيعية بين الدول، أما في ظل عالقات النظام السوري وحلفائه
 ،وريينال نملك خيار االستمرار باالتفاقيات المجحفة بحقوق السننا وألمن قبل الدول المستفيدة من االتفاقية، 

 ليس أمامنا إال فسخ تلك المعاهدات المذلة والجحفة.

 ؟تما هو األساس القانوني الذي يمكن أن نطلب على أساسه فسخ المعاهدا :لكن اإلشكالية تطل برأسها لتسألنا

ة االتفاقيات التي عقدها النظام مع حلفائه وإجراءاتها وآلي لإلجابة على هذا التساؤل يجب أن يتوفر لديك نص  
دراسة االتفاقيات التي عقدها النظام تشبه السير وسط صحراء مجهولة، يعلوها غبار ويغطيها سواد ن وألتنفيذها، 

 ،لتي مرت بها على وجه الدقة، ونجهل مضمونها وتفاصيلهاوال نعلم اإلجراءات ا ،ال نملك نصوصهاو ليل حالك، 
اقيات نتيجة، والميزان هو اتفاقية فينيا الناظمة لالتفلى إلالتفاقية وأناقش الفرض ألصل  الذلك سأضع فروض  

 واجتهادات محكمة العدل الدولية.

 المطلب األول: موقف القانون والفقه من التصديق الناقص 

 لقانون الدولي من التصديق على االتفاقياتالفرع األول: موقف ا

 ماهية التصديق الناقص-أوالا 

 ،ال يكفي اللتزام الدولة بالمعاهدة مجرد التوقيع، بل البد من قبولها النهائي لاللتزامات الواردة في المعاهدة
الشائعة للتعبير  ولكن الوسيلة ،ويتخذ التعبير عن القبول عدة صور منها الموافقة أو بتبادل الوثائق المكونة لها

 عن القبول هي التصديق.

ـضاه فت التصديق بأنه "اإلجراء الدولي الذي تثبت الدولة بمقتالمادة الثانية الفقرة )ب( من اتفاقية فينيا عر  ن إ
 ".ها االلتزام بالمعاهدة على المستوى الدولي ارتضاء  

ي ة بالتـصديق علـى المعاهدات في كل دولة، كما لم تتضمن ألم تتدخل اتفاقية فيينا في تحديد الجهة المختـص
 نصوص ُتبين دور كـل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في ذلك.

م المعاهدات في علن السلطة المختصة بإبراالتصرف القانوني الذي بموجبه تُ " ف الفقه التصديق بأنهفي حين عر  
21اإللزام بأحكامها بصورة نهائيةالدولة موافقتها على المعاهدة وارتضاها 

". 

جرى العرف الدولي على أن المعاهدات ال تصبح سـارية بمجـرد التوقيع عليها من قبل ممثل الدولة، وإنما يلزم 
 لنفاذها القيام بـإجراء وطني الحق هو التصديق.
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ي الضمنية فا، ومثال ا أو ضمني  فيجوز أن يكون صريح   ،وكأصل عام ال يخضع التصديق لشكل معين
 .22بدء الدولة في تنفيذ المعاهدة التي تم التوقيع عليها ،التصديق

مصادقة حتاج تو أو متعلقة بالسيادة  ،جميع االتفاقيات السورية التي منحت امتيازات أو كانت نتيجة تحالفات
إجراءات تنفيذها.  عالنظام لم يحول االتفاقية للبرلمان للتصديق عليها، وتابن أالبرلمان السوري، نحن سنفترض 

 ويكون محور اعتراضنا على عدم التصديق.

 موقف اتفاقية فينيا من التصديق الناقص-ثانياا 

 99قد نصت المادة ف ،اتفاقية فيين ا التصديق على المعاهدات أحد أشكال تعبير الدولـة عن التزامها بالمعاهدة ت عد  
الوثائق  عن ارتضاها االلتزام بالمعاهدة بالتوقيع عليها، أو بتبادل رمن هذه االتفاقية على أنه "يجوز للدولة أن تعب   

 "المكونة لها، أو بالتصديق، أو باالنضمام إليهـا، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها.

 هي:مـن االتفاقيـة الحاالت التي تلتزم بها الدولة بالتصديق، و  92وأوضحت المادة  

 يق هو وسيلة التعبير عـن االلتزام.إذا نصت المعاهدة على أن يكون التصد 

من اتفاقية فيينـا أن تتنـصل أي دولة من التزاماتها الدولية بحجة أن المعاهدة  29مع ذلك، ال يجوز حسب المادة 
ي قانونها ا فلم يتم التصديق عليهـا حسب اإلجراءات الدستورية المتبعة لديها، أو أن المعاهـدة تخـالف أحكام  

 الداخلي.

وننطلق من  ،وريةبقاعدة دست اجوهري   إخالال   ُيعد  عدم عرض االتفاقية للبرلمان للتصديق ن إستطيع القول: فهل ن
 اإللغاء.لى إهنا لنصل 

 .هنا نأخذ راي الفقه الدولي والقضاء الدولي بهذه المسألة

 الفرع الثاني: موقف الفقه الدولي من حالة التصديق الناقص

ا م رئيس الدولة بالتوقيع والتصديق على االتفاقية ووضعها موضع التنفيذ دون عرضهالتصديق الناقص هو أن يقو 
 .23ا للنص الدستوري الذي يلزمه بذلكعلى البرلمان خالف  

حيحة بغض هكذا اتفاقية ص ي عد  القانون الدولي ن أوهو بذلك يتجاوز البرلمان ويسلبه حقه الدستوري، ورأينا 
الدستورية المتبعة في الدولة، ومع ذلك اختلف فقهاء القانون الدولي حيال التصديق الناقص النظر عن اإلجراءات 

 الى ثالثة مذاهب وهي كالتالي:

 : نظرية بطالن التصديق الناقص-أوالا 
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قيه األلماني ، والف(موريس بوركان)، والفقيه البلجيكي (شارل روسو)يرى بعض الفقهاء وعلى رأسهم األستاذ 
، أن التصديق الناقص باطل، حيث يبني هؤالء الفقهاء وجهة نظرهم بصفة أساسية على فكرة (بكارل سترا)

االختصاص، فعندهم أن ما بني على باطل فهو باطل، فلو تجاوز رئيس الدولة اختصاصاته فإن تصرفاته 
 24باطلة

يمـة وال يترتـب عليهـا أي قالمعاهدة باطلـة  يعدون وبالتالي  ،سمو القانون الداخلي على الدوليلى إويميلون  
تالي ال ا على اختصاصات البرلمان، وبالتجاوز   يعد  قانونية، ألن انفراد رئيس الدولة بالتـصديق دون البرلمـان 

 .25يترتب األثر القانوني على تصديقه، وال تنفذ المعاهدة على المستوى الدولي

لى مشاركة البرلمان مع رئيس الدولة في التصديق عفضال  عن هذا فإن التطور الدستوري الحديث، إنما يقضي ب
العبء فيها يتحمله في النهاية مواطنو الدولة، فيجب أن تتم موافقتهم عن طريق ممثليهم، أما ن ألالمعاهدات، 

 26ترك ذلك للسلطة التحكمية لرئيس الدولة غير مقبول من الناحيتين الدولية والدستورية

 الناقصنظرية صحة التصديق -ثانياا 

 (يه دي ماليبرجكار )في إنجلترا، و (فتزموريس)في ألمانيا، و (الباند وبيتنير)يرى بعض الفقهاء وعلى رأسهم 
رتب عليه ومن ثم يت ،في فرنسا، أن التصديق صحيح ومنتج آلثاره في المجال الدولي (فيالس)و (جورج سل)و

هااكتساب المعاهدة صفة اإللزام   27صحيحة ونافذة وعد  

لق أصحاب هذه النظرية من التمييز بين تكوين إرادة الدولة واإلعراب أو اإلعالن عن هذه اإلرادة، فتكوين وينط
إرادة الدولة يتطلب استكمال الشروط التي نص عليها دستور الدولة، وهي مسألة يعنى بها القانون العام الداخلي، 

س الدولة بوصفه العضو العام للدولة وأداتها الرئيسة أما اإلعراب عن إرادة الدولة أو إعالنها، فمن اختصاص رئي
ا ا أم تكونت تكوين  ا صحيح  في التعبير عن إرادتها، وال يهتم القانون الدولي إال بذلك، سواء اإلرادة قد تكونت تكوين  

 . 28باطال  

رغم من أن مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي يحتم ذلك، فالمعاهدة صحيحة، بالن أكما  
ا للدستور، ويحدث األثر القانوني الصحيح على المستوى الدولي، وإن قلنا بغير ذلك أتبعنا التصديق تم مخالف  

29القانون الدولي للداخلي
. 
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كما يرى أنصار هذا المـذهب أن األخذ بهذا الرأي يؤكد جدية العالقـات الدوليـة واسـتقرارها، ويحول دون التصرف 
 .30نتائج غير مقبولةلى إبل بعض الدول، في حين إن إغفالها يؤدي بسوء النية من ق

هفالتصديق الناقص ال يؤدي وفق هذه النظرية إلى إبطال المعاهدة على الرغم من  وع من غير مشر  عمال   عد  
 وجهة نظر القانون الوطني.

 نظرية صحة التصديق الناقص على أساس المسؤولية الدولية-ثالثاا 

أن  (،سالفيولي)والفقيه  (مواطناه كافاليييري )، والفقيه (انزيلوتي)يرى بعض الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه اإليطالي 
م ل  سوإن كان ال شك في ذلك أنه تصديق ناقص من وجهة نظر القانون الداخلي، فإنه من المُ  ،التصديق الناقص

 . 31ا عن تصرفات رئيسهابه أن الدولة تسأل دولي  

فالمعاهدة صحيحة على أساس من المسؤولية الدوليـة،  ،النظرية هي حل  وسط بين المذهبين السابقينوهذه 
 وباطلـة فـي المجال الداخلي.

ا ألحكـام الدستور باطلة في األصل، ولكن المسؤول عن هذا الـبطالن فالمعاهدة التي تم التصديق عليهـا خالفـ   
دولة وبالتـالي يمكن للبرلمان أن يحاسب رئيس ال ،ارتكب رئيسها المخالفة لـيس الطرف اآلخر، وإنما الدولة التي

 .32اا، ولكن تبقى المعاهـدة نافذة دولي  داخلي  

يض هو إبقاء وخير تعو  ،ولما كانت القاعدة أنه ال يجوز للمخطئ أن يستفيد من خطئه، فالدولة ال تلوم إال نفسها
المعاهدة نافذة منتجة آلثارها، فال يجوز إبطال المعاهدة، ما دامت الدولة األخرى ال علم لها بمخالفة الطرف 

 33.اآلخر لألحكام المقررة في دستور دولته

 موقف القضاء الدولي والثورة السورية من التصديق الناقص-المطلب الثاني

 دولي من التصديق الناقصالفرع األول: موقف القضاء ال

رغم ندرة القضايا المبنية على أساس التصديق الناقص في القضاء الدولي، إال أنه أكد عدم جـواز تذرع الدولة 
 بعدم اتباع االجراءات الدستورية بشأن اتفاقيـة دوليـة للتنصل من االلتزامات التي تفرضها تلك االتفاقية.

كمة كان أول حكم لمح ،قبل صدور اتفاقية فينينا، ومن األمثلة على ذلك وقد أكدت ذلك محكمة العدل الدولية
العـدل الدوليـة الدائمة يؤكد سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية، هو الحكم الصادر بشأن قضية السفينة 
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التي  9191ام من معاهدة فرساي لع 391نشأت هذه القضية بسبب النـزاع حول المادة  9173)ويمبلدون( عام 
الذي تلتزم فيه  9171وقانون الحياد األلماني لعام  ،مام السفن التجارية والحربيةأ ((KIEL تلزم ألمانيا بفتح قناة

 ألمانيا بالوقوف على الحياد بشأن الحرب الدائرة بين روسيا وبولندا.

منعت ألمانيا السفينة المذكورة المرور من القناة، إال أن قرار المحكمة الدائمة للعدل  ،على القانون األلماني بناء  و  
 .34ا من مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخليالدولي أدان ألمانيا انطالق  

معاملة المتعلق ب 9137فبراير سنة  2وهذا ما أكدته المحكمة الدائمة للعدل الدولي في رأيها االستشاري في 
البولنديين في دان تزج، حيث قررت أن الدولة "ال يحق لها أن تدفع في مواجهة دولة أخرى بالقواعد الدستورية 

35فيها توصال إلى التحلل من االلتزامات التي تحملت بها بموجب معاهدة نافذة
 

م، والتي صادقت 9919ة عام القضية المتعلقة بمعاهدة تعيين الحدود بين كوستاريكا ونيكاراغوا المبرموكذلك في 
36عليها الدولتان ولكن دون أن تراعي حكومة نيكاراغوا أحكام دستورها الخاص

. 

بشأن النزاع  فتواهاعدل الدولية الدائمة في وفي تأكيد سمو االتفاقيات على التشريعات الداخلية أكدت محكمة ال
قررت "من المبادئ المسلم بها إن الدولة التي تتقيد بالتزام دولي عليها أن  9171الخاص بين تركيا واليونان 

تدخل على تشريعاتها التعديالت التي تكفل تنفيذ هذا االلتزام، فمن التزامات األطراف المتعاقدة جعل تشريعاتها 
بتاتا  أن هذه األخيرة تحيل الى القوانين الوطنية بمقدار عدم تعارضها ، ال ينتج 9173تتوافق مع اتفاقية لوزان 

 "37معها

ومن القرارات الحديثة التي صدرت بعد صدور اتفاقية فينيا، هو قرار محكمة العدل الدولية بشأن النـزاع بين هيئة 
، 9122المتحدة في نيويورك لعام ـم ، حول اتفـاق مقـر األم9199األمـم المتحـدة والواليات المتحدة األمريكية عام 

قر الموقع بين منظمة األمم المتحدة والواليات المتحدة األمريكية عام وتتلخص وقائع القضية بأن االتفاق المُ 
وكذلك األشخاص الذين  ،ينص على منع السلطات األمريكية من عرقلة وصول ممثلي الدول األعضاء 9122

 تدعوهم المنظمة إلى المقر.

إغالق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية لدى األمم  9192لت الواليات المتحدة األمريكية في عام ولقد حاو 
ا إلى القانون األمريكي بشأن مكافحة اإلرهاب، إال أن محكمة العدل الدولية قررت في المتحدة استناد  
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رة ية أن تلتزم بها، وأن األسأن اتفاق المقر هو معاهدة دولية يجب على الواليات المتحدة األمريك 79/2/9199
 .38الدولية غير ملزمة بالقانون األمريكي الداخلي، وأن المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الداخلية

ا من السوابق القضائية على المستوى الدولي ما علقت به محكمة العدل الدولية في قضية معاملة الرعايا أيض  
 تستطيع أي دولة االستشهاد ضد دولة أخرى بدستورها بغية التهرب من ال : "البولنديين في دانزيغ، بقولها

 ".39االلتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي للمعاهدات النافذة المفعول

40اا ناقص  وعليه ليس في القضاء الدولي سابقة بإلغاء معاهدة مصدقة تصديق  
. 

 الناقصالفرع الثاني: أثر الثورة السورية من التصديق 

ات تحقيق االستقرار في العالقات الدولية، ومْنح المعاهدليهدف مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القانون الوطني، 
 هيبة خاصة في السياسات الدولية. 

ولة عندما توقع فالد ،كما يحول المبدأ دون تنصل الدول من التزاماتها الدولية بحجة تعارضها مع قوانينها الداخلية
المعاهدة فإنها تكون على دراية بقوانينهـا الداخليـة، وال يرغمها أحد على توقيع المعاهدة إذا كانت تتعارض على 

وإذا حصل  ،مع تـشريعاتها، أي أن الدولة تتمتع بسيادتها الكاملة قبل التوقيـع، وعليهـا احتـرام التزاماتها بعد التوقيع
 ، وال شأن للدول األخرى بذلك.أي تجاوز للتشريعات الوطنية فهو شأن داخلي

به من حرب طاحنة مجرمة، والتدخالت  تالدولة السورية رغم كل ما مر ن وألهذا هو الوضع الطبيعي للدول، 
الدولية، واحتالل أراضيها من دول أخرى، وفقدان السلطة في دمشق لتصبح بيد الدول، مع ذلك لم يصدر أي 

 أننا أمام دولة غير طبيعية.لى إهناك تغيير يشير شيء يشير من الناحية القانونية على أن 

وقعة من قبل النظام على هذا األساس القانوني، لوجود النص القانوني وبالتالي لن نستطيع إلغاء المعاهدات المُ 
واالجتهاد القضائي الحامي لمبدأ سمو المعاهدات الدولية على القانون الدولي، وبالتالي عدم عرض االتفاقية 

ولكنه يمكن مالحقة رئيس الجمهورية لمخالفته الصريحة والمتعمدة  ،برلمان ال يؤثر على الطرف المتعاقدعلى ال
 للدستور.

 التعارض مع قاعدة جوهرية في القانون الداخلي-أوالا 
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ها ا مع قاعدة جوهرية من قواعد قانونواضح  خالال  إيجوز للدولة أن تطعن بمشروعية المعاهدات التي تخل 
ولكنها ال يمكن أن تتمسك بمخالفة المعاهدة لقواعد الدستور كحجة لإلبطال، فقد نصت على  ،الداخلي

ت لمخالفة تمها بطالإمن قانون المعاهدات، فبعد أن أكد مبدأ سمو المعاهدة الذي ال يقر  29ذلك المادة 
 ما يلي: وهو وفق ،االستثناء عن تلك القاعدة العامة أتى ،لحكم في قانون الدولة المتعاقدة

ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها االلتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها -9 
ة وتعلقت إال إذا كانت المخالفة بين ،الداخلي يتعلق باالختصاص بعقد المعاهدات كسبب إلبطال هـذا الرضا

 بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.

المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية أليـ دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد  ُتعد  -2
 .وبحسن نية

عادي في هذا الشأن وفق السلوك التصرف الر كل دولة و كان بمقد اا حسب المادة السابقة إذاإلخالل واضح   وُيعد  
 وبحسن نية اكتشافه بصورة موضوعية.

على سبيل المثال إذا أغفل ممثل الدولة القيود الواردة في القانون الداخلي على صالحياته، للقبول بااللتزام باسم 
ل على علم بتلك القيود الواردة على سلطاته قبخر اآلإال إذا كان الطرف  ،دولتهلى إدولته سينقل هذا االلتزام 

 .41التوقيع

نقول ننا أطيع أن نقول إن مخالفة قاعدة دستورية هو مخالفة بينة؟ أم فهل نست ،الغموض يلف االستثناءن أنجد 
إن غالبية الدول عندما تكون االتفاقية متعلقة بالسيادة تنص دساتيرها على وجوب عرضها على البرلمان للتصديق، 

المخالفة بينة،  ون ك إليهافهل تشكل هذه الغالبية قاعدة دولية متعارف عليها وال يجوز مخالفتها، وبالتالي نستند 
اء ألنني أراها حجة ضعيفة وسيميل القض ؛هايلإولكن ال يجب الركون  ،هذا وارد أن نضعه بدفوعنا كورقة دفاع

 المعاهدة.بطال إوهو عدم االعتداد بمخالفة القانون الداخلي في  ،لتطبيق األصل

حتى خر آلاى مبدأ حسن النية لدى الطرف وفي الختام أرى أن يتم التركيز في الدفوع المطالبة بفسخ التعاقد، عل
، فاستغالل العالقة مع رئيس دولة ال يتمتع بالشرعية من قبل شعبه ويعيش حالة من الصراع ثارهآينتج التعاقد 

هذا و عاقدة، أعتقد ذلك يؤكد سوء النية لدى الدولة المت ،الداخلي مع شعبه، وتوقيع االتفاقيات مقابل تثبيت سلطته
على سلطات رئيس الدولة وتجاهلها خدمة  ةإيران( بالقيود الوارد-افتراض علم تلك الدول )روسيالى إيؤدي 

 لمصالحها.

 تأثير عدم تسجيل االتفاقية على الزاميتها-ثانياا 
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ن ا من المعاهدة لدى جهاز دولي مختص بقصد تمكينه مإيداع الدول األطراف صور  "ف الفقه التسجيل بأنه ويعر   
42جل خاص ومن ثم القيام بنشرهاتدوينها في س

". 

التسجيل أضحى من مراحل االتفاقية، لكنه مرحلة الحقة لتوقيعها وتصديقها، بالتالي غيابه ن أا ال شك فيه مم  
 عند نشوء الخالف بين األطراف المتعاقدة على جهة حل النزاع. ثاره آال يؤثر على نفاذها، ولكنه يترك 

على  43منه 917ثم ميثاق األمم المتحدة أكد ذلك في المادة  ،البدء عصبة األمماإلجراء في  ههذنصت على  
التسجيل  ا جزاء عدمحتى يمكن االحتجاج بها أمام الهيئات الدولية، إذ  برامها إضرورة تسجيل االتفاقيات بعد 

ؤثر ولكن ذلك ال ي ،اا لميثاق األمم المتحدة هو عدم جواز التمسك بها أمام األمم المتحدة أو أي من فروعهوفق  
 على صحة ونفاذ المعاهدة غير المسجلة.

والغرض المباشر من التسجيل يرجع إلى إنكار االتفاقيات السرية التي تتضمن مؤامرات ضد سالمة وأمن دولة 
ومن جهة أخرى يهدف التسجيل إلى تحقيق فني وهو تدوين المعاهدات  ،ا يهدد السلم واألمن الدوليينمم   ،ما

 .عند اللزومليها إية في مجموعة كاملة يسهل الرجوع الدول
حرر باللغات الرسمية لألمم المتحدة، ومن ويتم التسجيل لدى األمانة العامة لألمم المتحدة في سجل خاص يُ  

ثم يحصل نشر المعاهدة في أقرب وقت ممكن في مجموعة واحدة باللغة أو اللغات التي حررت بها المعاهدة 
 .الفرنسية أو اإلنجليزية مع ترجمتها إلى

 األنه ؛مسجلةلاتمكن من إلغاء االتفاقيات غير نها أمسألة تسجيل االتفاقية التي يرى البعض لى إوهنا نشير 
 غير نافذة في دائرة القانون الدولي وأحكامها غير ملزمة.

تصديق ما لم تسجل بعد الا تصبح ملزمة دولي   والحقيقة هذا رأي البعض من الفقهاء الدوليين بأن المعاهدة ال
مثل ألن دور التسجيل يت ؛لم تسجلن إو أن المعاهدة تكون ملزمة  ،وهو الراجح ،خرآعليها، في حين يذهب رأي 

طل وبالتالي فإن عدم التسجيل ال يب، حق اللجوء إلى المؤسسات التابعة لألمم المتحدةألطراف ايخول نه أفي 
يترتب عليها من حقوق وواجبات، وأن تكون ملزمة ألطرافها قابلة للتنفيذ، بكل ما ها المعاهدة وال يحول دون قيام

 .44وأن يحتج بها أمام هيئة تحكيم خاصة، لكن ال يجوز التمسك بها أمام األمم المتحدة

ا عدم تسجيل االتفاقيات السورية ال يبطلها، لكنه ممكن يدفع بعدم اختصاص الهيئات التابعة لألمم المتحدة إذ  
لمتحدة بما هيئات األمم ان أل ؛الدولة السورية عند رغبتها باإلبطال مصلحةوهي نقطة أحسبها في  ،يهاللنظر ف
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تحمل من إرث قضائي ومن قوانين تعمل على إلزام الدول بالقانون الدولي ومن قناعتها بتكريس سمو مبدأ القانون 
 المعقودة مع الدول األخرى.الدولي على الداخلي ستكون منحازة باتجاه تثبيت المعاهدات 

 المعاهدات الدولية بين البطالن واإلبطال-المبحث الثالث

تصرف قانوني، فالمعاهدة، ك ،لقد استقر الفقه والتشريع الدولي على مبدأ أساسي في مجال إبرام المعاهدات الدولية
كون إرادة ة ألطرافها، أي أن تا عن إرادة سليميشترط لصحتها أن يكون التعبير عن ارتضاء االلتزام بها صادر  

لى ع أي غير صادرة تحت تأثير اإلكراه، عالوة   ،تكون هذه اإلرادة حرةن أو خالية من الغلط والتدليس، والغش، 
لقانون ا للمبادئ العامة لا بالمشروعية الدولية، أي محترم  ذلك يحب أن يكون موضوع المعاهدة ومضمونها متصف  

 وهو ما يعرف في الفقه الدولي بالقواعد اآلمـرة. ه،وصلبالدولي التي تشكل جوهر هذا القانون 

 بطال.بطالن االتفاقية، واألسباب التي تجعلها قابلة لإللى إؤدي تية فينيا ميزت بين األسباب التي لكن اتفاق

 وليةالمطلب األول: البطالن المطلق للمعاهدات الد

 مرةاآلالفرع األول: اإلكراه للتعارض مع القواعد 

 في القانون الدوليمرة اآلالقواعد -أوالا 

المعاهدة الصحيحة هي المعاهدة التي ال تتعارض كلها أو جزء منها مع المبادئ األساسية في القانون 
 الدولي أو القواعد اآلمرة فيه.

تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض "نه أمن اتفاقية فيينا على  13وقد أكدت المادة    
عامة يقصد بالقاعدة اآلمرة من القواعد الألغراض هذه االتفاقية  .مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

جوز يللقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي ال 
 ".اإلخالل بها والتي ال يمكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع

من قراءة هذه المادة أن كل معاهدة دولية تتضمن قواعد مخالفة للقواعد اآلمرة من قواعد  اإذ  يتضح  
ا بين ا ومتفق عليهفهي معاهدة باطلة أصال ، سواء كانت هذه القاعدة اآلمرة معروفة مسبق   ،القانون الدولي

فهذه األخيرة ال يجب أن تخرق قاعدة آمرة  ،ا بعد إبرام المعاهدةظهرت الحق   مأأعضاء المجتمع الدولي ككل، 
من المعاهدة  92عد ذلك المادة سواء كانت هذه القاعدة سابقة على المعاهدة أو الحقة عليها، وهذا ما وضحته ب

أي معاهدة نافذة تتعارض معها ن إف"إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي  :بقولها
 تصبح باطلة وتنقضي".
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وجود  نظرية مقررة على الرغم من كونهاولقد ترسخت فكرة القواعد القانونية اآلمرة في القانون الدولي 
ولكن إقرار مواد في االتفاقية تؤكد القواعد اآلمرة هو دليل على  ،هائنشو وى تلك القواعد وطرق خالف حول محت

 أن هذه القواعد أساسية فيما يخص المعاهدات.

ا عب جد  ألنه من الص ؛ا إلى أن القواعد اآلمرة للقانون الدولي غير مذكورة على سبيل الحصرأخير  نشير 
 . 45محاولة حصرها أو تعدادها

 االتفاقيات السورية والقواعد اآلمرة في القانون الدولي-ثانياا 

إن بطالن المعاهدة بسبب خرقها قاعدة آمرة يظل لصيقا  بالمعاهدة ويمكن إثــارتـه إما بناء  على طلب 
 أو تلقائيا. ،أطراف االتفاقية

 دولي، أو منظمة دولية أو غيرها،يمكـن إثارته أمام أي جهة سواء كانت محكمة دولية دائمة أو محكمة تحكيم 
 ف المعاهدة.اطر أحد أال يمكن تصحيح البطــالن بإجازته من و 

االتفاقيات تخالف قاعدة من القواعد اآلمرة، هو من أقوى األسباب التي ن ألى إاالستناد  يعتبر لذلك
 .اتبطل المعاهدة تلقائي  

 في إبطال المعاهدات وذلك لمخالفتها مبدأ المساواة في السيادة؟ إليههل نستطيع االستناد  :لكن السؤال 
ي ناتجة عن التدخل فنها أل وأأو ألنها أساسها مبني على حرمان الشعب السوري من التعبير عن إرادته؟ 

 الشؤون الداخلية للشعب بالتواطؤ مع السلطة؟

 :لإلجابة عنها هذه األسئلة تحتاج أمرين

 األول: نصوص االتفاقيات ومالحقها التنفيذية وطريقة التفاوض وكل ما يتعلق بها. 

: سوابق قضائية لنتبين وجهة نظر القضاء الدولي وكالهما غير متوفر، فتبقى األسئلة قائمة واآلخر 
 على اليقين والجواب قائم على الشك. 

 اإلكراهبطالن المعاهدة الدولية بسبب انعقادها تحت -الفرع الثاني
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، و اللون العرق أتحريم التميز العنصري سواء من حيث الجنس أو الدين أو ، احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ،الداخلية للدول
 .المساواة في السيادة، تحريم تجارة الرقيق
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على  ازت معاهدة فيينا بين نوعين من اإلكراه حسب الطرف الذي انصب عليه هذا اإلكراه، فقد يكون منصب  مي  
 .ا على الدولة ذاتهاشخص ممثل الدولة، وقد يكون منصب  

 إكراه ممثل الدولة-أوالا 

أو  ليأتيه لم يكنأو االمتناع عن إتيان عمل ما، ، ا، هو حمل شخص ما على إتيان عملاإلكراه قانون  
 يمتنع عن إتيانه لو كانت إرادته حرة وحقيقية. 

اإلكراه الممارس على إرادة الشخص الطبيعي الممثل للدولة سواء  هو واإلكراه في مجــال إبـرام المعاهدات الدولية
ممثل الدولة على االلتزام بمعاهدة دولية عادة ما  لغاية إجبار ا على المعاهدة،أو مصادق   اا أو موقع  أكان مفاوض  

 .تكون مجحفة في حق دولته

ل أو هذا الممث كحبس أو اعتقال ،اإلكراه المادي الذي يعدم اإلرادة في موضوعهفقد يتخذ هذا اإلكراه صورة  
 تعذيبه أو ممارسة ضغوط جسدية أخرى عليه.

دد عن طريق تهديده بكشف فضائح أو أسرار قد ته يضعف اإلرادةهو الذي و  ،امعنوي   كراه اإلكما يمكن أن يكون  
الدبلوماسي وحتى االجتماعي كتهـديده بكشف فضائح مالية أو ال أخالقية وما  مستقبل ممثل الدولة السياسي أو

 إلى ذلك.

فوفة كأنها مكوالفرق بين اإلكراه المادي واإلكراه المعنوي هو أن اإلرادة في حالة اإلكراه المادي مشلولة أو 
 ولكنها معيبة وفاسدة. ،ا، في حين تكون موجودة في حالة اإلكراه المعنوي غير موجودة إطالق  

 :تحت عنوان 19لقد قننت معاهدة فيينا موضوع اإلكراه في مجال إبرام المعاهدات الدولية في المادتين 
والذي  ،عن رضاها االلتزام بمعاهدةليس لتعبير الدولة " :"إكراه ممثل الدولة "، حيث نصـت على مــا يلي
 "أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني ،تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال

أن اإلكراه الموجه ضد ممثل الدولة البد أن يصدر في شكل أعمال أو تهديدات موجهة  يبين النص السابق
برمت على هذا المنوال، البد لها من أن تثبت ضده، لذلك فالدولة التي تطالب ببطالن معاهدة دولية أ

 .واقعة اإلكراه وذلك بإثبات األعمال أو التهديدات التي وجهت إلى ممثـلها

لك فالصحيح ، لذا  فحسب، ذلك أنه يلغي اإلرادة كلي ا من عيوب اإلرادةفي الحقيقة عيب   ُيعد  إن اإلكراه ال 
 بعيب اإلكراه. وليس صدور هذه اإلرادة معيبة   ،في مثل هذه الحالة هو القول بانعدام اإلرادة

 االتفاقيات السورية وعيب إكراه ممثل الدولة-ثانياا 
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طبيعة فعل اإلكراه السرية، وال يمكن لدولة أيا  كانت قوتها وجبروتها ممارسة فعل اإلكراه بشكل علني، حتى أنه 
 اه.ال يمكن تصوره إال سريا ، إلن العلنية تحرر من وقع عليه اإلكر 

في المعاهدات السورية الثنائية كان األساس في التفاوض والتصديق وااللتزام هو رئيس النظام، لذلك هو من 
عمل يشكل حالة  أيبأو ، اإلطاحة بهبأو  ،وقوع اإلكراه عليه سواء وقع بواسطة التهديد بالتخلي عنهثبات إيملك 

وهو في  ،أو تلك األعمال ،وهو لن يصرح بذاك التهديد ر على إرادته أثناء التفاوض،تهديد مادي أو معنوي أث  
 من ذلك عند اختالفه أو تخلي تلك الدول عنه. ئ اموقعه، لكن يمكن أن يبرز شي

ال منها اإلكراه، وفي ح تستشفعلى واقعة تهديد أو أعمال  الدائرة المحيطة به يمكن أن تكون مطلعة  ن أكما 
 واقعة اإلكراه تكون جميع المعاهداتثبات إتدل على ذلك، وفي حال  نجاح الثورة يمكن أن توجد وثائق سرية

 ا.باطلة تلقائي  

ا يوحي بوقوع اإلكراه وانعدام اإلرادة لديه، فقد تعرض ممثل الدولة السورية لإلكراه واإلذالل ولكن ما اطلعنا عليه علن  
ي اطه وهو على األرض السورية، وففي مواقع متعددة، منها منعه من اللحاق بالرئيس الروسي من قبل أحد ضب

 ،طاراتهابل يدخل األراضي السورية من م ا،رسمي   الزيارات الرسمية للرئيس الروسي ال يجري استقباله استقباال  
 ده بالتغيير.المبطنة بتهديلتصريحات إلى اوبعد وصوله لقاعدته العسكرية يستدعي الرئيس السوري، إضافة 

من  امثل الدولة السورية ال يملك إرادة االختيار وحرية اإلرادة في أمور أقل شأن  كل تلك وغيرها مؤشرات بأن م
هو ما ال يرضاه و  ،القواعد البروتوكوليةبسط أرئيس دولة متجاوز في استقباله ووداعه فهو مواضيع االتفاقيات، 

 ؟!االتفاقيات تم توقيعها بكامل الرضان أبفكيف تستطيع روسيا أن تقنعنا  ،أي رئيس

  اإلكراه الواقع على الدولة-ثالثا  

حد استخدام القوة أو التهديد بها ضد أ إلىقبل إنشاء عصبة األمم كان القانون الدولي ال يجيز االستناد 
األطراف كسبب إلبطال المعاهدات، وكان ذلك ناجم عن خلو القانون الدولي عن قاعدة قانونية عرفية 

 الحرب.لى إتمنع اللجوء 

التي منعت  9179برياند في عام -معاهدة كولوجبرام إو  9191ع عهد العصبة في عام لكن بعد توقي
الحرب لحل النزاعات الدولية، تم اتخاذ موقف جديد إزاء مشروعية استخدام القوة في العالقات لى إاللجوء 

لمجتمع أصبح ا ،الدولية، وبعد إقرار مبادئ نورمبرج وميثاق األمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية
 .46الدولي يدين بصراحة استخدام أعمال اإلكراه والعدوان من جانب الدول
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في عالقاتهم  ايمتنع أعضاء الهيئة جميع  "فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية لميثاق األمم المتحدة 
دولة أو  السياسي أليالدولية عن التهديد باستعمال القوة واستخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل 

 ."ال يتفق مع مقاصد األمم المتحدةخر آعلى وجه 

ولي المعاصر، ا للقانون الدباطلة وفق   ُتعد  وهذا يعني أن المعاهدة المبرمة نتيجة استخدام اإلكراه ضد الدولة 
توصل ذا تم التكون المعاهدة باطلة إ"من اتفاقية قانون المعاهدات )فينيا( على أنه  17فقد جاء في المادة 

إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في 
 ."ميثاق األمم المتحدة

لدول االشتراكية اشارت أكانت هذه المادة محل نقاش طويل في مؤتمر فينيا الذي انعقد إلقرار االتفاقية، فقد 
الضغط  عد  يبل  ،لتهديد باستعمال القوة واستخدامها ليس اإلكراه الوحيدوبعض دول العالم الثالث أن ا

بل  ،ل المسألةا حو ا متصلب  ا، ولكن لم تتخذ لجنة القانون الدولي موقف  ا أيض  االقتصادي والسياسي إكراه  
اثلة والوارد ما للممارسة أثناء تفسير األحكام المإكراه   تعد  تركت أمر تحديد التفاصيل الدقيقة لألعمال التي 

 .47في الميثاق

فقد اقترب مؤتمر فينيا من إقرار موقف الدول االشتراكية ودول العالم الثالث عندما تبنى إعالن منع اإلكراه 
المعاهدات، وندد اإلعالن بممارسة مثل ذلك اإلكراه للتوصل برام إالعسكري والسياسي واالقتصادي من 

 إلى أبرام المعاهدات. 

ولكن لم تدرج هذه األحكام في االتفاقية نفسها، األمر الذي يجعل المرء يستنتج أن ممارسة الضغط 
السياسي واالقتصادي للحصول على موافقة دولة من الدول إلبرام معاهدة ربما ال تشكل مخالفة في القانون 

 لة.ا على الظروف المحيطة بكل حااألمر يتوقف كثير  ن أالدولي، ولكن من الواضح 

الدول القوية لممارسة الضغط على الدول األضعف مثل ليها إهناك في العالقات الدولية طرق كثيرة تلجأ 
 انتهاج نوع معين من السياسة أو التعبير عن االستياء الماكر.

بر الدولة ا ما تجإن التاريخ حافل بالمعاهدات التي أبرمت تحت اإلكراه خاصة في أعقاب الحروب، فغالب  
 ادول المنهزمة من قبل الدول المنتصرة على التوقيع على معاهدات مجحفة في حقها، خصوص  أو ال

تحت ستراتيجية ت اإلآالمنشمعاهدات ترسيم الحدود ونزع السالح ومراقبته وقبول الخضوع للتفتيش ووضع 
 رقابة الدول المنتصرة أو المنظمات الدولية.

 ع على الدولةاالتفاقيات السورية واإلكراه الواق-رابعاا 
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من  بااللتزام بهذه المعاهداترتضاء االإن القاعدة العامة واألساسية في مجال إبرام المعاهدات الدولية هو 
من مبدأ  اجانب أطرافها، أي أن الدولة تعبر عن إرادتها بااللتزام بصورة واضحة جلية ال لبس فيها انطالق  

 .التعاقد والعقد شريعة المتعاقدينالمساواة في السيادة بين الدول، وكذلك مبدأ حرية 

ا إجبار دولة ما على االلتزام بمعاهدة لم تكن راغبة أصال  في إبرامها أو الموافقة على فال يمكن بتات   
 إكراه واقع على الدولة ذاتها أواالنضمام إليها، لذلك فكل معاهدة دولية أبرمت تحت اإلكراه سواء كان 

لقول ا بتصحيح ذلك البطالن، ألن اوال يمكن أن تجاز الحق   ،اا مطلق  فهي تقع باطلة بطالن   ،على ممثلها
 .بغير ذلك يدفع بالدول بعد استرداد حريتها إلى التصرف واألخذ بالثأر إذا ما سنحت لها الفرصة

ية طرق كثيرة تلجأ إليها الدول القوية لممارسة الضغط على هنالك في العالقات الدولن أمما ال شك فيه 
 .أو التعبير عن االستياء الماكر ،مثل انتهاج نوع معين من السياسة ،الدول األضعف

عيف كلما أرادوا من النظام الضفهذا الذي حصل مع سورية سواء بالتعامل مع روسيا أو مع إيران،  وحقيقة   
 انتهجوا سياسة ضغط معينة فتأتي ثمارها. ااز  منحهم امتي  في دمشق معاهدة  

عتقاد وسيكون من الخطأ اال ،التفاصيل الدقيقة لكل حالة تتوقف على عدة عواملن أبالتأكيد نحن نعي 
ا الدولة ، ولكن في الظروف التي تمر بها للقانون الدوليانتهاك   سيعد  أن كل شكل ممثل من أشكال الضغط 

تعتريها تجعل أي تغيير في سياسة حلفاء النظام هو نوع من الضغط على  السورية وحالة الضعف التي
 االدولة السورية، وبالتأكيد ال تنهج الدول تلك السياسة إال عند رغبتها بالتوقيع على معاهدة تمنحهم امتياز  

  .إليرانيةات اووجود الميليشي ،وجود القواعد العسكرية لروسيا فضال  عن، على حساب مصالح الدولة السورية
لعسكرية القواعد ا ووجودإن المعاهدات تم توقيعها في ظل مرابطة الميليشيات اإليرانية في األراضي السورية، 

ة مشوبة يجعل إرادة الدول ،وما يحيط بهم من دوائر الخوف والقوةالروسية في قواعد مستقلة عن السيادة السورية، 
 ا يجعل اتفاقياتها باطلة.باإلكراه مم  

ض قيود في المعاهدات، في فر  االرضوتجل ى اإلكراه المفسد لعنصر  ،ذلك لم تكن إرادة المفاوض السوري حرةوب
باتت منطقة روسية وتفتقر إلى أي سيادة من سورية، وكذلك كثير من  يم(فحميم)قاسية على السيادة السورية، 

األراضي التي تقع تحت تصرف الميليشيات اإليرانية، فال تستطيع السلطات في سورية بما فيها القضائية أن تحاكم 
اقعة تحت و الدولة ن أعلى جرائم ارتكبت على األرض السورية، أليست هذه دالئل كافية على  اأو إيراني   اروسي  

 ؟!اإلكراه 

 ،رانيينالروس واإلي لمصلحةالتكافؤ في المعاهدة أخل  بمبدأ التوازن وجاء على حساب السيادة السورية عدم إن  
 والسبب يعود إلى إجراء التفاوض تحت اإلكراه.
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لتي رفعتها كوى انذكر منها الش ،وهناك أمثلة عديدة عن بطالن المعاهدات المبرمة في ظل  اإلكراه والقوة العسكرية
ا من أراضيها )مقاطعة ، إلى مجلس األمن الدولي ضد االتحاد السوفياتي الذي كان يحتل  جزء  9129إيران عام 
ولكن إيران أكدت أن  ،9127أن االحتالل تم  بناء  على اتفاٍق سابٍق ُعقد بينه وبين إيران عام  وي عد   ،أذربيجان(

 ألنه ُوق ع في ظل االحتالل. ا؛الرضافر فيه حرية االتفاق المذكور كان باطال  لم تتو 
وسبب اإللغاء هو أن المعاهدة  ،9139البريطانية المعقودة عام -، المعاهدة المصرية 9119وإلغاء مصر عام 

ُعقدت في ظل الضغط الناشئ عن االحتالل البريطاني، وأن المقصود بضغط االحتالل ليس اإلكراه المادي فقط، 
 ه األدبي أو المعنوي الذي نتج من االحتالل.بل كذلك اإلكرا 

 Padilla فوباديال نير )قول القاضي لى إأما لجهة وجوب توافر وثائق رسمية إلثبات الضغط فإننا نشير 
Nervo  ) إال  ،لثبوتيةبالوثائق اثباتها إهنالك ضغوط معنوية وسياسية ال يمكن "في قضية صيد األسماك

نها أادعت  معاهدات واتفاقياتبرام إلى إا ا فعلية ال تقبل الجدل وأدت تاريخي  في الواقع ضغوط   ُتعد  أنها 
 ."48ا لمبدأ تنفيذ العقد والوفاء بالعهدبحرية ووفق  برمت أُ 

على الدولة  وقوع اإلكراه ثبات إفهو يسهل علينا  ،هذا القول سابقة قضائيةن أ وضعنا في الحسبانفلو  
من الممكن  وبالتالي يجعل ،التي طالت السيادة واالعتداء على مصالحهاالسورية في العديد من االتفاقيات 

 بطالن تلك االتفاقيات.

 أسباب قابلية المعاهدة لإلبطال )عيوب الرضا(-المطلب الثاني

ك من للمطالبة بإبطال المعاهدات الدولية، ويتضح ذل اسبب  لتكون  ،لقد أخذت معاهدة فيينا بثالثة عيوب للرضا
ى حيث استعملت عبارة "يجـوز" بخالف حالتي اإلكراه الواقع عل ،ة المستعملة التي تفيد جواز اإلبطالخالل العبار 

 .ة آمرة من قواعد القانون الدوليممثل الدولة أو على الدولة ذاتها ومخالفة المعاهدة لقاعد

 ،الغلط)الدولي، فإنه يشترط لصحة االتفاقية أن تكون خالية من عيوب الرضا، وهي  من وجهة نظر القانون 
اد، إال أن بهذه العيوب إلبطال العقود بين األفر  وإذا علمنا أنه ليس من الصعب الدفع (واإلكراه  ،والغبن ،والتدليس

مر بسلسلة ألن هذه االتفاقيات ت ؛الدولية في غاية الصعوبة على المستوى الدولي من خالل االتفاقيات ُيعد  ذلك 
مستويات عديدة ومهمة في الحكومات والبرلمانات في الدول  طويلة من المفاوضات والنقاش، وتعرض على

 ا.وتجاوزه المعنية على اختالف مسمياتها وأنواعها، وبالتالي فإنه يفترض االنتباه لعيوب الرضا

ام تعامل مع عيوب الرضا في االتفاقيات الدولية بشيء من االهتملذلك، فإن القانون الدولي تنبه لهذه المسألة و  
والحذر بهدف صيانة االتفاقيات الدولية، وضمان استمرارها، وعدم االحتجاج بعيوب الرضا من أجل إبطال 

 االتفاقية.
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 الغلط والتدليس في االتفاقيات الدولية-الفرع األول

 الغلط في االتفاقيات الدولية-أوالا 

ف الغلط في نطاق القانون الدولي، وذلك لكونه حالة داخلية تقوم بنفس من صدرت يالفقهاء حاول تعر قليل من 
 هاتذعنه اإلرادة يدق الكشف عنها في بعض األحيان، ومع ذلك هناك تعريفات متعددة تتمحور حول المعنى 

زام بالمعاهدة ارتضاء الدولة االلت الغلط المرتبط بواقعة أو حالة تعد األساس الجوهري في"الذي عرفه البعض بأنه 
 "49ولوال هذا الوهم الذي سيطر على الدولة أو ممثلها ما كانت تبرم هذه المعاهدة ،الدولية

ى يكون ويجيز للدولة الضحية المطالبة بإبطالها، وحت ،من العيوب التي تفسد الرضا بالمعاهدة اعيب   د  والغلط يع
 :للدولة ذلك يجب تحقق شرطين في الغلط حتى تستند إليه الدولة بإبطال المعاهدة

 .المعاهدةبرام إأن يتعلق الغلط بحالة أو واقعة تتوهم الدولة وجودها عند -1

 االلتزام بالمعاهدة.ا في ارتضاء الدولة المعنية ا أساسي  أن يكون الغلط سبب  -2

ي مادة الشيء، إذا وقع ف ،الغلط الجوهري أو الغلط المؤثر الذي يؤدي اكتشافه إلى قابلية إبطال العقدوعلى ذلك ف
اقد، وكانت محل اعتبار عند المتع ،أو في صفة جوهرية فيه، أو في شخص المتعاقد اآلخر، أو في صفة فيه

 في ابطال المعاهدة.هذا هو الغلط الذي يمكن االستناد إليه 
ما ظهر بعد إضفاء الصفة الرسمية على المعاهدة أنها تحتوي ا إذ ،وعلى ذلك الغلط في صياغة نص المعاهدة

 على خطأ، فاإلجراء في هده الحالة هو تصحيح الخطأ.

بأثر  اإذ  العبرة ف ،ا إذا كان بإمكان المتعاقد على الرغم من علمه بالحقيقة إجراء التعاقدالغلط جوهري   د  وكذلك ال يع
ألنها ترى فقط  ؛(بالشخصية)الغلط على الرضا بااللتزام وليس بالشيء محل الغلط، لهذا سمى الفقه هذه النظرية 

 في مدى تأثير الغلط على نفسية وسلوك الشخص المتعاقد وعــلى رغبته في التعـاقد أم ال. 
 االتفاقيات السورية واحتمال الغلط-ثانياا 

 9199الجمعية العامة لألمم المتحدة عام لى إنة القانون الدولي أن أشارت في تقريرها المقدم وقد سبق للج
غالط فيها وجود أ دعي االحاالت التي "لى أن إوالمتضمن مشروع مواد اتفاقية قانون المعاهدات مع تعليقاتها 

  ."50أو أغالط طبوغرافية ا تتعلق بأغالط بالخرائطا في صحة المعاهدات هي حاالت نادرة جد  تؤثر أساس  
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 الذلك ففي مجال المعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة السورية ال يتصور وقوع الغلط إال في حاال ت نادرة جد  
 ،وفي نوع معين من المعاهدات، وهي المعاهدات البسيطة التي تدخل حيز النفاذ بمجرد توقيع ممثل الدولة عليها

 ،اهبرامإالتي تتطلب مساطر خاصة ومتدخلين كثر في  ،أما المعاهدات المعقدة مثل التي وقعتها الدولة السورية
 .فيها حين اإلبرامفمن المستبعد وقوع الغلط 

 التدليس في االتفاقيات الدولية-ثالثاا 

 .عن سلوك تدليسي لدولة أخرى متعاقدة اولكنه يكون ناتج   ،التدليس هو من أنواع الغلط

يسهل  امم   ،يدفع أحد األطراف في المعاهدة على فهم أمر على غير الحقيقةيجابي إهو يفترض وجود عمل و 
 عليه التوقيع على المعاهدة. 

 والتدليس نوعان:

 
من ا يجابي  إ اا مادي  تصرف  و أا ا سلوكـ  هو عندما يأتي الطرف المدلس بأعمال تدليسيه مستخدم   :يجابيإتدليس 

مثل تقديم الوثـائق والخرائط المــزورة والمخطـطات غير الواقعية  ،شأنه إيقاع الطرف اآلخر في الوهم والغلط
 والرسائل والقوائم غير الصحيحة.

 
س بكتمان حقائق ووقائع يوجب القانون او طبيعة العقد وظروفه دل   ويكون عندما يقوم الطرف المُ  تدليس سلبي:

 .51س عليه معرفتها أو الوصول إليها بإمكاناته الذاتيةدل  تبيانها ونشرها، وال يكون بمستطاع المُ 
 ا للمطالبة بإبطال العقد وهو ما يسمى بالتدليس الدافع وهي:أما شروط التدليس الذي يكون مبرر  

لتدليسي من وتم اكتشاف الفعل اأن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد، وإذا ما توفرت عناصر التدليس الدافع 
 .طالبة بإبطال العقد لعلة التدليسيجوز لهذا األخير الم حينهاس عليه، دل  طـرف المُ 

نية التي أبان ا لسوء الس عليه بقاعدة )ال يعذر أحد بجهله للقانون( نظر  س االحتجاج على المدل  وال يجوز للمدل    
 س خالل مراحل إبرام العقد .عنها المدل   

 
ن أي رغم علة التدليس وذلك برغبته، وفي كلتا الحالتيبرمه أس عليه إجازة العمل القانوني الذي كما يجوز للمدل  
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س عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من ء تمت إجازة العقد أو تم إبطاله، يحق للطرف المدل  اسو 
 ا لقاعدة جبر الضرر.جراء التدليس وفق  

يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسي لدولة "نه أ( على 21اتفاقية فيينا في المادة )لذلك نصت عليه 
  ."متفاوضة أن تحتج بالتدليس كسبب إلبطال رضاها االلتزام بالمعاهدة

 على عاتق الدولة التي تحتج بالتدليس. ةالتدليسيإثبات الوقائع  ويقع عبء

 :في االتفاقيات السورية ألمرينوما نراه صعوبة االحتجاج بالتدليس 

 .وقوعهمكانية إصعوبة  األول: 

 .ثباتهإهناك صعوبة في ف سالتدليإن وقع  :اآلخرو  

ويبقى الفيصل في هذا الميدان االتفاقية ووثائقها وظروف انعقادها والباعث على التعاقد، وهو غير متوفر بين  
 م نشرها من السلطات السورية.دأيدينا لع

 الثاني: إفساد ممثل الدولةالفرع 

 ماهية إفساد ممثل الدولة في االتفاقيات الدولية-أوالا 

ال يوجد تعريف واحد متسق ومعترف به للفساد على المستوى الدولي، والمالحظ أن نه أفي البدء علينا أن نعلم 
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد نفسها ال تحتوي على تعريف للفساد. 

التعاريف الواردة على المستوى الدولي لمفهوم "الفساد" التعريف الذي اقترحته منظمة الشفافية الدولية،  ولكن من
 فإن الفساد هو "سوء استعمال المرء للسلطة التي أؤتمن عليها لتحقيق مكاسب خاصة". اا لهوطبق  

( 11) المعامالت الدولية قررت المادة ا من مبدأ حسن النية في التعامالت الدولية، وإلبعاد شبح الفساد عنانطالق  
من معاهدة فيينا بأنه" إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها االلتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها 

ب فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج باإلفساد كسب ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى 
 م بالمعاهدة."إلبطال رضاها االلتزا

 
لقد استعملت االتفاقية مصطلح إفساد ممثل الدولة وليس فساد ممثل الدولة، فاإلفساد ينتج عن تدخل طرف آخر 

 ،أما فساد ممثل الدولة التلقائي الذي ال دخل لألطراف األخرى في المعاهدة به، يدفع الطرف األول إلى الفساد
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و أر  تكون قد تدخلت بشكل مباشاألطراف األخرى بها، بشرط أال  فهو من شؤون الدولة الخاصة التي ال تقبل 
 غير مباشر في فساد هذا الممثل.

وعليه يكون المقصود بدلك التأثير على ممثل الدولة بمختلف وسائل اإلغراء المادية والمعنوية، كي 
تقبله كن لالمعاهدة على نحو معين لم تبرام إصاحب المصلحة في خر اآلينصرف وفق رغبات الطرف 

كانت على علم بكافة األوضاع والمالبسات المتصلة بالمعاهدة على حقيقتها، نها أالدولة التي يمثلها، لو 
ات االنغماس في الملذلى إالوسائل تقديم الهدايا المالية والعينية كرشوة، أو دفع المفاوض ه ذهومن 

 الشخصية.

أعمال المجامالت وحسن الضيافة والكرم واللباقة ومما ال شك فيه أن إفساد ممثل الدولة يختلف عن 
ولذلك فهي تخرج عن دائرة األعمال التي يمكن االحتجاج  ،التي تدخل في صميم العالقات الدبلوماسية

 بها كسبب للمطالبة بإبطال المعاهدة الدولية نتيجة إفساد ممثل الدولة.
مباشر من  غيرو أأن تكون بفعل مباشر  ونشير كذلك إلى أن معاهدة فيينا تشترط في واقعة اإلفساد

في  امن جهة أخرى ليست طرف  تي اآلدول متفاوضة أخرى، ولذلك فال يعتد باإلفساد و أقبل دولة 
 المفاوضات على المعاهدة المعنية.

 
 االتفاقيات السورية وإفساد ممثل الدولة-ثانياا 

الدولة إلبطال  ا تستند إليهاإلفساد المباشر أو غير المباشر لممثل الدولة بواسطة دولة متفاوضة أخرى سبب   د  عيُ 
قبولها االلتزام بالمعاهدة، إذا كان التعبير عن رضاها بالمعاهدة قد صدر نتيجة ذلك اإلفساد المباشر أو غير 

52المباشر على ممثلها
. 

عن الغلط والتدليس كون ممثل الدولة ضحية مناورات خارجية أساسها  ويتميز عيب إفساد ذمة ممثل الدولة
ن أبالمعاهدة، أما في حالة اإلفساد فإن ممثل الدولة يدرك ويعلم  االرتضاءلحمله خر اآلسوء نية الطرف 

  موقفه يتعارض مع مصالح دولته، ولكنه يتفاوض عن دلك نتيجة لمقابل يحصل عليه.

وعة ا بوجود أشكال مختلفة للفساد، متنمتفق عليه للفساد، فإن هناك إقرار  إن لم يكن ثمة تعريف عام 
مع علمه التام بأنه باستطاعة  ومتعددة وال يمكن حصرها بطائفة أو أنواع معينة، من أجل ابرام معاهدة

 التزم في سلوكه بالمصداقية والنزاهة.نه أدولته إبرام هذه المعاهدة بشروط أفضل لو 

هذا األساس يصلح لقيام دعوى إبطال المعاهدات التي عقدت مع الدولة السورية عبر ن أوالذي نعتقده 
في المنصب( على حساب المصلحة العامة ه ئبقاإفساد رئيس الدولة ومساومته على مصالح شخصية )

قد عتأ و على موقعه مقابل منح حقوق وامتيازات تمس بالسيادة، لمحافظة لهو إفساد معنوي ، و للدولة السورية
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في ظل محاكمة عادلة ومنطقية لتحليل االتفاقيات وطرح سؤال ماذا استفادت سورية من هذه االتفاقيات؟ 
وما هي الفائدة التي تحصل الدولة السورية من اتفاقية عسكرية مع روسيا أو إيران؟ أو ما الدافع التفاقية 

 من قبل الدولة السورية؟  المتدنية تعليمي ا المناهج التعليمية مع إيران

ذلك دليل على إفساد من وقع تلك االتفاقيات، ربما ال نستطيع أن نثبت ذلك بوثائق رسمية، بل إن ليس أ
و ما ه ،وحضور المصلحة الخاصة ،وغياب مصلحة الدولة العامة ،ومسارات التفاوض ،مجريات الدعوى 

 .على إفساد صاحب المصلحة الخاصة واضحإال دليل 

 الثورة نظرية التغير الجوهري في الظروف:-ث الرابعالمبح

 نظرية التغيير الجوهري في الظروف-المطلب األول

 نظرية التغيير الجوهري بين النص والتطبيق-الفرع األول

 نظرية التغيير الجوهري في التشريع الدولي-أوالا 

تند إليه أطراف تسن أا يمكن المعاهدة سبب  برام إالقانون الدولي العرفي التغيير الجوهري في الظروف بعد  د  يع
 .53المعاهدة لالنسحاب منها أو بطالنها

والسبب في ذلك هو أن بعض المعاهدات الدولية تبقى نافذة المفعول لفترة طويلة من الزمن، يحدث خالله تغييرات 
ام لتعديل اه الرفض العجوهرية في الظروف، وربما تشجع هذه التغيرات أحد األطراف التخاذ إجراءات متشددة تج

 نصوص المعاهدة.

ا استثناء  على قاعدة عدم التنصل االنفرادي من االلتزام وطبيعي أن يكون التذرع بهذا التغير ُمحدث   
وهو تذرع ال يمكن اللجوء إليه بسهولة حتى تظل مصداقية مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين "  ،بالمعاهدة

ر للظروف بل يجب أن يكون ذلك التغير قد حدث بصورة تؤدى إلى تعذر باقية؛ أي أنه ال يعتد بأي تغيي
 . 54التنفيذ

صة عطى هذا الشرط فر من ثم يُ و  ،وهذا يجعل المعاهدة غير متوازنة بعد التغير الجوهري في الظروف
ألطرافها إلعادة النظر فيها من أجل تطويع االتفاقية أو المعاهدة لجعلها تتناسب وتتالءم مع الظروف 

 .  55الجديدة وذلك باتفاق جميع األطراف
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 ،قهاإال أنه يضع عدة قيود على تطبي ،ويعترف االتجاه الجديد في القانون الدولي بوجود تلك النظرية
التغيير ن أبالقانون الدولي يقر "ن أ fisheries qardiction caseفالمحكمة الدولية أكدت في قضية 

 لقبول المعاهدة لو سبب ازدياد االلتزامات التي فرضتها بشكل الجوهري في الظروف التي دفعت األطراف
  ".واسع يعطي الطرف المتضرر تحت ظروف خاصة السند للمطالبة بإبطال المعاهدة وإيقافها عن العمل

تطبيق النظرية إال بعد أن تنجم عن تلك التغييرات زيادة عبأ االلتزامات لى إعدم اللجوء "وأكدت المحكمة 
56تم االتفاق عليه أصال   اا عم  جب تنفيذ شيء يختلف تمام  درجة يلى إ

." 

ا يتناول هذه المسألة وذلك لتحديد ماهية ا خاص  نص   9191 لقد وضعت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام
( من 97) النظرية، وشروط التمسك بها في مجال المعاهدات الدولية بشكل عام، حيث نصــت المادة

وف ال يجوز االستناد إلى التغيير الجوهري غير المتوقع في الظر قانون المعاهدات على أنه اتفاقية فينيا ل
التي كانت سائدة عند إبرام المعاهدة كسبب إلنهاء المعاهدة أو االنسحاب منها إال إذا توافر الشرطان 

 :اآلتيان

ا اإذا كان وجود هذه الظروف قد كان أساس  -أ  األطراف االلتزام بالمعاهدة. الرتضاء مهم 

 للمعاهدة.  اوإذا ترتب على التغيير تبديل جذري في نطاق االلتزامات التي يجب أن تنفذ مستقبال طبق  -ب

هذه الشروط تهدف إلى تسليح القاعدة بأكبر قدر من الموضوعية، ويزيد في قوة هذه الشروط صياغة 
 ف نرى. المادة بالنفي، زيادة على االستثناءات كما سو 

لحال في استحالة ا لما هو عليه اخالف  ، اا وعملي  وهكذا فإنه حتى في حالة بقاء المعاهدة قابلة للتنفيذ قانوني  
فإن الطرف المتضرر يتمكن من المطالبة بإنهائها على أساس قاعدة التغير الجوهري للظروف، ، التنفيذ

ة أحد الجبال لرصد مذنب هالي، ولكن كأن تتفق مجموعة من الدول على بناء محطة أرضية على قم
صد فمع أن بناء محطة الر  ،رى من تلك المنطقةب ال يُ أن المذن  ، خالف التوقعات، يتضح بعد ذلك على

57ا في هذه الحالة، إال أن المستجدات في الظروف جعلت الهدف منه ينتفييبقى ممكن  
. 

  للظروفاالستثناءات الواردة على نظرية التغيير الجوهري -ثانياا 

إن بعض المعاهدات يكون الهدف منها االتفاق على وضعية معينة، وتنظيمها بصفة دائمة، وذلك ألنها 
 تحتاج إلى استقرار أكثر من غيرها.

ومن هنا جاء االستثناء الذي يجعل قاعدة التغير الجوهري للظروف ال يؤثر على معاهدات الحدود. ومن  
أخطائه ومخالفاته للقانون للتهرب من أداء حقوق  إلىجهة أخرى فإنه من غير المعقول أن يستند أحد 
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لجوهري نتيجة كان التغيير ا الغير عليه، وهو المبدأ الذي ينبع منه االستثناء الثاني الذي يقضي بأنه إذا
 .إليهإخالل الطرف المستند 

 ( تنص على ما يلي:97ا للفقرة الثانية من المادة )وذلك وفق  

ال يجوز االحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس النقضاء المعاهدة أو االنسحاب منها في -2
 إحدى الحالتين اآلتيتين:

 .ا)أ( إذا كانت المعاهدة تنشئ حدود  

قع عليه إما بالتزام ي ،ا عن إخالل الطرف الذي يتمسك به)ب( إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتج  
 أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة. ،في ظل المعاهدة

 ا للفقـرات السابقة، أن يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس النقضاءإذا كان للطرف، طبق  -3
 ا التمسك بالتغيير كأساس إليقاف العمل بالمعاهدة.فيجوز له أيض   ،المعاهدة أو االنسحـاب منها

 الفرع الثاني: القضاء الدولي ونظرية التغيير الجوهري في الظروف

لقد تعرضت محكمة العدل الدولية في أكثر من قضية لشروط إعمال هذا النص، أو بعبارة أخرى الشروط 
 .مبدأ التغير الجوهري في الظروفالالزمة إلعمال 

وقد أثير شرط بقاء الشيء على حاله في العمل القانوني، عند تمسك تركيا بحدوث تغيير جوهري في 
وإلغاء االتحاد ،  9173وضعته اتفاقية لوزان عام  ذيالظروف للتعديل من نظام المضايق التركية ال

ينه وبين بريطانيا وفرنسا لتغير الظروف، وإلغاء معاهدة لتحالف ب 9111مايو  9السوفياتي السابق في 
  59نفسه. لسببل 58بينها وبين بريطانيا 9139مصر معاهدة 

در المملكة المتحدة ضد أيسلندا الحكم الصا"ا حكم محكمة في قضية الوالية على مصايد السمك ومنها أيض  
 ".9123فبراير 7في 

المتحدة ضد  المملكة-بالوالية على مصايد السمك ففي معرض حكمها بشأن واليتها في القضية المتعلقة
تعرضت المحكمة إلى "نظرية التغير الجوهري في الظروف" التي كانت دفعت أيسلندا ضد المملكة -أيسلندا

المتحدة" وزعمت بأن ثمة تغير جوهري في الظروف القانونية التي تحكم النزاع مع المملكة المتحدة. كانت 
 يعقب نزاع سابق على مصايد السمك، وف 99/2/9192دا قد تبادلتا المذكرات في المملكة المتحدة وأيسلن

                                                             
، وألغت حكومة الوفد المعاهدة من جانب 9111االنتخابات البرلمانية  ، انتصر حزب الوفد فيالحرب العالمية الثانية في أعقاب - 58

وافقت المملكة المتحدة على سحب  جمال عبد الناصر . بعد ثالث سنوات، وفي ظل الحكومة الجديدة برئاسة9119واحد في أكتوبر 
 9119وأكملت بريطانيا سحب قواتها عام  9112قواتها حسب المعاهدة البريطانية المصرية 

 وما بعددها 29ص-1119-9112-قانون العالقات الدولية في السلم والحرب-د. ماجد إبراهيم علي- 59
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تلك المذكرات المتبادلة تعهدت المملكة المتحدة باالعتراف بمنطقة أيسلندية خالصة لصيد السمك تمتد إلى 
ميال ، وبسحب سفن صيد السمك التابعة لها من تلك المنطقة في غضون ثالث سنوات،  97حد أقصى 

كما  9199د أن نظرت المحكمة فيما إذا كان االتفاق الذي تضمنته المذكرات المتبادلة في عام  وبع
أدعت أيسلندا، الغية من البداية أو توقف نفاذه فيما بعد، حيث كان وزير خارجية أيسلندا زعم بأن "التعهد 

ة مؤخرة د أكدت فعال ، في مذكر ذا صفة دائمة "، وأن حكومة أيسلندا ق يعد  بالتسوية القضائية ال يمكن أن 
 .ا تحقيق هدف وغرض الحكم القاضي باللجوء إلى التسوية القضائيةأنه قد تم تمام   9129أغسطس  39في 

إلى تغيرات  9129نوفمبر  1كان رئيس وزراء أيسلندا، ألمح في بيان أدلى به أمام البرلمان األيسلندي في 
لكون شرط  اعلى مصايد السمك ". ويبدو أن حجته كانت أنه نظر  بشأن "الرأي القانوني المتعلق بالوالية 

، التوفيق هو الثمن الذي دفعته أيسلندا في ذلك الحين االعتراف المملكة المتحدة بحد االثني عشر ميال  
دا من ا في الظروف القانونية ويعفى أيسلنفإن االعتراف العام في الوقت الحاضر بهذا الحد يشكل تغير  

 .التزامها

ا لكون أيسلندا قد استفادت من تلك األجزاء من االتفاق التي الحظت المحكمة أنه، على العكس، نظر   
عليها أن تفي من جانبها بالتزاماتها الواردة من إجراء الصفقة، وقد أكدت المحكمة  يجبسبقت أن نفذت، 

فين الظروف التي حملت الطر  م به في القانون الدولي أنه يمكن، إذا أدى تغير أساسي فيسل  أن من المُ 
على قبول معاهدة ما، إلى تحول جذري في نطاق االلتزامات المرتبط بها أن يعطى ذلك التغير في أحوال 

 ا للجوء إلى إلغاء المعاهدة أو تعلقيها.معينة الطرف المتأثر مسوغ  

حول  ين الطرفينفي وجهات النظر ب مهموخلصت المحكمة إلى أنه في الحالة الحاضرة هناك اختالف  
ما إذا كانت التطورات في تقنيات صيد السمك في المياه المحيطة بأيسلندا قد أسفرت عن تغيرات أساسية 

بشأن  فمثل هذه التغيرات لن تكون لها عبرة إال فيما يتعلق بالقرار النهائي ،البلدذلك إلى أو حيوية بالنسبة 
إن تغير الظروف الذي تزعم أيسلندا حدوثها قد عدل نطاق االلتزام الوالئي  :وال يجوز القول ،جوهر القضية

 . 919960المتفق عليه في المذكرات المتبادلة في عام 

حيث حاولت المجر االستناد إلى  ،بين المجر وسلوفاكيا 9112وكذلك حكم محكمة العدل الدولية عام 
النزاع المعروض على المحكمة، وعلى أساس  محل 9122هذه الشروط للتنصل من التزامها من معاهدة 

إال أن محكمة العدل  ، 9191عام لى إ 9122في الفترة من عام   ،تغيير الظروف السياسية في أوروبا
دأ تغيير  يكون اللجوء إلى مبالدولية رفضت االدعاء، وقررت أن استقرار العالقات االتفاقية يستوجب أال  

، وأشارت في حكمها إلى قضية المصايد األيسلندية في النزاع بين المملكة الظروف إال في حاالت استثنائية
وقضت بأن الشروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية التغير في الظروف، أن  9123لمتحدة وأيسلندا عام 
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ن اب  إوجودة تكون الظروف التي كانت من أو ا في نطاق االلتزامات التي لم يتم تنفيذها، يكون التغيير جذري  
 .61إبرام المعاهدات هي أحد األسس األساسية لرضاء األطراف في المعاهدة

 المطلب الثاني: الثورة ونظرية التغيير الجوهري 

 االتفاقيات السورية ونظرية التغيير الجوهري في الظروف-الفرع األول

 يلي: كما 62( خمسة شروط لتطبيقها97لقد حدد تعليق لجنة القانون الدولي على مشروع المادة )

 أن ينصب التغيير على ظروف قد وجدت أثناء إبرام المعاهدة.-1

 ا. أن يكون التغيير جوهري  -2

 ا من قبل األطراف.  يكون متوقع  يجب أال  -3

 .أن يكون وجود تلك الظروف قد شكل أساس التراضي لاللتزام بالمعاهدة-4

 63النافذة مستقبال  بموجب المعاهدة.يجب أن يؤدى التغيير في الظروف إلى قلب جذري لاللتزامات -5

، ا، وال يمكن االعتماد عليها إال استثإن هذه الشروط تجعل قاعدة التغيير الجوهري للظروف مقيدة جد   ناء 
طالبة بإنهاء للم إليهوالتغير العام للظروف التي لم تكن الدافع إلى ارتضاء االلتزام ال يمكن االستناد 

 ثر تعديل ظروف كانت أساسية عند اإلبرام. المعاهدة، إال إذا كان له أ

علينا أن نركز على الشرط الخامس وهو )أن يؤدي التغيير في الظروف إلى قلب جذري لاللتزامات النافذة( 
زامات، إذ بل له عالقة بالتغيير في االلت ،ا التغيير ليس له عالقة بشكل الحكم وال بتغيير الحكوماتإذ  

وط م والقائمين عليه بتغيير االلتزامات؟ هذا ما ال يمكن تصوره عدا بقية الشر كيف سيكون تغيير شكل الحك
 األخرى.

وعلينا أن نالحظ حالة التشابه الناتجة عن كون االتفاقية في النهاية هي عقد بين طرفيين ولكنه دولي، 
 فمن الطبيعي أن تتالقى النظريات الحاكمة له مع تلك النظريات الحاكمة للعقد الداخلي.

في العقود الداخلية، التي تعطي الحق بتعديل االلتزامات بعد توقيعها نظرية الظروف  المهمةومن النظريات 
تقع حوادث استثنائية عامة ليس في الوسع توقعها، وأن تكون الحوادث أجنبية عن  الطارئة، وذلك عندما

النظرية  وازن المالي للعقد، فجاءتالعقد، وليس ألطراف العقد دور بوقوعها، وينتج عنها إخالل جسيم بالت
 .دوعند استحالة التنفيذ تطبق نظرية القوة القاهرة التي تؤدي لفسخ العق، لتعدل هذا اإلخالل ليستمر العقد
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يه، بل يجب ا فقدمنا لذلك حتى ال يكون تصورنا عن نظرية التغيير الجوهري في القانون الدولي، مبالغ  
نعطيه أكثر من حقه الوارد في النص القانوني، واجتهاد القضاء الدولي، ا، وال ا ومحدد  أن يكون واضح  

والمتمعن لنظرية التغيير الجوهري في الظروف يجدها قد جمعت بين النظريتين السابقتين، ولم تخرج 
عنهما، بل تطابقت معهم، فهي تتماثل مع نظرية الظروف الطارئة الواردة في القانون الداخلي عندما 

مر تعديل االتفاقية، وهي تتماثل مع نظرية القوة القاهرة عند استحالة التنفيذ واللجوء الى فسخ يتطلب األ
 االتفاقية.

ا تطبق هذه النظرية عند اإلخالل بالتوازن بين االلتزامات المتبادلة أو استحالة التنفيذ، بمعنى أكثر فإذ  
السلطة أو  في شكل الحكم أو اس تغيير  ا التغيير يجب أن ينصب على تغيير في االلتزامات، وليوضوح  

 ال يؤثر على جوهر االلتزامات.خر آأي تغيير داخلي 

وكذلك السوابق القضائية المختلفة لمحكمة العدل  ،من االتفاقية 97بموجب نص المادة نرى أنه  ا تقدممم  
في ، طالبوف للدول لكى تالدولية، وآراء الفقه، إلى أنه إذا كان القانون الدولي قد منح رخصة تغيير الظر 

صارمة  ابإمكانية انقضاء أو تعديل المعاهدات، بيد أن هذا القانون نفسه قد فرض قيود  ، أقصى االحتماالت
( من االتفاقية، ومن ثم ال يمكن اللجوء إلى مبدأ تغيير الظروف 97وردت في المــادة ) حاكمة يجب إعمالها

من اتفاقية فينيا  97ذلك يتعارض مع نص المادة ن أل ،ونيإلنهاء المعاهدات السورية، على أساس قان
 وال يتماثل مع األحكام القضائية الصادرة في هذا المجال.

ألن إنهاء المعاهدات من جانب واحد على أساس نظرية تغيير  ؛ال نستطيع فسخ العقود من جانب واحد
ا ذلك مساس   عد  يُ حكام المسئولية الدولية، حيث بالتزام دولي يؤدى إلى إعمال أ إخالال   ُيعد  الظروف الجوهرية 

رة ا لمبدأ الحقوق المكتسبة، وهدم القوة اإللزامية للمعاهدات الناتجة من فكبالمراكز التعاقدية المستقرة، وإهدار  
( 79" العقد شريعة المتعاقدين"، وهدم مبدأ تنفيذ االلتزامات لدولية بحسن نية، ويهدم ما جاء بنص المادة )

كل معاهدة نافذة تكون ملزمة، وعلى أطرافها "اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والتي تنص على أن  من
 "تنفيذها بحسن نية.

 اللجوء للقضاء الدولي والحصول على قرار قضائي بالتعويض أو االستمرارخر اآلوبالتالي يستطيع الطرف 
 باالتفاقية.

قانونية محددة بالنص واالجتهاد القضائي، وال أتكلم بالظروف عن أحكام تحدث أوأعود للتنويه هنا أنني 
اعد ا إللغاء االتفاقيات من جانب واحد دون االلتفات إلى قو السياسية المتغيرة والمتبدلة التي تصلح أحيان  

 .القانون الدولي وأحكامه
 

 التغيير الثوري والمعاهدات-الفرع الثاني
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 غيير الثوري ثبات االتفاقيات في مواجهة الت-أوالا 
ال يقر القانون الدولي بأي أثر على االتفاقيات المعقودة بين الدول إذا حصل تغيير في الحكومات، مهما كان 

أنه ال ينبغي  والتي تنص على ،حجم التغيير أو شكله أو سببه، فهو اعتمد قاعدة صارمة وجامدة ال تقبل االستثناء
 رات الجذرية في الحكومة.أن تتأثر االلتزامات التعاهدية حتى بالتغي

بها نتيجة  ق حتى على الدول التي يحصل التغييرطب  وهذه القاعدة في الفقه القانوني الدولي الراجح والمعمول به تُ 
 ثورات حقيقية.

عاهدات تظل المأن من الطبيعي ف الدول باقيةكون الحكومات هم وكالء أو ممثلين للدول، وعلى ن أوهذا ناتج عن 
 .64وفق ما يرى ما كنير، الرغم من التغييرات في شكل الحكوماتسارية على 

Philip( وبغض النظر عن األسباب التي يدافع بها الفقهاء عن القاعدة العامة، والتي لخصها فيليب نونان 
Noonan 65 ،ألنه إذا سمح لكل حكومة ثورية بالهروب من  ؛الحفاظ على النظام الدولي هو األول( بستة أسباب

حجر الزاوية  تعد  وثاني األسباب قدسية المعاهدات التي  ،ات المعاهدة، فإن شبكة المعاهدات بأكملها ستنهارالتزام
 في القانون الدولي.

األخرى، مهما  ألن جميع التغييرات ؛وبالتالي شخصية الدولة ال تتغير ،الثورة ال تطال التغيرات السكان وال اإلقليم
 كانت مهمة، ال تغير شخص الدولة التي أبرمت المعاهدة.

ا يطل برأسه ا موال سيما االنقالب الذي غالب   ،تداخل مصطلح الثورة مع غيره من المصطلحات( فيليب)وال ينسى 
 زامات التعاهدية.لذلك يبدو من المستحيل أن يؤثر هذا التغيير البسيط على االلت ،باسم الثورة

اء وبالتالي ال تورث االتفاقيات وتبدأ بصفحة بيض "ويتطرق لموضوع "خالفة الدولة الناتجة عن والدة دولة جديدة
يعية بأن فالنتيجة الطب ،تعديالت في الحدود الجغرافية للدولة ال تمس الثورات عموم ان وألخالية من االلتزامات، 

 الثورات ال يمكن أن تؤثر على معاهدات الدولة بشكل عام.

                                                             
64 - A. MCNAIR, LAW OF TREATIES 668 (9159.) 
65 - nan, Philip (1984) "Revolutions and Treaty Termination," Penn State International Noo

Law Review: Vol. 2: No. 2, Article 4. 

Available at: http://elibrary.law.psu.edu/psilr/vol2/iss2/  

 

- 



 
 
 

ل عبد الحميد عكي.  دأعده لمركز الجسر للدراسات  إشكالية تطلب الحل.. الثورة السورية واالتفاقيات الدولية
 دكتوراه في القانون الدستوري - العواك

 

ة في القانون والناتج عن الهيمنة التقليدية للنظرية القانونية الغربي ويختم الكاتب أسبابه بالسبب الضمني والحقيقي
لمرتبطة يجة لالضطرابات االذي يتعارض مع فقه الثورات التي سببت له خسائر اقتصادية فادحة نت ،الدولي

 بالثورات.

، ح االقتصاديةية قائمة على المصالوالحقيقة إن تلك الهيمنة هي السبب األول والمنشئ لباقي األسباب، فالدول الغرب
وتلك المصالح ال تحققها لها إال األنظمة الدكتاتورية والفاسدة والمحاربة لشعوبها، هذه االرتباطات الفاسدة قائمة 

الشعوب تلك األصنام وضعت الدول الغربية قواعد قانونية سقطت ألح متبادلة، حماية مقابل مال، فإذا ما على مصا
 تقييها تبعات ذاك السقوط، ويجنبها الخسائر.  اوأعراف  

لكل ما تقدم طبيعي أن تبقى الدول الغربية والفقه التابع لها يدافعون عن استمرارية االتفاقيات وقدسيتها رغم رغبة 
 إرادة الثورات.و 

 تجارب الثورات في إلغاء االتفاقيات-ثانياا 

من أوائل الخطوات التي تقدم عليها الثورات هي إلغاء اتفاقيات العهد السابق المجحفة بحق ن أا ال شك فيه مم  
لو و  الدولة، والمكبلة القتصادها، والمانعة من التنمية، لذلك هي خطوة ضرورية ووجودية، فتقدم عليها الثورات

 بإرادة منفردة.

القوى العظمى األخرى اإلجراء، دانة إمباشرة، وتابع رغم  9192وهذا ما حصل مع االتحاد السوفياتي عقب ثورة 
عض المحافظة على ب وإن كان موقفها أقرب للنظرية التقليدية الغربية لجهة 9121وحذت حذوها الصين في ثورة 

 ود.االتفاقيات وال سيما تلك المرتبطة بالحد

 ، ولجهة الحجة القانونية.66لجهة اإللغاء واإلبقاء اأما الثورة اإليرانية فكان موقفها متذبذب  

حتى إن الكثير من االنقالبات العسكرية عملت على إلغاء االتفاقيات السابقة ومنها انقالب الضباط األحرار في 
 وأعلن تأميم قناة السويس. ،مصر الذي ألغى اتفاقيات

جميع تلك السوابق هي تصرفات بإرادة منفردة، وال يوجد تأييد لها من المجتمع الدولي، وال ن أة المرة ولكن الحقيقي
 للثورة إسقاط االلتزام بالمعاهدات.ن أمن القضاء، فال توجد سابقة قضائية واحدة أعلنت فيها 

 من أجل فقه دولي يناصر الثورات-ثالثاا 
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مع االتحاد السوفيتي، التي نددت  9179األسعار تبلغ عدة أضعاف عن السعر القديم. وفي الوقت نفسه شجبت معاهدة الصداقة لعام 
 .9111بها حكومة الشاه في وقت مبكر من عام 
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عد قانونية تسمح قوا نتاج إلماذا تجارب الدول التي قامت نتيجة ثورات لم تستطيع  :في البداية يلح علينا التساؤل
 أو تيار فقهي أو سياسي يناصر ذاك الموضوع؟ ؟بإلغاء المعاهدات التي تكبلها

 أعتقد اإلجابة على هذا التساؤل تعطينا صورة أوضح لواقع القضاء والفقه الدولي في هذا الجانب.

 ومتنوعة نجملها بما يلي:هناك أسباب متعددة 

بات حقها باإللغاء إثلى إالدول  تسع  إعالن فسخ االتفاقيات تم بإرادة منفردة في الدول التي قامت بها ثورات، ولم -1
فلسفة تبرر لها اإللغاء لكنها بقيت قاصرة على من يناصرها ولم تستطع تعميمها نتجت أوإن  ،عن طريق المحاكم
 على الفقه الدولي.

ازال يؤمن بمعايير ملقد تم إلغاء أغلب االتفاقيات في فترة لم تتبلور الكثير من قواعد القانون الدولي الذي كان -2
 .67القوة والغلبة في العالقات الدولية، وهو بالتأكيد قبل نفاذ اتفاقية فينيا

ات بإرادة الن إلغاء االتفاقيإلع، معسكرينلى إانقسام العالم ، نذاكآساعدت الظروف السياسية التي كانت سائدة -3
 منفردة، ولم تكن متبلورة هيمنة الثقافة الغربية التقليدية على العالم بل كان هناك من ينازعها.

دة بالقديمة، أن الثورة استبدلت الدولة الجدي إلىواستندوا بشكل أساسي  ،أكثر من حاول التبرير فقهاء السوفييت-4
واسعة النطاق من الدول والفقهاء الغربيين، وحتى في بعض األحيان من قبل وكانت هذه الحجة موضع انتقادات 

 الكتاب السوفييت.

، أما بالثورة التزامات الدولة ال تتأثرن فإتغيير في الحكومة ال يمكن أن ينطوي على تغيير في الدولة، وبالتالي،  
 .جزء كبير منه مع النظرة الغربيةمنذ البداية وفق مصالحها، ليتوافق في  االصين فكان موقفها متذبذب  

ة الفارسية فهو يريد لثورته أن تكون استمرار لإلمبراطوري ،حتى في فلسفة الحكم امتذبذب  فكان أما الموقف اإليراني 
من  قد بدأ اجديد   ئ اشين أويعلن لنا  ،التي يتغنى بأمجادها من جهة، ويريد أن يطبق التغيير الثوري القاطع للتاريخ

 جهة ثانية.

الثورة حالة طارئة على تاريخ الدولة، أما الدولة حالة مستمرة، لذلك التفكير بطريقة ثورية مؤقت، والتفكير بعقلية -5
الدولة دائم ومستمر، لذلك ال غرابة أن نجد الدول الناشئة نتيجة ثورات تتبنى في بداية نجاحها قواعد تتوافق مع 

 لكنها عند استقرارها تغير تفكيرها وزال هذا التبني. ، االتفاقيات عند قيام ثورةومنها إلغاء ، مصلحة الثورة
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في البداية كانت الثورة حجة إلنهاء المعاهدات، ولكن عندما انعكس ف ،موقف السوفياتيالعلى ذلك من  وال أدل  
  الحال وكان هو المتضرر لم يقبل.

، إنهاء معاهدة صداقة مع االتحاد السوفيتي، أكد السوفييت 9121عندما اقترحت حكومة إيران، وفق ا لثورة عام 
 أنه ال يمكن أن يكون هناك مثل هذا اإلنهاء من جانب واحد.

لى إبل إن التحول وصل ذروته بعد استقرار الدولة لنجد تبديل كبير في التفكير يدفع الزعيم السوفييتي "خروتشوف"  
ه التزامات، دوما ، وسوف يستمر عد  ، بأن "االتحاد السوفيتي قد 9119 التصريح، فيما يخص مبدأ حسن النية عام

  68ا "ا مقدس  الدولية واجب  

ذلك التبدل هو الذي دفع االتحاد السوفيتي السابق إلى رفض اقتراح مقدم في مؤتمر "سان فرانسيسكو " ن إبل 
 بهدف إعطاء األمم المتحدة حق مراجعة المعاهدات.

، هل تقبل إذا ما نجحت الثورة السورية أو غيرها أن تلغي اتفاقيات الحكومة السابقة ذات ينلصإلى اأما بالنسبة 
 المصالح الحيوية للصين؟

فهو حالل لهم وحرام على غيرهم، فلو أراد الثوار السوريون مستقبال   ،الموقف اإليراني يشبه الروسين أوال شك 
 التحلل من تلك االلتزامات هل سيوافق اإليرانيون؟

دولة في لى إا الثورات ال تتبنى موقفها الرافض الستمرارية االتفاقيات في بداية عهدها الذي يتبدل عند تحول إذ  
 لة حالل لي حرام على غيري.منظومة مجتمع دولي، وكأن الجميع يطبق مقو 

هذا التذبذب حول المصالح هو الذي يمنع إنشاء فقه دولي يؤيد إلنشاء قاعدة قانونية تمنح الخيار للشعب -6
 الثائر على حكومة مستبدة من التحلل من االلتزامات السابقة.

االجتماعي تعامل االقتصادي و ا لعدم الإن إنشاء قاعدة قانونية تسمح بالفسخ نتيجة التغيير الثوري سيؤدي حتم  
بالثورة، وبالتالي لن تتلقى تلك الحكومات الدعم الذي يشكل سقاطها إواألمني مع الحكومات الدكتاتورية خشية 

 شريان استمرار لها.

نظمة تساهم في التخلص من األ ،ا على المجتمع الدولي التخلي عن مصالحه وإرساء نظرية أكثر عدال  للشعوبإذ  
 الدكتاتورية من خالل عزلها.

 الخاتمة
 في ختام بحثنا توصلنا لمجموعة من النتائج والتوصيات نجملها بما يلي:
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 النتائج

األول للقانون الدولي العام، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هي المرجع  المصـدر الرئيس تعد   المعاهدات-9
 األساسي والقاعدة العامة فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول.

الدستور السوري من الدساتير الصامتة أو المبهمة التي لم تحدد مكانـة معينة للمعاهدات الدولية في التشريعات -7
 الداخلية.

طراف منها اتفاقيات ثنائية بين الدول، واتفاقيات متعددة األ ،من االتفاقيات الخارجية ادولة السورية عدد  لقد عقدت ال-3
 ادولي   ااتفاق   يعد  دعت لها منظمة دولية، واتفاقيات عقدتها مع أشخاص عاديين أو طبيعيين أجانب، الصنف األخير ال 

 وينطبق عليه القانون الداخلي.
دون  اكلي  ش وال سيما المتعقلة بالحقوق والحريات العامة انتماء   ،المعاهدات متعددة األطرافلى إسورية انتمت -2

 إحداث أي أثر على واقع التشريعات السورية وممارسة السلطات.

وهي أن  ست قاعدة أولية من قواعد القانون الدولي العام،االتفاقيات الثنائية بين الدول تحكمها اتفاقية فينيا كر  -1
 لمتعاقد عبد تعاقده"."ا

 ال يجوز أن تتنـصل أي دولة من التزاماتها الدولية بحجة أن المعاهدة لم يتم التصديق عليهـا.-9

 عدم التسجيل ال يبطل المعاهدة وال يحول دون قيام المعاهدة بكل ما يترتب عليها من حقوق وواجبات.-2

 ة من قواعد القانون الدولي، هي معاهدة باطلة أصال . كل معاهدة دولية تتضمن قواعد مخالفة للقواعد اآلمر -9 

 .من العيوب التي تفسد الرضا بالمعاهدة ويجيز للدولة الضحية المطالبة بإبطالها اعيب   يعد  الغلط -1

لقد استعملت االتفاقية مصطلح إفساد ممثل الدولة وليس فساد ممثل الدولة، واألول هو الحجة القانونية إلبطال -91
 االتفاقية دون الثاني.

االتفاقية هي عقد دولي، فمن الطبيعي أن تتالقى نظرياته مع تلك النظريات الحاكمة للعقد الداخلي، مثل -99
 ونظرية القوة القاهرة التي تتماثل مع نظرية التغيير الجوهري في الظروف.  ،نظرية الظروف الطارئة

الدولية التي  هي السبب األول والمنشئ للقواعد ،الغربية في القانون الدوليالهيمنة التقليدية للنظرية القانونية -97
 ال تعترف بأثر الثورات على االتفاقيات.

جميع السوابق التاريخية بإلغاء االتفاقيات بسبب الثورة هي تصرفات بإرادة منفردة، وال يوجد ن أالحقيقية المرة -93
 سابقة قضائية واحدة بذلك.تأييد لها من المجتمع الدولي، وال توجد 

 التوصيات
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الكرامة والحرية، ماذا نحن فاعلون؟ إذا ما انتصرت لى إبعد كل ذلك االستعراض المكبل إلرادة الشعوب بالتطلع 
 تنتهك؟ التي تهدر وحقوقها السيادية التي مصالحهاإلى  ننظراأليدي وهي  يمكتوفهل تقف  ،الثورة السورية

سياسية بحيث تخدم الساحة السياسية الدولية إرادة الشعب  :األولى ،مل على جبهتينبل يجب الع ،بالتأكيد ال
 ت في وجهه الطرق وإعالن إلغاء االتفاقيات بإرادة منفردة.د  السوري إذا ما سُ 

ساحات القضاء الدولي متسلحين بدفوع قانونية نستطيع أن نبرز أهم النقاط لى إواللجوء  ،هي القانونية :واألخرى 
 التي ترتكز عليها، وذاك طريق طويل يبدأ العمل به من اآلن لحين أن يتم اإللغاء، من هذا المنطلق نوصي بما يلي:

ودراسة  ،محامين( التركيز على دراسات االتفاقيات باإلطار العام-قضاة-يجب على رجال القانون )أكاديميين-أوال  
 هاد في سبل إنهاء تلك المعاهدات.وتحليل نصوصها واالجت ،كل اتفاقية في اإلطار الخاص

وكل منصة  ،االئتالف السوري لقوى والثورة والمعارضة وأولها ،المعارضة الرسميةمؤسسات إلى بالنسبة -ثانيا  
ا فعله وتشرح لهم خطورة م ،أن تعد دراسات قانونية لتخاطب بها من تلتقيه من سياسيين وموظفين أممين ،أخرى 

 النظام السوري في هذا الجانب.

ات على تبيان خطورة هذه االتفاقي ،وال سيما العاملة في مجال عودة الالجئين ،على منظمات المجتمع المدني-ثالثا  
 عودة الالجئين بما تسببه من ضرر اقتصادي واجتماعي يمنع من العودة.

ي مع هذه االتفاقيات، ووضع مواد دستورية تسهل التعاطخطورة إلى ة التنبه نوصي أعضاء اللجنة الدستوري-رابعا  
 وفق ما يلي: بما يتناسب مع مصلحة الشعب السوري  من أنواع االتفاقيات، وكل نوع ،كل اتفاقية

يلزم هذه  وضع نص يجب ،المعقودة مع شركات وأشخاص ال يحملون الجنسية السوريةالتفاقيات إلى ابالنسبة -9
يعها تم توق وكل اتفاقية ،الحالي على االستفتاء بالدستور-21 االتفاقيات المنصوص عنها بالمادةفاقيات بعرض االت

 الغية. ُتعد  ال يصادق عليها الشعب  سابقا  

 ا يلي:والعمل على تفعليها من خالل م ،المتعددة األطراف المتعلقة بالحقوق والحرياتالتفاقيات على االتنبه -7

االتفاقيات الدولية المتعددة األطراف المنضمة لها الدولة السورية تسمو ن أبنص دستوري صريح يبين صدار إ-أ
 على الدستور.

وتعرض  ،لتوضيح حالة التعارض ؛يجب عرض االتفاقية قبل إقرارها من البرلمان على المحكمة الدستورية -ب
 أو يرفضها. ،خالفة لالتفاقية ويوقع على االتفاقيةأن يعدل القواعد القانونية المما إف ،النتيجة على البرلمان

محاولة إصدار مادة دستورية تعطي الحق للبرلمان بمراجعة يجب الثنائية مع الدول، التفاقيات إلى ابالنسبة -ج
 وتعديلها وفسخها. 7199ا بعد عام هجميع االتفاقيات التي تم توقيع
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نوصي الحكومة السورية القادمة بعد زوال النظام أن ترفع دعوى قضائية إلبطال االتفاقيات بعد استنفاذ -خامسا  
 الدفوع التالية: إلىاالتفاقيات، ويجب أن تستند مذكرة الدعوى لى إجميع السبل الودية إلعادة التوازن 

 واقع على الدولة ذاتها. وكذلك اإلكراه ال ،اإلكراه الواقع على ممثل الدولة السورية-1

هذا األساس يصلح لقيام دعوى إبطال المعاهدات التي عقدت مع ن أإفساد ممثل الدولة السورية، والذي نعتقده -2
صلحة في المنصب( على حساب المه ؤ بقاالدولة السورية عبر إفساد رئيس الدولة ومساومته على مصالح شخصية )

 .العامة للدولة السورية

حتى ينتج  خراآلأرى أن يتم التركيز في الدفوع المطالبة بفسخ التعاقد، على مبدأ حسن النية لدى الطرف -3
راع الداخلي ويعيش حالة من الص ،، فاستغالل العالقة مع رئيس دولة ال يتمتع بالشرعية من قبل شعبهثارهآالتعاقد 

 يؤكد سوء النية لدى الدولة المتعاقدة. أعتقد ذلك ،مع شعبه، وتوقيع االتفاقيات مقابل تثبيت سلطته

 :غير مجدية، ومنهانها ألونوصي أن يتم االنتباه لبعض الدفوع التي ال يمكن الركون إليها، -سادسا  

عدم تسجيل االتفاقيات السورية ال يبطلها، لكنه ممكن يدفع بعدم اختصاص الهيئات التابعة لألمم المتحدة -1
دة بما تحمل هيئات األمم المتحن أل ؛الدولة السورية عند رغبتها باإلبطال مصلحةوهي نقطة أحسبها في  ،للنظر فيها

 من إرث قضائي ومن قوانين تعمل على إلزام الدول باالتفاقيات.

مجال المعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة السورية ال يتصور وقوع الغلط ، إن لغلطإلى اال يمكن االستناد -2
 .فيها عند اإلبرامفمن المستبعد وقوع الغلط  ،اهبرامإوالتي تتطلب مساطر خاصة ومتدخلين كثر في 

وإن وقع  :خرواآل ،وقوعهمكانية إ: صعوبة األول ،صعوبة االحتجاج بالتدليس في االتفاقيات السورية ألمرين-3
 .ثباتهإهناك صعوبة في 

ارض مع ذلك يتعن أل ؛على أساس قانوني ال يمكن اللجوء إلى مبدأ تغيير الظروف إلنهاء المعاهدات السورية-4
 وال يتماثل مع األحكام القضائية الصادرة في هذا المجال. ،من اتفاقية فينيا 97نص المادة 

 عرض االتفاقية على البرلمان إللغائها في االتفاقيات الثنائية مع عدمإلى في الدولة السورية ال يمكن الركون -5
 الدول، لكن يمكن مالحقة رئيس الجمهورية بجرم الخيانة العظمى لمخالفته الصريحة والمتعمدة للدستور.

 ،بليةعلى أي حكومة سورية مستق اإن القيود التي أوردتها االتفاقيات التي عقدها النظام الحالي ستشكل قيود  
وستكون هذه االتفاقيات من أـسباب عدم قيام تنمية أو تقدم اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، فوجود القواعد يسلب 

 القرار، ومتن االتفاقيات يدمر االقتصاد وينهبه.

_________________________ 
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 لفھرسا
 المقدمة

 والقانون الداخلي ةياالتفاق ةياألول: ماه المبحث

 ةياالتفاق ةيماهاألول:  المطلب

 وأنواعھا ةياالتفاق فياألول: تعر الفرع

 ةياالتفاق فيتعر - أوالا 

ا يثان  ةيالدول اتيأنواع االتفاق - ا

 ةيالداخل عاتيللمعاهدات في التشر ةيالقانون مةيالثاني: الق الفرع

 ةيفي الدولة السور ةيالخارج اتيالثاني: االتفاق المطلب

 ةيجنبمع الشركات األ اتيواالتفاق ةيالدولة السور -األول الفرع

 متعددة األطراف اتيواالتفاق ةيالثاني: الدولة السور الفرع

 المتعددة األطراف في الدستور السوري اتيواقع االتفاق - أوالا 

ا يثان  المتعددة األطراف اتيوأثرها على االتفاق ةيالثورة السور - ا

 ناقصال قيوالتصد ةيالثنائ اتيالثاني: االتفاق المبحث

 الناقص قياألول: موقف القانون والفقه من التصد المطلب

 اتيعلى االتفاق قياألول: موقف القانون الدولي من التصد الفرع

 الناقص قيالتصد ةيماه - أوالا 

ا يثان  الناقص قيمن التصد ناييف ةيموقف اتفاق - ا

 الناقص قيالثاني: موقف الفقه الدولي من حالة التصد الفرع

 الناقص: قيبطالن التصد ةينظر - أوالا 

ا يثان  الناقص قيصحة التصد ةينظر - ا

ا   ةيالدول ةيالناقص على أساس المسؤول قيصحة التصد ةينظر - ثالثا

 الناقص قيمن التصد ةيموقف القضاء الدولي والثورة السور -الثاني المطلب

 الناقص قياألول: موقف القضاء الدولي من التصد الفرع

 الناقص قيمن التصد ةيالثاني: أثر الثورة السور الفرع

 في القانون الداخلي ةيالتعارض مع قاعدة جوهر - أوالا 
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ا يثان  تھايلزامإعلى  ةياالتفاق ليعدم تسج ريتأث - ا

 البطالن واإلبطال نيب ةيالمعاهدات الدول - الثالث المبحث

 ةياألول: البطالن المطلق للمعاهدات الدول المطلب

 مرةاألول: اإلكراه للتعارض مع القواعد اآل الفرع

 مرة في القانون الدوليالقواعد اآل - أوالا 

ا يثان  والقواعد اآلمرة في القانون الدولي ةيالسور اتياالتفاق - ا

 بسبب انعقادها تحت اإلكراه ةيبطالن المعاهدة الدول-الثاني الفرع

 إكراه ممثل الدولة- أوالا 

ا يثان  إكراه ممثل الدولة بيوع ةيالسور اتياالتفاق- ا

 اإلكراه الواقع على الدولة- ثالثا  

ا   واإلكراه الواقع على الدولة ةيالسور اتياالتفاق- رابعا

 الرضا( وبيالمعاهدة لإلبطال )ع ةيأسباب قابل-الثاني المطلب

 ةيالدول اتيفي االتفاق سيالغلط والتدل -األول الفرع

 ةيالدول اتيالغلط في االتفاق - أوالا 

ا يثان  واحتمال الغلط ةيالسور اتياالتفاق - ا

ا   ةيالدول اتيفي االتفاق سيالتدل - ثالثا

 الثاني: إفساد ممثل الدولة الفرع

 ةيالدول اتيإفساد ممثل الدولة في االتفاق ةيماه- أوالا 

ا يثان  وٕافساد ممثل الدولة ةيالسور اتياالتفاق - ا

 الجوهري في الظروف: ريالتغ ةينظروالثورة  -الرابع المبحث

 الجوهري في الظروف رييالتغ ةينظر -األول المطلب

 قيالنص والتطب نيالجوهري ب رييالتغ ةينظر -ع األول الفر

 الدولي عيالجوهري في التشر رييالتغ ةينظر- أوالا 

ا يثان  الجوهري للظروف رييالتغ ةياالستثناءات الواردة على نظر- ا

 الجوهري في الظروف رييالتغ ةيونظرالثاني: القضاء الدولي  الفرع

 الجوهري رييالتغ ةيالثاني: الثورة ونظر المطلب

 الجوهري في الظروف رييالتغ ةيونظر ةيالسور اتياالتفاق -األول الفرع

 الثوري والمعاهدات رييالتغ -الثاني الفرع



 
 
 

ل عبد الحميد عكي.  دأعده لمركز الجسر للدراسات  إشكالية تطلب الحل.. الثورة السورية واالتفاقيات الدولية
 دكتوراه في القانون الدستوري - العواك

 

 الثوري رييفي مواجھة التغ اتيثبات االتفاق - أوالا 

ا يثان  اتيتجارب الثورات في إلغاء االتفاق - ا

ا   الثورات ناصريمن أجل فقه دولي  - ثالثا

 الخاتمة

 اتيتوصلوا النتائج
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