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 2ـ  ستون عاما يف حب مصررحلة دبلوماسي: 
 اإلدارة القانونية واملعاهدات الدوليةمهمة يف  17

 براهيم يسريإالسفير 
 لم تنشأ الصعوبة من العمل فقد كنت متشوقا له، و المعاهداتو  كانت المحطة الصعبة التالية هي اإلدارة القانونية

اد للضغوط الشديدة التي تعرضت لها بسبب الفس يهو التحدلكن األمر الصعب ، و اهتمامو  بنهمبحث قضاياه أو 
 .جبروتهو  الذي كشف لي عن أنيابه الماليو  السياسي

 ،اصركان ذلك في حقبة الزعيم جمال عبد النو  كيفية تعامل مصر معهاو  مسار العالقات الدولية كنت مبهورا بمتابعة
 انكما شعرت في بعض األحي ،غرورا في بعض األحيانو  عجابا بلإ تطورات مألتني و  تحوالتو  فشهدت مبادرات

باإلدارة  ربع سنواتأبعد ، و تطورات لم أجد لها مبررا في تقديري الخاص المتواضعو  زاء قراراتإالدهشة و  ىباألس
 الدولية العالقاتقواعد و  مفاتيحو  شعرت بأنني أصبحت أمسك بنواصي ،ست سنوات في بغدادو  العامة لألبحاث

 اسيطر عليو  الهزيمةو  آثار النكسةو  شعرت من جانب آخر بتوابع. و متغيراتهاو  ثوابتهاو  دارة سياستنا الخارجيةإو 
ليس و  ةأنها تسير بقانون القو و  ى أدركت أن العالقات الدولية هي في المقام األول عالقات قو و  شعور جارف باإلحباط

 .بقوة القانون 
 الخاصو  القانون الدولي العامو  تخصصي األصيل وهو القانون بوجه عامو  لحنين لعالمي الخاصومن هنا عاودني ا 
أشارك جهود القانونيين و  أمل واهم بأن أتابع ىعل ،1967عند عودتي من بغداد في خريف ، و المنظمات الدوليةو 

با بأن أسهم يام الصأمع حلمي الكبير في جميع أنحاء العالم الستعادة سطوة القانون في العالقات الدولية بما يتواءم 
يستحث و  العيش بمفهوم المدينة الفاضلة الذي ما زال يلهب حماسيو  بدور يرفع الظلم عن بني اإلنسان في كل مكان

 .مشاعري 
ائبا المعاهدات )وظللت أعمل بها عضوا فرئيس قسم فوكيال فنو  اإلدارة القانونيةفي العمل بطلبي  علىفق وطلبت وو  

، عملي بالديوان العامو  ( في فترات عودتي من الخارج1990-1986فمديرا عاما  1990 إلى 1967للمدير من 
 المعاهدات الدولية.و  ما زلت أفضل أن أسميها إدارة القانون الدوليو  كنتو 
مي في عدد القانونيين بالسلك الدبلوماسي المصري بعد تدفق خريجي النقص المتنا ساعد في االستجابة لطلبيو  

وجه خاص خريجي الجامعة األمريكية  ىعلو  جميع الكليات من الطب للهندسة للصيدلة للطب البيطري للزراعة
  .بالقاهرة
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لتنبيه الدور الذي قمت به في ا إلىو دعني هنا قبل أن استرسل في تناول مشواري باإلدارة أن أشير بصفة خاصة 
ن وزير الخارجية لضمان توفر الكوادر القانونية بي ىعلالحلول التي اقترحتها  إلىلهذه األزمة من بوادرها األولي 

اإلسهام في و  ،ليهم ليس فقط في استشراف الجوانب القانونية لمصلحتنا الوطنيةإالذين تحتاج  ،الدبلوماسيين بالوزارة
 ما تعده من مشروعات معاهدت دولية في أمور هامة مثل قانون األمم المتحدة للبحارو  ات الدوليةأعمال المنظم

 استحداث اإلطار القانوني لقوات حفظ السالم التي لم ينص عليها الميثاق.و  قواعد التحكيم التجاري الدوليو 
 المزيد من القانونيين لمباشرة العمل باألقسام القنصلية بالسفارات أو بالقنصليات إلىكما كنت مقتنعا بحاجة الوزارة  

 قود التجاريةالع علىالتصديق و  حضانة األوالدو  النفقةو  الطالقو  الزواجو  ألن القنصل يقوم بأعمال التوثيق ،العامة
 .خلفية قانونيةغير ذلك مما يتطلب بالضرورة و  الرقم القوميو  تمديد جوازات السفرو  إصدارو 
الجامعة و  بدنيةالتربية الو  في ظل النقص في الكوادر القانونية كنا نجد القنصل طبيبا أو مهندسا أو خريجا للزراعةو 

  .يضر بمصالح المواطنينو  خالفه مما يربك العملو  األمريكية
وماسي لخريجي المعهد الدبلللتدريب ب عدة بدائل لمواجهة المشكلة أولها هو تخصيص فترة ثالثة شهور وقد اقترحت

، ن المتقدميناستبعد لشبهة عدم المساواة بي االقتراحلكن هذا و  الفرنسيةو  الحقوق لتقويتهم في اللغتين اإلنجليزية
في  يصمد القانونيون أمام تفوق اآلخرينحتى  البديل الثاني هو مضاعفة الدرجة المخصصة لورقة القانون الدوليو 

ة وهو ما وافق األجنبيثالث أن تخصص كليات الحقوق فصوال خاصة لتكثيف دراسة اللغات البديل ال، و تلك اللغات
 عليه وزير الخارجية.

 ،وهو قانوني وكذلك رئيس جامعة عين شمس فذهبت موفدا عنه لمقابلة رئيس جامعة القاهرة الدكتور مأمون سالمة
ن شمس مركزا أنشأت جامعة عيو  فرقة لدراسة القانون باللغة الفرنسية ثم اإلنجليزية بإنشاءفاستجابت جامعة القاهرة 
 .اللغات لمساعدة المتقدمين المتحانات الملحقين الدبلوماسيينو  لتدريس الشئون السياسية

نب االمعاهدات في وقت تزاحمت فيه التطورات الهامة ذات الجو  جاءت خدمتي بالديوان كمدير لإلدارة القانونية
االنضمام للوكالة الدولية لألسلحة الذرية في و  أذكر منها طلب انضمامنا معاهدة حظر األسلحة النووية ،القانوني

ؤتمرات قانون عاصرت م، و الدول األوروبية لالنضمام التفاقية حظر األسلحة الكيمائيةو  ضغطت علينا أمريكا، و فيينا
 وقد أسهمت فيه اإلدارة بشكل إيجابي ،قية الدولية الخاصة بهانضممنا لالتفا أن إلىالبحار زهاء عدة سنوات 

 .مجلس الشعب للتصديق عليها علىديناميكي من البداية حتى إعداد النص العربي الذي تم عرضه و 
قا حيث شرفت بعضوية اللجنة القومية التي تضم فري لكن الجهد األكبر كان من نصيب التحكيم في مسالة طاباو 

التضحية دون و  كانت مهرجانا في الوطنيةو  العسكريةو  الطبوغرافيةو  التاريخيةو  ت المصرية القانونيةالكفاءا ىعلأ من 
كم ثناء وجودي بالخارج ثم بعد صدور الحأحيث تابعنا األمر في مرحلة المرافعات التي تتبعتها عن بعد  ،مقابل
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ي عقدناها مع المحامين األجانب في باريس شاركت في االجتماعات الت، و عندما توليت مسئولية اإلدارة القانونية
 واتطخوقد تحملت مسئولية اإلعداد ل جنيف لتسوية بعض المسائل الهامة ىفي السفر إلو  بصحبة وزير الخارجية

ئيس الوفد شاركت كنائب لر ، و التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتحديد المطالب المصرية، و تنفيذ الحكم شروطو 
شرفت بالتوقيع و  صياغة اتفاق تنفيذ الحكم مع كتيبة من كبار المسئولين في أجهزة الدولة المصري في مفاوضات

 .جانب رئيس الوفد إلىاالتفاق  ىعل
ط فقد كانت الدولة عندما تخط ،القانونية تكشف لي وجه آخر من أساليب إدارتنا للعالقات الخارجية وفي اإلدارة

ولذلك كان عملنا باإلدارة تسييس القانون  ،قانوني لهذا العمل لعمل سياسي خارجي تبحث بالضرورة عن غطاء
كان . و ون قانون القوة قبل قوة القان على وهو عمل ال غبار عليه في إطار طبيعة العالقات الدولية التي تقوم ،الدولي

تشكيلها  كانكان وزراء الخارجية يهتمون بتبعيتها لمكتب الوزير كما و  اإلدارة نوعا من األهمية علىهذ يضفي 
 .للوزير دون غيره وكالم  

شف لي لكن الوجه اآلخر الذي تك ،سياسيا يحقق مصالح البالد يبرر إجراء  و  دارة ما يساندإلن تقدم اأفي  وال ضير
 لسلطة التنفيذيةداريا لإتشرعن تصرفا و  أنها تقوم في بعض األحوال بدور ترزي القانون لتبرر ،في مسـار العمل بها

 .صعب التحديات التي تواجه الدبلوماسيين العاملين باإلدارةأكان ذلك هو و 
ن أعليها و  عامةللسلطة التنفيذية بو  المفهوم السائد عند مديري اإلدارة القانونية أنها صوت للوزير بخاصة وبينما كان

يست محكمة بمعني أنها ل ،كانت ما دام قد صدر فيها قرار سياسي أيا  تصرفاتهم و  قانونيا لقراراتهم تمنحهم غطاء  
 . تنفذ التعليماتو  عليها أن تستمعو  لكنها تابعة للسلطة التنفيذيةو  قانون 

يا الحكومة في شأن القضاو  إما أن أنضوي تحت مفهوم خدمة توجهات الوزير ؛أن أختار بين أمرين ياوهنا كان عل
أي أو أن يكون لإلدارة ر  ،أعبأ بمدي مشروعيتها أو خدمتها للمصلحة الوطنية العليا الداخلية أو الخارجية دون أن

اعتباره ليس ب ي اإلدارةأبما يوافق أو يخالف ر  للوزير أو دوائر صنع القرار التصرف، و صحيح القانون  علىمبني 
أو نقلهم أو غير  هاألعضائ وملكنه إجراء استشاري بحت بموجب سلطتهم التنفيذية قد يترتب عليه توجيه اللو  ملزما
 .ذلك

ألخذ الرأي القانوني في مذكرات مكتوبة طالما له صالحية ا بإبداءوجز فيما يلي بعض الوقائع التي تمسكت فيها أو  
لتولي  بعدني عن عدد من الفرصأبه أو تجاهله وهو ما أغضب مني شخصيات مصرية كبيرة تتمتع بنفوذ كبير 

 التحديات:لي بعض ما أذكره من هذه ورد فيما يأو  مناصب عالية
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 :ييمن يدبلوماس ىلعالقبض  -1
لقيامه  دبلوماسي يمني يعمل بالسفارة اليمنية نظرا   علىقانونيا للقبض  في السبعينيات طلب مكتب الوزير غطاء  

 إلياوع أحيل الموض، و خلفية تقارير أمنية علىفهمت أن رئيس الجمهورية أمر بذلك ، و خارج نطاق مهمته بأنشطة
الموضوع  بحث ىوقمت عل .رأيا عاجال يبيح هذا اإلجراء لضرورات أمنية تتضمن كان المطلوب مني مذكرة قانونيةو 

ي بعثة أضوء القواعد العرفية الملزمة للقانون الدولي العام التي تعطي حصانة مطلقة للدبلوماسيين العاملين ب على
ه من محكمة مصرية في الثالثينيات تعترف في ووجدت حكما قديما صادرا   ،المضيفةدبلوماسية معتمدة لدي الدولة 

 وليبالبحث تبين أن اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية قد قننت هذا العرف الد، و بهذه القاعدة العرفية بالتزام مصر
 هاما الذي صاغ تلك االتفاقيةكان دور الوفد المصري في المؤتمر و  بل ،ليهاإملزما لمصر بعد انضمامنا  أصبحو 
 .مؤيدا للقواعد المستقرة للقانون الدولي العرفيو 
عتبره لكن لنا أن ن، و تقديمه للمحاكمة أمام محكمة مصريةو  دبلوماسي علىلهذا كتبت مذكرة بعدم جواز القبض و  

 ما نسب علىه نطرده خارج البالد تاركين لدولته أن تحاسبو  personna non grataشخصا غير مرغوب فيه 
 لىعتبين أن الرئيس السادات كان قد وافق و  غير أن هذا الرأي لم يلق قبوال من مكتب الوزير ،إليه من مخالفاته
. يمه للمحاكمةصدر له قرار اتهام تمهيدا لتقدو  ن الدبلوماسي اليمني مقبوض عليه بالفعلأتبين و  قرار القبض عليه

ديد ج كان الحل هو تعيين زميل قانوني، و ي بين أعضاء اإلدارةأجماعا بهذا الر إنه وجد أال إأسقط في يد الوزير و 
ينية في مريكا الالتأدول  بإحدىواقعة مماثلة  إلىبدرجة مستشار وكيال لإلدارة ليكتب مذكرة موالية يستند فيها 

لم و  ه الفقهاءيأخذ بي ضعيف لم أالدبلوماسيين في حالة الدفاع عن النفس وهو ر  علىالثالثينيات تبرر القبض 
عل تقديم الدبلوماسي تم بالف. و يطبق بأي دولة أخري في حين أنه يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية

 .مام محكمة عسكريةأاليمني للمحاكمة 
كمة األمر فأحالت المح ،وفي أول جلسة دفع محامي المتهم بعدم جواز القبض عليه لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية

نه من أو  الرأي القائل بأنه إجراء قصد به الدفاع عن النفس علىتولت إدارة المراسم الرد فاعتمدت و  لوزارة الخارجية
 أمرت باإلفراج عن الدبلوماسيو  لكن المحكمة لم تأخذ بهذا الرأي، و أعمال السيادة التي ال تختص بها المحاكم

  .ى الزميل واضع الفتو  علىكان وقع ذلك شديدا و  بطالن محاكمتهو 
 خرق اتفاقية الالجئين:و للقاهرة يثيوبإلجوء فريق كرة قدم -2

رار السلطات ق بإلغاءقدم لي طلبا رسميا ، و المعتمد بالقاهرة مقابلة عاجلة معيو  طلب مفوض الالجئين لألمم المتحدة
راتهم اتمام مبإثيوبي الذي طلب جميع أفراده بعد ضاء فريق كرة القدم اإلعبتخصيص طائرة مصرية لنقل أ  المصرية
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تضمن الطلب مخالفة ذلك التفاقية األمم المتحدة لالجئين التي ، و اللجوء لمصر رافضين العودة لبالدهم ،بالقاهرة
  .أصبحت ملتزمة بأحكامهاو  انضمت مصر لها

ي منجستو هاالماريام يوبثتفيا من الرئيس اإلاتصاال ها ىبعد إجراء االتصاالت الالزمة أن الرئيس مبارك تلق وتبين لي
. لبأن الرئيس مبارك أمر باالستجابة لهذا الط، و أديس أبابا إلىترحيله و  أعضاء الفريق علىيطلب فيه القبض 

في  قابلته)متواصلة مع األجهزة األمنية المختصة بالداخلية من مدير مكتب الوزير زكي بدر و  بذلت جهودا سريعةو 
 عندما تحدثت معه عن حقوق اإلنسان أجابني بغلظة اسمع، و السفارات ىإلحدباحتفال بالعيد القومي  حفل استقبال

رئيس  إلىيه( بنسان وال حقوق العيال الكالم ده سايبينه لكم في الخارجية تتسلوا يا ابني انا مليش دعوة بحقوق اإل
هي أن الموضوع غير قابل و  كانت اإلجابة واحدةو  هيئة األمن القومي بالمخابرات العامة ىمصلحة األمن العام إل

  .للنقاش طالما صدر به أمر من رئيس الجمهورية
بالدهم  لىإقالع الطائرة العسكرية المصرية التي تحمل الالعبين إبالرئاسة فورا قبل  االتصالولم يكن أمامي إال 

 للمعلومات كان دبلوماسيا من زمالئيكان من حسن حظي أن سكرتير الرئيس ، و التعذيبو  ليواجهوا خطر اإلعدام
عد بعرض مام الحاحي و أ، و نه يتعذر مراجعة الرئيس طالما صدر قرارهأوعندما اتصلت به فهمت  ،منتدب بالرئاسةو 

ان ما الرئيس مع بي ىبالفعل تم عرض الموضوع ثانية عل. و لساني مع تحذيري بتحمل نتيجة ذلك علىاألمر 
ت المتحدة خاصة الوالياو  ماتنا الدولية مما قد يثير اعتراضات عدد من الدول الغربيةيتضمنه ذلك من مخالفة اللتزا

فست تن. و عدم دقة عرض الموضوع عليه ىكانت المفاجأة هي إلغاء القرار مع لوم المستشارين عل، و األمريكية
بين فعبر حيل الالعنه لم يصدر أي قرار لتر أو  نه ال صحة لما سمعهأبلغته أو  طلبت مفوض الالجئينو  الصعداء

األزمة لكنها أوضحت لي كيف يجري سلق القرارات بمؤسسة  تانتهو  الفور علىرئاسته  بإبالغتعهد و  عن شكره
 .توريط الرئيـس في قرارات خاطئةو  الرئاسة

 س بناسأنشاء قاعدة أمريكية يف رإمفاوضات -3
كما  ،ثار ذلك دهشتيأ. و الوزير كمال حسن عليحدد موعدا لي لمقابلة و  ذات صباح اتصل مكتب الوزير باإلدارة

قبل مدير لم يستو  ،مستشارفلم أكن في ذلك الوقت مديرا لإلدارة بل وكيال لهــا بدرجة  ،أوغر صدور بعض الزمالء
إذ أحسست أنه ساورته الظنون بأنني أمارس أدوارا ال  ،التعاون بينناو  اإلدارة ذلك بصدر رحب رغم حسن العالقات

ظرت بمكتب تان، و مكتب الوزير بمبني الوزارة بميدان التحرير إلىخطار المدير بالذهاب إسارعت بعد ، و عليهاأطلعه 
ضت بشدة اعتر و  لم أكن محبا للوزير. و ربما لم يكن يعرف موضوع المقابلةو  صديقي مدير المكتب الذي لم يبادر

 .سية كافية لممارسة هذا المنصبتعيينه باعتباره رجال عسكريا ال تتوفر لديه خبرات دبلوما على
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توقعت انا سيعينني في سفارة هامة أو يكلفني بمهمة و  ترحاب شديدين مما زادني دهشةو  واستقبلني الرجل بود
ي نهاية ف، و عن أن مصر مليئة بأوالدها الوطنيين الشجعانو  بدأ الرجل يتحدث حديثا مرسال عن الوطنية، و خاصة

انتهت و  ،فسلمني كالسير طلب مني االطالع عليه ،لالنصراف تأهبياستدرك بعد  ،يئاالمقابلة التي لم أفهم منها ش
تجب لدعوة لم اسو  دخلت غرفة مكتبيو  كان الساعة قد قاربت الثالثة بعد الظهر فاتجهت لمنزلي فورا، و المقابلة

مريكي امل خاص باقتراح أذا هي خاصة بمشروع كإخذت اقرأ األوراق التي حواها الكالسير فأو  زوجتي لتناول الغذاء
 .البحر األحمر ىس بناس علأالستئجار منطقة في ر 

ا وصل الذي كان وقتها أحدث مو  الحاسوب البدائي الصغير الذي اشتريته علىواستعنت بقاعدة البيانات المدرجة 
يجار جزء إسوابق و  استخرجت منها معلومات أساسية عن الدستور المصري و  من الحاسبات اإللكترونية الشخصية

 non paperأسميتها  باللغة اإلنجليزية في ورقة فولسكاب واحدة أعددت مذكرة موجزة، و ى قليم دولة لدولة أخر إمن 
في الصباح الباكر كنت أول الحاضرين من الجانب . و check listاستيفاء نقاط و  هي في صياغتها ورقة عملو 

عندما اقترب الوقت من التاسعة صباحا و  الجنراالت األمريكانبعض و  كان علي أن أستقبل األدميرال، و المصري 
ت نظر رجال اإلعالم للف للسرية تفاديابعناية تحقيقا  اختيارهالذي تم  صول كل أعضاء الوفدين لقصر عابدين اكتمل

تمل شسامة الباز رئاسة المجموعة المدنية التي كانت تأالسفير  ىتول، و دقتهو  نظرا لما تفرضه خطورة الموضوع
ممثل لوزارة و  ممثل لوزارة العدل بدرجة مستشارو  نشائيينعدد من الفنيين المهندسين اإلو  رجال وزارة الخارجية ىعل

أما العسكريين من لواءات الجيش المصري فقد قبلوا رئاسة أسامة الباز لعموم الوفد المصري  ،الداخلية برتبـــة لواء
 .القوات المصريةما أسموه تلقين قيادات  ىبعد اطالعه عل

ة في فتم تنظيم جولة سريع ،جالل القصرو  وقبل بدء المباحثات كان أعضاء الوفد األمريكي مشدوهين من فخامة
لم يخفوا و  قاعة العرش التي يستقبل الملك فيها زوارهو  مكتبهو  وجه الخصوص غرفة نوم الملك ىعل، و أنحاء القصر

رفت ثناء الجولة تعأ، و رسوم القصرو  تصميمات ىانعكست عل لما كان لملوك مصر من هيبة مدهشتهو  إعجابهم
أنه يعارض  أحسستو  قادتنا المالبسات للتحدث في الموضوعو  ضابط بدرجة عقيد موفد من القضاء العسكري، ىعل

نها صورت مو  دتهاالتي أعد ورقة العمل لىطلعه عأأن  لىشجعني ذلك ع، و مصر فيقاعدة أمريكية  ةإقامبشدة 
تسريبها  ىشجعني علو  الدستوري و  فأظهر لي أن هذه الورقة هي التي تعبر عن الرأي السياسي ،من النسخ اعدد

 فاتح أحدا من أعضاء الوفدأأال  ىكنت حريصا عل، و حيث أنها ورقة غير رسمية االجتماعللوفد األمريكي قبل 
ال تثار بشأنها أي مشاكل أو تالسن بيننا ألني شعرت أن وزارة الخارجية ممثلة ، حتى المصري مدنيين أو عسكريين

تكماله في صيغة اسو  أن هناك اتجاها عاما لتقبل مناقشة الموضوعو  ،هذه االتفاقية إلبرامفي وزيرها ال تنظر بارتياح 
دميرال بأنها ووصفها األ جتماعاال ىفرضت الورقة نفسها عل ،مائدة المفاوضات ىعندما جلسنا عل، و اتفاقية ثنائية
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ن أصاب الوفد المصري نوعا م، و الموقف المبدئي المصري و  ورقة العمل المصرية التي تعبر عن المسار الفكري 
أو  check listفسرت له أنها عبارة عن ، و الفور بتسليم السفير أسامة الباز نسخة من الورقة ىفقمت عل ،الذهول

 جاء من أحد السادة اللواءات الذي قال االعتراضلكن ، و فلم يبد اعتراضا ،المباحثاتورقة عمل نستهدي بها في 
لكن و  .ن األفكار التي تضمنتها الورقة تختلف تماما عن التلقين الذي لقنه له القائد العام للقوات المسلحة المصريةإ

ائل التي أنها عبارة عن نقاط للمسو  ةمقولة أن هذه الورقة غير رسمي علىالسفير الباز تمكن من نزع فتيل التوتر 
بعض و  دبدأ االجتماع باالستماع لألدميرال رئيس الوف، و الدستوري و  خلفية الطرح القانوني علىليها إيمكننا أن نتطرق 

طائرات هبوط الو  أن اقالعو  نهم ال يريدون االنتقاص من السيادة المصريةأو  ه من أجل توضيح موقف بالدهئزمال
ها لغاء تسهيالت القاعدة إذا اقتضت ظروفإكما أن لمصر أن تطلب  ،ون بعلم من السلطات المصريةاألمريكية سيك

 .الخارجية ذلكو  الداخلية
قصر  القريب من أبو شقرةسلطات من محل و  كبابو  كان عبارة عن كفتة، و األولي لتناول الغذاء ورفعنا الجلسة

طاف  هنإقال أحد جنراالت أمريكا ، و استحسانا كبيرا لهذه الوجبةظهروا أأذكر أن أعضاء الوفد األمريكي ، و عابدين
  .لم يجد طعاما لذيذا مثل هذه الوجبةو  بالد العالم

األمر الذي  ،سماه الورقة المصريةأسامة الباز الحديث مستهديا بالنقاط الواردة فيما أ بدأ المرحوم السفير وبعد الغذاء
ار المسئولين جنراالته لكبو  لمدة ثالثة أيام تمت خاللها زيارة األدميرال ماعاتاالجتتوالت . و شعرت معه بارتياح شديد

 .لم تخطر وزارة الخارجية بأي تطور لهذا الطلب األمريكي، و هذا الحد إلىانتهي األمر معي . و المصريين
س أطار ر من ماإلقالع و  لكن تواترت األنباء فيما بعد بأن مصر منحت تسهيالت للطائرات األمريكية للهبوطو  

تكريس و  رادة الدولةإشعرت بالمرارة لهذا التصرف غير الحضاري الذي يشل ، و عائدة منهو  بناس متجهة للخليج
 .من الدولة المصريةأو  النهي للمؤسسة العسكرية فيما يخص سيادةو  األمر

 اتفاقية منع انتشار األسلحة النووية ىلعالتصديق -4
كان موقفنا هو و  ،اتفاقية منع االنتشار النووي  علىب الوزير دراسة التصديق في وقت ما في الثمانينات طلب مكت

ألن ذلك  ،ذا صدقت عليها إسرائيلإال إالملف فوجدت توصية بعدم التصديق عليها  علىاطلعت ، و عدم التصديق
التي و  األسلحة النووية في الوقت الذي تمتلك فيه إسرائيل هذه األسلحة علىسيكبلنا بقيود تمنع مصر من الحصول 

ض إرادتها تمتلك وسائل فعالة لفر و  بذلك تقع مصر تحت التهديد اإلسرائيليو  طورتها في مفاعل ديمونا المعروف
 .علينا بما لها من تفوق في القوة

ستخدام ا إلىفكان الرد أننا في حاجة  ،التصديق عدم علىمكتب الوزير بالقرار الذي اتخذ بالموافقة  وتم إخطار
 بعة مفاعالتس إلقامةأننا تلقينا عروضا مناسبة ، و تحلية المياهو  تشغيل المرافقو  المصانع إلمدادالطاقة النووية 
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ية كضمان االتفاق علىأن نصدق  كانت الخديعة هي اشتراط المستثمرين، و نووية في مناطق متفرقة من الجمهورية
تولدت لدينا شكوك في أن المطلوب بالفعل هو استدراجنا . و سلحة نوويةأطوير هذه المفاعالت ال نتاج لعدم ت

  .محطات نووية لالستخدام السلمي للطاقة النووية إلقامةاالتفاقية دون ضمانات حقيقية  على للتصديق
نولوجيا عدد من الدول التي تمتلك تكوقد قابل الطرف الغربي بزعامة الواليات المتحدة األمريكي هذه الشكوك بدفع 

لما كنا قد قررنا تنويع مصادر المفاعالت النووية فقد قبلنا التفاوض ، و نووية لتقديم عروض إلقامة محطات نووية
 ،لك المفاعالتقامة تإشروط و  بدأنا فعال نراجع مشروعات االتفاق، و استرالياو  لمانيا فرنساأو  كنداو  مع وفود من أمريكا

التنسيق بينها و  كل هذه التحركات ىعل لإلشرافالوقت خصص وزير الخارجية مكتبا خاصا ملحقا بمكتبه  وفي ذات
  .متابعته في المنظمات الدوليةو  برئاسة سفير درس التسلح النووي 

في  فاعالت النوويةالم ىلتنظيم قواعد التفتيش عل ،واقتضي ذلك توقيع اتفاق خاص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
دخلنا مع الوكالة في مفاوضات مضنية ذلك ألنهم قدموا لنا عقدا و  وسافر وفد ثالثي من السفراء كنت ثالثهم ،مصر

قبوله كما  غياعتبرناه نحن عقد إذعان ينب، و نشاطها النووي  ىنموذجيا توقع عليه الدول التي تقبل تفتيش الوكالة عل
ذا قدمت عدة تعديالت في ه، و عدم إهدار لحقوقها السيادية ى عو دخال تعديالت ويقرر مبدأ التفتيش بدإهو دون 

، ارات السيادة المصريةاعتبو  توازن مقبول بين سلطة الوكالة في التفتيش إلىن توصلنا أ ىلإاالتجاه لم تقبل بسهولة 
 .عقدها النموذجي ىدخال تعديالت علإعلمنا منهم أن هذه هي أول سابقة تقبل بها الوكالة و 

صول اختفي المشروع المصري الطموح للحو  مبادرات الدول النووية لتنفيذ عهودهاو  خفتت أصواتو  الضجةوانتهت 
 . اراالنتشاتفاقية منع  علىبعد أن حققت هدفها الحقيقي وهو استدراجنا للتصديق  ،الطاقة النووية على

 مرور سفن نووية بقناة السويس:-5
ن سفينة حربية أمريكية تدار بالطاقة النووية )وربما تحمل أ ،الذاكرةذا لم تخني إ 1984أخطرنا األمريكان في صيف 

أن و  ذلك ىننا سنوافق علأافترضوا ، و البحر األحمرو  رؤوسا نووية( في طريقها للمحيط الهندي عبر قناة السويس
لوث ن أي تقناة السويس مو  البيئة المصرية علىأكدوا أنه ال خطورة ، و مجرد اإلخطار أمر كاف يؤكد حسن النية

 .نووي 
ينة النووية مرور السف علىسلطتنا في منع أو الموافقة و  الخارجية االستيثاق من مدي قانونية هذا اإلجراء ورأي وزير

 .األمريكية بقناة السويس وفقا التفاقية القسطنطينية التي تنظم مرور السفن في القناة
نقاش طويل  دخل معي فيو  المستشار السياسي بالسفارة إخطار من مكتب الوزير استقبلت السيد/رايان على وبناء  

السماح ألمريكا  لىإصدار مذكرة من اإلدارة القانونية تشير إطلب في نهاية حديثه و  عن تفسير اتفاقية القسطنطينية
 .سلحتها النووية في قناة السويس بعد اتباع اإلجراءات المعتادة لمرور السفن الحربيةأو  بتمرير سفنها
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ص االتفاقية ن لمصر بموجب نصو إو  السفن الحربية النووية ىاتفاقية القسطنطينية ال تسري بالضرورة عل نإقلت 
مقصود فمعني  و غيرأأنه لو وقع تسرب نووي مقصود ، و أمنهاو  بيئتها ىلحق في اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ علا

 وويةسأل المختصين المصريين من خبراء الطاقة النأأن  اأضفت أن علي، و ذلك تدمير الحياة في الدلتا لسنوات طويلة
 كان رده ال يخلو من استهتار حيث ذكر ال، و قبل أن اتخذ قرارا في الموضوع القيادة السياسية ىعرض األمر علأ و 

موافقة اإلدارة  أنو  مرور السفن النووية بالقناة ىتوافق عل ى مستو  ىأعل ىن القيادة السياسية المصرية علإتقلق ف
 .إجراء شكلي طلبته وزارة الخارجية األمريكية قانونية المصريةال

قلت للمستشار ، و قانونيا لقرارها من الناحية القانونية الفور أن دوائر صنع القرار في مصر تريد غطاء   وفهمت على
طلبه  ىعلرد أو  نني سأدرس األمر مع الجهات المصرية المختصةإ، و األمريكي لم تصلني أي تعليمات بهذا األمر

قلت و  بلة مبتسمانهيت المقاألكنني و  استقبل المستشار قراري بالدهشة وحاول مراجعتي في قراري . و بما نتوصل إليه
سؤالهم عن بهيئة الطاقة النووية لو  سارعت باالتصال فورا برئيس هيئة قناة السويس. و يامأله سأعطيك الرأي خالل 

ي أن صدر  أثلجبالفعل . و عصار األمريكي المؤيد من القيادة المصريةواجه وحدي هذا اإلأكان هدفي أال ، و الرأي
 لقناةا علىمن أي دولة لخطورتها و  مرور سفن نووية من أي نوع علىرئيس هيئة قناة السويس اعترض تماما 

 .جاء رد هيئة الطاقة النووية مشروطا باتخاذ إجراءات السالمة المطلوبة، و البيئة المحيطة بهاو 
 .وزير الخارجية مؤداها أن لمصر الحق في رفض مرور سفن نووية بالقناة ىذلك بمذكرة للعرض علرفقت كل أو 
ئت ففوج ،من القانون المصري و  مني ى لكن النفوذ األمريكي كان أقو و  ،تقدت أن األمر انتهي عند هذا الحدعا و 

ني أن دث من اإلسكندرية ليبلغحباتصال تليفوني في منزلي مساء اليوم التالي من وزير الخارجية الذي كان يت
شرح له أأن  ايعلأن و  الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء سيتصل بي في شأن مرور السفينة النووية األمريكية

فأحال األمر لي وكأني صاحب  ،وفهمت أن وزير الخارجية لم يشأ أن يتدخل في هذا الموضوع ،سباب رفضيأ
 علىيكان صرار األمر إيس الوزراء بمنزلي مساء ذلك اليوم ليشرح لي بالفعل مرت دقائق ليتصل بي رئ. و القرار

يس في مصلحة هذا لو  تخريجة لتوقي نشوب أزمة سياسية مع أمريكا إلىطلب مني التوصل و  تمرير السفينة النووية
ليس ، و ةريالمصلحة المصو  الفور يا دولة الرئيس لقد عرضت عليكم األمر من الناحية القانونية علىقلت له  .مصر

هو من ، و عليكم اتخاذ ما ترونه في هذا الشأن، و األعلىالرئاسات  نما هو قرار سياسي تملكهإ، و القرار قراري 
م مرور مرت أيام قرأت بعدها في وسائل اإلعال، و يا سيادة السفير قال شكراو  لم يبد ترحيبا بما ذكرت، و صالحياتكم

باحا أحسب أنها أصبحت منذ ذلك اليوم أمرا م، و جهة للمحيط الهنديالسفينة النووية األمريكية في قناة السويس مت
 . موافقة الحكومة المصرية إلىال يحتاج 
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 املعونة األمريكية:-6
المعاهدات و  جنة مراجعة االتفاقياتلالمعاهدات الدولية لجنة تسمي بو  بحكم منصبي كمدير لإلدارة القانونية ترأست

ممثلين لوزارة و  وكيل وزارة 17كانت اللجنة تضم . و العمل بأحكامهاو  إليهاالتي يصدر قرار سياسي باالنضمام 
القانون  ساتذةأأحد و  دارة التشريع بوزارة العدلإمستشار من و  مستشار من مجلس الدولةو  المخابرات العامةو  الدفاع

  .خبراء فنيين في االتفاقيات المطروحة إلىالدولي الجامعيين باإلضافة 
ها باللغة صياغت علىتجري تعديالت و  المعاهدات المقترحةو  صياغات االتفاقياتو  تدرس مشروعات وكانت اللجنة

مع نظامنا  ىشانصوص فيها ال تتم علىحكامها أو التحفظ أكما كانت تصدر توصيات بتعديل بعض  ،العربية
مجلس الوزراء  ىسبتين إلتوصياتها في منا 1987أذكر أن اللجنة أصدرت سنة ؛ و مصالحناالقانوني أو تتعارض مع 

أنها و  مشروعات التنمية ىلفاعل علاقبول المعونة األمريكية حيث تبينت ضعف مردودها  أبإعادة النظر في مبد
لتفت إليه لم يو  لكن هذا الرأي قبر في مجلس الوزراء، و تمنح لمجرد استخدامها كسالح ضغط للدول المتلقية لها

 .أحد
تفاقيات التي صياغة االو  دراسةو  كانت اإلدارة القانونية هي المعنية بفحص ،القارئ و كخلفية قانونية يستعين بها 

كانت ، و المنقولة حرفيا من الدساتير السابقة 1971من دستور  151ذلك في ضوء المادة ، و يتقرر االنضمام اليها
روتينية  اقياتوهي اتف ،المذكورةالفقرة األولي من المادة  انصت عليه ىاألول ؛المادة تفرق بين نوعين من االتفاقيات

الشعب وال  مجلس ىوهذه االتفاقيات ال تتطلب العرض عل ،مصر ىال تتضمن التزامات جوهرية علو  قليلة األهمية
لجنة مراجعة  ىلم تكن تعرض عل، و نما يخطر بها الرئيس مجلس الشعب مشفوعة بما يتيسر من البيانإو  موافقته

 .االتفاقيات الدولية
ة الخارجية كانت تلزم الحكومة بأن تعرض وزار و  اللجنة الحقيقية فهي تطبيق الفقرة الثانية من المادة المذكورة أما مهمة
موافقته في نوع هام من االتفاقيات التي ترتب التزامات هامة أو تكلف  علىالحصول و  مجلس الشعب علىاالتفاقية 

 يةفكانت اللجنة تدرسها دراسة فن .قليمية أو غيرهاإزالت أو تتضمن تنا ،الدولة التزامات مالية أو تحرمها منها
جانه تمهيدا ل إحدىتبلغها لمجلس الوزراء الذي يبعث بها بدوره لمجلس الشعب لتناقش في و  قانونيةو  سياسيةو 

ور مجلس الشعب لحض إلىكانت الخارجية تبعث بمندوب عنها ، و الجلسة العامة للموافقة عليها علىلعرضها 
بادلها مع ت علىتشرف و  كما أن اإلدارة هي التي تعد وثائق التصديق ،استفسارات األعضاء علىالرد و  المناقشات

 .يداعها في منظمة دوليةإجنبية المعنية أو الحكومة األ
عادة إ كل ما نجحت فيه هو و  ،االعتبارو لم تكن توصيات اللجنة في موضوع االتفاقية أو أحكامها تؤخذ بعين 

اء بالدراسة يقلل اهتمام األعضو  كان ذلك يصيبنا باإلحباطو  النسخة العربية أو في األحكام االنتقاليةالصياغة في 
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وصت أو  صرفضت اللحنة ذلك النو  أذكر منها اتفاقية تبيح الحق في التبني ،ال في عدد قليل من الحاالتإالمتعمقة 
الحق  ىحفظ علطلبت عدم التو  ة سوزان مباركلكن اتصلت بي زميلة سفيرة تعمل في مكتب السيد، و بالتحفظ عليه

 اوضحت لها تعذر االستجابة لهذا المطلب لتعارضه مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، و ن هذه رغبة الهانمأو  في التبني
، قق لنا ذلكبالفعل تحو  الضغوط ىتفادأحتى  وفدنا في نيويورك ىالتحفظ إلو  وثيقة االنضمام بإرسال سارعت  و 
 .لم أتحقق من صحة ذلكو  بعد ترك منصبي أنه تم سحب التحفظلكني سمعت و 

واعد ق المستمدة أيضا منو  الدستورية صالحيتهاوزارة الخارجية ممارستها لبعض  علىالوزراء ينكر  وكان بعض
صر اتفاق مع وزير أجنبي يحمل م علىسبيل المثال توقيع أي وزير أو مسئول كبير  ىومنها عل ،القانون الدولي

 ،ضحكةكانت الحجة بيروقراطية م، و تفويض من وزير الخارجية ال يعتبر ملزما للدولة علىامات دون الحصول بالتز 
 إذا كنا أقدم منه بروتوكوليا.و  ذ قال بعضهم كيف نتقيد بتفويض وزير الخارجيةإ
، ارة البيئةه وز ذكر ممن فهموا واستجابوا الدكتور عاطف عبيد عند توليأو  قد بذلت جهودا فائقة في شرح ذلكو   
جاءت من وزارة الدفاع التي كانت تبرم اتفاقيات هامة تقع تحت حكم الفقرة الثانية من المادة  الكبرى لكن الصعوبة و 

ال تسلمها لوزارة و  قالتصديو  البرلمان كما كانت تحتفظ بوثائق التوقيع ىلم تكن تعني بعرضها علو  من الدستور 151
 داتكل المعاه ىالتصديق علو  في الدولة التي تختص بحفظ وثائق االنضمامالخارجية وهي الجهة الوحيدة 

عني لكنها أوفدت لي مستشارا بمجلس الدولة منتدب لها ليقن، و هيئات الدولةو  االتفاقيات التي تعقدها جميع وزاراتو 
 .انتهي األمر عند هذا الحد، و أنه غير مقتنع به ىبما بد

 :األمريكيةاتفاقية املنحة -7
ا في هذه اإلشارة له ىحرصت عل، و القانونيةو  أعجب اتفاقية دولية شهدتها في حياتي المهنية الدبلوماسية هذه

ة فقد جاءني نص اتفاقية ضمن إطار المعونة األمريكي ،توجهات المعونة األمريكية ىالمذكرات لدالالتها الفاضحة عل
 تفيد بالمنحةما يوضح المس االتفاقيةلم يكن بنصوص و  ،قيمتها عشرون مليون دوالر، و معنونة باسم اتفاقية المنحة

صرف المبلغ لجهة مصرية دون وضع أي معايير أو أغراض  ىال شروط الحصول عليها بل كان األمر يقتصر علو 
واحدا يقنعني بذلك وأوضحت للجنة في تقديمي لها مدي و  اللجنة ىعل االتفاقيةقمت بعرض ، و إلنفاقهمخصصة 

، وحاتفاصيل أكثر وضو  طلب إيضـــاحات محددة ىظفرت بموافقة اللجنة عل، و صاح عن أهدافهاعدم اإلفو  غموضها
لك بدال من ذ، و ى يضاحات من وزارة التعاون الدولي أو أي جهة مصرية أخر إلم تصلنا أي و  قوبلنا بصمت تامو 

، طنيةو  ةقيق مصلحلتح االتفاقية ىمكتبي شخصيات عامة مرموقة تطلب مني السعي للموافقة عل ىتقاطرت عل
غير أنني  ،لم تمر االتفاقيةظننت أن و  المقابالتو  االتصاالتفجأة انقطعت ، و لكني لم أجد سببا يقنعني بذلكو 

ا الدولة مع التي تعقده االتفاقياتتقديم كل و  األصيل بمراجعة االختصاصاكتشفت أنها سحبت من الخارجية ذات 
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 س الشعبمجل ىلإ موريس مكرم هللا الوزير األستاذقدمها و  وزارة التعاون الدولي إلىأحيلت ، و دول أو منظمات دولية
علمت أن مبلغ العشرين مليون دوالر مخصصة النعاش بعض شخصيات القطاع ، و المجلس عليها ةظفر بموافقو 

لقصة اانتهت . و عدد من الشخصيات التي تحتل مناصبا رسمية في الدولةو  الخاص من رجال األعمال المصريين
تشجيع اإلدارة و  بفضل لم أكن ألصدقه من الفساد المتفشي في أجهزة الدولة بهذه البشاعة شيءوقد كشفت لي عن 

 .األمريكية
 حصانات جامعة الدول العربيةو امتيازات-8

نها في حقيقتها عزل لألمة العربية عن أو  راجع العرب سياسة عزل مصر، عند نهاية أزمة جامعة الدول العربية
تبع و  ،مقرها األصيل بالقاهرة إلىمقر الجامعة من تونس عائدة و  بدأت إجراءات نقل األمانة العامة ،المجتمع الدولي

ة بأن لدينا في همس الصالونات بديوان الوزار  ىبد ،ذلك استقالة الشاذلي القليبي التونسي من منصب األمين العام
 ألمينكاعضاء الرئيسيين منح األ ىيثاق الجامعة قد نص علكان مو  األمين العام الجديد هو وزير خارجية مصر

 تمهيدا لنقل األمانة العامة للقاهرة، و عضاء مجلس الجامعة الحصانات الدبلوماسيةأ ممثلي الدول و  مساعديهو  العام
ييرا جذريا تغيستلزم ذلك و  مراجعة إلىعليه العمل بحاجة  ى ما جر و  حصانات الجامعةو  رأت الوزارة أن اتفاقية مزايا

ة لينا باإلدارة القانونية لصياغة مشروع االتفاقيإحيل الموضوع أ، و حصانات جامعة الدول العربيةو  التفاقية مزايا
منظمة الوحدة و  المنظمة األمريكيةو  حصانات األمم المتحدةو  تقدمت بصياغة استهديت فيها باتفاقية مزايا، و الجديدة

الحصانات التي و  ياتتجنب المبالغة في تلك المزاو  تستبعد سلبياتهاو  االتفاقياتتلك كانت تجمع بين أحكام و  فريقيةاأل
كان ، و الجزائيةو  كما توقف تنفيذ قوانينها الجنائية ،تلقي عليها بأعباء مالية، و تتحملها الدولة المضيفة وهي مصر

لدولة مصلحة او  لبات سيادةبين متطو  ي تقدمنا به يحقق توازنا بين تسهيل مهمة موظف الجامعةذالمشروع ال
حصانات و  ياأحكام مزا مع ى الحصانات الخاصة بالمنظمات الدولية ال تتساو و  المعروف أن اتفاقيات المزايا. و المضيفة
 .أعضائها الدبلوماسيينو  السفارات

ن يالمندوبو  موظفيهاو  األمانة العامة للجامعة ألعضاءالحصانات و  ولكني الحظت اتجاها قويا للتزيد في منح المزايا
و اآلن ضم مدير إدارة الهيئات الدولية )وه الجتماعدعيت ، و المعتمدين لديها بشكل يفوق مثيالتها في األمم المتحدة

مدير إدارة الجامعة بوزارة الخارجية و  المراحل منصب األمين العام للجامعة( حدىإشخصية مرموقة تولت في 
كانت و  .سماه من ضرورة تطوير الجامعة العربية في عهدها الجديد بالقاهرةأسمع من البعض ما أبدأت ، و المصرية

تبين بعد ذلك و  األخرى حصانات مع الجامعة تفوق مثيالتها في المنظمات الدولية و  النتيجة هي توقيع اتفاقية مزايا
 .أن وزير خارجية مصر هو األمين العام الجديد للجامعة

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 13 of 23 
 

 
 
  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

June 21, 2019     

ندما من ذلك أنه عو  كبار المسئولين المتقاعدين،و  كانت مرتعا لرجال األعمالالحصانات فقد و  ذكر المزايا ىعلو 
رية جاءتني الشخصية المص ،تمكن الدكتور بطرس غالي من جعل اإلسكندرية مقرا لجامعة سنجور الفرنكوفونية

، ر بطرسو أومأ بأنه يأتي بتوصية من الدكت، و حصانات الدبلوماسيينو  التي ستدير تلك الجامعة بمشروع مزايا
طرحت ، و مكتبه إلىللدكتور بطرس الذي دعانا  بالشكوى الفور فضجت تلك الشخصية  علىرفضت المشروع و 

  .ال يستجيب لمطالب تلك الشخصيةو  ذا بالدكتور غالي يوافق عليهاإو  وجهة نظري 
يارات جمارك السحصانات تعفيهم من و  مزايا ىفقد تفتقت قريحتهم للحصول عل ،أما رجال األعمال المصريين

كانت ، و غيرهاو  السيمون فوميهو  الكافيارو  السيجارو  المشروبات الكحوليةو  المأكوالتو  لوازم البيتو  أثاثو  الفارهة
لقب القنصل الفخري الذي تتيح له بعض الدول مزايا بسيطة دون تمتعه بحصانات  ىوسيلتهم هي الحصول عل

نية أفواج من رجال األعمال المصريين الذين حصلوا من بعض الدول لينا في اإلدارة القانو إأت تتوافد دب، و هامة
 إلىبورسعيد  إلىتعيين شخصية مصرية قنصال فخريا لها في المدن المصرية من اإلسكندرية  ىموافقتها عل ىعل

ا كت بماالستغالل فتمسو  الوقوف بحزم في وجه تلك الموجة العارمة من التطفل ىهنا صممت عل، و غيرهاو  القاهرة
 انة لمكاتباكتفيت باقتراح نوع من الحص، و الفرص بين المصريينو  نص عليه الدستور من مبدأ المساواة في الحقوق 

 ىأعل ىعل فوجئت باتصاالت. و موافقة وزارة الخارجيةو  أوراق تلك القنصليات الفخرية يستوجب فقط إذن النيابةو 
ال ، و فأوقفت هذا التيار الجار و  القانون و  بالدستورلكني احتميت ، و مستوي تتصل بي طامعة في تسهيل األمور
  .أدري إن كانوا قد تابعوا ذلك بعد نقلي للخارج

 :طلب تسليم مجرم أمريكي -9
وبالبحث  ،ضيةذمة ق ىبعثت السفارة األمريكية للخارجية بمذكرة تطلب فيها رسميا تسليم مواطن أمريكي مسجون عل

تسليم استدعيت مستشار السفارة المختص ففاجئني بوجود اتفاقية ل، و لم أجد اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين
ث نها سارية المفعول وفقا لقاعدة التوار إقال ، و المجرمين بين البلدين عقدت وقت خضوع مصر للدولة العثمانية

المة الموقف بحثت الموضوع مع زمالئي فتبينا س، و ينا لقانون المعاهداتالدولي في المعاهدات التي قننتها اتفاقية في
من حق مصر  أنو  اشترطت عليه تسليمي مذكرة رسمية من السفارة بأن أمريكا تعتبر االتفاقية ساريةو  األمريكي

بأي طلب ع لكني لم أسم، و تم ذلك بالفعل، و طلب تسليم مجرمين مصريين محبوسين بالواليات المتحدة األمريكية
السجين  - رحمه هللا – تذكرت قضية الشيخ عمر عبد الرحمن، و حد المصريين المحبوسين لديهاأقدمته مصر لتسلم 

  .أمريكا اإلفراج عنه أو تسليمه لمصر رفضتالضرير المسن الذي 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 14 of 23 
 

 
 
  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

June 21, 2019     

 :قصص الفساد يف العمل القنصلي املصري أغرب- 10
عملية  فال بد أن أذكر هنا قصة أكبر ،مفاصل الدولة في الثمانينياتوما دمنا نتحدث عن الفساد الذي استشري في 

قد تفتقت ف ،دون وجه حقو  عشرات الماليين من الدوالرات في غفلة من القانون  إلىنصب بوزارة الخارجية وصلت 
لمصرية االتصديقات التي تقوم بها القنصليات و  شــهادات المنشأ ىأذهان الجهابذة عن حيلة رخيصة لفرض رسوم عل

عليمات قاطعة ت ىن يحصلوا علأكان أن استطاعوا باتصاالتهم ببعض كبار الموظفين بوزارة الخارجية ، و في الخارج
 التوكيالتو  شهادات المنشأ ىوروبا بعدم ممارسة صالحياتها في التصديق علأو  مريكاأمن الوزارة لقنصلياتنا في 

راد مكاتب أنشأها أف ىالتجارية قبل عرضها عل االتفاقاتو  راقاألو و  شهادات الميالدو  الطالقو  عمليات الزواجو 
ختمها مقابل رسوم تفوق في قيمتها أضعاف رسوم التصديقات الرسمية التي تحصلها  ىالحصول علو  مصريون 

دة في إحصائيات سريعة تقدر حصيلة تلك المكاتب الوهمية ع، و القرارات التنفيذيةو  القنصليات بموجب القوانين
تكاثرت علينا طلبات استصدر و  عاصمة ىمن عاصمة إل ى شاعت العدو و  ازدهر العمل بها، و من الدوالراتماليين 

زاء الخسارة إ، و تصديق تلك المكاتب ىالمحررات قبل الحصول عل ىقنصليات بالتقيد بعدم التصديق عل إلىتعليمات 
دوائر و  التيار الجارف من أصحاب النفوذضغوط ، و الجسيمة التي يتحملها المواطن المصري في نهاية المطاف

 )كتعليمات تخطيت بها صالحياتي( لكل بعثاتنا الدبلوماسية صدار منشور دوري إصنع القرار لم أجد من وسيلة إال 
 ىتلقيت علو  ،عدم تقيد القنصليات بهاو  مكاتب بعض الوزراء ببطالن أعمال تلك المكاتب ىإل، و قنصلياتنا بالخارجو 

وا بمساعد وزير دفعو  إال أن المستغلين لم يستسلموا ،بدأوا التنفيذو  فعل ايجابية من شرفاء القناصلإثر ذلك ردود 
ضرورة التقيد و  سفرائنا بتجاهل منشور اإلدارة القانونيةو  فونية قاطعة لقناصلنايصدار تعليمات تلإ ىالخارجية إل

موقف قد سبب لي هذا ال، و بذلك ليمات كتابيةصدار تعإ ىلم يجرؤ أي منهم عل، و بموافقة تلك المكاتب الوهمية
قفي هذا ربما فقدت بسبب مو و  ياهاإثقة أوالني و  تدهور عالقاتي بشخصية عامة رفيعة المستوي بعد إعجاب شديد

 .ذلك ىأحمد هللا علو  منصبا وزاريا وعدت به في تعديل وزاري وشيك
 أساليب املافيا: و بعض الدولو لتبادل السجناء بين مصر اتفاقية-11

كانت وزارة العدل قد بدأت في السعي لعقد اتفاقيات مع الدول لتبادل السجناء المحكوم عليهم من مواطني كل دولة 
أال تخفف عنهم العقوبة أو يفرج عنهم إال في حدود ما و  ن تكون أفعالهم مجرمة في كال البلدينأبشرط  لألخرى 

ال االجراءات استكمو  دارة القانونية بالخارجية في صياغةالسياق شاركت اإلفي هذا و  تقضي به األحكام القانونية،
لسبب  األخرى ل صالح الدو من هذه االتفاقيات تخدم أثم تبين لنا  ،الدستورية لوضع هذه االتفاقيات موضع التنفيذ

أن  إلىمر ألا ىانته، و ن السجناء المصريين كانوا يفضلون قضاء مدة حبسهم في السجون األجنبيةأهو  بسيط
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ن يقضي أالسجناء األجانب في السجون المصرية كانوا يرحلون لبالدهم في حين لم نظفر بمسجون مصري يقبل 
 .بقية عقوبته في السجون المصرية مما جعلنا نصرف النظر عن هذا التبادل

تبرت ذلك المطلب عا ، و جونينبية متوسطية لعقد اتفاقية لتبادل المسو وفي هذه األثناء تلقينا طلبا عاجال من دولة أور 
أحد السفراء  كان، و بالسجن المؤبد التجارهما بالمخدرات احكم عليهمو  ألنه تم تجريم اثنين من رعاياها هاما  و  عاجال  

 افقتوتجاوبا مع هذا الطلب استجابت وزارة العدل وو  ،ىالمصريين بوزارة الخارجية متحمسا للغاية لتحقيق هذا المسع
لكنا أضفنا و  ،التصديق عليها بين البلدين في فترة قصيرةو  جراءات توقيعهاإو  صياغة االتفاقيةجرت و  الخارجية

مصرية ن تخطر وزارة العدل الأو  شروطا واضحة بعدم تخفيف عقوبتهما أو اإلفراج عنهما قبل استكمال مدة العقوبة
  .ي تصرف في شأنهما مسبقاأب

ياما أ ى تتعدبعد فترة قصيرة ال. و لسلطات حكومتهما رية وتسليمهماسة مصاترحيلهما بالطائرة في حر  وبالفعل تم
تبين و  ،معدودة علمنا أن سلطات تلك الدولة قد أفرجت نهائيا عن تاجري المخدرات المدانين بذلك لثبوت التهمة

ثارت ، و عهام خرق تعهداتها علىن بنفوذ قوي داخل أروقة تلك الدولة مما جعلها تقدم ايتمتعو  ن بالمافيااأنهما عضو 
  .تنفيذهاو  فاقيةاستعجال توقيع االتو  تساؤالت وقتها عن دوافع زميلنا السفير المصري المقرب للوزير في دفع األمور

  :حقوق اإلنسان اتفاقيات-12
العهد و  همها اإلعالن العالمي لحقوق االنسانأ و  ،نساناتفاقيات حقوق اإل إلىشارة أثناء مسار العمل باإلدارة كثرت اإل

بالبحث في ، و ةالثقافيو  االجتماعـــــــــيةو  العهد الدولي للحقوق االقتصاديةو  السياسيةو  الدولي الخاص بالحقوق المدنية
ال تكون ملزمة و  عليه ال نعد أطرافا فيهاو  لكننا لم نصدق عليهاو  هذه االتفاقيــــــات ىننا وقعنا علأاألرشيف تبين 

فوجدنا في نصوصها أحكاما ال يمكن لحكامنا قبولها فهي تتضمن حريات  ،في شأنها تداولنا، و بالعـمل بأحكامها
تكليف و  كما تستلزم محاكمات عادلة للمتهمين ،و تعذيبهأهانته إ تمنع و  ساسية تعلي قدر اإلنسانأو  أساسية هامة

 االجتماعيةو  اديةية االقتصالمدنو  حقوقه السياسيةو  حريتهو  كرامته لإلنسانغير ذلك من حقوق تحفظ و  محام لكل متهم
، ليهاإائدة االنضمام فو  االتفاقية ى كانت إجراءات التصديق تبدأ من عندنا باإلدارة فكنا نعد تقريرا بمحتو ، و الثقافيةو 
ة ثم مجلس الشعب حيث تناقش في لجانه الخاص إلىمجلس الوزراء الذي يحيلها بدوره  إلىيرفعها وزير الخارجية و 

مهورية قرار رئيس الجو  تعود لنا موافقة مجلس الشعبو  يتم الموافقة عليهاو  تحال للمناقشة في الجلسات العامة
 أطرافا فيها من ثم نصبحو  مقر األمم المتحدة في نيويورك إليداعها لىوثيقة التصديق إ بإرسالنقوم ، و بالتصديق

ن االتفاقيات التي ننضم لها تصبح جزءا من التشريعات أ ىعل 2فقرة  151امها حيث تنص المادة نلتزم بأحكو 
  .يطبقها القاضي المصري و  لوطنية واجبة التنفيذ
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 حاالت خاصة ال فيإمحتواها و  مضمون االتفاقية إلىوكانت هذه العمليات تتم في مدار روتيني بحت ال ينظر فيها 
 ،وتينيفضلنا عرضها بالطريق الر ، و حكام القانون المصري السائدةأضها أو اتفاقها مع ال يبين العرض مدي تعار و 

عب الذي حالها روتينيا لمجلس الشأ الذيرسالها لمجلس الوزراء إتم و  فبعثنا بها ضمن عدد من االتفاقيات الثنائية
 ىها علبقرار رئيس الجمهورية بالتصديق قبل عرض اقهافإلر وافق عليها باألغلبية التلقائية للحزب الوطني نظرا 

  .وانين المصريةتعارضها مع القو  كاكهاتلم تكتشف الحكومة خطورة احو  تكتم شديد بهذا النصر احتفلنا في، و المجلس
 

 :معادلة شهادات الجامعة األمريكية اعتماد-13
للجامعات االعتراف بمعادلتها لدرجة  األعلىواجهت خريجي الجامعة األمريكية بالقاهرة مشكلة رفض المجلس 

سة أبناء كبار المسئولين في مؤسو  لما كان معظم خريجيها من أهل الحظوة، و البكالوريوس أو الليسانس المصرية
رفض  ىفقد تجهبذ بعض ترزية القوانين لاللتفاف علمن بينهم أوالدي و  ،رجال األعمالو  السفراءو  الوزراءو  الرئاسة

الحكومة و  اقترح أحد النجباء من الترزية أن يعقد اتفاق بين إدارة الجامعة، و لمعادلتها امعاتللج األعلىالمجلس 
 .المصرية تعترف فيها األخيرة بمعادلة شهادات الجامعة األمريكية بالشهادات الجامعية المصرية

الحكومة و  التفاقية بين تلك الجامعةو كالعادة اتصل مدير مكتب الوزير بنا باإلدارة القانونية طالبا إعداد صياغة 
كومة البرلمان لكي تصبح ملزمة للح ىالتصديق عليها بعد عرضها عل إجراءاتاتمام و  المصرية لمعادلة شهاداتها

للعرف  المعاهدات الدولية وفقاو  ن مثل هذا االتفاق ال يندرج ضمن االتفاقياتأببحث الموضوع تبين و  ،المصرية
قواعد اتفاقية فيينا و  (151ألن المعاهدات في الدستور )المادة  ،اقية فيينا لقانون المعاهداتالدولي الذي قننته اتف

ن يق عليها ألالتصدو  البرلمان ىعرضها علو  بالتالي فال يجوز توقيعهاو  لقانون المعاهدات تعقد فقط بين الدول
 نيم أقوى لدفع إلنجاز هذه المعادلة كانت موجات ا. و شخاص القانون الدولي العامأمريكية ليست من الجامعة األ

 .بعيدا عني استكمالهو  نجازهإو  تفصيلهلالترزية  إلىالجامعات فعهد  من المجلس األعلىو  من القانون و 
 مزدوجي الجنسية بالسلك السياسي: تعيين 14

وردت لإلدارة و  ،ن طالب التعيين به يجب أن يكون مصريا لوالدين مصريينأ ىينص قانون السلك الدبلوماسي عل
 اري أم غير مصرية في السلكين التجو  القانونية استفسارات حول تعيين مزدوجي الجنسية أو من ولد ألب مصري 

لقانونية حدثت مذكرة اإلدارة اأ، و هؤالء بديت عدم قانونيةأوبالبحث القانوني في النصوص القانونية  ،الدبلوماسيو 
ضوع عادة النظر في المو إ عضاء السلك التجاري طالبين أ و  بالخارجيةعشرات من زمالئي  ىتقاطر علو  دويا شديدا

المولود  في الخارج يكتسب بأوالدشرحوا لي ماكنت أعرفه من أن أعضاء السلكين حين يرزقون ، و في ضوء الزمالة
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حة السجل ي مصلتسجيله فو  تلقائيا جنسية البلد المولود به رغم قيد المولود عن طريق القنصليات المصرية بالخارج
دول أن بعض الو  جد ما يساند هذا الرأي خــــاصةأالبحث لم  بإعادةو  و رقم قومي مصري،أاستصدار بطاقة و  المدني

عشـــت فيها و  هاعرفأ كان هذا الرأي القانوني يؤلمني بشدة ألنني أقدر هذه الظروف التي ، و تمنع التنازل عن جنسيتها
يكن لي من  مصر عند الوالدة ولم إلىبعث بزوجتي أحكم خلفيتي القانونية كنت ب، و ثناء عملي بسفاراتنا بالخارجأ

كن الوزارة ل، و لم أغير رأييو  بالخارج. ولدت في ظروف صحية استثنائية أربعة أوالد ولدوا بالخارج إال ابنة واحدة
الدول لن تقبل  ن بعضأوهو إجراء ال رقابة عليه كما  المتقدمين بالتنازل عن جنسيتهم األجنبية بإلزامبدت تساهال أ

 .ن يعيد طلبهاأعن جنسيتها  ىن بعض الدول تجيز لمن تخلأ باإلضافةذلك 
فتح مكتب للتحكيم الدولي تابع للجنة القانونية  تفاق ىلعاال-15

 فريقيا:أو آلسيا االستشارية
يقيا التي نبعت فر أو  القانونية االستشارية لدول آسيا اللجنةضور دورات حكنت أثناء خدمتي باإلدارة القانونية أوفد ل

الصياغات التي تحمي مصالح الدول النامية وعدم و  عداد الخبراءإ لى إالتي تهدف و  مبادئ باندونجو  فكارأمن روح 
 طهران قد حضرت دورات هذه اللجنة في، و الصناعية المتقدمةو  احتكارا للقانونيين في الدول الغربيةو  تركها مغنما

 .االستئنافو  سيول برفقة رؤساء محكمة النقضو  قطرو  كوااللمبورو 
، عملي بالسفارة ىعلعينت ضابطا لالتصال بها عالوة ، و وتصادف أن نقلت للعمل بسفارتنا في نيودلهي مقر اللجنة

 لة بينيالصتوطدت ، و كان سكرتيرها العام مستر سن من كبار المحامين في الهندو  ،كبيرا رلما كان اسهام مصو 
نا نلتقي بصفة ك، و يمانإكانت ابنته ليزا صديقة البنتي و  بينه حيث تصادف أن منزله يقع في حي مهراني باغو 

نظرا . و ميةبناء الكوادر القانونية في الدول الناو  نتناقش في وسائل تنشيط الوعي القانونيو  دورية في منزليناو  ودية
 .عاما مساعدا كل ثالث سنوات لمكانة القاهرة كنا نوفد للجنة سكرتيرا

، لثاني بالقاهرةاو  في كوااللمبور أحدهمانشاء مركزين للتحكيم التجاري الدولي إسن اقتراح  لقاءاتنا طرح د. حدأوفي 
إجراءات انشاء  نهاءإلسافر د. سن للقاهرة و  بالفعل وصلت الموافقةو  قد بعثت باالقتراح للقاهرة طالبا الموافقة عليهو 

قوانين  دارصإو  قدميه علىن يقف أ إلىسلوب تقديم معونات أبحث و  لبحث عن الكوادر القانونية المناسبةاو  المركز
في كوااللمبور و  .و مركز تحكيم واشنطنأتحدده كجهة اختصام بدال من غرفة باريس و  مصرية تعترف بقرارات المركز

مسارا  في القاهرة اتخذت األمور، و مع تغطية بعض نفقاته ،مقر مؤقت مملوك للحكومة الماليزية ىلمركز علاحصل 
 ىعلأ شملت  ى مرتبات كبر و  لوظائف تكسباو  نشاء هذا المركز سنداإفقد انتهزت شخصيات مصرية كبيرة  ،مغايرا

لتبرير ، و اتدفع معظمها كمرتبينصف مليون جنيه  ىخصص له في الثمانينات ما يربو علو  المسئولين في الدولة
نتعهد فيه  العدل( اتفاقاو  عطائه المشروعية وقع د. سن اتفاقية مع الحكومة المصرية )وزيري الخارجيةإ و  فاقنهذا اإل
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 تشريعاتنا ن تتضمنأبو  جراءاتهإو  ،يعين الجانب المصري كبار موظفيهو  ،لوجيستيةو  بمنح المركز معونات مالية
المضمون  عداد اتفاقية بهذاإ تم ، و األخرى يم األوروبية هذا المركز بدال من مكاتب التحك ىلزاما بعرض المنازعات علإ

 وزير العدل عن مصر.و  سن عن اللجنة وقعها د.
 علىم تنشأ بناء نها لإفي ذهني تساؤالت ألن اللجنة ال تتمتع بشخصية قانونية حيث  فأثاراالتفاقية  وجاءني نص
في األمم المتحدة بينما تعتبرها مصر دون غيرها  NGOوضع  علىنجازها الكبير هو حصولها إكان و  اتفاقية دولية

 .تعقد معها اتفاقية دوليةو  شخاص القانون الدولي العامأمن 
، دات الدوليةالمعاهو  القانونية لإلدارةعند التجديد كنت قد عدت للقاهرة كمدير ، و و كانت مدة االتفاقية ثالث سنوات

 ارينربما التربح كما فعل بعض المستشو  حرية الحركةو  ةفيدين بالمرتبات الكبير تظن البعض أنني أول المسو 
 تتضمن الو  بين جهة مصريةو  صياغة مناسبة بين اللجنة فأعددت ولكني لم أخضع لهذه األطماع ،القانونيينو 

وبعرض  ،معونة مالية محدودة ىنما يقتصر األمر علإو  ال تحملها مرتبات أعضاء المركزو  الدولة ىتكاليف باهظة عل
ي بدرجة أوفدت نائبو  الورق الرسمي للمعاهدات ىعل االتفاقأعددت ، و ذلك ىوزير الخارجية وافق عل ىالموضوع عل

الوزارة  حضار نسختها لتحفظ فيإو  االتفاق ىتوقيع الطرفين علو  وزارة العدل لحضور المناسبة إلىوزير مفوض 
إذ كان  ،كثر المشاهد الكوميدية التي شهدتها باإلدارة القانونيةأوهنا وقع  جراءات االتفاقية الدولية.إ تأخذن أدون 

وضع الوزير  تم، و مقاس االتفاق السابق ىفلجأ لصياغة اتفاق عل ،بوظيفة بالمركز اموعود باإلدارةمعنا عضو آخر 
ال بدعوة إطلب منه عدم مغادرتها و  رسمية تتضمن النص األصلي في غرفة بوزارة العدل اوراقأالمفوض الذي يحمل 

جري تصوير الحدث في و  ورق مخطوف من أوراق اإلدارة ىجرت مراسم توقيع االتفاق اآلخر عل، و من وزارة العدل
زير الصياغة التي وافق عليها و و  وراقبخفي حنين حامال األ إلىفرج عن الوزير المفوض الذي عاد أثم  ،الصحافة
حث ب بإعادةجد طلبي يلم ، و ء المركز من ذوي الحظوةعضاأ مدخوالت و  هكذا استمر تعزيز مرتبات، و الخارجية
يعتمد و ه ب سأولربما تغير الحال بعد أن بدأ المركز يحقق دخال ال ب .هذا المنوال ىسار الحال عل، و قبول الموضوع

 .مصادره الذاتية على
 تسليم طابا: اجتماعات طابا  فاوضاتم-16

م تتح لي لذلك لو  إسرائيلو  األولي من مباحثات طابا بين مصركنت بالخارج سفيرا في مدغشقر، أثناء المرحلة 
 سكريةالعو  الجغرافيةو  التاريخيةو  اشارك مع مجموعة شامخة من الشخصيات المصرية القانونية نأالفرصة في 

 تحكيموصياغة اتفاقية ال ،إسرائيلو  من مباحثات منازعة منطقة طابا بين مصر ىالطبوغرافية في المراحل األولو 
 التحكيم الدولي. إلى التي أحيل بموجبها النزاع
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لسفر مباشرة ووصلتني موافقة ل، و لكني تسلمت مسئولية اإلدارة قبيل صدور حكم محكمة التحكيم الدولي في جنيفو  
 كنت في جولة شملتو  لحضور جلسة النطق بالحكم في جنيف -حيث كنت في مهمة خاصة  -من زيمبابوي 

، جنيف إلىثم  منو  وروباأ إلىفي طائرة تقلع من زمبابوي  احجزت فعال مكان، و بتسواناو  وي زمبابو  موزمبيقو  نجوالأ
فآثرت  ،الجهد الكبير الذي بذله فريقنا في منازعة طابا علىن حجزت مقعدي ثارت في نفسي شبهة التطفل أبعد و 

 .ةأن اكتفي باستقبالهم بالقاهرة مع تسلمي منصبي الجديد مديرا لإلدارة القانوني
مدير ال خالء طرفإما بعد  إلىلكني آثرت أن أؤجل تسلمي العمل و  صدر قرار بتعييني مدير لإلدارة وكان قد

 أصرلم و  ،منصبه سفيرا في عاصمة هامة بالخارج إلىن يغادر أ إلىلكنه آثر أن يستمر في شغل مقعده ، و السابق
ثارة إنني تحاشيت أال إ ،بتسلم العمل تنفيذا للقرار الــوزاري قرارا إوقع أن أكان يكفي قانونا و  تنفيذ قرار تعييني على

، مر بهامراحل التحكيم التي تو  ملفات أزمة طابا علىلكني طلبت االطالع و  مشكلة في هذا الصدد فقبلت االنتظار
أحد أن  علمت. و جانب منصبه كسفير بالخارج إلىن سلفي ما زال يحتل منصبه أذلك بحجة  يللكن لم يتح و 

لكنه و  يهان يطلعني علأنا مديره أو  ضاء اإلدارة بدرجة سكرتير ثاني كان يحتفظ بكل وثائق طابا فطلبت منهأع
 .نه ينفذ تعليمات المدير المنتهية واليتهأفهمت و  تملص من االستجابة لي

لفي ن غادر سأ إلىجنبية عالم األووسائل اإل الوثائق المنشورة في الصحفو  جمع المعلوماتأقبعت في منزلي و 
ل ول ما فعلته هو استدعاء الزميأكان . و باإلدارةعمالي أ زاول أن أفتلقيت اتصاال يطلب مني  ن يتصل بيأدون 

سبوعا أالوثائق سهرت عليها ما يقارب و  طلبت كل وثائقها فجاءني بعدد كبير من الكالسيراتو  وراق طاباأحافظ 
 .كامال

يئة هن انتهاء عمل ايطلب الطرف أن إلىل مستمرا رغم صدور الحكم ن التحكيم ما زاأكان مبعث اهتمامي هو و 
 .مر يتعلق بالنزاعأتنتهي صالحياتها في نظر أي و  عندها يتم حلهاو  التحكيم

فقد تلقيت اتصاال من صديقي مدير مكتب الرئيس مبارك للمعلومات بحضور  ،تحسب لهاأجاءت الواقعة التي كنت و 
إال أنني  ،موراق التحكيأعدد كبير من  ى رغم أنني قد حاولت استيعاب محتو ، و اجتماع لمراجعة الحكم ووسائل تنفيذه

 بسملأا نأو  عجل ىذهبت لمكتب الرئيس عل، و الكامل بالموضوع لإللمامكنت أعرف أنه يلزمني بعض الوقت 
 .نفيذ الحكممباحثات عسيرة لت علىنحن مقبلون و  الكبرى بسط من تولي هذه المسئولية أبدو أن أحوقل تحسبا من أو 

الزي اثنان من الجنراالت بو  االجتماع فوجدت فريقا كبيرا من الرئاسة لم يسبق لي التعرف عليهم، ودخلت قاعة
تشاري فهمت أن هناك خالفا بين مسو  بدأت المناقشة. و الرئيسنهما من مستشاري أفهمت  بالطيران أحدهماالعسكري 

الحديث  كان، و هي التي كانت ركنا هاما في صدور الحكم لصالحناو  المشهورة بعالمة باركر الرئيس حول العالمة
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لتي اليها في الرسومات الطبوغرافية القديمة لتحديد المساحة إنستند و  كيف نجدهاو  مدي دالالتهاا المطروح هو م
 .نتسلمها في منطقة طابا تنفيذا للحكم

 دالالتهاو  اصلهأشرح أانطلقت ، و القصوى هميتها أ هذه النقطة لما تبينته من  علىلحسن حظي كنت قد ركزت و  
وضوع مثيرا الجنراالت كثيرا في الم أحدناقشني ، و ن بتحديدهاو ن يقوم الطوبوغرافيأسهولة و  كيف اكتشفها وفدناو 

كان عزلي  إذاخرجت من االجتماع اتساءل عما ، و خذ بما عرضتهاأل إلى ىن االجتماع انتهأال إطروحات مغايرة 
هم مفتاح أ سبوع من تسلمي العمل لسؤالي عن أاستدعائي بعد  خاصة بعدو  عن ملفات النزاع قرابة شهرين مقصودا

 .حراجي أم أنها مجرد صدفةإللنزاع مقصود به 
تضم و  ،التي يترأسها الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجيةو  القومية لطابا بدأت اجتماعات اللجنة وعلى الفور

 سكريةالمخابرات العو  ممثلين عن القوات المســــــــــــلحةو  الطبوغرافياو  الجغرافياو  التاريخو  أساتذة القانون الدولي
وق عداد لتنفيذ الحكم بما يحفظ حقهي اإلوكانت مهمتنا  ،الجنسيةو  الجوازاتو  وإدارة أمن الدولة ،المخابرات العامةو 

 .سرائيلية لاللتفاف حول الحكمإية محاوالت أتفادي و  مصر كاملة
العامة تعقد بالوزارة تحت إشراف اإلدارة القانونية التي كانت تقوم أيضا بمهمة األمانة العامة  وكانت االجتماعات

 .لها للجنة
حضرها ي التوازي مع ذلك كانت تعقد اجتماعات وزارية مصغرة بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور عاطف صدقي علىو  

 اسيةللنظر في الجوانب السي ،العبد الضعيفو  القانون الدولي أساتذةو  الدفاعو  الداخليةو  العدلو  وزراء الخارجية
 كتبهم لىإراء مختلفة كان رئيس الوزراء يذهب آح عند طر و  كان الرئيس يتابع هذه المناقشاتو  القانونية الدقيقةو 
 .حيان مؤيدة لطروحاتيكانت في كثير من األو  تعليماته يتلقىو  يتصل بالرئيس بالخط الساخنو 

لرئاسة  جاء السفير نبيل العربي من جنيفو  طابا للتباحث في تنفيذ الحكم إلىعداد الجيد ألوراقنا ذهبنا و بعد اإل
ر تابعت الواليات المتحدة األمريكية المباحثات بإيفاد محام يهودي كبي، و نا نائبا لرئيس الوفدأكنت و  الوفد المصري 

الحصول  ىصررنا علأو  لكنا تصدينا لهو  تنازالت مصرية ىاسمه صفير الذي كان يصب جهده في الحصول عل
 إلحراز لمستميتةامحاوالته و  دجهدنا الجانب اإلسرائيلي بتزمته الشديأ، و كل حقوقنا بموجب حكم هيئة التحكيم ىعل

بل لقد  ،نحورهم ىإلصراري كانت محاوالتهم ترتد إو  نبيل العربي بتأييدنه أال إأي مكاسب يستطيع الحصول عليها 
استخدمنا الوسيط و  ضدناعلكن ذلك لم يفت في و  ساعة 24اجتياح سيناء في  ىلغة التهديد بقدرتهم عل إلىلجأوا 

 .تهديدنا باالنسحاب متجاوزا مهمته في الضغط عليناو  صرارناإ لتأكيداالمريكي بصورة غير مباشرة كوسيلة 
كلة التعويض عن لكن بقيت مشو  باالستعانة بخبرائنا الطوبوغرافيين تم تحديد منطقة طابا بالكاملو  مكثف وبعد جهد

 شاطئ نويبع. ىسرائيليون علإقامها أكواخ أو  فندق سونستا
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تصادي محمد الخبير االقو  ستاذ فؤاد سلطانس وفدنا وزير السياحة األأفندق سونستا بالقاهرة حيث ر  إلىانتقلنا و  
ثمان أليون في تقدير سرائيصفير في هذه المباحثات التي بالغ اإل صاحبنا اليهودي األمريكيو  العبد هللو  نينيبو العأ

 حاديثأبفضل ما نقله لنا رجال المخابرات من و  استطعنا بجهد شديدو  قبولةدرجة غير م إلىتهم في طابا آمنش
 .تحديد مبالغ التعويض إلىالتوصل  ،سرائيلي عن حدود مطالبهمعضاء الوفد اإلأ جانبية بين 

مطار غرب  إلىوصلت طائرة مصرية ، و الذاكرةذا لم تخني إ 1983بريل سنة أ 25وتم تحديد موعد التسليم في 
وقع و  فندق سونستا في طابا إلىادرنا غمن المطار و  الصحفيينو  الشخصيات العامةو  النقب تقل عددا من الوزراء

ن المصريون بعد التوقيع غادر الحاضرو ، و محاضر التسليمو  اتفاق ىنا عن الجانب المصري علأو  السفير نبيل العربي
نبيل  ال السفيرإ ،جهزة اقالع ليلي بمطار غرب النقبأركوب الطائرة لعدم وجود و يالت في المساء إ إلىالفندق 
طائرة  ىنا فقد رفضنا أن نطأ أرض إيالت )أم الرشراش( المغتصبة وغادرنا في صباح اليوم التالي علأو  العربي
 .صغيرة

تاذي سأصاحبت و  ية لطاباعضاء اللجنة القومأ كل و  ى خر أذهبنا مرة  طابا ىراد الرئيس رفع العلم علأعندما و  
بالفعل و  ،القاضي المصري في هيئة التحكيمو  المرحوم الدكتور حامد سلطان أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة

 .لطائرةا علىماكن الرجوع أو  في تحديد موعد اتخبطو  اهماال شديدإ عضاء الوفد أ لقي جميع و  رفع الرئيس العلم
نة القومية عضاء اللجأ تلقت وزارة الخارجية طلبا من الرئاسة لتزويدها بأسماء و  انتهت قضية طابا بنجاح كبيرو 

ا الدكتور ضيف في مقدمتهأو  ذلك برئاسة وزير الخارجيةو  جهدهم الذي بذلوه بال مقابل علىوسمة أتمهيدا لمنحهم 
 .حامد سلطان

ا تمثل خطفا نهإالت بالرئاسة بمقولة أحد الجنرا ى فتو  علىأي وسام بناء  علىلكن لم يحصل أحد و  رسلت القائمةأو  
هور قبل مضت ش، و عضو لجنة التحكيم من ذلكو  قد تأثر الدكتور حامد سلطان العالم الجليلو  للنجاح من الرئيس،

 .أوسمة مماثلة علىأن يمنح تقديرا خاصا في البرلمان تفاديا لحصول بقية أعضاء اللجنة بما فيهم وزير الخارجية 
 ى لهذه الواقعة قصة أخر و  بقرارين من الرئيس المؤقت عدلي منصور 2014ال عام إسمة لم يتم منح األو و  

 .عزازا لشخصية قانونية ووطنية عملت معهاإ للبيروقراطية المصرية أعزف عن روايتها 
ريق اإلسرائيلي الف ىفزنا علو  سبقناو  تحديناو  بذل كل الجهود الشاقةو  لقد قام فريق العمل المصري بواجباته كاملة

ع ثمار هذا المجهود وحده فقام برف ىمبارك عل ىاستولو  ال كلمة شكرو  وسمةأال و  بدون أجرو  الوطنو  في عمل هلل
 .علم مصر في طابا

رائيليين سبيل المثال سمح لإلس ىتجاهلها فعلو  والغريب أن تطبيق األجهزة المصرية لالتفاقية خالف نصوصها
 .عفاهم من اإلجراءات الجمركيةأ و  مرور تأشيرةبدون بالدخول من منفذ طابا 
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 القانونية:العمل باإلدارة  تحديث-17
استفادة لخطأ او  قد استفدت بالتجربة، و دارة بعثات دبلوماسية ووحدات إداريةإ بعد عدة سنوات فقطو  توليت مبكرا

ت تعبر عن المعاهداو  باإلدارة القانونيةكانت تجربتي في إدارة العمل ، و ايجابية تمرست بها في مسئوليات اإلدارة
ان الموظف فك ،ةالالمباالو  حباطاإلو  التراخيو  المحسوبياتو  بالوساطات مليءنزيهة في جو و  دارية متفردةإقدرات 
نن قل كفاءة الكسول الذي يتففي نهاية المطاف مع الموظف األ يتساوى العمل  ىاألكثر حرصا علو  كفاءة األعلى

ن من البدالت توزع بالتساوي بيو  كانت الحوافز، و اختالق األعذار للتغيب عن العملو  المسئوليةفي التهرب من 
لمنجزين ت من نصيب اآلكني غيرت كل ذلك فأصبحت المكاف. و التقارير السنوية ممتاز للجميعو  من يهملو  يعمل

حت صبأذلك أن  علىب ترت، و كانت التقارير السنوية تعطي لكل ذي حق حقه، و دون حساب لدرجة أو وظيفة
 .اإلدارة شعلة نشاط بارزة بالوزارة

وتميزت اإلدارة القانونية بخاصية فريدة حيث كان لها كل المقومات التي تضعها في مقدمة اإلدارات من حيث 
ال و  وحدة إدارية بسيطة ال يسمع لها صوت إلىفي المقابل مرت بعهود انكمشت فيها ، و عليها االعتمادو  األهمية

الوزير وال  رألوامفي وسط الحالين كانت كيانا تابعا لمكتب الوزير يسيرها كما يريد دون مراجعة و  منها رأي. يؤخذ
 .شرح له

جهازها و  دارةاألخالقية في أعضاء اإلو  ثارة النوازع الوطنيةإ علىصالحية كبيرة تعتمد إحداث هزة إوكان البد من 
ل جأذلك من و  عقاب المتراخيو  مجدلمن ثم مكافأة او  و تهاون أي قصور أفي المقابل مساءلتهم عن ، و اإلداري 

دورها رأيت إعدادها للقيام ب ،استنادا لخبراتي السابقة في إدارة العمل، و همالإ تفاديا ألي تعويق أو و  صالح العمل
الثواب و  قابقاعدة الع بإصرارلم يكن األمر صعبا فقد طبقت . و الداخليةو  الهام في فترة مليئة بالتطورات الدولية

منها  حرمت، و ت كما يجري في كل االداراتآالمكافو  المساواة في الحوافز -كما قدمت  -لغيتأ، و ي استثناءأدون 
سبيل المثال منحت زميال من درجة ملحق  ىالمجتهد بصرف النظر عن الدرجة فعل ىالمقصر وأغدقت بها عل

 جهدا كافيا لم يبذل ألنهحد الشهور أوضا من حوافزه في حرمت وزيرا مفو  جهد غير عادي قام به ىمكافاة كبيرة عل
دي لمكتب ض ى قدم البعض شكاو و  سفر ذلك في البداية عن ثورة من التذمر المكبوتأ، و و مبادراتأفكارا ألم يقدم و 

هم أ ن أبين أن أ ىنسأال . و شعلة من النشاط يتنافس فيها الجميع إلىدارة انقلبت اإلو  مر استقرلكن األ، و الوزير
كنت أخصصها جميعها لألعضاء دون أن أخص ، و و اجتماعات بالخارجأيفاد لحضور مؤتمرات الحوافز كان اإل

 .منها كما كان يتم في عهود سابقة بشيءنفسي 
 نكاو  يفرشولهما كانت رابطة موظفي األأ ؛نني تخلصت من عاملين سلبيين كانا يعوقان سير العملأ ذكر هناأو 

نظام خاص يضعونها بو  حديثهاو  كانوا يلمون بكل ملفات اإلدارة قديمها، و و قارب عليهاأمعظمهم قد تخطي الستين 
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الة الظهر داء صأ علىفقد اعتادوا  ،لم تكن هذه هي المشكلة الرئيسية، و بحيث يتعذر عن غيرهم الحصول عليها
ذلك  ىان معنكو  نصرافاالالصالة اال ليوقعوا في سجل ال يعودون من و  آخرو  المساجد التي يغيرونها بين يوم بأحد

ذلك  وواجهت .نهم كانوا يعملون نصف الوقت فقطأ، و يجاباإسلبا أو  باإلدارةالعمل  ى مجر  ىنهم يسيطرون علأ
، ارةالثاني هو حظر الصالة في غير مصلي الوز ، و بأمرين األول هو ندب عضوين إداريين حديثين للعمل باألرشيف

 ..صت من هذه المشكلةبهذا تخلو 
ينهن ثالث كانت من ب ،باإلدارةحساسية وهي تتعلق بالموظفات العامالت و  فكانت أكثر تعقيدا األخرى ما المشكلة أ

كان ذلك ، و قالالو  االنشغال بالقيلو  أما الباقيات فكن ممن يستسهلن التكاسل ،ة عاليةءكفا ىعلو  سيدات فاضالت
نه ال جزاءات ألو  تنبيهات نلم تفلح معه، و تعطيال للعملو  رباكاإيحدث و  موظفات 7دارة من طاقة عمل يحرم اإل

 ،لجميعحل يرضي ا إلىتوصلت ، و إللغائها ان يقوم وكالء الوزارة بالضغط عليأ إلىن يتوصلن أكان من السهل 
 نحررتهو  ةالعجلو  هميةال ملفات تخلو من األإحيل لهن أكنت ال و  خط تليفوني واحدو  فقد خصصت لهن غرفتين

 . عيداتتركت السيدات راضيات سو  بذلك رفعت حمال ثقيال كان يعرقل سير العملو  فاالنصراو  من ساعات الحضور
افقة مو  ىنني حصلت علأمستوي جيد هو  إلىارتفاع قدراتها و  حسن سير العمل ىأن من أهم ما ساعد عل ىعل

يق المنظمات مواثو  قوانينو  الخاصو  مراجع القانون الدولي العامنشاء مكتبة قانونية حديثة تضم أحدث إ ىالوزير عل
نحاء أجميع  كلفت سفاراتنا في، و الدوريات الشهيرة في تلك المجاالتو  القرارات الصادرة عنهاو  المستنداتو  الدولية

، سبانيةاإلو  نسيةفر الو  نجليزيةالمؤتمرات باللغات اإلو  سجالت الندواتو  ما صدر من هذه الكتب بأحدثالعالم بموافاتنا 
نظاما و  عددنا سجال خاصا لتلك الكتبأ و  مين لهاأو  خصصنا لها غرفة خاصةو  دارةاإل ىتواردت الكتب القيمة علو 

 ي.شي مع آخر مستجدات القانون الدولاتتم آراؤهاكانت و  خلية بحث إلىدارة انقلبت اإلو  ردهاو  صارما الستعارتها
مسئولين كبار الو  ساتذة القانون الدوليأعقد ندوات شهرية يتحدث لنا فيها  ىعل األكاديميهذا الجو  وقد شجعني

 .معيةوساط الجااألو  رضاء من قيادات وزارة الخارجيةو  كان هذا مبعث ترحيب ،عن القضايا التي لها شق قانوني
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