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  عاهدة اآلستانةم

  1888أكتوبر سنة /تشرين األول 29

  
  

يرلندا، وإمبراطور الهند وجاللة إمبراطـور ألبانيـا، وملـك اإن جاللة ملك بريطانيا العظمى، و

وباسـم . وملك هنغاريا، وجاللة ملك إسبانيا. إلخ... بروسيا، وجاللة إمبراطور النمسا، وملك بوهيما 

امللكــة الوصــية علــى اململكــة، ورئــيس جمهوريــة فرنســا، وجاللــة ملــك إيطاليــا، وجاللــة ملــك هولنــدا، 

  .ودوق لكسمبورج، وجاللة إمبراطور الدول الروسية وجاللة إمبراطور الدولة العثمانية

نظــام نهــائي لضــمان حريــة جميــع رغبــة مــنهم يف إبــرام اتفــاق فيمــا بيــنهم خــاص بوضــع 

الــدول يف اســتعمال قنــاة الســويس يف كــل وقــت ويف تكميــل نظــام املــرور يف القنــاة املــذكورة املقــررة 

واملؤيـد للشـروط التـي منحهـا  1886مـارس  18بمقتضى الفرمان الصادر من الباب العايل بتـاريخ 

اتفقـوا بعـد تقـديم أوراق االعتمـاد علـى  الـذين ...  قـد عينـوا ممثلـين لهـم املـذكورين بعـد -سمو اخلـديو 

  :املواد اآلتية

  )1(مادة 

تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حـرة ومفتوحـة يف زمـن السـلم كمـا يف زمـن احلـرب 

وبنـــاءً علـــى ذلـــك فقـــد اتفقـــت الـــدول . جلميـــع الســـفن التجاريـــة واحلربيـــة بـــدون تمييـــز بـــين جنســـياتها

العظمـــى املتعاقـــدة علـــى عـــدم إحلـــاق أي مســـاس بحريـــة اســـتعمال القنـــاة ســـواء يف زمـــن الســـلم أو يف 

  . ن تكون القناة خاضعة مطلقا الستعمال حق احلصار احلربياحلرب، ول

  

  )2(مادة 

تقـــرر الـــدول العظمـــى املتعاقـــدة، نظـــرا ملـــا تعلمـــه مـــن لـــزوم قنـــاة امليـــاه العذبـــة وضـــرورتها 

للقنـــاة البحريـــة أنهـــا أحيطـــت علمـــا بتعهـــدات ســـمو اخلـــديو قبـــل شـــركة قنـــاة الســـويس العامليـــة فيمـــا 

مـارس  18هي التعهدات املنصوص عليهـا يف االتفـاق املبـرم بتـاريخ يختص بقناة املياه العذبة، و
                                                 

637، اجلزء األول من عام "جمموعة وثائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسطينية: ملف وثائق فلسطين" :املصدر 
  .66 - 63، ص )1969وزارة اإلرشاد القومي، الهيئة العامة لالستعالمات، : القاهرة(، 1949إىل عام 
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واملشتمل على ديباجة وأربع مواد وتتعهـد الـدول العظمـى بعـدم املسـاس بسـالمة القنـاة  1863سنة 

  . ومشتقاتها وعدم إتيان أية حماولة لسدها

  

  )3(مادة 

آت واملبـاين واألعمـال تتعهد الدول العظمى املتعاقدة أيضا بعدم املساس باملهمات واملنش

  . اخلاصة بالقناة البحرية وقناة املياه العذبة

  

  )4(مادة 

بمـا أن القنـاة البحريــة تظـل يف زمـن احلــرب طريقـا حـرا ولــو كـان ذلـك ملــرور السـفن احلربيــة 

التابعة للـدول املتحاربـة عمـال باملـادة األوىل مـن هـذه املعاهـدة قـد اتفقـت الـدول العظمـى املتعاقـدة 

جــواز اســتعمال أي حــق مــن حقــوق احلــرب أو إتيــان أي فعــل عــدائي أو أي عمــل مــن شــأنه  علــى عــدم

تعطيل حرية املالحة يف القناة أو يف املواين املوصـلة إليهـا أو يف دائـرة نصـف قطرهـا ثالثـة أميـال 

  .بحرية من هذه املواين حتى ولو كانت الدولة العثمانية إحدى الدول املتحاربة

احلربية للدول املتحاربة أن تباشر، داخل القناة أو يف املـواين املؤديـة  ويمتنع على البوارج

إليهــا عمليــات التمــوين أو التخــزين إال بالقــدر الضــروري جــدا، ويــتم مــرور الســفن املــذكورة يف القنــاة 

يف أقصـــر زمـــن ممكـــن وفقـــا لألنظمـــة املعمـــول بهـــا، وال يجـــوز لهـــا الوقـــوف إال لضـــرورة قضـــت بهـــا 

سـاعة إال  24وال يجوز أن تزيد مدة بقائهـا يف بورسـعيد أو يف خلـيج السـويس علـى  .. مصلحة العمل

ويجــب أن  .. يف حالــة التوقــف اجلبــري، ويف هــذه احلالــة يجــب عليهــا الرحيــل يف أقــرب فرصــة ممكنــة

ســاعة بــين خــروج ســفينة متحاربــة مــن إحــدى مــواين الــدخول وبــين قيــام ســفينة أخــرى  24تمضــي 

  . ةتابعة للدول املعادي

  

  )5(مادة 

ال يجــوز لــدول األعــداء يف زمــن احلــرب أن تأخــذ أو تنــزل يف القنــاة أو املــواين املؤديــة إليهــا 

جيوشا أو معدات وأدوات حربية غير أنه يف حالة حدوث مانع طارئ يف القنـاة يجـوز اإلذن بركـوب 
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لـــف رجـــل مـــع أو نـــزول اجليـــوش يف مـــواين الـــدخول علـــى دفعـــات بحيـــث ال تتعـــدى الدفعـــة الواحـــدة أ

  . املهمات احلربية اخلاصة بهم

  

  )6(مادة 

تخضــع الغنــائم يف جميــع األحــوال للنظــام نفســه املوضــوع للســفن احلربيــة التابعــة للــدول 

  . املتحاربة

  )7(مادة 

ال يجوز للدول أن تبقي سفنا حربية يف ميـاه القنـاة بمـا يف ذلـك ترعـة التمسـاح والبحيـرات 

بيـــة أن تقـــف يف املـــواين املؤديـــة إىل بورســـعيد والســـويس بشـــرط أال املـــرة، ولكـــن يجـــوز للســـفن احلر

  . يتجاوز عددها اثنين لكل دولة ويمتنع على الدول املتحاربة استعمال هذا احلق

  

  )8(مادة 

تتعهد الدول املوقعة على هذه املعاهدة إىل مندوبيها بمصر السهر على تنفيذها ويف حالـة 

قنــاة أو حريــة املــرور فيهــا يجتمــع املنــدوبون املــذكورون بنــاءً حــدوث أمــر مــن شــأنه تهديــد ســالمة ال

علـــى طلـــب ثالثـــة مـــنهم برياســـة عميـــدهم إلجـــراء املعاينـــة الالزمـــة، وعلـــيهم إبـــالغ حكومـــة احلضـــرة 

. اخلديويــة بــاخلطر الــذي يرونــه لتتخــذ اإلجــراءات الكفيلــة بضــمان حمايــة القنــاة وحريــة اســتعمالها

مرة يف السنة للتثبت من تنفيذ املعاهـدة تنفيـذا حسـنا، وتعقـد هـذه وعلى كل حال يجتمع املندوبون 

االجتماعات األخيرة برياسـة قومسـير خـاص تعينـه حكومـة السـلطة العثمانيـة لهـذا الغـرض، ويجـوز 

أيضــــا لقومســــير احلضــــرة اخلديويــــة حضــــور االجتمــــاع كــــذلك، وتكــــون لــــه الرياســــة يف حالــــة غيــــاب 

املــذكورين املطالبــة بنــوع خــاص بإزالــة كــل عمــل أو فــض كــل  القومســير العثمــاين ويحــق للمنــدوبين

  . اجتماع على ضفتي القناة من شأنه أن يمس حرية املالحة وضمان سالمتها التامة

  

  )9(مادة 

تتخــذ احلكومــة املصــرية يف حــدود ســلطتها املســتمدة مــن الفرمانــات والشــروط املقــررة يف 

  .فيذ هذه املعاهدةاملعاهدة احلالية التدابير الضرورية لضمان تن
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ويف حالـــة عـــدم تـــوافر الوســـائل الكافيـــة لـــدى احلكومـــة املصـــرية يجـــب عليهـــا أن تســـتعين 

بالدولة العثمانية التي يكون عليها اتخاذ التدابير الالزمة إلجابة هذا النـداء، وإبـالغ ذلـك إىل الـدول 

 ... عها يف هذا الصددوعند اللزوم تتشاور م 1885مارس  12املوقعة على تصريح لندن املؤرخ يف 

  .مع التدابير التي ستتخذ عمالً بهذه املادة 8و 7و 5و 4وال تتعارض أحكام املواد 

  

  )10(مادة 

مـــع التـــدابير التـــي قـــد يـــرى عظمـــة الســـلطان  8و 7و 5و 4كـــذلك ال تتعـــارض أحكـــام املـــواد 

ويف حـــدود  وســـمو اخلـــديو اتخاذهـــا باســـم صـــاحب اجلاللـــة اإلمبراطوريـــة ليضـــعا بواســـطة قواتهمـــا

  .الفرمانات املمنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة األمن العام

وإذا رأى صــاحب العظمــة اإلمبراطوريــة الســلطان أو ســمو اخلــديو ضــرورة اســتعمال احلقــوق 

االســتثنائية املبينــة بهــذه املــادة يجــب علــى حكومــة اإلمبراطوريــة العثمانيــة أن تخطــر بــذلك الــدول 

  .املوقعة على تصريح لندن

املتفــق عليــه أيضــا أن أحكــام املــواد األربــع املــذكورة ال تتعــارض إطالقــا مــع التــدابير  ومــن

التــي تــرى حكومــة اإلمبراطوريــة العثمانيــة ضــرورة اتخاذهــا لكــي تضــمن بواســطة قواتهــا اخلاصــة 

  .الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على اجلانب الشرقي من البحر

  

  )11(مادة 

 10، 1التــي تتخــذ يف احلــاالت املنصــوص عنهــا يف املــادتين ال يجـوز أن تتعــارض التــدابير 

  .من هذه املعاهدة مع حرية استعمال القناة

ويف احلـــاالت املـــذكورة يظـــل إنشـــاء االســـتحكامات الدائمـــة املقامـــة خالفـــا لـــنص املــــادة 

  .الثامنة حمظورا

  

  )12(مادة 

تطبيقا ملبدأ املساواة اخلاص بحرية استعمال القناة ذلك املبدأ الـذي  -إن الدول املتعاقدة 

وقــد اتفقــت علــى أنــه ال يجــوز ألحــدهما احلصــول علــى مزايــا  -يعتبــر إحــدى دعــائم املعاهــدة احلاليــة 
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. قنــــاةإقليميــــة أو جتاريــــة أو امتيــــازات يف االتفاقــــات الدوليــــة التــــي تبــــرم مســــتقبال فيمــــا يتعلــــق بال

  .ويحتفظ يف جميع األحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية

  

  )13(مادة 

فيمــــا عــــدا االلتزامــــات املنصــــوص عنهــــا يف هــــذه املعاهــــدة ال تمــــس حقــــوق الســــيادة التــــي 

  .لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو اخلديو وامتيازاته املستمدة من الفرمانات

  

  )14(مادة 

العظمى املتعاقدة بأن التعهدات املبينة يف هذه املعاهدة غير حمـددة بمـدة قد اتفقت الدول 

  .االمتياز املمنوح لشركة قناة السويس العاملية

  

  )15(مادة 

  .ال يجوز أن تتعارض نصوص هذه املعاهدة مع التدابير الصحية املعمول بها يف مصر

  

  )16(مادة 

هدة إىل علم الدول التـي مل توقـع عليهـا مـع تتعهد الدول العظمى املتعاقدة بإبالغ هذه املعا

  .دعوتها إىل االنضمام إليها

  

  )17(مادة 

يصدق علـى هـذه املعاهـدة ويـتم تبـادل التصـديقات يف اآلسـتانة خـالل شـهر أو قبـل ذلـك إن 

  .وإثباتا ملا تقدم قد وقع عليها املندوبون املفوضون وختموها بخاتم شاراتهم .أمكن

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


