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                            أخالقية.. ح سن النية المصرية سياسة 

 1فى أزمة السدود اإلثيوبية 
 بقلم : االستاذ الدكتور / أحمد عبدالظاهر

 2021 مايو 31  االثنين

               مبدأ الزم ال غيى   « ُ         ُحسن  لنية  »

                                    عيه فى لنعالقات لندونة . ففى غةاب حد 

                                أدنى م  لالعتقنناد نننلد لننندوذ  ننننننتيفنن  

ُ                لتفاقاتها ولنتزلماتها نُحسنن  نة ال ال جد د                         

                                                    ننننننب  جدفل لندوذ نفد دذ فى م ا ت ا لالتفاقةات ولنتقةد 

                  قدذ إد مبدأ تيفة                                      نما فةها م  لنتزلمات. ون نكال جمك  لن

س  نة  تد أحد لنمبادئ  ُ                       لالنتزلمات ولالتفاقةات لندونة  نُح                               

                                                          لنتى جقدم عفةها لنقاندد لندونى لنعام. نا إد ت ل لنمبدأ تد 

      ال عفى  «                                     لنمبننادئ لنمعت ب نهننا م  لامم لنمتمنندجينن  »    أحنند 

                                                     حد تعبة  لنيظام لا ا ى نمحكم  لنعدذ لندونة . وقد ورد 

                             فى مقنندمنن  مة ننا  لامم لنمتحنند ال                     لنيص عفى تنن ل لنمبنندأ 

                            لحت لم لالنتزلمننات لنينناعنننننن نن  ع   »             حةننت ترننننننة  إنى 

      ك نكال    «.                                         لنمعاتدلت وغة تا م  مصننننادر لنقاندد لندونى

   فى  »                                                فإد لنماد  لن انة  تد   عفى لندوذ لاعضنننناق لنقةام 

                                       ناالنتزلمات لنتى أ  وتا عفى أنفسننننننهم نه ل ُ        ُحسنننننن  نة  

ة  لالنتزلمات                      ك نكال ورد لنيص عفى مب   «.        لنمة ا                     دأ تيف

                                                   نحس  نة  فى لنمادتة  لنسانع  عر   ولن امي  عر   م  

ي   تدلت نسنننننن قاندد لنمعا يا ن ة  فةة فاق           م. وتتعفق     9191                                    لت

                                  لنتعبة  ع  لن ضننننا ناالنتزلم نمزق م   »      نحان      91       لنماد  

  ال  »            ال مؤكد  أنه  «                                 لنمعاتد  ولال تةار نة  نصدص مختفف 

            ً        معاتد  ناف لً إال إذل                                  جكدد رضننننا لندون  لالنتزلم نمزق م 

                                                     محت ن نك لنمعاتد  أو ولفقت عفى ذنك لندوذ لنمتعاقد  

             لالنتزلم نعدم  »                               أما لنماد  لن امي  عرن  ال فتق ر    «.      لا  ى

                                              تعطةا مدضنننننندا لنمعاتد  أو لنه   ميها قبا د دنها 

                         تفتزم لننندوننن  ننناالمتينناا ع   »           ال مؤكنند  أد  «           حةز لنتيفةنن 

                  د  أو غ ضها وذنك:                              لاعماذ لنتى تعطا مدضدا لنمعات

                                                        )أ( إذل كانت قد وقعت لنمعاتد  أو تبادنت لندثائق لنمير   

                                                      نها نر ط لنتصدجقال أو لنقبدذال أو لنمدلفق ال إنى أد تظه  

                           ً                     ندضننندي نةتها فى أال تصنننبً ط فاً فى لنمعاتد ال أو )ب( 

              ّ                                  إذل كانت قد عبّ ت ع  رضنننننناتا لالنتزلم نانمعاتد  حتى 

                      تنننل   تننن ل لنتيفةننن  نهة                             د دنهنننا حةز لنتيفةننن  عفى أال ج
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                                      ً        ً وقد أكد لنقضاق ولنتحكةم لندونةاد م لرلً وتك لرلً    «.     مب ر

ُ                                     مبدأ ُحس  لنية  فى تيفة  لالنتزلمات لندونة .       

ُ                                 وتيفة  لنمعاتد  نُحسنننن  نة  جسننننتبعد كا محاون  نفه  فى                   

                                                  لنقانددال كما جسننننننتبعد أى حةا أو  دلاال وجتطف  لامان  

                 ط لب عفى عاتقهم.                              ولإل الص نفتعهدلت لنتى أ  تا لا

                                             ومل ذنننكال فقنند دأنننت دوننن  إثةدنةننا عفى لنتيصننننننننا م  

                                                   لنتزلمنناتهننا ولالتفنناقةننات لنمدقعنن  عفةهنناال وميهننا لتفنناقةنن  

                                         مال نحمننن  أد تننن ا لالتفننناقةنننات ت  ل إنى لنحقبننن      9191

                                              لال ننننننتعمارج  عفى حد زعمهاال وذنك عفى لن غم م  أد 

     تانى                                                إثةدنةا كانت دون  مسننننننتقف   ن ليال وال جمدز نها نان

           ك نكال وعفى    «.                  لنحقب  لال ننننننتعمارج  »             ّ    لنت را نما تدّعةه 

فاقة   فإد إنكار لت                                                 لفت ل  أد لنزعم لإلثةدنى صننننننحةًال 

قاق نبعض     9191                                            م جيبهى أد جكدد عفى إطالقهال دود لنت

                                              لاحكننام دود لنبعض لر  . وم  ثمال وإذل كننانننت دوننن  

                 مال نما تتضنننننميه م      9191                                إثةدنةا ال ت جد لالنتزلم ناتفاقة  

ةا  قام  أى ميرنننننننات عفى لني                                                 لنيص عفى لنتزلمها نعدم إ

                                                لازر  إال نعد مدلفق  دونتى لنمص  )مص  ولنسددلد(ال 

                                                    فإد ت ا لالتفاقة  ذلتها كانت تى لا اس فى  ةادتها عفى 

                                 ً        ً           إقفةم نيى عنننننيقدذال ولن ى كاد إقفةماً  نننننددلنةاً. م  ناحة  

                                                   أ  ىال ورغم أد حكدم  إثةدنةا تؤكد أنها ت جد لإلضنن لر

                                                   ندونتى لنمص ال فإنها تص  عفى عدم تدقةل لتفا  قاندنى 

رهةفهال لام  لن ى جؤكد  سد وإدلرته وت رلد ماق لن                                                    مفزم ن

                     دق لنية  لإلثةدنة .

                                               فى لنمقاناال تح ص مصننن  عفى لنتزلم حسننن  لنية ال رغم 

                                               لنتعيت لإلثةدنى فى مفاوضنننات عب ة  ل نننتم ت أك   م  

                          عر   يدلت.. ونفحدجت نقة .
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