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ّ .ّ.نازٚإ أٚزمحإ امساعَ \ ٌٝادطتري قاْ 1963 ٕٛايطًُٝاْ \ ١ٝت07701431033
َكسز قطِ ايكاَْ / ٕٛطا ٞ٥يف داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس ١ٜيف ايطًُٝاْ١ٝ
ايبشٛخ املٓػٛز٠
.1احملهُ ١االؼاد ١ٜايعًٝا ٚمحا ١ٜاألقًٝات يف ايعسام ( دزاض ١ؼً ١ًٝٝتطبٝك١ٝ
 .2ايتٓع ِٝايدضتٛز ٟيضالسٝات األقاي ِٝيف ايدٚي ١ايفٝدزاي( ١ٝدزاضَ ١كازْ)١
.3دٚز ايٓعاّ االْتداب ٞيف ؼكٝل َبدأ غسع ١ٝايطًط(١ايعسام منٛذداً) دزاض ١ؼًَ ١ًٝٝكازْ١
655

م.م .طارق کاکەرەش  /م.م .كاروان أورحمان إسماعيل

جامعة الدول العربية واالتحاد االوروبي (عيوب آلية التصويت ونتائجها)

املًدط
تتطسم ٖرا ايبشح :داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد االٚزٚب( ٞعٛٝب آي ١ٝايتضٜٛت ْٚتا٥ذٗا دزاضةَ ١كازْة )١اك نٝفٝة١
ْػٖ ٤ٛر ٙاملٓعُات االقًٚ ١ُٝٝاضباب ْػؤٖ٤ا ،عًُا يكد تهْٛت ٖةر ٙاملٓعُةات يتفةادٚ ٟػٓةب ايضةساعات ٚايتةٛتسات
ايدا٥س ٠يف اقاي ِٝاييت ؼتغٔ ايد ٍٚاالعغا ٤هلر ٙاملٓعُات االقًٚ ، ١ُٝٝنريو تٛطٝد ٚتجبٝت ايعالقات بني ٖر ٙايد ٍٚعةٔ
طسٜل االيتصاّ بدضتٛز املٓعُ.١
ٚايطؤاٍ ايسٝ٥ط ٞيف ٖرا ايبشح ٌٖ متهٔ ٖر ٙاملٓعُات االقً َٔ ١ُٝٝؼكٝل اٖدافٗا ايسٝ٥ط ١ٝايةيت ْػةَ ٤ٛةٔ ادًةٗا،
 ٌٖٚمتهٓٛا َٔ َٓع االعغا ٤يف عدّ خسم بٓٛد َٝجام املٓعُْ َٔٚ ،١اس ١ٝاخس ٌٗ٣متهٓٛا يف سٌ َعغً ١ايتضٜٛت ٚايتةصاّ
االعغا ٤بايكسازات اييت تضدز.ٙ
إ ايبشح متهٔ َٔ االداب ١عًٖ ٢ر ٙاالضٚ ١ً٦نريو تٛعٝح اي ١ٝايتضٜٛت ٚنٝفٝة ١ايتةصاّ االعغةا ٤بةايكسازات ايةيت
تضدز ٙاملٓعُٚ ١عكٛب ١عدّ االيتصاّ ب٘ ٚخاص ١يف ايكسازات املضري ١ٜاييت تضدز ٙاملٓعُةٚ ، ١املكازْة ١بةني ايٝة ١ايتضةٜٛت يف
املٓعُتنيٚ ،اختتِ ايبشح بعدايتٛصٌ اك فُٛع َٔ ١االضتٓتادات ٚايتٛصٝات.

ثوختة
ئةم تويَذيهةوةية (كؤمكارى ووآلتاني عةرةبى و يةكيَتى ئةوروثا خةوشةكاني ضؤنيَتى دةنطداى و ئةجنامةكانى)لة
دروستبوني يةريةكة لةو ريَكخزاوة يةريَميانة دةكات ،وة يؤكارةكانى دروستبونياى ،ئاشكزاية كة ثيَض دروستبونى ئةم
َؤسيدا تيَجةريوة ،وة دروستبونى ريَكخزاوةكاى يؤكاريَك بووة بؤ تةبايى و
ريَكخزاوانة ناوضةكانياى بة سجنريةيةك شةر و ئال
دورخستهةوةى شةر لةو ناوضانةدا .وة يؤكاريَك بووة بؤ ريَكخستهةوةى ثةيوةندى نيَواى ووآلتانى ئةندام و
ضارةسةركزدنى يةموو ئةو كيَصةو طريوطزفتانة لةريَطةى ريَكخزاوةكةوة ،بةريَطةى دةنطداى و بةثيَى دةستورى
ريَكخزاوةكة.
ثزسيارى سةرةكى ليَزةدا ئةوةية ئايا يةريةك لة كؤمكارى ووآلتاني عةرةبى و يةكيَتى ئةوروثا توانيويانة ئاماجنةكاني
ريَكخزاوةكة لةثيَهاويدا دروستبووة بةدةست بًيَهو ،وة ريَطزي بكةى لة ئةنداميَك ئةطةر ثيَصيَمى دةستوري ريَكخزاوةكةى
كزد وة لةاليةكى تزةوة ئاي ا ئةو دوو ريَكخزاوة توانيويانة كيَصةى ضؤنيَتى دةنطداى و ثابةندبونى ئةنداماى بةبزيارةكانةوة
َيَههامةكة دةكةى لةكاتى ئةجنامدانى كارةكانياندا ياى
ضارةسةر بكةى؟ وةئايا ئةم ريَكخزاوانة ثةيزةوى بةندةكاني دةستورو بةل
نا؟
بؤ وةآلمدانةوةى ئةو ثزسيارانة تويَذيهةوةكة باس لة ضؤنيَتى دةنطداى و ثابةندبونى ووآلتانى ئةندام دةكات بةو
بزيارانةى كة لةاليةى ريَخزاوةكةوة دةردةضو و لة كاتيَكدا كة بزيارةكاى بةدةنطى سؤريهة دةردةضو ،وة يةروةيا
دةرئةجنامةكاني دةنطداى بؤ ئةو ئةندامانةى دةنطى ثيَ نادةى .بةتايبةت لة بزيارة ضارةنوس ساسةكاندا كةثيَويستى
بةكؤدةنطى ئةنداماى يةيةو بةآلم دةستور ريَطةى داوة كة ئةنداميَك دةنط نةداتو وة كؤدةنطي دروستدةبيَت بةبآ دةنطى
ئةو ئةندامة.
َيَكماى خستؤتة روو كة
وة لةكؤتايي تويَذيهةوةكةدا بةضةند دةرئةجناميَك طةيصتويو ،وة وةك ثيَصهياسيض ضةند خال
ئةكزيَت يؤكاربو بؤ طةشةكزدى و بةرةوثيَصضونى كارى ريَكخزاوةكاى.
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Abstract
This study examines the League of Arabic States and the European Union (the
shortcomings of the voting mechanism and its results a comparative study) how
these regional organizations have emerged and the reasons for their emergence.
These organizations have been formed to avoid conflicts and tensions in the regions
that host member states of these regional organizations. Also Consolidate and
enhance the relationships between these States by committing to the Constitution of
the Organization. The main question in this research is whether these regional
organizations have been able to achieve their main objectives, whether they have
been able to prevent members from not violating the provisions of the Charter of
the Organization, and on the other hand have they been able to solve the dilemma
of voting and the commitment of members to the decisions they make. The
research was able to answer these questions as well as to clarify the mechanism of
voting and how members adhere to the decisions issued by the organization and the
penalty of non-compliance, especially in the crucial decisions issued by the
organization, and a comparison between the mechanism of voting in both
organizations. This research was concluded after reaching a set of conclusions and
recommendations.

: ١َاملكد
١ًًٝ قٚاالضتكساز تبدٚ ّإ فرتات ايطالٚ ،١ املتالسك١املٓاشعات املطًشٚ املعازىٚ بٚ سافٌ باؿس،١ٝيٚذ ايعالقات ايدٜإ تاز
٤اِشاٚ ،نيٜاييت اضفست عٔ َكتٌ عػسات املالٚ ١ًٝب ايداخٚد َٔ اؿسٜايعدٚ تنيٝ غٗد سسبني عامل١ٜذ ايبػسٜ فتاز، ٠ْادزٚا
َٔ بريت ايهجريٚ ،اتٛ ازتفعت أص، ايطالح املدَس ايفتاى١ز صٓاعَٛع تطٚ ،ٟد ايبػسٛدٛ األخطاز اييت باتت تٗدد ايٖٙر
ّفري ضبٌ ايطالٛتٚ ، اؿد َٔ تفاقِ املٓاشعات٢ً ع٠ قادز١ٝيٚظ َٓعُات دٝد َٔ املؤمتسات ألدٌ تأضٜعكدت ايعدٚ دٛٗاؾ
َِ اال١٦ٖٝٚ َِ اال١ عضب،تنيٝ َٓعُتني عامل، بعد سسبني طاسٓتني،ٜٔظٗست يف ايكسٕ ايعػسٚ ، يف ايعامل٤ايسخاٚ َٔاألٚ
.  يٓفظ ايػسض١ًُٝٝد َٔ املٓعُات االقٜ ايعد٤نريو إْػاٚ ،٠املتشد
،١ٝ ايضٓاع٠زٛ يًج١ذْٝتٚ  يف ايكسٕ ايتاضع عػس،ٍٚز ايدٛاَ ْػأت َع غعٝ ْطب١جٜاعد سدٛ قٖٞٚ ٞيِٚ ايدٝاعد ايتٓعٛإٕ ق
اؿسب بنيٚ ،تطتكسٚ ح تعٗسَٜٗا اؿدٛٗ مبف١يٚ ايد٠ َٓر إٔ بدأت فهس،١ٝيٚاالْتفاع َٔ املسافل ايدٚ ِٝ اك ايتٓع١اؿادٚ
ذٛ انتطاب َٓاطل ْفٚ ا،٣ سطاب األخس٢ًدٖا عٚع سدٝضٛ اك ت١َٜٓر ايبداٚ  إذ ضعت نٌ َٓٗا،ٍٍ ضذاٚ ايدٖٙر
.٣ يف ايكازات األخسٚ أ٠َطتعُسات يف داخٌ ايكازٚ
ح اتطعٝاد خطس اؿسب سٜ اك اشد٣ أد،ٟدإ ايعطهسَٝٓٗا املٚ ٜٔادٝ مشٌ كتًف املٟ ايرًُٞز ايعٛاملالسغ إ ايتطٚ
.١ٜاالقتضادٚ ١ٜس ايبػس٥د َٔ اـطآٜرز مبصٜ  بدأٟ األَس اير،ػٌُ كتًف بكاع ايعاملْٝطاقٗا ي

657

جامعة الدول العربية واالتحاد االوروبي (عيوب آلية التصويت ونتائجها)

م.م .طارق کاکەرەش  /م.م .كاروان أورحمان إسماعيل

َٔ ٖٓا بدأت ايد ٍٚمبدتًف قازاتٗا تطع ٢اك اجياد ضبٌ يًتفاِٖ ايٛد ٟالجياد سًَ ٍٛكبٛي ١ملا بٗٓٝا َٔ تٓافظ ٚصساع تٛفس
عًٗٝا ٜٚالت اؿسب ٚؼفغ بٗٓٝا ْٛعاً َٔ ايتٛاشٕ املكب.ٍٛ
ٚنٛض ١ًٝيتشكٝل ٖر ٙايػا ،١ٜتبٓت ايد ٍٚعد ٠أضايٝب  َٔٚبٗٓٝا:
أٚال :ايًذ ٤ٛاك عكد املؤمتسات ايدٚي.١ٝ
ثاْٝاً :ايتشه ِٝايدٚي.ٞ
ثايجا  :ايًذإ ايدٚي.١ٝ
زابعاً :االؼادات ايدٚي ١ٝاالداز.١ٜ
 َٔٚثِ سسصت ايد ٍٚاي ّٛٝعً ٢اضتُساز ٚدٛد َٓعُات دٚيٚ ١ٝاقً ،١ُٝٝيتٓع ِٝايعالقات فُٝا ب ،ِٗٓٝيريو ضٛف ماٍٚ
َٔ خالٍ ٖر ٙايدزاض ١إ ْبشح يف نٝفْ ١ٝػ ٤ٛاؾاَع ١ايعسبٚ ١ٝاالؼاد االٚزٚب ٞيف املبشح األ ،ٍٚأَا يف املبشح ايجاْٞ
ْطًط ايغ ٤ٛعً ٢اثاز اي ١ٝايتضٜٛت يف املٓعُتني عً ٢فٌُ ايكسازات اييت تتدر فٗٝا.

اُٖ ١ٝايبشح:
تربش اَُٖٛ ١ٝعٛع ايدزاض ١ا ٚايبشح س ٍٛداَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد االٚزٚب( ٞعٛٝب آي ١ٝايتضٜٛت ْٚتا٥ذٗا دزاض١
َكازْ )١يف ايعدٜد َٔ االعتبازات ٚيف َكدَتٗا -:
طبٝع ١تهٖ ٜٔٛر ٙاملٓعُات ٚبٓٝاْٗا َٚد ٣تأثريٖا عً ٢ايعالقات ايدٚي.١ٝ
طبٝع ١ايتشٛالت اييت طسأت عً ٢املٓعُات ايدٚيَٓ ١ٝر اْػاٗ٥ا.
إ ايدزاض ١ضٛف تٗتِ مبا سككت٘ ٖر ٙاملٓعُات عً ٢ايضعٝد االقًٚ ُٞٝايدٚي َٔ ٞخالٍ اٖداف٘ َٚباد.٘٥

اغهاي ١ٝايبشح:
إ ته ٜٔٛاملٓعُات االقً ١ُٝٝتسنص عً ٢ؼكٝل ٚاضتباب االَٔ يف َٓطك ١دػسافَ ١ٝعٚ ١ٓٝاؽاذ ايكسازات ػا ٙايد ٍٚاالعغا٤
اييت ؽايف اٖداف املٓعُٚ ١االغهاي ١ٝاالضاض ٌٖ ،ٖٞ ١ٝاضتطاعت داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد األٚزٚب ٞبتشكٝل االٖداف
َٓ ٚع د ٍٚاألعغا َٔ ٤خسم املٝجامٖ ،را َٔ داْب  َٔٚداْب أخس ٌٖ ٣اضتطاعت املٓعُتني َٔ َعاؾَ ١ػهً ١آي١ٝ
ايتضٜٛت يف داخٌ املٓعَُٚ ١اٖ ٞأِٖ ْتا٥ر ايتضٜٛت؟

فسع ١ٝايبشح:
تٓطًل ايدزاض َٔ ١فسعَ ١ٝفادٖا إ ٖر ٙاملٓعُات متازع اعُاهلا ٚفل َؤضطات َهٚ ١ْٛتابع ١هلا سطب َٝجام املٓعُ،١
ٚايفسع ١ٝاالضاضٖ ٌٖ ١ٝر ٙاملٓعُات متازع اعُاهلا سطب ايدضتٛز ا ٚاملٝجام اّ ال.

َٓٗذ ١ٝايبشح:
قدٜبد َٔ ٚايضعب ٚألغساض ايبشح ٚايتشً ٌٝايعًُ ٞاعتُاد َٓٗر ٚاسد تك ّٛعًٗٝا ايدزاض ١يتػطٚ ١ٝؼً ٌٝناف ١ابعاد
ته ٜٔٛاملٓعُٚ ١ؼكٝل َا دا ٤ألدً٘ ،يرا مت إعتُاد عًَٓ ٢اٖر عدٜدَ ٠كدَتٗا املٓٗر ايتشً ٖٛٚ ًٞٝاسد املٓاٖر ايعًُ ١ٝيف
ايدزاضٜٚ ١ك ّٛعًٚ ٢صف ٚتعسٜف ٚته ٜٔٛاملٓعُات االقًٚ ١ُٝٝايعٛاٌَ اييت أدت اك تهٜٗٓٛا يٝضاز فُٝا بعد اك ؼًًٗٝا
ٚاجياد ايتفطريات هلا ،اعاف ١اك ذيو اعتُدت ايدزاض ١يف بعض دٛاْبٗا عً ٢املٓٗر ايتأزخيٚ ٞخاص ١يف دٛاْب تهٜٗٓٛا
ٚاالضباب اييت أدت اي٣تهٜٗٓٛا ،اعاف ١اك ذيو اعتُدت ايدزاض ١اٜغا عً ٢املٓٗر املكازٕ عٓد ايغسٚز ٠يف بٝإ اٚد٘ ايػب٘
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ٚاالختالف يهال املٓعُتني ا ٟداَع ١ايد ٍٚايعسبَ ١ٝع االؼاد االٚزٚبٚ ٞخاص ١يف َٛعٛع نٝف ١ٝاؽاذ ايكسازات ٚاٚد٘
ايتػاب٘ ٚاالختالف فُٝا بُٗٓٝا؟

خط ١ايبشح:
املكدَ١
املبشح ايتُٗٝدْ :ٟػ ٤ٛداَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد األٚزٚبٞ
املطًب األْ :ٍٚػأ ٠داَع ١ايد ٍٚايعسب١ٝ
املطًب ايجاْْ :ٞػأ ٠االؼاد األٚزٚبٞ
املبشح اال : ٍٚايعغ ١ٜٛيف داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد االٚزٚبٚ ٞآي ١ٝايتضٜٛت ف٘ٝ
املطًب اال : ٍٚايعغ ١ٜٛيف داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝآي ١ٝايتضٜٛت فٗٝا
املطًب ايجاْ : ٞايعغ ١ٜٛيف االؼاد االٚزبٚ ٞآي ١ٝايتضٜٛت فٗٝا
املبشح ايجاْ: ٞتاثري آي ١ٝايتضٜٛت يف داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد االٚزٚب ٞعً ٢عًُ٘
املطًب االْ : ٍٚتا٥ر اي ١ٝايتضٜٛت يف داَع ١ايد ٍٚايعسب١ٝ
املطًب ايجاْْ : ٞتا٥ر آي ١ٝايتضٜٛت يف االؼاد االٚزٚبٞ
اـامت١

املبشح ايتُٗٝدْ : ٟػ ٤ٛداَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد األٚزٚبٞ
بداْ ١ٜس ٣بإٔ َٔ ايغسٚز ٟإٔ ْتهًِ بػهٌ َٛدص س ٍٛنٝفْ ١ٝػ ٤ٛنٌ َٔ داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاآلؼاد األٚزٚب،ٞ
يريو ْبدأ بطسد تأزخي ٞعٔ نالً َٔ املٓعُتني.

املطًب األْ :ٍٚػأ٠داَع ١ايد ٍٚايعسب١ٝ
تعترب داَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝإسد ٣املٓعُات االقً ١ُٝٝاييت تغِ يف عغٜٛتٗا نافة ١ايةد ٍٚايعسبٝة .١ففة ٞعةاّ 1940
صسح ٚشٜس خازد ١ٝبسٜطاْٝا (أْت ْٞٛاٜدٕ) يف فًظ ايعُ ّٛايربٜطاْ ٞإٔ (ايعامل ايعسبة ٞقةد خطةا خطةٛات ععُٝة ١اك
األَاّ َٓر ْٗا ١ٜاؿسب األخري" ٠أ ٟاؿسب ايعامل ١ٝايجاْٚ ،"١ٝإ نجرياً َٔ املفهس ٜٔايعسب ٜسغب ٕٛيف إٔ حيكل ايػةعب
ايعسب ٞدزد َٔ ١ايتكازب ٜعٛي ٕٛعًَ ٢طاعدتٓا .إ َجٌ ٖرا ايٓدا ٤ايضادز َٔ أصدقآ٥ا ال ميهٔ إٔ ٜعٌ بال اضتذاب،١
ٚاْ٘ ٜبد ٚي َٔ ٞايطبٝع َٔٚ ٞايعدٍ إٔ تتكدّ ايعالقات ايجكافٚ ١ٝاالقتضادٚ ١ٜايطٝاض ١ٝبني ايبالد ايعسبٚ ،١ٝإ سهَٛة١
صاسب اؾالي َٔ ١داْبٗا ضٛف تكدّ َعْٛتٗا ايهاًَ ١أل ٟخط ١تتُتع بايتأٜٝد ايتاّ)(ٚ .)1يف ٖر ٙاألثٓا ٤اقةرتح ْةٛزٟ
ايطعٝد زٝ٥ظ ٚشزا ٤ايعسام سٍ ٦ٓٝر عً ٢بسٜطاْٝا بتكد ِٜايعةٚ ٕٛاملطةاعد ٠يتشكٝةل ايٛسةد ٠ايعسبٝةٚ ،١يهةٔ اؿهَٛة١
ايربٜطاْ ١ٝزفغت املكرتحٚ ،طًبت َٔ ْٛز ٟايطعٝد تكد ِٜأفهاز َٚكرتسات ددٜدٚ ٠قةدد ٠بةدالً َةٔ ذيةو يتعةرز،ٙ
فتكدّ ْٛز ٟايطعٝد مبرنست٘ املعسٚف ١ب (ايهتاب األشزم) اك ٚشٜس ايدٚي ١ايربٜطاْ ٞاملك ِٝيف ايكاٖس ،٠يف  /14نةإْٛ
ايجاْٚ 1943 /ٞتغُٔ َػسٚع٘ االقرتاسْ ٞكاطاً َجٌ:
_____________________________________________________________________________________________

( )1د .ضٗ ٌٝسطني ايفتال ،ٟٚايتٓع ِٝايدٚي ،ٞداز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ /األزدٕ ،2007 ،ظ .240
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م.م .طارق کاکەرەش  /م.م .كاروان أورحمان إسماعيل

 .1دعٌ ضٛزٜا ايهرب ٣دٚيٚ ١اسد ٠تغِ ضٛزٜا ٚيبٓإ ٚفًططني ٚغسم األزدٕ.
 .2اْػا ٤داَع ١عسب ١ٝتغِ ضٛزٜا ايهرب ٣املٛسدَ ٠ع ايعسام ٚأ ١ٜدٚي ١عسب ١ٝتسغب يف ذيو.
 .3اْػا ٤فًظ دا ِ٥يًذاَعٜ ١تٛك ايػؤ ٕٚاـازدٚ ١ٝايدفاع ٚاملايٚ ١ٝاملٛاصالت ٚمحا ١ٜسكٛم األقًٝات.
َٓ .4ح ايٛٗٝد اداز ٠ذات ١ٝعُٔ فًططني ٚيف املٓاطل اييت ٜػهً ٕٛفٗٝا أنجس ١ٜضهاْ.١ٝ
َٓ .5ح املٛازْ ١يف يبٓإ ٚععاً خاصًا مماثالً يٛععِٗ اير ٟنإ َعرتفاً ب٘ َٔ قبٌ ايدٚي ١ايعجُاْ.١ٝ

()2

ٚيكد أٜد ايٛشٜس ايربٜطاْ( ٞأْت ْٞٛاٜدٕ) املكرتسات اييت قدَٗا ْٛز ٟايطعٝدٚ ،ذيو َٔ خالٍ خطاب٘ أَاّ فًظ ايعُّٛ
ايربٜطاْ ٞيف  /24غباطٚ ، 1943 /مما دا ٤يف خطاب٘ (إ اؿه ١َٛايربٜطاْ ١ٝتٓعس بعني ايعطف اك نٌ سسن ١بني ايعسب
يتعصٜص ايٛسد ٠االقتضادٚ١ٜايجكافٚ ١ٝايطٝاض ١ٝبٚ ،ِٗٓٝيهٔ َٔ اؾً ٞإ اـط ٠ٛاألٚك يتشكٝل أَ ٟػسٚع جيب إٔ تأتٞ
َٔ داْب ايعسب أْفطِٗٚ ،اير ٟأعسف٘ اْ٘ مل ٜٛعع ست ٢اآلٕ َجٌ ٖرا املػسٚع ايرٜٓ ٟاٍ قبٛالً عاَاً).

()3

ٚعً ٢ع ٤ٛذيو بدأ يف َضس ؼسى ضٝاض ٞس ٍٛذيو املٛعةٛع يف َ /31ةاٜظ ،1943 /سٝةح أعًةٔ ٚشٜةس ايعةدٍ
املضسَ ٟا( -: ًٜٞأْ٘ جيدز باؿهَٛات ايعسب ١ٝايسمس ١ٝإٔ تتٓاٖ ٍٚرا املٛعٛع بػهٌ ددٚ ٟإٔ تعٌُ اؿه ١َٛاملضس ١ٜعً٢
اضت طالع زأٖ ٟر ٙاؿهَٛات يف طسٜل تٓفٝر َػسٚع اؾاَعٚ ،١إٔ تدعٛا بعد ذيو اك َؤمتس ٜعكد يف ايكاٖسٜ ٠بةت يف ٖةرا
األَس بضٛزْٗ ٠ا ١ٝ٥بعد تٛسٝد املػازٜع اييت تتكدّ بٗةا اؿهَٛةات ايعسبٝةْٚ . )4()١تٝذة ١هلةر ٙايتطةٛزات بةادزت اؿهَٛة١

فٛدٗت دع ٠ٛاك ايد ٍٚايعسبٚ ،١ٝذيو إلدساَ ٤ػاٚزات سْ ٍٛكاط اييت تتفل عًٗٝا ايد ٍٚاملعٓٚ ،١ٝذيو يه ٞتته ٕٛآي١ٝ
يًتعا ٕٚايعسبٚ ،ٞمتدض عٔ ٖر ٙايدع ٠ٛاملضس ١ٜعكد ادتُاع يف األضهٓدز ١ٜعاّ  ،1944سغس ذيو االدتُاع َٓةدٚبٕٛ
عٔ فُٛع َٔ ١ايد ٍٚايعسب( ٖٞٚ ١ٝايعسام َٚضةس ٚضةٛزٜا ٚيبٓةإ ٚغةسم األزدٕ ٚاملًُهة ١ايعسبٝة ١ايطةعٛدٚ ١ٜاية،)ُٔٝ
باالعاف ١اك سغٛز ممجٌ عٔ فًططني يريو االدتُاعْٚ ،تر عٔ االدتُاع االتفام ٚايتٛقٝع عًة ٢بسٚتٛنة ٍٛاألضةهٓدز،١ٜ
اير ٟاست ٣ٛاملبادئ األضاض ١ٝاييت قاَت عًٗٝا اؾاَع ١ايعسبٚ ١ٝأدٗصتٗا ٚٚظا٥فٗا.

()5

اْعكد يف ايكاٖسَ ٠ؤمتس عِ ممجًني عٔ ايد ٍٚايعسب ١ٝاملٛقعني عً ٢بسٚتٛن ٍٛاألضهٓدز ١ٜيًذاَع ١ايعسبٚ ،١ٝذيو يف غةٗس
آذاز (َازع) ٚ ، 1945بعد ادخاٍ بعض ايتعدٜالت عً ٢ايربٚتٛن ٍٛاملرنٛز ،أعًٔ املػةازن ٕٛيف املةؤمتسٚ ،يف  22آذاز/
 1945تأضٝظ داَع ١ايد ٍٚايعسب َٔ ١ٝقبٌ ايد ٍٚايطبع املؤضط ١هلاٚ ،مت ايتٛقٝع عًَٝ ٢جاقٗاٚ .املٝجام ٜته َٔ ٕٛعػسٜٔ
َادٜٚ ٠تغُٔ ثالثَ ١السل:
املًشل األ ٍٚخاظ بفًططنيٚ ،ايجاْ ٞخاظ بايتعاَ ٕٚع ايبالد ايعسب ١ٝغري املػرتن ١يف اؾاَعٚ ،١ايجايح خيتط بتعٝني أَني

عاّ يًذاَعٚ ،)6(١اعترب املٝجام ْافر املفع ٍٛيف َ /11اٜظ.)7(1945 /

_____________________________________________________________________________________________

(ْٛ )2ز ٟايطعٝد ،اضتكالٍ ايعسب ٚٚسدتَِٗ ،رنس ٠يف ايكغ ١ٝايعسبَ ،١ٝطبع ١اؿه ،١َٛبػداد ،1943 ،ظ .21-20
( )3أمحد ايػكري ،ٟاؾاَع ١ايعسب ،١ٝنٝف ته ٕٛداَعٚ ١نٝف تضبح عسب ،١ٝداز بٛضالَ ،١تْٛظ ،1979 ،ظ .31-30
( )4د .فدس ٟزغٝد املٗٓا ٚد.صالح ٜاضني داٚد ،املٓعُات ايدٚي ،١ٝداز ايهتب يًطباعٚ ١ايٓػس ،داَع ١املٛصٌ ،بد ٕٚضٓ ١طبع ،ظ.110
( )5د .عبداهلل عً ٞعب ٛضًطإ ،املٓعُات ايدٚي ،١ٝاألسهاّ ايعاَٚ ١أِٖ املٓعُات ايعاملٚ ١ٝاالقًٚ ١ُٝٝاملتدضضَ ،١طبع ١داَع ١دٖٛى،2011 ،
ظ.305
( )6د .ق ُد اذجمرٚب ،ايتٓع ِٝايدٚي ،ٞايٓعسٚ ١ٜاملٓعُات ايعاملٚ ١ٝاالقًٚ ١ُٝٝاملتدضضَٓ ،١ػٛزات اؿً ي اؿكٛق ،١ٝبريٚت ،ط  ،2006 ،8ظ
.372
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ٚبعد اضتكالٍ ايد ٍٚايعسب ١ٝاالخسٚ ٣اْغُاَِٗ اك اؾاَع ،١أصبح عدد ايد ٍٚاألعغةاٚ 22 ٤بةريو تهْٛةت َٓعُة١

اقً ١ُٝٝعسبَٚ ، )8(١ٝكسٖا ايكاٖس ٠يف َضسٚ .قد تعكد قُُٗا ٚادتُاعاتٗا عًَ ٢طت ٣ٛعدد َٔ اذجمايظ ايٛشزاٚ ١ٜادتُاعةات

أخس ٣يف َٛاقع أخس.)9(٣

املطًب ايجاْْ :ٞػأ ٠االؼاد األٚزٚبٞ
االؼاد األٚزٚب ٞعباز ٠عٔ فُٛع َٔ ١ايد ٍٚاألٚزٚب ١ٝاييت تًتصّ ايطع ٞاك ؼكٝل ٚسد ٠اقتضادٚ ١ٜتهاَةٌ ضٝاضةٚ ٞثٝةل،

ٚنإ االؼاد ٜعسف ضابكاً باضِ اذجمُٛع ١األٚزٚب.)10(١ٝ

بعد نٛازخ اؿسبني ايعاملٝتني ٚكسداتٗا ،اشدادت بػد ٠عسٚزات تأضٝظ ٚسد ٠أٚزٚب ١ٝداَع ١يدٚهلاٚ ،تدفعِٗ ايسغب ١يف
اعاد ٠ايبٓا ٤بني د ٍٚأٚزٚبا ٚشزع ايجك ١فُٝا بٗٓٝا َٔٚ ،أدٌ ايكغا ٤عً ٢استُاٍ ٚقٛع سسب غةاًَ ١أخةس ،٣فةأدٖ ٣ةرا
ايػعٛز يف املسسً ١األٚك اك تهَٓ ٜٔٛعُات اقً ١ُٝٝتعا ،١ْٝٚفُجالً يف ٚ 1948 /3 /17قّعةت اْهًةرتا ٚفسْطةا ٚبًذٝهةا
ٖٛٚيٓدا ٚيٛنطُبٛزىَ ،عاٖد ٠بسٚنطٌ ،اييت ْضت عً ٢تعا ٕٚتًو ايد ٍٚيف اذجماالت االقتضادٚ ١ٜاالدتُاعٝةٚ ١ايجكافٝة١
ٚايعطهسٚ ،١ٜيهٔ ناْت ايٓاس ١ٝايعطهس ٖٞ ١ٜايضف ١ايبازشٚ ٠املُٗ ١يف املعاٖد ٠املرنٛزٚ .٠بتػةذٝع َةٔ ٚاغةٓطٔ تٛضةع
ْطام تعاٖ ٕٚةر ٙايةد ٍٚفٓػةأت ( املٓعُة ١األٚزٚبٝة ١يًتعةا ٕٚاالقتضةاد )ٟيف ٚ .1948 /4 /16خػةٝت َةٔ ايٓفةٛذ

ايطٛفٝيت(.)11

ٚيف املسسً ١ايجاْ ١ٝظٗست ْصعات ٚزغبات اؼاد ١ٜيد ٣ضت د ٍٚأٚزٚب ٖٞٚ ١ٝنٌ َٔ (أملاْٝا ٚفسْطا ٚاٜطايٝةا ٚبًذٝهةا
ٖٛٚيٓدا ٚيٛنطُبٛزى)ٖٚ ،ر ٙايٓصعات ٚايسغبات ايساَ ١ٝاك تٛسٝد أٚزٚبا ايػسب ١ٝضٝاضٝاً ،ناْت ايطبب ايسٝ٥ظ يف الةاح
بعض ايتٓعُٝات ايػري ايطٝاض ١ٝيف قاز ٠أٚزٚباٚ.بعد ذيو سدثت قاٚالت عد ٠يف ٖرا ايػإٔ ،فف 9 ٞأٜاز 1950دعا ٚشٜس
خازد ١ٝفسْطا زٚبري غَٛإ إك تأضٝظ إطاز أٚزبَ ٞػرتى إلداز ٠ايفشِ ٚايضًب باعتبازُٖا َضدز ٜٔأضاضةٝني يًٓةصاع أٚ
ايبٓا ٤عً ٢سد ضٛا ،٤فهاْت َعاٖةد ٠بةازٜظ يف ْٝ 18طةإ  1951ايةيت أْػةأت "اذجمُٛعة ١األٚزبٝة ١يًفشةِ ٚايضةًب"
.)European Coal And Steel Community( ECSCمبػازن ١فسْطا ٚأملاْٝا ٚبًذٝها ٖٛٚيٓدا ٚيٛنطُبٛزز
ٚإٜطايٝا

(. (12

ثِ تأضطت مبٛدب َعاٖد ٠زَٚا يًعاّ  1957اذجمُٛعة ١االقتضةاد ١ٜاألٚزٚبٝةEuropean Economic ( EEC ١
ٚ ،)Communityاذجمُٛعةة ١األٚزٚبٝةة ١يًطاقةة ١ايرزٜةةEuropean Atomic Energy ( EURATOM ١
ٚ ،)Communityطبكت يف  /1ناْ ٕٛايجاْ.)13( 1958 /ٞ

( )7د .خً ٌٝاؿدٜج ،ٞايٛضٝط يف ايتٓع ِٝايدٚيٚ ،ٞشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ،ٞبػداد ،ايعسام .1991 ،ظ .353
( )8املٛقع االيهرت ْٞٚؾاَع ١ايد ٍٚايعسبhttp://www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspx ١ٝ
(َ )9سفت زمشا ،ٟٚداَع ١ايد ٍٚايعسب ،١ٝسكٛم االْطإ املعاٜري ٚاآليٝات( ،دي ٌٝإزغادَ ،)ٟسنص ايكاٖس ٠يدزاضات سكٛم االْطإ ،ايكاٖس،٠
 ،2015ظ .9
( )10د .قُد ضعٝد ايًشاَّٛ ،ضٛع ١دٚ ٍٚأقاي ِٝايعاملَٓ ،عُات ٚاتفاقات ٚأقاي ،ِٝداز ْٛبًٝظ ،بريٚت ،2009 ،ظ .103
( )11د .قُد اذجمرٚبَ ،ضدز ضابل ،ظ .517
( )12أَ ١ٓٝداد ،االؼاد األٚزٚب َٔ ٞاتفاق ١ٝايفشِ ٚايضًب اك اتفاق ١ٝيػب ،١ْٛايبشح َٓػٛز عً ٢املٛقع األيهرتَ ْٞٚضسع:
http://www.masress.com/egynews/43955
( )13د .عبداهلل عً ٢عبَ ،ٛضدز ضابل ،ظ .345
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ٚبايسغِ َٔ نٌ ايعكبات اييت ٚادٗت َطري ٠ايٛسد ٠األٚزٚب ،١ٝاال اْٗا خطت عدداً َٔ اـطٛات املُٗة ١عًة ٢طسٜةل
ٖر ٙاملطريَ ،٠جٌ :دَر اؾُاعات األٚزٚب ١ٝايجالخ املرنٛز ٠يف مجاعٚ ١اسد ،٠مبٛدب اتفاقٝة ١ايةدَر املٛقعة ١يف ْٝ 8طةإ
ٚ ،1965اييت دخًت سٝص ايتٓفٝر اعتبازاً َٔ ٚ ،1967 /7 /1ايتٛصٌ اك سٌ ٚضط ملػهالت االصالح املؤضطةٜ ٞتةٝح
قدزاً َٔ ايتٛاشٕ بني اذجمًظ ٚاملفٛع( ١ٝتط ١ٜٛيٛنطُبٛزى اييت أقست َبدأ ايتضٜٛت باالمجاع داخٌ اذجمًظ يف األَةٛز ايةيت
متظ َضاحل عًٝا)ٚ ،بدا ١ٜتطبٝل االؼاد ايهُسن ٞاعتبازاً َٔ .1968 /7 /1

ٚقد غٗدت َطري ٠ايٛسد ٠األٚزٚب ١ٝخالٍ ايفرت( 1969 - 1958 ٠اؿكب ١ايدٜػٛي )١ٝساي ١اْطالم َٔ )14(.أدٌ سطِ

املػهً ١اـاص ١بتٛضٝع االطاز اؾػسايف يٓػاط ٚعغ ١ٜٛاؾُاع ١األٚزٚبْ ،١ٝاقػت ايد ٍٚاألعغاٖ ٤را األَس يف قُ ١الٖةاٟ
 ٚقسزت ملضًش ١ايتٛضع ٚفتح باب املفاٚعات فُٝا ٜتعًل بدخ ٍٛأعغا ٤دددٚ ،مت ذيو مبٛافك ١فسْطا ٚعً ٘ٝبدأت بايفعٌ،
املفاٚعات بني اؾُاعٚ ١نٌ َٔ بسٜطاْٝا ٚاٜسيٓدا ٚايدمنازى ٚايٓسٜٚر ٚمت ايتٛصٌ اك االتفام ٚايتٛقٝع عًَ ٢عاٖد ٠االْغُاّ
يف بسٚنطٌ يف ناْ ٕٛايجاْ ٞعاّ  ، 1972االّ إ ايػعب ايٓسٚجي ٞزفض ايتضدٜل عًَ ٢عاٖد ٠االْغُاّ مبٛدةب االضةتفتا٤
اير ٟمت فٗٝا هلرا ايػسضٚ ،بريو اصبشت ايد ٍٚاألعغا ٤يف اؾُاع ١األٚزٚب ١ٝتطع د.)15(ٍٚ

فتكدَت د ٍٚأٚزٚب ١ٝأخس ٣بطًبات االْغُاَّ ،جٌ ايْٛٝإ عاّ ٚ 1975اضباْٝا ٚايربتػةاٍ عةاّ ٚ ،1977بعةد تػةٝري
األْعُ ١ايطٝاض ١ٝيف ٖر ٙايدٚ ٍٚاْتكاهلا اك ايدميكساط ١ٝايػسب ،١ٝأصبشت ايْٛٝإ ايعغة ٛايعاغةس يف ايعةاّ ٚ 1981اضةباْٝا

ٚايربتػاٍ ايعغ ٛاؿاد ٟعػس ٚايجاْ ٞعػس ٚذيو يف سصٜسإ ٚ .)16(1985بعد تٛسٝد املاْٝا ايػسقَ ١ٝع املاْٝا ايػسب ١ٝيف /3

 1990 /10أصبشت املاْٝا ايػسق ١ٝدص٤اً َٔ االؼاد األٚزٚب. )17(ٞ

إٔ اؿدخ األ نرب يف تأزٜذ ايتٓع ِٝايكاز ،ٟايساَ ٞاك تٛسٝد د ٍٚأٚزٚبا ٖٛ ،اْػا( ٤االؼاد األٚزٚب ،)ٞاير ٟمت ايتٛقٝع
عً ٘ٝيف  /7غباط 1992 /يف َعاٖدَ ٠اضرتخيت ( )Maastricht Treatyيف ٖٛيٓدا ٚدخًت سٝص ايتٓفٝر يف األَ ٍٚةٔ
تػس ٜٔايجاْٚ 1993 /ٞأعطت يًذُاع ١األٚزٚب ١ٝامسٗا اؾدٜدٚ ،اعتربت َٔ أِٖ االتفاقٝات األٚزٚب ،١ٝبطبب َادعت اي٘ٝ
َٔ ٚسد ٠ضٝاضٚ ١ٝاقتضاد ١ٜأٚزٚبٚ ،١ٝتٛضعٗا يف َفٗ ّٛايٛسد ٠ايطٝاض ١ٝعٔ ايطٛم األٚزٚبٝة ١ايةر ٟنةإ َٛدةٛداً َةٔ

قبٌ(. )18ع ًُاً بإٔ نٌ َٔ بسٜطاْٝا ٚايدامنازى ٚايطٜٛد ظًت تبدْٛ ٟعاً َٔ ايتشفغ ٚباألخط فُٝةا ٜتعًةل بتٛسٝةد ايعًُة١
األٚزٚب ١ٝاٍ(ٜٛز.)19()ٚ

ٚاد٘ االؼاد األٚزٚب ٞيف َطريت٘ عدداً َٔ ايتشدٜات اييت ناْت ؼتاز اك َصٜد َٔ ايبشح ،فٛفل َعاٖةدَ" ٠اضةرتخيت"
ناْت عً ٢ايد ٍٚاألٚزٚب ١ٝادساَ ٤سادع ١يبشح ايتشدٜات ٚايٓعس يف الاح ايٛضا ٌ٥يصٜاد ٠فاعًٝتٗا ٚؼطني أدا ٤املؤضطات
األٚزٚب ،١ٝيريو غهًت فُٛع ١باضِ فُٛع ١اْعهةاع ( )Reflectio Groupيف سصٜةسإ  .1995فكةدَت اذجمُٛعة١
تكسٜسٖا بعد اضتطالع زأ ٟاملفٛعٚ ١ٝايربملإ ف ،٘ٝاك اذجمًظ األٚزٚب ٞيف ناْ ٕٛاأل ٍٚعاّ ٚ .1995أسٝةٌ اك َةؤمتس بةني
_____________________________________________________________________________________________

( ) 14د .سطٔ ْافع ،١االؼاد األٚزٚبٚ ٞايدزٚع املطتفاد ٠عسبٝاًَ ،سنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝبريٚت ،يبٓإ ،2004 ،ظ .152
( )15دٛاع سطٔ ،طبٝع ١االؼاد األٚزٚب ،ٞداز املعسف ،١بريٚت ،يبٓإ ،2010 ،ظ .97
(ٚ( )16بريو تػريغهٌ ايعًِ ٚأصبح عدد ايٓذُات عً ٢ايعًِ االؼاد األٚزٚب ٞاثٓتا عػس لُ.)١
( )17د .عبدايهس ِٜعًٛإ ،ايٛضٝط يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاَّ ،ضدز ضابل ،ظ .195 - 194
( )18د .امحد ضعٝد ْٛفٌ ،االؼاد األٚزٚب ٞيف َطًع األيف ١ٝايجايج :١ايٛاقع ٚايتشدٜات ،املٛقع األيهرت ْٞٚداَع ١ايريَٛى ،ايسابط:
.pdfاالؼاد%20األٚزٚبfaculty.yu.edu.jo/ANufal/Lists/.../83/ٞ
( )19د ٕٛبٓٝدز ٚضامي ٕٛأغسٚٚد ،تسمج ١خايد غسٜب عً ،ٞاالؼاد األٚزٚبَ ،ٞؤضطٖٓ ١دا ٟٚيًتعًٚ ِٝايجكافَ ،١ضس ،2015 ،ظ .69
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اؿهَٛات يف آذاز  ، 1996سٝح ْٛقػت ايتعةدٜالت يف دًطةات َتعاقبة ١اك إٔ مت ايتٛصةٌ التفةام بػةأْٗا يف سصٜةسإ

ٚ ، 1997عًٚ ٘ٝقعت ايد ٍٚاألعغا ٤يف االؼاد األٚزٚب ٞعًَ( ٢عاٖد ٠أَطرتداّ)( )20يف ٚ 1997 /10 /2دخًةت سٝةص
ايتٓفٝر يف .)21(1999 /5 /1

ٚاي ّٛٝبعد تٛضٝع ْطام االؼاد ٚاْغُاّ ايهجري َٔ ايد ٍٚاألٚزٚب ١ٝاي ٘ٝبًؼ عدد ايد ٍٚاألعغا ٤فٝة٘ اك  28دٚية.)22(١

ٜٛٚاد٘ االؼاد األٚزٚب ٞاالٕ َػانٌ سادَ ،٠جٌ أشَ ١ايد ٕٜٛايطٝاد ١ٜيًعدٜد َٔ ايد( ٍٚالضُٝا ايْٛٝإ) ،نُةا إ االؼةاد
تًك ٢عسب ١غدٜد ٠بتضٜٛت اؾُٗٛز ايربٜطاْ ٞعً ٢قساز خسٚز بسٜطاْٝا َٔ االؼاد األٚزٚب ٞيف ضابك ٖٞ ١األٚك َٔ ْٛعٗةا
َٓر تأضٝظ االؼاد.

املبشح األ : ٍٚايعغ ١ٜٛيف اؾاَع ١د ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد األٚزٚبٚ ٞآي ١ٝايتضٜٛت فٗٝا
يهْ ٞه ٕٛعً ٢عًِ بأْٛاع ايعغٚ ١ٜٛغسٚط قب ٍٛايعغ ٛيف داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد األٚزٚبٚ ٞنٝف ١ٝآي ١ٝايتضٜٛت
يف املٓعُتنيْ ،كطِ ٖرا املبشح اك َطًبني ٚذيو عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

املطًب األ :ٍٚايعغ ١ٜٛيف داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝآي ١ٝايتضٜٛت فٗٝا
 -1ايعغ ١ٜٛيف داَع ١ايد ٍٚايعسب:١ٝسددت املاد ٠األٚك َٔ َٝجام داَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝايعغ ١ٜٛفٗٝا بكٛهلا( :تتةأيف
داَع ١ايد ٍٚايعسب َٔ ١ٝايد ٍٚايعسب ١ٝاملطتكًٚ ١املٛقع ١عًٖ ٢را املٝجامٚ ،يًد ٍٚايعسب ١ٝاالخس ٣املطتكً ١اؿل إٔ تٓغِ اك
اؾاَع ،١فاذا زغبت يف االْغُاّ قدَت طًباً بريو ٜٛدع يد ٣األَاْ ١ايعاَ ١ايداٜٚ ١ُ٥عةسض عًة ٢اذجمًةظ يف أ ٍٚادتُةاع

ٜعكد بعد تكد ِٜايطًب)( َٔ . )23خالٍ ذيو ٜتبني إٔ ايعغ ١ٜٛيف داَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝتٓكطِ اك :عغة ١ٜٛأصةًٚ ١ٝعغة١ٜٛ
باالْغُاّٚ ،عغ ١ٜٛاملساقب.١
أٚالً :ايعغ ١ٜٛاألصًٜ،١ٝعترب األعغا ٤املٛقع ٕٛعًَٝ ٢جام اْػا ٤داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاير ٜٔاغرتنٛا يف َٓاقػاتٗا
ٚادتُاعاتٗا ايتشغري ١ٜاييت ْتذت عٓٗا ْػ ٤ٛاؾاَع ١ايعسب ،١ٝأعغا ٤أصًٝني َؤضطني يًذاَع ٖٞٚ ،١نٌ َٔ ايعسام َٚضس

ٚضٛزٜا ٚيبٓإ ٚاالزدٕ ٚايطعٛدٚ ١ٜاي .)24(ُٔٝفٗر ٙايد ٍٚسغست َؤمتس األضهٓدز ١ٜيعاّ ٚٚ 1944قعت نٌ َٔ
بسٚتٛن ٍٛاألضهٓدزَٚ ١ٜؤمتس ايكاٖس ٠عاّ ٚ 1945بايٓٗاٚ ١ٜقعت عًَٝ ٢جام داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝصادقت عً.٘ٝ

_____________________________________________________________________________________________

( )20تغُٓت َعاٖد ٠أَطرتداّ تطٜٛس أضظ املٛاطٓ ١األٚزٚبٚ ١ٝتعصٜص ايسابط ١بٗٓٝا ٚبني املٛاطٓ ١ايٛطٓٚ ،١ٝنريو دس ٣تٛضٝع ْطام ايتعا ٕٚيف
ايطٝاض ١اـازد َٔ ١ٝاؾاْبني االقتضادٚ ٟايطٝاضٚ ٞتغُٓت خًل َٓضب املُجٌ األعً ٢يطٝاض ١اـازدٚ ١ٝاألَٓ ١ٝاملػرتن ١يالؼادٚ ،عصشت
َٔ صالسٝات ايربملإ األٚزٚب ٞيف عًُ ١ٝاؽاذ ايكسازات عٔ طسٜل تٛضٝع (ادسا ٤املػازنٚ ،)١دس ٣تطٜٛس املفٛعٚ ١ٝتأنٝد دٚز قهُ ١ايعدٍ
يف أَٛز تتعًل باؿكٛم األضاض.١ٝ
( )21دٛاع سطَٔ ،ضدز ضابل ،ظ .113 - 112
( )22تعسٜف اإلؼاد األٚزبٚ ٢ايد ٍٚاملٛقع ١عً ٢اتفاق ١ٝايػٓذٔ،املٛقع األيهرت ،Multi Purpose:ْٞٚعً٢
ايسابطhttp://www.stayineurope.info/eunion/:

( )23املاد ٠األٚك َٔ َٝجام داَع ١ايد ٍٚايعسب.١ٝ

( )24د .قُد اذجمرٚبَ ،ضدز ضابل ،ظ .327
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ثاْٝاً :ايعغ ١ٜٛباالْغُاّ ،يكد ْضت املاد ٠األٚك عً ٢املٛافك ١عً ٢اْغُاّ نٌ دٚية ١عسبٝة ١تسغةب يف عغة ١ٜٛاؾاَعة١
ايعسبٚ ،١ٝسٝح مل تهٔ االغًب ١ٝعٓد ْػ ٤ٛاؾاَع ١ايعسبَ ١ٝطتكً .١فًرا مل تٛقع أنجس ايد ٍٚايعسب ١ٝعً ٢املٝجةام اْةراى يعةدّ
اضتكالهلا ٚاْغُت ايٗٝا بعد قٝاّ اؾاَع ١يف فرتات كتًفٖٚ .١را ايتُٝٝص ايػهً ٞبني األعغا ٤املؤضطني ٚغريِٖ الترتتب عً٘ٝ
أ ١ٜآثاز دٖٛس ١ٜبايٓطب ١يالَتٝاشات ٚااليتصاَات يألعغا.)25(٤

ثايجاً :ايعغ ٛاملساقب،سٝح اْ٘ طبكاً يًُاد ٠جيٛش يًد ٍٚاألخسٚ ٣اييت ال ٜٓطبل عًٗٝا غةسٚط املةاد ٠إٔ تػةرتى يف أْػةط١

اؾاَع ١املدتًف ١نبعض ايًذإ  ...بضف ١عغَ ٛساقب.
ٚاملالسغ يف غسٚط ايعغ ،١ٜٛإٔ املٝجام سدد االْتُا ٤يًد ٍٚاملطتكً ١فكط ،اال اْ٘ عً ٢أزض ايٛاقةع أصةدز فًةظ اؾاَعة١

قسازاً عاّ  ،1952اعترب املٓدٚب ايفًططٝين َٓدٚباً عٔ دٚي ١فًططني بدالً َٔ نَٓ ْ٘ٛدٚباً عٔ عسب فًططني(.)26

ٚاضتُس ٖرا األَس ست ٢عاّ  1964سُٓٝا اعرتف َؤمتس ايكُ ١ايعسب ٞاأل ،ٍٚاير ٟعكد بايكاٖس ٠مبٓعُ ١ايتشسٜس ايفًطط١ٝٓٝ
اييت اْػأت عاّ  1963ممجالً يًػعب ايفًططٝينٚ ،اعترب اذجمًظ زٝ٥ظ املٓعُ ١ممجالً يفًططني يد ٣اؾاَعٚ .١بعد األستالٍ
اإلضسا ًٞٝ٥يفًططني ثاز خالف قاْ ْٞٛس ٍٛعغٜٛتٗا يف اؾاَع ١ايعسب ١ٝيف عاّ ٚ .1973بعد اؿسب  1973اعرتف املًٛى
ٚايسؤضا ٤ايعسب اذجمتُع ٕٛيف َؤمتس دازايبٝغا ٤يف املػسب مبٓعُ ١ايتشسٜس ايفًطط ١ٝٓٝيٝظ فكط يف اؾاَع ١ايعسبٚ ،١ٝامنا يف
األَِ املتشد ٠عً ٢ايضعٝد ايدٚي.ٞ
ٚيف عاّ ٚ 1976بٓا ٤عً ٢اقرتاح َضس ٟأصبشت َٓعُ ١ايتشسٜس عغٛاً ناٌَ ايعغٚ ،١ٜٛهلا ممجٌ يف فًظ اؾاَعَٔٚ ١

سك٘ إٔ ٜضٛت يف نٌ ايكغاٜا اييت ٜٓاقػٗا اذجمًظ(.)27

 -2ايتضٜٛت يف داَع ١ايد ٍٚايعسب١ٝ
يكد ْعِ َ ٝجام داَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝسٝجٚ ١ٝنٝف ١ٝايتضٜٛت .سٝح أغازت املاد ٠ايجايجَٝ َٔ ١جاقٗا اك املطاٚا ٠بني األعغةا٤
يف اذجمًظ ،سٝح ٜه ٕٛيهٌ دٚي ١صٛت ٚاسد َُٗا نإ عدد ممجًٗٝا(ٚ ،)28بػض ايٓعس عٔ َطاس ١ايدٚيةٚ ١عةدد ضةهاْٗا

ٚقٛتٗا ايعطهس ١ٜأ ٚاالقتضادٚ )29(١ٜتضدز ايكسازات َٔ قبٌ فًظ داَعة ١ايةد ٍٚايعسبٝة ١باألنجسٜة ١أ ٚباالمجةاعٚ ،ذيةو
سطب املاد َٔ )16( ٚ )7( ٠املٝجام.
سٝح تٓط املاد ٠ايطابع َٔ ١املٝجام عًَ( :٢ا ٜكسز ٙاذجمًظ باالمجاع ٜهًَ ٕٛصَاً ؾُٝع ايد ٍٚاملػةرتن ١يف اؾاَعةَٚ ،١ةا

ٜكسز ٙاذجمًظ باألنجسٜ ١ٜهًَ ٕٛصَاً ملٔ ٜكبً٘)(ٚ .)30بعباز ٠أخس ٣باَهإ أ ٟعغ َٔ ٛأعغا ٤اؾاَع ١ايعسبٝة ١إٔ حية ٍٛدٕٚ

_____________________________________________________________________________________________

( )25د .خً ٌٝسدٜجَ ،ٞضدز ضابل ،ظ .354

( )26د .فدس ٟزغٝد املٗٓاَ ،ضدز ضابل ،ظ .133

( )27داَع ١ايد ٍٚايعسب ،١ٝعح َٓػٛز عً ٢املٛقع األيهرت .Austro Arab News ْٞٚايسابط :
http://www.aymanwahdan.at/seite/themen/Gesetz/AL.html
(ْ )28ط املاد ٠ايجايجَٝ َٔ ١جام داَع ١ايد ٍٚايعسبٜ( .١ٝه ٕٛيًذاَع ١فًظ ٜتأيف َٔ ممجً ٞايد ٍٚاملػرتن ١يف اؾاَعٜ ٚ ،١ه ٕٛيهٌ َٓٗا
صٛت ٚاسد َُٗا ٜهٔ عدد ممجًٗٝا.) ...

( )29د.عبداهلل عً ٞعبَ ،ٛضدز ضابل ،ظ .326
( )30املاد ٠ايطابعَٝ َٔ ١جام داَع ١ايد ٍٚايعسب.١ٝ
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ضسٜإ قسازاتٗا عًٚ ،٘ٝذيو مبعازعت٘ هلا  ٖٛٚيف ساي ١املعازع ١نُا ي ٛنإ ممٓٛساً ي٘ سل ايٓكض عًة ٢أ ٟقةساز ال ٜسٜةد إٔ

ًٜتصّ ب٘(.)31

زغِ ٚدٛد ْط املاد ٠ايطابع ١بعدّ ايصاَ ١ٝايكسازات ،إالّ يًد ٍٚاييت تكبًٗا يف ساي ١صدٚز ايكساز باألنجسٚ ،١ٜيهٔ مبٛدب
ْط املاد ٠ايطادض ١عػس ،لد بأْ٘ يف بعض اؿةاالت تضةدز ايكةسازات باألنجسٜةٚ ،١تهة ٕٛيف ْفةظ ايٛقةت ًَصَة ١ؾُٝةع
األعغا َٔٚ ،٤تًو اؿاالت ،ساالت غؤ ٕٚاملٛظفني ٚاقساز َٝصاْ ١ٝاؾاَعٚٚ ١عع ْعاّ ايداخً ٞيهٌ َٔ اذجمًةظ ٚايًذةإ

ٚاألَاْ ١ايعآَٖٚ .)32(١اى ْٛع اخس َٔ ايتضٜٛت  ٖٞٚاألغًب ١ٝاملٛصٛف ١سطب املاد )19( ٠جيٛش مبٛافك ١ثًج ٞد ٍٚاؾاَعة١
تعد ٌٜاملٝجامٚ .يًدٚي ١اييت ال تكبٌ ايتعد ٌٜإٔ تٓطشب عٓد تٓفٝر ،ٙد ٕٚايتكٝد بأسهاّ املَادَّ ٠ايطابك.)33()١

املطًب ايجاْ : ٞايعغ ١ٜٛيف االؼاد االٚزبٚ ٞآي ١ٝايتضٜٛت فٗٝا
 -1ايعغ ١ٜٛيف االؼاد األٚزٚب :ٞاالْغُاّ اك اؾُاع ١األٚزٚب ١ٝعًَُ ١ٝفتٛس ١أَةاّ ايةد ٍٚاألٚزٚبٝة ١ايةيت تهةٕٛ
َطتعد ٠يًتٛقٝع عً ٢املعاٖدات ايتأضٝط ١ٝالْػا ٤االؼاد األٚزٚبٚ ٞايةيت تكبةٌ بتطبٝةل ايكةاْ ٕٛاألٚزٚبة ٞبأنًُة٘ٚ .ذيةو
مبٛدب املاد /58 ٠فَ َٔ 1عاٖد ٠زَٚا يف  2004اييت تٓط عً ٢دٛاش اْغُاّ أ ١ٜدٚية ١أٚزٚبٝة ١اك االؼةاد األٚزٚبة،ٞ
ٜٚه ٕٛاالؼاد َفتٛساً ؾُٝع ايد ٍٚاألٚزٚب ،١ٝاييت ؼرتّ ٚتؤَٔ بايك ِٝاييت ٜك ّٛاالؼاد أضاضاً عًٗٝا ٖٞٚ ،اسةرتاّ ايهساَة١
االْطاْٚ ١ٝاؿسٚ ١ٜايدميكساطٚ ١ٝاملطاٚاٚ ٠ضٝاد ٠ايكةاْٚ ٕٛاسةرتاّ سكةٛم االْطةإ ٚعةُإ سكةٛم األقًٝةات ٚاملهْٛةات
ٚايتعددٚ ١ٜعدّ ايتُٝص ايعٓضسٚ ٟاملطاٚا ٠بني ايٓطاٚ ٤ايسداٍٚ ،ذيو سطب املاد ٠ايجاَْ َٔ ١ٝعاٖد ٠االؼةادٚ.عً ٢ايدٚية١
ايساغب ١يف االْغُاّ إٔ تٛد٘ طًبٗا يف ٖرا ايضدد اك املفٛع ١ٝاألٚزٚبٚ ١ٝاييت تتدر قسازٖا باالمجةاع بعةد اضتػةاز ٠فًةظ
االؼاد األٚزٚبَٛٚ ٞافك ١ايربملإ األٚزٚب ٞبٗرا ايضدد.

34

تته ٕٛايعغ ١ٜٛيف االؼاد األٚزٚب ،ٞغأْٗا غإٔ االؼادات ٚاملٓعُات ايدٚي ١ٝاألخس:َٔ ٣
أٚالً :ايعغ ١ٜٛاألصًٜ ،١ٝكضد بٗا ايد ٍٚامله ١ْٛباألضاع يالؼاد األٚزٚبٚ ٞاييت مت تأضٝظ االؼاد عًٜ ٢دٖا ٖٞٚ ،ايةدٍٚ

ايطت املؤضط ١ي٘ (املاْٝا ٚاٜطايٝا ٚبًذٝها ٖٛٚيٓدا ٚفسْطا ٚايًٛنطُبٛزى)(.)35

ثاْٝاً :ايعغ ١ٜٛباالْغُاّ ،مبٛدب املاد /58 ٠فَ َٔ 1عاٖد ٠االؼاد األٚزٚبة ،ٞحيةل يهةٌ دٚية ١أٚزٚبٝة ١االْغةُاّ اك
االؼادٚ ،عًٖ ٢را األضاع فكد اْغِ اك االؼاد د ٍٚأٚزٚب ١ٝعد ٠يف فرتات َتفاٚتٚ ،١بريو ؼكل َا أداش ايدضتٛز ١ٜفأصبح
االؼاد َفتٛساً يهٌ دٚي ١زاغب ١يف االْغُاّ سكٝكٚ ١اقعٚ ،١ؿد اآلٕ ٚصةٌ عةدد األعغةا ٤املٓغةُني اك  28دٚيةٖٚ ١ة:ٞ
_____________________________________________________________________________________________

( )31د .خً ٌٝاؿدٜجَ ،ٞضدز ضابل ،ظ .358

(ْ )32ط املاد ٠ايطادض ١عػس َٔ َٝجام داَع ١ايد ٍٚايعسب( : ١ٝفُٝا عدا األسٛاٍ املٓضٛظ عًٗٝا يف ٖرا املٝجامٜ ،هتف ٞبأغًب ١ٝاآلزا ٤الؽاذ
اذجمًظ قسازات ْافر ٠يف ايػ ٕٛ٦اآلت:١ٝأ  -غ ٕٛ٦املٛظفني.ب  -إقساز َٝصاْ ١ٝاؾاَع.١زٚ -عع ْعاّ داخً ٞيهٌ َٔ اذجمًظٚ ،ايًذإٚ،األَاْ١
ايعاَ.١د -تكسٜس فض أدٚاز االدتُاع).

( )33املادَٝ َٔ 19 ٠جام داَع ١ايد ٍٚايعسب.١ٝ

( )34ايفكس ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملادَ َٔ 58 ٠عاٖد ٠االؼاد األٚزٚب.ٞ
( )35تأزٜذ االؼاد األٚزٚب ،ٞاملٛقع األيهرت ،:Israel& the EUْٞٚعً ٢ايسابط:
eeas.europa.eu/delegations/israel/what_eu/history_of_the_eu/index_ar.htm
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اٜسيٓدا ،املًُه ١املتشد ،)36(٠ايدامنازى ،ايْٛٝإ ،اضباْٝا ،ايربتػاٍ ،ايطٜٛد ،فًٓٓدا ،ايُٓطا ،اضتْٝٛا ،بٛيٓدا ،مجٗٛز ١ٜايتػٝو،
اؾُٗٛز ١ٜايطًٛفان ،١ٝضًٛفٝٓٝا ،قربظ ،التفٝا ،يٝتٛاْٝاَ ،ايطآٖ ،ػازٜا ،زَٚاْٝا ،بًػازٜا ،مجٗٛز ١ٜنسٚاتٝا.
ثايجاً :ايعغ ١ٜٛباالْتطابٚ ،يف ايٛاقع إٔ َطأي ١اغرتاى د ٍٚأخس ،٣عً ٢ضب ٌٝاالْتطاب قد أثاز اؾدٍ ٚاملٓاقػ ،١سةٍٛ
َد ٣االفاد ٠اؿكٝك ١ٝاييت تعٛد عً ٢ايد َٔ ٍٚذيو االْتطابٚ .قد أخرت َكرتسات ايػسان ١بني االؼاد األٚزٚبٚ ٞبعةض

د ٍٚايبشس املتٛضط تتطٛز بضٛزَ ٠تطازع ١ابتدا َٔ ٤عكد ايتطعٓٝات ٚخاصَ ١ع َضس ٚضٛزٜا ٚد ٍٚاملػسب ايعسب.)37(ٞ

ٚيهٔ يف ٚاقع األَس الٜٛدد فسم بني ايعغ ١ٜٛاألصًٚ ١ٝايعغ ١ٜٛباالْغُاّ ،سٝح ٜتُتع ايعغة ٛاألصةًٚ ٞنةريو ايعغةٛ

املٓغِ بهاٌَ سكٛم ايعغ ،١ٜٛأَا ايعغ ٛاملٓتطب فال ٜتُتع بتُج ٌٝيد ٣فًظ االؼاد األٚزٚب.)38(ٞ

مل ٜغع االؼاد األٚزٚب ٞيف بادئ األَس أ ١ٜغسٚط اعاف ١ٝالْغُاّ ايد ٍٚاملسغش ١يًعغَ ،١ٜٛاعدا ايػةسٚط ايعاَة ١ايةيت مت

تبٗٓٝا يف االتفاقات املؤضط ١يالؼاد(ٚ( )39باألخط يف املاد ٠ايجاَْ َٔ ١ٝعاٖد ٠االؼاد اييت أغسْا ايٗٝا) .يهٔ ايفسم يف املطت٣ٛ
االقتضادٚ ٟايطٝاض ٞبني د ٍٚأٚزٚبا ،دفع فًطاالؼاد األٚزٚب ٞيف يكا ٤ايكُ ١عاّ  1993يف نٛبٓٗةانٔ اك ٚعةع ثالثة١

غسٚط يكب ٍٛايعغ ١ٜٛيف االؼاد األٚزٚبٚ ٞاييت أطًل عًٗٝا َعاٜري نٛبٓٗانٔ(.)40

أٚالً :ايػسٚط ايطٝاض( ١ٝاملعاٜري ايطٝاض :)١ٝجيب عً ٢ا يةد ٍٚاملسغةش ١يالْغةُاّ اك االؼةاد األٚزٚبة ٞعةُإ اضةتكساز
َؤضطاتٗا ٚاؿفاظ عً ٢ايدميكساطٚ ،١ٝإٔ تتعٗد بغُإ ضٝاد ٠ايكاْٚ .ٕٛجيب عًٗٝةا أٜغةاً عةُإ سكةٛم االْطةإ ٚمحاٜة١
األقًٝات.
ثاْٝاً :ايػسٚط االقتضاد( ١ٜاملعاٜري االقتضاد:)١ٜجيب إٔ تتُتع ايد ٍٚاملسغش ١يالْغُاّ اك االؼاد األٚزٚب ٞباقتضاد ضٛم
َطتكس ،نُا ٚأْ٘ البد هلا َٔ إٔ ته ٕٛقادز ٠عً ٢ايضُٛد أَاّ عػط املٓافطات يف ايطٛم ايداخً ١ٝاألٚزٚب.١ٝ
ثايجاً :ايػسٚط ايتػسٜع( ١ٝاملعاٜري ايتػسٜع :)١ٝجيب عً ٢ايد ٍٚاملسغش ١يالْغةُاّ اك االؼةاد األٚزٚبة ٞإٔ تهة ٕٛعًة٢

اضتعداد يت هٝٝف ادازاتٗا ٚمجٝع قٛاْٗٝا َع قاْ ٕٛاالؼاد األٚزٚب ٞاييت مت ٚععٗا ٚتبٗٓٝا َٓر تأضٝظ االؼادٚ( 41.ذنست يف
املاد ٠ايطادضَ َٔ ١عاٖد ٠االؼاد إٔ يكاْ ٕٛاألؼاد ايطُ ٛعً ٢ايكٛاْني ايداخً ١ٝيًد ٍٚاالؼاد)ٜٚ .عين ٖرا ايكب ٍٛمبا ٜطُ٢
"َ("Acquisا ٜكازب اية  80.000صفش َٔ ١ايٓضٛظ ايكاْ.)42()١ْٝٛ

_____________________________________________________________________________________________

( )36صٛتت املًُه ١املتشدَ ٠ؤخساً عً ٢قساز اْطشابٗا َٔ االؼاد ٖٞٚ ،يف دزاض ١ادسا٤ات اْطشابٗا َٔ االؼاد األٚزٚب.ٞ
(ْ )37ب ٌٝعبدايسمحٔ سٝا ،ٟٚدضتٛز االؼاد األٚزٚب ،ٞاملهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػداد ،2009 ،ط  ،2ظ .19
(ْ )38ب ٌٝعبدايسمحٔ سٝاْ ،ٟٚفظ املضدز ايطابل ،ظ .18

( )39االؼاد األٚزٚب ،ٞاألٖداف ٚايٓػأٚ ٠ايته ،ٜٔٛاملٛقع األيهرت :ْٞٚصشٝف ١ايدٜٛإ ،عً ٢ايسابط:
http://www.aldiwan.org/59043.html
( )40داَع ١ايد ٍٚايعسب ،١ٝعح َٓػٛز عً ٢املٛقع األيهرت .Austro Arab News ْٞٚايسابط :
http://www.aymanwahdan.at/seite/themen/Gesetz/AL.html
(َ )41عاٜري نٛبٓٗاغٔ ،املٛقع األنرت :ْٞٚاملعسف ،١عً ٢ايسابطhttp://www.marefa.org/index.php/ :
 ٚاالؼاد األٚزٚب ،ٞاألٖداف ٚايٓػأٚ ٠ايته ٜٔٛاملٛقع األيهرت :ْٞٚصشٝف ١ايدٜٛإَ ،ضدز ضابل.

(َ )42اَٖ ٞعاٜري نٛبٓٗاغٔ ،املٛقع األيهرت :ْٞٚقٓطس ،٠عً ٢ايسابط:
https://ar.qantara.de/content/m-hy-myyr-kwbnhgn
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 -2ايتضٜٛت يف االؼاد األٚزٚبٞ
ٜفسض عًٓٝا تعدد أدٗص٠االؼاد األٚزٚبٚ ٞاالختالف يف طسٜك ١ايتضٜٛت فٗٝا ،إٔ ْبشح َطأي ١ايتضٜٛت يهٌ دٗاش َةٔ
أدٗص ٠االؼاد عً ٢سد.٠
أٚالً :ايربملإ األٚزٚبٜ ،European Parliament ٞتػهٌ ايربملإ األٚزٚب 751 َٔ ٞعغٛاً َةٛشعني ٚفكةاً

ملبدأ ايتُج ٌٝايٓط ي( )43يهٌ دٚي ١ضٝاضٝاً ٚاقتضادٜاً ٚضهاْٝاًٚ .خيتط ايربملإ باالعاف ١اك ايسقاب ١ايطٝاضة ١ٝمبُازضة ١ايسقابة١
عً ٢املٛاشْٚ ١ايسقابة ١ايتػةسٜعٚ .)44(١ٝجيتُةع ايربملةإ األٚزٚبة ٞيف دٚز ٠ضةٓٚ ،١ٜٛادتُاعةات ايربملةإ األٚزٚبة ٞعًٓٝة،١
ٚايتضٜٛت جيسٚ ٟفل َبدأ األغًب ٖٛٚ ١ٝايٓعاّ املتبع فٚ ،٘ٝعادَ ٠ا ٜضٛت أعغا ٙ٤سطب اذجمُٛع ١اؿصب ١ٝاييت ٜٓتُ ٕٛإيٗٝا،

ال سطب ايدٚي.)45(١

ثاْٝاً :اذجمًظ األٚزٚبEuropean Council ٞ
ٜعترب إ اذجمًظ األٚزٚبَ ٞؤضط ١أضاض ١ٝيف ايدضتٛز األٚزٚبٚ ،ٞسةددت املةٛاد  341 ٚ 22 ٚ 21دٚز ٚأُٖٝة ١اذجمًةظ
األٚزٚب ٞيف االؼاد األٚزٚبٜٚ ،ٞته ٕٛاذجمًظ األٚزٚب َٔ ٞزؤضا ٤دٚ ٍٚسهَٛات ايد ٍٚاألعغاٚ ٤زٝ٥ظ اذجمًظٚ ،زٝ٥ظ

املفٛع ١ٝاألٚزٚبٚ . )46(١ٝجيتُع اذجمًظ األٚزٚب ٞفضًٝاً أ ٟأزبع َسات يف ايطٜٓٚ ،١تدر قسازات٘ باغًب ١ٝبطةٝط ،١إال إذا ْةط

ايدضتٛز عً ٢غري ذيو(ٚ .)47تٓط (املاد ، 341 ٠ايفكس ٠ايجايج )١عً ٢إٔ االَتٓاع عٔ ايتضٜٛت يف اذجمًظ األٚزٚب َٔ ٞقبةٌ
ايدٚي ١ايعغ ٛالميٓع إصداز ايكساز.

ثايجاً :فًظ ايٛشزاCouncil of Ministers ٤
سدد (املاد َٔ )23 ٠ايدضتٛز املٗاّ ايسٝ٥طٚ ١ٝتسنٝب ١فًظ ايٛشزا ،٤سٝح ٜته ٕٛاذجمًظ َةٔ ممةجًني يًشهَٛةات األعغةا٤

عً ٢املطت ٣ٛايٛشازٚ )48(ٟميازع االختضاصات ايتػسٜعٚ ١ٝاملٝصاَْ ١ٝع ايربملإ األٚزٚب ٞباالعاف ١اك ايطٝاضةات ٚايتٓطةٝل

مبٛدب ايدضتٛز( . )49ايتضٜٛت ٚاؽاذ ايكسازات يف فًظ ايٛشزا ٤نكاعد ٠عاَٜ ١تِ باألغًب ١ٝايبطٝط ،١االّ إذا ْةط ايدضةتٛز

عً ٢خالف ذيو(.)50

_____________________________________________________________________________________________

( )43د .قُد فرٚب ،ايتٓع ِٝايدٚيَ ،ٞضدز ضابل ،ظ

(ْ )44ب ٌٝعبدايسمحٔ سٝا ،ٟٚدضتٛز االؼاد األٚزٚبَ ،ٞضدز ضابل ،ظ .23

( )45د ٕٛبٓٝدز ٚضامي ٕٛأغسٚٚد ،تسمج ١خايد غسٜب عً ،ٞاالؼاد األٚزٚبَ ،ٞؤضطٖٓ ١دا ٟٚيًتعًٚ ِٝايجكافَ ،١ضس ،2015 ،ظ .47
( )46د ٕٛبٓٝدز ٚضامي ٕٛأغسٚٚدَ ،ضدز ضابل ،ظ .41

( )47ايفكس ٠ايجايج َٔ ١املاد َٔ 341 ٠دضتٛز االؼاد األٚزٚب.ٞ

( )48د .عبداملٓعِ ضعٝد ،اؾُاع ١األٚزب ١ٝػسب ١ايتهاٌَ ٚايٛسدَ ،٠سنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝبريٚت ،يبٓإ ،1986 ،ظ .63
( )49سطب ْط (املاد 23 ٠ايفكس ٠ايجايج(ٚ )١املاد 343 ٠ايفكس ٠ايجايج َٔ )١دضتٛز االؼاد األٚزٚب.ٞ

( )50أْظ املسشٚقَ ،ٞساسٌ بٓا ٤االؼاد األٚزٚب ،ٞاؿٛاز املتُدٕ ،ايعدد ْ ،4333ػست بتأزٜذ  2014 /1 /13عً ٢ايسابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=395593
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زابعاً :املفٛع ١ٝاألٚزٚب،European Commission ١ٝ
تعترب املفٛع ١ٝاألٚزٚب ١ٝإسد ٣املؤضطات ايسٝ٥ط ١ٝيف عًُ ١ٝصٓع ايكساز األٚزٚب ،ٞغةري إٔ ٖةر ٙاملؤضطة ١غةٗدت تطةٛزاً
نبرياً عرب املطري ٠ايط ١ًٜٛيعًُ ١ٝايتهاٌَ ٚاالْدَاز األٚزٚب .ٞفف ٞشَٔ اؾُاع ١األٚزٚب ١ٝيًفشِ ٚايضًب أطًل عًٖ ٢ةرٙ
املؤضط ١إضِ (ايطًط ١ايعًٝا) .أَا َعاٖد ٠زَٚا فكد أطًكت إضِ املفٛع )Commission( ١ٝعًٖ ٢ر ٙاملؤضط.)51(١

نُا أطًل عً ٢املفٛع ١ٝأٜغاً يكب "ايسقٝب" ألْٗا تطٗس عً ٢عُإ تطبٝل َعاٖد ٠االؼاد ٚايكٛاْنيٚ ،باألخط َةٔ قبةٌ

ايد ٍٚاألعغاٜ . )52(٤تِ ايتضٜٛت يف املفٛع ١ٝعً ٢أضاع األغًبٚ .١ٝذيو بعد ايتعدٜالت اييت أدسٜت بايػاَ ٤بةدأ اإلمجةاع،
نكاعد ٠عاَ ،١فُٝا عدا بعض االضتجٓا٤ات ،خاص ١يف فاٍ ايطٝاض ١اـازدٚ ١ٝاألَٔٚ ،اضتبداي٘ باألغًب ١ٝاملٛصٛف.)53(١

خاَطاً :قهُ ١ايعدٍ األٚزٚبEuropean Court of Justice ١ٝ
ٖ ٞاؾٗاش ايكغا ٞ٥يالؼاد األٚزٚب ،ٖٞٚ ،ٞبٗر ٙايضف ،١تًعب دٚزاً بايؼ األُٖ ١ٝيف عًُ ١ٝايتهاٌَ ٚاالْةدَاز األٚزٚبة.ٞ
ٚالتعٛد أُٖٖ ١ٝرا ايدٚز فكط اك ايضالسٝات ايكاْٚ ١ْٝٛايكغا ١ٝ٥ايٛاضع ١اييت تتُتع بٗا قهُ ١ايعدٍ األٚزٚبٚ ،١ٝامنا أٜغةاً
ٚعًٚ ٢د٘ اـضٛظ ،اك زؤ ١ٜاؾُاع ١األٚزٚب ١ٝيٓفطٗا باعتبازٖا مجاع ١تغآَ ١ٝتعاقد ١ٜتكة ّٛأٚالً ٚقبةٌ نةٌ غة ٤ٞعًة٢
فهس ٠اسرتاّ ايكاْ ،ٕٛأ ٟاسرتاّ اؿكٛم ٚايٛادبات ٚاالعطالع باملطؤٚيٝات ٚتٓفٝر االيتصاَات ايٛاقع ١عً ٢عاتكٗةا ،ضةٛا٤
مبٛدب االتفاقات ٚاملعاٖدات األضاض ١ٝاييت ٚقعةت ٚصةدقت عًٗٝةا األطةساف املتعاقةد ٠أ ٚمبٛدةب َةا ٜضةدز عٓٗةا َةٔ

قسازات(.)54

تته ٕٛاحملهُ 15 َٔ ١قاعٝاًٜ ،طاعدِٖ  9قاَني عاَنيٜٚ .عني أعغا ٤قهُ ١ايعدٍ األٚزٚب َٔ ١ٝقبةٌ سهَٛةاتِٗ باتفةام
َػرتى يًد ٍٚاألعغا ٤ملد 6 ٠ضٓٛات ،قابً ١يًتذدٜد( َٔ .)55بني األغداظ املطتكًني اؿا٥ص ٜٔعًة ٢ايضةفات ايالشَة ١يف
أعً ٢املٓاصب ايكغا ١ٝ٥أ ٚاملطتػاز ٜٔايكاْْٝٛني ذ ٟٚايهفا ٠٤ايعايٜٛٚ .)56(١ٝدد َكس احملهُ ١يف يٛنطُبٛزى(.)57

تضدز ايكسازات يف قهُ ١ايعدٍ األٚزٚب ١ٝباألغًب ،١ٝعً ٢ايسغِ َٔ عدّ ٚدٛد ْط ٚاعح ٚصسٜح يف ايدضتٛز غضٛظ
ايتضٜٛت يف احملهُٚ ،١يهٔ عٓد قساْ ٠٤ط املاد َٔ 347 ٠دضتٛز اإلؼاد لد بأْ٘ يف ساٍ ٚدٛد خسم يٛادبةات املفٛعة،١ٝ
تضدز قهُ ١ايعدٍ األٚزٚب ١ٝقسازاتٗا بأغًب ١ٝبطٝط.١
ٚميهٔ ايك ٍٛإٔ ايتضٜٛت يف االؼاد األٚزٚبٚ ٞفل ْعاّ األغًب ١ٝاملٛصٛف ١إلصةداز ايكةسازات ٖة ٛاألصةٌ ٚاإلمجةاع ٖةٛ
االضتجٓا ٤بػهٌ أنٝد.

_____________________________________________________________________________________________

( )51د .سطٔ ْافعَ ،١ضدز ضابل ،ظ .200

( )52د ٕٛبٓٝدز ٚضامي ٕٛأغسٚٚدَ ،ضدز ضابل ،ظ .52
( )53د .سطٔ ْافعَ ،١ضدز ضابل ،ظ .202

(ْ )54فظ املضدز ايطابل ،ظ .215 - 214
( )55املاد َٔ 355 ٠دضتٛز االؼاد األٚزٚب.ٞ

( )56د .عبداملٓعِ ضعٝدَ ،ضدز ضابل ،ظ .96

( )57د .عبداهلل عً ٞعب ٛضًطإَ ،ضدز ضابل ،ظ .354
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املبشح ايجاْ :ٞآثاز آي ١ٝايتضٜٛت يف اؾاَع ١ايعسبٚ ١ٝاالؼاد األٚزٚب ٞعًُ٣ذٌُ عًُٗا
عٓد ٚالد ٠اؾاَع 1945 َٔ ١مت ايتأنٝد عً ٢إٕ تعط ٢ايعغ ١ٜٛيف اؾاَع ١إك مجٝع ايد ٍٚايساغب ١بايدخ ٍٛغسط إٔ تهةٕٛ
َطتكً ٚ ١عسبٚ ،١ٝمتت املٛافك ١عً ٢طًبات االْغُاّ َٔ ايد ٍٚإك اؾاَع ،١بعد ايتأنٝد عً ٢غسط أضاض ٚ ٞعسٚز ٠ايٓط
يف ايدضتٛز ( عً ٢غساز َععِ ايدضاتري ايعسب ) ١ٝعً ٢إٕ اي ًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝايًػ ١ايسمس ،١ٝأ ٚإْتُا ٤غةعبٗا إك األَة ١ايعسبٝة،١
ٚنريو دا ٤يف املٝجام عٓد إعالْ٘ عً ٢اْ٘ يهٌ دٚي ١عغ ٛصٛت ٚاسد َُٗةا نةإ عةدد ضةهاْٗا أَ ٚطةاستٗا أ ٚغةهٌ

سهَٛتٗا اضتٓاداً إك َبدأ املطاٚاٚ ،)58(٠إٔ ٜه ٕٛايتضٜٛت يف فًظ اؾاَع ١باالمجاع عًُا بإٔ ٖر ٙايضةٝػَ ١ةٔ ايتضةٜٛت
أصبشت سذس عجس ٠إلصداز ايكسازات ٚضٓبشح ٖر ٙاملٛعٛع يف املطًب األ َٔ ٍٚايبشح ايجاْ ٞالسكا.
اَا َٓعُ ١االؼاد األٚزٚب ٞفٗ ٞأٜغا تعترب َٔ املٓعُات اإلقًٚ ١ُٝٝايةيت تغةِ يف عغةٜٛتٗا  28دٚيةٚ ١يهةٌ دٚية١
صٛت ٚاسد اضتٓاداً أٜغا ملبدأ املطاٚات ٚتضدز قسازاتٗا باألغًبٖٚ ١ٝر ٙايضٝػ َٔ ١آي ١ٝايتضٜٛت أدت إك صدٚز ايكسازات

بضٛز ٠إْطٝابٚ ١ٝفعايًَٚ ١صَ ١يًهٌ (ٖٚ ،)59را َا ضٓبشج٘ اٜغا يف املطًب ايجاْ ٞيف املبشح ايجاْ.ٞ

املطًب األ : ٍٚتأثري آي ١ٝايتضٜٛت عً ٢فعايٚ ١ٝعٌُ داَع ١ايد ٍٚايعسب١ٝ
متس عًُ ١ٝايتضٜٛت ٚإؽاذ ايكسازات يف فًظ اؾاَع ١ايعسب ١ٝبتعكٝدات َتعدد ،٠فف ٞايكسازات اـاص ١يدفع االعتداٚ ٤ايفضٌ
َٔ اؾاَع ١فاْ٘ ٜػرتط اإلمجاعًضدٚز ايكسازٚ ،ال ٜدخٌ يف سطاب األصٛات زأ ٟايدٚي ١املعتدٜة ١أ ٚايدٚية ١املةساد فضةًٗا

طبكاً يًُادتني ايطادض ٚ ١ايجآَ ١عػس َٔ َٝجام اؾاَع. )60(١

ٚيف ساي ١ايكسازات اـاص ١بتعٝني األَني ايعاّ ٚتعد ٌٜاملٝجام فأْ٘ ٜػرتط أغًب ١ٝايجًجني طبكاً يًُادتني ايجاْ ١ٝعػةس  ٚايتاضةع١
عػس َٔ املٝجامٚ ،يف ساي ١ايكسازات اـاص ١بايتشهِ  ٚايٛاضط ١بني دٚيتني ؿٌ املٓاشعات ٚنةريو يف سةاالت فضةٌ أدٚاز
االْعكاد يًذًطات ٚإقساز املٝصاْٚٚ ١ٝعع ايٓعاّ ايداخً ٞيًُذًظ  ٚاألَاْ ١ايعاَ ١فإ ايكسازات تضةدز باألغًبٝة ١ايبطةٝط١
ٚذيو طبكاً يًُادتني اـاَطٚ ١ايطادض ١عػس َٔ َٝجام اؾاَعٚ،١فُٝا عدا ذيو فإٔ َا ٜكةسز باالمجةاع ٜهةًَ ٕٛصَةا ؾُٝةع

ايدَٚ ٍٚا ٜكسز باألغًب ١ٝأ ٚاألنجسٜ ١ٜهًَ ٕٛصًَا ملٔ ٜكبً٘(. )61

_____________________________________________________________________________________________

( )58د.قُد اذجمر ٚب  ،ايتٓع ِٝايدٚي : ٞايٓعس ٚ ١ٜاملٓعُات ايعامل ٚ ١ٝاالقً ٚ ١ُٝٝاملتدضضَٓ ، ١ػٛزات اؿً ي اؿكٛق ، ١ٝبريٚت ، 2006 ،
ظ. 385
( )59د.عبداهلل عً ٞعب ٛضًطإ  ،املٓعُات ايدٚي ٚ ١ٝاالسهاّ ايعاَٚ ١أِٖ املٓعُات ايعامل ٚ ١ٝاالقً ١ُٝٝاملتدضضَ ، ١طبع ١داَع ١دٖٛى  ،دٖٛى
 ، 2011 ،ظ. 347
( )60يًُصٜد َٔ املعًَٛات اْعس اك ْط املاد ٠ايطادض ٚ ١ايجآَ ١عػس َٔ َٝجام داَع ، ١سٝح دا ٤ف: ٘ٝ
املاد ٠ايطادض : ١اذا ٚقع اعتدا َٔ ٤دٚي َٔ ١اعغا ٤اؾاَع ١أ ٚخػٚ ٞقٛع٘ فايدٚي ١املعتد ٣عًٗٝا ا ٚاملٗدد ٠باالعتدا ٤إٔ تطًب اذجمًظ االْعكاد
فٛزا.
ٜٚكسز اذجمًظ ايتدابري ايالشَ ١يدفع االعتداٜٚ ٤ضدز ايكساز باالمجاع فاذا نإ االعتدا َٔ ٤اسد ٣د ٍٚاؾاَع ١الٜدخٌ يف سطاب االمجاع زأٟ
ايدٚي ١املعتد. ١ٜ
َاد : 18 ٠اذجمًظ اؾاَع ١إ تعترب ا ٜ٘دٚي ١التك ّٛبٛادبات ٖرا املٝجام َٓفضً ١عٔ اؾاَعٚ ١ذيو بكساز ٜضدز ٙبإمجاع ايد ٍٚعدا ايدٚي ١املػاز
إيٗٝا .
( )61قُد طًعت ايػٓ ، ُٞٝايٛدٝص يف ايكاْ ٕٛايدٚي : ٞايٓعس ١ٜايعآََ ، ١ػأ ٠املعازف  ،اإلضهٓدز ، 1974 ، ١ٜظ . 1018
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ٚايطؤاٍ ايرٜ ٟفسض ْفط ُ٘ ٖٓا ٜ ٌٖ ٖٛ.عترب إصداز ايكسازات بٗرٖاآليًَ ١ٝصَاً ؾُٝع اإلطساف ٚٚادب ايتطبٝل ؟
ٚدٛابا عً ٢ذيو فإٔ داَع ١د ٍٚايعسبَٓ ١ٝر ٚالدتٗا ٚست ٢أالًِْ تكدّ عًة ٢اَتةداد تازخيٗةا ايطٜٛةٌ أٜة ١سًة ٍٛدرزٜة١
يًُػهالت ايعسب ١ٝايضعبٚ ١الست ٢ايكغاٜا ايبطٝط ،١نُا ٚأْٗةا مل تهةٔ إال قفاليتذُةع ايكةادٚ ٠ايصعُةا ٤ايعةسب ٚتبةادٍ
املضافشات يف اي ّٛٝاأل ٍٚثِ ايبد ٤باملٓاقػات اييت التضٌ اك ا ٟسً ٍٛيف اي ّٛٝايجاْ َٔٚ ٞثِ ٜتفسقة ٕٛيف ايٝة ّٛايجايةح،
ذيو إٕ مجٝع ايكسازات اييت مت اؽاذٖا يف االدتُاعات عًَ ٢طت ٣ٛاملٓدٚبني أ ٚعًَ ٢طتٚ ٣ٛشزا ٤اـازد ١ٝايعسب أ ٚست٢
يف ايكُِ ايعسب ١ٝمل تهٔ ًَصَ ١يًذُٝع يف ٚاقع اؿاٍ طاملا إْآي ١ٝايتضٜٛت بكٝت باالمجةاعٚ ،قةد أثبتةت ايتذةازب إٔ ْعةاّ
ايتضٜٛت بػهًُ٘ اؿايٜ ٞػهٌ عا٥كاً حي ٍٛد ٕٚاؽاذ ايكسازات املفرتع ١يف بعض أصعب املٛاقف ممةا أد ٣إك غةًٌ اؾاَعة١

ٚاْعهاع ذيو ضًباُ عًَ ٢ضاداقٝتٗا(ٚ ، )62هلرا أصبشت اْطب ايضٝؼ يًتضٜٛت يف اؾاَع ٖٞ ١بتٛافل األزاٚ ٤ذيو يتذاٚش
ايضعٛبات اييت ترتتب عٔ ايتُطو بكاعد ٠اإلمجاع.

ٖٓٚايو أَجً ١عًٖ ٢ر ٙاإلغهايَٗٓ ١ٝا َا سدخ  1961سني بعح أَري ايهٜٛةت ايػةٝذ عبةداهلل ايطةامل زضةاي ١اك ز٥ةٝظ
ايٛشزا ٤ايعساق ٞعبدايهس ِٜقاضِ دعا ٙاك َٓاقػَٛ ١عٛع اؿدٚد بني ايبًد ،ٜٔيهةٔ ايعةسام ٚعًة ٢يطةإ قاضةِ يف َةؤمتس

صشف ٞبٛشاز ٠ايدفاع دعا اك عِ ايهٜٛت اك ايعسام عً ٢اعتباز أْٗا قغا ٤عجُاْ ٞتابع يٛال ١ٜايبضسٚ ،)63(٠بعد ؼسنةات
عطهسٚ ١ٜضٝاض ١ٝإقًٚ ١ُٝٝدٚيٚ ١ٝيف ايٓٗا ١ٜتدخًت داَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝؿٌ املػةهًٚٚ ١عةعٓٗا ١ٜهلةرا ايٓةصاع ٚمت قبةٍٛ
عغ ١ٜٛايهٜٛت يف اؾاَع ١يف متٛش ٚ 1961قد ْط ايكساز بإٔ تًتصّ مجٗٛز ١ٜايعسام بعدّ اضتدداّ ايك ٠ٛيف عةِ ايهٜٛةت
ٚتأٜٝد نٌ زغب ١تبدٜٗا ايهٜٛت يف ايٛسدٚ ٠االؼاد َع غريٖا َٔ د ٍٚاؾاَع ،١طبكاً ملٝجام اؾاَعٚ ،١بٗرا اضتطاعت اؾاَعة١
غهًٝا َٔ سٌ ملػهً ١ايهٜٛت َع ايعسام عاّ ٚ ،1961قد قاّ ايعسام بػص ٚايهٜٛت يف غٗس أب ٚ 1990ايةيت ناْةت
ضابك ١خطريٚ ٠ععت فًظ اؾاَع ١أَاَتشدخطريٚٚ ،دٗت عسب ١قاض ١ٝاك َفٗ ّٛاألَٔ ايك َٞٛايعسبٚ ،ٞطسست تطاؤالت
س ٍٛدٚز فًظ اؾاَع ١يف محا ١ٜأعغاٗ٥ا َٔ ايعدٚإٚ ،سفغ ضٝاد ٠د ٍٚاألعغا ٤نُا دا ٤يف املبادئ ،ايعاَ ١اييت قاّ عًٗٝا
َٝجام اؾاَع ( ١احملافع ١عً ٢ضٝاد ٠د ٍٚاألعغاٚ٤تط ١ٜٛاملٓاشعات بايطسف ايطًُٚ ١ٝعدّ دٛاش ايًذ ٤ٛاك ايك.)٠ٛ

()64

ٚنٌ ذيو اد ٣إي٣إزضاٍ قٛات عطهس ١ٜادٓب ١ٝاك املٓطك َٔٚ ،١املؤضف إٔ اؾاَع ١ايعسب ١ٝعذةصت الضةباب عدٜةد ٠عةٔ
إخساز ايكٛات ايعساق َٔ ١ٝايهٜٛت أُٖٗا عدّ تٛادد اإلمجاع ايعسب ٞيطسد ايكٛات ايعساق َٔ ١ٝايهٜٛت ،مما أد ٣اك تةدخٌ
فًظ االَٔ ايدٚيٚ ٞؼت ايفضٌ ايطابع ٚإزضاٍ دٛٝش َٔ ثالثني دٚيٚ ١بكٝاد ٠ايٛالٜات املتشد ٠يطسد ايعسام َٔ ايهٜٛت
عاّ ٚ 1991اصداز ضتني قسازاً َٔ فًظ األَٔ ايدٚي ٞسٝاٍ ايعسام ٚاييت مسٝت بايكسازات ايطتٚ ،١ٝٓٝعٓد ايٛقةٛف عًة٢
االغهايتني ملاذا اضتطاعت اؾاَع ١ايعسب َٔ ١ٝسٌ املػهً ١عاّ ٚ 1961فػًت عاّ ٜ 1991تبني يٓا إٕ ايدٚز احملٛز ٟملضس
ٚخاص١ايسٝ٥ظ االضبل عبدايٓاصس ُٖٓٝٚت٘ عً ٢اؾاَع ١أد٣إي٣إصداز ايكسازات ٚبٓذاح أ ٟإ لاح اؾاَع ١مل ٜهةٔ بطةبب
آيٝات َؤضطَ ١طتكً ١تطتطٝع بإزادتٗاإصداز ايكسازات بٌ ظٗٛد فسد ١ٜيًكاد ٠ايعسب ٚالضُٝا َضسْٚ ،فظ ايػَٛ ٤ٞقةف

_____________________________________________________________________________________________

( )62امحد ٜٛضف امحد  ،اصالح داَع ١ايد ٍٚايعسب : ١ٝاملتػريات ايعسب ، ١ٝاملطتكبٌ ايعسبَ ، ٞازع ، 2003ظ 92
( ) 63تػازيص تسٜب ،صفشات َٔ تأزٜذ ايعسام ،داز ايعسب ١ٝيًعً ،ّٛبريٚت ،2006 ،ظ.226
( )64د.عبداهلل ايهس ِٜعًٛإ خغس  ،املٓعُات ايدٚي ، ١ٝداز ايجكاف ١يًٓػس  ٚايتٛشٜع  ،االزدٕ  ، 2002 ،ظ. 163
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اؾاَع ١ايعسب ١ٝأَاّ أشَ ١اي ُٔٝعاّ ٚ 1964بطبب َٖ ١ُٓٝضس عً ٢داَع ١ايعسب ١ٝمل ٜضدز أ ٟقساز ؿةٌ االشَة ١ايداخًٝة١
ٚذيو بطبب تدخٌ َضس يف ٖر ٙاألشَٚ ١ازضاٍ قٛات هلا ٖٓاى.

()65

ٚمل تتشسى اؾاَع ١اشاٖ ٤را املٛقف بطبب َٖ ١ُٓٝضس عًٗٝا ٚست ٢يف أشَ ١اي ُٔٝسايٝاً مل تطتطٝع اؾاَع،١فعٌ غة ٤ٞبطةبب
ٖ ُ٘ٓٝايطعٛدٚ ١ٜايدٚز احملٛز ٟهلا يف اؾاَعٚ ،١نريو َٔ اهل ١ُٓٝاملضس ١ٜعً ٢اؾاَع ١يف فرت ٠عبد ايٓاصس طًب االزدٕ عكد
َؤمتس ٚشزا ٤اـازد ١ٝايعسب يف بًد قاٜد غري َض س بعد تكد ِٜغه ٣ٛازدْ ١ٝعدٖا عكب اغتداد اؿُالت بني ايبًةد ٜٔاثةس
قٝاّ ثٛز 14 ٠متٛش يف ايعسام ٚفعال اعطست اؾاَع ١يالضتذاب ١يًطًب االزدْٚ ٞعكد َؤمتس ٚشزا ٤اـازد ١ٝايعسب يف بًةد٠
غتٛز ٠ايًبٓاَْ ١ٝا بني  \28 –22اب \ .1960

()66

ٖٓٚاى َجاٍ أخس س ٍٛععف فاعً ١ٝاؾاَع ١ايعسب ١ٝفُع اْدالع ثٛزات ايسبٝع ايعسبٚ ،ٞددت اؾاَعْ ١فطةٗا اَةاّ َٛادٗة١
ؼدٜات نربٚ ٣اييت أدت إك ضكٛط أْعُ ١دَ ٍٚجٌ َضس ٚيٝبٝا ٚتْٛظ ٚاي ٖٞٚ ُٔٝد ٍٚاعغا ٤يف اؾاَعة ١ايعسبٝةٚ ،١قةد
تعسعت قغ ١ٝيٝبٝا اك ايتد ٌٜٚد ٕٚإ تبادز بتكد ِٜا ٟسًٚ ٍٛمبا ٜتٓافَ ٢ع َٝجاقٗا  ٚايرٜ ٟعط ٞاالٚي ١ٜٛملٛادٗ ١االشَات
قبٌ ايًذ ٤ٛيًدٝازات ايدٚي ١ٝمما اد ٣يكٝاّ االَاْ ١ايعاَ ١يًذاَع ١اك ايطًب َٔ اذجمتُع ايدٚي ٞيًتدخٌ ايعطهس ٟعد ْعاّ
َعُس ايكرايف ٚذيو يعدّ تٛافكاآلزا٤داخٌ اؾاَعٚ ١غًٌ املؤضطات ايسٝ٥ط ١ٝيًذاَعٚ ١خاص ١فًظ اؾاَعٚ ١اييت تضدز فٗٝا

ايكسازات ايطٝاض ٚ ١ٝايسٝ٥ط ١ٝبطبٗ ١ُٓٝبعض ايد.)67(ٍٚ

اَا يف قغ ١ٝضٛزٜا فًِ تبادز اؾاَع ١بايتشسى اال بعد َسٚز عد ٠أغٗس بعد ضكٛط أنجس َٔ مخط ١االف قت َٔ ٌٝأبٓا ٤ايػعب
ايطٛز ٟسٝح قاَت بتذُٝد عغ ١ٜٛضٛزٜا (  ٖٛٚايتذُٝد ايجايح يف تازٜذ اؾاَعَٓ ١ةر ْػةٗ٥ٛا عةاّ  1945بعةد ػُٝةد

عغ ١ٜٛنٌ َٔ َضس ٚاالزدٕ )(ٚ ،)68بعدٖا قاَت اؾاَع ١بفسض بعض ايعكٛبات االقتضاد ١ٜعً ٢ضٛزٜا ٚقد نإ ايتضٜٛت
عًٖ ٢ر ٙايعكٛبات خازز عٔ َٝجاقٗا(ٚ ،)69مل تؤد ٖر ٙايعكٛبات اك سطِ اـالفات  ٚإمنةا اك َصٜةد َةٔ اؿةسٚب االًٖٝة١
املدَس ٠اييت زاح عشٝتٗا َ٦ات االيٛف َٔ األبسٜا٤باإلعاف ١اك تدخٌ ايد ٍٚاالقً ٚ ١ُٝٝايدٚي ١ٝيف ضٛزٜا ٖٚرا إ دٍ عً٢
غ ٤ٞفاْ٘ ٜدٍ عً ٢عذص اؾاَع ١ايعسب ١ٝسٝاٍ َا جيس ٟيف املٓطك ١ايعسب. ١ٝ
ٚبعد فسض بعض ايعكٛبات االقتضاد ١ٜقاَت اؾاَع ١بتٛقٝع بسٚتٛن ٍٛيف ْٗا ١ٜايعاّ ()2012

()70

 .بني اؿه ١َٛايطةٛزٚ ١ٜ

االَاْ ١ايعاَ ١ؾاَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝزغِ إ ٖرا ايربٚتٛن ٍٛالٜتُا غَ ٞع ايٛاقع اذ اْة٘ ٜكغة ٞبأزضةاٍ بعجةَ ١ةٔ املةساقبني
يتكض ٞاؿكا٥ل يف ضٛزٜا الْتٗانات سكٛم االْطإ ٚنةإ عًة ٢زاع ايبعجة ١دٓةساٍ عطةهس ٟضةٛداْ ٞتالسكة ُ٘ إتٗاَةات
باْتٗانات سكٛم االْطإ يف دازفٛز ،نُا إ اغًب ١ٝافساد ايبعج ١ناْٛا َٔ أص ٍٛعطهس ٚ ١ٜدبًَٛاضَ ١ٝةٔ كتًةف ايةدٍٚ
_____________________________________________________________________________________________

( )65يًُصٜد َٔ املعًَٛات اْعس ،www.pallf.net/forum/showthread.php1154848
https:\\lip-diplomatic. Blogspot.com12012\07
()66د.قُد اذجمرٚب َ ،ضدز ضبل ذنس ، ٙظ 385

( )67ضسسإ عبدايعصٜص  ،املٓعُات ايدٚي ٚ ١ٝاالقً ٚ ١ُٝٝاملتدضض ، ١داز ايفهس ايعسب ، ٞايكاٖس ، 1974 ، ٠ظ121
( )68د.قُد اذجمرٚب َ ،ضدز ضبل ذنس ، ٙظ . 392

()69د.ضٝاز اؾُ ، ٌٝداَع ١ايد ٍٚايعسب : ١ٝاغرتاطات ايتػٝري يف ايكسٕ ايٛاسد  ٚايعػس ، ٜٔاؿٛاز املتُدٕ ،عً ٢ايسابط:
www.sayyaraljamil.com/arabic
(َ )70سفت زمشا ، ٟٚداَع ١ايد ٍٚايعسب : ١ٝسكٛم االْطإ املعاٜري  ٚااليٝات  ،املهتب االقً ُٞٝايعسب ،ٞعً ٢ايسابط:
http//www.lasportal.org/ar/pages/default.aspx
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ايعسب ٚ ١ٝناْت أزاَ ِٗ٥تطابك ١الدا ٤سهَٛات دٚهلِ ٚاييت تتٓاقض َٛاقفٗا غضٛظ ثٛز ٠ضٛزٜا باالعةاف ١اك عةدد قةدٚد
َٔ اؿكٛقني املٓتُني اك َٓعُات غري اؿهَ ١َٝٛستبط ١ظاَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝتتًك ٢ايدعِ َٓٗا.
 َٔٚخالٍ ٖرا ايطسد ٜتبني يٓا بإٔ قسازات اؾاَع ١بػإٔ اٚعاع ايد ٍٚغري قاٜدٚ ٠إمنا تطٝطس عًٗٝا ضًطات ايد ٍٚايعسب١ٝ
ايهرب ٣يف اؾاَعٖٚ ١هرا ؼٛيت داَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝاك داَع ١االْعُة ١ايعسبٝة ١ايهةربٚ ٣ايةيت عاًَتٗةا عًة ٢إْٗةا فةسد
ضهستاز ١ٜيًشهاّ ايعسبًٜ ،تك ٕٛفٗٝا نٜ ٞتفكٛا عًَٛ ٢عد ايًكا ٤ايكادَّٚ ،هإ اْعكاد ،ٙثةِ خيتًفة ٕٛيف ايكةسازات عةدا
املطا ٌ٥ايػهً ١ٝهلِ) ،يرا فإٔ داَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝبضٝػتٗا اؾاَد ٠سايٝا ً التطتطٝع االضتُساز بطبب بكاٗ٥ا انجةس َةٔ 70
عاًَا د ٕٚا ٟاصالح ا ٚتطٜٛس.

()71

 ٖٞٚالتصاٍ تٛاد٘ أشَات داخًٚ ١ٝخازدَٚ١ٝػهالت ضٝاضٚ ١اقتضادَ ١ٜتعاظُٚ ،١قد عذصت اؾاَعة ١ايعسبٝة ١طةٖ ٍٛةرٙ
ايفرت َٔ ٠تأضٝظ ْعاّ عسبَ ٞتُاضو قادز عً ٢ايضُٛد يف َٛادٗ ١ايعٛاطف اييت تٗب عً ٢ايعالقات بني ايةد ٍٚايعسبٝة،١
ٚذيو الضباب َتعددَٗٓ،٠ا ذاتَ ١ٝتعًك ١مبٝجاقٗا ٚطبٝع ١االعغاٚ ٤طبٝع ١املضةاحل االقًُٝٝة ٚ ١ايدٚيٝةٚ .)72(١هلةر ٙاالضةباب
ٜٓبػ ٞعً ٢اؾاَع ١إ تعٌُ عًًَ ٢ف اصالح َؤضطاتٗا َٔ مجٝع ايٓٛاس ٞيرا فإٔ ا ٍٚخطٜٓ ٠ٛبػ ٞايكٝةاّ بٗةا ٖة ٞتعةدٌٜ

املٝجام الٕ االخري ٜعترب ا ٍٚاضباب اشَ ١اؾاَعٚ،١يعد ٠اضباب(:)73

 .1إٔ اؾاَع ١مل تعد تطاٜس َتطًبات ٚٚاقع ايٓعاّ االقً ُٞٝايعسبة ٚ ٞايتشةٛالت ايسآٖةٚ ١ؼةدٜات ايٓعةاّ ايةدٚي ٞنْٛة٘
ايسنٝص ٠االضاض ١ٝاييت ٜبٓ ٢عًٗٝا ايعٌُ املػرتى بسَت٘.

ْ َٔٚ .2اس ١ٝاخس ٣جيب إٔ ٜتشكل االصالح املايٚ ٞايبريٚقساط ٞيًذاَع ١ايعسب ،)74( ١ٝسٝةح أْة٘ بةدٖ ٕٚةرا االصةالح
الميهٔ اؿدٜح العٔ دٚز اؾاَعٚ ١العٔ تطٜٛس املػازٜع املػرتن،١الٕ تسادع اؾاْب املؤضطات ٞاصبح ضبباُ يف قٝاّ بعض
ايد ٍٚاالعغا ٤بأضتػالي٘ يًٗ ١ُٓٝعً ٢بك ١ٝاالعغاٚ ٤تٛد ٘ٝضٝاضات اؾاَع.١
ٚ .3نريو جيب اصالح اهلٝهٌ االداز ٚ ٟايبريٚقساط ٞاملرتٌٖٚ ،نريو اؾاْب املةايٚ ٞتطةٝريٚ ٙفةل ايٝةات سهَٝٛة١
غفاف. ١

_____________________________________________________________________________________________

(ْ )71تٝذ ١املأشم اير ٟتتدبط ف ٘ٝاؾاَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝعًَ ٢د ٣عكٛد َٚ ،ع تغاؤٍ إلاشاتٗا َٚ ،ا أٍ اي ٘ٝايٛعع ايعسب َٔ ٞتسد ٟنٌ
املطتٜٛات ظٌ ايطؤاٍ ًَشاً عٔ نٝف ١ٝإصالح ٖرا اـًٌ ا ٚتفع ٌٝدٚزٖا فكد بسش إداز ٚاصالح اؾاَعٚ ١ناْت ٖٓايو َبادزات َٔ عدد٠

د ٍٚػطدت يف ضبع َػسٚعات تكدَت بٗا نٌ َٔ ( قطس  ،ايطٛدإ  ،االزدٕ  ،يٝبٝا  ،ايطعٛدَ ٚ ١ٜضس ) ٚتػه ٌٝؾإ ٚتكد ِٜاالقرتاسات
الصالح اؾاَع ١إال أْٗا ٚبطبب عدّ االدتُاع َٚضاحل عدد ٠د ٍٚنرب ٣داخٌ اؾاَع ١مل تس ٣ايٓٛز ٖر ٙاملكرتسات يًُصٜد َٔ املعًَٛات
زادع  :د.قُد اذجمرٚب َ ،ضدز ضبل ذنسwww.blog.saeeed.com ٚ ٙ
(َ )72أَؤٕ ايباقس  ،اؾاَع ١ايعسب ١ٝأخفكت يف ػطٝد نٝإ َتُاضو  ،دسٜد ٠ايبٝإ ،عً ٢ايسابط:
www.albayan.com/se/servlet/sotdlit/cil=10517799,33255
( )73د.قُد اذجمرٚب َ ،ضدز ضبل ذنس ، ٠ظ409
( )74بسٜطاْٝا تضٛت يف االضتفتا ٤يضاحل اـسٚز َٔ االؼاد االٚزب BBC ، ٞايعسب ،ٞعً ٢ايسابط:
www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/06/16.060624-bbc-forecasts-leere
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املطًب ايجاْْ : ٞتا٥ر آ ي ١ٝايتضٜٛت عً ٢عٌُ ٚنفا ٠٤االؼاد االٚزٚبٞ
بعد ايتٛقٝع عًَ ٢عاٖدَ ٠اضرتخيت تأضظ االؼاد االٚزٚب ٞعاّ ٚ ،1992ايرٜٝغِ اآلٕ يف عغٜٛت٘ مثاْٚ ١ٝعػةس ٕٚدٚية١
أٚزب( ١ٝعًُاً بإٔ بسٜطاْٝا بعد االضتفتا ٤يف  2016/6/23قسزت اـسٚز َٔ االؼاد زغِ اْٗةا مل تكةدّ طًبةاً بػةهٌ زمسةٞ
يًدسٚز عٔ االؼاد ست ٢االٕ)( ٚ .)75غسٚط ايعغ ١ٜٛيف االؼاد االزٚزب ٞنُا ذنسْاٖا يف املبشح اال.ٍٚ

باالعاف ١اك غسٚط ايعغ ١ٜٛيف ايربملإ االٚزب ،ٞفكد تكسز إٔ ٜه ٕٛيًدٚي ١ايٛاسد ٠مخطةْ ١ةٛاب يف ايربملةإ نشةد أدْة،٢
ٜٚتضاعد ٖرا ايعدد تدزجيٝاً تبعاً يعدد ضهإ ايدٚي ١فٗٓايو دٜ ٍٚتذةاٚش عةدد ضةهاْٗا ايجُةاْني ًَْٛٝةاً (املاْٝةا) أ ٚايطةتني
(فسْطا ،اٜطايٝا) َكابٌ د ٍٚالٜصٜد عدد ضهاْٗا عٔ املً( ٕٛٝقربظَ ،ايطا)

(.)76

ٜته ٕٛاالؼاد االٚزٚب ٞنُا ذنسْا َٔ عد ٠أدٗص ٠زٝ٥طة ١ٝأُٖٗةا اذجمًةظ االٚزبةٚ ،ٞفًةظ االؼةاد  ٚاملفٛعةٚ ،١ٝدٜةٛإ

احملاضبٚ ،١قهُ ١ايعدٍ(ٚ .)77نٌ ٚاسد َٔ ٖر ٙاالدٗصٜ ٠عٌُ يٛسد ٙد ٕٚتأثري بك ١ٝاالدٗص ٠االخس ٣عًٚ ٘ٝهلرا فةإٔ ٖةرٙ
االدٗص ٠تعٌُ بػهٌ اْطٝابٚ ٞد ٕٚأدَْ ٢عٛقات ٚقسازاتٗا َؤثسٚ ٠تتطبل عً ٢نٌ االعغاٚ ٤د ٕٚخًٌ َٚجاٍ عًة ٢ذيةو
ايربملإ االٚزب ٞاير ٟميًو ضًط ١ايتػسٜع ،إال أْ٘ الميتًو املبادز ٠ايتػسٜع ١ٝاييت متتًهٗا ايربملاْات ايٛطٓ ١ٝيًد ٍٚاالعغا ٤يف
االؼاد ،فال حيل ي٘ املبادز ٠اك إقرتا ح ايتػسٜعات بٌ ٜػازى فكط يف عًُ ١ٝصٓع ايكٛاْني َع اذجمًظ ،سٝح حيل ي٘ اَةا قبٛهلةا
أٚزفغٗا ٚتعدًٜٗاٚ .أِٖ أغهاٍ صٓع ايكساز :
-1

صٓع ايكساز باملػازن ١بني فًظ االؼاد ٚايربملإ االٚزب -: ٞيًربملإ االٚزب ٞسل صٓع ايكساز باملػازنَ ١ع فًةظ

االؼادٚ ،يف ساٍ زفض ايربملإ املضادق ١عً ٢االدسا ٤فالحيل يًُذًظ اؽاذ ايكسازات ٚتػٌُ ٖر ٙايكسازات نٌ اذجماالت
ايطٝاض ١ٝايداخً ١ٝيالؼاد  ٚاـازد ١ٝبأضتجٓا ٤ايػؤ ٕٚايغسٜب ،١فطًط ١ايكساز ٖٓا تعٛد يًد ٍٚاالعغاٜٚ ،٤تطًب صدٚز

ٖر ٙايكسازات إدسا ٤ايتضٜٛت باالغًب ١ٝايبطٝط ١داخٌ اذجمًظٚ ،األغًب ١ٝاملطًك ١يف ايربملإ(. )78
ٚعٓدَا ٜتِ تبين ايتػسٜع ،تك ّٛايد ٍٚاالعغا ٤بايتٓفٝر ٚفكًا ألْعتُٗا ايكاْٚ ١ْٝٛادسا٤اتٗا اـاص. ١
-2

ايدٚز االضتػاز ٟيًربملإ  :االضتػازات ايكاْ ١ْٝٛيف بعض اذجماالت ته ٕٛايصاَ ١ٝألٕ األضةظ ايكاْْٝٛة ١يًُٛعةٛع
تتطًب ذيوٚ ،يف ساالت أخس ٣قد ته ٕٛاالضتػازات اختبازٚ ،١ٜالضُٝا عٓدَا تطًب املفٛع َٔ ١ٝاذجمًظ إٔ ٜكّٛ
بأضتػاز ٠ايربملإ .

 -3املٛافك ١عً ٢ايكسازات  ٖٞٚ :إدسا ٤تػسٜعْ ٞادزاً َا ٜطتددَ ٘ ايربملإ ،سٝح ٜك ّٛاذجمًظ بأخر َٛافك ١ايربملإ قبٌ إٔ
ٜتدر قسازات قدد ٠بطبب االُٖ ١ٝاالضتجٓا ١ٝ٥هلر ٙايكسازاتٚ ،اآلي ١ٝاملتبعٖٓ ١ا ٖ ٞذاتٗا نُا يف االضتػازات باضتجٓا٤
إ ايربملإ يٝظ باضتطاعت٘ يف ٖر ٙاملسسً ١إٔ ٜك ّٛبطًب تعد ٌٜاملكرتح فَٗ ٛطايةب إَةا باملٛافكة ١أ ٚايةسفض ٚتؤخةر
املٛافك ١بأالغًب ١ٝايبطٝط١

()79

.

_____________________________________________________________________________________________

( )75عُري ٠قُد ضعٝد ٚ ،اقع ٚ ،أفات َاضرتخٝت  ،عُإ  ، 1994 ،ظ . 23
( )76د.سطني طالٍ َكًد ،دٚز املؤضطات فٛم ايك ١َٝٛيف تعصٜص تهاٌَ االؼاد االٚزب( ٞايربملإ االٚزب ٞمنٛذدا) ،ظ ،65
.www.slideshore.net/husseinmaklad/mustaqbal433
(ْ )77فظ املضدز ،ظ. 68
( )78أْٛز اهلٛاز ، ٟاالؼاد االٚزٚب ، ٞتطاؤالت عسب ، ١ٝفً ١ايطٝاض ١ٝايدٚيَ ، ١ٝؤضط ١األٖساّ  ،ايكاٖس ، ٠ايضدز  ،2000 ،141ظ . 78
( )79املضدز ايطابل ْفط٘ ،ظ79
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ٖٓٚايو َٛاعٝع أخس ٣ذات أُٖ ١ٝخاصَ ١جٌ اتفاق ١ٝايػسانَ ١ع د َٔ ٍٚخةازز االؼةاد أ ٚاتفاقٝةَٛ ١افكة ١االؼةاد عًة٢
االْعُاّ اك املعاٖد ٠االٚزٚب ١ٝؿُا ١ٜسكٛم االْطإ أٚاالتفاقٝات اييت تتعًل باملٛاشْٚ ١يف ٖةر ٙاؿةاالت ٜعُةٌ اذجمًةظ َةٔ
خالٍ االغًب ١ٝاملؤًٖ ١ا ٚباالمجاع يف ساٍ نإ االتفام ٜتطًب االمجاعَ ،جةٌ اتفاقٝةات ايػةسان ١ا ٚاالتفاقٝةات َةع ايةدٍٚ
املسغش ١يالْغُاّ اك االؼادٚ ،نريو ٜعٌُ اذجمًظ االٚزب َٔ ٞخالٍ االمجاع يالْغُاّ اك َعاٖدات كتًفةَ ١جةٌ املعاٖةد٠

األٚزب ١ٝؿُا ١ٜسكٛم االْطإ ٚاؿكٛم االضاض. )80( ١ٝ

نُا جيب إعالّ ايربملإ االٚزب ٞبػهٌ ناٌَ س ٍٛمجٝع تفاص ٌٝاالتفاقٝات ٚايتضٜٛت عًٗٝا َٔ قبٌ فًظ االؼادٚ ،يف ساي١
ٚدٛد ا ٟاعرتاض َٔ قبٌ ا ٟدٚي ١عغٜ ٛك ّٛنال َٔ ايربملإ ٚاذجمًظ  ٚاملفٛع ١ٝباؿض ٍٛعً ٢زأ ٟقهُ ١ايعدٍ االٚزب١ٝ
ملعسفَ ١دَ ٣طابك ١االتفاقٝات َع املعاٖدات االٚزبٚ ،١ٝعٓدَا ٜه ٕٛزا ٟاحملهُ ١عد االتفاق ١ٝعٓدٖا ال تدخٌ ٖر ٙاالتفاقٝة١
سٝص ايتٓفٝر َٔ د ٕٚإٔ ٜتِ تعدًٜٗا أَ ٚسادعتٗاٚ ،يًربملإ االٚزب ٞدٚز نبري سٝح جيب إٔ ٜه ٕٛعً ٢عًةِ ٚدزاٜة ١ظُٝةع
تفاص ٌٝاالتفاق ٝات املربَ ٚ ١ايٛص ٍٛاك مجٝع املعًَٛات ذات ايضً ٚ ١ايٛثا٥ل املتعًك ١بكغَ ١ٝعٓٝةٖٓٚ ،١ةا ْةس ٣إ َعاٖةد٠
يػب ْ٘ٛقد َٓشت ايربملإ االٚز ٚب ٞنفا ٠٤تػسٜعٚ ١ٝاضع ١خاص ١يف َا ٜتعًل بايػؤ ٕٚايتذاز ١ٜسٝةح اصةبح ايربملةإ قةادزاً
عًَٓ ٢ح املٛافك ١عً ٢ايعًُ ١ٝايتفاٚع ١ٝس ٍٛاملطا ٌ٥ايتذازٚ ،١ٜنريو عكد االتفاقٝات ايتذازٚ ،١ٜعً ٢املفٛع ١ٝاالٚزٚبٝة١
إعالّ ايربملاْبهاٌَ االدسا٤ات َٚساسًٗاٚ ،نريو ٜعٌُ ايربملإ اك داْب اذجمًظ َٔ أدٌ تبين األدسا٤ات اييت ؼةدد اإلطةاز
يتٓفٝر ايطٝاض ١ايتذاز ١ٜاملػرتن.١

()81

 َٔٚمناذز اضتدداّ ايربملاْاالٚزٚب ٞيطًطت٘ يف َساقب ١االتفاقٝات ٚتضدٜكٗا أ ٚزفغٗا بٗدف ؼطةني غةسٚط االتفاقٝةاتٖٛ:
زفض ايربملإ االٚزب ٞاالتفاقٝات املؤقتَ ١ع ايٛالٜات املتشد ٠االَسٜهٚ ١ٝاملعسٚف ١اختضازا باضِ ( ضٜٛفت ) ( اختضاز ؾُع١ٝ
االتضاالت املايٚ ١ٝايبٓه ١ٝايعاملٚ ،)١ٝاييت تأضطت يف بًذٝها عاّ  1973بتعا ٕٚمشٌ  239بٓهاً َٔ  15دٚية ١كتًفةَ ،١ةٔ
ٖٓا ٜتبني يٓا اضتكالي ١ٝاملؤضطات ايتػسٜعٚ ١ٝايتٓفٝر ١ٜيالؼاد االٚزبٚ ٞايعُةٌ باضةتكاليٚ ١ٝد ٕٚا ٟتةدخٌ َةٔ داْةب اٟ
َؤضطات إخس ٣سفاظًا عً ٢اضتكاليٝتٗا سطب ايدضتٛز  ٚاالتفاقٝات .
 َٔٚاالَجً ١االخسٚ ٣االْ ١ٝآلي ١ٝاْطشاب عغ َٔ ٛأعغا ٤االؼاد االٚزب ٖٞٚ ،ٞقغ ١ٝإْطشاب بسٜطاْٝا املتٛقع َٔ االؼاد
ٚنٝف ١ٝاالدسا٤ات ٚأي ١ٝايتضٜٛت يًدسٚز َٔ االؼاد ،سٝح إ االتفاق ١ٝاملؤضطة ١يالؼةاد تةٓط عًة ٢أيٝة ١قاْْٝٛة ١تةٓعِ
إْطشاب أعغاٚ ٘٥فل املادَ َٔ )50( ٠عاٖد ٠يػب ١ْٛاييت ٚقع عًٗٝا قاد ٠االؼاد االٚزٚبٜ ٞة 19 ّٛتػةس ٜٔاال2007 ٍٚ

ٚدخًت سٝصاً ايتٓفٝر عاّ . )82(2009

ٚؼدد املادَ َٔ ) 50( ٠عاٖد ٠يػب ١ْٛضبٌ اْطشاب ايد ٍٚاالعغا َٔ ٤االؼاد االٚزٚب ٞبػهٌ طٛع َٔٚ ٞطةسف ٚاسةد
ٚفكاً يًُتطًبات اـاص ١بٗا ٖٛٚ ،سل َٔ سكٛم ايد ٍٚاالعغا َٔ ٤االؼاد ٚالٜتطًب اضتدداَ٘ تكد ِٜا ٟتربٜس ،نُةا ٖةٛ
_____________________________________________________________________________________________

( )80يًُصٜد َٔ املعًَٛات سَ ٍٛعاٖد ٠يػب ١ْٛاالطالع عًْ ٢طدَ َٔ ١عاٖد ٠يػب ١ْٛعً ٢املٛقع االيهرت ،European Union ْٞٚعً٢
ايسابطhttp://europa.eu/lisbontreaty.E :
(َ )81اذا تعين املادَ َٔ 50 ٠عاٖد ٠يػب١ْٛ؟َ ،سنص ايسٚابط يًبشٛخ  ٚايدزاضات االضرتاتٝذ . 2016/6/25 ، ١ٝعً ٢ايسابط:
Rawabetcenter.com/archives/28742
( )82د .عبدايهس ِٜعًٛإ خغري َ ،ضدز ضبل ذنس ، ٙظ . 35
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اؿاٍ بايٓطب ١يربٜطاْٝا ٚاييت قسزت االْطشاب َٔ االؼاد بعد االضتفتا ٤ايػع ي يف اؿصٜسإ املاع .ٞفُا ٖةَ ٛغةُ ٕٛاملةاد٠
(َ َٔ )50عاٖد ٠يػب ١ْٛ؟
ْضت ٖر ٙاملاد ٠عً ٢أْ٘ ٜرتتب عً ٢ايدٚي ١اييت تسٜد االْطشاب َٔ االؼاد االٚزٚبَ ٞا : ًٜٞ
 .1ايتفاٚض بػإٔ االْطشاب ٚايرٜ ٟكسز ٠فًظ االؼاد (ٚايرٜ ٟغِ نٌ ايد ٍٚاالعغةاٚ )٤آيٝة ١االغًبٝة ١املؤًٖة ١ايةيت
سددتٗا املاد – 238/3 ٠ب َٔ َعاٖد ٠عٌُ االؼاد االٚزٚبٚ ٞبعد َٛافك ١ايربملإ االٚزبٚ ،ٞذيو بعةد اخطةاز ايدٚية١
املٓطشب ١يالؼاد عصَٗا عً ٢املػادز. ٠
ٜٓ .2تٗ ٞتطبٝل املعاٖدات االٚزب ١ٝعً ٢ايدٚي ١املٓطشب ١اعتبازاً َٔ تازٜذ دخ ٍٛاالْطشاب سٝص ايتٓفٝر ،ا ٟبعد ضٓتني َةٔ
تطً ِٝاالؼاد زمسٝاً قساز االْطشاب إذا مل ٜتٛصٌ ايطسفإ اك أ ٟاتفام يف ٖر ٙاالثٓا( ٤ايػسض َٔ َد ٠ضٓتني ٖة ٛاتاسة١
ايفسص ١يًدٚي ١املٓطشب ١يه ٞتسادع ْفطٗا ،أ ٚيه ٞتصٜالال ضباب اييت أدت اك أؽاذ ٖرا ايكسازٖٚ ،ر ٙاملد ٠تعطةٚ ٞقتةاً
نافًٝا يًُٓعُ ١يه ٞتك ّٛبتعدَٝ ٌٜصاْ ١ٝاملٓعُ ١بعد اٜكاف املطاُٖات املاي ١ٝيًدٚي ١املٓطشبٚ ، )١بٛضع االؼاد  ٚايدٚية١
املٓطشب َ٘ٓ ١إٔ ٜكسز متدٜد ٖر ٙاملًٗ ١بايتٛافل بُٗٓٝا ،بػسط تضٜٛت د ٍٚاالؼاد عً ٢ذيو باالمجاع .
ٜ .3ك ّٛاالؼاد بايتفاٚض َع ايدٚي ١املٓطشب ١يًتٛصٌ اك أتفام ددٜد حيةدد تستٝبةات االْطةشابَ ،ةع ايٛعةع يف االعتبةاز
ايبشح عً ٢إطاز عالقتٗا َع ايدٚي ١املٓطشب ١يف املطتكبٌ .
 .4الحيل يًدٚي ١املٓطشب ١املػازن ١يف املٓاقػات أ ٚايكسازات املتضً ١اييت جيسٜٗا االؼاد بػإٔ اْطشابٗا .
ٚ .5اذا أزادت ايدٚي ١املٓطشب ١املعاٚد ٠ا ٚاالْغُاّ فدداً اك االؼاد فإٔ طًبٗا خيغع يٓفظ االدسا٤ات املٓضٛظ عًٗٝةا يف
املادَ َٔ )49( ٠عاٖد ٠يػبٚ ،١ْٛسٝح تٓط املاد ٠األخري ٠عً ٢إٔ ايدٚي ١اييت تسٜد االْغُاّ اك االؼاد االٚزٚبة ٞتبةدأ
َٔ ايضفس أ ٟإٕ ايدٚي ١املٓطشب ١تعاٌَ َعاًَ ١ايدٚي ١اؾدٜد اييت تسٜد االْغُاّ اك االؼاد.
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اـامتٚ ١االضتٓتادات
َٔ خالٍ ٖر ٙايدزاض ١يًذاَع ١ايعسبٚ ١ٝيف ظٌ َبادزات االصالح ايسمس ١ٝاييت تكدَت بٗا ايةد ٍٚاالعغةاٚ ،٤دزاضة ١أيٝة١
ايتضٜٛت يالؼاد االٚزٚب ،ٞتٛصًٓا اك مجً َٔ ١االضتٓتادات ْرنس َٓٗا:
 -1إٕ َٝجام داَع ١ايد ٍٚايعسبٜ ١ٝعاْْ َٔ ٞكا٥ط ٚقضٛز نبري ،٠سٝح الٜعرب إال عٔ املتطًبات ايفرت ٠ايصَٓ ١ٝاييت عةدت
فٗٝا ،نُا أْ٘ ٜعهظ إزاد ٠ايد ٍٚاملؤضطٚ ١خاص ١ايد ٍٚايهبري ٠املٗ ١ُٓٝيف اؾاَعٚ ،١إٔ َٛاد املٝجام التطتٛيف َطتًصَات
ايعٌُ يف إطاز َٓعُ ١اقً ١ُٝٝنبري ٠تغِ مجٝع ايد ٍٚايعسب. ١ٝ
 -2إٕ اهلٝهٌ ايتٓعٚ ُٞٝاملؤضطات ٞملٓعُ ١اؾاَع ١ايعسبٜ ١ٝعاْْ ٞكضاً ٜٚكتغ ٞإٔ تهٖٓ ٕٛاى َؤضطات ق ١َٝٛعسب ١ٝأنجةس
فعاي. ١ٝ
 -3ايتضٜٛت يف أدٗص ٠اؾاَع ١سطب َاْط عً ٘ٝاملٝجام إسد ٣أِٖ ايعٛا٥ل اييت تٛاد٘ ْعاّ ايعٌُ داخٌ اؾاَعٚ ١بايتةايٞ
البد َٔ تعد ٌٜأي ١ٝايتضٜٛت مبا ٜتالٚ ّ٤ايٛعع ايسأٖ.
 -4إٔ االْكاضاَات اييت غٗدتٗا د ٍٚاؾاَع ،١أثست عًْ ٢ػاط اؾاَع ،١فالبد َٔ اؽاذ ايكسازات املٓاضب ٚ ١ايعُةٌ بةأزاد٠
َػرتن. ١
 -5البد َٔ إعافَ ١ؤضطات أخسَ ٣جٌ قهُ ١ايعدٍ ايعسب١ٝؿٌ ايٓصاعات بةني ايةد ٍٚاملٓعُةٚ ،١تهة ٕٛقسازاتٗةا ًَصَة١
ٚصازَ. ١

 -6ايعٌُ عً ٢تسضٝذ َبادئ دميكساطٚ ١ٝسكٛم االْطإٚ ،إجياد اؿهِ ايساغةد ٚتػةري بعةض االْعُة ١ايعسبٝة ١ايػةُٛي،١ٝ
ٚتفع ٌٝايسأ ٟايعسب ٞعرب ايٛضا ٌ٥ايدميكساط ٚ ١ٝاملٓعُات املدْ.١ٝ
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املضادز
 .1د .قُد ضعٝد ايًشاَّٛ ،ضٛع ١دٚ ٍٚأقاي ِٝايعاملَٓ ،عُات ٚاتفاقات ٚأقاي ،ِٝداز ْٛبًٝظ ،بريٚت ،ز .2009 ،12
 .2د.قُد اذجمر ٚب ،ايتٓع ِٝايدٚي : ٞايٓعس ٚ ١ٜاملٓعُات ايعاملٝة ٚ ١االقًُٝٝة ٚ ١املتدضضةَٓ ،١ػةٛزات اؿًة ي اؿكٛقٝة،١
بريٚت.2006 ،
 .3د.عبداهلل عً ٞعب ٛضًطإ ،املٓعُات ايدٚي ٚ ١ٝاالسهاّ ايعاَٚ ١أٖةِ املٓعُةات ايعاملٝة ٚ ١االقًُٝٝة ١املتدضضةَ ،١طبعة١
داَع ١دٖٛى ،دٖٛى.2011 ،
 .4قُد طًعت ايػٓ ،ُٞٝايٛدٝص يف ايكاْ ٕٛايدٚي : ٞايٓعس ١ٜايعآََ ،١ػأ ٠املعازف ،اإلضهٓدز.1974 ،١ٜ
 .5امحد ٜٛضف امحد ،اصالح داَع ١ايد ٍٚايعسب : ١ٝاملتػريات ايعسب ،١ٝاملطتكبٌ ايعسبَ ،ٞازع2003
 .6تػازيص تسٜب ،صفشات َٔ تأزٜذ ايعسام ،داز ايعسب ١ٝيًعً ،ّٛبريٚت.2006 ،
 .7د.عبداهلل ايهس ِٜعًٛإ خغس ،املٓعُات ايدٚي ،١ٝداز ايجكاف ١يًٓػس  ٚايتٛشٜع ،االزدٕ.2002 ،
 .8ضسسإ عبدايعصٜص ،املٓعُات ايدٚي ٚ ١ٝاالقً ٚ ١ُٝٝاملتدضض ،١داز ايفهس ايعسب ،ٞايكاٖس1974 ،٠
 .9عُري ٠قُد ضعٝدٚ ،اقع ٚأفات َاضرتخٝت ،عُإ.1994 ،
 .10د.زٜاض ايضُد ،تطٛز األسداخ ايدٚي ١ٝيف ايكسٕ ايعػس ،ٜٔاملؤضط ١اؾاَع ١ٝيًدزاضات ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ،بريٚت،
.1999
 .11د .ضٗ ٌٝسطني ايفتال ،ٟٚايتٓع ِٝايدٚي ،ٞداز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ /األزدٕ.2007 ،
ْٛ .12ز ٟايطعٝد ،اضتكالٍ ايعسب ٚٚسدتَِٗ ،رنس ٠يف ايكغ ١ٝايعسبَ ،١ٝطبع ١اؿه ،١َٛبػداد.1943 ،
 .13أمحد ايػكري ،ٟاؾاَع ١ايعسب ،١ٝنٝف ته ٕٛداَعٚ ١نٝف تضبح عسب ،١ٝداز بٛضالَ ،١تْٛظ.1979 ،
 . 14د.فدس ٟزغٝد املٗٓا ٚد.صالح ٜاضني داٚد ،املٓعُات ايدٚي ،١ٝداز ايهتب يًطباعٚ ١ايٓػس ،داَع ١املٛصٌ ،بد ٕٚضٓ١
طبع.
 .15د .خً ٌٝاؿدٜج ،ٞايٛضٝط يف ايتٓع ِٝايدٚيٚ ،ٞشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ،ٞبػداد ،ايعسام.1991 ،
 .16د .قُد ضعٝد ايدقام  ٚدنتٛز َضطف ٢ضالَ٘ سطَٔٓ ،ػأ ٠املعازف ،األضهٓدزَ ،١ٜضس ،بد ٕٚضٓ ١ايطبع.
َ. 17سفت زمشا ،ٟٚداَع ١ايد ٍٚايعسب ،١ٝسكٛم االْطإ املعاٜري ٚاآليٝات( ،دي ٌٝإزغادَ ،)ٟسنص ايكاٖس ٠يدزاضات سكٛم
االْطإ ،ايكاٖس.2015 ،٠
.18د.عضاّ ايعط ،١ٝقاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ ،املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػداد ،ايعسام ،ط.2012 ،2
 .19ايطاٖس بٔ عسٜف٘ ،اؾاَع ١ايعسبٚ ١ٝايعٌُ املػرتى  ،2000 - 1945داز شٖسإ يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ.2010 ،
 .20د .سطٔ ْافع ،١االؼاد األٚزٚبٚ ٞايدزٚع املطتفاد ٠عسبٝاًَ ،سنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝبريٚت ،يبٓإ.2004 ،
 .21دٛاع سطٔ ،طبٝع ١االؼاد األٚزٚب ،ٞداز املعسف ،١بريٚت ،يبٓإ.2010 ،
 .22د ٕٛبٓٝدز ٚضامي ٕٛأغسٚٚد ،تسمج ١خايد غسٜب عً ،ٞاالؼاد األٚزٚبَ :ٞكدَ ١قضري ٠دداًَ ،ؤضطٖٓ ١دا ٟٚيًتعًِٝ
ٚايجكافَ ،١ضس.2015 ،
 .23ايكاعْ ٞب ٌٝعبدايسمحٔ سٝا ،ٟٚدضتٛز االؼاد األٚزٚب ،ٞاملهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػداد.2009 ،
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 . 24د .عبداملٓعِ ضعٝد ،اؾُاع ١األٚزب ١ٝػسب ١ايتهاٌَ ٚايٛسدَ ،٠سنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝبريٚت ،يبٓإ.1986 ،

املٛاقع االيهرت١ْٝٚ
 .1د .امحد ضعٝد ْٛفٌ ،االؼاد األٚزٚب ٞيف َطًع األيف ١ٝايجايج :١ايٛاقع ٚايتشدٜات ،عح َٓػٛز عً ٢املٛقع األيهرت.ْٞٚ
َ .2أَؤٕ ايباقس ،اؾاَع ١ايعسب ١ٝأخفكت يف ػطٝد نٝإ َتُاضو ،دسٜد ٠ايبٝإ
33255،www.albayan.com/se/servlet/sotdlit/cil=10517799 .3
.4
.5
.6
.7

َسفةةت زمشةةا ،ٟٚداَعةة ١ايةةد ٍٚايعسبٝةة : ١سكةةٛم االْطةةإ املعةةاٜري  ٚااليٝةةات ،املهتةةب االقًُٝةة ٞايعسبةةٞ
http//www.lasportal.org/ar/pages/default.aspx
www.pallf.net/forum/showthread.php1154848
https:\\lip-diplomatic. Blogspot.com12012\07
د.سطةةني طةةالٍ َكًةةد ،دٚز املؤضطةةات فةةٛم ايكَٝٛةة ١يف تعصٜةةص تهاَةةٌ االؼةةاد االٚزبةة ( ٞايربملةةإ االٚزبةةٞ
منٛذدا.www.slideshore.net/husseinmaklad/mustaqbal433 .

 .8يًُصٜةد َةٔ املعًَٛةةات سةَ ٍٛعاٖةةد ٠يػةب ١ْٛاالطةالع عًةةْ ٢طةدَ ١ةةٔ َعاٖةد ٠يػةب ١ْٛعًةة ٢املٛقةع االيهرتْٚةةٞ
http://europa.eu/lisbontreaty.
َ .9سنص ايسٚابط يًبشٛخ  ٚايدزاضات االضرتاتٝذ2016/6/25 ،١ٝ
Rawabetcenter.com/archives/28742.
 .10د.ضةةٝاز اؾُٝةةٌ ،داَعةة ١ايةةد ٍٚايعسبٝةة : ١اغةةرتاطات ايتػةةٝري يف ايكةةسٕ ايٛاسةةد  ٚايعػةةس ،ٜٔاؿةةٛاز املتُةةدٕ
www.sayyaraljamil.com/arabic
 .11د .قُد َضطفْٜٛ ٢ظ ،ايعغ ١ٜٛيف املٓعُات ايدٚي ،١ٝعح َٓػٛز عً ٢املٛقع االيهرت.ْٞٚ

اذجمً:١
 -1أْٛز اهلٛاز ،ٟاالؼاد االٚزٚب ،ٞتطاؤالت عسب ،١ٝفً ١ايطٝاض ١ٝايدٚيَ ،١ٝؤضط ١األٖساّ ،ايكاٖس2000 ،٠
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