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  2015يونيو  –العذد الخامس المجلذ الثاني يناير  جامعة الناصرمجلة 

 دٚ مْاٛم٘ احلكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ يف التشسٓع الٔنين مع االتفاقٔات الدّلٔ٘م

 

 

 

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
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 املوخص
أصبشت سق٘ق ٗسسٙات اإلُطاْ األضاضٚٞ ًّ امل٘ض٘عات اهيت حتظٟ   

باإلٓتٌــاَ اهلــبا ضــ٘ا١ ًــّ داُــأ اهبــاسج  أَ ًــّ داُــأ املٌازضــ  هوعٌــى     

 ف ًــ٘امعٍٔ ٗهــٚظ عوــٟ املطــت٠٘ اهــ٘عل  شطــأ بــى عوــٟ    اهعــاَ عوــٟ   ــت  

املطت٠٘ اهعاملٛ . ٗعوٕٚ  قد ٗضـعت اهعدٙـد ًـّ اإلقيامٚـات اهدٗهٚـٞ املتعوقـٞ       

حبق٘ق اإلُطـاْ سٚـح أصـبشت ٓـدٖ اهق٘اعـد اهقاُُ٘ٚـٞ م٘اعـد جيًـسٖ    ـ٘ش          

اإلقياق دٗهًٚا عوٟ    ٔا ، كٌـا   ـ٘ش اهـِص دا وٚـًا عوـٟ ًـا ِٙام ـٔا أٗ        

ى عٌوــٔا ًٗــّ أدــى دهــم ٙت٘دــأ عوــٟ املػــسز اهــ٘عل اْ ٙوتــصَ بتوــم   ٙعطــ

اإلقيامٚــــات املتعوقــــٞ حبقــــ٘ق اإلُطــــاْ ًــــّ  ــــ ي ً٘ا٢ٌتٔــــا ًــــ  اهقــــ٘اُ   

اه٘عِٚــــٞ . ٗقعــــد اهــــٌّٚ ًــــّ اهــــدٗي اهــــيت صــــادمت عوــــٟ عــــدد كــــبا ًــــّ    

اإلقيامٚـات اهدٗهٚـٞ املتعوقـٞ حبقـ٘ق اإلُطـاْ ٗمـد أدزتـت اهـٌّٚ بعـ  ٓـدٖ           

ٞ  غإلقيامٚـــــات ا ــ ــ٘اُ  اهٌِٚٚـــ ــٞ ش اهتػـــــسٙعات ٗاهقـــ ــان بعـــــ     هدٗهٚـــ ِٗٓـــ

اهِصــ٘مل ت ققـــٍ اهـــٌّٚ بودًادٔـــا ٗعوٚـــٞ  قــد ح ًـــّ  ـــ ي ٓـــدا اهبشـــح   

ًِامػٞ قوم اهِص٘مل ٗح اه٘ص٘ي اىل عدد ًّ اهِتا٢ر ًِٔا ضسٗزٝ   ـاد  

ُــــص دضــــت٘زٜ صــــسٙا تــــدد ًلاُــــٞ اإلقيامٚــــات اهدٗهٚــــٞ ًــــّ اهتػــــسٙعات   

 ٘ صــوِا اىل ضــسٗزٝ ً٘ا١ًــٞ اهتػــسٙعات ٗاهقــ٘اُ     ٗاهقــ٘اُ  اهٌِٚٚــٞ كٌــا ق

اهٌِٚٚــــٞ ًــــ  اإلقيامٚــــات ارتاصـــــٞ ٗسقــــ٘ق اإلُطــــاْ ش ادت٘اُــــأ املدُٚـــــٞ       

ٗاهطٚاضــٚٞ ًٗــّ أبــسش قوــم اذتقــ٘ق ســأ اذتٚــاٝ كٌبــدأ دضــت٘زٜ ٗ ــسٍٙ        

ــٞ        عق٘بــٞ اإلعــداَ بــدْٗ ستاكٌــٞ اٗ  ــازز  عــاز اهقــاُْ٘ ٗكــدا ضــسٗزٝ  شاه

اإلضــــا ٞ اىل ضــــسٗزٝ   ــــاد قِطــــٚأ بــــ  اهِصــــ٘مل اهقاُُ٘ٚــــٞ اهتٌٚٚصٙــــٞ ب

 ادتٔات املعِٚٞ عِد ٗض  ًػسٗز ماُْ٘ حبادٞ اىل ً٘ا١ًٞ.

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 

 ـد ـــاعــــــاَ املطـــــاُـــْ٘ اهــدٗهٛ اهعــــــاذ اهقـــــــأضــت

 ْ٘ ـــــــاُـــــٞ ٗاهقـــــسٙعــــــٞ اهــػـــــــكوــٚ

 ا١ ـــــــٞ صــِعـــــاًــعـــــدـ
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  2015يونيو  –العذد الخامس المجلذ الثاني يناير  جامعة الناصرمجلة 

 دٚ مْاٛم٘ احلكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ يف التشسٓع الٔنين مع االتفاقٔات الدّلٔ٘م

 

 

 

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

ــبا         ــاَ اهلـــــ ــٟ با ٓتٌـــــ ــ٘عات اهـــــــيت حتظـــــ ــّ  امل٘ضـــــ ــٚٞ ًـــــ ــاْ األضاضـــــ ــات  اإلُطـــــ ــ٘ق ٗسسٙـــــ أصـــــــبشت سقـــــ

ضـــــــ٘ا١ ًـــــــّ ادتاُــــــــأ اهبـــــــاسج  أَ ًــــــــّ داُـــــــأ املٌازضـــــــ  هوعٌــــــــى اهعـــــــاَ عوــــــــٟ ا ـــــــت  ف ًــــــــ٘امعٍٔ        

ٗهــــــــٚظ عوــــــــٟ املطــــــــت٠٘ اهــــــــ٘عل  شطــــــــأ  بــــــــى  عوــــــــٟ املطــــــــت٠٘ اهعــــــــاملٛ . ٗ  غــــــــم أٙ ــــــــًا اْ ٓــــــــرا   

ــ ــٟ املطـــــــــت٘ٙ  اهـــــــــ٘عل ٗاهـــــــــدٗهٛ        ا ٓتٌـــــــ ــاْ ٗسسٙاقـــــــــٕ ا ضاضـــــــــٚٞ عوـــــــ اَ املتصاٙـــــــــد حبقـــــــــ٘ق ا ُطـــــــ

ــ٘ ا صـــــــــى           ــٕ ٓـــــــ ــات ًـــــــــّ أدوـــــــ ــ٘ق ٗاذتسٙـــــــ ــسزت ٓـــــــــرٖ اذتقـــــــ ــرٜ مـــــــ ــاز أْ ا ُطـــــــــاْ اهـــــــ ــرقٛ  عتبـــــــ ٙـــــــ

ــٕ باهِطـــــــــبٞ  ىل أٜ          ــ٘ي  هٚـــــــ ــٟ حتقٚقـــــــــٕ أٗ اه٘صـــــــ ــابٛ ٙسدـــــــ ــى قطـــــــــ٘ز   ـــــــ ــّ ٗزا١ كـــــــ ــتٔد ف ًـــــــ املطـــــــ

     ٗ ــ  م٘اعــــــــد د ــات ٗهــــــــرهم قعتــــــ ــ  ًــــــــّ اربتٌعــــــ ــًا عوــــــــٟ      زتتٌــــــ ــ٘ش ا قيــــــــاق دٗهٚــــــ ــٞ أًــــــــسٖ    ــــــ هٚــــــ

ــس           ــرا األًــــــ ــا، ٗٓــــــ ــى  عٌا ــــــ ــٔا أٗ ٙعطــــــ ــا ِٙام ــــــ ــٟ ًــــــ ــًا عوــــــ ــِص دا وٚــــــ ــ٘ش اهــــــ ــا    ــــــ ــا، كٌــــــ    ٔــــــ

ٙتطوــــــــأ   ــــــــاد ً٘ا١ًــــــــٞ بــــــــ  اهقــــــــ٘اُ  اه٘عِٚــــــــٞ ٗا قيامٚــــــــات اهدٗهٚــــــــٞ املصــــــــادق عوٚٔــــــــا، ًٗــــــــّ           

 ٞ بـــــــــاذتق٘ق  أدـــــــــى ذهـــــــــم ٙت٘دـــــــــأ عوـــــــــٟ املػـــــــــسز اهـــــــــ٘عل أْ ٙوتـــــــــصَ بتوـــــــــم ا قيامٚـــــــــات املتعوقـــــــــ

ــرٜ         ــس اهــــــ ــٞ، األًــــــ ــ٘اُ  اه٘عِٚــــــ ــا ش اهقــــــ ــّ  ــــــــ ي  دًادٔــــــ ــا ًــــــ ــادق عوٚٔــــــ ــاْ املصــــــ ــٚٞ هإلُطــــــ ا ضاضــــــ

ضٚطـــــــٔى عوـــــــٟ اهعـــــــاًو  ش زتـــــــاي  ُيـــــــاذ اهقـــــــاُْ٘ ًـــــــّ اهتعاًـــــــى ًـــــــ  اهق ـــــــاٙا ٗاذتـــــــا ت اهـــــــيت            

 قتعوأ حبق٘ق اإلُطاْ. 

اَ قت ــــــــٌّ اهػــــــــسعٞ اهدٗهٚــــــــٞ ذتقــــــــ٘ق اإلُطــــــــاْ ُظــــــــاَ م٘اعــــــــد جيًــــــــسٝ بــــــــاس         : اهبشــــــــح ًػــــــــلوٞ

ــرقٛ ًـــــــّ  ـــــــ ي       ــسٝ ٙـــــ ــٚٞ ، ٗاســـــــ اَ ٓـــــــرٖ اهق٘اعـــــــد ا ًـــــ ــاْ ٗسسٙاقـــــــٕ األضاضـــــ ٗمحاٙـــــــٞ سقـــــــ٘ق اإلُطـــــ

 دًادٔـــــــا ش اهتػـــــــسٙ  اهـــــــ٘عل ، ًـــــــّ  ـــــــ ي ٓـــــــرا اهبشـــــــح ضـــــــٚتٍ اإلدابـــــــٞ عوـــــــٟ اهتطـــــــا ي اهتـــــــاهٛ :  

ــات       ــٚٞ با قيامٚــــــ ــٞ ٗاهطٚاضــــــ ــ٘ق املدُٚــــــ ــٞ ش اذتقــــــ ــسٙعاقٔا اه٘عِٚــــــ ــٞ قػــــــ ــٌّٚ يف اًــــــ ــت اهــــــ ــى اهتصًــــــ ٓــــــ

صادمت عوٚٔا؟ اهدٗهٚٞ اهيت

قرقٟ آٌٚٞ ٓرا اهبشح باعتباز اهٌّٚ ًصادمٞ عوٟ عدد كبا ًّ ا قيامٚات اهدٗهٚٞ املتعوقٞ  آٌٚٞ اهبشح :

َ ٗاهرٜ صادمت 1966حبق٘ق ا ُطاْ ًّٗ ضٌِٔا اهعٔد اهدٗهٛ ارتامل باذتق٘ق املدُٚٞ  ٗاهطٚاضٚٞ هعاَ 

ارتاصٞ باذتق٘ق املدُٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ اهلجا ًّ اذتق٘ق َ ٗمد ق ٌِت ا قيامٚٞ 1987  اٙس  9عوٕٚ اهٌّٚ ش 

ٗاذتسٙات األضاضٚٞ هإلُطاْ ًّٗ ثٍ   رْ  اهدٗي املصادمٞ عوٛ ا قيامٚات اهدٗهٚٞ ًوصًٞ  يف اًٞ قػسٙعاقٔا 

 اه٘عِٚٞ  ً  قوم ا قيامٚات..

  ىل : اهبشحٙٔد ف ٓرا  أٓدا ف اهبشح :

 ادمت عوٚٔا اهٌّٚ .ـ حتدٙد ًلاُٞ  ه قيامٚات اهدٗهٚٞ اهيت ص1
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 دٚ مْاٛم٘ احلكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ يف التشسٓع الٔنين مع االتفاقٔات الدّلٔ٘م

 

 

 

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

. مسا١ٝ  اذتق٘ق املدُٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ اهيت ق ٌِتٔا ا قيامٚٞ ارتاصٞ باذتق٘ق املدُٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ 2

 َ .1996هعاَ 

ـ اضتخ مل اهِص٘مل اهقاُُ٘ٚٞ ش اهتػسٙعات اه٘عِٚٞ غا املت٘ا٢ٌٞ ً  ا قيامٚٞ ارتاصٞ 3

 ٌّ .باذتق٘ق املدُٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ املصادق عوٚٔا ًّ مبى اهٚ

املِٔذٚٞ املتبعٞ ش ٓرٖ  اهدزاضٞ املِٔر اه٘صيٛ اهتشوٚوٛ ملا ٗزد ش اهتػسٙعات ٗاهق٘اُ   ًِٔذٚٞ اهدزاضٞ :

 اهٌِٚٚٞ ًٗد٠ ً٘ا١ًتٔا ً  ا قيامٚات اهدٗهٚٞ املتعوقٞ باذتق٘ق اهٌِٚٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ.

ش ا قيامٚٞ ارتاصٞ باذتق٘ق ًّ   ي ٓرا اهبشح ضٚتٍ قِاٗي اذتق٘ق املدُٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ ُطاق اهبشح : 

 َ ٗش اهتػسٙعات ٗاهق٘اُ  اهٌِٚٚٞ املت ٌِٞ  رٖ اذتق٘ق .1966املدُٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ هعاَ 

 ضتقطٍ ٓرٖ اهدزاضٞ عوٟ اهِش٘ اهتاهٛ: ققطٍٚ اهدزاضٞ:

  ٞ ٞ  املطوـــــــــأ األٗي: ًآٚـــــــــ ٞ  امل٘ا١ًـــــــــ ٞ  ا قيامٚـــــــــات  ًٗلاُـــــــــ ْ  ذتقـــــــــ٘ق  اهدٗهٚـــــــــ  اهتػـــــــــسٙعات  ش اإلُطـــــــــا

 . هٌِٚٚٞا ٗاهق٘اُ 

املطوــــــــــأ اهجـــــــــــاُٛ: اذتقــــــــــ٘ق املدُٚـــــــــــٞ اهـــــــــــ٘ازدٝ ش اهتػــــــــــسٙعات اهٌِٚٚـــــــــــٞ ًٗــــــــــد٠ ً٘ا١ًتٔـــــــــــا ًـــــــــــ      

 ا قيامٚات اهدٗهٚٞ.

ــأ اهجاهـــــــــح: اذتقـــــــــ٘ق اهطٚاضـــــــــٚٞ اهـــــــــ٘ازدٝ ش اهتػـــــــــسٙعات اهٌِٚٚـــــــــٞ ًٗـــــــــد٠ ً٘ا١ًتٔـــــــــا ًـــــــــ           املطوـــــــ

ا قيامٚات اهدٗهٚٞ.
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 دٚ مْاٛم٘ احلكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ يف التشسٓع الٔنين مع االتفاقٔات الدّلٔ٘م

 

 

 

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

 املطوأ األٗي

 ش اهتػسٙعات ٗاهق٘اُ  اهٌِٚٚٞ ات اهدٗهٚٞ ذتق٘ق اإلُطاْ ًآٚٞ امل٘ا١ًٞ ًٗلاُٞ ا قيامٚ

ــْ٘ ش اهقــــــــاُْ٘ اهــــــــدٗهٛ        أٗ  : ًآٚــــــــٞ امل اًــــــــٞ :  ــيت أٓــــــــتٍ املختصــــــ ــ٘عات األضاضــــــــٚٞ اهــــــ ًــــــــّ امل٘ضــــــ

ــاْ        ــ٘ق اإلُطـــــ ــٞ ذتقـــــ ــات اهدٗهٚـــــ ــٞ بـــــــ  ا قيامٚـــــ ــرهٞ امل٘ا١ًـــــ ــٛ ًطـــــ ــا ٓـــــ ــٟ  ثازقٔـــــ ــاْ عوـــــ ذتقـــــــ٘ق اإلُطـــــ

 ٗاهِظٍ اهقاُُ٘ٚٞ اه٘عِٚٞ هودٗي.

ــعٚد          امل ــٟ اهصـــــ ــأ عوـــــ ــات قطبـــــ ــدٗي باهتصاًـــــ ــصاَ اهـــــ ــسد  هـــــ ــٚظ زتـــــ ــٞ هـــــ ــرٖ امل٘ا١ًـــــ ــّ ٓـــــ ــا ًـــــ ــ٘د ِٓـــــ قصـــــ

ــٞ     اهـــــــــدٗهٛ ٗ ألـــــــــا ا ـــــــــد ف األضاضـــــــــٛ ٓـــــــــ٘ محاٙـــــــــٞ األ ـــــــــساد ش ً٘ادٔـــــــــٞ اهـــــــــدٗي ٗضـــــــــوطاقٔا اهعاًـــــــ

ــى اهـــــــدٗي ٗهـــــــٚظ       ــاْ ش األضـــــــاع دا ـــــ ــا  شٌاٙـــــــٞ سقـــــــ٘ق اإلُطـــــ ــٞ ٓـــــــرٖ اهـــــــدٗي ٗأماهٌٚٔـــــ ضـــــــٌّ ٗ ٙـــــ

 (.1 ازدٔا )

ــٞ حب   ــٛ املعِٚـــــ ــٞ ٓـــــ ــٞ        اهدٗهـــــ ــ٘ املعـــــــل حبٌاٙـــــ ــ٘عل ٓـــــ ــاُُ٘ٛ اهـــــ ــاَ اهقـــــ ــاْ ٗاهِظـــــ ــ٘ق اإلُطـــــ ــٞ سقـــــ ٌاٙـــــ

ــ٘ق ٗاس أًـــــــــــا)   ــرٖ اذتقـــــــــ ــا٢ٚٞ ٗضـــــــــــٚادقٔا      2ٓـــــــــ ــاق ٗ ٙتٔـــــــــــا اهق ـــــــــ ــ ي ُطـــــــــ ــم ًـــــــــــّ  ـــــــــ ( ٗذهـــــــــ

اإلموٌٚٚــــــــٞ، ٗٙعــــــــد اهتطبٚــــــــأ املباغــــــــس  ـــــــــرٖ ا قيامٚــــــــات ش اهــــــــِظٍ اهقاُُ٘ٚــــــــٞ اه٘عِٚــــــــٞ اه٘ضـــــــــٚوٞ         

 ٌٚٞ. األكجس كياٙٞ ٗ عاهٚٞ هترً  اس اَ اذتق٘ق احمل

ــاُْ٘ اهــــــــدٗهٛ ذتقــــــــ٘ق اإلُطــــــــاْ   ٙوــــــــصَ اهــــــــدٗي األعــــــــسا ف باقيامٚــــــــات سقــــــــ٘ق اإلُطــــــــاْ             أْ اهقــــــ

بتطبٚــــــــأ ٓــــــــرٖ ا قيامٚــــــــات بصــــــــ٘زٝ ًباغــــــــسٝ،  ولــــــــٛ قلــــــــْ٘ اهــــــــدٗي األعــــــــسا ف ًوصًــــــــٞ بــــــــاهتطبٚأ           

ــ٘اب        ــاْ   بــــــــد ًــــــــّ حتقٚــــــــأ غــــــــسٗ  ٗضــــــ ــاي سقــــــــ٘ق اإلُطــــــ ــا اهدٗهٚــــــــٞ ش زتــــــ املباغــــــــس  هتصاًاقٔــــــ

ــا  ــاُُ٘ٛ هوــــــــدٗي املعِٚــــــــٞ)  ستــــــــددٝ قتعوــــــــأ بودًــــــ ــاَ اهقــــــ ــس اهــــــــرٜ  لــــــــّ  3ز ا قيامٚــــــــٞ ش اهِظــــــ (، األًــــــ

ــاْ        ــ٘ق اإلُطـــــ ــا ت املتعوقـــــــٞ حبقـــــ ــاٙا ٗاذتـــــ ــ  اهق ـــــ ــى ًـــــ ــاُْ٘ ًـــــــّ اهتعاًـــــ ــاذ اهقـــــ ــٟ  ُيـــــ اهعـــــــاًو  عوـــــ

ــ  ا قيامٚـــــــــات          ــت ًـــــــ ــد ق٘ا١ًـــــــ ــ٘اُ  مـــــــ ــٍ أْ قوـــــــــم اهقـــــــ ــرٝ حبلـــــــ ــٞ اهِا ـــــــ ــ٘اُ  اه٘عِٚـــــــ ــًا هوقـــــــ ٗ قـــــــ

ــ٘ق اإلُطــــــــــاْ اهــــــــــيت     ــٞ املتعوقــــــــــٞ حبقــــــــ ــدٗي األعــــــــــسا ف ٗادزتتٔــــــــــا ش     اهدٗهٚــــــــ ــادمت عوٚٔــــــــــا اهــــــــ  صــــــــ

ــ٘عل ٓــــــــ٘           ــدًا اهقاضــــــــٛ اهــــــ ــاذ اهقــــــــاُْ٘ ٗحتدٙــــــ ــاًو  ش زتــــــــاي  ُيــــــ ــح ٙصــــــــبا اهعــــــ ــا حبٚــــــ م٘اُِٚٔــــــ

ــ٘ق      ــأ اقيامٚــــــــــات سقــــــــ ــرً  اذتقــــــــــ٘ق احملٌٚــــــــــٞ يف٘دــــــــ ــّ اســــــــــ اَ ٗقــــــــ ــ٣٘هٞ عــــــــ ادتٔــــــــــٞ األٗىل املطــــــــ

ــٞ،         ــى اهدٗهــــ ــسّٙ دا ــــ ــى األغــــــخامل ا  ــــ ــّ مبــــ ــا ًٗــــ ــٞ ذاقٔــــ ــأ اهدٗهــــ ــّ داُــــ ــاْ ًــــ ــٞ  ا ُطــــ ــى ًٌٔــــ ٗقتٌجــــ

                                                           
  3صـ 2009اهٌّٚ  –اهٌِٚٚٞ ً  ا قيامٚات اهدٗهٚٞ ارتاصٞ حبق٘ق ا ُطاْ، ٗشازٝ سق٘ق ا ُطاْ  ( ققسٙس عّ ً٘ا١ًٞ اهتػسٙعات 1)

َ، 2003ٓسٝ ، اهطبعٞ األٗىل اهقا –( اهدكت٘ز/ أمحد اهسغٚدٜ، سق٘ق ا ُطاْ دزاضٞ ًقازُٞ ش اهِظسٙٞ ٗاهتطبٚأ، ًلتبٞ اهػسٗق اهدٗهٚٞ  2)

  38مل

  38، صــ 2004املِص٘زٝ  –ماُْ٘ سق٘ق ا ُطاْ، ًلتبٞ ادت ١ ادتدٙدٝ  ( اهدكت٘ز/ اهػا عٛ ستٌد بػا، 3)
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 دٚ مْاٛم٘ احلكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ يف التشسٓع الٔنين مع االتفاقٔات الدّلٔ٘م

 

 

 

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

ــٞ        ــٞ اهدٗهٚــــــ ــٕ  با قيامٚــــــ ــات دٗهتــــــ ــ  اهتصاًــــــ ــأ ًــــــ ــ٘زٝ قتيــــــ ــ٘اُ   بصــــــ ــاذ اهقــــــ ــٛ اهــــــــ٘عل  بوُيــــــ اهقاضــــــ

 املصادق عوٚٔا . 

 ثاُٚا : ًلاُٞ ا قيامٚات اهدٗهٚٞ هوشق٘ق اإلُطاْ ش اهتػسٙعات ٗاهق٘اُ  اهٌِٚٚٞ .

ــّ ا          ــس٠ ٗحبطــــــأ ً٘مئــــــا ًــــ ــّ دٗهــــــٞ أل ــــ ــات سقــــــ٘ق ا ُطــــــاْ ًــــ ــة ًلاُــــــٞ اقيامٚــــ هع مــــــٞ بــــــ   ختتوــــ

اهقـــــــــاُْ٘ اهـــــــــدٗهٛ ٗاهقـــــــــاُْ٘ اهـــــــــ٘عل،  ِٔـــــــــان دٗي قعطـــــــــٛ اقيامٚـــــــــات سقـــــــــ٘ق اإلُطـــــــــاْ أٗه٘ٙـــــــــٞ          

اهطــــــــٌ٘ عوــــــــٟ دضــــــــاقآا اه٘عِٚــــــــٞ ٗذهــــــــم ًجـــــــــى ٓ٘هِــــــــدا أٗ ًلا ٣ــــــــٞ هودضــــــــت٘ز ًجــــــــى اهٌِطـــــــــا أٗ          

ــسا أٗ      مٌٚــــــــٞ أعوــــــــٟ ًــــــــّ قػــــــــسٙعاقٔا اهعادٙــــــــٞ ٗأمــــــــى ًــــــــّ اهدضــــــــت٘ز ًجــــــــى  سُطــــــــا ٗ ضــــــــباُٚا ٗض٘ٙطــــــ

  ٙ ــس ــٞ ًطـــــــاٗٙٞ هتػـــــ ــا ٞ  ىل اهي٣ـــــــات األزبـــــــ        مٌٚـــــ ــا ًٗصـــــــس باإلضـــــ ــى املاُٚـــــــا ٗاٙطاهٚـــــ عاقٔا اهعادٙـــــــٞ ًجـــــ

ِٓـــــــــان دٗي ت قت ـــــــــٌّ دضــــــــــاقآا حتدٙـــــــــدًا ًلاُـــــــــٞ ا قيامٚــــــــــات اهدٗهٚـــــــــٞ ش ُظأًـــــــــا اهقــــــــــاُُ٘ٛ       

( عوــــــــٟ بٚــــــــاْ جيهٚــــــــٞ  ُيــــــــاذ ا قيامٚــــــــات  33ًجــــــــى األزدْ سٚــــــــح أكتيــــــــٟ اهدضــــــــت٘ز األزدُــــــــٛ ش املــــــــادٝ ) 

ــا   ــص   اهدٗهٚـــــــــٞ دْٗ اْ تـــــــــدد مٌٚتٔـــــــ ــاُُ٘ٛ األزدُـــــــــٛ  ىل أْ سطـــــــــٌت ستلٌـــــــــٞ اهتٌٚٚـــــــ ش اهِظـــــــــاَ اهقـــــــ

ــ٘اُ          ــٟ اهقـــــــ ــٞ عوـــــــ ــات اهدٗهٚـــــــ ــدات ٗا قيامٚـــــــ ــٌ٘ هوٌعآـــــــ ــٟ اهطـــــــ ــا عوـــــــ ــتقس ادتٔادٓـــــــ ــٞ ٗاضـــــــ األزدُٚـــــــ

 ( .1اه٘عِٚٞ ض٘ا١ً أكاُت ضابقٞ  ا أٗ ًتتاهٚٞ عوٚٔا)

أًــــــــــا  ٚٔــــــــــا ٙتعوــــــــــأ باهــــــــــدٗي اهعسبٚــــــــــٞ  اقيامٚــــــــــات سقــــــــــ٘ق اإلُطــــــــــاْ األضاضــــــــــٚٞ ق٘ادــــــــــٕ بعــــــــــ      

هعقبـــــــات،  ِٔـــــــان دٗي صـــــــادمت دٗهٚـــــــًا عوـــــــٟ ٓـــــــرٖ ا قيامٚـــــــات املتعوقـــــــٞ حبقـــــــ٘ق اإلُطـــــــاْ    أُٔـــــــا           ا

ــ٘عل       ــاُْ٘ اهـــــــ ــا ش اهقـــــــ ــا ٗ ُياذٓـــــــ ــٞ إلدًادٔـــــــ ــسٙعٚٞ اه شًـــــــ ــت٘زٙٞ ٗاهتػـــــــ ــدابا اهدضـــــــ ــر اهتـــــــ ت قتخـــــــ

ــٞ          ــ ٝ شًِٚــــــ ــر  ــــــ ــاْ ًِــــــ ــ٘ق اإلُطــــــ ــدٗهٚ  ذتقــــــ ــدّٙ اهــــــ ــاَ اهعٔــــــ ــًا برسلــــــ ــٞ دٗهٚــــــ ــجً  األزدْ ًوتصًــــــ  ٌــــــ

ــٞ ٗهلِٔـــــــــ ــٟ    ع٘ٙوـــــــ ــا اهـــــــــ٘عل ُٗػـــــــــسٓا ش ادتسٙـــــــــدٝ اهس ٚـــــــــٞ ستـــــــ ــا ش ماُُ٘ٔـــــــ ا ت ققـــــــــٍ بودًادٔـــــــ

 (.2َ)2006ٙتٌلّ األ ساد ًّ اهتٌطم بٔا م ا٢ًٚا    ش عاَ 

ــسٙعات ٗاهقـــــــــ٘اُ             ــاْ ش اهتػـــــــ ــٞ ذتقـــــــــ٘ق اإلُطـــــــ ــات اهدٗهٚـــــــ ــأ يفلاُـــــــــٞ ا قيامٚـــــــ ــا ٙتعوـــــــ ــا  ٌٚـــــــ أًـــــــ

( ٗحتدٙـــــــدًا املــــــــادٝ  3اهٌِٚٚــــــــٞ)اهٌِٚٚـــــــٞ  قـــــــد كاُــــــــت ِٓـــــــان د هـــــــٞ ٗاضــــــــشٞ ش دضـــــــت٘ز ادتٌٔ٘زٙـــــــٞ       

اهطادضـــــــٞ ًِـــــــٕ عوـــــــٟ اهتـــــــصاَ ادتٌٔ٘زٙـــــــٞ اهٌِٚٚـــــــٞ قِيٚـــــــر اهتصاًاقٔـــــــا ًـــــــّ ا قيامٚـــــــات ٗاملعآـــــــدات          

 اهدٗهٚٞ اهيت صادمت عوٚٔا، سٚح ُصت ٓرٖ املادٝ عوٟ ا قٛ: 

                                                           
ْ ( اهدكت٘ز ستٌد ٙ٘ضة عو٘اْ ٗا سْٗ: اهقاُْ٘ اهدٗهٛ ذتق٘ق ا ُطاْ، اذتق٘ق احملٌٚٞ، ادتص١ اهجاُٛ، داز اهجقا ٞ هوِػس ٗاهت٘شٙ ، عٌا1)

  77صــ  2006ا زدْ، داز اهجقا ٞ هوِػس ٗاهت٘شٙ ، عٌاْ ا زدْ 

  79( اهدكت٘ز/ ستٌد ٙ٘ضة عو٘اْ، املسد  اهطابأ صــ 2)

  1994َ( دضت٘ز ادتٌٔ٘زٙٞ اهٌِٚٚٞ املعدي هعاَ 3)
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 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

" ق كــــــــد اهدٗهــــــــٞ اهعٌــــــــى يفٚجــــــــاق األًــــــــٍ املتشــــــــدٝ ٗاإلعــــــــ ْ اهعــــــــاملٛ ذتقــــــــ٘ق اإلُطــــــــاْ ًٗٚجــــــــاق           

 ي اهعسبٚٞ ٗم٘اعد اهقاُْ٘ اهدٗهٛ املع  ف بٔا بص٘زٝ عاَ." داًعٞ اهدٗ

 ٌــــــــّ  ــــــــ ي اهــــــــِص اهطــــــــابأ ُطــــــــتدي بــــــــرْ اهــــــــٌّٚ ًوتصًــــــــٞ يفــــــــا أبسًتــــــــٕ ًــــــــّ اقيامٚــــــــات دٗهٚــــــــٞ    

ــٞ      ٗصــــــــادمت عوٚٔــــــــا ،  قــــــــد أكــــــــد اهدضــــــــت٘ز اهــــــــٌٚل عوــــــــٟ ذهــــــــم عِــــــــدًا ســــــــدد ادتٔــــــــات اهس ٚــــــ

ــرهٞ املصــــــــادمٞ عوــــــــٟ املعآــــــــدات ٗا قيامٚــــــــات     ــادٝ  اهــــــــيت ِٙــــــــا  بٔــــــــا ًطــــــ اهدٗهٚــــــــٞ سٚــــــــح ســــــــددت املــــــ

ــٛ:   91) ــٟ ا قــــــــ ــت٘ز عوــــــــ ــّ اهدضــــــــ ــات      ( ًــــــــ ــدات ٗا قيامٚــــــــ ــٟ املعآــــــــ ــ٘ا  عوــــــــ ــظ اهِــــــــ ــادق زتوــــــــ " ٙصــــــــ

ــم         ــٞ قوــــــــ ــت٘آا  اصــــــــ ــلؤا أٗ ًطــــــــ ــاْ غــــــــ ــًا كــــــــ ــاَ أٙــــــــ ــاب  اهعــــــــ ــادٙٞ ذات اهطــــــــ ــٚٞ ٗا متصــــــــ اهطٚاضــــــــ

ــا      ــوٍ أٗ قعـــــــــدٙى اذتـــــــــدٗد أٗ اهـــــــــيت ٙ قـــــــــأ عوٚٔـــــــ ــاهة أٗ اهصـــــــــوا أٗ اهطـــــــ ــٞ باهـــــــــد از أٗ اهتشـــــــ املتعوقـــــــ

 صاًات ًاهٚٞ عوٟ اهدٗهٞ أٗ اهيت حتتاز قِيٚرٓا  ىل  صداز ماُْ٘". اهت

ــادٝ )   ــازت املـــــــ ــا أغـــــــ ــسات )  118كٌـــــــ ــت٘ز ش اهيقـــــــ ــّ اهدضـــــــ ــٞ   13-12( ًـــــــ ــس٢ٚظ ادتٌٔ٘زٙـــــــ ــٟ أْ اهـــــــ ( عوـــــــ

ــرا        ــأ عوٚٔـــــــا زتوـــــــظ اهِـــــــ٘ا  ٗكـــــ ــات اهـــــــيت ٙ٘ا ـــــ ــٟ املعآـــــــدات ٗا قيامٚـــــ ــادمٞ عوـــــ ــساز املصـــــ  صـــــــداز مـــــ

از  ىل قصــــــــدٙأ زتوــــــــظ اهِــــــــ٘ا  بعــــــــد ً٘ا قــــــــٞ زتوــــــــظ  املصــــــــادمٞ عوــــــــٟ ا قيامٚــــــــات اهــــــــيت   قتشــــــــ

 اه٘شزا١. 

ــرٖ            ــر ٓــــ ــد ادًــــ ــٌٚل مــــ ــسز اهــــ ــوْ املػــــ ــات،  ــــ ــرٖ ا قيامٚــــ ــأ ٓــــ ــصاَ بتطبٚــــ ــٞ ا هتــــ ــح كٚيٚــــ ــّ سٚــــ ــا ًــــ أًــــ

ا قيامٚـــــــــات ش نٚـــــــــ  اهقـــــــــ٘اُ  اهٌِٚٚـــــــــٞ ذات اهع مـــــــــٞ حبٚـــــــــح قـــــــــ٘ا٢ٍ اهقـــــــــ٘اُ  اهٌِٚٚـــــــــٞ ًـــــــــ           

( 12م دوٚــــــــًا ش مــــــــاُْ٘ اهعق٘بــــــــات زمــــــــٍ )ا قيامٚــــــــات اهدٗهٚــــــــٞ املصــــــــادمٞ عوٚٔــــــــا اهــــــــٌّٚ ُٗــــــــس٠ ذهــــــــ 

ــاُْ٘ زمــــــــــٍ ) 1994هطــــــــــِٞ  ــرٜ   1994( هطــــــــــِٞ 13َ ٗكــــــــــرهم اهقــــــــ ــٞ اهــــــــ ــرْ ا دــــــــــسا١ات ادتصا٢ٚــــــــ َ بػــــــــ

ــّ  )  ــ٘ادٖ ًــــــــ ــا١ت ًــــــــ ــا     15-3دــــــــ ــادق عوٚٔــــــــ ــٞ املصــــــــ ــات اهدٗهٚــــــــ ــ  ا قيامٚــــــــ ــٞ ًــــــــ ــا ًت٘ا قــــــــ ( نٚعٔــــــــ

   ْ  ٗكــــــــرهم األًــــــــس باهِطــــــــبٞ هبقٚــــــــٞ اهقــــــــ٘اُ  األ ــــــــس٠ ًجــــــــى مــــــــاُْ٘ األســــــــ٘اي اهػخصــــــــٚٞ ٗمــــــــاُ٘

ــاُْ٘         ــٞ ش اهقــــــــ ــات اهدٗهٚــــــــ ــٞ ا قيامٚــــــــ ــس ف ًلاُــــــــ ــا أْ ُعــــــــ ــا أزدُــــــــ ــٞ  ذا ًــــــــ ــّ ش ساهــــــــ ــٚٞ، ٗهلــــــــ ادتِطــــــــ

ــٞ            ــدٗي اهعسبٚــــ ــ  اهــــ ــى بعــــ ــٞ ًجــــ ــرٖ امللاُــــ ــٟ ٓــــ ــدي عوــــ ــسٙا ٙــــ ــص صــــ ــد ُــــ ــٕ   ٙ٘دــــ ــِذد برُــــ ــٌٚل ضــــ اهــــ

ــ٘اُ           ــٞ ش اهقــــــ ــات اهدٗهٚــــــ ــٞ ا قيامٚــــــ ــٟ ًلاُــــــ ــدي عوــــــ ــا٢ٚٞ قــــــ ــاَ م ــــــ ــًا اسلــــــ ــد اٙ ــــــ ــس ٗ  صتــــــ كٌصــــــ

ــــــــــِٞ، ضــــــــِذد ش  1991( هطـــــــــ1عوــــــــٟ مـــــــاُْ٘ اهطـــــــوطٞ اهق ــــــــا٢ٚٞ زمـــــــٍ )   اه٘عِٚـــــــٞ،  ـــــــوذا ًــــــــا اعوعِـــــــا    

ٓـــــــــــرا اهقـــــــــــاُْ٘ ًـــــــــــ٘اد قت ـــــــــــٌّ سقـــــــــــ٘ق ٗازدٝ ش اهعٔـــــــــــد اهـــــــــــدٗهٛ ارتـــــــــــامل بـــــــــــاذتق٘ق املدُٚـــــــــــٞ   

ٗاهطٚاضـــــــٚٞ ًجـــــــى اضـــــــتق هٚٞ اهق ـــــــا١ ٗاملطـــــــاٗاٝ أًـــــــاَ اهق ـــــــا١ ٗعوِٚـــــــٞ احملاكٌـــــــٞ ٗســـــــأ اهـــــــد از          

هـــــــسغٍ ًـــــــّ أُـــــــٕ ح  دًـــــــاز بعـــــــ      ٗضـــــــسعٞ اهبـــــــح ش اذتلـــــــٍ ٗحتدٙـــــــد ً٘عـــــــد هوِطـــــــأ بـــــــٕ، ٗعوـــــــٟ ا       

ًـــــــ٘اد ا قيامٚـــــــات اهدٗهٚـــــــٞ املصـــــــادق عوٚٔـــــــا ًـــــــّ مبـــــــى اهـــــــٌّٚ ش مـــــــاُْ٘ اهطـــــــوطٞ اهق ـــــــا٢ٚٞ    أُـــــــٕ  

ــى        ٙ٘دـــــــد ُـــــــص صـــــــسٙا ٙػـــــــا  ىل  ًلاُٚـــــــٞ دتـــــــ١٘ اهقاضـــــــٛ ه قيامٚـــــــات املصـــــــادق عوٚٔـــــــا ًـــــــّ مبـــــ
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 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

            ٗ ًــــــــا اهـــــــٌّٚ ش ســـــــاي عسضـــــــت عوٚـــــــٕ م ـــــــاٙا  ٚٔـــــــا قعـــــــاز  بـــــــ  ُـــــــص دا وـــــــٛ ٗاقيامٚـــــــٞ دٗهٚـــــــٞ، 

ــاي       ــٞ    ش ســــــ ــٕ ًــــــــّ مــــــــ٘اُ  ٗعِٚــــــ ــا ٓــــــــ٘ أًاًــــــ ٙئــــــــٍ ًــــــــّ ٓــــــــرا اهــــــــِص ًا أْ اهقاضــــــــٛ ًوــــــــصَ يفــــــ

ــا         ــادمٞ عوٚٔـــــ ــٞ املصـــــ ــات اهدٗهٚـــــ ــر  ىل ا قيامٚـــــ ــّ أْ ٙوذـــــ ــٛ ًـــــ ــٛ اهقاضـــــ ــّ ذهـــــــم   ٙعيـــــ ــادٖ ٗهلـــــ ادتٔـــــ

 (.1اهٌّٚ  ذا ًا اضتدعٟ األًس ذهم)

 املطوأ اهجاُٛ

 ًتٔا ً  ا قيامٚات اهدٗهًٚٞ٘ا١اذتق٘ق املدُٚٞ اه٘ازدٝ ش اهتػسٙعات اهٌِٚٚٞ ًٗد٠ 

قتٌجى اذتق٘ق املدُٚٞ اهيت  أ أْ ٙتٌت  بٔا اإلُطاْ ض٘ا١ أكاْ زدً  أَ اًسأٝ حبطأ ُص اهعٔد اهدٗهٛ 

َ ش اذتأ ش اذتٚاٝ ٗاهط ًٞ ادتطدٙٞ ٗاذتأ ش ادتِطٚٞ 1966ارتامل هوشق٘ق املدُٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ هعاَ 

ش اذتسٙٞ اهػخصٚٞ ٗاذتأ ش اهوذ١٘  ىل اهق ا١ ٗضٌاْ ستاكٌٞ  ٗاذتأ ش محاٙٞ اذتٚاٝ ارتاصٞ ٗاذتأ

 عادهٞ ٗاذتأ ش املطاٗاٝ أًاَ اهقاُْ٘ ٗعدَ اهتٌٚٚص.

ٗأغوأ ٓرٖ اذتق٘ق كيؤا دضت٘ز ادتٌٔ٘زٙٞ اهٌِٚٚٞ هوٌ٘اعِ  نٚعًا عوٟ مدَ املطاٗاٝ حبطأ ُص املادٝ  

 ْٗ ش اذتق٘ق ٗاذتسٙات". " امل٘اعِْ٘ نٚعٍٔ ًتطاٗ ( سٚح ُصت عوٟ ا قٛ: 41)

ٗممـــــــا ٙػـــــــاز  هٚـــــــٕ ش ٓـــــــرا اهصـــــــدد أْ اذتقــــــــ٘ق املدُٚـــــــٞ ًلي٘هـــــــٞ هلـــــــى  ُطـــــــاْ  باعتبـــــــاز  ُطــــــــاُٚتٕ           

 ٗأدًٚتٕ .

ٗضـــــــ٘ ف ُتطــــــــسق ش ٓــــــــرا املطوـــــــأ  ىل بعــــــــ  ٓــــــــرٖ اذتقــــــــ٘ق املدُٚـــــــٞ حبطــــــــأ ًــــــــا ٗزدت ش اه٘ثــــــــا٢أ     

 قيامٚات.ٗا قيامٚات اهدٗهٚٞ ًٗعس ٞ ًد٠ ً٘ا١ًٞ اهتػسٙعات اهٌِٚٚٞ هتوم ا 

ــاٝ )  ــأ ش اذتٚــــــ ــاٝ       2اذتــــــ ــأ اذتٚــــــ ــٟ ســــــ ــِص عوــــــ ــٟ اهــــــ ــٞ عوــــــ ــات اهدٗهٚــــــ ــا٢أ ٗا قيامٚــــــ ــت اه٘ثــــــ (: سسصــــــ

ــد         ــس٠.  قــــ ــاْ األ ــــ ــ٘ق اإلُطــــ ــٍ سقــــ ــى ًعظــــ ــ٘ أصــــ ــاْ ٗٓــــ ــٕ اإلُطــــ ــا  ولــــ ــٟ ًــــ ــأ أغوــــ ــرا اذتــــ ــاز ٓــــ باعتبــــ

َ ش ًادقــــــــٕ اهجاهجــــــــٞ عوــــــــٟ ًــــــــا 1948دٙطــــــــٌ   10ُــــــــص اإلعــــــــ ْ اهعــــــــاملٛ ذتقــــــــ٘ق اإلُطــــــــاْ اهصــــــــادز  

 سد سأ ش اذتٚاٝ ٗاذتسٙٞ ٗش األًاْ عوٟ غخصٕ". " هلى   ٙوٛ: 

ــادزٝ ش      ــٞ ٗاهطٚاضـــــــــٚٞ اهصـــــــ ــٞ ًـــــــــّ اهعٔـــــــــد اهـــــــــدٗهٛ هوشقـــــــــ٘ق املدُٚـــــــ ــادٝ اهطادضـــــــ كٌـــــــــا ُصـــــــــت املـــــــ

 َ عوٟ أْ:1966

" اذتـــــــأ ش اذتٚـــــــاٝ ًـــــــ شَ هلـــــــى  ُطـــــــاْ ٗعوـــــــٟ اهقـــــــاُْ٘ أْ تٌـــــــٛ ٓـــــــرا اذتـــــــأ ٗ   ـــــــ٘ش           .1

 سسًاْ أسد ًّ سٚاقٕ قعطيًا". 

                                                           
، ُقابٞ ( املصٙد ًّ اهتيصٚى اُظس  ىل أٗزاق اهعٌى املقدًٞ  ىل ُدٗٝ بعِ٘اْ ا هتصاَ باهصل٘ن اهدٗهٚٞ ش اهتػسٙعات اهٌِٚٚٞ، اه٘ام  اهعٌو1ٛ)

  2009َاحملاًٚ  اهٌِٚٚ  

  123( اهدكت٘ز/ اهػا عٛ ستٌد بػا، املساد  اهطابأ صـ 2) 
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 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

اهــــــــيت ت قو ــــــــٛ عق٘بــــــــٞ اإلعــــــــداَ أْ تلــــــــٍ بٔــــــــرٖ اهعق٘بــــــــٞ    دــــــــصا١    ـــــــ٘ش ش اهبوــــــــداْ   .2

عوـــــــــٟ أغـــــــــد ادتـــــــــسا٢ٍ  طـــــــــ٘زٝ ٗ قـــــــــًا هوتػـــــــــسٙ  اهِا ـــــــــر ٗمـــــــــت ازقلـــــــــا  ادتس ـــــــــٞ ٗغـــــــــا  

املخـــــــــاهة ألسلـــــــــاَ ٓـــــــــرا اهعٔـــــــــد. ٗ قيامٚـــــــــٞ ًِـــــــــ  دس ـــــــــٞ اإلبـــــــــادٝ ادتٌاعٚـــــــــٞ ٗاملعامبـــــــــٞ  

لٌــــــــــٞ عوٚٔــــــــــا. ٗ   ــــــــــ٘ش قطبٚــــــــــأ ٓــــــــــرٖ اهعق٘بــــــــــٞ    يفقت ــــــــــٟ سلــــــــــٍ صــــــــــادز عــــــــــّ ست 

 شتتصٞ. 

ألٜ غــــــــخص سلــــــــٍ عوٚــــــــٕ باإلعــــــــداَ ســــــــأ اهتٌــــــــاع اهعيــــــــ٘ ارتــــــــامل أٗ  بــــــــداي اهعق٘بــــــــٞ،           .3

ٗ ــــــــــ٘ش ًِــــــــــ  اهعيــــــــــ٘ اهعــــــــــاَ أٗ اهعيــــــــــ٘ ارتــــــــــامل أٗ  بــــــــــداي عق٘بــــــــــٞ اإلعــــــــــداَ ش نٚــــــــــ    

 اذتا ت.

ــسٝ       .4 ــٞ عػــــــ ــا أغــــــــخامل دْٗ اهجاًِــــــ ــسا٢ٍ ازقلبٔــــــ ــٟ دــــــ ــداَ عوــــــ ــٞ اإلعــــــ ــٍ بعق٘بــــــ ــ٘ش اذتلــــــ    ــــــ

 باذت٘اًى. ًّ اهعٌس، ٗ  قِير ٓرٖ اهعق٘بٞ 

هــــــٚظ ش ٓــــــرٖ املــــــادٝ أٜ سلــــــٍ  ــــــ٘ش اهتــــــرزز بــــــٕ هتــــــر ا أٗ ًِــــــ  عق٘بــــــٞ اإلعــــــداَ ًــــــّ مبــــــى     .5

 أٜ دٗهٞ عس ف ش ٓرا اهعٔد" .

ٗ ــــــــدز اإلغــــــــازٝ ِٓــــــــا أْ دضــــــــت٘ز ادتٌٔ٘زٙــــــــٞ اهٌِٚٚــــــــٞ اذتــــــــاهٛ ت ٙــــــــِص صــــــــساسٞ عوــــــــٟ اذتــــــــأ ش   

ــى         ــأ ًـــــــ شَ هلـــــ ــ٘ ســـــ ــاْ ٗٓـــــ ــ٘ق اإلُطـــــ ــٍ سقـــــ ــى ًعظـــــ ــد أصـــــ ــأ ٙعـــــ ــرا اذتـــــ ــٍ أْ ٓـــــ ــاٝ زغـــــ ــاْ  اذتٚـــــ  ُطـــــ

ــأ          ــرا اذتــــــ ــ ًٚٞ ٓــــــ ــسٙعٞ اإلضــــــ ــت اهػــــــ ــد كيوــــــ ــٕ ٗمــــــ ــٕ أٗ دِٙــــــ ــٚتٕ أٗ هُ٘ــــــ ــّ دِطــــــ ــس عــــــ ب ــــــــ  اهِظــــــ

هإلُطـــــــاْ باعتبـــــــازٖ  ُطـــــــاْ ٗسسًـــــــت ا عتـــــــدا١ عوٚـــــــٕ بِصـــــــ٘مل مطعٚـــــــٞ اهجبـــــــ٘ت ٗمطعٚـــــــٞ اهد هـــــــٞ           

ٗدعوـــــــت متـــــــى ُيـــــــظ كقتـــــــى اهِـــــــاع نٚعـــــــًا. مـــــــاي قعـــــــاىل :) ًـــــــّ أدـــــــى ذهـــــــم كتبِـــــــا عوـــــــٟ بـــــــل   

ــًا ب ـــــــا  ــًا ًٗـــــــّ     ضـــــــسا٢ٚى أُـــــــٕ ًـــــــّ متـــــــى ُيطـــــ ُيـــــــظ أٗ  طـــــــاد ش األز   لرألـــــــا متـــــــى اهِـــــــاع نٚعـــــ

 (. 1أسٚآا  لرألا أسٚا اهِاع نٚعًا( )

ــٍ )     ــاُْ٘ زمـــــــ ــ٘زٜ باهقـــــــ ــساز ادتٌٔـــــــ ــ  اهقـــــــ ــد ٗضـــــــ ــِٞ 12ٗمـــــــ ــات   1994( هطـــــــ ــسا٢ٍ ٗاهعق٘بـــــــ ــرْ ادتـــــــ َ بػـــــــ

ــادٝ )        ــح ٗزد ش املـــــ ــاٝ. سٚـــــ ــأ ش اذتٚـــــ ــٟ اذتـــــ ــدٜ عوـــــ ــّ ٙعتـــــ ــٟ ًـــــ ــات عوـــــ ــد اهعق٘بـــــ ــاُْ٘  234أغـــــ ــّ مـــــ ( ًـــــ

ــسا٢ٍ ٗاهع ــدًا ٙعامــــــــأ باإلعــــــــداَ مصاصــــــــًا    أْ         ادتــــــ ــّ متــــــــى ُيطــــــــًا ًعصــــــــً٘ٞ عٌــــــ ق٘بــــــــات أُــــــــٕ " ًــــــ

 ٙعي٘ ٗهٛ األًس". 

ــسا٢ٍ          ــد ادتــــــ ــٌٚل ألغــــــ ــاُْ٘ اهــــــ ــداَ ش اهقــــــ ــٞ اإلعــــــ ــْ٘ عق٘بــــــ ــسز أْ قلــــــ ــد ققــــــ ــٟ ذهــــــــم  قــــــ ــا١ً عوــــــ ٗبِــــــ

 طـــــــ٘زٝ ٗدطـــــــاًٞ  اصـــــــٞ ٗأْ عق٘بـــــــٞ اإلعـــــــداَ قعتـــــــ  ش اهيقـــــــٕ اهػـــــــسعٛ اإلضـــــــ ًٛ ًـــــــّ دـــــــ٘ٓس           

ـــ   ــابٛ اإلضـــــــ ــاَ اهعقــــــــ ــداَ ٗ ط٘زقٔــــــــــا     اهِظــــــــ ــٞ اإلعــــــــ ــاًٞ عق٘بــــــــ ــسز اهــــــــــٌٚل خطــــــــ  ًٛ، ٗإلدزان املػــــــــ

                                                           
 (32( ض٘زٝ املا٢دٝ ًّ ا ٙٞ )1)
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 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

كعق٘بــــــــٞ اضت٣صــــــــاهٚٞ   ضــــــــبٚى ًعٔــــــــا إلعــــــــادٝ اذتــــــــاي  ىل ًــــــــا كــــــــاْ عوٚــــــــٕ مبــــــــى قِيٚــــــــرٖ،  قــــــــد    

أهـــــــصَ اهق ـــــــا١ ًـــــــّ اهتركـــــــد ًـــــــّ ثبـــــــ٘ت اإلداُـــــــٞ ٗاضـــــــتٚيا١ كا ـــــــٞ اهػـــــــسٗ  اهػـــــــسعٚٞ ٗاهقاُُ٘ٚـــــــٞ    

 اه شًٞ هوشلٍ بٔا.

، مـــــــد دعـــــــى ًـــــــّ ٗادبـــــــات اهػـــــــسعٞ محاٙـــــــٞ األزٗا  2000( هعـــــــاَ 15)أًــــــا مـــــــاُْ٘ ٣ٚٓـــــــٞ اهػـــــــسعٞ زمـــــــٍ  

ــٞ  ادتس ـــــــٞ ٗدعـــــــى األصـــــــى ش عـــــــدَ دـــــــ٘اش اضـــــــتخداَ اهطـــــــ   أٗ  عـــــــ ق اهِـــــــاز ك٘ضـــــــٚوٞ           ًٗلا شـــــ

ــساد اهػـــــــسعٞ ٗ هـــــــصاَ زدـــــــى اهػـــــــسعٞ أْ ٙبـــــــري دٔـــــــدٖ ش أْ      ٗسٚـــــــدٝ هتشقٚـــــــأ اه ـــــــس  ًـــــــّ مبـــــــى أ ـــــ

 اهقاُْ٘.   ٙصٚأ أسدًا  صابٞ ماقوٞ ٗذهم ش عدٝ أس٘اي سددٓا

ــسٙعات          ــاٝ ش اهتػـــــــ ــأ ش اذتٚـــــــ ــد ٗا١َ اذتـــــــ ــسز مـــــــ ــّ أْ املػـــــــ ــسغٍ ًـــــــ ــٟ اهـــــــ ــبأ عوـــــــ ــا ضـــــــ ُٗ ســـــــــع ممـــــــ

ٗاهقـــــــ٘اُ  اهٌِٚٚـــــــٞ ًـــــــ  ا قيامٚـــــــات اهدٗهٚـــــــٞ    أْ ذهـــــــم غـــــــا كـــــــا ف   ـــــــ  بـــــــد أْ ٙلـــــــْ٘ ِٓـــــــان           

ــٟ         ــرهم عوــــــ ــاْ. ٗكــــــ ــاٝ هإلُطــــــ ــأ ش اذتٚــــــ ــٞ اذتــــــ ــٟ كياهــــــ ــد عوــــــ ــت٘ز ادتدٙــــــ ــسٙا ش اهدضــــــ ُــــــــص صــــــ

 دْٗ ستاكٌٞ أٗ  ازز ُطاق اهقاُْ٘ . سٍٙ ًٗعامبٞ اإلعداَ 

ــٞ:  ــاٝ ارتاصـــــ ــٞ اذتٚـــــ ــرٜ     اذتـــــــأ ش محاٙـــــ ــاْ ٓـــــــٛ ذهـــــــم اذتـــــــأ اهـــــ ــاٝ ارتاصـــــــٞ هإلُطـــــ محاٙـــــــٞ اذتٚـــــ

ــاُٚٞ ش أدق       ــٞ اإلُطـــــــــ ــٞ اذتسٙـــــــــ ــاُٚٞ ٗممازضـــــــــ ــٞ اإلُطـــــــــ ــٞ ٗاهلساًـــــــــ ــاْ ٗاهطٌرُِٚـــــــــ ــٕ األًـــــــــ ــأ هـــــــــ تقـــــــــ

     ْ ــٟ ذهـــــــم اإلعـــــــ  ــراقٛ، ٗمـــــــد أكـــــــد عوـــــ ــاْ اضـــــــتق هٕ اهـــــ ــد اإلُطـــــ ــا، ٗبـــــــدُٗٔا ٙيقـــــ ــاملٛ  زتا قٔـــــ اهعـــــ

 -َ، سٚح ُصت املادٝ اهجاُٚٞ عػس ًِٕ عوٟ ا قٛ:1948ذتق٘ق اإلُطاْ هعاَ 

"   ــــــــــ٘ش قعــــــــــس  أســــــــــد هتــــــــــد ى قعطــــــــــيٛ ش سٚاقــــــــــٕ ارتاصــــــــــٞ أٗ غــــــــــ٣ْ٘ أضــــــــــسقٕ أٗ ًطــــــــــلِٕ أٗ   

ــّ       ــاُْ٘ ًــــــ ــٕ اهقــــــ ــٕ ٗهلــــــــى غــــــــخص ســــــــأ ش أْ تٌٚــــــ ًساضــــــــ قٕ ٗ  ذتٌــــــــ ت كــــــــظ غــــــــس ٕ ٗ عتــــــ

 (1ًجى ذهم اهتد ى أٗ قوم اذتٌ ت")

َ ش املـــــــــادٝ اهطـــــــــابعٞ 1966ٌـــــــــا ُـــــــــص اهعٔـــــــــد اهـــــــــدٗهٛ هوشقـــــــــ٘ق املدُٚـــــــــٞ ٗاهطٚاضـــــــــٚٞ اهصـــــــــادز ش   ك

 عػس عوٟ إُٔ:

ــٕ        -1 ــٕ أٗ بٚتــــــ ــد أٗ بعا٢وتــــــ ــٚات أســــــ ــاُُ٘ٛ  ص٘صــــــ ــا مــــــ ــيٛ أٗ غــــــ ــلى قعطــــــ ــد ى بػــــــ ــ٘ش اهتــــــ "    ــــــ

 أٗ ًساض قٕ كٌا    ٘ش اهتعس  بػلى غا ماُُ٘ٛ هػس ٕ أٗ  عتٕ.

 ْ ضد ًجى ٓرا اهتد ى أٗ اهتعس ".هلى غخص اذتأ ش محاٙٞ اهقاُ٘ -2

ــادٝ )      ــاهٛ ش املـــــ ــٞ اذتـــــ ــٞ اهٌِٚٚـــــ ــت٘ز ادتٌٔ٘زٙـــــ ــص دضـــــ ــد ُـــــ ــسٝ )أ48ٗمـــــ ــأ    -( اهيقـــــ ــرا اذتـــــ ــٟ ٓـــــ  ( عوـــــ

 -سٚح ُصت اهيقسٝ )أ( عوٟ ا قٛ:

                                                           
( ًّ ا قيامٚٞ 11( ًّ ا قيامٚٞ ا ٗزٗبٚٞ ذتق٘ق ا ُطاْ، املادٝ )8( ًّ اهعٔد اهدٗي ارتامل باذتق٘ق املدُٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ، املادٝ )17( أُظس امل٘اد )1)

  اْا ًسٙلٚٞ ذتق٘ق ا ُط



 

348 
 

  2015يونيو  –العذد الخامس المجلذ الثاني يناير  جامعة الناصرمجلة 

 دٚ مْاٛم٘ احلكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ يف التشسٓع الٔنين مع االتفاقٔات الدّلٔ٘م

 

 

 

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

ــٞ هوٌـــــــــ٘اعِ  ســـــــــسٙتٍٔ اهػخصـــــــــٚٞ ٗحتـــــــــا ع عوـــــــــٟ كـــــــــساًتٍٔ ٗأًـــــــــٍِٔ ٗتـــــــــدد     " قليـــــــــى اهدٗهـــــــ

ــ٘اع      ــٞ املــــــ ــا سسٙــــــ ــد  ٚٔــــــ ــيت ققٚــــــ ــا ت اهــــــ ــاُْ٘ اذتــــــ ــٍ    اهقــــــ ــد    حبلــــــ ــٞ أســــــ ــد سسٙــــــ ــ٘ش ققٚٚــــــ ّ ٗ   ــــــ

 ستلٌٞ ًتخصصٞ".

ــ ــٛ:     أًــــــ ــٟ ا قــــــ ــد ُصــــــــت عوــــــ ــسٝ ) (  قــــــ ــخص أٗ قيتٚػــــــــٕ أٗ     ا اهيقــــــ ــٟ أٜ غــــــ ــ٘ش اهقــــــــب  عوــــــ "    ــــــ

ــٛ          ــدزٖ اهقاضـــــ ــّ ٙصـــــ ــٕ األًـــــ ــأ ٗسٚاقـــــ ــسٗزٝ اهتشقٚـــــ ــٕ ضـــــ ــرًس ق٘دٚـــــ ــبظ أٗ بـــــ ــٞ اهتوـــــ ــصٝ    ش ساهـــــ سذـــــ

 عِٕ    ٗ قًا هوقاُْ٘".أٗ اهِٚابٞ اهعاًٞ كٌا    ٘ش ًسامبٞ أٜ غخص أٗ اهتشسٜ 

"سسٙــــــــٞ ٗضـــــــسٙٞ امل٘اصــــــــ ت اه ٙدٙـــــــٞ ٗا اقيٚــــــــٞ   ( ًـــــــّ اهدضــــــــت٘ز عوـــــــٟ أْ:   53املــــــــادٝ ) كٌـــــــا ُصـــــــت  

ــا١      ــا أٗ قيتٚػـــــــــــٔا أٗ   ػـــــــــ ــ٘ش ًسامبتٔـــــــــ ــٞ ٗ   ـــــــــ ــا٢ى ا قصـــــــــــا ت ًلي٘هـــــــــ ــٞ ٗضـــــــــ ٗاه مٚـــــــــــٞ ٗكا ـــــــــ

 .ضسٙتٔا أٗ قر آا أٗ ًصادزقٔا    ش اذتا ت اهيت ٙبِٚٔا اهقاُْ٘ ٗبرًس م ا٢ٛ

ــٍ )    ــاُْ٘  زمـــــــ ــ٘زٜ  باهقـــــــ ــساز ادتٌٔـــــــ ــسَ اهقـــــــ ــِٞ 12ٗمـــــــــد دـــــــ ــات  1994( هطـــــــ ــسا٢ٍ ٗاهعق٘بـــــــ ــرْ ادتـــــــ َ بػـــــــ

ــادٝ         ــت املـــــ ــح ُصـــــ ــٞ سٚـــــ ــاٝ ارتاصـــــ ــٟ اذتٚـــــ ــدا١ عوـــــ ــ ت ٗا عتـــــ ــٞ املساضـــــ ــان سسًـــــ ــٟ أْ  ( 255)اُتٔـــــ : عوـــــ

ــًا ًسضـــــــً   ىل            ــا ســـــــأ  طابـــــ ــّ  ـــــــتا ب ـــــ ــِٕ أٗ ب ساًـــــــٞ ًـــــ ــد عوـــــــٟ ضـــــ ــاذتبظ ًـــــــدٝ   قصٙـــــ ــأ بـــــ ٙعامـــــ

ٞ بسمٚـــــــٞ أٗ ٓاقيٚـــــــٞ ٗٙعامـــــــأ باهعق٘بـــــــٞ ذاقٔـــــــا ًـــــــّ أ ـــــــتوظ أٗ أقوـــــــة  ســـــــد٠   اه ـــــــا أٗ استذـــــــص زضـــــــاه

ٓــــــــرٖ املساضــــــــ ت أٗ أ  ــــــــٟ يفشت٘ٙاقٔــــــــا  ىل اه ــــــــا ٗهــــــــ٘ كاُــــــــت اهسضــــــــاهٞ مــــــــد أزضــــــــوت ًيت٘ســــــــٞ أٗ  

 تشــــــــت  طــــــــر أٗ ًصــــــــاد ٞ ٗٙق ــــــــٛ بــــــــاذتبظ ًــــــــدٝ   قصٙــــــــد عوــــــــٟ ضــــــــِت  أٗ باه ساًــــــــٞ  ذا ازقلــــــــأ   

  ادتس ٞ ً٘ظة عاَ      ب٘ادبات ٗظٚيتٕ.

ـــ  ــّ     عوــــــــٟ ( 256ادٝ )ُٗصــــــــت املـــــ ــى ًــــــ ــِٕ أٗ باه ساًــــــــٞ كــــــ ــد عوــــــــٟ ضــــــ ــدٝ   قصٙــــــ ــأ بــــــــاذتبظ ًــــــ : ٙعامــــــ

اعتــــــد٠ عوــــــٟ سسًــــــٞ اذتٚـــــــاٝ ارتاصــــــٞ ٗذهــــــم بـــــــرْ أزقلــــــأ أســــــد األ عـــــــاي ا قٚــــــٞ ش غــــــا األســـــــ٘اي          

  : املصس  بٔا ماُُ٘ا أٗ ب ا زضا١ اربل عوٕٚ

كــــــاْ ُ٘عـــــــٕ ستادثـــــــات   اضــــــ ق اهطـــــــٌ  أٗ ضــــــذى أٗ ُقـــــــى عـــــــّ عسٙــــــأ دٔـــــــاش ًــــــّ األدٔـــــــصٝ أٙـــــــاً    -أ

  دست ش ًلاْ  امل أٗ عّ عسٙأ ا اقة.

  أهتق  أٗ ُقى خٔاش ًّ األدٔصٝ أًٙا كاْ ُ٘عٕ ص٘زٝ غخص ش ًلاْ  امل. - 

 ــــــوذا صـــــــدزت األ عـــــــاي املػـــــــاز  هٚٔـــــــا ش اهيقـــــــسق  اهطــــــابقت  أثِـــــــا١ ادتٌـــــــاز عوـــــــٟ ًطـــــــٌ  أٗ ًـــــــسأ٠    

  ًي ضًا.ًّ اذتاضسّٙ ش ذهم ا دتٌاز  وْ زضا١ ٓ  ١ ٙلْ٘ 

ٗٙعامـــــــأ بــــــــاذتبظ ًــــــــدٝ   قصٙـــــــد عوــــــــٟ ثــــــــ خ ضـــــــِ٘ات أٗ باه ساًــــــــٞ امل٘ظــــــــة اهعـــــــاَ اهــــــــرٜ ٙسقلــــــــأ     

  أسد األ عاي املبِٚٞ بٔرٖ املادٝ اعتٌاد عوٟ ضوطٞ ٗظٚيتٕ.

ــٞ         ــتخدَ ش ادتس ــــــ ــد اضــــــ ــْ٘ مــــــ ــا ٙلــــــ ــا ممــــــ ــصٝ ٗغآــــــ ــادزٝ األدٔــــــ ــ٘اي يفصــــــ ــ  األســــــ ــٍ ش نٚــــــ ٗتلــــــ

  أٗ  عدأًا. كٌا تلٍ يفش٘ اهتطذٚ ت املتشصوٞ عِٔا
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 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

ادتِطـــــــــٚٞ ٓـــــــــٛ ُقطـــــــــٞ اهبداٙـــــــــٞ اذتتٌٚـــــــــٞ هوشٚـــــــــاٝ اهقاُُ٘ٚـــــــــٞ هويـــــــــسد ٗ          اذتـــــــــأ ش ادتِطـــــــــٚٞ: 

ــدُٗٔا )   ــٕ بــــ ــاْ هــــ ــى        1كٚــــ ــٚتٕ بلــــ ــا خِطــــ ــٛ  هٚٔــــ ــيت ِٙتٌــــ ــٞ اهــــ ــى اهدٗهــــ ــ  دا ــــ ــٕ اهتٌتــــ ــى هــــ ــٛ قليــــ (  ٔــــ

سقــــــــ٘ق امل٘اعِــــــــٞ كــــــــاذتأ ش اإلماًــــــــٞ ٗقــــــــ٘هٛ اه٘ظــــــــا٢ة اهعاًــــــــٞ ٗاملػــــــــازكٞ ش اهعٌــــــــى اهطٚاضــــــــٛ   

ــٚا ُ ــتيتا١ات     ب غــــــــ ــات ٗا ضــــــــ ــ٘قٕ ش ا ُتخابــــــــ ــٞ ٗاألد ١ بصــــــــ ــٞ املختويــــــــ ــاهظ اهِٚابٚــــــــ ــٕ هوٌذــــــــ يطــــــــ

 اهعاًٞ.

ــس٠         ــدٗي األ ــــ ــٞ اهــــ ــٕ ش ً٘ادٔــــ ــى دٗهتــــ ــّ مبــــ ــٚٞ ًــــ ــٞ اهدبوً٘اضــــ ــٕ اذتٌاٙــــ ــازز دٗهتــــ ــٕ  ــــ ــى هــــ ــا قليــــ كٌــــ

ــا ٗزد ش           ــ ي ًـــــ ــّ  ـــــ ــم ًـــــ ــأ ٗذهـــــ ــرا اذتـــــ ــٞ ٓـــــ ــاْ محاٙـــــ ــ٘ق اإلُطـــــ ــاُْ٘ سقـــــ ــٕ مـــــ ــٌّ هـــــ ــرهم ٙ ـــــ ٗهـــــ

 -( سٚح ُصت عوٟ ا قٛ:15َ ش املادٝ )1948طاْ هعاَ اإلع ْ اهعاملٛ ذتق٘ق اإلُ

 " هلى  سد سأ اهتٌت  خِطٚٞ ًا. -1

    ٘ش قعطيًا سسًاْ أٜ غخص ًّ دِطٚتٕ. -2

َ عوـــــــٟ ٓـــــــرا اذتـــــــأ  1966كٌـــــــا ُـــــــص اهعٔـــــــد اهـــــــدٗهٛ ارتـــــــامل بـــــــاذتق٘ق املدُٚـــــــٞ ٗاهطٚاضـــــــٚٞ هعـــــــاَ    

ــٚٞ  " هلـــــــى عيـــــــى اذتـــــــأ  ( سٚـــــــح ُصـــــــت عوـــــــٟ ا قـــــــٛ:  3( اهيقـــــــسٝ )24ش املـــــــادٝ ) ش أْ قلـــــــْ٘ هـــــــٕ دِطـــــ

ــّ اقيامٚـــــــٞ س      ــادٝ اهطـــــــابعٞ ًـــــ ــا ُصـــــــت املـــــ ــاَ   ". كٌـــــ ــ٘ق اهطيـــــــى هعـــــ ــٛ:  1989قـــــ " ٙطـــــــذى َ عوـــــــٟ ا قـــــ

ــٚٞ،      اهطيـــــــى بعـــــــد ٗ دقـــــــٕ  ـــــــ٘زًا ٗٙلـــــــْ٘ هـــــــٕ اذتـــــــأ ًِـــــــر ٗ دقـــــــٕ ش اضـــــــٍ ٗاذتـــــــأ ش اكتطـــــــا  دِطـــــ

 ٗٙلْ٘ هٕ مدز اإلًلاْ اذتأ ش ًعس ٞ ٗاهدٕٙ ٗقوقٛ زعاٙتٌٔا " .

عٞ ًــــــــّ اقيامٚــــــــٞ )اهطــــــــٚداٗ( اهق ــــــــا١ عوــــــــٟ كا ــــــــٞ أغــــــــلاي اهتٌٚٚــــــــص ضــــــــد   ٗدــــــــا١ ش املــــــــادٝ اهتاضــــــــ

 -َ ا قٛ:1979املسأٝ هعاَ 

ــًا ًطـــــــــاًٗٙا ذتـــــــــأ اهسدـــــــــى ش اكتطـــــــــا  دِطـــــــــٚتٔا أٗ      كـــــــــِا اهـــــــــدٗي األعـــــــــسا ف هوٌـــــــــسأٝ سقـــــــ

ــِ  أٗ       ــصٗاز ًــــــــّ أدــــــ ــٟ اهــــــ ــٌّ ب٘دــــــــٕ  ــــــــامل ا  ٙ قــــــــأ عوــــــ ــا ٗق ــــــ ــا أٗ ق ٚآــــــ ا ستيــــــــاظ بٔــــــ

ز أْ ق ــــــــا قوقا٢ٚـــــــــًا دِطـــــــــٚٞ اهصٗدــــــــٞ أٗ أْ قصـــــــــبا بـــــــــ    ق ــــــــٚا دِطـــــــــٚٞ اهــــــــصٗز أثِـــــــــا١ اهـــــــــصٗا  

دِطٚٞ أٗ أْ قيس  عوٚٔا دِطٚٞ اهصٗز.

 كِا اهدٗي األعسا ف املسأٝ سقًا ًتطاًٗٙا ذتأ اهسدى  ٌٚا ٙتعوأ خِطٚٞ أعيا ا ". -2

ٗألْ اهـــــــــٌّٚ مـــــــــد صـــــــــادمت عوـــــــــٟ ا قيامٚـــــــــات اهدٗهٚـــــــــٞ اهطـــــــــاهيٞ اهـــــــــركس  قـــــــــد ماًـــــــــت يف٘ا١ًـــــــــٞ   

ــا   ــادٝ )   قػـــــــــــسٙعاقٔا ٗم٘اُِٚٔـــــــــ ــات سٚـــــــــــح ُـــــــــــص اهدضـــــــــــت٘ز ش املـــــــــ ــٟ 44ًـــــــــــ  قوـــــــــــم ا قيامٚـــــــــ ( عوـــــــــ

 -ا قٛ:

                                                           
ٗىل ( اهدكت٘ز/   اد عبد اهِعٍٚ زٙا ، ادتِطٚٞ كشأ ًّ سق٘ق ا ُطاْ، ًطب٘عات ضااك٘شا، اربود اهجاهح، داز اهعوٍ هوٌ ٙ ، اهطبعٞ األ1)

  450َ صــ 1989
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 دٚ مْاٛم٘ احلكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ يف التشسٓع الٔنين مع االتفاقٔات الدّلٔ٘م

 

 

 

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

" ٙــــــــِظٍ مــــــــاُْ٘ ادتِطــــــــٚٞ اهٌِٚٚــــــــٞ ٗ   ــــــــ٘ش  ضــــــــقاعٔا عــــــــّ  ــــــــل  ع مــــــــًا ٗ   ــــــــ٘ش ضــــــــشبٔا           

 ممّ اكتطبٔا    ٗ قًا هوقاُْ٘".

ـــــــــِٞ بػـــــــرْ ادتِطـــــــٚٞ اهٌِٚٚـــــــٞ ٗأكـــــــد عوـــــــٟ ًـــــــا ٗزد ش اهدضـــــــت٘ز  1990( هطــــــــ6ٗصـــــــدز اهقـــــــاُْ٘ زمـــــــٍ )

ـــِٞ بتعــــــدٙى  2010( هطـــــــ25ى ًــــــا ٙتعوــــــأ برسلــــــاَ ادتِطــــــٚٞ ًٗــــــِا ٗ قــــــًا هوتعــــــدٙى زمــــــٍ )       ُٗظــــــٍ كــــــ  ــــــ

ـــِٞ املعــــــــــدي باهقــــــــــاُْ٘ زمــــــــــٍ )   1990( هطـــــــــــــ6اهقــــــــــاُْ٘ زمــــــــــٍ )  ـــِٞ أٗ د اهٌِٚٚــــــــــٞ  2009( هطــــــــــــــ17ــــــــــ ــــــــــ

 املتصٗدٞ ًّ أدِ  اذتأ ش اكتطا  ادتِطٚٞ اهٌِٚٚٞ.

ــٞ:    ــٞ عادهـــــــ ــٌاْ ستاكٌـــــــ ــا١ ٗضـــــــ ــ١٘  ىل اهق ـــــــ ــأ ش اهوذـــــــ ــأ    اذتـــــــ ــٛ ســـــــ ــأ ش اهتقاضـــــــ ــد اذتـــــــ ٙعـــــــ

ًليـــــــــ٘ي هلـــــــــى املـــــــــ٘اعِ  ذكـــــــــ٘زًا ٗ ُاثـــــــــًا ضـــــــــ٘ا١ كـــــــــاُ٘ا دِـــــــــاٖ أَ زتـــــــــل عوـــــــــٍٚٔ أٗ ًـــــــــدعٚ  أَ   

ًـــــــدعٛ عوـــــــٍٚٔ ٗٙعـــــــد ٓـــــــرا اذتـــــــأ اه ـــــــاًّ هبـــــــامٛ اذتقـــــــ٘ق املدُٚـــــــٞ. ٗمـــــــد أكـــــــد اإلعـــــــ ْ اهعـــــــاملٛ   

   ٝ ــاد ــأ ش املــــــ ــرا اذتــــــ ــٟ ٓــــــ ــاْ عوــــــ ــ٘ق اإلُطــــــ ــٛ:     ذتقــــــ ــٟ ا قــــــ ــت عوــــــ ــح ُصــــــ ــٕ سٚــــــ ــٞ ًِــــــ ــى اهجاًِــــــ " هلــــــ

ــخص اذتــــــــأ ش أْ ٙوذــــــــر  ىل احملــــــــاكٍ اه٘عِٚــــــــٞ إلُصــــــــا ٕ ًــــــــّ أعٌــــــــاي  ٚٔــــــــا اعتــــــــدا١ عوــــــــٟ           غــــــ

 اذتق٘ق األضاضٚٞ اهيت  ِشٔا اهقاُْ٘".

" هلـــــــى  ُطـــــــاْ اذتـــــــأ عوـــــــٟ مـــــــدَ املطـــــــاٗاٝ  ٝ اهعاغـــــــسٝ ًـــــــّ اإلعـــــــ ْ عوـــــــٟ ا قـــــــٛ: كٌـــــــا ُصـــــــت املـــــــاد

ــاد        ــسًا عـــــ ــٞ ُظـــــ ــتقوٞ ُصٙٔـــــ ــٞ ًطـــــ ــاَ ستلٌـــــ ــٚتٕ أًـــــ ــس م ـــــ ــسّٙ ش اْ قِظـــــ ــًا أل ـــــ ــٞ ًعـــــ ــى اهتاًـــــ ً  هويصـــــ

 ش سق٘مٕ ٗاهتصاًاقٕ ٗأٙٞ قٍٔ دِا٢ٚٞ ق٘دٕ  هٕٚ".

ــٞ ٗاهطٚاضــــــــٚٞ ش       ــًا اهعٔــــــــد اهــــــــدٗهٛ ارتــــــــامل بــــــــاذتق٘ق املدُٚــــــ ٗمــــــــد أكــــــــد عوــــــــٟ ٓــــــــرا اذتــــــــأ أٙ ــــــ

ــادٝ ــٛ:     املــــــ ــٟ ا قــــــ ــت عوــــــ ــح ُصــــــ ــس سٚــــــ ــٞ عػــــــ ــا١   اهسابعــــــ ــاَ اهق ــــــ ــاْٗٗ أًــــــ ــ  األغــــــــخامل ًتطــــــ " نٚــــــ

ش سق٘مـــــــٕ ٗاهتصاًاقـــــــٕ ش  ســـــــد٠   ٗهلـــــــى  ـــــــسد اذتـــــــأ عِـــــــد اهِظـــــــس ش أٙـــــــٕ قٌٔـــــــٞ دِا٢ٚـــــــٞ ضـــــــدٖ أٗ         

اهق ــــــــــاٙا اهقاُُ٘ٚــــــــــٞ ش ستاكٌــــــــــٞ عادهــــــــــٞ ٗعوِٚــــــــــٞ ب٘اضــــــــــطٞ ستلٌــــــــــٞ ًتخصصــــــــــٞ ًٗطــــــــــتقبوٞ    

 ٗسٚادٙٞ ما٢ٌٞ اضتِادًا  ىل اهقاُْ٘".

ــ٘د          ــا ٗزد ش بِـــــ ــٟ ًـــــ ــا عوـــــ ــدت نٚعٔـــــ ــد اكـــــ ــٞ  قـــــ ــ٘اُ  اهٌِٚٚـــــ ــسٙعات ٗاهقـــــ ــأ باهتػـــــ ــا ٙتعوـــــ ــا  ٌٚـــــ أًـــــ

ــادٝ )     ــت املــــــ ــح ُصــــــ ــركس سٚــــــ ــاهيٞ اهــــــ ــات اهطــــــ ــٟ    51ا قيامٚــــــ ــٞ عوــــــ ــٞ اهٌِٚٚــــــ ــت٘ز ادتٌٔ٘زٙــــــ ــّ دضــــــ ( ًــــــ

 ٘ ــ ــت عوــــــــٟ ا قــــــــٛ:    ســــــــأ املــــــــ٘اعِ  ش اهوذــــــ ــا١ سٚــــــــح ُصــــــ ــر  ١  ىل اهق ــــــ ــأ هوٌــــــــ٘اعّ أْ ٙوذــــــ " تــــــ

 ىل اهق ــــــــا١ ذتٌاٙــــــــٞ سق٘مــــــــٕ ًٗصــــــــاذتٞ املػــــــــسٗعٞ ٗهــــــــٕ اذتــــــــأ ش ققــــــــدٍٙ اهػــــــــلاٜٗ ٗا ُتقــــــــادات   

 ٗاملق سات  ىل أدٔصٝ اهدٗهٞ ًٗ ضطاقٕ بص٘زٝ ًباغسٝ أٗ غا ًباغسٝ ".

ٗمــــــــد ضــــــــٌِت اهقــــــــ٘اُ  اهِا ــــــــرٝ املطــــــــاٗاٝ ش ممازضــــــــٞ ســــــــأ اهتقاضــــــــٛ ٗاهصًــــــــت اهقاضــــــــٛ برعٌــــــــاي   

( 40(  ًـــــــــّ اهقـــــــــاُْ٘ زمـــــــــٍ ) 17  - 16ًبـــــــــدأ املطـــــــــاٗاٝ ٗكيوـــــــــت ســـــــــأ اهـــــــــد از املـــــــــدُٛ  ش املـــــــــ٘اد  )   

ــــــــــــِٞ بػــــــــــرْ املسا عــــــــــات ٗاهتِيٚــــــــــر املــــــــــدُٛ ٗكــــــــــرهم اذتٌاٙــــــــــٞ اإلدسا٢ٚــــــــــٞ ش ًسسوــــــــــٞ   2002هطـــــــــــ
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 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

 ٗ ــات  ــأ ٗاحملاكٌــــــــ ــٍ )    اهتشقٚــــــــ ــ٘زٜ باهقــــــــــاُْ٘ زمــــــــ ــساز ادتٌٔــــــــ ـــ13ذهــــــــــم ش اهقــــــــ ـــِٞ ش 1994( هطــــــــ ــــــــــ

 (.230، 225، 194، 63، 9، 4امل٘اد )

قعتـــــــ  املطـــــــاٗاٝ ٓـــــــٛ األضـــــــاع ش سقـــــــ٘ق اإلُطـــــــاْ ب٘صـــــــيٕ         اذتـــــــأ ش املطـــــــاٗاٝ ٗعـــــــدَ اهتٌٚٚـــــــص:   

ــٞ       ــٞ أٗ اهو ٘ٙـــــــ ــٞ أٗ اهدِٙٚـــــــ ــٞ مـــــــــد ختتوـــــــــة عِاصـــــــــسٓا اهعسمٚـــــــ ــًا ٙعـــــــــٚؼ ش ناعـــــــ ــا ادتٌاعٚـــــــ كا٢ِـــــــ

ٞ، ٗمـــــــد أكـــــــد مـــــــاُْ٘ سقـــــــ٘ق اإلُطـــــــاْ عوـــــــٟ ســـــــأ املطـــــــاٗاٝ ٗعـــــــدَ اهتٌٚٚـــــــص بصـــــــ٘زٝ قلـــــــاد   ٗاهطٚاضـــــــٚ

ُــــــــص اإلعــــــــ ْ اهعــــــــاملٛ ذتقــــــــ٘ق اإلُطــــــــاْ ش ًادقــــــــٕ األٗىل  أْ قلــــــــْ٘ ًطوقــــــــٞ، ٗذهــــــــم كٌــــــــا ٙوــــــــٛ:

ــٕ:   ــأ برُــــ ــرا اذتــــ ــٟ ٓــــ ــ٘ا       عوــــ ــد ذٓبــــ ــ٘ق، ٗمــــ ــٞ ٗاذتقــــ ــاّٗٙ ش اهلساًــــ ــساز ًتطــــ ــاع أســــ ــ  اهِــــ ــد نٚــــ " ٙ٘هــــ

 عاًى بع ٍٔ بع ًا بسٗ  اإل ا١"عقً  ٗضٌاًا أٗ عوٍٚٔ اْ ٙ

كٌــــــــا ُــــــــص اإلعــــــــ ْ ش ًادقــــــــٕ اهجاُٚــــــــٞ عوــــــــٟ أْ " هلــــــــى  ُطــــــــاْ ســــــــأ اهتٌتــــــــ  بلا ــــــــٞ اذتقــــــــ٘ق            

ٗاذتسٙــــــــات اهــــــــ٘ازدٝ ش ٓــــــــرا اإلعــــــــ ْ دْٗ كٚٚــــــــص، كــــــــاهتٌٚٚص بطــــــــبأ اهعِصــــــــس أٗ اهوــــــــْ٘ أٗ ادتــــــــِظ   

ــ٘عل أٗ ا      ــى اهـــــــــ ــس أٗ األصـــــــــ ــٛ أٗ أٜ زأٜ أ ـــــــــ ــسأٜ اهطٚاضـــــــــ ــدّٙ أٗ اهـــــــــ ــٞ أٗ اهـــــــــ ــٞ أٗ أٗ اهو ـــــــــ دتٌاعٚـــــــــ

 اهجسٗٝ أٗ املٚ د أٗ أٜ ٗض  أ س، دْٗ أٜ قيسمٞ ب  اهسداي ٗاهِطا١ ".

كٌــــــا ُــــــص اإلعــــــ ْ ش املــــــادٝ اهطــــــابعٞ عوــــــٟ ســــــأ املطــــــاٗاٝ ٗعــــــدَ اهتٌٚٚــــــص اهــــــرٜ  ــــــأ أْ قليوــــــٕ              

ــى اهِــــــاع             ــٟ ا قــــــٛ" كــــ ــح ُصــــــت عوــــ ــا سٚــــ ــد عوــــــٟ  موٌٚٔــــ ــّ ٙعــــــٚؼ أٗ ٙت٘ادــــ ــٞ دا وٚــــــًا ملــــ ــى دٗهــــ كــــ

  ٗ  ـــــــٍ اذتـــــــأ ش اهتٌتـــــــ  حبٌاٙـــــــٞ ًتلا ٣ـــــــٞ ًِـــــــٕ دْٗ أٜ قيسمـــــــٞ، كٌـــــــا أْ        ض٘اضـــــــٚٞ أًـــــــاَ اهقـــــــاُْ٘ 

ــسٙ        ــى بٔـــــــرا اإلعـــــــ ْ ٗضـــــــد أٜ حتـــــ ــاٗٙٞ ضـــــــد أٜ كٚٚـــــــص  ـــــ ــًا اذتـــــــأ ش محاٙـــــــٞ ًتطـــــ  ـــــــٍ نٚعـــــ

 عوٟ كٚٚص كٔرا ".

ــأ           ــص كشــــ ــدَ اهتٌٚٚــــ ــاٗاٝ ٗعــــ ــأ املطــــ ــٟ ســــ ــد ُــــــص عوــــ ــ ْ مــــ ــد أْ اإلعــــ ــابقٞ صتــــ ــ٘اد اهطــــ ــ ي املــــ ــّ  ــــ ًــــ

ــًا، ٗكشـــــــــأ هوـــــــــدٗي  ــا ش ً٘ادٔـــــــــٞ بع ـــــــــٔا اهـــــــــبع  عوـــــــــٟ املطـــــــــت٠٘    هإلُطـــــــــاُٚٞ نعـــــــ قتٌتـــــــــ  بٔـــــــ

 اهدٗهٛ.

ــص      ــاٗاٝ ٗعـــــــدَ اهتٌٚٚـــــ كٌـــــــا ُـــــــص اهعٔـــــــد اهـــــــدٗهٛ هوشقـــــــ٘ق املدُٚـــــــٞ ٗاهطٚاضـــــــٚٞ عوـــــــٟ اذتـــــــأ ش املطـــــ

ــادٝ ) ــسٝ )2ش املـــــ ــٛ:    1( اهيقـــــ ــٟ ا قـــــ ــادٝ عوـــــ ــرٖ املـــــ ــت ٓـــــ ــح ُصـــــ ــّ     ( سٚـــــ ــس ف ًـــــ ــٞ عـــــ ــى دٗهـــــ ــد كـــــ " قتعٔـــــ

ٝ ش ا قيامٚـــــــــٞ اذتاهٚـــــــــٞ هلا ـــــــــٞ األ ـــــــــساد    ا قيامٚـــــــــٞ اذتاهٚـــــــــٞ بـــــــــاس اَ ٗقـــــــــرً  اذتقـــــــــ٘ق املقـــــــــسز     

ــبأ        ــاْ ذهـــــــــم بطـــــــ ــ٘ا١ كـــــــ ــ٘ز. ضـــــــ ــّ أٜ ُـــــــ ــص ًـــــــ ــا دْٗ كٚٚـــــــ ــا ٗارتاضـــــــــع  ه٘ ٙتٔـــــــ ــٌّ  موٌٚٔـــــــ ضـــــــ

اهعِصـــــــــــس أٗ اهوـــــــــــْ٘ أٗ ادتـــــــــــِظ أٗ اهو ـــــــــــٞ أٗ اهدٙاُـــــــــــٞ أٗ اهـــــــــــسأٜ اهطٚاضـــــــــــٛ أٗ غـــــــــــاٖ أٗ األصـــــــــــى         

 اهقً٘ٛ أٗ ا دتٌاعٛ أٗ املولٚٞ أٗ صيٞ اه٘ دٝ ٗغآا".

( ًــــــّ اهعٔــــــد اهــــــدٗهٛ هوشقــــــ٘ق  3باملطــــــاٗاٝ بــــــ  اهسدــــــى ٗاملــــــسأٝ  قــــــد ُصــــــت املــــــادٝ ) أًــــــا  ٌٚــــــا ٙتعوــــــأ 

املدُٚــــــــــٞ ٗاهطٚاضــــــــــٚٞ عوــــــــــٟ ا قــــــــــٛ: " قتعٔــــــــــد اهــــــــــدٗي األعــــــــــسا ف ش ا قيامٚــــــــــٞ اذتاهٚــــــــــٞ ب ــــــــــٌاْ   
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 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

ًطــــــــاٗاٝ اهسدـــــــــاي ٗاهِطـــــــــا١ ش ســــــــأ ا ضـــــــــتٌتاز خٌٚـــــــــ  اذتقــــــــ٘ق املدُٚـــــــــٞ ٗاهطٚاضـــــــــٚٞ املدُٗـــــــــٞ ش    

 ا قيامٚٞ اذتاهٚٞ".

( ًـــــــّ اهعٔـــــــد عوـــــــٟ املطـــــــاٗاٝ أًـــــــاَ اهق ـــــــا١ سٚـــــــح دـــــــا١  ٚٔـــــــا :   1( اهيقـــــــسٝ )14املـــــــادٝ )كٌـــــــا ُصـــــــت 

 "نٚ  األغخامل ًتطاْٗٗ أًاَ اهق ا١..."

ــادٝ )  ــا املـــــ ــٟ أْ: "نٚـــــــ          26أًـــــ ــد ُصـــــــت عوـــــ ــٞ ٗاهطٚاضـــــــٚٞ  قـــــ ــ٘ق املدُٚـــــ ــد اهـــــــدٗهٛ هوشقـــــ ( ًـــــــّ اهعٔـــــ

      ٌ ــى دت ــص ٗٙليــــــــ ــ  دْٗ أٜ كٚٚــــــــ ــٍ اهتٌتــــــــ ــّ سقٔــــــــ ــاُْ٘ ًٗــــــــ ــاَ اهقــــــــ ــاْٗٗ أًــــــــ ــخامل ًتطــــــــ ــ  األغــــــــ ٚــــــــ

ــس        ــاع اهعِصـــــ ــٟ أضـــــ ــاْ ذهـــــــم عوـــــ ــ٘ا١ كـــــ ــص، ضـــــ ــد أٜ كٚٚـــــ ــٞ ضـــــ ــاٗٙٞ ٗ عاهـــــ ــٞ ًتطـــــ األغـــــــخامل محاٙـــــ

ــً٘ٛ أٗ      ــى اهقـــــــــ ــاٖ أٗ األصـــــــــ ــٛ أٗ غـــــــــ ــدّٙ أٗ اهـــــــــــساٜ اهطٚاضـــــــــ ــٞ أٗ ادتـــــــــــِظ أٗ اهـــــــــ أٗ اهوـــــــــــْ٘ أٗ اهو ـــــــــ

 ا دتٌاعٛ أٗ املولٚٞ أٗ صيٞ اه٘ دٝ أٗ غآا " .

ـــ       ــ٘ق اهــــ ــد  ىل اذتقـــــ ــاز اهعٔـــــ ــد أغـــــ ــات  قـــــ ــأ باألموٚـــــ ــا ٙتعوـــــ ــا  ٌٚـــــ ــيت    أًـــــ ــب د اهـــــ ــا ش اهـــــ ــ  بٔـــــ يت  قتٌتـــــ

ــت املـــــــادٝ )     ــد  ٚٔـــــــا، سٚـــــــح ُصـــــ ــٞ ٗاهطٚاضـــــــٚٞ عوـــــــٟ       27قت٘ادـــــ ــد اهـــــــدٗهٛ هوشقـــــــ٘ق املدُٚـــــ ( ًـــــــّ اهعٔـــــ

ا قــــــــــٛ: "    ــــــــــ٘ش  ُلــــــــــاز ســــــــــأ األغــــــــــخامل اهــــــــــرّٙ ِٙتٌــــــــــْ٘  ىل أموٚــــــــــات عِصــــــــــسٙٞ أٗ دِٙٚــــــــــٞ أٗ   

     ٌ ــاعتٍٔ ش اهت ــ  نــــــ ــا١ ا  ــــــــسّٙ ًــــــ ــا ش ا غــــــــ ان ًــــــــ  األع ــــــ ــٞ ًــــــ ــّ دٗهــــــ ــٞ ًــــــ ــٞ ما٢ٌــــــ ــ  ه ٘ٙــــــ تــــــ

 بجقا تٍٔ أٗ اإلع ْ عّ دٙاُتٍٔ ٗ قباز قعاهٌٚٔا أٗ اضتعٌاي ه تٍٔ".

ٗألْ اهـــــــــــٌّٚ صـــــــــــادمت عوـــــــــــٟ قوـــــــــــم ا قيامٚـــــــــــات املـــــــــــرك٘زٝ اُيـــــــــــًا ٗاملتعوقـــــــــــٞ باملطـــــــــــاٗاٝ ٗعـــــــــــدَ  

ــٞ اه٘ســـــــــدٝ هعـــــــــاَ     ــاْ ً٘مـــــــــة دضـــــــــت٘ز دٗهـــــــ ــادٝ )َ مبـــــــــى قع1990اهتٌٚٚـــــــــص،  قـــــــــد كـــــــ ( 27دٙوـــــــــٕ ش املـــــــ

ــاْٗٗ ش اذتقــــــــــ٘ق   " املــــــــــ٘اعِ  نــــــــــٚعٍٔ ض٘اٙــــــــــِص عوــــــــــٟ أْ:  ــاَ اهقــــــــــاُْ٘ ٗٓــــــــــٍ ًتطــــــــ ــٚٞ أًــــــــ ضــــــــ

ــص      ــٞ أٗ املسكـــــــ ــص بٚـــــــــٍِٔ بطـــــــــبأ ادتـــــــــِظ أٗ اهوـــــــــْ٘ أٗ األصـــــــــى أٗ املِٔـــــــ ٗاه٘ادبـــــــــات اهعاًـــــــــٞ ٗ  كٚٚـــــــ

 ا دتٌاعٛ أٗ اهعقٚدٝ ".

ٙت ــــــٌّ ٓــــــرا اهــــــِص  مــــــسازًا ٗاضــــــشًا ٗصــــــستًا يفبــــــدأ املطــــــاٗاٝ بــــــ  ادتِطــــــ  ٗٓــــــ٘ ًــــــا ٙتــــــ٘ا١َ ًــــــ      

يت صــــــــادمت عوٚٔــــــــا اهــــــــٌّٚ ٗ اصــــــــٞ اقيامٚــــــــٞ ًِآ ــــــــٞ كا ــــــــٞ  ًــــــــا دــــــــا١ ش امل٘اثٚــــــــأ اهدٗهٚــــــــٞ اهــــــــ

ــاَ      ــٕ ش عــــــ ــسأٝ ،    أُــــــ ــد املــــــ ــص ضــــــ ــادٝ )  1994اغــــــــلاي اهتٌٚٚــــــ ــدٙى املــــــ ــت٘ز ٗح قعــــــ ــدٙى اهدضــــــ ( 27َ ح قعــــــ

ــادٝ )   "امل٘اعِـــــــــْ٘ نـــــــــٚعٍٔ  ( ٙـــــــــِص عوـــــــــٟ ا قـــــــــٛ: 41سٚـــــــــح أصـــــــــبا اهـــــــــِص بعـــــــــد اهتعـــــــــدٙى ش املـــــــ

 ًتطاْٗٗ ش اذتق٘ق ٗاه٘ادبات اهعاًٞ".

"اهِطـــــــا١ غـــــــقا٢أ اهسدـــــــاي ٗ ـــــــّ ًـــــــّ   ( ًـــــــّ اهدضـــــــت٘ز املعـــــــدي عوـــــــٟ ا قـــــــٛ: 31ادٝ )كٌـــــــا ُصـــــــت املـــــــ

 اذتق٘ق ٗعوّٚٔ ًّ اه٘ادبات ًا قليوٕ ٗق٘دبٕ اهػسٙعٞ ِٗٙص عوٕٚ اهقاُْ٘".
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 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

ٗبِــــــــا١ً عوــــــــٟ قوــــــــم اهتعــــــــدٙ ت  وُــــــــٕ ًــــــــّ امل ســــــــع أْ اهِصــــــــ٘مل املعدهــــــــٞ اهطــــــــاهيٞ اهــــــــركس             

ــادٝ )  ــٌْ٘ املــــــ ــد  27قيــــــــٛ يف ــــــ ــى اهتعــــــ ــت٘ز مبــــــ ــّ اهدضــــــ ــادٝ )  ( ًــــــ ــا١ ُــــــــص املــــــ ــّ 27ٙى، ٗاعتــــــــ   ه ــــــ ( ًــــــ

 اهدضت٘ز ٙػلى قسادعًا عّ اهتصاًات اهٌّٚ بتعٔداقٔا اهدٗهٚٞ ش زتاي سق٘ق املسأٝ.

ــٞ :   اهعداهـــــــٞ ًطـــــــرهٞ ًبد٢ٚـــــــٞ ق ـــــــ  اىل داُـــــــأ ا ُطـــــــاْ مسِٙـــــــٞ    اذتـــــــأ ش ضـــــــٌاْ ستاكٌـــــــٞ عادهـــــ

ــا ٙ ــــــٌّ ســــــأ اهعدا     ــادي بوداُتــــــٕ، كٌــــ ــا اُــــــٕ بــــــسن ستــــــٟ ٙصــــــدز سلــــــٍ عــــ ــسا١ هصــــــاذتٕ ًيادٓــــ ــٞ  دــــ هــــ

ستاكٌــــــــٞ عادهــــــــٞ قتـــــــــ٘ا س  ٚٔــــــــا اه ـــــــــٌاُات اهلا ٚــــــــٞ ذتقـــــــــ٘ق اهــــــــد از ٗغـــــــــسعٚٞ اهعق٘بــــــــٞ  قـــــــــد       

َ عوـــــــٟ كياهـــــــٞ ٓـــــــرا اذتـــــــأ ش عـــــــدٝ ُصـــــــ٘مل، 1948أكـــــــد ا عـــــــ ْ اهعـــــــاملٛ ذتقـــــــ٘ق اإلُطـــــــاْ هعـــــــاَ 

ــٛ:      ــٟ ا قـــــــ ــٞ عوـــــــ ــادٝ اهجاًِـــــــ ــت املـــــــ ــح ُصـــــــ ــر  ىل احملـــــــــاكٍ      سٚـــــــ ــأ ش أْ ٙوذـــــــ ــخص اذتـــــــ ــى غـــــــ " هلـــــــ

ــّ أٜ     ــا ٕ ًـــــ ــٞ إلُصـــــ ــٕ       اه٘عِٚـــــ ــا هـــــ ــيت  ِشٔـــــ ــٚٞ اهـــــ ــ٘ق األضاضـــــ ــٟ اذتقـــــ ــدا١ عوـــــ ــا ا عتـــــ ــاي ًِٔـــــ أعٌـــــ

 اهقاُْ٘".

ــٟ أْ:      ــسٝ عوــــ ــٕ اهعاغــــ ــ ْ ش ًادقــــ ــص اإلعــــ ــا ُــــ ــاٗاٝ اهتاًــــــٞ       كٌــــ ــدَ املطــــ ــٟ مــــ ــأ عوــــ ــاْ اذتــــ ــى  ُطــــ " هلــــ

ــى ش       ــادً  هويصـــــــ ــسًا عـــــــ ــٞ ُظـــــــ ــتقوٞ ُصٙٔـــــــ ــٞ ًطـــــــ ــاَ ستلٌـــــــ ــٚتٕ أًـــــــ ــس م ـــــــ ــسّٙ ش أْ قِظـــــــ ًـــــــــ  ا  ـــــــ

 دٕ  هٕٚ". سق٘مٕ ٗاهتصاًاقٕ ٗأٙٞ قٍٔ دِا٢ٚٞ ق٘

" كــــــى غــــــخص ًــــــتٍٔ خس ــــــٞ ٙعتــــــ    ٗمــــــد ُصــــــت املــــــادٝ اذتادٙــــــٞ عػــــــس ًــــــّ اإلعــــــ ْ عوــــــٟ ا قــــــٛ:  

بس٣ٙـــــــــًا  ىل أْ قجبـــــــــت  داُتـــــــــٕ ماُُ٘ـــــــــًا يفشاكٌـــــــــٞ عوِٚـــــــــٞ قـــــــــ ًّ هـــــــــٕ  ٚٔـــــــــا اه ـــــــــٌاُات اه ـــــــــسٗزٙٞ   

 هود از عِٕ". 

ــاَ      ــٚٞ هعـــــ ــٞ ٗاهطٚاضـــــ ــ٘ق املدُٚـــــ ــدٗهٛ هوشقـــــ ــد اهـــــ ــا اهعٔـــــ ــادٝ اهساب 1966أًـــــ ــت املـــــ ــد ُصـــــ ــس  َ،  قـــــ ــٞ عػـــــ عـــــ

" ًـــــــّ ســــــأ كـــــــى ًــــــٍِٔ بازقلــــــا  دس ـــــــٞ أْ ٙعتــــــ  بس٣ٙـــــــًا  ىل أْ ٙجبــــــت عوٚـــــــٕ       ( عوــــــٟ أْ: 2اهيقــــــسٝ ) 

 ادتسَ ماًُُ٘ا". 

سٚـــــــــح أكـــــــــدت ٓـــــــــرٖ املـــــــــادٝ عوـــــــــٟ أْ ثبـــــــــ٘ت ادتـــــــــسَ ماُُ٘ـــــــــًا ٙتطوـــــــــأ  دـــــــــسا١ ستاكٌـــــــــٞ عادهـــــــــٞ    

 ًِٗصيٞ، األًس اهرٜ ٙتطوأ برْ قلْ٘ احملاكٌٞ عوِٚٞ ًٗطتقوٞ ٗسٚادٙٞ.

دٝ ارتاًطــــــــٞ عػــــــــسٝ ًــــــــّ اهعٔــــــــد اهــــــــدٗهٛ هوشقــــــــ٘ق املدُٚــــــــٞ ٗاهطٚاضــــــــٚٞ عوــــــــٟ   كٌــــــــا أكــــــــدت املــــــــا

ــاُْ٘         ــد اهقـــــ ــ١٘ م٘اعـــــ ــٞ عوـــــــٟ ضـــــ ــٞ اهعق٘بـــــ ــدَ زدعٚـــــ ــات ٗعـــــ ــسا٢ٍ ٗاهعق٘بـــــ ــسعٚٞ ادتـــــ ــدأ غـــــ ــٞ ًبـــــ كياهـــــ

اهـــــــدٗهٛ ٗاهـــــــ٘عل ٗقطبٚـــــــأ اهقـــــــاُْ٘ ادتِـــــــا٢ٛ األصـــــــوا هوٌـــــــتٍٔ  سٚـــــــح ُصـــــــت ٓـــــــرٖ املـــــــادٝ عوـــــــٟ            

ُ   ا قـــــــٛ:  ــٞ  ــٞ أســـــــد خس ـــــــٞ دِا٢ٚـــــ ــ٘ش  داُـــــ ــا ت ٙػـــــــلى    "    ـــــ ــاز عـــــــّ  عـــــــى ًـــــ ــٞ  عـــــــى أٗ اًتِـــــ تٚذـــــ

ٗمـــــــــت ازقلابـــــــــٕ دس ـــــــــٞ دِا٢ٚـــــــــٞ يف٘دـــــــــأ اهقـــــــــاُْ٘ اهـــــــــ٘عل أٗ اهـــــــــدٗهٛ، كٌـــــــــا    ـــــــــ٘ش ق٘مٚـــــــــ     

ــٞ، ٗٙطـــــــتيٚد املـــــــتٍٔ ًـــــــّ أٜ       ــٞ اهتطبٚـــــــأ ش ٗمـــــــت ازقلـــــــا  ادتس ـــــ ــٞ ٗادبـــــ عق٘بـــــــٞ أغـــــــد ًـــــــّ اهعق٘بـــــ

 ُص ماُُ٘ٛ ٙصدز بعد ازقلا  ادتس ٞ  ذا دا١ ًت ًٌِا هعق٘بٞ أ ة".
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 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

ا  ٌٚـــــــــا ٙتعوـــــــــأ حبـــــــــأ ضـــــــــٌاْ احملاكٌـــــــــٞ اهعادهـــــــــٞ ش اهتػـــــــــسٙعات ٗاهقـــــــــ٘اُ  اهٌِٚٚـــــــــٞ  قـــــــــد  أًـــــــــ

ــدت املـــــــادٝ )  ــ١٘  ىل اهق ـــــــا١، سٚـــــــح        51أكـــــ ــٟ اذتـــــــأ ش اهوذـــــ ــٞ اهٌِٚٚـــــــٞ عوـــــ ــّ دضـــــــت٘ز ادتٌٔ٘زٙـــــ ( ًـــــ

ــت عوــــــــــٟ ا قــــــــــٛ:   ــر  ىل اهق ــــــــــا١ ذتٌاٙــــــــــٞ سق٘مــــــــــٕ ًٗصــــــــــاذتٕ        ُصــــــــ " تــــــــــأ هوٌــــــــــ٘اعّ أْ ٙوذــــــــ

  ٜ ــلاٗ ــٞ   املػــــــــــــسٗعٞ ٗهــــــــــــٕ اذتــــــــــــأ ش ققــــــــــــدٍٙ اهػــــــــــ ــصٝ اهدٗهــــــــــ ــادات ٗاملق ســــــــــــات  ىل أدٔــــــــــ ٗا ُتقــــــــــ

 ًٗ ضطاقٔا بص٘زٝ ًباغسٝ أٗ غا ًباغسٝ". 

ــاي         ــٛ بوعٌـــــ ــت اهقاضـــــ ــٛ ٗاهصًـــــ ــأ اهتقاضـــــ ــٞ ســـــ ــاٗاٝ ش ممازضـــــ ــرٝ املطـــــ ــ٘اُ  اهِا ـــــ ــٌِت اهقـــــ ــا ضـــــ كٌـــــ

ــ٘اد )     ــد از ش املـــــ ــا١ ٗاهـــــ ــأ ا دعـــــ ــت ســـــ ــاٗاٝ ٗكيوـــــ ــدأ املطـــــ ــٍ )  17-16ًبـــــ ــاُْ٘ زمـــــ ــّ اهقـــــ ــِٞ 40( ًـــــ ( هطـــــ

ــاُْ٘ زمـــــــــٍ )   بػـــــــــرْ املسا 2002 ــا أكـــــــــد اهقـــــــــساز ادتٌٔـــــــــ٘زٜ باهقـــــــ ( 13 عـــــــــات ٗاهتِيٚـــــــــر املـــــــــدُٛ، كٌـــــــ

( عوــــــــــــــــــــٟ اذتٌاٙــــــــــــــــــــٞ اإلدسا٢ٚــــــــــــــــــــٞ ش 230 – 225 – 194 – 63 – 9 – 4َ ش املــــــــــــــــــــ٘اد )1994هطــــــــــــــــــــِٞ 

 ًسسوٞ اهتشقٚأ ٗاحملاكٌٞ.

 املطوأ اهجاهح

 ٗهٚٞ.اذتق٘ق اهطٚاضٚٞ اه٘ازدٝ ش اهتػسٙعات اهٌِٚٚٞ ًٗد٠ ً٘ا١ًتٔا ً  ا قيامٚات اهد

ــاَ       ــاْ هعــــــــ ــ٘ق اإلُطــــــــ ــاملٛ ذتقــــــــ ــ ْ اهعــــــــ ــٌّ اإلعــــــــ ــدٗهٛ ارتــــــــــامل    1948ٙت ــــــــ ــد اهــــــــ ــرا اهعٔــــــــ َ ٗكــــــــ

ٗكــــــــــرهم اهتػــــــــــسٙعات ٗاهقــــــــــ٘اُ  اهٌِٚٚــــــــــٞ عوــــــــــٟ       1966بــــــــــاذتق٘ق املدُٚــــــــــٞ ٗاهطٚاضــــــــــٚٞ هعــــــــــاَ     

اهعدٙــــــد ًـــــــّ اذتقـــــــ٘ق اهطٚاضـــــــٚٞ اهــــــيت  ـــــــأ أْ ٙتٌتـــــــ  بٔـــــــا اإلُطــــــاْ ٗهعـــــــى أٓـــــــٍ قوـــــــم اذتقـــــــ٘ق     

 ٜ ــسأ ــٞ اهــــــ ــأ     اهطٚاضــــــــٚٞ قتٌجــــــــى ش سسٙــــــ ــأ ا ُتخابــــــــات ٗســــــــأ اهتذٌــــــــ  اهطــــــــوٌٛ ٗســــــ ٗاهتعــــــــبا ٗســــــ

 ( . 1قلّ٘ٙ ادتٌعٚات ٗاألسصا  )

قعـــــــد سسٙــــــــٞ اهتعـــــــبا اه٘ضــــــــٚوٞ األضاضــــــــٚٞ هتػـــــــلٚى غخصــــــــٚٞ اإلُطــــــــاْ      سسٙـــــــٞ اهــــــــسأٜ ٗاهتعــــــــبا: 

ــٞ قطــــــــاعد عوــــــــٟ بِــــــــا١ اهػخصــــــــٚٞ اإلُطــــــــاُٚٞ اإل ابٚــــــــٞ،  قــــــــد      ادتٌاعٚــــــــًا ٗضٚاضــــــــًٚا ٗٓــــــــرٖ اذتسٙــــــ

ــس   ــعٞ عػـــــ ــادٝ اهتاضـــــ ــت املـــــ ــاَ      ُصـــــ ــٚٞ هعـــــ ــٞ ٗاهطٚاضـــــ ــ٘ق املدُٚـــــ ــدٗهٛ هوشقـــــ ــد اهـــــ ــّ اهعٔـــــ ــٟ 1966ًـــــ َ عوـــــ

 إُٔ:

 " هلى  سد اذتأ ش اختاذ ا زا١ دْٗ اهتد ى. .1

هلــــــى  ـــــــسد اذتــــــأ ش سسٙـــــــٞ اهتعــــــبا ٗٓـــــــرا ســـــــأ ٙػــــــٌى اهبشـــــــح عــــــّ املعوً٘ـــــــات أٗ األ لـــــــاز       .2

ًـــــــّ أٜ ُـــــــ٘ز ٗاضـــــــت ًٔا ُٗقوـــــــٔا، ٗذهـــــــم  ًـــــــا غـــــــيإٓ أٗ كتابـــــــٞ أٗ عباعـــــــٞ ٗضـــــــ٘ا١ كـــــــاْ   

 اهأ  ل أٗ برٙٞ ٗضٚوٞ أ س٠  تازٓا ".ذهم ش م

                                                           
  .89َ صــ2004( اهدكت٘ز/ عازق عصت ز ا، ماُْ٘ سق٘ق ا ُطاْ ب  اهِظسٙٞ ٗاهتطبٚأ داز اهِٔ ٞ اهعسبٚٞ 1)
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 دٚ مْاٛم٘ احلكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ يف التشسٓع الٔنين مع االتفاقٔات الدّلٔ٘م

 

 

 

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

( ًــــــــّ ٓـــــــــرٖ املـــــــــادٝ ب٘ادبـــــــــات  2قــــــــسب  ممازضـــــــــٞ اذتقـــــــــ٘ق املِصــــــــ٘مل عوٚٔـــــــــا ش اهيقـــــــــسٝ )   .3

ًٗطـــــــــــ٣٘هٚات  اصـــــــــــٞ ٗعوـــــــــــٟ ذهـــــــــــم خت ـــــــــــ  هقٚـــــــــــ٘د ًعِٚـــــــــــٞ ٗذهـــــــــــم با ضـــــــــــتِاد  ىل   

 ُص٘مل اهقاُْ٘ ٗاهيت قلْ٘ ضسٗزٙٞ.

ًّ أدى اس اَ   عٞ ا  سّٙ 

  .    ٗ ــ٘عل أ ــّ اهــــــــ ــٞ األًــــــــ ــى محاٙــــــــ ــّ أدــــــــ ــٞ أٗ    ًــــــــ ــشٞ اهعاًــــــــ ــاَ أٗ اهصــــــــ ــاَ اهعــــــــ اهِظــــــــ

 األ  ق.

ــادٝ )         ــت املـــــ ــح ُصـــــ ــبا، سٚـــــ ــسأٜ ٗاهتعـــــ ــٞ اهـــــ ــٞ سسٙـــــ ــٞ اهٌِٚٚـــــ ــت٘ز ادتٌٔ٘زٙـــــ ــى دضـــــ ــد كيـــــ ــٟ 42هقـــــ ( عوـــــ

ــٞ،         ــٞ ٗاهجقا ٚــــــ ــادٙٞ ٗا دتٌاعٚــــــ ــٚٞ ٗا متصــــــ ــاٝ اهطٚاضــــــ ــٔاَ ش اذتٚــــــ ــأ اإلضــــــ ــ٘اعّ ســــــ ــى ًــــــ ــٕ : هلــــــ أُــــــ

ـــ       ــاهق٘ي ٗاهلتابــــــ ــسأٜ بـــــــ ــّ اهـــــــ ــسا  عـــــــ ــس ٗاإلعـــــــ ــٞ اهيلـــــــ ــٞ سسٙـــــــ ــى اهدٗهـــــــ ــدٗد  ٗقليـــــــ ــ٘ٙس ش ســـــــ ٞ ٗاهتصـــــــ

 اهقاُْ٘.

ــسأٜ           ــٞ اهــــــ ــأ سسٙــــــ ــاز ســــــ ــٟ  دًــــــ ــسمل عوــــــ ــٌٚل ســــــ ــسز اهــــــ ــد أْ املػــــــ ــابقٞ صتــــــ ــادٝ اهطــــــ ــ ي املــــــ ــّ  ــــــ ًــــــ

ٗاهتعـــــــــبا اهـــــــــ٘ازدٝ ش ا قيامٚـــــــــات اهدٗهٚـــــــــٞ ارتاصـــــــــٞ حبقـــــــــ٘ق اإلُطـــــــــاْ ٗاهـــــــــيت صـــــــــادمت عوٚٔــــــــــا          

اهــــــــٌّٚ ضــــــــٌّ اهتػــــــــسٙعات ٗاهقــــــــ٘اُ  اهٌِٚٚــــــــٞ ٗت ٙت٘مــــــــة ٓــــــــرا اهــــــــدًر عِــــــــد ســــــــد ٓــــــــرٖ املــــــــادٝ    

ــ ــٞ،         قـــــــ ــٞ ٗاذتصبٚـــــــ ــٞ  اهطٚاضـــــــ ــاَ اهتعددٙـــــــ ــر بِظـــــــ ــ َ ٗاأل ـــــــ ــا٢ى اإلعـــــــ ــاًٛ دٗز ٗضـــــــ ــ  قِـــــــ ــى ًـــــــ   بـــــــ

أصــــــــــبشت األدــــــــــ٘ا١ ًػــــــــــذعٞ ذتسٙــــــــــٞ اهصــــــــــشا ٞ، سٚــــــــــح بــــــــــسشت اهصــــــــــشا ٞ اذتصبٚــــــــــٞ، ٗأصــــــــــدزت  

ــبا      ــات اهِاغـــــــــطٞ صـــــــــشيًا ٗزتـــــــــ ت ُٗػـــــــــسات ًٗطب٘عـــــــــات هوتعـــــــ ــات ٗاملِظٌـــــــ اهعدٙـــــــــد ًـــــــــّ اهِقابـــــــ

ٓوٚـــــــٞ ًِا ـــــــات ٗاضـــــــعٞ ًـــــــّ اذتسٙـــــــٞ ًلِتٔـــــــا عـــــــّ أٓـــــــدا ٔا ٗبسازتٔـــــــا، كٌـــــــا ٗدـــــــدت اهصـــــــشا ٞ األ

ًــــــــّ اهتعــــــــاعٛ ًــــــــ  شتتوــــــــة املــــــــت اات ٗاهق ــــــــاٙا احملوٚــــــــٞ ٗاإلموٌٚٚــــــــٞ ٗاهدٗهٚــــــــٞ. كٌــــــــا أكــــــــدت   

 ٞ ــاُْ٘ اهصــــــــــشا  ــ٘اد ٗمــــــــ ــٍ ) ًــــــــ ــات زمــــــــ ــاَ 25ٗاملطب٘عــــــــ ــبا   1990( هعــــــــ ــسأٜ ٗاهتعــــــــ ــٞ اهــــــــ ــٟ سسٙــــــــ َ عوــــــــ

ٗاهيلس ٗسسٙٞ املعس ٞ ٗا قصاي.

ٗاملبـــــــــدع  كشقٔـــــــــٍ ش اهتعـــــــــبا ٗاهـــــــــسأٜ    كٌـــــــــا كيـــــــــى اهقـــــــــاُْ٘ محاٙـــــــــٞ سقـــــــــ٘ق اهصـــــــــشيٚ       

ــا        ــات اع عٔــــــ ــات اهــــــــيت كتوــــــــم املعوً٘ــــــ ــصاَ ادتٔــــــ ــادزٓا ٗ هــــــ ــّ ًصــــــ ــات ًــــــ ــٟ املعوً٘ــــــ ــ٘ي عوــــــ ٗاذتصــــــ

عوٚٔـــــــا ٗ هوصـــــــشيٛ ســـــــأ ُػـــــــسٓا أٗ عـــــــدَ ُػـــــــسٓا ٗا ستيـــــــاظ بطـــــــسٙٞ ًصـــــــادزٓا ٗ   ـــــــ٘ش  دبـــــــاز           

ـــ       ــت املــــ ــح ُصـــــ ــاُْ٘ سٚـــــ ــدٗد اهقـــــ ــرهتٕ    ش ســـــ ــا٢ٔا أٗ ًطـــــ ــٟ   ػـــــ ــشيٛ عوـــــ ــ (3ادٝ )اهصـــــ ــٞ  ٟ عوـــــ : سسٙـــــ

ــ٘ق       ــّ سقــــــ ــأ ًــــــ ــات ســــــ ــٟ املعوً٘ــــــ ــاي ٗاذتصــــــــ٘ي عوــــــ ــبا ٗا  قصــــــ ــس ٗاهصــــــــشا ٞ ٗاهتعــــــ ــٞ ٗاهيلــــــ املعس ــــــ

ــٚوٞ        ــٞ ٗضـــــ ــٍ أٗ برٙـــــ ــ٘ٙس أٗ اهسضـــــ ــٞ أٗ اهتصـــــ ــاهق٘ي ٗاهلتابـــــ ــسٍٓ بـــــ ــّ  لـــــ ــسا  عـــــ ــٌاْ ا عـــــ ــ٘اعِ  ه ـــــ املـــــ
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 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

أ ــــــس٠ ًـــــــّ ٗضــــــا٢ى اهتعـــــــبا ، ٗٓـــــــٛ ًلي٘هــــــٞ دتٌٚـــــــ  املــــــ٘اعِ  ٗ ـــــــأ أسلـــــــاَ اهدضــــــت٘ز ًٗـــــــا قـــــــِص      

 ٓرا اهقاُْ٘. عوٕٚ أسلاَ

ـــ  ــت املــــــ ــٕ أْ ( 4ادٝ )ٗبِٚـــــــ ــٞ اربتٌـــــــــ       ًِـــــــ ــٞ ش  دًـــــــ ــازع زضـــــــــاهتٔا حبسٙـــــــ ــتقوٞ كـــــــ : اهصـــــــــشا ٞ ًطـــــــ

ــاز اهعقٚـــــــــدٝ      ــا٢ى اهتعـــــــــبا ش اعـــــــ ــاَ ٗاهتعـــــــــبا عـــــــــّ ا آاقـــــــــٕ يفختوـــــــــة ٗضـــــــ ٗقلـــــــــّ٘ٙ اهـــــــــسأٜ اهعـــــــ

ــأ       ــٞ ٗقعٌٚـــــــــ ــ٘زٝ اهٌِٚٚـــــــــ ــدا ف اهجـــــــــ ــٞ ٗأٓـــــــــ ــ  ٗاهدٗهـــــــــ ــت٘زٙٞ هوٌذتٌـــــــــ ــظ اهدضـــــــــ ا ضـــــــــــ ًٚٞ أٗ األضـــــــــ

 ، ٗ   ٘ش اهتعس  هِػاعٔا    ٗ قًا ألسلاَ اهقاُْ٘. اه٘سدٝ اه٘عِٚٞ

ـــ  ــشت املــــ ــٕ أْ ( 5ادٝ )ٗٗضـــــ ــات      ًِـــــ ــا١ ٗاملعوً٘ـــــ ــتقا١ ا ُبـــــ ــسٝ ش اضـــــ ــسٖ ٗســـــ ــا قِػـــــ ــسٝ  ٌٚـــــ ــشا ٞ ســـــ : اهصـــــ

ًّ ًصادزٓا ٗٓٛ ًط ٗهٞ عٌا قِػسٖ ش سدٗد اهقاُْ٘.

ت اهقاُُ٘ٚـــــــــٞ : محاٙـــــــــٞ سقـــــــــ٘ق اهصـــــــــشيٚ  ٗاملبـــــــــدع  ٗقـــــــــ٘ ا اه ـــــــــٌاُا ىل أْ ( 6ادٝ )ٗأغــــــــازت املـــــــــ 

اه شًــــــــٞ ملٌازضـــــــــٞ املِٔــــــــٞ ٗسقٔـــــــــٍ ش اهتعــــــــبا دْٗ قعسضـــــــــٍٔ ألٜ ًطــــــــا١هٞ غـــــــــا ماُُ٘ٚــــــــٞ ٙليوـــــــــٔا      

 ألسلإً. باملخاهيٞاهقاُْ٘، ًا ت قلّ 

ٙعـــــــد ٓـــــــرا اذتـــــــأ  مـــــــسازًا حبـــــــأ كـــــــى غـــــــخص ش ا ُ ـــــــٌاَ أٗ  ســــــأ قلـــــــّ٘ٙ ادتٌعٚـــــــات ٗاألســـــــصا : 

هٚٔـــــــــا ذتٌاٙـــــــــٞ ًصـــــــــاذتٞ، كٌـــــــــا   املػـــــــــازكٞ ًـــــــــ  ا  ـــــــــسّٙ ٗادتٌعٚـــــــــات اهعاًـــــــــٞ أٗ ا ُ ـــــــــٌاَ   

ــ٘مل اهــــــ٘ازدٝ ش اهقــــــاُْ٘            ــا قوــــــم اهِصــــ ــرا اذتــــــأ غــــ ــٟ ممازضــــــٞ ٓــــ ــ  اهقٚــــــ٘د عوــــ ــ٘ش هودٗهــــــٞ ٗضــــ  ــــ

 ٗاهيت ٙطتذ٘بٔا أٜ زتتٌ  د قساعٛ. 

َ 1966( ًـــــــّ اهعٔـــــــد اهـــــــدٗهٛ ارتـــــــامل بـــــــاذتق٘ق املدُٚـــــــٞ ٗاهطٚاضـــــــٚٞ هعـــــــاَ        22ٗمـــــــد أكـــــــدت املـــــــادٝ )  

ــاز    ــٞ املػــــــ ــى  ــــــــسد اذتــــــــأ ش سسٙــــــ ــٕ " هلــــــ ــلٚى    عوــــــــٟ أُــــــ ــا ش ذهــــــــم ســــــــأ قػــــــ ــ  ا  ــــــــسّٙ. يفــــــ كٞ ًــــــ

 اهِقابات أٗ ا ُ ٌاَ  هٚٔا ذتٌاٙٞ ًصاذتٕ". 

ًـــــــّ امل ســــــــع أْ اهعٔــــــــد اهــــــــدٗهٛ هوشقــــــــ٘ق املدُٚــــــــٞ ٗاهطٚاضـــــــٚٞ ت ٙــــــــسد  ٚــــــــٕ قعــــــــبا صــــــــسٙا عــــــــّ    

ــاْ ًئً٘ـــــــــًا عِـــــــــد اهـــــــــِص عوـــــــــٟ سسٙـــــــــٞ قلـــــــــّ٘ٙ ادتٌعٚـــــــــات، أْ      ا ســـــــــصا  اهطٚاضـــــــــٚٞ ٗهلِـــــــــٕ كـــــــ

ــازٖ نعٚـــــــــٞ ذات عـــــــــاب  ضٚاضـــــــــٛ ش  ذهـــــــــم ٙػـــــــــٌى اذتـــــــــأ ش قػـــــــــلٚى األســـــــــص  ا  اهطٚاضـــــــــٚٞ باعتبـــــــ

ــادٝ )     ــص املـــــ ــا أعتـــــــ  ُـــــ ــٛ، كٌـــــ ــ  د قساعـــــ ــ٘زٝ ًـــــــّ     22زتتٌـــــ ــات صـــــ ــا١ اهِقابـــــ ــّ اهعٔـــــــد أْ  ُػـــــ ( ًـــــ

ــًٌِا ش        ــٚٞ ضـــــ ــصا  اهطٚاضـــــ ــا١ األســـــ ــساسٞ ٗاعتـــــــ ت  ُػـــــ ــا صـــــ ــت عوٚٔـــــ ــات،  ِصـــــ ــا١ ادتٌعٚـــــ ــ٘ز  ُػـــــ صـــــ

 اصط   ادتٌعٚٞ ٗعوٟ ٓرا ا ضاع ح قيطا اهِص. 

تػــــــــــسٙعات اهٌِٚٚـــــــــــٞ سسٙـــــــــــٞ قلــــــــــّ٘ٙ ادتٌعٚـــــــــــات ٗ ُػــــــــــا١ ٗقلـــــــــــّ٘ٙ األســـــــــــصا     ٗمــــــــــد كسضـــــــــــت اه 

ٗامل ضطــــــــات األٓوٚــــــــٞ  ٗاختــــــــرت اهــــــــٌّٚ بٔــــــــرا اهصــــــــدد  طــــــــ٘ات عٌوٚــــــــٞ هتــــــــرً  ًػــــــــازكٞ ٗاضــــــــعٞ   

ــدٙى      ــٞ ًٗـــــــــّ ٓـــــــــرٖ اإلدـــــــــسا١ات اهتعـــــــ ــٞ ٗاهطٚاضـــــــــٚٞ ٗا دتٌاعٚـــــــ ــاٝ املدُٚـــــــ هوعٌـــــــــى األٓوـــــــــٛ ش اذتٚـــــــ

ــوٞ بٔـــــــرا اهقطـــــــاز       ٗ صـــــــداز مـــــــ٘اُ  ٗقػـــــــسٙعات ددٙـــــــدٝ قِطـــــــذٍ     اهلاًـــــــى ملِظً٘ـــــــٞ اهقـــــــ٘اُ  املتصـــــ
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  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

ــاقٍٔ      ــٞ املـــــــ٘اعِ  ش قػـــــــلٚى ًِظٌـــــ ــا ق ـــــــٌِٕ اهدضـــــــت٘ز ًـــــــّ ُصـــــــ٘مل ًػـــــــذعٞ بػـــــــرْ سسٙـــــ ًـــــــ  ًـــــ

ــ٘مل          ــا  صــــــ ــادمٞ عوٚٔــــــ ــات املصــــــ ــ  ا قيامٚــــــ ــرْ ًــــــ ــرا اهػــــــ ــٞ بٔــــــ ــ٘اُ  املتعوقــــــ ــرهم اهقــــــ ــٞ بــــــ ً٘ا١ًــــــ

قػـــــــــلٚى ٗقلـــــــــّ٘ٙ ًجـــــــــى ٓـــــــــرٖ ادتٌعٚـــــــــات ٗاألســـــــــصا  اهطٚاضـــــــــٚٞ  قـــــــــد ُـــــــــص دضـــــــــت٘ز ادتٌٔ٘زٙـــــــــٞ   

( عوــــــــٟ أْ هوٌــــــــ٘اعِ  ش عٌــــــــَ٘ ادتٌٔ٘زٙــــــــٞ. يفــــــــا   ٙتعــــــــاز  ًــــــــ  ُصــــــــ٘مل    58ٌٚل ش املــــــــادٝ )اهــــــــ

اهدضــــــــت٘ز اذتــــــــأ ش قِظــــــــٍٚ أُيطــــــــٍٔ ضٚاضــــــــٚا ًِٗٔٚــــــــا ُٗقابٚــــــــا ..... ٗق ــــــــٌّ اهدٗهــــــــٞ ٓــــــــرا اذتــــــــأ  

ــٞ          ــٌّ كا ـــــ ــتٕ ٗق ـــــ ــّ ممازضـــــ ــ٘اعِ  ًـــــ ــّ املـــــ ــسٗزٙٞ اهـــــــيت كلـــــ ــا٢ى اه ـــــ ــ  اه٘ضـــــ ــر نٚـــــ ــا قتخـــــ كٌـــــ

ــا   ــات ٗاملِظٌــــــــ ــات هوٌ ضطــــــــ ــٞ ٗا دتٌاعٚــــــــــٞ ..     اذتسٙــــــــ ــٞ ٗاهعوٌٚــــــــ ــٞ ٗاهجقا ٚــــــــ ت اهطٚاضــــــــــٚٞ ٗاهِقابٚــــــــ

 ٗبِٚت اهق٘اُ  ذات اهصوٞ  ٓرٖ اذتق٘ق باهتيصٚى سٚح ُظٍ ذهم :

 َ بػرْ األسصا  اهطٚاضٚٞ ٗاهتِظٌٚات اهطٚاضٚٞ.1991( هعاَ 66اهقاُْ٘ زمٍ ) 

 َ بػرْ ادتٌعٚات ٗامل ضطات األٓوٚٞ. 2001( هعاَ 1اهقاُْ٘ زمٍ ) 

 َ بػرْ قِظٍٚ اهِقابات.   2002( هعاَ 35مٍ )اهقاُْ٘ ز 

ٙعــــــد ســــــأ اه غــــــا ٗا ُتخــــــا  ًــــــّ أبــــــسش اذتقــــــ٘ق املدُٚــــــٞ ٗاهطٚاضــــــٚٞ          ســــــأ اه غــــــا ٗا ُتخــــــا :   

ٗأســــــــــد اهسكــــــــــا٢ص األضاضــــــــــٚٞ هود قساعٚــــــــــٞ اذتدٙجــــــــــٞ،  قــــــــــد قِــــــــــاٗي اإلعــــــــــ ْ اهعــــــــــاملٛ ذتقــــــــــ٘ق   

 ٛ: ( ٓرا اذتأ سٚح ُصت عوٟ ا ق21َ ش املادٝ )1948اإلُطاْ هعاَ 

ــطٞ          .1 ــا ب٘اضـــــ ــسٝ ٗ ًـــــ ــا ًباغـــــ ــدٖ  ًـــــ ــٞ هبوـــــ ــ٣ْ٘ اهعاًـــــ ــازكٞ ش  دازٝ اهػـــــ ــأ املػـــــ ــسد ســـــ ــى  ـــــ " هلـــــ

 ممجو   تازْٗ حبسٙٞ. 

 زادٝ اهػـــــــــعأ ٓـــــــــٛ ًِـــــــــا  ضـــــــــوطٞ اذتلـــــــــٍ، ٗ ـــــــــأ أْ قتذوـــــــــٟ ٓـــــــــرٖ اإلزادٝ ًـــــــــّ  ـــــــــ ي    .2

ــا ب          ــ  اهِــــــ ــاٗاٝ بــــــ ــدَ املطــــــ ــٟ مــــــ ــاَ ٗعوــــــ ــا م از اهعــــــ ــًا بــــــ ــس٠ دٗزٙــــــ ــٞ  ــــــ ــات ُصٙٔــــــ اُتخابــــــ

 أٗ بودسا١ مماثى ٙ ٌّ سسٙٞ اهتص٘ٙت."  ٗباهتص٘ٙت اهطسٜ

 أًا املادٝ اهجاهجٞ ًّ ا قيامٚٞ اهدٗهٚٞ هوشق٘ق املدُٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ ُصت عوٟ ا قٛ: 

ــأ اهتٌتــــــــ           ــسأٝ ش ســــــ ــى ٗاملــــــ ــاٗاٝ اهسدــــــ ــٌاْ ًطــــــ ــٞ ب ــــــ ــرٖ ا قيامٚــــــ ــسا ف ش ٓــــــ ــدٗي األعــــــ ــد اهــــــ " قتعٔــــــ

 خٌٚ  اذتق٘ق املدُٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ ". 

 ا قيامٚٞ اهدٗهٚٞ هوشق٘ق املدُٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ عوٟ ًا ٙوٛ:( ًّ 25كٌا ُصت املادٝ )

ــا        ــ٘د غــــــــ ــٞ ٗدْٗ مٚــــــــ ــادٝ اهجاُٚــــــــ ــا ٗزد ش املــــــــ ــص ممــــــــ ــٞ دْٗ أٜ كٚٚــــــــ ــأ ٗاهيسصــــــــ ــ٘اعّ اذتــــــــ ــى ًــــــــ " هلــــــــ

 ًعق٘هٞ ش: 

ــازْٗ        .1 ــجو   تـــــ ــأ ممـــــ ــّ عسٙـــــ ــسٝ أٗ عـــــ ــا ًباغـــــ ــٞ،  ًـــــ ــاٝ اهعاًـــــ ــازن ش ضـــــــا اذتٚـــــ أْ ٙػـــــ

 حبسٙٞ. 
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 دٚ مْاٛم٘ احلكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ يف التشسٓع الٔنين مع االتفاقٔات الدّلٔ٘م

 

 

 

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

ـــ  أْ  ــات دٗزٙــــ ــأ ش اُتخابـــــ ٙ ِتخـــــ ــأ أٗ  ــٟ    ِٙتخـــــ ــاٗاٝ عوـــــ ــّ املطـــــ ــاع ًـــــ ــٟ أضـــــ ــٞ عوـــــ ٞ عاًـــــ

ــّ       ــس عـــــــ ــبا اذتـــــــ ــٌّ اهتعـــــــ ــسٜ ٗأْ ق ـــــــ ــ از اهطـــــــ ــأ ا مـــــــ ــات بطسٙـــــــ ــتٍ ا ُتخابـــــــ أْ قـــــــ

 زادٝ اهِا ب ".

أًـــــــا  ٌٚـــــــا ٙتعوـــــــأ باهتػـــــــسٙعات ٗاهقـــــــ٘اُ  اهٌِٚٚـــــــٞ  قـــــــد ٗا١ًـــــــت بِٚٔـــــــا ٗبـــــــ  ا قيامٚـــــــات اهدٗهٚـــــــٞ  

ــا ٗا ُت    ــأ اه غــــــ ــٞ حبــــــ ــدًا املتعوقــــــ ــاْ ٗحتدٙــــــ ــ٘ق اإلُطــــــ ــٞ حبقــــــ ــت٘ز   املتعوقــــــ ــى دضــــــ ــا  سٚــــــــح كيــــــ خــــــ

ــرهم         ــٍ كــــــ ــتيتا١ ُٗظــــــ ــسأٜ ش ا ضــــــ ــدا١ اهــــــ ــا  ٗ بــــــ ــأ ا ُتخــــــ ــ٘اعِ  ســــــ ــٞ هوٌــــــ ــٞ اهٌِٚٚــــــ ادتٌٔ٘زٙــــــ

 كى ًا ٙتعوأ باهطوطٞ اهتػسٙعٚٞ اهقا٢ٌٞ عوٟ غس ٞ ٗاسدٝ ٗٓٛ زتوظ اهِ٘ا . 

َ بػـــــــــرْ ا ُتخابـــــــــات اهعاًـــــــــٞ ٗا ضـــــــــتيتا١ اهػـــــــــع   2001( هطـــــــــِٞ 13كٌـــــــــا ُـــــــــص اهقـــــــــاُْ٘ زمـــــــــٍ ) 

ـــ  ــت عوٚـــ ــرٜ أدسٙــــ ــازكٞ       ٗاهــــ ــٌّ ًػــــ ــا ٙ ــــ ــ٘ ًــــ ــسأٝ ٗٓــــ ــٚٞ هوٌــــ ــ٘ق اهطٚاضــــ ــٟ اذتقــــ ــدٙ ت عوــــ ــدٝ قعــــ ٕ عــــ

املــــــــسأٝ ش اذتٚــــــــاٝ اهطٚاضــــــــٚٞ ٗضــــــــ  اهقــــــــساز ٗذهــــــــم ًــــــــّ  ــــــــ ي اه غــــــــا ٗا ُتخابــــــــات ٗاملػــــــــازكٞ   

ش األســـــــــصا  ٗاهتِظٌٚـــــــــات اهطٚاضـــــــــٚٞ ٗاملػـــــــــازكٞ ش ققوـــــــــد اه٘ظـــــــــا٢ة اهعاًـــــــــٞ ٗقـــــــــ٘هٛ املِاصـــــــــأ         

اهق ا٢ٚٞ

   ُ ــأ اه غــــــــٚا ٗا  ــأ حبــــــ ــا ٙتعوــــــ ــت املــــــــادٝ )    ٌٚــــــ ــد ُصــــــ ــا   قــــــ ــٌٚل عوــــــــٟ    4تخــــــ ــت٘ز اهــــــ ــّ اهدضــــــ ( ًــــــ

" اهػــــــــعأ ًاهــــــــم اهطــــــــوطٞ ًٗصــــــــدزٓا ٗ ازضــــــــٔا بػــــــــلى ًباغــــــــس عــــــــّ عسٙــــــــأ ا ضــــــــتيتا١   ا قــــــــٛ: 

ــا بطسٙقـــــــــــٞ ًباغـــــــــــسٝ عـــــــــــّ عسٙـــــــــــأ ا ٣ٚـــــــــــات اهتػـــــــــــسٙعٚٞ      ٗا ُتخابـــــــــــات اهعاًـــــــــــٞ كٌـــــــــــا ٙصاٗ ـــــــــ

 ٗاهتِيٚرٙٞ ٗاهق ا٢ٚٞ ٗعّ عسٙأ ارباهظ احملوٚٞ املِتخبٞ." 

ــادٝ )   ٗه ــــــــٌاْ  ــت املــــــ ــٚٞ  قــــــــد ُصــــــ ــاٝ اهطٚاضــــــ ــسأٝ ش اذتٚــــــ ــات  7ًػــــــــازكٞ املــــــ ــاُْ٘ ا ُتخابــــــ ــّ مــــــ ( ًــــــ

" ققــــــــَ٘ اهوذِــــــــٞ اهعوٚــــــــا ه ُتخابــــــــات باختــــــــاذ اإلدــــــــسا١ات اهــــــــيت   َ عوــــــــٟ أُــــــــٕ: 2001( هعــــــــاَ 13زمــــــــٍ )

ــد          ــذٚى ٗمٚـــــ ــ٘ىل قطـــــ ــا٢ٚٞ قتـــــ ــًا ُطـــــ ــلى دتاُـــــ ــٞ ٗقػـــــ ــا ا ُتخابٚـــــ ــٞ سق٘مٔـــــ ــٟ ممازضـــــ ــسأٝ عوـــــ ــذ  املـــــ قػـــــ

ي اهِـــــــــا ب  ٗاهتركـــــــــد ًـــــــــّ غخصـــــــــٚاقّٔ عِـــــــــد ا مـــــــــ از ٗذهـــــــــم ش  أ ـــــــــا١ اهِا بـــــــــات ش دـــــــــداٗ

  عاز املساكص ا ُتخابٚٞ احملددٝ ش ُطاق كى دا٢سٝ ًّ اهدٗا٢س ا ُتخابٚٞ." 

ــا         ــى، كٌــــــ ــاٗاقٔا باهسدــــــ ــٚٞ ًٗطــــــ ــاٝ اهطٚاضــــــ ــازكتٔا ش اذتٚــــــ ــسأٝ ًػــــــ ــى هوٌــــــ ــابأ ٙليــــــ ــِص اهطــــــ  ْ اهــــــ

   ٚ ــ ــٞ ٗاهطٚاضـــــ ــٞ اذتقـــــــ٘ق املدُٚـــــ ــ٘ا١َ ًـــــــ  اقيامٚـــــ ــٟ   أْ ٓـــــــرا اهـــــــِص ٙتـــــ ــا١ عوـــــ ــٞ اهق ـــــ ٞ ٗكـــــــرا اقيامٚـــــ

 ( . 2( املصادمٞ عوٚٔا اهٌّٚ)1نٚ  أغلاي اهتٌٚٚص ضد املسأٝ)

                                                           
كص املسأٝ مٞ عٌى بعِ٘اْ: اهتعدٙ ت اهقاُُ٘ٚٞ املتعوقٞ بِظاَ اهل٘قا، ًقدًٞ  ىل ُدٗٝ بعِ٘اْ اهتعدٙ ت اهقاُُ٘ٚٞ املتعوقٞ بِظاَ اهل٘قا، ًس( ٗز1)

 . 2012هوبش٘خ ٗاهدزاضات، داًعٞ عدْ 

  .30/5/1984َ ش 1979( صادمت اهٌّٚ عوٟ اقيامٚٞ  شاهٞ كا ٞ اغلاي اهتٌٚٚص اهعِصسٜ ضد املسأٝ )اهطٚداٗ( هعاَ 2)
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 دٚ مْاٛم٘ احلكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ يف التشسٓع الٔنين مع االتفاقٔات الدّلٔ٘م

 

 

 

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

ــٞ اهـــــــــيت      ــا اهقـــــــــ٘اُ  اه٘عِٚـــــــــٞ ٗا قيامٚـــــــــات اهدٗهٚـــــــ ٗعوـــــــــٟ اهـــــــــسغٍ ًـــــــــّ ا هتصاًـــــــــات اهـــــــــيت كوٚٔـــــــ

ــاهظ      ــا١  ىل اربـــــــ ــٞ ا اد ـــــــــٞ  ىل قػـــــــــذٚ  د ـــــــــ٘ي اهِطـــــــ ــ٘د اه٘عِٚـــــــ ــا اهـــــــــٌّٚ ٗادتٔـــــــ ــادمت عوٚٔـــــــ صـــــــ

ــٞ    أْ  ــٞ ٗأْ ِٓـــــــان         املِتخبـــــ ــت٠٘ اهطٌـــــــ٘   اصـــــ ــا ٙـــــــصاي دْٗ ًطـــــ ــرٖ ا ٣ٚـــــــات ًـــــ ــ٘د املـــــــسأٝ ش ٓـــــ ٗدـــــ

ــا    41ُصــــــــ٘مل كٚصٙــــــــٞ سٚــــــــت  ْ املــــــــادٝ )  ــص ٗٓــــــــ٘ ًــــــ ــٕ ُــــــــ٘ز ًــــــــّ اهتٌٚٚــــــ ( ًــــــــّ اهدضــــــــت٘ز أصــــــــبا  ٚــــــ

ــادٝ )     ــح قِصـــــــت املـــــ ــا سٚـــــ ــادمت عوٚٔـــــ ــٞ اهـــــــيت صـــــ ــات اهدٗهٚـــــ ــاهة ا قيامٚـــــ ــٟ  41 ـــــ ــت٘ز عوـــــ ( ًـــــــّ اهدضـــــ

اذتقـــــــــ٘ق ٗعوـــــــــّٚٔ ًـــــــــّ اه٘ادبـــــــــات ًـــــــــا قليوـــــــــٕ " اهِطـــــــــا١ غـــــــــقا٢أ اهسدـــــــــاي، ٗ ـــــــــّ ًـــــــــّ  ا قـــــــــٛ: 

 ٗق٘دبٕ اهػسٙعٞ ِٗٙص عوٚٔا اهقاُْ٘." 

ــادٝ )     ــّ املـــــــ ــد  عـــــــ ــا١ بـــــــ ــادٝ دـــــــ ــرٖ املـــــــ ــاَ   27ُٗـــــــــص ٓـــــــ ــت٘زٙٞ هعـــــــ ــدٙ ت اهدضـــــــ ــح 1994( ش اهتعـــــــ َ سٚـــــــ

ٛ 27كاُــــــــت املــــــــادٝ ) " أْ املــــــــ٘اعِ  نــــــــٚعٍٔ ض٘اضــــــــٚٞ ( ًــــــــّ اهدضــــــــت٘ز مبــــــــى قعدٙوــــــــٕ عوــــــــٟ ا قــــــــ

اذتقـــــــ٘ق ٗاه٘ادبـــــــات اهعاًـــــــٞ ٗ  كٚٚـــــــص بٚـــــــٍِٔ بطـــــــبأ ادتـــــــِظ        أًـــــــاَ اهقـــــــاُْ٘ ٗٓـــــــٍ ًتطـــــــاْٗٗ ش     

أٗ اهوْ٘ أٗ األصى أٗ املِٔٞ أٗ املسكص ا دتٌاعٛ أٗ اهعقٚدٝ."

( مبــــــــى  ه ا٢ــــــــٕ كــــــــاْ تقــــــــأ ًبــــــــدأ املطــــــــاٗاٝ ٗعــــــــدَ اهتٌٚٚــــــــص بػــــــــلى   27ٗٙ ســــــــع أْ ُــــــــص املــــــــادٝ )

 ( .41أ  ى ًّ اهِص اهبدٙى زمٍ )

ح امل٘ضَ٘: ًد٠ ً٘ا١ًٞ اذتق٘ق املدُٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ ش اهتػسٙ  اهٌٚل بعد ا ُتٔا١ ًّ  عداد اهبش ارتاكٞ :

 ً  ا قيامٚات اهدٗهٚٞ، ق٘صوِا  ىل اهِتا٢ر اهتاهٚٞ:

أْ اهــــــــــٌّٚ صــــــــــادمت عوــــــــــٟ عــــــــــدد كــــــــــبا ًــــــــــّ ا قيامٚــــــــــات اهدٗهٚــــــــــٞ املتعوقــــــــــٞ حبقــــــــــ٘ق   .1

 اإلُطاْ.

 ِٚٞ.أدزتت اهٌّٚ بع  ٓرٖ ا قيامٚات اهدٗهٚٞ ش اهتػسٙعات ٗاهق٘اُ  اهٌٚ .2

ِٓــــــــان بعــــــــ  ًــــــــّ ُصــــــــ٘مل ا قيامٚــــــــات املصــــــــادق عوٚٔــــــــا ٗاملتعوقــــــــٞ حبقــــــــ٘ق اإلُطــــــــاْ ت   .3

ــرٜ أد٠  ىل ٗدـــــــ٘د  ذـــــــ٘ٝ          ــٞ، األًـــــــس اهـــــ ــ  اهتػـــــــسٙعات ٗاهقـــــــ٘اُ  اهٌِٚٚـــــ ــتٍ ً٘ا١ًتٔـــــــا ًـــــ ٙـــــ

 عِد اهتطبٚأ ب  ا قيامٚات ٗاهق٘اُ . 

ــا      .4 ــا شاهــــــــت ِٓــــــــان بعــــــــ  اهِصــــــــ٘مل اهتٌٚصٙــــــــٞ ش اهتػــــــــسٙعات ٗاهقــــــــ٘اُ  اهٌِٚٚــــــــٞ  ٌٚــــــ ًــــــ

  ص سق٘ق املسأٝ. 

ت قتطــــــــسق ُصــــــــ٘مل اهدضــــــــت٘ز بػــــــــلى ٗاضــــــــا  ىل ًلاُــــــــٞ ا قيامٚــــــــات اهدٗهٚــــــــٞ باهِطــــــــبٞ          .5

 هوتػسٙعات ٗاهق٘اُ  اهٌِٚٚٞ.
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 دٚ مْاٛم٘ احلكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ يف التشسٓع الٔنين مع االتفاقٔات الدّلٔ٘م

 

 

 

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

أغيوـــــــــت اهتػـــــــــسٙعات ٗاهقـــــــــ٘اُ  اهٌِٚٚـــــــــٞ هـــــــــبع  اذتقـــــــــ٘ق األضاضـــــــــٚٞ هإلُطـــــــــاْ ًجـــــــــى          .6

ــٞ أٗ        ــٞ عادهــــــ ــدْٗ ستاكٌــــــ ــداَ بــــــ ــسٍٙ اإلعــــــ ــٟ  ــــــ ــرهم اهــــــــِص عوــــــ ــاٝ ٗكــــــ اذتــــــــأ ش اذتٚــــــ

 ز اهقاُْ٘ .  ازز  عا

 اهت٘صٚات:

ــاد ُـــــــــص دضـــــــــت٘زٜ صـــــــــسٙا تـــــــــدد ًلاُـــــــــٞ ا قيامٚـــــــــات اهدٗهٚـــــــــٞ ًـــــــــّ اهتػـــــــــسٙعات             ـــــــ

 اهٌِٚٚٞ ٗاهق٘اُ  اهٌِٚٚٞ. 

ضـــــــــسٗزٝ ً٘ا١ًـــــــــٞ اهتػـــــــــسٙعات ٗاهقـــــــــ٘اُ  اهٌِٚٚـــــــــٞ ًـــــــــ  ا قيامٚـــــــــات اهدٗهٚـــــــــٞ ارتاصـــــــــٞ          

ــٞ ًٗـــــــّ ذهـــــــم ضـــــــسٗزٝ      ــا اهـــــــٌّٚ ش ادت٘اُـــــــأ املدُٚـــــ ــادمت عوٚٔـــــ ــاْ اهـــــــيت صـــــ حبقـــــــ٘ق اإلُطـــــ

هــــــــِص عوــــــــٟ اذتــــــــأ ش اذتٚــــــــاٝ كٌبــــــــدأ دضــــــــت٘زٜ ، ٗكــــــــرهم  ــــــــسٍٙ ٗٗضــــــــ  عق٘بــــــــٞ          ا

 هإلعداَ بدْٗ ستاكٌٞ أٗ  ازز  عاز اهقاُْ٘ ، 

 شاهــــــــٞ كا ــــــــٞ اهِصــــــــ٘مل اهقاُُ٘ٚــــــــٞ اهتٌٚصٙــــــــٞ اهــــــــيت   قتــــــــ٘ا١َ ًــــــــ  ا قيامٚــــــــات اهدٗهٚــــــــٞ     

املصـــــــادمٞ عوٚٔـــــــا اهـــــــٌّٚ ش ادت٘اُـــــــأ اهطٚاضـــــــٚٞ ًٗـــــــّ ذهـــــــم ضـــــــسٗزٝ اهـــــــِص عوـــــــٟ ٗدـــــــ٘د   

 ٜ صسٙا ِٙص عوٟ املطاٗاٝ ٗعدَ اهتٌٚٚص بطأ ادتِظ .ُص دضت٘ز

  بـــــــد أْ ٙلـــــــْ٘ ِٓـــــــان قِطـــــــٚأ بـــــــ  ادتٔـــــــات املعِٚـــــــٞ عِـــــــد ٗضـــــــ  ًػـــــــسٗز مـــــــاُْ٘ حبادـــــــٞ   

ــٞ       ــس اىل اه اٙـــــ ــٞ األًـــــ ــى ش ُٔاٙـــــ ــٞ ٗ  قصـــــ ــ٘د  ٘زٙـــــ ــْ٘ ادتٔـــــ ــٟ   قلـــــ ــٞ ٗذهـــــــم ستـــــ  ىل ً٘ا١ًـــــ

 املِػ٘دٝ .

اهٌّٚ  عوٚٔااملتعوقٞ حبق٘ق ا ُطاْ اهيت صادمت ُ٘صٟ برْ ٙتٍ ق٘ضٚا ًطرهٞ أْ ا قيامٚات اهدٗهٚٞ كٌا 

يفا   ٓٛ اهتصاَ دٗهٛ ٙق  عوٚٔا، ٗ بد ًّ ً٘ا١ًٞ اهق٘اُ  اهٌِٚٚٞ ًٗ  ا قيامٚات اهدٗهٚٞ اهصادق عوٚٔا 

  اهة اهػسٙعٞ ا ض ًٚٞ 

 ما٢ٌٞ املساد : 

 اهلتأ: أٗ  

ــاْ      .1 ــ٘ق ا ُطـــــــــ ــاُْ٘ سقـــــــــ ــا، مـــــــــ ــد بػـــــــــ ــا عٛ ستٌـــــــــ ــٞ –اهـــــــــــدكت٘ز/ اهػـــــــــ ــ ١  ًلتبـــــــــ ادتـــــــــ

 َ. 2004ادتدٙدٝ، املِص٘زٝ 

ــأ،        .2 ــٞ ٗاهتطبٚــــــ ــٞ ش اهِظسٙــــــ ــٞ ًقازُــــــ ــاْ دزاضــــــ ــ٘ق ا ُطــــــ ــٚدٜ، سقــــــ ــد اهسغــــــ ــدكت٘ز/ أمحــــــ اهــــــ

 َ. 2003ًلتبٞ اهػسٗق اهدٗهٚٞ، اهقآسٝ ، اهطبعٞ ا ٗىل 

اهـــــــــدكت٘ز/ عـــــــــازق عـــــــــصت ز ـــــــــا، مـــــــــاُْ٘ سقـــــــــ٘ق ا ُطـــــــــاْ بـــــــــ  اهِظسٙـــــــــٞ ٗاهتطبٚـــــــــأ، داز   .3

 َ 2004اهِٔ ٞ اهعسبٚٞ 
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 دٚ مْاٛم٘ احلكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ يف التشسٓع الٔنين مع االتفاقٔات الدّلٔ٘م

 

 

 

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

ــدكت٘ز/ .4 ــاْ،        اهــــــــ ــ٘ق ا ُطــــــــ ــّ سقــــــــ ــأ ًــــــــ ــٚٞ كشــــــــ ــا ، ادتِطــــــــ ــٍٚ زٙــــــــ ــد اهِعــــــــ ــ اد عبــــــــ  ــــــــ

 َ. 1989ًطب٘عات ضااك٘شا، اربود اهجاهح داز اهعوٍ هوٌ ٙ ، اهطبعٞ ا ٗىل 

اهــــــــــدكت٘ز/ ستٌـــــــــــد ٙ٘ضــــــــــة عوـــــــــــ٘اْ ٗا ــــــــــسْٗ، اهقـــــــــــاُْ٘ اهــــــــــدٗهٛ ذتقـــــــــــ٘ق ا ُطـــــــــــاْ،      .5

ــاْ        ــ ، عٌـــــــــ ــس ٗاهت٘شٙـــــــــ ــٞ هوِػـــــــــ ــاُٛ، داز اهجقا ـــــــــ ــص١ اهجـــــــــ ــٞ ادتـــــــــ ــ٘ق احملٌٚـــــــــ زدْ ا  –اذتقـــــــــ

2006  .َ 

 ا قيامٚات اهدٗهٚٞ: ثاُٚا:

 َ.1948ا ع ْ اهعاملٛ ذتق٘ق ا ُطاْ هعاَ  .1

 َ. 1966اهعٔد اهدٗهٛ ارتامل باذتق٘ق املدُٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ هعاَ  .2

 َ.1989اقيامٚٞ سق٘ق اهطيى هعاَ  .3

 َ. 1984اقيامٚٞ  شاهٞ كا ٞ أغلاي اهتٌٚٚص اهعِصسٜ ضد املسأٝ هعاَ  .4

 اهق٘اُ :ثاهجا: 

َ.1994ادتٌٔ٘زٙٞ اهٌِٚٚٞ املعدي هعاَ  دضت٘ز 

 َ.1994( 12ماُْ٘ اهعق٘بات اهٌٚل زمٍ ) .2

 َ. 1994( هطِٞ 13ماُْ٘ ا دسا١ات ادتصا٢ٚٞ اهٌٚل زمٍ ) .3

 . 2000( هعاَ 15ماُْ٘ ٣ٚٓٞ اهػسعٞ اهٌٚل زمٍ ) .4

 َ. 2010( هطِٞ 25ماُْ٘ ادتِطٚٞ اهٌٚل املعدي زمٍ ) .5

 َ.2002( هطِٞ 40ُٛ اهٌٚل )ماُْ٘ املسا عات ٗاهتِيٚر املد .6
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 اهتقازٙس ٗاهِدٗات: زابعا:

ــ٘ق         .1 ــٞ حبقــــــ ــٞ ارتاصــــــ ــات اهدٗهٚــــــ ــ  ا قيامٚــــــ ــٞ ًــــــ ــسٙعات اهٌِٚٚــــــ ــٞ اهتػــــــ ــّ ً٘ا١ًــــــ ــس عــــــ ققسٙــــــ
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 دٚ مْاٛم٘ احلكْم املدىٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ يف التشسٓع الٔنين مع االتفاقٔات الدّلٔ٘م

 

 

 

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم مْاٛم٘ مدٚ

  الدنــتـــــْزٗ إعـــــــداد

  العــــــساضــــــــٕ مــحنـــــــْد ضـــــــــازٗ

  املطــــاعـــــد العـــــــاو الــدّلٕ الكــــــاىـــٌْ أضــتــــــاذ

  ّالكـــــــاىـــــٌْ الــشــــــسٓعـــــ٘ نلــٔـــــــ٘

  صــيعـــــــاٛ جـــــــامــعــــ٘

 

  

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مع الٔنين التشسٓع يف ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم م٘مْاٛ مدٚ

 

 :مكدمـــــ٘

 باالٍتناو حتظٙ اليت املْضْعات  مً األضاضٔ٘ اإلىطاٌ  ّحسٓات حكْم أصبحت

 اختالف علٙ العاو للعنل املنازضني جاىب مً أو الباحجني اجلاىب مً ضْاٛ الهبري

 اٌ أٓطًا شو ّال.  العاملٕ املطتْٚ علٙ  بل  فحطب الْطين املطتْٚ علٙ ّلٔظ مْاقعَه

 الْطين املطتْٓني علٙ االضاضٔ٘ ّحسٓاتُ االىطاٌ حبكْم املتصآد االٍتناو ٍرا

 ٍْ أجلُ مً ّاحلسٓات احلكْم ٍرِ قسزت الرٖ االىطاٌ أٌ العتباز ٓأتٕ ّالدّلٕ

 إىل باليطب٘ إلُٔ الْصْل أّ حتكٔكُ ٓسجٙ إجيابٕ تطْز نل ّزاٛ مً املطتَدف االصل

 علٙ دّلًٔا االتفام جيْش ال أمسِ دّلٔ٘ قْاعد تعترب ّلرلو اجملتنعات مً دلتنع أٖ

 األمس ٍّرا إعناهلا، ٓعطل أّ ٓياقطَا ما علٙ داخلًٔا اليص جيْش ال ننا خالفَا،

 ّمً علَٔا، املصادم الدّلٔ٘ ّاالتفاقٔات الْطئ٘ الكْاىني بني مْاٛم٘ إجياد ٓتطلب

 باحلكْم املتعلك٘ االتفاقٔات بتلو ٓلتصو أٌ الْطين املشسع علٙ ٓتْجب لوذ أجل

 الرٖ األمس الْطئ٘، الكْاىني يف إدماجَا خالل مً علَٔا املصادم لإلىطاٌ االضاضٔ٘

 اليت ّاحلاالت الكطآا مع التعامل مً الكاىٌْ إىفاذ دلال يف العاملني علٙ ضٔطَل

 . اإلىطاٌ حبكْم تتعلل

 : ححالب مشهل٘

 حكْم ّمحآ٘ باحرتاو آمسٗ قْاعد ىظاو اإلىطاٌ حلكْم الدّلٔ٘ الشسع٘ تتطنً

 يف إدماجَا خالل مً ٓأتٕ اآلمسٗ الكْاعد ٍرِ ّاحرتاو ، األضاضٔ٘ ّحسٓاتُ اإلىطاٌ

 ٍل:  التالٕ التطاؤل علٙ اإلجاب٘ ضٔته البحح ٍرا خالل مً ، الْطين التشسٓع

 ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم يف الْطئ٘ تشسٓعاتَا مبؤام٘ الٔنً التصمت

 علَٔا؟ صادقت اليت الدّلٔ٘ باالتفاقٔات

 

 

 : البحح اٍنٔ٘

 الدّلٔ٘ االتفاقٔات مً نبري عدد علٙ مصادق٘ الٔنً باعتباز البحح ٍرا اٍنٔ٘ تأتٙ

 ّالطٔاضٔ٘  املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص الدّلٕ العَد ضنيَا ّمً االىطاٌ حبكْم املتعلك٘

 االتفاقٔ٘ تطنيت ّقد و6691 فربآس 6 يف الٔنً علُٔ صادقت ّالرٖ و6611 لعاو

 لإلىطاٌ األضاضٔ٘ ّاحلسٓات احلكْم مً الهجري ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 تشسٓعاتَا مبؤام٘  ملصم٘ الدّلٔ٘ االتفاقٔات علٕ املصادق٘ الدّل  فأٌ  ثه ّمً

 ..االتفاقٔات تلو مع  الْطئ٘

 : البحح أٍداف

 : إىل البحح ٍرا َٓدف

 . الٔنً علَٔا صادقت اليت الدّلٔ٘ لالتفاقٔات  مهاى٘ حتدٓد ـ6

 باحلكْم اخلاص٘ االتفاقٔ٘ تطنيتَا اليت ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ احلكْم  قساٛٗ. 2

 . و6661 لعاو ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘

 اقٔ٘االتف مع املتْاٜن٘ غري الْطئ٘ التشسٓعات يف الكاىْىٔ٘ اليصْص اضتخالص ـ3

 . الٔنً قبل مً علَٔا املصادم ّالطٔاضٔ٘ املدىٔ٘ باحلكْم اخلاص٘

 : الدزاض٘ ميَجٔ٘

 التشسٓعات يف ّزد ملا التحلٔلٕ الْصفٕ امليَج الدزاض٘  ٍرِ يف املتبع٘ امليَجٔ٘

 ـــٛ ــــــساضــــــ٘د اهعـــــــازٝ ًــشٌــــــضــد. 
 

 


