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بسم اهللا الرحمن الرحيم

و اعتصموا بحبل اهللا جميعا و ال تفرقوا و اذكروا نعمة اهللا ........''

و إخوانابنعمته فأصبحتمبين قلوبكم فألفأعداءعليكم اذ كنتم 

آياتهكذلك يبين اهللا لكم منهافأنقذكمم على شفا حفرة من النار نتك

''............لعلكم تهتدون

صدق اهللا العلي العظيم

 !"Ç$%Ñ103É�&' ()áÃä�*+,



محطات مهمة رافقت انجاز هذا العمل

''ما حييناأبدالن ننساك ''

األكاديميالتي رافقت انجاز هذا العمل العلمي و األليمةمن بين األحداث

الى جوار ''بن حمو عبد اهللا '':الدكتوراألستاذ:هو رحيل المشرف  المرحوم 

برحمته الواسعة و ان ةمن اهللا ان يتغمد روحه الطاهر نرجوربه عز و جل ، و 

جميل أحبهو و كل من عرفه أصدقائهيسكنه فسيح جناته ، و ان يلهم ذويه و 

.الصبر و السلوان

فكانت فجأةلقد نزل علينا خبر وفاته  كالصاعقة و اختطفه الموت من بيننا 

و ال اعتراض لحكمه ، كل ما استطيع عز و جليمة، لكنها مشيئة اهللالمصيبة عظ

سنتين لم تكن بالطويلة اي بعدالتي عرفته فيها و التيمدةالقوله في هذا الراحل في 

و و التواضع وجدت فيه البساطة أنني، على هذا العملاإلشرافونصف تقريبا من

.السوية و الترحاب في كل مرة التقيت فيها معه األخالق

أخرفي أني، أبداأنساهاذكرى لي معه بقيت عالقة و لم أخرو كانت 

،األولىفي ساعات الصباح اموعد التقيت فيه معه داخل مكتبه ، وجدته يقرا كتاب

يحرص -رحمه اهللا تعالى برحمته الواسعة-األستاذكان  إذافقلت في نفسي  

و هو في هذا المستوى العالي ، فكم ينتظرني من القراءة في هذا الوقت على القراءة 

يومها درسا في طلب العلم و فأعطاني.في بداية المشوارلت أنا ماز و المطالعة و 



اطلبوا ''':االستزادة منه و لسان حالي يقول ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

.و سلم و اله او كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه '''العلم من المهد الى اللحد

ذريته و أصدقائهو خالنه و إخوانه، و جعل في واسعةفرحم اهللا الفقيد رحمة 

.اهللاإنشاءو طلبته  الخلف الصالح 



كلمة شكر

هذا العمل فلله الحمد حمدا بإتمامعلي إنعامهاشكر اهللا عز و جل على توفيقه و 

.يليق بجالل و جهه و عظيم سلطانه

الدكتور األستاذبجزيل الشكر للمشرف أتوجهكما يقتضي مني واجب الشكر ان 

على توجيهاته و نصائحه القيمة و مالحظاته  ''بن عمار محمد  '':الفاضل 

لم يبخل باي جهد في سبيل هذا العمل وإعدادكبيرا في إسهاماأسهمتالتي 

.النصح و التوجيه

''الجزاءاهللا عني خيرفجزاك ''

على هذا العمل  و دون تردد بعد وفاة اإلشرافكما اشكره شكرا خاصا على قبوله 

و واسعةرحمه اهللا رحمة ''مو عبد اهللا  بن ح'':الدكتوراألستاذالمشرف المرحوم 

جانب طلبة المرحوم في مايخص موضوع الى كذلكووقوفه.جميع المسلمين

.اإلشراف

نابي عبد القادر:الطالب 



داءـــــــــــــــــــــــــإه

.اهللا في عمرهماأطالالوالدين الكريمين إلىاهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع 

.أخواتيو إخوانيإلى

.و عائلتها الكريمةزوجتيإلى

.محمد عبد الودود:ولديإلى

.كل من علمني و دلني على طريق العلمإلى

الليو في جامعة  الجي.بسعيدةفي جامعة الدكتور موالي الطاهر أساتذتيإلى

.وفي جامعة ابي بكر بالقايد بتلمساناليابس بسيدي بلعباس

.زمالئي في الدراسةإلى

.كل من ساعدني في انجاز هذا العمل من قريب او بعيدإلى









:الفصل االول

المؤسساتي اإلطار التاريخي و 

لجامعة الدول العربية



:الفصل الثاني 

الوضع القانوني لجامعة الدول 

العربية



:الفصل الثالث

اآلليات القانونية لحل النزاعات 

في ميثاق و اعمال جامعة 

الدول العربية



:الفصل الرابع

اثر آلية إصالح الجامعة 

العربية على األمن و السيادة 

العربيين



ةـــــــــــــمدــقــــــــــالم



:الفصل التمهيدي

ة ــــالدوليـــــــــــــاتالمنظمماهية 

ةـــــميــــــاإلقلي



الحــــــــــــــــــــــقـــــــــــالم
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ــة ــــ ــــ ــــدمـــ ـــــ :المقــــ

واألمن الدوليني، كما هو أيضا يف حاجة للحفاظ دائما للسلم حاجة ماسة إن اتمع الدويل يف 

عليهما واستقرارمها، ويف سبيل هذا املطلب أوجد كل اآلليات وطبق كل اآلليات وطبق كل اخلطط 

ملنظمات اإلقليمية، استعان بكل الفاعلني الدوليني حتقيقا هلذه الغاية ، وعلى رأسهم ااملتاحة أمامه، كما 

هذه األخرية اليت هلا دور كبري إىل جانب املنظمات العاملية يف بناء نظام أمين إقليمي يصون بشكل فردي 

إقليمية (ومجاعي السالم واألمن يف العامل ، ويظهر هذا االجتاه أيضا من خالل مواثيق هذه املنظمات 

الولية كأصل عام، وأكدت على حترمي اللجوء إىل اليت منعت اللجوء إىل القوة يف العالقات )ودولية

.)1(ةاحلرب كوسيلة حلل النزاعات وإفساح اال واسعا أمام احللول السلمي

ونظرا للدور اهلام الذي ميكن أن تقوم به املنظمات اإلقليمية يف إقرار السالم واحملافظة على األمن 

"األمهية فصال خاصا هو الفصل الثامن من حتت عنوان يف املناطق اليت توجد فيها، فقد أفرد هلا امليثاق

"جاء فيه أنه "يف التنظيمات اإلقليمية ليس يف هذا امليثاق ما حيول دون قيام تنظيمات أو وكاالت :

إقليمية تعاجل من األمور املتعلقة حبفظ السالم واألمن الدويل ما يكون العمل اإلقليمي صاحلا فيها 

التنظيمات أو الوكاالت اإلقليمية ونشاطها متالئمة مع مقاصد األمم املتحدة ومناسبا مادامت هذه 

.)2("ومبادئها

إن املوقع اجلغرايف للوطن العريب ذو أمهية بالغة خاصة من الناحية االقتصادية، وكان ال يزال حلقة 

اإلقليمية والدولية وصل بني آسيا وإفريقيا وباقي مناطق العامل األخرى هذه املزايا أغرت القوى الكربى

وجعلتها ختطط وتضع السياسات والربامج الدولية من أجل السيطرة على هذه املنطقة ذات األمهية 

الشديدة، ومن هذا املنطلق دفعت الدول العربية دفعا حنو االهتمام بالقضايا األمنية يف مواجهة األطماع 

ال بد هلا من القيام بإنشاء تكتل كان احلديثة ،  الغربية، ومع بداية القرن العشرين وظهور الدول العربية

ذلك من خالل ميثاق جامعة الدول العربية تى إقليمي عريب لتحقيق االستقرار واألمن لشعوا، ولقد تأ

الذي جاء بنظام أمين إقليمي يكون أساسه حفظ السلم واألمن الدوليني، كما حيفظ باملقابل السلم 

.ميثاق منظمة األمم املتحدةمن )33(المادةانظر ):1(

.من ميثاق منظمة األمم املتحدة)01(الفقرة)52(المادةانظر ):2(
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واألمن العربيني، وتسطري مجلة من األهداف واملبادئ خالصتها السعي حنو التسوية السلمية 

حتقيق الوحدة العربية، ومنع التدخل يف الشؤون الداخلية للدول العربية، والدعوة إىل -للمنازعات العربية

.ةالعربية املنشود

إن املنظمات اإلقليمية تسعى دائما يف خططها إىل جتسيد إرادة الدول األطراف فيها وحتقيق 

أهدافهم املشرتكة القائمة على تعزيز التعاون املشرتك واملساعدة املتبادلة ، والعيش مع بعضها البعض يف 

غايتهارجية واملستجدات الدولية، كما دف إىل حتقيق إطار السلم واألمن يف مواجهة التهديدات اخلا

األمسى أال وهي الوحدة و االندماج يف كتلة واحدة خاصة يف ظل األوضاع الدولية 

اليت أصبحت التكتالت الدولية إحدى الفواعل املهمة يف توجيه السياسات الدولية وحفظ السلم 

ية من خالل تكتلها حتت مظلة تنظيم إقليمي امسه واألمن الدوليني، وهذا ما سعت إليه الدول العرب

.جامعة الدول العربية

تعترب جامعة الدول العربية أحد أقدم املنظمات اإلقليمية الدولية نشأة، حيث تزامن قيامها مع 

اية احلرب العاملية الثانية أين كانت معظم الدول العربية حتت وطأة االستعمار األجنيب، فكان تأسيسها

هي انعكاس ومطلقااعلى يد بعض الدول املستقلة آنذاك، كل هذا جعل من أسسها وفلسفتها 

.لظروف معينة سواء أكانت داخلية أم خارجية

جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية عربية هلا نفس أهداف املنظمات اإلقليمية األخرى، حيث 

بية األعضاء فيها واحلفاظ على سيادا اإلقليمية أا جاءت من أجل توثيق الصالت بني الدول العر 

نقصد هنا الدول العربية اليت كانت مستعمرة بعد نشأة جامعة (وصون استقالهلا من اهليمنة االستعمارية 

، ومن أي اعتداء أو عدوان مهما كان مصدره عربيا أم أجنبيا، والعمل على منع نشوب )الدول العربية

العربية من أجل حتقيق الوحدة العربية خاصة يف ظل وجود -ة العالقات العربيةالنزاعات الداخلية وترقي

.الدين اللغة والتاريخ املشرتك:قواسم مشرتكة عديدة جتمع هذه الدول ويف مقدمتها

إن جامعة الدول العربية اليوم تواجه حتديا حقيقيا هو حتقيق األمن اإلقليمي العريب ومن مث احملافظة 

اإلقليمية للدول العربية األعضاء فيها، وهنا جيب اإلشارة إىل أن األمن الذي تنشره اجلامعة على السيادة 

أمن داخلي للدول العربية جيد أساسه يف ميثاق جامعة الدول العربية والوثائق امللحقة به، :العريب نوعان
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الشأن، وجدير بالذكر وعديد االتفاقيات اليت تصب يف هذااألمميوأمن مجاعي عاملي مرتبط بامليثاق 

من أن هذا األخري ال يتأتى إال باجتماع مجلة من العناصر سوف أذكرها على سبيل املثال ال احلصر 

يعقل أن يتحقق األمن بدون سالم والعكس صحيح ، فهما وجهان لعملة الحتقيق السالم إذ:وهي 

والعسكرية، وهذا ما سعت و االقتصاديةواحدة، والتعاون اإلقليمي والدويل يف مجيع امليادين السياسية

اجلامعة العربية خاصة يف مسألة تعزيز التعاون والصالت بني الدول العربية، حيث جند أن من بني إليه

"واليت جاء فيها)1(األهداف اليت نص عليها ميثاق اجلامعة العربية يف مادته الثانية الغرض من اجلامعة :

رتكة فيها وتنسيق خططها السياسية، حتقيقا للتعاون بينها وصيانة بني الدول املشتتوثيق الصال

".نظر بصفة عامة يف شؤون البالد العربية ومصاحلهاللالستقالهلا وسيادا، و 

إن سعي جامعة الدول العربية احلثيث من أجل احلفاظ على السيادة اإلقليمية للدول العربية تأثر 

والصراع واالختالف اليت تعيشها األمة العربية، وحجم االرتباطات جبملة من املتغريات، كحالة التجزئة 

اتية اليت هلا االستخبار والتنسيق يف ااالت والدول األجنبية هو أكرب بكثرياملوجودة بني الدول العربية 

د العربية على تأمــــــــــــني ذاا من األخــــــــــــــــــــــــــطار عالقة مباشرة باستقرار وسيادة الدول، مما جعل قدرة البال

والتهديدات جد ضعيفة، وفسح اال للقوى املعادية للمنطقة العربية من أن تتحكم يف ضبط خمتلف 

.التوجهات السياسية املتعلقة بالقضايا العربية

ريب يف صون استقرار األوضاع األمنية للبلدان إن ضعف جامعة الدول العربية كتنظيم إقليمي ع

األحداث استقرأناالعربية ومحاية سيادا اإلقليمية يف إطار ما يعرف باألمن القومي العريب خاصة إذا 

مثال النزاع (الصراعات احلدودية بني الدول العربية :التارخيية احلاصلة على املشهد العريب ونذكر منها

، والتدخل األجنيب يف الشؤون الداخلية للدول العربية )إخل...اع املغريب اجلزائرياليمين السعودي والنز 

، كل هذه األحداث فسحت )مثال الغزو األمريكي للعراق والعدوان الصهيوين املتكرر على لبنان وسوريا(

ديلة عن اال واسعا للدول الكربى وخاصة الواليات املتحدة األمريكية من أجل وضع مشاريع إقليمية ب

النظام اإلقليمي العريب املتضعضع كمشروع الشرق األوسط الكبري والذي زاد االهتمام به ومت تطوير 

.2001مضمونه بعد إفرازات احلادي عشر من سبتمرب 

".01"من ميثاق جامعة الدول العربية يف امللحق رقم )02(المادة انظر ):1(
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م العربية فلقد تولد مذا احلد، رغم عديد املؤمترات والقومل يقف ضعف اجلامعة العربية عند ه

إحباط كبري لدى الشعوب العربية بعد تقسيم دولة السودان إىل دولة يف الشمال وأخرى يف اجلنوب ، 

وموجة التغيري اليت حتتاج املنطقة العربية يف إطار ما يعرف بالربيع العريب وما صاحبه من انفالت أمين 

الكبري لألسلحة بني املدنيني، ساعد هو اآلخر يف تنامي واالنتشارالدول العربية، واسع النطاق داخل

كل هذه )مثال االعتداء على املقرات احلكومية، والسفارات وخطف الرهائن(ظاهرة العنف ضد املدنيني 

زة األحداث سامهت والزالت تدفع حنو إجهاض مشروع األمن اإلقليمي العريب يف ظل جامعة عربية عاج

.ايب وفعالجيعن التحرك بشكل إ

:اإلشكـــــــــــــــــالية

بناء على ما سبق التطرق إليه ، جند أن جامعة الدول العربية كأي منظمة إقليمية دولية أخرى هلا 

مبادئ وأهداف تسعى إىل حتقيقها إلرضاء األطراف ولالستمرار السلم يف أداء املهام املنوطة ا من أجل 

ونتها، لكن جامعة الدول العربية ما زالت عاجزة على حتقيق أبسط شيء أنشأت من نكياحلفاظ على

أجله وهو احلفاظ على األمن والسيادة لإلقليميني للدول األعضاء فيها، جعلت إشكالية وجودها 

:وفعاليتها حمل تساؤالت عديدة فهذه الدراسة دف إىل اإلجابة على اإلشكالية التالية

معة الدول العربية يف احلفاظ على السيادة اإلقليمية للدول األعضاء؟ما هو دور جا

:تندرج ضمن هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة الفرعية أمهها

ما هي آليات جتسيد دور اجلامعة العربية يف احلفاظ على سيادة الدول العربية؟-

امعة الدول العربية؟جلما هو الوضع القانوين -

ت القانونية وغريها لتسوية النزاعات يف إطار جامعة الدول العربية؟ما هي اآلليا-

ما هو أثر إصالح جامعة الدول العربية على األمن والسيادة العربيني؟-

بدورها اإلقليمي؟علطضما هي البدائل واحللول واملقرتحات اليت جتعل اجلامعة العربية ت-



5

:فرضيات الدراسة

من الفرضيات اليت قد تساعدنا على إجناز هذا البحث ويف اإلجابة على ارتأينا صياغة جمموعة 

:اإلشكالية املطروحة وهي

يشهد الواقع العريب الراهن احنطاط على مجيع األصعدة، واخرتاقات داخلية وخارجية، وبالتايل -

ا هناك حاجة ماسة تدعوا إىل تفعيل دور جامعة الدول العربية وآلياا حىت تضطلع مبهامه

.بكل كفاءة

جناح جامعة الدول العربية يف أداء وظائفها املنوطة ا يتوقف على وجود إرادة صادقة يف نإ-

.إصالحها من الشعوب واألنظمة العربية على حد سواء

إن ضعف جامعة الدول العربية هو فسح اال أمام وجود ديدات خارجية أدت يف آخر -

.مي العريب املطاف إىل تصدع األمن اإلقلي

:أهمية الموضـــــــــــــــوع

تكمن أمهية هذا املوضوع يف عجز التنظيم الدويل املعاصر وعلى رأسه منظمة األمم املتحدة يف 

حل النزاعات الدولية ووضع حد للعدوان وللحروب بني الدول، واحلفاظ على السلم واألمن الدوليني، 

ذه املنظمة من أجل ضمان هل، جعل الدول تفكر يف بديل هذا الدور اهلزيل ملنظمة  األمم املتحدة

استقرار أمنها وصون استقالهلا من أي اعتداء مهما كان نوعه ، فاجتهت حنو تأسيس منظمات إقليمية  

.كبديل حلل القضايا العالقة فيما بينها

لثوابت و من املعلوم ان ظاهرة التنظيم الدويل ختضع للعديد من اخلصائص اليت حيكمها قانوين ا

متحيص ، و هي ان ادينكان ذلك صحيحا ، فانه تبقى مع ذلك حقيقة ال حتتاج اىل إذا، و املتغريات

املنظمات الدولية احلالية هي اقرب اىل املسموح به منه اىل املرغوب فيه او احملتمل ، ذلك ان مالحظة 

قا من وجهة نظر زمنية ان املنظمة هذه الظاهرة املعقدة و البسيطة يف نفس الوقت ، جتعلنا نقرر انطال

اقتضت الضرورة و مقتضيات اتمع الدويل اىل وجودها ، فان إذاواجب مبعىن انه أمرالدولية هي 

املنظمة إنشاءاليت دعت اىل األسباباملنظمة املعنية، ما دامت بإنشاءالدول تعمل على حتقيق ذلك 

.لدولية بالنظر اىل تعقد العالقات الدولية املعاصرةو قد ازدادت أمهية املنظمات ا،مازالت قائمة
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إن ما تعيشه الساحة العربية من فراغ بسبب انكماش دور جامعة الدول العربية يف حل القضايا 

العربية، أعطى فرصة للدول -العربية العالقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومسألة النزاعات العربية

يف الشؤون الداخلية للدول العربية، وهلذا جيب إعادة النظر جبدية يف العظمى وغريها من أجل التدخل

العربية من جديد على أسس متينة وإخراج النظام األمين العريب من حالة -مسألة بناء العالقات العربية

الركود واجلمود اليت يعيش فيها، ودعم التعاون االقتصادي والسياسي والعسكري من خالل تفعيل 

.فاع العريب املشرتك والتعاون االقتصاديمعاهدة الد

عن حدوث حتوالت جديدة يف كنه أساساالعريب تغريات مهمة نتجت اإلقليميشهد الوضع 

يف تغيري العديد من القيم و املفاهيم ، ومن جهة الواضحاألثرالعالقات الدولية من جهة ، و كان هلا 

كيف مع تلك املتغريات اخلارجية قد خلقت الكثري من ثانية فان عدم القدرة من اجلانب العريب على الت

بشكل سليب التأثرياتبقيت تتلقى تلك أاو مستقبلها ، حيث العربيةالتحديات بالنسبة للمنطقة 

واضحة للرد او التكيف سواء على مستوى كل قطر عريب او على املستوى إسرتاتيجيةودون ان تكون هلا 

د العربية بقيت حقل جتارب للطروحات و املشاريع األجنبية الضاغطة ، ومن مث فان البالالقومي ككل

بواسطة برامج و أفكار مناوئة للمصاحل العربية و حاملة أيضا لقيم و توجهات شبيهة مبراحل التواجد 

االستعماري السابق ، و يف مقابل هذا مل تتحرك اجلامعة العربية إزاء هذا الوضع اخلطري على األقل  

ملطلوب منها يف مواجهة التدخالت اخلارجية الرامية اىل تسوية النزاعات العربية يف الظاهر الذي بالقدر ا

.حيمل يف طياته بذور االعتداء على سيادة الدول العربية و التدخل يف شؤوا الداخلية

لقاعدة فاملنطقة العربية اليت جربت االشرتاكية مث الرأمسالية و انساقت خلف توجهاا مل تشذ عن ا

،حيث واصلت بنفس املنوال مع توجهات العوملة و ما أفرزته من بىن جديدة مثل اقتصاد السوق و 

التعددية السياسية و الدميقراطية و قضايا البيئة و محاية األقليات و األمن اجلماعي ، و كل هذه 

ه الدول و جعل املعطيات زادت من معاناة و متاعب احلكومات العربية ، كما فاقمت من تبعية هذ

سياداا خمرتقة دائما و بشكل مستمر ، و هو ما ابعد املنطقة العربية على التأثري يف جمرى األحداث و 

بقيت على هامش التفاعالت اإلقليمية و الدولية تتابع تطورات األحداث و تسعى جاهدة للتقليل من 

.حدة تأثرياا السلبية
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هلزات بعضها تعلق بالصراعات الداخلية املوجودة على ان الوضع العريب ظل يعيش سلسلة من ا

الدائم ، و اليت التأزمجنم عن العالقات العربية املتسمة بالتشنج و األخرمستوى كل قطر ، و البعض 

مع إسرتاتيجيةاىل اقامة حتالفات جلأتجتد هلا سندا خارجيا يغذيها ، ال سيما و ان القوى اخلارجية 

لتحقيق االختالل و كأدوات الوطن العريب ، و هذا الستعماهلا و توظيفها  بعض الدول الفاعلة يف

مبا مينع اي حماولة لتحقيق املصاحلة العربية أيضا، و أهدافهايف املنطقة ، مبا خيدم مصاحلها و ألالستقرار

أكثرات مبا حيدث من تغري يتأثرممنوعة بقرار خارجي فالوضع العريب مازال األخرية، حيث تبقى هذه 

من اي وقت مضى ، حيث أكثرتضاعف اإلذعانو اإلمالءيف العامل ، فنمط أخرمن اي وضع 

من قبل الدول الكربى، و هو ما اتضح من خالل كالم األمني العام للجامعة هو القاعدة املعتمدة أصبح

ع قمة عربية يف تلك حينما أشار اىل وجود ضغوط ممارسة ملن"عصمت عبد ايد"العربية سابقا الدكتور 

.الفرتة من االنعقاد

:أسباب اختيار الموضوع

إن املوضوع حمل البحث حيتاج جلهد كبري ولدراسة عميقة ومنهجية دقيقة، جتعلنا نفهم مواقع 

وطبيعة اجلامعة العربية، وانطالقا من هذا فقد تنوعت املربرات والدوافع ملعاجلة هذا املوضوع سيما أنه 

.األوىل بكياننا وهويتنا باعتبارنا جزء من األمة العربية اإلسالميةيتعلق بالدرجة 

:المبررات والدوافع الذاتية

إنه من واجب كل مواطن عريب حيس باالنتماء لألمة العربية اإلسالمية جند له الرغبة يف البحث يف 

جبامعتنا العربية، وهذا ملا خصوصا عندما يتعلق األمر "خمتلف القضايا اليت تم بالعامل العريب اإلسالمي، 

هلا من خلفيات وأبعاد ورهانات يتأثر ا النظام اإلقليمي العريب عموما أو السيادة اإلقليمية للدول 

."العربية خصوصا

:المبررات الموضوعية

هذا املوضوع يستحق ان على الرغم من دراسة موضوع جامعة الدول العربية يف جوانب عدة، إال 

ة واملستمرة حىت نستطيع أن نقف على مواطن الضعف فنصلحها ونعاجلها، ونقف كذلك الدراسة الدائم
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دعمها ونبين عليها آفاقا مستقبلية وهذا كله أمال منا أن نصل يف يوم من األيام إىل نعلى مواطن القوة ف

.ناجحاملستوى املطلوب جلامعتنا العربية كتكتل إقليمي عريب فعال و 

ال يتوقف فقط على إجناز هذا البحث من أجل الدراسة وفقط وإمنا أمال إن اختيار هذا املوضوع 

ديدة، ورمبا منا يف أن يكون هذا العمل ذو قيمة علمية أكادميية نتوصل من خالله إىل نتائج موضوعية ج

.يف معاجلة هذه املواضيعاملوجودلنقصايغطي إضافة مرجع جديد 

:أهداف الدراســــــــــــــــــــة 

هلذه الدراسة أهدافا عديدة أملتها علينا أمهية املوضوع من أجل تكوين فكرة حول دور جامعة إن

الدول العربية يف احلفاظ على السيادة اإلقليمية للدول األعضاء باإلضافة إىل مسائل أخرى هلا عالقة 

معة الدول العربية العربية يف ميثاق جا-بذات الفكرة ومنها مدى جناعة آليات تسوية النزاعات العربية

والوثائق امللحق به كمعاهدة الدفاع العريب املشرتك وبروتوكول اإلسكندرية، ونذكر من بني هذه 

:األهداف

:هدف علمـــــــــــــــــــــــــــــــــي

نسعى من خالله إىل معرفة واكتشاف احلقائق العلمية باستخدام خمتلف املناهج العلمية ، وذلك 

يعاب هذه الدراسة ، واخلروج بنتائج موضوعية عن دور جامعة الدول العربية يف استقرار قصد فهم واست

والصراعات واألزمات ، إضافة إىل امات ـــــــــــــــــن املليء باالنقســــــــــــاألمن اإلقليمي العريب الراه

هذا املوضوع وبلوغ هذا التحديات اخلارجية والداخلية، كل هذه األسباب وغريها حتفزنا على إجناز

.اهلدف

:هدف عمــــــــــــــــــــــلي

يتجلى من خالل حماولة الوصول إىل عمل أكادميي يتناول موضوعنا بشيء من التفصيل واإلملام مبختلف 

جوانبه، قصد تشخيص الداء وتقدمي احللول املناسبة، والوصول إىل نتائج مقبولة، وحتديد مدى قدرة 

لعربية كمنظمة إقليمية على حفظ السلم واألمن الدوليني، والوقوف على العوائق اليت حتول جامعة الدول ا

الدول العربية ، كما نطمح إىل دون قيام اجلامعة العربية بدورها يف جمال استقرار وصون استقالل وسيادة 
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ني وصناع القرار يف إفادة كل  من له شأن بالقضايا العربية وخاصة جامعة الدول العربية وخصوصا الفاعل

.الوطن العريب

:اإلطار المنــــــــــــــــــــهجي

من املتعارف عليه أن العلم ال يكون علما إال بوضوح املنهج الذي يعتمد عليه يف التوصل إىل نتائج 

وصياغة احلقائق واملبادئ اليت تكون هذا العلم ومتيزه عن العلوم األخرى وعادة ما يعتمد الباحث على 

"إعداد حبثه ، ومبا أن تعريف املنهج لغة هو موعة من املناهج يف جم الطريق الواضح البني املستقيم :

")1(املنبسط الذي متيزه عن املناهج األخرى وهو األسلوب والطريقة اليت يعتمد عليها الباحث 

:اعتمدنا على جمموعة من املناهج لإلملام باملوضوع وهي 

:المنهج التاريخي/1

هو ذلك املنهج الذي يسعى إىل حتليل الوقائع التارخيية من خالل الوقوف عند أهم احملطات التارخيية ، 

طرف الباحث للبحث يف أحداث املاضي ونظرا الحتوائه على مجع منهجي ، ففيه يتم ويستعمل من 

، فهو مرتبط )2(النقد ملصادر التاريخ وكل الظواهر واألحداث اليت مضى عليها زمن طويل أو قصري 

بدراسة املاضي وأحداثه كي يدرس التغريات الطارئة، وليس الغرض منه فهم املاضي فقط ولكن للوقوف 

.على أحداث املاضي واالستفادة منها لفهم احلاضر والتخطيط للمستقبل

إن كل هذه اخلصائص تفيدنا بشكل كبري يف دراسة موضوعنا من أجل اإلحاطة بكل جوانب 

.احلاضر ألنه يصعب علينا فهم احلاضر بدون الرجوع إىل املاضي املاضي لفهم

.52، ص2002الدار اجلامعية،اإلسكندرية، ،)بدون طبعة(تعريفه، خطواته، مناهجه :، البحث العلميمصطفى حممود أبوبكر):1(

(2) :Andrée Lamoureux ; Recherche et Méthodologie en sciences Humaines;

Québec Editions Etudes Vivants; 1995. P70.
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:المنهج المقـــــــــارن/2

، وخيتص مبقارنة )1(هو من أكثر املناهج استعماال ألنه جيد مكانته يف كل مستويات البحث

األشكال املختلفة، كما يستعمل أيضا للمقارنة بني شيئني خمتلفني أو املقارنة الزمنية لشيء معني يف 

فرتات زمنية خمتلفة ، نستعني به يف حبثنا هذا ألمهيته البالغة حيث يفيدنا يف مقارنة اجلامعة العربية بني 

.املاضي واحلاضر وحىت املستقبل

:المنهج الوصفي/3

عترب الوصف أحد مستويات البحث العلمي إضافة إىل التحليل والتفسري ويستعمل هذا املنهج ي

إلحاطة جبوانب موضوع ما ويساعد على التعرف أكثر على األحداث من أجل استحضار حادثة أو ا

كما يقوم هذا املنهج على تفسري :نبين تصورا حول املوضوع قيد الدراسة التارخيية أو اآلنية ومن مثة 

أو املشكلة من خالل حتديد ظروفها وأبعادها ووصف العالقات بينها دف الوضع القائم للظاهرة

.ف عملي دقيق متكامل للظاهرة أو املشكلةاالنتماء إىل وص

(01) : Madlrein Grawitz ; Méthodes des Sciences Sociales ; Paris : Edition Dalloz ; 2001, P346.
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:اإلطار المفاهيمي

:ها هناك العديد من املفاهيم اليت ترتبط مبوضوع حبثنا هذا و نذكر من

:املنظمات اإلقليمية-

للتقارب و التعاون بني الشعوب و الدول املتجاورة تعترب مظهرا جديدا لنشاط العالقات الدولية و وسيلة 

جغرافيا ، و اليت جتمعها مصاحل مشرتكة او اليت تربطها وحدة اللغة و الدين ، و اي تنظيم دويل اقليمي 

اجلماعي و ذلك من خالل نبذ احلرب و حترمي اللجوء اىل يرتكز على عدة أهداف منها حتقيق األمن

.اخل..القوة حلل املنازعات و كذلك حتقيق التعاون االقتصادي و االجتماعي 

:القومياألمن-

ميثل اهلدف ألنهقوف عندها و ذلك اهلامة و احليوية اليت حتتاج للو القومي من املفاهيم األمنيعترب 

 القومي نسيب و خيتلف باختالف الدول سواء من األمنموعة ما ، ويبقى مفهوم النهائي للدولة او

حتديد هذا املفهوم ، االجتاه صغرى متقدمة او متخلفة، و هناك اجتاهان رئيسيان يف أمحيث كوا كربى 

.يجيةاالول متثله املدرسة القيمية اإلسرتاتيجية ، و الثاين متثله املدرسة االقتصادية غري اإلسرتات

هناك أيضا مفهوم عسكري لألمن القومي حبيث يكون هناك ربط بني األمن القومي و القوة العسكرية 

.الن النواحي العسكرية هي الوسيلة األساسية لتحقيق األمن القومي للدولة

القومي األمنأصحابه بنيالقومي ، حيث يربط لألمنمفهوم وظيفي هناكيرى اجتاه فقهي ان  

يف كتابه (*)اروبيت ماكنمار ف اليت يؤديها مبا حيقق الرفاهية للشعوب و منهم و الوظائ

.وزير دفاع أمريكي سابق، و رئيس البنك الدويل سابقا:(*)
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ميكن ان يتحقق التنمية الالقومي هو التنمية ، و بدون األمنالذي يرى فيه ان ''األمنجوهر ''

ليس هو تراكم السالح و فاألمن، أمنةتظل  ميكن ببساطة انوال، وان الدولة ال تنموا بالفعل األمن

ية و ليس هو النشاط العسكري التقليدي بالرغم انه حيتوي و يشمل كل هذه العناصر ر ليس القوة العسك

.األمنهو التنمية و من دون تنمية ال جمال للحديث عن األمنلكن 

يتناسب مع دول العامل الثالث و الوطن القوميلألمنتعريف امشل إعطاءميكنومن كل هذا

تامني كيان الدولة و اتمع من األخطار اليت ددها داخليا و :"و هو العريب على وجه التحديد

خارجيا و تامني مصاحلها و يئة الظروف املناسبة اقتصاديا و اجتماعيا لتحقيق األهداف و الغايات 

:ومن مثة فان هذا التعريف يشتمل على ثالثة حماور هي )1("اليت تعرب عن الرضا العام يف اتمع

.تامني كيان الدولة و اتمع-1

.ان التامني يشمل األخطار الداخلية و اخلارجية-2

.ان هذا التامني يتحقق من خالل االستقرار االجتماعي ، التنمية و املشاركة السياسية-3

.99،ص 1992، موفم للنشر ، اجلزائر ،)ون طبعة دب(الدولية ،العالقاتعبد العزيز جراد،:)1(
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:الدراسات السابقة

من الصعب ذكر مجيع الدراسات اليت تعرضت هلذا املوضوع بشكل عام وهي كثرية، إال أننا 

:وأمههاسنكتفي بذكر بعض هذه الدراسات 

"دراسة أعدها جمموعة من الباحثني حتت عنوان -1 ربية الواقع والطموح جامعة الدول الع:

بإشراف مركز دراسات الوحدة العربية ، تطرقت إىل النشأة التارخيية للجامعة العربية وكذلك إىل قرارات "

يف ميثاق اجلامعة العربية والتعديالت املقرتحة، كما أبرزت ااالت األساسية لنشاط اجلامعة العربية من 

قطار العربية ويف إدارة املنازعات وكذا دور اجلامعة يف حيث الدور السياسي هلا يف استقالل بعض األ

.توطيد عالقة العرب بالعامل اخلارجي 

البحث املقدم من قبل الدكتور ناظم عبد الواحد اجلاسور وهو عبارة عن قراءة سياسية مليثاق -2

من يف عدم تعزيز العمل العريب املشرتك ، وحتدث عن أن عجز امليثاق يكجامعة الدول العربية وأسس

.مراعاته التحوالت املستقبلية اليت سيشهدها الواقع السياسي العريب

"فحلة أجمد رمضان حول:البحث املقدم من طرف -3 العوائق اليت تواجه جامعة الدول العربية :

، اليت تناول فيها 2005وطرق جتاوزها، موضوع مذكرة ماجستري لقسم احلقوق  جبامعة باتنة لسنة 

راسة تفصيلية ذات طبيعة قانونية صرفة، حيث حتدث عن اإلطار التارخيي لنشأة جامعة الدول الباحث د

العربية والعوائق اليت تواجهها ، كما تناول فيها خمتلف القرارات الصادرة عن اجلامعة العربية وسبل 

.حتقيقها، ودراسة أهم العوامل اليت تؤثر يف إصدارها

اال أننا حاولنا قدر املستطاع كثريا،ه الدراسات اثرى املوضوع  ميكن القول ان االعتماد على هذ

التحقق من املعلومات املوجودة فيها السيما التارخيية منها و القانونية مستعملني يف ذلك أسلوب التدقيق 

.القانونية و مصادر املعلومة ان وجدتاىل الوثائق األحيانو التمحيص و الرجوع يف كثري من 

:صعوبات البحث

من املتعارف عليه أن البحث العلمي ال خيلوا من الصعوبات، وهذا أمر بديهي يصادف أي 

باحث، فالبحث عن املعلومة والتنقيب عليها ليس باألمر اهلني، وإن وجدت املعلومة يف بعض األحيان 



14

وتعددت مصادرها، فالباحث مطالب بالتحقق من صحتها وحداثتها وخلوها من التعارض مع معلومات

:أخرى، وهذه مسألة يف غاية الصعوبة ومن بني الصعوبات اليت واجهت البحث إمجاال مايلي

املوضوع ذو طبيعة مزدوجة من حيث الدراسة، حبيث له شق قانوين وآخر سياسي، وهذا ما /1

.ذلك أن املعاجلة القانونية ختتلف جذريا عن املعاجلة السياسية،جيعل التنسيق بني األفكار صعبا جدا

ها مراجع قدمية ال حتتوي على املتخصصة واحلديثة يف املوضوع، وإن وجدت فأغلباملراجع نقص/2

.معلومات حديثة وجديدة

تقييد حرية الباحث مبجموعة من اإلجراءات الشكلية عند زيارته للمكتبات اجلامعية رغم /3

وختصيص ان اقتناؤهحصوله على رسائل استقبال خاصة، ضف إىل ذلك حتديد عدد الكتب اليت ميك

م حمددة لزيارة املكتبة، وهذا من شأنه إعاقة البحث، وعدم استفادة الباحث من مجيع املراجع املوجودة اأي

.على مستوى املكتبة

الدراسات القانونية اليت تناولت املوضوع قليلة مقارنة مع الدراسات السياسية اليت تناولت /4

.تح سياسي حبموضوع جامعة الدول العربية ولكن بطر 

:لدراسةاتفصيل

وع دراستنا دور جامعة الدول العربية يف احلفاظ على السيادة اإلقليمية للدول يتناول موض

مخسة فصول  لدراسة ااألعضاء ، واستنادا إىل اإلشكالية املطروحة والتساؤالت الفرعية فقد تضمنت هذه 

من ضمنه فصال متهيديا

يف الفصل وسنتطرق من اإلقليميةماهية املنظمات الدولية دراسةالفصل التمهيديسنتناول يف 

ين فيه اإلطار التارخيي لنشأة جامعة الدول ز اإلطار التارخيي واملؤسسايت جلامعة الدول العربية مرب االول

واملؤسسايت جلامعة الدول العربية يف مبحث آخر ، وخصصنا العربية يف مبحث خاص واهليكل التنظيمي 

ثاين للوضع القانوين جلامعة الدول العربية مع التطرق إىل مفهوم الشخصية القانونية جلامعة الفصل ال

كما تناولنا الدول العربية يف مبحث خاص، وحصانات وامتيازات جامعة الدول العربية يف مبحث آخر

.القومي حبصانات و امتيازات جامعة الدول العربية األمنيف مبحث ثالث عالقة 
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فتناولنا فيه بالدراسة اآلليات القانونية حلل النزاعات يف ميثاق وأعمال الفصل الثالثأما 

تسوية النزاعات يف مبحث أول ، ودور اجلامعة العربية يف وهذا من خالل التطرق إىل آليات اجلامعة يف

، وخلصنا إىل دور بعض مبادئ جامعة الدول العربية يف تعزيز األمن القومي العريب يف املبحث الثاين

الرابعأهداف جامعة الدول العربية يف تعزيز األمن القومي العريب يف املبحث الثالث، وركزنا يف الفصل 

على أثر آلية إصالح جامعة الدول العربية على األمن والسيادة العربيني مع إبراز آفاق إصالح جامعة 

ة اإلقليمية للدول العربية يف املبحث األول، ومتطلبات الدول العربية كأحد السبل اليت حتافظ على السياد

وخلصنا يف املبحث الثالث اىل مستقبل النظامإصالح أداء جامعة الدول العربية يف املبحث الثاين

.اإلقليمي العريباألمين
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ماهية المنظمات الدولية اإلقليمية:الفصل التمهيدي

بإحداثالذي حيقق السالم هو السماح األمثلالنظام أنإىلاملتحدة األممميثاق أشار

الدوليني ما دام األمناخلاصة حبفظ السلم و األمورإقليمية تعاجلوكاالت أوإقليميةتنظيمات 

.و مبادئهااملتحدة األممنشاطها يتالءم مع مقاصد 

تعترب هذه املنظمات وسيلة للتقارب و التعاون بني الشعوب و الدول اليت تقع يف منطقة 

كما تعترب .الدين أواللغة أواألصلجتمعها وحدة أوجغرافية واحدة ، و جتمعها مصاحل مشرتكة ،

وقد  ثار خالف بني اجتاهني .املعاصرخصائص اتمع الدويل إحدىاإلقليميةظاهرة املنظمات 

الدويل باالنقسامات و اتمعباعتباره ميثل خطرا يهدد اإلقليمييعارض فكرة التنظيم األول

االجتاه أما.العاملية ألهدافاحتقيق إىلمتزيق اجلهود الرامية إىلالتكتالت و احلروب ، كما يؤدي 

:حجج من بينها إىلفيستند اإلقليميالثاين املؤيد لفكرة التنظيم 

ضروري يف توطيد العالقات و تدعيم التضامن بني الدول ذات اإلقليميوجود التنظيم إن•

.إقليميااملصاحل املشرتكة 

العاملية من الناحيتني املالية و املنظمات أعباءسيلة للتخفيف من اإلقليمية و اعتبار املنظمات •

.الفنية

حيث تلعب دور .فيها األعضاءة املنازعات بني الدول يدور هذه املنظمات الفعال يف تسو •

يف فهم هذه املشاكل و األفضل، باعتبارها اإلقليميةاملتحدة يف حل املشاكل لألممالبديل 

.طبيعة النزاعات 

السالم و احملافظة على إقراريف اإلقليميةتقوم به املنظمات أنونظرا للدور اهلام الذي ميكن 

املتحدة نصيبا من اهتمامهم األممميثاق منظمة واضعواأوالهاو يف املناطق اليت توجد فيها ، األمن
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س يف هذا امليثاق  يل'':جاء فيه انه –الفصل الثامن –هلا يف امليثاق املذكور فصال خاصا ، فافردوا

األمناملتعلقة حبفظ السلم و األمورتعاجل من إقليمية وكاالت أوما  حيول دون قيام منظمات 

)1(."اإلقليميةبطريق هذه املنظمات ...صاحلا فيها و مناسبااإلقليميالدويل ما يكون العمل 

خصائص األول و إىل مفهومها يف املبحث اىلسوف نتطرقاإلقليميةو لدراسة املنظمات 

ةعالقتها مبنظمة األمم املتحد، ونتناول يف املبحث الثالث بحث الثاينيف املاملنظمات اإلقليمية 

مفهوم المنظمات الدولية اإلقليمية :بحث األول مال

كان هناك إنيعترب هذا املفهوم من املفاهيم النظرية اليت ال تتخذ معيارا واحدا يف تعريفها ، و 

و من اجل حتديد .هي هيئة دائمة تتمتع بالشخصية القانونية اإلقليميةاملنظمة أناتفاق على 

من املتحدةاألممالواردة يف ميثاق األحكامإىلوجب الرجوع اإلقليميةمفهوم املنظمات الدولية 

جهة ، مث األحكام اخلاصة باملنظمات اإلقليمية ال سيما الواردة يف مواثيقها األساسية من جهة 

أخرى ، و اليت ميكن من خالهلا استخالص تعريف املنظمات اإلقليمية و اخلصائص اليت تتميز ا، 

نقوم بتعريف ة مثاإلقليميو اإلقليمل يف املطلب االول مفهوم و نتناو على هذا األساس سوف

.املنظمات اإلقليمية ألنواعالثالثو خنصص املطلب الثايناملنظمات اإلقليمية يف املطلب 

.من ميثاق منظمة األمم املتحدة54إىل 52انظر املواد من ):1(
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مفهوم اإلقليم و اإلقليمية:المطلب االول

، قبل حماولة حتديد ما هو املقصود  اإلقليميةو اإلقليممن الضروري التعرف على معىن 

، اإلقليممن معيار لتحديد مفهوم أكثر، خباصة ان املفاهيم النظرية تستند اىل اإلقليميةباملنظمات 

اليت يقطنها شعب الدولة ، و األرض، جند من الناحية اللغوية يعين رقعة اإلقليمفبالنسبة ملفهوم 

من مدلوله اللغوي أوسعد جرى العرف على استعماله مبعىن اصطالحي لكن يف املقابل نالحظ انه ق

لطرق استخدام اإلقليم منوفقا لتطورها التارخيي من جانب  ، ووفقا اإلقليملذا فقد تعددت  معاين 

سوى قطعة من اليابسة يستقر عليها شعب معني اىل اإلقليممل يكن األصل، ففي أخرجانب 

–مل تقتصر على العنصرين السابقني اإلقليمأمهيةت و القوة ، كما ان جانب كونه مصدرا للثروا

اذ يالحظ اليوم ان األقاليم الصحراوية اجلرداء تتمتع –الشعب و مصدر للثرواتستقراراقاعدة 

بأمهية كبرية على الرغم من أا غري مأهولة بالسكان ، نظرا لتعدد أشكال االستفادة منها و خباصة 

.اإلسرتاتيجية من الناحية

مرتبطة بتنظيم و توسيع السلطة السياسية ، و يبدو ذلك بوضوح يف ظل اإلقليمكذلك فكرة 

هي اليت حتدد توزيع السلطة داخل الدولة، باألرضاإلنسانحيث كانت عالقة )1(اإلقطاعيالنظام 

و يف العصر احلديث يالحظ ان ظاهريت االستعمار و االحتاد قد تسببتا يف ظهور نظريات جديدة يف 

بني مواطنيها  من جانب  ، و سكان ، فنجد ان الدولة االستعمارية تفرق يف املعاملة اإلقليمطبيعة 

من عناصر  أساسياالدولة االستعمارية يعترب عنصرا ليمإقأصبح، فقد أخرمستعمراا من جانب 

، و يظهر هذا أساسيةاملستعمرات ال تقوم ذه الوظيفة بصفة أقاليمكيان الدولة  ، يف حني ان 

.االختالف على سبيل املثال يف جمال تنفيذ املعاهدات الدولية 

.30، ص)بدون سنة (رية ، القاهرة ، ، منشأة املعارف باإلسكند)طبعة بدون(، القانون الدولي العام ، علي صادق أبو هيف.د:)1(
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ظاهرة االحتاد بني الوحدات السياسية من جتديد يف حتديد الطبيعة أفرزتهاىل ذلك ، ما إضافة

، االحتادية، و يستند هذا التجديد اىل ضرورة تربير ازدواجية السلطة يف الدولة لإلقليمالقانونية 

 االحتاد ، حيث تعترب يفالدولة العضو إقليمجزءا من األرضفكيف ميكن اعتبار رقعة معينة من 

ليدية و اليت تقرر ملكية الدولة بنظرية امللكية التقأخذنافإذاالدولة االحتادية ذاا ، إقليمجزءا من 

اطار كأنههنا يبدوا و  فاإلقليم، إلقليمها فانه يتعذر تفسري ظاهرة ازدواج السلطة يف الدولة االحتادية

جغرايف ملمارسة اختصاصات حيددها القانون ، عالوة على ذلك فان ظاهرة االحتاد ال تقتصر على 

، و ان كانت اقتصادية ترتكز على قاعدة إقليميةحتاداتاتكوين دول احتادية و لكن متتد لتشمل 

يف هذه احلالة يطلق عليها اصطالح املناطق مثل  املناطق النقدية و التجارية ، و بالتايل يكون مفهوم 

.معينة من املبادالت و املعامالت النقدية و التجاريةأمناطهنا مقتصرا على اإلقليم

منذ منتصف الثمانينات أتبداجلديدة لتوصيف تلك املوجة اليت باإلقليميةلذا برز ما يسمى 

، و يستند هذا املفهوم اىل اإلقليميتجاري لمن عالقات و تنظيمات التكامل االقتصادي و ا

على فرصة تيسري العالقات التجارية بني الدول القائماإلقليميمنوذجني االول هو التكتل التجاري 

، و هلذا النموذج األعضاءو بدرجات متيزها عن العالقات التجارية بني الدول غرياألعضاء

االحتاد االقتصادي ، مثال ذلك منظمة أعالهااملناطق التجارية  احلرة و أدناهامستويات متعددة 

ألمريكا الشمالية و غريها ، احلرة التجارةالوسطى و منطقة ألمريكاالكوميسا ، و السوق املشرتكة 

سيم العمل ، مثال ذلك مثلث النمو أما النموذج الثاين فهو قائم على أساس التخصص و تق

اإلقليمي الفرعي الذي ربط بني التكنولوجيا و القوة املالية السنغافورية و العمالة و املوارد يف أرخبيل 

.(*)ريو باندونيسيا

اإلقليمية اجلديدة، حيث يهدف اىل ان عملية هيكلة النظام االقتصادي العاملي مبا يتوافق مع املتغريات العاملية اجلديدة هي ابرز مسات مفهوم :(*)

.جعل التكتالت االقتصادية اإلقليمية حلقة وصل بني الدول من ناحية و النظام العاملي من ناحية أخرى
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املنظمات اليت حتمل هذه و نظر اىلاإلقليميةاملتحدة بفكرة األمممنظمة لقد اعرتف ميثاق 

من و السلم الدوليني ، و لذا أخذت فكرة اإلقليمية يف السمة باعتبارها إحدى و سائل حتقيق األ

التبلور يف شكل العديد من املنظمات اإلقليمية منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية و قيام األمم املتحدة 

، و مثال ذلك منظمة الدول األمريكية و جامعة الدول العربية و االحتاد األوريب و 1945عام 

:عود اىل العديد من األسباب ابرزها غريها ، األمر الذي ي

ان الدولة مل تعد بشكل عام قادرة  مبفردها على الوفاء باحتياجات شعبها خاصة فيما -1

.األمنيتعلق مبجاالت 

ضرورة مواجهتها بذات و جود تكتالت و جتمعات معينة فرض على الدول األخرى-2

.املستوى اجلماعي ، فالتكتل خيلق التكتالت املضادة 

تعاظم درجة االعتماد الدويل املتبادل لتعزيز القوة التفاوضية موعة من الدول يف -3

.مواجهة جمموعة او جمموعات دولية أخرى

ارتبطت بتعدد املعايري احملددة له ، فهناك اإلقليميةويف هذا اإلطار ، برزت عدة تعريفات ملفهوم 

هذا االجتاه أصحاباي انه ال يفرق بينهما ، حيث يرى ،اإلقليميةباملنظمة اإلقليميةاجتاه يربط 

مفاده انه جبوار لإلقليميةيف ذلك اىل تعريف خاص ونمرادفان لنفس الشيء ، و يستندأما

تضم يف عضويتها الدول اليت ترتبط إقليميةمنظمات دولية إنشاءاملنظمات الدولية العاملية ميكن 

ما قد من غريها و دف اىل العمل على حل أكثررافية و حضارية فيما بينها بروابط تارخيية  و جغ

.من منازعات بالطرق السلمية و بالتايل تدعيم األمن و السلم الدوليني على حد سواءينشا بينها
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يعرف اإلقليمية على أساس أا جمموعة من العالقات اليت تنشا بإرادة أخر هناك اجتاه و

الدول بغض النظر على عنصر التجاور ، فيحكمها التعاون و التضامن املشرتك املتوقف على املنظمة 

، على ان )1(اإلرادة أساسي إلنشاء التنظيم إقليميا راليت تشملها رغبة الدول ، و يعترب عنص

.و مبادئها متفقة مع مضمون ميثاق األمم املتحدةتكون أهدافها 

و يركز االجتاه ثالث يف تعريفه لإلقليمية على املعيار السياسي ، حيث يرى أصحاب هذا االجتاه 

ان االنتماء السياسي و اإليديولوجي هي إحدى العناصر املهمة يف حتديد مفهوم اإلقليمية ، ذلك 

يمية هو حتقيق أهداف معينة سياسية او اقتصادية او عسكرية ، و ان الغاية من التجمعات اإلقل

ربغض النظر عن التجاو يبالتايل فتح اال لألحالف العسكرية القائمة على األساس اإليديولوج

(*).اجلغرايف أم ال 

فهي تعين التجاور اإلقليمي يف رقعة جغرافية واحدة كتجاور لبنان و سوريا أما اإلقليمية اجلغرافية

و مصر و السودان و هو ما تعرب عنه بوضوح منظمة الدول األمريكية و منظمة الوحدة اإلفريقية، يف 

حني تتحدد اإلقليمية احلضارية حبدود توافر روابط ذات طابع حضاري من شاا ان تقوي اي رابط 

الدول و تعمق ذاتيته ، فعلى سبيل املثال كان إنشاء جامعة الدول العربية منوذجا لتوافر سياسي بني

.مثل هذه الروابط كوحدة اللغة و الثقافة و التاريخ و الدين

2005، مذكرة ماجستري ، قسم احلقوق ، كلية احلقوق ، جامعة البليدة ، األمن الوطني القومي و نظام األمن الجماعياحلاج املبطوش ، :)1(

.62،ص

و دول األمريكيةبني الواليات املتحدة 1949سنة تأسسالذي األطلسيالعسكرية كحلف مشال األحالفرب العاملية الثانية انتشرت احلبعد :(*)

.الذي مجع بني االحتاد السوفييت سابقا و دول شرق أوربا1955سنة الغربية ، و حلف وارسوأوربا
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اإلقليميةتعريف المنظمات الدولية :الثانيالمطلب 

املتحدة تعريفا األمممل تضع املواثيق الدولية املنشئة للمنظمات الدولية ال سيما ميثاق منظمة 

يرى األول:على مستوى الفقه الدويل فقد برز خالف بني اجتاهني أما، اإلقليميةحمددا للمنظمات 

حبيث يظل مفهومها يشمل كافة التجمعات و اإلقليميةعدم وضع تعريف للمنظمات  الدولية 

الثاين وهو االجتاه الغالب فريى ضرورة وضع تعريف حمدد أماالتكتالت و االتفاقات الدولية ، 

يكفي فقط توفر أم، اإلقليميةلقيام املنظمة أساسياار اجلغرايف شرطا كان املعيإذالتحديد مثال ما 

.)*(، و معيار املصاحل املشرتكةاإليديولوجيمعيار التقارب السياسي و 

مثة تعريف يركز على موضوع السيادة للدول األعضاء يف املنظمة اإلقليمية من خالل تعريفه هلا 

بأا كل شخص قانوين دويل ينشئ عن طريق اتفاقية دولية مجاعية ، أطرافها دول جتمع بينها 

ه، مقومات التضامن االجتماعي أو اجلوار اجلغرايف بغية حتقيق أهداف مشرتكة للدول األعضاء في

واليت ال تنتقص سيادا بالرغم من انضمامها إىل هذا التجمع  الذي يتمتع بإرادة ذاتية مستقلة يتم 

التعبري عنها من خالل أجهزة دائمة متكنها االضطالع باملهام املنوط ا ، وحيدد أصحاب هذا 

:االجتاه العناصر اليت ينبغي توفرها يف أي منظمة إقليمية يف التايل 

.ارتكاز املنظمة اإلقليمية إىل معاهدة مجاعية ، أطرافها الدول 1-

.توافر مقوما التضامن االجتماعي و اجلوار اجلغرايف بني تلك الدول2-

.بصفة االستمرارية اإلقليميةمتتع املنظمة 3-

الذي تستند إليه ، فالرأي األول يأخذ باملعيار اجلغرايف ، و الثاين يأخذ باملعيار هناك خالف فقهي حول حتديد تعريف املنظمة اإلقليمية و املعيار :)*(

، و الثالث يأخذ باملعيار الفين و الواسع ، و طبقا هلذا األخري فان املنظمة اإلقليمية هي كل منظمة ال تتجه )اللغة ، الثقافة ، الدين (احلضاري 

فيها على جمموعة معينة من الدول تقوم بينها روابط خاصة سواء رباط جغرايف ، أو حضاري أو سياسي أو بطبيعتها حنو العاملية ، و تقتصر العضوية

.ثقايف
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)1(.بالشخصية القانونية الدوليةاإلقليميةمتتع املنظمة 4-

نوع من االحتاد او :"هي اإلقليميةنظمات املتعريفانهيف أبوعلي صادق :األستاذويرى 

لتوثيق أداةيف شيء حرية و استقالل الدول الداخلة فيها، و تتخذ منه الدول ويل ميسدالالتعاهد 

للدفاع عن إليهاتلف نواحي نشاطها احليوي ، كما تستند خمعالقاا و تنسيق التعاون بينها يف 

)2(."أجنيبضد كل عدوان اإلقليميمصاحلها و عن كياا السياسي و 

ويف احلقيقة يأخذ على هذا التعريف إشارته اىل ان االنضمام اىل املنظمة اإلقليمية فيه مس 

وهذا كالم حمل نظر ، ذلك ان انضمام -اي الدولة اليت ختتار االنضمام–بشيء من حريتها 

الدول قد الدولة اىل املنظمة اإلقليمية يكون مبحض إرادا  و ليس فيه اي إكراه عليها ، وبالتايل إذا 

.اإلقليمي قد مس حبريتهاماختارت االنضمام و قبلت بشروطه ال يكون التنظي

)1( :Paul Reuter , Organisation Internationale et Evolution du droit , Sirey, 1956,pp448,449.

.587ص،المرجع السابق، علي صادق أبو هيف.د:)2(
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املنظمة أهدافتوافق أمهيةيف احلسبان تأخذأخرىهناك اجتاهات أنو جدير بالذكر 

و السلم األمنالعمل على حفظ أهدافهايكون من بني أناملتحدة، و األممأهدافمع اإلقليمية

، و اليت تعكس بدورها )1(للمنظمةاإلقليميةغري ذلك من العناصر اليت حتدد الصفة إىلالدوليني 

احملددة اآلراءلعبت دورا كبريا يف تعدد اإلقليميةاملنظمات نشأةظروف أنمفادها أساسيةنتيجة 

..، و الشروط الواجب توافرها الكتساب هذه الصفةاإلقليميةلصفة 

أنواع المنظمات اإلقليمية :الثالثالمطلب 

فمن .طبيعة الدور الذي تقوم به املنظمةإىلاإلقليميةيستند التقسيم الغالب للمنظمات 

بشكل املنظمة ،أساسهااليت تقوم على األهدافو األدوارداالعتبار تعديف األخذالضروري 

، و لكن يظل للهدف الرئيسي املعلن األدوارتصنيفها نتيجة لتداخل األحيانيصعب معه يف بعض 

:يف التصنيف، و هو ما يتضح يف التايل الطوىللقيام املنظمة اليد 

:المنظمات السياسية العامة-1

و تقدمي  اإلقليمياملؤسسي اإلطارتفعيل العمل اجلماعي من خالل إىلو يستند دورها 

جانب حل النزاعات و اخلالفات بني إىلالدعم للعمل املشرتك يف احمليط الدويل ، 

، اإلفريقيةة دالوحمنطقة جغرافية حضارية واحدة مثل منظمةإىلالذين ينتمون أعضائها

.ركيزة العامل القوميإىلو مثل جامعة الدول العربية اليت تستند 

:Claude- Albert Colliards, Les Institutions Internationales, Dalloz, Paris,1967,p354.)1(
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:المنظمات ذات االتجاه األمني و العسكري-2

و يرتكز دورها على مبدأ األمن اجلماعي ، حيث يكون هدفها توفري احلماية ألعضائها  

كدول و كمجموعة ، و يشرتط يف هذه املنظمات متاثل االجتاهات السياسية مثل 

.منظمة حلف مشال األطلنطي

:المنظمات الوظيفية-3

يشرتط يف و دف إىل الرتكيز على احد حماور التعاون مثل البعد االقتصادي، و

أعضائها أن تنتهج نفس السياسات االقتصادية، مثل اجلماعة األوربية يف مرحلة ما قبل 

.االحتاد

خصائص المنظمات اإلقليمية:المبحث الثاني

تتمتع املنظمات اإلقليمية مبجموعة من اخلصائص شاا يف ذلك شان كل املنظمات الدولية ، 

الضوء على هذه اخلصائص قسمنا هذا املبحث اىل ثالثة مطالب ، تناولنا يف االول إللقاءو 

يف الثالث اىل خلصناو التصويت و املنشئالعضوية و الرتابط بني الدول و تطرقنا يف الثاين لالتفاق 

.االختصاص

و الترابط بين الدولالعضوية :المطلب االول 

اإلقليمية حمدودة ، حيث ال يفتح اال جلميع الدول لالنضمام تكون العضوية يف املنظمة 

ألا ال ترق للعاملية ، فال تسمح بقبول نظري هلا يف عالقاا مع سائر أعضاء اتمع الدويل خارج 

.)1(النطاق اإلقليمي اليت تنتسب إليه

.202،ص2008، دار النهضة العربية ،القاهرة ، )طبعة بدون (،مقدمة لدراسة القانون الدولي صالح الدين عامر ،:)1(
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الرتابط بني الدول يعين ان يرتبط أعضاء املنظمة اإلقليمية فيما بينهم من خالل معيار حمدد  

.كالتقارب اجلغرايف او االديولوجي او السياسي او الديين او احلضاري او العسكري

االتفاق المنشئ و التصويت:المطلب الثاني 

االتفاق املنشئ يعين ان نشأة املنظمات اإلقليمية يكون  عن طريق إبرام اتفاقية دولية تؤدي 

اىل ميالدها ، و هي متثل ميثاقها و يتم ذلك بنفس مراحل إبرام املعاهدات الدولية ، و ختضع 

جهزة الفرعية لنفس إجراءاا داخليا باملصادقة عليها و بتسجيلها دوليا ، و هذا ما مييزها عن األ

.لألمم املتحدة

قد زال بالنسبة للمنظمات العاملية فان املالحظ باإلمجاععلى الرغم من ان نظام التصويت 

يف بعض أساسيالقانونية  ال زال األعمالكطريقة للتصويت على اإلمجاعهو  اشرتاط 

بعض الدول سلطات     ا يف ذلك ضعيفة ، اال ان إعطاء ا، كما ان سلطاإلقليميةاملنظمات 

)1(.واسعة و قوية  اىل منظمة إقليمية يعين تفضيلها على املنظمة العاملية

االختصاص:المطلب الثالث 

، غري ان هذا ألتنسيقيان ممارسة هذه املنظمات اإلقليمية لصالحياا حمدود و يغلب عليه الطابع 

قرارات إصدارسلطة األوربيةدول اجلماعة كإعطاءال مينع من متتع بعضها باختصاصات مباشرة  

من اإلقليميةهامش حرية اكرب للمنظمة بإعطاء، و هذا ما يسمح )2(أراضيهاملزمة التطبيق على 

العلوم ، دار )بدون طباعة (، التنظيم الدولي ، النظرية العامة و المنظمات العامة و اإلقليمية و المتخصصة ، مجال عبد الناصر مانع:)1(

.238،ص2006، اجلزائر ، ةالنشر و التوزيع ، عناب

.199، ص2000اجلامعية، اجلزائر ، ت، الطبعة السابعة ،ديوان املطبوعاقانون المجتمع الدوليبن عامر تونسي ، :)2(
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اراا ملزمة جلميع األثر الكبري يف جعل قر وجه من جهة  كما له أكملاجل االضطالع مبهامها على 

كبري يف جامعة الدول العربية  األمر الذي، و هذا ما نفقده  بشكل  اإلقليميةيف املنظمة األعضاء

اثر سلبا على أدائها بشكل ملحوظ، خاصة يف جانب تسوية النزاعات القائمة بني الدول العربية ،

.جل  قرارات اجلامعة مل تلتزم ا األطراف املتنازعةانخاصة إذا علمنا 

منظمة األمم المتحدةو المنظمة اإلقليمية و الفرق بينعالقةال:لثالثاالمبحث

التعاون بني بأحكاماملتحدة على القواعد اخلاصة األمملقد نص الفصل الثامن من ميثاق 

جتسد العالقة بني املنظمة اإلقليمية ومنظمة األمم املتحدةاألممو منظمة اإلقليميةاملنظمات 

منظمة األمم (كما أن هناك فروقا جوهرية بني املنظمة اإلقليمية و املنظمة العاملية ، املتحدة

.جيب الوقوف عليها)املتحدة مثاال

لدراسة هذا املبحث ارتأينا تقسيمه إىل مطلبني حبيث نتطرق يف األول إىل العالقة املوجودة 

نا الثاين ألهم الفروق املوجودة بني بني املنظمة اإلقليمية ومنظمة األمم املتحدة ، و خصص

.املنظمة اإلقليمية و املنظمة العاملية

العالقة بين المنظمة اإلقليمية ومنظمة األمم المتحدة:المطلب األول 

قامت املنظمات اإلقليمية دف دعم العالقات املختلفة بني الدول على املستوى اإلقليمي 

و خلدمة قضايا السلم و األمن الدوليني بصفة عامة ، لذلك تضمن ميثاق األمم املتحدة 

األساس القانوين الذي يربطها مع املنظمات اإلقليمية ، حيث جاء يف نص املادة الثانية و 

"يف فقرا األوىل مايلي اخلمسني ليس يف هذا امليثاق ما حيول دون قيام تنظيمات او وكاالت :

تعاجل من األمور املتعلقة حبفظ السلم و األمن الدويل ما يكون العمل اإلقليمي صاحلا إقليمية
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و نشاطها متالئمة مع مقاصد اإلقليميةفيها و مناسبا ما دامت هذه التنظيمات او الوكاالت 

ربطت عالقتها باملنظمات داملتحدة قاألمم، و يتضح من هذا ان ""املتحدة و مبادئها مماأل

ضرورة توافق األهداف حبيث تكون أهداف املنظمة اإلقليمية متالئمة معمن خالل اإلقليمية

باعتبارها مقاصد األمم املتحدة و مبادئها و الغرض  من ذلك هو احرتام منظمة األمم املتحدة 

.املخولة  أساسا حبفظ السلم و األمن الدولينيةنظمامل

التنسيق يف أيضااملتحدة من خالل األممو منظمة اإلقليميةكما تتجلى العالقة بني املنظمة 

على حل املشاكل الدولية  اكرب بتضافر اجلهود و تعزيز ، مما جيعل القدرةاملشرتكةاختاذ املواقف 

–اإلفريقي حاليااالحتاد –اإلفريقيةاملتحدة و منظمة الوحدة األمماملواقف ، و مثال ذلك موقف 

األجهزةاىل ذلك تبادل املمثلني و الوفود حلضور دورات إضافةحلل النزاع يف الصحراء الغربية، 

أجهزةو اجلمعية العامة و باقي اإلقليميةقات غري الرمسية بني املنظمات الرئيسية على غرار العال

.املتحدةاألمم

ميكن إمجال  عناصر العالقة بني املنظمة اإلقليمية و منظمة األمم املتحدة  على ضوء ما جاء 

املتحدة األممالفصل الثامن من ميثاق إليهاأشاريف  القواعد اخلاصة بالتعاون بني املنظمات  و اليت 

:األيتيف 

ينبغي على الدول األعضاء يف املنظمات اإلقليمية  القيام باإلجراءات الضرورية لتدابري -1

احلل السلمي للخالفات احمللية عن طريق املنظمة اإلقليمية قبل عرضها على جملس األمن 

)1.(

.من ميثاق األمم املتحدةالفقرة الثانية)52(انظر املادة :)1(
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مناسبا،ذلك رأىالقمع كلما أعماليف اإلقليميةاالستعانة باملنظمة األمنميكن لس -2

و ال جيوز هلا القيام بذلك من األمن،جملس إشرافويكون عمل املنظمة حتت رقابة و 

).1(منه إذنبعد احلصول على أويف حالة الدفاع الشرعي إالتلقاء نفسها 

للمجلس االقتصادي و االجتماعي عالقات غري رمسية مع املنظمات اإلقليمية، تتمثل يف -3

دعوة الس و اجلمعية العامة للمنظمات اإلقليمية، إلرسال مراقبني عنها حلضور 

.اجتماعاا و تبادل املمثلني، و االستشارات و املعلومات معها

و المنظمة العالميةالفرق بين المنظمة اإلقليمية :المطلب الثاني

.عن العاملية يرتبط بنطاق العضوية اإلقليميةحتديدا للصفة أكثرهامظاهر التفرقة و أول

دولة من دول العامل بصرف النظر موقعها أيةعضويتهاتشرتك يف أنفاملنظمة العاملية هي اليت ميكن 

فهي اليت تقتصر فيها اإلقليميةاملنظمات أما.غريها أواحلضاري أومذهبها السياسي أواجلغرايف 

.يف عضويتهااألخرىالعضوية على عدد من الدول بعينها حبيث ال ميكن اشرتاك الدول 

فعلى سبيل املثال الدولية،ثاين مظهر من مظاهر التفرقة فقد حددته املواثيق و املعاهدات أما

مل حتدد معىن إنو (على شرعية قيام االتفاقات الدولية )21(املادة األمم يفنص ميثاق عصبة 

املتحدة تناول العالقة بينها و بني املنظمات األممميثاق أنكما جند ).عناصره أوهذا االتفاق 

أنو املتحدة،األمممع مبادئ أهداف املنظمة اإلقليميةتوافق على ضرورة التأكيدعرب اإلقليمية،

.األحكاملعالقة لعدد من تستند ا

.من ميثاق األمم املتحدةاألولىالفقرة )53(انظر املادة :)1(
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إمكانية تأسيس منظمات إقليمية عسكرية ذات طابع دفاعي، كون )51(كما تضمنت املادة 

من )33(هذه املنظمات متثل إحدى و سائل تسوية املنازعات الدولية سلميا كما توضحها املادة 

.امليثاق

حني يةإقليميف منظمة األعضاءالدول أنأيهو دور بديل اإلقليميةدور املنظمات إن

النتائج اليت ترغب فيها ، فهي تسعى للحصول على مربر إىلاملتحدة لن توصلها األممأنتدرك 

:، و يتم ذلك عرب احد احتمالنيإشرافهااملتحدة و األممشرعي يتيح هلا العمل خارج نطاق 

تعمل اإلقليميةاملتحدة ولكن املنظمة األممإشرافحتت اإلقليميالعمل حني يكون -1

.الدول املسيطرة فيهاإحدىرغبة أوجاهدة على تقدمي احللول اليت تتفق مع رغباا 

أن يكون املربر للعمل اإلقليمي قضايا األمن و الدفاع ال سيما حني يكون هناك مساس -2

األممو ال تريد عرضه على اإلقليميةالدول الكربى يف املنظمة إلحدىاألمنيةباملصاحل 

كاحلصار الذي األمنال يتعرض هذا العمل لالعرتاض  عليه داخل جملس املتحدة حىت 

.على كوبااألمريكيةفرضته الواليات املتحدة 
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:اإلطار التاريخي والمؤسساتي لجامعة الدول العربية:الفصل األول

تقع الدول العربية يف بيئة جغرافية شديدة التعقيد، جتمع دوهلا بني قاريت إفريقيا وآسيا، شهدت 

هذه املنطقة أزمات حادة وعنيفة متسلسلة على امتداد التاريخ نتيجة ملوقعها اجليوسياسي اهلام الذي 

ازدادت أمهية هذه املنطقة العربية إبان القرن العشرين بعد اكتشاف الثروات يتوسط قارات العامل، و 

.الطبيعية اهلامة، سيما منها الثروة البرتولية وخلق الكيان الصهيوين يف املنطقة

كل هذه العوامل والنعم حتولت إىل نقم على البالد العربية حيث شهد الوطن العريب موجة من 

ربية فرضت عليه التجزئة واالنقسام إىل دويالت، وأدت إىل زيادة حدة تدهور احلركات االستعمارية الغ

الوضع االجتماعي والسياسي والثقايف للمجتمع العريب، انعكست هذه الظروف على اإلنسان العريب مما 

جعلته يفكر جبدية يف تغيري الوضع املفروض عليه، انطالقا من كل هذا ارتأينا أن نسلط الضوء يف حبثنا 

هذا على احلركات النشطة واليت ظهرت بقوة والداعية إىل الوحدة العربية، واليت تكللت جهودها مع اية 

احلرب العاملية الثانية بأهم حدث على الساحة العربية وهو قيام جامعة الدول العربية، هذه األخرية اليت 

وحدة وتعزز العالقات العربية ـ جاءت نتيجة ظروف استثنائية بغية حتقيق أمال العرب املنشودة يف ال

.العربية
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غريب املفارقات ما عاشته املنطقة العربية قرونا طويلة من الفرقة والشتات، رغم أن واقع املنطقة  من 

كان يدعوها إىل الوحدة والتكتل، فبشعوا تكون أمة واحدة، متكاملة جتمعها أواصر اللغة والثقافة 

.تطلعات واآلمال الواحدةوالتاريخ واحلضارة وال

وقد تبلورت هذه األمة على هذا النحو املتجانس منذ القرن السابع امليالدي، حينما متكن العرب 

:وهم ينشرونا إلسالم، من توحيد هذه املنطقة عن طريق الثقافة العربية اإلسالمية اليت حتلق جبناحني

غة العربية، ذا املعىن أشار اهللا سبحانه وتعاىل يف  أوهلما العقيدة وهو اإلسالم وثانيهما اللسان وهو الل

فسادت اللغة العربية، لغة القرآن بدًال من اللغات .)1(...)بلسان عريب مبني:(...كتابه الكرمي

األخرى املتعددة، وهيمنت الثقافة العربية املتجانسة على الثقافات القدمية املتفرقة وهكذا حتول العرب 

امليالدي، من قبائل متفرقة تقطن يف اجلزيرة العربية وعدد قليل منها يعيش يف سورية السابعمنذ القرن

.وبالد ما بني النهرين إىل أمة واحدة جيمع بني أهلها صفات شىت

قد واجهت األمة العربية يف بداية ظهورها، الكتلتني السياسيتني العظيمتني، الفرس والروم ل

هن عرف طريقه إليها، منذ أواخر العصر األموي وما لبث مع بداية عصر وانتصرت عليهما بيد أن الو 

.)2(ر امليالدي أن دّب يف وحدا السياسيةــــــــــالفرس والرتك منذ القرن العاش

وهو حفيد اخلليفة األموي، هشام بن عبد امللك من مذحبة )صقر قريش(ويعد فرار عبد الرمحن الداخل 

ليكون هناك دولة أموية، مركزها قرطبة ومبايعة مسلمي األندلس 750عام العباسيني إىل األندلس

.ومشايل إفريقيا له باخلالفة، إيذاناً ذه الفرقة

.من سورة الشعراء،195:االية رقم):1(

.34،ص 2013رات احلليب احلقوقية ، بريوت ،اجلزء األول ، الطبعة األوىل ، منشو موسوعة المنظمات اإلقليمية و القارية،خليل حسني:)2(
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وسرعان ما شهد مشايل إفريقيا انبثاق خالفة أخرى هي اخلالفة الفاطمية، اليت اختذت مصر مركزاً 

هلا وإذا مبراكز السلطات السياسية يف األمة العربية شىت، ووحدا السياسية أشتات، وظل احنسار سلطان 

ى عليها املغول بعيد منتصف القرن الثالث عشر، على إثر احتالل العراق اخلالفة العباسية حىت قض

.والشام

كما واجهت األمة العربية حمنة أكرب وأقصى، متثلت يف احلروب الصليبية اليت شنها االستعمار 

ة عربية الصليبيني بعد مقاومباندحاراألورويب للسيطرة على املنطقة العربية ومع أن هذه احلروب انتهت

نها العثمانيون يف اإلمرباطورية العثمانية الكربى ــــــــــــــــــــــــــــــــعنيفة، إال أن البالد العربية عادت ومتزقت واحتض

ملدة أربعة قرون كاملة، وملا كان هّم الدولة العثمانية األول التوسع غربًا ومشاًال مل تول البالد العربية 

فيما يتعلق حبماية ديار اإلسالم املقدسة، فبسطت نفوذها على بالد الشام وغرب عنايتها الكربى، إال 

اجلزيرة العربية بوصفها الطرق املؤدية إىل احلرمني الشريفني، فعاىن عرب الشام واجلزيرة العربية من قدر كبري 

الذين يرون من اجلهل والتخلف على فرتة ركود وضعف يف الدولة العثمانية، ما تسبب يف متلمل العرب

أنفسهم مادة اإلسالم وأحفاد نبيه، فدبت فيهم خنوة العروبة وأماهلا بالتحرر اليت شجعتها بريطانيا، نكاية 

وتربصا بالدولة العثمانية يف مقابل وعود من احللفاء باالعرتاف باستقالل العرب بعد احلرب ابتداء من 

وتونس واملغرب وانفردت إيطاليا بليبيا، واحتلت اية القرن التاسع عشر فاستولت فرنسا على اجلزائر 

.إنكلرتا مصر ومدت نفوذها إىل عدن ومناطق اخلليج العريب

وما إن وضعت احلرب أوزارها حىت نكث احللفاء وعودهم، فنفذوا ما كانوا قد أعدوه قبل احلرب 

ي، والعراق وفلسطني وشرق وضع كل من سورية ولبنان حتت االنتداب الفرنس"سان رميو"إذ قرروا يف 

وطن قومي هلم يف فلسطني، وهكذا انتهى األردن حتت االنتداب الربيطاين بل اعرتفوا لليهود حبق تأسيس

األمر باالستعمار إىل بسط نفوذه على كامل البالد العربية، علماً أن نفوذ بريطانيا قد تسلل إىل اليمن 

.قبل احلرب وتكرس بعدها

ما بني احلربني األوىل والثانية، مل تتوان الشعوب العربية عن مقاومة االستعمار وواكب خالل فرتة و

حركات املقاومة العربية املتصاعدة ضد االستعمار وعي يدعو إىل الوحدة العربية متوخيا توحيد الدول 
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ساعدة سائر الشعوب العربية الناشئة، متهيدا لتخلصها التام من السيطرة االستعمارية والتبعية األجنبية وم

.العربية األخرى على نيل استقالهلا

وإللقاء الضوء على الفصل األول ارتأينا تقسيمه إىل مبحثان تناولنا يف املبحث األول اإلطار التارخيي 

.لنشأة جامعة الدول وتطرقنا يف املبحث الثاين إىل اهليكل التنظيمي واملؤسسايت جلامعة الدول العربية

:اإلطار التاريخي لنشأة جامعة الدول العربية:ألولالمبحث ا

جاءت نشأة جامعة الدول العربية يف ظروف استثنائية حيث أا مجعت بني كل من إرادة الدول 

العربية والدول األجنبية احملتلة على حد سواء خاصة بريطانيا وكذا اجلهود الكبرية والضغوط اليت مارسها 

)1(.قد سبق ظهور جامعة الدول العربية عدة مراحل أساسية مهدت مليالدهاالرأي العام العريب،

كان العامل العريب واإلسالمي يف فرتة ما قبل قيام جامعة الدول العربية كله يعيش ظروف قاسية 

متثلت يف خضوعه للسيطرة االستعمارية املباشرة فبعد انقضاء العهد العثماين بسطت القوى األجنبية 

خاصة نفوذها على املنطقة العربية، وبدأت بذلك جتزئة البالد العربية )بريطانيا، فرنسا، أملانيا، إيطاليا(

إىل دويالت باإلضافة إىل تطبيق السياسة االستعمارية اليت تتمثل يف ب الثروات وجتهيل وجتويع 

صريها ومستقبلها وفق ما خيدم الشعوب، والعمل على تفريق الشعوب العربية وإذابة هويتها ورسم معامل م

.مصاحلها

ظهرت خالل فرتة االحنطاط اليت شهدها العامل العريب اجتاهات عديدة منددة باالستعمار وداعية 

، أو )اإلسالم(إىل وحدة الصف العريب وتوحيد األقطار العربية كافة سواء عن طريق الروابط الدينية 

عملها النشاطات السرية اليت كانت تقوم ا اجلمعيات والنشاطات وقد طبع )العروبة(الروابط القومية 

.العلنية اليت كانت تقوم ا األحزاب والشخصيات السياسية

،)بدون سنة (اجلزائر ، الساحة املركزية ،،ديوان املطبوعات اجلامعية،اخلامسة، الطبعة المعاصرقانون المجتمع الدوليعامر تونسي ، بن ):1(

.201ص
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يهدف هذا املبحث إىل معرفة اإلطار التارخيي لنشأة جامعة الدول العربية، وسوف حناول من خالل 

تقسيمه إىل مطلبان لإلحاطة جبميع احملطات التارخيية اليت رافقت إنشاء جامعة الدول العربية حيث 

ديث عن الوحدة العربية يف تناولنا يف املطلب األول مرحلة البحث عن الوحدة وتركنا املطلب الثاين للح

.ظل املقرتحات الربيطانية

:مرحلة البحث عن الوحدة:المطلب األول

بدأت هذه املرحلة منذ العهد العثماين بعد بروز األفكار القومية من ينابيع الفكر السياسي 

ا وعبد الرمحن الدين األفغاين وحممد عبده ورشيد رضلاإلسالمي املتطور واليت فجرا كتابات مجا

الكواكيب، فقد منت فكرة الوحدة العربية مع منو الوعي القومي لدى العرب، غري أن بعض مشاريع 

الوحدة العربية سبقت مرحلة تكوين الوحدة القومية، ومثال ذلك مشروع علي باشا وابنه إبراهيم يف 

يوسف كرم بتوحيد وكذلك مقرتحات 1840ـ 1832توحيد أقطار آسيا العربية مع وادي النيل 

الواليات العربية يف الدولة العثمانية حتت زعامة األمري عبد القادر اجلزائري وكذا مشروع جنيب عاز ودي 

.)1(بتوحيد أقطار آسيا العربية

بدأ الوعي القومي العريب يتبلور مع بداية القرن العشرين، وقد ميز تلك الفرتة بروز عدة اجتاهات ملعاجلة 

:ئدة ومتثلت يفاألوضاع السا

:االتجاه األول

يدعو إىل احلكم الالمركزي يف الدولة العثمانية، حبيث حتصل الدول العربية على االستقالل الذايت 

الذي ميكن للدول العربية من إمناء شخصيتها وحيافظ على اللغة القومية، ويضمن إدخال إصالحيات 

االقتصادية واالجتماعية، وقد تبىن هذا االجتاه حزب حديثة يف اإلدارة والتعليم واملواصالت واحلياة 

.لإلصالحيتنيالالمركزية العثماين ومجعيتا البصرة وبريوت 

،1966، بريوت ،)بدون دار نشر (، )بدون طبعة (،1877سنة ،سطور من الرسالة ، تاريخ حركة استقاللية المشرق العربي عادل الصلح):1(
.105ص
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:ياالتجاه الثان

يدعو إلنشاء مملكة عربية تتمتع باالستقالل الذايت وترتبط باخلالفة العثمانية ارتباط ار بالنمسا يف 

اإلمرباطورية النمساوية اهلنجارية يف تلك الفرتة من الزمن، وميثل هذا االجتاه مجعيتا القحطانية والعهد 

.السريتان 

:االتجاه الثالث

ة ويعتربها غري شرعية ويدعو إىل خالفة عربية قريشية، ميثل هذا االجتاه عبد يرفض اخلالفة العثماني

.غازودي الرمحن الكواكيب وجنيب 

:االتجاه الرابع

يدعو إىل الثورة على األتراك واالنفصال التام عن الدولة العثمانية وإنشاء دولة عربية مستقلة تضم 

.ميثل هذا االجتاه مجعية العربية الفتاةالواليات العربية يف الدولة العثمانية، و 

ويف املقابل برزت اجتاهات إصالحية تنادي بوحدة الصف العريب واإلسالمي ومن بني هذه 

واليت تعترب تيار فكري يستهدف الوحدة الشاملة لكل املسلمني (*)"اجلامعة اإلسالمية"االجتاهات فكرة 

ة الشرق لالستعمار واالمربيالية القدمية، وقد بدأت الدعوة يف كيان سياسي واحد، حيث منت من جما

.هلذه اجلامعة يف عقد الثمانينات من القرن التاسع عشر ووصلت إىل ذروا قبل اية القرن

مفكر اجلامعة اإلسالمية وفيلسوفها، كانت يف )1897، 1838(ويعترب مجال الدين األفغاين 

فغاين موازية إلحياء احلضارة اإلسالمية ومعارضة اهليمنة األوروبية فدعا إىل األول فكرة مبهمة فجعلها األ

ضرورة الوحدة اإلسالمية، وأصبح مجال الدين األفغاين الشخصية البارزة وراء هذه احلركة ويف عام 

مية املعادية لربيطانيا اليت دعت إىل وحدة الشعوب اإلسال"العروة الوثقى "نشر جملته املشهورة 1884

اىن منها املسلمون، وذلك عرفت اجلامعة اإلسالمية وحركتها العريضة بشكل عام يف صفوفها تيارات متعددة متايزت مواقفها الفكرية و العلمية إزاء املشكالت اليت ع:(*)

.حبكم تعدد املواطن واختالف املواقف االجتماعية و الفكرية للرواد الذين رفعوا هذا الشعار
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الغربية، ودعا األفغاين إىل إصالحيات سياسية جتعل االس النيابية حموراً أساسيا فيها، وحث ضد اهليمنة 

املسلمني على الصحوة، إذ جيب عليهم أن حيرروا أنفسهم من اهليمنة الغربية كما جيب أن يدعموا 

لعلمية اإلصالحات الضرورية، ويصروا على شعوب وحكومات مستقرة، كما جيب أن يزرعوا املعرفة ا

.)1(والفلسفة احلديثة

وبقيام احلرب العاملية األوىل اشتد التطاحن االستعماري على اقتسام األقطار العربية اليت كانت وال 

بيرتسبورغ "الربيطانية املعروفة باتفاقية -تزال يف حوزة العثمانيني فكانت االتفاقية الروسية الفرنسيةـ

Sykesسايكس بيكو"واتفاقية 1915" picot" مثاال على ذلك ويف 16/05/1916يف

غضون احلرب العاملية األوىل شعر قادة املنظمات السرية العربية أن الوقت قد حان لكي يتحرك العرب 

ويأخذوا زمام أمورهم بأيديهم، وبعد ذلك مت االتصال بشريف مكة حسني بن علي بإيعاز بريطاين 

.األتراك إلنقاذ بالدهم من اهليمنة واالحتالل الرتكيوعرضوا عليه أن يقود تورثهم ضد

وبعد مراسالت طويلة بني الشريف حسني واملندوب السامي الربيطاين يف مصر، انطلقت الثورة 

معلنة أن أهدافها حترير العرب وحتقيق استقالهلم ووحدم ومباشرة بعد انتهاء 1916العربية يف جوان 

، اعتقد العرب أن الوقت 1920و1919انعقد مؤمتر الصلح بباريس بني عمي احلرب العاملية األوىل 

قد حان لكي يفي احللفاء بوعودهم وتنال شعوم حق تقرير املصري لكن األمر كان يسري عكس ذلك 

حيث كان منطق القوة هو املهيمن ومت االنتداب 

ــــــــــــــــــــــنسوــكليمــــــــــــــ'' اتفاق و احتالل العرب و أكثر من هذا فرضت التجزئة للبالد العربية يف

climonson'' لويد جــــــــــــــــــــــــــــــــــورج ،lwid George مؤتمر سان"و 15/09/1919يف

.)2(26/04/1920-19يف"ريمــــــــــــــــــــــــــون

،ص 2004، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ،)بدون طبعة (،في الوطن العربي وتركيا ،موسوعة الحركات اإلسالميةأمحد املوصللي ):1(
200-201.

، مركز دراسات الوحدة )بدون طبعة (،جامعة الدول العربية الواقع و الطموح، النشأة التاريخية للجامعة العربية في مجموعة باحثين،علي حمافظة):2(
.33ص ،1983العربية ، بريوت ، 
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ويف سوريا 1919مل يقف العرب مكتويف األيدي إزاء هذا الوضع، فقد اندلعت الثورة مبصر عام 

، وأمخدت هذه الثورات باحلديد والنار 1920ويف العراق وفلسطني عام 1920و1919عامي 

تالل وأعقبتها دئة وتسويات انتهت باالعرتاف باألمر الواقع على أمل تغيريه والتخلص من االح

.واالنتداب، ورفعت احلركات الوطنية يف كل قطر عريب شعار االستقالل ما بني احلربني العامليتني

يف بداية الثالثينات ويف ظل االحتالل شرعت اجتاهات الوحدوية تأخذ مكاا بني احلركات 

ماهري حنو الوحدة، السياسية العربية كرد فعل على االجتاهات القطرية الضيقة وكتعبري عن تطلعات اجل

انتهز القوميون العرب يف آسيا اجتماعهم يف القدس أثناء املؤمتر اإلسالمي الذي عقد يف ديسمرب 

وصاغوا ميثاقا عربيا مقدسا يكون للعرب هدفا )1(لبحث القضية العربية بشكل مهم 1931

قالل املنشود وقد ورد يف وهودهم مقصداً وغاية يف خمتلف أقطارهم فيستأنفون جهادهم يف سبيل االست

:امليثاق ما يلي

أن البالد العربية وحدة تامة ال تتجزأ وكلما طرأ عليها من أنواع التجزئة ال تقره األمة وال :"المادة األولى

".رتف به ــــــــــــــتع

التام كاملة توجه اجلهود يف كل قطر من األقطار العربية إىل وجهة واحدة هي استقالهلا ":المادة الثانية

".موحدة، ومقاومة كل من فكر االقتصار على العمل للسياسات احمللية واإلقليمية 

ملا كان االستعمار جبميع أشكاله وصيغة يتناىف مع كرامة األمة العربية وغايتها العظمى ":المادة الثالثة

.)2("فإن األمة العربية ترفضه وتقاومه بكل قواها

ن ضرورة عقد مؤمتر عريب عام يف إحدى العواصم العربية للبحث عن الوسائل وقد رأى اتمعو 

.املؤدية إىل نشر امليثاق ورعايته وطي اخلطط اليت ينبغي السري عليها لتحقيقه

26/02/1932أبرز جدول أعمال املؤمتر العريب القومي الذي وضعته اللجنة التنفيذية يف القدس يف 

:كان أبرزهااألهداف الرئيسية للعرب و 

.34ص ،نفس المرجع،علي حمافظة):1(

.92ص ،1990، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ،2ط، دراسة توثيقية ،1989-1913، المشاريع الوحدوية العربية يوسف خوري):2(
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.توحيد األحزاب االستقاللية يف أوضاعها وتشكيالا يف األقطار العربية/1

.العريب يف شكله مع مالحظة إضافة بعض العالمات حفضا خلصائص بعض األقطارتوحيد العامل /ـ 2

.توحيد أمساء احلكومات العربية/ـ3

.ضرب السكة الذهبية والفضية على صورة متماثلة وتوحيد شكل العملة الورقية على قدر اإلمكان/4

.متحدرفع احلواجز اجلمركية والعمل للوحدة االقتصادية وتأسيس بنك عريب/5

.توحيد اامع العلمية ومناهج التعليم وتسهيل القيام بالرحالت العلمية واملدرسية/6

.)1(تأسيس كشافة عربية عامة متحدة على نظام عريب حمض/7

نقاذ أراضي مت إنشاء الشركة العربية إل15/12/1932توالت عملية التضامن لشعب فلسطني يف 

 إقليمية لتفادي األخطار اليت أخذت حتيط مبصري هذا اجلزء من الوطن ال"عربية "فلسطني، وهي حماولة

.)2(العريب الكبري

شهدت تلك الفرتة استقالل العراق، وقد علق العرب أماال كبرية على امللك فيصل األول، واجتهت 

االجتاه ألنه يف األنظار إىل سوريا أمال يف احتادها مع العراق، لكن الفرنسيني كانوا يقاومون بشدة هذا 

تعارضه بريطانيا حبجة أن قيام أي وحدة يف الشرق اعتقادهم يقضي على مصاحلها يف املنطقة كما كانت 

العريب يعد خمالفة لنظام االنتداب، وحبجة معارضة امللك عبد العزيز له، وكذا استحالة حتقيق أي نوع من 

:الوحدة أو االجتاه يف املشرق ألسباب كثرية منها

.93ص ، المرجع السابق ، يوسف خوري):1(

.17،ص1981، دار الوحدة ، بريوت ، )بدون طبعة (،، األمة العربية و قضية الوحدة حممد عمارة):2(
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.تزايد الشقاق بني آل سعود واهلامشيني/1

حدودها على وقعة لقيام دولة عربية موحدةاالجتاه ومعارضة تركيا املترفض فرنسا دخول سوريا يف هذا /ـ2

.)1(اجلنوبية

ومجعية 1929اليت أصدرت جملة متثل امسها عام "الرابطة الشرقية"يف مصر مجعيات مثل تنشأ

كما كان 1933، واالجتاه العريب العام الذي تأسس عام 1930اليت تشكلت عام "الوحدة العربية "

، 1927شرتاك مع حمي الدين اخلطيب عام اليت أسسها عبد احلميد سعيد باال"الشهاب"جلمعية 

، األثر الكبري يف بعث االهتمام يف 1928ومجاعة اإلخوان املسلمني اليت أنشأها حسن النب عام 

صفوف الشعب املصري بالقضايا العربية بوجه عام والوحدة العربية بوجه خاص، وتأسست يف مصر 

.1936مجعية أخرى إلغاثة عرب فلسطني عام 

ت قضية الوحدة العربية مرحلة جديدة بنشوب الثورة العربية يف فلسطني وقد وصلت إىل درجة دخل

االنفجار بسبب تدفق عشرات األلوف من اليهود إىل فلسطني وإقامة املستوطنات وتوسيع الوكاالت 

عقد بالقاهرة مؤمتر برملاين عريب للدفاع عن11/10/1938اليهودية من خالل شراء األراضي ويف 

وجهة النظر العربية واحلق العريب يف قضية فلسطني وحضر هذا املؤمتر ممثلون لربملانات الدول العربية 

.)2(أنداك

، حبيث ضمت 1939بلغ املد العريب أوجه يف مصر، حيث مت تشكيل وزارة علي ماهر يف أوت 

، ويف آسيا أدى موت امللك فيصل اخل...عبد الرمحن عزام  وزيرًا لألوقاف مث وزيرا للشؤون االجتماعية 

إىل ظهور عبد العزيز بن سعود على الساحة العربية، وقد التف حوله عدد من قادة 1933األول عام 

1936معاهدة أخوة وحتالف مع العراق عام إبراماحلركات الوطنية يف سوريا وفلسطني وتوصل إىل 

.وانضمت إليها اليمن بعد ذلك العام

.92،، ص 1979العدد اخلامس ، ، الدبلوماسية البريطانية و قيام جامعة الدول العربية ، المستقبل العربي ، د مجعةأمح):1(

.18ص ، المرجع السابق ، حممد عمارة):2(
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بدأ امللك بن سعود يأخذ مكانة خاصة وهامة مع بروز اخلطر اإليطايل يف البحر األمحر خاصة 

وقد أدت هذه التطورات إىل حدوث تنافس بني أنصار احلركة 1935لى احلبشة سنة بعد االستيالء ع

)1(القومية العربية ومها

:االتجــــــــــــــــــــــــــــــاه األول

يريد زعامة األسرة اهلامشية الذي يرى أن هذه األسرة ومبركزها الديين املرموق وزعامتها للحركة العربية منذ 

ساعدة بريطانية مؤهلة للدور التارخيي الذي ينتظرها لقيادة األمة العربية يف نضاهلا من أجل بداية القرن مب

.الوحدة

:االتجــــــــــــــــــــــــاه الثاني

يفضل زعامة األسرة السعودية ويرى أن جتزئة املشرق العريب قد فرضت واقعًا سياسيا جديدا، وأن 

د األسرة اهلامشية زعامتها للحركة القومية، وأن عبد العزيز بن سعود بعد موت فيصل بن احلسني قد أفق

ما وحد احلجاز أصبح مؤهال لقيادة احلركة القومية واقتنع هذا الفريق بالفكرة االحتادية القائمة على 

ون االعرتاف بالكيانات السياسية اليت ظهرت يف املنطقة وإلثراء سياستها واستغالهلا، وأن يقتصر التعا

بينهما على معاهدات واتفاقيات تنظم هذا التعاون يف امليادين السياسية واالقتصادية والثقافية وبرز هذا 

.دى قادة الكتلة الوطنية يف سوريااالجتاه ل

أصبحت القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل لإلنسان العريب يف ظل التمزق العريب وغلبة 

العرب أنفسهم، وبرزت بعض التسويات حلل القضية الفلسطينية وكذلك األطماع الشخصية للزعماء 

lordمشاريع احتادية عربية، برز خالل هذه الفرتة مشروع اللورد صموئيل  Samuel أول مندوب

.35ص ، المرجع السابق،علي حمافظة):1(
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اللجنة امللكية املعروف سياسي على فلسطني الذي حبث أثناء مناقشة جملس اللوردات الربيطاين تقرير 

the"بلجنة بيل" Peel commission وقد دعا هذا املشروع إىل قيام احتاد  1937يف جويلية

كونفدرايل واسع يضم السعودية والعراق وسوريا وفلسطني وشرق األردن شريطة موافقة احلكومة الفرنسية 

املسؤول التنفيذي للوكالة فيد ابن جرييون واحلركة الصهيونية عليه، هذا إضافة إىل مشروع الذي اقرتحه دا

اليهودية والذي نقله امللك عبد العزيز وكان ينص على وضع فلسطني وشرق األردن حتت سيطرة امللك 

(بشرط السماح باهلجرة واالستيطان غري املقيدين لليهود .1(

هودية يف املنطقة العربية املالحظ أن هذين املشروعني جاءا خصيصا خلدمة املصاحل الربيطانية والي

أساسا وتعزيز مكانة اليهود وتقويتهم من أجل التحضري إلقامة الدولة اليهودية بعد حصوهلا على 

.األراضي الكافية وتوفرها على نسبة عالية من السكان املهاجرين إليها

ذا املشروع إىل إىل احلكومة الربيطانية يرمي ه1937تقدم نوري السعيد مبشروعه يف سبتمرب 

تشكيل احتاد يشمل العراق وفلسطني وشرق األردن برئاسة أحد األسر العربية املالكة، حبيث يعطي 

أو كيانا ذاتيا يف النطاق الذي يشكلون فيها مناطق autonomyلليهود يف فلسطني حكما حمليا 

.هذا املشروع اهتمامارسكنية بفلسطني لكن احلكومة الربيطانية مل تع

partitionقدم األمري عبد اهللا ابن احلسن أمري شرق األردن مقرتحات إىل جلنة التقسيم 

commission املنبثقة من جلنة بيلPeel وتتضمن هذه املقرتحات مشروعا 27/05/1938يف

.93ص، المرجع السابق ، أمحد مجعة ):1(
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ن هذا أيف املناطق اليهودية غري"بإرادة خمتارة"لتوحيد فلسطني وشرق األردن حتت زعامته، يتمتع اليهود 

.)1(املشروع مل حيظ مبوافقة عرب فلسطني واملنطقة الصهيونية والسلطات الربيطانية

اختلفت املشروعات املقدمة من املصادر العربية والصهيونية حول نقطة جوهرية وهي تقييد أو 

الربيطانية ذلك مشكلة حيث أنه من وجهة نظر عربية لو إطالق اهلجرة اليهودية وقد اعتربت احلكومة 

على استعداد الختاذ مثل هذا القرار بريطانياأمكن وقف اهلجرة أو تقييدها لزالت أسباب األزمة ومل تكن 

لشدة ضغوط الصهيونية الواقفة عليها من جهة، وملا كانت ختشاه من أن يقوي ذلك من املد القومي 

.هودها يف املنطقة من جهة أخرىالعريب مما يضاعف من ج

سائدة يف األوساط العربية منذ عام "احتاد عريب"بقيت فكرة التسوية الفلسطينية من خالل قيام 

بالدالسفري الربيطاين يف بغداد أرشي، لكن املوقف الربيطاين أيد هذه الفكرة حبذر شديد فقد أبلغ1937

"sir Archibald"ستعرتف عاجال أم آجال بنوع من االحتاد الكونفدرايل أن حكومته املسئولني

العريب إذا أرادت أن تكسب ود العرب، فأصبح عدد من الدبلوماسيني الربيطانيني يف املنطقة يرون ضرورة 

النظر يف القضية الفلسطينية وقضية االحتاد العريب مبنظار أوسع وأمشل، يرتكز حول مصري ومستقبل 

.يطانية العربيةالعالقات الثنائية الرب 

.نفس الصفحة، المرجع السابق ، أمحد مجعة ):1(
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يف تقريرها أن طموحات العرب إىل الوحدة قوية وصادقة وكان هناك "Peelبيل "أكدت جلنة 

مالكوم ماكدونالد "من الساسة الربيطانيني من يؤيد احلل الفدرايل للقضية الفلسطينية مثل 

Malcolm McDonald" أكد فيها أن احلل املرضي 1938الذي أدىل بتصرحيات يف نوفمرب

للقضية الفلسطينية هي دجمها باحتاد يضم سوريا لبنان وشرق األردن حبيث يتمكن اليهود من إدارة 

.)1(مناطقهم إدارة ذاتية

تفقد لإلرادة ما ميكن قوله هو أن اجلهود الوحدوية العربية يف فرتة ما بني احلربني كانت ضعيفة و 

العامة كما أن السياسة الربيطانية يف هذه الفرتة لعبت دورا هاما حبكم هيمنتها على املنطقة، ورأت 

بريطانيا يف فكرة القومية العربية قوى سلبية ومهددة هلا يف املنطقة العربية، فقامت بدعم االجتاه القطري 

.الذي يعترب أقل خطورة على مصاحلها احليوية

ت بريطانيا بإخفاء عدائها القوي لفكرة الوحدة العربية مبا انه جمرد حلم وفكرة تراود القوميني قام

العرب وقد عمل الدبلوماسيني والساسة الربيطانيون خالل تلك الفرتة على إلقاء اللوم على الفرنسيني 

كما وقفت موقفا والسعوديني وذلك باعتبار أن فرنسا عارضت بشدة االحتاد العريب مبختلف أشكاله  

عدائيا من احلركة القومية العربية العتقادها بأن أي احتاد عريب سيكون مركز جذب لعرب سوريا ولبنان 

ومنطلقا للهيمنة الربيطانية يف املنطقة مبجملها، كما عارضت السعودية العربية أي احتاد عريب حتت 

حينما حاول نوري سعيد طرح حل 1939الزعامة اهلامشية وبرزت هذه املعارضة بصورة جلية يف فيفري

.36ص ، المرجع السابق ، علي حمافظة):1(
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يف لندن، وكان امللك "الطاولة املستديرة"القضية الفلسطينية باحتاد ألقطار اهلالل اخلصيب أثناء مؤمتر 

نفس الوقت عبد العزيز يرى يف أي احتاد هلذه األقطار هو حماولة لضم أراضي جديدة للعراق وهو يف

إخالال مليزان القوة يف املشرق العريب وكان يعارض كل حل للقضية الفلسطينية يتضمن ضمها إىل أي 

.)1(قطر عريب جماور مما جعل بريطانيا ترتاح لقراراته

مجيع القوى اخلارجية املتصارعة كعامل حيسب له، وهذا ما جعل بريطانيا تعرتف بأن حركة الوحدة 

.غدت ظاهرة ال ميكن جتاهلها بل أنه ال ينبغي معادااالعربية قد

:الوحدة العربية في ظل المقترحات البريطانية:المطلب الثاني

غريت بريطانيا من سياستها إزاء قضية الوحدة العربية وبدأت تعرتف حبق العرب وأظهرت 

حتارا فقد ظهر لربيطانيا فيما الدبلوماسية الربيطانية ليونة يف ذلك عكس الفرتات السابقة أين كانت

بعد أن سياسة الوحدة إحدى الوسائل الفعالة للسيطرة على الشعوب العربية وهذا ما جتسد فعال يف 

وللتفصيل أكثر يف املطلب ارتأينا تناوله .التصرحيات الرمسية اليت أدىل ا كل من أنتوين إيدن وتشرشل

وتطرقنا يف الفرع الثاين ملشروع ول ملشروع انتوين إيدنبالدراسة يف فرعني حبيث خصصنا الفرع األ

.ونستون تشرشل

.37ص ، نفس المرجع،علي حمافظة):1(
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مشروع أنتوني أيدن:الفرع األول

بعد التحول يف املواقف الربيطانية اليت أبدا إزاء القضايا يف ظل الضغوط الشعبية املفروضة، وكذا 

ية أنداك اليت شهدت تراجع القوات الربيطانية أمام قوات دول احملور وبالتايل ظروف احلرب العاملية الثان

.جلأت إىل سياستها هذه لكسب ود العرب إلعانتها بتجنيدهم إىل جانبها

Mansion"املنسيون هاوس "ويف29/05/1941ويف  House مقر عمدة لندن ألقى

لقد :جاء فيها باحلرف الواحد "سياستنا العربية "وزير اخلارجية الربيطاين أنتوين إيدن مذكرته بعنوان

حظي العامل العريب خطوات واسعة منذ التسوية اليت مت التوصل إليها يف اية احلرب األخرية ، وسعى 

عدد من املفكرين العرب إىل درجة أكرب من الوحدة بني الشعوب العربية كما هو قائم اآلن وهم يف 

 احلصول على دعمنا، ويعسر أن ال نستجيب ملثل هذا الطلب من تطلعهم إىل الوحدة يأملون يف

أصدقائنا ويبدو يل أنه من الطبيعي والصحيح العمل على تقوية الروابط االقتصادية والثقافية بني البالد 

العربية فضال عن الروابط السياسية وأن حكومة جاللته سوف تقدم من جانبها كل تعضيد ألي مشروع 

.)1(يلقى تأييد الرأي العام العريبمن هذا القبيل 

يؤكد هذا اخلطاب التغري يف توجه السياسة الربيطانية جتاه القضايا العربية أما مبا يتعلق بالقضية 

الفلسطينية أكد يف مذكرته أن مشكلة فلسطني كانت وستظل متثل عامال له أمهية يف السياسة الربيطانية 

ت بشأا أو تنفيذ النصوص الدستورية اخلاصة بالتمهيد إىل احلكم غري أنه استبعد تقدمي أية تنازال

.103ص ، 1999،،مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت)بدون طبعة(،1945-1919، موقف بريطانيا من الوحدة العربية يونان لبيب رزق):1(
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ف لن يقتنعوا بذلك ولن رغم أن العرب سو 1939الذايت الواردة يف الكتاب األبيض الصادر عام 

.)1(يتم إرضاؤهم ذه السياسة

أما عن ظروف تصريح إيدن فاتسمت األوضاع العربية بالكثري من التمزق والضياع فبعد سنوات 

من الكفاح شوهدت عدة انتفاضات شعبية وكانت بريطانيا تسيطر بقواا على مصر والعراق وشرق 

تسيطر بقواا املوالية حلكومة 1940سا حىت بعد سقوطها يف جوان األردن وفلسطني، كما كانت فرن

فيشي على سوريا ولبنان، فوصلت املنطقة إىل ميدان حرب ضروس ال مصلحة لشعوا فيها، ووصل 

ألن يكون الدفاع عن 1940اهتمام بريطانيا بتأمني وجودها إىل حد أا قررت حكومتها يف منتصف 

بية أسبق من الدفاع عن اجلزر الربيطانية واستدعى ذلك تغيري حكومة علي ماهر قواعدها يف املنطقة العر 

املشكوك يف والئها والقضاء على حركة علي رشيد الكيالين يف العراق يف 1940باشا مبصر يف يونيو 

.)2(وشهدت املنطقة أكرب متركز للقوات األجنبية يف تارخيها1941مايو 

مل يكن يعكس حتوال إجيابيا جديدا يف "الوحدة العربية"توين إيدن حول ويبدو كذلك أن تصريح أن

السياسة الربيطانية بل كان يستند إىل تصور سليب لفكرة الوحدة العربية واعتقاد قوي بعدم إمكانية تنفيذ 

أي مشروع للوحدة أو االحتاد وكان طبيعيا أن يغفل عن أي إشارة إىل املشكلة الفلسطينية اليت وصفها

.يف مذكرته بأا ستظل متثل عامال له أمهية يف سياسة بريطانيا جتاه املنطقة

إن اجتاه السياسة الربيطانية يف ظل توجهات وزارة احلرب كان متعاطفا مع مطامع اليهود يف 

 يف فلسطني ومل نطرح فكرة احتاد عريب إال كسبيل لتسوية املشكلة اليهودية مبا يتضمن قيام كيان صهيوين

فلسطني، ومل يكن يعين ونستون تشرشل وحكومته يف كثري أو قليل اختاذ أي خطوة لالستجابة ألمال 

.العرب يف الوحدة

.94ص ، المرجع السابق،أمحد مجعة):1(

.95ص ،نفس المرجع، أمحد مجعة):2(
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بية سيؤدي بالضرورة إىل ذلك أنه كان من املساعي الرئيسية للسياسة الربيطانية أن قيام أي وحدة عر 

إعطاء دفعة قوية لتيار القومية العربية املعارض لكافة أشكال التسلط األجنيب ومن مت كان تصور واضعي 

هذه السياسة للوحدة يدور يف إطار قيام كيان صهيوين يف قلب املنطقة العربية كوسيلة للسيطرة عليها من 

، كما سعت جاهدة لقيام كيان مسيحي يف سوريا جهة أخرىجهة ولتأمني املصاحل الربيطانية من 

Bufferالكربى أو لبنان وقيام كيان صهيوين يف فلسطني قصد خلق دولتني حاجزتني  

States)1( لفصل السوريني والعراقيني عن مصر والسودانيني عن غريهم من الشعوب اإلسالمية

.واإلفريقية

النظر بني القادة السياسيني العرب حبيث نستطيع أن شهد الواقع العريب تناقضات كبرية يف وجهات

:منيز بني اجتاهات

:االتجاه األول

بغية حتقيق هدف العرب األمسى يف الوحدة بعد انتهاء )بريطانيا وفرنسا(أعلن تأييده للدولة احلليفة 

.احلرب

:االتجاه الثاني

ورأى هذا الفريق أن الوضع الدويل رأى عكس ذلك حبيث شدد على احللفاء إلمهاهلم حقوق العرب 

جد مالئم وجيب استغالله واالستفادة منه وذلك بالتزام احلياد إزاء الكتلتني ستساعده على نيل 

االستقالل وحتقيق الوحدة، اندفع الفريق األول مع احللفاء دون تردد وكان يأمل كثريا يف احلصول على 

.مكاسب شخصية وقومية

.108ص ،مرجع السابق ، الأمحد مجعة):1(
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شهدت فرتة احلرب العاملية الثانية بروز عدة مبادرات عربية مناديه بالوحدة منها ما كانت رمسية 

إىل املندوب 01/07/1940ومنها ما كانت شعبية أمهها املذكرة اليت وجهها عبد اهللا بن احلسني يف 

ن اجلانب الربيطاين يؤكد الوحدة السورية الكربى تصريح مإصدارالسامي الربيطاين يف القدس يطلب منه 

غري أن املندوب السامي الربيطاين رفض ذلك وطلب من امللك عبد اهللا التزام الصرب حىت انقضاء فرتة 

.)1(09/07/1940احلرب فقام امللك بتقدمي مذكرة أخرى مماثلة إىل وزير املستعمرات الربيطاين يف 

عيد بريطانيا على إصدار تصريح يظهر تعاطفا مع العرب وتطلعهم حنو يف العراق حث نوري الس

ا ولبنان وقد أجرى الوحدة واقرتح مشروعا لالحتاد يشمل العراق وفلسطني وشرق األردن ويستبعد سوري

.col"كومي ستيوارتالكولونيل نيو " New cambe Stewart مع عدد من القادة العراقيني

حلكومة الربيطانية احتاد فدراليا واقتصاديا بني البلدان العربية وقد أيد هذا والفلسطينيني واقرتح على ا

Basil"باسيل نيوتن"االقرتاح السفري الربيطاين يف بغداد newton أما القادة السياسيني العرب ،

منها يؤكد أمال العرب يف اآلخرين رأوا ضرورة فتح باب احلوار مع دول احملور واحلصول على تصريح 

الذي يتضمن اعرتاف 1940التحرر والوحدة وأسفرت هذه االتصاالت عن صدور تصريح أكتوبر 

أملانيا وإيطاليا باستقالل البالد العربية واهتمامهم ا وعطفهم على ما يقوم به العرب من جمهود يف سبيل 

.)2(حتقيق استقالهلم 

لربيطانية ضغوطا كثرية مما جعلها توجه األجهزة فرضت ظروف احلرب العاملية الثانية على اإلدارة ا

السياسية خلدمة العمليات العسكرية فقامت برتتيبات جديدة عينت وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط 

يف القاهرة من أجل توجيه العمليات العسكرية يف املنطقة العربية والنظر يف العالقات مع فرنسا 

الدعاية واحلرب االقتصادية وتزويد العسكريني بقيادة واعية، والتنسيق وإمرباطورية احلبشة واإلشراف على 

.بني ممثلي بريطانيا يف املنطقة

.38ص ،  المرجع السابق، علي حمافظة):1(

، املؤسسة )بدون طبعة(،مطرانيه القدس البروتيسانتية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، العالقات األلمانية الفلسطينية ، من إنشاءعلي حمافظة ):2(
.210ص ،)بدون سنة(،العربية للدراسات و النشر ،بريوت 
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أكد التطور احلاصل يف أمهية معاجلة القضايا العربية ودور مصر احملوري بعدما أصبحت مصر مركزا 

.)1(لألجهزة السياسية والعسكرية اجلديدة وملتقى للمؤمترات ذات الصفة الفنية طوال فرتة احلرب

الذي قادته العناصر القومية املدنية 1941شهد العراق تطورات هامة وذلك حبدوث انقالب 

والعسكرية اليت كانت ترى حياد العراق يف النزاع الدويل القائم وأبعاد شبح احلرب عنه وحماولة االستفادة 

.من الوضع الدويل لتخليص العراق واألقطار العربية من هيمنة احللفاء

أدى االنقالبني بقيادة رشيد علي الكيالين إىل فرض التجاور مع دول احملور لنيل دعمها 

1941العسكري، ونظرا ألن االنقالب مل يدم طويال فقد متكنت القوات الربيطانية من احتوائه يف 

.وقامت بريطانيا بتحذير األقطار العربية من السياسة العدائية ضدها

:مشروع ونستون تشرشل:ــــــرع الثانـــــــــــــــــيالفــــــــــــ

كان ثاين حماوالت الوحدة العربية املقرتحة من طرف بريطانيا على يد رئيس الوزراء الربيطاين 

ويتضمن اقرتاحه 19/05/1941ونستون تشرشل يف رسالة بعث ا إىل وزير خارجيته أنتوين إيدن يف 

السعودية حيث تضم العراق وشرق األردن، وذلك ملكافئة عبد العزيز بن سعود توسيع اململكة العربية

الذي أعطى والء كبريا لربيطانيا وذلك باعتباره خادم احلرمني الشريفني وكذا لسهولة التفاوض معه على 

ثبتوا له تسوية مرضية وائية للقضية الفلسطينية لكن خرباء الشرق األوسط يف وزارة اخلارجية الربيطانية أ

.تعذر تطبيق اقرتاحه

"دستور العرب القومي"كتابه 1941وردًا على هذا املشروع أصدر عبد اهللا العاليلي بلبنان عام 

صاغ فيه أشكال االحتاد العريب الذي مشل الشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقضائية ومن 

.38املرجع السابق، ص ة الدول العربية، ، النشأة التاريخية لجامععلي حمافظة:)1(
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جهة أخرى حث الوزير املفوض السعودي حافظ وهبة يف لندن أنطوين إيدن على أن تقوم احلكومة 

.)1(الربيطانية مببادرة لدفع مشروع االحتاد العريب وإال سيكون من الصعب إحراز أي تقدم

كرب لليهود، واستمرت العناصر ويف نفس الوقت عمل ونستون تشرشل على إعطاء حق أ

الصهيونية يف حماوالا اجلاهدة إلقامة دولة مستقلة لليهود يف فلسطني ولو حىت يف إطار احتاد عريب 

واستمر تشرشل يف تبنيه هلذه الفكرة رغم ما توصل إليه املختصون من صعوبة تنفيذها وانتهز فرصة إثارة 

حاييم "وأشار له حبث القضية مع 1941ه له يف سبتمربحاكم اهلند فريوز خان للموضوع عند مقابلت

ـ رئيس احلركة الصهيونية ـ فتم اجتماع وايزمن مع فريوز خان وتوصال إىل مشروع احتاد العرب "وايزمن

:ينص على ما يلي

ـ زعامة امللك ابن سعود لالحتاد العريب الذي يضم العراق وشرق األردن واليمن وشيخات شرق -

.لعربية وسوريا ولبناناجلزيرة ا

يتم فرض هذا االحتاد ولو اإلطاحة باحلكام اهلامشيني يف العراق وشرق األردن إذا رفضوا زعامة -

.امللك عبد العزيز

.)2(يتعهد امللك يف مقابل ذلك بتوقيع اتفاقية تكفل قيام دويلة مستقلة لليهود يف فلسطني-

غري من طرف وزارات اخلارجية واملستعمرات الربيطانية بفرضية أنهبالرفض"فريوز خان"قوبل مشروع 

تعرتضه، ورأوا ضرورة دراسة موضوع االحتاد العريب دراسة شاملة ورأت اليتقابل للتنفيذ نظرا للصعوبات 

إنشاء احتاد عريب لن حيل مشاكل بريطانيا يف املنطقة العربية بل يزيدها تعقيدا القيادات الربيطانية أن 

بتوحيد معارضة الشعوب العربية ضد السياسة الربيطانية ومن مثة وجب البدء بتسوية املشكلة الفلسطينية 

.39ص ،المرجع السابق ، علي حمافظة):1(

.97ص ، المرجع السابق ،أمحد مجعة:)2(
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ة أن حركة القومية وحتقيق ما أعلنته بريطانيا وفرنسا من استقالل سوريا ولبنان وذكر سفري بريطانيا بالقاهر 

التخلص من الوجود األجنيب ومن مثة فإن قيام أي احتاد عريب سيعرض للخطر العربية تستهدف أساسا 

.للمصاحل اإلسرتاتيجية الربيطانية يف املنطقة

،  وهي )1(25/03/1942يف "مجعية االحتاد العريب"أما على الصعيد العريب فتكونت بالقاهرة 

ورها لتنمية العالقات وتقوية الروابط بني األقطار العربية والسهر على مصاحلها والدفاع مجعية جاء دست

عن حقوقها وتشمل مصر، السودان، العراق سوريا، لبنان، فلسطني، شرق األردن، اململكة العربية 

خمتلف السعودية، اليمن وسائر جزيرة العرب وليبيا، تونس واجلزائر كما تكونت هلذه اجلمعية فروع يف

وظهرت باإلسكندرية "مجعية األنصار"األقطار تلتزم بنفس األهداف، شهدت القاهرة كذلك ظهور 

وأصدرت صحيفتني حتمالن إىل اإلنسان العريب القيم واألهداف العربية والقومية "مجعية الوطن العريب"

.)2(الرامية للتقارب والتوحيد

قدمته لس "االحتاد العريب"رية بإعداد تقرير مطول بعنوان ويف نفس السنة قامت اللجنة الوزا

وقد تعرض التقرير إىل سرد وجهة النظر املؤيدة الختاذ بريطانيا املبادرة يف إنشاء 1942الوزراء يف يناير 

احتاد عريب باعتبار أن ذلك سيكفل أفضل تسوية ممكنة للمشكلة الفلسطينية وبالنظر إىل أن الظروف 

يام بريطانيا بدور فعال لقوة نفوذها السياسي ووجودها العسكري يف املنطقة، غري أن التقرير ربح مهيأة لق

اجلانب السليب املعارض لقيام أي احتاد عريب مشريا إىل أن ذلك مل يكن هدفا ثابتا أو حقيقيا للدول أو 

العربية، فضال عن أي الشعوب العربية وال ينفي اعتباره من بني األهداف األساسية للحركة القومية

مشروع إلنشاء مثل هذا االحتاد سيثري الكثري من املسائل اخلالفية بني العرب واليهود، كما أن تبين 

بريطانيا له  سيثري الكثري من الشكوك حوله وأشار التقرير إىل اخلالفات القائمة بني احلكام العرب 

.فرنسا لقيام الوحدة العربيةوخاصة بني امللك عبد العزيز واهلامشيني وإىل معارضة

.19ص، لسابقالمرجع احممد عمارة):1(

.20ص، فس المرجعن، حممد عمارة):2(
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أشار التقرير إىل أن مصاحل بريطانيا اإلسرتاتيجية يف املنطقة تتمثل يف البرتول وتأمني طرق 

ستمرار بقاء قواعدها العسكرية البحرية والربية مواصالا إىل اهلند وأكد أن تأمني هذه املصاحل يستلزم ا

واجلوية يف املنطقة وذكر التقرير أنه يف ظل منو حركة القومية العربية بقيام احتاد عريب فإن اخلطر احلقيقي 

لربيطانيا وفرنسا واليهود ومن مثة فإنه من األمهية مبكان يكمن يف أن تتخذ هذه احلركة طابع العداء التام 

أي موقف سليب متاما جتاه هذه احلركة وحماولة إظهار التعاطف معها، مع العمل على توجيهها عدم اختاذ

).1(بقدر اإلمكان مبا حيقق مصاحل العرب وال ميس املصاحل الربيطانية 

رأى التقرير الربيطاين أنه يتعذر إجياد أي تسوية للمشكلة الفلسطينية يف إطار احتاد عريب، انتهى 

:إىل توصيات رئيسية تتمثل فيما يليالتقرير

.ال جيب اختاذ مبادرة من جانب بريطانيا إلنشاء احتاد عريب*

.ال جيب فرض أي نوع من االحتاد على العرب*

آمال العرب يف الوحدة حىت ميكن ضمان احتاد حركة القومية العربية مسارا ينبغي إظهار التعاطف مع*

غري متطرف

ضرورة استبعاد األشكال السياسية لالحتاد باعتبارها غري مالئمة عمليا فإنه ينبغي تشجيع أشكال *

.)2(التعاون الثقايف واالقتصادي بني دول املنطقة

.98ص المرجع السابق أمحد مجعة):1(

.42ص المرجع السابق، :علي حمافظة):2(
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:اشتمل التقرير الربيطاين أيضا على ملحق تضمن بعض املشروعات االحتادية استثنت مصر وتشمل*

.مجيع دول املشرق العريب*

.هذا ا ملشروع على دول املشرق العريب ماعدا السعوديةيقتصر*

.صورة سوريا الكربىيشمل سوريا ولبنان وفلسطني وشرق األردن يف *

.)1(يقوم على توسع نطاق التعاون السياسي بني دول املشرق يف إطار معاهدة لألخوة العربية*

يعترب هذا التقرير أدق وأمشل دراسة أجريت للسياسة الربيطانية جتاه املنطقة العربية خالل فرتة 

ملوافقة على ما تضمنه حول تشجيع تعاون أوثق احلرب العلمية الثانية ومن مثة فقد أكد جملس الوزراء با

بني الدول العربية يف جماالت االقتصادية والثقافية وتكمن أمهية هذا التقرير يف أنه حصد أراء الدوائر 

من املعنية يف املنطقة ويعكس يف نفس الوقت اجتاه السياسة الربيطانية يف املنطقة، لكن التقرير أغفل 

تطلعات العرب القومية حنو الوحدة، ألن النضال العريب من أجل االستقالل  جهة أخرى أي إشارة إىل 

كان يهدف إىل الوحدة بني الشعوب العربية منذ بداية احلرب العاملية األوىل مع اإلشارة إىل أن الوعي 

.اجلماهريي الشعيب للوحدة قد تبلور منذ بداية األربعينات خصوصا مع تطور وسائل اإلعالم واالتصال

.142-140ص ، المرجع السابق ، يونان رزق):1(
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ميكن القول إن مرحلة البحث عن الوحدة اتسمت بالسيطرة الربيطانية وشدة التحكم يف املنطقة 

العربية وحاولت بريطانيا بسط نفوذها يف مجيع ااالت واحملافظة على مصاحلها على املدى البعيد 

مجيع اإلجراءات والسبل اليت حتفظ هلا ذلك وهذا من خالل العمل على قيام الدولة وبالتايل استعملت 

.الصهيونية يف فلسطني وعلى صعيد آخر العمل على عدم حتقيق الوحدة العربية بشىت الطرق واألساليب

ضي يف رغم كل املساندة اليت أبدا بريطانيا مع اليهود إال أن الشعوب العربية مل تتوقف عن امل

هدفها املنشود وانتقل العمل بعد هذه املرحلة إىل درجة أعلى حيث بدأت املشاورات اليت متهد الطريق 

.لعمل عريب مشرتك

مرحلة المشاورات:المطلب الثالث

لقد ترسخت قناعة لدى العرب بضرورة وحتمية حتقيق الوحدة العربية خصوصا بعد أن مالت 

يف احلرب العاملية الثانية وبداية تفوقها على دول احملور وهذا ما جعل القادة العرب الكفة لصاحل بريطانيا

يغتنمون الفرصة لتحقيق الوحدة، وهكذا بدأت مرحلة أخرى من مراحل السعي لتحقيق الوحدة العربية 

رب يف ظل إدراك القوى االستعمارية هذا الواقع وسعت إىل استغالله أسوأ استغالل، فحرصت خالل احل

الواليات (وعشية انتهائها على االحتفاظ بسيطرا على املنطقة يف مواجهة اخلطر اجلديد الزاحف إليها 

واحليلولة دون بسط نفوذها عليها ولذلك كان قرارها أن متد سيطرا إىل كل املنطقة ).املتحدة األمريكية

.)1(بوصفها ضمانا ضروريا لتأمني هذه السيطرة

.37، ص 2013اجلزء األول ، الطبعة األوىل ، منشورات احلليب احلقوقية ، لبنان ، موسوعة المنظمات اإلقليمية و القارية ، ،خليل حسن):1(
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اهلالل (ولدراسة هذا املطلب ارتأينا تقسيمه إىل ثالثة فروع، تناولنا يف الفرع األول الكتاب األزرق 

د العريب، وتطرقنا يف الفرع الثالث إىل بدء املشاورات أو ، وخصصنا الفرع الثاين ملشاورات االحتا)اخلصيب

.احملادثات التمهيدية

:مشروع الهالل الخصيب أو الكتاب األزرق:الفرع األول

قبل نشأة جامعة الدول العربية كان السعي حثيثا من أجل إقامة جتمعات إقليمية عربية لكن هذا 

فوس الطاحمني إىل مشروع عريب حمدود، ففكرة التجمعات السعي بقي جمرد حماولة وحلم كامن يف ن

اإلقليمية هلا جذورها التارخيية منذ أواسط القرن العشرين وأبرز هذه األفكار مشروع اهلالل اخلصيب 

)1.(

بعد انتصار احللفاء يف معركة العلمني بدأت الدبلوماسية العراقية يف زيادة وترية النشاط، فرأت أن 

د مالئمة لتحقيق مطلبها يف الوحدة فدعت الكولونيل ستيوارت نيوكومب الذي تباحث مع الفرصة ج

نوري السعيد بشأن الوحدة، لكن األخري رد بالرفض على نتيجة العوائق الفطرية والعرقية والطائفية 

مشروعا 1943وشكل نظام احلكم وسرعان ما حترك نوري السعيد بشأن الوحدة وأصدر يف أكتوبر 

حدة اهلالل اخلصيب الذي أشتهر باسم الكتاب األزرق الذي كان يهدف إىل تكوين وحدة تضم عن و 

:، وتلخصت أهم نقاط املشروع فيما يلي)2(سوريا والعراق واألردن وفلسطني 

إنشاء جامعة عربية تضم العراق وسوريا وأية دولة عربية تؤيد ذلك ـ إنشاء جملس دائم للجامعة *

.الدفاع واخلارجية والعملة واملواصالت واجلمارك ومحاية حقوق األقلياتيتوىل شؤون 

إقامة إدارة ذاتية لليهود يف املناطق اليت يشكلون فيها أكثرية سكانية يف فلسطني *

.منح لبنان وضعا مماثال للوضع الذي كان عليه أواخر العهد العثماين*

، مكتبة )بدون طبعة(لتعاون لدولة الخليج العربية ، آليته و أهدافه المعلنة و عالقته بالمنظمات الدولية ، ، مجلس اعبد املهدي الشريدة):1(
.144، ص1995مدبويل ، القاهرة ، 

.5، ص2012، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية ، دراسة قانونية ، أمحد أبو الوفا):2(
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جولة عربية تتبعها التعبات 1943ضمانا لنجاح هذا املشروع خص نوري السعيد يف ديسمرب 

الدبلوماسية األمريكية بدقة خص بزيارته لبنان قابل خالهلا رئيسها أيوب ثابت وزعماء األحزاب السورية 

ورية عطاء األيويب، حط بعد حيث التقى رئيس اجلمهوصل إىل دمشق15/06/1943واللبنانية، ويف 

ذلك بالقدس مث إىل عمان أين التقى األمري عبد اهللا، والتقى بشخصيات عربية كثرية من خالل زياراته 

.)1(املتعددة

بدأت املباحثات العربية اجلادة يف مصر فكانت األوىل من اجلانب العراقي نوري السعيد واجلانب 

س باشا رئيس الوزراء وأمحد جنيب اهلاليل وزير األشغال العامة وحممد املصري ممثال يف مصطفى النحا

صالح الدين سكرتري عام وعبد املنعم مصطفى مسؤول عصبة األمم واملعاهدات يف وزارة اخلارجية 

وانتهت بإصدار بيان أشار أنه قد 1943عقدت خالهلا ستة اجتماعات من جوان إىل شهر أوت سنة 

طرفني حول مسألة االحتاد العريب والتعاون بني البلدان العربية وأا متت يف جو متت املباحثات بني ال

ودي وأن النحاس باشا سوف يقوم مبتابعة الوضع واستطالع وجهات النظر بالنسبة للبلدان العربية 

طرح األخرى حول املوضوع والرتتيب ملؤمتر عريب عام  ومن هنا يتضح لنا جليا إدراك نوري السعيد ألمهية 

حول املوضوع سيما مشروع االحتاد العريب يف سياق أوضاع ما بعد احلرب العاملية الثانية واألفكار الغربية

منها الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا خبصوص هذا األمر ولذلك بدأ بعرض ما أمساه ثالثة مبادئ 

:تكون أساسا للمناقشة وهي

:المبدأ األول

األمريكية ال تقبل أن يكون ألي دولة حقوق أو امتيازات أو وضع خاص خارج إن الواليات املتحدة

.حدودها وأن ذلك سوف يكون حمل حبث يف مؤمتر دويل بعد انتهاء احلرب

.38ص،1979،دار أبو سالمة للطباعة و النشر ،تونس ،)بدون طبعة(،الجامعة العربية ،كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية ،أمحد الشقريي):1(
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:المبدأ الثاني

أن الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا تعتقد أن على الدول الصغرية التجمع فيما بينها والتعاون معا يف 

الشؤون االقتصادية يف املقام األول مث السياسة دف دغم قدرا على مواجهة العدوان اخلارجي وضمان 

.السالم

:المبدأ الثالث

عد احلرب قيام تنظيم اقتصادي عاملي من أجل الرفاهية العامة واملشاركة يف املورد اخلام أنه من املتوقع ب

.)1(والغىن لكل دول العامل

اتفق كل من نوري السعيد والنحاس على ضرورة أن يكون االحتاد مفتوحا على كل البلدان العربية 

أال يكون ذلك عقبة أمام احتاد أوسع وأنه من املستقلة وأنه ال مانع من تكوين احتاد سوريا الكربى بشرط

الضروري احرتام أوضاع األقليات، واقرتح نوري السعيد أن تكون مصر ضامنا لتلك احلقوق أما بالنسبة 

لفلسطني فقد اقرتح نوري السعيد أن حيصل اليهود على اإلدارة الذاتية يف املناطق اليت يشكلون فيها 

.فتصبح جزء من سوريا الكربىاألغلبية أما املناطق األخرى 

إضافة إىل بريطانيا كانت الواليات املتحدة األمريكية تتابع األوضاع يف املنطقة فقد كانت هناك 

صرحت هذه اهليئات أن 1943نشاطات عديدة من طرف السفارات واملفوضات األمريكية خالل عام 

ء من الناحية الرمسية أو من الناحية الشعبية ووفتا دورها يتمثل يف املتابعة الدقيقة لتطورات املوضوع سوا

03ألحد التقارير الصادرة عن البعثة الدبلوماسية األمريكية يف القاهرة أرسلت البعثة يف فرتة ما بني 

مذكرة وبرقية حول موضوع االحتاد العريب واملفاوضات 46حوايل 1944ويناير 1943يناير 04و

.)2(املتصلة به

.65، ص1989، مركز دراسات الوحدة العربية ، )بدون طبعة (، 1986–1945، أمريكا و الوحدة العربية ى الدين هاللعل):1(

.67ص نفس المرجع،،على الدين هالل):2(
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أصدر فرع األحباث والتحليل التابع ملكتب اخلدمات اإلسرتاتيجية بوزارة اخلارجية األمريكية يف 

، وورد فيه أن قضية االحتاد "مالحظات وتعقيبات تتعلق بالوحدة العربية"ليال بعنوان حت1943سبتمرب 

العريب والوحدة العربية أصبحت القضية السياسية األوىل يف الوطن العريب وأن الواليات املتحدة األمريكية 

والرأي العام يف تتابع املوضوع الرتباطه بوضع اليهود يف فلسطني وأن ذلك جمال اهتمام كل من احلكومة

.الواليات املتحدة األمريكية على السواء

ومن جهة أخرى كانت حتركات وزير الدولة الربيطاين املقيم يف القاهرة كثرية جدا فقد أجرى 

أوضح له فيها أنه يؤيد التعاون االقتصادي 1942حمادثات مع امللك عبد العزيز يف جدة يف سبتمرب 

ة حتت إشراف بريطانيا لكنه يرفض الوحدة السياسية العتبارات سرية وقد جاء الرد بني البلدان العربي

الربيطاين على هذا التحرك العريب بتصريح 

إن احلكومة الربيطانية "والذي جاء فيه 1943الربيطاين يف فيفري ألقاه يف جملس العلومإيدن الذي 

قيق وحدم االقتصادية والثقافية والسياسية وال تنظر بعني العطف إىل كل حركة بني العرب ترمي إىل حت

خيفى أن املبادرة ألي مشروع جيب أن تأيت من جانب العرب وأنه حلد اآلن مل يقدم بعد أي مشروع 

.)1(حيظى مبوافقة اجلميع

وعلى الصعيد العريب، ويف سوريا بالذات قدمت مجعية من احملاربني القدماء مذكرة سياسية يف 

املسألة السورية بوجه خاص واملسالة العربية بوجه عام إىل األمري عبد اهللا على شكل مشروعني يف حل

الدولة السورية ـ الوحدة ـ (فتضمن املشروع األول عدة نقاط أمهها مشروع الوحدة السورية 1943مارس 

االحتاد العريب فإنه بدأ ، إلغاء وعد بلفور لعدم موافقة العرب عليه وخبصوص إنشاء )2()االحتاد العريب

حبيث ال )اهلالل اخلصيب(بتأسيس الدولة السورية ويكون تعاهدي مؤلف من الدولتني السورية والعراقية 

مينع دخول الدولة العربية يف هذا االحتاد واالنضمام إليه على أن تكون رئاسته دورية، أما املشروع الثاين 

.وقيام احتاد عريب تعاهدي، وتكون فلسطني طرفا فيهمشروع عملي يف تأسيس دولة سوريا احتادية

.44ص ،المرجع السابق،على الدين هالل):1(

.108ص المرجع السابق، ،يوسف خوري:)2(
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:مشاورات االتحاد العربي:الفرع الثاني

ة العربية من قبيل انقضاء احلرب العاملية الثانية، وبعد ترجيح الكفة لصاحل احللفاء حتركت الدبلوماسي

جهة بني الدول العربية والدول احللفاء حيث أنه ومع احلصول على املوافقة الربيطانية استهل العراقيون 

إىل خمتلف الدول العربية، حيث أن الوثائق الربيطانية 1943مبادرم بعدة جوالت ابتدأت من مارس 

ة وبغداد قد أسهمت يف تعزيز الوعي القومي رأت بأن املبادرة العراقية واالتصاالت اليت جرت بني القاهر 

العريب بضرورة الوحدة العربية وبضرورة اإلسراع يف إنشاء االحتاد العريب خاصة بني السعودية واألردن 

.)1(واليمن فضال عن سوريا ولبنان

كانت جمموعة من ردود األفعال الغربية و اإلسرائيلية خاصة ما يتعلق بتحركات النحاس باشا فقد 

رصدت السفارة األمريكية يف القاهرة جمموعة من التقارير تضمنت نصوصا حملاضر االجتماعات السابقة 

اليت متت بني النحاس والوفود 

العربية اليت قدمت إىل القاهرة ملناقشة فكرة االحتاد العريب، والحظت السفارة األمريكية أن النوري السعيد  
كانت له

اد العريب لكن الشيخ يوسف ياسني السكرتري اخلاص للملك عبد العزيز قدم تصوراته احملدودة حول االحت

:إىل القاهرة لتحقيق هدفني رئيسيني ومها

.161ص ، لسابقالمرجع اخورييونان لبيب رزق ):1(
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إعطاء االنطباع باهتمام امللك عبد العزيز مبوضوع االحتاد العريب واحلفاظ على صورته كقائد عريب •

.يف األمور العربية يشارك

).1(تعطيل املشروع خشية قيام تكتل عريب بقيادة هامشية•

المحادثات التمهيدية:الفرع الثالث

لقد سجلت اجلهود الوحدوية العربية قفزة معتربة وهذا بعد انتقاهلا من مرحلة إىل أخرى، فكانت 

أت جتمع إرادات الدول العربية ومت من خالهلا مرحلة املشاورات إحدى مالمح جناح هذه اجلهود ألا بد

.نقاش ما جيب أن يكون على الساحة العربية

بدأت املباحثات حول الوحدة العربية بني نوري السعيد والنحاس باشا بعد أن اختار هذا األخري 

يعرضه من أراد نوري السعيد ملا كان يعلمه من مساعي الرئيس العراقي يف الوحدة العربية وما ميكن أن

تساعد على جالء موقف بعض الدول العربية وكان النحاس قد اختار يف خطابه يف جملس الشيوخ أنه 

وجه الدعوة لنوري السعيد بواسطة حسني العسكري، بادر النحاس بتوجيه الدعوات إىل احلكومات 

القاهرة الوفد العراقي برئاسة نوري العربية لعقد املشاورات الثنائية وكان أول الوفود العربية اليت وصلت إىل

يف املسئولنيالذي كان قد زار سوريا ولبنان وشرقي األردن وتشاور مع 1943السعيد يف اية جويلية 

"هذه األقطار حول تصورهم للوحدة العربية وأكمل نتائج مشاوراته بالتصريح التايل إن الناس يف لبنان :

كرة التعاون بني الدول العربية إىل حد حمدود وفريق يناصر فكرة انقسموا إىل فريقني، فريق يناصر ف

الوحدة الكاملة، أما أراء األمري عبد اهللا، أمري شرقي األردن فواضحة كل الوضوح إذ يناصر فكرة الوحدة 

.)2(السورية ويراها عامال أساسيا يف بناء الوحدة العربية

.69ص ، المرجع السابق، علي الدين هالل):1(

.62، ص2000، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بريوت )ة عبدون طب(أبحاث في تاريخ العرب المعاصرة، علي حمافظة،):2(
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ويف القاهرة وقبل بدء احملادثات الرمسية، حتدث نوري السعيد بصفة شخصية مع املستشار الشرقي 

اهلالل اخلصيب مبينا له أنه سيكون منطلق للسفارة الربيطانية وعرض عليه مشروع توحيد ألقطار

مباحثاته مع النحاس لكن املستشار أحل على عدم حتدي ابن سعود بقرارات بدون علم سابق ا، 

واجتمع نوري إىل نائب وزير الدولة الربيطاين يف القاهرة فنصح نوري بعدم التهور وضرورة أخذ موافقة 

.)1(الدول العربية على اخلطوات الوحدوية

لقد لعبت بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية دورا فعاال يف التوجيه واملوافقة على نتائج املشاورات 

.املختلفة اليت جرت وكانت أهم املشاورات

)1943أوت 06يوليو إلى غاية 31(:المشاورات العراقية ـ المصرية:أوالً 

سارع نوري السعيد رئيس الوفد العراقي إىل استبعاد نتيجة للتنسيق السياسي العراقي الربيطاين، 

:فكرة احتاد البالد العربية يف إطار حكومة مركزية واقرتح أن يتم التعاون العريب بإحدى الطريقتني

ـ تكوين احتاد له مجعية عامة متثل الدول األعضاء فيها بنسبة عدد سكاا وجلنة تنفيذية مسؤولة أمام أ 

.توىل معاجلة الشؤون السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعيةاجلمعية العامة، ت

ـ تكوين احتاد تكون قراراته ملزمة ملن يقبل ا من الدول األعضاء وتتساوى الدول األعضاء فيه عدد ب

.)2(املندوبني الذين ميثلوا

.90، ص1979، املؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بريوت ، )بعةبدون ط(،، العراق و قضايا الشرق العربي القومية ممدوح الروسان):1(

.40ص، المرجع السابق،خليل حسني.د:)2(
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)1943سبتمبر 2أوت إلى غاية 28(:المشاورات المصرية األردنية:ثانياً 

ناولت رأس الوفد األردين توفيق أبو اهلدى رئيس الوزراء ومصطفى النحاس عن اجلانب املصري وتت

املشاورات حبث مشروع وحدة سورية الكربى وموضوع الوحدة العربية وحاول أبو اهلدى أن يبني للنحاس 

موافقة بريطانيا على املشروع، أما يف جمال التعاون العريب، فقد وافق الرئيس األردين على مقرتحات نوري 

).1(.السعيد يف هذا الصدد

)1943نوفمبر 03أكتوبر إلى غاية 26(:المشاورات السورية ـ المصرية:ثالثاً 

بدأ النحاس باشا املشاورات مع رئيس الوزراء السوري سعد اهللا اجلابري بعرض مشروع وحدة 

سوريا الكربى وتناول العقبات اليت تعرتض حتقيقه مث انتقل إىل موضوع الوحدة العربية مستبعداً مشروعي 

ا الباب مفتوحا للبحث عن صيغة للتعاون العريب وآلياته تقبل ما سوريا الكربى واهلالل اخلصيب تارك

مجيع الدول األعضاء ورحب رئيس الوفد السوري بالتعاون العريب يف امليادين السياسية والثقافية 

.اململكة العربية السعودية واليمنواالقتصادية واالجتماعية بني مصر والشام والعراق و 

)1943نوفمبر26(:ة ـ المصريةالمشاورات السعودي:رابعا

دارت املشاورات بني الشيخ يوسف ياسني ومصطفى النحاس استغرقت مخس جلسات اتسم 

فيها املوقف السعودي بالتحفظ واحلذر وعدم الوضوح وعارض اجلانب السعودي مشروعي سوريا الكربى 

ون السياسي بني الدول العربية أما واهلالل اخلصيب وأعرب عن رغبته يف تأجيل البحث يف موضوع التعا

.التعاون يف امليادين االقتصادية والثقافية، فأبدى عدم معارضة بالده له

.65ص، المرجع السابق ، علي حمافظة:)1(
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)1944يناير (:المشاورات اللبنانية ـ المصرية:خامساً 

رياض الصلح، رئيس الوزراء حدد وفد لبنان موقفه من مشاوراته مع النحاس ببيان مكتوب قدمه

ضعف املؤثرات األجنبية اليت كانت :وتضمن البيان ثالثة عوامل وراء رغبة لبنان يف التعاون العريب وهي

تسيطر عليه يف عهد االنتداب، تفهم الدول العربية ملوقفه املتحفظ من الوحدة العربية واعرتافها بكيانه 

.)1(رورات التعاون مع األقطار العربية ااورةاملستقل وحدوده احلالية وتفهم لبنان لض

تباحث وفد اليمن مع النحاس حول موضوع الوحدة العربية أسفر عن هذه 1944يف فيفري 

املباحثات ترحيب اليمن بفكرة التعاون الثقايف واالقتصادي بني الدول العربية على أن حتتفظ كل دولة 

التعاون مبنيا على قاعدة تساوي كل الدول يف احلقوق واملصاحل بكامل سيادا وحقوقها ويكون هذا 

.)2(املتبادلة

:ميكن القول إن هذه املشاورات متخض عنها ثالثة اجتاهات رئيسية هي

:االتجاه األول

دعا إىل وحدة سوريا الكربى بزعامة األمري عبد اهللا بن احلسني وبدعم من نوري السعيد الذي رأى يف 

.حنو وحدة اهلالل اخلصيبالوحدة خطوة

:االتجاه الثاني

.دعا إىل قيام دولة موحدة تشمل أقطار اهلالل اخلصيب بزعامة العراق

.65ص المرجع السابق، علي حمافظة،):1(

.73، ص المرجع السابقأمحد الشقريي ، :)2(
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:االتجاه الثالث

من والسعودية باإلضافة إىل أقطار اهلالل دعا إىل احتاد أمشل وأكرب حبيث حيتوي كل من مصر والي

فريق يدعو إىل احتاد فدرايل أو كونفدرايل :اخلصيب واختلف أصحاب هذا االجتاه واقتسموا إىل فريقني

بني هذه الدول أو نوع من االحتاد له سلطة عليا تفرض إرادا على الدول األعضاء وفريق آخر يرمي إىل 

العربية وتدعم التعاون بينها يف خمتلف امليادين شريطة أن حتافظ كل دولة إجياد صيغة احتادية جتمع الدول

.)1(على استقالهلا وسيادا

من 1944بعد انتهاء مرحلة املشاورات التمهيدية، طلبت وزارة اخلارجية األمريكية ويف مطلع عام 

1944لعربية، ويف جوان بعثتها الدبلوماسية يف العواصم العربية إجراء تقومي جلهود حركة الوحدة ا

أرسلت السفارة األمريكية تقريرها عن 

، أشار هذا التقرير يف بدايته 1943تطور فكرة الوحدة العربية واجلهود اليت بذلت لتحقيقها خالل عام 

لردع الدعاية النازية اليت كانت تتهم بريطانيا بالسيطرة 1943أنتوين إيدن يف فيفري إىل تصريح

.ى البالد العربيةاالستعمارية عل

أوصت السفارة األمريكية بضرورة متابعة املوضوع ومجع املعلومات عن مفاوضات العراق مع 

سوريا ولبنان وتطور الوضع يف مشال إفريقيا وفلسطني ونشاط اهليئات غري الرمسية مثل نادي االحتاد 

.42صالمرجع السابق، خليل حسني،.د):1(
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رأسه فؤاد أباظة باشا، أشار التقرير األمريكي أيضا إىل وجود اختالفات كبرية حول مفهوم العريب الذي ي

.االحتاد املزمع قيامه وإىل غياب الشكل الدستوري أو التنظيمي للهدف املراد حتقيقه

وإىل اختالفات وجهات نظر احلكومات العربية حول طبيعة االحتاد العريب واال الوحيد الذي 

ظى باتفاق عام هو اال الثقايف كما طرح التقرير تساؤال حول ما حيدث بشأن الوحدة العربية من حي

مشاورات حول بداية اليقظة العربية أم أنه جمرد حترك مؤقت لبعض احلكومات وأكد التقرير على أن 

ضد الشعب العراقي يبدي حركة قومية وعربية أكثر من اآلخرين يتضح ذلك من خالل ثوراته 

.)1(بريطانيا

:مرحلة قيام جامعة الدول العربية:الرابعالمطلب

1944بعد اجلهود املضنية اليت قام ا القادة العرب سابقا وانتهاء املشاورات العربية مع بداية عام 

كانت احلرب العاملية الثانية على وشك االنتهاء بانتصار احللفاء الذين سيطرت جيوشهم على كامل 

طن العريب، وبعد هزمية قوات احملور يف املغرب العريب سعى احللفاء إلعادة اقتسام العامل يف مؤمترات الو 

طهران والدار البيضاء ومالطا وكانت الصبغة الدولية املقبولة لتغطية مناطق النفوذ أن تنشأ منظمات 

امليني وكان الرأي العام العريب إقليمية حتت مظلة األمم املتحدة وتتعاون معها يف حفظ السالم واألمن الع

.بأحزابه وصحفه ومنظماته يضغط يف اجتاه قيام وحدة عربية مستقلة وحقيقية

شهدت هذه املرحلة تطورات مهمة توجت بقيام اجلامعة العربية كأبرز حدث شهده العرب 

طفى النحاس مع وفود وتبوأت مصر مقاما خاصا يف نفوس العرب بعد املشاورات األولية اليت أجراها مص

.الدول العربية

.72-71، صالمرجع السابق،، أمريكا و الوحدة العربيةعلى الدين هالل):1(
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ولدراسة هذا املطلب ارتأينا تقسيمه إىل فرعني، تطرقنا إىل احملادثات اللجنة التحضريية يف الفرع األول 

.يف الفرع الثاينوتناولنا املؤمتر العريب وميالد جامعة الدول العربية

:محادثات اللجنة التحضيرية وبروتوكول اإلسكندرية:الفرع األول

ويف تلك األجواء رأت بريطانيا أن خري وسيلة 1944انتهت املشاورات العربية مع بداية عام 

ذلك منظمة إقليمية حتت شعار الوحدة العربية و إنشاءللتعامل مع الدول العربية هي أن حتملهم على 

خدمة السياسة الغربية عامة وبريطانيا العربية يفبقصد أن تكون الوحدة العربية يف ظل املنظمة اإلقليمية 

خاصة وقد رأت بريطانيا يف طريق التجربة فوائد هذا التنظيم وذلك ألن بريطانيا قد أنشأت يف أوائل 

الذي كان الغرض منه تشجيع "مركز متوين الشرق األوسط "مراحل احلرب تنظيما اقتصاديا أمسته 

وبذلك تكون موارد األقطاب يف خدمة اهود العريب الربيطاين من هذا املنطلق ،)1(اإلنتاج العريب 

.سعى الربيطانيون من أجل بيع فكرة منظمة إقليمية يف األمة العربية تكون شاملة لدول الوحدة

حاس الدعوة إىل احلكومات العربية اليت يف تلك األجواء وجه رئيس وزراء مصر مصطفى الن

شاركت يف املشاورات التمهيدية إلرسال مندوبيها لالشرتاك يف اللجنة التحضريية للمؤمتر العريب العام اليت 

.ستتوىل صياغة املشروعات لتحقيق الوحدة العربية

 عن مصر باإلسكندرية حضرها مندوبني1944سبتمرب 25اجتمعت اللجنة التحضريية يف 

وسوريا ولبنان وشرق األردن واليمن والسعودية والعراق وعن عرب فلسطني وعقدت مثاين جلسات غاب 

، واستبعدت فكرة )2(مندوب السعودية عن احلضور يف االجتماعني األول والثاين وحضر يف الثالث 

وريا الكربى واهلالل احلكومة املركزية منذ البداية بالنسبة للمجتمعني ونفس الشيء لفكرة مشروعي س

.83-82ص ، المرجع السابق ، أمحد الشقريي:)1(

.94ص المرجع السابق، ،ممدوح الروسان:)2(
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السعيد بتكوين جملس احتاد له سلطة اخلصيب، بعد مناقشات مطولة احنصر النقاش يف اقرتاح نوري 

افق عليها وشرح جنيب اهلاليل من الوفد إال الدول اليت تو قراراتهتنفيذية أو تكوين جملس احتاد ال تنفذ 

الثانية على الصورة األوىل، إن هناك من يفضل الصورة «:املصري الرأي اتني الصيغتني من التعاون فقال

وهؤالء يبنون رأيهم على أن يف الصورة األوىل افتتانا على سيادة الدولة اليت ال تقبل القرارات ألا ترغم 

يها وإن االجتماع منعقد على تكوين هيئة لألمم العربية واخلالف هو هل يكون على اختاذ خطوة ال ترض

رأي هذه اهليئة ملزما أو غري ملزم فإذا اجتمعت مثال سبع دول، مخس منها توافق على رأي والدولتان 

.)1(ما فهل جيب أن تلزم هاتان الدولتان لتنفيذ القرار أم ال األخريان ال تريان هذا الرأي ألنه ضار 

حتقيق وحدة فورية للدول العربية وإنشاء دولة واحدة، إقامة دولة :قدمت ثالثة اقرتاحات وتتمثل يف

، وتدخل مصطفى النحاس فأكد )2(احتادية وإقامة تنظيم دويل مع احلفاظ على استقالل دول األعضاء 

باب نفسها اليت أدت إىل فكرة احتاد عريب له سلطة تنفيذية وقراراته ملزمة أمر يستبعده اجلميع لألس

استبعاد احلكومة املركزية وأنه مل يبق يف األخري إال الرأي الذي يؤيد تكوين احتاد ال تكون قراراته ملزمة إال 

.ملن يقبلها

وتبني من املناقشات أن لدى الوفد املصري مشروعا واضحا ومتكامال عن االحتاد العريب املراد 

تؤلف جامعة الدول العربية من :"اح املكتوب الذي قدمه النحاس والذي جاء فيهإنشائه من خالل االقرت 

الدول العربية املستقلة اليت تقبل االنضمام إليها ويكون هلذه اجلامعة جملس يسمى جملس جامعة الدول 

تربمه هذه العربية ومتثل فيها الدول املشرتكة يف اجلامعة على قدم املساواة وتكون مهمته مراعاة تنفيذ ما 

.66ص ، المرجع السابق، علي الدين هالل):1(

.79، ص1996، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )بدون طبعة (دروس في التنظيم الدولي المعاصر، عمر صدوق،):2(
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الدول فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية للنظر بصفة عامة يف الشؤون البالد العربية 

وتكون قرارات هذا الس ...احلها وتوثيق الصالت بينها وتنسيق خططها السياسية حتقيقا للتعاونومص

ملزمة ملن يقبلها فيما عدا األحوال اليت يقع فيها اخلالف بني دولة عربية وأخرى، ففي هذه األحوال 

.)1(تكون قرارات جملس اجلامعة نافذة ملزمة

معة الدول العربية إىل االقرتاح الذي تقدمت به مصر إىل اللجنة ترجع تسمية املنظمة باسم جا

وكانت هناك عدة اقرتاحات أخرى قدمت إىل اللجنة التحضريية مثل 02/10/1944التحضريية يف 

أما الوفد املصري فقد رأى أن اسم "االحتاد العريب"وآخر عراقي بتسميتها "التحالف العريب"اقرتاح سوري بتسميتها

:أكثر مالئمة للتنظيم العريب ألسباب متعددة منها"ة العربيةاجلامع"

يتفق مع املصطلحات اللغوية والسياسية العربية ألن كلمة اجلامعة تفيد الرأي أو النظام الذي -1

يربط بني األفراد واجلماعات وألا يف الشريعة اإلسالمية تعين مجاعة املؤمنني وقد يقابل 

.االتفاقاصطالح األمة وتفيد كذلك

كما أن هذا االسم يتميز بإزالة الغموض وسوء الفهم املتولدين عن كل اسم -2

فاالسم األول يعين االقتصار على الروابط العارضة األمر الذي ال يتفق مع )االحتاد(و)التحالف(

ط، حقيقة العالقات العربية اليت ترجع إىل عدة قرون فاألمر إذن ال يتعلق بالبحث عن هذه الرواب

.ولكن يتعلق بإنشاء جهاز دائم يرعى هذه الروابط ويدعمها

.67ص ، المرجع السابق، علي حمافظة):1(
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حدثت عدة مناقشات عامة حول الصيغة اليت تالها النحاس ونوقشت صالحيات جملس اجلامعة 

:اط التاليةواتفقت الوفود العربية يف األخري على أن يتضمن ميثاق اجلامعة العربية النق

.االعرتاف بسيادة واستقالل الدول األعضاء حبدودها القائمة فعال-1

.االعرتاف باملساواة التامة بني الدول األعضاء كبريها وصغريها-2

االعرتاف لكل دولة حبق إبرام املعاهدات واالتفاقيات مع غريها من الدول العربية أو غري -3

.ام امليثاقالعربية بشرط أال تتعارض مع أحك

.ليس هناك إلزام واضح إلتباع سياسة خارجية موحدة-4

عدم اللجوء إىل القوة لفض املنازعات واخلالفات اليت قد تنشب بني الدول األعضاء وتشمل -5

.القوة فرض القيود االقتصادية أو حشد اجليوش على احلدود

ى طلبها وقد حتفظت اململكة طة بني الدول األعضاء بناء علاسيقوم جملس اجلامعة بالو -6

.العربية السعودية واليمن على التعاون السياسي بني الدول العربية

انتهى األمر إىل تأليف جلنة فرعية بصيغة تأخذ بعني االعتبار املالحظات اليت أبدا الوفود العربية 

"ى عبارة واحدة هيوقد اعتمدت اللجنة صيغة املشروع املصري ومل تدخل عليه أي تعديالت سو  ال :

وقد اشتمل ،)1(جيوز يف أي من األحوال إتباع سياسة خارجية تضر باجلامعة العربية أو أية دولة منها

.1939البيان على دعوة احلكومة الربيطانية إىل تنفيذها ما جاء يف الكتاب األبيض الربيطاين عام 

من اجلامعة العربية إىل جامعة الدول العربية نقيحهتوأخريا وافق اتمعون على اسم اجلامعة بعد 

وأصدر ممثلو احلكومات العربية الذين حضروا اجتماعات اللجنة التحضريية للمؤمتر العريب العام 

يسجل اتفاقهم "بروتوكول اإلسكندرية"باإلسكندرية يف اية هذه االجتماعات بروتوكوال عرف باسم 

.)2(يةجامعة الدول العرب"على إنشاء 

.68، ص المرجع السابقعلي حمافظة،):1(

596، صالمرجع السابق، علي صادق أبو هيف.د:)2(
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المؤتمر العربي وميالد جامعة الدول العربية:الفرع الثاني

يعد ميثاق اجلامعة العربية عنصرا هاما لكونه يلخص كل التجارب السابقة له فقد كان بروتوكول 

املصدر الرئيسي له بعد توقيع بروتوكول اإلسكندرية عقدت لقاءات بني 1944ية أكتوبر اإلسكندر 

خمتلف القادة العرب خاصة بني حمور القاهرة ـ دمشق ـ الرياض واملالحظ هو أن السعودية واليمن قد 

دية يف تأخرتا عن التوقيع على الربوتوكول بسبب التحفظ الذي أبداه املندوبني لكن متت موافقة السعو 

، وقد مت بعد ذلك االتفاق على صيغة 05/02/1945كما وقعت عليه اليمن يف 1945جانفي 

الربوتوكول اإلسكندرية وتوقيعه وإعالنه للرأي العام العريب كما استأنفت االتصاالت مع احلكومات 

عدة تغريات أثناء العربية لعقد اللجنة الفرعية اليت عهد إليها بوضع مشروع ميثاق اجلامعة العربية حدثت

، وهذا )*(هذه الفرتة فقد سجل تغري على مستوى احلكومات اليت شاركت يف مشاورات الوحدة العربية 

نتيجة لضغوطات الرأي العام العريب الذي مل يكن راضيا عما انتهى إليه األمر يف نصوص بروتوكول 

التغري مل يؤثر على مساعي الدول إلنشاء اإلسكندرية وهذا نتيجة قوة الرأي العام العريب أنداك لكن هذا 

جامعة الدول العربية وقد متيزت تلك املرحلة بالعمل املتواصل وزيادة عدد االجتماعات فعقدت ستة 

.1945مارس 03فيفري إىل غاية 14عشر اجتماعا من 

امعة الدول خالل فرتة االجتماعات اليت عقدت بالقاهرة قدم الوفد العراقي مشروع مليثاق جو

العربية، وقام الوفد اللبناين بتقدمي مشروعه اخلاص، وقدم الطرف السعودي بعض املقرتحات املكملة 

هلذين املشروعني لكن الوفد املصري 

كان حريصا جدًا على أال خيرج ميثاق اجلامعة عن املبادئ اليت تضمنها بروتوكول اإلسكندرية، ويف 

اجتمعت اللجنة التحضريية يف قصر 1945من شهر مارس اجللسات ويف السابع عشرخضم هذه

الزعفران بالقاهرة إلقرار

.

حل أمحد ماهر حمل مصطفى النحاس يف مصر ، و جاء نوري السعيد حمل محدي الباجي يف العراق ، و عبد :من بني هذه التغريات احلكومية :(*)
. الرفاعي حمل توفيق أبو اهلدى يف شرقي األردن ، وحل سعد اهللا اجلابري حمل السيد فارس اخلوري بسوريااحلميد رامي حمل رياض الصلح يف لبنان و حل مسري

ميثاق اجلامعة العربية يف صيغته النهائية فأقرته بعد يومني بعد ذلك وقع مندوبو الدول العربية امليثاق باستثناء مندويب
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أشهر وبعد عام من ذلك متكنت الدول العربية من السعودية واليمن لكن اكتمل توقيعهما بعد ذلك ب

التصديق عليه وإيداعه لدى األمانة العامة للجامعة العربية  وأصبح امليثاق نافذ املفعول منذ 

11/05/1945.)1(

جاء امليثاق نتيجة اقرتاحات ومالحظات مجيع أعضاء الوفود العربية املشرتكة يف االجتماعات 

د تألف ميثاق ماعات اللجنة الفرعية السياسية أو اللجنة التحضريية العامة وقالتحضريية سواء اجت

وعشرين مادة وثالثة مالحق خاصة امللحق األول خاص بفلسطني وامللحق الثاين خاص اجلامعة من 

بالتعاون مع البالد العربية غري املشرتكة يف جملس اجلامعة أما امللحق الثالث فهو خاص بتعيني أول أمني 

.)2(ام للجامعة وهو عبد الرمحن عزام الوزير املفوض بوزارة اخلارجية املصرية ملدة سنتنيع

ظهرت عدة تعليقات بشأن امليثاق ولعل أمهها من رأى أن امليثاق هو عبارة عن إقرار للتجزئة 

وجود نقص يف الراهنة يف العامل العريب وتأكيد النزاعات الشخصية يف الفئات احلاكمة وهو يربهن على 

)3(.وضوح الفكرة العربية ومتكنها من نفوس الرجال الرمسيني وإزاحتهم عن الوحدة العربية

إرضاء طموح اجلماهري العربية وتطلعام إىل :لقد كان امليثاق يهدف إىل حتقيق هدفني رئيسني ومها

قيام الوحدة العربية هدف أمسى الوحدة العربية كما كان يهدف كذلك إىل إرضاء بريطانيا اليت رأت يف

:يف خدمة مصاحلها ومتثلت أهدافها يف

خدمة أهدافها وضمان مصاحلها يف املنطقة العربية والتصدي للنفوذ األمريكي والروسي والفرنسي يف /1

.املنطقة

طها التنصل من القضية الفلسطينية وحتميل الدول العربية جمتمعة مسؤولية تبين حل للقضية وتوري/2

.فيها

.06،ص2012، الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية عربية،دراسة قانونيةالوفا ، أبوامحد ):1(

.52، صالمرجع السابقخليل حسني، :)2(

.100، صالمرجع السابق ممدوح الروسان ،:)3(
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.قة دد مصاحلهاجتنب قيام ثورات شعبية يف املنط/3

أن تكون اجلامعة بالصورة اليت ظهرت فيها أداة إلحباط أي عمل عريب موحد خيدم املصاحل العربية /4

.)1(من ناحية أو يهدد املصاحل الربيطانية من ناحية أخرى

وكان عدد الدول املؤسسة سبعة دول مستقلة 1945مارس 22تأسست اجلامعة العربية يف 

صر، العراق، السعودية، لبنان، اليمن واألردن وقد أصبحت تضم اليوم اثنان وعشرون دولة عربية م:وهي

بادرت باالنضمام بعد حصوهلا على استقالهلا وبالتايل شكلت اموعة العربية اليت متثل تطلعات وأمال 

.الشعوب العربية

حض الصدفة وال لإلرادة اخلالصة وجدير بالذكر أن قيام جامعة الدول العربية مل يكن مب

لالحتالل وإمنا كان نتيجة تداخل وتفاعل عوامل عديدة ابتداء من نشاط احلركات العربية وحركة 

القومية العربية مث تبلور الوعي القومي العريب وضغط اجلماهري العربية على احلكام كما كان من جهة 

أرادت التحكم والسيطرة على املنطقة يف عامل ما بعد أخرى نتيجة ملخططات بريطانيا يف املنطقة واليت 

.احلرب العاملية الثانية بنمط استعماري جديد

.103:، جريدة الصباح ، العدد أسرار النشأة و التكوين:جامعة الدول العربية امحد السائح ،):1(
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الهيكل التنظيمي والمؤسساتي لجامعة الدول العربية:المبحث الثاني

تتكون جامعة الدول العربية كسائر املنظمات الدولية العاملية واإلقليمية من عدد من األجهزة 

والفروع الرئيسية الالزمة حلسن سري العمل فيها وحتقيق األغراض واألهداف اليت أنشئت من أجلها، 

زة أخرى أنشأا وتتكون اجلامعة من ثالثة فروع رئيسية أنشئت مبقتضى نصوص امليثاق كما مثة أجه

باإلضافة إىل نوع ثالث من األجهزة الثانوية 1950معاهدة الدفاع العريب املشرتك اليت أبرمت يف عام 

.اليت مت إنشاؤها مبقتضى قرارات من جملس اجلامعة العربية

أن ـ تتقاسم املهام واملسؤوليات داخل جامعة الدول العربية عدد من اهليئات واألجهزة شأا يف ذلك ش

:مجيع املنظمات الدولية األخرى وهي كالتايل

.مجلس الجامعة العربية*

.األمانة العامة*

.اللجان النوعية*

.مجلس الدفاع المشترك*

.المجلس االقتصادي واالجتماعي*

.المنظمات المتخصصة*

ة ودور كل جهاز يف ملعرفة ماهية اجلامعة العربية وكيفية أداء مهامها، جيب علينا معرفة ماهية ووظيف

أداء الوظائف اخلاصة به وعلى هذا األساس مت تقسيم هذا املبحث إىل أربع مطالب تناولنا يف األول 

لعامة، وخصصنا املطلب الثالث للجان اجملس جامعة الدول العربية وتطرقنا يف املطلب الثاين لألمانة 

ك وخلصنا يف املطلب اخلامس للمجلس الفنية الدائمة وجاء يف املطلب الرابع جملس الدفاع املشرت 

.االقتصادي واالجتماعي
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مجلس جامعة الدول العربية:المطلب األول

من ،)1(هو أداة اجلامعة األوىل وأعلى سلطة يف جامعة الدول العربية وطبقًا للمادة الثالثة

ميثاق اجلامعة العربية يتألف من ممثلي الدول املشرتكة يف ميثاق اجلامعة العربية، وينعقد مرتني يف السنة 

انعقادًا عاديا يف كل من شهر مارس وسبتمرب كما ينعقد بصفة غري عادية كلما دعت احلاجة إىل ذلك 

، ويكون لكل دولة صوت )2(اق بناء على طلب دولتني من أعضائه طبقا للمادة احلادية عشر من امليث

واحد مهما يكن عدد ممثليها ومل يبني امليثاق مستوى التمثيل يف الس وحدث كثريا أن انعقد على 

املدرجة على جدول وزراء اخلارجية أو الداخلية أو غريهم، وذلك حسب املواضيع(مستوى الوزراء 

، فكافة الدول ممثلة يف الس على قدم )3(وعضوية جملس اجلامعة تقوم على مبدأ املساواة)األعمال 

لس هو اهليئة العامة اليت يشرتك فيها مجيع املساواة وال يكون لكل منها سوى صوت واحد كما أن ا

.الدول األعضاء يف اجلامعة أما الباقي فهي أجهزة مهمتها  مساعدة الس يف أداء مهامه

والنظام املتبع يف تشكيل الس يتفق مع ما هو سار يف املنظمات الدولية حيث تضم هذه 

تتمتع سائر الدول األعضاء يف اجلامعة حبق التمثيل وحق األجهزة سائر الدول األعضاء يف املنظمة كما

بسبب 1945التصويت وجبانب األعضاء هناك متثيل الشعب الفلسطيين يف جملس اجلامعة منذ سنة 

الظروف اخلاصة بفلسطني ولكن ال يتمتع ممثل فلسطني حبق التصويت على قرارات جملس اجلامعة 

لة الفلسطينية ويتم اختيار ممثلي فلسطني بقرار من جملس اجلامعة باستثناء القرارات اليت تتعلق باملشك

تتوىل هذا التمثيل منظمة التحرير الفلسطينية اليت تعترب اجلهة الرمسية املمثلة 1964العربية ومنذ سنة 

للشعب الفلسطيين حيث أا هي اليت تعني ممثليها لدى جملس اجلامعة، ويعتمد الس أوراق 

)4(.متثيلهم

.01يف امللحق رقم من ميثاق جامعة الدول العربية )03(أنظر املادة ):1(

.01يف امللحق رقم من ميثاق جامعة الدول العربية )11(أنظر املادة :)2(

.215، ص2004، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، )بدون طبعة (، التنظيم الدولي ، حسن نافعة:)3(

.132، ص 1974، دار الفكر العريب ، مصر ، )بدون طبعة (، المنظمات اإلقليمية و المتخصصة ، عبد العزيز سرحان:)4(
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وتتلخص اختصاصاته وفقا للميثاق بالقيام بكل ما من شأنه حتقيق أغراض اجلامعة واحرتام وتنفيذ 

عاون بني الدول العربية واهليئات الدولية املعنية حبفظ ما تربمه الدول املشرتكة فيها من اتفاقيات وتعزيز الت

السلم واألمن الدوليني وتنظيم العالقات االقتصادية واالجتماعية بني الدول طبقا للمادة الثالثة من 

.امليثاق

وفض املنازعات احملتمل نشوا بني الدول العربية عن طريق الوساطة أو التحكيم طبقا للمادة 

، زيادة على اختصاص الس يف تعيني األمني العام للجامعة العربية طبقا للمادة )1(من امليثاقاخلامسة

الثانية عشر واملوافقة على ميزانية اجلامعة وحتديد نصيب كل عضو يف النفقات طبقا للمادة الثالثة عشر 

وضع النظام الداخلي للمجلس واللجان الدائمة واألمانة العامة للجامعة طبقا للمادة السادسة عشر و 

وهو الذي يتخذ التدابري الضرورية لدفع العدوان الذي يقع على أحد األعضاء ويقوم حبفظ األمن والسلم 

.بواسطة التعاون بني خمتلف الدول األعضاء مبختلف صوره طبقا للمادة السادسة

من أعضائه حسب املادة )2/3(يتم تعيني األمني العام بقرار يصدر من جملس اجلامعة بأغلبية ثلثي 

الثانية عشر من امليثاق، وملدة مخس سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة الثانية من النظام الداخلي لألمانة 

ملتصرف بامسها ال ميثل الدولة اليت ينتمي العامة واألمني العام باعتباره أكرب موظف يف اجلامعة وممثلها وا

إليها وال أية دولة أخرى وال يتلقى التعليمات من أية دولة، وهو ما يتضمنه القسم الذي يؤديه األمني 

.العام عند توليه ملنصبه وهو ما أكدته املادة الثالثة من الئحة شؤون موظفي اجلامعة

األمناء العامني ويالحظ أن معظم أمناء اجلامعة العربية قد شهدت اجلامعة العربية تعاقب العديد من ل

:مصريو اجلنسية ويف هذا الشأن ظهر اجتاهني

:االتجاه األول

يرى أن اجلامعة العربية منظمة إقليمية جيب أن يتداول فيها منصب األمني العام بني الدول األعضاء 

اجلامعة مل حيصر املنصب يف دولة معينة وأنه حتقيقا ملبدأ املساواة بني الدول األعضاء سيما وأن ميثاق

.من الواجب تداول منصب األمني العام فيما بينها

.01يف امللحق رقم من ميثاق جامعة الدول العربية )05(أنظر املادة :)1(
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:االتجاه الثاني

يرى أن اجلامعة العربية دف إىل حتقيق أغراض قومية األمر الذي يلقى أعباء وواجبات خاصة على أكرب 

جتميع قوى هذه الدول وأنه بسبب هذا الدول األعضاء ا وهي مصر اليت جيب عليها القيام بعملية 

املركز اخلاص ملصر وما يتوافر لديها من إمكانيات فإن تكوينها يقتضي اختيار األمني العام من بني 

.)1(رعاياها

أما خبصوص اختصاصات األمني العام، فإن ميثاق اجلامعة مل ينص على اختصاصات حمددة له عكس 

الوضع بالنسبة لألمني العام لألمم املتحدة لكن له اختصاصات متنوعة باعتباره يشغل قمة اجلهاز 

هو اإلداري للجامعة ونذكر منها أن األمني العام للجامعة

وبالنسبة لعملية اختاذ القرارات فإنه يف حالة ،)2(الذي حيدد التاريخ الذي تبدأ فيه الدورات العادية

ة بدفع االعتداء والفصل من اجلامعة فإنه يشرتط اإلمجاع وال يدخل يف حساب األصوات القرارات اخلاص

رأي الدولة املعتدية أو املراد فصلها طبقا للمادتني السادسة والثامنة عشر من امليثاق ويف حالة القرارات 

تني الثانية عشر والتاسعة طبقا للمادالثلثنياخلاصة بتعيني األمني العام وتعديل امليثاق فإنه يشرتط أغلبية 

عشر أما يف حالة القرارات اخلاصة بالتحكم والتوسط حلل املنازعات وأيضا يف حاالت فض أدوار 

االنعقاد وحاالت شؤون املوظفني وإقرار امليزانية ووضع نظام داخلي للمجلس ولألمانة العامة فإنه يكتفي 

سادسة عشر وفيما عدا ذلك فإن ما يقرره الس باألغلبية العادية وذلك طبقا للمادتني اخلامسة وال

)3(.باإلمجاع يلزم مجيع الدول وما يقرره باألغلبية يكون ملزما ملن يقبله

العاشرة ، جانفي كلية الشرطة ، العدد األول ، ديب ، السنة، النظام القانوني لجامعة الدول العربية ، مجلة األمن و القانون ، حيي حلمي رجب):1(

.209، ص2002

، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، )بدون طبعة (، دراسة تاريخية ، 1980-1945، جامعة الدول العربية أمحد فارس عبد املنعم):2(

.20، ص1986

.198، ص1974، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، )بدون طبعة (النظرية العامة ، :، الوجيز في القانون الدولي الغنيميتحممد طلع:)3(
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:األمانة العامة:يالمطلب الثان

تعترب اجلهاز الدائم للجامعة الذي يضمن قيام واستمرار الشخصية الدولية هلا وتعترب هي اهليئة اإلدارية 

الدائمة تضطلع بوظيفة تصريف األمور اإلدارية للجامعة وهي الوسيلة اليت تساعد األمني العام يف أداء 

امة األساسية هي كوا هيئة للخدمات وأداة حتضريية واجباته وعلى الرغم من إحدى مسات األمانة الع

هليئات اجلامعة إال أا ليست مثل األمانات الربملانية يف فرتات عدم انعقاد الربملان ألا تعترب من اهليئة 

التنفيذية للجامعة العربية فهي تعترب وسيلة من وسائل التعبري عن مواقف احلكومات العربية يف بعض 

.واألمانة العامة تعمل باسم اجلامعة وتطبيق سياستها)كرة األمني العام عن السياسة العربيةمذ (املواقف 

تتألف األمانة العامة من األمني العام للجامعة بدرجة سفري وأمناء مساعدين بدرجة وزراء 

.، وجمموعة من املوظفني واملستشارين وفقا للمادة الثانية عشر من امليثاق)1(مفوضني

وتتكون األمانة العامة من عدة إدارات ومكاتب وأقسام متخصصة أنشئت مبوجب قرار جملس اجلامعة 

:وأمهها هي

األمني العاممكتب -1

.مكتب األعضاء املساعدين وعددهم مخسة-2

إدارة السكرتارية ومهمتها التحضري النعقاد جملس اجلامعة واللجنة السياسية وإعداد جدول -3

.وتسجيل حماضر اجللسات وقرارات الساألعمال

.ة باجلامعة وموظفيهااإلدارة املالية واملستخدمني وختتص جبميع الشؤون املالية واإلدارية اخلاص-4

الطبعة السابعة ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، المتخصصة ، التنظيم الدولي ، النظرية و المنظمات العالمية و اإلقليميةجمذوب حممد ،):1(

.369، ص2002
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اإلدارة السياسية، تقوم بدراسة الشؤون السياسية املتعلقة بالبالد العربية ومتابعة الشؤون الدولية -5

.اليت م اجلامعة

إدارة الشؤون االقتصادية مهمتها يئ وتعد األحباث اليت يطلبها عمل الس االقتصادي واللجان -6

.االقتصادية

.نونية وهي إدارة اإلفتاء لكل شؤون األمانة العامةاإلدارة القا-7

إدارة فلسطني وتعىن جبميع الشؤون املتعلقة بالقضية الفلسطينية من الناحيتني السياسية والقانونية -8

.وشؤون الالجئني

.أمانة الشؤون العسكرية-9

.إدارة الشؤون الثقافية-10

.إدارة شؤون البرتول والثروة املعدنية-11

.إدارة الشؤون الصحية-12

.إدارة شؤون املراسيم-13
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اللجان الفنية الدائمة:لثالمطلب الثاـ 

إن جملس اجلامعة باعتباره اهليئة العليا للجامعة فإنه حيتاج إىل هيئات مساعدة تقوم بإعداد 

ة األوىل من النظام ، وحسب املاد)1(الدراسات الفنية املتخصصة فيما حيال إليها من اختصاصات

الداخلي للجان الفنية الدائمة جلامعة الدول العربية فإن هذه اللجان املنشأة استنادا لنص املادة الرابعة من 

ميثاق اجلامعة العربية فإا ختتص بوضع القواعد اخلاصة بالتعاون بني الدول العربية يف شكل مشروعات 

ة ما حييله الس أو األمانة العامة أو إحدى الدول وتعرضها على جملس اجلامعة كما تقوم بدراس

األعضاء إليها من موضوعات تتصل بطبيعة نشاطها وتقدم توصياا بشأا إليه

وقد أجاز امليثاق بقرار من جملس اجلامعة اشرتاك الدول العربية غري األعضاء يف اجلامعة يف عضوية 

، كما أن امللحق اخلاص بالتعاون مع الدول العربية )*(لعربية هذه اللجان إلتاحة الفرصة لكل الدول ا

نظرًا ألن الدول املشرتكة يف اجلامعة ستباشر يف جملسها :"غري املشرتكة يف جملس اجلامعة نص على أنه

ويف جلاا شؤوا يعود خريها وأثرها على العامل العريب كله، ألين أما يف الدول العربية غري املشرتكة يف 

لس ينبغي له أن يرعاها وأن يعمل على حتقيقها فإن الدول املوقعة على ميثاق اجلامعة العربية يعنيها ا

بوجه خاص أن توصي جملس اجلامعة عند النظر يف اشرتاك تلك البالد يف اللجان املشار إليها يف امليثاق 

أحواهلا وتأمني مستقبلها بكل بأن ينصب يف التعاون معها إىل ابعد مدى وبأن يعمل بعد ذلك على صالح

قابلة للتجديد طبقا للمادة ما يئه الوسائل السياسية من أسباب ويعني جملس اجلامعة لكل جلنة رئيسا ملدة سنتني

.اخلامسة من النظام الداخلي للجان

.01:من ميثاق جامعة الدول العربية يف امللحق رقم المادة الرابعةانظر ):1(

و يف اجتماع اللجنة الثقافية و االجتماعية املتفرعة عن 1952يف حلقة الدراسات االجتماعية الثالثة بدمشق عام قبل استقالهلاشاركت الكويت:)*(

.جملس اجلامعة يف اجتماعاا بالقاهرة
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وتعقد اللجان اجتماعات مبقر اجلامعة، ويكون انعقادها صحيحا حبضور أغلبية األعضاء وتصدر 

ا بأغلبية األصوات لكل دواة مندوب واحد أو أكثر يف كل جلنة، كما هلا صوت واحد مهما تعدد قرارا

)1(.ممثلوها

:جلان خاصة بالشؤون التاليةإنشاءوقد نصت املادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية على 

.اللجنة السياسية-1

.اللجنة الثقافية الدائمة-2

.اصالتاللجنة الدائمة للمو -3

.اللجنة االجتماعية الدائمة-4

.اللجنة القانونية الدائمة-5

.جلنة خرباء البرتول العريب-6

.اللجنة العسكرية الدائمة-7

.اللجنة الدائمة لإلعالم العريب-8

.اللجنة الصحية الدائمة-9

.للجنة الدائمة حلقوق اإلنسانا-10

.املاليةاللجنة الدائمة للشؤون اإلدارية و -11

.79،ص1997منشورات اجلامعة املفتوحة،اإلسكندرية،،)بدون طبعة(،التنظيم الدولي عبد السالم صاحل عرفة ،):1(
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)1(.اللجنة الدائمة لألرصاد اجلوية-12

لقد سامهت هذه اللجان يف تفعيل التعاون العريب يف خمتلف ااالت عن طريق املؤمترات اليت 

بإعداد مشروعات اتفاقيات أقرها جملس اجلامعة مثل اتفاقية احتاد الربيد العريب عقدا، كما قامت

، أما فيما يتعلق باختصاص هذه 1950، ومعاهدة الدفاع العريب املشرتك والتعاون االقتصادي 1946

اللجان ختتص بوضع قواعد التعاون بني الدول العربية ومداه وصياغتها يف شكل مشروعات تعرض على 

اجلامعة كما تقوم بدراسة ما حييله الس أو األمانة العامة أو أحدى الدول األعضاء غليها من جملس

.موضوعات تتصل بطبيعة نشاطها وتقدم توصياا بشأا له

خبصوص اجتماعات هذه اللجان تتألف كل جلنة من ممثل أو أكثر لكل دولة عضو، ويراعي ما 

واحد يف أكثر من جلنة واحدة يف آن واحد وتعقد اجتماعاا مبقر األمانة أمكن أال ميثل الدولة ممثل

العامة للجامعة وجيوز هلا مبوافقة األمني العام عقد اجتماعاا يف بلد عريب آخر إذا اقتضت ضرورة العمل 

على ذلك ولكل دولة عضو صوت واحد، وتصدر كل جلنة توصياا بشأن املوضوعات املطروحة عليها 

.لبية احلاضرينبأغ

يف دورته ألـ 3438أما اللجان االستشارية فإن جملس اجلامعة أقر نظامها الداخلي بالقرار رقم 

، والسند القانوين إلنشاء هذه اللجان يرجع إىل نفس املادة الثامنة )2(21/03/1979بتاريخ 65

قر األمانة العامة للجامعة، وتتوىل األمانة عشر من النظام الداخلي لس اجلامعة تعقد اجتماعاا مب

145، ص2004، دار هومة ، اجلزائر ، )بدون طبعة (، الموظف الدولي في نطاق جامعة الدول العربية ، رابح غنيم):1(

.205،صالمرجع السابقحيي حلمي رجب ،):2(
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للجان الدائمة متهيدا لعرضها العامة للمجلس عرض نتائج دراسات اللجان االستشارية وتوصياا على ا

.على الس

مجلس الدفاع المشترك:المطلب الرابع

يعترب من بني األجهزة اليت أنشئت مبقتضى معاهدة الدفاع املشرتك والتعاون االقتصادي وكان 

دة ـــعقذلك بعد انقضاء مخس سنوات على تأسيس جامعة الدول العربية وافق جملس اجلامعة ، جبلسته املن

رتك و التعاون االقتصادي ، اليت وقعت عليها ـــــــــــــمعاهدة الدفاع املشإبرام، على 13/04/1950يف 

االني ، ، لسد أوجه القصور اليت شابت ميثاق اجلامعة يف 1950يونيو 17الدول األعضاء يف 

الدفاعي و االقتصادي ، و قد نصت املادة 

اختصاص جملس اجلامعة ، باختاذ التدابري عند وقوع عدوان أو خشية وقوعه السادسة من امليثاق على 

على إحدى الدول األعضاء ، و لكن امليثاق مل حيدد نوع هذه التدابري و حجمها ، و كيفية تنفيذها ، 

األمر الذي جعل قمع العدوان بعيدا عن التحقيق ، لذلك رأت الدول األعضاء معاجلة هذا القصور و 

تتوىل تنفيذها ما جاء يف املعاهدة من .)1(اهدة الدفاع املشرتك ، و إنشاء هيئات جديدةإبرام مع

.أحكام

، وفقا ملبادئ وقد جاء يف ديباجة املعاهدة ، إن الغاية من وراء إبرامها ، حتقيق الدفاع املشرتك عن كيان الشعوب العربية ، و صيانة األمن و السلم '':)1(

''.الدول العربية ، و ميثاق األمم املتحدة ، و ألهدافها، و تعزيز االستقرار و الطمأنينة ، و توفري أسباب الرفاهية العمران يف بالدهاميثاق جامعة
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يتألف جملس الدفاع املشرتك من وزراء اخلارجية، والدفاع يف الدول املتعاقدة أو من ينوبون عنهم 

وخيتص الس باإلشراف على تنفيذ اجلانب الدفاعي من املعاهدة طبقا للمادة السادسة من املعاهدة

منها اليت تتعلق باختاذ )05(، )04(، )03(، )02(املواد رقم أحكاموعلى وجه اخلصوص تنفيذ 

التدابري الالزمة لرد أي اعتداء يقع على أي دولة عضو، وتوحيد اخلطط الدفاعية والتنسيق بني الدول 

لس حتت إشراف جملس اجلامعة وما يقرره جملس الدفاع املشرتك بأكثرية الثلثني يكون األعضاء ويعمل ا

ملزما لكل الدول املتعاقدة ومرد التزام الدول املتعاقدة بالقرار الصادر من ثلثي األعضاء، صوته فيما 

األمن اجلماعي الدول األعضاء يف جملس اجلامعة عند اختاذ لقرار يتعلق بإمجاعاشرتطه امليثاق من ضرورة 

.والدفاع وهو ما حاولت معاهدة الدفاع املشرتك جتنبه باكتفائها بأغلبية الثلثني

إضافة إىل جملس الدفاع املشرتك هناك اهليئة االستشارية اليت أنشأت مبوجب الربوتوكول اإلضايف 

اجلامعة يف فيفري امللحق مبعاهدة الدفاع املشرتك والتعاون االقتصادي الذي وافق عليه جملس 

، وتضم اهليئة رؤساء أركان حرب جيوش الدول املتعاقدة وختتص باإلشراف على اللجنة )1(1952

العسكرية الدائمة وتوجيهها يف مجيع اختصاصاا لكن هذه األجهزة بقيت ضعيفة حىت اآلن كما أن 

.بعضها مل يشكل أصالً بشكل صحيح أو يعمل بشكل مضطرد

"ادة اخلامسة من معاهدة الدفاع املشرتك على أنهنصت امل تؤلف جلنة عسكرية دائمة من ممثلي :

حرب جيوش الدول املتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع املشرتك ويئة وسائله وأساليبه وحتدد يف أركانهيئة 

منة عناصر التعاون اختصاصات هذه اللجنة الدائمة مبا يف ذلك وضع التقارير الالزمة املتضملحق هذه املعاهدة

.190،ص المرجع السابقعبد السالم صاحل عرفة، :)1(
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املشرتك وترفع هذه اللجنة تقاريرها عما يدخل يف دائرة أعماهلا إىل جملس الدفاع املشرتك، وقد حدد 

:امللحق العسكري للمعاهدة اختصاص اللجنة يف اآليت

وقعة أو أي اعتداء مسلح ميكن أن يقع على إعداد اخلطط العسكرية ملواجهة كل األخطار املت-1

دولة أو أكثر من الدول املتعاقدة أو على قواا وتستند يف إعداد هذه اخلطط على األسس اليت 

.يقررها جملس الدفاع املشرتك

تقدمي املقرتحات لتنظيم قوات الدول املتعاقدة ولتعيني احلد األدىن لقوات كل منها حسبما متليه -2

.احلربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولةاملقتضيات

تقدمي املقرتحات لزيادة كفاية قوات الدول املتعاقدة من حيث تسليحها وتنظيمها وتدريبها -3

.لتتماشى مع أحدث األساليب والتطورات العسكرية، وتنسيق كل ذلك وتوحيده

صناعية والزراعية وغريها وتنسيقها تقدمي املقرتحات الستثمار موارد الدول املتعاقدة الطبيعية، وال-4

.)1(لصاحل اهود احلريب والدفاع املشرتك

.تنظيم تبادل البعثات التدريبية ويئة اخلطط للتمرينات واملناورات ودراسة نتائجها-5

.إعداد املعلومات واإلحصائيات الالزمة عن موارد الدول املتعاقدة وإمكانياا احلربية-6

ت واملساعدات املختلفة اليت ميكن أن يطلب إىل كل من الدول املتعاقدة أن حبث التسهيال-7

.تقدمها وقت احلرب إىل جيوش الدول املتعاقدة العاملة يف أراضيها تنفيذا هلذه املعاهدة

كما نص البند اخلامس من امللحق العسكري ملعاهدة الدفاع املشرتك على إنشاء القيادة العامة 

كة يف امليدان املسماة القيادة العربية املوحدة تكون رئاستها للدولة اليت تكون قواا املشرتكة للقوات املشرت 

يف العمليات أكثر عددًا وعدة من الدول األخرى إال إذا مت اختيار القائد العام على وجه آخر بإمجاع 

على 1964يب األول عام أراء حكومات الدول املتعاقدة وقد وافق جملس اجلامعة يف مؤمتر القمة العر 

.إنشاء القيادة العسكرية املوحدة

.109ص ، المرجع السابق، خليل حسني:)1(
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المجلس االقتصادي واالجتماعي:لمطلب الخامسا

مل تقتصر الغاية من معاهدة الدفاع املشرتك، على تقوية الروابط بني الدول األعضاء يف اجلانب 

اجلانب االقتصادي أيضا على أساس أن االستغالل االقتصادي أمر العسكري فحسب، بل امتدت إىل 

ال غىن عنه لتحقيق االستقالل السياسي والعسكري هذه إضافة أن العامل االقتصادي هو أهم دواعي 

.االستقرار والطمأنينة والرفاهية

املشرتك وجاء نص وأدرك واضعوا ميثاق جامعة الدول العربية حقيقة األمر حىت قبل إبرام معاهدة الدفاع

الغرض من اجلامعة توثيق الصالت بني الدول املشرتكة فيها وتنسيق :"املادة الثانية من امليثاق على أنه

والنظر بصفة عامة يف شؤون الستقالهلا وسيادا انة ــــــــــــــــــــــــــوصيها ــــــــــــــــــخططها السياسية حتقيقا للتعاون بين

ربية ومصاحلها، كذلك من أغراضها تعاون الدول املشرتكة فيها تعاونا وثيقا حبسب نظم كل البالد الع

:دولة منها وأحواهلا يف الشؤون اآلتية

الشؤون االقتصادية واملالية ويدخل يف ذلك التبادل التجاري واجلمارك والعملة وأمور الزراعة -

.)1(..........."والصناعة

وحتقيقا هلذه الغاية أنشئ الس االقتصادي واالجتماعي تنفيذا ملعاهدة الدفاع املشرتك والتعاون 

وقد نصت املادة الثامنة من املعاهدة على إنشاء جملس اقتصادي من وزراء 1950االقتصادي املربم عام 

قتصادية أو من ميثلوهم عند الضرورة لكي يقرتح على دول اجلامعة الدول املتعاقدة املختصني بالشؤون اال

.)2(ما يراه كفيال بتحقيق األغراض املذكورة يف املادة السابعة من املعاهدة

(يف امللحق رقمميثاق من ال)02(أنظر املادة :)1( :01.(

.312، ص)بدون طبعة (، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، )بدون طبعة (، المنظمات الدولية المعاصرة ، حممد السعيد الدقاق و آخرون:)2(
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على إ برام عدة اتفاقيات اقتصادية منها 1953ساعد الس منذ انعقاده يف دورته األوىل عام 

واتفاقية الوحدة االقتصادية يف صيف 1957اتفاقية إنشاء املؤسسة املالية العربية لإلمناء االقتصادي عام 

ول العربية وضمان حرية انتقال البضائع اليت دف إىل حتقيق حرية انتقال رؤوس األموال بني الد1957

واألشخاص وحرية اإلقامة والعمل وتنسيق السياسات املالية وإزالة احلواجز اجلمركية وتوحيد قواعد النقل 

وقد أنشأت اتفاقية الوحدة االقتصادية بني دول اجلامعة جملس الوحدة االقتصادي الذي يضم األطراف 

.)1(القتصادي السوق العربية املشرتكة لتحقيق أهداف االتفاقيةيف االتفاقية، كما أنشأ الس ا

توىل األمني ينعقد الس يف دورته عادية واحدة كل سنة يف األسبوع األول من شهر ديسمرب وي

العام الدعوة لعقد الدورة العادية قبل شهر على األقل من التاريخ احملدد لبدأ أعمال الدورة، وال يعد 

االجتماع صحيحا ما مل حيضره غالبية ممثلي الدول وتصدر قرارات الس االقتصادي بأكثرية األصوات 

ولكل دولة صوت واحد واألصل يف 

ما مل يقرر جعلها علنية وللمجلس أن يشكل مع بداية كل دورة انعقاد اجتماعات الس أا سرية 

عادية جلانا متخصصة يف شؤون الزراعة والصناعة والتجارة واملواصالت والسياحة والشؤون املالية، 

وللمجلس االنعقاد استثناء بناء على طلب من دولتني من الدول األعضاء على أن جيتمع الس يف مدة 

سة عشر يوما من تاريخ تقدمي الطلب لعقد الدورة االستثنائية إىل األمني العام، ويضطلع ال تتعدى مخ

هذا األخري مبهمته دعوة الدول األعضاء حلضور الدورة االستثنائية خالل الثالثة أيام لبدأ أعمال 

)2(.الدورة

.283، ص1970، 20:العدد ، رقم ، السياسة الدولية ،"العمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية "بطرس بطرس غايل،:)1(

.210، ص2004ية ، ايرتاك للنشر و التوزيع ، القاهرة ، ، الطبعة الثانالمنظمات الدولية و اإلقليمية المتخصصةألشكري ، علي يوسف:)2(
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أما ما يتعلق بأهداف الس فهو يعمل على حتقيق األغراض االقتصادية واالجتماعية املوضحة يف 

:معاهدة الدفاع املشرتك وميثاق جامعة الدول العربية وهي

عامة للتعاون االقتصادي واالجتماعي العريب وختطيط الربامج الالزمة لذلك رسم السياسات ال-1

.ومتابعة تنفيذها من قبل املنظمات واهليئات العربية

اإلشراف على حتسني دور املنظمات العربية املتخصصة والقيام مبهامها الواضحة يف مواثيقها -2

.واملوافقة على إنشاء أية منظمة عربية جديدة

.راف على جلنة اجلامعة العربية للتنسيق مع املنظمات العربية املتخصصةاإلش-3

.دعوة املنظمات العربية للقيام مبشروعات مشرتكة وفقا للشروط اليت يقرها-4

.تقدمي توجيهات ملزمة للمنظمات العربية املتخصصة فيما يتعلق مبوازناا-5

رحب القادة 2001لثة عشر املنعقدة باألردن يف شهر مارس يف البيان اخلتامي للقمة العربية العادية والثا

مببادرة مصر بعقد املؤمتر االقتصادي األول يف القاهرة يف شهر نوفمرب مبشاركة حكومات الدول العربية 

والدولية، وقد كلف القادة األمني العام بدعم هذا اجلهاز وتطويره وذلك من أجل تفعيل اآلليات 

.)1(كلفة مبتابعة العمل االقتصادي العريب املشرتكواملؤسسات العربية امل

.203صالمرجع السابق ، حيي حلمي رجب ،:)1(
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الوضع القانوني لجامعة الدول العربية:الفصل الثـاني

من بني الوسائل املستخدمة على الصعيدين الدويل والداخلي هي منع ألي كائن قانوين ما وضعا 

اعة اليت يعد هو جزءا من نظامها قانونيا معني وإعطاءه وصفا قانونيا يتالءم مع صفته كعضو يف اجلم

.القانوين ونتائجها

وال شك أن الوضع القانوين للمنظمات الدولية يعترب واحدا من أهم املشاكل اجلوهرية اليت يهتم 

ا القانون الدويل املعاصر وميكن القول إنه حصل تقدم ليس باليسري خالل السنوات القليلة املاضية من 

منظمات الدولية بوضعها القانوين وهو أمر تقضيه طبيعة األشياء ووجود تلك املنظمات أجل االعرتاف لل

يدفعها إىل القيام جبملة من التصرفات واألعمال القانونية على الصعيدين الداخلي واخلارجي من أجل 

نب ضمان االستمرار بقائها وحتقيق غاياا، واالعرتاف للمنظمة الدولية بوضع قانوين معني من جا

أعضائها جيعلها 

.تنتج أعماهلا وأثارها كما يعد شرطا ال غىن عنه يف هذا اال

حبيث ثالثة مباحثولدراسة الوضع القانوين للجامعة العربية، ارتأينا تقسيم هذا الفصل إىل 

بحث الثاين تناولنا دراسة مفهوم الشخصية القانونية جلامعة الدول العربية يف املبحث األول وخصصنا امل

و تطرقنا يف املبحث الثالث اىل عالقة األمن للحصانات واالمتيازات اليت تتمتع ا جامعة الدول العربية

.القومي حبصانات و مزايا اخلرباء يف جامعة الدول العربية
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مفهوم الشخصية القانونية لجامعة الدول العربية:المبحث األول

ة القانونية ليست إال جمرد حيلة قانونية وأداة مبقتضاها مينح نظام قانوين من املعلوم أن الشخصي

معني بعض احلقوق إىل كائن ما ويلزمه ببعض االلتزامات وإذا كانت الشخصية القانونية فكرة حمل 

القانوين الذي تتمتع به املنظمة الدولية ، فإنه ميكن القول أا حتدد الوضع )1(العديد من الدراسات 

على املستوى الدويل وحىت الداخلي للدول، كما أا هي اليت تسمح بصيانة وحدة املنظمة، مبعىن أن 

االعرتاف للمنظمة بالشخصية القانونية هو اعرتاف هلا بذاتية قانونية مستقلة تكون مبوجبها قادرة على 

القانون الدويل، كما أا يف نفس الوقت تعطي للمنظمة ذاتية إنشاء عالقات مع غريها من أشخاص 

.واستقالال عن الدول اليت أنشأا

إذا كان مفهوم الشخصية القانونية يف النظام القانوين الداخلي للدول واضحا وليس حمل نقاش 

الذين يتمتعون وال يثري الكثري من الصعوبات وذلك لعدة أسباب أمهها وجود مشرع حيدد األشخاص

ذا الوصف القانوين فإن األمر ليس كذلك على الصعيد الدويل بسبب عدم وجود مشرع دويل حيدد 

مىت وكيف يكتسب كائن ما الشخصية القانونية وجيب حتديد العناصر الالزمة الكتساب الشخصية 

.القانونية

ئا جديدا يف النظام القانوين الدويل إن منح الشخصية القانونية إىل املنظمات الدولية يعد شي

املعاصر والذي كان يقتصر على إعطائها للدول لوحدها واحتكار فكرة الشخصية القانونية وقصرها فقط 

على الدولة قد أصبح اآلن فكرة عفا عليها الزمان، وما السعي وراء منح الشخصية القانونية للمنظمات 

.115، ص المرجع السابقرابح غليم،:)1(
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يف عالقات مع غريها من الكائنات القانونية األخرى وبذلك الدولية إال وسيلة لتمكينها من الدخول 

.تستطيع املسامهة يف احلياة القانونية املعاصرة

إن الشخصية القانونية للمنظمة الدولية ختتلف اختالفا كثريا عن شخصية الدولة من حيث 

اإلقليم (هلا ثالثة عناصر طبيعتها ودرجتها، فبينما تتمتع الدولة بوصف الشخص القانوين إذا توافر 

جمموعة من العناصر فإن املنظمة الدولية يفرتض إنشاؤها توافر )والشعب والسلطة ذات السيادة

، كذلك تتمتع )1(األساسية وخصوصا اتفاق الدول على ذلك مبعىن وجود االتفاق املنشئ للمنظمة

خصية القانونية مع أا مكونة من عناصر هلا وصف شخص القانون الدويل، ونقصد بذلك املنظمة بالش

الدول والكائنات الدولية األخرى أعضاء املنظمة، بينما الدولة تتكون من أفراد ال يتمتعون بالشخصية 

شخصية  القانونية الدولية وفقا للرأي الغالب يف الفقه والقضاء الدوليني كما أن شخصية الدولة هي 

كاملة ميكن هلا ممارستها يف أي جمال من جماالت احلياة الدولية يف حدود ما تقرره قواعد القانون الدويل 

بينما شخصية املنظمة أقل اتساعا من شخصية الدولة وتقتصر على ممارسة جمموعة من الوظائف احملددة 

.هلا وال متارس نفس اختصاصات الدولة

الثاين سوف ندرسه يف مطلبني حبيث نتطرق إىل اآلراء الفقهية يف املطلب وألكثر تفصيل يف املبحث 

.األول، وخنصص املطلب الثاين لرأي احملكمة اإلدارية جلامعة الدول العربية

.236ص ، المرجع السابق ، علي صادق أبو هيف:)1(
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اآلراء الفقهيـــــة:المطلب األول

يف بداية اختلفت اآلراء الفقهية حول متتع جامعة الدول العربية بالشخصية القانونية، وخاصة

السنوات األوىل إذ مل تكن جامعة الدول العربية وقد ربطت ووثقت عالقاا مع أشخاص القانون الدويل 

ويف نفس الوقت مل تكن ظهرت معامل نظمها القانونية واستكمال تنظيمها الداخلي، ومن هنا تأثر 

عة الدول العربية وذهب فقهاء الفقهاء ذا الوضع فأنكر بعضهم ثبوت الشخصية القانونية الدولية جلام

.آخرون إىل التسليم ذه الشخصية للجامعة

من الصعوبة ميكن حتديد االختصاصات الذاتية واملباشرة يف :"إىل أنه"األستاذ جورج سل"ذهب 

العالقات الدولية اليت تتمتع ا أجهزة جامعة الدول العربية، ويبدو أا مل تعط أي اختصاصات ال يف 

القات املنظمة مع أعضائها أي العالقات الداخلية وال يف عالقات املنظمة مع أعضائها أي العالقات ع

الداخلية وال يف عالقات املنظمة مع أشخاص القانون الدويل األخرى، وينتهي إىل إنكار وجود أي 

.)1("أساس ميكن مبقتضاه االعرتاف الدويل جبامعة الدول العربية

وذهب األستاذ موسكلي إىل أن جامعة الدول العربية تتمتع بشخصية القانون العام الفدرايل 

والقانون الدويل العام ويرى أنه ال تتمتع بإرادة ذاتية ألن قراراا ال تصدر باألغلبية وألا يف عالقاا مع 

ع بأي من االختصاصات الدولية اليت تثبت لالحتادات مثل اختصاص أعضائها والدول األجنبية، ال تتمت

.احلرب، واختصاص التمثيل الدبلوماسي واختصاص إبرام املعاهدات الدولية

أن جامعة الدول العربية ال تتمتع بالشخصية الدولية بدعوى أا ليست "األستاذ قدوري"ورأى 

ألن اختصاص اجلامعة قاصر على منطقة جغرافية، حيقق أهدافا من طبيعة عصبة األمم وال األمم املتحدة 

.)2(ذات طابع وطين من نوع خاص

إن الفقهاء الذين أنكروا الشخصية القانونية جلامعة الدول العربية قد أخطأوا يف النتيجة اليت توصلوا 

تاذ عبد العزيز سرحان، ألنه مت النظر إىل اجلامعة على أساس أا صورة من إليها على حد رأي األس

.112ص المرجع السابق ، ،نعبد العزيز سرحا:)1(

.، نفس  الصفحةنفس المرجع،عبد العزيز سرحان:)2(
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االحتادات الدولية ويرى أنه ال تستجمع مقومات أي منها، كما أم ربطوا بني طريقة التصويت والتمتع 

بالشخصية القانونية ويرى يف قاعدة اإلمجاع مانعا من االعرتاف بالشخصية القانونية الدولية جلامعة

ليست قاصرة )الفيتو(الدول العربية مع أن ظاهرة اشرتاط اإلمجاع الصريح أو املسترت يف صورة االعرتاض 

.على جامعة الدول العربية

إىل ثبوت الشخصية القانونية جلامعة الدول العربية ودافع "األستاذ حافظ غامن"يف حني ذهب 

unالنظام الفدرالية عنها مؤسسا رأيه يف ذلك على أا من طبيعة  système fédératif تعطيها

، ورد عليه الدكتور عبد العزيز )1(احلق يف احلرب وحق إبرام معاهدات وحق التمثيل الدبلوماسي 

القانوين جلامعة ولكننا نرى أن الطابع الفدرايل أو الكونفدرايل غري ملموس يف النظام :"سرحان وقال

، فجامعة الدول العربية "الدول العربية وأا ال ختتلط بـأي من هاتني الصورتني من صور االحتادات الدولية

من قبيل املنظمات الدولية اإلقليمية ذات الطابع القومي، ونتيجة لذلك فإا تتمتع مبجموعة من 

وذلك رغم عدم تضمن ميثاقها لنص يقرر االختصاصات الدولية اليت تصبغ عليها الشخصية الدولية 

هذا صراحة وميكن القول أن جامعة الدول العربية تتمتع بالشخصية القانونية استنادا إىل فحوى املادتني 

قان بإقامة عالقات بني اجلامعة ، فهما يتعل)2(الثالثة والتاسعة عشر من ميثاق جامعة الدول العربية

واملنظمات الدولية دف التعاون يف جماالت حفظ األمن والسلم الدوليني والتعاون االقتصادي 

واالجتماعي وال ميكن أن تثبت جلامعة الدول العربية أهلية مباشرة هذه العالقات بدون االعرتاف هلا 

.بالشخصية القانونية الدولية

.113ص المرجع السابق ، عبد العزيز سرحان:)1(

.)01(:يف امللحق رقم من الميثاق )19(و )13(أنظر املادتني :)2(
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ك الشخصية الدولية والقانونية جلامعة الدول العربية جمموعة احلصانات واالمتيازات ومما يؤكد كذل

احلصانة القضائية وحصانة املقر وفروع املنظمة :اليت تقررت هلا مثل سائر املنظمات الدولية، وهي

.)1(ضائعواحلصانات واالمتيازات املالية والتسهيالت املتعلقة بوسائل االتصال واالنتقال لألشخاص والب

كما يعد حقا للجامعة إبرام املعاهدات الدولية، بوصفها منظمة دولية وذلك رغم عدم النص 

جامعة الدول العربية عن غريها من املنظمات صراحة على هذا احلق يف ميثاقها وهو أمر ال ختتلف فيه

الدولية، وجتسيدًا هلذا احلق أبرمت جامعة الدول العربية منذ تكوينها جمموعة من االتفاقيات الدولية مع 

الدول العربية واألجنبية وحىت املنظمات الدولية ونذكر على سبيل املثال بعض االتفاقيات اليت أبرمتها 

:مات املتخصصة وهياجلامعة مع بعض املنظ

.1957االتفاق املربم مع اليونسكو يف جوان -1

.1958االتفاق املربم مع منظمة العمل الدولية يف مارس -2

.1960االتفاق املربم مع منظمة األغذية والزراعة عام -3

.1961االتفاق املربم مع منظمة الصحة الدولية عام -4

تبادل التمثيل الدبلوماسي مع املنظمات الدولية املتخصصة خاصة كما يعد أيضا حقا للجامعة 

فيما يتعلق باملراقبني الدائمني للجامعة العربية لدى املنظمات الدولية، وحضور األمني العام جلامعة الدول 

العربية دورات اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة بصفة مراقب وحضور ممثلي منظمة األمم املتحدة 

ومؤمتر عدم اإلفريقيةال القمم العربية للجامعة ومشاركات اجلامعة يف اجتماعات منظمة الوحدة أشغ

.)2(االحنياز

.و اخلاصة مبزايا و حصانات اجلامعة1953من اتفاقية املقر بني مصر و اجلامعة عام الثامنة و الثالثيناملادة :)1(

324، ص ، المرجع السابقعبد السالم صاحل عرفة:)2(
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رأي المحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية:المطلب الثاني

:من مخس نواح أساسية هيللشخصية القانونية للجامعةتطرقت احملكمة اإلدارية 

:الناحيــــــــــــــــة األولـــــــــــــــى

التسليم بالشخصية القانونية للجامعة، حيث أكدت احملكمة اإلدارية للجامعة على الشخصية 

د للجامعة الشخصية القانونية املستقلة عن دوهلا، وعليه يف حالة عدم وجو :"القانونية هلذه األخرية بقوهلا

".مطالبتها بتطبيق النصوص القانونية املعمول ا يف إحدى دوهلانص يف لوائحها ال جيوز

ال جيوز مطالبة اجلامعة بالتزام النصوص القانونية املعمول ا يف إحدى الدول :"وأضافت احملكمة

لك قررت احملكمة ، ولذ"األعضاء، الستقالل اجلامعة العربية كمنظمة دولية عن كيان الدول األعضاء

اإلدارية للجامعة بأنه ال تلتزم جامعة الدول العربية مبا يتقرر من تقدير يف دولة من دول األعضاء باعتبار 

.)1(أن اجلامعة منظمة دولية مستقلة تلتزم بلوائحها

:ةـــــــــــــــــــــــــــالناحية الثاني

ن تسلم ملا كانت احملكمة اإلدارية للجامعة قد سلمت بشخصيتها القانونية لذا بات من الطبيعي أ

هلا مبمارسة اآلثار املرتتبة على شخصيتها وذلك بتقدير أحقيتها يف ممارسة صالحيات تلك الشخصية 

وذلك يف حدود القواعد اليت حتكمها واليت يأيت يف مقدمتها ميثاق جامعة الدول العربية، كما أن احملكمة 

يزة وينبغي أن يركن يف محايتها إىل اإلدارية قررت أن جامعة الدول العربية كهيئة دولية هلا مصاحل متم

(1) : FITZMAURICE : THE LAW AND PROCEDURE OF THE ICJ- International

Organisations and Tribunal, BYIL, 1952, p33-35.
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فيها ال الختصاص الدول األعضاء فيها إذ أن واجبات هذه الدول يف رعاية مصاحل رعاياها قد املسئولني

.)1(تتعارض مع املصاحل املتميزة للجامعة

:ةــــــــــــــــحية الثالثالنا

التسليم لفكرة اإلدارة الذاتية للجامعة حبيث تعد أحد العناصر الالزمة لوجود أية منظمة دولية 

وبالتايل متتعها بالشخصية القانونية وقد عربت احملكمة اإلدارية للجامعة عن فكرة اإلدارة الذاتية حيث 

لية تعمل يف إطار منظمة دولية إقليمية هي جامعة الدول العربية وهذه احملكمة حمكمة دو :"أكدت بقوهلا

".وال تسلط رقابتها إال على القرارات اليت تعرب عن اإلدارة الذاتية هلذه املنظمة

:الناحية الرابعــــــــــــــة

ة جلامعة التسليم بفكرة الكيان الذايت للهيئات املنبثقة عن اجلامعة حيث أكدت احملكمة اإلداري

الدول العربية لكل اهليئات والكيانات املختلفة واملنبثقة عن جامعة الدول العربية باالستقالل الذايت عن 

اجلامعة، فمن حيث املبدأ تظل هذه الفروع خاضعة للجهاز الذي أنشأها، وميكن للجهاز املنشئ أن 

ثانوية جزء من املنظمة الدولية اليت يقرر إاء تلك األجهزة، ووضع حد لنشاطها، وتعد تلك األجهزة ال

.)2(أنشأت يف إطارها حىت ولو كانت متمتعة بقدر من االستقالل

(1) : FELDMAN : International Personality, RCADI, t.191, 1985 ; p343-414.

.101، صالمرجع السابق، مجال عبد الناصر مانع:)2(
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:الناحية الخامسة

وجود قدر من الذاتية كبعض أجهزة اجلامعة ال يضفي على هذه األخرية وصف الشخصية 

قد تتمتع أجهزة اجلامعة العربية بقدر من االستقاللية والذاتية إال أن ذلك ال يعين بالضرورة القانونية ف

التسليم هلا بالشخصية القانونية املستقلة عن اجلامعة، هذا ما أكدته احملكمة اإلدارية للجامعة العربية 

ت الشبابية والرياضية خبصوص جملس وزراء الشباب والرياضة العرب والصندوق العريب لألنشطة واملنشآ

عندما قالت بأن النظام األساسي لس وزراء الشباب والرياضة العرب والنظام األساسي للصندوق ليس 

فيه ما يثبت صراحة أو ضمنا متتع جملس وزراء الشباب والرياضة العرب وغريه من األجهزة بالشخصية 

.ةالقانونية املستقلة عن الشخصية القانونية لألمانة العام

حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية:يــــــــــــالمبحث الثان

من الطبيعي أن منح امتيازات وحصانات إىل املنظمات الدولية ليس أمرا تلقائيا إذ أن املنظمة ال 

ا، وقد ميكنها أن تتمتع بوضع قانوين ما إال برضاء دولة املقر باعتبار أن هذه األخرية هي اليت متنحها هل

أدى ارتفاع عدد الدول األعضاء يف املنظمات الدولية وكذلك عدد الدول اليت تستضيف منظمات دولية 

أو تتخذها تلك املنظمات مقرا هلا إىل ازدياد أمهية موضوع احلصانات واالمتيازات واملزايا مما يتعني معه 

هذا املوضوع ويكمن أساس هذه ضرورة سن تشريعات وقوانني وطنية وإبرام اتفاقيات دولية لتنظيم 

احلصانات واملزايا يف أربعة مصادر هي املواثيق املنشئة واالتفاقيات العامة واخلاصة للحصانات واملزايا 

.والقوانني والتشريعات الوطنية

تتضمن املواثيق املنشئة للمنظمات الدولية نصوصا تقرر متتع املنظمة وموظفيها وممثلي اكثريا م

ألعضاء املعتمدين لديها باحلصانات واالمتيازات الضرورية ملمارسة الوظائف م، كما متلك كل الدول ا

منظمة دولية احلق يف أن تربم اتفاقا خاصا حبصاناا وامتيازاا مع أية دولة على أن حتدد الشروط اليت 

.ميكن للمنظمة مبقتضاها أن متارس اختصاصاا فوق إقليم الدولة املضيفة
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كما تتضمن عادة التشريعات والقوانني الداخلية نصوصا تتعلق حبصانات وامتيازات املنظمات 

الدولية وغالبا ما تصدر تلك القوانني تطبيقا التفاق مت إبرامه بني الدولة واملنظمة ويف حالة وجود تعارض 

تع بأولوية يف التطبيق بني االتفاق الدويل ونصوص القانون الداخلي فإن االتفاق الدويل هو الذي يتم

.حىت ال تتذرع الدولة بتعارض االتفاق مع قوانينها الداخلية من أجل التحلل من التزاماا الدولية

تتمتع جامعة الدول العربية كأية منظمة دولية أخرى ببعض احلصانات واالمتيازات من أجل متكينها 

لها، وقد نص ميثاق جامعة الدول العربية يف املادة من إجناز وظائفها وحتقيق الغاية اليت أنشئت من أج

، )1(الرابعة عشر على متتع أعضاء جملس اجلامعة وأعضاء جلاا وموظفوها باحلصانة الدبلوماسية 

وجاءت اتفاقية مزايا وحصانات اجلامعة العربية لتبني ذلك يف صورة أكثر تفصيال واليت وافق عليها جملس 

وقد مت تعديل االتفاقية 08/03/1954 انضمت إليها مصر بتاريخ واليت10/05/1953اجلامعة يف 

ولتوضيح طبيعة حصانات وامتيازات جامعة 08/09/1977يف 3656رقم بقرار جملس اجلامعة 

الدول العربية ارتأينا تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني حبيث تناولنا أهم مالمح مزايا وحصانات اجلامعة 

ونتطرق إىل القواعد اليت حتكم حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية يف العربية يف املطلب األول

.املطلب الثاين

أهم مالمح مزايا وحصانات الجامعة العربية:المطلب األول

وجدير بالذكر أن أهم مالمح مزايا وحصانات اجلامعة العربية نصت عليها االتفاقية اليت وافق عليها 

وكذا التعديالت اليت أدخلت عليها بقرار جملس اجلامعة رقم 10/05/1953جملس اجلامعة بتاريخ

أهم مالحمها التفاقية مثان وثالثني مادة ميكن إبراز، تضمنت ا)2(01/04/1961بتاريخ 1757

:فيما يلي

:ميثاق جامعة الدول العربية على اآلتيمن )14(تنص املادة :)1(

عليهم النظام الداخلي باالمتيازات و باحلصانة الدبلوماسية أثناء القيام بعملهم ، و يتمتع أعضاء جملس اجلامعة ، أعضاء جلاا و موظفها الذين ينص "

"تكون مصونة حرمة املباين اليت تشغلها هيئات اجلامعة

(2) : LALIVE : L’immunité de juridiction des états et des organisations internationales,

RCADI, t.84, 1953, P.205-396.
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.حصانات وامتيازات الجامعة كمنظمة دولية:الفرع االول

تتمتع جامعة الدول العربية كمنظمة دولية مبجموعة من احلصانات واالمتيازات نصت عليها االتفاقية 

:السالف ذكرها وهي كاآليت

ية وقدرا على إبرام املعاهدات الدولية مع املنظمات الدولية األخرى استنادا صالحية اجلامعة العرب-أ

إىل ما تتمتع به هذه املنظمة من شخصية قانونية داخل األنظمة الوطنية للدول األعضاء فيها وكذا على 

تمع الدويل ككل، ومن هنا نصت املادة الثالثة من امليثاق يف فقرا الصعيد الدويل أي داخل ا

على أن من بني اختصاصات الس تقرير طرق وسبل ووسائل التعامل مع اهليئات الدولية .)1(الثالثة

اليت قد تنشأ يف املستقبل وفعال لقد أبرمت اجلامعة العربية عديد االتفاقيات الدولية مع خمتلف أشخاص 

اتمع الدويل وكائنات دولية متعددة من حيث طبيعتها ضف إىل ذلك قدرة اجلامعة العربية على تبادل 

التمثيل الدبلوماسي بينها وبني باقي املنظمات الدولية األخرى ومتتع اجلامعة العربية بكامل املسؤولية 

.الدولية عن أي فعل قد يسبب ضررا للغري

ة حبصانة أمواهلا الثابتة واملنقولة وعدم جواز خضوعها إلجراءات التفتيش كما تتمتع اجلامعة العربي-ب

أو احلجز أو االستيالء أو املصادرة وهكذا هي أموال املنظمات الدولية تتمتع باحلصانة حبيث ميكن 

االستيالء عليها أو مصادرا وهي غري قابلة لنزع امللكية أو أي نوع من أنواع اإلكراه التنفيذي أو 

قضائي أو التشريعي وهذا استنادا للمادة الثانية من اتفاقية حصانات وامتيازات اجلامعة واليت تنص على ال

:ما يلي

تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أم منقولة وموجوداا أينما تكون وأيا كان حائزها "

ة على أال يتناول هذا التنازل إجراءات باحلصانة القضائية ما مل يقرر األمني العام التنازل عنها صراح

.)2("التنفيذ 

.)01(:رقم من الميثاق في الملحق )03(الفقرة )03(المادة أنظر :)1(

.361، ص1996، دار النهضة العربية ، القاهرة ، )بدون طباعة (، ، قانون العالقات الدبلوماسية و القنصلية أمحد أبو الوفا:)2(
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جامعة الدول ـ نصت كذلك املادة الثانية من اتفاقية حصانات اجلامعة على حرمة املباين اليت تشغلها-ج

العربية أينما وجدت يف أقاليم الدول األعضاء وال ختضع أمواهلا إلجراءات التفتيش أو املصادرة أو 

)1(.االستيالء أو احلجز أو ما ماثل ذلك من اإلجراءات اجلربية

دـ كما ال جيوز انتهاك حرمة وثائق وحمفوظات وأرشيف املنظمة أو تلك اليت قد تكون يف حيازا أينما 

د وجدت ويف أي يد كانت، وأي مساس ذه الوثائق واحملفوظات اعتداء على حصانة وثائق املنظمة وق

نصت املادة الرابعة من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على حرمة احملفوظات والوثائق 

بأنواعها كافة سواء كانت خاصة جبامعة الدول العربية أو كانت هذه الوثائق يف حيازا فقط، إضافة إىل 

من إعفائهاويل العمالت ومت هذه االمتيازات واملزايا فإن جامعة الدول العربية متلك حرية حيازة وحت

.الضرائب املباشرة ومن الرسوم اجلمركية بالنسبة ملا تستورده لألغراض الرمسية

:حصانات ممثلي الدول وامتيازاتهم:الفرع الثاني

يتمتع ممثلي الدول مبجموعة من احلصانات واالمتيازات عند مباشرة اختصاصام وممارسة أعماهلم 

صانات ما نصت عليه املادة احلادية عشر من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول ومن بني هذه احل

:العربية بنصها اآليت

يتمتع ممثلو الدول األعضاء يف اهليئات الرئيسية أو الفرعية يف جامعة الدول العربية واملؤمترات اليت تدعوا "

:عهم وعودم منها باملزايا واحلصانات اآلتيةإليها اجلامعة أثناء قيامهم بأعماهلم وسفرهم إىل مقر اجتما

.عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية-أ

.احلصانة القضائية فيما يصدر عنهم قوال أو كتابة أو عمال بوصفهم ممثلني لدوهلم-ب

.حرمة احملررات والوثائق-ج

.برسول خاص أو يف حقائب خمتومةحق استعمال الرمز يف رسائلهم وتسلم مكاتبام-د

من 10/05/1953:معة الدول العربية بتاريخ من اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية و اليت وافق عليها جملس جا:)03(المادةأنظر :)1(

.دور االنعقاد العادي الثامن عشر
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وزوجام من مجيع قيود اإلقامة ومن اإلجراءات اخلاصة بقيد األجانب ومن كل إعفائهمحق -ه

.التزامات اخلدمة الوطنية يف البالد اليت يدخلوا أو ميرون ا أثناء قيامهم بعملهم

أمورية رمسية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم التسهيالت اليت متنح ملمثلي الدول األجنبية املوفدين يف م-و

.اخلاصة بالعملة والقطع

.احلصانات والتسهيالت اليت متنح للممثلني الدبلوماسيني فيما يتعلق بأمتعتهم اخلاصة-ز

واملزايا واإلعفاءات والتسهيالت اليت ال تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به املمثلون -ح

عفاء من ضريبة اإلنتاج ومن الرسوم اجلمركية على األشياء املستوردة غري الدبلوماسيون مع استثناء اإل

.أمتعتهم الشخصية

كما نصت املادة الثانية عشر من اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية على متتع ممثلو 

ؤمترات اليت تعقدها حىت بعد الدول األعضاء يف اهليئات الرئيسية أو الفرعية جلامعة الدول العربية ويف امل

زوال صفتهم التمثيلية باحلصانة القضائية فيما صدر منهم شفويا أو كتابة بسبب قيامهم بأعمال الرمسية 

)1(.مدة متثيلهم لدوهلم يف هيئات جامعة الدول العربية

وال تعترب املدة اليت يقضيها ممثلو الدول األعضاء أثناء قيامهم بأعماهلم يف اهليئات الرئيسية أو الفرعية 

جلامعة الدول العربية أو يف املؤمترات اخلاصة ا يف إقليم إحدى الدول األعضاء مبثابة مدة إقامة فيما 

حبساب الضريبة إذا ما كان فرض الضريبة مرتتبا على اإلقامة استنادا لنص املادة الثالثة عشر من يتعلق 

)2(.اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية

.10/05/1953:ا جملس جامعة الدول العربية بتاريخ من اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية و اليت وافق عليه)12(المادة أنظر :)1(

.10/05/1953:من اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية و اليت وافق عليها جملس جامعة الدول العربية بتاريخ)13(المادة أنظر :)2(
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:حصانات موظفي الجامعة العربية وامتيازاتهم:الفرع الثالث

باإلضافة إىل احلقوق اليت يتمتع ا املوظف الدويل يقابلها متتعه ببعض املزايا واحلصانات ولكن 

هذا راجع إىل عدم هذه املزايا تبقى ناقصة إذا ما قورنت مبا يتمتع به أقرانه يف املنظمات الدولية األخرى و 

وحتفظا على بعض املزايا اخلاصة مبوظفي جامعة الدول العربية، من )دولة مصر(اعرتاف حكومة املقر 

ذلك متتع كبار موظفي مركز اإلعالم التابع لألمم املتحدة بالقاهرة والذي ميثل مكتب اإلعالم العام 

والزراعة خاصة العاملون باملقر اإلقليمي هلاتني لسكرتارية املنظمة ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية 

املنظمتني بالقاهرة مبزايا وحصانات دبلوماسية واسعة هم وأفراد عائالم، ونص على هذه االمتيازات 

10/05/1953واحلصانات ميثاق اجلامعة واتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الصادر يف 

والنظام 19/05/1993العربية ومجهورية مصر العربية املوقع يف واتفاق املقر بني جامعة الدول 

األساسي ألمانة جامعة الدول العربية والفئات املشمولة مبزايا وحصانات موظفي جامعة الدول العربية 

أمني عام مساعدـ ومستشار أمني عام ومدير أول ومدير ثاين ويف هذا النطاق يتمتع أعضاء جملس :هي

جلاا وموظفوها الذين ينص عليهم يف النظام الداخلي باالمتيازات وباحلصانة اجلامعة، وأعضاء

الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وتكون مصونة حرمة املباين اليت تشغلها هيئات اجلامعة استنادا لنص 

ن على متتع املادة الرابعة عشر من ميثاق جامعة الدول العربية ونص اتفاق املقر يف مادته الواحدة والعشرو 

موظفو األمانة العامة جلامعة الدول العربية بصرف النظر عن جنسيام باحلصانة القضائية فيما يتعلق 

.)1(بأعماهلم الرمسية اليت تدخل يف نطاق وظائفهم

.19/05/1993:من اتفاق املقر بني جامعة الدول العربية و مجهورية مصر العربية بتاريخ )21(المادة أنظر :)1(
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ولقد نصت أيضا اتفاقية املقر بني جامعة الدول العربية ومجهورية مصر على متتع األمني العام 

للجامعة العربية وهو كبري املوظفني هو و زوجته وأوالده القصر باملزايا واحلصانات واإلعفاءات 

قا للمبادئ املقررة ووف1961والتسهيالت املمنوحة طبقا التفاقية فينيا للعالقات الدبلوماسية لعام 

للقانون الدويل استنادا لنص املادة الثامنة عشر من االتفاقية السالف ذكرها كما يتمتع موظفو اجلامعة 

باحلصانة القضائية عما يصدر عنهم بصفتهم الرمسية واإلعفاء من الضريبة على املرتبات واملكافآت 

التسهيالت اخلاصة بالعملة وتلك اليت متنح وبالنسبة للموظفني من رعايا دولة املقر فهم يتمتعون ب

للدبلوماسيني وقت األزمات وباإلعفاء من قيود اإلجراءات اخلاصة باهلجرة واألجانب واإلعفاء من 

.التزامات اخلدمة الوطنية كما ميكن للجامعة إصدار وثائق سفر خاصة مبوظفيها

ة املوظفني املستفيدين من احلصانات ونصت املادة التاسعة عشر على امتيازات وإعفاءات بقي

مينح األمناء املساعدون ومستشارو األمني العام واملديرون رؤساء اإلدارات الفرعية :"واالمتيازات بقوهلا

والذين يتفق عليهم بني األمني العام وحكومة مجهورية مصر العربية، وزوجام وأوالدهم املعرتف ا 

".لوماسية املعتمدين لدى دولة املقرلنظرائهم من أعضاء البعثات الدب

ويتمتع موظفو األمانة العامة باالمتيازات واحلصانة الدبلوماسية املنصوص عليها يف املادة الرابعة 

اق املقر كما يتمتع املوظفون ، ووفق ما جاء يف اتفاقية مزايا وحصانات اجلامعة واتف)1(عشر من امليثاق

باألمانة العامة من الفئات األوىل إىل الثالثة باالمتيازات واحلصانة الدبلوماسية املنصوص عليها يف املادة 

الرابعة عشر من امليثاق ووفق ما جاء يف اتفاقية مزايا وحصانات اجلامعة واتفاق املقر وعلى األمني العام 

.)01(:رقم من امليثاق يف امللحق)14(المادة أنظر :)1(
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ملقر دوريا بأمساء هؤالء املوظفني وبيان وظائفهم استنادا لنصي املادتني الثالثة طار وزارة اخلارجية دولة اخإ

.عشر والسابعة عشر يف فقرا األوىل

وكخالصة ملزايا وحصانات موظفي جامعة الدول العربية وامتيازام فإنه يف حالة قيام املوظف 

االمتيازات املمنوحة له أو إساءة استعماهلا ففي الدويل ببعض األفعال اليت تعترب جتاوزا منه للحصانات و 

هذه احلالة يتم إبعاد هذا املوظف من طرف دولة املقر وهذا ما نصت عليه املادة الرابعة املعدلة من 

إذا أساء أحد هؤالء األشخاص استعمال مزايا :"ملحق مزايا وحصانات جامعة الدول العربية بقوهلا

ر نشاطا متعارضا مع مصاحلها وخارجا عن حدود صفته الرمسية فال تعفيه اإلقامة أو مارس يف دولة املق

هذه املزايا من حق دولة املقر يف إبعاده بشرط موافقة وزير اخلارجية حكومة دولة املقر بعد تشاوره مع 

".األمني العام 



105

القواعد التي تحكم حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية:المطلب الثاني

توجد من القواعد اليت حتكم حصانات وامتيازات اجلامعة العربية ولكننا سوف نركز دراستنا على 

ثالث نقاط وهي وسائل وآليات حل املنازعات اخلاصة مبوضوع احلصانات واالمتيازات، ومراعاة أمن 

.يف ثالثة فروعدولة املقر وأخريا مسألة التنازل عن احلصانة

:حل المنازعات المتعلقة بحصانات وامتيازات الجامعة العربيةآليات:الفرع االول

قد يشري موضوع احلصانات واالمتيازات كثريا من نقاط اخلالف بني الدول األعضاء فيما بينها 

أو بينها وبني املنظمة نفسها وهذا ما قد ينشأ عنه يف األخري منازعات وهلذا كان من الضروري حتديد 

هذه املنازعات خاصة عندما يتعلق املوضوع مبسائل تطبيق وتفسري نصوص وبنود الوسيلة وسبل تسوية 

االتفاقية الدولية ولقد نصت املادة الثالثة والثالثون من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على  

.)1(كيفية حل اخلالفات اليت تتعلق ا

من الطبيعي أن ينشأ عن حصانة اجلامعة العربية عدم حماكمة املنظمة يف حال كانت هذه األخرية قد 

ظمة، جاء تسبب أضرارا للغري وحفاظا على حقوق األشخاص من الضياع أو من هلم حقوق جتاه املن

نص املادة الواحدة والثالثون من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية يؤكد هذا املسعى الرامي 

إىل جلوء املنظمة إىل ترضية هؤالء األبرياء والتوصل معهم إىل حل وجاء يف نص املادة السالف ذكرها ما 

:تشكل جامعة الدول العربية هيئة لفض:يلي

لناشئة من التعاقد وغريها من املنازعات املتعلقة بالقانون اخلاص اليت تكون اجلامعة طرفا أ ـ املنازعات ا

.فيها

.ب ـ املنازعات اليت يكون طرفا فيها موظف باجلامعة متمتع حبكم مركزه الرمسي باحلصانة إذا مل ترفع عنه

"انهعلى)33(المادة تنص :)1( فسير أو تطبيق هذه االتفاقية إلى محكمة العدل العربية مالم يتفق الطرفان على طريقة يرفع أي خالف على ت:

"أخرى
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اقتصر على املنازعات اليت ال ومما ميكن مالحظته حول نص املادة الواحدة والثالثون أن نطاق تطبيقه

"املنازعات املتعلقة بالقانون اخلاص"حتكمها قواعد القانون الدويل وما يؤكد هذا ذكر نص املادة عبارة 

إخل يف حني أن ...أي تلك املنازعات اليت قد حتكمها قواعد القانون املدين أو اإلداري أو التجاري

.ور بني الدول األعضاء يف املنظمة فتحكمها نصوص أخرىاملنازعات ذات الطابع الدويل واليت قد تث

.حفظ مصالح وأمن دولة المقر:الفرع الثاني

نص اتفاق بني جامعة الدول العربية ومجهورية مصر العربية واتفاقية احلصانات واملزايا على العديد 

صانات واالمتيازات ال يعين أا من املسائل اليت تكفل حفظ مصاحل وأمن دولة املقر ومتتع املنظمة باحل

فوق الدولة اليت متنحها تلك احلصانات واالمتيازات بطبيعة احلال دون أن يكون هناك تعارض مع 

.مصلحة املنظمة وذلك يف إطار احرتام قوانني ولوائح دولة املقر واحلفاظ على أمنها واستقرارها

:"قية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على أنهلقد نصت املادة الثانية والثالثون من اتفا

ليس يف أحكام هذه االتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول األعضاء يف اختاذ ما تراه مناسبا 

.من تدابري لصيانة وسالمة بالدها أو أمنها أو نظامها العام

أن تسارع باالتصال باألمانة العامة بقدر ما وعلى الدولة اليت ترى ضرورة الختاذ مثل هذه التدابري 

".تسمح به الظروف لالتفاق على اإلجراءات الكفيلة حبماية مصاحل اجلامعة

كما نصت املادة الرابعة من امللحق اخلاص بتنظيم بعض أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة 

عمال مزايا اإلقامة أو مارس يف دولة املقر إذا أساء أحد هؤالء األشخاص است:"الدول العربية على أنه 

نشاطا متعارضا مع مصاحلها وخارجا عن حدود صفته الرمسية فال تعفيه هذه املزايا من حق دولة املقر يف 

.)1(."إبعاده بشرط موافقة وزير اخلارجية حكومة دولة املقر بعد تشاوره مع األمني العام

.اص بتنظيم بعض أحكام اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية يف املالحقمن امللحق اخل)04(المادة أنظر:)1(
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.انةـــــــــــــــرفع الحص:الفرع الثالث

تنص املادة الرابعة عشر من اتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية على أن احلصانات 

م اخلاصة بل لضمان متتعهم باالستقالل يف تأدية واملزايا ال متنح ملمثلي الدول األعضاء ملصلحته

وظائفهم املتعلقة باجلامعة، وتتطلب تبعا لذلك من الدول األعضاء رفع احلصانة عن ممثليها يف مجيع 

األحوال اليت يتضح فيها أن تلك احلصانة حتول دون حتقيق العدالة، أو أن رفعها عنهم ال يؤثر عل 

.الغرض الذي من أجله منحت

كما نصت اتفاقية مزايا وحصانات اجلامعة العربية يف مادا الثالثة والعشرين على أن يكون رفع 

األمني العام واألمناء املساعدون واملوظفون الرئيسيون وأزواجهم وأوالدهم (احلصانة عن كبار موظفيها 

ني العام والذي جيب عليه من حق جملس اجلامعة، أما باقي املوظفني فيصدر التنازل من األم)القصر

:إصدار هذا التنازل عند توافر الشرطني اآلتيني

.ـ إذا كانت احلصانة حتول دون حتقيق العدالةأ 

.امعة ،أي ال يؤثر على الغرض الذي من أجله منحت ـ إذا كان رفعها ال يضر بصاحل اجلب
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الجامعة العربيةعالقة األمن القومي بحصانات الخبراء في:المبحث الثالث 

من اتفاقية حصانات و امتيازات جامعة الدول العربية ، احلصانات 19اىل 14حددت املواد من 

و يستفاد من هذه النصوص ان هناك قدرا من ).1(و االمتيازات اليت يتمتع ا موظفو اجلامعة

ة من احلصانات و االمتيازات ال فئأيضااحلصانات و االمتيازات يتمتع ا كافة موظفي اجلامعة و مثة 

جنسية دولة املقر، على ان هناك بعض احلصانات يتصور ان يتمتع ا سوى املوظفني الذين ال حيملون

.و االمتيازات تقتصر على كبار موظفي اجلامعة، و منهم اخلرباء

إذاالقومي العريب ، ناألمالكبري على األثران حصانة كبار املوظفني يف جامعة الدول العربية له 

و فقط بل أنفسهمعلمنا ان هؤالء املوظفني حيملون جنسية دولة عربية ما ، و هؤالء املوظفني ال ميثلون 

.ميثلون كذلك الدولة اليت حيملون جنسيتها

مطلبني حبيث نتناول يف املطلب االول  الضوء على هذا املبحث ، سوف نقسم الدراسة اىلوإللقاء

القومي األمناثر اىل حصانات و امتيازات خرباء اجلامعة العربية ، و نتطرق يف املطلب الثاين طبيعة

.العريب يف حصانات و امتيازات جامعة الدول العربية

.386،ص)بدون عاصمة نشر (،)بدون دار نشر(، 1979طبعة قانون المنظمات الدولية ،حممد سامي عبد احلميد ،:)1(
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طبيعة حصانات و امتيازات خبراء الجامعة العربية:ب االولالمطل

من اتفاقية حصانات و امتيازات جامعة الدول العربية على متتع اخلرباء الذين 25نصت املادة 

:و االمتيازات االتية)1(يقومون مبهام جلامعة الدول العربية باحلصانات

.تعتهم الشخصيةعدم جواز القبض عليهم او حجزهم او حجز أم-1

.احلصانات القضائية بصفة عامة حىت بعد انتهاء مهامهم فيما يصدر عنهم بصفتهم الرمسية-2

.حرمة مجيع احملررات و الوثائق اخلاصة م-3

حق استعمال الشيفرة يف رسائلهم و تسلم املراسالت املتبادلة بينهم و بني جامعة الدول -4

.ومةخمتالعربية برسول خاص و حقائب

التسهيالت نفسها اليت متنح ملمثلي الدول األجنبية املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة فيما يتعلق -5

.بالنظام اخلاصة بالعملة و القطع

).2(التسهيالت نفسها اليت متنح للمثلني الدبلوماسيني فيما يتعلق بأمتعتهم اخلاصة-6

بل متنح جامعة الدول العربية ملصلحتهم اخلاصةال متنح احلصانات و املزايا ملوظفي و خرباء

من اتفاقية حصانات و مزايا 23ملصلحة جامعة الدول العربية اليت يعملون ا ، و قد نصت املادة 

بالنسبة للخرباء و نصت كل من املادتني ان يكون 26جامعة الدول العربية بالنسبة للموظفني و املادة 

يف كافة األحوال اليت يرى فيها ان صانة عن موظفي و خرباء اجلامعة العربيةلالمني العام احلق يف رفع احل

.احلصانة حتول دون اخذ العدالة جمراها و ان رفعها ال يضر بصاحل اجلامعة

.من امللحق اخلاص بتنظيم بعض أحكام اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية يف املالحق)25(المادة أنظر:)1(

)2: ق كما ويالحظ التحفظ الذي أوردته مصر لدى توقيعها على اتفاقية حصانات و امتيازات جامعة الدول العربية و اخلاص باخلدمة الوطنية  يتعل)

ملوظفني و اخلرباء باملوظفني يف اجلامعة فقط، و لكنها عند انضمامها اىل اتفاقية حصانات و مزايا جملس الوحدة االقتصادية العربية أوردت حتفظا يشمل ا

.فساوت بينهم يف هذا اال
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القصر فال ترفع أوالدهماملساعدون و املوظفون الرئيسيون و زوجام و األمناءالعام و األمنيأما

عنهم احلصانة اال مبوافقة جملس اجلامعة ، و حىت ال يساء استخدام احلصانات و االمتيازات السالف 

ن اتفاقية حصانات و امتيازات جامعة الدول العربية على ان تتعاون اجلامعة م24نصت املادة ذكرها

لتحقيق العدالة ، و مراعاة تنفيذ لوائح الضبط و جتنب ما األعضاءمع السلطات املختصة التابعة للدول 

.قد ينشا من سوء استعمال املزايا و احلصانات املقررة ملوظفيها

ي العربي في حصانات و امتيازات الجامعة العربيةاثر األمن القوم:المطلب الثاني 

، و حرص األعضاءالقومي للدول األمنحرص ميثاق جامعة الدول العربية على مبدأ احملافظة على 

.املبدأمن امليثاق كل ما من شانه ان ميس هذا يستبعدواواضعوا امليثاق على ان 

تقوم على أساس احرتام استقالل  تلك الدول و "فقد جاء يف ديباجة ميثاق اجلامعة ان ها

توثيق الصالت بني الدول "كما ان املادة الثانية تنص على ان الغرض من قيام اجلامعة هو "سيادا 

األهداف و ان يكون التعاون فيما بني الدول لتحقيق هذه "املشرتكة فيها و صيانة استقالهلا و سيادا 

"كذلك تنص املادة الثامنة على ان ."و أحواهلا حبسب نظم كل دولة منها حترتم كل دولة من :

الدول املشرتكة يف اجلامعة  نظام احلكم القائم يف دول اجلامعة األخرى و تعتربه حقا من حقوق تلك 

).1"(الدول و تتعهد بان ال تقوم بعمل يرمي اىل تغيري ذلك النظام فيها 

جامعة الدول العربية بعض النصوص اليت ترمي اىل امتيازاتو كما تضمنت اتفاقية حصانات

ية نصت املادة سهيالت املالو التباإلعفاءات، ففيما يتعلق األعضاءالقومي للدول األمناحملافظة على 

او رسم نقل من ضريبة اإلنتاجالرمسيةألعماهلاما تشرتيه اجلامعة  حميا إعفاءالثامنة صراحة على عدم 

)1: الل وان كانت هذه النصوص تشري اىل اهلدف األساسي للجامعة و هو التمهيد لتحقيق الوحدة الدستورية بني أعضائها يف املستقبل البعيد ، من خ)

جمال حترير األرض اال السياسي ، و جمال التقدم اإلنساين ، و :حتقيق أقصى درجة ممكنة من درجات التعاون بني أعضائها يف أربعة جماالت أساسية هي 

عيد ان نقول ان العربية و ضمان حرية شعوا ، و جمال التسوية السلمية ملا قد ينشا بني أعضاء املنظمة من خالفات ، فانه ال يتعارض مع هذا اهلدف الب

.هذه النصوص دف أيضا اىل احملافظة  على األمن القومي للدول األعضاء يف اجلامعة العربية
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االتفاقية قيدا على حرية اجلامعة أوردتفقد فيما يتعلق بالتسهيالت اخلاصة بالنقد و العملةمللكية ، و ا

باملخالفة للقوانني السارية –ال جيوز للجامعة ان خترج من دولة "يف هذا اخلصوص ، ووفقا هلذا القيد 

).1(منها اىل تلك الدولةأدخلتهقدرا من العمالت اخلاضعة لقيود اكرب مما –فيها 

االتفاقية موظفي اجلامعة من غري رعايا دولة أعفتوفيما يتعلق حبصانات و مزايا املوظفني فقد 

الشأنتوطن هلم يف الدولة صاحبة أولو متاع مبناسبة أثاثاملقر من الرسوم اجلمركية عما يستوردونه من 

يف خالل أثاثوظفني من متاع و بان يكون مقتصرا على ما يستورده هؤالء املاإلعفاء،  و قيدت هذا 

إذا انقضت مدة السنة و مل يتسن هلم استرياد أمتعتهم زال ، حبيث)2(سنة من تاريخ  تسلمهم العمل 

اإلعفاء  بالنسبة هلم ، و استحقت بالتايل الرسوم اجلمركية على اي متاع او أثاث قد يستوردونه بعد 

.ذلك

ة اليت تضمنتها اتفاقية حصانات و امتيازات جامعة الدول ومن النصوص ذات الداللة اخلاص

"اذ جاء فيه 32العربية ، نص املادة  على انه ليس  يف أحكام هذه االتفاقية ما يؤثر يف سلطة كل :

دولة من الدول األعضاء يف اختاذ ما تراه مناسبا من تدابري لصيانة سالمة بالدها او أمنها او نظامها 

".العام

)1: .من امللحق اخلاص بتنظيم بعض أحكام اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية يف املالحقفي الفقرة الثانية )05(المادة انظر )

)2: .من امللحق اخلاص بتنظيم بعض أحكام اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية يف املالحق-د –في الفقرة )20(المادة انظر )
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اآلليات القانونية لحل النزاعات في ميثاق و اعمال جامعة الدول العربية:الفصل الثالث

من املهام الرئيسية ألي منظمة دولية، تسوية ما قد ينشا من منازعات بني الدول و األعضاء فيها 

بالطرق السلمية، ألن تلك املنازعات دد الوحدة املنشودة بني الدول األعضاء كما دد يف نفس 

أفضت إىل تفكك املنظمة فلرمبا، كما أا إذا حتولت إىل صراع مسلح  ، العربينيقت األمن و السلم الو 

.ا و أحزاب  بني مؤيد و معارض لكل من اجلانبني املتنازعنيعبي، و إىل تقسيمها ش

عريب، كانت اإليديولوجية السائدة يف العامل ال1945و عندما أنشئت جامعة الدول العربية عام 

، إذ كانت القيادات العربية يف ذلك الوقت، متأثرة إىل جد بعيد باملذاهب الدستورية هي حكم القانون

الغربية، و بروج و فلسفة عصبة األمم، و لذلك اعتقدت تلك القيادات، أن اخلالفات اليت قد تنشأ بني 

يتها أمام القاضي الدويل ، و تكفي يف جامعة  الدول العربية ، ال بد أن تتم تسو األعضاءالدول العربية 

التأسيسي  1945مارس 22قراءة األعمال التحضريية و حماضر اجللسات السابقة على إصدار ميثاق 

للجامعة ، لكي يدرك املرء مدى دفاع كثري من الوفود العربية، خاصة املصرية و العراقية منها، عن مبدأ 

,بني عضوين أو أكثر من أعضاء اجلامعة العربيةالتحكيم اإلجباري يف حالة نشوب نزاع عريب 

وضات إنشاء جامعة ود عربية أخرى يف مفافإال أن هذا االجتاه، لقي معارضة شديدة من طرف و 

بصفة خاصة الوفد اللبناين الذي طالب  بضرورة احلفاظ على سيادة الدول األعضاء يف الدول العربية 

املنادي بالتحكيم اإلجباري و الرافض له االجتاهنياء احلل التوفيقي بني املنظمة اإلقليمية العربية، و ج

.)1(من حيث املبدأ، يف نص املادة اخلامسة من ميثاق جامعة الدول العربية 

و أكثر من دول إىل القوة لفض املنازعات بني دولتني أااللتجاءال جيوز "انهمن ميثاق جامعة الدول العربية على)05(المادة تنص )1(

كان عون إىل الس لفض هذا اخلالف  الدولة أو سيادا أو سالمة  أراضيها و جلآ املتناز باستقاللاجلامعة، فإذا نشب بينهما خالف ال يتعلق 

، و يتوسط الس يف  راراتهقيف مداوالت الس و االشرتاكقراره عندئذ نافذا و ملزما، و يف هذه احلالة ال يكون للدول اليت وقع بينها اخلالف ، 

دولة اجلامعة أو غريها للتوفيق بيتهما و تصدر قرارات التحكيم و أياخلالف الذي   خيشى منه وقوع حرب بني دولة من دول اجلامعة ، و بني 

''.اصة بالتوسط بأغلبية اآلراءالقرارات اخل
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فض املنازعات بني الدول العربية و يتضح من تلك املادة، الطابع التقليدي الذي كان حيكم 

بالطرق السلمية ، فتحكيم جملس اجلامعة، أو وساطته ، غري ملزمني دون موافقة أطراف النزاع ، فكأن 

دبلوماسية اجلامعة العربية حمدودة باحلدود اليت  تضمنتها املادة اخلامسة من ميثاق  جامعة الدول العربية ، 

جوان 17يف االقتصاديها ، معاهدة الدفاع املشرتك و التعاون مث أبرمت الدول العربية قيما بين

"،وجاء يف املادة األوىل من املعاهدة ما يلي)1(1950 حرصا على دوام األمن (تؤكد الدول املتعاقدة:

عزمهما على فض مجيع املنازعات الدولية بالطرق السلمية ، سواء يف عالقاا املتبادلة )السالم واستقرارمها

."ا بينهما ، أو يف عالقاا مع الدول األخرىفيم

وإن كانت هذه املادة اجلديدة قد جاءت لتخفيف جدة القيود اليت تضمنتها املادة اخلامسة من 

لوضع تغيري الوضع تغيري حقيقيا، و ما زالت والية اجلامعة يف نغريميثاق جامعة الدول العربية إال أا مل 

.حمضة ، مرنة مبوافقة الدول األطراف يف النزاع أو عدم موافقتها اختياريةالعربية تسوية املنازعات 

و تداركا هلذا القصور القانوين و العملي يف جمال صالحيات جامعة الدول العربية لتسوية 

ية املنازعات اليت قد تنشب بني أعضائها من الدول ، حاول جملس اجلامعة إنشاء جهاز قضائي لتسو 

أنشأ الس جلنة من ثالثة خرباء ، لوضع مشروع إلقامة 1950افريل 13املنازعات العربية، و يف 

و قد عدل تكوين اللجنة مرارا، دون أي جدوى ، مل يصدر أي مشروع )2(حمكمة عدل دولية عربية 

ة إقامة حمكمة جديد يرمي إىل تعديل ميثاق جامعة الدول العربية إال و هو يتضمن اإلشارة إىل ضرور 

.عدل دولية عربية، ومع كل ذلك مل تنشأ تلك احملكمة حىت اليوم

.80ص .1980، دار سراس للنشر ، تونس ، مارس )بدون طبعة(، ما يجب أن نعرف عن جامعة الدول العربية، هارون هاشم رشيد:)1(

.الذي أنشأ هذه اللجنة316/12أنظر القرار:)2(
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و ال حنسب أن مثل هذه احملكمة اإلقليمية العربية ستقوم يف املستقبل القريب ألن الدبلوماسية هذا 

عامة، و الدبلوماسية السرية خاصة، ستبقى األسلوب املفضل لدى الدول العربية لتسوية املنازعات و 

ة، بيت بني الدول العر نه من بني عشرات املنازعات اليت ثار أاخلالفات اليت تقع بينها، هلذا مل يكن غريب 

فإن تسويتها متت نتيجة األخرىمل يفض أي نزاع منها وفقا للتحكيم إال نزاع واحد، أما باقي اخلالفات 

.املفاوضات السياسية

العربيني ال تأيت إال بأمرين أوهلما ضرورة "و مما ال شك فيه أن احلفاظ على األمن و السيادة 

عربية يف إطار جامعة الدول العربية ال يفسح اال أمام أي تدخل أجنيب لفض تسوية املنازعات العربية 

هذه املنازعات، و ثانيها مواجهة أي عدوان قد يقع على أية دولة عربية عضو يف جامعة الدول العربية 

.سواء كان داخليا أم خارجيا
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باألساس على تسوية املنازعات بالطرق اعتمدنه أجندبالرجوع إىل ميثاق جامعة الدول العربية 

، و جدير )1(ستنادا إىل املادتان اخلامسة و السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية االسلمية و هذا 

أيضا إىل أن تسوية املنازعات يف إطار جامعة الدول أشارتبالذكر من  أن املادة اخلامسة من امليثاق 

، و )2(امعة و أكثر من دول اجلأوء إىل القوة لفض املنازعات بني دولتني جلتقتضي عدم جزا البيةالعر 

تضع حتت تصرف األعضاء بعض الوسائل السلمية لفض منازعتها فيما بينها و أمهها التحكيم و 

م وجود هذه اآلليات للتسوية فإن ذلك مل مينع الدول العربية من غبوساطة جملس اجلامعة، و لكن ر 

ة السياسية لدى الدول دقوة حلل خالفاا و أسباب ذلك عديدة و من بينها غياب اإلرااللجوء إىل ال

مع التطورات اهليكلية اليت عرفها اتمع ىتماشيالعربية من أجل تعديل ميثاق اجلامعة العربية و جعله 

.الدويل

حث األول تسوية و استدعت دراسة الفصل األول تقسيمه إىل ثالثة مباحث، تناولنا يف املب

يف مبادئ اجلامعة لدور املنازعات يف بروتوكول اإلسكـــندريــة وميثاق اجلامعة، و خصصنا املبحث الثاين 

األمن يف تعزيزأهداف اجلامعة دور بعضاألمن القومي العريب و خلصنا يف املبحث الثالث إىلتعزيز 

.القومي العريب

.)01(:يف امللحق رقممن ميثاق جامعة الدول العربية)06(و )05(أنظر املادتان :)1(

.58ص ،2004،القاهرة،دار األمحدي للنشر،األوىل بعةالطالمنظمات اإلقليمية و الدولية عاكف يوسف صوفان،:)2(
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آليات الجامعة في تسوية النزاعات:المبحث األول 

و ال األخرية اليت عرفها اتمع الدويل، األوىلنظمة اإلقليمية جامعة الدول العربية ليست هي امل

كبريا عن باقي املنظمات اإلقليمية األخرى و هناك اختالفاإال أنه ميكن القول بأن اجلامعة العربية ختتلف 

بينها نقاط كثرية متيزها عن هذه األخرية ، خاصة ألا تضم دوال كانت يف األصل دولة واحدة، فرق

اجلامعة العربية ضرورة ملحة ستعمار، وجعل منها كيانات قطرية متعددة حبدود مرسومة ،وكان وجود اال

.جتسيد الوحدة العربية املنشودة من قبل العربأجل إعادة حلمة الوطن العريب و من

لوسائل كلما كان احلديث يدور حول اجلامعة العربية و منجزاا يتبادر للذهن الرغبة يف معرفة ا

عليها اجلامعة من أجل تسوية النزاعات بني الدول و مدى فعاليتها يف ذلك، خاصة و أن اعتمدتاليت 

يف الدول العربية و صيانة سيادا و استقرار األمنهذه الوسائل أصبحت هلا عالقة وحيدة مبدى 

.استغالهلا

ها، خصصنا مبحث مبطلبني و من أجل إعطاء صورة واضحة عن هذه الوسائل و مدى جناعت

املنصوص يف ميثاق جامعة الدول العربية، مت تطرقنا يف املطلب اآللياتعن األوليف املطلب ناتكلم

مكانا خذتلك اليت مل يشر إليها امليثاق و فرضت نفسها يف الساحة الدبلوماسية مما جعلها تأاىلالثاين 

.ال بد أن يذكر

استخدامالدولية اإلقليمية اليت أكدت يف ميثاقها على عدم ظماتاملنجامعة الدول العربية هي إحدى"

.)1(....."القوة لفض املنازعات بني دولتني أو أكثر من دول اجلامعة 

:نقال عن 01ص ،العربية، وسائل تسوية المنازعات في إطار جامعة الدول عبد احلق الذهيب):1(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=55134.08/08/2007.
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اليت صادق االقتصاديو قد تقرر هذا التوجه أيضا يف معاهدة الدفاع املشرتك و التعاون 

، حيث نصت )1(1952، و دخلت حيز التنفيذ سنة 1950عليها جملس اجلامعة يف أبريل سنة 

ن منطلق حرصها على دوام األمن و السالم و يف مادا األوىل على أن الدول املتعاقدة تؤكد م

مها على فض مجيع منازعتها الدولية بالطرق السلمية، سواء يف عالقاا املتبادلة فيما ز االستقرار ع

.بينها أو يف عالقتها مع الدول األخرى

بيعي أن و مبا أن من أهداف جامعة الدول العربية حفظ األمن و السالم يف املنطقة ، كان من الط

العربية األعضاء دانبدأ فض املنازعات بني البلكميكون أحد املبادئ اليت تقوم عليها اجلامعة و تلتزم ا  

احملبة بني الدول العربية و مساعدا على التوجه عليرتتب على ذلك من توثيق جلية كما بالطرق السلم

.)2(هدفها األساسي إلقامة وحدا الشاملة وحن

املنصوص عليها يف ميثاق اآللياتإىل مطلبني، تطرقنا يف األول إىل املبحث قسمناهدراسة هذا و ل

.املنصوص عليها يف ميثاق جامعة الدول العربيةغريلآلليات جامعة الدول العربية، و خصصنا الثاين 

.فس الصفحةنالمرجع السابق ، ،عبد احلق الذهيب):1(

.41ص المرجع السابق ،، هارون هاشم راشد):2(



118

اآلليات المنصوص عليها في ميثاق جامعة الدول العربية:األولالمطلب

نص عليهما ميثاق الدول العربية على سبيل احلصر، و يلتني يعن وسهذا املطلبسوف نتكلم يف 

.ة و التحكيم و قد جعلنا لكل وسيلة فرعا خاصا اطبالوسااألمريتعلق 

رة األوىل من املادة اخلامسة من ميثاق جامعة الدول العربية عدمقصيغة صرحية يف الفلقد جاء ب

أو أكثر من دول اجلامعة ، و باالطالع  على مضمون بني دولتنياللجوء إىل القوة لفض املنازعات

:لييالفقرتني الثالثة و الرابعة من نفس املادة و اللتني تنصان على ما 

بني أي دولة أواخلالف الذي خيشى منه وقوع حرب بني دولة من دول اجلامعة،وسط الس يفيتو "

.دولة خارجة عنها للتوفيق بينهماأوأخرى من دول اجلامعة،

وتصدر قرارات التحكيم والقرارات اخلاصة بالتوسط بأغلبية اآلراء ومن هنا يتضح جليا أن اآلليات 

."يف الوساطة والتحكيماملنصوص عليها يف ميثاق اجلامعة، تنحصر

الوســــــــــــــــاطة:الفرع األول

واحدة تتيح تدخل جملس ودبلوماسيةاقتصر ميثاق جامعة الدول العربية على ذكر وسيلة سياسية 

اجلامعة يف فض املنازعات بطريقة سلمية متمثلة يف الوساطة ، مع مالحظة أن امليثاق قد ربط مسألة 

منها إمكانية أن تؤدي ستشفياخلالفات اليت ميكن أن تتطور وتؤدي إىل نزاع مسلح أوإجراء الوساطة ب

.إىل نشوب حرب بني األطراف املتنازعة
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ونستنتج من هذا أن أية وساطة يف أي نزاع عريب تقع من خارج الس ال تعترب من قبيل الوساطة اليت 

.)1(تقوم ا اجلامعة وإمنا هي وساطة عربية

من خالل اإلطالع على الفقرة الثالثة من املادة اخلامسة من ميثاق جامعة الدول العربية، جند أن 

هذا األخري اشرتط أن تكون الوساطة اليت تقوم ا اجلامعة العربية مقتصرة على اخلالفات اليت خيشى 

مليثاق، إذ أنه من منها وقوع حرب بني دولتني عربيتني، وهذا شيء ميكن أن يعاب على واضعي ا

املفرتض أن تكون وظيفة املنظمة الدولية وظيفة وقائية حتول دون كل ما من شأنه أن يؤدي إىل أي 

.خالف مهما كان درجته 

ناهيك أن الوساطة اليت حتدث عنها امليثاق، تتسم بسمة أساسية وهي أن النتيجة اليت تصل إليها 

.ليست بالضرورة ملزمة

طة تظل يف النهاية مبادرة ودية يقوم ا الس بغية الوصول إىل حلول مرضية لألطراف فالوسا

دوره يثري نقطة باملتنازعة، ويف أمور ال ختص مسألة استغالل الدول أو سالمة أراضيها أو سيادا، وهذا 

يف مسائل حيق فيه األطراف املتنازعة اللجوء إىل جملس اجلامعة العربيةتعيدهامة حول الوضع الذي 

للمجلس مبوجبها اختاذ قرار ملزم ومل يطبق أحد األطراف نتائج الوساطة ، خاصة يف ظل غياب نص 

فعالية نظام التسوية السلمية إضعافصريح يعاجل مثل هذه املسائل ، إن ذلك وال شك يساهم يف 

.للمنازعات اليت نقوم ا اجلامعة العربية

.02ص لمرجع السابق، ، اذهيبالعبد احلق :)1(
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أزمة :وقد تدخلت اجلامعة العربية بغرض تسوية العديد من النزاعات بني الدول العربية مثل 

، والنزاع بني لبنان واألردن من جهة واجلمهورية العربية املتحدة من جهة ثانية 1950الضفة الغربية 

، واحلرب األهلية اليمنية يف 1963عام ، كذلك احلرب بني املغرب واجلزائر1962و 1961عامي 

العربية  تطرح -وليس هناك جمال للشك أن الظروف الراهنة اليت متر ا العالقات العربية)1(نفس السنة 

تساؤال رئيسا هاما حول طبيعة الدور الذي ميكن أن تضطلع به جامعة الدول العربية يف جمال العمل على 

األقطار العربية باعتبارها املنظمة املعينة حيفظ األمن والسلم يف منطقتها بنيوالتوترإزالة أسباب اخلالف 

.)2(أعضائهاوبني 

وعموما ميكن القول أن الوساطة كوسيلة دبلوماسية و سياسية يتوقف حناجها على العديد من 

اع و درجة خطورته، موفق األطراف املتنازعة رغبتها يف تدخل جملس اجلامعة، طبيعة النز :االعتبارات أمهها

).3(التأثريات اخلارجية و غريها 

،مركز دراسات الوحدة العربية احلمراء،  بريوت ، لبنان دراسة تاريخية و سياسية 1985-1945جامعة الدول العربية أمحد فارس عبد املنعم، ):1(

.80ص 

، 1981، 32:جملة املستقبل العريب، الد الرابع ، العدد،ازعات العربية المحليةجامعة الدول العربية في التسوية السلمية للمنأمحد الرشيدي ،):2(

.83ص 

.03ص ، ، المرجع السابقعبد احلق الذهيب:)3(
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التحـــــــــــــــكيم:الفرع  الثاني

و اخلاصة 1907أكتوبر عام 18بتاريخ نعقدةاتفاقية الهاي املمن)37"(عرفت املادة 

تسوية املنازعات بني الدول بواسطة قضاة :تسوية السلمية للمنازعات الدولية، التحكيم الدويل بأنه بال

من اختيارها و على أساس احرتام القانون ، و أن الرجوع إىل التحكيم يتضمن تعهدا باخلضوع للحكم 

الدول، بواسطة قضاة حبسن النية، و عرفه الفقه الدويل بأنه يرمي إىل تسوية املنازعات الناشئة بني

ختتارهم على أساس احرتام احلق، أو أنه الفصل يف املنازعات بني الدول عن طريق قضاة من اختيار 

.)1(''الدول املتنازعة وفقــــــا ألحكام القانون 

:ليةإن يف الفقرة الرابعة من املادة اخلامسة من ميثاق جامعة الدول العربية و اليت جاءت بالصيغة التا

إشارة واضحة إىل وجود ."تصــــــــــــــــــدر قرارات التحكيـــــــــــم و القرارات اخلاصة بالتوسط بأغلبية اآلراء"

وسيلة قضائية إىل جانب الوساطة كوسيلة سياسية، و تتمثل هذه الوسيلة يف التحكيم ، كما تؤكد املادة 

.ون اختياري و ليس إجبارياخلامسة يف سياقها العام  على أن التحكيم يك

و هذا يعين أن املسألة تظل مرهونة برغبة و إرادة األطراف املتنازعة ، فال حيق لس اجلامعة 

بغض النظر عن درجة ، العربية القيام مبهمة التحكيم بدون رضا األطراف املعنية بنزاع أو خالف ما 

.خطورة هذا النزاع و طبيعته

،بن عكنون ، اجلزائر الساحة املركزية ،ـ ديوان املطبوعات اجلامعية،"الطبعة الثانية، معجم في القانون الدولي المعاصر ، اهللادعمر سع):1(

.113ص ،)دون سنةب(
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دور اجلامعة العربية يف هذا اال ناهيك عن غياب إضعاف إن حتديد اإلطار السابق يساهم يف 

ء الذي ميكن أن يرتتب على األطراف اليت قبلت التحكيم مث رفضت اأية إشارة يف امليثاق إىل طبيعة اجلز 

ت به الدول العربية عند تأسيسها للجامعة سكعد الطابع االختياري اليت متي، و لذلك بقراراتهااللتزام 

هو "جهة ، مث ختويل جهاز سياسي من )املوقف اللبناين(العربية خوفا على استقالهلا و سيادا الوطنية 

القيام مبهمة التحكيم و هو ليس  جهازا قضائيا، دفع بالبعض إىل رفض فكرة التحكيم "جملس اجلامعة 

.اإللزامي

بأن القيام ذه املهمة من قبل جملس اجلامعة سيخلف وضعا خطريا يهدد تركيوهناك من اعترب

.)1()املوقف العراقي (اجلامعة بصفة شاملة 

اآلليات غير المنصوص عليها في ميثاق جامعة الدول العربية:المطلب الثاني

مل يقتصر جملس جامعة الدول العربية للقيام بدوره يف جمال تسوية املنازعات بني الدول العربية على 

م االختياري، و طار الضيق الذي حدده ميثاق اجلامعة العربية و املتمثل يف وسيليت الوساطة و التحكياإل

املصاحلة و التحقيق و بعثات و يف العديد من املنازعات اليت عرضت عليه إىل املساعي احلميدة جلـأإمنا 

.تقصي احلقائق

الفصل بني األطراف املتنازعة من خالل إرسال قوات عربية مشرتكة و أسلوبكما اعتمد الس 

، و 1961ة األوىل كانت أثناء النزاع العراقي الكوييت سنة قد حدث ذلك مرتني يف تاريخ اجلامعة العربي

.نفس الصفحة السابقةالمرجع السابق،عبد احلق الذهيب،):1(
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القوات العربية "أو "قوات أمن اجلامعة العربية "لية اللبنانية، حتت اسم هالثانية كانت أزمة احلرب األ

.ردع العربيةاليت عرفت بعد تعزيزها بقوات ال"الرمزية

إال أن أهم وسائل تسوية النزاعات العربية غري الواردة يف امليثاق تتمحور حول جهازين رئيسيني 

، و للتفصيل أكثر يف اآلليات املنصوص عليها )1(األمني العام ، و دور دبلوماسية مؤمترات القمة :مها

ب إىل فرعني ، حبيث نتناول يف الفرع األول الدور تقسيم هذا املطليف ميثاق جامعة الدول العربية ارتأينا

السياسي لألمني العام و تسوية املنازعات العربية و تطرقنا يف الفرع الثاين إىل دور دبلوماسية مؤمترات 

.القمة العربية يف تسوية املنازعات العربية

سوية المنازعات العربيةالدور السياسي لألمين العام في ت:األولالفـــــــــــــــــــــــــرع

على الرغم من إقرار معاهدة الدفاع املشرتك و التعاون االقتصادي ملبدأ التسوية السلمية 

للمنازعات الدولية ، إال أا جاءت خلية من الوسائل الواجب إتباعها يف هذا الصدد، األمر الذي ألقى 

.)2(ة لتحقيق هذه الغايةه احلميديمساعلعلى األمني العام عبئا كبريا يف بذ

إن وظيفة األمني العام جلامعة الدول العربية حتدد يف ضوء النصوص الواردة يف ميثاق جامعة الدول 

أن هذه الوظيفة شهدت غريمة ،عاو يف األنظمة الداخلية لكل من جملس اجلامعة و أمانتها ال.العربية 

النسبة لكافة القضايا العربية حتت ضغط الظروف اليت  دور السياسي بيفتطورا كبريا و بصفة خاصة 

.أحاكت باجلامعة و اليت تعرضت هلا

)1: .53-50، ص 2003دار وائل للنشر،األردن،،1طموقف جامعة الدول العربية من المنازعات العربية الدولية،ان،دو على عيسى الع)

)2: .308،ص )بدون سنة(اإلسكندرية ،،، منشأة املعارف )بدون طبعة(اصرة، ، المنظمات الدولية المعحممد السعيد الدقاق و آخرون)
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بية بني ر استند األمني العام يف القيام بدور سياسي رئيسي يف جمال تسوية املنازعات العو قد

إدارة ألطراف العربية املتنازعة إىل اهتمام باجلامعة العربية مبنصب األمني العام و االقتناع بأمهيته يف ا

.خمتلف املنازعات العربية احمللية بشكل إجيايب

استند أيضا إىل نصوص النظام الداخلي لكل من جملـــــــــس اجلامعة و األمــــــــــــــانة العامة و على كما

.رأســــها املادتني العشرين و الواحد و العشرين من نظام الس الداخلي

العام جلامعة الدول العربية اليت يغلب عليها الطابع األمنياختصاصات جانب طائفةفإىل

العام للجامعة ، من خالل املمارسة العملية ، ان يوسع من نطاق الدور و األمني، استطاع اإلداري

، ببذل قيامه بناءا على طلب جملس اجلامعةرأسهاالعامة و على األمانةطبيعة املهام اليت تضطلع ا 

العربية األجواءالعربية املتنازعة ، و العمل على تنقية األطرافساطة و املساعي احلميدة و التوفيق بني الو 

الدبلوماسية الثنائية ، او باستغالل الفرص اليت توفرها اللقاءات الدبلوماسية اجلماعية ، و بأساليبسواء 

)1.(املقررات املعتمدة يف نطاق اجلامعةدعوة الدول العربية اىل تطبيق امليثاق و احرتام املعاهدات و

.53،ص 2004، عامل املعرفة ، دولة الكويت ،)بدون طبعة (،جامعة الدول العربية ، مدخل الى المستقبلجمدي محاد ،):1(
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و كان اعتماد الس على األمني العام يف القيام مبهام الوساطة و التوفيق و بذل املساعي احلميدة 

بني أطراف النزاع حىت هبشكل ملحوظ يصل إىل درجة قيامه جبهود توفيقهل كبري ، نظرا لتزايد دور بشك

يف الوساطة بني أطراف النزاع، مقبل تكليف الس له، و كثريا ما زكى الس اجلامعة جهود األمني العا

:و قد حدث ذلك يف القضايا التالية

.1972اجلنوبية سنة أزمة احلدود بني اليمن الشمالية و -

.1975احلرب األهلية للبنانية سنة -

.1961أزمة الكويت بتكليف من جملس اجلامعة العربية سنة -

.)1(1963النزاع احلدودي بني املغرب و اجلزائر سنة -

يف تطوير كفاءة اجلامعة يف التعامل مع أساسياو على العموم لعبت شخصية األمني العام دورا 

نازعات العربية، ففي كثري من احلاالت قام األمني العام بدور الوساطة و حتقيق و االتصال بأطراف امل

النزاع حىت قبل صدور تكليف رمسي من الس ، و هذه النتيجة تؤيدها الدراسة السلوكية اليت قدمها 

منها جامعة الدول العربية و زمالؤه حول إدارة الصراع يف املنظمات اإلقليمية و "أرنيس هاس:"األستاذ

انتهت هذه الدراسة إىل أن اجلامعة تتميز مبركزية دور األمني العام يف تسوية املنازعات ، حيث ، و قد

متت تسوية حالة واحدة فقط بدون تدخل فعال لألمني العام و هي حالة النزاع بني لبنان و اجلمهورية 

عامة قامت مبجهودات توفيقية يف تسوية بعض املنازعات أن األمانة ال، كما1958العربية املتحدة سنة 

(العربية يف مهدها قبل أن تنفجر و تعلن على املأل .2(

معهد البحوث و الدراسات ،املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم ، جامعة الدول العربية و تسوية المنازعات المحلية ، غايلبطرس بطرس)1(

.133ص ،1977، )طبعة بدون(،العربية

.04ص، المرجع السابق ، عبد احلق الذهيب)2(
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دبلوماسية مؤتمرات القمة العربية في تسوية المنازعات العربية:الفرع الثاني 

إن اجلامعة العربية قد استحدثت دبلوماسية القمة يف تسوية عدد من املنازعات العربية ، فقد 

األوىل أن ختلق اجتماعات القمة:ا  يف تسوية املنازعات من خالل صورتنيلعبت اجتماعات القمة دور 

 يكن اهلدف من االجتماع هو ملاملناخ املناسب للتفاهم بني رؤساء بلدان األطراف املتنازعة حىت و إن 

-مصري(إىل لقاء 1964األول عام القمة العربيةتسوية النزاع ، و على سبيل املثال فقد مهد اجتماع

لتسوية األزمة بني البلدين ، و بعبارة أخرى )جزائري ،مغريب(لتسوية األزمة اليمنية ، و لقاء )عوديس

فإن جامعة الدول العربية هنا تقوم بوظيفة اقتصادية بني القيادات العربية ، متهد بالتايل لتسوية املنازعات 

بية يف إطار اجلامعة العربية من أجل تسوية نزاع و الصورة الثانية هي اجتماع ملوك و رؤساء البلدان العر 

للنظر يف احلرب األهلية يف لبنان 1976عريب و من أمثلة هذه الصورة اجتماع القمة العريب يف أكتوبر 

)1(.و هو االجتماع الذي أسفر عن وضع التشكيل النهائي لقوات الردع العربية يف لبنان

عربية، تلعب اجتماعات جملس اجلامعة العربية على مستوى وزراء باإلضافة إىل مؤمترات القمة ال

اخلارجية دورا مؤثرا يف دراسة امللفات العالقة متهيدا لعرضها على مؤمتر القمة دف إجياد تسوية سلمية 

.للمنازعات العربية

اآلليات المنصوص عليها في الوثائق الملحقة بالميثاق:المطلب الثالث

ضافة آليات أخرى لتسوية النزاعات يف إطار اجلامعة العربية و ذلك بعد عجز ميثاق لقد مت إ

املستجدات الراهنة الدولية من واجلامعة العربية و عدم قدرته على مسايرة األوضاع الدولية املسارعة 

الحق امعة العربية من جهة أخرى، لذلك مت اللجوء إىل إضافة جمموعة من املجهة و اخلاصة بدول اجل

".تعديل امليثاق مثال"جتاوزا للخالفات اليت كانت موجودة بني الدول العربية حول بعض املسائل 

.81ص ،، المرجع السابقأمحد فارس عبد املنعم :)1(
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كانت هذه اإلضافة ضرورية خاصة يف ظل ظهور منظمات إقليمية جديدة أصبحت تزاحم 

عن موقع و دور على الساحة اإلقليمية العربية و حىت الدولية، و جامعة الدول العربية و تبحث هلا

فاعل خاصة يف تسوية النزاعات العربية الاهلزيل للجامعة العربية والغري 'لدور اراجع تساعدها على ذلك 

.و من أمثلة تلك املنظمات اإلقليمية منظمة إلحتاد اإلفريقي'العربية -

تناولنـــــــــــا يف األول اآلليـات املنصوص عليها فروع،سيمــــــــه إىل ثالثــــــــة و لدراسة هذا املطلب مت تق

و تطرقنا يف الثاين إىل آلية اجلامعة العربية االقتصادي،يف معاهــــــدة الدفاع العريب املشرتك و التعاون 

.ريبالعو خلصنا يف الثالث إىل جملس السلم و األمن النزاعات،للوقاية من 

تسوية النزاعات في إطار معاهدة الدفاع المشترك و التعاون االقتصادي:الفرع األول

بعد انقضاء مخس سنوات على تأسيس جامعة الدول العربية وافق جملس اجلامعة ، جبلسته 

عليها ، على إبرام معاهدة الدفاع املشرتك و التعاون االقتصادي اليت وقعت1950أبريل 13املنعقدة يف 

، لسد أوجه القصور اليت شابت ميثاق اجلامعة يف االني ، 1950يونيو 17الدول األعضاء يف 

الدفاعي و االقتصادي و قد نصت املادة السادسة من امليثاق على اختصاص جملس اجلامعة باختاذ 

نوع هذه ة وقوعه على إحدى األعضاء، و لكن امليثاق مل حيدديالتدابري عند وقوع عدوان أو خش

التدابري و حجمهما و كيفية تنفيذها  األمر الذي جعل قمع العدوان بعيدا على التحقيق ، لذلك رأت 

الدول األعضاء معاجلة هذا القصور و إبرام معاهدة الدفاع املــــــــــــــــــشرتك و إنشاء هيئات جديدة تتوىل 

.عاهدة من أحكام امليف ما جاء تنفيذ 
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املنازعات بني الدول األعضاء ضبفدة الدفاع العريب املشرتك تضمنت أحكاما تتعلق معاه

املادة احلادي عشر من (سواء يف عالقاا املتبادلة أو عالقاا مع الدول األخرى )1(بالطرق السلمية 

).املعاهدة

:دي على ما يلياالقتصاتنص املادة األوىل من معاهدة الدفاع العريب املشرتك و التعاون

تؤكد الدول املتعاقدة ، حرصا على دوام األمن و السالم و استقرارمها و عزمها على فض مجيع "

منازعاا الدولية بالطرق السلمية سواء يف عالقاا املتبادلة فيما بينهما أو يف عالقاا مع الدول 

."األخرى

ند وقوع العدوان على عسلح ، و ما ينبغي عمله كما تضمنت أحكاما تتعلق مبواجهة العدوان امل

للمادتني الثالثة و الرابعة من املعاهدة، و اعتربت العدوان الذي يقع على إحدى الدول األعضاء استنادا

بعضها اعتداء على الدول األطراف يف املعاهدة مجيعا ، كما قررت التزام إحدى الدول األعضاء أو 

أو الدولة املعتدية عليـــــــــــــــــــــــها عمال مببدأ الدفاع الشرعي، الفردي و الدول األعضاء مبساعدة الدول

:من معاهدة الدفاع العريب املشرتك و التعاون االقتصادي على ما يلي المادة األولىتنص :)1(

فض مجيع منازعاا الدولية بالطرق السلمية سواء يف تؤكد الدول املتعاقدة ، حرصا على دوام األمن و السالم و استقرارمها و عزمها على''

''.عالقاا املتبادلة فيما بينهما او يف عالقاا مع الدول األخرى
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، مبا فيها )1(اجلماعي من كياا ، و أن تتخذ على الفور منفردة أو جمتمعة مجيع التدابري و الوسائل

.دة السلم و األمن إىل نصامااستخدام القوات املسلحة ، لرد االعتداء أو إلعا

بهيستهانو ميكن اعتبار معاهدة الدفاع العريب املشرتك و التعاون االقتصادي مبثابة إجناز ال

بالنسبة جلامعة الدول العربية ، خاصة إذا وقفنا على النتائج اليت ترتبت على إبرام هذه املعاهدة و من 

ئمة ، تضم ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول املتعاقدة، أمهها إنشاء قيادة عسكرية موحدة و دا

يف 1964لتنظيم خطط الدفاع املشرتك و يئة وسائله و أسالبه، و هذه اهليئة مل تظهر إال يف عام 

أعقاب مؤمتر القمة العريب األول، حيث وافق ملوك و رؤساء الدول العربية على إنشاء قيادة عربية واحدة 

.العربية يف نفقات هذه القيادةالدوللعربية ، على أن تشرتك حتمي املشروعات ا

بثقتو لكن هناك من يرى أن معاهدة الدفاع العريب املشرتك كانت من أضعف املعاهدات اليت ان

عن اجلامعة العربية ، مع أنه كان باإلمكان تفعيلها و وضع آليات تنفيذ هلا، و العمل عل تأكيدها يف 

، 2003ارس م19مم العربية املتالحقة ، و لقد كشف املوقف العريب جتاه غزو العراق قي مؤمترات الق

اجلاد يف التفكري أن اجلبهة العربية كانت أضعف اجلبهات ، و الذي جيعل من و قبلها يف غزو الكويت

ها، و إعطاء تفعيل إحتاد الدفاع العريب املشرتك، و تشكيل قوة عربية مشرتكة يكون درع اجلزيرة جزءا من

دور أكرب جلامعة الدول العربية كمنظمة جيب أن تصبح قراراا و هيئاا ذات قداسة لاللتزام ا من 

)2(.خالل آلية جديدة ترتكز عليها

:من معاهدة الدفاع العريب املشرتك و التعاون االقتصادي  على ما يلي  المادة الثالثةتنص ):1(

دة فيما بينها، بناء على طلبه إحداها كلما هددت سالمة أراضي آية واحدة منها أو استقالهلا أو أمنها تتشاور الدول املتعاق''
التدابري يف حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة   دولية مفاجئة خيشى خطرها، تبادر الدول املتعاقدة على الفور إىل توحيد خطط و مساعيها يف اختاذ

''ائية و الدفاعية اليت يقتضيها املوقفالوق

.70ص ، المرجع السابق ، ناعاكف يوسف صوف):2(
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آلية الجامعة العربية للوقاية من المنازعات:الفرع الثاني

، و )1(الوقاية من النزاعات آللية باستحداثهاالقد عرفت جامعة الدول العربية تقدما ملحوظ
خلطوات اإلجيابية القليلة اليت خطتها اجلامعة العربية حىت و لو مل يتم اللجوء إليها تعترب هذه األخرية من ا

يف تسوية النزاعات ، لقد جاءت هذه اآللية يف أعقاب محلة من التوصيات للجنة القانونية الدائمة و 
حتت رقم  جلنة الشؤون السياسية ، و جاءت بناءا على مذكرة املندوبية الدائمة للجمهورية التونسية 

بتاريخ 196و جاءت تنفيذا لقرار مؤمتر القمة الغري العادي رقم 26/02/2000بتاريخ 295
القاضي باملوافقة من حيث املبدأ على إنشاء آلية جامعة الدول العربية للوقاية من 23/06/1996

5852خرها قرار رقم آالنزاعات ، و إدارا و تسويتها بني الدول العربية و تنفيذا لقراراته السابقة و 

يف 5962، حيث قرر جملس اجلامعة باملوافقة على هذه اآللية ، يف القرار رقم 18/03/1999بتاريخ 
، و قد جاءت هذه اآللية متطابقة مع النصوص القانونية السابقة 28/03/2001دورته العادية بتاريخ 

العريب املشرتك و التعاون االقتصادي بني جامعة الدول العربية و معاهدة الدفاعميثاق و املتمثلة يف 
الدول األعضاء، و جاءت هذه اآللية كما نص عليه قرار إنشائها تدعيما للجهود الرامية إىل تدعيم دور 

.اجلامعة الدول العربية يف حتقيق األمن و املعلم و االستقرار اإلقليمي العريب

إشراف جملس اجلامعة و يف إطار مباشرته الختصاصه تعمل هذه اآللية للوقاية من النزاعات حتت 
كثور بني الدول اليت تعد   املنازعاتيف تسوية املنازعات سلميا، ترمي اآللية يف عملها إىل الوقاية من 

، و يف حال قدرا على احليلولة دون وقوع هذه النزاعات، تنتقل مهمتها إىل تطويق هذه النزاعات العربية
و احلد من أثارها ، و تضطلع أيضا مبهمة إنشاء جسر للتواصل بني اجلامعة العربية و بقية املنظمات 

.الدولية و اإلقليمية

.23/06/1996اخلاص بآلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات الصادر بتاريخ 196:دول العربية رقمجامعة الأنظر قرار):1(
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و أهم ما جاءت به اآللية هي تلك القواعد و املبادئ )1(تتكون هذه اآللية من إحدى عشر مادة 
:اليت تضمنتها املادة الثالثة من اآللية و هي 

.املنصوص عليها امليثاق و معاهدة الدفاع العريب املشرتكااللتزام باملبادئ -

.حل النزاعات بالوسائل السلمية-

.احرتام سيادة مجيع الدول األعضاء يف اجلامعة و سالمة أراضيها-

عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول-

ة العربية للوقاية من النزاعات ، من بني األجهزة اليت استحدثتها آلية اجلامع"اجلهاز املركزي"يعد 

و يعترب هو اجلهاز الرئيسي هلذه اآللية، و قد نصت عليه املادة اخلامسة من اآللية، يتكون من مخسة 

امعة الدول العربية على مستوى وزراء اخلارجية، و هم الدولة اليت تباشر جممثلني للدول األعضاء يف 

الدورتني السابقتني للمجلس، و الدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة اجلامعة و الدولتان اللتان ترأسنا

رئاسة الس يف الدورتني الالحقتني، و حبضور األمني العام للجامعة، يعقد هذا الس اجتماعاته مرتني 

يف السنة على املستوى الوزاري، خالل انعقاد دوريت جملس اجلامعة، أو كلما اقتضى األمر بناء على 

.الدول األعضاء يف اجلامعة، أو من رئيس اجلهاز املركزي، أو من األمني العامطلب إحدى

كما أن للجهاز املركزي أن يدعوا من يشاء من الدول األعضاء حسب مقتضيات احلاجة، و يرأس 

.هذا اجلهاز وزير اخلارجية الدولة اليت ترأس الدورة العادية لس اجلامعة

.28/03/2001اخلاص بآلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات الصادر بتاريخ 5962:معة الدول العربية رقمأنظر قرار جا):1(
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،"بنك املعلومات"هناك جهاز آخر استحدثت آلية اجلامعة العربية للوقاية من النزاعات و هو 

ثيق و املعلومات اخلاص باألمانة العامة، و أمهية يقوم األمني العام بإنشاء هذا البنك يف إطار مركز التو 

هذا البنك تتمثل يف تزويد اآلليات اخلاصة بتسوية النزاعات و أجهزا باملعلومات اليت يقوم جبمعها هذا 

اجلهاز ن الدول األعضاء ، و املنظمة و اهليئات اإلقليمية و الدولية اليت يكون على اتصال دائم معها 

لك حىت تتمكن اآللية من التحرك يف الوقت املناسب ملنع وقوع نزاع أو تطويق نزاع حبكم وظيفته، و ذ

.)1(قد وقع

من بني كذلك األجهزة اليت استحدثتها آلية اجلامعة العربية للوقاية من النزاعات ما يسمى نظام 

علومات و املعطيات املتوفرة و اإلنذار املنجز، يتم إعداده من قبل األمني العام و اهلدف هذه هو حتليل امل

رصد العوامل املؤدية إىل النزاعات، و تقدمي تقارير على أساس هذه املعطيات للجهاز املركزي، كان يقوم 

دون وقوع النزاعات أو املسارعة إىل هذا اجلهاز بتقومي شامل الحتماالت النزاعات من أجل احليلولة

.احتوائها قبل تفاقمها

، يشكلها اجلهاز املركزي "هيئة احلكماء"هيئة استحدثت من قبل اللجنة ما تسمى و آخر 

استنادا إىل املادة التاسعة ، و تظم شخصيات عربية بارزة ختص بالتقدير و االحرتام ، و خيتار رئيس 

ملساعي اجلهاز املركزي و األمني العام من بني أعضاء هذه اهليئة من تكليف مبهام الوساطة و التوفيق و ا

احلميدة بني األطراف املتنازعة و هناك إمكانية تكليف أحد أعضاء هذه اهليئة مبهمة التحقيق و املعاينة 

.28/03/2001:بتاريخ الصادر عن جامعة الدول العربية بدورا العادية5966:أنظر قرار اجلامعة العربية رقم:)1(
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مما ميكن اجلهاز املركزي بناء على اقرتاحات و ملعنية و مبوافقتها،امليدانية يف مناطق النزاع بطلب من الدول ا

دون احليلولةوقف النزاع و تسويته يف حالة نشوبه، أوإماتوصيات املكلف بالتحقيق، اختاذ كل إجراء من شأنه 

.وقوعه

ألمن العربيامجلس السلم و :الفرع الثالث

لتعاون اإلقليمي العريب املشرتك، و قد صدر القرار اخلاص هو عبارة عن آلية هامة من بني آليات ا

بعد توقيع مجيع  الدول العربية على نظامه األساسي يف 2006بإنشائه يف قمة اخلرطوم يف مارس 

بعد إيداع وثائق 2007يف شهر يونيو تنفيذاجللسة اخلتامية للقمة، و دخل نظامه األساسي حيز ال

دى األمانة العامة، و ارتفع عدد الدول املصادقة عليه ليصل إىل إثين ع دول عربية عليه لبتصديق س

مت التأكيد على أمهية 2008الصادر عن قمة دمشق يف مارس )407(عشرة دولة، و يف القرار رقم 

تفعيل جملس السلم و األمن العريب بتوفري اإلمكانات الالزمة لإلطالع باملهام املنوطة به ، و دعوة الدول 

لم و األمن سة اليت مل تصادق بعد على نظامه األساسي إىل التصديق عليه ، مت اعتماد جملس الالعربي

.)1(03/05/2008:بتاريخ 6856:العريب من طرف جملس اجلامعة العربية بالقرار رقم 

دول آلية جامعة الحمل أن قرار إنشاء جملس السلم و األمن العريب جاء ليحل ناو جدير بالذكر ه

و تسويتها من أجل حتقيق هدفني األول من أجل الوقاية من إداراالعربية للوقاية من النزاعات و 

النزاعات اليت ميكن أن تنشأ بني الدول العربية و إدارا و تسويتها يف حال وقوعها و الثاين متابعة و 

.من القومي العريبدراسة و تقدمي توصيات إىل جملس اجلامعة بشأن التطورات اليت متس األ

:نقال عن .العمل العربي المشتركآلياتهامة من آليةالعربي األمنمجلس السلم و سعيد الربعمي ، ):1(

http:// www.youm7.com
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:و تتمثل مهام جملس السلم و األمن العريب فيما يلي

اجلماعية املناسبة إزاء أي ، و اقرتاح التدابريالعربينيحلفظ السلم و األمن إعداد اسرتاجتيات*

.اعتداء على دولة عربية

تعزيز التعاون يف جمال العمل الوقائي من خالل تطوير نظام اإلنذار املبكر ملواجهة التهديدات و *

.املخاطر العابرة للحدود، كاجلرمية املنظمة و اإلرهاب

و التوفيق لتنقية األجواء و إزالة أسباب بذل املساعي الدبلوماسية مبا فيها الوساطة و املصاحلة، *

.التوتر ملنع أي نزاعات مستقبلية بني الدول العربية

إنشاء قوة حفظ سالم عربية عندما تستدعي احلاجة إىل ذلك، من أجل تسهيل جهود اقرتاح*

.مالسالإحاللالعمل اإلنساين و املشاركة يف إزالة آثار الكوارث و األزمات ، و  دعم جهود 

:على إنشاء األجهزة املساعدة للمجلس و هياألمانةو تعمل 

.يعمل على توفري املعلومات الالزمة للمجلس:بنك المعلومات-

يقوم بتحليل املعلومات و رصد العوامل املؤدية إىل النزاعات و تقدمي التقارير :نظام اإلنذار المبكر-

.عنها من خالل فريق من اخلرباء املختصني

يناط ا القيام مبهام الوساطة و التوفيق و املساعي احلميدة بني األطرف املتنازعة و :ئة الحكماءهي-

.تضم شخصيات عربية بارزة تتمتع باالحرتام و التقدير
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لكون العديد من الدول العربية اليوم -نسبيا–هذا الس يف وقت متأخر إنشاءلقد جاء "

ة و شعب و سيادة، و الوضع العراقي اليوم و سوريا على ما يبدو أصبحت مهددة يف كياا كدول

.إن مل تتغري الظروف خري مثال يف هذا االمستقبال

لكن هذا ال يلغي أمهية قيام هذا الس و باألخص يف الوقت احلاضر نظرا خلطورة األوضاع العربية 

.)1(ألحداث الساعة بشكل عام، فهو من البداية مطالب باالستجابة الفورية 

دور مبادئ الجامعة العربية في تعزيز األمن القومي العربي:المبحث الثاني

لقد اجتهت سياسات الدول العربية خصوصا اخلارجية منها حنو تتبع االعتبارات اخلاصة باألمن القومي و 

يكون له مدلوال يف بعض احلاالت كمرادف لألمن الوطين فقط دون أنظل يستعمللو أن هذا املفهوم 

)2(يتجاوز إطار القطرية الضيقة 

ملة من املتغريات اليت حكمت مسار تطور فكرة األمن القومي ، من ذلك جبإن مفهوم األمن العريب تأثر 

ن تستفيد من أأن األمن كمطلب قومي مل يوجد و مل يفعل بالكيفية اليت تسمح للدول العربية من 

لصراع و االختالف اليت تعيشها األمة العربية، كما أن حجم االرتباطات مزاياه، بسبب حالة التجزئة و ا

املوجودة بني الدول العربية و الدول األجنبية هو أكرب بكثري مما هو موجود بني الدول العربية فيما بينها ، 

تنسيق يف ااالت ضف إىل ذلك كله حجم التعامل والخصوصا يف اجلوانب االقتصادية و العسكرية،

راتية اليت هلا عالقة مباشرة باستقرار و سيادة الدول العربية ، إضافة إىل الوجود اإلسرائيلي الذي ااالستخب

.32، ص 2008دار اخللدونية للنشر و التوزيع، اجلزائر ، ،الطبعة األوىل ، جامعة الدول العربية و القضايا المعاصرة، احلميد دغبارعبد):1(

.1984،جانفي 35العدد ، األمن القومي العربي دراسة في األحوال و الشؤون العربية ، ن هاللعلى الدي:)2(
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و رفض الكيان الصهيوين  أن يتعامل مع البالد العربية  ,مارس حالة من الضغوط على املنطقة العربية

تانيا، و هذا ككيان أو كتلة واحدة، و فضل املعاهدات الثنائية مثلما حدث مع مصر و األردن و موري

أمنية موحدة متكنها من مواجهته اهليمنة اإلسرائيلية يف املنطقة إىل رؤية إلدراكه أن األمة العربية تفتقد 

.)1(العربية 

مبادئ إعالنمل تصدر حكومات الدول ، اليت وافقت على إنشاء جامعة الدول العربية ، 

وفقا هلا الدول املشرتكة يف اجلامعة ، و تباشر اجلامعة يتصدر ميثاقها ، و يتضمن املبادئ ، اليت تعمل

املتحدة ميثاقها األمم، و ذلك على غرار ما استهلت به أساسهانشاطها و اختصاصاا على 

يف سعيها لتحقيق أعضاؤهابالديباجة او املقدمة ، اليت ذكرت فيها املبادئ ، اليت تدي ا اهليئة و 

.تحدةاملاألممأغراضو أهداف

اال ان عدم وجود تصريح يف صيغة نظرية يف مستهل ميثاق اجلامعة ، ال يعين انتفاء وجود املبادئ، 

او دويل ، و تنظيم اقليميكأياليت تستلهمها اجلامعة العربية يف ممارستها و مباشرة اختصاصاا ،  

ا هلا من أهداف او أغراض تسعى اجلامعة العربية مثلها مثل أي تنظيم دويل هلا من املبادئ مثل م

.لتحقيقها

)1: .116، 112صصالقاهرة،،مركز الدراسات السياسية و اإلستراتيجية،األهرام،1993اإلسرتاتيجي العريب التقرير)
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6و5باملبادئ ، فقد تضمنت ديباجة امليثاق و املواد إعالنكان ميثاق اجلامعة مل يتصدر إذاو 

املساواة .املتحدةاألممااللتزام مببادئ :ملبادئ، اليت تقوم عليها جامعة الدول العربية و هي ، ا)1(8و

الداخلية ، فض املنازعات بالطرق األعضاءعدم التدخل يف شؤون الدول .األعضاءالقانونية بني الدول 

.املساعدة املتبادلة .السلمية

ولية إقليمية، استنادا لقواعد القانون الدويل عموما، و ميثاق إن جامعة الدول العربية تعترب منظمة د

املتحدة على وجه اخلصوص لذلك ال بد و أن تكون هلا مبادئ تسري على هداها لتحقيق األمممنظمة 

.راض اليت قامت من أجلها ، و خاصة األمن القومي العريبغاألهداف و األ

يف األول مبدأ التزام األمم املتحدة ـ و تناولنامطالب و لدراسة هذا البحث قسمناه إىل أربعة 

تطرقنا يف الثاين إىل مبدأ فض املنازعات بالطرق السلمية، و خصصنا الثالث ملبدأ املساواة القانونية بني 

الدول األعضاء و ركزنا يف الرابع على واقع األمن العريب يف ظل االلتزام ملبدأ املساعدة املتبادلة، و خلصنا 

.إىل تأثري االلتزام مببدأ عدم التدخل الشؤون الداخلية على األمن القومي العريباألخري املطلب يف

(المواد أنظر ):1( .01:يف امللحق رقممن ميثاق جامعة الدول العربية)8(،)6(، )5:
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مبدأ االلتزام بمبادئ ميثاق منظمة األمم المتحدة:المطلب األول 

أعتادذا املبدأ يذكر يف ميثاق جامعة الدول العربية و هلذا فهو خيرج من تلك املبادئ اليت إن ه

الدارسون ملوضوع اجلامعة العربية اعتمادها بشكل أساسي، و لكن هذا العذر ال ينبغي أن يتخذ كمربر 

إقليمية قبل إلمهال مبدأ أساسي و رئيسي كهذا، و نظرا لظهور جامعة الدول العربية كمنظمة دولية 

منظمة األمم املتحدة فإنه كان من الطبيعي أال يذكر هذا املبدأ صراحة يف امليثاق لذلك جند هذا األخري 

ث فيه الدول األعضاء على التعاون مع اهليئات الدولية اليت سوف تنشأ حي، )1(يكتفي هنا بتوجيه عام 

.يف املستقبل و تسعى حلفظ السلم و األمن الدوليني

ول العربية من خالل، مشاركة دو يظهر االلتزام مببادئ األمم املتحدة جليا يف أعمال جامعة ال

 العام للجامعة العربية و باستمرار يف دورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة و احتفاظ اجلامعة نياألم

ستها الختصاصاا احملددة نشاط اجلامعة الغربية و ممار دائم هلا يف املقر الدائم لألمم املتحدة ، و بشكل

، و املادة السادسة املعدلة يف فقرا الثانية )2(مواد امليثاق خاصة منها املادة الثالثة ضمن أحكام

الصادر عن جملس اجلامعة املنعقد على مستوى القمة املنعقدة باجلزائر 290أحكام القرار رقم مبوجب

.2005مارس سنة 23و 22يومي 

ديباجة و بعض أحكام آلية جامعة الدول العربية الهنا أننا سنكتشف عند قراءة و جدير بالذكر

م أا هي األخرى أقرت األخذ مببادئ األمم 2000للوقاية من النزاعات و إدارا و تسويتها لعام 

:الديباجةيفالنسبة ملا جاء باملتحدة 

قتصادي صراحة هلذا املبدأ، مما يفيد أن ذلك ليس عيبا قانونيا يف امليثاق و ال نقصا فيه ، بقدر ما لقد أشارت معاهدة الدفاع املشرتك و التعاون اال):1(

.يعود السبب يف عدم النص على هذا املبدأ يف امليثاق للسبق التارخيي و فقط

:نصت الفقرة اليت تتحدث يف هذا اال على):2(

ـــــادية و االجتماعيةتقرير وسائل التعاون مع اهليئات الدو " ــــ ــــم العالقات االقتصـــ ـــ ",,,,لية اليت قد تنشأ يف املستقبل لكفالة األمن و السالم، و لتنظيـــــ
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اعتبارا للدور األساسي الذي أصبحت تضطلع به املنظمات اإلقليمية يف .....إن جملس اجلامعة "

لصيغ املالئمة للوقاية منها و تسويتها بالطرق السلمية اإلسهام غي منع النزاعات قبل نشوا، و إجياد ا

و دعما للجهود الرامية إىل جعل ,,,,املتحدةدعما حلفظ األمن و السلم الدولتني وفقا مليثاق األمم 

األمة العربية تضطلع بدورها يف حتقيق األمن و االستقرار على الساحة العربية و اكتساب الوزن النوعي 

",,,,,ية، مبا ميكنها من اإلسهام يف اختاذ القرار الذي يؤمن مصاحل الدول العربيةعلى الساحة الدول

إدارا و تسويتها التابعة جلامعة الدول وكما يقدم اجلهاز الرئيسي يف آلية الوقاية من النزاعات 

ني األطراف املتنازعة وفقا العربية و الذي هو اجلهاز املركزي، املقرتحات الكفيلة بإيقاف النزاع و الفصل ب

مليثاق جامعة الدول العربية ، و معاهدة الدفاع املشرتك و التعاون االقتصادي بني دول اجلامعة و ميثاق 

األمم املتخذة، و نفس الشيء بذكر يف هذا الصدد بالنسبة لس السلم و األمن العريب الذي حل حمل 

عات و إدارا و تسويتها بعد أن مت التوقيع على نظامه آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزا

.)1("2006مارس سنة 29و 28األساسي على مستوى قمة اخلرطوم يومي 

إن مبادئ اجلامعة العربية ال خترج عن مبادئ هيئة األمم املتحدة ، خاصة و أن ميثاق األمم املتحدة قد 

ة أقر باحلاجة احمللة لوجود تعاون بني املنظمات اإلقليميأخذ بالفكرة اإلقليمية يف جمال التنظيم الدويل و

و أشار امليثاق إىل نقطتني فيما يتعلق باملنظمات )2(املنازعات الدولية و األمم املتحدة يف حل 

:اإلقليمية و مها

ضرورة  أن تكون أهداف املنظمة اإلقليمية و مبادئها متالئمة مع أهداف و مبادئ األمم *

.تحدةامل

تتعاون األمم املتحدة بصفة خاصة مع املنظمات اإلقليمية اليت تعمل على احملافظة على السالم *

.و األمن الدوليني

نفس الصفحة، المرجع السابق ، عبد احلميد دغبار):1(

(أنظر املواد ):2( .األمم المتحدةمنظمة من ميثاق )54(،)53(،)25:
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التفاعل و التجاوب بني جامعة الدول العربية و منظمة األمم املتحدة من خالل الواقع و يظهر 

من 2011امليداين على مستوى الوطن العريب، الذي استطاعت من خالله اجلامعة انطالقا من عام 

امات الدول جمموعة من القرارات املتعلقة بعديد ااالت، نذكر منها املتعلقة بالتدابري اخلاصة بالتز إصدار

. حلقوق اإلنسانالدويل اإلنساين و القانون الدويلالعربية مبوجب القانون الدويل مبا يف ذلك القانون 

:الصادر بتاريخ 7298:مة اليت أصدرا اجلامعة العربية القرار رقم اجند من بني القرارات اهل

اليت تشهدها ليبيا و الذي نقرأ  يف ديباجته ذا باملستجدات اخلطريةق ـــــــــــــــاملتعل09/02/2011

"اخلصوص إن جملس اجلامعة املنعقد على املستوى الوزاري بعد تداوله يف املستجدات  اخلطرية اليت :

تشهدها العديد من املدن الليبية و العاصمة طرابلس، و ما نتج عنها من جرائم و أعمال عنف و 

:و إذ يأخذ علما بالقرار رقم ....التظاهرات الشعبية السلميةانتهاكات جسيمة حبق املدنيني و 

و بالقرار الصادر عن جملس حقوق ",,,,,26/02/2011:الصادر عن جملس األمن بتاريخ 1970

)1(''......25/02/2011:املتحدة بتاريخ لألمماإلنسان

منه أن دور يستشفشر من أحكام إن نص ديباجة هذا القرار و ما جاء يف  فقراته اإلثىن ع

اجلامعة الدول العربية مل يعد مقتصر على تلك اخلالفات القائمة بني الدول األعضاء فقط، و إمنا امتد و 

و يكون موضوعها تغيري ألول مرة إىل النظر يف اخلالفات و النزاعات اليت تقوم داخل الدول الواحــــــــــدة

ة و توفري روح  التعاون و الدميقراطية، كلما يظهر لنا من ديباجة القرار األوضاع االجتماعية و السياسي

.09/02/2011:الصادر بتاريخ 7298:قرار جامعة الدول العربية رقمر أنظ:)1(
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مع األمم املتحدة و أجهزا تعاواأن هناك تأكيد على رؤية جامعة الدول العربية لتعزيز و تطوير 

.ال االستقرار و حفظ السلم و األمن و احرتام قواعد القانون الدويلاملتخصصة خاصة يف جم

مبدأ فض المنازعات بالطرق السلمية و أثره على األمن القومي العربي:المطلب الثاني 

ا أن من أهداف جامعة الدول العربية حفظ األمن و السالم يف املنطقة، كان  من الطبيعي أن مب

تقوم عليها اجلامعة و تلتزم ا مبدأ فض املنازعات بني البالد العربية األعضاء يكون أحد املبادئ اليت

حنو احملبة بني الدول العربية و مساعدا على التوجه زةبالطرق السلمية ملا يرتتب على ذلك من توثيق لع

.هدفها األساسي إلقامة وحدا الشاملة

ة مل تعرف حلوال ائية، و إمنا عرفت آليات للتهدئة ن مسألة فض النزاعات بني الدول العربيإ

مبعىن وقف تصعيد هذه املنازعات أو إجياد صيغ توفيقية مؤقتة لتطويقها، و هذا املبدأ الذي أخذت به 

اجلامعة العربية ورد يف أكثر من وثيقة من وثائقها ، فالوثيقة األوىل للجامعة و هي بروتوكول اإلسكندرية 

ذكر يف نة من استعمال القوة يف فض املنازعات بني الدول األعضاء ، و دضوح و بش، جاءت حتذر بو 

ال جيوز على أي حال االلتجاء إىل القوة لفض املنازعات بني دولتني من دول ":القسم األول منها 

تعقد مع دولة أخرى من دول اجلامعة أو غريها اتفاقات خاصة ال تتعارض مع ناجلامعة، و لكل دولة أ

:"نصوص هذه األحكام أو روحها

يعترب مبدأ فض املنازعات بالطرق السلمية أحد أهم املبادئ اليت قامت عليها جامعة الدول العربية و 

:ذلك لعدة اعتبارات أمهها

من ميثاق جامعة الدول العربية ، أصبحت الدول العربية )1(مبوجب الفقرة األوىل من املادة اخلامسة *

اجلامعة لعربية ملزمة باألخذ بأهم املبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، على الرغم من أن األعضاء يف

.اجلامعة أنشأت قبل ظهور منظمة األمم املتحدة

:على انه الفقرة األولى من المادة الخامسةنصت :)1(

امعة ، فإذا نشب خالف ال يتعلق باستقالل الدولة أو سيادا أو سالمة ال جيوز االلتجاء إىل القوة لفض املنازعات بني دولتني أو أكثر من دول اجل"
"أراضيها و جلأ املتنازعون إىل الس لفض هذا اخلالف كان قراره عندئذ نافذا و ملزما
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ميثاق اجلامعة العربية و نقصد ذه الوثائق على وجه جميءهذا املبدأ اعتمدته حىت الوثائق اليت سبقت *

.وتوكول  اإلسكندريةالتحديد بر 

االقتناع بأن احلل السلمي جلميع الصراعات و النزاعات و احلروب العسكرية هو النتيجة احلتمية اليت *

.ال مفر منها 

إن النص على هذا املبدأ يف مادة واحدة من ميثاق جامدة الدول العربية هي املادة اخلامسة ، فإن 

طرق تسوية النزاعات بني الدول العربية هي فقط تلك الطرق ذلك يدل على داللة واضحة على أن

.الواردة يف نص املادة اخلامسة

مل تكتف اجلامعة العربية بتحذير الدول األعضاء فيها من اللجوء إىل القوة يف تسوية نزاعام و 

املنازعات عالقام ، بل قرنت هذا التحذير بتقدمي عدة آليات و ووسائل هلم من أجل تسوية هذه 

ن حذرت من اللجوء إا، و أهم هذه الوسائل التحكيم و الوساطة ، فاملادة اخلامسة من امليثاق و يسلم

إىل القوة يف فض النزاعات إال أا طرحت بدائل أخرى لتسوية هذه النزاعات  كإمكانية توسط يف أي 

.ول اجلامعةخالف خيشى منه وقوع حرب بني دولة اجلامعة و بني أية دول أخرى من د

إن التزام  اجلامعة العربية ذا املبدأ جلي منذ نشأا ، و ذلك ألا كانت تسعى دائما إىل حتقيق 

ا لن تنجح يف حتقيق ما و أدركت اجلامعة العربية أ،احملافظة على األمن و السالم يف املنطقة العربية 

من اة للمنازعات بني الدول األعضاء ا، و جعله واحدتصبوا إليه إال إذا اعتمدت مبدأ التسوية السلمي

).1(اتمع الدويل احلايل عليهاتقوم عليها و يسري اليت املبادئ 

األعضاءالقومي العريب عموما و سيادة الدول األمنجلية يف احملافظة على املبدأهذا أمهيةوتظهر

د احلل السلمي للنزاعات العربية يبقي الباب مغلقا ، ذلك ان اعتماالدول العربية خصوصاةيف جامع

أمام التدخالت اخلارجية اليت تكون حجتها يف الغالب احملافظة على السلم و األمن الدوليني ، و محاية 

حقوق اإلنسان ، و محاية األقليات املوجودة داخل بعض الدول ، اال أا يف الواقع  ال تعدو ان تكون  

.يف الشؤون الداخلية للدولعبارة عن تدخل حمض 

)1: .3349، العدد 24/02/2009:جريدة صوت األحرار اليومية الجزائرية الصادرة بتاريخ)
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مبدأ المساواة القانونية بين الدول األعضاء و أثره على األمن القومي العربي:المطلب الثالث

ة قانونية مستقلة، تضم دوال جامعة الدول العربية منظمة إقليمية ذات طابع سياسي و شخصي

مستقلة ، ذات سيادة متساوية ، قائمة على أساس التعاون االختياري، و ليست سلطة سياسية هلا 

اختصاصات تعلو حكومات الدول األعضاء ، و هلذا يعد مبدأ املساواة القانونية بني الدول األعضاء ذو 

و لذلك جند كل املواثيق املنشئة هلا تنص صراحة على أمهية كبرية يف تكوين املنظمات الدولية اإلقليمية ، 

، و )1(التزام الدول األعضاء فيها ذا املبدأ و ميثاق جامعة الدول العربية مل خيرج عن هذه القواعد 

الثالثة و الرابعة و اخلامسة عشرة من امليثاق باإلضافة إىل ما جاء يف بروتوكول :ذلك استنادا للمواد 

يعد من أهم املبادئ اليت قامت عليها د مجيعها أن مبدأ املساواة القانونية بني األعضاءاإلسكندرية تفي

يكون هلذه اجلامعة "..اجلامعة ، حيث جند الفقرة األوىل من بروتوكول اإلسكندرية ينص على ذلك بقوهلا

".واةجملس يسمى جملس جامعة الدول العربية متثل الدول املشرتكة يف اجلامعة على قدم املسا

لدول األعضاء تتمتع يف جملس اجلامعة و جلاا و فروعها حبقوق متساوية و لكل الذلك فإن كل 

منها صوت واحد ، و رئاسة جملس اجلامعة حق لكل دولة عضو ، متارسه بالتناوب مع غريها، و بذلك 

عن مبدأ املساواة بني "حتتكر دولة أو عدة دول رئاسة هذا الس ، ألن ذلك يعد خروجا نال ميكن أ

ملساواة بني امبدأو معىن )2(طبقا ملا هو وارد يف املادة اخلامسة عشرة ساألعضاء يف أحقية رئاسة ال

األعضاء أنه ال يوجد فرق بني دولة كبرية و دولة صغرية، و دولة مؤسسة للجامعة و أخرى انضمت بعد 

هلا نص عليه ميثاق األمم املتحدة الذي أعطى للدول إمتاما إجراءات التأسيس ، و هذا ما هو خمالف 

)1: .622، ، ص 1985، الدار اجلامعية للطباعة و النشر ، بريوت )بدون طبعة (، أصول التنظيم الدولي ، إبراهيم أمحد شليب)

)2: "انه من ميثاق جامعة الدول العربية علىالخامسة عشرةنصت املادة ) "اجلامعة رئاسة الس يف كل انعقاد عادييتناوب ممثلو دول :
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يف  جملس األمن املمنوح -حق الفيتو:-مثال ذلك والكربى مزايا و حقوقا ال تتمتع ا الدول الصغرى 

.)1(للدول اخلمس الكربى ال غري، و هذا ما ينايف مبدأ املساواة القانونية بني األعضاء

للجامعة عندما تبنت مبدأ املساواة القانونية بني الدول و حسنا فعلت الدول العربية املؤسسة

األعضاء و جتاهلت  أو أمهلت معيار األفضلية أو االمتياز الذي ميكن أن مينح لدول حمددة و حترم منه 

قصد هنا حق االعرتاض يف جملس نرد يف ميثاق منظمة األمم املتحدة و ارار ما هو و غدول أخرى على 

.مساواة فعلية بني الدول يف هذا اجلانبوجود كن معه القول بعدم األمن، األمر الذي مي

على الرغم من أن جامعة الدول العربية مل تأخذ حبق الفيتو مثل األمم املتحدة لبعض الدول عند 

التصويت إال أا مل ختل من وجود امتيازات لبعض الدول كمصر و يظهر ذلك من خالل املمارسات ، 

مناء العامني كان أغلبهم من مصر و مقر اجلامعة فيها ، باإلضافة إىل أن أكثر من نصف حيث أن األ

ول كالسعودية الذي ال املوظفني من جنسية مصرية ، كذلك الوزن الواقعي ملصر يف اجلامعة و بعض الد

.ببعض  األعضاء كالصومال و وجيبويت خاصة إذا تعلق األمر بقضايا معينةميكن مقارنته

ق بوجود ليتع، خاصة يف مااملتحدة األمماملساواة يف منظمة مبدأأثارهااليت اإلشكاليةوهذا يثري 

و ليست قانونية ، و هذا املوضوع تتحكم فيه عوامل القوة سواء كانت داخل املنظمةمساواة فعلية

من نظريا أفضلمبزايا اقتصادية او عسكرية ، مبعىن ان الدول اليت هلا قوة عسكرية و اقتصادية تتمتع

يف منظمة أيضانفسها  اإلشكالية تطرحالضعيفة اقتصاديا و عسكريا ، و نوشك اليوم القول بان هذه 

.نظرنا اىل التعامل اخلاص الذي حتظى به بعض الدول العربيةإذاجامعة الدول العربية 

.106، ص 2007، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، )بدون طبعة(،–التطور و األشخاص -المجتمع الدوليعبد الرمحن حلرش،):1(
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واقع األمن القومي العربي في ظل االلتزام بمبدأ المساعدة المتبادلة:المطلب الرابع

إن هذا املبدأ يعين باختصار التزام جامعة الدول العربية باختاذ كافة التدابري املمكنة لدفع العدوان 

ى آية دولة عربية عضو باجلامعة العربية، و ذا أعترب هذا املبدأ ترمجة عملية لصيانة استقالل و الواقع عل

سيادة الدول األعضاء باجلامعة من كل اعتداء سواء كان داخليا من أحد األطراف أو خارجيا، حيث 

.)1(لوال ه ملا كان بإمكان اجلامعة العربية القيام ذا الدور

إذا وقع اعتداء من دولة :"ثاق مادة كاملة للحديث عن ذلك بالتفصيل ، تنص على أنه أفرد املي

وقوعه، فللدولة املعتدى عليها أو املهددة باالعتداء أن يعلى دولة أخرى من أعضاء اجلامعة، أو خش

ر القرار ذا االعتداء و يصدتطلب دعوة الس لالنعقاد فورا، و يقرر الس التدابري الالزمة لدفع ه

)2("باإلمجاع

من قبل اجلامعة مبوجب هذه املادة ذات فعالية استوجب األمر "و حىت تكون اإلجراءات املتخذة 

:إجراءات شكلية معينة منهاإتباعضرورة 

حرمان الدول املتنازعة من االشرتاك يف مداوالت الس و قراراته، و هذا ال يعين عدم حضور -1

برأيه و اإلدالءنه حيق لألطراف املتنازعة حضور اجللسات ، كما حيق لكل منهم اجللسات، إذ أ

.حجته، و من حق الطرف اآلخر أن يستمع إليه و يرد عليه

إن رأي واضعي امليثاق يف موضوع االعتداء ليس حمل خالف إذ أم أخذوه وفقا هلذه املادة-2

ن يقوم الدليل على ما يدعيه، و الس الذي رف أطيريد كل -كواقعة ال كمسألة قانونية–

.اعتباره اعتداء كما له حق اعتباره خالف ذلكقيكيف املوضوع، و يقرر بشأنه أمرا فله ح

.41، ص ، المرجع السابق هارون هاشم رشيد):1(

.01:يف امللحق رقمميثاق جامعة الدول العربيةمن المادة السادسةأنظر ):2(
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يف املادة إيضاحامعاهدة الدفاع املشرتك و التعاون االقتصادي على هذا املبدأ و زادته كما نصت

تعترب الدول املتعاقدة، كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر ":الثالثة منها ، اليت تنص على أن

و هذه ,"ىل نصااو إلعادة األمن و السالم إ....منها أو على قواا املسلحة ، اعتداء عليها مجيعا

النصوص كلها تؤكد على ضرورة بذل املساعدة يف حالة االعتداء على إحدى الدول العربية األعضاء 

باختاذ خمتلف التدابري االقتصادية أو السياسية أو ".باجلامعة و ترتب على جملس اجلامعة التزاما

، ترسم هذه النصوص حدودا واضحة العسكرية، اليت يرى أا مناسبة لظروف احلال، و يف الوقت نفسه

:ملمارسة هذا املبدأ من قبل جامعة الدول العربية و هي

ال تقوم اجلامعة العربية بأي إجراء لدفع االعتداء عن أي دولة عضو فيها من تلقاء نفسها يف -1

ن الوقت الذي يتعرض فيه أي دولة لالعتداء، إال إذا طلبت الدولة املعتدى عليها ذلك بنفسها م

جملس اجلامعة، و على طريف نقيض جند أن معاهدة الدفاع املشرتك، أعطت حق املبادرة للدول 

املتعاقدة و هي أعضاء يف اجلامعة ملساعدة الدولة أو الدول املعتدى عليها و اختاذ ما ميكن 

.)1(اختاذه من إجراءات ضرورية لرد االعتداء على الفور استناد إىل املادة الثالثة من املعاهدة

جيب أال يتخذ جملس اجلامعة أي قرارات يف شأن التدابري الالزمة، لدفع االعتداء، الذي حصل -2

.على أي عضو من أعضائه ، إال باإلمجاع ، و ليس باألغلبية باستثناء الدولة املعتدية

.مل يتم حتديد مفهوم واضح ، و تعريف حمدد للعدوان يف ميثاق جامعة الدول العربية-3

)1: .من معاهدة الدفاع العريب املشرتكالمادة الثالثة أنظر )
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لقد عجزت اجلامعة كتنظيم إٌقليمي و عريب يف رد العدوان الذي وقع على بلد عضو و مؤسس 

، )1(امعة، و إن كان البيان اخلتامي الصادر عن آخر قمة عربية عقدت قبل احتالل هذا البلد هلذه اجل

يف صد العدوان و حتالف الدول العربية ملنعه، لكن يبدو أن عبارات و مفردات األملالكثري من قد محل

الشارع العريب ، و مل يكن مطلقا صادرا عن قناعة من القادة السياسيني تهذا البيان جاءت إلسكا

ملعتدى  عليه، لتحالف بعض دول اجلوار لكنه كان حتالفا مع املعتدين و ليس مع االعرب ، و وجد فعال

، )2(و حولت دول اجلوار نصف أراضيها ملنطقة عسكرية مغلقة خمصصة للقوات العسكرية األجنبية

.حيث انطلقت منها فيما بعد الحتالل العراق

ر االلتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية على األمن القومي يتأث:الخامس المطلب 

يـــالعــــرب

ن النص على هذا املبدأ جاء يف أكثر من موضع يف امليثاق ، مرة بصورة صرحية و املالحظ أ

يراد هذا املبدأ و التأكيد عليه هو وسيلة لرتغيب الدول العربية على إن إأخرى بصورة ضمنية و يبدو 

انضمامها للجامعة من خالل التأكيد على أن انضمامها للجامعة ليس من شأنه املسمى بسيادا و 

...شؤوا الداخلية ، فقد جاء يف ديباجة امليثاق أنه بقالهلا أو التدخل است و حرصا على دعم هذه (

و نصت املادة الثانية من ...)الروابط و توطيدها على أساس احرتام استقالل تلك الدول و سيادا  

تنسيق خططها السياسة الغرض من اجلامعة توثيق الصالت بني الدول املشرتكة فيها و:"امليثاق على أنه 

حترتم :"نصت املادة الثامنة من امليثاق على أنه "....حتقيقا للتعاون بينها و صيانة الستغالهلا و سيادا

كل دولة من الدول املشرتكة يف اجلامعة نظام احلكم القائم يف دول اجلامعة األخرى و تعتربه حقا من 

يرمي إىل  تغري ذلك النظام فيها، و املالحظ أن صياغة حقوق نلك الدولة و تتعهد بأن ال تقوم بعمل

.82املرجع السابق ، ص ، نعاكف يوسف صوفا:بشرم الشيخ مبصر للمزيد أكثر2003عقدت هذه القمة العادية يف شهر مارس عام ):1(

.06/02/2003:، الصادرة بتاريخ 691، العدد جريدة الشروق اليومية اجلزائرية):2(
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بدأ يف نص املادة الثامنة بوحي بأن عدم التدخل يف شؤون الدول األعضاء الداخلية يقتصر على املهذا 

نا ائالدول األعضاء فقط و الواقع أن هذا املبدأ يسرى أيضا على املنظمة ذاا و اليت هي ليست إال ك

.يضم كل الدول األعضاء

:ن امليثاق نستنتج أنهإذن مبقتضى هذا املبدأ و مبوجب نص املادة الثامنة م

(*).تلتزم الدول العربية األعضاء باحرتام أنظمة احلكم القائمة يف دوهلم -1

.ال حيق للجامعة التدخل يف مثل هذه احلالة مهما كانت األسباب و املربرات-2

قع خاص كان هلا و 2011إال أن تغري الظروف احمللية و اإلقليمية و الدولية خصوصا مع بداية عام 

، حيث عرفت حلظات حمورية يف تارخيها )تونس، مصر، اليمن، ليبيا(على العديد من الدول العربيــــــــــة 

احلديث ، أثرت بشكل بالغ على صوت شعوا و نظرا للنظام السياسي القائم يف بلداا و اقتناعها 

يف حتقيق أمنها و ووحدا و حتررها و ا ليكون معربا حقيقة عن طموحهايبضرورة العمل على تغيريه سلم

تنميتها ، فكانت بذلك أول خطوة و بداية مسار يف جمال تغيري النظرة الكالسيكية هلذا املبدأ من قبل 

2011مارس 02اجلامعة و متثل ذلك من خالل تبين جملسها الوزاري املنعقد يف دورة عادية بتاريخ 

.2011ات اليت عرفتها ليبيا مع بداية الثالثي األول من عام و املتعلق باملستجد7298:للقرار رقم 

إن اجلامعة هنا و من خالل تبين جملسها هلذا القرار تكون قد وقفت و ألول مرة على شعب 

ديدها باجلرائم املرتكبة من قبل نتحد دولة عربية يدل النظام السياسي القائم فيها ، بل وصل األمر إىل 

ق شعبها بعد أن نظاهر و احتج سلميا عليها يف العديد من املدن الليبية و عاصمته الدولة يف ح

طرابلس، و اختاذها ما مواقف و إجراءات و تدابري هي األوىل من نوعها يف جمال تعاملها مع الدول 

دول األعضاء، كإيقاف أو جتميد مشاركة و فد حكومة اجلماهريية العربية الليبية يف اجتماعات جامعة ال

.العربية

حىت و لو كان بروتوكول اإلسكندرية مل يتضمن أي نص حيتم على األعضاء التدخل لتغيري أنظمة احلكم يف الدول األعضاء خبالف ما هو وارد :(*)

.يف نص املادة الثامنة من امليثاق



149

ائها البعد و و إعط7298:من قرار اجلامعة العربية رقم )11(و قصد تفعيل مضمون الفقرة 

قد على املستوى الوزاري يف دورةالقوة اليت يقتضيها الوضع القائم يف ليبيا ، فإن جملس اجلامعة املنع

تداعيات األحداث اجلارية :حول7360:أصدر قرار آخر حتت رقم 12/03/2011عادية بتاريخ 

:ن بينها، م)1(يف ليبيا و املوقف العريب محلت أحكامه العديد من اإلجراءات 

توسيع جمال التشاور و التنسيق بشأن الوضع يف ليبيا إىل أطراف إقليمية و دولية مل تشملها -ا

، و ذلك 03/03/2011الصادر بتاريخ 7298من القرار األول رقم )11(بالذكر الفقرة 

أبناء يسمح حبمايةاجلوي على حركة الطريان العسكري اللييب كإجراء وقائي ظررض احلفبالنسبة ل

.الشعب اللييب ، مع مراعاة السيادة و السالمة اإلقليمية لدول اجلوار

7360إسقاط الشرعية عن السلطات الليبية حسب منطوق الفقرة الثانية من القرار الثاين رقم -ب

و اليت جاء فيها أن جملس اجلامعة املنعقد على املستوى الوزاري مبقر12/03/2011:الصادر بتاريخ 

التعاون و التواصل مع الس الوطين االنتقايل اللييب و توفري الدعم العاجل :(مانة العامة بالقاهرة يقرر األ

).األمر الذي يفقدها الشرعية...للشعب اللييب 

.12/03/2011:تاريخالصادر من الدور غري العادية حمللية اجلامعة على املستوى الوزاري ب7360:اجلامعة العربية رقمأنظر قرار:)1(
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إن شرارة األحداث الساخنة املتمثلة يف االنتفاضات و االحتجاجات الشعبية الواسعة و اليت 

يف الشؤون التدخلالوطن العريب اليوم ، جعل مواقف جامعة الدول العربية إزائها تضع مبدأ عدمحتا جت

ة السورية و تعامل اجلامعة العربية معها، و لقد قوسني من االيار خاصة إذا تأملنا األزمقابالداخلية 

"حممد بوسلطان:أكد الدكتور األزمة السورية هي يف املعارضة يفخلطأن الدول العربية الداعمة :

احلقيقة داعمة ملسألة التدخل يف الشؤون الداخلية، هذا األمر الذي أكد ميثاق جامعة الدول العربية 

لثامنة منه، و يف احلقيقة يبقى الصراع يف سوريا شأنا داخليا خيص السوريني، عدم جوازه استنادا للمادة ا

و ليس نزاعا بني دول أعضاء يف جامعة الدول العربية ، حىت تتدخل )*(و النزاع يف سوريا نزاع داخلي

.)1(اجلامعة من أجل تسوية وفق ما ميلى عليها ميثاقها

ل العربية إىل جانب أحد أطراف الصراع يف سوريا و إعطاء و يف احلقيقة يعد وقوف جامعة الدو 

سوريا يف اجلامعة، مبثابة احنياز لطرف من أطرف الصراع رغم أن الدور احلقيقي للجامعة مقعداملعارضة 

العربية هو أن تكون راعية ملصاحل الدول األعضاء و يف مقدمتها االستقرار السياسي و األمين، و أن 

حيال النزاعات الداخلية يف الدول األعضاء فيها، ما دام أن ميثاقها مل يتطرق إىل تتخذ موقف احلياد

مثل هذه املسائل و هذا ما يستدعي إعادة النظر يف مواد امليثاق و تعديله على ضوء املستجدات، و 

احليادية اعتمادا على تضطلع اجلامعة العربية يف احلقيقة كمنظمة إقليمية بالسعي وفق كل السبل السلمية

.إىل حلحلة مثل هذه األزمات دون أن تكون هي طرفا من أطراف الصراع

الدولة ، و كان القانون الدويل العام قد استقر يف شان بيان القانون واجب التطبيق على هذه إقليمتثور داخل حدود هي النزاعات املسلحة اليت:(*)

و امللحق باتفاقيات جنيف لعام 1977لربوتوكول الثاين لعام االيت نشب النزاع على اقليمها،  و عرف اىل القانون الداخلي للدولةاإلحالةالنزاعات على 

وات منشقة او مجاعات نظامية مسلحة السامية املتعاقدة بني قواته املسلحة و قاألطرافاحد إقليمعلى اليت تدور:"أاعلى الدوليةغري النزاعات1949

من السيطرة ما ميكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة و منسقة و تستطيع تنفيذ هذا إقليمهدة مسؤولة على جزء من و متارس حتت قياأخرى

.الربوتوكول

.29/03/2013:، بتاريخ حصة دائرة الضوءمن جامعة وهران لقناة اجلزائرية الثالثة ، محمد بوسلطانتصريح للدكتور :)1(
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هداف الجامعة العربية في تعزيز األمن القومي العربيدور بعض أ:المبحث الثالث

بإمكاننا أن نستخلص أهداف اجلامعة العربية انطالقا من مواد امليثاق املختلفة، و املقصود 

باألهداف هي األغراض اليت أنشأت اجلامعة العربية من أجل حتقيقها، و عموما وجدت اجلامعة العربية 

الدول األعضاء من ناحية ، و عن مصاحل اتمع العريب من ناحية أخرى، من أجل الدفاع عن مصاحل 

بني الدول العربية ، و تنسيق خططها التذلك أن اجلامعة العربية هي اجلهة الوحيدة املعنية بتوثيق الص

.السياسة إضافة إىل صيانة استقالهلا و سيادا

:من خالل بروتوكول اإلسكندرية الذي ينص على و كذلك ميكننا أن نتبني أهداف اجلامعة العربية 

تكون مهمة جملس اجلامعة مراعاة تنفيذ ما تربمه هذه الدول فيما بينها من االتفاقات ، و عقد "

بينها،و خططها السياسة حتقيقا للتعاون بينها، و صيانة الستقالهلا و اجتماعات دورية لتوثيق الصالت

و ,"املمكنة، و للنظر بشكل عام يف شؤون البالد العربية و مصاحلهاسيادا من كل اعتداء بالوسائل 

"ينص أيضا يف موضع أخر على  و يتوسط الس يف اخلالف، الذي خيشى منه وقوع حرب بني دولة :

و من  استقراء هذه النصوص  جند أن ،)1("من دول اجلامعة و بني أي دولة أخرى هلا أو غريها

(ولأهداف اجلامعة تدور ح توثيق الصالت بني البالد العربية األعضاء يف اجلامعة و دعم التعاون يف :

خمتلف ااالت بينها و االهتمام بالتنسيق بني خططها السياسية،إضافة إىل صيانة استقالل و سيادة 

ية كل الدول األعضاء و دفع أي اعتداء عليها، و احملافظة على السالم و األمن يف املنطقة العربية و تصف

خالف قد يؤدي إىل وقوع حرب بني الدول العربية، و أخريا  النظر بشكل عام يف شؤون البالد العربية و 

).مصاحلها 

.269ص المرجع السابق ، حممد السعيد الدقاق و آخرون،:)1(
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الث إىل أربعة ني دور أهداف اجلامعة يف تعزيز األمن القومي العريب، ارتأينا تقسيم املبحث الثيو لتب

مطالب، حبيث خصصنا األول للوحدة العربية و أثرها على األمن القومي العريب، و تطرقنا يف املطلب 

الثاين إىل تأثري صيانة استقالل الدول األعضاء على األمن القومي العريب، و تطرقنا يف املطلب الثالث 

ن القومي العريب، و خلصنا يف املطلب األخري إىل احلفاظ على السلم و األمن العربيني و تأثريه على األم

.سهام التعاون مع اهليئات و املنظمات الدولية يف استقرار األمن القومي العريبإإىل 

األمن القومي العربيفي استتبابالوحدة العربية إسهام:المطلب األول

ول د يكن وليد جامعة الإن العمل من الوصول إىل الوحدة العربية و السعي حنو حتقيقها ، مل

لقيام اجلامعة العربية، و لقد مت التعبري األوىلالعربية ، إمنا سبقتنا عدة حماوالت لبلوغنا قبل ظهور البوادر 

من هذا اهلدف يف أول وثيقة للجامعة العربية و هم بروتوكول اإلسكندرية يف البند الثالث منه عندما نص 

"فيه  املباركة، ترجوا اللجنة أن توفق البالد العربية يف املستقبل إىل تدعيمها مع االغتباط ذه اخلطوة:

و أمنتخبطوات أخرى، إذا أسفرت األوضاع العاملية بعد احلرب القائمة عن نظم تربط بني الدول بروابط 

و لقد طرأت على جامعة الدول العربية منذ إنشائها تطورات جاءت تؤكد هذا اهلدف ,)1("أوثق

ول اجلامعة و دحد أهدافها، و كان جوهر هذه تطورات هو تقوية الروابط القانونية اليت تربط بوصفه أ

.)*(يف شؤون الدفاع و االقتصاد خاصةبصفة

إن حتقيق الوحدة العربية يستدعي جتاوز مجيع نقاط االختالف بني الدول العربية و على رأسها 

عن نقاط االلتقاء   و على رأسها تعزيز التعاون االقتصادي مشاكل احلدود، كما يستدعي أيضا البحث 

للفرد التكنولوجيو حتقيق الرفاهية و مستوى معيشي جيد للشعوب العربية الرقي باملستوى العلمي و 

العريب، كل هذا من شأنه أن خيتصر اهلوة بني الدول العربية و يعزز الوحدة العربية املنشودة، و تتجسد 

.1944لعام من بروتوكول اإلسكندرية البند الثالثأنظر:)1(

، وقعت مخس دول أعضاء يف اجلامعة، معاهدة الدفاع املشرتك و التعاون االقتصادي لدول اجلامعة و أنظمت هلا فيها بعد دول أخرى 1950عام :(*)
اتفاقية تسهيل التبادل التجاري، :لدول األعضاء و من هذه االتفاقيات، و بعدها أبرمت عدة اتفاقيات لدعم التعاون و لتحقيق املزيد من التنسيق بني ا

التعريفة اجلمركية املوحدة، إنشاء املؤسسة املالية العربية لإلمناء االقتصادي ، اتفاقية الوحدة االقتصادية
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هذه الوحدة يف الواقع من خالل أيضا إبرام املعاهدات و االستحقاقات ، و لعل إنشاء الوكاالت 

نتعد وسيلة من وسائل حتقيق الوحدة ألا حتدث روابط أميملتخصصة العاملة يف نطاق اجلامعة العربية ا

.و أمشل فيما بني أعضائها

تعثرت الوحدة العربية و جنح املشروع الوحدوي األورويب رقم اختالف اللغة و املصاحل و لقد

ل االنقسام العريب كان موجودا قبل إنشاء عالعجوز، لتراكم األحقاد بسبب احلروب اليت عرفتها القارة

جامعة الدول العربية  إذا ما قرأنا االختالف الذين كان موجودا يف مواقف الدول العربية املشاركة يف 

املشاورات التمهيدية و أعمال اللجنة التحضريية، إذ تذكر املصادر التارخيية أن هذه الوفود قد أخذت 

:و الثالثة باسم اهلالل اخلصيب:و الثانية باسم سوريا الكربىت األويل باسمثالثة اجتاهات عرف

.الوحدة الشاملة

ب جتاوز كل معوقات الوحدة العربية، حىت تستطيع خدمة العمل العريب و أي كان األمر فإنه جي

هي عليه اليوم، تعترب املشرتك، و يساعد على تفعيل آلياته ، ألن جامعة الدول العربية بالشكل الذي

هيئة للتعاون االختياري، و الدول املؤسسة هلا وافقت على أ ن يكون من بني أهدافها حتقيق املزيد من 

و ذلك  يعين التمهيد لتقارب حقيقي قائم على اجلوامع و القواسم املشرتكة و ).1(الوحدة فيما بينها

.فيما بينها ، املر الذي يعزز أمنها القومياحرتام الفروقات ، و تزداد مبوجبه الروابط متانة 

تأثير صيانة استقالل الدول األعضاء على األمن القومي العربي:المطلب الثاني

من امليثاق و منه تنسيق السياسات العربية ، و مواقف )2(جاء النص على هذا الصف يف املادة الثانية 

لة الدولية و اتمع الدويل و تعاوا و تضامنها داخل الدول األعضاء يف اجلامعة العربية، اة املشك

.اجلامعة و خارجها ، وصوال يف األخري إىل دعم استقالهلا يف مواجهة األطماع  اخلارجية

.01:يف امللحق رقمميثاق جامعة الدول العربيةمنالمادة األولىأنظر :)1(

شؤون حتقيقا للتعاون بينها و صيانة الستقالهلا و سيادا و النظر بصفة عامة يف".....:عربية علىمن ميثاق جامعة الدول الالمادة الثانيةتنص :)2(
".البالد العربية و مصاحلها



154

الل الدول العربية و سيادا و ال جدال يف أن قفالغرض من اجلامعة العربية هو العمل على است"

، و يعمل على تثبيت استقالل الدول املشرتطة جنبيةاألاألطماعتكتل الدول داخل اجلامعة حيول دون 

).1(يف اجلامعة 

إن صيانة استقالل الدول األعضاء يف اجلامعة العربية يستدعي محاية سيادة هذه الدول من أي 

كان جمرد تدخل يف الشؤون الداخلية ، أو بلغ هذا االعتداء درجة العدوان العسكري ء  اعتداء أجنيب سوا

إنقاصرتتب على اكتساب العضوية يف اجلامعة العربية يكما تقتضي محاية استقالل الدول أال السافر،  

من استقالل و سيادة هذه الدول عند مباشرا اللتزاماا جتاه املنظمة اإلقليمية،مبعىن آخر صيانة 

.استقالل الدول يبدأ من داخل اجلامعة نفسها و يف مواجهتها

ات اليت قد تنشأ بني أي تنظيم دويل بالطرق السلمية، كان و ال يزال من املهام إن تسوية املنازع

ح ديد وحدة أعضائه من جهة أخرى، بالرئيسية له، و ذلك محاية له من التفكك من جهة و إلبعاد ش

و املنازعات العربية جبميع أشكاهلا و اإلقليمية منها بشكل خاص دد ال حمالة الوحدة املنشودة بني

.الدول األعضاء  يف املنظمة ، بل قد تؤدي إىل تفككه

ال املعىنذاباالستقالل فالدولة يرتبط ارتباطا وثيقا بتمتعها(*)إن مفهوم القانوين لسيادة الدول 

تعترب قائمة يف اتمع الدويل إال بعد توافر عناصر أساسية هي الشعب و اإلقليم و السيادة و التمتع 

الل، من هنا ال ميكن احلديث عن السيادة دون احلديث عن استقالل الدولة، فهما مفهومان باالستق

.37، ص ، المرجع السابقهارون هاشم رشيد):1(

مفهوم بالنسبة لنطاق جمال سيادة الدولة على إقليمها و شعبها و الذي عرف العديد من املراحل و الكثري من التحوالت ، فبعد أن كان مطلقا لل:(*)

السيادة حبكم الضرورة هي والية الدولة يف حدود (عند قوهلا )كورفو(يف قضية 1949التقليدي، على حنو ما ذهبت إليه احملكمة العدل الدولية عام 

إال أن املفهوم )ات الدوليةإقليمها والية انفرادية و مطلقة و أن احرتام السيادة اإلقليمية فيها بني الدول املستقلة بعد أساسا جوهريا من أسس العالق

انون الدويل اإلنساين و التقليدي للسيادة تقلص بفعل املتغريات  الدولية الراهنة ، و ظهور العديد من القواعد اجلديدة خاصة ما تعلق منها حبماية و ترقية الق

.ألقلياتتعزيز القانون الدويل حلقوق اإلنسان، و التدخل الدويل حلماية حقوق اإلنسان و محاية ا
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، و هلذا حرص ممثلي الدول العربية املؤسسة للجامعة على تثبيت هدف صيانة إجرائيايتكامالن وظيفيا و 

.سيادة استقالل الدول يف وثائق اجلامعة

كان الغرض من وراء سعي وفود احلكومات املؤسسة للجامعة لتثبيت صيانة و سيادة الدول 

ندرية و ميثاق اجلامعة و املواثيق و املعاهدات، مواجهة العدوان األعضاء يف كل من بروتوكول اإلسك

:القادم من الدول غري العربية كما هو حاصل اليوم يف

تاتو تشريده إىل مناطق الشرضه،ألله احتالالفلسطيين و العدوان اإلسرائيلي على الشعب -أ

عدوان الذي قادته و سقوط العراق أرضا و شعبا و سيادة بعد الت املخيماكالجئني يف

.)1(2003عام هاالواليات املتحدة األمريكية ضد

.السودان و حماولة التدخل يف شؤونه الداخلية و النيل من سيادته و وحدته و أمنه و استقراره-ب

جزر القمر و احلرص على وحدا الوطنية و سالمة أراضيها و سيادا اإلقليمية من خالل -ج

.)2(يرة مايوت القمرية ز ة جالتأكيد على هوي

مجهورية جيبويت و التأكيد على احرتام وحدا و سيادا ، و رفض كل اعتداء على أراضيها -د

الصادر عن جملس اجلامعة املنعقد على مستوى القمة مبدينة الرباط 520:حسب منطوق القرار رقم 

.101،ص المرجع السابقعبد احلميد دغبار، ):1(

من اإلعالن الصادر عن جملس اجلامعة املنعقد على مستوى القمة يف دورته العادية الثانية و العشرين مبدينة الرباط الفقرة السادسةراجع ):2(

.2010مارس 28و27:األمامي،سرت، اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى يومي
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مارس سنة 28و 27ية الشعبية االشرتاكية العظمى يومي العربية الليباجلماهريية-األمامي، سرت

بالوضع املتوتر على احلدود اجليبوتية اإلريرتية يف منطقة رأس دومريا اجليبوتية ، و :و املتعلق 2010

يناير 14الصادر عن جلسته املنعقدة بتاريخ 1862الذي رحب يف فقرته الثالثة بقرار جملس األمن رقم 

ي أعرب عن تقديره للجهود اليت بدهلا األمني العام و اإلحتاد اإلفريقي و جامعة و الذ2009سنة 

).1(ه جلهودها مبذولة يف هذا الصدد ـــــــــــــــالدول العربية و تشجيع

ضمن نفس اإلطار يدخل ضمن عمل اجلامعة املقدم لشعب دولة عضو يعاين أزمات داخلية و مل 

ولته اآلليات و الوسائل الالزمة لذلك، كما هو احلال يف الصومال، إن عمل يستطيع جتاوزها لفقدان د

استقالل و سيادة دولة الصومال، و ليس تدخل يف شؤونه الداخلية، اجلامعة هنا يدخل ضمن صيانة

علما أن الصراع يف الصومال هو صراع داخلي قائم بني أبناء الشعب الصومايل، مبعىن ال يوجد طرف 

و واضح، و التمسك احلريف بنصوص امليثاق يف مثل هذه احلالة جيعل اجلامعة مكتوفة أجنيب صريح 

.األيدي 

هو انسجام مع الرأي العام العريب و اتفاقاجلامعة،إن املقصود من تثبيت هذا اهلدف يف مواثيق 

يادة الدول حول مشروعي توفري الدعم الالزم للحفاظ على الوحدة الوطنية و أمن و استقراره و س

.األعضاء

"على ما يلي2009يناير 14الصادر عن اجللسة املنعقدة يف 1862:جملس األمن رقمجاء النص يف ديباجة قرار):1( التزام القوى بسيادة اريترييا و :

و استمرار حالة التوتر يف النزاع احلدودي بني ,,,,و قلقه البالغ إزاء عدم وجود أي حوار بني الطرفني,,,و وحدة تراب كل منهما,,,جيبويت و استقالهلا

".جيبويت و اريرتيا و ما حيتمل أن يرتتب من خطورة و تقلب احلالة األمنية يف منطقة دمربة من آثار على استقرار و أمن هذه املنطقة
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على األمن القومي العربيأثرهالحفاظ على السلم و األمن العربيين و :المطلب الثالث

:حيث نقرأ يف هذا الشأن ما يلياإلسكندرية،بنود بروتوكولعلى هذا اهلدف يف مت النصلقد 

يتوسط ....ال جيوز على كل حال االلتجاء إىل القوة لفض املنازعات بني دولتني من دول اجلامعة(

.)1(.)ماالس يف اخلالف الذي خيشى منه وقوع حرب بني دولة اجلامعة أو غريها للتوفيق بينه

فرض على الدول األعضاء تكما جاءت أحكام امليثاق و خباصة نص املادتني اخلامسة و السادسة، 

يف اجلامعة ، عدم اللجوء إىل القوة حلل املنازعات الناشئة بينها، و أوجبت اللجوء إىل جملس اجلامعة، 

طة، لذا فرض ميثاق اجلامعة على لعرض النزاع و فض اخلالف القائم بينهما إما بالتحكيم أو بالوسا

.الدول األعضاء

، و قراراتهو يف هذه احلالة ال يكون للدول اليت وقع بينها اخلالف االشرتاك يف مداوالت الس و 

يتوسط الس يف اخلالف الذي خيشى منه وقوع حرب بني دولة من دولة اجلامعة و بني أية دولة أخرى 

للتوفيق بينها و تصدر قرارات التحكيم و القرارات اخلاصة بالتوسط بأغلبية من دول اجلامعة أو غريها

.اآلراء

و القارئ ملا جاء يف بنود بروتوكول اإلسكندرية ، و نصوص ميثاق جامعة الدول العربية ال جيد 

وجود يف بينهما اختالفا كبريا حول هدف احلفاظ على السلم و األمن العربيني، و ذلك لكثرة الشبه امل

املبىن و التقارب يف املعىن ، و إن كان النص املوجود يف امليثاق قد أضاف أشياء مل تعرفها بنود الربوتوكول 

بغية الزيادة يف التوضيح، و من بني تلك اإلضافات اليت جاء ا امليثاق نص املادة السادسة الذي جاء 

"فيه  ضاء اجلامعة فالدولة املعتدى عليها ، أو املهددة إذا وقع اعتداء من دولة على دولة أخرى من أع:

و عموما يبقى جوهر هذه النصوص هو احملافظة على ،"طلب دعوة الس لالنعقاد فوراتباالعتداء أن 

.السالم و األمن العربيني

.1944لعام من بروتوكول اإلسكندريةأنظر البند األول):1(
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م املادتني اخلامسة و السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية تظهر إن القراءة املوضوعية ألحكا

تضعه من واجبات على الدول األطراف بالنظر ملايف التطبيق، االتساعأا تتسم بالشمولية يف املعىن و 

:يف هذا اال و ذلك

األشكال و التحرمي املطلق الستعمال القوة لفض املنازعات بني الدول العربية بأي شكل من-أ

، و يف هذا الشأن كان ميثاق جامعة الدول العربية سباقا مربراتهمهما كانت ظروف احلال و 

.ين هذا املبدأ املوجود يف أغلب املواثيق الدولية و أوهلا ميثاق األمم املتحدةبلت

جعل جملس اجلامعة صاحب االختصاص األصيل بالتدخل قصد التوفيق يف كل خالف -ب

وفق ضوابط معينة ، .)1(وقوع حرب بني الدول األعضاء يف اجلامعة أو غريها خيشى منه 

، هو أن اختصاص الس توفيقي يتوقف على إرادة املتنازعني ، فال يكفي أن فالضابط األول

يعرض أحد أطراف النزاع اخلالف على الس كي خيتص بنظره، بل ال بد من جلوء مجيع أطراف 

للضابط ، أما بالنسبة )2(له على الوساطة و هو ما تقتضيه صيغة النص النزاع إليه، بغية مح

، فإن قرارات الس ليست ملزمة هلذه األطراف إال إذا وافقت عليها حىت مع حتقق الثاين

.الضابط األول

ل دولة عضو باحرتام ذلك كاحرتام نظم احلكم القائمة يف الدول العربية، و عليه تتعهد  -ج

هذا أن إمكانية احملافظة على السلم و األمن العريب معىنو بعدم القيام بأي عمل يرمي لتغيريه، و النظام 

يف اجلامعة بعدم إباحة التدخل يف الشؤون الداخلية لألعضاء ويتطلب التزام كل دولة عربية عض

.اآلخرين

".01":يف امللحق رقم الدول العربيةمن ميثاق جامعة المادة الخامسةانظر الفقرة األخرية من ):1(

.54، ص 1974،، منشاة املعارف ، اإلسكندرية )بدون طبعة (، جامعة الدول العربية ، دراسة قانونية سياسية ، حممد طلعت الغنيمي):2(
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تظهر لنا أمهية احلفاظ على السلم و األمن العربيني من خالل عديد النصوص اليت ذكرت هذا 

ال معاهدة الدفاع املشرتك و التعاون االقتصادي بني اجلامعة ث وثائق  اجلامعة إضافة امليثاق، فماهلدف يف

مللحق العسكري، و الذي نصت الفرتة االعربية و ملحقها العسكر و الربوتوكول اإلضايف للمعاهدة و 

.)1(األخرية منه على تثبيت هذا اهلدف 

د على حرص الدول املتعاقدة عل دوام األمن و السالم و حسب مواد املعاهدة جاء التأكيو 

فض مجيع منازعتها الدولية بالطرق السلمية، سواء يف عالقاا املتبادلة ىاستقرارمها، و عزمها أيضا عل

تقرر أيضا مبوجب أحكام املعاهدة اختاذ مجيع التدابري )2(,فيما بينها أو يف عالقتها مع الدول األخرى

.)3(ا فيها القوة املسلحة أي اعتداء يقع على دولة عضو باجلامعة و الوسائل مب

إن كل هذه الوسائل مل يعرفها امليثاق، ال لكونه قائما على النظام االختياري لألمن و قمع العدوان 

فحسب بل و لكنه مل حيدد مفهوما للعدوان أيضا، حيث ترك ذلك للسلطة التقديرية لس اجلامعة مبا 

.مناسبايراه 

إن ما ميكن استخالصه من كل ما سبق هو أن هدف احملافظة على السلم و األمن العربيني يقتضي 

بداية تسوية مجيع خالفات الدول األعضاء بالطرق السلمية و ذلك مهما كان شكل النزاع و مهما 

.اتسع جماله و كربت مساحته

بني دول اجلامعة العربية و ملحقها العسكري املنعقد ول اإلضايف ملعاهدة الدفاع املشرتك و التعاون االقتصاديالفقرة األخرية من الربوتوكجاء النص يف ):1(

هلذا الربوتوكول قبل الدولة املوقعة عليه نفس القوة و األثر اللذين للمعاهدة و ملحقها و خاصة فيما :"هعلى أن02/02/1951يف دورة عادية بتاريخ 

.''ام املادتني اخلامسة و السادسة من املعاهدة و البند  الثالث من ملحقها العسكرييتعلق بتنفيذ أحك

.1950من معاهدة الدفاع العريب املشرتك و التعاون االقتصادي لسنة األولىالمادة انظر ):2(

)3: 1950.من معاهدة الدفاع العريب املشرتك و التعاون االقتصادي لسنة المادة الرابعةانظر )
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التعاون مع الهيئات و المنظمات الدولية في استقرار األمن القومي العربياثر:بعاالمطلب الر 

األمم املتحدة ببضعة أشهر ، و قد نص ميثاق اجلامعة على إنشاءولدت جامعة الدول العربية قبل 

من و السالم، و لتنظيم تقرير وسائل التعاون مع اهليئات الدولية اليت قد تنشأ يف املستقبل لكفالة األ

العالقات االقتصادية و االجتماعية، و لقد أشار ميثاق األمم املتحدة إىل عالقة املنظمات اإلقليمية 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة بفض طالبو ,باملنظمة األممية خاصة يف جمال صيانة األمن و السالم

.و على مستوى هذه املنظمات اإلقليمية املختصةنزاعاا  احمللية و اإلقليمية بالطرق السلمية 

لقد أشار ميثاق جامعة الدول العربية إىل التعاون الذي أكده ميثاق األمم املتحدة بني املنظمات 

:اإلقليمية واملنظمة األممية استنادا إىل الفقرة الثالثة من املادة الثالثة من امليثاق واليت جاء فيها ما يلي 

مة الس كذلك تقرير وسائل التعاون مع اهليئات الدولية اليت قد تنشأ يف املستقبل ولكفالة يدخل يف مه

األمن والسالم ولتنظيم العالقات االقتصادية واالجتماعية، وقد جاءت استجابة ميثاق جامعة الدول 

.عاملية املنتظرة قيامهاالعربية هلذا اهلدف كنظرة مستقبلية من أجل العالقة بني اجلامعة العربية واهليئة ال

:إن دور اجلامعة يف هذا الشأن أال وهو توطيد التعاون مع املنظمات الدولية يظهر من خالل جمموعة من الصور

:الصورة األولى

، 1950إصدار معاهدة الدفاع املشرتك والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربية وملحقها العسكري عام 

د يف مادا األوىل على اخلصوص أن الدول املتعاقدة حرصا منها على دوام األمن والسالم واالستقرار فإا واليت جن

على فض مجيع منازعاا الدولية بالطرق السلمية سواء يف عالقاا املتبادلة فيما بينها أو يف عالقاا مع الدول عازمة

( نقرأ فيها ما نصه األخرى ونفس الشيء بالنسبة للمادة الثانية اليت تطبيقا ألحكام املادة السادسة من ميثاق جامعة :

بوقوع وجملس األمنالدول العربية واملادة احلادية واخلمسني من ميثاق األمم املتحدة خيطر على الفور جملس اجلامعة 

.ادة الثالثة من املعاهدة وعلى نفس املنوال أيضا جاءت أحكام امل)االعتداء وما أختذه بصدده من تدابري وإجراءات 
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:الصورة الثانية 

، املنعقد على مستوى القمة يف دورته العادية الثامنة عشرة املنعقدة 331:القرار الذي اختذه جملس اجلامعة رقم 

واملتضمن إحداث جملس األمن والسلم العريب حتت إشراف جملس 2006مارس عام 29و28:باخلرطوم يومي 

ـــــهو خمول حسب املادة الاجلامعة و  ــ ـــ ظامه األساسي باختاذ ما يلزم قصد تسوية النزاعات الواقعة بني من ن)1(ثانيةـ

.الدول العربية والوقاية منها 

:على ما يليالنظام األساسي لس السلم واألمن العريبمن المادة الثانيةتنص :)1(

".هاينشأ جملس السلم واألمن العريب حتت إشراف جملس اجلامعة ، وحيل حمل آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإداراا وتسويت"
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أثر آلية إصالح الجامعة العربية على اآلمن والسيادة العربيين:الرابعالفصل 

ستوى الوظيفي يف الوقت الراهن من أجل النهوض باملاآللياتتعترب فكرة اإلصالح من أهم 

خاصة أن اجلامعة .من والسيادة العربيني من جهة أخرىللجامعة العربية من اجلهة، واحلفاظ على األ

العربية أظهرت عجزا كبريا يف احليلولة دون وقوع منازعات بني الدول األعضاء فيها، أو على األقل يف 

اآلليات القانونية –ليات لتسوية النزاعات مبا متلكه من آ.احتواء هذه النزاعات يف حال نشوا وتطويقها

ولقد ظهر هذا العجز بصورة واضحة عندما مل تستطع اجلامعة العربية وقف التدخل األجنيب يف –

، أمام كل هذه املشاهد السلبية )غزو العراق واحتالله فيما بعد مثاال(الشؤون الداخلية للدول األعضاء 

اإلصالح نفسها بقوة كضرورة ملحة تفاديا ملا قد يطرأ يف للجامعة العربية ، أصبحت تطرح فكرة

.املستقبل خاصة يف ظل املتغريات اإلقليمية والدولية اجلديدة 

لقد عرفت اجلامعة العربية عدة مشروعات يف السابق لتطوير عملها وكان آخرها مشروع 

شل ومل يتم األخذ ا، وذلك برغم ، ومن املعلوم أن مجيع هذه املشروعات آل مصريها إىل الف1972

وعلى هذا فال .أا مل تكن تتضمن تعديالت جوهرية للميثاق أو إعادة هيكلة جذرية ألجهزة اجلامعة 

تزال قضايا من قبيل إنشاء حمكمة عدل عربية، وتفعيل نظام اآلمن اجلماعي، وفض املنازعات، والتعاون 

ت عدة عوامل يف احليلولة دون دخول مشروعات التعديل وقد تفاعل.العريب املشرتك دون تقدم يذكر

حيز التنفيذ، ويف مقدمتها النظرة اجلامدة من قبل الدول العربية ملفهوم السيادة والشك املتبادلة وثقافة 

مشروعات هذه التعديالت كانت وراءها دوافع احلذر جتاه كل مبادرة لإلصالح، وخاصة أن بعض 

نية هلا لتحقيق نوع من اهليمنة على اجلامعة، وهو ما كان يدفع الدول األخرى سياسية من قبل الدول املتب

.إىل رفضها

يم هذا الفصل إىل سولتبيني أثر إصالح اجلامعة العربية على اآلمن والسيادة العربيني، قمنا بتق

اين إىل متطلبات ، حبيث تناولنا يف األول آفاق إصالح اجلامعة العربية، وتطرقنا يف الثثالثة مباحث

.اإلقليمي العريب األمينالنظاممستقبل، و خلصنا يف األخري اىل إصالح أداء جامعة الدول العربية
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لدول العربيةاآفاق إصالح جامعة :المبحث األول

لقد كانت هناك جمموعة من املبادرات إلصالح جامعة الدول العربية، بعد فرض مطلب اإلصالح 

لى الساحة العربية خصوصا على مستوى القمم العربية، وقد تبني ذلك بعد مداوالت القمة والتجديد ع

، وتأكد على مدى الدورات التالية له اليت عقدت فيما بعد 2000العربية بالقاهرة يف أكتوبر 

وقد قررت )2005، اجلزائر 2004، تونس 2003الشيخ، شرم 2002، بريوت 2001عمان(

:اموعة ما يلي 

.اعتماد آلية عقد قمة سنوية لضبط األمور، وتفعيل مرجعية عليا منتظمة للعمل العريب املشرتك-1

ات، باختاذ اخلطو 2001تكليف األمني العام للجامعة العربية مبوجب قرار صدر يف قمة عمان -2

 العام يف الالزمة إلعادة هيكلة األمانة العامة، لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة كما كلف األمني

الدورة نفسها باختاذ اإلجراءات الالزمة لتحديث وتطوير أنظمة العمل العريب املشرتك ومطالبة الدول 

.األعضاء تقدمي مسامهاا يف هذا الشأن

باإلسراع يف تنفيذ منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وقرار الس 2002قرار قمة بريوت يف عام -3

، والعمل على 2005عي بناءا على ذلك باإلعداد لتنفيذ هذا املشروع حبلول العام االقتصادي واالجتما

.اجلمركي العريبداحترير جتارة اخلدمات بني الدول العربية،وإجراء الدراسات الالزمة إلقامة االحت

هو عام طرح تطوير جامعة الدول العربية، ألن ما سبق من مشروعات 2003وكان عام 

كان جمرد أفكار للتطوير دون أن يصل األمر إىل مرحلة التنفيذ، وكان من املفرتض أن يكون لإلصالح  

و عام اإلصالح الفعلي أو على األقل البداية احلقيقة هلذا اإلصالح يف ضوء املشاريع ه)1(2004عام 

اجتمع وزراء اخلارجية العرب يف ويف هذا السياق2003واملبادرات املتعددة اليت متت مناقشتها يف عام 

طوير سبتمرب اجلامعة هلدف مناقشة املبادرات املطروحة لت2004من شهر مارس02و01:القاهرة يومي

اجلامعة وناقش االجتماع مجلة من املبادرات وعلى رأسها املبادرة اليت قدمتها األمانة العامة إضافة إىل 

:قدمتها كل من املبادرات السبع اليت

الطبعة األوىل،دار الفكر النظم والمنظمات اإلقليمية والدولية ، الواقع مبادرات ومقترحات التطوير والتفعيل، صالح الدين حسن السيسي،:)1(
.122ص2007العريب، القاهرة،
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العامة األمانةعرضت املبادرات على –مصر -اليمن–السودان–األردن-قطر-السعودية-ليبيا

على مؤمتر القمة العربية الذي ينعقد يف تونس ، يعرضعريب متكامللكي خترج من خالهلا مبشروع

.واجلزائر

وإللقاء الضوء على آفاق إصالح جامعة الدول العربية، قسمنا هذا املبحث إىل مطلبان، تناولنا يف 

ىل تقييم أداء املطلب األول أهم املبادرات الرمسية إلصالح جامعة الدول العربية وتطرقنا يف املطلب الثاين إ

.آليات اجلامعة العربية يف تسوية النزاعات العربية

المبادرات الرسمية إلصالح جامعة الدول العربية:المطلب األول

كان واضعو امليثاق يدركون ما قد يطرأ على التنظيم العريب من تغيري،لذلك جاءت املادة التاسعة 

جيوز مبوافقة ثلثي دول اجلامعة تعديل هذا :"نص على أنهعشر من امليثاق معربة عن هذا التوجه إذ ت

امليثاق،وعلى اخلصوص جلعل الروابط بينها أمنت وأوثق،وإلنشاء حمكمة عدل عربية،ولتنظيم صالت 

.)1(........."يف املستقبل لكفالة اآلمن والسالمأاجلامعة باهليئات الدولية اليت تنش

، إلصالح اجلامعة العربية واليت ذكرناها سابقااملبادرات السبعوسوف نتناول يف هذا املطلب بالدراسة 

.2005الرتكيز على املبادرة اجلزائرية اليت أطلقتها اجلزائر عام مع

:و السعوديةالمبادرات الليبية:الفرع االول

راسة يف هذا الفرع املبادرات الليبية أوال مث نتطرق اىل املبادرات السعوديةسوف نتناول بالد

المبادرة الليبية:أوال 

جاءت املبادرة الليبية سابقة لكل األحداث العامة اليت شهدا السنوات األخرية مبا فيها انتفاضة 

عها بشكل خاص بعملية رتبط توقيااألقصى وأحداث احلادي عشر من سبتمرب وكذلك غزو العراق، و 

إعادة تقييم للسياسة اإلقليمية لليبيا وحتديد اجتاهها الرئيسي ما بني العروبة اإلفريقية عالوة على اختتام 

.، واملشكلة الليبية مع الغرب، وانطالقا من هذه األوضاع طرح مشروع لييب"لوكرييب"مشكلة

واملؤسسات اليت متكنه من أداء مهامه على مجيع وقد ركزت املبادرة الليبية على إنشاء اإلحتاد العريب

املستويات مع اإلضافة جملس لألمن العريب وجملس للدفاع املشرتك وحمكمة عدل عربية،ودعت املبادرة 

).01:(يف امللحق رقمدول العربيةمن ميثاق جامعة ال19:أنظر املادة:)1(
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الليبية يف اجلانب الوظيفي إىل دعم أي قطر عريب يتعرض لعدوان خارجي والوقاية من النزاعات وتسويتها 

".سلميا

علق مبسألة التصويت فدعت إىل ما يقرره الس الوزاري بأغلبية الثلثني يكون أما فيما يت

مبشروع أكادميي ينشد احلدود ، ولقد جاء املشروع اللييب أشبه )1(للكل، واألغلبية تلزم من يقل"ملزما

القصوى ويتجاهل معوقات العمل املشرتك سواء النابعة من داخل الوطن أو القادمة من اخلارج أي أا 

أو االنسحاب للبحث عن ميدان "أي إما القبول باملشروع اللييب كامال ، "أو/إما"طرحت حتت شعار

.حركة جديدة بعيدا هن الساحة العربية

درة السعوديةالمبا:ثانيا 

قبل التنفيذ للغزو األمريكي الربيطاين للعراق،ويف وقت جتاوز فيه العنف املبادرة السعوديةطرحت

اإلسرائيلي املسلح املناطق الفلسطينية احملتلة كل احلدود العقالنية،دون أن يتمكن العرب من اختاذ أي 

ية والفلسطينية واألخطر من ذلك أا عملية لوقف التدهور على الساحتني العراقأوخطوات جادة 

الشراكة بني "طرحت بعد شهر تقريبا من إعالن وزير اخلارجية األمريكي ملبادرته اليت أطلقت عليها 

،وواكب هذه املبادرة حتول السعودية إىل هدف لالامات "الواليات املتحدة األمريكية والشرق األوسط

.نتشار اإلرهاباألمريكية حول ثقافات تروج وتشجع على ا

تتلخص املبادرة السعودية يف ضرورة حتقيق اإلصالح الذايت يف الدول العربية،باعتباره منطلقا لبناء 

القدرات العربية على مستوى القومي وتوفري شروط النهضة الشاملة وهذا يف احلقيقة مطلب منطقي 

ح آخر يكون داخل الدول العربية حبيث أن أي إصالح يرجى للجامعة العربية ال يتأتى إال بوجود إصال

نفسها،ملا فيه من حتقيق التنمية،وتفعيل املشاركة السياسية،والتعامل مبوضوعية مع املستجدات االقتصادية 

.العاملية

أما ما يتعلق مبسألة اجلانب الوظيفي فقد دعت املبادرة إىل ضرورة تطبيق منطقة التجارة احلرة 

على أن تكون خالية من مجيع االستثناءات والقيود )2(2005ام العربية بشكل ائي يف ع

.178،ص2004الوحدة العربية،بريوت،مركز دراسات،مستقبل الجامعة في ضوء مبادرات التطوير واإلصالح، عبد احلليم حمجوب:)1(

.، نفس الصفحةنفس المرجععبد احلليم حمجوب، :)2(
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اإلدارية،والوصول إىل االحتاد اجلمركي يف فرتة ال تتعدى العشر سنوات متهيدا إلنشاء السوق املشرتكة، 

.مع دعم للقطاع اخلاص

التصويت ودعت إىل ضرورة التزام القادة العرب الكامل بامليثاق أشارت كذلك املبادرة إىل مسالة 

املعدل، والوقوف بكل حزم ملن يقف يف طريق التنفيذ مع وضع اآلليات الالزمة للتنفيذ، ما ميكن أن 

كانت مبثابة خط دفاع عن النفس، وحماولة لتنشيط العمل العريب أايسجل عن املبادرة السعودية 

.ة كل التحدياتاإلسالمي يف مواجه

:و اليمنيةالمصرية اتالمبادر :الفرع الثاني

املبادرة املصرية مث نتطرق اىل املبادرة اليمنية إلصالح جامعة الدول العربيةأوالسوف نتناول بالدراسة 

المبادرة المصرية:أوال

 ألكثر من أزمة بني دول جاءت يف أعقاب االحتالل األمريكي الربيطاين للعراق، وما اقرتن به من تفجري

إعالن االنسحاب اللييب من اجلامعة، أزمة العالقات –عربية وجامعة الدول العربية، أو مع أمينها العام 

واجلهود املصرية يف القضية الفلسطينية سواء يف جمال -بني الكويت واألمني العام السابق عمر وموسى

.، أو داخل السلطة نفسهاالعالقات بني السلطة الوطنية ومنظمات املقاومة

يف ما يتعلق باإلصالح الداخلي، ركزت املبادرة على إجراء تعديالت على ميثاق اجلامعة العربية 

احلايل دون إلغائها مع إضافة آلية للوقاية من النزاعات أي حمكمة عدل عربية،وبرملان عريب ،وجملس أمن 

املتخصصة، داعية إىل حوار صريح حول مات العربيةعريب أو منتدى لألمن القومي العريب ودعم املنظ

التجربة العربية اليت أمثرت أطر أمنية دفاعية افتقرت إىل مقومات أساسية وعناصر ضرورية تكفل هلا 

.)1(الفعالية

لصعيد الوظيفي دعت املبادرة إىل تكامل اقتصادي كمدخل رئيسي خلروج النظام العريب أما على ا

من أزمته الراهنة،كما شددت على تعاظم دور وتأثري املنظمات غري احلكومية ومؤسسات اتمع 

ية ما تقوم به أو إنكاره ورأت أن الوقت حان لكي ، حبيث مل يعد من املستطاع جتاهل أمه)2(املدين

تفسح اجلامعة جماال أوسع هلذه اهليئات، واستعماال للمحور الوظيفي طالبت بآلية جديدة حتقق التنسيق 

"انظر:)1( .2003جويلية22، جريدة الشرق األوسط، لندن، "مبادرة مصرية لتطوير الجامعة العربية:

.، نفس الصفحةالسابقالمرجع عبد احلليم حمجوب، :)2(
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بني مؤسسات العمل العريب املشرتك بوضع صيغة جديدة مستقبلية للمنظمات العربية املتخصصة مبا يف 

ديدة تكون عضويتها اختيارية، ورأت بأن املنظمات املتخصصة تضطلع ذلك إنشاء منظمات وظيفية ج

.)1(بدور مهم يف العمل العريب املشرتك

أن التجارب أثبتت أن نظام التصويت ويف ما يتعلق بنظام التصويت يف اجلامعة، رأت املبادرة

شكل عائقا حيول دون القرار الواجب يف بعض احلاالت الصعبة مما أدى إىل شلل اجلامعة يبشكله احلايل 

والتأثري على مصداقيتها لدى الشعوب، مما يستدعي إجراء حوار للبحث عن أنسب الصيغ، كالتصويت 

وفة وإمكانية إعادة التصويت أكثر من مرة يف حدود أطر بتوافق اآلراء أو األغلبية البسيطة أو املوص

.ن بديل هلاوالبحث عمعينة، ودعت إىل ضرورة إعادة النظر يف قاعدة اإلصالح 

هذا الوقت وكذلك أخذ سوابق املسامهات إن طرح الرؤية املصرية إلصالح النظام العريب يف

والتأكيد على أن التطلعات القومية مازالت هي العامل املصرية،تعكس رغبة يف الدفاع عن الدور املصري

.احملرك يف كل امليادين من أجل احتواء األزمات املفتعلة أو احلقيقية يف النظام العريب

المبادرة اليمنية:ثانيا 

تقريبا مع توقيت طرح املبادرة املصرية،وبعد أن اكتملت مالمح املخطط املبادرة اليمنيةتزامنت

األمريكي يف املنطقة العربية،ورمبا العامل األهم يف حتريك املوقف اليمين هو تصاعد اخلالفات العربية يف 

أعقاب الغزو األمريكي للعراق،وتعرض بعض الدول العربية خاصة يف اخلليج الامات مباشرة مبساعدا 

العربية،إضافة إىل املواجهة اليت للقوات الغازية،وتفجري مواجهات علنية حادة مع األمني العام للجامعة

، وحماوالت بعض األطراف مبا 2003وقعت بني السعودية وليبيا خالل مؤمتر قمة شرم الشيخ يف مارس

فيهم الطرف اليمين جتنب املضاعفات اخلطرية هلذه املواجهة،ونضيف إىل ذلك ما متيزت به الدبلوماسية 

ليجي، وتزايد معدل التنسيق األمين مع الواليات املتحدة اليمنية حثيثة لالنضمام إىل جملس التعاون اخل

.)2(األمريكية يف مواجهة األنشطة اإلرهابية

.92ص.2003،املستقبل العريب ، مارس المتغيرات العربية:إصالح جامعة الدول العربية"أمحد يوسف أمحد،:)1(

، دراسة إسرتاتيجية، األهرام للدراسات "األسس والدوافع والخيارات المستقبلية:مبادرات إصالح النظام العربي"عبد احلليم احملجوب،:)2(
.23،ص 2003مصر،:اإلسرتاتيجية
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شارت املبادرة اليمنية إىل املبادئ اليت جيب االستناد إليها يف امليثاق املقرتح،كمبدأ إشاعة أ

املمارسات الدميقراطية وعزيز مؤسساا واحرتام حقوق اإلنسان،مث أضافت مبدأ آخر يقول بعدم جواز 

الح بتجميد عضوية أي االستيالء على احلكم  بشكل غري دستوري،حيث طالب املشروع اليمين لإلص

احلكم فيها بطرق غري شرعية،هذا يف شأن اإلصالح الداخلي، إىلمن الدول األعضاء يف حالة الوصول 

أما يف ما خيص تطوير املؤسسات اقرتحت املبادرة إقامة إحتاد الدول العربية،مع إضافة املؤسسات الالزمة 

وآخر للشورى وجملس )1(أمة يضم جملسا للنوابألدائه ملهمته ويف مقدمته جملس أعلى لإلحتاد،وجملس 

.لرؤساء احلكومة للدفاع واألمن وبنك إحتادي وجمالس وزارية متخصصة

و خبصوص التصويت فتمحورت على تطبيق قاعدة اإلمجاع بالنسبة العضوية وأغلبية ثالث أرباع 

ركز .ألساسية، و الثلثني يف املسائل املوضوعية، واألغلبية البسيطة يف املوضوعات اإلجرائيةيف املسائل ا

اليمين على البعد االقتصادي يف عمل اجلامعة العربية يوصفها اجلديد، و من ذلك حتقيق التكامل حاملقرت 

اقتصادي و العمل  االقتصادي العريب، ووضع ذلك يف أول قائمة أهداف االحتاد كمجتمع إقليمي عريب 

و دولية، واقرتاح إنشاء بنك عريب للتنمية و صندوق للدعم ككتلة واحدة يف ظل وجود تكتالت إقليمية 

.)2(و التطور املشرتك، و إقامة منطقة للتجارة العربية احلرة و دفع عملية التنمية العربية

اليمين و تعكس رغبته يف رإن املبادرة اليمنية اكتسبت أهدافا  تروجيية للدو وعليه ميكن القول 

.الثنائية العربية قدر اإلمكانتاحتواء األزما

:و السودانيةاألردنيةو القطريةاتالمبادر :الفرع الثالث 

ليها كل من سوف نتناول يف هذا الفرع ثالث مبادرات إلصالح اجلامعة أوالها املبادرة القطرية مث ت

.املبادرتني األردنية و السودانية

المبادرة القطرية:أوال 

طرحت قطر هي األخرى ورقة تتضمن جمموعة من األفكار، أكدت فيها أا ال تطرح خطة حتتاج إىل 

التصديق، لكنها تضع جمموعة من األفكار دف يف النهاية للوصول إىل إسرتاتيجية حتقق التضامن 

.124،صالمرجع السابقصالح الدين حسن السيسي، :)1(

.08ص، المرجع السابق،حممد احملافظة:)2(
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عت املبادرة يف إطار تطوير اجلامعة و توفري املوارد الالزمة هلا و الكفاءات البشرية الضرورية، ود.العريب

وتعزيز صالحيات األمن العام، باإلضافة إىل تفعيل معاهدة الدفاع املشرتكة بإنشاء جملس دفاع عريب 

.أعلى من الوزراء و جملس اخلرباء

 اعتبار حرية التعبري و احلرية الصحافة ركنان أساسيان أما خبصوص اإلصالح الداخلي دعت إىل

، كما دعت إىل شطب القضايا اليت مضى على إدراجها مخس سنوات، إال )1(لكل جمتمع دميقراطي

رقت املوارد املالية للجامــــــــعة حىت ميكـــــــــــــــــــــــنها التحرك بفاعلية واستقاللية، تطالقضايا املصرية مع توفري 

ملناسبة الورقة أيضا إىل ضرورة االرتقاء بنوعية و مستوى العمل داخل اجلامعة وتوفري الكفاءات البشرية ا

.)2(من كافة الدول األعضاء و تزويد األمني العام بكافة الصالحيات

كما أكدت املبادرة عن التعجيل بإقامة السوق العربية املشرتكة،وترسيخ مفهوم الشراكة يف 

التعامل مع التجمعات اإلقليمية و الدولية ، و توسيع جمالت حرية التعبري و املشاركة السياسية، و ترسيخ 

ثقافة جديدة إلدارة األزمات العربية ، وأحلت على ضرورة توفري آلية تضمن االلتزام بقرارات اجلامعة أو 

.مع تعديل قاعدة التصويت

المبادرة األردنية:ثانيا 

بسيطة فلم نتطرق إىل كافة اجلوانب، غري أا ركزت على التطوير املؤسسايت و ءت املبادرة األردنيةجا

االرتقاء جبامعة الدول العربية و تشكيل جلنة فنية إلعداد الدراسات حول األزمة يف هذا اال، و أعلن 

قيق األهداف املنشودة خاصة املندوب الدائم لألردن بأنه يهدف إىل تأكيد العمل العريب املشرتك لتح

.بالنسبة للتنمية االقتصادية

.281،ص 2005،الطبعة الثانية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ،من اجل إصالح جامعة الدول العربيةامحد إبراهيم حممود و آخرون ، ):1(

:نقال عن":مبادرات تطوير جامعة الدول لعربية :"مقال بعنوان:)2(

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle-eqst-news/newsid-3528000/35287801.stm
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المبادرة السودانية:ثالثا 

باعتباره املدخل لتفعيل للعمل العريب املشرتك و جتديد اتمع العريبمقرتحاا حول السودانقدمت

اإلبقاء على جامعة الدول العربية و تفعيل املعاهدات القائمة يف املنظومة العربية، و مشلت 

اتيجيات يف كل دولة عضو لتنفيذ اخلطط االقتصادية اليت من شأا االهتمام وضع اسرت :كذلك املبادرة 

بالوجود العريب باخلارج، و تشجيع إقامة ورعاية منظمات اتمع املدين، وتعزيز مبدأ الشورى وحتقيق 

.)1(الرقابة الشعبية، وفرض الرقابة للشعبية على اجلهاز التنفيذي للجامعة

لق باجلانب الوظيفي يف املنظمة دعت املبادرة إىل تفعيل املؤسسات العاملة يف اال أما يف ما يتع

االقتصادي و إحياء مشروعات منطقة التجارة احلرة و السوق العربية املشرتكة و االهتمام بالوجود العريب 

.يف اخلارج، ومنح االتفاقيات العربية األولوية على ما سواها

:الجزائريةالمبادرة ات الثالثية والمبادر :الفرع الرابع 

املبادرات الثالثية مث تناولنا بالدراسة املبادرة اجلزائريةتطرقنا أوال يف هذا الفرع اىل

المبادرات الثالثية:أوال

دعت إليها كل من السعودية و مصر و سوريا من أجل توسيع املشاركة السياسية واجناز 

ااالت السياسية و االقتصادية و االجتماعية و إقامة اهلياكل الالزمة لتنفيذها اإلصالحات الضرورية يف 

و يئة الظروف الضرورية لتمكني الشعب العريب من أداء دوره احلقيقي يف االقتصاد العاملي من خالل 

الالزمة و تقرير السياسيات :،  وقد تقدر مبوجب الوثيقة الثالثية )2(إرسال التكامل االقتصادي العريب

.، نفس الصفحة، المرجع السابقصالح الدين السيسي ):1(

.123، ص، نفس المرجعصالح الدين السيسي :)2(
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املشرتكة لتحقيق أهداف و مقاصد اجلامعة العربية ،وإنشاء األجهزة و اهليئات الضرورية للوفاء ذه 

اهليئات املعنية بتطوير خطة العمل و التفاوض يف اآلليات يف ذلك األجهزة ود مبا ـــــــــــاألهداف و املقاص

التنفيذية، وممارسته الرقابة على تنفيذ األعضاء التزامام مبا يف ذلك تقرير العقوبات املناسبة يف حال عدم 

.تنفيذ تلك االلتزامات، و دعم العالقات البيئية العربية، وتنسيق السياسات األمنية الدفاعية و اخلارجية

:المبادرة الجزائرية:ثانيا

مل تتوقف مبادرات اإلصالح عند احلد الذي تقدمت به الدول األعضاء املشار إليها سابقا، بل 

ظهرت املبادرة اجلزائرية اليت عربت عن صميم اإلصالح يف اجلامعة العربية، و هذا من خالل النقاط 

فبعد قمة .)1(ة اجلزائر باالنقالب االسرتاتيجيلدرجة أن البعض وصف قماألساسية اليت طرحتها،

بدأت الدبلوماسية اجلزائرية يف حماولة إقناع البلدان  العربية بفكرة  حتمية اإلصالح و 2004تونس 

تكريسها على أرض الواقع ، وقدمت اجلزائر مبادرة إصالح لتفعيل دور اجلامعة العربية و تطوير العمل 

:بادرة ما يليالعريب املشرتك وتضمنت امل

ü استحداث برملان عريب و حمكمة عدل عربية.

ü نظام أساسي يلحق مبيثاق حيدد تنظيم الربملان و هيكلته و تشكيلته و صالحياته مبوجب

.اجلامعة

ü تكون مهمة احملكمة حسب االقرتاح الفصل يف النزاعات اليت تعرض عليها من طرف البلدان

.األعضاء

.284، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،ص الشرق األوسط الجديد بين الفوضى البناءة و توازن الرعبرزيق املخادمي ،عبد القادر:)1(
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منصب األمني العام، –مداولة –وهو مسألة تدوير .كما تطرقت الوثيقة اجلزائرية إىل موضوع هام

األسبق  اخلارجيةمصر، وقد سبق وأن أشار وزير حتفظ أطراف عربية و أمهها أثارو هذا األمر الذي 

انتخاب أمني عام للجامعة، ومما جاء يف حكثريا من اقرتا مغتاظونعبد العزيز بلخادم إىل أن املصريني 

:ما يلي)1(هذه الوثيقة 

ü ،يكون للجامعة أمانة عامة تتشكل من أمني عام و أمناء عاملني مساعدين وإطارات و موظفني

.جلهاز التنفيذي و اإلداري هلاوتعترب ا

ü ينتخب جملس القمة األمني العام بأغلبية ثلثي أعضائه من بني مرشحي الدول األعضاء ملدة

.سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة04

ü موعات العربية على أن يكون املرشحون منيعتمد مبدأ التداول على منصب األمني العام بني ا

.ارزة املشهود هلا بالكفاءة و اخلربةالشخصيات العربية الب

ü أن يتوىل جملس  القمة انتخاب جملس األمن و السلم وهي مؤسسة مصنفة هيكليا ضمن األجهزة

.السياسية للجامعة وتأيت من حيث الرتتيب بعد جملس القمة و جملس وزراء اخلارجية

üا و منظماا املتخصصة و حصص اإلطارات أن تبقى القاهرة مقرا للجامعة وأن يتم توزيع أجهز

.و العاملني ا توزيعا عادال بني الدولة العربية

ü يدعو املشروع إىل تنظيم القمة العادية مبقر اجلامعة، وجيوز للدولة اليت ترتأس اجلامعة أن تستضيفها

.ستضيفهاعلى أرضها، و ميكن للقمم الطارئة أن تنعقد خارج دولة املقر، وأن ترأسها الدولة اليت ت

.2005جانفي 10، جريدة اخلرب اجلزائرية ، مقترحات الجزائر إلصالح جامعة الدول العربيةمحيد يس ، :)1(
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أما يف ما تتعلق بالقرارات اليت  عن القمم، فتؤكد الوثيقة على ضرورة أن تكون حمصلة توافق يف 

، ولقيت وثيقة اإلصالح اليت تقدمت )1(تصويتاآلراء ، و يف حالة عدم توافق اآلراء حيال األمر على ال

م أن قرار األغلبية البسيطة يف املسائل املوضوعية و ا اجلرائر جتاوبا كبريا بني دول اجلامعة واعترب بلخاد

اإلجرائية و حتديد النصاب بالثلثني هو تقدم كبري يف إرسال الدميقراطية يف املؤسسة العربية اليت مازالت 

.سنة)60(تعمل مبيثاق يعود إىل أكثر من ستني

كما .ام للجامعة العربية أساسيةأشار وزير اخلارجية اجلزائري إىل أن مسالة انتخاب األمني الع

ن تويل مصر األمانة العامة هو من قبيل العرف وليس إال، وقد دعا أجلامعة العربية، و اينص عليه ميثاق 

.إىل اعتماد إجراء دميقراطي يف تويل هذا املنصب 

ن أداء دورها إن املشروع اجلزائري يهدف إىل تعزيز العمل العريب املشرتك، وتقويتها لتمكينها م

مني العام ة لألياملنوط ا و حتديثها و إعطائها الصالحيات الالزمة، مبا يف ذلك الصالحيات املؤسس

فىعلى غرار املؤسسات اإلقليمية و الدولية املماثلة، كما إن التحديات و املخاطر اليت أصبحت ال خت

ع مشاريع اإلصالح املطروحة بعيدا على أحد حتتم على العرب مجيعا التعامل و من دون أي خلفيات م

.عن احلساسيات الشخصية أو القطرية الضيقة اليت ال ختدم مصلحة األمة

لنزاعات العربيةاتقييم أداء آليات الجامعة العربية في تسوية :المطلب الثاني 

كون للوقوف على مدى جناعة آليات اجلامعة العربية يف تسوية النزعات العربية، و حىت ت

منصفني، يتوجب علينا الوقوف على مواطن النجاح و الفشل على حد سواء يف اال تنسيق السياسات 

األول نتكلم فيه .ثالثة فروعاخلارجية للبلدان العربية ، وسوف نتعرض هلذا اجلانب بالدراسة من خالل 

)1( :Algérie EL Moujahid,15 janvier2005.,BELKHADEM:"La position algérienne de reformes
inspire de l'expérience de la pratique démocratique en Algérie"
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قاربات مع منظمات و نتطرق يف الثالث اىل موانب الفشلجله صعن جوانب النجاح و الثاين خنص

.ناجحة

مواطن النجاح:األولرعـــــــالف

هذه املواطن من خالل النتيجة اليت خلصت إليها أحدث الدراسات اليت قام ا زميكن إجيا

الباحثني يف جمال حتليل دور اجلامعة العربية يف تسوية املنازعات بني الدول العربية، و االكتفاء بذكر 

:للجامعة النجاح الفاعل أو احملدود فيما يأيتسجلتارخيية اليت احملطات الت

.يةالعكفاءة بمنازعات  أسهمت الجامعة في تسويتها :أوال

و كذا دورها يف حل 1975و احلرب األهلية اللبنانية لعام 1961النزاع العراقي الكوييت لسنة 

، وبغض النظر عن النقاش الذي ميكن أن يدور حول الوسائل )1(1972األزمة بني اليمنيني سنة 

املتبعة يف حل هذه  النزاعات ، هل هي وسائل منصوص عليها يف امليثاق أو غري منصوص عليها يف 

ذكر بوجود جمهود حقيقي وواضح من طرف اجلامعة يف حل النزاعات السالفة الاالعرتافن إامليثاق ، ف

.،هو مسألة ال جدال فيما 

تبقى مسألة أن إسهام اجلامعة يف تسوية هذه النزاعات كان بصفة جذرية أم أا فقط قامت 

بتسويتها إىل حني، فالنسبة للنزاع العراقي الكوييت و الذي كان حدوديا يف ظاهره، و رغم شكل التسوية 

، و تدخلت اجلامعة أيضا 1973النزاع من جديد سنة العربية ، فقد ظهر هذاالطوارئو تدخل قوات 

احلدود ، لكن العراق و الكويت مل لرتسيمحللحته و أسفرت جهود أمينها العام عن إنشاء جلنة خمتلفة 

ا، رغم هذا كله، ظهر النزاع من جديد و لو يف ظروف أخرى لكن هذه املرة سنة مينهيا نزاعه

1990)2(.

.53ص، المرجع السابق، دوانعلي عيسى الع:)1(

.83صالسابق،، المرجعبطرس بطرس غايل):2(
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لتسوية األزمة و -صصو باخل-زمة اللبنانية ، فرغم ما قامت به اجلامعة و أمينها العاملالو بالنسبة 

التوصل إىل اتفاق لوقف إطالق النار، فان تطور األحداث أدى إىل اياره و بالتايل تصاعد األزمة، مت 

تكليف األمني العام على البقاء يف اتصال مع األطراف ، اجتماع وزراء اخلارجية و اإلقرار بدور اجلامعة ب

مما أدى يف األخري إىل توصله إىل اتفاقيات سالم مهدت لتهدئة األزمة، ورغم هذا كله ، فان احلرب 

األهلية بكل تداعياا، و تأثريها على املنطقة استمرت إىل ما بعد ذلك لسنني طويلة إىل حدود ميثاق 

.الطائف

األزمة بني شطري اليمن و اليت هي حدودية، شأا شأن أكثرية النزاعات العربية، حيث لعب أما 

ملساعدة جلنة خاصة لتحقيق املصاحلة ، و نتج عن هذه اجلهود حل اخلالف، ''هاما''األمني العام دورا 

فس السنة بل شجعها على الوحدة خالل املباحثات اليت دارت بينهما، ومت توقيع اتفاق احتاد يف ن

املشكل ، فال اتفاقية السالم حلت 1979، و لكن اخلالف عاد من جديد سنة )1()1972(

أي و جود دولة (احلدودي ، وال اتفاقية االحتاد أدت إىل تكوين دولة مينية واحدة، بل ما نشهده اآلن 

حداث انتهت بعنف شديد بني الطرفني ،فكانت الوحدة حمصلة هو نتائج لسيناريو األ)مينية واحدة

.إلدارة املنتصر 

دور اجلامعة يف حل بعض بمن خالل األمثلة اليت سقناها ، يظهر لنا أن ما يسميه البعض 

النزاعات بشكل فاعل ال يعدوا أن يكون حماولة منها، أي جامعة الدول العربية، أسفرت فقط على إمخاد 

النزاعات بصورة مؤقتة، و بالتايل إذا كان دور اجلامعة قد اقتصر على إدارة األزمات بدل حلها، هذه 

.فرص ضائعة كانت جمرد فيمكن القول أن هذه احملاوالت و اليت تزامنت مع بداية كل نزاع ،

منازعات كان نجاح الجامعة فيه محدودا :ثانيا 

ت  مبثابة أول أزمة حقيقية تواجه اجلامعة، و نتجت عن قرار ففي الضفة الغربية ، األزمة اعترب 

خذ و ألالربملان األردين بضم الضفة الغربية إىل األردن، مما أسفر عن معارضة جل دول اجلامعة ، و بعد ا

الرد و اخلوض يف املسائل القانونية، و الطالبة بطرد األردن، بعد كل هذا توصلت اجلامعة إىل حل توفيقي 

.115ص،المرجع السابق، طرس بطرس غايلب):1(
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، تعهدت األردن بكون الضم هو مسألة مؤقتة يف )1(ل جملسها و اللجنة السياسية املنبثقة عنهخالمن 

طينية، هذه النتيجة رغم أا هدأت األمور شيئا ما بني الدول انتظار تسوية ائية للقضية الفلس

.األعضاء، لكنها أبقت  املشكلة مطروحة لذلك فشكل التسوية كان حمدودا

،فقد عقد جملس اجلامعة اجتماعا غري عادي يف 1963اجلزائري سنة -أما بالنسبة للنزاع املغريب

يه الدولتني إىل سحب قواما إىل مراكزها السابقة،مع ، أصدر مبوجبه قرار يدعوا ف1963أكتوبر 19

، اعرتض املغرب على هذا القرار )2(تكوين جلنة وساطة الختاذها ما يقتضيه حسم النزاع بالطرق السلمية

.قال النزاع إىل جهات أخرىألسباب معينة، مما أدى إىل فشل املبادرة، وبالتايل فشل دور اجلامعة،وانت

مواطن الفشل:الفرع الثاني 

لقد فشلت اجلامعة العربية يف تسوية املنازعات العربية، وميكن جتسيد هذا الفشل يف ثالث صور هي  

:كاآليت

.منازعات لم تدخل الجامعة في تسويتها:أوال

وحرب اخلليج الثانية اليت أظهرت 1949ومن أمثلة هذه النزاعات ، النزاع السوري اللبناين سنة

دخل جمموعة من اجلنود 1949مارس 10اجلامعة ضعفا كبريا وعجزا مطلقا يف مواجهة املوقف،ففي 

الفلسطينيني املتعاونني مع الكيان ل أحد ـــــــــــــــــــــــالسوريني على منت سيارات اجليش السوري وقاموا بقت

ن طرف رجال الدرك اللبنانيني، وبدأت لبنان التحقيق معهم،فكان ذلك إعالنا الصهيوين، فتم اعتقاهلم م

بتأزم العالقات السورية اللبنانية، واملالحظ أن هذا النزاع وجد حله خارج اجلامعة عن طريق وساطة 

أن األمني العام مل يتدخل باملرة يفسعودية يف حني مل يقدم النزاع داخل جملس اجلامعة، كما –مصرية 

.هذا النزاع

بدون (، دار النهار للنشر،)بدون طبعة (، اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية ودورها في العمل السياسي المشترك،أروى طاهر رضوان)1(

.127،ص)سنة

.133ص، المرجع السابق،بطرس بطرس غايل):2(
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وتبقى أخطر األزمات اليت واجهتها اجلامعة العربية،منذ تأسيسها، واليت كانت سببا إلثارة العديد 

من التساؤالت حول مصداقيتها وجناعتها، وهي حرب اخلليج الثانية، وإن كنا ال جنادل يف كون العراق، 

فإن النزاع انطالقا من نص -الكويت-سيادةقد خرق مقتضيات القانون الدويل جومه على دولة ذات 

.من ميثاق منظمة األمم املتحدة كان من املنطقي أن يسوى يف إطار  جامعة الدول العربية)52(املادة 

.منازعات فشلت الجامعة في تسويتها:ثانيا

زعات اليت ،أول نزاع تدخلت فيه اجلامعة ، كما أا من املنا1948احلرب األهلية يف اليمن سنة 

تظهر اجلامعة كفاءة ذات شأن يف تسويتها،فقد انتهت األزمة بانتصار أحد الطرفني املتنازعني، ومل تتقدم 

ات اليت فشلت اجلامعة العربية يف تسويتها ، النزاع ، كذلك من بني النزاع)1(اجلامعة بأية مقرتحات

.1979املغريب اجلزائري سنة النزاع و، 1958وداين سنة الس-املصري

.نزاعات تباطأت الجامعة العربية في التعامل معها:ثالثا

، إذ احتاج جملس اجلامعة إىل عشرة أيام 1958النزاع بني اجلمهورية العربية املتحدة ولبنان سنة 

.ل من أربع وعشرين ساعة منذ إبالغه فقطحىت أمكنه االجتماع يف حني أن جملس األمن اجتمع يف أق

، مل ينجح جملس اجلامعة العربية يف االجتماع إال بعد ثالثة 1961األزمة الكويتية العراقية سنة 

جتمع بعد إبالغه بأربع وعشرين ساعة فقط، كذلك احلرب األهلية اأيام، يف حني أن جملس األمن 

تقريبا من بداية أشهرلس اجلامعة إال بعد مضي ستة ، مل جيتمع جم1976و1975اللبنانية سنيت 

.)2(أحداث األزمة

وال ننسى أحداث غزة األخرية اليت فشلت فيها اجلامعة فشال ذريعا و مل حترك ساكنا أمام 

 و باستعمال األسلحة احملرمة دوليا و على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة و باألخص على املدنيني

.رأسها الفوسفور األبيض

.نفس الصفحة، المرجع السابق،بطرس بطرس غايل):1(

.82،ص المرجع السابق أمحد فارس عبد املنعم:)2(
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مقاربات مع منظمات ناجحة:الفرع الثالث 

نتيجة عوامل سياسية و سوسيو اقتصادية تؤثر على السياسات اإلقليميةتشكلت التحالفات 

و تليب االحتياجات املوضوعية ءلألعضاالدولية العامة ، و تدعم هذه التكتالت املصاحل املشرتكة 

مبرور ات ليست يف حالة ثبات ، بل هي يف تطور متواصل ناو مواقف معينة، و هذه الكياألحداث

، و إقليميةالوقت و بسبب التوجهات و املستجدات الدولية ، و ذا تصبح هذه التحالفات ضرورة 

اليت اإلفريقيةمنظمة الدول إفريقيايف تتأسسجامعة الدول العربية ، كما شهد العامل العريب قيام 

تبلور االحتاد أوربا، و يف أسياقيام رابطة دول جنوب شرق أسياو شهدت اإلفريقيحتولت اىل االحتاد 

حمددة تعمل على حتقيقها أهدافالثالث مواثيق خاصة و اإلقليمية، و لكل هذه املنظمات األورويب 

فوضيات املتخصصة التابعة هلا ، سواء كان ذلك يف اال السياسي او الربامج و اللجان و املمن خالل 

.األعضاءم الدول االقتصادي او الثقايف و غريها من ااالت و القضايا اليت

مل يتضح فعليا او يستقر يف صورة حمددة يف الفقه الدويل ، اال بعد اإلقليميةورغم ان مفهوم املنظمة 

الفصل الثامن من ميثاقها اىل هذا املفهوم، فان مثة فريقا اقر أشاراملتحدة عندما ماألممنظمة إنشاء

املتحدة فهذه األممحبسب ميثاق اإلقليميهذه املنظمات النطباق شروط التنظيم الدويل بإقليمية

و اإلقليمياحلفاظ على السلم و التعاون :"هو اإلقليميةالشروط ترتكز يف ان يكون هدف املنظمة 

و ان يتوافر هلا عنصر التنظيم الداخلي باعتبارها منظمة دائمة ، و ان )1("االجتماعي و االقتصادي 

تكون عضويتها مفتوحة موعة من الدول اليت تربط بينها الوحدة اجلغرافية، و التعاون القائم على اجلوار 

يف املنطقة اليت توجد فيها األمنو التفكري على السلم بصورة حتملها علىاألهداف، ووحدة املصاحل و 

التعاون االقتصادي و االجتماعي و الثقايف و القانوين بينها ، و بذلك أواصرتقوية الدول وهذه 

و مبادئها أهدافهاو يؤكد ذلك النظر يف ،املتحدة األمممبفهوم ميثاق إقليميةصارت هذه املنظمات 

.املتحدةاألممق منظمة اليت ال خترج عن املبادئ اليت حددها ميثا

(1): NGUYEN Quoc ;patrich Daillier, Alain pellet:Droit international, public ,2.édition,

paris,1980,p.300.
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كل منظمة من هذه املنظمات بسبب جمموعة من العوامل منها مستوى التقدم إقليمطبيعة لو نظرا

القطرية احلاكمة ، و مدى انتشار األنظمةالتطور التقين و نوعية السياسي و االقتصادي و مستوى 

هذه التحالفات أداءبني و اختالف تطلعام و اهتمامام ، فان اي مقارنةاإلقليمالوعي لدى شعوب 

لبعض منها ، فلكل تكتل ظروفه املوضوعية اخلاصة اليت تشكل فيها ، و اإلجحافقد تكون يف غاية 

متشاة أهدافخدمة إقامتهاوراء األساسيحمددة ، بالرغم من ان السبب أولوياتلكل واحد منها 

.ان مل تكن متماثلة

خالل فرتة و جيزة  و مبا يشبه املعجزة اىل األورويبو يف اطار مقاربة التجارب فقد حتول االحتاد 

، فقد كان لدى مهندسي تكتل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و ثقايف له وزنه يف النظام العاملي 

أوروبيةوحدة إنشاءرؤية واضحة عن اهلدف املنشود و هو "جان بونيه"و يف طليعتهم األوروبيةالوحدة 

ذلك حبيث تبىن الساسة خاصة يف فرنسا بأمهيةيف دوهلم السياسينيإقناعكبرية ، و استطاع هؤالء )1(

للفحم و الصلب العام األوربيةانت اموعة  مسؤولية حتقيقها و عملوا على تنفيذها فكأملانياو 

الرسوم اجلمركية على التجارة البينية إلغاءو األوربيةاجلماعة بإنشاء1957، مث معاهدة روما 1951

و العملة املوحدة اليورو اليت مت ،)2(1993أولو السوق املوحدة يف كانون األعضاءبني الدول 

و املصرف األوربية و املفوضية األوريبالربملان إنشاءاحلدود و إلغاءمث ،2002تداوهلا يف كانون أول 

الغربية و أملانيابلجيكا و :بست دول هي بدأت، كما حتولت عضوية اموعة اليت األوريباملركزي 

يضم يف أوربالوكسمبورغ و فرنسا و ايطاليا و هولندا اىل اكرب جتمع سياسي و اقتصادي و امين يف 

.دولة28يته عضو 

، فهي األوجهيف عدد من األخرىاإلقليميةعن نظريا املنظمات األوربيةاموعة و ختتلف 

حققت التوازن املتواصل بني املصاحل القومية و املصاحل املشرتكة لالحتاد و احرتمت حركة التفكري و 

تزام اي عضو  بتنفيذ قرار مل يوافق مع عدم الأفضلمن اجل التوصل اىل ترتيبات الرأياالختالف يف 

(1) : La roche-j, Politique international, ( Montchrestion , paris 1998) ,p :190.

، )بدون طبعة(مع التركيز على قضايا اإلصالح والتحول الديمقراطي،:الوضع اإلقليمي العربي في ظل المتغيرات الدوليةإمساعيل معراف،:)2(

.261ص.2009النشر واإلشهار، اجلزائر الوطنية لالتصالاملؤسسة 
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يف املسائل اليت م املصاحل العليا الرأييف اإلمجاعمبدأ، و اعتمدت األقلعليه يف البداية على 

مستويات اإلقالل من و األعضاءبني الدول ، كما حرصت على حتقيق التكامل االقتصاديلألعضاء

سات مشرتكة للقطاعات املختلفة و خاصة بالنسبة للتكافل االجتماعي و التنافس بينها ووضعت سيا

منها اتفاقية التكنولوجيا و الشأنملزمة يف هذا اتفاقياتالتنمية و السياسة اخلارجية و الدفاع ووقعت 

.للدفاعاألوربيةاملعلومات و املعاهدة اجلماعية 

د ارتفاع الوعي السياسي و االجتماعي و االقتصادي احلاصلة و اليت ساعاألوريبان جتربة االحتاد 

بست دول ، و مل يكن بدأتمن الدول الصناعية املتقدمة ، فقد أعضائهااىل ثراء إضافةيف جناحها 

حربا على ورق و لكن عرب خطوات عملية مدروسة مع التزام صارم بالتنفيذ ، و قد إنشائهاالتفاق على 

الذي مل األمرمتقدمة صناعيا و سياسيا ، و هو األعضاءان الدول يكون السبب يف هذا النجاح هو

.و منها جامعة الدول العربية اإلقليمية األخرى يكن يتوفر للمنظمات 

اليوم يقوم على التعاون املايل و االقتصادي يف عصر دخلت اإلقليميةان جوهر عمل املنظمات 

آلياتتمعات و الدول ، و من هذا املنطلق نعتقد بان تطوير تفاصيل حياة اأوجههابكافة )1(العوملة 

بالتأكيداملرجوة ، و أهدافهااعدا يف سبيل تطوير عمل اجلامعة و لتعاون االقتصادي ، يشكل مدخال و ا

.األوربيةرائدا يف ذلك رغم الفوارق بني الدول العربية و الدول األوريبيعترب النموذج 

(1) : B. Badie et Marie-Claude Smounts, Le Retournement du Monde, (paris : édition presses

de la F.N.S.P , 1995,p180.
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متطلبات إصالح أداء جامعة الدول العربية:المبحث الثاني 

مل تكن فكرة اإلصالح بصفة عامة حديثة العهد بل هي متتد عرب فرتات تارخيية ، حيث مل

ن األطراف أتتوقف املبادرات اخلاصة باملطالبة بضرورة التغيري يف البالد العربية عند مرحلة معينة كما 

لكن املبادرات اإلصالحية ما .قوى من حيث الضغط باجتاه التغيري من قوى اخلارجالداخلية كانت األ

.، و مل تقتصر على جانب معني دون جوانب أخرى )1(مييزها إا جاءت شاملة

إن موضوع إصالح جامعة الدول العربية هو موضوع قيد البحث و التداول على مستوى النخب 

فكرين السياسيني و القانونيني ، و مطلب ملح للجماهري و الرأي العام العريب منذ عدة السياسية و امل

تونس إىلاجلامعة العربية قرعند نقل م1980عقود ، لكن بلغت ذروا يف مناسبتني، األوىل يف عام 

ء جتمع على أثرها فريق من اخلرباا، و كامب دفيدجراء تعليق عضوية مصر بعد توقيعها اتفاقيات  

املختصني يف خمتلف التخصصات من أجل مراجعة امليثاق و إمكانية تعديله ، و الثانية يف قمة تونس 

.العراق، فلسطني، اإلصالح السياسي و االقتصادي و الصراع احلضارات :يعاجلت أربعة مواضيع و ه

ميثاقها مل يدخل عليه ن إربية فعو على الرغم من مرور أكثر من ستون عاما على إنشاء اجلامعة ال

أي تعديل جوهري ، خالفا مليثاق منظمة األمم املتحدة و غريها من املنظمات على الرغم من احلاجة 

امللحة لتعديله ، وقد قدمت عدة مشروعات ، و أنشئت عدة جلان ، لدراسة مطالب الدول األعضاء يف 

.هلا النجاحتعديل امليثاق ، و لكن نتائج تلك اللجان توصياا مل يكتب 

و لدراسة أهم متطلبات إصالح أداء جامعة الدول العربية ، ارتأينا تقسيم هذا املبحث إىل ثالثة 

مطالب ، حبيث نتناول يف األول تعديل امليثاق ، ونتطرق يف الثاين إىل اإلصالح املايل، وخنصص الثالث 

.و السياسيملسالة اإلصالح اإلداري

2005،جويلية-،جوان45:عددواجهة رياح التغيير، الحدث الدولي والعربي مجلة سياسية ثقافية، النظام العربي في معبد العايل الباقوري،:)1(

.20ص،
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ديل الميثاقتع:المطلب األول

تعديل امليثاق يعد إحدى الضرورات وذلك باعتبار أن امليثاق هو السبب الرئيسي الذي إن

أدى إىل تدهور اجلامعة وهو املسؤول على ما آلت إليه جامعة الدول العربية يف الوقت الراهن،حيث أنه 

ريب، خصوصا وأنه جاء منذ البداية مل يعد يتماشى والوضع الراهن الذي يعيشه النظام اإلقليمي الع

.منقوصا وعاكسا لظروف مرحلة التأسيس وإدارة الدول املؤسسة له 

لقد جاء ميثاق جامعة الدول العربية يف أعقاب اية احلرب العاملية الثانية وقبل تأسيس األمم 

ن بنود ميثاق جامعة الدول املتحدة اليت أصبحت هي اليت توجه املنظمات اإلقليمية وفق أهدافها،كما أ

العربية جاءت ناقصة وال تساير املتغريات اليت متر ا األمة العربية،كما أا ال تتوافق مع التحوالت 

.الدولية الراهنة

سعي التعديل إىل تاليف النقص املوجود يف امليثاق احلايل مقننا بذلك األهداف الطموحة للميثاق، 

:نحو التايليف وضوح وجالء على ال

üتوثيق الروابط بني الدول العربية.

ü ضمان حقوق اإلنسان يف الوطن العريب.

üالعمل على حترير فلسطني.

üدعم السالم واألمن الدوليني.

üتوثيق التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية.

üمحاية البيئة يف الوطن العريب.

üإرساء مبادئ احلكم الراشد.
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üدولة يف اختيار نظام حكمهاحق كل.

üاحلقوق اجلماعية بصفة عامة.

üالتعاون والتكامل.

اوي يف السيادة، وعدم التدخل يف الشؤون تسال:ينص امليثاق احلايل على أربعة مبادئ وهي 

ادئ الداخلية،وعدم اللجوء إىل القوة لفض النزاعات، واملساعدة املتبادلة،أما مشروع تعديل أضاف مب

أخرى وهي اعتبار اإلنسان غاية كل عمل سياسي واقتصادي واجتماعي، واللجوء إىل اجلامعة العربية 

و تشجيع حلل منازعات الدول األعضاء بالطرق السلمية، قبل اللجوء إىل غريها من املنظمات الدولية 

لشاملة  ، و يف ذلك اخلطوات الوحدوية بني الدول األعضاء كمرحلة يف سبيل حتقيق الوحدة العربية ا

منح قرارات اجلامعة اهليبة اليت تستحقها، عن طريق امتناع الدول األعضاء تطوير لنص املادة السادسة ،

سياسة تتعارض مع أهداف انتهاجعن مساعدة أي دولة تتخذ اجلامعة ضدها إجراءات قسرية، وعدم 

)1(.اجلامعة، أو تضر باملصلحة العربية املشرتكة

النص أن االنسحاب غري مستحب ىأما يف خيص العضوية وعوارضها فإن مشروع التعديل راع

اجلامعة هي جامعة قومية دف أنك، و منطلق هذا االجتاه ولكن ليس هناك ما حيول قانونا دون ذل

فقرا الثانية اليت جتيز لس اجلامعة يف )18(إىل حتقيق الوحدة العربية ،و قد ختلص املشروع من املادة

فصل دولة عضو إذا ما أخلت بأحكام امليثاق، واكتفى املشروع بأحقية الس  األعلى يف اختاذ التدابري 

.ة املناسبة مبا يف ذلك وقف عضوية الدولة املخلة بأحكام امليثاقالقسري

كذلك مسألة التصويت نالت حظها من التعديل فبعد أن كان يأخذ مببدأ اإلمجاع إللزام الدول 

لة اويف ح)2(األعضاء بقرارات الس و مببدأ أغلبية ثلثي دول اجلامعة يف حالة نظر طلب تعديل امليثاق

:تعيني  األميني العام، واستوجب تعديل مسألة التصويت األخذ مبا يلي 

جامعة باتنة ،مذكرة ماجستري، قسم احلقوق،كلية احلقوقالدول العربية وطرق تجاوزها، جامعة، العوائق التي تواجهلة رمضانأجمد فح:)1(
.120-117،ص2005،

.01:يف امللحق رقمميثاق جامعة الدول العربيةمن)19(المادةانظر ):2(
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üقبول مبدأ التصويت وفقا لقاعدة األكثرية املوصوفة بنسبة معينة.

ü ول األعضاءاملوصوفة ملزما لكل الديكون القرار الصادرة بأكثرية.

ü إعطاء اجلامعة العربية سلطات االلتزام و اخلضوع للقرارات الصادرة بأغلبية موصوفة و إدخاهلا

.حيزا التنفيذ و التطبيق

برز معامل التعديل توحيد قواعد التصويت بالنسبة ألجهزة اجلامعة العربية، كما أو قد كان ، من 

حيضره أغلبية األعضاء يف حالة أنقاد جملس الشؤون السياسية نالحظ أن املشروع يكتفي لصحة ان

.انعقاده فورا لوقوع اعتداء مسلح على إحدى الدول العربية

لقد كان امليثاق احلايل يف جمال تسوية النزاعات بالطرق السلمية ، و خاصة املادة اخلامسة منه، 

لطرق السلمية، كما أن الس مل يكن يتصدى للنزاع تستبعد الكثري من اخلالفات من دائرة التسوية با

مابني الدول األعضاء إال إذا جلأ إليه املتنازعون ، وهلذا جاء مشروع التعديل يف هذا اال يعطي لس 

اجلامعة العربية و جملس الشؤون السياسية حق التصدي ألي نزاع ميس األمن و السلم يف الوطن العريب، 

 لس الشؤون السياسية حق حتديد الطرق السلمية املالئمة حلل النزاع ، كما ألزم الدول أعطى املشروع

املتنازعة بالتدابري املؤقتة اليت يراها جملس الشؤون السياسية مناسبة، و إنشاء جلنة التسوية السلمية و هي 

مني العام و ثالثة جلنة دائمة ملساعدة  الشؤون السياسية يف االضطالع مبسؤولياته و تشكل برئاسة األ

.)1(أعضاء يعينهم الس ملدة سنتني 

قر امليثاق احلايل يف مادته ألقد أشار التعديل إىل موضوع تدابري األمن اجلماعي العريب الذي 

ولة من أعضاء اجلامعة دون أن السادسة و تقتضي بان الس يقرر التدابري الالزمة لرفع االعتداء عن د

لقصور الذي شاب امليثاق ، جاء مشروع امام هذا أ، و )2(يبني امليثاق هذه التدابري و كيفية تنفيذها

رف اجلامعة بناء على التعديل يطالب تعهد الدول األعضاء بوضع القوات املسلحة الالزمة حتت تص

توصية جملس الشؤون السياسية و قرار من جملس األعلى، و تشكل تلك القوات أداة لردع االعتداء، و 

.)3(أوكل مهمة قيادة هذه للقوات إىل األجهزة القيادية اليت ينشئها جملس الشؤون السياسية و الدفاع 

.236ص، المرجع السابق،خليل حسني:)1(

.01:يف امللحق رقم من ميثاق جامعة الدول العربية)06(المادةأنظر :)2(

.237ص،المرجع األعلى،خليل حسني:)3(
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قت الذي اقتصر امليثاق على السماح للدول األعضاء بعقد اتفاقيات فيما بينها استنادا ففي الو 

إىل املادة التاسعة، و إلزام الدول األعضاء بإيداع ما تربمه من اتفاقيات لدى األمانة العامة للجامعة وفقا 

الفصل (قل للمادة السابعة عشرة من امليثاق، جاء مشروع التعديل يشري إىل أن يوضح فصل مست

لتنظيم العالقة بني اجلامعة و الوكاالت املتخصصة على أن تعمل الوكاالت املتخصصة وفق )السادس

.اإلسرتاتيجية العامة اليت ترمسها أجهزة اجلامعة و التنسيق و الربط بينهما

أضاف كذلك مشروع التعديل فيما خيص طلب تعديل امليثاق الذي كان ينص عليه امليثاق 

احلايل يف مادته التاسعة عشر، أن يطلب إضافة ألغلبية ثلثي الدول األعضاء أن يصادق على التعديل 

من ثلثي الدول األعضاء العتبار التعديل نافذا، وأضاف مشروع التعديل أيضا حمكمة إدارية و اليت يتم 

.تعيني أعضائها ووضع نظامها األساسي عن طريق جملس الشؤون السياسية

يكفي أن نقول إننا نعيش يف مرحلة أصبحت مشاريع اإلصالح الداخلية و اخلارجية هي السمة 

و اإلصالح هو ، الغالبة سواء كانت إدارية أو مفروضة، وبالتايل وجب تعديل امليثاق وفق روح العصر

.موضوع مرهون بإرادة مؤسسي اجلامعة العربية 

اإلصالح المالي:يـــــالمطلب الثان

يعترب اإلصالح املايل أولوية هامة، خاصة يف ظل العجز الذي أصبحت تعاين منه اجلامعة العربية 

يف ميزانيتها و هذا ما أدى باجلامعة إىل الرتاجع عن اجناز املشاريع و متويلها ، مل تكن املشكلة املالية 

أن 1974ويلة، حيث سجل يف عام يدة السنوات األخرية بل الزمتها منذ فرتة طلللجامعة العربية و 

الدول العربية مدينة للجامعة مببلغ يصل إىل حوايل سبعة ماليري دوالر ميثل متأخرات مل تسددها الدول 

، وتظهر ضخامة هذا املبلغ و أمهية إذا عرفنا أن موازنة 1978ن املبلغ مل يتناقص إىل غاية أاألعضاء و 

).1(يني دوالراجلامعة يف ذلك الوقت ال جتاوز سبع مال

.193،ص1989دراسات الوحدة العربية، بريوت،،مركز)بدون طبعة(،1986-1945، أمريكا والوحدة العربية علي الدين هالل):1(
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مليون دوالر و نصف وقد وصلت نسبة 22بلغت ميزانية اجلامعة أكثر من 1981ويف عام 

ليبيا سددت متأخراا اليت وصلت حوايل ثالثة ماليني كانت تكون أكثر لو أن%69إىلالسداد 

دوالر ، فقد كانت هناك زيادة يف امليزانية لكن مل تكن تتناسب مع الدخل القومي العريب ، و بلغت 

، و املالحظ أنه بعد فرتة من احلماس )1(مليون دوالر31حوايل مبلغ 1985ميزانية اجلامعة عام 

عادت ظاهرة التخلف عن السداد بشكل ملفت للنظر و يثري قلق املهتمني خصبة و املتأخراتلسداد األ

مبصري اجلامعة ، ويف تلك الفرتة وصل عدد الدول املتأخرة عن سداد مستحقاا إىل مخس دول و كانت 

ون يمل13إىل أكثر من 1985أعضاء يف منظمة األوبك و قد وصل حجم املبالغ املستحقة يف ميزانية 

.دوالر 

ومازالت حلد الساعة هذه املشكلة تقف أمام حركية اجلامعة العربية ، وهذا ما جعل األمني 

العامل للجامعة ، يرفع تقريرا الس وزراء اخلارجية فيه الكثري من القلق حول الوضع املايل الذي ميكن أن 

نامج عمل بني عامي مشروع و بر 400نسميه بالوضع املزري ألنه مل يسمح بتحقيق ما يزيد على 

، وقال رئيس الدبلوماسي اجلزائري السابق عبد العزيز بلخادم ، بأنه تقرر رفع نفس 2004و2003

حسب رأيه أن قضية الوفاء حتتاج إىل إرادة ألنهالتقرير إىل القادة ليأخذوا قرارهم بالوفاء بااللتزامات، 

.)2(حصصها يف ميزانية جامعة الدول العربية سياسية و إىل قرار، و تابع أن هناك دوال عاجزة عن دفع

لقد أصبح اإلصالح املايل ضرورة ملحة إلصالح اجلامعة العربية يف ذاا و هلذا على الدول أن تسدد 

مستحقاا و تفي بالتزاماا املالية ، و قد صرح األمني العام للجامعة عقب اختتام قمة وزراء اخلارجية 

و 2005مشروعا حىت عام 417زائر إن بعض  الدول العربية تسببت يف توقيف يف ندوة صحفية باجل

.نفس الصفحة، المرجع السابق، علي الدين هالل):1(

.86،ص1995، مارس 436:؟ العريب ، العددهل يمكن إصالح ما أفسده العرب :، جامعتنا العربية سليم عبد العظيم):2(
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 باألسرة و الطفل و اتمع املدين عموما، كل هذه الظروف جعلت األمني أن معظم هذه املشاريع تعىن

العام يبدي استياء إزاء الدول األعضاء اليت مل  تتمكن من دفع مستحقاا و ام اجلامعة بالعجز لكن 

، كما أن وزير اخلارجية العماين وصف )1(هم املسؤولني عن هذا العجز حسب رأي السيد عمر وموسى

.املالية للجامعة باملستعصية و أا مازالت مستمرةاألزمة

وجب على الدول العربية أن تعين حجم العجز املايل احلاصل على مستوى  اجلامعة وما يصاحبه 

من تعطيل للمشاريع ، يف الوقت الذي تستمر فيه الدول العربية قرابة ألف مليار دوالر خارج احلدود 

كل ال يتأتى إال بتسديد الدول العربية املعينة ملستحقاا و التزاماا ، و االبتعاد العربية ، وحل هذا املش

.عن سياسة التهرب و االمتناع حىت تضطلع اجلامعة مبهامه على أكمل وجه على ضوء اإلصالح املنشود

اإلصالح اإلداري و السياسي:المطلب الثالث

مرو موسى خبطة لتطوير و إعادة هيكلة أجهزة على ضوء اإلصالح اإلداري جاء السيد ع

، وقد 2001اجلامعة العربية، وذلك عمال بالتفويض الذي منحة إياه قادة الدول العربية يف قمة عمان 

:يف احلديث عن اجلانب املايل مشريا إىل جمموعة من النقاط وهي

üم اجلامعة اء عقود بعض اخلرباء الذين كانت تستعنيبدأ يف إ.

üتقليص عدد العاملني يف مكتب اجلامعة ببريوت.

ü م اجلامعة ستة إتباع سياسة جديدة يف التوظيف حيث ال تتجاوز عقود اخلرباء الذين تستعني ،

.أشهر

ü 62سنة بدال من 58املوافقة على ختفيض سن اخلروج من اخلدمة لكبار املوظفني باجلامعة إىل

.عاما

üلشخصي لتوفري املوظفني ألجهزة اجلامعةإتباع أسلوب التقاعد ا.

.2005مارس20جريدة اخلرب،اجلزائر،، ...، موسى متذمر من عدم دفع الدول اشتراكاتها محيد يس):1(
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كما أجرى األمني العام تغيريات هيكلية إدارية بعد اجتماعه مبديري و رؤساء أربع وعشرين منظمة 

عرض خالهلا خطة التطوير اليت تستند إىل ضرورة للبدء يف 2001متخصصة تابعة للجامعة يف جوان 

اليت ساقها )1(هيكل اجلامعة إداريا و القضاء على ما ا من تردد بريوقراطي و كان من بني االقرتاحات

:يف هذا الصدد

ü تعيني نائب لالمني العام

ü ة يف تارخيها و ذلك يف جماالت حقوق اإلنسان، عاملني للجامعة ألول مر مفوضنيتعيني ستة

.املتغربني ، اتمع املدين ، االقتصاد و الشؤون االجتماعية 

ü تعيني نائب لكل مفوض ، تعيني مبعوثني للجامعة للتعامل مع املشكالت الطارئة على غرار ما

.تقوم به األمم املتحدة و االحتاد األورويب

ü احلكومات العربية ضمن منظومة اجتماعية اجلامعة الدورية لالجتماع إدخال رؤساء الوزارات و

.مرة واحدة يف العام، ملناقشة القضايا العربية اخلاصة بتفعيل التعاون العريب املشرتك

إن جملس ورؤساء احلكومات املقرتح ميثل نواة لس اقتصادي واجتماعي عريب على غرار الس 

شكل حماولة إلدخال االس الوزارية املتخصصة و يبع لألمم املتحدة و اادي التاالجتماعي و االقتص

املنظمات العربية املتخصصة يف إطار ثوب تنظيمي حاكم حتت مظلة لس االقتصادي و االجتماعي 

.املقرتح

له كيف إن النظام العريب نظام مأزوم وسط متغريات دولية وإقليمية جد عاصفة مل تتح الفرصة 

يتطور و يدخل يف عمليات حتدث مثمرة ، كما أن احلديث عن مستقبل هذا النظام حمفوظ باملخاطر 

بسبب انسياب اإلرادة الذاتية من أيدي فاعلية، و حىت األزمات اليت حدثت له جعلته يتحول إىل أداة 

ه املنطقة العربية مع مرحلة طيعة يف أيدي الفاعلني يف العالقات الدولية، ناهيك عن االنفراج الذي عرفتم

، وجعلها تتعرض بأكملها إىل عملية االنكشاف الدويل ، و سليبالثمانينات ما لبث أن تغيري باجتاه 

:نقال عن،حول تطوير جامعة الدول العربية حممد شوقي عبد العايل:)1(

.online.com/Arab/Politics/2001/9/article2.shtmlhttp://islam



189

ن احلليف أ فإن هذه األحداث جعله النظام العريب ينقاد إىل أوامر النظام الدويل، وال سيما و مثمن 

حكام السيطرة إلى مهامجة بقايا النظام العريب و لصاحل القطب األمريكي الذي عمل عازالسابق احن

.عليه

وقد حدث كل هذا من إجراء ضعف هياكل للنظام اإلقليمي العريب و املتمثل أساسا يف جامعة 

سابقا مبا يساعد على بقاء السوفييتالدول العربية وضعف الغطاء الدويل الذي كان متوفرا إبان االحتاد 

دة مع إسرائيل و الغرب ، باإلضافة إىل توافر االستعداد لدى أطراف  عربية إىل الدول العربية متشد

.)1(التنسيق مع أطراف غري عربية 

ن ضرورات اإلصالح السياسي يف الوطن العريب أوانطالقا من هذه املعطيات نستطيع القول 

إىل الظروف و العوامل املساعدة ، حيث أن املصطلح حبد ذاته حاز على أمهية تبدو جد منطقية بالنظر

بالغة يف اخلطاب الرمسي العريب يف املرحلة اليت أعقبت التحوالت الدولية و بدأت فكرة اإلصالح تتجسد 

لية و أكثر منها السياسية كاستجابة ضرورية ملتطلبات األوضاع الداخةأكثر فأكثر يف اجلوانب االقتصادي

.اخلارجية

.601ص.المرجع السابقإمساعيل معراف،):1(
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اإلقليمي العربياألمنيالنظاممستقبل:المبحث الثالث 

العريب يقودنا اىل احلديث عن مظاهر الضعف اليت اإلقليمياألمينالنظام أفاقان احلديث عن 
قليمي عريب  ، سواء تلك املتعلقة بامليادين اليت يكون هلا اثر مباشر على اي تعاون امين ايعاين منها 

و غريها ، او تلك اليت تكون هامشية ، اال ان انعكاساا تشكل كاالقتصاد و العالقات العربية البينية 
املهددات املتنوعة منها الداخلية اليت هي أهماىل اخلوض يف باإلضافةعائقا حنو التعاون العريب املشرتك ، 

العوامل املؤثرة يف األنظمة السياسية للدول العربية و نتيجة جامعة الدول العربيةنشأةموجودة منذ أصال
خملفات االستعمار ، يضاف إليها منط االقتصاديات العربية يف حد ذاا ، أما اإلقليمية فتتحكم فيها 

–جغرافية املنطقة و التطورات امليدانية، و تبقى التهديدات الدولية كلها أساسها املصاحل الدولية 

.و النفوذ العسكري-نية االقتصادية و األم

العريب يف املستقبل ال ميكن ان متر دون وضع حلول اإلقليمياألمينللنظام إسرتاتيجيةان رسم 
املشرتك من خالل األمينالالزمة للتعاون اآللياتاهلياكل و إجيادانطالقا من األخريلتفعيل هذا واقعية

السياسية العربية و املؤسسات العربية املشرتكة ، و التعامل مع األنظمةخلق نوع من التوازن بني طبيعة 
العربية ، و جعل اطار التعاون خيدم بالدرجة اإلقليميةالواقع و البدائل املمكنة و املتاحة  يف الساحة 

.األعضاءو الدول العربية املصاحل العربيةاألوىل

عليهااليت ميكن ان يكونالسيناريوهاتتلف خمإلظهاراىل وضع دراسة استشرافية  باإلضافة
اإلسرائيليالعريب ، من خالل توضيح قدراته و حدوده يف ظل الصراع  العريب اإلقليمياألمينالنظام  

الذي يعد  من املواضيع اهلامة و الساخنة اليت تطرح نفسها بقوة و حبدة ، خاصة يف ظل عدم وجود 
و يبقى االنقسام تسوية حامسة ، و هنا نقصد القضية الفلسطينية ،حلول فعالة و إجيادالقدرة على 
يف اي مشروع حقيقي لبناء اي األوىلالتعامل مع هذا امللف احلساس الذي يعترب اللبنة إزاءالعريب واضح 

سواء من خالل املبادرات و االتفاقيات املشرتكة بني  الدول العربية على عمل امين عريب مشرتك 
ترك الفرصة للعمل السياسي احلر جمال دويل او على املستوى الداخلي للدول العربية خاصة يفالصعيد ال

و النزيه و تكريس الدميقراطية من خالل تفعيل مبدأ التداول على السلطة بطريقة سلمية و شفافة الن 
.اخلارجياإلصالحاهلامة لتفعيل األسبابالداخلي يعد احد اإلصالح
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املبحث ارتأيت تقسيمه اىل مطلبني حبيث أتناول يف االول واقع النظام األمين اإلقليمي و لدراسة هذا 
.العريباإلقليمياألمينالنظام تفعيلآلياتالعريب و اخصص الثاين اىل 

واقع النظام األمني اإلقليمي العربي:المطلب االول 

كبري على مقومات مؤسساته و هياكله و بشكلتأثرالعريب يف خطة اإلقليمياألمينالنظام ميشي
العريب سواء  تلك املتعلقة باجلانب االقتصادي او األمينالتعاون آلياتتأثرالسبب يرجع يف احلقيقة اىل 

العربية من مظاهر التخلف  و عدم التوافق يف األمةالذي تعيشه السيئالعريب  العسكري بالواقع 
تقدما،  و سعينا للوصول اىل أكثرضعف القوة العسكرية مقارنة بدول اىل باإلضافةالقرارات املتخذة ، 

األمينعلى النظام العريب يدعونا اىل الوقوف على مظاهر الضعف املؤثرة اإلقليمياألمينتعايف النظام 
العريب و معاجلتها و حتديد خمتلف التهديدات الدولية و احمللية و حماولة التخلص منها او اإلقليمي

.ان أمكن ذلك زهاجتاو 

صور ضعف النظام الضوء على هذا املطلب قسمناه اىل فرعني ، تطرقنا يف االول اىلإللقاءو 
.األمين اإلقليمي العريب و خلصنا يف الثاين اىل التهديدات اليت يواجهها النظام األمين اإلقليمي العريب

يصور ضعف النظام األمني اإلقليمي العرب:الفرع االول 

عدم التوافق العريب و طبيعة العالقات العربية :العريب اإلقليمياألمينمظاهر ضعف النظام من بني
.اىل تقييد اال الدفاعي و العسكريإضافةالعربية و ضعف االقتصاد العريب  –

العربية-العالقات العربية  :أوال 

و التأزمجامعة الدول العربية بالتوتر و االختالف و أةنشمنذ اتسمت العالقات العربية العربية 
الشعوب العربية يف الوحدة ووجود مشاريع سياسية أمالعدم التوافق ، حبيث يظهر هناك تباين بني 

خبالفات عربية بينية ناجتة جتابه يف كل مرة أاللقيادات العربية  من اجل الوحدة و التضامن ، اال 
.)1(السياسيةالرأيجهات اختالف و أساسا عن

(1): Hussein. A. Hussein, The League of Arab States and Regional Disputes. A study of

Middle East Conflicts, N. Y:Oceana Publication,1975.p.67-92.
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ية بني الدول العربية من خالل اخلالفات احلدود-العربيةمظاهر االنقسام يف العالقاتوتربز 
و اجلامعة العربيةنقول ان مشكلة العربأصبحناعدم قدرة اجلامعة العربية على حلها ، حىت و العربية

يتم فيها احتواء املوضوع من هي احلدود ليس اال ، و يف كل مرة كانت تزداد فيها اخلالفات احلدودية
جذريا ، و الواقع ايد اخلالف دون حلهبواسطة التهدئة و جتمأجهزاطرف اجلامعة العربية او احد 

ناهيك عن اخلالفات احللول قد تؤدي يف املستقبل اىل عودة املشكل من جديد ،أنصافبرهن على ان 
.الدبلوماسية و التالسن الذي كان يسجل يف كل مرة بني الزعماء العرب يف القمم العربية

عدم التوافق العربي:ثانيا 

جلي على مجيع املستويات يف اجلامعة العربية السيما على مستوى جملس عريب هناك عدم توافق 
تناقش على مستواها خمتلف القضايا احلساسة و يتم األخريذلك ان هذا أساسياجلامعة بشكل 

:هيواألسباببشأا ، و يرجع كذلك عدم التوافق اىل جمموعة من التصويت على القرارات الصادرة 

.على تنفيذ قرارات جملس اجلامعةعدم القدرة -1

.وجود تكتالت داخل أجهزة اجلامعة العربية-2

غالبية القرارات الصادرة عن اجلامعة العربية غري ملزمة و تصدر يف بياا اخلتامي او يف صورة -3
.توصيات

.عدم صدور قرارات اجلامعة راجع كذلك اىل امتناع احد األعضاء الفاعلة عن التصويت-4

.الدفاع العريب املشرتكعدم تفعيل معظم االتفاقيات اهلامة خاصة اتفاقية -5

عمقت هوة التفرق و و غريها سامهت يف انقسام الصف العريب و عدم توافقه و األسبابهذه كل

.التشرذم

العسكرية في مجال محدوداإلستراتيجيةحصر :ثالثا 

تقييد اال الدفاعي و العسكري و رأسهاايت على يكثرية قعوائالعريب من اإلقليمييعاين النظام 

مظاهر الضعف يف حمدودية الصناعات العسكرية العربية و اعتماد منهج التبعية للدول إمجالميكن 

رغم حجم الغالف املايل الكبري الذي ختصصه و املعدات احلربيةاألسلحةمن خالل شراء األخرى

ري مربر يف ظل نعدام التعاون العسكري العريب  الغاىل ذلك اأضف، لعسكريةالدول العربية ملؤسساا ا

.1950و التعاون االقتصادي لسنة وجود اتفاقية الدفاع العريب املشرتك
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هيكلة قوة درع اجلزيرة املشكلة عام إعادة2005وحىت بالنسبة لدول اخلليج العريب فقد مت سنة 

، باإلضافة اىل ضبط و تقييد التسلح و تطبيقه على ان تكون حتت الطلباىل دوهلاإعاداو 1986

على الدول العربية خاصة بعد حرب اخلليج الثانية من خالل حجب التقنية العسكرية يف مجيع ااالت 

، يف الوقت الذي  ميتلك الكيان اإلسرائيلي ترسانة كبرية يف اال النووي عن الدول العربيةباألخصو 

.متطورة من األسلحة و يف مقدمتها األسلحة النووية و

هشاشة االقتصاد العربي:رابعا 

، و يرجع بالفشلبني الدول العربيةلقد كانت نتيجة كل حماوالت التعاون االقتصادي  العريب

:هذا الفشل اىل جمموعة من األسباب اليت ميكن إمجاهلا يف مايلي 

.رج املنطقة العربيةوجود مركز القرار خا-1

.عدم جدية تطبيق القرارات املتخذة ان وجدت-2

وط االقتصادية اهلادفة الشر فشل االتفاقيات اخلاصة بالوحدة االقتصادية العربية النعدام حتقق-3

)1(.اإلقليميالتضامن االقتصادي أواصراىل توطيد و تعزيز 

.تغليب العامل السياسي على العامل االقتصادي-4

جممل العالقات و القرارات  و حصرها يف اجلانب احلاكمة على هيمنة النخب السياسية -5

)2(.السياسي على حساب اجلانب االقتصادي

إتباع ج تقليد السياسات االقتصادية الغربية رغم أا ال تتوافق وسياسة األنظمة االقتصادية -6

.التعاون العريب املشرتك ، خاصة مع وجود هياكل و مؤسسات حتكم العربية 

تعدد مظاهر التخلف االقتصادي العريب كارتفاع نسبة البطالة و التضخم االقتصادي و -7

.التبعية اىل اخلارج

وت ، ،  الطبعة الثالثة ،مركز دراسات الوحدة العربية ، بري االندماج االقتصادي العربي و احتماالت المستقبلأبعاد، إبراهيميعبد احلميد ):1(

.204-203،ص1983

.110،ص1986، بريوت ،، اجلزء الثاين ، مركز دراسات الوحدة العربيةو توقعاتها الوحدة االقتصادية العربية ، تجاربهاحممد لبيب شقري ، ):2(
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التهديدات التي يواجهها النظام األمني اإلقليمي العربي :الفرع الثاني 

اليت يواجهها النظام األمين اإلقليمي العريب سواء كانت ديدات هناك جمموعة من التهديدات 

.حملية و داخلية او حىت إقليمية و دولية

تهديدات داخلية:أوال 

ان تكزن دولة عربية مبعث ديد إمكانيةالعربية و تتمثل يف –هي تلك املتعلقة  بالعالقات العربية 

ن هذا التهديد يتعلق جبميع الدول العربية ، و اغلب التهديدات ، و من مث  فاأخرىامين لدولة عربية 

املوروثة عن االستعمار و اليت سهلت عملية االنقسام و التجزئة بني الداخلية مصدرها مشاكل احلدود

، )اخل.......مشكل احلدود اجلزائري املغريب  و املشكل العراقي الكوييت :(الدول العربية مثال ذلك 

، الصراع بني الدول العربية و الوصول اىل نزاعات مسلحةتأجيجل كان يؤدي يف كل مرة اىل هذه املشك

النظام وحدة متاسك  وأماماملعوقات إحدىو ميكن تصنيفها من بني التهديدات اخلطرية و من بني 

.العريب اإلقليمي

األمينلعربية عموما و وحدة النظام الوحدة اأمامكما يعترب مشكل التنمية من بني اكرب املعوقات 

علمنا ان الدول العربية إذاالغذائي العريب ، خاصة األمنملا له من تداعيات على العريب اإلقليمي

صندوق النقد (لقرار السياسي العاملييعين تبعيتها لذا األمر مازالت تعتمد على غريها يف غذائها و ه

)االقتصاد املبين على الريع( املنطقة العربية ارتباطا وثيقا بالنفط ،وقد ارتبطت التنمية يف)الدويل مثال

الشيء الذي اثر بالسلب على االقتصاد العريب  و ساهم مباشرة يف رسم اخلريطة السياسية و االقتصادية 

للدول العربية ، رغم ما تتوفر عليه املنطقة العربية من مقدرات فالحية و برتولية متكنها من حتقيق 

كل هذه املعطيات جعلت مشكالت التنمية العربية ترتبط مباشرة باي تطورات اكتفائها الذايت ،  

)1(.اقتصادية قد حتدث يف العامل

أطروحة دكتوراه ، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، كلية ، انعكاسات األمن المائي العربي على األمن القومي العربيبيان العساف ، :)1(

.65،ص2005العلوم السياسية و اإلعالم ، جامعة اجلزائر ، 
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الغذائي عائق كبري لالقتصاد العريب  و هو احد املعايري اهلامة لقياس اقتصاديات الدول األمنميثل 

العربية حيث يشكل استرياد الغذاء فجوة كبرية تكلف ميزانيات الدول العربية   نفقات كبرية و هامة 

نظرا للتبعية للخارج و عدم حتقيق االكتفاء مع مرور الزمن )1(يري  و هي مستمرة يف الزيادةتقدر باملال

.الذايت 

العريب ، و اإلقليمياألمينمتاسك النظام أماماحلقيقية العوائقعد كذلك مشكل املياه من بني ي

لوحدة يف احلسبان ان  املرتبصني باوضعناإذاحقيقية يف املنطقة العربية  خاصة أزمةندرة املياه تشكل 

مىت أرادوا و ا على الدول العربية يلوحون)2(املياه كورقة ضغط العربية يستعملون موضوع ندرة

، نتيجة يف ظل وجود منابع بعض موارد املياه خارج اطار احلدود العربيةعندما تستدعي الظروف ذلك ، 

عربية يف قلب العالقات الدولية و اإلقليمية اليت تساهم يف ذلك برزت اعتبارات عديدة جعلت املياه ال

.صياغة املشهد املائي يف املنطقة خارج إطارها العريب لتتعداه اىل اإلقليمي يشكل خاص

األمينالعربية يعد اخطر ديد علة النظام لألنظمةالسياسي األداءو جدير بالذكر ان ضعف 

على كافة املستويات خاصة مباشر على اتمعات و الشعوب العربيةثريتأالعريب ملا فيه من اإلقليمي

اخلارجي بالتوافق مع التوازنات الداخلية ، و جوهر اإلطار السياسية منها و الدستورية و اليت تتفاعل مع 

حصوهلا على السلطة و كذلك طريقة أدواتو أساليبالسياسية العربية يف شرعيتها و األنظمةإشكالية

و حىت اإلقليميةالتحوالت الدولية و مقتضياتعاجزة عن التطور وفق أصبحت، و ارستها للسلطةمم

.الداخلية 

و التطرف داخل املنطقة العربية اليت ظاهرة الغلوالعريب  األمنسطح عوائق علىطفت كذلك 

هذه احلركات رقما حتأصبابتدعتها حركات متطرفة تتغذى من جهات مشبوهة خارجية و داخلية ، و 

على املنطقة اإلسالمهذه احلركات باسم أدخلتمنه  ، يتجزأالعريب و جزءا ال األمنصعبا يف معادلة 

.العربية ممارسات ال صلة هلا بالدين

،ص 2001صرية اللبنانية ،بريوت ، ،الطبعة الثانية ، الدار املالعولمة و اإلقليمية مستقبل العالم العربي في التجارة الدوليةأسامة ادوب ، ):1(

125-126.

.76، ص1994للطباعة و النشر و التوزيع ، دمشق ، األهايل، )بون طبعة(بية ، المياه و الصراع في المنطقة العر أزمة غسان دمشقية ،):2(
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تهديدات محلية :ثانيا 

األمنأمامتشكل عائقا حقيقيا أاديؤكيف غالبها انفرادية عند التعامل معها اال ان الواقع تكون 

خطورة هذه التهديدات ألا عرضة دائما للتدويل مما اىل األمرالعريب ، و يرجع هذا اإلقليميالقومي 

محاية حقوق اإلنسان ، –يفتح الباب واسعا أمام احتماالت التدخل اخلارجي حتت مربرات متنوعة 

التهديدات احمللية تصاعد العنف أمثلةومن بني -اخل .....محاية األقليات ، تكريس الدميقراطية 

، األسلحةو اجلرمية العابرة للحدود و التهريب و جتارة املخدرات و الداخلي حلل اخلالفات السياسية ،

.و عدم املشاركة الشعبية احلقيقية يف العمل السياسي 

تهديدات إقليمية:ثالثا 

فمنذ  وجوده و قيامه شكل تهديد اإلقليمي املباشر لألمن القومي العريب اإلسرائيلي اليعد الكيان 

احلشود العسكرية على ، و من مظاهر هذا التهديد ديدا مباشرا  الستقرار املنطقة العربية  و وحدا 

معظم األسلحة النووية اليت أثبتتهاامتالكو التفوق العسكري و احلدود العربية ااورة للكيان الصهيوين 

عميقة و عسكرية عالقات اإلسرائيلي، كما ان للكيان الدولية اليت تنشط يف اال النووي التقارير

و تكون هلا من خالهلا امتيازات، من االتفاقيات السرية عرب سلسلة اريرتياو إثيوبيامكثفة مع كل من 

من شاا تعزيز الوجود و إقليميةو ةعملت النخبة على عقد حتالفات دولياإلسرائيليمنذ قيام الكيان 

مع اإلسرائيليالتحالف ضمان حلفاء عسكريون و بث اخلوف للجوار العريب ومن هذه التحالفات 

)1(.كرتكياالدول املتامخة للحدود العربية

(1) : Mahler, Gregory S.. , politics and Government in Israel : The Maturation of a Modern

State. Rowman & Littlefield. P 229.
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ديد باعتبار كأهمعامل املياه  أوهلاو ذلك وفق اجتاهات ثالثة إثيوبياديد اقليمي هو و ثاين

احد منابعه  و اليت تعتقد ان من اليت تعد جباهلاإثيوبياان مياه ر النيل تتقامسها هذه الدول العربية مع 

املنظمة للحقوق املائية بني بلدان لالتفاقيات أراضيها دون اعتبارياه الواقعة علىصرف يف املحقها الت

يف دول اجلوار اجلغرايف العريب و هي ختص دول القرن إقليميةمطامع أيضاإلثيوبياحوض  النيل ، و 

كافة ااالت من مساعدات من الدول الكرب ى يفإثيوبيااملشكلة له ، و قد تلقت العربيةاإلفريقي

يشكل الذياألمحراجل خلق مناطق نفوذ و مصاحل للضغط على الدول العربية الواقعة على البحر 

عدة حروب متفرقة ضد إثيوبيا، و قد خاضت )1(يف اجلانب العسكري و االقتصاديإسرتاتيجيةبوابة 

املساعدات بإمداد، و قامتأراضيهممن أجزاءو احتلت عدة اريرتيادول عربية  هي الصومال و 

بطلب من احلكومة الصومالية ، كما يف الصومالأخرهاللحركات املتمردة و التدخل يف عدة مرات كان 

من خالل تعاوما العسكري كمنحها بعض التسهيالت يف موانئ إسرائيلمع اقليمي حتالفإلثيوبياان 

كممر حبري األمحرلوجود يف شريط البحر ، مما يضمن هلا ا)2(احملتلاالريرتيالساحل و جزر

.اسرتاتيجي

اليت امتد الصراع العريب معها عرب فرتات تارخيية متقطعة ميثل إيرانثالث ديد اقليمي فهو أما

هذا الصراع يف حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية و ابرز تأجيجالعقائدي السبب الرئيسي يف اجلانب

رب اخلليج حمث –موسى أبوطنب الكربى و الصغرى و –الثالث اإلماراتيةل اجلزر احتالومظاهره ه

الرتسانة و بعد تنامي األخريةبعدها حرب اخلليج الثانية ، و يف احلقبة لتأيتإيرانبني العراق و األوىل

يزان القوى يف يف مإخاللمن لسالح النووي و ما قد ينجر عنه اامتالكو حماولتها اإليرانيةالعسكرية 

مما يؤثر على امن اخلليج و الطاقة فيه ، بدا األمريكيةاملنطقة يف حالة املواجهة مع الواليات املتحدة 

بدرجة عالية من خالل سياسة التدخل يف القضايا اإلسرائيلييف الصراع العريب اإليراينيتنامى الدور 

1982، الس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكويت ،)بون طبعة (، قيلقرن اإلفريصراع القوى العظمى على اصالح الدين عامر ، :)1(

.59،ص

.77اىل 73، صنفس المرجعصالح الدين عامر ، :)2(
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يف اإلسالميةللحركات باإلضافة، إسرائيلكاحتواء حزب اهللا يف لبنان و دعمه ضد اإلسالمالعربية باسم 

نرى بان اجلانب االسرتاتيجي إليران يف ثقلها على مستوى االسرتاتيجيات العاملية ، وميكن انفلسطني

.منطقة اخلليج العريباألمريكية يف جمال النفط خصوصا خاصة 

العريب هو التهديد الرتكي اال ان هذا التهديد ذو طابع اإلقليمياألمنديد نراه يزعزع أخرو 

املياه اليت تشكل أساسهأخرمنحى يأخذفهو هديدات العسكرية خاص حبيث ال يصنف ضمن الت

أساس ملياه األار يف العراق و سوريا و ذلك بقيامها مبشاريع إسرتاتيجية لالقتصاد الرتكي على منابعها 

.مستوى جمرى األار داخل أراضيها مما يؤثر على منسوب املياه يف الدول العربية

و مطالبة تركيا حبضر األكراداك اختالف تركي سوري عراقي حول موضوع اىل ما سبق هنإضافة

ر العاصي و عدم اعرتاف سوريا فأساسهطبيعة االختالف بني تركيا و سوريا أمايف العراق ، أعماهلم

و تقوم بتسهيل مهامه يف األطلسيبسيادة تركيا على لواء االسكندرون ، كما ان تركيا عضو يف احللف 

، كما ان تركيا تقيم حتالفا 2003حرب اخلليج الثانية و احتالل العراق يف إبانة مثل ما حدث املنطق

.عسكريا يف املنطقةاألخريةمما يقوي وجود هذه إسرائيلقويا مع 

و تتبىن القضايا اإلسالميمتثل العامل إقليميةللربوز كقوة األخريةاآلونةهناك حماوالت تركية يف 

جرائماحلقيقية كوا راعية إسرائيلصورة إبرازو الفلسطينيةمثل القضية لعادلة يف احملافل الدوليةالعربية ا

تركيا اجتاه نيةمؤمتر دافوس إحداث، كما عكست ضد الشعب الفلسطيين باألخصاحلرب يف العامل و 

ما ، من املؤمترانسحب عندما"طيب رجب اردوغان"تبين القضايا العربية و موقف رئيس الوزراء الرتكي 

سالفة الذكر هو الاحملاوالت أيضايف املنطقة و ما يفسر إسالميةإقليميةالربوز الرتكي كقوة يفسر

الوقوف و املساندة العسكرية و اللوجستية للمعارضة املسلحة يف سوريا حتت مسمى محاية السوريني 

)1(.املدنيني من جرائم جيش النظام السوري 

و البحوث و التوثيق ، العدد اإلسرتاتيجية، شؤون األوسط ،مركز الدراسات األوسطو الدور التركي في الشرق إيرانسيد حسني املوسوي ،):1(

.8اىل 6، لبنان ، ص 132
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تهديدات دولية:رابعا 

ديد أهمالعريب تشكل التحالفات الدولية و التواجد العسكري يف املنطقة العربية خاصة اخلليج 

اإلقليمياألمين، و تعترب السمة البارزة يف الواقع العريب )1(دويل من القوى الكربى على الدول العربية 

، و يعترب التحالف مع الواليات أساسيمع الدول الكربى بشكل األمنيةو ذلك من خالل االتفاقيات 

ابرز دوافعه ، و و االقتصادي و السياسي األمينالعنصر املتحدة ابرز مشهد يف ذلك و الذي ميثل فيها

و 1980و كارتر 1957إيزاورمبدأيكانت من خالل أوهلا قد متيز هذا التحالف عرب مراحل 

(املشرق العريب اليت انتهت بتقدمي املساعدات االقتصادية العسكرية و استخدام القوة للدفاع عن منطقة 

يف األمريكيةقوة التدخل السريع حلماية املصاحل تأسيسالشيوعي ، مث ضد التوسع )األوسطالشرق (

، و ارتسمت يف املغرب العريب من خالل احلفاظ على ميزان القوة نظرا لوجود منطقة املشرق العريب  

للعب دور سياسي يف مد األقصىيف تشجيع املغرب اسرتاتيجيتهاالفرنسي فيها و ارتكزت النفوذ 

)2(.يف اجتاه السالم إسرائيلول العربية و اجلسور بني الد

أما ثاين مراحلها فكان بعد الغزو العراقي للكويت و الذي اجنر عليه زيادة النفوذ األمريكي يف 

)3(دول املنطقة مما حول موقفها اجتاه إسرائيل نتيجة اختالل توازن القوة بعد تدمري القوة العراقية 

اىل 77،ص1994، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، األوىل، الطبعة الوجود العسكري األجنبي في الوطن العربيلعت ، امحد مسلم ط):1(

114.

، تصدر بلبنان ،259:جملة املستقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد و المغرب العربي ،المتحدةالواليات ،عبد اإلله بلقزيز):2(

.43،ص2000

الة العربية للعلوم السياسية ، مركز دراسات الوحدة ،التحديات التي تواجه الوطن العربي في القرن الواحد و العشرينحسان محدان العلكليم ، ):3(

.102ص،2008تصدر بلبنان ،،19:العربية، العدد 
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التحالف ، و هي تعترب مرحلة 2003م للعراق عااألمريكيفكانت بعد االحتالل أما ثالث مرحلة

غري املشروع للعراق و عدم معامل التغيري يف صيغة التحالف املوجود من اجل الغزوبدأتو الطوعي 

و نتج عنه نقل حدثاىل حد االحتالل بشكله الذي األمرو صول كالسعوديةرغبة دول حمافظة  

.2003اىل قطر يف "العديد و السيلية"قاعديت

العريب الذي األمريكيعلى التحالف 2001هجمات احلادي عشر من سبتمرب أثرتكما 

و احلفاظ على تصنيفها يف خانة اإلرهابطوعي نتيجة املساعدات املقدمة للدول العربية ملكافحة أصبح

على يف حرااألمريكيةاملتحدة الوالياتالدول الصديقة للغرب من خالل مسارعة بعضها لدعم موقف 

كربيطانيا ، و فرنسا اليت تضمن اقامة األخرىمع الدول الكربى أمنية، و وجود اتفاقيات اإلرهاب

و التسهيالت يف دول عربية األجنبية القواعد، و انتشار 2008يف اإلماراتهلا يف أجنبيةقاعدة 

اليت األمنيةلالتفاقيات ةباإلضاف، أمريكيةأخرىمثل جيبويت اليت يوجد ا قواعد فرنسية ، و أخرى

األمريكيةاملتحدة الوالياتمطالبة بدأت، كما األجنبيةتسمح بالتدريبات العسكرية املشرتكة مع الدول 

يف وضع بدأتو باإلرهابالدميقراطيةالسياسية حبيث ربطت اإلصالحاتمن الدول العربية مباشرة 

)1.(السياسي يف املشرق العريبلإلصالحخاصة سياسة

)1: الة العربية للعلوم السياسية ، مركز دراسات السياسة األمريكية اتجاه  اإلصالح السياسي في الشرق األوسط ،اشرف حممد عبد اهللا ياسني ، )

.67،ص2010تصدر بلبنان ،،26:الوحدة العربية، العدد 
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آليات تفعيل النظام األمني اإلقليمي العربي:المطلب الثاني

تتم من خالل أساسنيالعريب تقتضي ان ختضع اىل اإلقليمياألمينتفعيل النظام إسرتاتيجيةان 

رئيسي للعمل العريب املشرتك اهلادف و كإطارتفعيل املؤسسات اليت تتكون منها جامعة الدول العربية  

اإلطاركن ان نصنفها يف خانة و االقتصادية و الثقافية  و اليت مياألمنيةالبناء على مجيع املستويات 

القضايا العربية يف كل معاجلةعليه اي تعاون امين اقليمي عريب و يرتكز عليه يف يتأسسالقانوين الذي 

يف تعديل جادة و صادقة من طرف املسؤولني و الزعماء العرب بإرادةاال يتأتى، و هذا ال االجتاهات 

.اخلالف املوجودة بينهممع جتاوز نقاطميثاق جامعة الدول العربية 

التفعيل فهو يرتكز على السياسة العربية املتبناة يف حل املشاكل إسرتاتيجيةالشطر الثاين من أما

العريب  م خالل الوقوف على نقاط القوة و تثمينها و الوقوف اإلقليمياألميناليت يتعرض هلا النظام 

اليت األخرىاإلقليميةفادة من جتارب بعض املنظمات االستحماولةو ،ازالتهاوعلى نقاط الضعف 

توافق بني الدول العربية يف مواجهة مشاكل النظام إجياد، و ضرورة اإلقليميأمنهاجنحت يف حتقيق 

ميكن ان اليت تفرزها التحوالت القائمة ، و هذا املشهد املتغريات الدوليةالعريب  يف ظل اإلقليمياألمين

األمنة على القواعد املتبعة من طرف الدول العربية يف اطار احلفاظ على السلم و يضفي صبغة سياسي

.العربيني

يف اجلامعة العربية اىل وضع حلول لكل املشاكل اليت يعاين منها األعضاءوان مل تسارع الدول 

ملستمر ، كما العريب فسوف تتعرض سيادة هذه الدول لالخرتاق و التهديد ااإلقليمياألمينالنظام 

حسب بل ستهدد فو السياسةو االقتصاداألمننتائج سلبية ال تقتصر على إفرازسوف تؤدي اىل 

اىل البنية الثقافية و الفكرية ، و هي متثل اخطر اخرتاق حضاري أيضاالعربية و تصل –العالقات العربية 

دئ جمرد من و جيعل من هذه املباتضايقوض  الفكر الوحدوي العريب و يعرقل التعاون و التفاهم و ال

تقسيمه اىل فرعني تناولنا ارتأينا، و لدراسة هذا املطلب اإلطالقشعارات و مفاهيم ال وجود هلا على 

و تطرقنا يف الفرع الثاين أفاق اجلامعة العربية يف تعزيز األمن اإلقليمي املؤسساتيةاآللياتهيكلة يف االول

.العريب
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اآلليات المؤسساتيةهيكلة:الفرع االول 

نذكر منها أهدافمن اجل عدة إقليميةكمنظمة اجلامعة العربية كما حتدثنا يف ما سبقلقد انشات 

يف األجنبية و حىت العربيةللدول العربية من التدخالت اإلقليميةاحلفاظ على السيادة :على سبيل املثال 

صول اىل هذه الغاية يف ظل الرهانات و املتغريات الدولية العريب ، و الو اإلقليميباألمناطار ما يسمى 

املؤسساتية للجامعة العربية و هيكلتها من جديد حىت عيل اآللياتضرورة تفبإحلاحستدعي و تالراهنة 

، ومن هنا سوف نتحدث يف هذا الفرع عن اإلقليميةتصبح قادرة على مواكبة املستجدات الدولية و 

.ة ووسائل التفعيلطبيعة اهليكلة املطلوب

العام للتفعيل و الهيكلةاإلطار:أوال

الرئيسية للجامعة العتبارات األجهزةالعريب البد ان يكون يف اطار األمينللنظام تفعيليان ا

واضحة مدعمة آلياتمن جهة و عدم وجود أجهزامتعددة منها انعدام الفصل بني اختصاصات 

األمنيلتداخل فيما بينها كحل النزاعات بني الدول العربية اليت يظهر فيها اىل اباإلضافةبصالحيات ، 

من اجل النظر العام من جهة من اجل حلها و لكن دون اختصاصات حمددة يف امليثاق او بالتحفظ

، مما يؤدي اىل عدم جناح األمورجملس اجلامعة كجهاز رئيسي خمول بالبث يف مثل هذه أمامفيها 

قانونية آلياتإجيادفراغ يف إحداثاىل أدىغياب هيئة قضائية عربية مما إليها ، يضاف املساعي حلله

.حلل النزاعات بني الدول العربية

فان معاهدة الدفاع العريب املشرتك و التعاون االقتصادي مازالت تراوح مكاا و مل زيادة على ذلك

بديلة ميكن ان تعطي نتائج آلياتإجياد، مما اوجب ع اىل التطبيق و الواقالنظريإطارهاخترج عن 

.الذي مل يرق اىل مستوى التطلعاتاألمنكمجلس السلم و أفضلملموسة او بديال 
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أساسياال من خالل العناية بشكل تتأتىالعريب ال اإلقليمياألمينالتعاون آلياتان ضرورة تفعيل 

فيه كمسالة التدخل و اجلوانب الغامضةإبرازطريق تعديل امليثاق و العريب عن اإلقليمياألمنمبنظومة 

صيغة جديدة إجيادالسيادة و العضوية و الفصل يف اختصاصات اهلياكل املكونة للجامعة و توسيعها و 

إضافة اىل حل املسائل العالقة بني الدول لتطبيق و تنفيذ اتفاقيات التعاون املشرتك عسكريا و اقتصاديا

.ية كمسالة احلدود مثالالعرب

الهيكل التنظيمي:ثانيا 

ركائز البنية املؤسساتية أهمالرئيسية املكونة للجامعة العربية احد األجهزةاو اهليكلييعترب اجلانب 

جملس اجلامعة الذي أمههاالقرارات و حل القضايا العربية ومن إصداريف أساسين هلا دور اهلا باعتبار 

و ضبطها مبا يتوافق مع صالحياتهاز رئيسي يف هيكل اجلامعة الذي البد من توسيع جهأعلىيعد 

بشكل إلزاميةمن خالل وجوب ان تكون القرارات اليت يصدرها األعضاءموقعه كجهاز متثيلي للدول 

قطعي و تنفيذها على ارض الواقع و على غرار بعض املنظمات بربطها باجلزاءات املتعددة يف حالة عدم 

إعطائهمن خالل للجامعةالعام الذي يعترب ممثال األمنياىل توسيع اختصاصات باإلضافة طبيقه ، ت

السياسية اليت تقع بني الدول األزماتيف حل أساسيالقانونية و السياسية الواضحة للعب دور اآلليات

و بالتحديد يف ما لراهنة خاصة يف ظل املستجدات الدولية االعربينياألمنو القضايا املتعلقة بالسلم و 

.يعرف الربيع العريب 

العربية تضطلع للجامعةحمكمة عدل عربية كجهاز  قضائي تابع إنشاءكما انه من الضروري اليوم 

النزاع من جهة ، و حىت تقطع ألطرافملزمة أحكامإصدارمبهمة فض النزاعات قضائيا من خالل 

السلم و إحاللمية اىل التدخل يف الشؤون الداخلية العربية حتت ستار االر احملاوالت الغربية أمامالطريق 

.عدة مرات و لكنها مل ترى النور اىل حد اليومبرزت احلكمة كمشروع، من جهة أخرىالدوليني األمن
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التعاون اإلقليمي العربينظام:ثالثا 

األمينو نظم التعاون آلياتمن الضرورة مبكان النظر من جديد و بشكل كلي يفأصبحلقد 

اآللياتإصالحجديدة او أمنيةأنظمةإجياداال من خالل يتأتىال األمرالعريب ، و هذا اإلقليمي

اجلماعي املتمثل يف وسائل حل النزاعات العربية ال يقتصر سوى على وسيليت األمنالقدمية فنظام 

بسبب عدم تعدد و سائل احلل املوجودة ة العربيةالوساطة و التحكيم و هذا ما جعله يعيق عمل اجلامع

لزاما على أصبح، و من هنا األعضاءف الدول العربية ر من طإليهايف منظمات دولية يتم اللجوء 

فيها سواء كانت األعضاءجديدة و متنوعة حلل النزاعات بني الدول آلياتاجلامعة العربية استحداث 

.واء كم النزاعات املوجودة حبوزا و خاصة النزاعات املتعلقة باحلدودحىت تستطيع احتسياسية أوقانونية

حبوزة جامعة الدول العربية و لكنها مل تفعل اىل حد اليوم ، و أخرىأمنيةآلياتأيضاهناك 

مل ترى النور و األخريةاخص بالذكر هنا معاهدة الدفاع العريب املشرتك و التعاون االقتصادي ،هذه 

توفري وسائل عملية أصبح من الواجبولذلك طبيق يف الواقع املعاش بل بقيت حربا على ورق ، الت

اجلامعة يف رد االعتداء او أحقيةلتحقيق ذلك بداية من حتديد حالة االعتداء على الدولة العضو و مدى 

املشرتك الدفاعة استبدال منهجية العمل ا من خالل تبين الدول العربية اخلطط الكفيلة بتنفيذ سياس

اخلاصة بالشؤون الدفاعية و التعاون األجهزةإنشاءو كذلك من خالل العريباإلقليمياألمنحلماية 

العربية و األمنقوات إنشاءاىل باإلضافةوضع سياسات التصنيع العسكري العريب ، و املشرتك 

.العربيةيف املنطقةاستمرار يتهو األمنوسيلة من وسائل ضمان كاستخدامها

بعث فكرة السوق العربية من جديد يف اجلانب االقتصادي و اقامة إعادةوجدير بالذكر هنا ان 

مشرتكة لتمويل املشاريع االقتصادية و تبين سياسة مؤسسات مالية و بنكيةإجيادمنطقة جتارة حرة و 

اإلقليمي ناهيك عن العريب األمينيف استقرار النظاماألثرله عظيم )1(و التكامل االقتصاديالتنمية

.األمن االقتصادي العريب 

)1: .120، صالمرجع السابقاجمد فحلة رمضان ، )
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األمينالتعاون العريب أجهزةجديدة تضاف اىل كآليةالعريب الذي جاء  األمنجملس السلم و بقىوي

قاصرة عن حتقيق بقيتاملمنوحة له اآللياتيراوح مكانه يف مرحلة التجريب كما ان املشرتكاإلقليمي

مل يتدخل يف تأسيسهمنذ األمنو السلمعلمنا ان جملس إذاخاصة منها و ماهلا الفشل ، الغاية

األمن، و هكذا فان اطار يف االعتداءات على الدول العربيةالنزاعات بني الدول العربية و ال حىت 

إقرارالذي مت اإلرهابموحدة ملكافحة كإسرتاتيجيةقومات  امليتوقف على جمموعة من العريباإلقليمي

سياساتإتباعو مكافحة اجلرمية املنظمة و املخدرات  و ذلك من خالل 1998سنة بشأنهاتفاقية 

اىل تكثيف باإلضافةيف اطار عريب ، مشرتكةتعاونآلياتطنية مشرتكة يف جمال التشريع و خلق و 

و هذا ما يتطلب عرب املؤسسات العربية املوجودة كمجلس وزراء الداخلية العرب،التعاون العريب الدويل 

مراجعة و املسائلة حبيث يلتزم األعضاءسائل للآليات العمل العريب ، و ضرورة وجود و لنظر يف اإعادة

.مبا وقعوا  عليه 

أفاق الجامعة العربية في تعزيز األمن اإلقليمي العربي:الفرع الثاني 

بشكل كبري مبصادر التهديد اجلديدة اليت برزت على املسرح العاملي و  تأثرالدويل األمنان مفهوم 

العريب ، من ذلك استمرار تسليح دول اجلنوب يف ظل غياب دور األمنكان هلا انعكاس سليب على 

 هذه ميقراطي يفيف ظل فشل التحول الدأيضاللقوى العظمى كما كان سائدا خالل احلرب الباردة ، و 

السياسات التنموية ، و زيادة ظاهرة الفقر و اهلجرة السرية و املخدرات و بروز إخفاقالدول بفعل 

التطرف و العنف ، و ال سيما و ان القوى العظمى مل يعد هلا اهتمام أبعادالتحدي الديين الذي اخذ 

و بقضاياهاأكثرمنشغلة حتأصبمن قبل ، حيث سائداناإلقليمية مثلما كابتهدئة الصراعات 

من الصعوبة مبكان كما يقول ، و ان الواليات املتحدة األمريكية كقطب واحد)1(مشاكلها الداخلية

تصور قيامها منفردة بدور حاسم يف جمال حتقيق االستقرار العاملي و ان كانت هذه "شتاين"الباحث 

كانت هلا خصوصيات األزمةليج الثانية فان هذه قد اتبعت سياسة تدخلية فعالة يف حرب اخلاألخرية

(1): Stanely Hoffman, A New world an its troubles(Foreign affairs, vol 69 ,n 4 Fall

1990),pp42- 61.
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فان املشاكل الداخلية كما ، هذا من جهة و من جهة ثانية)1(معينة ال ميكن ان تتكرر مستقبال 

الذي هو اإلقليمييف البالد العربية ، و تنعكس سلبا على احمليط األمينتقلق الوضع صبحتأسنرى 

)2(على مصاحل القوى الكربى يف هذا اال يؤثربدوره يسبب مشاكل عدم االستقرار لكل العامل ،

.العريبيف ظل هذه املعطيات سوف نلقي الضوء على أفاق اجلامعة العربية يف تعزيز األمن اإلقليمي 

مستقبل الجامعة العربية في ظل المستجدات الدولية الراهنة:أوال

او تصورات ملستقبل اجلامعة العربية انطالقا من ظروف الواقع الراهنسيناريوهاتهناك عدة 

محافظة الجامعة على الوضع القائم مع االتجاه نحو التجزئة-أ

أخرىداخلية و أزماتجلامعة العربية و هي ال تزال تواجه من ستون عاما من عمر اأكثرمرت 

هذه الفرتة من خارجية و مشكالت سياسية و اقتصادية متعاظمة ، و قد عجزت اجلامعة العربية طوال

كيان عريب متماسك قادر على الصمود يف مواجهة العواصف اليت ب على تأسسان تقيم او 

و طبيعة األعضاءمتعددة منها ذاتية متعلقة مبيثاقها و طبيعة ألسبابالعالقات بني الدول العربية و ذلك 

.اخل....و الدولية اإلقليميةاملصاحل 

يف شل اجلامعة العربية و ساعدت يف أسهمتلقد طغت اخلالفات على الساحة العربية حيث 

زق احلاصل يف العالقات العربية من حمتواها و قدرا على التحرك املستقل لتقومي التدهور و التمإفراغها

اجلامعة مصداقيتها و إفقاداىل أدىكل ذلك األعضاءالدول إرادةغياب وأدائهابسبب اران 

)3(.املنوطة ااألدوارأداءجدارا مما انعكس على فعاليتها و كفاءا يف 

(1) : Joshvas Goldstein, Long cycles : Propsperity and war in the modern age (New

Haven, CT :Yale university press) .1988,pp19-30.

(2) : Roberto Garcia Moritan, The developing world and the New world order

(Washington,Quartelry , Vol 15,n 04 Autumn 1992) , pp56-64.

:جريدة البيان نقال عن العربية أخفقت في تجسيد كيان متماسك، الجامعةمأمون الباقر ،:)3(

www.Albayan.Co/Se/servlet/sotdit/cid=1051779963326F pagenome=bayan %2Fbayan

Article%bayan Article F c= bayan Articles
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مما هي أكثرمن خالل هذا املشهد نالحظ ان جامعة الدول العربية ستبقى كما هي او تتقهقر 

اجلامعة العربية مرهون إصالحأمرالن اإلصالحخصوصا و ان النظام العريب خيشى اآلنعليه 

ن ااألحوالعلى املستوى االنفرادي، و يف كل األعضاءالداخلي احملقق يف الدول العربية باإلصالح

كما انه من غري القمم العربيةإمجاعالسياسي على مستوى الدول لن يتحقق بقرار من اإلصالح

إجراء التغيري و من جهة أخرى فان الدعوة اكمة طوعا اىلالعربية احلاألنظمةاملتوقع ان تبادر 

اخلارجية لإلصالح الصادرة من الواليات املتحدة األمريكية ال ينبغي ان تؤخذ على مأخذ اجلد الن 

اال للشعوب باملشاركة يف احلكم عن إفساح:اإلصالح الداخلي يرتكز على عاملني أساسيني مها

بناء االقتصاد و إعادةالنيايب الصحيح و القضاء املستقل،التمثيلة و العاماحلرياتإطالقطريق 

.توزيع الثروة بصورة عادلة ، وان كل من هذين العاملني يصعب حتقيقهماإعادةالوطين مبا يضمن 

املالحظ على مستوى أجهزة املنظمة اإلقليمية العربية أا ذات فعالية حمدودة خاصة 

)1(و ذلك الرتباط أنشطتها او عدم رغبة احلكومات الداعمة هلا يف تفعيل دورها املتخصصة منها ، 

، و من هنا ال ميكن توقع اي تطور يف ظل استمرار كل ما حيمله هذا التصور من مرارة و إحباط 

.حيث ان اجلامعة العربية منذ نشأا كانت جامعة حكومات و لبست جامعة شعوب

صدر عن القمم العربية متشاة كلها ، و ال ميكننا ان منيز بينها ، كما ان ان املالحظات اليت ت

قمة تونس أثبتتعاجزة عن تطوير و تفعيل دور اجلامعة العربية و قد اآلنأصبحتالقمم العربية 

مثال التفكك و الالجتانس الذي يطبع العالقات العربية و احلساسيات املوجودة و اليت ال ميكن 

اللييبيف هذه القمة اىل حدوث مناوشات كالمية بني الرئيس األمرهولة اذ انه وصل جتاوزها بس

اىل اضطرار االول اىل االنسحاب من القمة و أدىالراحل معمر القذايف و ويل العهد السعودي مما 

.قد وصفت هذه القمة بالفاشلة

:جريدة البيان ، نقال عن التطور ،الجامعة العربية بين الحداثة و إبراهيم الصياد ، ):1(

www.Albayan.Co.ae/servlet/sattelite?cid=1085070786725F pagenome=bayan Article
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عن مستقبل اجلامعة العربية يف املستقبل القريب سيكون مرتبط بصفة حمكمة بالواقع ان البحث

األزمات الراهن و بالتايل فان اجلامعة العربية سوف تشهد اضطرابات كبرية، وواقع مملوء بالصعاب و

بالرغم من ان الدول العربية لن توجه هلا الضربة القاضية و لن يتم انسحاا منها او جتميد عضويتها ، 

القضايا إزاء، خصوصا )1(األعضاءو لكن اجلامعة ستبقى تعاين من مسالة الثقة بني الدول 

فان التعاون يف اطار أخرىجهةاحلكام عن نيتهم للمصاحلة العربية و من أعلناحلساسة حىت و لو 

اجلامعة سوف يكون متعذرا حبد ذاته يف هذه املرة بسبب ضعف النمو االقتصادي و االجتماعي يف 

يف تدهور مستقبل أساسيااىل التخلف باعتباره عامال اإلشارةو من هنا ميكن اجلامعةمعظم دول 

.اجلامعة

العربية ستبقى يف اطار هذا املسار املستقبلي ان جامعة الدول هذا السيناريوميكن القول يف ظل 

لكن يصعب اىل حد كبري تصور األخرىتركز على الروابط الثقافية مع تبادل حمدود نسبيا يف ااالت 

أيضاو يف ظل هذا املشهد النهوض باجلامعة اىل مستوى االلتزامات العميقة و الطويلة املدى

، انه سيتم حتلل )2(دراساته إحدىيف األزهريد ستستفحل ظاهرة التجزئة و يرى حممد خال

اخرتاقها داخليا و خارجيا مع تفشي االرتباطات العربية لسهولةالوطنية اهلوياتاهلويات القومية و 

اإلذعان و التبعية و التقليد املطلق كما ان الدولة القطرية سوف تتعرض بالقوى اخلارجية من منطق 

.ية كما حصل اليوم يف دولة السودان مثالملزيد من  االنقسامات الداخل

.92السياسة الدولية، ص عاما على الجامعة العربية،50أفكار حول التنبؤ بمستقبل الجامعة العربية حممد السيد سعيد ،):1(

)2: .141،ص1984، ديسمرب 60شؤون عربية ، عددالتطور الوحدوي العربي و مسار الصراع العربي اإلسرائيلي، حممد خالد األزهري ،)
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تحقيق إصالح كبير على مستوى جامعة الدول العربية-ب

اجلامعة العربية خربة كبرية يف التعامل مع القضايا أكسبتان التجربة الطويلة للعمل العريب املشرتك 

الذي تعيشه النكسات ، ان الوضععلى خمتلف مستوياا و بالتايل فان صناع القرار استفادوا كثريا من 

قبل الواليات اخلارجية منخاصة يف ظل الضغوطات الداخلية و اإلصالحالدول العربية حيتم عليها 

.األورويبو االحتاد األمريكيةاملتحدة 

على العربيةاألنظمةتونس و اجلزائر ، عزم األردنمن مصر لبنان األخريةالقمم العربية أثبتتلقد 

احد 2005اجلامعة العربية ، و تعد قمة اجلزائر إصالحالداخلي و خاصة حاإلصالالعمل من اجل 

على مستوى جامعة الدول العربية بالنظر اىل البيان اخلتامي و اإلصالحالبوادر اخلرية لتحقيق مشهد 

من طرف القادة العرب ليس هذا فحسب بل ان االتفاق العريب و احلماس الذي إليهاالنتائج املتوصل 

هي جوهر ما اجتمع عليه ، او اإلصالحيةؤولني العرب مل يسبق له مثيل ، و ان املقاربة ساملهأبدا

عبد العزيز األسبققد بدا من قمة اجلزائر حسب وزير اخلارجية اجلزائري اإلصالحفان انطالق باألحرى

دة مواضيع و قد عاجلت القمة السابعة عشر ع"اإلصالحبقمة "بلخادم، كما وصفت قمة اجلزائر 

:حساسة منها 

.تعديالت هامةإجراءسيعملون على أمتطوير العمل العريب املشرتك كما -

.هيئة ملتابعة تنفيذ القرارات و االلتزامات إنشاء-

.األساسيبرملان عريب انتقايل و اعتماد نظامه إنشاءمادة جديدة حول إضافة-

دسة  بشان التصويت يف احلاالت اخلاصة باالعتداء على دولة تعديل الفقرة الثانية من املادة السا-

.عضو

.اختاذ القراراتآليةاعتماد نص جديد للمادة السابعة من امليثاق بشان تعديل -

.تطوير الس االقتصادي و االجتماعي -

.تطوير عمل املنظمات و االس الوزارية املتخصصة -

.منظمةاملالية للاألزمةدراسة مشكلة -
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لقد مشلت هذه النقاط ابرز احملاور الرئيسية اليت تعىن باإلصالح و اليت تتعلق بامليثاق و 

األخرية، لقد لقيت القمة )1(اإلصالحو املفاهيم مما يدعم حقيقة نظرية األجهزةاهليكل و 

رئيس السلطة اجيابية تنبؤ بالنجاح ،حيث وصف أفعالللجامعة العربية باجلزائر عدة ردود 

نتائج اجتماعات هذه القمة باجليدة ، مؤكدا على ان اجلانب "حممود عباس "الفلسطينية 

حممد حسن "الفلسطيين حصل على دعم مادي و سياسي خالهلا ، و قد وصف الرئيس السوداين 

ان القمة ن تكون القمة دورية، و قال ببااألعضاءمن اجنح القمم بعد التزام بأاالقمة "البشري 

عند هذا احلد بل ان الرئيس األمورالقمم السابقة و مل تتوقف اخلت من التوترات  اليت متيزت 

، مضيفا األخريةالعربية بالنتائج اليت خرجت ا القمةأيضاأشاد"حسين مبارك"املصري املتنحي 

ة و اعتبار خارطة الطريق الركيزة على ضرورة االلتزام مببادرة السالم العربيأيضاان قمة اجلزائر شددت 

تشابه وجهات النظر العريب حول أكدتلعملية السالم يف املنطقة و بان القمة العربيةاألساسية

أفضلالعربية حنو حتقيق مستقبل لألمةاملواقف و اخلطوات الداعمة للقضايا و املصاحل القومية العليا 

حتمية تضافر اجلهود لدعم عملية السالم أبرزتزائر جلميع شعوب الوطن العريب ، مؤكدا ان قمة اجل

.سياسيا و اقتصاديا

تعزيز دور أمهيةو على أرضهعلى ضرورة احرتام وحدة العراق و سيادة شعبه و أكدتكما 

اهلامة يف خالل هذه التحوالتلشقيق و الوقوف جبانبه  ، من االبلداجلامعة العربية دعم هذا 

األهليعلى الساحة العربية فانه من املتوقع حصول حتول دميقراطي يكرس السلم األحداثجمريات 

ككل من خالل اجلامعة كما يتم فيه وضع السلمي يف العامل العريبالدميقراطيمشروع للتحول 

منهجية جديدة للعمل العريب املشرتك حتافظ على التناسب بني القدرة على التطبيق و مدى التفويض 

و اقامة مواهب تنظيمية و بالذات يف جمال بناء املؤسسات لقيادة اجلامعة يف األدواربو التكليف 

يف اطار تطور ارتقائي و تدرجيي بطيء ، ان حتقيق هذا التوجه بفاعلية و لومرحلة جديدة حىت و 

.يف مواجهة التحدياتعزمية يكون بالتنسيق الكبري الذي يساعد على تقوية عضد اجلامعة العربية

.123،ص 2008، الطبعة األوىل ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، النظم و المنظمات اإلقليمية و الدوليةصالح الدين  حسن السيسي ،:)1(
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اختفاء جامعة الدول العربية مع استبدالها بمشروع اقليمي بديل-ج

غري عربية أخرىعربية و كارأفاملتعددة اليت منيت ا جامعة الدول العربية جاءت لإلخفاقاتنظرا 

دعائم إرساءبديلة لكي تقود املنطقة  و يتم إقليميةتدعوا اىل استبدال جامعة الدول العربية يئات 

.االستقرار و السالم بشكل ائي فيها

من مجلة املشاريع األخطرو هو األوسطللشرق اإلسرائيليمن بني املشاريع املقرتحة يوجد املشروع 

"األسبقاإلسرائيليالوزراءاليت ستواجه املنطقة العربية ، رؤية املشروع تقدم به رئيس أوسطيةرق الش

»«1993الذي بلوره يف كتابه الشهري الذي نشر عام "مشعون بريز  Middle East.)1(

قيق السالم مشرتكة، بعد حتسوقاىل مجع دول املشرق العريب يف األوسطتنطوي رؤية بريز للشرق 

إجراءو يصان السالم على املدى البعيد شرط اإلسرائيليةحبيث يعزز قيام هذا السوق املصاحل احليوية 

إعادةيف املنطقة بعد إسرائيلسياسية و اقتصادية و اجتماعية ، لكن الرؤية دف اىل دمج إصالحات

هي الدولة إسرائيللعربية لتصبح و ليست املنطقة ااألوسطالشرق منطقةصياغتها و تشكيلها لتصبح 

.الغريب االستعماريللمك شروعاجلسر رأساملهيمنة و املسيطرة على مقدرات املنطقة كوا 

املقبل يكون حبث االنضمام إسرائيللن هدف 1995و قال بريز يف مقابلة صحفية يف مارس 

األوسطربية جيب ان تسمى جامعة الشرق اعتقد ان جامعتهم الع"أضافاىل جامعة الدول العربية ، و 

"، ويقول إليهاان تنظم إلسرائيللكي ميكن  حنن لن نصبح عربا و لكن اجلامعة جيب ان تصبح :

)2(.اجلامعة جزا من املاضيأصبحت، لقد أوسطيةشرق 

:نقال عن .01/04/2014الشرق األوسط الجديد في التصور األمريكي الصهيوني ،عبد الوهاب املسريي ،:)1(

www.aljazeera .net/opinions/pages/6deae7db-b26a-42d0-b95f-b8a758e1c2cd

www.Albayan.Co.ae/servlet/sattelite?cid=1111900029787F page nome= bayan %2Fbayan )2:(

Article F c= bayan Article .
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اىل الواقع الن الظروف األقربعلى مستوى اجلامعة العربية هو إصالحيبدوا ان تصور حتقيق 

لذلك كما ان البيئة الداخلية العربية تنتظر ذلك بفارغ الصرب و لكي ال نكون متفائلني  مهيأةالدولية 

دود يكون يف نسيب و حمإصالحالذي نقصده يف هذا الصدد هو اإلصالحكثريا جيب ان نقر بان 

إذاسوف يتحقق فاإلصالحبية و ليس على حساب مصاحلها القطرية إرادات الدول العر مستوى 

.حقا قيمة ما اجتمعت عليهأدركتكانت الوفود العربية عند الوفاء بالتزاماا و 

أفاق النظام األمني اإلقليمي العربي في ظل الصراع العربي اإلسرائيلي:ثانيا 

العريب املستند على معاهدة الدفاع العريب املشرتك و التعاون اإلقليمياألمينوجود النظام كانإذا

و تطوره فيما بعد ليصبح واقعا و إسرائيلأمامبعد هزمية العرب قد جاء بشكل أساسياالقتصادي

مدا بالنظر اىل ن جماإلسرائيلي و ظروفه الراهنة يكو حتمية ، فان بنائه او تفعيله يف ظل الصراع العريب 

عدم حتقيق اي أوهلافرضيات التسويات اليت ميكن ان تقوم ا اجلامعة العربية يف عدة اجتاهات ، 

لدول اجلوار اليت هي على متاس األمرالعريب العام فيرتك إطارهالفلسطيين يف اإلسرائيليتسوية للصراع 

ملفاوضات اليت تقوم ا معها و هذه تعترب تتحمل تبعات التحالف البيين او اأا، حيث إسرائيلمع 

األطرافاىل االنسالخ عن بقية ألا قد تؤديمن طرف هذه الدول خماطرة حيث ال ميكن حتملها

و السياسي يف األمينالنظري من اجلانب إطارهالتحالف العريب املوجود يف األقلالعربية ، وتنهي على 

او مهادنة مع الكيان الصهيوين و حتققت فيتمثل يف تسوية جزئيةاالجتاه الثاينأماجانبه اهليكلي، 

إبقاءو األردنمع *)("واد عربة"و اتفاقية الفلسطينيةالسلطة تأسيسو "اوسلوا"من خالل اتفاق

على مستوى اثرالتسوية و قد كان له نتائج هذهسوريا و لبنان خارج اطار التسوية اجلزئية اىل بعد

احملتلة و منعه اي حتالف او باألراضياىل تشبث الكيان الصهيوين أدىكل ، مما النظام العريب ك

تعاون امين اقليمي عريب عن املنطقة و قد حتقق ذلك من خالل دفع الدول العربية كسوريا 

.للمفاوضات مع الكيان الصهيوين بوساطة تركية

منطقة خالية من التحالفات إجيادو اليت دعت يف جوهرها اىل بناء امن اقليمي و 1994برأكتو 26وقعت يف اإلسرائيليةاألردنيةمعاهدة وادي عربة :)*(

هي املتحكم إسرائيلو تعويضها بنظام امن تكون فيه السابقةاإلقليميةاألمنيةالتحالفات إسقاطذلك هو و معىناألوسطيف الشرق إلسرائيلاملعادية 

.األساسي
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اإلقليمي العربي في ظل مشروع الشرق األوسط الكبيرمستقبل النظام األمني:ثالثا 

السياسية الدولية األدبياتالكبري او املوسع كما يسمى يف صياغة األوسطلقد كان ملشروع الشرق 

اجلوانب السياسية البحتة بل ان تلك االثار امتدت علىتداعيات سلبية على الوطن العريب ليس فقط 

الدول العربية أراضييف األجنبيةمل يصبح فقط مسالة تواجد للقوات العسكرية الذياألميناىل اجلانب 

العريب األمنمهددا، بل ان فاعلية النظام العريب يف جمال حفظ أصبحالقومي العريب األمنبل ان 

تنطلق من كوا جتسيدهااملراد األوسطية، فالشرق تالشت بشكل واضح أاتقلصت ان مل نقل 

نظام اقليمي  يف الشرق إلقامة، و هي تؤسس اإلسالميةاسي يعرب عن املنطقة العربية مصطلح سي

يف املنطقة و بروز دور أورباتراجعمن القرن املاضي زمن تعود فكرته اىل عقد اخلمسينات األوسط

م مثل اليت مهدت فعال لقيااألحالفالسابقة و ظهور سياسة السوفيتية–األمريكيةالثنائية القطبية 

.هذه املشاريع

اليت كانت تريد ان النظام العريب استطاع يف مراحل سابقة ان يتصدى لكل املشاريععليه فانو 

عرب حتالفات و مسميات متعددة بفعل موجة أوسطيتقزم من دوره و تسعى اىل اقامة نظام شرق 

وقف سدا منيعا يف وجه سياسات احملاور و االنتعاش اليت عرفها تيار املد القومي يف البالد العربية الذي

أواخر ، و بقي على نفس احلال اىل غاية مرحلة االنكسارات اليت حدثت مع )1(االستقطاب الغريب

مصر الدولة احملورية يف النظام العريب على توقيع معاهدة سالم مع أقدمتمرحلة السبعينات حينما 

، اإليرانية–و التفاعل من جديد، لكن احلرب العراقية حياءلإلالكيان الصهيوين ، مث عودة هذا النظام 

أماماىل غزو العراق للكويت ، جعلت هذا النظام العريب ينهار باإلضافةو كذا اندثار احلليف السوفييت 

خمارج إجيادالذي جاء دف األوسطياملشاريع الغربية اليت كانت ترتبص به ، فساد املشروع الشرق 

على وجه اخلصوص،على اعتبار ان الغرب إسرائيلاليت تعاين منها الدول الغربية عموما و األمنالزمة 

و قلق إزعاجمبا حتتويه من مشاريع و قيم حضارية مضادة للقيم الغربية مصدر يرى يف املنطقة العربية

ية مسحت بربوز ان تزول السيما و ان احلركية السياسية و الدينية اليت عرفتها اتمعات العربينبغي 

:نقال عن قراءة ثقافية في المشروع الشرق األوسطي، مهدي جنار ، ):1(

www.znet.com
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دينية او وطنية تنادي بضرورة حماربة االستقواء الغريب يف املنطقة العربية، و على الرغم تيارات قوية سواء 

يار الديين على حساب التيارات الوطنية و القومية يف امت بتقوية التقاألمريكيةمن ان الواليات املتحدة 

الدول العربية يف مرحلة سابقة ، اال ان ذلك مل مينع من زيادة العداء اىل كل ما هو غريب ، و هو ما برز 

.يف العديد من الضربات اليت تكبدا واشنطن و الدول احلليفة هلا يف املنطقة العربية

ذات اختصاص عام و بنية تنظيمية قوية نسبيا إقليميةمنظمة إجيادجودة هي من بني البدائل املو 

لوجود عنصر االلتزام أوسطيةو بطبيعة احلال فان عضوية هذه املنظمة اختيارية للدول العربية و الشرق 

أعضائهافتضم اىل جانب إسرتاتيجيةإقليميةالقانوين و هذا جيعلها تقوم على وفق توازنات بأساسها

اإلقليمي، مما يؤدي اىل ايار النظام األوسطيةعددا من الدول الكربى يف املنطقة العربية و الشرق 

اىل أخرىانضمام دول إمكانية، مع أوسطيو حيل حمله النظام الشرق األمينالعريب خاصة يف جانبه 

.إيرانو إسرائيلكرتكيا و اإلقليميةهذه املنظمة 

كعضو  إسرائيلالقومي العريب تتجلى يف تكريس األمنعلى أوسطيام الشرق فمخاطر النظإذن

مزعزعة مما يعين أمنهاو بنية أوسطييف املنطقة ، و دخول بعض الدول العربية اىل حظرية النظام الشرق 

، ال سيما و ان انكشاف العامل اإلسرائيليالتفوق العسكري أمامان املوقف العريب سيكون ضعيفا 

، كما )إيران، تركيا ، إسرائيل(دول اجلوار أطماعاىل ديدات و أطرافهامنيا مبا يعين تعريض عريب ال

و خصوصا األجنبيةالوطين لبعض الدول العربية بالقوات األمنتتمثل يف ربط أخرىان  هناك خماطر 

.مما ينعكس سلبا على استقرارها و سيادا،)1(األمريكية

.305، ص 2001، األردن، دار الكندي ، األوىلالطبعة القومي العربي ، األمنعلى أثرهاالتغيرات في النظام الدولي و ي أبو لبدة ،نظم):1(
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أفاق النظام األمني اإلقليمي العربي في اطار اإلصالح الداخلي:رابعا 

اإلقليمياألمينداخلي للنظام الاإلصالحاىل ضرورة اإلقليميةالدولية و لقد دعت املتغريات

مما استوجب للجميع عدم جدواه و فشله يف حتقيق الغرض الذي اوجد من اجله ،تأكدحينما العريب 

ميكن تصور ان األساسو هياكله ، و على هذا آلياتهمن حيث كيفيته و لإلصالححلول داخلية إجياد

اجلوانب الل شقني اقتصادي ميس من ختوى الداخلي للدول سيكون على املإصالحاهناك 

املنهج املالئم اقتصاديا و تكريس التكامل العريب ، و شق سياسي يركز على الدميقراطية بإتباعاالقتصادية 

ألااملستبدة بطريقة سلمية و سلسة األنظمةو احلريات العامة و القضاء على اإلنسانو حقوق 

تشكل احد أصبحتو األمةية على حساب مصاحل تشبثت باحلكم من اجل حتقيق مصاحلها الذات

.عوائق حتقيق نظام امين اقليمي عريب متماسك و قوي 

اإلقليمياألميناة النظام و الثاين فيكون على مستوى املنظمة يف حد ذاا باعتبارها ناإلصالحأما

اخلليج الثانية و أزمةرتة ما بعد اليت فرضتها فاإلقليميةاكبة املتغريات الدولية و و العريب  ، من اجل م

و التحوالت األحداثالعريب مجلة اإلقليمياألمينتعقيدا للواقع األمورالنظام الدويل اجلديد ، و ما زاد

شرخ كبري يف املنظومة العربية ككل ،إحداثاىل أدىالذي األمرالغزو العراقي للكويت أعقبتاليت  

فعل اسرتاتيجيات مرسومة يف اطار الدول الكربى و بو اليت جاءت خرىاألاىل مجلة املتغريات باإلضافة

اقتصادية تؤدي اىل خلق سياسات أداةأصبحمكافحته و النفط الذي آلياتالدويل و اإلرهابابرزها 

سواء من الدول اإلقليميةاالقتصاد العاملي و تعترب املهددات الدولية و مكانيزماتدولية بالتوافق مع 

.العريباإلقليمياألميناليت متيز ا النظام مظاهر الضعفأهماو دول اجلوار احد الكربى

ويبقى الوعي العريب للشعوب العربية باألخطار اليت دد النظام األمين اإلقليمي العريب يف الوقت 

عربية  ، خاصة يف ظل الراهن اكرب ضمانة للحيلولة دون تطبيق األفكار و املشروعات الغربية يف املنطقة ال

تزايد حجم الضغوطات على املنطقة وما نتج عنه من مستجدات كان أخرها ما مسي بالربيع العريب الذي 

جعل املنطقة العربية على كف عفريت  و كانت نتائجه بعيدة كل البعد عن طموحات الشعوب العربية 
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كما تتصوره الشعوب قرار السياسي احلقيقي  الرامية اىل الدميقراطية السلمية و السلم االقتصادي و االست

.ال كما تتصوره أطراف أخرى
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:ــــمةالخاتـــــــ

إن فكرة الوحدة  العربية تبلورت يف العصر احلديث مع تبلور فكرة القومية و كانت حجج املنادين 

بالوحدة تقوم على فكرة وجود أسس قومية متينة، و إمكانات اقتصادية هائلة، و طاقات بشرية 

م و  أرضهم و ثرووحضارية عظمية، و أخطار استعمارية  وصهيونية دد العرب مجيعا و تطمع يف

)1(تستهدف إدامة التفرقة بينهم 

ومن هذا املنطلق جاءت فكرة جامعة الدول العربية  الحتواء الوضع العريب الراهن كإطار تنضوي 

حتت لوائه تطلعات الشعوب العربية التواقة الستعادة أجمادها يف كنف السيادة و األمن الدوليني اللذين 

، ومثرة جهود األمة يف تعزيز الوجود و إحراز  املكانة الالئقة يف هذا العامل الذي أضحيا لغة العصر

أصبحت اهليمنة الغربية تنشر فيه أجنحتها ومتد فيه أذرعها املتطاولة حنو قبضة بيد من حديد لتشكليه 

.حسب مفاهيمها و مصاحلها اخلاصة 

كرب من إمكانات اجلامعة، فكان إخفاقها يف مال الشعوب العربية كانت يف الواقع أآغري أن "

حتقيق هذه اآلمال حمبطا لتلك الشعوب من ناحية و فاتح الباب أمام دعاة التشرذم و القطرية من ناحية 

)2(".أخرى

جلامعية للطباعة و النشر ، بريوت ،الدار ا)بدون طبعة(، اإلقليميةالتنظيم الدولي ، النظرية العامة و المنظمات الدولية و حممد اذوب ، :)1(

.318،ص1998،

:مفكرة اإلسالم نقال عن :)2(

www.islammo.com/202/9/18/1900html.
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لكبوات، وتعرضت بالتايل إذا كانت اجلامعة العربية قد منيت على مدى تارخيها بعديد من او 

خر أكثر فعالية، فإا مازالت آلسيل من النقد وصل حد التجريح، أو التفكري يف استبداهلا بتنظيم 

به فهي توستظل لفرتات طويلة متثل حالة من التحالفات اليت حتفظ االستقرار السياسي، ورغم ما مني

أا من أحسن الصيغ اليت أتيحت كباقية، ذل

)1(.تاحةومازالت م

إن ما يقال عن اجلامعة العربية هو أا مل تتوصل إىل حتقيق الوحدة السياسية بني الدول 

العربية اليوم ال تسمح -األعضاء و املنشودة من طرف اجلماهري العربية، كما أن طبيعة العالقات العربية

بية فشلت يف إجياد تسوية ألغلب املنظمات اإلقليمية فإن اجلامعة العر وعكس ما تطمح إليه .بذلك

النزاعات الداخلية مما أفقد اجلامعة العربية مصداقيتها، كل هذا أدى بالدول العربية إىل سحب ثقتها من 

اجلامعة و اللجوء إىل منظمات دولية أخرى أكثر فعالية مثل الوحدة اإلفريقية أو األمم املتحدة، ويبقى 

فقت اجلامعة يف حلها ، كما فشلت سابقا يف وقف الغزو العراقي نزاع الصحراء الغربية أكرب قضية أخ

، فضال عن عدم تدخلها اثر االحتالل األمريكي الربيطاين للعراق يف مارس 1990على الكويت 

2003.

.185،ص1997توزيع،عمان،االردن،،مكتبة دار الثقافة للنشر و ال1الكتاب الرابع،املنظمات الدولية،طالقانون الدولي العام،عبد الكرمي علوان،:)1(
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ويف ضوء ما سبق ، نالحظ أن جامعة الدول العربية ماهي يف احلقيقة إال منظمة بني الدول، 

تنظم عالقات التعاون  و التنسيق، بني الدول األعضاء فيها، فهي مل متنح ما يكفي من سلطات و 

حرتام قانون اجلامعة وميثاقها، وقد بقيت تراوح مكاا يف منطقة الصالحيات جتاه أعضائها، إللزامهم با

وسط، ينب السيادة الوطنية املطلقة للدول العربية، اليت ال تريد أن تتنازل عنها قيد أمنلة، والسيادة 

الوظيفية للمنظمة، اليت ال ميكن بدوا أن تقوم بأداء الدور املنوط ا، وأن تساهم يف تسوية النزاعات 

لعربية على اختالفها سواء كانت داخلية أو خارجية ، بالتايل حتقيق السلم و األمن العريب، وبقيت ا

حمتجزة بني املصلحة الذاتية للدول العربية، و املصاحل املشرتكة للجماعة العربية، وتوصلنا من خالل هذه 

:نذكر منها االستنتاجاتالدراسة إىل مجلة من 

:امعة الدول العربية يف احلفاظ على سيادة الدول األعضاءإن من أسباب فشل ج-1

العربية، و نذكر هذا على سبيل املثال ال احلصر، الصراع املغريب اجلزائري –الصراعات العربية •

، و 1934، و الصراع السعود اليمين حول احلدود سنة 1963حول الصحراء الغربية سنة 

و اخلالف املصري 1950ضم الضفة الغربية سنة الصراع األردين الفلسطيين و حماولة 

العريب حول التسوية مع إسرائيل

، و الصراع العراقي الكوييت و مطالبة العراق بضم الكويت سنة 1977اعتبار من عام 

.اخل.......1969

إصالح جامعة الدول العربية حالة اجلماهري العربية ، حبيث تراجع دور اجلماهري يف حماولة •

، ففي الوقت الذي أظهرت فيه جتاوبا وحسا كبريين أمام خمتلف 1967خاصة بعد هزمية 
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األحداث ونذكر منها على سبيل املثال تأييد اجلماهري لقرار تأميم قناة السويس عام 

، ونلمس هذا الرتاجع 1958، ودورها يف حتقيق الوحدة السورية املصرية عام 1956

ماهريي يف الدفع بعجلة الوحدة العربية وإصالح اجلامعة العربية من خالل تقلص اجل

التجاوب مع مجلة من األحداث اليت شهدا الساحة العربية ويؤكد هذا رد الفعل املتواضع 

، وعند وقوع انتفاضه 2006الذي أبدته اجلماهري العربية جتاه للعدوان اإلسرائيلي للبنان 

.2000رب من عام األقصى يف شهر سبتم

الركون إىل الظاهرة اإلقليمية على حساب االحتاد العريب، مبعىن االنتماء و الوالء يكون لدولة •

القطر هذا املصطلح الذي جاء يف أعقاب احنسار احلركة االستعمارية ومتتع الدولة العربية 

كان وليد مرحلة باستقالهلا وقيام دولة االستقالل على أنقاط التجزئة العربية، هذا كله

استعمارية طويلة، أعقبتها أنظمة عربية تؤمن بالدولة القطرية وبضرورة احملافظة على حدودها 

و االحنياز اإليديولوجي و الثقايف و السياسي هلا، أدى يف األخري إىل إلغاء كل فكرة تعزر 

.الدولهذهيدة أو احتاد عريب تذوب فيهحوجود دولة عربية و 

جامعة الدول العربية بوجود احتادات للدول العربية داخل اجلامعة استناد للمادة مساح ميثاق •

التاسعة من ميثاق اجلامعة العربية، و من بني هذه االحتادات الوحدة املصرية السورية 

و اجلدير بالذكر هنا أن 1981، ونشأة جملس التعاون لدول اخلليج العريب يف ماي 1958

ر التجانس اجلغرايف و السياسي مما أدى إىل استبعاد دول عربية  هذا االحتاد اشرتط معيا

كانت تود االنضمام إىل هذا احتاد كالعراق، ونشأة جملس التعاون العريب الذي ضم كل من 
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مصر والعراق و اليمن و األردن، كما أنشأ أيضا احتاد املغرب العريب الذي ضم دول مشال 

.إفريقيا باستثناء مصر

القواعد القانونية مليثاق جامعة الدول العربية، إن ميثاق اجلامعة مل يتم تعدليه منذ إنشاء مجود-2

ما، وهذا اجلمود اثر على عمل اجلامعة وقدرا على تسوية امن ستني عأكثر هذه املنظمة، أي  منذ 

ي  وذلك بناء اجلامعة وتأهيلها أصبح أكثر من ضرور ل أن عملية إصالحالنزاعات و يتضح لنا مما قي

على تطورات الوضع الدويل، و للوصول إىل هذا التطوير املنشود مليثاق اجلامعة، فان األمر حيتاج إىل 

قليدي، فبدون يتعلق مبفهوم السيادة التتضحيات كبرية وجسمية من قبل الدول العربية و خاصة فيما

العربية املشرتكة ومنح اجلامعة سيادا جوهريا وليس شكليا، وبدون تقدمي املصلحةتعديل امليثاق تعديال

.الوظيفية ، سيكون مآل اجلامعة الزوال ال حمالة 

إن إخفاقات اجلامعة العربية قد طغت على اجنازاا و عوامل القصور كانت واضحة املعامل -3

.وال تعرب عن اراد الدول األعضاء 

نص عليه امليثاق إحدى أهم العوائق اليت تواجه تعد قضية التصويت داخل اجلامعة حسب ما -4

.والوضع الراهنيتالءمنظام العمل داخل اجلامعة وبالتايل أحداث إصالح وفق ما 

إن انقسامات و الصراعات اليت شهدا دول اجلامعة، أثرت على نشاط اجلامعة العربية -5

.ضايا احلساسةمباشرة مما جعلها ال تتخذ قرارات صارمة وحامسة يف الق

.إن اإلصالح اإلداري و املايل مها إحدى التحديات املهمة اليت تفرض على اجلامعة العربية-6
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على الدول العربية إن تقوم بإصالحات داخلية  وتطور اقتصادياا، وان تقتدي بالتجارب 7-

.التكاملية الدولية سيما منها التجربة األوروبية

ال نه أيشري فقط إىل عدم جواز وليس حترمي االلتجاء إىل القوة يف فض املنازعات، كما إن امليثاق 8-

.الدول األعضاء يف اجلامعة بضرورة تسوية منازعام سلميايلزم 

قصر امليثاق الوساطة على جملس اجلامعة فقط دون باقي أجهزة اجلامعة أو أي دولة عربية حبيث 9-

.ن هذه الوساطة تعترب خارجة عن إطار اجلامعةإ الس فإذ قامت ا أطراف أخرى غري

إن الوساطة اليت يقوم ا الس ال تنصرف إىل كافة أشكال املنازعات بل قصرها امليثاق على -10

طائفة معينة مثل ، النزاع الذي يهدد بوقوع حرب بني دولة من دول اجلامعة ودول أخرى ، ويف هذا 

.جلامعة يف تسوية املنازعات النص تقليص شديد لدور ا

إن ما يتوصل إليه جملس اجلامعة من حل لنزاع ما بفضل جهود الوساطة املبذولة يف إطاره ليس -11

.طراف النزاع وإمنا ميكنهم رفضهأل

نه ليس يف استطاعة أية دولة أقره ميثاق اجلامعة هو نظام اختياري مبعىن أإن نظام التحكيم الذي -12

 نزاع مع دولة عربية أخرى أن ترغم األخرى على قبول التحكيم ، وإمنا يشرتط موافقة عربية طرف يف

.طريف النزاع 
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:التاليةتانقرتح التوصيلتجاوز هذه النقائص و لتخطي معضلة االيار 

ت التالية للمسامهة يف تدعيم عمل اتجاوز هذه النقائص و لتخطي معضلة االيار،  نقرتح التوصيل-

ركز حول ضرورة نعة الدول العربية ، وتفعيل دورها يف صون السيادة اإلقليمية للدول العربية ، و جام

يتالءماالرتقاء مبستوى عمل اجلامعة العربية ميثاقا وأمانة عامة وأجهزة ملواجهة التحديات املستقبلية مبا 

:أهم تلك التوصياتمع املتغريات الدولية واإلقليمية الراهنة ومن 

مني ضرورة تقنني وتطوير الوسائل السلمية لتسوية املنازعات، وتدعيم للدور السياسي لأل-1

العام، كما أن احلاجة أصبحت ملحة إلنشاء حمكمة عدل عربية تقوم بالتسوية السلمية 

.للمنازعات اليت ازدادت بني الدول العربية

ي العريب من خالل العمل جيب اإلشارة صراحة إىل ضمان وجود واستقرار األمن القوم-2

العسكري املشرتك، على أن يتوىل جملس الدفاع املشرتك إنشاء األجهزة العسكرية الالزمة، 

ن عدم أوتوقيع اجلزاءات بش،والشروع يف إجياد يف إقامة صناعة عسكرية عربية متكاملة

.التزام الدول بالتدابري األمنية اليت يتخذها جملس الدفاع املشرتك

جهة األزمات اإلقليمية بوسائل ذاتية بعيدا عن اللجوء إىل التحالفات الدولية اليت مل تؤد موا-3

سوى إىل زيادة التدخل األجنيب يف املنطقة العربية، و التكيف مع التحوالت الدولية 

واإلقليمية و التعامل معها بكل السبل شريطة لن ختدم مصلحة الدول العربية أوال وقبل كل 

.شيء

رورة تطوير نظام اجلزاءات على الدولة العضو املخالف لقواعد الشرعية، وذلك من أجل ض-4

.ضمان احرتام القرارات اليت تصدر عن اجلامعة ودعم مسرية العمل العريب املشرتك
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جيب عدم السماح بإنشاء أي احتادات للدول العربية داخل اجلامعة العربية ضمانا الستمرار -5

متاسكها حتت سقف تنظيم إقليمي واحدا، بعيدا كل أفكار يف ظاهرها الوحدة العربية و 

.الوحدة ويف باطنها تكوين لالنقسام و التشرذم، الشيء الذي أثبته الواقع

وتغليب املصلحة -دو خاصة مشكل احلد–ضرورة جتاوز الدول العربية لكل املسائل العالقة -6

.ريب على باقي املصاحل القطرية الضيقةالعليا للعرب يف الوحدة و األمن القومي الع

وإعطائها املزيد لعملها،ووضع آيات جديدة العربية،جيب احملافظة على بقاء جامعة الدول -7

من الدعم لتنفيذ القرارات اليت تتمخض عنها حىت ميكن أن يتحقق يف يوم من األيام أمل 

.الشعوب العربية يف حتقيق التعاون و التكامل و الوحدة

وإزالة ما شاا من شكوك بني بعض الدول العربية على النحو العربية،ضرورة تنقية األجواء -8

.الذي يوجد أساسا سليما للبناء فوقه

ضرورة احتواء املنازعات العربية وذلك بالعمل على إجياد آليات مشرتكة للحيلولة دون -9

لية حقيقية وفعالة عملها آإنشاء صراعات ، وبالعمل علىإىلتفجري النزاعات و حتويلها 

الوقائية من الصراعات قبل تطورها ، من خالل التحرك السريع ملواجهة املوافق قبل أن تتحول 

منع النزاع منذ البداية و يساعد يف األمر احرتام سيادة الدول األعضاء و أيإىل نزاعات، 

أيضا تسوية املنازعات بالطرق سالمة أراضيها، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ، و 

.السلمية

ضرورة تعديل امليثاق وإصالحه و إضافة هياكل ومؤسسات جديدة لدعم النظام العريب -10

.األمين
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ضرورة تغيري قاعدة للتصويت داخل اجلامعة العربية مبا خيدم مصاحلها وال يعطل تنفيذ -11

.القرارات اليت تصدرها

يت توجد فيها قواعد عسكرية أجنبية، بإاء التزاماا األمنية مع إلزام الدولة العربية ال-12

خمتلف الدول األجنبية خالل مدة حتددها القمة، تزامنا مع إنشاء جيش عريب مشرتك، 

.بذلك تلتزموتفعيل معاهدة الدفاع العريب املشرتك وجتميد عضوية أي دولة عربية ال

العربية تكون -الفصل يف النزاعات العربية ضرورة إنشاء حمكمة عدل عربية مهمتها -13

قراراا ملزمة و صارمة، وضرورة األسبقية يف نظر النزاعات العربية و إحالتها على اجلامعة 

لقوى اخلارجية للتدخل لالعربية على أا األقدر على تفهم ظروف املشكلة، وال تتيح فرصة 

.و استثمار النزاع حلساب مصاحلها 

ي جدا حماولة اإلسراع يف إنشاء عريب وقوات ردع عربية حتت مظلة اجلامعة من الضرور -14

فعالية خاصة يف جمال حل املنازعات بالعربية تعمل على متكني اجلامعة من أداء أدوارها  

.على غرار ما هو موجود يف احللف األطلسي ومبا يضمن أمن الدول الصغرية

لعربية باحرتامه حتت طائلة العقوبات لتحقيق ضرورة وضع جدول زمين ، تتقيد الدول ا-15

السوق العربية املشرتكة و العمل على حتقيق الوحدة االقتصادية العربية ، مع جتاوز كل 

وبناء نظام اقتصادي عريب جديد ،اخلالفات ، و العمل على التنسيق فيما بني الدول العربية

.وتقليل االعتماد على اآلخرين

ربية اإلسالمية وترقيتها، وحتصني اتمع العريب من حماولة االحنراف و عالالنهوض بالثقافة-16

.االحنالل و التقليد يف مواجهة الغزو الثقايف املمنهج ضد العرب 
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أثبتت قصورها يف تسوية العربية، اليتإعادة النظر يف املادة اخلامسة من ميثاق اجلامعة -17

.العربية-املنازعات العربية

ير منصب األمني العام إلشعار الدول بان اجلامعة بيت العرب بالواقع و ي تدينبغ-18

.واملمارسة و البد أن يستقيم عمل األمني العام مع توافق الدول األعضاء 

اعتماد على فكرة القاطرة اليت تتمحور حول البدء مبجموعة من الدول العربية تكون -19

.ألورويباجاهزة للتكامل بينها على غرار االحتاد 

مما سبق ميكن القول أن جامعة الدول العربية كانت والزالت و ستبقى يف املستقبل إذا وجدت إرادة 

صادقة من العرب شعوبا وحكومات، هي املنظمة اإلقليمية الوحيدة اليت تلم مشل اإلرادات العربية، كما 

.أا متثل رمز النظام اإلقليمي العريب 

بة التجارب اليت لقيت جناحا ، ميكن األخذ بتجربة االحتاد األورويب، الذي حتول ويف إطار مقار 

خالل فرتة وجيزة ومبا يشبه املعجزة إىل تكتل سياسي واقتصادي واجتماعي وثقايف فقد كان لدى 

رؤية واضحة عن اهلدف املنشود و هو إنشاء وحدة جان يونيهمهندسي الوحدة األوربية ويف طليعتهم 

الساسة خاصة يف فرنسا و كبرية، واستطاع هؤالء إقناع السياسيني يف دوهلم بأمهية ذلك حبيث تبىنأوربية

، مت 1951أملانيا مسؤولية حتقيقها و عملوا على تنفيذها فكانت اموعة األوروبية للفحم والصلب عام 

لتجارة البينية بني الدول اىبإنشاء اجلماعة األوربية و إلغاء الرسوم اجلمركية عل1957معاهدة روما 

، مت إلغاء 2002، وللعملة املوحدة اليورو اليت مت تداوهلا يف 1993األعضاء و السوق املوحدة سنة 

احلدود وإنشاء الربملان األوريب و املفوضية األوربية واملصرف املركزي األورويب ، كما حتولت عضوية 

هي بلجيكا و أملانيا -اإلشارة إليها يف التوصيات فكرة القاطرة، مت -دول تاموعة اليت بدأت س
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مين يف أوربا يضم يف أكرب جتمع سياسي واقتصادي و أالغربية، ولوكسمبورغ و فرنسا و ايطاليا وهولندا إىل 

.دولة 28عضويته 

ن هذا اهلدف احلضاري ال ميكن إريا بقدر ما هو قومي فاإن هدف الوحدة العربية إذا كان حض

تحقق إال بنفس الوسائل اليت تقوم عليها احلضارات احلديثة اليوم ، و أول هذه الوسائل هو توسيع أن ي

حجم اإلمكانيات البشرية و املادية فليس هناك تقدم بدون إمكانيات فيجب إذا تعقيل العمل الوحدوي  

وحدة مصلحة و عقيدة و ن توحدنا يتوقف على بروز الفئة القيادية ، اليت تلتزم بالإكما حيدث يف أوربا، 

.تستطيع على ضوء هذا االلتزام الفعال أن تدي إىل الصيغة اليت حتقق الوحدة و تصوا



228

:ـــــقمالحــــــال

.ميثـاق جامعـة الدول العربيـة*

.معاهدة الدفاع العريب املشرتك و التعاون االقتصادي و ملحقها العسكري*

.العريباألمنلس السلم و األساسيالنظام*

.العريبواألمنالسلممبجلساملتعلقةالعربيةالدولجامعةميثاقمواد*

.التعاون االقتصاديالعريب املشرتك والعريب يف معاهدة الدفاع األمنتعلقة مبجلس السلم و املواد امل*

.بروتوكــــــــــــــــــــــــــــــول اإلسكندرية*

.مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية*

.انضمام الدول األعضاء إىل اجلامعة العربيةتاريخ *
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:األولالملحق

ــــــــيثاق جامعـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــدول العربيـــــــــــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــ

و العالقات فيما بني الدول أجهزا،و اجلامعة،بأغراضتتعلق مادة،امليثاق من عشرين يتألف

نوع الواسع يف حتديد جماالت العمل و يتصف امليثاق بالشمولية و الت.الشؤونغري ذلك من األعضاء، و

مما نص عليه أقوى، وروابط أوثقالدول الراغبة يف بينها ، يف تعاون أمامالعريب املشرتك، و يفتح الباب 

.األغراضتعقد بينها من االتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه أنامليثاق ، 

األعضاءجلعل العالقات فيما بني الدول ، و ذلكاألعضاءوجيوز تعديل امليثاق مبوافقة ثلثي الدول 

حمكمة عدل عربية ، و لتنظيم العالقات بني اجلامعة و املنظمات الدولية اليت إلنشاءمنت ، و أو أوثق

معاهدة الدفاع :الدوليني ، و يردف امليثاق و يكمله وثيقتان رئيسيتان األمنتسعى لصون السلم و 

.1980نوفمرب (اق العمل االقتصادي القومي و ميث)1950ابريل(العريب املشرتك  (

ولكل دولة عربية .جامعة الدول العربية من الدول العربية املستقلة املوقعة على هذا امليثاقتتألف:1مادةال

قدمت طلبا بذلك يودع لدى األمانة االنضمام،فإذا رغبت يف اجلامعة،مستقلة احلق يف أن تنضم إىل

.لى الس يف أول اجتماع يعقد بعد تقدمي الطلبو يعرض عالدائمة،العامة 

و تنسيق خططهافيها،الغرض من اجلامعة توثيق الصالت بني الدول املشرتكة :2مادةال

البالد يف شؤونو النظر بصفة عامة سيادا،حتقيقا للتعاون فيما بينها و صيانة الستقالهلا و السياسية،

.العربية و مصاحلها
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يف أحواهلاحبسب نظم كل دولة منها و وثيقاتعاون الدول املشرتكة فيها تعاونا و أغراضهاكذلك من 

:اآلتيةالشؤون 

أمورالشؤون االقتصادية و املالية، و يدخل يف ذلك التبادل التجاري اجلمارك و العملة ، و )1(

.الزراعة و الصناعة

و املالحة، و الطريان،و قطر و الاحلديدية،و يدخل يف ذلك السكك املواصالت،شؤون )2(

.الربيدالربق، و

.شؤون الثقافة )3(

.، و تسليم ارمنياألحكام، و تنفيذ التأشرياتشؤون اجلنسية، و اجلوازات ،و )4(

.الشؤون االجتماعية)5(

.الشؤون الصحية)6(

، و يكون لكل منها صوت من ممثلي الدول املشرتكة يف اجلامعة يتألفيكون للجامعة جملس :3مادةال

وتكون مهمته القيام على حتقيق أغراض اجلامعة ، و مراعاة تنفيذ ما تربمه واحد مهما يكن عدد ممثليها 

ويدخل يف .يف املادة السابقة ، و يف غريها إليهاالدول املشرتكة فيها من اتفاقات يف الشؤون املشار 

هليئات الدولية اليت قد تنشأ يف املستقبل لكفالة األمن و مهمة الس كذلك، تقرير و سائل التعاون مع ا

.السالم ، و لتنظيم العالقات االقتصادية و االجتماعية
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اجلامعة،يف املادة الثانية جلنة خاصة متثل فيها الدول املشرتكة يف ملبينةاتؤلف لكل من الشؤون :4مادة ال

اغتها يف شكل مشروعات اتفاقات تعرض على و صيمداه،وتتوىل هذه اللجان وضع قواعد التعاون و 

.متهيدا لعرضها على الدول املذكورةفيها،الس للنظر 

األحوالو حيدد الس األخرى،ميثلون البالد العربية أعضاءيشرتك يف اللجان املتقدم ذكرها أنوجيوز

.التمثيلو قواعد املمثلني،أولئكاليت جيوز فيها اشرتاك 

نشب فإذااجلامعة،من دول أكثرأوالقوة لفض املنازعات بني دولتني إىلجيوز االلتجاء ال :5مادة ال

الس إىلو جلا املتنازعون أراضيها،سالمة أوا دسياأوبينهما خالف ال يتعلق باستقالل الدولة 

.ملزمالفض هذا اخلالف كان قراره عندئذ نافذا و 

.اليت وقع بينها اخلالف االشرتاك يف مداوالت الس و قراراتهو يف هذه احلالة ال يكون هلذه الدول 

ويتوسط الس يف اخلالف الذي  خيشى منه وقوع حرب بني دولة من دول اجلامعة و بني أية دولة 

أخرى من دول اجلامعة أو غريها، للتوفيق  بينهما وتصدر قرارات التحكيم و القرارات اخلاصة بالتوسط 

.اآلراء بأغلبية

قوعه فللدولة املعتدى و خشي أواجلامعة، أعضاءو قع اعتداء من دولة على دولة من إذا:6المادة 

و يقرر الس التدابري الالزمة لدفع .فوراتطلب دعوة الس لالنعقاد أنباالعتداء،املهددة أوعليها،

ال يدخل يف حساب جلامعة،افإذا كان االعتداء من إحدى دول باإلمجاع،و يصدر القرار االعتداء،هذا 

إذا و قع االعتداء حبيث جيعل حكومة الدولة املعتدى عليها عاجزة عن .املعتديةرأي الدولة اإلمجاع
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و إذا تعذر السابقة،أن يطلب انعقاده للغاية املبينة يف الفقرة فيه،فلممثل تلك الدولة بالس،االتصال 

.أن تطلب انعقادهدولة من أعضائهاحق ألياجلامعة،على املمثل االتصال مبجلس 

يقرره الس يكون ملزما جلميع الدول املشرتكة يف اجلامعة ، و ماباإلمجاعيقرره الس ما:7ادة امل

.األساسيةيكون ملزما ملن يقبله ، و يف احلالتني تنفذ قرارات الس يف كل دولة وفقا لنظمها باألكثرية

و األخرى،ل اجلامعة و الدول املشرتكة يف اجلامعة نظام احلكم القائم يف دحترتم كل دولة من:8مادةال

.تغيري ذلك النظام فيهاإىلو تتعهد بان ال تقوم بعمل يرمي الدول،تعتربه حقا من حقوق تلك 

، مما نص عليه هذا أقوى،و روابط أوثقلدول اجلامعة العربية  الراغبة فيما بينها يف تعاون :9مادة ال

و املعاهدات و االتفاقات اليت .األغراضتعقد بينها من االتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه أنامليثاق ، 

، ال تلزم و ال أخرىدولة أيةسبق أن عقدا ، أو اليت تعقدها فيما بعد ، دولة من دول اجلامعة مع 

.اآلخريناألعضاءتقيد 

مكان أيجيتمع يف أنو لس اجلامعة العربية،دول تكون القاهرة املقر الدائم جلامعة ال:10مادةال

.يعينهآخر

و سبتمرب،كل من شهري مارس و العام، يفعاديا مرتني يف اجلامعة انعقاداينعقد جملس :11مادةال

.اجلامعةذلك بناء على طلب دولتني من دول إىلينعقد بصفة غري عادية كلما دعت احلاجة 

و عدد كاف من مساعدين،أمناءعام و أمنيمن تتألفعامة دائمة انةأميكون للجامعة :12مادةال

مبوافقة العام،األمنيويعني العام،األمنياجلامعة،ثلثي دول بأكثريةو يعني جملس اجلامعة املوظفني،
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ألعمال ويضع جملس اجلامعة نظاما داخليا .املساعدين و املوظفني الرئيسيني يف اجلامعةاألمناءالس،

ويكون األمني العام يف درجة سفري ، و األمناء املساعدين يف درجة .املوظفنيالعامة و شؤون ألمانةا

.أمني عام للجامعة وزراء مفوضني، و يعني يف ملحق هلذا امليثاق أول

و يعرضه على الس للموافقة عليه قبل بدا كل سنة اجلامعة،العام مشروع ميزانية األمنييعد :13مادةال

يعبد النظر فيه عند أنو جيوز النفقات،وحيدد الس نصيب كل دولة من دول اجلامعة يف .اليةم

.االقتضاء

جلاا و موظفوها اللذين ينص عليهم يف النظام أعضاءجملس اجلامعة ، و أعضاءيتمتع :14مادة ال

كون مصونة حرمة املباين اليت وت.قيامهم بعملهم أثناءالداخلي ، باالمتيازات و باحلصانة الدبلوماسية 

.تشغلها هيئات اجلامعة

األمنيو بعد ذلك بدعوة من املصرية،بدعوة من رئيس احلكومة األوىلينعقد الس للمرة :15مادةال

.دول اجلامعة رئاسة الس يف كل انعقاد عاديممثلويتناوب العام، و

الختاذ الس اآلراءبأغلبيةا امليثاق ، يكتفي املنصوص عليها يف هذاألحوالفيما عدا :16مادة ال

:اآلتيةقرارات نافذة يف الشؤون 

üشؤون املوظفني.

ü إقرار ميزانية اجلامعة.

ü لس ، و اللجان ، و األمانة العامةوضع نظام داخلي لكل من ا.

ü تقرير فض ادوار االجتماع.
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االتفاقات املعاهدات والعامة نسخا من مجيع األمانة، تودع الدول املشرتكة يف اجلامعة :17مادة ال

.غريها أومن دول اجلامعة أخرىدولة أيةتعقدها مع أواليت عقدا 

الس عزمها على االنسحاب أبلغتتنسحب منها ، أندول اجلامعة إحدىرأتإذا:18مادة ال

تقوم بواجبات هذا امليثاق منفصلة عن اجلامعة و لس اجلامعة أن يعترب أية دولة ال .قبل تنفيذه بسنة 

.، و ذلك بقرار يصدره بإمجاع الدول عدا الدولة املشار إليها

و على اخلصوص جلعل الروابط بينها .جيوز مبوافقة ثلثي دول اجلامعة تعديل هذا امليثاق :19مادة ال

يئات الدولية اليت قد تنشا يف حمكمة عدل عربية و لتنظيم صالت اجلامعة باهلإلنشاءو أوثقمنت و أ

وال يبت يف التعديل إال يف دور االنعقاد التايل للدور الذي يقدم فيه .األمن والسالماملستقبل لكفالة 

.و للدولة اليت ال تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه ، دون التقيد بأحكام املادة السابقة .الطلب

املرعية يف كل من الدول األساسيةفقا للنظم و مالحقه ، يصدق على هذا امليثاق و:20مادة ال

العامة ، و يصبح امليثاق نافذا قبل من صدق عليه بعد األمانةاملتعاقدة ، و تودع وثائق التصديق لدى 

.دولأربعالعام وثائق التصديق من األمنيانقضاء مخسة عشر يوما من تاريخ استالم 

)1945مارس 22(ه 1364ربيع الثين سنة 8:يف القاهرة بتاريخ حرر هذا امليثاق باللغة العربية 

و تسلم صورة منها مطابقة لألصل لكل دولة من دول .العامة األمانةمن نسخة واحدة حتفظ يف 

.اجلامعة
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:الملحق الثاني 

معاهدة الدفاع العربي المشترك و التعاون االقتصادي و ملحقها العسكري

:إن حكومات 

ة صاحب اجلاللة ملك اململكة األردنية اهلامشيةحضر -

حضرة صاحب الفخامة رئيس اجلمهورية السورية -

حضرة صاحب اجلاللة  ملك اململكة العراقية -

حضرة صاحب اجلاللة ملك اململكة العربية السعودية -

حضرة صاحب الفخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية -

لكة املصرية حضرة صاحب اجلاللة ملك املم-

حضرة صاحب اجلاللة ملك اململكة التوكلية اليمنية -

رغبة منها يف تقوية و توثيق التعاون بني دول اجلامعة العربية حرصا على استقالهلا و حمافظة على تراثها 

املشرتك ، و استجابة لرغبة شعوا يف ضم الصفوف لتحقيق الدفاع املشرتك  عن كياا و صيانة األمن 

فقا ملبادئ ميثاق جامعة الدول العربية و ميثاق األمم املتحدة و ألهدافها و تعزيزا لالستقرار و السالم و

.و الطمأنينة و توفري أسباب الرفاهية و العمران يف بالدها 

:أمساؤهماآلتية املفوضنيأنابت عنهاقد اتفقت على عقد معاهدة هلذه الغاية و 
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عن اململكة اهلامشية-

ووزير جملس الوزراءحضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسي بك رئيس :السوريةاجلمهورية عن -

اخلارجية 

نوري السعيد رئيس جملس الوزراء الفخامة السيدحضرة صاحب :العراقيةعن اململكة -

اخلارجية حضرة صاحب املعايل الشيخ يوسف ياسني وزير الدولة ووزير :عن اململكة العربية السعودية -

بالنيابة 

حضرة صاحب الدولة رياض بك الصلح رئيس جملس الوزراء :اللبنانيةعن اجلمهورية -

و الوزراء،حضرة صاحب املقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس جملس :املصريةعن اململكة -

.حضرة صاحب املعايل الدكتور حممد صالح الدين بك وزير اخلارجية

حضرة صاحب السعادة السيد علي املؤيد  املندوب الدائم لدى الدول :توكلية اليمنية عن اململكة امل-

العربية 

قد الذين بعد تبادل وثائق التفويض اليت ختوهلم سلطة كاملة و اليت وجدت صحيحة و مستوفاة الشكل

:اتفقوا على ما يأيت

السالم و استقرارها و عزمها على فض تؤكد الدول املتعاقدة ، حرصا على دوام األمن و:المادة األولى

سواء يف عالقاا املتبادلة فيما بينها أو يف عالقاا مع الدول :مجيع منازعاا الدولية بالطرق السلمية 

.األخرى
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وتطبيقا ألحكام املادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية و املادة احلادية و :المادة الثانية

خيطر على الفور جملس اجلامعة و جملس األمن بوقوع االعتداء و ما .األمم املتحدة اخلمسني من ميثاق

.اختذ يف صدده من تدابري و  إجراءات

تتشاور الدول املتعاقدة فيما بينها ، بناء على طلب إحداها كلما هددت سالمة أراضي :المادة الثالثة

خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة خيشى أية واحدة منها أو استقالهلا أو أمنها ، و يف حالة 

خطرها ، تبادر الدول املتعاقدة على الفور إىل توحيد خططها و مساعيها يف اختاذ التدابري الوقائية و 

.الدفاعية اليت يقتضيها املوقف

اقدة فيما رغبة يف تنفيذ االلتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول املتع:المادة الرابعة

بينها لدعم مقوماا العسكرية و تعزيزها ، و تشرتك حبسب مواردها ، و حاجاا ، يف يئة و سائلها 

.الدفاعية اخلاصة و اجلماعية ملقاومة أي اعتداء مسلح

تؤلف جلنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول املتعاقدة لتنظيم :المادة الخامسة

و حتدد يف ملحق هذه املعاهدة اختصاصات هذه .ع املشرتك و يئة و سائله و أساليبه خطط الدفا 

اللجنة الدائمة مبا يف ذلك وضع التقارير الالزمة املتضمنة عناصر التعاون و االشرتاك املشار إليهما يف 

لس الدفاع املشرتك و ترفع اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل يف دائرة أعماهلا إىل جم.املادة الرابعة

.املنصوص عنه يف املادة التالية

يؤلف ، حتت إشراف جملس اجلامعة ، جملس للدفاع املشرتك خيتص جبميع الشؤون :المادة السادسة

، من املعاهدة و يستعني على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة 2،3،4،5:املتعلقة بتنفيذ أحكام املواد 
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ويتكون جملس الدفاع املشرتك املشار إليه من وزراء اخلارجية و الدفاع .ابقة املشار إليها يف املادة  الس

و ما يقرر الس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزما جلميع .الوطين للدول املتعاقدة أو من ينوبون عنهم 

.الدول املتعاقدة 

الطمأنينة و توفري الرفاهية استكماال ألغراض هذه املعاهدة و ما ترمي إليه من إشاعة :المادة السابعة

يف البالد العربية و رفع مستوى املعيشة فيها ، تتعاون الدول املتعاقدة على النهوض باقتصاديات بالدها 

و استثمار مرافقها الطبيعية و تسهيل تبادل منتجاا الوطنية ، و الزراعية و الصناعية ، و بوجه عام على 

إبرام  ما تقتضيه احلال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه تنظيم نشاطها االقتصادي و تنسيقه و

.األهداف 

أو من االقتصادية،جملس اقتصادي من وزراء الدول املتعاقدة املختصني بالشؤون أينش:المادة الثامنة

لكي يقرتح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيال بتحقيق األغراض املبينة يف الضرورة،ميثلوم عند 

و للمجلس املذكور أن يستعني يف أعماله بلجنة الشؤون االقتصادية و املالية املشار إليها .لسابقةااملادة 

.يف املادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية

.يعترب امللحق املرفق ذه املعاهدة  جزءا ال يتجزأ منها :المادة التاسعة

و بأن .املعاهدةهذه دويل يناقضن ال تعقد أي اتفاق تتعهد كل من الدول املتعاقدة با:العاشرةالمادة

.ال تسلك يف عالقاا الدولية مع الدول األخرى مسلكا يتناىف مع أغراض هذه املعاهدة
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حالة من بأيةس ميأنيقصد به أوهذه املعاهدة ما ميس أحكامليس يف :المادة الحادي عشر

األممفيها مبقتضى ميثاق اإلطرافاليت قد ترتتب للدول أو، احلقوق و االلتزامات املرتتبة ، األحوال

.الدويل األمنيف احملافظة على السالم و األمناملسؤوليات اليت يضطلع ا جملس أواملتحدة 

بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه دولة من الدول املتعاقدة ، أليةجيوز :المادة الثانية عشر

العامة جلامعة الدول األمانةإىلانسحاا  إعالنتنسحب منها يف اية سنة من تاريخ أناملعاهدة ، 

.األخرىإىل الدول املتعاقدة وتتوىل األمانة العامة إبالغ هذا اإلعالن.العربية

الدستورية املرعية يف كل من الدول علألوضا يصدق على هذه املعاهدة وفقا :عشرالمادة الثالثة 

و تصبح املعاهدة نافذة قبل .العامة جلامعة الدول العربية األمانةو تودع وثائق التصديق لدى .املتعاقدة

دول أربعالعامة وثائق تصديق األمانةتاريخ استالم يومان منمن صدق عليها بعد انقضاء مخسة عشر 

.األقلعلى 

ابريل 13املوافق ل 1369مجادى الثاين 25:للغة العربية يف القاهرة بتاريخ  حررت هذه املعاهدة با

العامة جلامعة الدول العربية  و تسلم صورة منها مطابقة األمانةمن نسخة واحدة حتفظ يف 1950

.لكل دولة من الدول املتعاقدة لألصل
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:الملحق العسكري

صوص عليها يف املادة اخلامسة من معاهدة الدفاع نة املختتص اللجنة العسكرية الدائم:األولالبند 

:اآلتيةباألموراملشرتك و التعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربية 

يقع أناعتداء مسلح ميكن أيأواملتوقعة األخطاراخلطط العسكرية ملواجهة مجيع إعداد-أ

هذه اخلطط على إعدادو تستند يف على قواا أومن الدول املتعاقدة أكثرأوعلى دولة 

.اليت يقررها جملس الدفاع املشرتكاألسس

لقوات كل منها حسبما األدىنتقدمي املقرتحات لتنظيم قوات الدول املتعاقدة و لتعيني احلد -ب

.كل دولة إمكانياتاحلربية و تساعد عليه املقتضياتمتليه 

غريهااملتعاقدة الطبيعية و الصناعية و الزراعية و الستثمار موارد الدولتقدمي املقرتحات-ج

.وتنسيقها لصاحل اهود احلريب و الدفاع املشرتك

املشرتكة بني قوات   املناوراتتنظيم تبادل البعثات التدريبية و يئة اخلطط للتمارين و -ه

صد اقرتاح ما يلزم لتحسني  الدول املتعاقدة  و حضور هذه التمارين و املناورات ودراسة نتائجها بق

.درجةأعلىإىلو سائل  التعاون يف امليدان بني هذه القوات و البلوغ بكفايتها 

احلربية و مقدرة إمكانيااالالزمة عن موارد الدول املتعاقدة و اإلحصائياتاملعلومات و إعداد-و

.قواا يف اهود احلريب املشرتك 
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أنكل من الدول املتعاقدة إىليطلب أناليت ميكناملختلفة حبث التسهيالت و املساعدات-ز

هذه ألحكامتنفيذا أراضيهاالعاملة يف األخرىجيوش الدول املتعاقدة إىلتقدمها وقت احلرب 

.املعاهدة

أعضائهامؤقتة من بني أوجيوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل جلان فرعية دائمة :البند الثاني

يف باألخصائينيتستعني أنمن املوضوعات الداخلة يف نطاق اختصاصاا و هلا موضوعأيلبحث 

.فيه برأيهمأوموضوع من هذه املوضوعات ترى ضرورة االستعانة خبربام أي

جملس إىلأعماهلاها و ثترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة حبو :البند الثالث

تقارير سنوية ما إليهص عليه يف املادة السادسة من هذه املعاهدة كما ترفع الدفاع املشرتك املنصو 

.األعمالخالل العام من هذه البحوث و أجنزته

تعقد اجتماعاا يف أنتكون القاهرة مقرا للجنة العسكرية الدائمة و للجنة مع ذلك :البند الرابع

ملدة عامني و ميكن جتديد انتخابه و عضائهاأتعينه و تنتخب اللجنة رئيسها من بني آخرمكان أي

ومن املتفق عليه أن .من الضباط القادة من الضباط العظاماألصليكون على أنيشرتط يف الرئيس 

.إلحدى الدول املتعاقدةيكون مجيع أعضاء هذه اللجنة من ذوي اجلنسية األصلية

يف امليدان من حق الدولة اليت تكون تكون القيادة العامة جلميع القوات العاملة:البند الخامس

مت اختيار  إذاإالاألخرىو عدة من كل قوات الدول أعداداأكثرقواا املشرتكة يف العمليات 

.الدول املتعاقدةأراءبإمجاعآخرالقائد العام على وجه 

.مشرتكةأركانالعمليات احلربية هيئة إدارةويعاون القائد  العام يف 
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:الملحق الثالث

النظام األساسي لمجلس السلم و األمن العربي

كافة خالل اجللسة اخلتامية لس جامعة الدول األعضاءمت التوقيع على هذا النظام من قبل الدول 

.29/03/2006:بتاريخباخلرطوم )18:(عربية على مستوى القمة يف الدورة العادية رقمال

:يف هذا النظام الدالالت الواردة قرب كل منها اآلتيةتكون للمسميات :األولىالمادة 

.ميثاق جامعة الدول العربية:الميثاق

.جامعة الدول العربية :الجامعة

.ل العربيةجملس جامعة الدو :مجلس الجامعة

.العريب جلامعة الدول العربيةاألمنجملس السلم و بإنشاءاخلاص األساسيالنظام :األساسيالنظام

.العربيةالعريب جلامعة الدول األمنجملس السلم و :المجلــــــــــــــس

.العربيةيف جامعة الدول األعضاءالدول :األعضاءالدول 

.العربيةة الدول العام جلامعاألمني:العاماألمين

.العربيةالعامة جلامعة الدول األمانة:األمانة العامة

آليةو حيل حمل اجلامعة،جملس إشرافالعريب حتت األمنينشا جملس السلم و :المادة الثانية

.تسويتهاو إداراجامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات و 
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:إىليهدف الس :المادة الثالثة

و تسويتها يف حال إدارابني الدول العربية ، و أتنشأنوقاية من النزاعات اليت ميكن ال-أ

.وقوعها

القومي األمنجملس اجلامعة بشان التطورات اليت متس إىلمتابعة و دراسة و تقدمي توصيات -ب

.العريب

:المادة الرابعة

ى وزراء اخلارجية على النحو التايلعلى مستو األعضاءيتكون الس من مخسة ممثلني للدول -ا

.الوزاريالدولة اليت تباشر رئاسة جملس اجلامعة على املستوى -1

.الدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتني السابقتني لس اجلامعة على املستوى الوزاري-2

ملستوىارئاسة الدورتني الالحقتني لس اجلامعة على إليهماالدولتان اللتان ستؤول -3

.الوزاري

الس وزير خارجية الدولة اليت تباشر رئاسة الدورة العادية لس اجلامعة على املستوى يرأس-ب

.الوزاري

و جيوز له عقد اجتماعاته على مستوى اخلارجية،يعقد الس اجتماعاته على مستوى وزراء -ج

.املندوبني

.العام يف اجتماعات الساألمنييشارك -د
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.ما دعت الضرورة لذلكإذامن يراه مناسبا حلضور اجتماعاته أو اخلرباء أواألجهزةمجلس دعوة لل-ه

:المادة الخامسة

:التالية اإلجراءاتيف النزاع تتبع أطرافا، أكثرأوأعضائهاحد أوكان رئيس الس إذا-1

.الس ليرتأسرئيس الدورة الالحقة إىلتوكل رئاسة الس 

للدورتني الالحقةرؤساء الدورات أويف النزاع بعضوية رئيس األطرافاألعضاءأوقص العضو يعوض ن

.احلاليةالالحقتني املمثلتني يف الس يف دورته 

كما جيوز نظرها،لعرض وجهة الس،يتم دعوة كل دولة طرف يف النزاع حلضور اجتماعات -1

مهامه و ذلك حسب أداءساعدته على ملاألعضاءمن الدول بأييستعني أنللمجلس 

.حالةمقتضيات كل 

أواجلامعة،تسبق اجتماعات جملس الوزاري،يعقد الس اجتماعاته مرتني يف السنة على املستوى -2

من رئيس أواجلامعة،يف األعضاءالدول إحدىمن ذلك، بطلبإىلكلما اقتضت احلاجة 

.العاماألمنيمن أوالس،

:ةالمادة السادس

و سالمة األعضاءملبادئ احرتام سيادة مجيع الدول العربية وطبقا مليثاق جامعة الدول يتوىل الس

:التالية، املهام أراضيها

.العريباألمناسرتاتيجيات احلفاظ على السلم و إعداد-1
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أيإزاءناسبة املادة السادسة من امليثاق، يقرتح الس التدابري اجلماعية املأحكاممع مراعاة -2

.أخرىعلى دولة عربية بالتهديد باالعتداءأواعتداء على دولة عربية باالعتداء 

املبكر، و بذل اإلنذارمن خالل تطوير نظام تعزيز القدرات العربية يف جمال العمل الوقائي-3

أسبابزالةإو األجواء،لتنقية التوفيق،و املصاحلة،املساعي الدبلوماسية مبا فيها الوساطة و 

.مستقبليةنزاعات أيالتوتر ملنع 

.اإلرهابتعزيز التعاون يف مواجهة التهديدات و املخاطر العابرة للحدود ، كاجلرمية املنظمة و -4

.النزاعات للحيلولة دون جتددها بعدعمار يف فرتة ماإإعادةالسالم و إلحاللدعم اجلهود -5

.ة عندما تستدعي احلاجة ذلكقوة حفظ سالم عربيإنشاءاقرتاح -6

.النزاعاتو األزماتالكوارث و آثارإزالةو املشاركة يف اإلنساين،تيسري جهود العمل -7

و االستقرار يف العامل األمنلتعزيز السالم و اإلقليميةالدولية و املنظماتالتنسيق و التعاون مع -8

.أخرىلة دولة عربية و دو أيو تسوية النزاعات بني العريب،

يطلب من أنبإيقافهتوصياته بالتدابري الكفيلة إىلباإلضافةجيوز للمجلس يف حال تفاقم النزاع -9

.بشأنهجملس اجلامعة عقد دورة استثنائية الختاذ القرارات الالزمة 

يرفع الس إىل جملس اجلامعة يف أول دورة النعقاده أو يف اجتماعه االستثنائي حسب -10

، تقريرا يتضمن توصياته و اقرتاحاته حول حتديد التدابري الالزمة حلفظ السلم و األمن األحوال 

العريب و الفصل بني األطراف املتنازعة ، و جممل القضايا املطروحة ، و نتائج املفاوضات و املساعي 

.احلميدة و الوساطة و التوفيق اليت أجراها بني األطراف املتنازعة
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:المادة السابعة

:التالية األجهزةون للمجلس يك

:المعلوماتبنك -أ

العامة، جلمع املعلومات اليت باألمانةاملوارد القائمة إطاربنك للمعلومات يف إنشاءالعام األمنييتوىل

و الدولية قصد متكني الس من تقومي اإلقليميةو املنظمات و اهليئات األعضاءالدول تزوده ا

.األكملعلى الوجه مبهامهو القياماألوضاع

:المبكراإلنذارظامن-ب

باألمانةاملبكر، باالستعانة بفريق من اخلرباء املختصني العاملني اإلنذارنظام إعدادالعام األمنييتوىل 

النزاعات ،وإىل، ورصد العوامل املؤدية بأولأوالالعامة ، مبا يكفل حتليل املعطيات و املعلومات املتوافرة 

اختاذ ما الس ، مشفوعة بتقومي شامل الحتماالت النزاعات ،بغية إىلأساسهاتقدمي تقارير على 

.يستلزمه الوضع التقائها

:هيئة الحكماء-ج

يشكل الس هيئة للحكماء تضم شخصيات عربية بارزة ،تتمتع بالتقدير و االحرتام و خيتار رئيس 

املساعي احلميدة بني أوالتوفيق أواهليئة من يكلف مبهام الوساطة أعضاءالعام من بني األمنيالس و 

.حيدد النظام الداخلي طريقة اختيار هيئة احلكماءأناملتنازعة ، على اإلطرافأوالطرفني 
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هذه أعضاءبعض أوتكليف احد العام،األمنيالس بالتنسيق مع االقتضاء، لرئيسعند ميكن،كما

و تقوميها و تقدمي األوضاعملعاينة املعنية ومبوافقتها،بطلب من الدولة النزاع،مناطق إىلاهليئة بالتوجه 

األحوالاقرتاحات و توصيات تسهل عمل الس يف كل 

:المادة الثامنة

و املواضيع بشأاحيدد جملس اجلامعة املواضيع الذي خيول فيها الس باختاذ قرارات -أ

.إلقرارهاجملس اجلامعة إىلالس توصيات ترفع اليت يتخذ فيها األخرى

يف مناطق التوتر، و األمنالالزمة الستتباب اإلجراءاتلس اجلامعة تكليف الس اختاذ -ب

.عسكريني ملناطق النزاعات يف مهمات حمددةأوبعثات مراقبني مدنيني إيفادمنها 

:المادة التاسعة

عمله ، و تشكيل هيئاته ، يصدر به قرار من جملس اجلامعة إجراءاتم يضع الس نظاما داخليا لتنظي

.التصويت املنصوص عليها يف امليثاق آلليةعلى املستوى الوزاري ، و يتخذ الس توصياته وفقا 

:المادة العاشرة

التوصيات بتنفيذ الكفيلةالس باختاذ التدابري و املبادرات الالزمة بإشرافالعام األمنييقوم -أ

.و تسويتها إداراو الوقاية من النزاعاتإىلالصادرة عن الس و الرامية 

.العامةاألمانةميول الس من ميزانية -ب
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:المادة الحادية عشرة 

.الفنية للمجلسأعمال األمانةالعامة األمانةتتوىل 

:المادة الثانية عشرة 

لألممالعام األمنيبإبالغجملس اجلامعة على املستوى الوزاري العام بناء على تكليف مناألمنييقوم 

.إجراءاتاملتحدة مبا يتخذ الس من األمن باألمماملتحدة ، ورئيس جملس 

:المادة الثالثة عشرة 

عليه للتصديقاألعضاءمبجرد اعتماده و يعرض على الدول األساسييفتح باب التوقيع على هذا النظام 

.الدستوريةألنظمتهاوفقا إليهاالنضمامأو

:المادة الرابعة عشرة 

سريان هذا التعديل بعد شهر من اكتمال يبدأو األطرافجيوز تعديل هذا النظام مبوافقة ثلثي الدول 

.األطرافوثائق التصديق عليه من ثلث الدول إيداع

:المادة الخامسة عشرة 

األمانةوثائق تصديق سبع دول لدى إيداعوما من تاريخ نفاذ هذا النظام بعد انقضاء مخسة عشر ييبدأ

.انضمامهاأوتصديقها وثيقةو إيداعبعد شهر من تاريخ األخرىو يسري بشان الدول العامة،
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:الملحق الرابع 

مواد ميثاق جامعة الدول العربية المتعلقة بمجلس السلم و األمن العربي

:5المادة 

بينهمانشباجلامعة،فإذادولمنأكثرأودولتنيبنياملنازعاتلفضةالقو إىلااللتجاءجيوزال

هذالفضالسإىلوجلأ املتنازعونأراضيها،سالمةأوسياداأوالدولةباستقالليتعلقالخالف

.وملزًمانافًذاعندئذقرارهكاناخلالف،

ويتوسط.الس وقراراتهمداوالتيفاكاالشرت اخلالفبينهاوقعاليتللدوليكونالاحلالةهذهوىف

دولمنأخرىدولةأيةوبنياجلامعة،من دولدولةبنيحربوقوعمنهخيشىالذياخلالفيفالس

.بينهماللتوفيقغريها،أواجلامعة

.اآلراءبأغلبيةبالتوسطاخلاصةوالقراراتالتحكيمقراراتوتصدر

:6المادة 

أوعليها،فللدولة املعتدىوقوعهخشيأواجلامعة،أعضاءمندولةعلىولةدمناعتداءوقعإذا

.فورًالالنعقادالسدعوةتطلبأن،باالعتداءاملهددة

إحدىمنكان االعتداءفإذاباإلمجاع،القرارويصدراالعتداء،هذالدفعالالزمةالتدابريالسويقرر

.املعتديةالدولةرأىمجاعاإلحسابيفيدخلالاجلامعة،دول

تلكفلممثلاالتصال بالس،عنعاجزةعليهااملعتدىالدولةحكومةجيعلحبيثاالعتداءوقعإذا

.السابقةالفقرةيفاملبينةللغايةانعقادهيطلبأنفيه،الدولة

.عقادهانأن تطلبأعضائهامندولةأليحقاجلامعة،مبجلساالتصالاملمثلعلىتعذروإذا
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:8المادة 

حًقاوتعتربهاجلامعة األخرى،دوليفالقائماحلكمنظاماجلامعةيفاملشرتكةالدولمندولةكلحترتم

.فيهاالنظامذلكإىل تغيرييرمىبعملتقومالبأنوتتعهدالدول،تلكحقوقمن
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:الملحق الخامس

والتعاونالمشتركالعربيالدفاعفي معاهدةالعربيواألمنالسلمبمجلسالمتعلقةالمواد

االقتصادي

:األولىالمادة

منازعاامجيععلى فضوعزمهاواستقرارمهاوالسالماألمندوامعلىحرصااملتعاقدة،الدولتؤكد

.رىاألخالدولمععالقاايفأوفيما بينهمااملتبادلةعالقاايفسواء:السلميةبالطرقالدولية

:الثانيةالمادة

األممميثاقمناحلادية واخلمسنيواملادةالعربيةالدولجامعةميثاقمنالسادسةاملادةألحكاموتطبيقا

تدابريمنصددهيفاختذومااالعتداءبوقوعوجملس األمناجلامعةجملسالفورعلىخيطر.املتحدة

.وإجراءات

:الثالثةالمادة

منهاواحدةأراضى أيةسالمةهددتكلماإحداهاطلبعلىبناءبينها،فيمادةاملتعاقالدولتتشاور

تبادرخطرها،خيشىمفاجئةحالة دوليةقيامأوداهمحربخطرحالةوىف.أمنهاأواستقالهلاأو

تضيهايقاليتوالدفاعيةالوقائيةالتدابرياختاذيفخططها ومساعيهاتوحيدإىلالفورعلىاملتعاقدةالدول

.املوقف
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:الملحق السادس

اإلسكندريةبروتوكــــــــــــــــــــــــــــــول 

:وهم أعضاؤهاالعريب العام و على هذا رؤساء الوفود العربية يف اللجنة التحضريية للمؤمتراملوقعون

التحضرييةرئيس اللجنة 

مصر ووزير خارجيتها و رئيس ءاملقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس جملس وزراأصحابحضرة 

.املصريالوفد

الوفد السوري

.حضرة صاحب الدولة السيد سعد اهللا اجلابري رئيس جملس وزراء سوريا ورئيس الوفد السوري

.حضرة صاحب الدولة مجيل مردم بك وزير اخلارجية

.سعادة الدكتور جنيب االرمنازي أمني السر العام لرياسة اجلمهورية

.اذ صربي العسلي نائب دمشقسعادة األست

الوفد  األردين

حضرة صاحب الدولة توفيق أبو اهلدى باشا رئيس جملس وزراء شرق األردن ووزير خارجيته ورئيس الوفد 

.األردين

.سعادة سليمان سكر بك سكرتري مايل وزارة اخلارجية 

الوفد العراقي

.ء العراق ورئيس الوفد العراقيحضرة صاحب الدولة السيد محدي الباجه جي رئيس جملس وزرا

.حضرة صاحب املعايل السيد راشد العمري وزير اخلارجية
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.نوري السعيد رئيس جملس وزراء العراق سابقاحضرة صاحب الدولة السيد 

.مبصروزير العراق املفوضحضرة صاحب السعادة السيد حتسني العسكري

الوفد اللبناين

.رئيس جملس وزراء لبنان ورئيس الوفد اللبناينبك حضرة صاحب الدولة  رياض الصلح

.حضرة صاحب املعايل سليم تقال بك وزير اخلارجية

.سعادة السيد موسى مبارك مدير غرفة حضرة صاحب الفخامة رئيس اجلمهورية 

الوفد املصري

.حضرة صاحب املعايل امحد جنيب اهلاليل باشا وزير املعارف العمومية

.د صربي أبو علم  باشا وزير العدلحممحضرة صاحب املعايل

.حضرة صاحب العزة حممد صالح  الدين بك وكيل وزارة اخلارجية

و الروابط العديدة اليت تربط بني البالد العربية مجعاء ، و حرصا على توطيد هذه إثباتا للصالت الوثيقة 

ح أحواهلا و تامني مستقبلها الروابط و تدعيمها و توجيهها إىل ما فيه خري البالد العربية قاطبة وصال

.وحتقيق أمانيها و أماهلا ، و استجابة للرأي العريب العام يف مجيع األقطار العربية 

)1944سبتمرب سنة 25(املوافق ل 1363شوال سنة 8قد اجتمعوا باإلسكندرية بني يوم االثنني 

هيئة جلنة حتضريية للمؤمتر يف )1944اكتوبر سنة 7(املوافق1363شوال سنة 20ويوم السبت  

:يأيتالعريب العام ومت االتفاق بينهم على ما 
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جامعة الدول العربية:أوال

.من الدول العربية املستقلة اليت تقبل االنضمام إليها ''جامعة الدول العربية ''تؤلف

الدول املشرتكة يف متثل فيه ''جملس جامعة الدول العربية ''ويكون هلذه اجلامعة جملس يسمى

.على قدم املساواة''اجلامعة''

تنفيذ ما تربمه هذه الدول فيما بينها من االتفاقات وعقد اجتماعات دورية وتكون مهمته مراعاة 

لتوثيق الصالت بينها وتنسيق خططها السياسية حتقيقا للتعاون بينها وصيانة الستقالهلا وسيادا من كل 

.كنة و للنظر بصفة عامة يف شؤون البالد العربية و مصاحلها اعتداء بالوسائل املم

اليت يقع فيها خالف بني األحوالو تكون قرارات هذا الس ملزمة ملن يقبلها فيما عدا 

األحواللفض هذا اخلالف ، ففي هذه ''الس''إىلاجلامعة ، و يلجا فيه الطرفانأعضاءدولتني من 

.نافذة ملزمة''جملس اجلامعة ''قراراتتكون 

االلتجاء إىل القوة لفض النزاعات بني دولتني من دول اجلامعة ، و لكل وال جيوز على كل حال 

دولة أن تعقد مع دولة أخرى من دول اجلامعة أو غريها اتفاقات خاصة ال تتعارض مع نصوص هذه 

.األحكام أو روحها

، دولة منها أيةأوسياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية إتباعحال أيوال جيوز يف 

و يتوسط الس يف اخلالف الذي خيشى منه وقوع حرب بني دولة من دول اجلامعة وبني أية دولة أخرى 

.من دول اجلامعة أو غريها للتوفيق بينهما

ولة من دول  اجلامعة وبني أية ويتوسط الس يف اخلالف الذي خيشى منه وقوع حرب بني د

.دولة أخرى من دول اجلامعة أو غريها للتوفيق بينهما 

:التعاون في الشؤون االقتصادية و الثقافية و االجتماعية و غيرها:ثانيا

:تتعاون الدول العربية املمثلة يف اللجنة تعاونا و وثيقا يف الشؤون اآلتية -1
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ا يف ذلك التبادل التجاري و اجلمارك و العملة و أمور الزراعة و الشؤون االقتصادية و املالية مب-

.الصناعة

شؤون املواصالت مبا يف ذلك السكك احلديدية و الطرق و الطريان و املالحة و الربق و -

.الربيد

.شؤون الثقافة -

.ىل ذلكشؤون اجلنسية و اجلوازات و التأشريات و تنفيذ األحكام و تسليم ارمني و ما إ-

.الشؤون االجتماعية -

.الشؤون الصحية -

تؤلف جلنة فرعية من اخلرباء لكل طائفة من هذه الشؤون متثل فيها احلكومات املشرتكة يف -2

اللجنة التحضريية و تكون مهمتها إعداد ومشروع قواعد التعاون يف الشؤون املذكورة و مداه 

.و أداته 

رير تكون مهمتها مراقبة عمل اللجان الفرعية األخرى  و تنسيق للتنسيق و التحتؤلف جلنة-3

ما يتم من أعماهلا أوال  فأول و صياغته يف شكل مشروعات اتفاقات و عرضه  على 

.احلكومات املختلفة 

عندما تنتهي مجيع اللجان الفرعية من أعماهلا جتتمع اللجنة التحضريية لتعرض عليها نتائج -4

.هيدا لعقد املؤمتر العريب العام حبث هذه اللجان مت

:تدعيم هذه الروابط في المستقبل :ثالثا 

مع االغتباط ذه اخلطوة املباركة ترجوا اللجنة أن توفق البالد العربية يف املستقبل إىل تدعيمها خبطوات 

عربية بروابط أخرى و خباصة إذا أسفرت األوضاع العاملية بعد احلرب القائمة عن نظم تربط بني الدول ال

.امنت و أوثق



256

:قرار خاص بلبنان:رابعا

تؤيد الدول العربية املمثلة يف اللجنة التحضريية جمتمعة احرتامها الستقالل لبنان و سيادته حبدوده 

احلاضرة و هو ما سبق حلكومات هذه الدول أن اعرتفت به بعد أن انتهج سياسة استقاللية أعلنتها 

أكتوبر سنة 07زاري الذي نالت عليه موافقة الس النيايب اللبناين باإلمجاع يف حكومته يف بياا الو 

1943.

:قرار خاص بفلسطين :خامسا 

حقوق العرب ال ميكن املساس ا من أنالبالد العربية و أركانفلسطني ركن مهم من أنترى اللجنة 

.بالسلم و االستقرار يف العامل العريب إضرارغري 
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:الملحق السابع

مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية

(أو)..أعضاء جامعة الدول العربية (إن  ملوك و رؤساء الدول العربية األعضاء يف جامعة الدول ..

.العربية  (

.إميانا منهم بوحدة األمة العربية -

.رة احلفاظ على هذه القيم و هذا الرتاث بضرو إمياناو استلهاما من قيم الدول العربية و تراثها و -

.يف الوطن العريب اإلنساناالجتماعية و ضمان حقوق العدالةو تصميما منهم على حتقيق -

و حرص ا منهم على توجيه الثروات و املوارد العربية حنو التنمية و التحرر و التكامل االقتصادي يف -

.يب العر اإلنسانالوطن العريب من اجل رفاهية 

.القومي العريب و مكافحة قوى الصهيونية و االستعمارلألمنو ضمانا -

دوره يف وألمهيةالبشرية و املادية إمكاناتهمنهم لواقع الوطن العريب و تعزيزا ملكانته احلضرية و إدراكاو -

. على العدلالدوليني القائمنياألمنو يف احلفاظ على السلم و اإلنسانيةيف تقدم احلضارة اإلسهام

وتأكيدا منهم على ضرورة تطوير جامعة الدول العربية لتنكون أداة فعالة يف الجناز األهداف السامية -

.هلذا امليثاق و خاصة حتقيق الوحدة العربية

:منه ليكون كما يلي 19اتفقوا على تعديل ميثاق جامعة الدول العربية وفق أحكام املادة 

اجلمهورية –اجلمهورية التونسية :وزراء خارجية كل من نة وزارية مؤلفة من تتوىل جلأن-1

–اجلمهورية العربية السورية –اململكة العربية السعودية –اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

املتصلة به و األنظمةدراسة مشروع تعديل امليثاق و –اململكة املغربية -اجلمهورية العراقية

حملكمة العدل العربية و النظم الداخلية ملؤمتر القمة و لس وزراء األساسيالنظام :هي 
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لألحكاماملالئمة الصيغ التوفيقية إجياداخلارجية و للمجلس االقتصادي و االجتماعي و 

.اليت تتطلب ذلك

مؤمتر القمة الثالث عشر للبتإىلإليهااملشار األنظمةترفع مشاريع تعديل امليثاق و أن-2

.فيها

–ملؤمتر القمة العاشر ''سابعا''حياط مؤمت القمة يف دورته العادية املقبلة متاشيا مع القرار أن-3

وفق ما اقره جملس مبا مت اختاذه من إجراءات عملية لتنفيذ األنظمة اخلاصة باألمانة العامة 

.باحملمدية املستأنفةوزراء اخلارجية التمهيدي يف دورته 

الفصل األول 

األهداف و المبادئ

:المادة األولى

:دف جامعة الدول العربية إىل 

:حتقيق الوحدة ، و هي تعمل يف سبيل ذلك على باألمة العربية حنو ما يؤدي إىل السري -1

توثيق الروابط بني الدول العربية و حتقيق التكامل بينها يف مجيع ااالت يف إطار املصلحة -أ

.املشرتكة 

مان األمن القومي العريب و اعتبار كل عدوان على إحدى الدول العربية عدوانا عليها ض-ب

مجيعا 

تعزيز سيادة الدول العربية على ثرواا و استثمار مواردها الطبيعية و املالية و توجيه طاقاا -ت

ية العربية البشرية ضمن ختطيط عريب متكامل بغية بناء القدرة الذاتية العربية و حتقيق التنم

.الشاملة و محاية البيئة يف الوطن العريب 

.التعريف بالقيم احلضرية لألمة العربية و إحياء الرتاث العريب و اإلسالمي و احملافظة عليه -ث

تعزيز العمل العريب املشرتك و حتقيق التنسيق و التكامل بني املنظمات و االس العربية وفق -ج

.لس اجلامعة املختص اخلطط اليت يقرها جم
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بأشكاهلايف الوطن العريب و حقوقه اإلنسانالعربية سالمةتضمن الدول أنالسهر على -2

لتحقيق جمتمع عريب يقوم على الدميقراطية و األساسيةكافة و متكينه من ممارسة حرياته 

.االجتماعيةاملساواة و العدالة 

حمتلة و مكافحة االستعمار بشىت صوره و العمل على حترير فلسطني و أية ارض عربية -3

.أشكاله و التصدي للعدوان 

.مكافحة الصهيونية و العنصرية و التمييز العنصري بأشكاله كافة -4

دعم السلم و األمن الدوليني و العمل على إقامة نظام دويل جديد يبىن على احلرية و العدل -5

.عدم االحنيازو املساواة وفق مبادئ األمم املتحدة و مبادئ

توثيق التعاون مع املنظمات الدولية و العمل على اختاذ مواقف عربية موحدة من القضايا -6

.العربية و الدولية يف احملافل العاملية 

:السادسةالمادة 

و تودع وثائق التصديق املتعاقدة،يصدق على هذا الربتوكول وفقا للنظم األساسية يف كل من الدول 

بعد انقضاء مخسة عشر يوما من تاريخ تسلم بأحكامهالعامة جلامعة الدول العربية و يعمل ةاألمانلدى 

.دولأربعالعامة لوثائق تصديق األمانة

من 1959مارس سنة 26املوافق ل 1378رمضان سنة 17عمل هذا الربوتوكول بالقاهرة بتاريخ 

الدول العربية و تسلم صورة طبق األصل لكل دولة أصل واحد باللغة العربية حيفظ باألمانة العامة جلامعة

.من الدول املتعاقدة

و إثباتا ملا تقدم وقع املندوبون املفوضون املبينة أمساؤهم بعد هذا الربوتوكول نيابة عن حكومام و 

:بامسها
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:عن حكومات 

.اهلامشيةاألردنيةاململكة 

سعد مجعة 

.اجلمهورية العراقية

حمسن اجلزائري

.ملكة العربية السعوديةامل

طاهر رضوان

اجلمهورية العربية املتحدة

امحد فتحي رضوان

اللبنانيةاجلمهورية 

خاطرجوزيف ابو

اململكة املتوكلية اليمنية

.علي املؤيد

:المادة الثانية 

:حتقيقا لألهداف املبينة يف املادة األوىل 

مل سياسي و اقتصادي و اجتماعي وانه تعترب اجلامعة و أعضاؤها ، اإلنسان غاية كل ع-1

.العنصر األساسي يف حتقيق كل تقدم حضاري 
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.األعضاءاملساواة يف السيادة بني الدول مبدأتقوم اجلامعة على -2

تشجع اجلامعة اخلطوات الوحدوية بني الدول األعضاء و تعترب هذه اخلطوات مرحلة يف -3

للدول األعضاء الراغبة يف  تعاون أوثق و روابط و.سبيل حتقيق الوحدة العربية الشاملة 

.أقوى أن تعقد فيما بينها من االتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه األغراض

حترتم كل دولة عضو نظام احلكم القائم يف الدول األعضاء األخرى و تعترب حقا من حقوق -4

.فيها تلك الدول و تتعهد بان ال تقوم بعمل يرمي إىل  تغيري ذلك النظام

ا و  التهديد أوغري مباشرة عن استخدام القوة أوتتمتع الدول األعضاء بصفة مباشرة -5

أواستقالهلا السياسي أودولة عضو أيةأراضيريض عليها للنيل من سالمة ووحدة التح

.هذا امليثاقأهدافال يتفق و أخروجه بأي

بالطرق السلمية و بالعمل على حلها يف نطاق بتسوية النزاعات بينها األعضاءتلتزم الدول -6

.اجلامعة

أواجلامعة و مبادئها أهدافسياسة تتعارض مع أيةبعدم انتهاج األعضاءتلتزم الدول -7

عقدا فيما بعد دولة أناليت سبق االتفاقاتتضر باملصلحة العربية املشرتكة و املعاهدات و 

.اآلخريناألعضاءد ال تلزم وال تقيأخرىدولة أيةعضو مع 

.تلتزم الدول األعضاء باحرتام قرارات اجلامعة و تنفيذها وفق أحكام هذا امليثاق-8
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الفصل الثاني 

العضوية

:المادة الثالثة

اذار مارس 22:امليثاق املؤرخ يف أبرمتجامعة الدول العربية من الدول العربية اليت تتألف-1

.بعد ذلك إليهانضمت و الدول العربية اليت1945

ميثاقها وان أحكامتلتزم بكافة أناجلامعة على إىللكل دولة عربية مستقلة حق االنضمام -2

.تكون العربية لغتها الرمسية

.يبت مؤمتر القمة يف طلب العضوية-3

:المادة الرابعة 

القمة أن هذا اإلخالل إذا أخلت دولة عضو بأهداف هذا امليثاق أو مبادئه أو أحكامه و قرر مؤمتر

.يضر باملصلحة العربية العليا ، فللمؤمتر اختاذ التدابري املناسبة مبا يف ذلك جتميد عضوية الدولة املعنية 

.من اختاذ هذه التدابريالتصويتوللدولة املعنية املشاركة يف املداوالت دون 

الفصل الثالث

مجالس الجامعة و أجهزتها

:الخامسةالمادة 

:اجلامعة على حتقيق أهدافها عن طريق الس و األجهزة التالية تعمل 

:االس الرئيسية وهي-1

مؤمتر القمة-أ

جملس وزراء اخلارجية -ب

الس االقتصادي و االجتماعي-ت
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االس الوزارية املتخصصة-2

جملس املندوبني الدائمني-3

:الرئيسية وهي األجهزة-4

.عامةالاألمانة-أ

.حمكمة العدل العربية-ب

.اهليئة العليا للرقابة العامة-ت

.اإلداريةاحملكمة -ث

.فرعيةأجهزةتراه من ماإنشاءالرئيسية أجهزاولكل من جمالس اجلامعة و 

مؤمتر القمة

:المادة السادسة 

صة لن يكون يتألف مؤمتر القمة من ملوك و رؤساء الدول األعضاء و جيوز يف حاالت خا-1

التمثيل على مستوى الشخص الثاين يف الدولة أو رئيس الوزراء حسب ما هو معمول به  يف  

.كل دولة وال جيوز أن تشارك أية دولة عضو يف مؤمتر بتمثيل يقل عن هذا املستوى

، و له عند )نوفمرب (ينعقد املؤمتر يف دورة عادية مرة يف السنة يف شهر تشرين الثاين -2

قتضاء أن يعقد دورات استثنائية بناء على توصية من جملس وزراء اخلارجية أو طلب دولة اال

عضو و  موافقة ثلثي الدول األعضاء ، و يبلغ األمني العام الدعوة حلضور هذه الدورات ، و 

.ميهد لكل دورة عادية أو استثنائية باجتماع حتضريي لس وزراء اخلارجية 

رئاسته األعضاءر صحيحا مىت حضره ثلثا الدول األعضاء و تتناوب الدول يعترب انعقاد املؤمت-3

.ألمسائهايف كل دورة حسب الرتتيب اهلجائي 

، و يف حال ألمسائهاحسب الرتتيب اهلجائي األعضاءيعقد املؤمتر دوراته العادية يف الدول -4

 الدول اليت تليها تباعا و وجود ما حيول دون عقد دورة طبقا هلذا الرتتيب ، تنعقد الدورة يف

.ففي مقر اجلامعة ، و يتم يف اية كل دورة حتديد مكان انعقاد الدورة التالية إال
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:المادة السابعة

.مؤمتر القمة هو أعلى سلطة يف اجلامعة-1

تتصل مبعاجلة الوضع العريب أومسالة تدخل يف نطاق هذا امليثاق آيةينظر يف أنللمؤمتر -2

إليهاليت تقدمها أوطات و نشاطات اجلامعة و مؤسسات العمل العريب املشرتك بسلأو

قدرات الوطن بتدعيمدف تعزيز التضامن العريب و رسم اخلطط الكفيلة األعضاءالدول

:العريب يف خمتلف امليادين ، و يقوم بصفة خاصة مبا يلي 

االت السياسية و االقتصادية و العمل العريب املشرتك يف مجيع اإسرتاتيجيةإقرار-أ

، و اختاذ القرارات و التدابري الكفيلة بدفع هذا العمل و ضمان األمن االجتماعية 

.القومي لألمة العربية و مصلحتها املشرتكة 

اعتماد سياسة الدفاع املشرتك يف الوطن العريب و أمنه و تامني متطلباته ، و النظر يف -ب

.ن و السلم العربينيأي وضع دويل ميس باألم

اعتماد اخلطط و املشاريع العربية املشرتكة ضمن إطار اجلامعة و إقرار متويلها ،  و  -ت

.كذلك دمج أو إلغاء املنظمات أو االس الوزارية املتخصصة 

.التصدي للنزاعات العربية و العمل على حلها بالطرق السلمية-ث

.شرتك مع اموعات الدولية األخرىاعتماد أسس التعاون العريب امل-ج

.تعيني أعضاء حمكمة العدل العربية-ح

.تعيني أعضاء اهليئة العليا للرقابة العامة للجامعة و منظماا املتخصصة -خ

.حتديد مقر اجلامعة -د

.تعديل امليثاقإقرار-ذ

.النظام الداخلي للمؤمترإقرار-ر

الرئيسية للجامعة مبا يراه األجهزةأواحد االس إىليعهد أنء و ملؤمتر القمة عند االقتضا

.من مهام 
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مجلس وزراء الخارجية

:المادة الثامنة 

، و ينعقد على مستوى وزراء األعضاءالس من وزراء خارجية الدول يتألف-1

.اخلارجية و وزراء الدفاع عند حبث الشؤون الدفاعية 

.تنيب عنها من ميثلها يف االجتماع أنلة عضو فللدولة تعذر على وزير دو إذا-2

و الثانية يف شهر )مارس(آذاريف شهر األوىليعقد الس دورتني عاديتني سنويا ، -3

.)سبتمرب(أيلول

يعقد الس دورات استثنائية بقرار من مؤمتر القمة أو بقرار من الس أو بطلب من -4

دولة 

.لعام مىت وافقت على الطلب أغلبية الدول األعضاءضو أم من األمني اع

إذا وقع اعتداء مسلح على إحدى الدول األعضاء أو التهديد به جيتمع الس  فورا -5

بطلب من الدولة املعتدى عليها أو املهددة باالعتداء أو من أية دولة عضو أو من 

.األمني العام 

بأغلبيةيكتفي أنعلى األعضاءثا يعترب انعقاد الس صحيحا مىت حضره ثل-6

(عليها يف الفقرة السابقة من هذه املادة و يف املادة املنصوصيف احلالة األعضاء

.(...

ألمساءالس رئاسته يف كل دورة عادية حسب الرتتيب اهلجائي أعضاءيتناوب -7

، توىل ختلف عن احلضور أوتنازل عضو عن رئاسة الدورة إذا، و األعضاءالدول 

.الرئاسة العضو الذي  يليه يف الرتتيب 

دولة عربية أية مقر اجلامعة و جيوز عقدها خارج املقر يف يفتعقد دورات الس -8

.األعضاءالدول أغلبيةمبوافقة أوبقرار من الس أخرى
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:المادة التاسعة

يت يوكلها إليه و الصالحيات األخرى اليت املنصوص باإلضافة إىل تنفيذ قرارات مؤمتر  القمة  و املهام ال

:عليه يف هذا امليثاق ميارس الس ما يلي

:يف اال السياسي-أ

.وضع إسرتاتيجية العمل العريب املشرتك و حتديد أهدافها-1

وضع اخلطط و اختاذ  اإلجراءات لتنسيق العالقات املشرتكة للدول األعضاء مع -2

.و املنظمات الدولية مما حيقق أهداف اجلامعة  الدول األخرى  

النظر يف النزاعات بني الدول األعضاء و اختاذ القرارات و التوصيات و التدابري -3

.بشأا وفق أحكام الفصل الرابع من هذا امليثاق

اختاذ التدابري املناسبة جتاه الدول املخالفة لقراراته اخلاصة بتسوية النزاعات العربية -4

.بالطرق السلمية 

.اختاذ التدابري الكفيلة بتنفيذ أحكام  حمكمة العدل العربية -5

.تقدمي التوصيات إىل مؤمتر القمة بشان طلبات العضوية -6

من املادة 5تقدمي التوصيات إىل مؤمتر القمة بشان احلاالت النصوص عليها بالفقرة -7

.من هذا امليثاق 8

راسات و اختاذ التوصيات لتطوير قانون دويل عريب مستمد تشجيع اإلسهام يف الد-8

من التشريع اإلسالمي و العريب خيدم أهداف اجلامعة و يسهم يف إقامة نظام قانوين 

.دويل جديد 

.العمل على ضمان حقوق اإلنسان و حرياته و دعم اللجنة العربية حلقوق اإلنسان -9

لعربية و بقيمها احلضارية و بالرتاث العريب و وضع اخلطط الكفيلة بالتعريف باألمة ا-10

.اإلسالمي يف اال الدويل 

.تعيني األمني العام للجامعة  و حتديد امتيازاته و مرتباته و مكافأته -11



267

التصديق على موازنة اجلامعة ، و حتديد أنصبة الدول فيها و إقرار القواعد اخلاصة -12

نظام املوظفني و النظام املايل و احملاسيب للجامعة باهليكل العام لألمانة العامة و 

.بقرارات خاصة متزامنة مع التصديق على املوازنة 

املوافقة على تعيني األمناء املساعدين من بني مرشحي الدول األعضاء بناء على -13

.اقرتاح من األمني العام 

.إقرار النظام الداخلي للمجلس-14

:يف اال الدفاعي -ب

.وضع سياسة الدفاع املشرتك يف الوطن العريب و ضمان أمنه و تامني متطلباا-1

وضع اخلطط الكفيلة بتنفيذ سياسة الدفاع املشرتك يف الوطن العريب و محاية األمن -2

.القومي 

إنشاء األجهزة اخلاصة بالشؤون الدفاعية املشرتكة و حتديد مهامها و اعتماد خططها -3

.

النزاعات بني دولة أو دول أعضاء و بني دولة أخرى و اختاذ التدابري و النظر يف-4

التوصيات بشأا ، و ذلك بناء على طلب الدولة أو الدول األعضاء املعنية أو 

.أغلبية الدول األعضاء 

اختاذ التدابري السياسية و االقتصادية و العسكرية و سواها ضد الدولة املعتدية وفق -5

.من هذا امليثاق25املادةأحكام

.التكامل يف هذا اال تامنيو ضع سياسة التصنيع العسكري العريب و -6

.األعضاءو ضع سياسة التعاون يف اال العسكري املشرتك بني الدول -7

.العربية و استخدامهااألمنقوات إنشاء-8
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تماعي المجلس االقتصادي و االج

:المادة العاشرة

الس االقتصادي و االجتماعي من وزراء اخلارجية ووزراء املال و االقتصاد ، و يعترب يتألف-1

بقطاع أو أكثر يف الشؤون االقتصادية و االجتماعية أعضاء حكما يف الوزراء املختصون 

.الس عند حبثه املسائل املتعلقة باختصاصهم

.تنيب عنها ما ميثلها يف االجتماع أنيف دولة عضو احلضور فللدولة إذا تعذر على وزير-2

و الثانية يف شهر )شباط(يعقد الس دورتني عاديتني سنويا ، األوىل يف شهر فيفري -3

.)أيلول(سبتمرب

بعقد الس دورات استثنائية بقرار من مؤمتر القمة أو بقرار من الس أو بطلب من دولة -4

.أو من األمني العام مىت وافقت على الطلب أغلبية الدول األعضاءعضو

.يعترب انعقاد الس صحيحا مىت حضره ثلثا األعضاء-5

يتناوب أعضاء الس  رئاسته يف كل دورة عادية حسب الرتتيب اهلجائي ألمساء الدول -6

توىل الرئاسة العضو األعضاء ، و إذا تنازل عضو عن رئاسة الدورة أو ختلف عن احلضور 

.الذي يليه يف الرتتيب 

تعقد دورات الس يف مقر اجلامعة و جيوز عقدها خارج املقر يف أية دولة عربية أخرى بقرار -7

.من الس أو مبوافقة أغلبية الدول األعضاء 

:المادة الحادية عشر 

االقتصادي القومي العريب عرب تعزيز  يعمل الس على ضمان حتقيق الوحدة االقتصادية العربية و األمن

كافة أشكال التكامل االقتصادي العريب و التنمية االقتصادية و االجتماعية املتوازنة و الشاملة ، و 

تأكيد سيادة كل دولة عربية على ثرواا و مواردها و استثمارها باالعتماد على اهود الوطين الذايت و 

:على هدى من املبادئ التالية مساندة الطاقات العربية و ذلك 
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بإبعادهحتييد العمل االقتصادي و االجتماعي العريب املشرتك و ذلك بالتزام الدول العربية -1

حد من االستقرار و التطوير هلذا أقصىعن اخلالفات السياسية الطارئة و تعهدها بضمان 

.العمل 

ات و املعامالت االقتصادية العربية و التعامل التفضيلي املتبادل بإعطاء األولوية للعالق-2

التعامل التفضيلي الكامل للسلع و اخلدمات و عناصر اإلنتاج العربية و املشروعات العربية 

.املشرتكة 

املواطنة االقتصادية العربية عن طريق اختاذ تدابري ملعاملة العمل و رؤوس املال العربيني مبا -3

.طينيتساوى مع معاملة مثليهما من أصل و 

.العمل على تقليص الفجوة التنموية و الداخلية بني األقطار العربية و داخل كل قطر منها -4

.للعمل االقتصادي و االجتماعي العريب املشرتكالتخطيط القومي منهجاعتماد -5

التكافل االقتصادي و االجتماعي بني الدول العربية كل حسب طاقتها و ذلك يف امليادين و -6

.ف اليت حيددها السالظرو 

تعزيز التنمية االجتماعية بتوفري املطالب األساسية للحياة من رعاية صحية و فرص التعليم و -7

الثقافة و تامني املسكن و الضمانات االجتماعية و غريها من جماالت اخلدمات العامة يف 

.اال االجتماعي

:المادة الثانية عشر 

مؤمتر القمة ، و املهام اليت يوكلها إليه و الصالحيات األخرى النصوص عليها باإلضافة إىل تنفيذ قرارات

:يف هذا امليثاق ميارس الس االقتصادي و االجتماعي بصفة خاصة املهام التالية 

إعداد إسرتاتيجية العمل العريب االقتصادي و االجتماعي املشرتك و حتديد أهدافها و -1

املنبثقة عنها متهيدا العتمادها من قبل مؤمتر القمة كما يعمل أولوياا و اخلطط القومية

.الس على متابعة تنفيذها 
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التنسيق التدرجيي بني اخلطط اإلمنائية للدول األعضاء حسب ما يتفق عليه داخل الس مبا -2

.11ينسجم و املبادئ الواردة يف املادة 

.رتبطة باإلسرتاتيجية القومية وضع اخلطط و الربامج العربية املشرتكة امل-3

وضع السياسات و رسم اخلطط الكفيلة بتنمية الطاقات البشرية و القوى العاملة يف الوطن -4

العريب و تطويرها و تيسري انتقاهلا مبا يتفق مع خطط التنمية االقتصادية و االجتماعية مع 

.احلفاظ على هذه الطاقات و جذب الكفاءات العربية املهاجرة 

وضع السياسات الالزمة الكتساب و توطني التكنولوجيا املالئمة يف الوطن العريب، و ذلك -5

بدعم القدرات القومية و القطرية يف هذا اال و تطويرها لتتماشى مع احتياجات الوطن 

.العريب

.وضع السياسات اليت يتطلبها األمن االقتصادي و االجتماعي القومي مبختلف جوانبه-6

.ضع السياسات الكفيلة بتعجيل التنمية يف الدول األعضاء األقل منواو -7

وضع السياسات الكفيلة بتعزيز الرتابط و التكامل االقتصادي و االجتماعي لتطبيق مبدأ -8

.املواطنة االقتصادية و االجتماعية العربية من اجل حتقيق الوحدة االقتصادية العربية

لعربية و التنسيق بني هذا التحرير وبني سياسات اإلمناء لالنتقال العمل على حترير التجارة ا-9

بالعمل العريب االقتصادي املشرتك إىل مرحلة املنطقة اجلمركية العربية املوحدة متهيدا إلقامة 

السوق العربية املشرتكة مبا تتضمنه من حريات كاملة يف جمال انتقال األشخاص و األموال و 

.السلع

القضايا إزاءتطوير النظام االقتصادي الدويل وذلك بتنسيق املواقف العربية يفاإلسهام-10

يف خدمة القضايا املطروحة على احملافل الدولية و العمل على و ضع املصاحل االقتصادية 

.العربية

و ضع السياسات الكفيلة بتوفري فرص العمل لكل مواطن عريب مبا يتناسب مع استعداداته و -11

.ما حصل عليه من علم و خربة و أن تتاح له حرية اختيار هذا العملقدراته و 
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و ضع السياسات الكفيلة بتوفري فرص التعليم ااين يف الوطن العريب و العمل على حمو -12

.األمية فيه و إتاحة فرص الثقافة للجميع

لرعاية الصحية و ضع السياسات الكفيلة بتوفري السكن املالئم للموطن العريب و توفري ا-13

.الشاملة و التامني ضد العجز و الشيخوخة و البطالة و املرض

و ضع السياسات الكفيلة بتفاعل الرتبية مع خمتلف جوانب التنمية الشاملة و إتاحة الفرص -14

للشباب للمشاركة االجيابية بالفكر و الرأي و العمل يف تطوير اتمع مبا يدعم إعداده 

.ملستقبلية يف مجيع ااالت لتحمل مسؤولياته ا

.األساسية و تطويرهاو ضع السياسات الكفيلة باحلفاظ على مقومات اتمع العريب -15

المجالس الوزارية المتخصصة

:المادة الثالثة عشر 

يضم كل جملس وزاري متخصص وزراء الدول األعضاء الذين يضطلعون بشؤون وزارات -1

االت معينة يف امليادين االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية تتجانس مهامها يف جمال أو جم

.أو اإلعالمية أو غريها 

.تنشا االس الوزارية املتخصصة و حتدد مهامها بقرار من مؤمتر القمة -2

مجلس المندوبين الدائمين

:المادة الرابعة عشر

الذين تعينهم دوهلم برتبة سفري يتألف جملس املندوبني الدائمني من مندويب الدول األعضاء-1

.لتمثيلها لدى اجلامعة وفق أحكام هذا امليثاق ، و حيضر األمني العام اجتماعات الس 

املندوب الدائم للدولة العضو اليت تتوىل رئاسة جملس وزراء اخلارجية اجتماعات الس يرأس-2

.
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كل شهر يف مقر اجلامعة ، و جيوز أن يعقد ينعقد جملس املندوبني الدائمني انعقادا عاديا مرة  -3

اجتماعات استثنائية عندما تقتضي أمور عاجلة ذلك بناء على طلب احد أعضاء الس أو 

األمني العام وذلك يف خالل مدة ال تزيد عن أربع و عشرين ساعة من تاريخ وصول الطلب 

.إىل رئيس الس 

.األحكام اخلاصة مبجلس وزراء اخلارجية يطبق الس يف اختاذ قراراته و توصياته-4

:المادة الخامسة عشر 

:يتوىل جملس املندوبني الدائمني املهام التالية 

اجلامعة مبا فيها جمالسها أنشطةالعام يف املواضيع اهلامة املتصلة مبختلف األمنيالتشاور مع -1

الدويل وفق أحكام العريب و و ذلك يف االنياألخرىأجهزاالعامة و خمتلف األمانةو 

.هذا امليثاق 

مناقشة األسباب اليت حتول دون تنفيذ قرارات االس الرئيسية للجامعة و العمل على -2

.تذليلها 

لس وزراء ترتيب املواضيع املدرجة يف مشاريع جداول األعمال اليت يعدها األمني العام -3

شاا ترفع إىل توصيات يفعي و دراستها و اختاذ اخلارجية و الس االقتصادي و االجتما

.قراراتالس املختص الختاذ ما يراه من 

.أية مهام أخرى توكلها إليه االس الرئيسية للجامعة -4

األمانة العامة

:المادة السادسة عشر 

يف اختيارهم تتألف األمانة العامة من أمني عام و أمناء مساعدين و عدد كاف من املوظفني و يراعى

.أقصى ما يستطاع من اعتبارات التوزيع العادل بني الدول األعضاء
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:المادة السابعة عشر 

يعني جملس وزراء اخلارجية األمني العام ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد لفرتة أقصاها مخس -1

.سنوات أخرى حسب ما يقرره الس

يتوىل الس يف اإلعفاء،و يف حالة منصبه،يه من يقبل الس استقالة األمني العام و يعف-2

.جديدنفس الدورة اليت قرر فيها ذلك تعيني أمني عام 

يف حالة خلو املنصب ألي سبب ، يتوىل أقدم األمناء املساعدين مهام األمني العام بصفة -3

.مؤقتة و يعني الس يف أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها أمينا عاما

:دة الثامنة عشر الما

.األمني العام هو املسؤول األعلى يف األمانة العامة -1

يقوم األمني العام باإلضافة لالختصاصات املنصوص عليها يف مواد أخرى من هذا امليثاق  -2

:مبا يلي

.تنفيذ املهام املوكلة إليه من جمالس اجلامعة -أ

.اجلامعة جمالسليت تتطلبها أعمالإعداد املقرتحات و املشاريع و الدراسات ا-ب

.متابعة تنفيذ قرارات جمالس اجلامعة-ت

تقدمي تقارير إىل جمالس اجلامعة كل حسب اختصاصه عن أعمال اجلامعة بني دورات انعقاد  -ث

كل جملس 

تقدمي تقرير سنوي عن أعمال اجلامعة يستعرض فيه اجنازاا و يضمنه أرائه و مقرتحاته من -ج

وضاع العربية و الدولية و تصوراته للعمل العريب املشرتك ، ليناقش أمام جملس وزراء األ

.اخلارجية يف اجتماعه التمهيدي ملؤمتر القمة، و يرفع الس بشأنه تقريرا إىل املؤمتر 

إعداد خطط و برامج متكاملة للعمل العريب املشرتك و متابعة تنفيذها بعد إقرارها و ذلك -ح

.ون مع املنظمات العربية املتخصصة عند االقتضاءبالتعا

.إعداد مشروع موازنة اجلامعة -خ
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.وضع التنظيمات الداخلية لألمانة العامة اليت ترتتب عليها أية نفقات مالية إضافية -د

تقدمي أمساء مرشحي الدول األعضاء ملنصب أمني مساعد إىل جملس وزراء اخلارجية للموافقة -ذ

ينهم و يتم التعيني بعد احلصول على تلك املوافقة ، و يعني األمني العام موظفي على تعي

.اجلامعة من الفئات األخرى

متثيل األمانة العامة لدى جمالس اجلامعة و أجهزا و املنظمات العربية املتخصصة ، و متثيل -ر

.اجلامعة لدى الغري وفق أحكام هذا امليثاق 

:المادة التاسعة عشر 

ليس لالمني العام و األمناء املساعدين وال ملوظفي اجلامعة أن يطلبوا ا وان يتلقوا يف تأدية -1

واجبام تعليمات من أية حكومة أو  أية  سلطة خارجة عن اجلامعة و عليهم أن ميتنعوا عن 

.القيام بأي عمل من شانه أن يسيء إىل مراكزهم بوصفهم مسؤولني أمام اجلامعة وحدها

تعهد أعضاء اجلامعة باحرتام استقالل األمني العام و مساعديه و موظفي اجلامعة و ي-2

باالمتناع عن السعي إىل التأثري عليهم طيلة اضطالعهم مبسؤوليام و بتقدمي التسهيالت 

الالزمة هلم ملمارسة أعماهلم 

محكمة العدل العربية 

:المادة العشرون

األساسيقضائي الرئيسي جلامعة الدول العربية و تعمل وفق نظامها هي اجلهاز الحمكمة العدل العربية 

.منهيتجزأامللحق ذا امليثاق و الذي يعترب جزءا ال 
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الهيئة العليا للرقابة العامة

:المادة الواحدة و العشرون

و غريها تتوىل اهليئة العليا للرقابة العامة رقابة التصرف و صناديق االس الوزارية املتخصصة-1

من األجهزة اليت تنشا يف إطار اجلامعة ، كما تتوىل متابعة أداء األجهزة التنفيذية يف اجلامعة 

.و املنظمات لوظائفها و تقييم نتائج أعماهلا 

.حيدد مؤمتر القمة بقرار منه تأليف اهليئة و نظام عملها-2

المحكمة اإلدارية 

:المادة الثانية و العشرون

كمة اإلدارية يف النزاعات اليت تنشا بني األمانة العامة و املنظمات املتخصصة من تفصل احمل-1

.جهة و بني العاملني يف كل منها من جهة أخرى

.يضع جملس وزراء اخلارجية النظام األساسي هلذه احملكمة و يعني أعضائها-2

تسوية النزاعات العربية:الفصل الرابع

:المادة الثالثة و العشرون

ينشا بينها من نزاع إيميثاق اجلامعة على تسوية أحكامبالعمل وفق األعضاءتلتزم الدول -1

.شانه املساس بأمنها و مصاحلها االقتصادية أو غري ذلك بالطرق السلمية

إذا مل يتوصل أطراف النزاع إىل اتفاق فيما بينهم حول طريقة حلله، فلمؤمتر القمة أو جملس -2

.ما، أو بطلب من الدولة أو الدول املعنية اختاذ قرار فيما يرى حلل النزاعوزراء اخلارجية حك

).اللجوء إىل اجلامعة قبل غريها من املنظمات لتسوية النزاعات العربية (-3
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:المادة الرابعة و العشرون

لس وزراء اخلارجية أن يستعني يف حل النزاعات بني الدول األعضاء مهما كانت طبيعتها-1

.بلجنة تسمى جلنة التسوية السلمية للنزاعات العربية

.العاماألمنيعضويتها إىلو ينضم أعضائهيشكل الس اللجنة من بني -2

.جتتمع اللجنة بدعوى من رئيسها أو من األمني العام و تقدم تقريرها إىل الس-3

:المادة الخامسة و العشرون

ة يف الدفاع الشرعي عن سيادا و سالمة أراضيها تلتزم الدول مع األخذ بعني االعتبار حق كل دول

و يتخذ الس ما يراه من .األطراف يف النزاع باحرتام القرارات اليت يتخذها جملس وزراء اخلارجية 

إجراءات بشان من خيالفها و تلتزم بقية الدول األعضاء باالمتناع عن كل ما من شانه أن يؤدي إىل 

. أطراف النزاع تفاقم األمر بني

:المادة السادسة و العشرون

ار  يقرر عند االقتضاء تشكيل قوات امن عربية و حيدد يف قر أنلس وزراء اخلارجية -1

.نفقاا تسديدو طريقة و املدة الالزمة الجناز مهامها التشكيل مهامها و عدد أفرادها

النزاع يتوىل األمني العام تنفيذ هذا القرار و عند اختاذ قرار باستخدام قوات امن عربية لوقف -2

ترتبط القوات املستخدمة هلذا الغرض باألمني العام ،و تتلقى أوامرها منه ، إال إذا رأى 

الس خالف ذلك 

الدفاع العربي المشترك:الخامسالفصل 

:المادة السابعة و العشرون

التهديد به اعتداء أوعلى بعضها أوإحداهااعتداء مسلح على أياألعضاءتعترب الدول -1

من )5(الفقرة أحكامعليها مجيعا ، و يف هذه احلالة ينعقد ، جملس وزراء اخلارجية وفق 
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من هذا امليثاق ، و ذلك لدراسة املوقف و اختاذ التدابري السياسية و العسكرية و )8(املادة 

.االقتصادية اليت يراها 

تتخذ أنإىلالدول املعتدى عليها أوللدولة لدفاع الشرعي ليس فيما تقدم ما ميس حبق ا-2

.تدابري الدفاع العريب املشرتك

:المادة الثامنة و العشرون

بناء على توصية من جملس وزراء اخلارجية و –حتت تصرف اجلامعة األطرافتضع الدول -1

سهيالت لتنفيذ ما يلزم من القوات املسلحة و املساعدات و الت–قرار من مؤمتر القمة 

.اخلطط الدفاعية املشرتكة 

العسكرية الالزمة لتخطيط عمليات الدفاع املشرتك و األجهزةينشئ جملس وزراء اخلارجية -2

.و نظام عملهااألخريةو حيدد مهام هذه إدارا

تنسيق العمل العربي المشترك في القطاعين االقتصادي و االجتماعي:الفصل السادس

:تاسعة و العشرونالمادة ال

، بغض النظر عن تسمياا و مواثيقها املتخصصة جلامعة الدول العربية املنظماتتعترب -1

املنشئة ، املنظمات املختصة بقطاع أو أكثر من قطاعات العمل العريب املشرتك يف اال 

.االقتصادي و االجتماعي و اليت يعتربها الس االقتصادي و االجتماعي كذلك 

ترتبط هذه املنظمات باجلامعة من خالل الس االقتصادي و االجتماعي و تعمل وفقا  -2

ملبدأ مركزية التخطيط و ال مركزية التنفيذ و تلتزم بتنفيذ إسرتاتيجية العمل العريب املشرتك اليت 

ذه يقرها مؤمتر القمة و باخلطط القومية اليت يضعها الس االقتصادي و االجتماعي تنفيذا هل

.اإلسرتاتيجية 
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:المادة الثالثون

اجلامعة و تلتزم يف ممارسة نشاطاا بتنفيذ إطارتعمل االس الوزارية املتخصصة يف -1

.املنبثقة عنها األمنيةالعمل العريب املشرتك و اخلطط إسرتاتيجية

االس هلذهالفنية ناتاألماالعامة للجامعة مهمة األمانةيف الفنية املختصة اإلداراتتتوىل -2

.

:المادة الواحدة و الثالثون

اخلطط القومية للعمل االقتصادي و إعدادتساهم املنظمات و االس الوزارية املتخصصة يف -1

االجتماعي العريب املشرتك عن طريق وضع اخلطط القطاعية كل حسب اختصاصاا وفقا 

مشروع إعدادالقتصادي و االجتماعي و يتم و التوجيهات اليت يضعها الس الألولويات

الس االقتصادي و االجتماعي إىلالعامة للجامعة لرفعها األمانةاخلطة القومية من قبل 

.من قبل مؤمتر القمةإلقرارهامتهيدا 

عن طريق املنظمات و االس الوزارية كل يف جمال اختصاصه القوميةيتم تنفيذ اخلطط -2

لس االقتصادي و االجتماعي حسب توجيهات ا.

قطاعيا للعمل االقتصادي و االجتماعي للعمل العريب املشرتك تتم متابعة تنفيذ اخلطة القومية -3

و تتم املتابعة الشمولية من قبل األمانة املتخصصة،من قبل املنظمات و االس الوزارية 

.للجامعةالعامة 

تخصصة تقارير سنوية عن مدى تنفيذ اخلطط و عن ترفع املنظمات و االس الوزارية امل-4

.نشاطاا و براجمها إىل الس االقتصادي و االجتماعي و ذلك عن طريق جلنة التنسيق

يشكل الس االقتصادي و االجتماعي جلنة تنسيق تتألف من األمني العام و ر رئيسا و -5

املتخصصة و له تشكيل أية جلنة يراها من الرؤساء التنفيذيني للمنظمات و االس الوزارية 

.ضرورية لعمله 



279

:المادة الثانية و الثالثون

و ذلك مواثيقها،يف املبينةيشرف الس االقتصادي و االجتماعي على حسن قيام املنظمات مبهامها 

الغرض هلذاايضعهوفقا للقواعد اليت 

:المادة الثالثة و الثالثون

العمل االقتصادي أجهزةاالزدواجية بني إزالةنظمات املتخصصة غاية املإلغاءأويكون دمج -1

و االجتماعي العريب املشرتك ، بقرار من مؤمتر القمة و بناء على توصية من الس 

.االقتصادي و االجتماعي

.منظمة متخصصة أيةإنشاءيقرتح على مؤمتر القمة أنللمجلس االقتصادي و االجتماعي -2

:ابعة و الثالثونالمادة الر 

يشرف الس االقتصادي و االجتماعي على االحتادات و املؤسسات العربية املشرتكة اليت أنشئت 

بناء على قرار من احد جمالس اجلامعة أو املنظمات املتخصصة و ذلك من خالل هذه املنظمات كل يف 

.جمال  اختصاصها

:المادة الخامسة و الثالثون

االقتصادي و االجتماعي أسسا مشرتكة لألنظمة املالية و اإلدارية لألمانة العامة و يعتمد الس

.املنظمات املتخصصة 

:المادة السادسة و الثالثون

إذا تعارض أي نص وارد يف وثيقة إنشاء أية منظمة متخصصة مع أحكام  هذا امليثاق فالعربة مع أحكام 

.امليثاق 
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قواعد التصويت:الفصل السابع

:المادة السابعة و الثالثون

.لكل دولة عضو صوت واحد

:المادة الثامنة و الثالثون

إذاحاصال اإلمجاعملزم للجميع ، و يعترب األعضاءالدول أراءبإمجاعالقرار  الذي يتخذ -1

.دولة صراحة على القرار عند اختاذه أيةمل تعرتض 

.لزم للدولة املعرتضة صراحة عليه غري ماإلمجاعالقرار الذي يتخذ مبا دون -2

:المادة التاسعة و الثالثون

:تتخذ االس كل حسب اختصاصها قرارات نافذة بأغلبية ثلثي الدول األعضاء يف املسائل التالية

.العام األمنيتعيني -1

.املساعدين األمناءتعيني -2

.تعيني أعضاء اهليئة العامة للرقابة -3

.احملكمة اإلدارية تعيني أعضاء -4

:المادة األربعون

:تتخذ االس كل حسب اختصاصها قرارات نافذة بأغلبية الدول األعضاء يف املسائل اآلتية 

.إقرار  موازنة اجلامعة -1

.إقرار النظم الداخلية للمجالس و جلاا و األمانة العامة-2

.إقرار النظم اإلدارية و املالية للجامعة -3
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:ة الواحدة و األربعونالماد

.تتخذ االس التوصيات  بأغلبية  الدول األعضاء

:المادة الثانية و األربعون

يكتفي بأغلبية الدول األعضاء الختاذ القرارات يف املسائل اإلجرائية ، و يفصل يف اخلالفات حول 

.الطبيعة اإلجرائية للمسائل بنفس األغلبية 

المتيازات الحصانات و ا:الثامنالفصل 

:األربعونو الثالثةالمادة 

انونية اليت القباألهليةأعضائهاتتمتع اجلامعة و املنظمات املتخصصة يف بلد كل عضو من -1

.و القيام بوظائفها أغراضهاحتقيق يتطلبها

و املوظفون و اخلرباء يف كل األعضاءالدول ممثلوتتمتع اجلامعة و املنظمات املتخصصة و -2

احلصاناتالتفاقيةو ممتلكات كل منها باحلصانات و االمتيازات طبقا أموالا و كذلك منه

.األعضاءو االمتيازات املربمة بني الدول 

و تنظم العالقات مع دولة املقر مبقتضى اتفاقات خاصة نعقد هلذا الغرض بني اجلامعة -3

.املنظمات املتخصصة و بني الدول األعضاء املعنية

أحكام عامة:اسع الفصل الت

:األربعونالمادة الرابعة و 

األعضاءتعارضت االلتزامات العربية للدول األمم املتحدة إذامن ميثاق 102املادة أحكاممع مراعاة 

.فالعربة بالتزاماا مبوجب ميثاق اجلامعة أخراتفاق دويل إيمبوجب 
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:المادة الخامسة و األربعون

مع أوالعامة نصوص االتفاقات اليت تعقدها فيما بينها األمانةدى لاألعضاءتودع الدول -1

نصوص تلك االتفاقات بإبالغالعامة األمانةو تقوم عليهاغريها من الدول اثر التصديق 

.األعضاءالدول إىل

ليس ألي طرف يف اتفاق مل يقم بإيداعه لدى األمانة العامة وفقا للفقرة األوىل من هذه -2

.حيتج بذلك االتفاق أمام أية هيئة من هيئات اجلامعة املادة أن 

:األربعونالمادة السادسة و 

ال جيوز لدولة عضو بعد ثالثني يوما من إبالغها من طرف األمانة العامة بان جمموع املبالغ املرتتبة 

ني اللتني تسبقاا مباشرة بذمتها من موازنة اجلامعة يفوق مقدار أنصبتها من السنة املالية اجلارية و السنت

.أن تشارك يف التصويت يف أي من االس إال إذا قرر جملس وزراء اخلارجية خالف ذلك 

:األربعونالمادة السابعة و 

مؤمتر القمة عزمها على االنسحاب قبل تنفيذه أبلغتتنسحب منها أنالدول اجلامعة إحدىرأتإذا

.بسنة 

:األربعونالمادة الثامنة و 

لكل دولة عضو طلب تعديل هذا امليثاق و حتيل األمانة العامة طلب التعديل معلال إىل -1

.الدول األعضاء

يبت جملس  وزراء اخلارجية بأغلبية أعضائه يف مبدأ التعديل بعد إحالته إىل الدول األعضاء -2

.بستة أشهر على األقل 
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ل املشار إليه يف الفقرة السابقة إال إذا  ال جيوز إدخال تعديالت أساسية على اقرتاح التعدي-3

كان نص  هذه التغيريات املقرتحة قد أرسل إىل الدول األعضاء من طرف األمانة العامة قبل 

.عرضه على املؤمتر بثالثة أشهر على األقل 

.اجلامعةيف األعضاءي الدول ثلثيتم تعديل امليثاق بقرار من مؤمتر القمة مبوافقة -4

:سعة و األربعونالمادة التا

من ميثاق 19أحكام املادة يعتمد جملس اجلامعة على مستوى مؤمتر القمة هذا التعديل وفق -1

.اجلامعة

يعترب التعديل نافذا عند تسلم األمانة العامة و وثائق التصديق عليه من قبل ثلثي الدول -2

ربيع الثاين 08ة بتاريخ األعضاء، و عندها ينهى العمل بأحكام امليثاق املربم يف القاهر 

.1945)آذار (مارس 22املوافق ل 1364

تودع النسخة األصلة من امليثاق املعدل لدى األمانة العامة و تسلم صورة رمسية منه لكل -3

.دولة عضو يف اجلامعة
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:الملحق الثامن

تاريخ انضمام الدول األعضاء إلى الجامعة العربية 

سنة 2المساحة كم)بالنسمة(عدد السكان ـــــــــــــــــدولةالـــــــــالرقم

االنضمام

92,471,8691,001,4501945مجهورية مصر العربية 1

32,671,605437,0721945اجلمهورية العراقية2

22,198,110185,1801945اجلمهورية العربية السورية3

4,125,24710,4521945اجلمهورية اللبنانية4

6,407,08592,3001945اململكة األردنية اهلامشية 5

27,136,9772,250,0001945اململكة العربية السعودية 6

23,495,361527,9701945اجلمهورية اليمنية 7

6,597,0001,759,5401953ليبيا8

43,939,5981,886,0681956اجلمهورية السودانية9

31,627,428710,8501958ملكة املغربيةامل10

10,589,025163,6101958اجلمهورية التونسية 11

2,789,13217,8201961دولة الكويت12
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 13

الشعبية

34,586,1842,381,7401962

738,0046651971مملكة البحرين14

840,92611,4371971دولة قطر15

4,975,59383,6001971اإلمارات العربية املتحدة16

2,967,717309,5001971سلطنة عمان17

اجلمهورية اإلسالمية 18

املوريتانية

3,205,0601,030,7001973

10,112,453637,6571974مجهورية الصومال19

3,889,24927,6871976دولة فلسطني20

740,52823,2441977مجهورية جيبويت21

773,4072,1701993مجهورية القمر املتحدة22

نسمة354,310,606المجموع

2010تقديرات سنة 

2كلم13,953,041
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قـائمة المصـادر والمراجـع

المصــــــــــــــــــــــــــــــــــادر:أوال

القـرآن الكـرمي:)ا(

تفاقيات الدوليةاملواثيــــــــــــق واال):ب(

ميثاق منظمة األمم املتحدة):1(

ميثـاق جـامعة الدول العربيـة):2(

اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية ):3(

والتعاون االقتصادي معاهدة الدفاع العريب املشرتك):4(

األساسي لس السلم و األمن العريبالنظام):5(

لدول العربية و مجهورية مصر العربية اتفاق املقر بني جامعة ا):6(
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المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــع:ثانيـا

الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب-)أ

الكتب العامة باللغة العربية):1(

للطباعة و النشر ، ، الدار اجلامعية)بدون طبعة (، ، أصول التنظيم الدوليإبراهيم أمحد شليب-

.1985بريوت، 

، دار النهضة العربية ، )بدون طباعة (، و القنصليةالدبلوماسيةقانون العالقات أمحد أبو الوفا ، -

.1996القاهرة ، 

، مركز )بدون طبعة(،موسوعة الحركات اإلسالمية في الوطن العربي و تركياأمحد املوصللي ، -

.2004ريوت ، دراسات الوحدة العربية ، ب

، الطبعة األوىل ، مركز دراسات الوجود العسكري األجنبي في الوطن العربيامحد مسلم طلعت ، -

.1994الوحدة العربية ، بريوت ، 

، الطبعة السابعة ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، قانون المجتمع الدوليبن عامر تونسي ، -

2000.

، الطبعة اخلامسة ،ديوان املطبوعات اجلامعية،  المجتمع الدولي المعاصرقانونعامر تونسي ، بن -

).بدون سنة (الساحة املركزية ، اجلزائر ، 

، النظرية العامة و املنظمات العامة و اإلقليمية و املتخصصة التنظيم الدوليمجال عبد الناصر مانع، -

.2006نابة ، اجلزائر ، ، دار العلوم النشر و التوزيع ، ع)بدون طباعة (، 

.2004، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، )بدون طبعة (،الدوليالتنظيمنافعة،حسن -

.1981.، دار الوحدة، بريوت)بدون طبعة (،األمة العربية و قضية الوحدةمحد عمارة،-
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عة األوىل ، منشورات ، اجلزء األول ، الطبو القاريةاإلقليميةموسوعة المنظمات خليل حسني ، -

.2013احلليب احلقوقية ، لبنان ، 

، الطبعة األوىل،اإلصدار األول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، التنظيم الدوليسهيل حسني الفتالوي، -

.2007عمان،

، الواقع مبادرات ومقرتحات النظم والمنظمات اإلقليمية والدوليةصالح الدين حسن السيسي، -

.2007ة األوىل،دار الفكر العريب، القاهرة،عفعيل، الطبالتطوير والت

، دار النهضة العربية ،القاهرة ، )بدون طبعة (،مقدمة لدراسة القانون الدولي صالح الدين عامر ،-

2008.

، الس الوطين )بون طبعة (، صراع القوى العظمى على القرن اإلفريقيصالح الدين عامر ، -

.1982و اآلداب ، الكويت ،للثقافة و الفنون

بدون(، 1877تاريخ حركة استقاللية المشرق العربي سنة :سطور من الرسالةعادل صاحل، -

.، بريوت)بدون دار نشر(، )طبعة

، الطبعة األوىل، دار األمحدي للنشر القاهرة المنظمات اإلقليمية و الدولية عاكف يوسف صوفان، -

2004.

، منشورات اجلامعة املفتوحة ، اإلسكندرية )بدون طبعة (، التنظيم الدولي عرفة، عبد السالم صاحل-

 ،1997.

، دار الفكر العريب ، )بدون طبعة (، المنظمات اإلقليمية و المتخصصةعبد العزيز سرحان ، -

.1974مصر ، 

العلوم للنشر و ، دار )بدون طبعة(،التطور و األشخاص-المجتمع الدوليعبد الرمحن حلرش ـ -

.2007التوزيع ، عنابة ، 
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، مكتبة دار 1، الكتاب الرابع، املنظمات الدولية، طالقانون الدولي العامعبد الكرمي علوان خضري، -

.1997الثقافة للنشر والتوزيع عمان، األردن، 

نة و عالقته ، آليته و أهدافه املعلمجلس التعاون لدولة الخليج العربية عبد املهدي الشريدة ، -

.1995، مكتبة مدبويل ، القاهرة ، )بدون طبعة(باملنظمات الدولية ، 

، املؤسسة العربية للدراسات و )بدون طبعة (، أبحاث في تاريخ العرب المعاصرةعلي حمافظة، -

.2000النشر، بريوت ،

حىت اية ربوتستنتيةالالقدس مطرا نية، من إنشاء العالقات األلمانية الفلسطينيةعلي حمافظة،-

).بدون سنة(، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بريوت ، )بدون طبعة (احلرب العاملية الثانية ، 

، منشأة املعارف باإلسكندرية ، )بديون طبعة (، القانون الدولي العامعلي صادق أبو هيف ، -

).بدون سنة (القاهرة ، 

، الطبعة الثانية ، ة و المنظمات العالمية و اإلقليمية  المتخصصةالنظريعلي يوسف الكشري ، -

.2004إنترياك للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 

، ديوان املطبوعات اجلامعية، )بدون طبعة (، دروس في التنظيم الدولي المعاصرعمر صدوق، -

.1996اجلزائر، 

، منشأة )بدون طبعة (نظرية العامة ، ال:الوجيز في القانون الدوليحممد طلعت الغنيمي ، -

.1974املعارف ، اإلسكندرية ، 

، الدار )بدون طبعـة(التنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات الدولية اإلقليمية،حممد اذوب، -

.1998اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت 

.، بريوت1982، 2باعة و النشر ، ط، الدار اجلامعية للطالتنظيم الدولي حممد السعيد الدقاق، -
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بدون (،)بدون دار نشر(، 1979طبعة قانون المنظمات الدولية ،حممد سامي عبد احلميد ،-

).عاصمة نشر 

، املؤسسة العربية )بدون طبعة(العراق و قضايا الشرق العربي القومية،ممدوح الروسان ، -

.1979للدراسات و النشر ، بريوت ، 

، الطبعة التنظيم الدولي ، النظرية و المنظمات العالمية و اإلقليمية  المتخصصةمد ،جمذوب حم-

.2002السابعة ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، 

، منشأة املعارف ، )بدون طبعة (، المنظمات الدولية المعاصرةحممد السعيد الدقاق و آخرون ، -

).بدون طبعة (اإلسكندرية ، 

،الدار )بدون طبعة(، النظرية العامة واملنظمات الدولية اإلقليمية،التنظيم الدوليادوب، حممد-

.1998اجلامعية للطباعة والنشر بريوت،

الدار اجلامعية، )بدون طبعة(تعريفه، خطواته، مناهجه، :البحث العلميمصطفى حممود أبو بكر ،-

.2002اإلسكندرية، 
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اليت سعت األهدافمعينة ، ومن بني أغراضانشات من اجل حتقيق أخرىإقليميةان جامعة الدول العربية كأي منظمة  :الملخص 

اعتداء مهما كان مصدره عربيا   أيالعريب  و صون  سيادة الدول العربية من األمناجلامعة العربية لتحقيقها، احملافظة على السلم و 

معاهدة الدفاع العريب املشرتك و رأسهااجلامعة العربية عديد االتفاقيات الدولية و على أرستساألسادوليا ، و على هذا أوكان 

حقيقية لتفعيلها على ارض الواقع خاصة فيما يتعلق آلياتحد اليوم إىلالتعاون االقتصادي و ملحقها العسكري ، و اليت مل  جتد 

كل هذه اجلهود مل حتقق الغاية املرجوة كاملة خاصة يف ظل ما يشهده املشهد العريب  من تدخالت دولية نأإالمبلحقها العسكري ، 

أدخلتطريق ، و أيخارجية مبربر و من دون مربر ، و نزاعات عربية عربية زادت يف فرقة العرب و مل ترتك للتعاون و الوحدة بينهم 

.اجلامعة العربية يف مفرتق طرق

.العريبواألمنالعربية،السلمجامعة الدول،تتسوية النزاعا،ةالسيادة العربي،حفظةالوحدة العربي:المفتاحيةلكلماتا

Résumé: La Ligue des États arabes, comme toutes autres organisation régionales est créée afin

d'atteindre des objectifs spécifiques, parmi les objectifs poursuivis par la Ligue arabe, le maintien
de la paix et la sécurité la sauvegarde de la souveraineté des États arabes de toute agression
quelque soit son origine : arabe ou étrangère. sur cette base ,la Ligue arabe a conclu de
nombreuses conventions internationales , a la tête , le traité de défense arabe commune et la
coopération économique et son annexion militaire , qui jusqu’ à nos jours , n'ont pas trouvé de
véritables mécanismes permettant leurs applications sur le terrain notamment celle de l'annexion
militaire . Cependant, tous ces efforts n'ont pas atteint le but exempté compte tenu de ce qui se
passe actuellement dans le monde arabe comme interventions étrangères justifiées ou non .les
conflits et les différends arabo-arabes accentuent l'écart entre pays arabes et n'ont laissé aucune
place à la coopération, à l'union et ont introduit la ligue des Etats Arabes à la croisée des
chemins.

Mots-clés: l'unité arabe, tenue de la souveraineté arabe, résolution de conflits, la Ligue arabe, la

paix arabe et de la sécurité.

Summary: The League of Arab States , like all other regional organization created to achieve

specific objectives, including the objectives of the Arab League, the maintenance of peace and
security to safeguard the sovereignty of Arab States all aggression whatever its origin : Arab or
foreign . On this basis , the Arab League has signed many international conventions, in the head ,
the treaty of joint Arab defense and economic cooperation and military annexation , which until
today have not found their true mechanisms field applications including that of the military
annexation. However, all these efforts have not reached the goal exempt account into what is
happening in the Arab world as foreign intervention justified or not. Conflict and Arab- Arab
disputes highlight the gap between Arab countries and n ' left no room for cooperation, unity and
introduced the league of Arab States at the crossroads..

Keywords: Arab unity, Arab sovereignty keeping, conflict resolution, the Arab League, the Arab
peace and security.


