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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 نيابة العمادة ملا بعد التدرج      باتنة-جامعة احلاج خلضر
 والبحث العلمي والعالقات اخلارجية     كلية احلقوق 

 
 

 جامعة الدول هالعوائق التي تواج
 العربية

 وطرق تجاوزها
  والعالقات الدوليةة املاجستري يف القانون الدويلرسالة مقدمة لنيل درج

 
 

 :إشراف األستاذ                                               :إعداد الطالب
 عبد احلفيظ طاشور: الدكتور                                   أجمد رمضان فحلة   
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 اإلهداء
 

 أهدي هذا الجهد المتواضع 
 والدتي إلى روح 

 التي كان أملها الكبير أن تراني باحثاً ومفكراً 
 آمالهاثرت جوار الرحمن قبل تحقيق ولكنها آ
 ثواب ذلك مسطراً في صحائفهاأن يجعل سائالً المولى 

 يوم القيامة
 تغمدها اهللا برحمته وأسكنها فسيح جنته

  "مجدأ"
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 شكر وتقدیر
 

 ي الفاضلأقدم جزيل شكري وعظيم  تقديرايت إىل أستاذ
 "طاشور عبد الحفيظ: "الدكتور

الذي كان له الفضل الكبري يف هذه الثمرة العلمية اليت قدم من أجلها أخلص 
 .نصائحه وإرشاداته يف إشرافه على الرسالة، رغم أعماله العلمية الكثرية
 .فأسأل اهللا تعاىل أن يرفع من مكانته ليقدم املزيد من األعمال العلمية لألمة

   "أجمد"
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 وفاء وعرفان
 

 أقدم أسمى آیات الوفاء والتقدیر والفضل 
 "حسن رمضان فحلة"الدآتور  والدي :إلى

 الذي ضحى بإمكانياته المادیة والفكریة والتربویة 
 ألآون حسب ما یریده باحثًا ومفكرًا وداعيًا إلى الخير والمحبة

 "فائزة اللبان"األستاذة األم : وإلى
 ) أنا وإخوتي(آثرت تربيتنا الفاضلة الكریمة التي 

  صالحينعلى اإلیمان الصادق والعمل الصالح ليتحقق أملها فينا أناسًا
 فلهما آل تقدیر وإجالل

 "أنس وأحمد وأسامة وعبد اهللا"إخوتي : وإلى
 "هناء وحنان ومنى"وأخواتي 

  والرفعة والمجدالسعيدمتمنيًا لهم العمر 
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 ةـيـربـعـالالدول ة ـعـامـج
 

 وهذا يتطلب محاية البيت وصيانته " بيت العرب الكبري"عة العربية هي اجلام
 . وتوطيد أسسه بالتضامن ووحدة العمل العريب املشتركأركانهوتعزيز 

  "عصمت عبد اجمليد"
 

 منذ تأسيس اجلامعة العربية وحىت يومنا هذا أصدرت اجلامعة آالف القرارات 
  اخلالفة العباسية يف أواخر عهدهاجلامعة كحال  ألن حال ا،مل ينقذ منها إال نسبة قليلة

 .وكأن الدول األعضاء فيها غرباء عن بعضهم
 
 "مكانك َراِوْح"إهنا قائمة على مبدأ 
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 المقدمـة
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 يكن يف اجملتمع الدويل     م فل ،كانت الدول قدميا تتوىل أمورها بنفسها، وفق مصاحلها اخلاصة         
 . أمورهقدميا منظمات أو هيئات دولية تبّت يف

إالّ أنه تقدمت حماوالت عديدة إلنشاء هيئة دولية عامة تقوم بتنظيم وتسيري شؤون اجملتمـع                
 .الدويل

ولكن هذه احملاوالت مل خترج إىل حيز التنفيذ إال يف أوائل القرن املاضي، الذي يعترب عصـر                  
 .املنظمات الدولية، اليت أصبحت إحدى ظواهر العصر

ملية األوىل آثارا سلبية على عدد من الدول، مما حدا هبذه الدول اليت             ولقد تركت احلرب العا    
أصابتها ويالت احلرب أن تفكر بإنشاء هيئة دولية تقوم مبهمة اإلشـراف علـى الشـؤون العامـة               

  الدول لتلـك اهليئـة     للمجتمع الدويل، هلذه اهليئة ما حتتاجه من األسس والوسائل اليت تكفل احترام           
 .م على العاملمن والسلهبدف استتبات األ

م، ولكنها مل تدم طـويال      1920ونتيجة لذلك ظهرت إىل حيز الوجود عصبة األمم يف عام            
 : باألسباب اآلتية)1(بسبب فشلها يف حتقيق أهدافها، اليت خلصت

نظام التصويت داخل هيئات العصبة املختلفة، وذلك لعدم احلصـول علـى اشـتراط               -1  
 .اإلمجاع إلصدار القرارات

تردد العصبة يف اختاذ موقف إزاء احلاالت الدولية اخلطرية، حيث ظهرت مبظهر الضعف              -2 
 .أمام االعتداءات الدولية املتكررة، فتمادت الدول املعتدية بعدواهنا

 .لدول القوية لفرض رغباهتا بالقوةضعف العصبة يف مراقبة برنامج التسلح، مما أدى با -3 
 .اة تنفيذية، كقوة عسكرية، لرّد اعتداء املعتديافتقار العصبة إىل أد -4 
 تبد أي شيء يغّير من نتـائج احلـرب        مث قامت احلرب العاملية الثانية، ولكن عصبة األمم مل           

األمر الذي دعا إىل إجياد منظمة دولية قادرة على حتقيق األمن والسلم والتعاون الدويل، ولكن بعـد                 
 بقدرة املنظمة على حتقيق أهـدافها     ى إجياد الوسائل الكفيلة     جتاوز سلبيات عصبة األمم، والعمل عل     

 .1945) يونيو( جوان 26فنشأت هيئة األمم املتحدة بتاريخ 
ونشري إىل أن جامعة الدول العربية نشأت قبل قيام هيئة األمم املتحدة، ولذلك مل يتضـمن                 
 .ة ما حيّدد العالقة بينها وبني هيئة األمم املتحد-اجلامعة-ميثاقها 

                                                           
 .613: ص .ت.د ،12 :منشأة املعارف، ط: ، القانون الدويل العام، اإلسكندرية)علي صادق(أبو هيف  -)1(
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ولكي تتمكن اهليئة من دميومتها، وتنفيذ مقرراهتا شكلت عددا من اهليئات الداخلية املنبثقـة               
اجلمعية العامة، وجملس األمن، وحمكمة العدل الدولية، ويف الوقت نفسـه، فاهليئـة             : من ميثاقها مثل  

 .مفتوحة لكل الدول لالنضمام إليها
مليثاق هيئة األمم، بل إّنه من صميم امليثاق، حيث         وال يعترب وجود املنظمات اإلقليمية خمالفا        

يذكر بنوع من التفصيل املوافقة على قيام منظمات إقليمية هتتم مبسائل حفظ األمن والسلم الدوليني               
، ليس يف هذا امليثاق ما حيول دون قيام تنظيمات          1-52كما جاء يف الفصل الثامن من امليثاق املادة         

 .)1( وكاالت إقليمية تعاجل من األمور املتعلقة حبفظ السلم واألمن الدويلأو
وظهر أول نوع من املنظمات اإلقليمية يف نصف الكرة الغريب بني الدول األمريكية، مث جلأت                

إليه بعض دول أوربا الوسطى والشمالية، مث عمدت إليه عند هناية احلرب العاملية الثانية دول الشـرق             
 .، فنشأت جامعة الدول العربيةإفريقيا والعريب

ـ                ام وبعد ذلك تكّون االحتاد األورويب يف أوربا، كما تكّونت منظمة الوحدة األفريقية بعد مت
 .استقالل دول كثرية يف القارة

، لدورها الفعال يف    "جامعة الدول العربية  "ولكن الذي يهمنا من موضوع املنظمات اإلقليمية         
 .السلم الدويل من جهة، ووحدة األمة العربية من جهة أخرىالسعي لتحقيق األمن و

لقد كان ميالد جامعة الدول العربية أول تعبري جمّسد حلركة الوحدة العربية، وال شـك أنّ                « 
 باإلضافة إىل استقالل عدد     ...هذه اجلامعات لعبت دورا جمديا يف تنمية الشعور بوجود األمة العربية          

وحاولت اجلامعة أن تأخذ مكانتها     ... ز وجودها ودورها على حد سواء     من الدول العربية الذي عز    
بني الدول العربية من أجل وحدهتا، كما عرب ميثاقها عن أماين األمة العربية يف الوحدة والتنمية على                 

 .)2(»ولكن عقبات وقيودا وقفت يف وجه طموحها... الصعيدين االقتصادي واالجتماعي
يت وقفت أمام طموح اجلامعة، لتعيقها عن حتقيق أهدافها، تشـكل           وهذه العقبات والقيود ال    

 .إشكالية البحث

                                                           
 .939، 938: ص. يتضمن نّص الفصل الثامن بأكمله: ع السابقاملرج -)1(
 .79 :ص. 1981 أكتوبر/8 :ددعالشؤون عربية، :  انظر.دوة شؤون عربية عن لبنان وجامعة الدول العربيةنمن  -)2(
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 إشكالية البحث

 :واجه الباحث من التساؤالت اآلتيةتتجلى إشكالية البحث مبا ي 
 ما هي أهداف جامعة الدول العربية؟ -1 
 حتقيقها؟هل حقّقت جامعة الدول العربية أهدافها املرجوة يف ميثاقها، أم فشلت يف  -2 
 ما هي اجملاالت اليت مل تفلح اجلامعة يف حتقيقها؟ -3 
 ما هي أهم العقبات اليت حالت دون حتقيق تلك األهداف؟ -4 
 ما هي أهم الوسائل واإلمكانيات اليت حتقق هلا االستمرارية يف حتقيق أهدافها؟ -5 
 ؟املرجوةتها الوصول إىل األهداف ما هي أهم املقترحات اليت ميكن بواسط -6 

 أمهية البحث

على الرغم من أن جامعة الدول العربية نشأت قبل نصف قرن تقريبا، وعلى الرغم مـن أن                  
أهدافها صيغت بكيفية لتحقيق رغبات الشعوب العربية، إالّ أنّ منظمات إقليميـة نشـأت بعـدها                

ذلك فإنّ البحث عن    وقطعت أشواطا كبرية حنو الوحدة، وال زالت اجلامعة العربية تراوح مكاهنا، ول           
 .يملأسباب هذا اإلخفاق يبقى من األمهية مبكان على املستوى النظري والع

 .يبدو أن صياغة ميثاق اجلامعة صيغ بكيفية ال حتقق األهداف املرجوة: فنظريا 
 .معة العربية تفتقد إىل الفعاليةفإنّ أجهزة اجلا: ومن الناحية العملية 
ل ومقترحات على ضوء ما تبني من معوقات متكّن القـائمني           وإن ما يقّدمه الباحث من حلو      

 .على حتديث اجلامعة من االستفادة منها
ومن جهة أخرى، فالبحث يسعف املكتبة العربية، حبيث يستفيد البـاحثون يف مثـل هـذا                 

 .املوضوع بإثراء أحباثهم
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 أهداف البحث

 : البحث ومنهاباإلجابة على التساؤالت اليت واجهت الباحث، تّتضح أهداف 
 .إرساء دعائم حبث علمي منهجي مدّعم بالوقائع الثابتة املستقاة من مصادرها األصلية -1 
 .تقدمي املعوقات اليت تقف حائال دون حتقيق أهداف اجلامعة -2 
 ميثاق اجلامعة، لتؤدي أجهزة اجلامعة فعاليتها       -تعديل -تقدمي مقترحات مفيدة لتحديث    -3 

 .على الشكل املطلوب
 املنهج املّتبع

يتبع الباحث يف هذا البحث املنهج القانوين املقارن املتبع يف الدراسة، ولذلك تبـدو خطـة                 
 :البحث على الشكل اآليت

 خطة البحث
 :ولتحقيق ما ذكر آنفا، يبدو البحث على الشكل اآليت 
 .تتضمن إشكالية البحث: مقدمة

 

 :تواجههااجلامعة العربية والعوائق اليت : الفصل األول
 :يتضمن هذا الفصل مبحثني مها  
 :حملة عامة عن اجلامعة العربية، وفيه ثالثة مطالب: املبحث األول 
 .نشأة اجلامعة ومراحل تشكيلها: املطلب األول  
 .طبيعة اجلامعة واألهداف املنبثقة عنها: املطلب الثاين  
 .اهليكل التنظيمي للجامعة: املطلب الثالث  

 

 :العوائق اليت تواجه اجلامعة وأنواعها، وفيه مطلبان: ايناملبحث الث 
 .ماهية العوائق وواقعها العام: املطلب األول  
 .أنواع العوائق اليت تواجه اجلامعة: املطلب الثاين  
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 :القرارات الصادرة ومآالهتا يف الواقع وسبل معاجلتها: الفصل الثاين
 :يتضمن هذا الفصل مبحثني مها  
 :القرارات الصادرة عن اجلامعة ومآالهتا، وفيه مطلبان: األولاملبحث  
 .ليتهااعماهية القرارات وأسباب إخفاقها والعوامل اليت تزيد يف ف: املطلب األول  
 وموقفها من   ، العربية–تدخل اجلامعة لفض النـزاعات العربية : املطلب الثاين  
 .االعتداءات اخلارجية    
 :عية القرارات وسبل معاجلتها، وفيه مطلبانواق: املبحث الثاين 
 .تعديل امليثاق وتطويره: املطلب األول  
 . الرؤية الواضحة لسياسات اجلامعة:املطلب الثاين  

 

 . البحثخامتة
 .املالحق
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 : الفصل األول
 اجلامعة العربية والعوائق اليت تواجهها

 
 
 

 :ويتضمن املبحثني اآلتيني
 .حملة عامة عن اجلامعة العربية: املبحث األول
 .العوائق اليت تواجه اجلامعة وأنواعها: املبحث الثاين
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ـ               ق من استقراء النصوص والدراسات العديدة اليت قامت بالبحث املنهجي عن كل مـا يتعل
باجلامعة، سواء كان ذلك من حيث املراحل التارƸية اليت مرت هبا، واملشـكالت العديـدة الـيت                 
متخضت عن اآلراء الكثرية حول إنشائها، والطبيعة القانونية اليت متيزت هبا واألهداف احلقيقية الـيت               

 .انبثقت عن ذلك
 اخلاصة واجملـالس    مة إىل اللجان  ومن النظر يف اهليكل التنظيمي للجامعة ابتداءă من األمانة العا         

اليت وجدت فيها، واالمتيازات املمنوحة ألعضاء اجملالس من أجل إصدار القرارات اليت حتقق أهداف              
اجلامعة، وما تواجهه اجلامعة أو أحد أعضائها من املشكالت اليت حتتاج إىل إصدار القرارات الراميـة                

 مث معرفة العوائق اليت تواجه اجلامعة العديدة املتنوعة         ...حلالإىل إجياد احللول الواقعية املناسبة ملقتضى ا      
سواء كانت تنظيمية أو اقتصادية أو سياسية أو قانونية فإن البحث يتمحور يف هذا الفصل حول هذه                 

 .املوضوعات
 :اآلتيةواملطالب املباحث تضمن  يه، فإنالفصلونظرا لطبيعة البحث العلمي، ومقتضيات هذا 

 :حملة عامة عن اجلامعة العربية، وفيه ثالثة مطالب: املبحث األول
 .تشكيلهاومراحل  اجلامعةنشأة : املطلب األول
 .طبيعة اجلامعة، واألهداف املنبثقة عنها :املطلب الثاين
 .لجامعةليكل التنظيمي اهل: املطلب الثالث

 :ناالعوائق اليت تواجه اجلامعة وأنواعها، وفيه مطلب: املبحث الثاين
 .ماهية العوائق وواقعها العام: طلب األولامل  
 .أنواع العوائق اليت تواجه اجلامعة: املطلب الثاين  
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 ǂة عامة عن اجلامعة العربية: املبحث األول

نستعرض يف هذا املبحث حملة عامة عن اجلامعة العربية من حيث نشأهتا ومراحل تشـكيلها               
ايل إىل اهليكل التنظيمي للجامعة وامتيازات أعضاء اجملالس        وطبيعتها واألهداف املنبثقة عنها لنصل بالت     

 .واللجان املنبثقة عن ذلك التنظيم
 عرفة أن العرب ال يثقون هبـم أبـدا        بريطانيا ومن معها من الدول االستعمارية حق امل       تعرف  

. ولذلك ال بد من طرح أفكار ظاهرها التقرب وكسب الود، ومد يد العون أمام مسـتقبل العـرب         
 املنطقـة  يفطنها املنافع اخلاصة من جهة، وضرب الدعاية النازية اليت كانت هتب رياحها آنـذاك              وبا

 .ن جهة أخرىالعربية م
مل تنضج معامل فكرة إقامة تنظيم عريب واحد يشمل حكومات          «:يقول أƥد فارȃ عبد املنعم    

رب سعت الدول االسـتعمارية     البالد العربية إال خالل احلرب العاملية الثانية فقȔ، ففي أثناء هذه احل           
الغربية، وبالذات بريطانيا إىل حماولة التخفيف من حدة العداء العريب هلا، بل والسـعي إىل اسـتمالة                 
األقطار العربية إىل جانبها، وكسب ودها، فأعلنت عن عطفها على أفكار استقالل بعض األقطـار               

 .)1(»العربية وترحيبها بأي عمل يف اجتاه الوحدة العربية
ففي ذلك الوقت كانت جل املنطقة العربية بقسميها املشـرقي واملغـريب حتـت النفـوذ                

 فمصر واألردن وفلسطني والعراق حتت النفوذ الربيطـاين، وسـوريا ولبنـان             ،االستعماري وƥايته 
  بيا مستعمرة من قبـل إيطاليـا      يواجلزائر وتونس واملغرب حتت احلماية والنفوذ الفرنسي، كما أن ل         

 ...سبايناإلن املغرب حتت االحتالل وجزء م
وإذا كانت معظم اآلراء جتمع على بريطانيا هي صاحبة الفكرة لتحقيق أهداف خاصة هبا يف               

كان الدافع احلقيقـي  «: املنطقة، وهذا الظاهر على املɊ، كما ورد يف مقال جلميل جبور حيث يقول 
 : وذلك لتحقيق األهداف التالية"جامعة الدول العربية"وراء تبƗ بريطانيا لفكرة إنشاء 

 .استمرار فرض سيطرهتا على املنطقة العربية -1
 .تأمني مصاحلها احليوية -2

                                                           
  .، مركز دراسات الوحدة العربيـة     1985-1945جامعة الدول العربية    .  دراسة تارƸية سياسية   ،)أƥد فارȃ (عبد املنعم    -)1(
 .12: ص.1986ماي / 1 :ط
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 .احتواء التيار الوحدوي املندفع حنو حتقيق الوحدة العربية -3
 .)1 (»عات االستقاللية املتمثلة بظهور الدول القطريةازـتكريس اإلقليمية، وتشجيع الن -4

 :ا املبحث من خالل املطالب الثالثة اآلتيةوتتم دراسة هذ

 نشأة اجلامعة واملراحل اليت مرت ŏا: املطلب األول
تعرض للبواعث والـدوافع الـيت   نال بد لنا عند البحث يف نشأة جامعة الدول العربية من أن  

ثـر يف   كانت تراود أفكار احلكام العرب، أو املفكرين، أو السياسيني واليت كانت آلرائهم أكـرب األ              
 . حيث Ź وضع اللبنة األساسية يف هذا الصرح الكبري،إخراج هذه األفكار إىل حيز الوجود

 إال خالل احلرب العامليـة الثانيـة      ومن اجلدير بالذكر أن هذه األفكار مل تلق النضج الكايف           
جيـاد  إل) كما متت اإلشارة إىل ذلك    (حيث سعت الدول االستعمارية الغربية ويف مقدمتها بريطانيا         

نوع من التوازن يف املنطقة وكسب ود العرب بإعطاء عدد من الدول استقالهلا الذايت، والوقوف إىل                
 .جانبها فيما إذا أراد العرب قيام وحدة عربية فيما بينهم

 ومستشاريها  تتم فيما بني احلكومة الربيطانية    اخلطابات اليت كانت    وقد ظهر ذلك من خالل      
 يعربون عن اخلطر الذي يهدد مصاſ بريطانيا يف املنطقة، ألن           ا،دراسة شؤوهن يف املنطقة أو املكلفني ب    

فنجاحهم وحتقيق مصـاحلهم    . يف احتاد العرب خطر جسيم على الدول الغربية ويف مقدمتها بريطانيا          
 .يكمن يف مبدأ متزيق جسم األمة العربية، والعمل على سياسة فرق تسد

 فقد أظهرت الدراسات    ، بالنسبة الحتاد الدول العربية    أما عن سياسة بريطانيا   «:يقول احلصري 
كانت على عكس ما تعلنه، كما كانت تقاوم حماوالت         ) 1933-1930(أن بريطانيا يف الفترة ما بني       

 يف املنطقة، وهذا مـا رآه       ةاد خطرا يهدد املصاſ الربيطاني    االحتاد بني العرب، ألهنا ترى يف هذا االحت       
أكثـر  « أن العرب سـيكونون      "املندوب السامي يف فلسطني   ") 1941" (لالسري هارولد ماك مايك   "

 .)2(»...وأقل خطرا إذا ظلوا متفرقني) فيهم(قابلية للتحكم 
دولـة احلكومـة    "ويضيف إىل ذلك موقف الدول الغربية من احتاد العرب، وإىل جانبـهم             

 يتبـد " فرنسا"اد نرى مثال    ذا االحت أما عن موقف الدول األجنبية من قيام مثل ه        «: فيقول "العثمانية
                                                           

 .23 :ص .1983 .مارȃ 25 :ددع ال.بية جملة شؤون عر: نشأة فكرة جامعة الدول العربية،)مجيل( اجلبوري -)1(
. 11/1978 :ددعال.  جملة املستقبل العريب   :، نقد كتاب تأسيس جامعة الدول العربية، ألƥد مجعة        )خلدون ساطع ( احلصري   -)2(
 .179، 178 :ص
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وكانـت  . ا ضد أي احتاد عـريب     وأهن" خطر جدي " رأيها يف االجتاه الوحدوي العريب هو        "لربيطانيا"
 وقبل بضعة أسابيع من تأسيس جامعـة        "بريطانيا"كما أن   .  تعارض قيام احتاد عريب    -أيضا- "تركيا"

السـفري  " ملسـيون  مـايلز " كتب السري    فقد. االجتاه العريب ملصر  على  مل تشجع أبدا    العربية  الدول  
 .)1(»أن اهتمام مصر بالقضايا العربية جيب أن يظل نظريا«:الربيطاين يف مصر يقول

 االستعمارية، وأهنم ال يثقون هبـا     ة العرب هلا وللدول     وابعد) بريطانيا(وعلى الرغم من إمياهنا     
لنفوذ على منطقة الشـرق األوسـȔ   ولكن املصاſ واملنافع تلوح أمامها يف األفق، وحب السيطرة وا         

 .يستحوذ على املنطقةفلقمة شهية، إذا مل تبلعها فقد يأيت غريها 
ا تتحقق من خالل موافقتـها      هلذلك وازنت األمور لتأخذ بالكفة الراجحة فوجدت مصاحل       

وهي يف نفس الوقت تـدرȃ القضـية        . لعرب على السري يف طريق االحتاد، وإنشاء منظمة جتمعهم        ل
ا املدونـة يف     املعوقات، والسلبيات اليت تعرقل مسرية اجلامعة لتحول دون حتقيق أهـدافه           لتصل إىل 

 إهنا تسعى لكسب صداقة العرب، ووقوفهم إىل جانبها، من          ،هتا حربا على ورق   ارميثاقها ولتكون مقر  
ـ ة بنفسـيات العـرب،      أجل ذلك ينبغي على بريطانيا مسك زمام املبادرة، فإهنا هي اخلبري           ة والعارف

 لبـاȃ   يترتدنفسه  يف الوقت   و بني احلكومات العربية،     تاالختالفانار  بالكيفية اليت يتم فيها إشعال      
ولكنها تقوم بتزييف احلقيقة    . ف مبا يعود على العرب من اخلري      را، لتأخذ دور الناصح واخلبري الع     احملبة

 .املخفية عن األنظار
 :ولذا ميكن البحث عن ذلك من خالل الفرعني اآلتيني

 الفكرة الƎيطانية، Ƣحيص ونقد: الفرț األول
 م املبادرة لفكرة الوحدة العربيـة     سارعت بريطانيا بانتزاع زما   «على إثر احلرب العاملية الثانية      

 اخلبرية بعمق اخلالفات بني احلكومات العربية، فطرحت أفكارا يف ظاهرها حـب             -بريطانيا–وهي  
فهي هتدف من وراء ذلك ضمان صداقة العرب هلا مـن           . يقتهاالوحدة العربية، ولكنها إقليمية يف حق     

كما كان هـدفها أيضـا تـدعيم        .  الدعاية النازية يف املنطقة العربية من ناحية ثانية        وإحباطناحية،  
عريب واملؤيد لسياسـتها    مركزها يف منطقة الشرق األوسȔ، وتقوية العناصر العربية املعتدلة يف العامل ال           

 .)2(»يةاالستعمار
                                                           

 .179، 178: ص. ، املرجع السابق)عخلدون ساط(احلصري  -)1(
 .28، 27 :ص. السابقاملرجع ، )مجيل( اجلبوري -)2(
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ة اليت كانت بريطانيا ختفيها يف طيات مظاهرها اخلداعة، ما كانت تسعى            سيئالمن األهداف   و
ألهنا عندما تكسـب    .  إلنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني      )1(لتأكيده فعال، وهو تنفيذ وعد بلفور     

ـ   -خفية أو ظاهرا  –ود العرب، وتظهر على املسرح بدور املتعاطف املتعاون، فإهنا تتمكن            ر  من متري
  صني يف دراسة الشـرق األوسـȔ بعامـة        قرارات وآراء متخضت عن مفكرين بريطانيني ويهود خمت       

 .والعامل العريب Ɲاصة، ولتأمني مصاſ بريطانيا واليهود يف املنطقة
 1937وحدǫ تطور مهم وهو تبƗ الزعامات الصهيونية يف عـام           «:يقول أƥد حممود مجعة   

ويتابع - يب، يسمح بقيام كيان يهودي منفصل     ة يف إطار احتاد عر    ملشروعات تسوية املشكلة الفلسطيني   
 .الشيء الذي ساعد الطرف الربيطاين على إعالن أول خطوات يف إنشاء اجلامعة العربيـة             : -القول

ضعي السياسـة   اإىل أن فكرة الوحدة العربية مل تكتسب أمهيتها بالنسبة لو         : ومن مث Ƹلص إىل القول    
 اجلهود الرامية إىل تسوية املشكلة الفلسطينية Ɲلق كيان يهودي داخـل احتـاد              الربيطانية إال يف إطار   

 .)2(عريب
  لوحـده  أن فكرة إنشاء جامعة الدول العربية كان من نسج الفكر الربيطـاين           يتبني مما سبق    

 ياهم، ودراسات لـواقعهم ومسـتقبلهم     ألصحاب القضية رأي يف قضا    يف الوقت نفسه كان     ولكن  
 إال أن   -جت إىل ذلك وسائل اإلعـالم     كما روŉ - ن كان من وحي الفكر الربيطاين     إوفإنشاء اجلامعة   

حـد بـأن    أ مع أّنه ال Ƹفى على       ،للعرب دورا هاما وبارزا يف والدة ذلك املولود احلدǫ يف املنطقة          
   Ĉاألفكار واملعلومات ليست حǄتقـف عنـدها ال     حبدود معينة   د  حتال   اكما أهن  على قوم أو أمة،      كرا

فإننا عندما ننظر   . زها، بل أهنا أخذ ورد، ومتازج وتداخل، وتنقية لبعضها وزيادة عليها أحيانا           تتجاو
ملفكر عريب يعيȈ يف أمريكا وهو صاحب خمترع علمي أن الفكرة أمريكية، فهذا إجحـاف حبـق                 

بية اء جامعة الدول العر   ـ إنش وعـوضبالنسبة مل  أما   .املخترع، وهذه القضية هلا أنصارها ومعارضوها     
 :نيينستشهد بقولني لكاتبني عربواملوقف العريب من ذلك 

                                                           
أن تتعهد احلكومة الربيطانية بإنشاء وطن قومي لليهود يف فلسـطني عقـب             :  ومضمونه 1917 نوفمرب   Ź2 وعد بلفور يف      -)1(

 ديـوان   :، العامل العريب بني ثقل اخلطـاب وصـدمة الواقـع          )عبد العزيز (جراد  : انظر). 1918-1914(احلرب العاملية األوىل    
 .34، 33 :ص. 1988. املطبوعات اجلامعية

 .97،100:ص.1/1979:ددعال. جملة املستقبل العريب:، الدبلوماسية الربيطانية وقيام جامعة الدول العربية)أƥد حممد(مجعة  -)2(
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إذا كان قماȇ بذلتك مصـنوعا مـن الصـوف          «:حيث يقول : "عبد الرƥن عزام  ": أوهلما
، وفكـرة   1924ن التجمع العريب كان أحد مطالبنا منذ عام         إاإلنكليزي، فهل يعƗ أنك إنكليزي؟      

ȃ1(»الوحدة العربية عربية املنشأ أصلية األسا(. 
مث اجلامعة ليس أهنا ولدت والدة غري شرعية سواء         إلكن  «:حيث قال : "ألنيس صايغ " :والثاين

 .)2(»كان أبواها عربيني أو أجنبيني، أو جمهويل اهلوية
Ƴلص من ذلك أن للمفكرين العرب وسياسييهم وحكامهم دورا هاما وبارزا يف فكرة إنشاء              

 .واقعاملنظمة العربية، وإجيادها على ميدان ال

 مراحل تشكيل جامعة الدول العربية: الفرț الثاين
ن التبعية الشعبية مهيأة، األمر الـذي       إن عناصر الوحدة كائنة، و    إن الفكرة ظهرت، و   إ :قلنا

 .عث على تشكيل هذه املنظمة عملياب
وقد مر تشكيل اجلامعة بعدة مراحل، ميكن ذكرها وفق التسلسل الزمƗ الذي رافـق كـل                

من فكرة يف عمل والتقتا يف التنفيـذ معـا بفتـرتني            أكثر  ه املراحل، وإن اشتركت     مرحلة من هذ  
 .متقاربتني فإننا نذكرمها على سبيل الذكر والبيان

 ينـور "تفكري احلكومات العربية باملوضوع بشكل جدي، حيث ظهر يف هذا امليدان            : ăأوال
تضمن مشروعا احتاديا يتكون مـن      إىل بريطانيا ت   1943جانفي   14 الذي قدم مذكرة يف      )3("السعيد

 :عدد من النقاط أمهها
 .توحيد بالد الشام يف دولة واحدة -1
 .إنشاء جامعة عربية نواهتا العراق وسوريا، وحيق ألي دولة عربية الدخول فيها -2

                                                           
سهم يف احلركة أو. 1913 وهو سياسي التحق باجليȈ العثماين يف حرب البلقان 1893ولد مبصر عام ): عبد الرƥن(عزام  -)1(

ـ                . باالغربية أثناء إقامته بأور    بـن  : وهو أول من شغل منصب األمانة ƛامعة الدول العربية، وقوله مأخوذ من رسالة ماجسـتري لـ
 .226 :ص. 1993. معهد احلقوق. جامعة اجلزائر. ، قرارات املنظمات الدولية ومدى فاعلتيها)حممد (جديدي

 .7 :ص. 11/1978:ددعال. جملة املستقبل العريب. ، من املقدمة)أنيس(صايغ  -)2(
خدم يف اجليȈ العثماين وتقلد عدة مناصب يف احلكومـات          .  وتلقى علومه فيها   1888ولد يف بغداد عام     : )نوري (السعيد -)3(

 اليت قام هبا    1958 جويلية   14اغتيل أثناء ثورة    .  ولعدة مرات وخاصة يف عهد امللك فيصل       1930العراقية مث رئاسة الوزراء عام      
 .عبد الكرمي قاسم ببغداد
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إنشاء جملس دائم للجامعة يتوىل شؤون الدفاع واخلارجية واملالية واملواصالت واجلمارك            -3
 . األقلياتوƥاية حقوق

 .)1( يف فلسطنيةإقامة إدارة ذاتية لليهود يف املناطق اليت يشكلون فيها أكثرية سكاني -4
. خشية استغالله للدعايـة ضـد الصـهيونية       . فكان اجلواب الربيطاين على املذكرة بالرفض     

 .)2(طانيايوبالتايل إثارة اجلماهري العربية ضد بر

Ǆانياǭ:     قد قامت بسلسلة من املشاورات الثنائية واجلماعية منـذ         ف.  دور مصر يف إنشاء اجلامعة
 .جتاهني خمتلفني حول شكل الوحدة العربية املطلوبةامتخضت عن وجود . 1943جويلية 

وهذا النوع من   . الدعوة إىل وحدة فيدرالية أو كونفيدرالية بني األقطار العربية        : االƟاه األول 
األمر الذي جيعل الدولـة     . ا على الدول املنضمة إليها    الوحدة يتضمن وجود سلطة عليا تفرض إرادهت      

ه احلكومة السـورية    نŉتوهذا االجتاه تب   .لدولة املوحدة املنضمة تفقد قدرا من سلطتها وسيادهتا داخل ا       
ȃحبما. 

الدعوة إىل تشكيل منظمة تتعاون يف داخلها األقطار املنضمة إليها، مع احملافظة            : االƟاه الثاين 
ه معظم الدول العربية، باستثناء مصر، اليت مل تعلن رƧيـا           تاستقالهلا، وهذا االجتاه تبنŉ   على سيادهتا و  

 .تأييدها ألي واحد من االجتاهني باعتبارها راعية هلذه املشاورات

 اليت شاركت يف املشـاورات      )3(دعوة مصر لعقد اجتماع ضم مندويب األقطار العربية       : ǭăالثا
توكـول  روب"صدر عنه ما عـرف باسـم        . 1944أكتوبر   7مرب إىل   سبت 25وŹ ذلك من    . الثنائية
 .الذي يعترب حجر األساȃ مليثاق جامعة الدول العربية" كندريةساإل

ـ           : ăرابعا د ووبعد دراسة الربوتوكول، وتقدمي االقتراحات واملالحظات من قبل أعضـاء الوف
 ة الفرعية السياسيةمن طرف اللجن بعد حتضريه )Ź)4 توقيع ميثاق اجلامعة. املشاركة يف االجتماعات

 
                                                           

ذ تعليمات احلكومة الربيطانية فيما يتعلق بتنفيذ وعد بلفور، أفال يعترب           فƍد ين ييتبني من الفقرة الرابعة للمذكرة بأن نوري السع        -)1(
 ! يف فلسطني؟يهودية بقيام دولة -آنذاك-عمله هذا اعترافا من احلكومة العراقية 

 .13 :ص. ، مرجع سابق)أƥد فارȃ(عبد املنعم : نظر أ-)2(
 .سورية، األردن، العراق، السعودية، لبنان، مصر، اليمن: األقطار املشاركة -)3(
 ).1( نص امليثاق موجود يف امللحق رقم -)4(
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 .م1945مارȃ  22وكان ذلك يف . )1(اليت أوصى الربوتوكول بتشكيلها

Ǆم1945ماي  11 يف ذدخل امليثاق حيز التنفي: خامسا. 
  .    ومن اجلدير بالذكر أن نستعرض احلوار الذي جرى بني بعض الدول العربية حول تسمية اجلامعة

سم معنوي يتضمن أهداف وأسس وأعمال هذه املنظمة        اطالق  دار حوار طويل بشأن إ    لقد  
 : نذكر من ذلك

 ".التحالف العريب"طلق على املنظمة اسم  أن يł:االقتراح السوري �

 ".االحتاد العريب"أن يطلق على املنظمة اسم    :ياقاالقتراح العر �
. للتنظيم العريب ملالءمته  " اجلامعة العربية "أن يطلق على املنظمة اسم        :االقتراح املصري  �

ألن كلمـة   . خاصة وأن هذا املصطلح يتفق مع املصطلحات اللغوية والسياسية العربيـة          
 .)2(اجلامعة تفيد الرابطة أو النظام الذي يربȔ األفراد واجلماعات

 طبيعة اجلامعة واألهداف املنبثقة عنها: الثايناملطلب 
التيارات الفكرية الـيت حـدǫ      ويتطلب البحث يف هذا املطلب الكشف عن طبيعة اجلامعة          

ليخلص إىل الطبيعة التنظيمية    التصارع عليها ومصدر كل فكر منها مث أثر هذه التيارات على اجلامعة             
 :وعندها تتم دراسة أهداف اجلامعة، حيث يتجلى ذلك يف فرعني اثنني

 țرة فيهاطبيعة اجلامعة: األولالفرǭǘومصادر الفكر امل  
ية، وضمنت عددا من الدول األعضاء، إال طبيعة هـذه املنشـأة    تشكلت جامعة الدول العرب   

ن إتتأرجح بني موقفني اثنني، القطري والقومي، فمن الدول من دعت إىل القطرية وأكدت عليها، و              
وبعض الدول احتضنت الفكرة القومية وعلمت جاهدة علـى         . كانت تتظاهر بالدعوى إىل اإلقليمية    

شتركة ية، ألن املنظمة جامعة للدول العربية اليت جتمعها مقومات م         حتقيقها دون أن تلتفت إىل القطر     
 .ندر أن تتكون يف أمة أخرى

                                                           
ق األصل عن املشروع    ب لذا وردت بعض عبارات امليثاق ط      ،قيل بأن اللجنة اختذت من مشروع ميثاق األمم املتحدة مرشدا هلا           -)1(

 منشأة املعـارف   ، اإلسكندرية -دراسة قانونية وسياسية  - ، جامعة الدول العربية   )حممد طلعت (نيمي  الغ: انظر. ميثاق األمم املتحدة  
 .10: ص. 1974

 .15 :، املرجع السابق، ص)أƥد فارȃ(عبد املنعم : انظر -)2(
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أي ما بـني االجتـاه      . وبناء على ذلك ظهرت طبيعة اجلامعة مزدوجة بني القطرية والقومية         
      Ɩجتاه وما بني اال  . فال جمال للمشاريع اليت ختدم الوحدة اجلزئية      . الوحدوي بكل ما يف الكلمة من مع

 سـيادة الدولـة     القطري الرامي إىل اعتبار اجلامعة أداة للتنسيق بني األقطار العربية مع احملافظة على            
 .القطرية استقالهلا

تتميز طبيعة  «:هذه الطبيعة والتصارع على التيارين فيها بقوله      "ويوضح أƥد فارȃ عبد املنعم      
طرية، والقومية من جهة، وما بـني اإلقليميـة        جامعة الدول العربية بطبيعة مزدوجة تنقسم ما بني الق        

 . ولكنها تنظيم إقليمي قوميجلامعة ليست تنظيما إقليميا وحسبفا. والقومية من جهة أخرى
  انتصارا للفكرة العربيـة الشـاملة  فمع أن قيام جامعة الدول العربية كان      : ويضيف إىل ذلك  

لق من احترام سيادة الدول األعضاء ومل جيعل        ورفضا ملشاريع الوحدة اجلزئية، فان ميثاق اجلامعة انط       
يف إطار احملافظـة علـى سـيادهتا        العربية  من اجلامعة أداة للوحدة، بل جهازاǄ للتنسيق بني األقطار          

 :تصارع على سياسة اجلامعة تياران وي...اواستقالهل

 إىل شكل   تيار قومي توحيدي يسعى إىل مزيد من التنسيق بني البلدان العربية وصوال           : أحدمها
 .من أشكال الوحدة

قطري يكرȃ التجزئة يف كل بلد عريب، ويسعى إىل إقامة عالقة مع البلدان العربية              : وǭانيهما
 .)1(»األخرى على أساȃ من القانون الدويل بني دول ذات سيادة

 داخل اجلامعة فحسب، وإƴـا خارجهـا      منطق هذا التصارع يف كل نشاط عريب، ال         يبدو  و
.  من املنظمات  اة م  بني الدول العربية نفسها عندما تنوي تشكيل منظم        ا العالقات م  حبيث يظهر على  

   Ǆولو أن التيار القومي يعلن بشكل سافر عـن         .  تارة، ويف السر أحيانا أخرى     فتيار يدعو للقطرية علنا
 .من صفات النظام اإلقليمي العريبزعة صفة ـوبذلك أصبحت هذه الن. وجهة نظره

 .عن مصدر كل فكر وأثره على اجلامعة ودواعي التناقضوسنبحث فيما يأيت 

                                                           
. لجامعـة العربيـة  ، التجارب الوحدوية الوظيفية ل)مجيل(مطر : وانظر. 8، 7 :ص.، املرجع السابق)أƥد فارȃ (عبد املنعم    -)1(

 .43 :، ص1980 جانفي/11:ددعال السنة الثانية: املستقبل العريب
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Ǆالقطري الفكر ر مصد-أوال: 
أهـداف الـدول العربيـة حديثـة        أحد  يتبني بأنه    ند البحث عن مصدر التيار الفكري،     ع
ـ وذلك ألن حكامها يرغبون االستمتاع مبذاق االستقالل الطيـب الطعـم، وبال            .االستقالل ة بهج

 .ادين االجتماعية، والفكرية، واالقتصادية والسياسيةييف املباالستئثار بسلطة الدولة 
األهم من ذلك كله هو وجود عدد من هذه الدول اليت متلك ثروات مالية هائلـة، األمـر                  و

وإىل جانب هذا وذاك التـهافت       .الذي يدفعها للتخوف على ثرواهتا من مشاركة الدول الفقرية هلا         
 .بني الزعماء على السلطة والنفوذعلى البقاء يف سدة احلكم، والتنافس 

ب ي هل تŃوŉ حيوية يف النفوȃ، ومطلبا ال غƖ عنه، زادت يف أواره، وقǈ           توهذه العوامل اليت بقي   
ق فـرō "نريانه القوى اخلارجية اليت تسعى لبقاء قاعدهتا الشهرية اليت مل يلق هلا بال أال وهي سياسـة                  

łبتلك البذور وقامـت     اعتنت بعض الدول العربية، و      ولنماء هذه الفكرة، ألقت بذورها بني     ". دتس 
على قطاف ƣارها خالفات دائمة بني دول عربية، أدخلت هذا اخلالف عن طريق مندوهبا إىل جامعة                

 .واستمر هذا اخلالف إىل زمن قريب. الدول العربية

Ǆانياǭ-القومي فكر مصدر ال: 
، وعناصـر  ةيف إحياء مقومات األم يكمنمربرات دعاة القومية، Ʊد وعلى النقيض من ذلك  

والرغبة امللحة يف مقاومة التحديات اليت تعيق مسرية الوحـدة  . وحدهتا يف املاضي واحلاضر واملستقبل  
 .العربية للوصول إىل أمة عربية متحدة متكاملة

 لفة يف املاضي واحلاضر واملسـتقبل     أما القومية فتجد تربيرها يف وجود األمة مبقوماهتا املخت        «
 .)1(» حتديات التغري الداخلي، والتنمية الشاملة، وضرورة التكامل العريب لتحقيق ذلكويف

Ǆالثاǭ- ر التيارين على اجلامعةǭأ: 
يدل التصارع بني القطرية والقومية على وجود تناقض داخل اجلامعة، يركز على بيان هدف              

 ا غري ذلك؟القومية، أم أهنالفكرة اجلامعة املباشر، هل اجلامعة أداة لتحقيق 
 . اإلقليمي العـريب  ام  ـالنظا  ـ يف كتاهبم  "مجيل مطر وعلي الدين هالل    ": ويشري األستاذان 

 حول التناقض املوجـود     "هارفارد"من جامعة   " صامويل هننغون "إىل الدراسة اليت قام هبا األمريكي       
                                                           

 .9: ، املرجع السابق، ص)أƥد(ارȃ  ف-)1(
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ورها يف النظام العـريب     أن أبرز التناقض املرتبȔ مبوضوع اجلامعة ود      « اخل اجلامعة العربية، جاء فيها    د
 .)1(»هلا يكرȃ التجزئة العربية؟" معوق"لتحقيق الفكرة القومية؟ أم عامل " أداة" هو هل هي

Ǆرابعا- Ȑدواعي هذا التناق: 
ـ                 الـدول   هبالنظر إىل الطريقة اليت Ź مبوجبها إنشاء اجلامعة، يتراءى يف األفق ما سـعت إلي

 بعض النظم العربية إلنشـاء شـكل مـن        عاون م انيا، بالتع االستعمارية األوروبية ويف مقدمتها بريط    
 أن يكرȃ اهتمامـه     ىولو كان ضعيفا، فإنه Ƹدم مصاſ الدول الغربية، عل         أشكال التنظيم اإلقليمي،  

 .ة اليت تذكي التيار القطرييلɌقليمية الظاهر
شـروعات  وال Ƹفي على أي واحد مقدار العنصرية االستعمارية يف تقدمي أي مشروع من امل      

فإذا تبنت بعض النظم مـا تقدمـه        . حيث يكون ظاهره مصقول وخداع، ويف باطنه السم الزعاف        
الدول الغربية، وƥل مندوبوها ذلك إىل داخل اجلامعة اليت وجد داخل قاعاهتـا أصـحاب التيـار                 

 متغريات  ةالقومي، بدأ اخلالف، وƱمت الصراعات، ومتخض ذلك عن وجود تناقضات تظهر يف ثالث            
 .)2() منطق القطرية والسيادة اإلقليمية- تدخل حاد من البيئة الدولية -فكر قومي ( :هي

 :ونتيجة لذلك فإن اجلامعة ختضع حملددات تفرض عليها عدم إصدار قرارات تتناقض مع
 . عقيدة النظام العريب-1
 .مراعاة أصحاب التيار القطري، حƓ ال تصطدم برغباهتم -2
 .ئة الدولية لتضعف من قوة الفكر القوميما ترمي إليه البي -3
 .توازن القوى والتحالفات العربية -4

وهذه الصراعات، واملرامي القريبة والبعيدة جعل يف اجلامعة أزمة خطرية هي أزمة الثقة الـيت               
واملتمثـل يف    استعرت وتأججت نرياهنا بني اجلامعة من جهة، والرأي العام العريب املتعبǜ تعبئة قومية،            

 .د من التنظيمات القومية من جهة أخرىعد
ويف الوقت نفسه كانت اجلامعة رمزا من الرموز القومية اليت يؤمن هبا عدد كبري من العـرب                 

 .ة والتنمية والتضامن العريبدلتحقيق أمانيهم يف الوح
                                                           

 مركز دراسـات الوحـدة     -ة يف العالقات السياسية العربية     دراس -، النظام اإلقليمي العريب   )علي الدين (وهالل  ) مجيل(مطر   -)1(
 . 175 :ص. 1986 سبتمرب. 5:ط. ، بريوتالعربية

 .176 :، صنفسهاملرجع  -)2(
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حƓ احلد األدƅ من أماين العرب يف الوحدة، ومل يـتمكن           مل حيقق   أما يف الواقع فإن امليثاق      
ولذلك كان اإلحلـاح علـى      ،  الوحدة والقومية يف  أنصار التيار القطري من القضاء على آمال األمة         

ويف أكثر األحيان كانت األمانة العامة هي اجلهة األشد إحلاحا يف           « .أشده يف املطالبة بتعديل امليثاق    
راء التعديل يهدف إىل    ومل يكن اإلحلاح إلج   . ز للحركة القومية  مالربأهنا  إجراء التعديل، شعورا منها     

اكتساب األمانة العامة لصالحيات أوفر، بقدر ما كان شعورا بأن املسؤولية القومية امللقـاة علـى                
عاتقها، ال جتد ترمجتها يف نصوص امليثاق، وإىل هذا الوقت واألمانة العامة تلح على تعديل امليثاق إىل                 

 .)1(»شكل يقترب أكثر ما ميكن إىل أماين التيار القومي
 ما هي طبيعة اجلامعة التنظيمية، على ضوء ما ذكر آنفـاǄ؟          : والسؤال الذي يفرض نفسه هو    

 :ويتفرع عن هذا السؤال، التساؤالت الثالثة اآلتية
 تلفة اهلوية كما يف منظمة الوحـدة      خمهل اجلامعة من التنظيمات اإلقليمية اليت تضم دوال          -1

 اإلفريقية، أو الدول األمريكية؟
ا من التنظيمات اإلقليمية اليت تندرج يف عضويتها دولة من دول النظام املهـيمن يف               م أهن  أ -2

 ؟كوميكونالنظام السياسي الدويل كما يف منظمة الدول األمريكية، أو منظمة ال
 باألغلبية يف   ذها أكد السيادة القطرية، ومل يأخ     أم هي منظمة قومية فوق الدول ألن ميثاق        -3

 قاعدة التصويت؟
ـ وع الذي تبدو عليه جامعة الدول العربية، من حيث شـكلها التنظيمـي، يت             الواقف  يف  حض
الذي يعتربها رمزا من رموز الكفاح العريب لتحقيق الفكر القومي، والسعي لوحدة األمـة               )2(امليثاق

 .العربية يف شƓ اجملاالت اليت ينبثق عنها حتقيق األمن والسلم العريب
 .      املوايلالفرعنبحثه يف  هذا ما  األهداف املنبثقة عنها؟، فما هيهي طبيعة اجلامعةتلك 

                                                           
 . 177، 176 :ص. املرجع السابق -)1(
 .يف هناية البحث )1(:  أنظر امليثاق يف امللحق رقم-)2(
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 أهداف اجلامعة:  الثاينفرțلا
األهداف هي األغراض والغايات واملقاصد اليت يراد من اجلامعة إƱازها وحتقيقها على الصعيد            

  العربيـة   خالل ميثاق جامعة الدول    وهذه األهداف ميكن معرفتها من     .اإلقليمي أو القومي أو الدويل    
خر يـذكرها عرضـا   األهداف، والبعض اآلهذه  عن صراحة وبطريق مباشرفبعض مواد امليثاق تعرب    

 .وبطريق غري مباشر
 الداللة  ذهأما ديباجة امليثاق فتدل داللة واضحة على النيات املشتركة للدول العربية، وهي هب            

لعام العريب، هذا الرأي يهدف بصـورة       تعترف بأن ما جاء يف امليثاق بأكمله إƴا هو استجابة للرأي ا           
ألن قيـام   " الوحدة العربية "مباشرة إىل طبيعة اجلامعة القومية وسعيها حنو حتقيق اهلدف األƧى وهو            

 .وحدة عربية مطلب مجاهريي عريب صرف
 إذا كانت دولة ما     هوهذا املطلب ال يتعارض أبداǄ مع مطالب بعض الدول يف االستقالل، ألن           

 العريب تنشد االستقالل وجتاهد من أجل احلرية، فذلك مطلب أساسي ورئيسي ملـح              من دول العامل  
 . فإذا حتقق أصبح املطلب األول من بني مطالب تلك الدولة قيام وحدة عربية،ومباشر

 مطلبا مجاهرييا عربيـا     كان قيام أي شكل من أشكال الوحدة العربية       «:"عادل الزعيم "يقول  
قص بني هذا املطلب من جهة، وبني حركات التحرير مـن السـيطرة             كن هناك أي تنا    ي صرفا، ومل 

األجنبية من جهة أخرى ألن االستقالل كان يعƗ يف منطق الثورات واحلركات التحريرية يف الوطن               
 .)1(» احلرية للشعوب العربية يف حتقيق املصري الذي ترغب فيهإطالقالعريب 

يف املادة الثانية منه كما نظمة،فأغراض اجلامعة امل )أهداف( صداومن استقراء امليثاق تتجلى مق    
الغرض من اجلامعة توثيق الصالت بني الدول املشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية حتقيقـا              « :هي

 .)2(»للتعاون بينها وصيانة الستقالهلا وسيادهتا، والنظر بصفة عامة يف شؤون البالد العربية ومصاحلها
ضمنيا ما يشمل   ة فروع منها ما Ƹتص بالدول األعضاء ومنها          إىل عد  عوهذه األغراض تتفر  
 .الدول غري األعضاء يف اجلامعة

 :يهبالدول األعضاء فاألغراض اليت ختتص أما 

                                                           
 .296 :ص. 1984مارȃ /37 :ددع ال.جملة شؤون عربية.  بعد أربعني عاما من قيام جامعة الدول العربية،)عادل(الزعيم  -)1(
 .18:ص.1974.منشأة املعارف، اإلسكندرية .ة الدول العربيةجامع، )حممد طلعت(الغنيمي :وانظر.299:ص.نفسهاملرجع  -)2(
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، وتنسق العالقات الثقافية االجتماعية      الدول األعضاء، وزيادة الترابȔ    توثيق الصالت بني   -1
والنظر يف شؤون البالد العربية      ينها يف األمور اليت هتمها،    يما ب واالقتصادية والسياسية لتحقيق التعاون ف    

 .األخرى
تنسيق اخلطȔ السياسية فيما بني الدول املشتركة يف اجلامعة، األمـر الـذي يـدعو إىل       -2

 .الدول من جهة، وصيانة استقالهلا وسيادهتا من جهة أخرىتلك التعاون الوثيق بني 
أعضائها، وهلا بالتـايل أهـداف      قانونية مستقلة عن    فجامعة الدول العربية تتمتع بشخصية      «

هـو  األهـداف   دة ضمن منظمتها اإلقليمية اليت تشمل جغرافيا حدود الوطن العريب، وأهم هذه             حمد
 سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، مث تـأيت         سواء كانت هذه املصاſ   " املشتركة صاſامل"الدفاع عن   

 .)1(»"بية وسيادهتااستقالل الدول العر" الدفاع عن هبعد
 :يلدول العربية مجيعا فهاألغراض اليت تشمل اوأما 

وهذا اهلدف يف احلقيقة جـزء ال        .)2(»النظر بصفة عامة يف شؤون البالد العربية ومصاحلها       «
  لعريب يف الوحدة العربيـة الشـاملة      مال وطموحات العامل ا   آينفصل عن اهلدف األساسي املعرب عن       

هنـا  لى الدول األعضاء وإƴا هتتم ببقية الدول العربية على أ         ع تقتصر يف تعاوهنا     لذلك فإن اجلامعة ال   
 .، حيث تبني ذلك يف ميثاق اجلامعةأجزاء متممة للوحدة العربية

ـ                « ول دجاء ميثاق جامعة الدول العربية معرباǄ عن رغبة واضحة يف تقوية الـروابȔ بـني ال
 الدول وسيادهتا، والسـعي لتـأمني مسـتقبلها         األعضاء ودعمها على أساȃ احترام استقالل تلك      

 والبدŉ. )3(»ووحدهتا، وعليه فال غرابة يف أن يكون اهلدف األساسي هو حتقيق الوحدة العربية الشاملة             
 .الدعم متيناǄ مع الدول غري األعضاء، فهذا من أولويات األمورأن يكون أن تكون الروابȔ قوية، و

ؤون ومصاſ بالد ليسـت     ة الدول العربية أن تنظر يف ش      هل جيوز جلامع  " الغنيمي"ويتساءل  
 ؟عضواǄ فيها

                                                           
 . 301 :ص. ، املرجع السابق)عادل(الزعيم  -)1(
 .18: ص. الغنيمي املرجع السابق -)2(
 .225 :ص. بن جديدي، املرجع السابق-)3(
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مبـا أن املعاهـدة تشـريع دويل        «:)1(ب على هذا التساؤل باإلجياب معلال ذلك بقوله       يوجي
 أبرمـت  فانصراف املعاهدة إىل غري الدول اليت أقامتها أمر جائز، إذا كانت اإلدارة الشـارعة الـيت                 

ة العربية الشارعة وقت    رادن الدول العربية املستقلة اليت كانت حتمل اإل        كما أ  ...املعاهدة متلك ذلك  
إبرام ميثاق اجلامعة، هي اليت أقامت ميثاق اجلامعة، وهي تبعا متلك أن تسن تشريعا تنصرف أحكامه                

 .)2(»إىل الوطن العريب قاطبة
ست أعضـاء يف     أن تشمل آثار ميثاق جامعة الدول العربية، دوال عربية لي          يمن الطبيع : إذن

وألهنا تشكل بالنسبة جلميع الشعوب العربية يف آسيا أو أفريقيا رمزاǄ قومياǄ مهماǄ من الناحية               . اجلامعة
   مام الدول اليت سـتحظى باالسـتقالل      النفسية والفكرية، وألن باب االشتراك يف العضوية مفتوح أ        

 .واليت متلك باعثاǄ قويا للحصول على العضوية فيها
 أن من أهداف اجلامعة     بنيت -فيما ذكرناه - نصت عليه املادة الثانية من امليثاق        ا م وإىل جانب 

 :لشؤون اآلتيةحتقيق تعاون وثيق بني الدول األعضاء حبسب نظم كل دولة وأحواهلا يف ا
ل ما له عالقة باحلالة االقتصادية للبالد       كالشؤون االقتصادية واملالية، ويدخل ضمن ذلك        -أ

ومن . مور املالية، من حيث التبادل التجاري وما يقتضيه من أمور مالية وأنظمة مجركية            العربية، واأل 
 .حيث الزراعة والصناعة

  ذلك كافة أنواع املوصالت الربيـة      شؤون املواصالت يف الوطن العريب، ويدخل ضمن       -ب
 .والبحرية، واجلوية

التبـادل الثقـايف يف كـل       و  أمور اجلامعات، والتعاون العلمي،    الشؤون الثقافية، وتعƗ   -ج
 .الت والعلوم الدقيقة، الطبيعية، واإلنسانيةااجمل

 . إىل اجملتمع من األسرةاالشؤون االجتماعية، اليت توضح التنظيمات االجتماعية انطالق -د
الشؤون الصحية، ومفادها التعاون الصحي فيما يتعلق بالدراسات، والنشرات الصحية           -هـ

 .لتعاون يف هذا اجملال على أشدهن اوليك. والطب، والدواء

                                                           
 .19 :ص. السابق الغنيمي، املرجع -)1(
 املتضمنة منح األمم املتحدة اختصاصـا حيـال         2/6 :نص املادة . لى صحة ذلك مبا جاء يف ميثاق األمم املتحدة         ويستدل ع  -)2(

 .الدول غري األعضاء
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كة بني أعضـائها    قيام جامعة الدول العربية كثرياǄ من األهداف املشتر       قد حقق    ويف اƩقيقة، 
ـ دنـاǄ   ا التنظيمـي جل   اه عام، فقد أحدثت ضمن هيكله      أعضائها بوج  ريبوجه خاص، وبني غ     ةائم

 . يف هذه اجملاالتةمتخصص
للجامعة، كما  نية، فإن مواّد أخرى بينت أهدافا أخرى        وباإلضافة إىل ما نصت عليه املادة الثا      

سلم ل االقتصادي فيما يتعلق باألمن وا     وما أضافته معاهدة الدفاع املشترك والتعاون      يف املادة اخلامسة،  
 .يف املنطقة العربية خاصة، ومنطقة الشرق األوسȔ عامة

 : اف منهادأله عدداǄ من ا-على سبيل املثال- ميكن أن نذكر ءومن هذا االستقرا
 .النظر يف مصاſ البالد العربية بصفة عامة -1      
 .واالقتصاديةة، واالجتماعية، يحتقيق التعاون العريب يف الشؤون الثقافية والصح -2      
 .د على السلم واألمن خاصةيحتقيق التعاون العريب يف القضايا السياسية، والتأك -3      
استقالل الدول األعضاء، والسعي اجلاد ملساعدة الدول غـري املسـتقلة           العمل على صيانة     -4      

 .للحصول على استقالهلا
 .وإجياد توازن سياسي يف منطقة الشرق األوسȔافظة على السلم واألمن العربيني،ضرورة احمل -5     

 :وهذه األهداف ميكن حصرها يف ثالثة أهداف رئيسية هي

 :الدول األعضاء والدول غري األعضاءتوǭيق الصالت بƙ : األول اƬدف
جاءت به النصوص القانونية للدول األعضاء، وما تتطلبه أحواهلـا ونظمهـا            وذلك وفقا ملا    

حƓ ال حيدǫ تناقض بني وسائل الصالت وأغراضها اليت تنادي هبا اجلامعة، وبني الوسـائل               . اخلاصة
تايل تصل اجلامعة من خالل هذا التعاون إىل         وبال ،واألهداف اليت تراها قوانني وأحوال الدول األعضاء      

ويتحقق ذلك مبا ذكره امليثاق، وما أحدثته اجلامعة        . تعاون وثيق يف شƓ اجملاالت احليوية للبالد العربية       
 .حبيث ترعى مجيع أوجه النشاط والتعاون. من جلان دائمة متخصصة لكل جماالت توثيق الصالت

ع رعاية شؤون البالد العربية ومصاحلها على نـص         لن يقتصر موضو  «":عادل الزعيم "يقول  
»  ... حددت فيه أساليب هـذا التعـاون  اăǄ خاصاǄد له ملحقانية من امليثاق فحسب، وإƴا أفر   املادة الث 

 :ويذكر ما على الدول األعضاء من واجبات يف جمال التعاون من البلدان اليت تنضم إىل اجلامعة فيقول                
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اق اجلامعة العربية يعنيها بوجه خاص أن توصي جملس اجلامعة عند النظر            فإن الدول املوقعة على ميث    «
د مـدى   أن يذهب يف التعاون معها إىل أبع      يف إشراك تلك البالد يف اللجان املشار إليها يف امليثاق، ب          

مستطاع، وفيما عدا ذلك، بأن ال يدخر جهداǄ لتعرف حاجتها وتفهم أمانيها وآماهلا، وبأن يعمـل                
. )1(»ى صالح أحواهلا، وتأمني مستقبلها بكل ما هتيئه الوسائل السياسية مـن أسـاليب             بعد ذلك عل  

 . يف بعض جلان التعاون املعدة هلذا الغرضنص امليثاق على اشتراك تلك الدولكما 
جة توقد أƣر هذا اهلدف ƣاراǄ جيدة، من أمهها املساعدات املالية اليت متنحها الدول العربية املن              

  Ȕيب يف كثري مـن التعـاون الثقـايف          والتضامن العر  ،لدول العربية احملرومة من هذه الثروة     ىل ا إللنف
 .)2(التجاري والصحي، والسياسيو

 :حفȘ األمن والسلم وتعزيز االستقرار األمƗ والسياسي يف املنطقة العربية: اƬدف الثاين
 من جهة، ومعاجلة    وهذا اهلدف يف مضمونه يؤكد على احلفاȗ على استقالل الدول األعضاء          

سواء كان ذلك ما بني دولة عربيـة وأخـرى          . حدى الدول العربية من جهة أخرى     إالعدوان على   
 .أو كان هذا االعتداء من دولة أجنبية على دولة عربية. عربية

الدرجة األوىل تقدمي يد العون واملساعدة ألي دولة عربية حتتـاج            فقد بات األمر يعƗ ب     :إذن
 يها حركات شعبية ثورية لالستقالل    فإذا مل تكن مستقلة وقامت ف     . إىل معونة يف جمال األمن والسلم     

بية عفلن تدخر اجلامعة جهداǄ يف تقدمي العون العسكري واملايل، وهذا ما حصل فعال إبان احلركة الش               
فقد Ź تقدمي املساعدات العسكرية واملالية بصورة مباشرة وغري مباشرة أثناء حرب            . زائرالثورية يف اجل  

 .الدول العربيةجامعة التحرير يف الوقت الذي مل تكن فيه اجلزائر عضواǄ يف 
ومن استقراء املادة اخلامسة من امليثاق يتبني دور اجلامعة يف حتقيق هذا اهلدف أال وهـو دور                 

 ةزاعات بني دول األعضاء، أو بينها وبني دول غري األعضاء، أو بينها وبني دول             ـالوسيȔ يف فض الن   
 .أجنبية

                                                           
 .300: ص. ، املرجع السابق)عادل( الزعيم -)1(
 بني الدول العربية، ورفع      ولقد وضعت اجلامعة عدداǄ من املشاريع اهلامة يف خدمة توثيق الصالت، كاتفاقية الوحدة االقتصادية              -)2(

وقـد  ،  باإلضافة إىل مشاريع أخرى تتعلق بالربيد واملواصالت والصحة       ،  حرية تنقل األشخاص ورؤوȃ األموال    م اجلمركية، و  والرس
 .بعض هذه املشاريع ƱاحاǄ هاماǄحققت 



 ǂة عامة عن اجلامعة العربية :املبحث األول …………… اجلامعة العربية والعوائق اليت تواجهها :الفصل األول
 

-19-

ـ وسائل الت " جملس اجلامعة من مهمته أن يقرر     وتذكر املادة الثالثة من امليثاق، أن        اون مـع   ع
اهليئات الدولية اليت قد تنشأ يف املستقبل لكفالة األمن والسـالم ولتنظـيم العالقـات االقتصـادية                 

 ".واالجتماعية
مصر وسـوريا ولبنـان     (إال أن معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي املوقعة من قبل           

، ومـن مث    1952 فيفـري  2، واليت وقعت عليها العراق يف       1950جوان   17يف  ) والسعودية واليمن 
 دور  اسـتكملت . )1(1952أوت   23واليت أصبحت نافذة املفعول يف      . 1952فيفري   16األردن يف   

أن الدول املوقعة، اسـتجابة لرغبـة       «:اجلامعة يف حتقيق هذا اهلدف، الذي توّضحه ديباجة املعاهدة        
بادǛ ميثاق  شعوهبا يف ضم الصفوف لتحقيق الدفاع املشترك عن كياهنا وصيانة األمن والسالم وفقاǄ مل             

 من ديباجة   )17 (دته املادة وهذا ما أك   .)2(»...جامعة الدول العربية، وميثاق األمم املتحدة وألهدافها      
توثيـق  رغبة منها يف تقوية الروابȔ و     (ك  على أن الدول اليت أبرمت املعاهدة إƴا قامت بذل        . املعاهدة

 ).هلا، وحمافظة على تراثها املشتركالتعاون بني دول اجلامعة العربية، حرصاǄ على استقال
جامعة  ألن    بصراحة ة املنطقة العربي   يتعرض ميثاق اجلامعة ملبدأ تعزيز األمن واالستقرار يف        ومل
 هتدف إىل الدفاع عن املصاſ املشتركة، وإىل الدفاع عن اسـتقالل الـدول العربيـة                ةالدول العربي 

وسيادهتا، ومل تتعرض ملبدأ تعزيز األمن واالستقرار بصورة صرحية لينفي عن اجلامعة صـفة املنظمـة                
إال أن مسرية اجلامعة مع املنظمات اإلقليمية       . نطقةيف امل " الشرطة"من أشكال   الدفاعية، أو أي شكل     

ولكنها يف عالقاهتا مع الدول الكـربى فقـد         . والدولية تسري ضمن هذا اهلدف بصورة غري مباشرة       
اختذت مساراǄ متحوالǄ ضمن مقتضيات الظروف االستراتيجية الدولية من جهة، وتطورات السياسية            

 .العربية من جهة أخرى
ة الدول العربية هتدف إىل تعزيز األمن واالستقرار سواء يف املنطقة العربية أو             وإذا كانت جامع  

 يف منطقة الشرق األوسȔ، فإƴا هي هتدف إىل حتقيق السلم العادل القائم على حق تقريـر املصـري                 
 ة  وكافازومؤمترات عدم االحنيدة، وميثاق جامعة الدول العربية،واملبادǛ اليت رعتها شريعة األمم املتح

                                                           
 ة، وسلطانة عمـان    العربية املتحد  اراتاإلمدولة  :  وجدير بالذكر أن كافة أعضاء اجلامعة انضمت إىل تلك املعاهدة باستثناء           -)1(

 .ومال، مث انضمت إليها فيما بعدوموريتانيا، والص
 .اهدة لضمان سياسة خارجية موحدةوقد جرى تعديل لعدد من مواد هذه املع -)2(
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 .)1(عات واهليئات واملنظمات العاملية املؤيدة للقضية الفلسطينية واحلق العريبااجلم

 : تنسيق اخلطȔ السياسية يف حدود احترام السيادة:اƬدف الثالث
توثيق الصالت بـني    : ( يف املادة الثانية من امليثاق حني ذكرت الغرض من اجلامعة          حيث ورد 

) ...اينها، وصيانة الستقالهلا وسيادهت   ا السياسية حتقيقا للتعاون ب    الدول املشتركة فيها، وتنسيق خططه    
كما ورد فيها ضرورة التعاون بني الدول العربية األعضاء يف اجلامعة تعاوناǄ وثيقاǄ يف الشؤون احلياتية                

 .-اليت ذكرناها سابقاǄ - )2(الكثرية
السياسي فقد جاء ذلك على صورة تلميح       ومن استقراء املادة اليت تركز على التعاون يف امليدان                 

 .بطريقة عارضة يف شأن التنسيق لتحقيق التعاون يف نطاق صيانة استقالل وسيادة الدول األعضاء
ويف احلقيقة فإن توثيق الصالت االقتصادية واالجتماعية و اإلنسانية، مرتبȔ ارتباطǄـا وثيقǆـا           

وخاصة يف جمـال    . ية قوية بني البالد العربية    بالصالت السياسية اليت تؤكد على وجود عالقات سياس       
 .صيانة االستقالل والسيادة الوطنية

حتترم كل دولة من الدول     (وقد وضحت املادة الثامنة من امليثاق هذا اجملال حيث تفرض أن            
  وتعتربه حقاǄ من حقوق تلك الدول      ،ىخراملشتركة يف اجلامعة نظام احلكم القائم يف دول اجلامعة األ         

 ). بأن ال تقوم بعمل يرمي إىل تغري ذلك النظام فيهاوتتعهد
واجلدير بالذكر أن تنسيق اخلطȔ السياسية يف حدود احترام السيادة مل يكن يف يوم من األيام                
تبعا خلطȔ بريطانية، وال ملخططات أمريكية تستهدف مصاſ خاصة يف املنطقة، بل كان وما يـزال                

لدفاع عن سيادة الدول العربية واحملافظة علـى حريتـها، وبالتـايل      تعبرياǄ عن الرأي العام العريب يف ا      
 .للوصول إىل هدفها األƧى يف الوحدة العربية الشاملة

مـات  ظأعضائها مع املن  قضايا   Ʊاحات كثرية يف     ةحققت جامعة الدول العربي   ونتيǲة لذلك   
ئل، وخضوع لشـروط     من ضعف يف الوسا    -اجههتوو- األخرى، رغم ما واجهته   قليمية والدولية   اإل

قاسية تقتضي تعديلها لتكون أكثر مرونة واستجابة لتطلعات األمة العربية يف حاضـرها ومسـتقبلها           
 باإلضافة إىل العوائق والصعوبات اليت تضعها الدول الكبرية للحيلولة دون تنفيذ املقررات املنبثقة عن 

                                                           
 .304: ص. انظر الزعيم، املرجع السابق -)1(
 .يذ األحكام وتسليم اجملرمني ويشمل هذا التعاون شؤون اجلنسية واجلوازات والتأشريات و تنف-)2(
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 .أماين وآمال الشعوب العربية
أن جامعة الدول العربية، ورغم كل القيود املتعلقة بنشـأهتا          والبد من االعتراف مع ذلك ب     «

 .)1(»األوىل قد ختطت احلد األدƅ املرسوم هلا أصالǄ فيما يتعلق بأهدافها القومية
 :نذكر من ذلك على سبيل املثال

 . سوريا ومصرناجلالء ع -أ
 .جالء القوات اإلنكليزية عن قناة السويس، وعن مصر -ب
 .املغرب، ليبيا: ايل أفريقيااستقالل دول ƽ -ج
 . حرب التحرير يف اجلزائر-د

 . بأƧاء خداعة كمشروع اهلالل اخلصيبةالتصدي للمشاريع الرامية لتفتيت الوحدة العربي -هـ
 . األمم املتحدةةقودورها القانوين يف أروممارسة الشخصية االعتبارية للجامعة  -و
كالقضية اإلندونيسية، وقضية   "ل التحريرية يف العامل الثالث      وقوفها اإلجيايب الفعال مع قضايا الدو      -ز

 . اƀ...االتفرقة العنصرية يف جنوب أفريقي، ومسألة اناميبي
اخلمسينيات أشكاالǄ جديدة مـن الـدول الوحدويـة أو          هناية   كما شهدت الدول العربية منذ       -ح

 1972 احتاد مصر وليبيـا سـنة     و. 1958  بعضها جتاوزه الزمن كاجلمهورية املتحدة سنة      ،االحتادات
 .وبعضها مازال قائماǄ حقيقة كمجلس التعاون اخلليجي، أو نظرياǄ كاحتاد املغرب العريب

عدد من القضايا ويف مقدمتها القضية الفلسطينية، وقيام الوحدة         يف  فقد أخفقت   غم ذلك   رو
نوب اللبناين، وقيام حرب اخلليج     االقتصادية العربية، واخلالفات العربية املتناثرة، وتدخل اليهود يف اجل        

 .مع أن قرارات عديدة صادرة عنها مل تلق طريقها للنجاح، وهذا هو موضوع حبثنا. ةاألوىل والثاني

                                                           
 .297 :ص.  الزعيم، املرجع السابق-)1(
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 اƬيكل التنظيمي للǲامعة:  الثالثاملطلب
ن املنظمات على خمتلف أنواعها تستفيد من بعضـها يف كافـة اجملـاالت              أمما ال ريب فيه،     

وال يقتصر األمر على اقتباȃ اجلديد من القدمي، وإƴا ميكن ملنظمة           . مية بصورة خاصة  اإلدارية والتنظي 
وهذه االقتبـاȃ أو    . مية أن تأخذ بفكرة جديدة، أو نظرية متطورة جاءت هبا منظمة حديثة العهد            دق

             ،ȃأو ضعفا ألن العلوم واملستجدات الفكرية مشاعة جلميع النا Ǆبـدليل   التقليد واحملاكاة ال يعترب عيبا 
 .أن احلضارات اإلنسانية تأخذ وتعطي من بعضها البعض

اجتهت يف بنائها التنظيمي إىل املستجدات العلمية       وإنشائها  وجامعة الدول العربية إبان تشييدها             
ŉل إليها املؤطرون آنذاك كي تتمكن من حتقيق أهدافها على الصعيدين العريب والعاملياليت توص. 

ة الدول العربية آنذاك إىل ما توصلت إليه عصبة األمم املتحدة من حيـث              ولقد نظرت جامع  
 . شؤون اجلامعة بشكل جاد وفعالرياملبادǛ العامة، واألجهزة الالزمة لتسي

ويف الوقت نفسه مل تكن اجلامعة كمستورد لسلع أو مواد جامدة لالستهالك، بل أهنا تدخل               
   ما جيري يف منهج التجريـب العلمـي        جربة، قياساǄ على  ما تقتبسه يف إطار االختيار والتمحيص والت      

فبعد وضع الفرضيات، واالستفادة من اخلربات الشخصية خترج بنظرية جديدة كثرياǄ ما ختتلف عمـا               
 .صاحبة النظرية القدمية املستوردةاألخرى هو عليه احلال يف املنظمة 

ألعضاء علـى   جلامعة لكافة ا  أن ميثاق اجلامعة، جعل العضوية يف جملس ا       ذلك  والدليل على   
 . يف العصبةعكس ما هو عليه الوضع

يبدو أن ميثاق اجلامعة قد استفاد بعهد العصبة من حيث املبـادǛ            «:"الغنيمي"يذكر األستاذ   
علـى   -العامة ولكنه ضم إليها ما أسفرت عنه جتربة العصبة، فقد جعل العضوية يف جملس اجلامعـة      

الذي توصل إليه   األمر  اء ولكنه أقام ƛانب اجمللس عدة جلان وهو          لكافة الدول األعض   -عكس العصبة 
 .)1(»جملس العصبة بعد جتربة

تقـوم   مقدار ما لنا  سƖ  تويقتضي البحث أن نلقي نظرة على اهليكل التنظيمي للجامعة حƓ ي          
ليات، وتسيري، لتحقيق األهداف، من خالل القرارات الصـادرة عـن           ابه أجهزهتا التنظيمية من فع    

                                                           
 .50 :ص.  الغنيمي، مرجع سابق-)1(
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 دورهـا التنفيـذي ضـمن جمـال         خذاملنظمات بأ  و لس الفرعية واللجان  اجمللس، حيث ختتص اجمل   ا
 .االختصاصات املخولة هلا

 :)1(يتكون اƬيكل التنظيمي جلامعة الدول العربية من ستة مستويات هي

 .جملس اجلامعة -1
 .ن الدائمةااللج -2
 .ة العامةاناألم -3
 .جملس الدفاع املشترك -4
 . االقتصادي واالجتماعياجمللس -5
 .املنظمات العربية املتخصصة -6

 :، حسب الفرعني اآلتينيض بإجياز واحد من هذه املستوياتوسنستعر
  واألمانة العامة واللǲان اخلاصةƭلس اجلامعة: ولالفرț األ

Ǆلس اجلامعة-أوالƭ : 
بني املنظمات الدوليـة    دة من   ييعترب جملس اجلامعة السلطة العليا فيها، وهي بذلك تعترب الوح         

ميثل كل دولة من األعضاء مندوب      حيث   تضم جملساǄ واحداǄ يضم كافة أعضاء اجلامعة،         اإلقليمية اليت 
 .أو أكثر، ولكن لكل عضو صوت واحد عند التصويت

وهلذا اجمللس عدد من املهمات يقوم هبا، فهو أشبه ما يكون بدور السلطة املركزية يف الدول                
 ينعقد على مستوى رؤساء الدول األعضاء وملوكها، أو على مستوى وزراء خارجية             االحتادية، ألنه 

ـ وعندئذ تتم مناقشة املقـررات ق     . الدول األعضاء، وفق طبيعة االجتماعات العادية أو االستثنائية        د ي
الدراسة واستصدار ما ينبثق عنها يف نطاق امليثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع املنصوص عليها                

وهذه األمور نصت   .  أو وظائفه، ويف الوقت نفسه هو الذي ينفذ القرارات أو يقوم مبراقبة التنفيذ             فيه
يكون للجامعة جملس يتألف من ممثلي الـدول املشـتركة يف           (عليها املادة الثالثة من امليثاق على أن        

 ).ا يكن عدد ممثليهاماجلامعة ويكون لكل منها صوت واحد مه

                                                           
 .17 :، صالسابق املرجع -)1(
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ة منها إنشاء جلان استشارية وفق مقتضيات الظروف اليت تتطلب          وللمجلس صالحيات كثري  
ذلك، كاللجان اليت تقدم املشورة يف إعداد وتنفيذ برامج اجلامعة، وأخرى تقدم مقترحات للمجلس              
أو تعطي رأيها فيما يتعلق مبوضوع معني، وهذه اللجان ليست من اللجان الفنية الدائمة يف اجمللـس                 

 .ق وهلذا اجمللس نظام داخلي، يتم عمل األعضاء وفق مواده املسطّرة فيهاليت نّص عليها امليثا
 :ولɌيضاح يتم البحث يف أمرين اثنني مها

 :هيواختصاصات اجمللس /  أ
وقد وضح امليثاق ما يدخل يف هذا الغرض، وهو مراعاة تنفيـذ             :Ơقيق أغراȏ اجلامعة   -1

 صلة هبـذه األغـراض ويف غريهـا       لف الشؤون املت  ما تربمه الدول املشتركة فيها من اتفاقات يف خمت        
 .)1("من امليثاق 3، 2 :مبوجب املادتني "...كالشؤون االقتصادية، واالجتماعية والثقافية، والصحية و

ومبوجب هذا االختصاص حيق للمجلس مناقشة أية مسألة تدخل يف نطاق امليثاق، واختـاذ               
 وإىل جانب ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثـة مـن            املسألة،تلك  القرارات والتوصيات اليت تتطلبها     

يدخل يف مهمة اجمللس كذلك تقرير وسائل التعاون مع اهليئات الدولية اليت قد تنشأ يف               :(املادة الثالثة 
ألن قضية التعاون مـع     ) املستقبل، وكفالة األمن والسالم، ولتنظيم العالقات االقتصادية واالجتماعية       

 )3 :مادة(نشأ لكفالة األمن والسالم ولتنظيم العالقات االقتصادية واالجتماعية         اهليئات الدولية اليت ت   
 .وهذا التعاون غرض رئيسي من أغراض اجلامعة

يف كل خالف ينشأ وƸشى منه وقوع حرب بـني           :القيام بالوساطة بƙ الدول العربية     -2
على أن تقـوم    .  من غريها  دول اجلامعة أو  من  دولة من دول اجلامعة، وبني دولة أخرى سواء كانت          

 .رض النازعات، والتوفيق فيما بني تلك الدول، باعتماد الطرق السلميةغب
هـل  : ولكن السؤال اآلن هو   . وهذا االختصاص يقوم اجمللس مبهمة التحكيم بني املتنازعني       

الـيت  تقتصر مهمة اجمللس للنظر يف األمور السياسية؟ وعندها يربز سؤال أخر مفاده، ما هي الوسائل                
 زاع؟ أم أن اجمللس يأخذ اهليئة القضائية ويصدر احلكم؟ـيعتمد عليها اجمللس حلل الن

                                                           
علـي  ( وأبو هيـف  .18 :سابق، صالرجع امل .وعبد املنعم. 51 :ص. دراسة قانونية. الغنيمي، جامعة الدول العربية  : نظرا -)1(
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ا يتعلـق   من امليثاق توضح اختصاص اجمللس في     م) 7 ،6 ،5 ،4(فإن مواد امليثاق    ويف اƩقيقة   
. عاتتباع الطرق السلمية لفض الناز    إبالتوسȔ بني املتنازعني للتوفيق بينهما، حبيث أن ذلك يشري إىل           

 .وباالعتماد على دور الوساطة، فإن ذلك ال يستوجب استصدار قرار هبذا الشأن
ويف كثري من األحيان يقتضي األمر استصدار قرارات إذا كانت املهمة قـد جتـاوزت دور                

، أي يتم صـدور القـرار       )5 :املادة(الوسيȔ إىل التحكيم، وعندئذ تصدر القرارات بأغلبية اآلراء         
 . نافذاǄ وملزماǄويكون. باإلمجاع

ومن اجلدير بالذكر، فإن األطراف املتنازعة ليس هلا احلق يف االشتراك يف مداوالت اجمللـس               
 .وقراراته، وهذا يعƗ أال حتسب الدول اليت وقع بينها خالف عند حساب أغلبية اآلراء

 :)6 :ةاملاد(اơاذ التدابري الالȁمة لدفع االعتداء الواقع على إحدɁ الدول العربية  -3
  كانت من الدول العربية    ءها إىل الدول املعتدية، سوا    تخذه اجمللس من تدابري يتم توجيه     وما ي 

 .املشتركة يف اجلامعة، أم غري املشتركة
. وبديهي أن قرار اجلامعة يف وضع كهذا ال يعترب ملزماǄ للدولة املعتدية غري العضو يف اجلامعة               

 .وواجب التنفيذ) 7 :املادة( اجلامعة فالقرار ملزم هلا يفعضوا أما إذا كانت الدولة املعتدية 

4-             ǲفيها ملمثلي البالد العربية غري املستقلة االشتراك يف الل ȁوƶ ديد األحوال اليتƠ ان
 . و قواعد التمثيلةاخلاص

 .)12 :املادة(ƙ األمƙ العام للǲامعة عيت -5

) 13 :املـادة ( يف نفقات اجلامعة     وحتديد نصيب كل دولة عضو    : تقرير ميزانية اجلامعة   -6
وتوزيع بنود امليزانية حسب أولويات املرحلة، والقضايا ذات األمهية اخلطرية يف حياة األمة العربيـة               
            ǫكقضية فلسطني، وتقرير بعض املخصصات كمعونات للدول العربية الساعية لالستقالل كما حد

 . مليون جنيه مصري2لجزائر قدرها ية لعندما صوت جملس اجلامعة على منح معونة سنو 1958عام 
 675ومليون دوالرا للـدفاع      42ة قدرها   ميزاني 1964كما قرر جملس امللوك والرؤساء عام       
 .)1(مليون دوالرا ملشروع حتويل جمرى هنر األردن

                                                           
 .61-59 :ص. سابقالرجع املالغنيمي، : انظر -)1(
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 .)12: املادة(وضع النظام الداخلي لألمانة العامة  -7

 :انعقاد اجمللس/ ب 
كما ينعقـد   . يا مرتني يف السنة يف كل من شهري مارȃ، وسبتمرب         ينعقد اجمللس انعقادا عاد   

 .)11 ،3: املواد(بصفة غري عادية كلما دعت احلاجة إىل ذلك بناء على طلب دولتني من أعضائه 
وتقرر أن يعقد اجمللس للمرة األوىل بدعوة من رئيس احلكومة املصرية، ويكون انعقاد اجمللس              

 .ة الدول األعضاءصحيحا إذا حضره ممثلون ألغلبي
وبعد ذلك يتم عقد اجمللس بدعوى من األمني العام، حيث حيدد التاريخ الذي تبدأ فيه الدورة                

 .العادية يف كل شهر من الشهرين السابقني
وتستمر الدورة إىل أن يتم حبث املسائل املدونة يف جدول األعمال ما مل يقرر اجمللس فـض                 

 .الدورة قبل ذلك
وذلك علـى أسـاȃ     ) 15: املادة(استه يف كل انعقاد عادي      ئ اجلامعة ر   دول ويتناوب ممثلو 

 .الترتيب اهلجائي ألƧاء الدول األعضاء يف اجلامعة
أما انعقاد اجمللس يف الدورات غري العادية، فيتم يف وقت ال يتجاوز الشهر الواحد من وصول                

فيكـون  ) 6: املادة(ء على دولة عربية     أما يف حالة االعتدا   . طلبتا انعقاد اجمللس  اللتني  خطاب الدولتني   
Ɋمني العاماالنعقاد خالل ثالثة أيام من وصول الطلب القانوين ل. 

 :ويقوم اجمللس يف بداية كل دورة عادية بتأليف عدد من اللجان هي
 .جلنة الشؤون السياسية: اللجنة األوىل
 .جلنة الشؤون االقتصادية: اللجنة الثانية
 .الشؤون االجتماعية والثقافيةجلنة : اللجنة الثالثة
 .جلنة الشؤون القانونية: اللجنة الرابعة
 .جلنة الشؤون اإلدارية واملالية: اللجنة اخلامسة
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 من النظام الـداخلي    3: املادة. (وللمجلس احلق يف تأليف جلان أخرى إذا اقتضى األمر ذلك         
، وجمللـس اجلامعـة أن      )2(بية القاهرة وقد تقرر أن يكون املقر الدائم جلامعة الدول العر        . )1()للمجلس

 .جيتمع يف أي مكان آخر يعينه

Ǆانياǭ-األمانة العامة : 
من ميثاق جامعة الدول العربية، فإنه ينبغي أن يكون للجامعة أمانة عامـة             ) 12(طبقا للمادة   

ـ             « وهي   ،دائمة ات اهليئة الفنية واإلدارية للجامعة، كما تتوىل معاونـة األجهـزة امللحقـة واملنظم
 :ويتألف من .)3(»املتخصصة على النهوض بسياساهتا والتنسيق بني براجمها

 .أمني عام يكون يف درجة سفري -1
 .أمناء مساعدين يف درجة وزراء مفوضني -2
 . من املوظفنيعدد كاف -3

 : األمƙ العام-1
ت قابلـة   يتم تعيني األمني العام بقرار من جملس اجلامعة بأغلبية الثلثني، ملدة Ʀـس سـنوا              

 .)4(للتجديد، ولɊمني العام اختصاصات ووظائف كثرية نذكر منها
 ). من النظام الداخلي للمجلس13: املادة(حق حضور جلسات جملس اجلامعة واللجان  -أ
ـ              -ب  للعالقـات   يءحق توجيه نظر اجمللس، أو الدول األعضاء إىل أية مسألة يرى أهنا تس

 ). من النظام الداخلي للمجلس20: املادة(ا وبني الدول األخرى القائمة بني الدول األعضاء، أو بينه
تنفيذ قرارات اجمللس، واختاذ اإلجراءات املالية، ضمن حدود امليزانية املعتمدة من اجمللس             -ج

 ).من النظام الداخلي للمجلس 1: املادة(

                                                           
 منـه الـيت     19 :استشارية، واملادة جلان   من النظام الداخلي اليت تنص على إنشاء         18: نص املادة : وملزيد من اإلطالع انظر    -)1(

 .نيتنص على تشكيل جلان فنية مؤقتة من اخلرباء العرب مهمتها إبداء املقترحات والرأي مبوضوع مع
 .كلمث أعيد إىل القاهرة بعد ذ. 1979إال أّنه بسبب تطبيع عالقات مصر مع إسرائيل حتول املقر إىل تونس عام  -)2(
 .64 :ص. الغنيمي، مرجع سابق -)3(
 وقد أوضحت املادة األوىل من      ها وما بعد  64 :ص. نفسهالغنيمي، املرجع   : وانظر. 30،  29 :ص. عبد املنعم، مرجع سابق    -)4(
 .ظام الداخلي مهمة األمني العامالن
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قضـايا املختلفـة    غ الدول األجنبية وجهة نظر اجلامعة يف ال       بلƍالقيام بدور متثيلي حيث يł     -د
 .باعتباره املتحدǫ باƧها

القيام بدور املنسق بني سياسات األقطار العربية، والعمل على إجياد عوامل التقـارب              -هـ
 .فيما بينها إزاء القضايا املختلفة

مسؤوليته أمام جملس اجلامعة عن مجيع أعمال األمانة العامة، وعن تطبيق أنظمة العمل يف               -و
املـادة األوىل    (ته حتت إشراف األمني العام ومبوافق     العامة وأقسامها اليت تقوم بأعماهلا    إدارات األمانة   

 ).من النظام الداخلي للمجلس
 .صالحيته مبوافقة اجمللس على إنشاء مكاتب دائمة أو مؤقتة للجامعة خارج دولة املقر -ز

 :أما اختصاصاته اɋدارية فنذكر منها
 ). من النظام الداخلي للمجلس4 :املادة(لس  اجملةحتديد تاريخ انعقاد دور -أ
 ). من النظام الداخلي للمجلس8: املادة(إعداد جدول أعمال جملس اجلامعة  -ب
 ).من النظام الداخلي للمجلس 22، 21: املادتان(للجان اتنظيم سكرتارية، وسكرتارية  -ج

 األمناء العامون للǲامعة خالل هذه العقود من تاريǸ إنشائها 
 :ميثاق جامعة الدول العربية يف ملحق خاص على تعيني أول أمني عام للجامعة وهونص 

. ملدة سنتني يف املرحلة األوىل، مث ملدة Ʀس سنوات قابلـة للتجديـد             :عبد الرمحن عزام   -
وهذا القـرار   ولقد وافق جملس اجلامعة على متديد مدة األمني العام Ɲمس سنوات قابلة للتجديد،              «
 : تالهمث، )1(»1945 مارȃ 20على أول أمني اعتبارا من تاريخ استالمه ملهامه يف  مفعوله ىسر

 .1962  و1957 مل يف األمانة العامة مرتني عاميالذي جدد له الع :عبد اخلالق حسونة -

-   ȏوبقي يف منصبه   . ، وكان وزيرا للخارجية املصرية    1972يف أول جوان    : عبد املنعم ريا
 ȃاستقال يف مار Ɠقبيل انتقال مقر اجلامعة من مصر إىل تونس1979ح ،. 

- Ƒالقلي ƃوزير الثقافة التونسي، خالل وجود مقر اجلامعة يف تونس :الشاذ. 

 ، وأخرياǄر اجلامعة إىل القاهرةملا عاد مق :عصمت عبد اجمليد -

 .حƓ اآلن : عمرو موسى-
                                                           

 .27 :ص. عبد املنعم، املرجع السابق -)1(
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 امتياȁات أعضاء ƭلس وجلان اجلامعة
يتمتع أعضـاء جملـس اجلامعـة       «اق جامعة الدول العربية على أن       من ميث ) 14(تنص املادة   

وأعضاء جلاهنا وموظفوها الذين ينص عليهم يف النظام الداخلي باالمتيازات وباحلصانة الدبلوماسـية             
 .)1(»وتكون مصونة حرمة املباين اليت تشغلها هيئات اجلامعة. أثناء قيامهم بعملهم

 :اɋدارات التابعة لألمانة العامة
 :تتكون األمانة العامة من اإلدارات اآلتية

 أمانة الشؤون العسكرية -   مكتب األمني العام -1
 شؤون فلسطنياإلدارة العامة ل - يةاإلدارة العامة للشؤون السياس -2
 اإلدارة العامة للشؤون االجتماعية والثقافية - اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية -3
 اإلدارة العامة للشؤون القانونية -  الملɌعاإلدارة العامة  -4
 املكتب الرئيسي ملقاطعة إسرائيل - اإلدارة العامة للتنظيم والشؤون اإلدارية واملالية -5

 .هاءوحدات اليت يقرر اجمللس إنشاوغري ذلك من ال

 اللǲان اخلاصة: ǭالثا
ت، والثقافة واجلنسـية    تنص املادة الرابعة على أّنه تؤلف جلان للشؤون االقتصادية، واملواصال         

 . اجلامعةاتواجلوازات، والشؤون االجتماعية، أي الشؤون اليت تتناوهلا نشاط
متثل الدول املشتركة يف اجلامعة يف هذه اللجان مبندوب واحد أو أكثر يف كل جلنة ويكون هلا                

ت ، وتتوىل هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه وصياغتها يف شـكل مشـروعا             )2(صوت واحد 
مع العلم أن أعمال هذه     . واتفاقات تعرض على اجمللس للنظر فيها متهيدا لعرضها على الدول املذكورة          

 ).3، 2: املادة(عة لرقابة جملس اجلامعة اللجان خاض

 :رئيس كل جلنة
يعني جملس اجلامعة رئيسا لكل جلنة ملدة سنتني قابلة للتجديد، ويف حـال غيـاب الـرئيس                 

 . مقامه أثناء غيابهتنتخب اللجنة من يقوم
                                                           

 . اجلامعةليت تنص على مزايا وحصانات موظفو ا11: انظر املادة. 688 :أبو هيف، املرجع السابق، ص -)1(
 .وجيوز أن يعهد لشخص بذاته متثيل دولته يف أكثر من جلنة -)2(
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وتصدر قراراهتا بأغلبية أصوات الدول األعضـاء       . تعقد هذه اللجان اجتماعاهتا بصفة سرية     
 .وال ينال االجتماع الصفة الصحيحة إال حبضور أغلبية األعضاء. احلاضرين

 ƭالس اجلامعة: الفرț الثاين
 :يل اجملالس اآلتيةإىل جانب جملس اجلامعة واألمانة العامة واللجان اخلاصة Ź تشك

Ǆاملشترك: أوال țلس الدفاƭ 
أنشǜ جملس الدفاع املشترك تطبيقا ملعاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي بني الـدول             

وزراء : واستنادا إىل املادة السادسة من ميثاق اجلامعة، ويتكون مـن         . 1950أبريل   13العربية بتاريخ   
 .تعاقدة أو من ينوبون عنهماخلارجية والدفاع الوطƗ للدول امل

فيما يتعلـق   ويعمل اجمللس حتت إشراف اجلامعة فيما يتعلق بشؤون جملس اجلامعة            :مرجعيته
مبا يف ذلك استخدام القوة العسكرية لرد االعتداء، وإلعادة األمن والسـالم       «بشؤون األمن اجلماعي    

 وحاجاهتا، وهتيئة الوسـائل الدفاعيـة       ةوباإلضافة إىل ذلك تنسيق موارد الدول املتعاقد      . »إىل نصاهبا 
 .)1(ملقاومة أي اعتداء مسلح

وقد نّص الربوتوكول اإلضايف للمعاهدة على تأليف هيئة استشارية، تتألف من رؤساء أركان             
ولتوجيههـا يف   ) 5 :املادة(حرب جيوȇ الدول املتعاقدة، لɌشراف على اللجنة العسكرية الدائمة،          

 :ق عن هذا اجمللس ما يلي وقد انبثمجيع اختصاصاهتا

تتألف من ممثلي هيئة أركان حرب جيوȇ الدول املتعاقـدة          : اللǲنة العسكرية الدائمة   -1
وتقوم اللجنة بتقدمي املقترحات الستثمار موارد       .لتنظيم خطȔ الدفاع املشترك وهتيئة وسائله وأساليبه      

        ſوترفـع   .اجملهود احلريب والدفاع املشترك   الدول املتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغريها لصا
 .يةطريق اهليئة االستشارية العسكرهذه اللجنة تقاريرها ومقترحاهتا إىل جملس الدفاع املشترك عن 

 اإلشراف على اللجنة العسكرية     -كما قلنا آنفاǄ  -مهمتها  : اƬيǞة االستشارية العسكرية   -2
حات من اللجنة العسكرية الدائمة، قبل رفعها إىل جملس         تقارير ومقتر الدائمة وإقرار ما يرفع إليها من       

 . الدفاع املشترك، كما ترفع تقاريرها ومقترحاهتا عن مجيع وظائفها إىل جملس الدفاع املشترك

                                                           
 . بتصرف72: ص. الغنيمي، املرجع السابق -)1(
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Ǆانياǭ :اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 .1950أنشǜ اجمللس االقتصادي تنفيذا ملعاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي عام 

ضيه احلال من اتفاقات خاصة     تقيتنسيق تنمية االقتصاديات العربية، وإبرام ما        :همة اجمللس م
لتحقيق هذه األهداف، مما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية، أو هذه االتفاقية، ويستطيع اجمللس               

 .االستعانة يف أعماله بلجنة الشؤون االقتصادية واملالية اليت ذكرناها سابقا

يتكون اجمللس من وزراء الدول املتعاقدة املختصني بالشؤون االقتصـادية أو            :جمللسأعضاء ا 
 .من ميثلوهنم عند الضرورة
رغم أن االتفاقية مل توضح اهليئة اليت تشرف على هـذا اجمللـس، لـذلك                :مرجعية اجمللس 

 .اجتهدوا أن يكون جملس اجلامعة هو الذي يتوىل اإلشراف على اجمللس االقتصادي
 أّنه رغبة يف أن يكون للمجلس االقتصادي كيان ذايت حƓ ال يصاب بالتوقف كما جرى                إالّ

 .1952جمللس الدفاع املشترك منذ عام 
أصبح اجمللس متمتعا بذاتية     1959 مارȃ 26واستنادا ملوافقة جملس اجلامعة ƛلسته املنعقدة يف        

العربية غري األعضاء باالنضـمام إىل      مستقلة عن اجلامعة، حبيث يسمح لكافة الدول األعضاء والدول          
 وبذلك فتح باب االنضمام إىل العضـوية أمـام          )1(اجمللس، وضمنت تلك األحكام برتوكوال خاصا     

الدول العربية اليت مل تكن قد وقّعت على معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي، وكذا للبالد               
 .غري املستقلة آنذاك

دول مباشرة كي تعمل    ويقدم توصياته لل  ته باألغلبية العادية،  ااجمللس قرار يصدر  :قرارات اجمللس        
 . فيهتōلس توصياته إىل جملس اجلامعة للبفريفع اجمل  إذا كان للموضوع صبغة سياسية،اأم .قتضاهامب

                                                           
 .70: هامȈ الصفحة. املرجع السابق: نيميغيف ال. األحكام املتعلقة بذلك: انظر -)1(
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 )1(املنظمات العربية املتǺصصة: الفرț الثالث
نظمة عربية متخصصـة يف إطـار       م 21ىل جانب اهليكل التنظيمي للجامعة العربية، هناك        إ

 :اجلامعة نذكر من بينها
 1957 االحتاد العريب للمواصالت السلكية والالسكلية �
� Ȕ1968  منظمة األقطار العربية املصدرة للنف 
 1977    صندوق النقد العريب �
 1980   املنظمة العربية للتنمية الصناعية �

مات العربية املتخصصة ال ختلو نصوصـها       وجتدر اإلشارة إىل أن املواثيق األساسية هلذه املنظ       
 .من ارتباط وثيق فيما بينها وبني جامعة الدول العربية

وبعد هذه اإلطاللة السريعة الوجيزة على نشأة جامعة الدول العربية، وطبيعتها، واألهـداف             
ليت تقف   العوائق ا  نلقي نظرة على  املنبثقة عنها، واملؤسسات اليت تعمل لتحقيق أهدافها، حري بنا أن           

 .بحث اآليتدون تنفيذ أهدافها، وهذا ما سنبحثه يف امل

                                                           
 .39، 38 :ص. املرجع السابق. عبد املنعم: انظر -)1(
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 وأنواعهااليت تواجه اجلامعة العوائق  :املبحث الثاين
دون الوصول إىل األهداف والغايات الـيت تعمـل         حائالǄ  العوائق أو املعوقات هي اليت تقف       

             Ɨالقطـري (اجلامعة العربية على حتقيقها ضمن واقع وطموحات األمة العربية، على الصعيدين الوط (
 .ىمن جهة أخر) العريب( والقومي ،من جهة

ليست بالقليلة أو اهلينة اليت ميكن الّتغلب عليها بسهولة، ولكنـها           ) العوائق(ولكن املعوقات   
               Ɠالدول  تصبح  تكون قوية وشديدة هلا تأثري خطري على القرارات العربية، أو دوام الصراع العريب ح 

 .على خمططاهتا ومصاحلها يف البالد العربيةيف مأمن االستعمارية 
ها، ومدى ما حتدثه من حتديات      فماهية هذه العوائق وطبيعتها، وشكلها وأوصا     ومن النظر يف    

 :ني اآلتياملطلبنيمن خالل حبيث يكون  ة شاملةتطلب دراسيبحث وسلبيات، فإن امل
 ماهية العوائق وواقعها العام:  األولاملطلب

 أنواع العوائق اليت تواجه اجلامعة: املطلب الثاين
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 ق وواقعها العامئاوعماهية ال:  األولاملطلب
سـه، ومنـه    حبصرفه و : عن الشيء يŁعłوقه عŁوقǄا   عاقه  : من عاق، يقال  : )1(املعوقات يف اللغة  

 .ك إذا أراد أمرا فصرفه عنه صارف واالعتياق، وذلقيوالتع
 .عاقƗ عن الوجه الذي أردتł عائق، وعاقتƗ العوائق، الواحدة عائقة: وتقول
 .التثبيȔ:التŉثبȔł،والتعويق:والّتعّوق.الشواغل من أحداثه :الّدهر وعوائقاألمر الشاغل، :والعوق

فاملعوقات هي األمور أو األسباب أو الدوافع اليت تصرف الشيء عن وجهه، فتمنعـه مـن                
 .ة لذلك القرار أو األعمال أو التوصياتينه، حبيث ال تتحقق األهداف الغائل إىل ما يراد موالوص

 تنفيـذ مقرراهتـا     دون، فإن املعوقات اليت تقف حـائال        ول العربية أما فيما يتعلق ƛامعة الد    
 :يلي  ومتعددة، نوجز أمهها على سبيل الذكر ال احلصر فيماةوأهدافها، فهي كثري

، وما متّخض عنها من معوقات مل تصل اجلامعة بالتايل إىل حـل هلـذه               نكبة فلسطƙ : أوال
ملقررات اليت تتعلق باجملاالت السياسية واالقتصـادية       املعضلة، ومواجهة اجلامعة بالفشل يف كثري من ا       

 .والعسكرية
ي لفلسطني أصدرت اجلامعة عدة قرارات ملعاجلة القضية الفلسـطينية          يهودومنذ االحتالل ال  

امعة الـدول   جراف هبذا القرار، ومن مث أوصت        وعدم االعت  )2(لتقسيماللحيلولة أوال من تنفيذ قرار      
 مع اليهود، ومن فعلت ذلك من الدول العربية األعضـاء يف   ة جتاه املصاحل  العربية باختاذ موقف موحد   

، إىل أن أنشأت اجلامعة كيانا      )3(من ميثاق اجلامعة  ) 18(للمادة  طبقاǄ  اجلامعة تعترب منفصلة عن اجلامعة      
عـام  فلسطينيا يتحدǫ باسم الفلسطينيني يف اجملال الدويل، إىل أن Ź إقامة منظمة التحرير الفلسطينية               

م، وإزاء ما جرى من تطورات للقضية الفلسطينية، برز قصور اجلامعة على الصعيدين السياسي              1964
 .)4(والعسكري

                                                           
 .930 :ص. 4 :لدجم. م1988-هـ1408. دار لسان العرب. دار اجليل. ابن منظور، لسان العرب -)1(
 .1946ما جاء يف الدورة اخلامسة جمللس اجلامعة يف ديسمرب، : انظر -)2(
 .يهوديامعة عند مصاحلتها للعدو الصر بفصلها من عضوية اجلموقف اجلامعة من م: انظر -)3(
 .57-45:ص.1986ماي/1:ط. مركز دراسات الوحدة العربية. 1985-45، جامعة الدول العربية )أƥد(فارȃ : انظر -)4(
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 كانت بريطانيا السّيدة إىل إنشاء جامعة الـدول         :الدور الƎيطاين عند تأسيس اجلامعة    : ǭانيا
 باحتادهم، بل كانت هتـدف      العربية، ال حبا يف ضم العرب وتوحيدهم، وال رغبة يف حتقيق اخلري هلم            

إىل جتميع اإلرادات العربية عن طريق اجلامعة كأداة فعالة يف خدمة املصاſ الربيطانيـة الكـربى يف                 
 بريطانيا، أهنا   ردغ فعال بعد إنشاء اجلامعة، وأكرب شاهد على عدوان و         املنطقة العربية، وهذا ما حصل    

 وتشجيع  ،اإلضافة إىل ذلك تكريس اإلقليمية    وبقامت بزرع الكيان اليهودي يف قلب الوطن العريب،         
 .عات االستقاللية بظهور الدول القطريةزـالن

  القضاء على فكرة الوحدة العربية      إن غرض بريطانيا من قيام جامعة الدول العربية هو         :أجل
 .أو إجهاض كل فكرة من األفكار اليت تؤدي إىل الوحدة احلقيقية لɊمة العربية

لتوجيه معتمد  فهو باق على باطله ما دام الرأي وا        ما يكون ببناء قام على الباطل،       أشبه وهذا البناء      
إهنا أشبه ببناء قائم      ألخذ رأيها يف قرار ما،     لحيث ترجع بعض الدو    )أي بريطانيا (ملن هو أقام الباطل   

ر وحدوية  فطرحها ألفكا   اخلالفات بني احلكومات العربية،    فربيطانيا خبرية بعمق   ،)1(على متفجرات 
 .)2(ى فيه لصداقة العربعويف الوقت الذي تس .الّسم القاتلكمن يقّدم احللوى ظاهرا ويف باطنها 

 إن من بني األهداف غري املباشرة اليت ذكرها         : التيارات املتصارعة داخل أروقة اجلامعة     :ǭالثا
ل تلـك الـدول     امليثاق، تقوية الروابȔ بني الدول األعضاء، ودعمها على أساȃ احتـرام اسـتقال            

 .وسيادهتا، والسعي لتأمني مستقبلها ووحدهتا
ثاليات املسطرة بامليثاق جعلت هناك منطقني داخـل أروقـة          لكن الواقعية اليت مل ترتبȔ بامل     و
 منطق األمة يف سعيها للوحدة العربية الشاملة، ومنطق الدولـة يف التمسـك مببـدأ                )أوهلا(اجلامعة،  

صاſ اجلامعة العربية، ويرجع هذا إىل ما قلناه سابقا، بأّنه نتـاج بـذور              السيادة، وعدم التنازل عنه ل    
غرستها بريطانيا يف أرجاء اجلامعة، والدليل على ذلك متسك بعض الدول العربية مببدأ السيادة، وهذا               

 .عة، وهذا ما جعل اجلامعة إطارا بدون روحماىل وجود تيارات متصارعة داخل اجلما أدى إ
 

                                                           
. ليبيـا . عـالم الـدار اجلماهرييـة للنشـر والتوزيـع واإل        . ، املنظمات الدولية واإلقليمية   )عبد السالم صاſ  (عرفة  : انظر -)1(
 . وما بعد292 :ص. 1/1993:ط
ومن مقاصد بريطانيا أيضا تدعيم مركزها يف منطقة الشرق األوسȔ والعامل العريب لتتمكن من ملكية إصدار القرارات املوافقة                   -)2(

 .28-22 :ص. 1983مارȃ /25 :العدد. شؤون عربية: انظر. هلا عن طريق الدول املؤيدة للسياسة الربيطانية
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 القومي، واحلد من سيادة األعضاء، وهذا الوضع كـان          اجلامعة على الفكر  لك مل تصر    ولذ
 .)1(سببا يف أزمة الثقة بني اجلامعة والرأي العام العريب، وعلى األخص قياداته وتنظيماته القومية

كما أنّ أكثر احلكومات العربية يف ظل جامعة الدول العربية تتمسك بالسـيادة القطريـة               «
يضا أن األقطـار علـى اخـتالف        رية على املصلحة القومية، ولكن املألوف أ      وتفضل املصلحة القط  

شية مع اإلطـار    ااجتاهاهتا تراعي أن تكون كلمتها املعلنة يف مؤمترات اجلامعة وجمالسها متم          وا  هبمشار
 .)2(»القومي العام

وقد أّدت هذه التيارات املتضاربة داخل أروقة اجلامعة إىل ضعف القرارات الصـادرة عـن               
اجلامعة ألهنا وما يتبعها من منظمات واحتادات أضعف من أي دولة عربية، وعلى األخص الدول اليت                

أيت من الدول أو من ممثليها، حƓ كلمة        يوهلذا فإنّ الرأي أو احلكم أو التوجيه        . ة اجلامعة يانيزتدفع مل 
ون عـن املنظمـات     على أي مشروع مصدره الدولة ال اخلرباء واملسؤولون املتخصص        " ال"أو  " نعم"

واالحتادات، فهؤالء ليس هلم إال الطاعة، والويل كل الويل إن خولفت آراء تلك الدول، فإهنا إن مل                 
 .)3(تؤخر املخّصصات املادية، فإّنها تقطعها عن اجلامعة

 ذلـك   :فاقيات العربية يف تنفيذ أحكامها    عدم جّدّية الدول املوقعة على امليثاȧ واالت      : رابعا
سبب عجزا للجامعـة عـن      يلى املنطق القومي، وهذا التناقض      القطري كثريا ما يتغلب ع    أن املنطق   

  اإللزام عند تدخلها حلل نزاع ما      حƓ أن اجلامعة تأخذ شكل الوساطة ال      زاعات،ـتسوية كثريا من الن   
زاع يف غري هـذه     ـزاع باستقالل الدول أو سالمتها أو سيادهتا، فإن كان الن         ـعلى أن ال يتعلق الن    

 :م الذي هو مرهون بشرطنييألمور، كثريا ما تلجأ اجلامعة إىل التحكا

 .أن تطلب الدولة املتنازعة ذلك: أوƬما

زاع باستقالل الدول أو سيادهتا، أو سالمة أراضيها، واألطـراف          ـأن ال يتعلق الن   : اهمǭاني
 .أّنه ميس السيادةفإما أن يؤدي إىل استخدام القوة، وإما . املتنازعة هي اليت تقوم بتقدير ذلك

 
                                                           

مركـز الدراسـات الوحـدة      . بريوت. ، النظام اإلقليمي العريب   )علي الدين (، وهالل   )مجيل(مطر  : ملزيد من اإلطالع انظر    -)1(
 .176 :ص. 1986سبتمرب /5 :ط. العربية

 .177 :ص. املرجع نفسه -)2(
 .12 :ص. 1982فيفري /12 :ددعال. املفكر العريب وجامعة الدول العربية. شؤون عربية -)3(
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زاعات املهمة اليت Ƹشى تطورها إىل حالة استخدام القوةÜ فإّنه          ـحƓ أن تدخل اجلامعة يف الن     
 .)1(ال تكون نتائجها ملزمة" وساطة"جيوز للجامعة أن تتدخل على شكل 

 عـددة وقد اختذت هذه الصراعات أشكاال مت     : الصراعات القائمة يف البالد العربية    : خامسا
 ال تعرف هلا مثيال باإلضافة إىل البيئـة الدوليـة والفكـر             )2( ذلك العقيدة يف النظام، وثنائية     من أهم 

  حالفات العربية بغية تـوازن القـوى      القومي، ومراعاة أصحاب التيار القطري، وإىل جانب ذلك الت        
لـب  على أن عددا من الدول اليت تتخذ شكل انتماءات حضارية لدول استعمارية أدى هبـا إىل تكا                

 .قوى الغرب على تلك الدول، العتبارهم أن ذلك ظاهرة من ظواهر الضعف العريب

 :نتائج هذه املعوقات ودور اجلامعة فيها
 :)3(ومن ذلك حديات اليت تواجه األمة العربية،مقارنة بالّت  املعوقات أّدت إىل نتائج وخيمة،وهذه

 : نذكر منها:Ơديات داخلية -1
 إتبـاع ة جلميع البلدان العربية، مما يؤدي هبـذه البلـدان إىل            عدم صياغة أهداف واحد    -أ

 .سياسات وطنية تتناقض أحيانا مع األهداف القومية
 .عدم االتفاق على مواجهة التحديات املوجهة إىل األقطار العربية -ب
 .غياب اإلرادة العربية لتعزيز اجلهد القومي املشترك -ج
 .الفات أو الصراعات اإلقليمية الفرعيةاستنفاذ طاقة العرب يف عدد من اخل -د

 .فقدان آليات فعالة للعمل العريب املشترك -هـ
 .حماولة هتميȈ األمة العربية يف ظل النظام الدويل اجلديد -و
 : تتمثل يفƠديات دولية، -2
 .حماوالت اهليمنة واألطماع األجنبية يف ثروات الوطن العريب -أ
 .لدان العربيةاحتماالت بث التفرقة بني الب -ب

                                                           
 .83 :ص. 1983أبريل /1 :ط. مركز دراسات الوحدة العربية. جمموعة من املؤلفني، جامعة الدول العربية -)1(
املقاصد والوسائل، اجلدلية يف املظهر واحلقيقة، فاملظهر الذي يقصد من خالل البيانات كثريا ما يكون للرياء               : املقصود بالثنائية  -)2(

 .رّيةث لدى الدول ال ما يبدووهذا. والسمعة، أو االستعالء والوصاية
ـ مع. جامعة اجلزائر . رسالة ماجستري . بن جديدي، قرارات املنظمات الدولية ومدى فاعلتيها      : انظر -)3( د احلقـوق والعلـوم     ه

 . وما بعدها226 :ص. 1993جانفي . القانونية
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 . احتماالت التدخل يف شؤون بعض البلدان العربية على أساȃ ديƗ أو عرقي -ج
 .احتماالت إضعاف الدور العريب يف الساحة الدولية -د

وهذه التحديات تواجه األمة العربية، وهي يف حالة بائسة من الصراعات اليت شبّهت بالّشلل              
 تستطع اخلروج منها، وإىل وقت ليس بالبعيـد مل يسـتطع   املخّرب، حيث أدخلها يف حمنة كبرية، مل 

زاعات العربية اليت ما زالت قائمة      ـالنظام اإلقليمي العريب من إجياد آلية قانونية عربية وسلمية حلل الن          
 .حƓ اليوم

وإىل جانب ذلك املوقف العريب من املبادǛ األساسية واملصريية اليت ال ميكن التنازل عنها بأي               
ألشكال، والطروحات العربية اليت كانت تعترب ممثلة للشرف العريب، أصاهبا االهتـزاز ويف             شكل من ا  

:  العربية مثـل   لّ البلدان رحت يف جł   اليت طǊ  ت وتغيري املوقف السابق، فالشعارا    بعض األحيان النسف  
تحـول  تصبة، التحرير لɊراضي العربية هدف عريب دونه املوت، هنر األردن لن ي           غفلسطني الدولة امل  

 .الدولة املزعومة ال يتم معها تفاوض وال صلح وال اعتراف أبدا
فهذه املبادǛ والشعارات اهتزت، وبعضها نłسف، والبعض أصابه تنازل عنـه، ومـا كـان         
مرفوضا يف اخلمسينات والستينات أصبح مقبوال يف السبعينات والثمانينات والتسعينات ويا ليت األمر             

بح من العرب من يتوسل للحصول على جزء مما كان مرفوضا، وازداد            بقي على ما هو عليه، بل أص      
، والتمثيـل   هبا Ź الصلح، واالعتراففقدتنازل العرب ألمريكا وإلسرائيل اليت كانت الدولة الغاصبة        

، واللهاǫ وراء سالم مزعوم، وازداد األمر سوءا على مستوى األنظمة العربية، فلم              معها الدبلوماسي
ود ƥراء وخطوط قومية، ال ميكن جتاوزها، بل انطلقت بعض دول أعضاء يف جامعة              يعد لبعضها حد  

 .وآنّية ضّيقة يةرطق باألمس، انطالقا من نظرات راăŕالعربية إىل اجلهر واإلعالن ملا كان سĈالدول 

لـك  لعريب املشترك، مشلول عن إيقـاف ت       فإن معظم أنظمتها، والعمل ا     أما اجلامعة العربية  
ها من اهلاوية اليت وصلت إليها، وكأن اجلامعة يف واد، وتلـك            ذنقاإّيها، ومل تقدر على     دول عن غ  ال

الدول يف واد آخر، ناهيك عن الوصاية غري املباشرة اليت متارسها مصر وأمريكا على ما تقـوم بـه                   
 .)1(اجلامعة العربية، فتؤثر على مقرراهتا ليكون مصريها هباء منثورا

 
                                                           

ǫ ومناقشات الندوة الفكرية الـيت نظمهـا   حبو. التحديات الشرق أوسطية اجلديدة والوطن العريب   : انظر: ملزيد من اإلطالع   -)1(
 .1994مارȃ /1 :ط. ملركز نفسهانشر . بريوت. مركز دراسات الوحدة العربية
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نضع أمام كل العاملني يف اجلامعة عدم نسيان أو تناسـي أهـداف             ومن اجلدير بالذكر أن     
 :اجلامعة، ومن أمهها

 .توثيق الصالت بني الدول األعضاء من جهة، وبينها وبني الدول غري األعضاء من جهة أخرى -
حفظ األمن واالستقرار األمƗ يف املنطقة العربية، وهذا اهلدف يؤكد بطريق غري مباشـر علـى                 -

 .استقالل الدول األعضاء، والتّصدي ألي عدوان على إحدى الدول العربيةاحملافظة على 
 .Ȕ السياسية يف حدود احترام السيادة الوطنية للدول األعضاءتنسيق اخلط -

بعد استعراض ماهية العوائق، وأمهها بصورة عامة، نذكر فيما يأيت أنـواع العوائـق                :إذن
 :بصورة خاصة فنذكر

 ائق اليت تواجه اجلامعةأنواț العو:  الثايناملطلب
االقتصادية بأنواعهـا   : العوائق اليت تواجه مقررات اجلامعة بصورة خاصة عديدة متنوعة منها          

   النفȔ العريب وتأثري الدول الثرية على الـدول الفقـرية         : وجماالهتا الواسعة وتأثرياهتا القوية ومن بينها     
الدولية تارة، والتحديات اإلقليمية تارة أخرى، مث       وإىل جانبها العوائق السياسية متمثلة يف التحديات        

العوائق القانونية اليت ترتبȔ ارتباطاǄ وثيقاǄ بأمور هلا كبري األمهية يف التنظيم واإلدارة والتنفيذ للمقررات               
 .االستثنائيةأو التوصيات اليت تصدر عن جملس اجلامعة يف ختام دورة من دوراته العادية أو 

 : املطلب من خالل ثالثة فروع هيويتم البحث يف هذا

 العوائق االقتصادية األساسية والفرعية وسبل Ɵاوȁها: الفرț األول
Ǆالعوائق االقتصادية األساسية واملتعددة-أوال : 

 : العوائق االقتصادية األساسية-1
 قوى االقتصـادية  عوامل االقتصادية دور فعال يف التوجه العاملي، من أجل حتقيق موازين ال           لل

ولذا اجتهت الدول أفرادا وجمموعات على تنمية االقتصاد، ورفع مستوى املعيشة بـني األفـراد، وال                
ات أو املبـادالت أو  ، سواء عن طريق االحتاد    يكتمل النمو االقتصادي إال بالتعاون اإلجيايب بني الدول       

 .مليةوهذا األمر اهتمت به املنظمات اإلقليمية والعا. األسواق االقتصادية املشتركة
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وجامعة الدول العربية ذات اهتمام كبري هبذه الفعالية االقتصادية، وطرق التنمية والتعاون بني             
 .دول األعضاء

  الصالت بني الدول املشتركة فيهـا      الغرض من اجلامعة توثيق   : من امليثاق ) 2(جاء يف املادة    
وسيادهتا، والنظر بصفة عامـة يف      وتنسيق خططها السياسية، حتقيقا للتعاون بينها، وصيانة الستقالهلا         

 .شؤون البالد العربية ومصاحلها
راضها تعاون الدول املشتركة فيها تعاونا وثيقا حبسب نظم كل دولـة منـها              غكذلك من أ  

 :وأحواهلا يف الشؤون اآلتية
 ةعويدخل يف ذلك التبادل التجاري واجلمارك والعملة والزراعة والصنا الشؤون االقتصادية واملالية،-أ
 .ويدخل يف ذلك السكك احلديدية والطرق والطريان واملالحة والربق والربيد شؤون املواصالت،-ب
 .شؤون الثقافة -ج
 .ة واجلوازات والتأشريات، وتنفيذ األحكام، وتسليم اجملرمنييشؤون اجلنس -د

 .الشؤون االجتماعية -هـ
 .الشؤون الصحّية -و

ف لكل من الشؤون املبينة يف املادة الثانية جلنة خاصة          تؤل: من امليثاق ) 4(كما جاء يف املادة     
متثل فيها الدول املشتركة يف اجلامعة، وتتوىل هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصـياغتها يف                

 .شكل مشروعات اتفاقات تعرض على اجمللس للنظر فيها متهيدا لعرضها على الدول املذكورة
مة ذكرها أعضاء ميثلون البالد العربية األخـرى، وحيـدد          وجيوز أن يشترك يف اللجان املتقد     

 .اجمللس األحوال اليت جيوز فيها اشتراك أولئك األعضاء، وقواعد التمثيل
 الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربية         عاهدةمن م ) 7(وجاء يف املادة    

 :يلي ما) 1950(املربمة عام 
من وزراء الدول املتعاقدة املختصني بالشؤون االقتصادية أو من ميثلوهنا عند           ينشأ جملس اقتصادي         

 ).6(الضرورة لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيال بتحقيق األغراض املبينة يف املادة 
وللمجلس املذكور أن يستعني يف أعماله بلجنة الشؤون االقتصادية واملالية املشـار إليهـا يف     

 .يثاق جامعة الدول العربيةملرابعة من املادة ا
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استكماال ألغراض هذه املعاهدة وما ترمي إليه من إشـاعة   :يلي فتنّص على ما) 6(أما املادة   
الطمأنينة وتوفري الرفاهية يف البالد العربية، ورفع مستوى املعيشة فيها تتناول الدول املتعاقـدة علـى                

قها الطبيعية، وتسهيل تبادل منتجاهتا الوطنيـة الزراعيـة         النهوض باقتصاديات بالدها واستثمار مراف    
والصناعية، وبوجه عام تنظيم نشاطها االقتصادي وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه احلال مـن اتفاقيـات               

 .)4 ،2( وفيما يلي تعقيب على املادتني .خاصة لتحقيق هذه األهداف

 ƙ4، 2(تعقيب على املادت( 
Ʊد أن الشق األول من املادة الثانية يتضمن التعبري العـام عـن             ) 4،  2(من النظر يف املادتني     

حيث أن هذا التعبري يفيد أن غرض اجلامعة هو توثيق          . توثيق الصالت بني الدول األعضاء يف اجلامعة      
 .)1(الصالت بدون قيد أو حصر يف نوع معني من الصالت بني الدول األعضاء

 :حظتانلذلك وجهت عدة مالحظات عليها من أمهها مال

 ب نظم كل دولـة    إن التعاون الذي سيتم بني الدول األعضاء يتحقق حبس        : املالحظة األوىل 
 يتطلب تنسيق   يها من الدول األعضاء، األمر الذ     قتضيات التعاون بينها وبني غري     مب أخذ هذه الدولة  تف

 . مبا يتفق وذلك التعاون الدولةسياسة

من ) 6(فذكر يف املادة    ) األعم( اهلدف الرئيسي    تقدمي اهلدف الثانوي على   : املالحظة الثانية 
إشاعة الطمأنينة وتوفري الرفاهية يف البالد العربية، ورفع مستوى املعيشـة           «: معاهدة الدفاع املشترك  

مل تـذكر   " حفظ السلم واألمن  : "، بينما أن األهداف الرئيسية األخرى اليت يتطلبها امليثاق مثل         »فيها
 .شتركإال يف معاهدة الدفاع امل

 فالّنص اآلمر بالتعاون بني الدول املشتركة يف اجلامعة حبسب نظـم كـل              ملا سبق  وباإلضافة
دولة منها، حيمل يف طّياته خماطر تعطيل برامج التعاون يف اجملاالت الفنية وخاصة عندما يصطدم ذلك                

 .بالقيود اليت تفرضها فكرة التمسك بالسّيادة الوطنية بشكل ضيق
أول مالحظة تضمنتها املادة الثانية، أن هذا التعاون يتم حبسب نظم           «: دقاقوهذا ما ذكره ال   

كل دولة، وهذا يعƗ أن كل دولة عضو عليها أن تأخذ نفسها مبقتضيات التعاون بينها وبني غريهـا                  
 .من أعضاء اجلامعة، وتنسيق سياستها مبا يتفق وذلك التعاون

                                                           
 .291: ص. مؤسسة الثقافة اجلامعية. يمية، املنظمات الدولية العاملية واإلقل)حممد سعيد(الدقاق : انظر -)1(
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الثانية من امليثاق أّنه قدم اهلـدف الثـانوي أو          أما ثاين مالحظة ميكن إثارهتا Ɲصوص املادة        
حتقيق الرفاهيـة االقتصـادية     «اهلدف األخص على اهلدف الرئيسي، أي اهلدف األعم إذ أّنه جعل            

واالجتماعية مقصدا رئيسيا أوليا، ومل يفرد حلفظ السلم واألمن مكانتـه إال يف الـدفاع املشـترك                 
 .)1(...والتعاون االقتصادي

 العلماء أن هذا النص حيمل معه خماطر تعطيل برامج التعاون يف اجملاالت الفنية              ويرى فريق من  
كذلك فـإنّ   . كلما اصطدم ذلك بالقيود اليت يفرضها التمسك بفكرة السيادة الوطنية على حنو ضيق            

حتقيق هذه األهداف ذات الطابع الفƗ ال ميكن حتقيقها على الوجه األكمل إال مبوجب اختاذ قرارات                
سية تبتعد بواسطتها كل دولة عن التزامها املبالغ فيه حبرفية فكرة السيادة على حنو يتيح للجامعـة                 سيا

 :ونتيجة ملا سبق ميكن القول .»حرية أكثر يف العمل على حتقيق هذه األهداف
ب نظم كـل دولـة      إن األهداف االقتصادية يف امليثاق ال تتجاوز فكرة تعزيز التعاون حبس          

 أو مراحله أو إنشاء هياكل متميزة       هلوب هذا التعاون وأƴاطه، أو صيغ     شري إىل أس  تن  وأحواهلا، دون أ  
هلا، وهذا يعƗ أن األهداف االقتصادية غامضة، مما أدى إىل ظهور ردود فعل سلبية، واليت تشـكل                 
عوائق حتول دون تنفيذ فكرة التعاون وهذا ما أدى إىل إبرام معاهدة الـدفاع املشـترك والتعـاون                  

 .قتصادي بني دول اجلامعة العربيةاال
وأمام هذا اإلخفاق من واضعي امليثاق، واملتمثل يف غموض األهداف االقتصادية، وقد أثار             «

إخفاقها هذا ردود فعل سلبية، مما دعا احلكومات إىل إبرام معاهـدة الـدفاع املشـترك والتعـاون                 
  إشـاعة الطمأنينـة  على وجوب منها )6( حيث نصت املادة ...االقتصادي بني دول اجلامعة العربية   

 .)2(وتوفري الرفاهية يف البالد العربية، ورفع مستوى املعيشة فيها
ولتحقيق أهداف هذه املادة، أنشǜ اجمللس االقتصادي ليتوىل مهمـة تقـدمي االقتراحـات              

 .)3(... هذا اجمللس سوى تقدمي االقتراحات دون حق اختاذ القراراتكلللحكومات، وال مي
يا مع جتربة األمم املتحدة، فقد أنشئت جمموعة من الوكاالت املتخّصصة علـى غـرار               ومتاش

إالّ أن غياب الصفة القانونيـة بـني اجلامعـة وهـذه            . الوكاالت املتخصصة التابعة لɊمم املتحدة    
                                                           

 .392 :ص. املرجع السابق -)1(
 .بقا ساتذكر نص املادة -)2(
 .وقا يف مهماتهمعوهذا التقييد للمجلس يعترب  -)3(
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 يـة وتكريسـها   الوكاالت، وعدم وجود قاعدة موحدة لتكييف عالقتها هبا، أدى إىل قيام االزدواج           
 .)1(»إىل إرباك العمل االقتصادي، والتقليل من فعاليتهوبالتايل 

2- Ɂعوائق اقتصادية أخر: 
وإىل جانب ما ذكر من العوائق اليت تضمنتها مواد امليثاق واملعاهدات، تظهر علـى الواقـع                

 :ومنها. معوقات أخرى ذات عالقة بدول األعضاء نفسها

Ǆصاديةلقيود وارتباطات سياسية واقت   خضوع عدد كبري من الدول األعضاء يف اجلامعة         : أوال 
     ōيبدو يف التضـارب يف               كان هلا أثر كبري يف احلد Ƒمن إرادة الدولة وحريتها يف العمل، وهلذا دور سل 

 .االختيارات االقتصادية واالجتماعية

Ǆانياǭ :      ـ     تالوالء واالنتماء يف االقتصاد لدول أخر ليس ا ƛامعـة الـدول      عربية، وال صلة هل
 مبا تفرضه الدول األخرى اليت تعمل من أجل مصاحلها، ال مـن             هذا ما يفرز تبعية والتزاما    ية، و العرب

 .أجل مصاſ الدول التابعة هلا

عالقة العمل يف امليدان االقتصادي باألمزجة السياسية حلكومات الدول هذه األمزجـة            : ǭăالثا
 .اليت تتصف باالنفعال والتقلب تارة، والتوسع والتقييد تارة أخرى

إن األزمة احلقيقية تكمن يف داخـل       «. وهلذا نتائجه السلبية على اإلنتاج والتنمية االقتصادية      
 ، ويف تعدد الوالءات واالنتمـاءات     يف تضارب االختيارات االقتصادية واالجتماعية    ... الوطن العريب 

وسعت، وإن  احلكومات العربية، فهي إن شاءت      وارتباط ذلك بأمزجة    ... ويف انعدام حرية االختيار   
لذلك كان من الواجب وضع ضـوابȔ       . سريعة التقلب واالنفعال  وبعض األمزجة   ... شاءت قيدت 

ويرجع هذا التأثري إىل أن الدول العربية ما زالت تابعـة           «. )2(»واضحة وصرحية للعمل القومي العريب    
امليـادين السياسـية    وهلذا أثره على نشاط اجلامعة وعملها يف خمتلف         . )3(»اقتصاديا لالقتصاد العاملي  

واالقتصادية واالجتماعية، مما يؤدي بالتايل إىل اختاذ وسائل وأساليب وطرائق ومسارات معينة ختتلف             
 .عن املسار العريب الذي هتدف إليه اجلامعة، فيكون ذلك املسار متناقضا مع ما هتدف إليه

                                                           
مراجع أخرى تتحدǫ   : وانظر. 332 ،231 :ص. 1/1975 :ط .الكويت. ، جامعة الدول العربية   )حممد عزيز ( شكري   -)1(

 .ملؤلفني كثر. عن جامعة الدول العربية
 .95 :ص. 1983أبريل /1 :ط. سات الوحدة العربيةمركز درا). الواقع والطموح(، جامعة الدول العربية )حممد(ازي تال -)2(
 .142 :ص. 9/1979:ددعال. املستقبل العريب. الوحدة العربية بني الواقع واألمل: وآخرون) حممد(حلمي  -)3(
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سواء كان ذلك من جهة حرية   طبعا، فإن التبعية االقتصادية لدول الغري تعيق االقتصاد العريب،          
وكل ذلك له أثر    . اإلرادة واالختيار، أو من جهة التضارب والتنافر بني الدول العربية من جهة أخرى            

سلƑ على التعاون والتضامن والتكامل االقتصادي، ألن ارتباط دولة بغريها يفرض على الدولة التابعة              
   łقرارها بن Ȕالدولـة          ظم الدولة املتبوعة وأحواهلا   أن يرتب ſاالقتصادية، وغالبا ما يكون القرار لغري صا 

 .)1(التابعة فيؤثر على مستقبلها االقتصادي

Ǆانعدام العمل املشترك بني الدول األعضاء بغية إجياد عمل اقتصادي مشترك، وهذا ما             : رابعا
حة اليت حيتاجها   جعل املساعدات اليت تقدم إىل الدول الضعيفة، قليلة تكاد ال تغطي أقل جزء من املسا              

 . مع العلم أن التعاون بني الدول األعضاء ضرورة الزمة ذكرها امليثاق. العمل يف الدولة الضعيفة

Ǆخامسا :   Ǆأن تكون التنمية هدفا   Ǆللنهوض باإلنسانية اجتماعيا  Ǆوفكريا  Ǆفتكـون حبـق      وخلقيا ،
من احملافظـة علـى األصـالة       تنمية شاملة، منطلقة من ذاتية الشعب العريب، ويف الوقت نفسه ال بد             

   Ŋر، فإن مل هتدف اجلامعة إىل ذلك كانت التنمية ضعيفة مل تؤد دورهـا              والسيادة عند التقدم والتحض
 .للنهوض باإلنسان العريبهبا املنوط 

Ǆسيطرة الدول االستعمارية على ثروات وخريات الوطن العريب، حبيث مل حتقق تلك            : سادسا
 اليت تستغل الثروات العربية، تعيـد مـا         ة الكبري ل الدول العربية، ألن الدو    نمية يف الدول ما تتطلبه الت   

 .)2(تستغله ملصاحلها ال ملصلحة التنمية العربية

عدم وجود هيئات اقتصادية عربية متارȃ العمل االقتصادي اجلماعي، وذلك النعدام           : ăسابعا
ود جملس اقتصـادي واجتمـاعي      ل وج قل األعضاء، فاألمر يتطلب على األ     العمل املشترك بني الدو   

 Ǆبني اقتصاديات             يكون مسؤوال Ȕعن بيان ورسم السياسات االقتصادية، ومتابعة تنفيذها، ومن مث الرب 
 .الدول األعضاء

يثـاق أو   كـرت يف امل   ذǊ، فقـد    هليئات واجملالس املتخصصة موجودة   وقد يقال إن مثل هذه ا     
وليس فيها ما يشري إىل التصور الشـمويل         اعي، متارȃ العمل االقتصادي اجلم    ولكنها ال  املعاهدات،

 .املشترك والتكاملي للعمل العريب

                                                           
 .السابقاملرجع : انظر. ملزيد من اإلطالع -)1(
 .من الوالء والتبعية للغريلذلك ينبغي أن يضاف على امليثاق عند تعديله ضرورة التحرر االقتصادي  -)2(
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وال وجود هليكل تنظيمي يبني الصالحيات واالختصاصات حƓ ال تتضـارب اآلراء فيمـا              
        Ǆيف اجلهود واملوارد إىل درجـة  بينها، فإن التضارب بني الدول الناجم عن العمل الفردي يسبب هدرا 

 .صادي، وتقلل من فاعليتهتربك العمل االقت
Ǆاجمللس االقتصادي واالجتماعيوختطيا ǜهلذه النتائج السلبية أنش . 

 :)1(اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 ملعاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصـادي، مهمتـه حتقيـق           تنفيذاǄ 1950أنشǜ يف عام    

 . جامعة الدول العربية، أو هذه االتفاقيةأغراض اجلامعة االقتصادية وما يتصل هبا، مما نّص عليه ميثاق
 من خالل أعماله وحماضر اجتماعاتـه  بدراسات حول مهمة اجمللس   )2(وقام عدد من الباحثني   

 :جاءت بنتائج من أمهها
 ƥاسا حقيقيا أو فعاال جتاه قضايا ومشروعات        -بشكل عام –ال تبدي احلكومات العربية      -1

 .العمل العريب املشترك
وفود بعدم املساȃ مببدأ سيادة الدولة وقوانينها الداخليـة بـأي شـكل مـن               متّسك ال  -2

 .)3(األشكال، أو متس مشروعات الدولة وخططها وبراجمها

 .ت اجمللس، وماذا حقق من إƱاȁاتنشاطاوسنذكر فيما يأيت 
 :وبالرجوع إىل الدراسات العلمية يف هذا املوضوع، رأي الباحث االعتماد على ما جاء بـه              

"ƥعبد املنعم   أ ȃية السياسية جلامعة الـدول العربيـة مـا بـني األعـوام               " د فارƸيف دراسته التار    
 .)4(م1945-1985

                                                           
اجمللـس  : ثانيـاǄ ".  هـذا البحـث    منالفصل األول   الفرع الثاين من املطلب الثالث املبحث األول من         متت اإلشارة إليه يف      -)1(

 .31 :ص". االقتصادي واالجتماعي
مـن   25 إىل الدورة    19: دورة اليت أجريت على حماضر اجتماعات اجمللس من ال        ،")مجيل(مطر"الدراسة اليت قام هبا     : انظر -)2(

الواقع  - يف جامعة الدول العربية   " مانيناتاجلامعة العربية والنظام اإلقليمي العريب وحتديات الث      ".1978 إىل سبتمرب    1973ديسمرب  
 .902 :ص. -والطموح

تنمية واإلنتاج املشترك من    وهذا وإن دل على شيء، فإّنه يربهن على فقدان التعاون االقتصادي، وخلو اجمللس من خمططات ال                -)3(
 .أجل التكامل االقتصادي

 .89-83 : ص.املرجع السابق، )أƥد فارȃ(عبد املنعم  -)4(
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1- ȁاƱɋجوانب ا: 
  التجاري، وتنظـيم جتـارة الترانزيـت      اتفاقية تسهيل التبادل    : مها Ź1953 إبرام اتفاقيتني عام      -

 . ال رؤوȃ األموالواتفاقية تسديد مدفوعات املعامالت اجلارية، وانتق
م أقر جملس اجلامعة اتفاقية بشأن اختاذ جدول موحد للتعرفة اجلمركية، كما            1956جانفي   25يف   -

 .أقر اجمللس االقتصادي عقد تأسيس شركة البوتاȃ العربية املسامهة احملدودة
 .أقر اجمللس اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية 1957ويف جوان  -

 :يف عقد الستينات
اتفاقية يف جمال تنظيم العالقات االقتصادية العربية، من أجل مزيـد مـن التعـاون                13برام  Ź إ  -

 :والتكامل، ومن هذه االتفاقيات
 .1960مارȃ  13اتفاقية تنسيق السياسة النفطية، وافق عليها اجمللس االقتصادي يف  �
 وافـق عليهمـا   ،ت النفȔوالشركة العربية لناقال إنشاء الشركة العربية للمالحة البحرية : اتفاقيتا �

 .1963ديسمرب  17اجمللس االقتصادي يف 
 .1965مارȃ  21وافق عليه جملس اجلامعة يف . امليثاق العريب للعمل �
ية يف األغراض السلمية، وافق عليها جملس اجلامعـة    رذƋاون العريب يف استخدام الطاقة ال     اتفاقية التع  �

 .ان املدين للدول العربيةوكذا اتفاقية الطري. يف التاريخ اآلنف الذكر
 : ويف عقد السبعينات

الهتمـام   يف ا  اǄ يف املؤسسات العربية املشتركة، وتزايد      ملحوظاǄ  اجلامعة العربية تنامياǄ   تشهد
 :ومن هذه املؤسسات. سيما يف احلقل املايلبالتعاون االقتصادي، وال

 .1972مارȃ  11               املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف -
 .1975مارȃ           األكادميية العربية للنقل البحري يف إفريقية  -
 .1978جويلية                املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية  -
 .1977فيفري                .                صندوق النقد العريب -
 .1978رب سبتم                       املنظمة العربية للسياحة    -
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اسـتثمار  بكما متت املصادقة على جمموعة من االتفاقيات والقرارات والتوصيات اليت تتعلق            
األموال العربية، لɌسهام يف التنمية العربية املشتركة، وتعزيز التكامل االقتصادي، ومن ذلك إقـرار              

 .1970فيفري  16 يف .مشروع اتفاقية املؤسسة العربية لضمان االستثمار
 :ق الغاية نفسها أقر جملس الوحدة االقتصادية أربع اتفاقيات لتحقيق الغاية نفسها، ومنهاولتحقي

 .1970أوت  28اتفاقية استثمار رؤوȃ األموال العربية وانتقاهلا بني البلدان العربية يف  *

 .1973واتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب يف عام * 
 .1973واتفاقية جتنب االزدواج الضريƑ يف عام * 
عات االستثمار بني األقطار العربية املضيفة لالستثمارات العربية، وبني مـواطƗ           اواتفاقية تسوية نز   *

 .1974األقطار العربية األخرى يف عام 
إنشاء جلنة التنسـيق بـني اجلامعـة         1974 قرر عام    :ومن اجلدير بالذكر أن جملس اجلامعة     
 .عربيةواألجهزة العاملة يف نطاقها، واملنظمات ال

 لبحث أوضـاع هـذه املنظمـات    21/10/1975وتشكيل جلنة من كبار اخلرباء العرب يف    
 .وكيفية مسامهتها يف العمل العريب املشترك

 اƩد األدƅ   ققالذي تسري عليه املنظمات ال Ʒ     النظام اƩاƃ   «: توصلت هذه اللجنة إىل أنّ    
ƙاملطلوب من العمل املشترك لسبب«. 

هيئة رئيسية مركزية ترسم السياسة العامة، وختطȔ للعمل املشـترك يف           عدم وجود   : أوƬما
 . ئهآالاعي، وحتديد أهدافه وأولوياته واجملالني، االقتصادي واالجتم

 مبوجب اتفاقيات مستقلة ومنعزلـة، ودون       أنشئتكثرة املنظمات املتخّصصة، اليت     : ǭانيهما
 . عماهلا بسبب غياب التنسيقترابȔ أو ختطيȔ مما حتدثه من تداخل وازدواج بني أ

ولكي ơرǯ القرارات واالتفاقيات والتوصيات إىل حيز التطبيق والتنفيذ ال بد من تعديل             
مواد من معاهدة الدفاț املشترك، واالنطالȧ من نظرة جديدة للمǲلس االقتصادي، ليتوىل رسم             

 سات القائمة، وتقوƇ عملها   سومهمة التنسيق بƙ املǘ   . السياسة العامة للتعاون االقتصادي العريب    
 .إىل غري ذلك بȢية الوصول إىل أهداف واقعية عملية ال نظرية... توجيهاته إليهاتنفيذ ومتابعة 
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 :ويف بدء عقد الثمانينات
Ź انعقاد أول مؤمتر قمة عريب كّرȃ ملعاجلة القضايا االقتصادية، وألول مرة يتم الترابȔ بـني                

وضع املصاſ االقتصادية يف خدمة القضايا القومية، بـدليل املقولـة           اجلانبني االقتصادي والسياسي ل   
ـ              «: )1(اآلتية ك يف بدء عقد الثمانينات، سجلت مسرية العمل العريب املشترك حتوال نوعيا مهمـا وذل

     ōملعاجلة القضايا االقتصادية، مما يعكس ارتفاع مستوى التعامل معها        بانعقاد أول مؤمتر قمة عريب كر ȃ
 وألول مـرة Ź تـرابȔ اجلـانبني االقتصـادي           . بدال من تركها للفنيني واخلرباء      القمة إىل مستوى 

والسياسي، وتالحم األمن القومي باالنتماء االقتصادي، وألول مرة تؤكد القيادات السياسية العليـا             
أمهية مبدأ التخطيȔ القومي كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العريب املشترك ضـمن تصـور               

 ... تنموي مترابȔ ومتكاملƽويل
الوثيقتني الرئيسـيتني املتعلقـتني باسـتراتيجية العمـل          1980وقد أقرت القمة العربية عام      

االقتصادي العريب املشترك، وميثاق العمل القومي االقتصادي، ومشـروع عقـد التنميـة العربيـة               
 .»املشتركة، واالتفاقية املوحدة لالستثمار
على الرغم من اجلهود اجلماعية الكبرية، فـإنّ مـا          «:  فيقول مث يتحدǫ عن جانب القصور    

. حتقق يف امليدان االقتصادي ال يصل يف أفضل حاالته إىل مرحلة التعاون االقتصادي اجلاد واحلقيقـي            
فالعالقات االقتصادية العربية ما زالت ثانوية األمهية، أفقية االجتاه بالقيـاȃ إىل جممـل العالقـات                

إن تواضع النتائج، وبȔء اخلطى، وتعثرها يف امليدان االقتصادي اجلمـاعي           ... ارجاالقتصادية من اخل  
 .)2 (»...يكاد يكون السمة املميزة جلهود مجيع مؤسسات العمل املشترك

النفȔ العريب الذي نشري    : ومن أهم العوائق االقتصادية اليت فرضت نفسها على الواقع العريب         
 م نقمة؟إىل احلالة اليت هو فيها أنعمة أ

                                                           
 .88 :ص. املرجع السابق: انظر. ، األمني العام املساعد للجامعة للشؤون االقتصادية)حملسنعبد ا(زلزلة  -)1(
 .89 :ص. نفسهاملرجع  -)2(
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 النفȔ العريب أهو نعمة أم نقمةÝ: نياǭǄا
إن وجود النفȔ يف أي دولة نعمة كبرية على تلك البلد، إالّ أّنه أصبح يف كثري من الـدول                   

 .)1(العربية أشبه ما يكون بقطعة نقود، يتميز أحد وجهيها بالنعمة، والوجه اآلخر بالنقمة
.  كبري من مصادر الطاقة واالقتصاد الوطƗ      وقد يستغرب البعض هذا القول ألن النفȔ مصدر       

 أن الـنفȔ    -وخاصة دول اخلليج  –هذا صحيح، ولكن الذي حدǫ لعدد من الدول العربية النفطية           
فهو وإن ساعد على    . زعة القوية حنو االسترياد واالستهالك على حساب اإلنتاج احمللي        ـأدى إىل الن  

 يبذǷ يف هذه الثروة حلساب حكامهـا      يت أثريت أن    تقوية الثروة القومية لكنه أفضى ببعض الدول ال       
 .وال توجهها حنو التنمية االقتصادية إال نادرا وأخريا

وإىل جانب ذلك أصبحت الثروة النفطية أداة فعالة إلطفاء جذوة الثورة الـيت ترنـو إليهـا           
 .شعوب عربية للتحرر من الظلم والبؤȃ والتخلف واحلاجة واحلرمان

رة شعوب على االستعمار، فإهنا مل تعد تنظر إىل الدول الغربية علـى              ثو -حƓ-إهنا أƦدت   
 Ĉأهنا مستغƋعدوة إمربيالية، بل أصبحت تنظر إليها على أهنا زبون يتسوق اإلنتـاج النفطـي              : ة قاهرة ل

ارتباطا عضويا، فإن ما يطرح     ) الزبون(مرتبطة بالغرب   " إسرائيل"لدعم التجارة الراحبة، وإذا كانت      
ت معها، يغدو كحليف يفرض شروطه اليت تأتيه باملنافع الذاتية واألنانيات العدائية، وأصبح             من شعارا 
 . حتدي حدود ال حتدي وجودلييسرائالتحدي اإل

ويف الوقت نفسه فإن سيطرة ذلك الزبون على مصادر الثروة النفطيـة جعلتـه يـتحكم يف           
 كل وسائل السيطرة واهليمنة، والتفريق      -نالزبو–التوجهات السياسية لتلك البلدان النفطية مستخدما       

 رية العداوة والبغضاء فيمـا بينـها      بني البلدان العربية، أو حƓ بني الدول العربية املصّدرة للنفȔ، مث          
 وسائل التخويف من قوة الدول اجملاورة، أو من خطر العمالة العربية، أو مـن               -كذلك–مستخدمة  

 .خطر التيارات الدينية يف الوطن العريب
ـ يف الوقت الـذي تł   : ية على املصاſ  كما أهنا تستخدم قوات عسكرية حبجة احلما       رق دول غ

ية حـƓ   سرائيل لتمرير املصاſ الغربية واإل    النفȔ باألسلحة، واخلربات الفنية والعسكرية، حبيلة ودهاء      
                                                           

         . العربيـة الوحـدة  مركـز دراسـات   ). الواقع والطمـوح (جامعة الدول العربية   : يف كتاب ) يدحممد س (قول أƥد   : انظر -)1(
         .مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة       . يب، النظام اإلقليمي العر   )علي(وهالل  ) مجيل(ر  طوم. 108 :ص. 1983أبريل  /1 :ط
 .38 :ص. 1986سبتمرب /5 :ط
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 .تضعف االقتصاد الوطƗ كما حدǫ يف حرب اخلليج
ل دول اخلليج العريب عن الدول العربيـة حـƓ   ومن أجل ذلك عمدت الدول الغربية إىل عز  

 خليجية من   ولخلاصة، ولقد استطاعت أن تنسلخ د     تستأثر بالسياسة اليت تريدها من أجل مصاحلها ا       
غريها من الدول العربية والنظام العريب، فعملت على تشجيع تيارات خليجية للتعبري عـن الـذات                

 . اقتصاد خليجي، أمن خليجيثقافة خليجية،: اخلليجية، وإشاعة ما يسمى بـ
ومل تقتصر الدول الغربية ويف مقدمتها أمريكا على إثارة الفرقة والعداء والبغضاء وإƴا أشعلت              

 . للعرب مجيعاةفتيل احلرب بني الدول كما حدǫ يف احلرب العراقية اإليرانية مث حرب اخلليج املدمر
 اجلارف من االستغالل واهليمنـة لـه         ألن هذا التيار   ! أليس هذا نقمة على العرب ال نعمة؟      
دت اعلى طريق التكامل االقتصادي الذي ن      -املزعومة–أكرب األثر يف فشل املسرية االقتصادية العربية        

وباإلضافة إىل كل ذلك إهنا التبعية اليت أودت باقتصاد دول نفطية إىل اهلاوية، بإجلائها              . به قمة عمان  
 .ت من آالم الفوائد واخلسارةندوق النقد العاملي، فأنŉإىل االقتراض من البنك الدويل أو ص

وهلذه احلالة أثرها على توجهات هذه الدول يف تفاعالهتا مـع دول اجلامعـة عنـد عقـد                  
 .أجل، فإهنا من ضمن املعوقات أمام مهام اجلامعة... املؤمترات، وإصدار القرارات

Ǆالثاǭ :ري الدول الثرية على الفقريةǭتأ: 
ن العـريب يـرتبȔ     عربية حالة ختلف شديد يف احلالة االقتصادية، فالثراء يف الوط         تعيȈ بلدان   

 اخلليج، بينما انتشر الفقر يف مناطق متعددة كأطراف الـوطن العـريب مثـل               ةطقبأحد املناطق كمن  
 ...موريتانيا وشطري اليمن والصومال

نمويـة لـبعض البلـدان    نية فقد استغلت ثراءها وغناها يف متويل السياسات الت     غ الدول ال  أما
العربية، ولكن هذا التمويل مل يقصد به العون واملساعدة لوجه اǃ تعاىل، وإّنما ألغراض خاصة تتعلق                

 وقطب الدولـة الغنيـة      ى اليت تتلقى املساعدة تسري يف رح      بالسياسات اخلارجية، حبيث تصبح الدول    
 .ذات الوالء واالنتماء للدول الغربية
 الدول الغنية بفضل ثروهتا من اهليمنة على معظم الثـروة النقديـة             ومن جهة أخرى، متكنت   

         ƍها وجلانبها يف التصويت على     العربية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على الدول الفقرية، وتكسبها لصف
املقررات والتوصيات يف اجتماع ولقاء رؤساء الدول األعضاء أو مندوبيها، وبذلك اكتسبت الـرأي              
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 كل ذلك كان من املعوقات االقتصادية اليت كان هلا          .يا بقضاياها عن النظام العريب    رجيالعام لتنسلخ تد  
 .)1(أكرب األثر على تعويق اجلامعة العربية عن مهامها وحتقيق أهدافها اليت أنشئت اجلامعة من أجلها

 ومية، ويف مقدمتها الق   إىل أن النظام العريب يتمتع بصفات خاصة به        من كل ما سبق Ƴلص    
ماسك اللغوي والثقايف، واالجتماعي، وقد تتوافر بعض هذه الصفات يف بعض نظـم إقليميـة               والت

 قـد   ةوإذا كانت أورب  . ا النظام العريب  بدرجات متفاوتة، ولكنها ال ترقى إىل الدرجة اليت وصل إليه         
خطت خطوات كبرية على طريق التكامل االقتصادي، ولكن الفكرة األوربية مل تصل إىل ما وصلت               

لذا ال بد من ختطيȔ وتنظيم      . يه الفكرة العربية يف الوعي اجلماعي للشعوب العربية يف إدراكها لذاهتا          إل
للعمل التعاوين العريب يف وحدة متكاملة على طريق التنمية والتقدم، ألن دور اجلامعة مل يتحقق كما                

 : اآلتيةوهذا ما يالحظ من خالل النقاط. هو مبني يف امليثاق وبنود معاهدة الدفاع
فهي «مل تؤثر اجلامعة ال من قريب وال من بعيد يف تطور االقتصادات العربية يف السنوات املاضية                 .1

مل تؤثر يف أهم تطور اقتصادي بيƗ عند العرب، أي انتقال العمالة يف بلدان فقرية إىل أخـرى ثريـة                    
الة املنتقلة، وال ضـمانات     فهي مل تسهل هذه العملية، ومل تؤسس هلا، ومل تضع ضوابȔ حلماية العم            

 .حلفاظها على مكاسبها املادية يف بلدان االغتراب
ديق االتفاقات اليت   ومل تنجح حƓ يف تص     يف عملية تأسيس تبادل حر للسلع،      ومل تنجح اجلامعة يوما   .2

 .)2(» ولكنه مل ينفذهاووقعها البعض وصّدق عليهاعليها،ووقعها البعض مث مل يصدق رفضها البعض،
 عودة مقر اجلامعة إىل القاهرة اليت أبرمت صلحا مع إسرائيل، حبيث مل يتبني عندئـذ ذلـك                  ويف .3

ـ مĈعتŉالتناقض الذي حدǫ بني وجود اجلامعة، وبني التفرد بالصلح، فحدثت اعتبارات تدعو إىل ال              Łة ي
لتكامـل  على هذا التناقض الصارǷ، األمر الذي فتح الطريق أمام عجز اجلامعة عن حتقيق دورها يف ا               

 .االقتصادي، واالكتفاء الذايت العريب

                                                           
 الفكرية اليت نظمها مركـز دراسـات        ةحبوǫ ومناقشات الندو  :  اجلديدة والوطن العريب   "الشرق أوسطية "التحديات  : انظر -)1(

 .8 :ص. 1994مارȃ /1 :ط. بريوت، لبنان. الوحدة العربية
مـارȃ  /1 :ط. مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت    . ، التحديات الشرق أوسطية اجلديدة والوطن العريب      )غسان(سالمة   -)2(

 .51، 50 :ص. 1994
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Ǆهذه العوائق -رابعا ȁاوƟ سبل: 
ولتجاوز هذه العوائق اليت تتعلق بالتعاون واألهداف االقتصادية، على املشرع أن يضع ملحقا             

 :هبذه املواد يتضمن اآليت
 اقتصادي فّعـال  ن  بيان صيغ هذا التعاون، واخلطȔ القائمة على الدراسات العلمية من أجل تعاو            -

 .على ضوء مناهج شاملة للعمل املنتج
 تطبيق الصيغ املدّونة واخلطȔ املدروسة مبا يـتالءم         د عن إتباعهاشرح األسلوب والطرائق الواجب      -

 .ونظريات االقتصاد املعمول هبا يف الدول املتقدمة
سهر علـى   التوصية بتشكيل هياكل ومؤسسات اقتصادية ترعى هذا التعاون، ويف الوقت نفسه ت            -

 .استمراريته وƱاحه
ـ         - سنوات مع بيان الكيفيـة     ) 10 أو   5( تقسيم اخلطȔ املقترحة عند التنفيذ على مراحل حمددة ب

ōز النظرية إىل الواقع وامليدان الفعلي للتعاونالعملية إلخراج اخلطة من حي. 
 .لميعرض املناهج واخلطȔ واملراحل العملية على علماء خمتصني من أجل التقومي الع -

مـن  ) 7و 6: (عندئذ ينبعث التعاون حيا قابال لتحقيق األهداف اليت أشارت إليها املادتـان           
 .معاهدة الدفاع املشترك

وهذه األهداف ترتبȔ ارتباطا وثيقا باملقررات السياسية من جهة، ورفع مسـتوى املعيشـة              
 . للمواطنني، والقدرة الشرائية املتوفرة هلم بيسر وسهولة، من جهة أخرى

وهلذا ال بّد من استثمار املوارد الطبيعية بالتنقيب عن املعادن واستخراجها من بـاطن األرض               
واستغالل املصادر املائية يف الزراعة والصـناعة واالسـتعمال         . واستغالهلا خلري ومصلحة األمة مجيعا    

زراعـة  طن، وإجياد فرص العمل للقادرين عليه ولطالبيه، وعلمنـة ال         االشخصي الذي يكفي كل مو    
وحتديثها، وتطوير الصناعة وتقنيتها حƓ تغدو التنمية املطلب األساسي لكل عوامل االقتصاد، وبذلك             
ترتفع نسبة اإلنتاج االقتصادي، ويتحقق التكافل االجتماعي، فتصل الدول العربية إىل اكتفـاء ذايت              

 .حيقق هلا التخلص من التبعية االقتصادية لدول الغري
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ة إىل أن االكتفاء الذايت ال يتحقق على صعيد الواقـع إال إذا Ź التبـادل                وال بد من اإلشار   
االقتصادي بني دول األعضاء، وهذا التبادل لكي يكون مفيدا، ينبغي أن تشّرع له القوانني والـنظم                

، فلهـذا   وائق اليت تقف سدا منيعا دون ذلك      اليت تسهل عملية التبادل، ويف مقدمة ذلك إزالة كل الع         
 .يل املواصالت، والنقل، والنقد، وإزالة احلواجز اجلمركيةيتم تسه

وهذا األمر يتطلب إبرام معاهدات واتفاقيات بني الدول األعضاء ال تقتصر علـى الشـؤون               
 من امليثاق الرتباطها ببعضـها    ) 2(االقتصادية وحدها، وإƴا تعّم الشؤون األخرى اليت ذكرهتا املادة          

 يف هذا    باختصاصات ووظائف وأعمال ترفد غريها لتصبŉ      مزة تقو حبيث تشكل هيكال واحدا له أجه     
واستغالل هلذه العالقات االقتصادية بات على احلكومات الّسـهر علـى النشـاط             . اهليكل املوّحد 

االقتصادي مبختلف وجوهه وأشكاله، وتأسيس سوق عربية مشتركة، تربز فيها الـدول منتجاهتـا              
 .لتستفيد منها دول أخرى

مـن معاهـدة   ) 7،  6(من امليثاق   ) 4،  2(د أن يتضمن امليثاق تعقيبات لتلك املواد        ال ب  :إذن
 :الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي ما يشري إىل ما سبق من القول الذي يتلخص بـ

 .اإلشارة إىل هدف التكامل االقتصادي، واالكتفاء الذايت بني األعضاء -
 التبعية لدول الغري إال يف احلاالت الـيت يقتضـيها           اإلشارة إىل التحرر االقتصادي، والتخلص من      -

 .النشاط االقتصادي، والتقدم يف التنمية واإلنتاج
اإلشارة إىل تقدمي املساعدات للدول الضعيفة يف االقتصاد ماديا وعلميا، سواء بـالقروض غـري                -

 ذلك البلد الفقري    الربوية، أو املعونات املالية والعلمية، الستغالل أكرب قدر ممكن من االستثمار يف           
 .الذي حالت دون استثمار إمكانياته الضائقات املالية أو العلمية والتكنولوجية

  الفرع املوايلوبعد هذه اجلولة يف ميدان العوائق االقتصادية، ننتقل لبحث العوائق السياسية يف        
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 )التحديات الدولية واɋقليمية(العوائق السياسية : فرț الثاينال
 دون حتقيـق    تلا العوائق ذات اآلثار السلبية الشديدة ما يقف أمام اجلامعة كسد منيع ح            من 

 اſ اجلامعة والدول األعضـاء فيهـا       أهداف اجلامعة ومقرراهتا، وكذا ما تتخذه من توصيات يف ص         
 :وهذه العوائق نبحثها يف حمورين اثنني

 .التحديات الدولية: احملور األول 
 .ديات اإلقليميةالتح: احملور الثاين 

 التحديات الدولية: ولاǂور األ
 :تتبلور هذه التحديات وتظهر من خالل البنود اآلتية

 . واألطماع يف الثروات العربيةحماوالت اهليمنة: البند األول
 . بني الدول العربيةالتفرقةبث قيام الدول األجنبية ب: البند الثاين
 .التحديات العدوانية: البند الثالث

ويف مقدمـة   Ʈاوالت اƬيمنة واألطماț األجنبية يف ǭروات الوطن العريب،          -ند األول الب
 Ȕومن أجل األطماع بسطت الدول األجنبية نفوذها حماولة التأثري على جمريات الدولـة             ... ذلك النف

يميـة  من الناحية السياسية، سواء كان ذلك يف األمور الداخلية للدولة، أو يف عالقاهتا مع الدول اإلقل               
 :وذات اجلوار، حيث نتج عن هذه احلالة نتائج سلبية من أمهها

عدم توفر اإلرادة السياسية لدى حكومات الدول العربية، لدفع التعاون إىل أبعد مما هـو                -أ
عليه حاليا، وإذا قلنا أن األمور إن مل تبق على حاهلا، فإهنا ستتمخض عن سـلبيات ال تقتصـر يف                    

اخلي للدولة، وإƴا ميتد ليصل إىل مستوى القرار الصادر عن جامعـة الـدول              تأثريها على النظام الد   
 .)1(العربية بسبب معوقات حتول دون التقدم إىل األمام

عجز اجلامعة عن إجياد سياسات مشتركة بني دول األعضاء يف اجلامعـة، بـدليل أن                -ب
ات اخلارجية لدول األعضاء مل     اجلامعة مل تتمكن من اختاذ موقف عريب موحد إال نادرا، وأن السياس           

 . خمتلفة-إن مل نقل أهنا متضاربة-... تكن واحدة موحدة، بل متنوعة متفرقة ذات اجتاهات

                                                           
 .641،642:ص.1985/1986:ط.دار النهضة العربية. ات الدولية، الوسيȔ يف قانون املنظم)فاأƥد أبو الو(حممد : انظر -)1(
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 ون الرجـوع إىل اجلامعـة     قيام بعض دول األعضاء باتفاقيات دولية من تلقاء نفسها د          -ج
واالتفاقيات  ألهدافعة، واودون استشارهتا، حƓ أن من االتفاقيات ما ختالف املبادǛ األساسية للجام          

اليت صدر مبوجبها مقررات معينة، كما هو احلال يف إقامة عالقـات صـلح وتبـادل دبلوماسـي                  
 .إسرائيلواقتصادي مع دولة 

 عدد من الدول األعضاء يف اجلامعـة      عدم متكن اجلامعة من قمع العدوان الذي وقع على           -د
، رغم أن مهمة الدفاع عـن الـدول         "ثي على مصر  العدوان الثال "وخري مثال نسوقه يف هذا امليدان       

 .األعضاء من األمور األساسية والوظائف املنوطة باجلامعة
عدم وجود نصوص واضحة يف النظام الداخلي للجامعة، أو يف ميثاقها، حتكم اجلامعة              -هـ

 معـة جلاف الوسائل اليت حتوز عليها ا     ضعوتسريها ملا فيه حتقيق األهداف املسطّرة، ومن جهة أخرى          
تمكن من تنفيذ مقررات معينة، أو وظيفة من الوظائف الرئيسية للجامعة كما ذكرنا يف البند               تحبيث  

 ).د(السابق 
طرأت تغريات جديدة يف املسار الدويل، ولذا ال بد من وجود تالؤم يتناسب ومصـاſ                -و

دول العربية يف غفلة من     تعدŖ، بل بقي احلال على ما كان عليه، وكأن ال          الطرفني من غري إجحاف وال    
 .أمرها، حبيث وقفت من تلك التغيريات موقف املتفرج، وكأنه ال وجود جلامعة الدول العربية

الدول األجنبية ببث التفرقة بƙ الدول العربية، وإشعال نøار الفتنøة            قيام   -البند الثاين 
ـ ر بسبب التدخل يف شؤون تلك البالد الداخلية على أساȃ ديـƗ أو ع           العمياء ي أو عنصـري أو  ق

طائفي، حƓ أن عددا من الدول العربية يف داخل اجلامعة هلا وجهات نظر خمتلفة وآراء متباينـة قـد               
ن يقف إىل جانبها    متصل أحيانا إىل حد التضارب والتناقض فيما بينها، كما هو احلال بني الكويت و             

زيادة على ذلك ال ميكن أن      «ى،  دها من الدول العربية األخر    يمن دول اخلليج، وبني العراق ومن يؤ      
ننكر دور خمططات القوى األجنبية يف ضرب التضامن العريب، وتفتيت الصف العريب، وعلى سـبيل               

... املثال يسيء بلد عريب معاملة رعايا بلد عريب آخر، مما يؤدي إىل تنافر واختالف بني هذين البلدين                
لعربية، باعتبارها جسر للوصول إىل الوحدة العربية       وهلذا التأثري أثار سلبية على نشاط وعمل اجلامعة ا        

              ǫالشاملة، وهذا التأثري يكمن أساسا يف ميثاق اجلامعة العربية وبروتوكول اإلسكندرية الذي ال يتحد
                 ǫا يتحـدƴعن شيء يسمى األمة العربية، وال عن شيء يسمى الوطن العريب أو القومية العربية، وإ

 ولذا فإن كلمة األمة العربية أو القومية العربية ظلت حƓ وقت قريب             عن شيء يسمى البالد العربية،    
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ولذلك فإن الدول الكربى    . )1(»ات اجلامعة العربية  عتمااجال تطرح، وال تستخدم إال بتحفظ داخل        
 .توجد صعوبات للحيلولة من تنفيذ املقررات

لوطن العريب أقلق هذه     يف قلب ا   إسرائيلإن وجود دولة    : التحديات العدوانية  -البند الثالث 
البالد، فكانت الغاية من قيام جامعة الدول العربية، بناء وجتميع اجلهود من أجـل مصـري مشـترك            

 .يقتضي هذا املصري القيام بعمل مشترك يف خمتلف اجملاالت الثقافية واالجتماعية والسياسية
مـن مواجهـة هـذه      واألمة العربية تواجه خماطر حمققة هتددها يف كل وقت وحني، فال بد             

 . عسكريا وسياسيا، وحƓ العدوان على الصعيد اإلعالمي إزاء العربواملخاطر، ومعرفتها ماديا 
 حيدد مفهوم العدوان، وإƴا ترك ذلك لسلطة        ملميثاق اجلامعة   ونتيجة ملا سبق ميكن القول بأن       

لقمع العدوان، ومل يوجد األداة     جملس اجلامعة التقديرية، كما أّنه مل حيدد التدابري اليت ميكن أن تتخذ             
 .)2(املنفذة هلا

إن جملس اجلامعة ال يتدخل إال إذا جلأت إليه الدول اليت وقـع عليهـا               ف«:وباإلضافة ملا سبق  
العدوان أو ممثلها إذا عجزت احلكومة عن االتصال باجمللس أو أي دولة أخرى عضـو باجلامعـة إذا                  

 . ظروف العدوانعجز هذا املمثل هو اآلخر عن االتصال بسبب
وال Ƹفي أن قرار قاعدة اإلمجاع يف هذا الصدد يعطي لكل دولة حـق االعتـراض علـى                  

 .القرارات اليت يتوصل إليها جملس اجلامعة بشأن رّد االعتداء الذي يقع على دولة أخرى عضو
            ȃومـا إذا   . وتسري أيضا قاعدة اإلمجاع على القرار اخلاص بتقدير نوع القضية اليت تـدر

ت عدوانا أم ال، فإذا حدǫ خالف Ɲصوص ذلك فإن القضية ال تناقȈ أصال، وهكـذا فـإن                  كان
النظام الذي وضعه ميثاق اجلامعة لقمع العدوان يعد نظاما اختياريا وليس نظامـا إجباريـا، أي ال                 
تستخدمه اجلامعة إال يف حالة موافقة الدولة اليت وقع عليها العدوان، وهو أيضا نظام عـام ولـيس                  

 د املعتدي، وهو أخريا نظام مشروط      وال حيدد مفهوم العدوان وال التدابري الالزمة لقمعه ور         ...دداحم
ن اعتـراض   إأي ال ينطبق إال بشرط إمجاع الدول األعضاء باجلامعة العربية على استخدامه أساسا، ف             

 .دولة واحدة يعطل تنفيذه
                                                           

. 9/1979 :ددعال. ، املستقبل العريب"الوحدة العربية بني الواقع واألمل". ندوة املستقبل العريب وآخرون، )حلميحممد ( مراد  -)1(
 .142، 141 :ص

 .82 :، مرجع سابق، ص)الواقع الطموح(عة الدول العربية جام: انظر -)2(



  العوائق اليت تواجه اجلامعة وأنواعها: املبحث الثاين…………  اجلامعة العربية والعوائق اليت تواجهها:ألولالفصل ا
 

 -57-

 الدفاع العريب املشترك والتعاون     وجدير بالذكر أن مفهوم العدوان عدل نتيجة توقيع معاهدة        
، حيث يكون التصويت بأغلبيـة الثلـثني، وتكـون القـرارات ملزمـة              1950االقتصادي يف عام    

الوجود اإلسرائيلي ونظام    اجلاƣة على صدر األمة العربية،       ومن أخطر التحديات الراهنة    .)1(»للجميع
 .الشرق أوسطي

Ǆوجود إسرائيل -أوال: 
 متّخض عنه حتديات واجهت العرب، وجعلتهم يف مواقف خمتلف من           إن زرع دولة إسرائيل   

هذه القضية، كما أن الدول الكربى بدأت ختطȔ وتنفذ لنظام الشرق أوسطي ليكون قضـية مـن                 
القضايا ذات االهتمام الكبري هلذه الدول والعالقة معها، والتفاعل املشترك عندئذ يف مشكلة سـالم               

 . العريب، والنظام الشرق أوسطيوطرح قضية النظام. )2(املنطقة
 :يلي ولقد ظهر إثر ذلك ما

-      Ɨطرح قضية النظـام العـريب      1993سبتمرب   13اإلسرائيلي يف    -التوقيع على االتفاق الفلسطي 
 .والنظام الشرق أوسطي جمددا، بشكل ملح وجاد

-           ȃيف عالقة   وبذلك أصبحت إسرائيل طرفا   ،1999توقيع معاهدة السالم بني مصر وإسرائيل يف مار 
أكيدة بدولة مصر اليت تعترب القائدة للدول العربية، حبيث غدت صاحبة الدور القائد يف التفاعالت               

 .العربية، إال أن الرفض العريب ملا حدǫ، توقف اإلطار الشرق أوسطي اجلديد عن حدود معينة
مـا Ź اختـاذه مـن       اإليرانية، بدأ الرفض العريب بالذوبان، بدليل        -على أعقاب احلرب العراقية      -

، واستئناف العالقات الدبلوماسية بني مصر والـدول العربيـة          1987ان نوفمرب   قرارات يف قمة عمّ   
باعتبار أن ما أقدمت عليه مصر، يعترب من صميم حقوق السيادة اخلاصة هبا، وعـادت العالقـات                 

 .العربية مع مصر كما كانت، ورفع تعليق عضوية مصر يف اجلامعة العربية

 : النظام الشرȧ أوسطي-اǭǄاني
بدء إشعال Ƨة الشرق أوسطية اجلديـدة        1990وقمة بغداد    1987ان  يعترب ما بني قمة عمّ    

اخلليج اعتبارا مـن أوت  حرب  أّنه مع رياليت بدأ وجودها بوضوح، وإن مل يكن على حنو ضعيف، غ      
                                                           

 .املرجع السابق -)1(
 17:ص.1994مارȃ/1:ط.مركز دراسات الوحدة العربية.بريوت.عرب وحتديات النظام الشرق أوسطيال،)أƥد يوسف(أƥد-2
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ة التسـوية السـلمية     فقد اجلسد العريب من مناعته، وتسارعت األحداǫ يف طريقها إىل عملي           1990
، الذي يعترب الركن األساسـي يف       1993للصراع مع إسرائيل، كما يف االتفاق الفلسطيƗ اإلسرائيلي         

 .استمرارية تبلور البعد الشرق أوسطي يف املنطقة
    Ź اهنيار النظام العريب من جراء أزمة اخلليج، واحلرب الـدائرة بـني العـراق              ونتيجة لذلك

 ال بأȃ به من الدول العربية واخلليج العـريب، حـƓ            دنضوى حتت لوائها عد   والدول الكربى اليت ا   
 العربيـة   -الصراعات العربية  وهذا ما لّوح إىل ظهور       .قوالت تنكر وجود نظام عريب أصال     راجت م 

من حني آلخر، بفعل الدول الكربى اليت تثري نار الفتنة، وترك صرح النظام العريب الذي كان موجودا                 
  لعربية على حنو أفضل مما هـو عليـه        و ضيق، قبوال من تدعيمه وتقويته لتحقيق املصاſ ا        فعال على حن  

قة نظام الشرق أوسطي    فإن الغرب رفض هذا النظام العريب، حبجة أنه غري موجود، لتفرض على املنط            
 .الذي تريده

   Ɨالم، بات  اإلسرائيلي، وعالقة النظام الشرق أوسطي بعملية الس       -وعلى إثر االتفاق الفلسطي
احلديث عن النظام الشرق أوسطي حقيقة واقعة، وعن السالم كذلك الذي سيتولد عنـه مظـاهر                
جديدة من أمهها زوال العداءات التارƸية، وانعقاد اجملالس واالجتماعات الفلسـطينية اإلسـرائيلية             

 لتعدد املتغريات   بشكل مستمر اليت تتجاوز الرابطة العربية، وما يتخذ من قرارات داخل اجلامعة نظرا            
اليت حدثت وحتدǫ فيما بعد، بناء على سوابق املاضي، وشواهد احلاضر، فبالنسبة للماضي حـرب               

، وبالنسبة للحاضر وما قبله بقليل، زيـارة السـادات إىل القـدȃ يف              1973وحرب   1967وهزمية  
 تشكيل جبهة   ، مع ظهور رفض شديد ملا حدǫ من قبل القيادة املصرية، األمر الذي دعا إىل              1977

الصمود والتصدي جوابا على استراتيجية السادات، ولكن هذه اجلبهة منيت بالذوبان علـى نـار               
 .العربية - اخلالفات والصراعات العربية

     ǫقبول الصـيغة اجلديـدة   ولكن رياح األمور تسري على عكس ما تشتهيه السفن، فقد حد
اإلسرائيلية، لتحويـل    -م الثنائية، العربية  ، ولذلك بدأت مسارات السال    1991للسالم بصيغة مدريد    

زاعات العسكرية إىل السلمية، ولكن هذا مل ولن يتحقق بالنسـبة إلسـرائيل ألن              ـ من الن  ةالتسوي
 -...ايطاليفرنسا، بريطانيا، إ   -السالم بالنسبة هلم أمر مستحيل، خاصة وأن أمريكا والدول العظمى         

ن بالنظر كـذلك     مقررات مدريد حربا على ورق حƓ اآل       تؤيد إسرائيل تأييدا مطلقا، وهذا ما جعل      
اإلسرائيلي، فهما حباجة إىل صياغة جديدة علـى         -اإلسرائيلي واملسار اللبناين   -إىل املسار السوري  
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إال أن ذلك حيتاج إىل نقطة توازن اليت هي يف احلقيقة مسـألة معقـدة وغـري                 . ضوء الواقع والعدل  
 . على حتسني وضعها بكل الوسائلمضمونة، ألن إسرائيل تعمل دائما

كون عالقة العرب بالدول احمليطـة يف اإلطـار         تالنظام الشرق أوسطي يسعى ألن      وهلذا فإن   
اإلقليمي عالقة وطيدة، إال أّنه ال يقبل أن تكون الترتيبات املعّدة لذلك مفروضة من اخلارج، ولكـن                 

. حقق ما دام هناك تفكك وضعف عريب       ال تت  األمر الذي يلفت االنتباه والنظر هو أن التسوية العادلة        
فال بد من العمل على توحيد الصف العريب داخل اجلامعة وخارجها، ليكون املولود اجلديد النظـام                

 .العريب نظاما فاعال ملستقبل زاهر

           łأوسطي مل ي ȧفى على العرب أن النظام الشرƸ ب أن الƶوƏَ       ىøل علøعلى العدالة، ب 
 يف Ƥيع امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية، لتتمكن من امتصاƠ          ȋقيق مصاſ إسرائيل،  

رǗوȃ األموال العربية لتȢذية التنمية اɋسرائيلية، وبالتاƃ للهيمنة على املنطقة، ومن Ż ملواجهøة              
اɋسرائيلي Ơت جناح اƬيمنة األمريكية على املنطقة يف șل النظøام            -معضالت الصراț العريب  

 .العاملي اجلديد
 : الداخلية التحديات اɋقليمية-ثايناǂور ال

غالل النفوذ مـن قبـل      وإىل جانب ما Ź ذكره من حتديات دولية، اختذت طابع اهليمنة واست           
ال يقل خطرها عن التحـديات      الداخلية  يمية  فإن التحديات اإلقل  . الدول اليت تتخذ اخلداع شعاراǄ هلا     

الدولية، وذلك لɊخطار اجلسيمة اليت تعاين اجلامعة منها بسبب تعدد الوالءات واالنتمـاءات، ومـا    
يتعلق مببدأ السيادة الوطنية اليت أعطته بعض الدول األعضاء مزيد األمهية اليت ظهرت علـى شـكل                 

 :تتم دراسة هذا احملور من خالل العناصر اآلتيةاإلمجاع يف التصويت على املقررات، ولذلك 
Ǆما يتعلق بتعدد الوالءات واالنتماءات-أوال . 
Ǆما يتعلق بالسيادة الوطنية-ثانيا . 
Ǆما يتعلق باألوضاع العربية واخلالفات وأزمة الثقة بني الدول العربية-ثالثا . 
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Ǆاالنتماءاتوتعدد الوالءات بما يتعلق  -أوال: 
 ال يقتصر على التحديات اخلارجية وحدها، وإƴا        يق القرارات عن تنفيذها الفعل    إن أزمة تعوي  

  مبا ينجم عن هذه التحديات، سواء مبا يتعلق باحلاالت اليت طرأت على العالقات الدولية من جهـة                
 .ومبا يبدو من والءات وانتماءات للدول الكربى

يييت الذي كان صـديقا     فوساد ال فعلى الصعيد الدويل ظهرت متغريات جديدة أطاحت باالحت       
 إسـرائيل  لعدد من الدول العربية، ومصدرا رئيسيا لتسليح العرب املتشّددين يف مواقفهم جتاه دولـة               

 سندا دبلوماسيا حلماية أصدقائهم العرب من ويالت يتعرضون هلا، اليت كانـت             تييفكما كان السو  
 .تعرض على جملس األمن

 جديدة تتمسك هبا دول عربيـة     كانت انتماءات ووالءات    ويف خضم النظام العاملي اجلديد      
 ل اجتماعات جامعة الدول العربية    حبيث تتأثر بشكل مباشر وغري مباشر على توجهاهتا السياسية خال         

 .واضح، وأحيانا بعيدا عن الصراحةاألمر الذي جعل العمل العريب مضطربا غري 
 :وقد متخض عن ذلك

 االختيار احلر، ويف حالة الغياب هذه، فـإن القـرارات        ة السياسية، وغياب  دارغياب اإل  -1
 :تتخذ بإحدى الوسائل الثالثة اآلتية

 .اجملاملة:  األوىليلةالوس
 .املسايرة: الوسيلة الثانية
 .اإلكراه: الوسيلة الثالثة

تتميز اجلامعة  « .وجود تيارين متصارعني داخل اجلامعة، ومن النظر يف ميثاقها تبني ذلك           -2
 متصارعني داخلها، حيث جاء ميثاقها استجابة ملا أراده املؤمنون منها، كجهاز            نبوجود تياري العربية  

 وحتقيقا إلرادة الوحدة العربية، وقد سيطر هذا        جتسيدايرسخ التجزئة والسيادة، بينما تبناها القوميون       
 .)1(»االزدواج على حركة اجلامعة ووضع حمددات سلوكها وتصرفاهتا

                                                           
 .43:ص.1980جانفي/11:ددعال.ة الثانيةالسن.املستقبل العريبجملة .دوية الوظيفية،اجلامعة العربيةالتجارب الوح):مجيل(رمط -)1(
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 :لق ƞبدأ السيادة الوطنية ما يتع-نياǭǄا
Ƌد ميثاق اجلامعة على سيادة كل دولة عضو فيها واستقالهلا، على تعاون األعضـاء فيمـا                أك

 .)1(بينهم على صيانة استقالل كل دولة وسيادهتا، مع احترام نظام احلكم القائم يف كل دولة
 أساسا لذلك، األمـر     يف التصويت على املقررات   " اإلمجاع"وللمحافظة على هذا املبدأ اختذ      

تعترب قاعـدة اإلمجـاع     «. ليمثر تطبيقي يف امليدان الع    أالذي جعل الكثري من املقررات ليست ذات        
، واختذت بعض   »مظهرا ملفهوم السيادة، ففي بعض احلاالت احلاƧة مل تأخذ اجلامعة بقاعدة اإلمجاع           

 عضوية دولة الكويت سنة     القرارات رغم معارضة بعض الدول األعضاء، وقد حدǫ ذلك عند قبول          
عنـد   -، ومن مث يتبني أن قاعـدة السـيادة          1979، وعند نقل مقر اجلامعة إىل تونس سنة         1961
 .)2(» قد ال تكون عائقا حقيقيا أمام قدرة اجلامعة على اختاذ القرارات-الضرورة

ا  من سيادهتا حلساب القوى اخلارجية، وهذا م       صولكن، من الدول األعضاء من كانت تنتق      
اع من جهة، حبيث يؤثر سلبيا على مفعول القرارات اليت تتخـذ            مجيؤثر سلبيا على تطبيق قاعدة اإل     

 .عند ذلك من جهة أخرى
وانتقاص السيادة للدول األعضاء من الضروري أن يعود الفضل يف ذلك إىل أمـرين اثـنني                

 .هتا بكل إجيابيةاتوسيع صالحيات اجلامعة، وتنفيذ مقرر): أوهلما(
االنطالق من املفهوم القطري االنعزايل اإلقليمي ملا أريد من امليثاق أن يكون، إىل املفهـوم               ): اينوالث(

فعند إصدار قرار الوحدة أو االحتاد لعدد مـن         . الوحدوي القومي الذي هو أساسا مفهوم ال سيادي       
حƓ  - إال أن الواقع   .حدةالدول األعضاء، فإن يف ذلك نفيا للسيادات اإلقليمية يف الدولة العربية املو           

 . ال يبشر بالوحدة أو االحتاد أو مجع الصفوف يف دولة واحدة-اآلن
تباع األسلوب  إوما حدǫ يف املاضي من احتادات كان مصريها الفشل، فذلك يعود إىل عدم              

العلمي القائم على الواقع، بل اعتمدت االحتادات السياسية اليت ال تتطلب أكثر من علم واحد ونشيد                
Ɨواحد، ومنظمات حكومية سياسية مشتركة ليس هلا قواعد شعبية، لذلك كان من السـهولة               وط 

واليسر االنفصال عند حدوǫ اختالف طارǛ بني حكومات الوحدة أو االحتاد، فتعود كل حكومة              

                                                           
 . من ميثاق جامعة الدول العربية8، 2، 1: املواد: انظر -)1(
 .97 :ص. ، مرجع سابق)الواقع والطموح(، جامعة الدول العربية )حممد السيد(سليم  -)2(
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Ȕالسابق، وتنقضي املنظمات املشتركة وتسق Ɨإىل عملها اخلاص هبا ونشيدها الوط. 
اجلامعة يف اختاذ قرارات مصريية ذات ارتبـاط بالعمـل العـريب            كل ذلك أدى إىل إخفاق      

املشترك، بل إن العمل العريب املشترك أصبح مهددا باخلطر للحالة السيئة اليت تعاين منها اجلامعة مـن                 
 .ق واختالف اآلراء ووجهات النظرزŊت والتمشتŊالّت

  امعـة باخلفـاء والعالنيـة     اجلباسم القطرية والسيادة الوطنية، حتارب      «وباإلضافة إىل ذلك    
وباسم اإلقليمية وتكتالهتا اليت أصبحت واقعا يتمحور العمل العريب حوله وباسم التكـتالت فـوق               

 وممارسة، حـƓ    اومبدءاإلقليمية والدولية حتاصر اجلامعة العربية، فال بد من األخذ بالدميقراطية فكرا            
 .)1(»يتحقق لكل مواطن أدƅ حد من احلقوق اإلنسانية

ومما ال شك فيه أن عجز اجلامعة عن أداء رسالتها كما ينبغي، وتنفيذ مقرراهتا كمـا هـو                  
العالقات العربية، حيث إهنا جتري على مستوى القمة، ال على مسـتوى املؤسسـات              من  مطلوب  

 إن أحد العوامل الرئيسية وراء عجز اجلامعة العربية عن أداء رسـالتها           «:)2(السياسية، لذا ميكن القول   
يكمن يف أن العالقات العربية داخل هذه املنظمة جيري ختطيطها ورƧها على مستوى القمة، ولـيس                

إن اجتماعا لوزراء اخلارجية العرب وهم ميثلون أعلى        : على مستوى املؤسسات السياسية، مثال ذلك     
تمـاع  ات معينة، مث فوجئنـا باج     رمسؤولية سياسية، انتهى بعد مناقشات مستفيضة إىل مواقف وقرا        

القمة يف اليوم التايل مباشرة يأيت بقرارات ومواقف واجتاهات خمتلفـة متامـا عـن اجتمـاع وزراء                  
اخلارجية، ولعلّ ذلك هو الذي أدى إىل عدم وجود سياسة عربية واضحة إزاء الكثري مـن القضـايا          

 ...اقة، بل وأيضا املشكلة الفلسطينيةة، كالتفرقة العنصرية، وأزمة الطاحليوي
كن أن نضيف إىل أسباب عجز اجلامعة عن أداء دورها، أن العالقات داخـل هـذه                كما مي 

 .)3(»املنظمة هي بالدرجة األوىل عالقات حكومات، وليست عالقات شعوب
فإذا أراد اجلميع الوصول إىل قرارات ومواقف واجتاهات متوحدة منفّذة ينبغي البعد كل البعد       

تقالل، ألن هذا يتعارض مع طبيعة العمل التنظيمي الذي         عن سلوك حساȃ مفرط إزاء السيادة واالس      

                                                           
 .102: ص. مرجع سابق). الواقع والطموح ( جامعة الدول العربية،)مسارع(الراوي  -)1(
 .143 :ص. 9/1989 :ددعال. ندوة املستقبل العريب. وآخرون، الوحدة العربية بني الواقع واألمل) حممد(حلمي : نظرا -)2(
لتكالب على قضية السيادة وما وراء ذلك مـن ارتباطـات           ا، مرّده إىل     التنفيذ، ويف تضارب وجهات النظر     وهذا العجز يف   -)3(

 .قراروانتماءات ووالءات هلا أثرها حƓ يف صنع ال
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وبالتايل فإن عدم التنازل من جانـب       «يقتضي من الفرد التنازل عن جزء من السيادة لصاſ اجلماعة           
، وعنـد Ʊـاح     )1(»الدول األعضاء يعƗ فشل اجلامعة العربية يف الوصول إىل حالة التنسيق والتعاون           

 ساȃ تعاوين، فإن هذا احلـاجز يـزول       مجاعي مشترك ومنسق على أ    اجلماعة يف الوصول إىل عمل      
 .وتتخلص اجلامعة من هذا اجلانب من العجز الذي واجهها يف هذا امليدان

Ǆالثاǭ- العربية، واخلالفاتما يتعلق ب țمة الثقةاألوضاȁالدول العربية، وأ ƙفيما ب : 
 والصـراعات   النــزاعات فات و تعيȈ املنطقة العربية يف حالة ال حتمد عليها بسبب اخلال         

القائمة فيما بينها، األمر الذي انعكس على انعدام الثقة بني الدول األعضاء من جهـة، وعالقـاهتم                 
 .ا النظام العريب يف أسوأ حاالتهباجلامعة من جهة ثانية، وبذلك غد

عات بني الدول العربية، وظهرت أزمـة الثقـة يف          ازـاستحكمت اخلالفات والن  «:)2(فقيل
قات الدول األعضاء فيما بينهم، ويف عالقاهتم باجلامعة، وانقسم الرأي يف مواجهة اجلامعـة إىل               عال

 :اجتاهني
اجتاه يرمي إىل القضاء على اجلامعة ألهنا فشلت يف حتقيق أهدافها، وألن بقاءها يف وضعها                -أ

قدرة على مواجهـة    كون أكثر   تاحلايل يعترب عقبة يف سبيل إقامة مشروعات أخرى للوحدة العربية،           
 .احتياجات الشعوب العربية

واجتاه آخر يرمي إىل تدعيم اجلامعة العربية وتقوية أجهزهتا، وتعديل ميثاقهـا بطريقـة               -ب
 .تكفل هلا القدرة على حتقيق أغراضها، ومتنحها السلطات الالزمة يف هذا الشأن

معـة العربيـة يتطلـب بـني     وهذا االجتاه هو اجلدير بالتأييد، ولتحقيق ذلك فإن تقوية اجلا    
Łموضوعات أخرى تǊر األمور اآلتيةواف: 

هو  -ول العربية وقادهتا، وهذا العامل    بد من توافر اإلرادة الصادقة لدى حكومات الد       ال -1
 أهم العوامل اليت جيب التركيز عليها منذ البداية، ألنه العامل الذي تتوقف عليه العوامـل                -يف نظري 

أو أية منظمة دوليـة بوجـه        -ن شأنه أن جيعل ما تقرره اجلامعة      العامل م األخرى، وألن غياب هذا     
 . حربا على ورق-عام

                                                           
 .السابقاملرجع  -)1(
 .643 :ص. 1986-1985. دار النهضة العربية. القاهرة. ، الوسيȔ يف قانون املنظمات الدولية)أƥد أبو الوفا(حممد  -)2(
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 :تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، ويكون ذلك على مستويات ثالثة -2
بالنسبة لوسائل حتقيـق     -ثالثهابالنسبة هليكل اجلامعة     -ثانيها. بالنسبة ملضمون امليثاق   -أوهلا

 .)1(اجلامعة ألهدافها
 ، ويف حالة قريبة مـن الشـلل       )2(وأما بالنسبة إىل النظام اإلقليمي العريب فهو يف أسوأ حاالته         

 :)3(ذلك أن األمة العربية مرت مبراحل خطرة واجهت فيها عددا من التحديات نذكر منها
 سياسـات   إتبـاع عدم صياغة أهداف واحدة جلميع البلدان العربية، مما يؤدي هبذه البلدان إىل              -

 .نية تتناقض أحيانا مع األهداف القوميةوط
 .عدم االتفاق على مواجهة التحديات املوجهة إىل األقطار العربية -
 .غياب اإلرادة العربية لتعزيز اجلهد القومي املشترك -
 .استنفاد طاقة العرب يف عدد من اخلالفات أو الصراعات اإلقليمية الفرعية -
 .فقدان آليات فعالة للعمل العريب املشترك -
 .حماولة هتميȈ األمة العربية يف ظل النظام الدويل اجلديد -
 .تدخل الدول الكربى يف شؤون بعض البلدان العربية حتت حجج وذرائع خمتلفة -

 يستطع اخلروج منها حƓ اآلن، فلم    لقد تعرض النظام اإلقليمي العريب إىل حمنة كبرية مل           :أجل
 . العربية-ت العربيةزاعاـيوجد آلية قانونية عربية وسلمية حلل الن

وإىل جانب ذلك، فإن من املبادǛ اليت كان العرب يعتّزون باملطالبة بتحقيقها، وال يرضـون               
  حيث كان هذا املبدأ هـدفا أساسـيا  بأي بديل عنها كتحرير األراضي العربية املغتصبة يف فلسطني،       

بدأ، وتطلب املفاوضات مـع     ولكن التغيري املفاجǜ هو أن عددا من الدول العربية تتنازل عن هذا امل            
 .ي كمطلب عريب رƧي، وكذلك ما حدǫ من تنازالت إلسرائيل وأمريكاسرائيلالعدو اإل

فما كان مرفوضا يف اخلمسينات والستينات أصبح مقبـوال يف السـبعينات والثمانينـات              
 .لوالتسعينات، حƓ أن من الدول من تتسارع لتحقق قبل غريها رضى العدو مع اخلنوع والتوّس

                                                           
 . من هذه الرسالةالثاينسنتعرض لذلك يف الفصل  -)1(
 .9،10:ص.1994مارȃ/1:ط.لوحدة العربيةسات امركز درا.بريوت.ة اجلديدة والوطن العريبالتحديات الشرق أوسطي:انظر -2
 .7 :ص. املرجع نفسه: انظر. خلّصت هذه التحديات يف تقرير غري تقليدي وجريء أعدته اجلامعة العربية -)3(
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كل ذلك يعود إىل ما أصاب العمل العريب املشترك من العجز والشلل، مع أّنه أمر مقـرر يف                  
 .ميثاق جامعة الدول العربية

 عربية من املآسـي الـيت    رلقد عجزت جامعة الدول العربية عن تضميد اجلراح، وإنقاذ أقطا         
 .طارألقأمريكية هتيمن على تلك ا -هتددها، يف الوقت الذي Ʊد وصاية مصرية 

وأكثر من ذلك، واألشد غرابة، أن ما كان يفعل سĈّرا من تطبيق مبادǛ وقرارات أصـبحت                
 .دول تتجاهر به علنا، وهي حتتج مبا لديها من نظرة قطرية ضيقة، ومصلحة ذاتية آنّية

 لدرجة أهنا حتاول جتميد معاهـدة       )1(ولكن هذه السلبيات مل تقف عند هذا احلد، وإƴا تعّدته         
 املشترك، وعدم وجود بديل عنها، باإلضافة إىل خنق إحدى القوى العسـكرية، وحصـار               الدفاع

 .)2(أخرى، ووجود عسكري أجنƑ مكثف يف أكثر من مكان داخل الوطن العريب كمنطقة اخلليج
وما أصاب   ل الوطن العريب يف أكثر من مكان،      واألشد غرابة وخطرا اندالع حروب أهلية داخ             

ونتيجـة   .أضعف األمن الدفاعي العريب    ايف،وعلمي وثق  ف اقتصادي وصناعي،  ة من ختل  األمة العربي 
 .لعريب لتقّبل التحّديات اخلارجيةوانكشف الوطن ا  العناصر غري العربية على العرب،لذلك تفّوقت

أما على صعيد اجلامعة العربية، فاألمر ينذر باخلطر ألن األمانة العسـكرية جلامعـة الـدول            
ألغيت عمليا، وتوقّفت اجتماعات اللجنة العسكرية الدائمة، واهليئة االستشارية العسـكرية           العربية،  

 .املشكلة مبوجب الربوتوكول اإلضايف للمعاهدة
ومن اجلدير بالذكر أن من القرارات الصادرة عن اجلامعة مل جتد مكانا للتنفيذ والتطبيق كما               

 بعد إيقاف إطالق النريان يف حرب اخللـيج         حدǫ يف إعالن دمشق لوضع نظام دفاعي عريب بديل،        
 .1991عام 

ومن األسباب اليت كان Ƭا أǭر كبري على قرارات جامعة الدول العربيøة، قيøام ƭلøس                 
األوريب  - ، فقد Ʃق اƩوار العريب    1985-1984التعاون اخلليǲي، بدليل ما لوحȘ خالل عامي        

                                                           
 .261، 260 :ص. املرجع السابق -)1(
قـد ماتـت أو جتمـدت أو    صّرح أكثر من مسؤول يف دول اخلليج العربية أن معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي     -)2(

انتهت، نذكر منهم الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان رئيس دولة اإلمارات العربية، ووزير خارجية الكويت، كذلك صرح الدكتور                   
حبوǫ ومناقشات الندوة الفكرية الـيت      : انظر.  أن املعاهدة مل تطبق أبدا     -سابقا- يد أمني عام جامعة الدول العربية     عصمت عبد اجمل  

 .268 :ص. مرجع سابق. 1994مارȃ . بريوت.  مركز دراسات الوحدة العربيةنظمها
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          ƙب ȧسسي واسع النطاǘحوار م Ǵة فتǲكبري، نتي Ȥضع       ȧوøي والسøǲاون اخلليøلس التعƭ
 األفريقøي، واألمøن القøومي      - العøريب  األوروبية املشتركة، وإىل الضرر الذي أصاب التعاون      

ومشروعات التنمية االقتصادية القومية يف الوطن العريب نتيǲة االتفاȧ اجلماعي يف دول اخللøيج              
 .ه اجملالسعلى أسلوب معاجلة القضايا املعروضة على ƭالس اجلامعة خارǯ هذ

 املǘسسي Ɵاه   هعمليا ƞوقع االلتزام  وال شك أّنه مع تطور ƭلس التعاون اخلليǲي ورفضه          
اجلامعة، وبالنظر إىل عدد من التصرفات املعنية Ɵاه األمانة العامة، بدأ يتردد التساǗل عن مصøري                

ن يشøكلون ǭلøث     اجلامعة العربية يف حال استمرار الدول األعضاء جمللس التعاون اخلليǲي الذي          
ية يف منǴ األولوية يف اهتماماهتم إىل تدعيم ƭلس التعاون اخلليǲي على حساب اجلامعøة               ضوالع

يدة قالعربية، ويالحȘ أن اجلامعة مل تتǺذ أي إجراء للرد على هذه املواقȤ رغم خطورهتا على ع               
 .)1(اجلامعة ومصريها

ريب، تصدت حملاوالت التجزئة كمـا يف       وحƓ ال نظلم اجلامعة العربية، فإهنا على الصعيد الع        
 .ليبيا، ولرأب الصدع كما يف انفصال اليمن، وجلمع الزعماء املغاربة، ويف دعم املقاومة اجلزائرية

 العرب، وتنسيق املواقف العربية يف      وعلى الصعيد الدويل، أسهمت يف القضايا الدولّية اليت هتمّ        
ربية داخل هيئة األمم املتحدة، كما يف اجلزائـر، جنـوب           األمم املتحدة، وإثارة كثري من القضايا الع      

 ...اليمن، الصومال

 :ييل ولكي تأخذ القرارات السياسية مكانتها يف التنفيذ حري ŏا أن تلتفت إىل ما
 .أن تأخذ احلكومات العربية بالنظرة القومية، واملصلحة القومية على السيادة القطرية -1
ع اإلطار القومي العام، للمحافظة على النظام العريب حـƓ          أن تتمشى قرارات اجلامعة م     -2

 عندما أعلن عن اسـتعداد      1982عام  " فاȃ"تتحاشى االضطراب يف القرارات كما حدǫ يف قمة         
 .الدول العربية لالعتراف بإسرائيل

االبتعاد عن مساومات أو ضغوط تّتخذ داخل اجلامعة عند إصدار القرار خشية الوقـوع           -3
ختالل موازين القوة، العتماد اجلامعة على قاعدة اإلمجاع يف التصويت، ألّنه إن اختلت             يف عواقب ا  

                                                           
مركـز دراسـات    . بريوت .راسة يف العالقات السياسية العربية    د. ، النظام اإلقليمي العريب   )علي الدين (وهالل  ) مجيل(مطر   -)1(

 .169 :ص. 1986سبتمرب /5 :ط. الوحدة العربية
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 كما حدǫ بعد اعتراف مصر بإسرائيل     موازين القوة، صدر القرار لصاſ احللف األقوى يف اجلامعة،          
داخل اجلامعة حيد من هيمنـة      جتمعا  أن األطراف احملافظة استطاعت يف كثري من القضايا أن تشكل           

 . على القرار الصادر عنها-طةاليت كانت مسلّ -مصر 
لقطرية لدول أجنبية، وأن تسعى اجلامعة بكل قوهتا إليقـاف          اأن تقلل الدول من تبعيتها       -4

االختراق احلادǫ من تدخل الدول األجنبية يف النظام العريب واجلامعة العربية، وأن تتصف القرارات              
 الوقوع يف التطّرف املضّر فعلى سبيل املثال، رفـض اجلامعـة            الصادرة عن اجلامعة باالعتدال خشية    

، وبذهلا اجلهود القوية إلحباط املبادǛ الثمانية اليت تقدمت هبـا اململكـة العربيـة               242للقرار رقم   
 .)1(اإلسرائيلي -السعودية لتسوية الصراع العريب 

ـ  أن تقوم اجلامعة العربية بعملية تقومي وتقييم ملا حلقها من م           -5 ة مؤداهـا   يمسؤوليات جس
إلصاق السلبيات احلادثة من تصرفات دول تتمسك بالسيادة والنظام القطري فيما يتعلـق بـاحلكم               

 نفسها  - القطرية -املمارȃ على الشعب، أو اخلالفات احلادثة بني دول عربية، كي تربǛ تلك الدولة            
 .امعةمن الفشل، ويف الوقت نفسه حتّول غضب شعبها حنو غريها أي جتاه اجل

 كقضية فلسطني، واخلالفـات العربيـة     صريية  موأن تنتبه إىل ما ƥلته من مسؤوليات عربية         
 .واالنقسام العريب، كل ذلك يؤثر على مدى االستجابة لتطبيق القرارات

وصحوة قومية مستنرية مدّعمة بكل وسائل التقّدم والنجاح        ال بد من بناء استراتيجية موحدة،     ف       
 . على ضوء الفكرة العربية املوحدةرارات طريقها إىل العمل العريب القومي املشتركحƓ تأخذ الق

                                                           
 .180-178 :ص. املرجع السابق -)1(
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 العوائق القانونية: الفرț الثالث
تعترب جامعة الدول العربية أول منظمة إقليمية أنشئت بعد احلرب العاملية الثانية، فهي الوعـاء       

 الوحدة العربيـة، والعمـل التعـاوين        الوحيد الذي تتجمع فيه إرادة وأماين وآمال األمة العربية يف         
 .املشترك، والتكامل والتكافل العريب، وإرساء قواعد السلم واألمن للدول العربية

وهلذا جيب احلفاȗ عليها، والتمسك هبا، فهي وإن تعرضت ألزمة ملموسة مرت هبا، فـإن               
مل تكن أمـامهم    وال شك بأن واضعو ميثاقها      «ذلك ليس بعيب فيها بقدر ما هو عيب يف أعضائها           

 .)1(»...جتارب علمية سابقة على إنشائها، مما جاء ميثاقها قاصرا عن حتقيق املطلوب
لقد مرت على اجلامعة أكثر من Ʀسة عقود واجهت خالهلا الكثري من املـتغريات الدوليـة                

ـ           ا ملعاجلـة  واإلقليمية الكثرية، وهذه املتغريات جعلت من احلتمّية تبديل نظام اجلامعة، وتعديل ميثاقه
 .السلبيات اليت ظهرت على مقرراهتا خالل ذلك، ولتجاوز العوائق اليت حالت دون تنفيذ قراراهتا

وإذا كانت هناك العوائق االقتصادية والسياسية اليت كانت سببا يف عجز اجلامعة عن مواجهة              
 د األمن القومي العريب   التكتالت الكربى العاملية، ويف مواجهة التهديدات اخلارجية والداخلية اليت هتد         

فإّنه باإلضافة إىل ذلك وجود عوائق قانونية ال يستهان هبا يف تعويق القرارات عن التنفيذ، واحليلولـة                 
 .)2(دون حتقيق أهداف اجلامعة يف كثري من الشؤون

وترتبȔ هذه العوائق القانونية ارتباطاǄ وثيقاǄ بعدة أمور تنظيمية وإدارية وتنفيذيـة، نـذكرها              
 :صار فيما يليباخت

Ǆأوال-ȧما يتعلق بامليثا : 
تبني من خالل العمل على تنفيذ القرارات واألحكام الصادرة عن اجلامعة العربية عدم وجود              
رادع قانوين جتاه عدم تنفيذ الدولة اللتزاماهتا املنصوص عليها يف االتفاقيات العربية، خللو امليثاق عن               

 .ذلك الرادع القانوين
 

                                                           
 323:ص1/1993ط.اهريية للنشر والتوزيع واإلعالنالدار اجلم.ليبيا،طرابلس.،املنظمات الدولية واإلقليمية)عبد السالم(عرفة-)1(
   .مركز دراسات الوحـدة العربيـة     . بريوت. ، النظام اإلقليمي العريب   )علي(وهالل  ) مجيل(مطر  : على سبيل اإلطالع  : انظر -)2(
 .1987مارȃ .جملة شؤون عربية .مالحظات بشأن تعديل امليثاق، )أƥد أبو الوفا(وحممد.وما بعد176:ص.1986بتمرب س/1:ط
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 من املثقفني العرب ضرورة تعديل ميثاق اجلامعة، وإعطاء أجهزهتا صالحيات           لذا يرى كثري  «
واسعة متكنها من القيام بدورها كمنظمة إقليمية تسعى إىل حتقيق الوحدة العربية، وحتويل الشعارات              

 .)1(»إىل واقع ملموȃ، وإال فإن العمل العريب املشترك مهدد اليوم بالّتوقف
صة لبعض مواد امليثاق لبيان ما فيها من نقائص ينبغي تـداركها            ويكفي أن نلقي نظرة متفحّ    

 :نذكر من ذلك. عند تعديل امليثاق

تنص على أن اجلامعة العربية تتألف من الدول العربية املستقلة املوقعة على هذا             : املادة األوىل 
 لدى األمانة العامة    امليثاق، ولكل دولة عربية مستقلة احلق يف أن تنضم إىل اجلامعة بتقدمي طلب يودع             

 .س يف أول اجتماع يعقد بعد تقدمي الطلبلالدائمة كي يعرض فيما بعد على اجمل
وإذا فّرق امليثاق بني األعضاء األصليني واألعضاء الالحقني، إال أن سلوك اجلامعة Ɲصـوص              

مة التحريـر   العضوية يتأثر باالعتبارات السياسية يف هذا الصدد، حينما منحت العضوية الكاملة ملنظ           
 .)2(1976الفلسطينية عام 

كما أن اكتساب العضوية يف اجلامعة Ƹضع لقبول الدول األعضاء فيها باإلمجـاع، ولكـن               
املادة األوىل هذه مل تنص صراحة على ذلك، ألن قبول دولة جديدة مرتبطة بذلك، حيـث يتخـذ                  

 .)3(القرار الالزم هبذا الشأن

 الصالت بني الدول املشـتركة فيهـا       من اجلامعة توثيق     تنص على أن الغرض   : املادة الثانية 
وتنسيق خططها السياسية حتقيقا للتعاون بينها، وصيانة الستقالهلا وسيادهتا، والنظر بصفة عامـة يف              

 ...شؤون البالد العربية ومصاحلها
 واملالحظ على هذه املادة أهنا جاءت مبفاهيم عامة مطلقة ليست خمصصة وال مقيدة ملا ذكرته              

، وما مضامينه، وما وسائله، وما كيفيتـه، ويف أي          ه، فتوثيق الصالت ما أساس    من أهداف وأغراض  
 .اجملاالت تتوثق الصالت

ومن املالحظ أيضا أهنا مل تبني امليادين اخلاصة والعامة اليت يكون فيها التعاون مطبقـا علـى         

                                                           
 .322 :، صالسابقرجع امل، )عبد السالم(عرفة  -)1(
 .310-304 :ص. مرجع سابق. الدقاق، املنظمات الدولية العاملية واإلقليمية: انظر -)2(
 .276 :ص. نفسهعرفة، املرجع  -)3(
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 Ź، فإّنه يـرتبȔ     التعاون املذكور إذ  حƓ أن ا  . الواقع، مؤديا ƣراته على ضوء األهداف املسطّرة لذلك       
بنظم الدولة من غري تنسيق بني النظام العام للدولة ونظام الدولة األخرى، وكذا ما بينها وبني اجلامعة                 

 .وأهدافها
ويرى فريق من الفقهاء أن هذا النص حيمل معه خماطر تعطيل برامج التعاون يف اجملـاالت                «

 يفرضها التمسك بفكرة السيادة الوطنية على حنو ضيق، كذلك          الفنية كلما اصطدم ذلك بالقيود اليت     
فإن حتقيق هذه األهداف ذات الطابع الفƗ ال ميكن حتقيقها على الوجه األكمل إال مبوجـب اختـاذ                  

ية فكرة السيادة، على حنو يتيح      فقرارات سياسية تبتعد بواسطتها كل دولة عن التزامها املبالغ فيه حبر          
 .)1(» يف العمل على حتقيق هذه األهدافللجامعة حرية أكثر

 بـني دولـتني أو      النـزاعاتتنص على أّنه ال جيوز االلتجاء إىل القوة لفض          : املادة اخلامسة 
 وعند صدور قرار لفض نزاع أو خالف ال يتعلق بالسيادة أو االسـتقالل              ...أكثر من دول اجلامعة   

 .كان القرار عندئذ نافذا وملزما
ليت هي مثار نقاȇ اجمللس يف املداوالت، ويتوسȔ اجمللس يف اخلالف الذي            وال تشترك الدولة ا   

وتصـدر  . Ƹشى منه وقوع حرب بني دولتني عربيتني، حƓ يتم التوفيق بني الـدولتني املتنـازعتني              
 .زاع بأغلبية اآلراءـقرارات التحكيم واملختصة هبذا الن

زاع، دون اللجوء   ـم سلƑ لفض الن   واملالحظ على هذه املادة، أهنا اقتصرت على فرض التزا        
ومل تلزم بقية الدول األعضـاء يف       . إىل القوة، حبيث أهنا تركت احلرية الختاذ التدابري اليت تراها الدولة          

 الوسائل املناسبة   -هي كذلك  -ف باحلزم والردع والعدل لكي تتخذ     اجلامعة اختاذ موقف معّين يّتص    
 . بالوسائل السلميةالنـزاعاتواجب يقتضي وجوب فّض زاع، فمن الالئق أن تذكر أن الـلفّض الن

ويضاف إىل ما سبق قضية تدخل جملس اجلامعة، على أن يكون هذا التدخل يف إطار ضيق ال 
 Üزاعات هنائيا، وإƴا لتكون اجلامعة حكما أو وسيطا بناء على شرطني اثننيـلفض الن

أن ال يتعلق : )والشرط الثاين(. زاعـل النطلب الدولة املعنية من اجلامعة أن تتدخل حل: )أوهلما(
 .بالسيادة أو سالمة أراضي الدولةزاع ـالن

ومن النظر يف النص Ʊد أّنه ال حيوي ما يفيد بأن على الدولة املعينة االستجابة إىل ما قـرره                   
                                                           

 .292 :ص. سابقالدقاق، مرجع  -)1(
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 جرائيا قد يصبح مفرغا مـن املضـمون       ومعƖ ذلك أن هذا الشق من النص يقرر حكما إ         «اجمللس،  
 .)1(»القيمة إذا ما رفضت الدولة أو الدول املعنية هذه الوساطةوحمدد 

تنص على أن ما يقرره اجمللس باإلمجاع يكون ملزما جلميع الدول املشـتركة             : املادة السابعة 
يف اجلامعة، وما يقرره اجمللس باألكثرية يكون ملزما ملن يقبله، ويف احلالتني تنفذ قرارات اجمللـس يف                 

 .مها األساسيةكل دولة وفقا لنظ
 إال من وافق    هومما يالحظ على هذه املادة اعتماد التصويت على القرار، حبيث ال يلتزم بتنفيذ            

عليه، ولكن أليس القرار حني صدوره قد توّخى املصلحة العامة لكل الدول األعضاء؟ مث أليس فيه ما                 
 ؟ت املعروضة على اجمللـس    حيقق األهداف من وجود اجلامعة، مث ملاذا يشترط اإلمجاع يف كل احلاال           

 .)2(فاإلمجاع غري مطلوب إال عند اختاذ تدابري لدفع العدوان عن إحدى دول اجلامعة
أو عند اختاذ قرار بشأن فصل أحد األعضاء        . كما نصت عليه املادة السادسة من امليثاق نفسه       

أت إحدى دول اجلامعة أن     من اجلامعة كما يف املادة الثامنة عشرة من امليثاق اليت تنص على أنه إذا ر              
تنسحب منها أبلغت اجمللس عزمها على االنسحاب قبل تنفيذه بسنة، وجمللس اجلامعة أن يعتـرب أي                
دولة ال تقوم بواجبات هذا امليثاق منفصلة عن اجلامعة وذلك بقرار يصدره بإمجاع الدول عدا الدولة                

 .املشار إليها
انسحاب دولة عضو من اجلامعة يعرض علـى        يالحظ أن   ) 18(وهبذا الصدد يف ذكر املادة      

اجمللس للبّت فيه، ولكن املادة مل تشترط أن يكون طلب االنسحاب متضمنا األسـباب املوضـوعية                 
 .املعقولة اليت يقبلها اجمللس

ويرى الباحث أن امليثاق ينبغي أال ينّص على انسحاب دولة عضو يف اجلامعة، ألن اجلامعـة                
وجـدير  «داف ومقاصد، وأغراض ومصاſ يف خدمة العرب مجيعهم         للعرب وحدهم، ولتحقيق أه   

 .)3(»بالذكر أن ميثاق األمم املتحدة مل يضع Ɲصوص االنسحاب نصا على اإلطالق
كما يالحظ على الّشق الثاين من املادة نفسها، أن عدم تنفيذ واجبات امليثاق يعتـرب سـببا                 

 من عضوية اجلامعة، ولكـن      -منها املقررات  و -باتة اليت ال تلتزم بتنفيذ الواج     وجيها يف فصل الدول   
                                                           

 .295-293 :ص. الدقاق، مرجع سابق: انظر -)1(
 .276 :ص. عرفة، مرجع سابق: انظر -)2(
 .83 :ص. ، مرجع سابق)الواقع والطموح(جمموعة من املؤلفني، جامعة الدول العربية  -)3(
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هذا أشبه ما يكون بالّتعسف يف استعمال احلق، أو أّنه حكم يّتصف بالقسـوة والّشـدة، فحـري                  
باملشّرعني عند تعديل امليثاق أن يذكروا ما يناسب ذلك من لوم أو تأنيب أو عقوبة مادّية أو معنوية                  

 .ايف للعودة هبا إىل اهلدف العامالفرصة الالزمة، والوقت الكلتدارك التقصري مع إعطاء تلك الدولة 

وưا يالحȘ على امليثاȧ عامة، وجود قيود يف مضمونه تفشل تنفيذ القرار، وƬذا جøاءت               
تعƎ عن قضية تعديل امليثاȧ كي تكون الروابȔ أمƒ وأوǭق من شىت النواحي العربية              ) 19(املادة  

 .)1(والدولية
 :اعتماد قاعدة اƤɋاț عند اơاذ القراربما يتعلق  -اǭǄاني

القاعدة املعمول هبا يف اجلامعة عند اختاذ قرار من القرارات، التصويت عليه، والقاعدة العامة              
 .يف التصويت هي إمجاع الدول األعضاء على املسألة املطروحة حƓ ميكن اختاذ قرار بشأهنا

روضة ألن اإلمجاع غري مطلوب إال عند اختاذ        وال يشترط امليثاق اإلمجاع يف كل احلاالت املع       
عند اختاذ قرار بشـأن فصـل أحـد          وأ،  )2(التدابري الالزمة لدفع العدوان على إحدى دول اجلامعة       

 .)3(األعضاء من اجلامعة
 ال بالنسبة لتعيني األمـني العـام       كما هو احل   )4(ويف الوقت نفسه يأخذ امليثاق بأغلبية الثلثني      

األغلبية العادية بالنسبة إلقرار امليزانية، وفض دورات االنعقـاد وإقـرار اللـوائح             وتعديل امليثاق، وب  
 .الداخلية للمجلس واللجان، وقرارات الوساطة، والتحكيم، والقرارات املتعلقة بشؤون املوظفني

 :يلي وعند النظر يف قاعدة اإلمجاع يتبني ما
دولة مـن دول أعضـاء      على  ث اعتداء   إذا أراد اجمللس اختاذ تدابري معينة ولتكن عند حب         -1

اجلامعة، فال يتم ذلك إال باإلمجاع، وهذا يعƗ إمكانية منع إصدار أي قرار جملـرد اعتـراض دولـة                   
 :)5(واحدة، وهذا يرجع إىل نظام التصويت يف اجمللس، هذا النظام حتكمه قاعدتان

                                                           
 .هذه الرسالةالفصل الثاين من من املبحث الثاين سنتكلم عن مشروع تعديل امليثاق يف  -)1(
 .كما جاء يف املادة السادسة من امليثاق -)2(
 .من امليثاق) 18(املادة : انظر -)3(
)4(-            Ȕاملادة السادسة من النظام الداخلي     : انظر. املقصود باألغلبية هنا أغلبية الدول األعضاء يف اجلامعة، وليس أغلبية احلاضرين فق

 .للمجلس
 .631 :ص. مرجع سابق. مات الدوليةالوسيȔ يف قانون املنظ): أبو الوفا(حممد  -)5(
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 الـدول األعضـاء إال إذا       متثل القاعدة العامة، ومقتضاها أن قرارات اجمللس ال تلزم        : األوىل
بد من توافر اإلمجـاع، وإال    كي يسري على كل الدول األعضاء ال      وافقت عليها، مما يعƗ أن القرار ل      

 .فإن القرار الصادر باألكثرية ال يلزم إال من يقبله
تقضي بأن تكون قرارات اجمللس ملزمة لكل الدول األعضاء مƓ وافقـت عليهـا              : والثانية

ومن املالحظ أن األمور اهلامشية     ) ...و احلال بالنسبة إلقرار امليزانية وشؤون املوظفني      كما ه (األغلبية  
جعل منها امليثاق التصويت باألغلبية، واألمور اهلامة جعل فيها التصويت باإلمجاع، مما يعطل عمـل               

 .أجهزة اجلامعة وجعلها أكثر فاعلية
2- ǈلĈن مبدأ اإلمجاع يقتضي موافقة كافة      ق شرط قاعدة اإلمجاع بعض التطورات، فإذا كا       ح

أعضاء اجلامعة العربية على قرار من قرارات اجمللس، كقبول عضوية دولة عربية جديدة، إال أنّ هـذا                 
حيث أن غياب إحدى الدول األعضاء عن اجللسة اليت يتم فيها التصـويت ال              «املبدأ أصابه تطور،    

بول دولة الكويت كعضو يف اجلامعة، بالرغم من        حيول دون قبول الطلب، واملثل يف هذه احلالة هو ق         
      Ǌبلت الكويت بقرار إمجاعي صادر عن احلاضرين       انسحاب املندوب العراقي، ورغم هذا االنسحاب ق

 .يف اجللسة
كما أن امتناع دولة عن التصويت ال حيول هو اآلخر دون صدور القرار، واملثـل يف هـذه                  

 . الصادر بقبول دولة اإلمارات العربية يف عضوية اجلامعةاحلالة عندما امتنعت السعودية عن التصويت
كما أن التحفظ على الطلب املقدم من الدولة بقبول عضويتها يف اجلامعة ال حيول أيضا دون                
هذا القبول، ومن السوابق اليت نذكرها يف هذا الصدد حتفظ اململكة العربية السعودية علـى طلـب                 

عضوية يف اجلامعة، مث حتفظ اململكة العربية السعودية، ومجهوريـة          مجهورية اليمن اجلنوبية اكتساب ال    
اليمن اجلنوبية على قبول سلطنة عمان يف عضوية اجلامعة، ومع ذلك Ź قبول هاتني الدولتني، رغـم                 

 .)1(»وجود هذه التحفظات
 ، أن حتول اجلامعة عن قاعدة اإلمجاع إىل قاعـدة األغلبيـة           )2(وهلذا يرى عدد من القانونيني    

بالنسبة للقرارات املتعلقة بقبول األعضاء اجلدد يف اجلامعة، وذلك عند تعديل امليثاق عامة، واملـادة               
األوىل منه خاصة، فقد انتقل اجمللس من قاعدة إمجاع الدول األعضاء إىل قاعـدة إمجـاع الـدول                  

                                                           
 .311، 310 :ص. مرجع سابق. الدقاق، املنظمات الدولية العاملية واإلقليمية -)1(
 .املرجع نفسه: انظر. )بطرȃ (من بينهم غايل -)2(
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ل األعضاء، وكـذا  املشتركة يف اجللسة، ويف التصويت إىل قاعدة األغلبية، وهذا ما وافقت عليه الدو        
 .اليت كانت تعارض قبول دول معينةالدول 

ات ƛعـل   مما سبق نستنتج العيب الذي شاب األسلوب الذي اختاره امليثاق الختاذ القـرار            
لك هـو   ذ عليها، حبيث أن الدولة ال تلتزم إال مبا وافقت عليه، والصواب يف              اإلمجاع القاعدة املعتمد  

 .)1(األقلية املعارضة ما Ź االتفاق عليه باألغلبيةاعتماد قاعدة األغلبية، وإلزام 
 . تبدو يف هذه القاعدة نقاط قوة ونقاط ضعف: تقييم قاعدة اإلمجاع -3

إن األخذ مببدأ اإلمجاع ميثل عنصر قوة ألنه حـافظ علـى            «:)2(يلي فتتجلى فيما أما القوة   
و جمموعة من البالد العربية على      متاسك النظام ومرونته، وحال دون سيطرة أي دولة عربية مبفردها أ          

وفرض على الدول اليت تسعى للعب دور زعامي عريب يف إطار النظام أن تلجأ إىل مزيج من                 . النظام
أساليب اإلقناع والضغȔ، والترغيب والتهديد للحصول على اإلمجاع العريب لتحقيق األهداف الـيت             

 .تسعى إليها
ضمانة مادية ومعنوية، ووفر هلا شعورا نسبيا باألمن        كما أّنه أعطى الدول الصغرية يف النظام        

   من األحيـان القـدرة علـى املسـاومة         يف مواجهة الدول األكثر قوة وقدرة، بل أعطاها يف كثري         
                 ȗواحلصول على مكاسب مقابل تأثري القرار، أو سياسة ما، وكان من شأن ذلك يف هناية األمر احلفا

 .»على وحدة النظام ومتاسكه

ويق القرارات الصادرة   ع فيبدو يف املظاهر السلبية اليت كان هلا أكرب األثر على ت           :عȤوأما الض 
يف نفس الوقت ضعف ألهنا فرضت على النظام العريب         «فقاعدة اإلمجاع وإن كانت فيها قوة إال أهنا         

 هـذا   قدرا كبريا من اجلمود والشكلية، مل تتمكن اجلامعة من العمل إال يف اجملاالت اليت حتقق فيهـا                
ومنعها من دخول جماالت جديدة أو ممارسة أنشطة مستحدثة إال بالقدر الذي تتحقق فيـه               . اإلمجاع

رضاء كل الدول العربية أو على األقل الدول العربية الرئيسية اليت تستطيع اإلقناع والتأثري على بقيـة                 
خري ميكن القول بأن كـثريا      ، ويف األ  )4(ويف احلقيقة، فإن اإلمجاع مظهر ملفهوم السيادة      . )3(»األعضاء

                                                           
 .315 :ص. املرجع السابق: انظر -)1(
 .89-87 :ص. ابقمرجع س). الواقع والطموح(جامعة الدول العربية : جمموعة من املؤلفني -)2(
 .املرجع نفسه -)3(
 .ول عن السيادة فيما سبققŹ ال -)4(
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 .ها من التصديق القانوين بعدحظƋ من القرارات اختذت، ومل تر

 :الة القرار عند صدوره وتنفيذهما يتعلق Ɯ -اǭǄالث
معوقات تتطلب تقييما قانونيا حƓ تنفذ على       عدة  عند صدور القرارات يف اجلامعة تواجهها       

 :عندئذ فهي كثرية نذكر منها وما يتجلى من صعوبات .الوجه الذي أريد هلا
فالقرار مل Ƹرج عن مرجعية قوية، وإƴا تتأرجح مرجعيته مـا           . تصادم منطق األمة ومنطق الدولة     -

بد خذ طريقها إىل اهلدف املنشود، ال     فإذا أريد للقرارات أن تأ    . بني النظرة القومية، والنظرة القطرية    
 .من أن تتغلب املصلحة القومية على القطرية

 الصادر عن اجلامعة، أو إحدى املنظمات التابعة هلا، من الضروري النظـر إىل النصـوص                القرار -
 اليت حتكمها من ناحية طبيعة األنشطة اليت تقوم هبا املنظمة ووسائل وضع هذه األنشـطة                ةالدستوري

ولذا ال بد من تقييم الوسائل حƓ ال تكون هشة غـري قـادرة علـى أداء                 . يملموضع التنفيذ الع  
 .جبات املنوطة هباالوا

فإن أغلب الوسائل   ) اإلمجاع(ومن النظر يف هذه الوسائل ويف القاعدة اليت تصدر عنها وهي            
łرجى منهاتتوقف على إرادة الدول األعضاء، ومدى رغبتها يف حتقيق ما ي. 

من الضروري التخلص من قاعدة اإلمجاع كشرط إلصدار قرارات عن اجمللس واعتبار            : إذن
 . القاعدة اليت يعمل هبا يف التصويت على القراراتاألغلبية هي

من الضروري النظر يف قانونية القرار، ولذا فإن األمر يتطلب زيادة سلطات جملس اجلامعة، حيث                -
ض دولة على قرار مـن      وخاصة عند اعترا  . تتمكن من إصدار أعمال قانونية ملزمة للدول األعضاء       

ديله أو إلغائه أو إصدار قرار آخر يتناسب واحلالة واهلـدف           بد من إعادة النظر فيه وتع     القرارات، ال 
وصارت اجلامعة كلما عرضت هلا مشكلة، وهي غري قادرة حبكـم           «. الذي صدر القرار من أجله    

مهة أن هذا األسلوب هو الذي يفضي إىل        توميثاقها على التصّدي هلا، تؤلف منظمة متخّصصة هلا م        
 .)1(»معاجلة املشكلة

 :قترحاهتا وقراراهتا وأعماهلا على مراحل عشرة هيتصرف اجلامعة م -

                                                           
 .81 :ص. 1/1979 :ددعال. جملة املستقبل العريب. النفصالية، اجلامعة االحتادية واجلامعة ا)أƥد(الشقريي  -)1(
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 .إدراج االقتراحات يف جدول األعمال -1
 .إبالȟ هذه االقتراحات إىل الدول األعضاء لدراستها، وحتديد املواقف بشأهنا -2
 .مناقشة االقتراحات يف إحدى دورات اجلامعة -3
 . ملزيد من البحث والدرȃةتأجيل االقتراحات لدورة ثاني -4
إصدار توصيات بشأن االقتراحات إذا متت املوافقة اإلمجاعية، إن مل يقتـرح أحـد األعضـاء                 -5

 .التأجيل، أو إحالة االقتراح لدراسته
 .قيام األمانة العامة مبطالبة الدول العربية بتنفيذ التوصيات -6
 .موافقة السلطات الدستورية على صيغة التوصيات -7
 .ة باملوافقة على التوصياتتوقيع معاهدة أو اتفاقي -8
 .تكامل التوقيع لتصبح املعاهدة قابلة للتنفيذ -9

 .)1(البدء بالتنفيذ -10
 إذا كان املوضوع قيد التحضري والدراسة حبالة جيدة من حيث التوقيت كي يكون              اكل هذ 

حتاسب هـذه   إال أّنه من اجلدير بالذكر أّنه ال توجد مؤسسة عربية قضائية أو شعبية              . صاحلا للتنفيذ 
                ّŹ الدول أو تلك على خمالفتها، فعلى سبيل املثال أن معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي اليت

 جـيȈ   ية، مل تر النور يف تنفيذها كما أريد هلا، فليس لɊمة العرب           1950 أبريل 12التوقيع عليها يف    
مظاهر هذه االتفاقية سوى األمانـة      مشترك، فضال عن اجليȈ الواحد والقيادة الواحدة، ومل يبق من           

أما املعاهدات األخرى فلم يكن مصـريها       . اإلدارية للشؤون العسكرية املوجودة ضمن أمانة اجلامعة      
 دات تكفي إلدانة اجلامعـة بالقصـور      بأحسن من مصري معاهدة الدفاع املشترك، فصيغة هذه املعاه        

إن غياب الصيغة القانونية بـني      :  ميكن القول  ومع كل ذلك  . )2( االلتزام بأحكامها  موإدانة الدول بعد  
: املنظمة األم، واملنظمات املتخّصصة املنبثقة عنها، وعدم وجود قاعدة من أجل تكييف العالقة بينـها        

 .أمر يدعو إىل عدم االلتزام بتنفيذ أحكام القرارات واملعاهدات

                                                           
 .82 :ص. املرجع السابق -)1(
 .83 :ص. املرجع نفسه -)2(
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 :النøزاعاتǲلس اجلامعة وفȐّ ما يتعلق ƞ -اǄرابع
 مع أغلب حاالت اخلالف بني الدول       -بالفعل -العربية قد تعاملت  أن اجلامعة   على الرغم من    

العربية منذ قيامها وحƓ الوقت احلاضر، إال أنّ غموضا ما يزال قائما حول اإلمكانات املتاحة هلـذه                 
 .زاعات العربية احملليةـاملنظمة يف كثري من اجملاالت اليت تعترب أكثر حساسية وتعقيدا يف حل الن

عات حتلّ بالتسوية السلمية، وهذه القضية مثار       ازـن الناحية القانونية جاء يف امليثاق أن الن       فم
خالف بني األعضاء، وخاصة بشأن الصالحيات اليت ينبغي أن متنح للمنظمة املقترحة هلذا الغـرض               

 ءالسياسات اخلارجية للدول األعضـا    كي تصدر قرارات ملزمة هبذا الشأن، كما تقوم على توحيد           
حدود كل قطر عضو يف عقد اتفاقات خاصة، وكذا طبيعة نظام التحكيم الذي             «وباإلضافة إىل ذلك    
 .)1(»سيعمل به مستقبال

 كما  عن قدر من سيادهتا لصاſ املنظمة     وحتقيق ذلك يتطلب استعداد األقطار العربية للتنازل        
 يف املنظمـة  لـدول األعضـاء     عات املثارة بني ا   ازـيتطلب بيان شكل اإلجراءات اخلاصة بتسوية الن      

 .وهاتان القضيتان حمل جدل وخالف أثناء حمادثات إنشاء اجلامعة
 :)2(فالقضية األوىل تتجلى من خالل ثالǫ صيغ

ه من زوال للسيادة    ينملا هلا من سلطة مركزية، ومبا تع      صيغة الدولة املوحدة،    : الصيȢة األوىل 
ق من جانب الدول األعضاء، ومن مث تتضمن        وللشخصية الدولية للعضو، يترتب عليها خضوع مطل      

 .عاتازـن اخلاصة بعملية تسوية القبوال إجباريا للقواعد

صيغة النموذج الفيدرايل، فتتمتع املنظمة بسلطات كبرية كذلك، كما يوجد          : الصيȢة الثانية 
غة ، ولكن يف ظل صـي النـزاعاتقدر كبري من االلتزام من جانب األعضاء باخلضوع لقواعد تسوية           

 .االحتاد الكونفدرايل املوسع

وهي اليت أخذت هبا اجلامعة، وقامت على أساسها، فال يكون هنـاك أدƅ             : الصيȢة الثالثة 
  ȃعات نظرا الفتقـار    ازـ للن سيادة الدولة، وهي لذلك ال تفيد كثريا من جمال التسوية السلمية          لمسا

                                                           
ـ ال. جملة املستقبل العـريب   .  العربية والتسوية السلمية للمنازعات العربية احمللية      ، جامعة الدول  )أƥد(الرشيدي   -)1(   .نة الرابعـة  س
 .85-83 :ص. 1981أكتوبر /32 :ددعال
 .املرجع نفسه -)2(
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 .ة العمومية عند التطبيق للقدرة على اختاذ إجراءات تسوية هلا صف-اجلامعة -املنظمة
، فإن Ʊاح هذا اهلـدف      )1(وإذا تضمن امليثاق احملافظة على األمن والسالم يف املنطقة العربية         

عات بني الدول األعضاء، حبيث ميكن توفر عوامل التنميـة          ازـيعتمد على مبدأ التسوية السلمية للن     
 مببـدأ التسـوية السـلمية        العربيـة  للتعاون العريب يف ظل أمن وسالم عربيني، وما متّسك اجلامعة         

 . عات، إال التزام فعلي مببادǛ ميثاق األمم املتحدةازـنلل
إال أن ما يؤخذ على ما جاء يف ميثاق اجلامعة أنه ال يقدم آلية فّعالة للتوّصل إىل تسوية سلمية               

 تسوية سلمية   إƴا تتدخل اجلامعة يف   . اƀ... عات، كاملفاوضات، والتحقيق، واملساعي احلميدة    ازـللن
 :)2(تنيعات على شكل صورتني اثنازـللن

 بـني   ويكون يف حالة نشوب خالف    " الالحقالتدخل  "ما أطلق عليها اسم     : الصورة األوىل 
، فإذا جلـأ  )3(دولتني أو أكثر من دول اجلامعة ال يتعلق باستقالل الدولة أو سيادهتا أو سالمة أراضيها             

 .ع، فقراره جيب أن يكون نافذا وملزمازاـاملتنازعون إىل اجمللس لفّض الن
ومن املالحظ أن امليثاق مل يبح جمللس اجلامعة أن يتدخل من تلقاء نفسه يف أي نزاع يهـدد                  

 ملتنازعتني حق اللجـوء إىل اجمللـس      وجعل للدولة املتنازعة معها أو الدولتني ا      . األمن والسلم العريب  
 .)4( بإصدار قرارات ملزمة للطرفنيزاع،ـوتقدمي شكوى، وعندها يقوم اجمللس بفض الن

 وتتمثل يف وساطة اجمللـس " الوقائيالتدخل السابق، أو "ما أطلق عليها اسم   : الصورة الثانية 
يف اخلالف الذي Ƹشى منه وقوع حرب بني دولتني من دول اجلامعة للتوفيق بينهما، وعندها يصدر                

 .)5(اءاجمللس قرارات التحكيم، واخلاصة بالتوسȔ بأغلبية اآلر

                                                           
 .وهذا ما أقرته املادة اخلامسة من امليثاق -)1(
 . وما بعدها628 : ص.مرجع سابق. ، الوسيȔ يف قانون املنظمات الدولية)أبو الوفاء(حممد  -)2(
 .هذه األلفاȗ اليت استخدمها امليثاق غامضة، فاستقالل الدولة يعƗ احترام سيادهتا، وسيادهتا تعƗ استقالهلا وسالمة أراضيها -)3(
 7:مادةوهلذا ينبغي األخذ بعني االعتبار لل.ر؟مع أن له صفة النفاذ واللزومولكن هل تستجيب األطراف املتنازعة ملضمون القرا  -)4(

 .من امليثاق
ويف هذه احلالة، فإنّ دور اجمللس ال يتعدى إال الوساطة يف حل اخلالف، أو التحكيم يف القضية، وهو دور سطحي، مـع أن                        -)5(

واألهـم  . امليثاق مل يتعرض إىل القرارات الصادرة عن ذلك، حƓ تكون واجبة التطبيق، ولفسح اجملال أمام الدولتني لتنفيذ القرارات                 
 مر يستوجب تشكيل حمكمة عدل عربيـة ق القرارات الصادرة عن دور الوساطة بشكل فّعال فاأل ذلك إذا رغبت اجلامعة أن تطبŉ      من

 .وقوات طوارǛ عربية، حƓ تتمكن اجلامعة من توقيف أي اعتداء أو هتديد يقوم بني الدول األعضاء
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حيث أنه مل يوجد هناك أي التزام من جانب أحـد           «:)1(وقد وصف هذا التحكيم بأنه قاصر     
األقطار العربية بااللتجاء إىل اجمللس ليقوم بدوره يف التحكيم، كما أن هذا التحكيم ال ينصـرف إالّ                 

  القتصـادي  وليس كلها، وإذا كانت معاهدة الدفاع العريب املشترك والتعاون ا          النـزاعاتإىل بعض   
، إال أّنه ممكن الزعم بـأن       النـزاعاتقد حاولت التخفيف من القيود الواردة يف امليثاق بشأن تسوية           

 النـزاعاتهذه املعاهدة مل تأت ƛديد يذكر، ما عدا أهنا حتت على عدم االلتجاء إىل القوة يف فض                  
ة، وبالتايل ميكن القول أن هـذه       عاهتا الدولية بالطرق السلمي   اوعزم الدول املتعاقدة على فض مجيع نز      

املعاهدة شأهنا شأن امليثاق، حيث اتصفت بالعمومية وعدم التفصيل، ما عدا املادة اخلامسة من امليثاق               
 .»اليت أشارت إىل الوساطة والتحكيم االختياري

إن امليثاق عاجز عن التفاعل مع الصراعات العربية والتعامل معها من           : ومن ذلك ميكن القول   
ق قومي وإجيايب، كما أّنه عاجز من حيث الّنص عن توحيد السياسات العربية املتعـددة حتـت                 منط

أما أسباب القصور   .  من أساسه  النـزاعاتولذا ال بد من تطوير نظام تسوية        . سياسة عربية مشتركة  
 :يلي فيمكن اختصارها مبا

 .قام األول ألسباب القصور وهذا ما يأيت يف امل،مّسك بالسيادة الوطنيةتاحلرص الشديد على ال -
 .شكل احلكم القائم يف كل بلد عريب -
 .زاع بني الدول العربية من األمور النادرةـاحتماالت الن -
 .النـزاعاتعدم التفصيل يف امليثاق فيما Ƹتص بنظام تسوية  -

بأن املعوقات اليت وقفت أمام املقررات واالتفاقيات فحالت دون تنفيـذها           : نستنتج ưا سبق  
 : عنها سلبيات أثّرت يف العمل اجلماعي املشترك، فظهرت هذه السلبيات يف النقاط اآلتيةمتّخض

 اء يف اجلامعة  مل تستطع اجلامعة حتقيق خطوات متكاملة حنو التكامل االقتصادي بني الدول األعض           .1
طوط فال Ʊد شبكة من اخل     إجياد صالت مادية بني أعضائها،     هو أهنا مل تتوصل إىل    وأقرب مثل نسوقه،  

 ...وسوق عربية مشتركة ونقود واحدة، وكذا مصارف موحدة، احلديدية تربȔ بني الدول العربية،
 سواء كان   فات اليت ما تزال قائمة حƓ اآلن       واخلال النـزاعاتعجز اجلامعة عن تسوية الكثري من        .2

تقبل الصـحراء   العريب كاخلالفات القائمة بني اجلزائر واملغرب بشأن مس        -ذلك على الصعيد العريب   

                                                           
 .87، 86 :ص. مرجع سابق): أƥد(الرشيدي  -)1(
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 تدخل   يف زاعات العراقية الكويتية اليت كانت سببا يف نشوب حرب اخلليج اليت تسببت           ـوالن. الغربية
أو ما كـان    . واخلالفات بني قطر والبحرين، اليت فصلت هبا حمكمة العدل الدولية         . القوات األجنبية 

   كريببيـا، وقضـية لـو     على الصعيد العريب األجنƑ كقضية فلسطني، واحلصار علـى العـراق ولي           
 يف وإريتريـا واخلالفات بني اإلمارات العربية املتحدة مع إيران بشأن اجلزر، ونفس األمر مع الـيمن            

 ...السنوات السابقة
ونظرا لتكريس ميثاق اجلامعة الستقالل وسيادة الدول األعضاء، حافظت اجلامعة على التجزئـة              -3

فقرارات اجلامعة املنبثقة عنـها     .  األعضاء حƓ وال االحتاد    العربية، ومل تتمكن من الوحدة بني الدول      
 .تؤخذ باإلمجاع الذي ترنو كل دولة فيه إىل احترام سيادهتا

حƓ أن أكثر الدول األعضاء املوقّعة على امليثاق، واالتفاقيات واملعاهدات والربوتوكـوالت مل              -4
ال توافق عليه، حƓ يف قضـية تسـوية           ما تأخذ صفة اجلّدية، األمر الذي جيعلها غري ملتزمة بتطبيق        

 وذلك لعدم وجود رادع قانوين جتاه عدم تنفيذ الدولة اللتزاماهتا املنصـوص عليهـا يف                .زاعاتـالن
 .االتفاقيات مثال

سنتعرض بالبحث يف    يف الوقوف أمام تنفيذ القرارات،     وبعد استعراض العوائق وأنواعها ومآالهتا           
 لفصل اآليتوسبل معاجلتها وذلك يف اعيتها مع أمثلة عنها، ومآالهتا وواقاجلامعةالقرارات الصادرة عن 



 القرارات الصادرة ومآالهتا :املبحث األول .……… وسبل مواجهتها  القرارات الصادرة ومآالهتا:الفصل الثاين

-81- 

 
 
 
 
 

 : الثاينالفصل 
  يف الواقعالقرارات الصادرة عن اجلامعة ومآالهتا

 وسبل مواجهتها
 
 

 
 :ويتضمن املبحثني اآلتيني

 
 . ومآالهتااجلامعةالصادرة عن القرارات : املبحث األول
 .وسبل معاجلتهاالقرارات واقعية : املبحث الثاين



 القرارات الصادرة ومآالهتا :املبحث األول .……… وسبل مواجهتها  القرارات الصادرة ومآالهتا:الفصل الثاين

-82- 

القرارات الـيت تصـدرها والتوصـيات       تعتمد جامعة الدول العربية يف تسيري شؤوهنا على          
واللوائح اليت تقتضيها احلاالت واملشكالت واملسائل اليت حتتاج إليها الدول األعضاء فيهـا، والـيت               
تضمنتها أهدافها، ويف مقدمة ذلك تقوية الروابȔ بني الدول العربية، واحترام اسـتقالهلا، وتعزيـز               

اية التنمية يف كل جماالهتا وبالتايل العمـل الـدؤوب          باإلضافة إىل رع  . مكانتها ضمن اجملتمع الدويل   
 .لتحقيق السلم واألمن يف ربوع األمة العربية

وبناء على ذلك فإن البحث يتطلب التطلع علمياǄ على القرارات الصادرة عنها ومدى الفاعلية               
يت حالـت دون    اليت أدت إليها، فإن مل تنفذ على الوجه األكمل، بات األمر متطلباǄ بيان األسباب ال              

 .حƓ تتم معرفة األعمال اليت تزيد من فاعليتهاتنفيذها، 
ومن هنا تبدو أمام الباحث دراسة واقعية هذه القرارات وسبل معاجلتها من خالل احلـاالت                

اليت تتطلب ذلك، وبيان الرؤية الواضحة للسياسات الراهنة داخل اجلامعة، حƓ إن ظهر ضعف ما يف                
ندئذ البد من معرفة الوسائل العلمية لتسوية األوضـاع وعـالج الضـعف             جسم تلك القرارات، ع   

 .بالطرق السلمية، من أجل مواجهة التحديات الراهنة واملتوقعة دولية كانت أم إقليمية
 :ةاآلتيواملطالب حث اإذن يتضمن الفصل املب 

 :القرارات الصادرة عن اجلامعة ومآالهتا، وفيه مطلبان: املبحث األول
 .ماهية القرارات وأسباب إخفاقها والعوامل اليت تزيد يف فاعليتها:  األولاملطلب 
  . العربية–تدخل اجلامعة لفض النـزاعات العربية : املطلب الثاين 
 .وموقفها من االعتداءات اخلارجية   

 :واقعية القرارات وسبل معاجلتها، وفيه مطلبان: املبحث الثاين
 .وتطويرهتعديل امليثاق : املطلب األول 
 .الرؤية الواضحة لسياسات اجلامعة: املطلب الثاين 
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  ومآالهتامعةالصادرة عن اجلاالقرارات : املبحث األول
إنّ جامعة الدول العربية كأي منظمة من املنظمات الدولية تعتمد يف تسيري أمورها على مـا                

ئح، إال أنّ هذه القرارات     تصدره من قرارات مهما كان شكلها وصيغتها كاألوامر والتوصيات واللوا         
 .جيب أن تكون قابلة للتطبيق، وملزمة للتنفيذ، حƓ ال تكون حربا على ورق

أما اجلامعة العربية فإهنا تتخذ من القرارات ما حيقق هلا أهدافها اليت جاءت يف ميثاقها طبقـا                 
ة الـيت تتضـمن     لقواعد أساسية، ومبادǛ ثابتة، وطرائق ووسائل حمددة، للوصول إىل أهداف اجلامع          

تقوية الروابȔ بني الدول األعضاء، ودعمها على أساȃ احترام سيادة كل دولة واستقالهلا، والسعي              
لتأمني مستقبلها، ووحدهتا مع الدول العربية، وإىل جانب ذلك حتقيق التعاون العـريب يف املسـائل                

 والسلم العربيني، وكذلك النظر يف      السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، مث احملافظة على األمن       
 .)1(مصاſ البالد العربية بصفة عامة

دى فعاليـة  مومن النظر يف القرارات الصادرة عن اجلامعة العربية على ضوء ما أقره ميثاقها، و             
  ملعرفة األسس والقواعـد املشـّرعة      هذه القرارات وما آلت إليه، فإن األمر يتطلب دراسة متفحصة         

 :ني اآلتينيئق املّتبعة، والنتائج واألهداف احملققة، وهذا ما يتجلى يف املطالبوالوسائل والطرا
 .وأسباب إخفاقها والعوامل اليت تزيد يف فاعليتهاماهية القرارات : املطلب األول
 . العربية–تدخل اجلامعة لفض النـزاعات العربية : املطلب الثاين

 .وموقفها من االعتداءات اخلارجية   

                                                           
 .22:  ص.م1974) فيفري(فرباير /183:ددعال جملة العريب،: انظر –)1(
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 وأسباب إخفاقها والعوامل اليت تزيد يف فاعليتهاماهية القرارات : األولاملطلب 
وهـذا  . تتطلب دراسة هذا املطلب الوقوف على ماهية القرارات ومدى فاعليتها وإلزاميتـها           

األمر يقتضي التعريف هبا اصطالحياǄ وبيان أنواعها، ومفهوم اجلزاء وعالقته يف املنظمة الدولية ومـا               
مبا يتعلق هبا من املرجعية والفاعلية، وما تؤول إليه من التنفيذ وما يعترضـه مـن                 -ينجم عن ذلك    

. إخفاق، حيث تتم دراسة أسباب اإلخفاق من جهة، والعوامل اليت تزيد يف فاعليتها من جهة أخرى               
 :كل ذلك يبحث من خالل أربعة فروع. ومن ثǈمŉ دراسة العوامل اليت تزيد يف فاعلية القرارات

 .ماهية القرارات ومدى فاعليتها وإلزاميتها: ألولالفرع ا
 .العوامل املؤثرة يف اختاذ القرارات وعدم تنفيذها: الفرع الثاين
 .األسباب اليت حتول دون تنفيذ القرارات: الفرع الثالث
 العوامل اليت تزيد يف فاعلية القرارات: الفرع الرابع

 لزاميتهاماهية القرارات ومدɁ فاعليتها وإ: الفرț األول
 :يبحث هذا الفرع من خالل ما يأيت

Ǆماهية القرارات وأنواعها-أوال : 
 :القراراتبتعريȤ ال -1
 .)1( أي ما قرŉ عليه الرأي من احلكم يف مسألة)رŉق(أصل الكلمة : يف اللȢة -أ

 .)3(القرار والقرارة ما قǊرŉ فيه: ، وقيل)2(صار األمر إىل قراره، أي انتهى وثبت: يقال

تصدر املنظمات الدولية قرارات خمتلفة يف املسائل اليت تـدخل ضـمن            : يف االصطالح  -ب
 أو  ،اختصاصاهتا، وتتخذ هذه القرارات أشكاال متعددة تبدو يف صورة توصـيات، أو تصـرحيات             

 :كل منها اصطالحياǄتعريف ونوجز فيما يلي . )4(قرارات باملعƖ الدقيق

                                                           
 .791 : ص.1/1967 : ط.بريوت، دار املشرق: ملنجد األƛدي ا-)1(
 .823 : ص.7/1991: ط. ك.و.وآخرون، القاموȃ اجلديد للطالب، م) علي(ابن هادية  -)2(
)3(- Ȕاحملي ȃ115 : ص.2: لد جم.ت. د.بريوت، عامل الكتب: الفريوز أبادي، القامو. 
)4(-  Ƒشل)د إبراهيمƥالقانون الدويل العام)أ Ǜ358، 357 : ص.ت. د.بريوت، الدار اجلامعية: ، مباد. 
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توجيه أو رغبة أو رأي     : ددة من التسميات مثل   عتتتخذ التوصيات أشكاال م   : التوصيات =
 .)1(شاكل ذلك من التسميات أو ما

أما من حيث قوهتا اإللزامية فتتدرج بشكل ملحوȗ، كما أهنا ختتلف مـن حيـث حجـم                 
     łاملوافقني عليها، ومدى قبول من تŉه إليهم، وبالنسبة ملن توجه إليه ال تكون ملزمة إال من الناحيـة             وج

 .نها غري ملزمة قانونا، فإن أعلنت الدولة بقبوهلا صراحة فإهنا ملزمة هبا عندئذاألدبية، ولك

د أو تأكيد قواعـد     هي مبثابة إعالنات كاشفة عن أمر معني وهتدف إىل حتدي         : التصرƷات= 
 . إىل وضع قواعد جديدةمعينة، استثناء

 للتصـرحيات   عنصر واقعي وعنصر قانوين، وقد يكون     : ويتضمن التصريح عنصرين أساسيني   
 .قوة إلزامية، وبذلك تساهم يف إرساء قواعد القانون الدويل

لقد حاول العديد من الفقهاء تعريف قرارات املنظمات الدولية مركزين          «:القرارات امللزمة = 
على نوع معني من القرارات دون اآلخر، األمر الذي ترتب عليه كثري من اللبس واخللȔ، حيث Ʊد                 

ة ملنظمات دولية استعمال لفظ قرار يقصد به توصية، أو يستعمل لفظ توصية يقصد              يف املواثيق التابع  
 .)2(»به قرار ملزم

 : أنواț القرارات-2
 :دولية إىل نوعنيالقرارات اليت تصدر عن املنظمات الوتقسم 

ما يشمل القرارات اليت تصدر يف أمر من األمور الـيت تـدخل يف الشـؤون                : النوț األول 
القـرارات  : مثاهلا) INTERNAL DECISIONS(، وهي القرارات الداخلية )3(ظمةالداخلية للمن

اليت تصدر بشأن امليزانية وتشكيل األجهزة املختلفة للمنظمة، وهلذا النوع من القرارات قوة إلزاميـة               
 .تأخذ صفة النفاذ مبجرد صدورها، وهي حمدودة األثر فيما يتعلق بالقانون الدويل

                                                           
احملدودة، وغري احملدودة وهي اليت ختتص هبا اللجان املتخصصة حيث متلك اللجان            : م بعض العلماء التوصيات إىل قسمني      قسّ -)1(

 .اقتراحاهتاوهتا اكافة حرياهتا فيما يتعلق مبناقش
 .126 : ص.1993 . رسالة ماجستري. جامعة اجلزائر.بن جديدي، قرارات املنظمات الدولية ومدى فعاليتها -)2(
 .وهي القرارات التنظيمية املتضمنة جمموعة من القواعد اليت تنظم موضوعا عاما" اللوائح"نظمات وتصدر بعض امل -)3(
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 ، وهذه القرارات)EXTERNAL DECISIONS(قرارات اخلارجية هي ال: النوț الثاين
 اǄـوإن كانت تعترب مصدرا من املصادر املادية للقانون الدويل، إال أهنا ال تعترب، مجيعها، مصدرا شكلي             

 .)1(من مصادر هذا القانون، ألنّ ذلك يستوجب توافر شروط معينة يف هذه القرارات
 :وميكن تلخيص هذه الشروط فيما يلي

 :يشترط يف هذه القرارات ثالثة شروط، يłعترب توافرها عموما يف أي قاعدة قانونية، وهي

. أن تتضمن القرارات قواعد عامة ال تتعلق بوقائع حمددة، أو بأشخاص معلومني           : الشرȓ األول     
 .وبذلك ميكن تطبيقها على شرحية كبرية من األشخاص والوقائع

 .القواعد بالتجريد، حبيث ميكن تطبيقها على مراكز قانونية متماثلةم هذه سأن تت: الشرȓ الثاين    

توفر خصيصة اإللزام حƓ تعترب مصدرا من مصادر القانون، وهذا يعƗ وجـود             : الشرȓ الثالث     
ء يوقع على من Ƹالف القاعدة، وبذلك يصبغ على القاعدة الصفة القانونية، لذلك سنتعرض فيما               اجز

 .وعالقته باملنظمة الدولية وأنواعهبعد ملفهوم اجلزاء 
 .فإن توفرت هذه الشروط أمكن اعتبار القرار مصدرا من مصادر القانون الدويل

 : مفهوم اجلزاء وعالقته باملنظمة الدولية-3
زام، ألن هذه القوة اإللزاميـة مـن        ليتجه البحث إىل دراسة القرارات اليت تكون هلا قوة اإل         

 ات، كما تظهر آثارها عند التطبيـق      وهبا تعرف نوعية القرار    -كما رأينا -ت  املعايري األساسية للقرارا  
 .وهلذا تلتزم الدول األعضاء هبذه القرارات الصادرة عن املنظمة اليت حيّدد ميثاقها كل ذلك

  تسأل عن تصرفاهتا   فقوة اإللزام متصلة اتصاال وثيقا باجلزاء، وإذا كانت الدول يف املاضي ال           
 : أمرين اثننيفإن ذلك يعود إىل

 .ملا كان يعتقد أن امللك ال Ƹطǜ: أوهلما
 .ارض مع سيادة الدولةعيف املسؤولية عن التصرفات حيدǫ ت: ثانيهما

إال أّنه مع ظهور املنظمات الدولية، تطورت فكرة اجلزاء يف القانون الدويل، حيث بدا علـى                
 .أشكال وأنواع منها اجلزاءات املادية، واجلزاءات األدبية

                                                           
 .360، 359 :شلƑ، املرجع السابق، ص: انظر -)1(
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 :وسنوجز هذه األنواع فيما يلي

 :هلذا النوع من اجلزاءات عدة صور وأشكال تتجلى فيما يلي: اجلزاءات املادية/النوț األول

عندما تنتهك حرمة دولة من الدول األعضاء يف املنظمة، عندئذ يتم           : اجلزاءات العسكرية  -أ
كرية املسلحة، كما حدǫ يف حرب      ردع القوة املعتدية باجلزاءات العسكرية اليت تستخدم القوة العس        

 .اخلليج مع العراق

هذا الشكل من اجلزاءات تلجأ إليه املنظمة الدولية لتطبيق العقوبـة           : اجلزاءات اجلنائية  -ب
جنايات ضد السلم، وضد اإلنسانية، وعند قيام مؤامرة حتاك ضد دولـة            : على عدد من اجلرائم مثل    

 .ا أو املساȃ بسيادهتا واستقالهلامن دول األعضاء حملاربتها وانتهاك حرمته

ǯ-  وتظهر أشكال اجلزاءات املالية عند تطبيق العقوبات االقتصادية إلكراه         : اجلزاءات املالية
 عتدى عليها، حـƓ ترجـع إىل رشـدها        دولة معتدية على القانون الدويل، أو على قانون الدولة امل         

 .وترعوي عن غّيها
ق على اجلماهري الليبية لفرض احلظر اجلوي عليها، وعدم         وقد اعتمد هذا النوع من اجلزاء وطبّ      

، وال ننسى مـا     1992عام   748بيع األسلحة هلا مبوجب القرار الصادر عن جملس األمن حتت رقم            
 الظامل الذي فǊرض عليه، على إثر احلرب الدائرة رحاهـا  رلشعب العراقي حƓ اليوم من احلصايعانيه ا 

أمريكـا واƱلتـرا    (اقم اخلطر ومل يتوقف حƓ استحلت القوى املعتدية          وتف .يف منطقة اخلليج العريب   
 .حرمة العراق وبسطت نفوذها على أراضيها) وغريمها

وهلذا النوع من اجلزاءات درجات خمتلفـة تتفـاوت عنـد            : اجلزاءات األدبية  /النوț الثاين 
 :اجلزاء، نذكر منها ما يليالتطبيق من حيث األثر والنتائج على الدولة اليت عوقبت هبذا النوع من 

هذا النوع من اجلـزاء مل حيـدǫ يف          :قفها لفترة من الزمن   وسحب عضوية الدولة أو ت     -أ
املنظمات الدولية، ألنه يتطلب إجراءات خاصة، إال أنّ اجملدي يف هذا النوع من اجلزاء هو توقيـف                 

 .لشأنعضوية الدولة من املنظمة لفترة حتّددها املنظمة بقرار يصدر هلذا ا
ويف جامعة الدول العربية، مل ينص ميثاقها على هذا النوع من اجلزاء، ولكن الذي حدǫ، هو                

 يف اجلامعـة  " مجهورية مصر العربية  "أنّ الدول العربية األعضاء يف اجلامعة وقعت على جتميد عضوية           
 ".فيدكامب دي"جزاء هلا على املخالفة اجلنائية اليت ارتكبتها عند توقيعها على معاهدة 
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ولرمبا قال قائل ال توجد صفة قانونية هلذا اجلزاء على مصر، خللّو امليثاق من الـنص علـى                  
 : القانوين واضح باملقولة اآلتيةجتميد العضوية أو وقفها، ولكن املخرج

 "صوصه بأغلبية الثلثني من األعضاءإن امليثاق يقرر تعديل ن"
اخلارجية واالقتصاد العرب يف بغداد مـن       وقد حدǫ هذا يف القرار الصادر عن جملس وزراء          

 .بشأن جتميد عضوية مصر يف اجلامعة العربية 1979) آذار(مارȃ  31إىل  27: الفترة
الوقف "وهبذا يكون القرار الصادر مبثابة تعديل لبند من بنود امليثاق، حبيث ميكن إضافة عقوبة               

 .امعةإىل عوارض العضوية يف ميثاق اجل" عن مباشرة حقوق العضوية

   لشائع لدى أكثـر املنظمـات الدوليـة       ء هو ا  اهذا اجلز  :قطع العالقات الدبلوماسية   -ب
لسهولة تطبيقه وتنفيذه، ومن اجلدير بالذكر أنّ هلذا اجلزاء آثارا اقتصادية تؤثر علـى الدولـة الـيت                  

 وفرنسـا   قطع العالقات الدبلوماسية بني املغـرب     : ومن األمثلة على هذا النوع    . قوطعت دبلوماسيا 
ومقاطعـة   1960) شباط(بسبب تفجري القنبلة الذرية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية يف شهر فيفري            

 .واعترافها بإسرائيل" كامب ديفيد"الدول العربية ملصر عند توقيعها ملعاهدة 

 :مرجعية القرارات -4
 صوين«. ختاذ القرارات ميثاق اجلامعة هو املرجع القانوين الذي تعود إليه الدول األعضاء عند ا           

إال أنّ ظـروف    . )1(ميثاق اجلامعة على أن تتخذ القرارات مبعرفة جملس اجلامعة طبقا لقواعد حمـددة            
 كافة اختصاصات اجمللس عدا االسم، وتشكل اللجنـة         )2(العمل أدت إىل أن تتوىل اللجنة السياسية      

  مـا تتكـون مـن املمـثلني        كانت كـثريا  السياسية عادة من وزراء خارجية الدول األعضاء وإن         
 .)3(»وختتص بتقدمي توصيات للمجلس. الدبلوماسيني للدول األعضاء يف القاهرة

                                                           
 .1: ميثاق اجلامعة، انظر  امللحق رقممن ) 3(وهذا ما ذكرته املادة  -)1(
، وقد Ź إنشاؤها من قبـل جملـس      )4(اللجنة السياسية واحدة من اللجان الدائمة املتخصصة اليت أشار إليها امليثاق يف املادة               -)2(

م 1948) تشرين الثاين (رب   نوفم 30ا، وذلك يف    اجلامعة استجابة للضرورات اليت تقتضيها مصلحة اجلامعة وحتسني سري العمل فيه          
وختـتص بتنسـيق     تماع اجلامعة يف دورة استثنائية،    فتجتمع حسب األصول املقررة الج     ة اجتماعاهتا بدعوة توّجه إليها،    وتبدأ اللجن 

 .استشارية جمللس اجلامعةلجنة حتضريية وكوهبذا تكون وبينها وبني الدول األخرى، امعة،الشؤون السياسية بني الدول األعضاء يف اجل
 .85 : ص. مرجع سابق.الغنيمي، جامعة الدول العربية -)3(
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 )1(أما سبيل العمل هلذه اللجنة فيكون، بأن جتتمع اللجنة السياسية قبيل دورة انعقاد اجمللـس              
Ȉ ويف كل اجتماع تناقȈ التوصيات اليت تدخل يف اختصاصـها، كمـا تنـاق             . ويف فترات أخرى  

 خطـة لسـوق عربيـة    م1957 سبيل املثال ناقشت يف دورة       توصيات اللجان الفنية األخرى، فعلى    
 .مشتركة وردت من اجمللس االقتصادي

             ȟوإلصدار قرارات عن اللجنة السياسية، فإن اللجنة تتخذ توصياهتا باألغلبية العادية، مث تصا
 ديةجتم املوافقة على القرار دون مداولة       يف شكل قرار، يłعرض على جملس اجلامعة للموافقة عليه، وت         

 .)2(وعندئذ ميكن القول بأنّ اللجنة تقوم بدور اجلهاز الرئيسي يف اختاذ قرارات جملس اجلامعة
حƓ أن بعـض    «ولقد غدا جملس اجلامعة يوافق على مقررات اللجنة وتوصياهتا دون مناقشة            

افقة اجمللس، أصبحت تتخذ اآلن مبوافقة اللجنة       التصرفات اإلدارية اليت ينص امليثاق على أن تصدر مبو        
الـدول   قـرارات    -يف احلقيقة  -بحت قرارات اللجنة هنائية، ألهنا    وبذلك أص . )3(»السياسية فحسب 

 )4(نها وحتت مسئوليتها، فلم يعد للجنة بعد إصدار قراراهتا إال إخطار اجمللسبيالعربية جمتمعة باالتفاق 
ت عاجلة بشأن قضايا ملّحة مستعجلة، فإن اللجنة جتتمـع          فإن اقتضت الظروف إصدار قرارا    

وتقرر ما فيه مصلحة اجلامعة عامة، والقضية املهمة خاصة، كقضية فلسطني، حبيث لـو انتظـرت                
 .األمةى ات األمر علفاللجنة املوعد العادي املقرر النعقادها، أو النعقاد جملس اجلامعة، ل

 اللجنة السياسية بدراسة جداول األعمال اليت تعرض وبذلك يتبني أن جملس اجلامعة قد فّوض 
 وهبذا العمل تظهر املرونة اليت تتمشـى فيهـا          -كما أسلفنا -عليه فيما يتعلق باختصاص هذه اللجنة       

 .األمور، وتعلو املصلحة العامة على القيود القانونية

                                                           
كما ينعقد بصورة غري عادية كلمـا       )  وأكتوبر مارȃ( دورتني عاديتني يف كل عام       من امليثاق أن للمجلس   ) 11(تشري املادة    -)1(

 .1:  رقمقني من دول اجلامعة، انظر امللحدعت احلاجة إىل ذلك بناء على طلب دولت
 .وساعد على ذلك، أنّ أعضاء اللجنة غالبا ما يكونون هم أعضاء جملس اجلامعة -)2(
 .86 : ص. مرجع سابق.الغنيمي، جامعة الدول العربية -)3(
ويف هذا الصدد ذكرت اإلدارة القانونية ƛامعة الدول العربية أن كل ما هو منسوب للجنة السياسية ممثال يف دراسة بعـض                     « -)4(
ملسائل وإصدار قرارات ملزمة فيها كان عمال ال يستند إىل نصوص امليثاق، وأنه من املمكن إلضفاء املشروعية على مـا Ź علـى                       ا

 هذه القرارات امللزمة إىل جملس اجلامعة صاحب احلق الوحيد يف هذا الصدد، وذلـك               بتɊوضاع نس النحو املشار إليه، وتصحيحا ل    
 .املرجع نفسه. »ر ويستقيم التفسري جامعة، وبذلك يصح األمعن طريق حتول اللجنة إىل جملس



 القرارات الصادرة ومآالهتا :املبحث األول .……… وسبل مواجهتها  القرارات الصادرة ومآالهتا:الفصل الثاين

-90- 

 : مدɁ فعالية القرارات-اǭǄاني
 أهـداف تضـمنها     نما مدى ما حققته املنظمة م      ينبغي معرفة لدراسة مدى فعالية القرارات     

 . تلتزم اجلامعة بالسري وفقا هلا واملبادǛ اليت،ميثاق اجلامعة
Ǆفإنّ سلطات جملس اجلامعة واختصاصاته ذات طبيعة عامة، ملا ورد يف امليثـاق، بـأن                طبعا ،

              Ɠيتحقق ما تفيـده    جملس اجلامعة يصدر قراراته اليت من البديهي أن تكون ملزمة للدول األعضاء ح
القرارات الصادرة عن اجمللس أو عن أي جلنة من اللجان املنبثقة عنه، وذلك ألن قرارات اجلامعة أقل                 

) 300(تنوعا واختالفا بالنظر إىل القرارات الصادرة عن املنظمات الدولية األخرى اليت تربـو علـى                
 .منظمة دولية حكومية

 ا لو قيس بأعمار املنظمات األخـرى      عربية معترب فيم  وباإلضافة إىل ذلك، فإنّ عمر اجلامعة ال      
حيث تعد من أوائل املنظمات الدولية اليت أنشئت بعد احلرب العاملية الثانية، بل وأن التوقيـع علـى                  

 .ميثاقها كان قبل التوقيع على ميثاق األمم املتحدة، وهذا كفيل بتملكها خلربة واسعة يف امليدان

لة يتطلب النظر يف أهداف اجلامعة، ومكامن الفشل يف املقررات          إن البحث يف هذه املسأ    : إذن
  أين بكمن الفشل؟يأ

أشار امليثاق إىل أهداف اجلامعة اليت تتمثل يف الرغبة الواضحة يف تقوية             :أهداف اجلامعة  -1
ودعمها على  ) مصر، العراق، السعودية، سورية، األردن، لبنان، اليمن      (الروابȔ بني الدول األعضاء     

اȃ احترام استقالل وسيادة تلك الدول، والسعي اجلاد لتأمني مستقبلها ووحدهتا، وهـذا يعـƗ               أس
  )1(بطريق غري مباشر حتقيق وحدة عربية شاملة، أو على األقل قيام حكومة مركزية قوية بني الـدول                

 .أو على األقل حكومة فيدرالية
  Üسف الشديد  -ولكنɊيل، وال أي درجة من درجات       السامي النب  ف مل يتحقق هذا اهلد    -ول

االحتاد العريب رغم وجود أشكال جديدة من الدول الوحدوية أو االحتادات منذ هنايـة اخلمسـينات            
 والوحدة االندماجية بني مصر وليبيـا   ) م1960(بعضها جتاوزه الزمن، مثل اجلمهورية العربية املتحدة        

 )2( مازال قائما كمجلس التعاون اخلليجيوبعضهاحتاد املغرب العريب،اائم نظريا كوبعضها ق)م1972(

                                                           
 .وهذا ما كانت احلكومة السورية واملصرية هتدف إليه من وراء قيام جامعة الدول العربية -)1(
 . وما بعدها81 :م، ص1986:  الفصل األول.1: ددعالاجمللة اجلزائرية للعالقات الدولية، : انظر -)2(
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 :وباإلضافة إىل ذلك، يشري امليثاق إىل عدد من األهداف تتلخص فيما يلي
 .حتقيق التعاون العريب يف املسائل السياسية -
 .صيانة استقالل الدول األعضاء -
 .احملافظة على السلم واألمن العربيني -
 تصادية واالجتماعية والثقافيةحتقيق التعاون العريب يف املسائل االق -
 .)1(النظر يف مصاſ البالد العربية بصفة عامة -

 :يليما   وفق النظر يف مكامن الفشل للمقررات،ذلك ينبغي، وملعرفة قق اجلامعة هذه األهدافمل حت

سبق أن تكلمنا عن املعوقات اليت تقف حائال دون حتقيق أهداف اجلامعة             : مكامن الفشل  -2
تجلـى  ياألساسي لذلك والذي   عن املكمن   سنبحث  لقانونية، و  االقتصادية، والسياسية، وا   من الناحية 

 .يف امليثاق نفسه
وعند دراسة امليثاق بصورة متأنية الستنتاج مكامن فشل العديد مـن املقـررات، Ʊـد أن                

 :البواعث عديدة نذكر أمهها وهي
ة التاسـعة الـيت     ما تضمنته املاد  وكذا  . )2(اشترط اإلمجاع يف أهم قرارات جملس اجلامعة       -أ

 األعضاء حق إبرام ما تشاء من املعاهدات واالتفاقيات مع الدول غري األعضاء، ما              تتضمن بأنه للدول  
وكان من األحرى بامليثاق أن ال يتـرك هـذه املـادة            . )3(دامت ال تلزم وال تقيد األعضاء اآلخرين      

 يف اجلامعة مـع دولـة   تفاقية تربمها دولة عضو اهدة أو ا  مطلقة، بل أن يقيدها بشرط انسجام أي مع       
، مع ما جاء يف النصوص واملواد املدرجة يف ميثاق اجلامعة، فإن خالفت املعاهدة أو االتفاقية                )4(أخرى

 .غيةأحكام امليثاق فهي باطلة ال

                                                           
 .من امليثاق) 2(انظر املادة  -)1(
 .Ź حبث شرط اإلمجاع يف الفصل السابق -)2(
 .227 : ص. مرجع سابق.، قرارات املنظمة الدولية ومدى فعاليتها)حممد (يبن جديد: انظر -)3(
            . دار السالسـل   . الكويـت  .، جامعة الدول العربية وعالقتها املتخصصة بـني النظريـة والتطبيـق           )عزيز(شكري  : انظر -)4(
 .16 : ص.1/1975 :ط
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فإن ترك اجملال على إطالقه، فإنه يضرب املصاſ القومية لɊمة العربية على حساب املصلحة              
 .)1(نية لتلك الدولة اليت أبرمت املعاهدةالوط

البد من توضيح عالقة اجلامعة العربية باملنظمات الدولية األخرى، فقد جاء يف الفقـرة               -ب
ويدخل يف مهمة اجمللس كذلك تقرير وسائل التعاون مع اهليئـات           «:من امليثاق ) 3(الثالثة من املادة    

مـن والسـالم ولتنظـيم العالقـات االقتصـادية          الدولية اليت قد تنشأ يف املسـتقبل لكفالـة األ         
 .)2(»واالجتماعية

وعليه، فإن اجلامعة تتعاون مع منظمة األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، ومع منظمة الوحدة             
  الـدوليني نفة إىل السالم واألماداألفريقية، وجملس التعاون اخلليجي، وغريها من املنظمات الدولية اهل       

 . العنصريواملناهضة للتمييز
 أن يوضح بالضبȔ املقصود من االستقالل، ألنّ بعض الدول          -كذلك-ري بامليثاق    وح -ج

األعضاء وإن كانت تتمتع باالستقالل الشكلي، لكنها تعاين من تواجد القـوات األجنبيـة علـى                
أن معة  اجلامن معƖ، ولذا بات على       الكلمة   يفحيقق االستقالل التام بكل ما      ال  أراضيها، فهذا الوضع    

 .تعمل على حتقيق استقالل متكامل
ومن اجلدير بالذكر أن اجلامعة مل تتعرض لالستقالل االقتصادي الذي بات اليوم هدفا أساسيا              

 .من أهداف الدول املستقلة سياسيا
        Ɨاستقالل الدول األعضاء وحفظ سيادهتا     : ومع كل ما سبق، فإن املقصود من االستقالل يع

رى خارج نطاق اجلامعة، وعلى اخلصوص يف مواجهـة الـدول األعضـاء             يف مواجهة الدول األخ   
 ات االستقالل السياسي واالقتصـادي    واجلامعة نفسها، ويف هذا إشارة إىل التزام اجلامعة بكل متطلب         

 .واحترام السيادة الوطنية لكل الدول األعضاء
طار اليت مازالت   ويف خضم احلديث عن االستقالل، فامليثاق مل يشر صراحة إىل حق األق            -د

 ك األقطار، وتقدمي املساعدات هلا     تل بحتت نري االستعمار، كي تعمل اجلامعة على الوقوف إىل جان         
 .من أجل االستقالل وتقرير املصري

                                                           
 . رغم املعارضة اجلماعية1955وقد حدǫ مثل ذلك عندما دخلت احلكومة امللكية العراقية يف حلف بغداد عام  -)1(
 .976 : ص.ت.د/ 1 : ط. منشأة املعارف. اإلسكندرية.، القانون الدويل العام)علي(صادق أبو هيف  -)2(
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ىل إجياد منظمـة    ر إ شĈ ومل يł   األقطار، بل اجلامعة حنو تلك    التزام من قĈ   يفامليثاق مل ينص على أ    
 .الستعمار يف الوطن العريب غرضها تصفية اةضمن جلان اجلامع

زاع الواقع بني   ـمن امليثاق، اللّتني تتضمنان كيفية فض الن      ) 6 ،5(وبالنظر إىل املادتني     -هـ
توّسـȔ  ) 5(دول األعضاء، فإنّ القرار الصادر عن اجمللس يعترب نافذا وملزما، كما تتضمن املـادة               

ول اجلامعة، ودولة أخرى مـن دول       اجمللس يف اخلالف الذي Ƹشى منه وقوع حرب بني دولة من د           
ء، أو عنـد     عند وجود اعتـدا    إتباعهاالوسائل الواجب   ) 6(وبّينت املادة   . اجلامعة أو من غري دوهلا    
 . اجمللس قراره باإلمجاع، ملنع وقوع ما يهدد أمن وسالم املنطقةراخلشية من وقوعه، ويصد
 :ها بأحد أسلوبني مهاعات، فإن اجلامعة تلجأ إىل فضها وحلّازـوأمام خمتلف الن

ال جيوز  «إن املادة اخلامسة من امليثاق تنص على أنه         :  الطرȧ السلمية يف اƩلǎ    إتباț: األول
شب بينهما خالف ال    نااللتجاء إىل القوة لفض املنازعات بني دولتني أو أكثر من دول اجلامعة، فإذا              

املتنازعون إىل اجمللس لفض هذا اخلـالف       يتعلق باستقالل الدولة أو سيادهتا أو سالمة أراضيها، وجلأ          
 .»كان قراره عندئذ نافذا وملزما

فـاجمللس  . )1(ويف هذه احلالة ال جيوز للدولة املتنازعة االشتراك يف مداوالت اجمللس وقراراتـه         
 :لي يعات الدول األعضاء مع مراعاة ماازـيتوىل التحكيم يف ن

زاع على  ـداية، ألّنه مشروط مبوافقة األطراف يف عرض الن       ال يعترب اللجوء إىل اجمللس إلزاميا يف الب       * 
 .كالمهاأو اجمللس، وال ينعقد هذا االختصاص إذا مل يوافق أحد األطراف 

ولكن الفقرة الثالثة من املادة     يت تتعلق باالستقالل أو السيادة،    النت املادة اخلامسة من املنازعات،    استث* 
 .شى منه وقوع حرب بني دولة وأخرىخلالف الذي Ƹنفسها ختول للمجلس صالحية التوسȔ يف ا

 .يكون القرار نافذا ملزما، أي عند التحكيم: ففي احلالة األوىل
 .يكون القرار غري ملزم، ألن دور اجمللس توقيفي: ويف احلالة الثانية

على إذا وقع اعتداء من دولة      «:سادسة من امليثاق تنّص على أّنه     فاملادة ال : قمع العدوان : الثاين
دولة من أعضاء اجلامعة أو خشي وقوعه، فللدولة املعتدى عليها أو املهّددة باالعتداء أن تطلب دعوة                

 .اجمللس لالنعقاد فورا
                                                           

 .يثاق جعل من اجمللس حمكمة تنظر يف هذه القضايامن النظر يف نص هذه املادة، نستنتج أن امل -)1(
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ويقرر اجمللس التدابري الالزمة لدفع هذا االعتداء، ويصدر القرار باإلمجاع، فإذا كان االعتداء             
 .ي الدولة املعتديةمن إحدى دول اجلامعة ال يدخل يف حساب اإلمجاع، رأ

وإذا وقع االعتداء حبيث جيعل حكومة الدولة املعتدى عليها عاجزة عن االتصـال بـاجمللس               
 أن يطلب انعقاده للغاية املبينة يف الفقرة السابقة، وإذا تعـذر علـى املمثـل                هفلممثل تلك الدولة في   

 .)1(االتصال مبجلس اجلامعة حق ألية دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده
ونتيجة لذلك، يالحظ على املادة السادسة عند إشارهتا للعدوان، يبدو النص غري واضـح يف               
حتديد مفهوم العدوان، وكذا يف التدابري الواجب اختاذها لقمعه، وكذا عدم حتديد أداة مـن أدوات                

 قررهـا   زاع، وفّض العداء، وتنفيذ التدابري الالزمة اليت      ـاجلزاء أو القمع تكون قادرة على حسم الن       
 .)2(اجمللس، فانعدام كل ذلك جعل القرارات مطاطة وغري ملزمة وال نافذة إال بقدر

، جعلت قرارات اجمللس هّشة     اإلمجاعفهذه النقائص املوجودة يف امليثاق، وإىل جانبها اشتراط         
 .جر عثرة تعيق القرارات عن أداء فعالياهتا املنوطة هبارخوة، فما ذكر أشبه ما تكون حب

 : تتفادى اجلامعة هذه النقائص، جلأت إىل إبرام معاهـدة الـدفاع املشـترك بتـاريخ        ولكي
 :ذلك ميكن القولبعد ، 13/04/1950

إن دور اجلامعة انعكاȃ ألوضاț الدولة العربية، فǚن كانت العالقات بƙ الدول العربيøة              
لعكس صøحيǴ ألن    وطيدة وعلى اتفاȧ أّدت اجلامعة دورها بنǲاح، وحقǎقت أهدافها إƶابيا، وا          

عøد دوƃ فǚøن     زاț إذا كان له بø    łزاț يعوȧ اجلامعة عن مسريهتا، حىت أن الن       øاالختالف والن 
 .مسرية اجلامعة تتقلص ولرƞا تفشل

ومما جاء يف ملحق امليثاق، أن اجلامعة منحت لنفسها حق النظر يف شؤون البالد العربيـة                 -و
ضوا يف اجلامعة، فعلى اجمللس مراعاة أماين تلك البالد،         ال تزال حتت االستعمار، واليت مل تكن ع       اليت  

                                                           

نستنتج أن صياغتها ركيكة ومطلقة غري مقيدة، إذ أن قضية االتصال باجمللس متروك حبلـه               ) 6(من النظر يف نص هذه املادة        -)1(
ـ على الغارب، حبيث يستطيع ألي دولة عضو يف اجلامعة من غري املتنازعة أن تطلب اللجوء إىل اجمللس لفض                    زاع، فلمـاذا ال    ـالن

يكون اجمللس خموال مبهامه عندما تلوح عالمات االعتداء أو التنازع، أو عند اخلشية من احلرب، ألن واجب اجلامعة توطيد عالقات                    
 .الترابȔ والتعاون بني أعضائها

قطار العربيـة، ويف القضـية       للجامعة العربية يف استقالل بعض األ      ي، الدور السياس  )حسن(نافعة  : ملزيد من اإلطالع، انظر    -)2(
 .131 :ص. 1: ط.  مركز دراسات الوحدة العربية.بريوت). الواقع والطموح(الفلسطينية، جامعة الدول العربية 
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والعمل على حتقيقها، ولكنه مل يذكر السبل والوسائل والكيفية اليت يتحقق فيها التعاون مع تلـك                
البالد، مث مل ترصد لعملية تعاونية جتاه تلك الدول ما يستحق التعاون معها مـن إمكانيـات ماديـة      

 .ومعنوية
   Ƨ فإذا فشلت  .حت هلذه الدول باإلسهام يف أعمال اللجان املشكلة يف اجلامعة         كما أن اجلامعة

 ! يف كثري من القرارات املتعلقة بالدول األعضاء، فهل ستنجح يف قضايا الدول األخرى؟

 :إلزاميتهامدɁ  قرارات اللǲان و-اǭǄالث
ى جملـس   ، مث تعرض عل   )اتفاقيات (تتضع اللجان املختصة قواعد التعاون، بشكل مشروعا      

وعند وصوهلا  . اجلامعة للنظر فيها، وهبذا تكون أشبه بتوصيات تصدر عن جهاز أدƅ إىل جهاز أعلى             
 .إىل اجمللس، فإّنه ال ينظر فيها أو يناقشها بل إما أن يعرضها أو ميتنع عن املوافقة عليها

 وجممل   اتفتصدر توصي ،انوبناء على ذلك، فاجمللس Ƹتص بإصدار قرارات ولوائح، أما اللج         
 الصفة اإللزامية هلذه القرارات لنبحث على ضوئها اع القرارات اليت تصدرها اجلامعةما سبق تتبني أنو

من امليثاق  ) 18(من املادة   ) 2(إن قرارات اجمللس هلا صفة اإللزامية، استنادا ملا جاء يف الفقرة            
 ت هذا امليثاق منفصلة عن اجلامعة     اجمللس اجلامعة أن يعترب أية دولة ال تقوم بواجب        «اليت تنص على أن     

 .)1(»وذلك بقرار يصدره بإمجاع الدول عدا الدولة املشار إليها
ما يقرره اجمللس باإلمجاع يكون ملزما      «بأن  ) 7(وال Ƹفى علينا يف هذا املقام ما جاء يف املادة           

 .)2(»ن يقبلهجلميع الدول املشتركة يف اجلامعة، وما يقرره اجمللس باألكثرية يكون ملزما مل
وبعد املقارنة بني املادتني السابقتني، يعترب من القرارات ملزما ما يقره اجمللس باإلمجاع، أما ما               

 .يقره باألكثرية فيلتزم به من وقّع عليه باملوافقة

إن خمالفة قرار صادر عن اجلامعة ال يترتب عليه جزاء الفصل من اجلامعة عمال مبضمون               : إذن
أساȃ عدم القيام بواجبات امليثاق، وهلذا ميكن القول بأن هذه القرارات ال تتصف             على  ) 18(املادة  

 .باإللزام، وال يترتب عليها أي جزاء، فعندئذ تعترب مبثابة توصيات
 :ألهنا تتعلق باملنظمة نفسها مثلبة أوامر،ومن اجلدير بالذكر وجود نوع من القرارات تعترب مبثا       

                                                           
 .980 : ص. مرجع سابق.أبو هيف، القانون الدويل العام -)1(
 .978 : ص.املرجع نفسه -)2(
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 .عيني األمني العاماألوامر اليت تتعلق بت -
 .األوامر املتعلقة بإقرار امليزانية -
 .األوامر اليت تتعلق بأنظمة توضع حلسن تسيري أعمال اجلامعة -
 .اآليتاملبحث وهذا ما سنبحثه يف . )1(األوامر اليت تتعلق بتعديل امليثاق -

 القراراتتلك وي خلȤ الدافع الق
الف وجهات النظـر، واإليـديولوجيات      يتضح من الواقع الذي تعيشه اجلامعة من جراء اخت        

 تكـون تابعـة يف      -يف كثري من األحيان    -حيث. ها القيادات من ملوك ورؤساء    السياسية اليت تعتنق  
ورغم التعديل الذي أوردته معاهـدة الـدفاع العـريب          «. الرأي لتوجهات اآلخرين من غري العرب     

 للدول العربية احلق يف اختـاذ       )2(الثانية، واليت أعطت مادهتا     1950املشترك والتعاون االقتصادي سنة     
املبادرة، مبا يف ذلك القوة املسلحة لقمع العدوان الذي تتعرض له إحدى الدول العربيـة، ويكـون                 

 .التصويت باألغلبية، وتكون القرارات ملزمة للجميع
 اجملـاالت   إالّ أّنه يف احلياة العملية للجامعة تظهر عدم فعالية الكثري من قراراهتا، ويف خمتلـف              

 .)3(»السياسية واالقتصادية واالجتماعية
بد من توفر املبادǛ األساسية اليت تقوم اجلامعة يف سبيل           أية حال فإن فعالية القرارات ال      وعلى

 :حتقيق أهدافها عليها وهي
أيا كـان وزهنـا السياسـي        دول األعضاء، واحترام استقالهلا،   املساواة يف السيادة بني ال     -أ

 .أو حجمها اإلقليمي يف أجهزة اجلامعة، فلها صوت واحدواالقتصادي 
زاعات بني دولتني أو أكثر من دول اجلامعة، مع         ـعدم جواز االلتجاء إىل القوة لفض الن       -ب

 .ضرورة حل املنازعات فيما بينها بالطرق السلمية

                                                           
جيوز مبوافقة ثلثي دول اجلامعة تعديل هذا       «: فقد جاء يف الفقرة األوىل منها      ،)19(ما يتعلق بتعديل امليثاق، نصت عليه املادة         -)1(

     ƒبينها أم Ȕوأوثق، وإلنشاء حمكمة عدل عربية، ولتنظيم صالت اجلامعة باهليئات الدولية اليت قد امليثاق وعلى اخلصوص جلعل الرواب
 .980 :ص. املرجع السابق. » والسالممنيف املستقبل لكفالة األتنشأ 

 .رسالة يف هناية هذه ال2 :مانظر امللحق رق -)2(
 .234 :ص. مرجع سابق.  قرارات املنظمات الدولية،)حممد (بن جديدي ا-)3(
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ـ              -ج ه يف  عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األعضاء، وهذا املبدأ عام يسري العمل ب
 .)1(خمتلف املنظمات الدولية

  عربية سياسة ختالف سياسة اجلامعـة     والغرض من هذا املبدأ هو اخلوف من أن تنتهج دولة           «
أرجح تطبيقه بني الضـيق     فإنّ مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية قد ت         إالّ أّنه من الناحية الواقعية،    

الدفاع حبجة   تدخل يف إطار الشؤون الداخلية،     اǄ أمور فتارة Ʊد أن أعضاء اجلامعة قد تناولوا      واالتساع،
 .)2(»1967عضاء اجلامعة يتم خاصة بعد هزميةوتارة أخرى Ʊد أن تعاون أ عن فكرة القومية العربية،

ولكن هذه العوائق اليت تقف يف وجه القرارات لتحول دون تنفيذها على الوجه األكمل، ألن               
الزمن أن تكون أداة فعالة يف التقارب اإلقليمي العريب، حƓ          اجلامعة استطاعت خالل Ʀسة عقود من       

أهنا قامت بتوثيق الصالت بني عدد ال بأȃ به من األقطار العربية، رغم ما كان بينها من خالفـات                   
 .)3(تها األنانيات القطرية من جهة، واألنظمة احلاكمة من جهة ثانيةجسياسية أّج

  والدوليـة  )4(عة عنايتها إعداد العديد من االتفاقيات العربية      ومن األمور اهلامة اليت أولتها اجلام     
حيث القت قبوال حسنا من كثري من الدول العربية، ولكن العديد منها مل يطبـق بطريقـة فعالـة                   

 .)5(كاالتفاقية اخلاصة بالسوق العربية املشتركة
عقد : ن ذلك  تشجيع اجلامعة للمحاوالت الوحدوية العربية الفرعية، م       - أيضا -ومن ذلك  -

 .يف إطار اجلامعة العربية 1972االتفاقية الوحدوية بني اليمنيتني عام 
عات تدخل األمني العام للجامعة لتسوية األزمات اليت وقعـت بـني    ازـويف إطار فض الن    -

 .م1975، واحلرب األهلية اللبنانية عام 1961، وبني العراق والكويت عام 1972تني عام ياليمن

                                                           
 .628 :ص. مرجع سابق. ، الوسيȔ يف قانون املنظمات الدولية)حممد(أبو الوفا : انظر -)1(
 .301 : ص.بق مرجع سا.الدقاق، املنظمات الدولية والعاملية واإلقليمية -)2(
 .640: ص. نفسه، املرجع )حممد (أبو الوفا -)3(
م واتفاقية تسهيل التبادل التجـاري وتنظـيم جتـارة          1962اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية عام      : منها علي سبيل املثال    -)4(

 .، ومازالت اجلامعة تدرȃ هذه املوضوعات1953الترانزيت عام 
 .نفسه ، املرجع)حممد(أبو الوفا  -)5(
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țاذ القرارات وعدم تنفيذها:  الثاينالفرơرة يف اǭǘالعوامل امل 
عجزت اجلامعة عن تنفيذ الكثري من القرارات الصادرة عنها، وفشلت يف حـل عـدد مـن                 

ة، وال الحنـراف    داروهذا العجز مل حيصل لنقص يف امليزانية، وال لسوء اإل         «القضايا املصريية العربية    
من ضمري األمة، وقيم على فكرة الوحدة ورسول هلا لدى          األمانة، بل ألن اجلامعة ارتضت أن تتحول        

احلكومات والشعوب، كما كان جيب أن يكون، وكان بإمكاهنا أن تكون بـالرغم مـن ظـروف                 
مولدها، ومن النطاق الضيق الذي وضعت فيه، ومن القيد احلديدي الذي ال تزال األنظمة تكبلها به                

 ألعضائها، وتعمل أقل ما يعمله أي جهاز آخر يف أي من            إىل جمرد أداة رƧية ترهتن إلرادات متناقضة      
أجهزة األعضاء يف موضوع العمل العريب املشترك، وبالتايل لتصبح أداة معطلة ومشلولة، حƓ حينما              

 .)1(»تلعها ويلغيها قانونيابيقترب اخلطر منها فهي كمؤسسة وكميثاق ي
ا، ويف خمتلف احلقول غري السياسـية       ويف احلقيقة، فإن عجز اجلامعة ظاهر عموما يف إجراءاهت        

عند مقارنتها بغريها من املنظمات الدولية املماثلة هلا يف العامل املعاصر خارج الوطن العريب، رغم كل                
 .الظروف والشدائد اليت واجهتها وما تزال تواجهها بني احلني واحلني

Ǆما و-افها، بل إهنا كانت     ترض سبيل حتقيق أهد   عإهنا مل تقف مكتوفة األيدي حيال ما ي       : طبعا
 تصدر القرارات باملئات لتشعر املواطن العريب أهنا تسري يف جتسيد الوحدة العربية، والتعـاون               -زالت

 .العريب املشترك

 وملا  )2(عترضها من معوقات  بسبب ما ي   ف أما فشلها يف تنفيذ كل مقرراهتا على الوجه األمثل،        
 وبقي علينا معرفة أهم األسباب الثاوية خلف عـدم          -نفاǄأشرنا إليها آ   -يتسم به ميثاقها من نقائص    

 :اآلتينياحملورين تنفيذ مقرراهتا كما أرادت، وهذا يقتضي دراسة ذلك من خالل 
 . املؤثرة يف اختاذ القرارلالعوام: األولاحملور 
 .طبيعة األسباب الداعية إىل عدم تنفيذ القرار: الثايناحملور 

                                                           
 .7 : ص.11/1978 :ددعال . مركز دراسات الوحدة العربية.، جملة املستقبل العريب)أنيس(صايغ  -)1(
 .رسالةت يف الفصل السابق من هذه الŹّ ذكر املعوقا -)2(
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 :ǭǘرة يف اơاذ القرارات العوامل امل/األولاǂور 
         Üحماولة الـدول األعضـاء     ): أوهلما(تتأثر قدرة اجلامعة على اختاذ اإلجراءات بتفاعل عاملني

تضحيتها بشطر مـن احلـرص علـى        ): ثانيهما(حتقيق أهدافها الوطنية عن طريق أجهزة اجلامعة، و       
 نها جلدوى النظام، ويبدو استمرار    مالسيادة الوطنية ملواكبة السري باألهداف اجلماعية للجامعة، تقديرا         

 .ا سياسة اجلامعةملب أحد العاملني على اآلخر، حبيث يشكل تفاعلهغاخلالف من ت
وقد حاول بعض الكتاب تصنيف املوضوعات اليت تعرض على اجلامعة، تصنيفا يتفـق مـع               

 .)1(سياسة اجلامعة يف اختاذ قراراهتا
 :  هتتم هبا اجلامعة إىل تصنيفني وفق ما يلياملوضوعات الرئيسية اليت" ماكدونالد"ف وصّن

 "التصنيȤ األول"
 موضوعات خارجية موضوعات داخلية

 احلفاȗ على السيادات -01
 )العربية(الوحدة السياسية  -02
 التعاون العسكري -03
 التنمية االقتصادية واالجتماعية -04
 مشكلة فلسطني -05

 االستقالل السياسي لكل الدول العربية -06
 التضامن األفروآسيوي -07
 احلياد -08
 التعاون مع األمم املتحدة -09
 العالقات مع إسرائيل -10

  للموضوعات لتداخلـها ببعضـها     تقريƑبأن هذا التجمع هو حتديد      " ماكدونالد"ويعترف  
 ...فاحلفاȗ على السيادات يرتبȔ باالستقالل السياسي لكل الدول العربية وهكذا

                                                           
 .95-87:  ص. مرجع سابق.جامعة الدول العربية: انظر الغنيمي -)1(
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 "التصنيȤ الثاين"
موضوعات يتفتت فيها موقȤ الدول األعضاءموضوعات تتكامل حياƬا مواقȤ الدول األعضاء

 التعاون العسكري -01
 التنمية االقتصادية واالجتماعية -02
 االستقالل السياسي لكل الدول العربية -03
 روآسيويفالتضامن األ -04
 التعاون مع األمم املتحدة -05
 .)1(العالقات مع إسرائيل -06

 احلفاȗ على السيادات -01
 )الوحدة العربية(الوحدة السياسية  -02
 .)2(مشكلة فلسطني -03
 احلياد -04

Ȥمالحظات على هذا التصني: 
هي اليت تكون باإلمجاع، أو حتبذ اختاذ سياسات مشتركة أو إجـراء     : إجراءات التكامل  -1

 .مجاعي جتاه هدف مشترك، وهي نسبية وليست مطلقة دائما

تعوق أو تنفي اإلمجاع، أو تتخذ تصرفاǄ مجاعيـاǄ لتعـارض            هي اليت    :جراءات التفتيت إ -2
Ǆالفردية مع أهداف اجلامعة، وهي نسبية وليست مطلقة دائما ſاملصا. 

تصدرها اجلامعة، يتبني أهنا توصية أو طلب أو اسـتحثاǫ          ومن النظر يف طبيعة القرارات اليت       
والسبب يف ذلك أنّ اجلامعة تفتقر إىل سلطات القهـر          .  مشترك للدول األعضاء من أجل اختاذ إجراء     

إن جملس اجلامعة هو جهـاز لرسـم        «:ينفذ القرار، وبذلك تصح املقولة    لفرض اجلزاء على الذي ال      
 .»وال ميلك اختاذ القراراتالسياسة أكثر منه هيئة تشريعية، 

 :ومن العوامل اليت تؤثر يف اختاذ القرارات إضافة ملا سبق هي
 .املؤثرات اخلارجية /ج     .احلوافز اإلقليمية /ب    .تشكيل التكتالت داخل اجلامعة /أ

                                                           
وضوعات اليت تتكامل حياهلا مواقف الدول األعضاء، ألنّ موقف العرب حيال   ضمن امل " العالقات مع إسرائيل  " وضع املصنف    -)1(

إسرائيل والعالقات معها موقف موحد، ولكن املصنف ذكر ذلك يف وقته، ألنّ موقف العرب تغري، حبيث ميكـن تصـنيف هـذا                      
 .يتانيا واألردن اجتماعيةاملوضوع ضمن موضوعات التفتيت، فمصر أقامت معها عالقات دبلوماسية، وقطر اقتصادية، ومور

ضمن املوضوعات اليت تتفتت حياهلا مواقف الدول األعضـاء، وذلـك ألن            " مشكلة فلسطني " وضع املصنف للموضوعات     -)2(
مشكلة الالجئني، إقامة حكومة منفى لفلسطني، إعـادة        : وجهة نظر العرب حيال هذه املشكلة ليست متفقة بسبب ثالثة أمور هي           

 .رعينيفلسطني ألهلها الش
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 :اآليتاحملور وهذه العوامل سنشرحها أكثر ضمن 

 : طبيعة األسباب الداعية إىل عدم تنفيذ القرارات/الثايناǂور 
 :لنقاط اآلتيةمن النظر يف العوامل املؤثرة يف عدم تنفيذ القرارات، ميكن إمجاهلا يف ا

Ǆنفسه-أوال ȧما يرجع إىل امليثا : 
 أن للميثاق دورا بارزا يف عدم تنفيذ القرارات بصورة جيدة، لقصوره عن             -فيما سبق  -تبّين

وضع احللول املالئمة لكثري من املشاكل السياسية واالقتصادية اليت تواجه الدول العربية، نذكر مـن               
Üذلك على سبيل املثل ال احلصر 

 .م حتديده للوسائل واألجهزة، والطرق الناجعة للوصول بالقرار إىل اهلدفعد -1
عدم حتديده للعدوان الواقع، أو املتوقع الذي يłخشى منه وقوع حرب بـني دولـتني أو                 -2

 .أكثر، حƓ تضع احلل الناجع لɊسباب والدوافع املؤدية لالعتداء فاحلرب
امها خمتلف الدول األعضاء، وبسـبب      عدم تشكيل حمكمة عدل عربية، تستجيب ألحك       -3

ذلك كانت قراراهتا عاجزة عن تسوية الكثري من املشكالت اليت تعرضت هلا باملناقشة والبحث إلجياد               
ƒاحللول الكفيلة بإرجاع األمور إىل نصاهبا، والقضاء على بذور الف. 

 :سنذكر من القضايا اليت عǲزت عن تسوية نزاعاهتا ما يلي
 . منهاإسبانيام بني اجلزائر واملغرب بسبب الصحراء الغربية بعد خروج زاع القائـالن *
 .إيقاف احلرب األهلية يف لبنان إال بعد جهود مضنية مببادرات خاصة *
لكويت مما سبب   لالكوييت بسبب اجتياح العراق      -زاع العراقي   ـعجزت عن التصدي للن    *

 األمة العربية، وما نتج عنه مـن دمـار          وتدخل القوات األمريكية وحلفائها يف شؤون      1990حرب  
 .)1(شامل ملا تبقى من التضامن العريب اليت مازالت األمة العربية تعاين منه

عدم االستجابة ملتطلبات األوضاع العربية والدولية الراهنة مما انعكس على فعالية اجلامعـة              *
مع الزمن، فهذا يقتضي تبدل األحكام    وما هو مطلوب منها، ومبا أنّ األحوال العربية والدولية يف تغري            

                                                           
 .322 : ص. مرجع سابق.عرفة، املنظمات الدولية واإلقليمية: انظر -)1(
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حبيث يتعّدل امليثاق وتصاȟ املبادǛ والوسائل واألهداف صياغة جديدة لتكون متالئمة مع متطلبات             
 .العصر ومستجداته

تكريس اجلهود الستقالل الدول األعضاء كما حدده بروتوكول اإلسكندرية، وهـذا مـا              *
 ال الوحدة، ومن املعروف أن قرارات اجمللـس تؤخـذ           جعل من اجلامعة أداة للمحافظة على التجزئة      

باإلمجاع ال باألغلبية ليدل على احترام استقالل وسيادة كل دولة من دول األعضاء، وهذا يعƗ البعد                
 .عن حتقيق االندماج القومي، ألنّ األجهزة واإلجراءات غري كفيلة بتحقيق كامل األهداف

انب القرارات حƓ تنفذ ƛدية واهتمام وبشـكل        فقدان اجلزاء الذي يفرض وجوده إىل ج       *
 .تنفيذ األغراض واملقاصد املتوخاة من تلك القرارات، وإال غدت حربا على ورقحيقق 

Ǆانياǭ-ان واألنظمة الداخلية يف اجلامعةǲما يرجع إىل الل : 
ت قلنا إنّ من مقتضيات الظروف احلالية واملرتقبة مستقبليا، أن تتعـدل األحكـام والقـرارا         

والتوصيات وتتغري بتغري األزمان واألحوال، ولذا ينبغي أن تكون اللجان املنبثقة عن اجمللس يف كـل                
الشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ساهرة رقيبة على جمريات األحداǫ العامليـة يف             

ية، قادرة على جتاوز كل     احلاضر ويف املستقبل حƓ تكون اجلامعة العربية على مستوى املنظمات الدول          
 .املعوقات، تستطيع رد املكائد والعداء الذي يأيت للعرب من أعدائهم

كثري من املشكالت، فمرّد ذلـك إىل أن فيهـا نقصـا            حل  وإذا أصيبت اجلامعة بالفشل يف      
طـȔ العلميـة جلميـع      اخل، وهذا يتطلب وضع     )املدروسة دراسة علمية  (إلمكانياهتا املادية واملعنوية    

 .من امليثاق) 02(ؤون اليت ذكرهتا املادة الش
قرارات اجلامعة الكلمة العليا، وخاصة فيما يتعلق بقمع العدوان الواقع          لومن الضروري لتكون    

 دولة من الدول األعضاء أو غريها من الدول العربية، أن تتدارك اخلواء والفقر من               يأو املتوقع على أ   
نوية واإلعالمية املتعلقة باجليȈ املوّحد املالك لكل عناصر القوة         اآلالت واألدوات والقوة املادية واملع    

 واألمـن   م والسل والرباط العسكري املتأهب ملواجهة أي اعتداء من أجل حفظ االستقالل والسيادة،          
 .القومي واإلقليمي

وملا كانت اجلامعة خاوية على عروشها يف هذا امليدان مل تتمكن من صد العدوان الصـهيوين                
 .م1956م، وعدم مشاركتها يف قمع العدوان الثالثي على مصر يف عام 1948سطني عام على فل
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 :ما يدعو إىل دراسة األسباب اليت حتول دون تنفيذ القرارات وذلك يف الفرع املوايلوهذا 

 األسباب اليت Ơول دون تنفيذ القرارات: الفرț الثالث
 مـن خـالل     فإننا نذكر هذه األسباب   زيادة يف اإليضاح على ما Ź ذكره يف الفصل األول           

 :احملورين اآلتيني
 .ما يتعلق باملواجهات الشديدة على اجلامعة: احملور األول
 .ما يتعلق بالصف العريب داخل اجلامعة: احملور الثاين

 :جلامعةعلى ا ما يتعلق باملواجهات الشديدة /اǂور األول
إلقليمية والدولية على ضوء املتغريات الظرفية      مما ال شك فيه، فإن األحداǫ والوقائع واملسائل ا        

والزمنية، وما تطمع فيه الدول العظمى كأمريكا ودول االحتاد األوريب وما طرح يف الساحة الدوليـة                
من نظريات وأفكار، ومبادǛ واستراتيجيات، ونظم وإيديولوجيات، تركت أثرا كبريا على تنفيـذ             

 نطلق بعضها من داخل الـوطن العـريب       إهنا أحداǫ ووقائع ا   القرارات الصادرة عن اجلامعة العربية،      
      łوبعضها اآلخر من خارجه كسهام حادة وōج    ƍهت إىل الوطن العريب لتفك  ōئه أكثر ممـا    ك أوصاله وجتز

 .هو عليه، لتتمكن فيما بعد من استغالل خرياته، واستمالك ثرواته
ت اخلطرية لنبني دورها يف سـلبية       وسنتعرض فيما يلي إىل إلقاء حملة وجيزة عن هذه املواجها         

إن : اإلجراءات العربية، والقرارات الصادرة عن اجلامعة العربية وقبل الكالم عن هذه الشدائد نقـول             
النظام العريب الذي مثلته اجلامعة حيوي ذو أمهية كبرية على الصعيد الدويل، وإن كان غري مسـتقر                 

 ر التعـاون اجلمعـي    هز فيه مقومات األمة العربية، ويظ     باألمس واليوم، إال أنه سيأيت اليوم الذي ترب       
 .وتتحقق أهدافه

Ǆاخلليجحرب -أوال : 
 يف  -كـذلك -  للكويت البلد العضو    العراق البلد العضو يف جامعة الدول العربية،       حتياجإنّ ا 

 اجلامعة، كان له أكرب األثر سلبيا على جمريات األحداǫ والواقع العريب، حيث Ʊم عنه حرب اخلليج               
 .الثانية الدولية وما أصاب العرب من تداعياهتا ومضاعفاهتا
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يت أعضاؤها من احلجة والربهان،     و، ومل تقدر على حل املشكلة مبا أ       دورهااجلامعة  مل تأخذ   
حيث ميكن القول   للفكر القومي العريب مرجعيته     مع أنه   والقيل والقال، وكثرة االدعاءات واملناقضات      

 . ملا قرره ميثاقها من بنود وموادكافيةمل تعد متثلها اجلامعة الرابطة القومية اليت إن 
إن مرجعية اجلامعة مل تعد بالقدر الكايف من القوة لقمع عدوان أو رّد اعتداء، ألن انعـدام                 و

املصاſ املشتركة االقتصادية، والعمل العريب املشترك أدى بالفكر القومي إىل التراجع أمام التحديات             
 .وري وراء قوى العداملستحدثة، واجل

إن حرب اخلليج مأساة، تعّرض هلا الوطن العريب يف حماولة اهليمنة الغربية على املنطقـة               : أجل
ر فيه بشيوعية السالم يف     هالذي تتظا " النظام الشرق أوسطي  "لتحرير ما جاءت به من نظام جديد هو         

 .30/10/1991الشرق األوسȔ يف 
ولكن النظام العريب صمد، وبـدأ يسـتعيد        «":جاينأƥد صدقي الد  "الصدد يقول   ويف هذا   

م إثر قمة اإلسكندرية اليت ضـّمت السـعودية         1995صحته بعد ضعف شديد أصابه منذ آخر عام         
 .م1996وسورية ومصر، مث يف انعقاد قمة عربية، غاب عنها العراق يف مطلع عام 
 بضربة شديدة وجهتها قوى     واقع النظام العريب اليوم أنه حنج يف النجاة من خطر القضاء عليه           

 .)1(» اخلليجحرباهليمنة بعد 
 . من العوامل القوية اليت زعزعت كيان وقوام القرارات العربيةت كاناحلرب ذهفه

Ǆانياǭ- قليمية العربيةɋمعات اǲالت: 
ف نشاط اجلامعة أو حتّد من      عإنّ وجود تنظيمات إقليمية داخل الوطن العريب من شأهنا أن تض          

اعي املشترك الذي يفترض أن حتققه اجلامعة، وكأن هذه التجمعات مواقع للتنافس، فمـا              العمل اجلم 
هو إال عامل من العوامل اليت حتّد من حركة اجلامعة، اللهم إال إذا وقع خالف بني أحد التجمعـات                   

 .اإلقليمية واجلامعة

ول العربية كإطار   ب يف إضعاف جامعة الد    فإن قيام جملس التعاون اخلليجي سبŉ     وحقيقة األمر،   
 :)2(تنظيمي للنظام العريب الذي يقوم على أركان Ʀسة هي

                                                           
 .10 :، ص7343 :ددعال .1999) حزيران( جوان 27صحيفة اخلليج اإلماراتية، : انظر -)1(
 .الدجاين، املرجع السابق -)2(
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ينطلق النظام العريب من فكرة االنتماء إىل أمة واحدة يف وطن كبري يشـمل              : الركن األول 
مجيع الدول العربية األعضاء فيه، وأنه يتبƖ أهداف األمة يف حترير أراضيها، ويف حتقيق التعاون بـني                 

 . الدفاع عن وجودها، وتأمني مصاحلها، ومتثل فكرة االنتماء هذه إطاره املرجعيشعوهبا، ويف

إنه نظام يقوم على توافق أعضائه على االلتزام مبواثيقه، وتعاهدهم على العمـل          : الركن الثاين 
 .املشترك وفق ما قرروه معا

صـهيوين للـوطن    التزام النظام العريب بقضية فلسطني، ودفع أخطار الغزو ال        : الركن الثالث 
 .العريب، وقد طرأ على هذا الركن تعديل يف الكيفية مع بقاء خطه العريض

أن تكون مجهورية مصر العربية هي مقر اجلامعة، من واقع مكاهنا يف الـوطن              : الركن الرابع 
الكبري ودورها يف نشأته، وقد جرى امتحان هذا الركن عند انفراد قيادة مصر بقرار التسـوية مـع                  

 .)1(الصهيوينالكيان 

لكل عضو يف هذا النظام مكانه ودوره، وهناك ثقل أكرب لبعض األعضاء فيه             : الركن اخلامس 
 .بفعل عوامل معينة

وهذا النظام العريب متثله جامعة الدول العربية، وتقوم األمانة العامة فيها بدور فيه، فقد شـهد                
 .خالل Ʀسة عقود تطورات وتنظيمات داخلية متخصصة

مدى  1985-1984 لوحظ بالفعل خالل عامي   « :على اجلامعة  التعاون اخلليǲي    ƭلسأǭر  
وأبلغ دليل على    .)2(»وأƴاط العمل فيها   ون اخلليجي على اجلامعة العربية،    األثر الذي أحلقه جملس التعا    

وار مؤسسي واسع النطـاق بـني       حنتيجة فتح    األوريب، -التدمري الذي أصاب احلوار العريب    « ذلك
 .عاون اخلليجي والسوق األوربية املشتركةجملس الت

                                                           
عريب، ولكن وجود املقر يف تونس لـيس         - اع عريب زŹ نقل مقر اجلامعة العربية إىل تونس، حلجة أهنا ليست طرفا يف أي ن              -)1(

 عارض االجتاهات الوحدوية الفوريـة    بأفضل من القاهرة، ألنّ السياسة البورقيبية تأخذ موقف العداء من الفكر القومي املتطرف، وت             
وسـطي رفضـا    وتدعو إىل التعايȈ السلمي مع إسرائيل وسياسة اخلطوة خطوة لتحقيق املطالب العربية، كما تفضل االنتمـاء األ                

ونس مل تلتزم بتطبيق قواعد املقاطعة ضد إسرائيل، حƓ أنه من موظفي اجلامعـة              تواألدهى من ذلك فإن     . للمشاركة اإلجيابية العربية  
 .من مارȃ نشاطا سياسيا معاديا للنظام التونسي

مركـز دراسـات   .  بريوت. العربيةاسية، النظام اإلقليمي العريب، دراسة يف العالقات السي)لي الدينع(، وهالل )مجيل(مطر   -)2(
 . وما بعدها169 : ص.1986سبتمرب /5 : ط.الوحدة العربية
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 واألمن القومي، ومشـروعات التنميـة     اإلفريقي،   -الضرر الذي حلق التعاون العريب    وكذا،  
ـ        االقتصادية القومية يف الوطن العريب نتيجة االتفاق اجلما        ة عي يف دول اخلليج على أسـلوب معاجل
 .)1(»سالقضايا املعروضة على جمالس اجلامعة خارج هذه اجملال

، وقيامه بدراسة ومناقشة العديد من القضايا الـيت         )2(ويف حال تطور جملس التعاون اخلليجي     
 املستقبل،فإن ذلك يعƗ أن اجمللس سوف يستغƗ عن اجلامعة يف           رضت عليه،واختاذ مقررات بشأهنا،   ع

الذين يشكلون  فماذا سيكون مصري اجلامعة عندما يويل أعضاء جملس اجلامعة           وأما يف الوقت احلاضر،   
يف الوقت الذي مل حتّرك اجلامعة       هم بتدعيم جملس التعاون اخلليجي،    ثلث جملسها عن اجلامعة الهتمام    

 .رهتا على مستقبل اجلامعة العربيةومل تتخذ أي إجراء للرد على هذه املواقف رغم خطو اكنا،س
مر الذي يبدي وجود     وغريه، األ  )3(االحتاد املغاريب : ولقد وجدت جتمعات إقليمية أخرى مثل     

 .انقسامات وجتزئة للنظام العريب، والعمل اجلماعي املشترك

Ǆالثاǭ- النظم السياسية املفروضة على املنطقة العربية: 
الشرق "شهد العقد األخري من القرن العشرين فرض نظم سياسية على املنطقة العربية كنظام              

Ȕخلارج للمصلحة العربية اإلسالمية   فروض من ا  ، والسوق األوسطية، ومل يكن هذا النظام امل       "األوس 
 .بل إلحلاق الضرر هبا بطريق مباشر أو غري مباشر

 :النظام الشرȧ أوسطي -أ
على معاهدة السالم مع    " مصر"أصبح هذا النظام حقيقة واقعية منذ بداياته، وذلك بعد توقيع           

قة العربية اإلسالمية، على إثر     إلحكام السيطرة على املنط   " أمريكا"م، بتصميم من    1979إسرائيل عام   
 م1990النظام العاملي اجلديد بقيادته عـام       " جورج بوȇ "إعالن رئيس الواليات املتحدة األمريكية      

ه مع مرحلة ضعف وتفكـك  تحبيث أحكم توقي م،1991 اخلليج عام حرب أعقاب  وظهر واضحا يف  
 .العرب بشكل واضح

 
                                                           

 .املرجع السابق -)1(
ة مصر يف اجلامعة، ويف فترة احلد النقطي بسبب         يŹ قيام اجمللس يف مطلع الثمانينات أثناء تعرض النظام العريب هلزة جتميد عضو             -)2(

Ȕارتفاع أسعار النف. 

 . الرغم من أن هذا االحتاد ال يزال يف طور النمو الساكن عن احلركة، وقد شهد احلياة آخر عقد الثمانيناتعلى -)3(
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 :أسباب șهور هذا النظام
 أن النظام الشرق أوسطي يبƖ أساسا على عدم العدالـة نظـرا ألن فكرتـه                أول هذه األسباب  « -

  اقتصادية غـري اعتياديـة     لة مقابل احلصول على مزايا    البسيطة أن إسرائيل سترد للعرب أراضيهم احملت      
 .حماولة امتصاص رؤوȃ األموال العربية لتغذية التنمية اإلسرائيلية، ولو لطريق غري مباشر

 اإلسرائيلي على حنو أساسي، م ملواجهة معضالت الصراع العريبأن هذا النظام صم:اينالسبب الث و-
يبƖ هذا النظام على أساȃ معادلة معينة، مفادها اهليمنة األمريكية على وظيفـة             : والسبب الثالث  -

 .القيادة يف النظام العاملي
بب خالف توجهـاهتم مـع      إيران والعراق وبس  : إبعاد دول قوية يف املنطقة مثل     : والسبب األخري  -

 .)1(»خمططي هذا النظام

 :فإن من وراء هذا النظام الوصول إىل األهداف التاليةويف اƩقيقة، 
 .القضاء على النظام العريب: اهلدف األول
 .زج املنطقة يف مفهوم سياسي غري واضح: اهلدف الثاين
 .تغيري اهلوية العربية اإلسالمية قوميا وحضاريا: اهلدف الثالث

  غري مباشر يف التفاعالت العربيـة      اعتماد دولة إسرائيل كطرف ولو على حنو      : هلدف الرابع ا
 .وإزالة العداوة التارƸية حنوها

وقيام مصاſ اقتصـادية    " اإلسرائيلية-العربية"ظهور بłعد تعاوين يف العالقات      : اخلامساهلدف  
 الكيـان  األردن، : دول هـي   مـع ثـالǫ   جت ):أوهلا( قات على ثالثة مستويات،   حيوية هلذه العال  

،Ɨمصر،إسرائيل،:احلر،تضم كال من  إقامة منطقة للتبادل    ):والثاين.(إسرائيل الفلسطي Ɨالكيان الفلسطي 
ضـافة إىل   وتشمل باإل   منطقة موسعة للتعاون االقتصادي،    إقامة ):والثالث( .لبنان ألردن، سورية، ا

 .إطارها حرية انتقال رؤوȃ األمواليف تتم  ن اخلليجي،جملس التعاو :بلدان املستوى السابق،
 :ومن جراء ذلك، متت الدعوة إىل

                                                           
مـارȃ  / 1 : ط . مركز دراسات الوحدة العربيـة     . بريوت .، العرب وحتديات النظام الشرق األوسطي     )أƥد(يوسف أƥد    -)1(

 . بتصرف29 :م، ص1994
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، لالستفادة من أموال دول اخلليج وأوربا يف تنمية         "البنك اإلقليمي للشرق األوسȔ   "إنشاء   *
 .املشروعات اإلقليمية املشتركة

 .)1(يف مصر، واملشروع قيد التنفيذ" جامعة الشرق األوسȔ"إنشاء جامعة تسمى  *
 وقرارات جامعة الدول    -اإلسرائيلية على النظام العريب   - ا النظام من املؤامرات األمريكية    ذفه

 .العربية لزعزعة قراراهتا رغم ما تتسم به من الليونة واهلشاشة

 :)الشراكة املتوسطية(وسطية السوȧ األ -ب
عربية متوسطية  ما نظام السوق األوسطية إال صيغة اقتراحها االحتاد األوريب للتعاون مع دول             

 . أن يبددها نظام الشرق األوسȔهوتركيا والكيان الصهيوين، وذلك حفاظا على مصاحل
 الومن اجلدير بالذكر أن هذه السوق ال تكتفي بضم تركيا والصهاينة فحسب، وإƴا تضم دو              

غـري  ألطراف  حيث يشعر النظام العريب أنه حماصر من مجيع ا         ،وإريترياورمبا احلبشة     كإيران، أخرى
 ونية وسياسية لبعض الدول العربيةولرمبا ستقضي على االقتصاد العريب اهلȈ وعلى أوضاع قان العربية،

ألنه من احملتمل أن تسعى هذه األطراف للحّد من نشاط جامعة الدول العربية، عن طريق هذا                
 نيف العقدي والواقع أن هشاشة اجلسم العريب      «. السوق حبيث ال يبقى للصوت العريب أي صدى يذكر        

  العربية على أهنا هامشية وظرفيـة      املنصرمني كانت تدفع أي عاقل، على العكس إىل النظر إىل الدول          
بينما قلب النظام اإلقليمي هو عند غري العرب من األطراف الفاعلة إقليميا ودوليـا مثـل إسـرائيل                  

 .)2(»وتركيا وإيران
حظـات علـى هـذه الشـراكة         املال بعد أن ذكر بأنه وّضح عددا من      : )3("الدجاين"يقول  
وأهم هذه املالحظات أن الشراكة املتوسطية مل تأخذ النظام العريب يف االعتبار، وسـعت              «:املتوسطية

           Ȕوكذلك سعت هذه الصيغة     فرادىإىل قيام االحتاد األوريب باعتباره وحدة للتعامل مع دول املتوس ،
وقد كان الرأي أن تقبل الـدول       . )4(احلكوماتإىل التواصل مع اجملتمع املدين يف كل قطر متجاوزة          

العربية املعنية مناقشة هذه الصيغة بغية الوصول باالحتاد األوريب إىل مراجعتها، والعودة لصيغة احلوار              
                                                           

 .128 :، ص، املرجع السابق)حممود(عبدو  -)1(
 .41 :، أفكار أولية عن السوق األوسطية، املرجع السابق، ص)غسان(سالمة  -)2(
 .الدجاين، مرجع سابق -)3(
 .وهنا تبدو العملية العدائية لتمزيق وحدة النظام العريب، واجلامعة العربية -)4(
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األوريب، وذلك لتمكني االحتاد األوريب من الصمود أمام حماوالت واشنطن إقناعـه بنظـام        -العريب
Ȕالشرق األوس«. 

 :ذا املشروțإȁاء ه العرب هااجهواملواقȤ اليت 
 :)1(واجه العرب نظام السوق األوسطية بثالثة مواقف

 .عربية مشتركة، بدال من هذه السوقأن ينشǜ العرب سوقا : املوقȤ األول

  ه السوق، من خالل نظام عـريب جديـد        يؤكد على أن يكون البديل عن هذ      : املوقȤ الثاين 
تؤكد أمـرين   «مل من تعديالت الحقة يف ميثاق اجلامعة        وما ميكن أن حي   " إعالن دمشق "مبƗ على   

من خالل التأكيد على احلق املطلق لكل دولة عربية         "  العرب للعرب  نفȔ"إلغاء شعار   ): أوهلما(اثنني،  
إلغاء عملي ملعاهدة الدفاع املشترك، بالتأكيد على حق كل دولة عربيـة          ): والثاين. (ملواردها الطبيعية 
 .)3(»، دون غريها من الدول)2( تود الدخول معها يف اتفاقات أمنية ودفاعيةباختيار الدول اليت

يقتضي بقبول تفرقة العرب إىل تكتالت اقتصادية، تدور يف أفـالك خمتلفـة             : املوقȤ الثالث 
 .أوربية، أو إسرائيلية، أو غريها

 وبعض الدول العربية  ة،جهربية من   إن الواقع املعيشي الذي يالحظ فيه على اجلامعة الع        :والنتيǲة      
 حƓ  ، إنشاء سوق عربية موحدة خاصة هبم      عنون  أن العرب عاجز   من جهة أخرى،   -بل أغلبها  -

  التعاون والتكامل العريب املوحدمع حثّ امليثاق على ضرورة يتمكنوا من إنشاء أدƅ من ذلك،أهنم مل
 لى كسب ود إسـرائيل    افسها ع وقد يتفاجأ املرء عندما يرى تسارع بعض الدول العربية وتن         

 الدول العربية عن    عجز واضح على وهذا دليل   . والتقرب منها، حƓ قبل انسحاهبا من األراضي احملتلة       
 .إنشاء سوق عربية موحدة

فǚن البديل اƩقيقي للسوȧ العربية هو جامعة الدول العربية، ألهنا تشكل اøƩد             : واƩقيقة
 . تتحمل مسǘوليتها Ɯزماألدƅ من التضامن العريب، فعلى اجلامعة أن

                                                           
 .وكان من اجلدير بالعرب أن يكون هلم موقف واحد من خالل قرارات اجلامعة -)1(
 تتعهد كل دولة من الدول املتعاقدة بأال تعقد أي اتفاق دويل          «من النظر يف مضمون املادة التاسعة من معاهدة الدفاع املشترك            -)2(

 فلتأخذ بعني االعتبار.» املعاهدوبأال تسلك يف عالقاهتا الدولية مع الدول األخرى مسلكا يتناż مع أغراض هذهيناقض هذه املعاهدة،
 .52 :، مرجع سابق، ص)غسان(سالمة  -)3(
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Ǆسرائيلية -رابعاɋالعالقات العربية ا: 
مما ال ريب فيه، فإن لقضية فلسطني، والعالقات العربية اإلسرائيلية أكرب األثر يف عدم تنفيـذ                
مقررات اجلامعة على الشكل املطلوب احملقق للهدف، يف الوقت الذي حتقق للجامعة إجيابيات عديدة              

عريب، حيث كونت جبهة واحدة ضد إسرائيل، ونقلت مشـكلة فلسـطني إىل             سواء على الصعيد ال   
 . إال أننا نبحث يف الدوافع السلبية اليت أثرت على اجلامعة ومقرراهتا.املنظمات الدولية األخرى

لكنها كانت عاجزة عن حل     قدمية و يف فلسطني، إسرائيلية  إنّ املعارضة العربية لقيام دولة      :أجل
 . أن تبلورت يف صورة جامعة عربيةإن هذه املعارضة نّسقت جهودها العربية إىلومع ذلك ف املشكلة،

اشم للعرب  غ بسبب التحدي ال   ،زف دائما ـنيوينظر العرب إىل قيام إسرائيل بأنه جرح أليم         
 .مجيعهم، وألنه انتهاك صارǷ حلق تقرير املصري، فهم يبحثون عن حلّ ناجح للقضية

 Ʊد ما قلناه واضحا يف عدد من املواد، فقد سجل لفلسـطني             وعندما ننظر يف ميثاق اجلامعة    
مركزا خاصا بني الدول أعضاء اجلامعة، ويف الوقت نفسه أن تقوم اجلامعة بعمل عسكري مشـترك                
إلعادة احلق املشروع إىل أصحابه احلقيقيني وأن تنسحب إسرائيل من األراضي احملتلة، ألهنا املنظمـة               

لفلسطيƗ، فإسرائيل هي الباعث على ما اختذته اجلامعة مـن ترتيبـات            القمينة على مصاſ الشعب ا    
 .تتعلق باألمن اجلماعي

هم من  ف العربية يف مواق   من الدول ولقد فشلت اجلامعة يف قضية فلسطني الختالف آراء عدد          
 .القضية، واالتفاقيات من أجل السالم

م السياسة السعودية لبسـȔ     خلت أمريكا لفتح الطريق أما    دقد  " كامب ديفيد "وبعد اتفاقية   
نفوذها يف النظام العريب، وتدخلت فعال يف وقف إطالق النار يف جنوب لبنان، ويف ختفيـف حـدة                  

 .التوتر بني سورية واألردن
-لتسوية الصراع العـريب    -د نستعرضها فيما بع   اليت-مببادئها الثمانية " السعودية"مت  مث تقد 

السياسي قد وصل فعال إىل احلد الـذي يضـمن تـوفري            قبل أن تتأكد من أن نفوذها       «اإلسرائيلي  
 .)1(»اإلمجاع العريب هلا

                                                           
 .150 :، النظام اإلقليمي العريب، مرجع سابق، ص)علي الدين(وهالل ) مجيل(مطر  -)1(
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م، بسبب  1982ومن املظاهر السلبية اليت تتعلق بذلك، فشل قمة فاȃ األول الذي انعقد عام              
رير املصـري   قي حق ت  غحيث أنّ هذا املشروع السعودي يل     . )1(املوقف السوري من املبادǛ السعودية    

Ɨللشعب الفلسطي. 
ا تثق بقدراهتا يف التأثري على مسار التفاعالت العربية،         ما انطالق سورية يف موقفها هذا، ألهن      و

 .وأهنا متلك حق النقض داخل النظام العريب
فإنه حـدǫ تراجـع     ،  الفلسطينيةومظهر آخر من املظاهر السلبية، ما يتعلق مبنظمة التحرير          

بسبب التطورات اليت حلقت باملنظمة، أو بالنظام         ملموȃ يف مكاهنا ضمن إطار النظام اإلقليمي العريب       
ومبسامهة اإلعالم الغريب يف إضعاف مصداقية السياسة يف املنظمة، بتشويه صـورهتا عنـد              . )2(العريب

 .العرب وعند الدول األخرى على الصعيد الدويل
 .كل ذلك له أثره على اجلامعة العربية من حيث متزيق الصف العريب، وضعف مقدراته

 :وجز املبادǛ الثمانية ملشروț امللك فهد للسالمم
 .م مبا فيها القد1967ȃانسحاب إسرائيل من األراضي اليت احتلتها عام  -أ
 .م1967إزالة املستعمرات اليت أقامتها إسرائيل يف األراضي احملتلة بعد عام  -ب
 .ي املقدسة وإقامة الشعائر الدينية جلميع األديان يف األراضحرية العبادةن ضما -ج
 .التأكيد على حق الشعب الفلسطيƗ -د

 .ربية وقطاع غزة لفترة انتقالية حتت إشراف األمم املتحدةغخضوع الضفة ال -هـ
 .قيام الدولة الفلسطينية املستقلة، وعاصمتها القدȃ -و
 .التأكيد على حق دول املنطقة للعيȈ بسالم -ز
 . املتحدة أو من تكلفه بذلك من أعضائهاالسهر على حتقق هذه املبادǛ من قبل األمم -ح

                                                           
ومـا تـدخل   . يتلخص أهم مبدأ يف املوقف السوري، رفض إسرائيل إعادة األرض، والرفض األمريكي لتحقيق تسوية عادلة    -)1(

 .حيث أهنا مل تذكر منظمة التحرير من ضمن مبادئهاالسعودية يف القضية إال اعتراف ضمƗ بإسرائيل، 
 .ا وقع ضمن دول اجلامعة لالعتراف بإسرائيل وقيام مصاſ دبلوماسية واقتصادية معهاقشأشرنا فيما سبق إىل أن تنا -)2(



 القرارات الصادرة ومآالهتا :املبحث األول .……… وسبل مواجهتها  القرارات الصادرة ومآالهتا:الفصل الثاين

-112- 

 اإلسرائيلية قد اختذت طريقا آخـر     -ورغم أن هذه املبادǛ قد عدلت، فإن العالقات العربية        
، مبعƖ أهنا تنتقص من شرعية      )1(بناء على شروط Ʀسة   " غري عربية "حبيث فرضت على العرب تسوية      

 .النظام العريب
ة حيال هذه الشروط، بدليل أن اجلامعة مل يكن هلـا            مواقف سياسي  ةولكن العرب اختذوا ثالث   

 .م جتاه القضية الفلسطينيةزرأي موحد حا
وأخريا دخلت املواجهة العربية اإلسرائيلية مرحلة جديدة تتمثل يف االنتفاضـة ألن الطريـق              

  السـالح  قـوة : السليم الذي يصل سالكوه إىل األهداف املنشودة متوقف على عاملني اثنني مهـا            
 .ح االقتصاد، ضمن بوتقة االحتاد العريبوإصال

 :انقسام الصȤ العريب داخل اجلامعةما يتعلق ب/ اǂور الثاين
 :يرجع انقسام الصف العريب داخل اجلامعة إىل عوامل عديدة، أمهها

Ǆلقد عرفت اجلامعة منافسة علـى      : زعامةالالتكتالت داخل اجلامعة، واملنافسة على       -أوال
هدهتا اجلامعة  شوهلذه املنافسة عواقب سلبية     "مصر والعراق " دول األعضاء ومها    من الزعامة بني دولتني  

مع العلم أن االجتاه املصري متأثر بفكـرة         كثريا ما حيتّد يف جملس اجلامعة،     من خالل الصراع الذي     
نما بي . سورية آنذاك  القومية املصرية اليت ال تنسجم مع فكرة القومية العربية اليت تأصلت جذورها يف            

فكان إسهامها يف فكرة القومية العربية هزيال        ا من التقدم الذي وصلت إليه مصر،      العراق مل تنل حظ   
  بني الدولتني على زعامة اجلامعةوحدǫ صراع شديد،"مصر" سباقة إىل االستقالل قبلمع أهنا كانت

 إىل حلف   زاع الذي حصل بني الدولتني سببه انضمام العراق       ـ أنّ الن  )2(ويرى بعض املؤرخني  
، وهددت بالطرد من اجلامعـة  1960-1959قاطعت اجلامعة خالل عامي   " العراق"بغداد، بدليل أن    

م اويف ع .  دولة الكويت إليها على أهنا والية من واليات العراق         م عندما حاولت ضم   1960يف شتاء   
 .م عادت العراق إىل مقاطعة اجلامعة، وتوقفت عن دفع التزاماهتا املالية1961

                                                           
، كمـا ورد يف     هـود يوهذه الشروط اخلمسة تصب يف مرمى املصاſ اإلسرائيلية، حƓ أهنم يريدون تغيري الفكر العريب حنو ال                -)1(

 للتاريخ العريب، فهذا دليل     هوديالشرط الرابع بشأن تعديل الفكر العريب عن طريق االنفتاح الثقايف يف األقطار العربية على التفسري الي               
 .العريبوأمام ذلك فإن األمر يتطلب بذل جهود عربية قومية خملصة لتقوية النظام . ية والغطرسة األمريكيةيهودقاطع على املطامع ال

 . وما بعدها90 :الغنيمي، جامعة الدول العربية، مرجع سابق، ص: نظر ا-)2(



 القرارات الصادرة ومآالهتا :املبحث األول .……… وسبل مواجهتها  القرارات الصادرة ومآالهتا:الفصل الثاين

-113- 

اك صورة أخرى للمنافسة على الزعامة، ظهرت بني األسـر احلاكمـة يف كـل مـن                 وهن
 .السعودية، األردن، العراق، وكان هلذا التنافس أثره على نشاط اجلامعة ومقرراهتا

 السعودية ومصر إىل حني، ولكن احلالة ما        تباعدا بني مث تواكب بني السعودية واألردن سبب       
 . مرة أخرى بني البلدين بسبب أحداǫ الثورة اليمنيةعإىل االتسافتئت أن تتحسن حƓ عادت اهلوة 

ومن الدول العربية من وقف موقف احملايد كلبنان، أما سورية فتحركت بني الدولتني إىل أن               
 .1961-1958 ومصر حدثت الوحدة بني سورية

إال ) نسليبيا، السودان، مراكȈ، تـو    (وما كان من الدول اليت انضمت فيما بعد إىل اجلامعة           
 ".مصر والعراق"أن تكون جبهة حمايدة بني 

بسـبب   1961-1958اجلامعة فيما بني عـامي      ونذكر أن تونس رفضت اإلسهام يف نشاط        
 .خالفاهتا مع مصر

وأن الكويت انتهجت منهج احلياد، رغم ƥاية مصر هلا من أطماع العراق، ومل تكن اجلزائر               
 .يف أكثر احلاالت منحازة إىل مصر

  ƴاذج إلطار التكفل داخل اجلامعة خالل بعض األعوام)1("ماكدونالد"ر وقد نش

 الدول اǂايدة العراȧ مصر السنة
 - األردنالسعودية، سورية، لبنان، اليمن 1946
 لبناناألردن، سورية السعودية، اليمن 1950
 لبنان، ليبيا -السعودية، األردن، اليمن، سورية 1955
تونس، لبنان، ليبيا، السعودية، األردن - السودان، مراكȈاليمن، سورية، 1960

وما إىل حد إهدار بعض القيم املتفق عليها        يومن اجلدير بالذكر أن هذا الصراع مل يكن يصل          
 .بني الدول األعضاء يف اجلامعة، السيما موقف العرب من إسرائيل

                                                           
 .79 :عن ماكدونالد، ص. 91 :الغنيمي، جامعة الدول العربية، مرجع سابق، ص -)1(
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Ǆانياǭ- على السيادة الوطنية للدول األعضاء ȗفاƩا: 
 ذ املقررات اليت تصدر عن اجلامعة     ن أشرنا إىل عامل السيادة الوطنية وأثره يف عدم تنفي         سبق أ 

  ويتجسد عن طريق التجارة والبنوك   "لبنان"تلف بني دولة وأخرى، فهو جيري يف      وهلذا املطلب صور خت   
ت فأصبح التقدم االقتصادي مقارنا للوحدة السياسية فإذا تضارب        على شكل برنامج تصنيع،    "مصر"يف

بالنسـبة للوحـدة    وهذا ما حصل     أثّر ذلك على النواحي السياسية،     املصاſ االقتصادية بني دولتني،   
للسبب و .م1961أّدى ذلك إىل االنفصال يف عام        ذ ملا هتددت املصاſ االقتصادية،    إ املصرية السورية، 
 .إىل غري ذلك سا ملقاطعة فرناالشتراك يف برنامج اجلامعة العربية "لبنان واملغرب" نفسه رفضت
تخلص اجلامعة من هذا    تمثلت السيادة عقبة أمام Ʊاح العمل العريب املشترك، ولكي          : )1(إذن

 .العامل حري بالدول األعضاء تطهري النفوȃ قبل تعديل النصوص

Ǆالثاǭ-،أهل الفكر ƙكماالنفصال القائم بƩراء عند التصويتوأهل اɇدي إىل عدم توافق اǘامل : 
هم الذين يدعون إىل حتقيق الفكر القومي القائم على ازدهار احلضـارة العربيـة              أهل الفكر   

 .اإلسالمية اليت ترتكز بقواعد ثابتة ومتينة على وحدة العمل العريب املشترك
هو ذلك الفكر الذي ظهر يف أوساط أمتنـا أواخـر           «:الفكر القومي بقوله  " الدجاين"وذكر  

زو االستعماري األوريب لوطننا، وأكد على وحدة هذا الوطن يف          العهد العثماين إثر اشتداد هجمة الغ     
 الغربية بتجزئته، وقد تبƖ هذا الفكر تيار قوي متيز عن آخـر             ةمواجهة قيام قوى اهليمنة االستعماري    

إسالمي مث ثالث ماركسي ورابع قطري وطƗ ظهرت إىل جانبه، وركز على اهلوية العربية، واالنتماء               
زت فيه مدارȃ قرنت واحدة منها بني العروبة واإلسالم، ركƗ اهلويـة، بينمـا              للوطن الكبري، وبر  

اعتمدت أخرى علمانية غربية، وشهد هذا الفكر تطـورا عـرب القـرن العشـرين دليـل علـى                   
 .)2(»…حيويته

أما أهل احلكم الذين ميثلون السلطة، وهم الغالبية العظمى الذين ميثلون أنظمة احلكم للـبالد               
ذين قلما يرجعون إىل مبدأ الشورى باالستعانة بأهل الفكر إزاء إصدار قرار أو حكم مـن                العربية، ال 

 .األحكام يف أي مسألة من املسائل
                                                           

، 1983يـل  أبر/1 :مركز دراسات الوحدة العربية، ط): الواقع والطموح (جامعة الدول العربية    : جمموعة من املؤلفني  : انظر -)1(
 . وما بعدها89 :ص

 .اجلرجاين، املصدر السابق -)2(
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             ōرج القرار ليƸ فاملؤسسة الشورية ليست هي املرجع لدى صانعي القرار، ولذلك كثريا ما Ǆنـا 
 إىل جانب السلطة التشريعية، حبيث      ولذا ينبغي أن توجد املؤسسة الشورية     . حباجة إىل إعادة نظر فيه    

وبذلك . تكون العالقة بينهما عالقة مودة ووفاق ووئام وانسجام لبلوȟ اهلدف القومي العريب املشترك            
 .تغلب الدول األعضاء على تلك األزمة، واالنفصام القائم بني أهل الفكر وأهل احلكمت

 وسياسية لتحقيق أغراض اجلامعة     ملا كان جملس اجلامعة ميلك سلطات تشريعية وإدارية       : إذن
عن طريق ما يتخذه من وسائل ذات طبيعة تشريعية، األمر الذي يقتضي الرجوع إىل أهـل احلـل                  
والعقد من املفكرين واخلرباء لصناعة قرارات ذات جدوى ومردودية على النظام العـريب، وبالتـايل               

 :ا االختالف أدى إىل ما يلي وهذ.يكون ملا يصدره جملس اجلامعة له من صفة القرار امللزم
 :عدم توافق اɇراء عند التصويت على القرارات -

عند اختاذ قرار يف جملس اجلامعة يłعرض على التصويت، والقاعدة العامة يف التصـويت هـو                
من ) 7(إمجاع الدول األعضاء على املسألة املطروحة حƓ ميكن اختاذ قرار بشأهنا، حيث تنص املادة               

ما يقرره اجمللس باإلمجاع يكون ملزما جلميع الدول املشتركة يف اجلامعة، وما            « على أن    ميثاق اجلامعة 
 .»ة يكون ملزما ملن يقبلهييقرره اجمللس باألكثر

 نّ اآلراء ال تتوافق عنـد التصـويت     ويف هذه احلالة تتساوى الدول األعضاء بالتصويت، إال أ        
دأ السيادة الوطنية، ونظرا لوجـود التكـتالت        للمرجعية الوطنية لكل عضو عند التصويت حفظا ملب       

داخل اجلامعة، وانقسام رؤساء األعضاء وعدم توحيدهم يف الرأي يصاب القرار بنوع مـن الليونـة                
 .والضعف حƓ أنه ال حيمل يف باطنه عنصر اإللزام عند التنفيذ

 مناسـبات   ريب، فإن إمجاع اجمللس بشأن اختاذ قرار معني صعب املنال، وهو ما أكدته             وال
 .)1(عديدة كانت سببا يف إصابة هذا املوضوع بالشلل حنو حتقيق أهداف اجلامعة

لتصويت ال حيـول دون     فإن امتناع دولة من الدول األعضاء عن ا        أما فيما يتعلق بالتصويت،   
مثل امتناع السعودية عن التصويت عند عرض قبول عضوية دولة اإلمارات العربية يف              صدور القرار، 

 .ةجلامعا

                                                           
والـدقاق، املنظمـات    . 276 :عرفة، املنظمات الدولية واإلقليمية، مرجع سابق، ص      :  املعرفة نانظر على سبيل االستزادة م     -)1(

 .631:ص مرجع سابق، ات الدولية،ون املنظم، الوسيȔ يف قان)حممد(أبو الوفا و.310:الدولية العاملية واإلقليمية، مرجع سابق، ص
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وكذلك الشأن عند حتفظ دولة على طلب مقدم من دولة ما لقبوهلا كعضو يف اجلامعة، فهذا                
ال حيول دون صدور القرار، مثل حتفظ السعودية على طلب مجهورية الـيمن اجلنوبيـة باكتسـاب                 

. العضوية يف اجلامعة، وحتفظ السعودية واليمن اجلنوبية على قبول سلطنة عمان يف عضوية اجلامعـة              
 .ع ذلك Ź قبول الدولتني يف اجلامعة، رغم هذه التحفظاتوم

، ذلك أنّ امليثاق ال يشترط اإلمجـاع  )1(-كما ذكرنا سابقا –ولكن هذا املبدأ طرأ عليه تطور       
 ال يطلب إال عند اختاذ التدابري الالزمة لدفع العدوان عن           -اإلمجاع-يف كل احلاالت املعروضة، ألنه      

 ).18 :املادة(ل أحد األعضاء من اجلامعةأو عند اختاذ قرار بشأن فص) 6 :املادة(إحدى دول اجلامعة 
كما أنّ امليثاق حيدد بأغلبية الثلثني عند التصويت على تعيني األمني العام، وتعـديل امليثـاق                
ويطالب باألغلبية العادية فيما يتعلق بإقرار امليزانية، وفض دورات االنعقاد، وإقرار اللوائح الداخليـة              

 .مجلس وغريهالل
ويقصد باألغلبية أغلبية الدول األعضاء يف اجلامعة، وليس أغلبية احلاضـرين، وهـذا األمـر                     

 .بالنسبة للقرارات املتعلقة بقبول األعضاء اجلدد يف اجلامعة" بطرȃ غايل" أكد عليه -األغلبية-
قرارات وقـت تعـديل     ولذا ينبغي أن حتدد القاعدة اليت يłعتمد عليها مستقبال عند صناعة ال           

أما أن يترك األمر على ما هو عليه فإنه يتمخض          . )2(امليثاق ختلصا من املطلق العام، وإىل املقيد اخلاص       
إن قاعدة اإلمجاع تفرض علـى النظـام        : مثال ذلك . عن سلبيات قد تعيق صانعي القرار عن صنعه       

 من دخول اجلامعة جماالت جديـدة أو    العريب نوعا ما قدرا كبريا من اجلمود والشكلية، كما أهنا متنع          
متارȃ نشاطات مستحدثة، إال إذا علمت أن العدد الالزم من الدول األعضاء الواجـب تـوفره يف                 
اإلمجاع له القدرة من التأثري على بقية األعضاء، نظرا إىل تعدد وتباين األولويات السياسية، والـوالء                

 مث عنـد    ل األعضاء عند اختـاذ القـرارات أوالǄ،       ، وهذا أوجد فجوة واسعة بني الدو      ألنظمة احلكم 
 Ǆفمن الضروري تعديل كل ذلك عند تعديل امليثاق، واألوىل النظر يف العوامل اليت تزيد              . تنفيذها ثانيا

 .اآليتالفرع يف كما من فعالية القرارات، 

                                                           
نظرا هلذا الوضع يف اختاذ القرارات على الشكل الذي هي عليه جعل عددا كبريا من النقاد باللوم على اجلامعة، وخاصة      -)2 (-)1(

أصـبح يف خطـر     واحلقيقة أن احلد األدƅ من العمل العريب املشترك         . يف إخفاقها بإƱاز العمل العريب املشترك من الناحية السياسية        
 السيادة، القطرية (ر هذه النقائص    فلنأخذ بعني االعتبا  . لالنقسام الداخلي من جهة، والتهجم على اجلامعة من اخلارج من جهة ثانية           

 .عند تعديل امليثاق) اإلقليمية، التكتالت
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 țالعوامل اليت تزيد يف فعالية القرارات: الرابعالفر 
 تؤدي إىل إخفاق اجلامعة بالنسبة لتنفيذ مقرراهتا، لذا فإنّ من           بعد استعراض أهم األسباب اليت    

مكمالت ذلك لتاليف هذه النقائص، النظر يف العوامل اليت تزيد يف فعالية القرار حƓ تتحقق األهداف                
 .اليت ترنو اجلامعة إىل حتقيقها

 مكمن املرض   إن دراسة األسباب والدوافع اليت تضعف القرارات هي       : ويف البدء، ميكن القول   
يف اجلسم، فإذا عرف الطبيب الداء متكن من وصف الدواء، وبتجاوز أسباب الضعف، والعمل على               

 .ختطيها ƝطȔ علمية، وبوسائل مدروسة، ميكن لصانعي القرار صناعة قرارات ناجعة
ليات اإلجيابية الداعمة للقرارات غري خافيـة علـى البـاحثني           اعزد على ذلك، فهناك من الف     

 :ني يف جمال القانون والتنظيم، حبيث تكون أسسا قوية للقرارات اهلادفة، نذكر منها ما يليملوالعا

 : االهتمام بتعديل امليثاȧ، وتطويره- األولالعامل
مع تغري النظام العاملي، من الضروري أن تكون مواد امليثاق متطورة متالئمة مع العصـر، ويف                

مة العربية، وإن كان األمر يقتضي املواءمة واالسـتجابة         الوقت نفسه أن هتتم بتطلعات وحاجات األ      
آلمال وأهداف األمة والدول العربية، فهذا يعƗ تعديل مواد امليثاق اليت حتتاج إىل تعـديل، وعلـى                 

حجر عثرة أمام حسن أداء اجلامعة لɊدوار املطلوبة منها، نذكر من ذلـك             كاألخص تلك اليت تقف     
 : يليعلى سبيل العّد ال احلصر ما

Ǆاليت أصبحت عقبة من العقبات الـيت تقـف يف وجـه             )1( مسألة التزمت السيادي   -أوال 
 .القرارات الصادرة عن جملس اجلامعة وجلاهنا

 اعتماد مبدأ اإلمجاع ورفـض قاعـدة      -سابقاإليه   ةراشمتت اإل كما  -ويقتضي مبدأ السيادة    
 جملـس   بعد تطبيق عدد من القرارات، كـان       األغلبية، ومع مرور الزمن وتقييم النتائج املتوصل إليها       

الراهنة يف ذلك الوقت، فعلـى سـبيل        للحاالت الظرفية    قرارات تفسريية    رصدياجلامعة يف كل مرة     
بأن يقتصـر   «، وهذا القرار يقتضي     1971املثال أصدر اجمللس قرارا تفسرييا لتوضيح هذه احلالة عام          

سيادة الدول األعضاء، أو باملسائل املنصـوص عليهـا   تطبيق قاعدة اإلمجاع على املسائل اليت تتعلق ب       
 .صراحة يف امليثاق

                                                           
 .هزة اجلامعة بصوت واحد ووزن واحد كان حجمها اإلقليمي يف أجاǄيعƗ مبدأ السيادة مساواة الدول األعضاء يف اجلامعة أي -)1(
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كما ارتبȔ مبدأ السيادة بناء على اقتراح سعودي، واخلاص باحترام نظم احلكم القائمـة يف               
، واعتباره حقا من حقوق تلك الدول، والتعهد بعدم القيام بأي عمل يرمي إىل تغـري                )1(دول اجلامعة 

 .)2(»نظم الدول األخرى
ـ ى نظام األمن املشترك، وحـل ال      وهلذا فإن مسألة التزمت السيادي انعكست عل       عات زاـن

 .بالطرق السلمية
ولذلك، طالبت العديد من الدول يف اجتماعات مؤمترات القمة وجملس اجلامعة، بتعديل بعض             

لعربية الـيت   بنود امليثاق لكي تتمشى مع املعطيات والظروف احلالية ويكون معربا عن تطلعات األمة ا             
 .وهذا املطلب مسألة من املسائل اليت ينبغي لفت النظر إليها.)3(تأمل يف إقامة وحدة عربية قوية ومتينة

Ǆانياǭ-   هذه املسألة مل تكن هدفا من بني أهداف امليثاق، حيث أنه مل             :ة مسألة الوحدة العربي 
إن امليثاق مل يأت انعكاسا صـادقا       بل  «يعرب عن آمال الشعوب العربية اليت تكمن يف الوحدة العربية           

           Ǌنيمآلمال الشعوب العربية يف وحدة أقوى، كما أنّ نصوصه مل تكن أ       ȃة يف وضع هذا اهلدف على رأ
 .)4(»األهداف اليت ينبغي أن متثل حجر الزاوية يف بناء اجلامعة، ويف السلطات اليت أتيحت هلا

 :)5(ء يف اجلامعة من بينهاوقد كانت الوحدة العربية مطلب عدد من الدول األعضا
م، الذي يتضمن اسـتبدال جامعـة       1951االقتراح الذي تقدمت به احلكومة السورية عام         *

 ).الدول العربية املتحدة(الدول العربية بشكل احتادي جيمع الدول العربية، يسمى 
) ل العربية احتاد الدو (املتضمن املوافقة على إنشاء      1954تراح الذي قدمته العراق عام      واالق *

 .وإعداد دستور يرمي إىل حتقيق هذه الغاية، وعرضه على اجملالس النيابية يف األقطار العربية إلقراره

فإنّ الوحدة العربية ينبغي أن تكون هدفا من أهداف اجلامعة بشكل أساسـي ملـا               : والنتيǲة
على احترام استقالل هـذه     للبالد العربية بني بعضها من الصالت الوثيقة، والروابȔ الوطيدة القائمة           

                                                           
 .وهذا يعƗ مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألي دولة من دول األعضاء -)1(
 . وما بعدها81 :، مرجع سابق، ص)وحمالواقع والط(جامعة الدول العربية : جمموعة من املؤلفني -)2(
 .292 :ليمية، مرجع سابق، صعرفة، املنظمات الدولية واإلق: ، انظراإلطالعملزيد من  -)3(
 .299 :الدقاق، املنظمات الدولية العاملية واإلقليمية، مرجع سابق، ص -)4(
 .293 :عرفة، املرجع السابق، ص -)5(
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الدول، وتوجيهها حنو مستقبل يبشر باخلري واألمن والسالم، ومن مث توفري الراحة والرفاهية لشعوب              
 .)1(هذه الوحدة العربية القوية يف مجيع أقطار األمة العربية

يق والتكامـل   ومن أجل ذلك وłجد يف اجلامعة تيار قومي توحيدي يسعى إىل مزيد من التنس             
بني البلدان العربية، وصوال إىل شكل من أشكال الوحدة، علما بأنّ مقومات الوحدة العربية موجودة               

 . على اجلامعةاǄحاǄ ملمن أجل ذلك باتت الوحدة العربية مطلب. )2(يف املاضي واحلاضر واملستقبل

       Ǆالثاǭ-    يف التصويت țاƤɋألن  راراهتا ليست مبلزمة  بأن ق وعلى األخص ما يفيد     ،مسألة قاعدة ا 
ولكن من الضروري األخذ مببدأ األغلبية ألنه يؤدي إىل التزام بعض            لقرار ال يلزم إال من وافق عليه،      ا

 .لقرار ملزما جلميع الدول األعضاءولكن احلقيقة تتطلب أن يكون ا،)3(الدول بقرارات مل توافق عليها
اجلامعة يف حتقيق أهدافها، فاسـتبداهلا بقاعـدة         ال تłسهل مهمة     -حقيقة–إن قاعدة اإلمجاع    

 ملسائل كثرية    من اجلدارة مبكان، حبيث تتمكن اجلامعة من التوصل إىل حلولą          )4(األغلبية يف التصويت  
 .كانت عالقة أمام اجلامعة

 من أهم األساليب    -هو اآلخر –أنّ أسلوب تناسب األصوات يعترب      «:وقد ذكر بعض الفقهاء   
ية للقرارات، ذلك أنه جيعل من االختصاصات والسلطات املمنوحة للدول األعضاء يف            اليت حتقق الفعال  

 .)5(»املنظمات الدولية تناسبا مع مسؤولياهتا، ومع الدور الذي تلعبه كل منها داخل املنظمة
واعترب البعض اآلخر اعتماد مبدأ األغلبية، حبيث تكون لثلثي الدول احلاضـرة املصـوتة يف               

 .وعية، أما يف املسائل اإلجرائية، فتكفي األغلبية العادية، ويكفي األخذ بقاعدة األكثريةاملسائل املوض
 وعلى أية حال فإن القاعدة املتوخاة للعمل يف احلاضر واملستقبل هي القاعدة اليت تفيد وحتقق 

 .األهداف واملصاſ العامة واخلاصة لɊمة العربية

                                                           
 .296 :الدقاق، املرجع السابق، ص -)1(
 .14  و9 ،8 :، جامعة الدول العربية، مرجع سابق، ص)فارȃ أƥد(عبد املنعم : ملزيد من اإلطالع، انظر -)2(
 .من امليثاق) 7(انظر املادة  -)3(
 .كثريا ما يكون نظام التصويت حجر عثرة أمام صدور القرارات وفعالياهتا -)4(
 .240 :، قرارات املنظمات الدولية، مرجع سابق، صديابن جدي: انظر -)5(
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Ǆالعام    -رابعا ƙوذلك بإعطائه دورا أساسيا يف عدد من األمور الـيت           ،)1( توسيع مهام األم
 هلا تأثري على قضية األمن والسـلم      تأخذ صفة الضرورة االستعجالية، وإلقاء الضوء على املسائل اليت          

 .وعند توقع ما يسبب حدوǫ أزمة سياسية بني دولتني أو أكثر من بني الدول األعضاء
ل اليت ينبغي أن يتصدى هلا بالبحـث واحلـوار          فله احلق يف لفت نظر جملس القمة إىل املسائ        

  تتعلق بالسالم واألمن العـربيني     ومعرفة وجهات نظر الدول األعضاء يف كل جمال من اجملاالت اليت          
كما أن له احلق يف دعوة جملس اجلامعة يف األمور ذات االهتمام املشترك لدول األعضـاء، وقضـايا                  

األخرى، وخاصة يف جمال السالم واألمن عند تعرضه خلطر من          األمة العربية وعالقتها بالعامل والدول      
 له، ليقوم بدور الوساطة     ساخلارج، وله احلق يف التدخل بني األطراف املتنازعة، حƓ قبل تكليف اجملل           

ـ املتوقعة كأزمة احلدود بـني اليم وبذل اجلهود للتغلب على األزمات الواقعة أو         م1981تني عـام  ني
م، وكذلك الدور الكبري الذي قام به األمني العام يف جمـال            1975 اللبنانية عام    وأزمة احلرب األهلية  

 .م1993تسوية املنازعات احلدودية بني اجلزائر واملغرب عام 
وبناء على ذلك، يقوم األمني العام للجامعة بتمثيل اجلامعة ويف حدود قرارات اجمللس، فهـو               

ترحه أو يقرره، إƴا يعرب عن آراء يعتقـد أهنـا آراء            عندما يتدخل ويبدي رأيه، فذلك يعƗ أن ما يق        
 .)2(اجلميع، وأهنا تتمشى مع أغراض اجلامعة وأهدافها

فمن الواجب أن تكون عالقاته وطيدة بالدول األعضاء، وهذا يعƗ أن مينح الثقة واملسـاندة               
 .منها ماديا وأدبيا، وهذا ما ينبغي أن يؤكد عليه امليثاق

Ǆومسألة قبول عضوية دولة يف اجلامعة، البد من بيـان          : ية يف اجلامعة   مسألة العضو  -خامسا
اللغة العربية، إال أنه ينبغي توضيح املقصود مـن هـذا           : شروط العضوية للقبول، فأول هذه الشروط     

الشرط ألنّ عددا من الدول يف العامل العريب وƽايل أفريقيا يستعملون اللغات األخرى يف معـامالهتم                
 تعترب هذه الدولة عربية أم ال؟ فما هي املقومات اليت جيب أن تتوفر يف الدولة حƓ تكون                  فهل. الرƧية

ا من أصول أو قبائل عربيـة؟ أو هـل يكفـي أن             رحدنعربية؟ هل يكفي أن يكون أصل الشعب م       
يتحدǫ الشعب باللغة العربية؟ أو هل يكفي مشاركة الدولة لغريها من الدول العربية األخـرى يف                

 لتحرر واالستقالل، أو يف جزء من أجزاء التاريخ؟قضايا ا
                                                           

 .من النظام الداخلي جمللس اجلامعة واألمانة العامة) 21 ،20: (انظر املادتني -)1(
 .93، 92 :م، ص9/1979 :ددعالجملة املستقبل العريب، : قه، الوحدة العربية بني الواقع واألملاورف) حممد(حلمي : انظر -)2(
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العروبة :وفّر شرطني الكتساب العضوية مها    ، ضرورة ت  هولكن امليثاق وّضح يف املادة األوىل من      
 :إال أنه ينبغي أن تضاف على ذلك عناصر أساسية هي دون حتديد ملفهوم العروبة، قالل،واالست

 . العريب، من أجل التواصل اجلغرايفاملوقع اجلغرايف ضمن العامل: العنصر األول
 .الشعور باالنتماء إىل األمة العربية، والقومية العربية: العنصر الثاين
 .أن تكون العربية شعورا وجدانيا لشعبها، وهي جزء من النظام العريب: العنصر الثالث
ا ينتج عنـها مـن      التزام الدولة العضو مبيثاق اجلامعة، ومبادئها، وأهدافها، وم       : العنصر الرابع 
 .مقررات وتوصيات

  عة، كما تقدمت جيبـويت بطلـب مماثـل        وقد تقدمت جزر القمر بطلب انضمام إىل اجلام       
م، قǊبـل   1977وخالل اجتماع جملس اجلامعة الذي انعقد على مستوى وزراء اخلارجية يف سـبتمرب              

العضـوية يف   طلب جيبويت، وأّجل طلب جزر القمر، وهذا ما أثار تساؤالت عن شـروط قبـول                
 .األمر الذي يǘكد على إعادة النظر يف شروȓ العضوية من ضمن تعديل مواد امليثاȧ. )1(اجلامعة

Ǆسادسا-    ȧعلى امليثا ȋولكي تكون مواد امليثاق وموضوعاته حمققة لتطلعات        : إضافة نصو
ضافة نصـوص   الدول العربية، وجماراة التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقايف هلذا العصر، يتطلب إ          

  واملؤسسات الثقافية واالجتماعيـة    غايتها املوازنة بني الدول األعضاء يف اجلامعة، واملنظمات الدولية،        
 : من ذلك،والنظم السياسية

 .نصوص ومبادǛ تتعلق باحترام حقوق اإلنسان، وحرياته -
 نصوص غايتها فتح باب االجتهادات لتكون اجلامعة منظمـة أكثـر فاعليـة، كإلزاميـة               -

 .عاتازـرات، وفرض العقوبات، وتسوية النالقرا
 .نصوص توضح الغاية من العمل العريب املشترك، وأسلوب حتقيقه -
نصوص الغاية منها أن تكون اجلامعة قادرة على التكيف مع الظروف الراهنة، والصـمود               -

 .أمام التحديات الدولية لتحقيق توازن القوى السائدة يف كل ظرف من الظروف
 .وص توضح عالقة اجلامعة باملنظمات الدولية األخرى كاألمم املتحدة وغريهانص -

                                                           
 .101 :جملة املستقبل، مرجع سابق، ص: ، معيار العروبة يف عضوية جامعة الدول العربية)حممد(اجملذوب  -)1(
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نصوص تتعلق بتوضيح موقف دول اجلامعة مع دولة إسرائيل على ضـوء املسـتجدات               -
اجلديدة اليت متت يف العشرية األخرية من القرن املاضي، ودعم الدول العربية لقضية فلسطني بكل ما                

 .واجتاهات حترريةم من معƖ دعيف عناصر ال

 : االهتمام باجمللس وتوسيع صالحياته واختصاصاته-الثاينالعامل 
               Ȕيعترب جملس اجلامعة القلب النابض هلا بالنسبة ملا يصدر عنه من قرارات وتوصيات وخطـ
وبيانات مؤداها حتقيق أهداف اجلامعة، ولكي تكون القرارات نافذة بشكل مثمر البد مـن زيـادة                

يت تكمن يف حالة جملس اجلامعة وما يتعلق به من اختصاصات، وصـالحيات، وتـدابري               فعالياهتا، وال 
وأساليب، ووضع خطȔ مستقبلية، وتقييم للعمل وتقومي له من أجل تاليف النقائص واملعوقات الـيت               

 :حتول دون حتقيق اهلدف، ونذكر من ذلك ما يلي

Ǆت الصادرة على اجمللس مؤيدة     من الضروري أن تكون القرارا     : توسعة سلطات اجمللس   -أوال
                 ȃباجلزاء، لذلك البد أن ينظر إىل اجمللس نظرة علمية وقانونية فاعلة، على ضوء تقييم علمي مـدرو
لنتائج أعمال اجمللس، ويف هذا السبيل Ʊد أنّ من أهم العوامل اليت جيب التركيز عليها لفعالية اجمللس                 

 واجتماعيا، إƴا هو يف زيادة سلطات اجمللس يف إصدار          على خمتلف األصعدة سياسيا واقتصاديا وثقافيا     
أعمال قانونية ملزمة للدول األعضاء من أجل التنفيذ الفعلي للقرارات، وتطبيقها ميدانيا حƓ تتحقق              

 .)1(طموحات الشعوب العربية وآماهلا
 يف  ويترتب على ذلك، إجياد أجهزة قادرة فعالة على أداء املهام، ومنحها السـلطة الالزمـة              

 :الشأن الذي أنشئت من أجله، ونذكر منها
 .جملس األمة العربية الذي يهتم بالتخطيȔ والتوجيه -
 قمع العدوان، ويهتم بأمور الـدفاع     زاعات، و ـجملس خاص بالشؤون السياسية لفض الن      -
 .)2(والسالم) اجلماعي واإلقليمي(واألمن 

 

                                                           
فعندها ،كومات العربية يف مجيع اجملاالت  إال إذا أيدهتا إرادة صادقة من قبل احل       ضية هادفة، تكون النتائج فعالة مر   ويف احلقيقة لن     -)1(

 . أساȃ هام يف تدعيم سلطة اجلامعةفالصدق يف القول واإلخالص يف العمل.ان بالصدق للقضية واإلخالص هلاميكن احلكم على اإلمي
 .13/04/1950 : يفوهذا اجمللس يضم جملس الدفاع املشترك، املقرر إنشاؤه -)2(
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ظهار العمل اجلماعي املشترك علـى      ، إل )1(جملس خاص بالشؤون االقتصادية واالجتماعية     -
 .أحسن وجه
جلنة خاصة مهمتها املراقبة ومتابعة عمليات التنفيذ للقرارات واللـوائح الصـادرة عـن               -

اجلامعة، والوقوف على قانونية اإلجراءات املتعلقة بإصدار القرارات، وتقييم الوسائل والطرق الـيت             
 .تقترح لعملية التنفيذ

Ǆانياǭ-  األسالي Ǵوجبها     توضيƞ ـراد        :ب املقترحة واملقرر العملłاح القرار ومـا يƱ يتوقف
ومن أجل ذلـك اهـتم      . حتقيقه على Ʊاعة األساليب وطرائق العمل عند اختاذ القرار، وعند التنفيذ          

العلماء والباحثون بالوسائل واألساليب والطرائق، على أهنا من العوامل اليت تزيد من فعالية قـرارات               
 .لجان العائدة لهاجمللس أو ال

 :ومن هذه األساليب ما يلي
عند مناقشة املسألة وحيثياهتا، ومعرفة وجهات نظر األعضاء فيها، فـإن مـن األوىل أن                -1

تكون علنية، وبروح علمية، بعيدة عن املنازعات واملهاترات، ألنّ الغاية من ذلك كله املصلحة العامة               
، وبعد ذلك نشر القرارات اليت Ź التوّصل إليهـا سـواء            لɊمة العربية عامة، والدول األعضاء خاصة     

 .بطريقة اإلمجاع أو األغلبية
من الدول  –االستفادة من رأي األغلبية اليت أّيدت القرار، يف التأثري على الدول األخرى              -2
 . اليت مل تؤّيد القرار من أجل أن تكون له فعالية إجيابية-األعضاء
 ليت صّدهتا عن السبيل معوقات ما     أو ا ت سابقة مل حتظ بالتنفيذ الفعلي،     قراراأما فيما يتعلق ب   -3         

جيه وإن اقتضى األمر تو    .امجة عن عملية التقييم للقرارات    فمن األحسن عرض األسباب واملعوقات الن     
 .فال بأȃ من أجل أن تكون النفوȃ راضية مقبلة على عملها بوفاء قرارات التأسف لعدم التنفيذ،

 التعاون بني جمالس اجلامعة وجلاهنا يف القضايا ذات االهتمام املشترك، واالستفادة            ضرورة -4
 .من اخلربة العملية اليت اكتسبها جملس من اجملالس، أو جلنة من اللجان

                                                           
 ث يقوم لعملية التخطـيȔ والدراسـات      ، حبي 1950ويضم هذا اجمللس، اجمللس االقتصادي واالجتماعي املقرر إنشاؤه عام           -)1(

 .اتدشارومراقبة تنفيذ العمليات االقتصادية، وتقييم األعمال وتوجيه اإل
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5-              Ɨومن األساليب اهلامة يف فعالية القرارات، توافق اآلراء، وذلك بتوفر االستعداد الـذه
املعنية، ونبذ اخلالفات اجلانبية اليت ال عالقة هلا بالقضية املطروحـة، ألنّ            واإلرادة الصادقة لɊطراف    

 .وجودها يشكل عائقا من العوائق
 ساليب اليت حتقق فعالية القرارات    وإىل جانب ما سبق، فإنّ تناسب األصوات من أهم األ          -6

 .ويتجلى ذلك بتناسب املستويات املنوطة باألعضاء مع سلطاهتم املمنوحة هلم
إعطاء احلرية الواسعة ألعضاء اجمللس أو اللجان عند اختاذ التدابري، ألنّ الضغȔ أو التـأثري      -7

 .على عضو من األعضاء يؤدي فيما بعد آلثار سلبية على القرار عند التنفيذ

Ǆالثاǭ-      هǭمستقبلية لكل ما يتوقع حدو Ȕاح مؤسسة ما من املؤسسات متعلق       :وضع خطƱ إن
 .ية سواء كانت للحاضر أو للمستقبلدروسة اليت تقرر من أجل القضايا املصريبالدراسات واخلطȔ امل

 : إىل أمور أساسية تتعلق هبا مثلوعند وضع اخلطȔ البد من األخذ بعني االعتبار
 .معقولية اخلطة، وموافقتها للعلم والعقل -
 .توضيحها وحتديدها، حبيث تكون بعيدة عن العمومية واإلطالق -
 .ا على التنفيذقدرة مطبقيه -
 .بيان الوسائل واألدوات الفنية والعملية عند التطبيق -

داخلية (ومن هذه اخلطȔ اليت تتطلبها مسرية اجلامعة حنو أهدافها، عقد اتفاقيات ومعاهدات             
باعتبار أنّ اجلامعة العربية منظمة إقليميـة       ) فيما بني الدول األعضاء، وخارجية مع املنظمات الدولية       

  ألمـن والسـالم يف املنطقـة العربيـة        لذي نصŉ عليه ميثاق األمم املتحدة، من أجل صيانة ا         باملعƖ ا 
         ة العربيـة، وميثـاق األمـم املتحـدة        هام يف حتقيق السالم الدويل العادل، وفقا ملبادǛ اجلامع        سواإل

 .-ولتتالءم اجلامعة مع التطورات العاملية-
ظر يف معاهدة الدفاع املشترك للعمل على تقييمها مـن           باجلامعة أن تن   ريŌحويف هذا الصدد،    

أجل تاليف العيوب ووجوه التقصري من جهة، وزيادة فعاليتها من جهة أخرى، تتجلى يف تعزيز األمن                
 .واالستقرار، وتوفري أسباب الرفاهية والعمران يف البالد العربية
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Ǆامعة    ت -رابعاǲالعربية بالسعي للخري املشـترك      ال تكتفي اجلامعة   :قييم السياسة اخلارجية لل 
 .نفسه تشارك يف القضايا العاملية    للدول األعضاء فيها، وهذا ما أقره ميثاق اجلامعة، ولكنها يف الوقت            

 :وهذا ما أقدمت عليه جامعة الدول العربية، فظهر من خالل عالقات هامة يف اجملاالت الثالثة اآلتية

 من أجل حتقيـق التنميـة       ،)1(ظمات الدولية األخرɁ  تعاوهنا مع األمم املتحدة واملن    : األول
االقتصادية واالجتماعية، وكذا لتحقيق السالم واألمن الدوليني، على أن قضايا وأمـور التنظيمـات              

بتقارير سنوية  " األمم املتحدة "الداخلية للجامعة ال عالقة لɊمم املتحدة هبا، ولذلك فإنّ اجلامعة مل متد             
 .ن جملس اجلامعة وجلاهنا من قراراتللجامعة، أو ما يصدر ع

، ظهرت سياسة احلياد اإلجيايب وعدم االحنياز، بعـد          وعدم االƲياȁ  )2(اƩياد اƶɋايب : الثاين
ى تلك السياسة، ويبدو دور اجلامعـة واضـحا هلـذه           م، فقد عزز وقوŉ   1955 سنة   "باندونغ"مؤمتر  

عدا –فقد امتنعت دول اجلامعة     ". م املتحدة األم"داخل  " كوريا"السياسة، من خالل موقفها يف أزمة       
 .فيه" األمم املتحدة" عن التصويت على املوضوع ما تورطت -العراق

بتصوير خاص االهتمام باألحداǫ    ) دول العامل الثالث  (وتوطّدت عالقة اجلامعة بدول االحنياز      
 .)3(باردةالدولية دون التقيد يف احلكم عليها بوجهة نظر أي من الدول أطراف احلرب ال

ومما ال ريب فيه أنّ سياسة احلياة اإلجيايب وعدم االحنياز، أصبحت دعامة من دعامات حفظ               
 .السلم العاملي

وظهر من نشاطات سياسة احلياد اإلجيايب وعدم االحنياز، مؤمترات القمة اإلسالمية، حيـث             
ألليم الذي هـّز وجـدان      إثر احلادǫ ا  . م1969يف سبتمرب   " الرباط"انعقد أول مؤمتر قمة يف مدينة       

م، مث املؤمتر الثـاين يف      21/8/1969يف  " حريق املسجد األقصى  "ومشاعر املسلمني يف العامل، هو      
 .م، مث توالت املؤمترات فيما بعد1974عام ) فرباير(يف شهر فيفري " الهور"

ات ، فقد حاربت اجلامعة كافة احملاوالت واملشروع      قضية فلسطƙ ومقاطعة إسرائيل   : الثالث
 بعض احملاوالت واملشروعات لكنها فشلت يف البعض        Ʊحت يف اليت تضر بقضية فلسطني، فهي وإن       

                                                           
 .101-96 :انظر الغنيمي، جامعة الدول العربية، مرجع سابق، ص -)1(
احلياد اإلجيايب هو موقف سياسي تتخذه الدولة بقصد أن تنأى بنفسها عن االشتراك يف حرب باردة بني دولتني أو بني كتلتني                     -)2(

 . املتصارعني يف حرب باردةدم احنياز الدولة ألي من اجلانبنيمتصارعتني، أو ع
 .136 :، صنفسهرجع  امل-)3(
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اآلخر، وتطورت القضية تطورات خمتلفة، وما زالت القضية حƓ اليوم، ومع كل ذلك فقد وضعت               
إلمربياليـة  اجلامعة حبسباهنا ما يهدد البالد العربية من خطر بسبب قيام إسرائيل اليت حتميها وتدعمها ا          

 :العاملية بزعامة أمريكا، وتتجسد هذه املخاطر بوجوه عديدة مثل

 .ودق ناقوȃ اخلطر يف أي وقتاخلطر العسكري الذي يهدد املنطقة على الدوام، 

باحتكارهم للمواد اخلام اليت يبيعوهنا للـبالد       اخلطر االقتصادي الذي يهدد الوطن العريب،       
 ق العربية مبحاربة منتوجـات العـرب      لسيطرة االقتصادية على السو   العربية بأرباح باهضة، ومن مث ل     

وإجياد األزمات لديهم، وإقناع الغرب بعدم متويل العرب إلضعافهم، كل ذلك لتحطـيم االقتصـاد               
 .)1(العريب، وتنبهت اجلامعة لذلك فعملت على مقاطعة إسرائيل ملا تنتجه من السلع

الفلسطينيني فحسب، وإƴا على كـل الشـعوب        ال على املهّجرين من     اخلطر االجتماعي،   
العربية، أما من بقي من الفلسطينيني يف فلسطني، فيعيشون حياة الّرعب واالستبداد وعدم احلريـة يف                
 .العمل والتنقل باإلضافة إىل معاناة أليمة بسبب الفقر والتمييز العنصري، وحماولة طمس اهلوية العربية

اȁال على حاله، بل اȁداد سوءا بسبب وسائل إعالمهم         وخطر اليهود على العرب Ƥيعا م     
ولن ننسى ما تفعله إسرائيل      .السامة وترويج املǺدرات البتزاȁ األموال وƠطيم الشǺصية العربية       

 .باملقدسات اɋسالمية ويف مقدمتها املسǲد األقصى
Ǆردود مـن   ، لتعطي أكرب م    إعطاء القرارات مزيدا من األمهية والدراسة واملناقشة       -خامسا

الفعاليات اإلجيابية يف التطبيق والتنفيذ، ويتعلق ذلك بطبيعة القرار واملوضوعات اليت يتناوهلا، ومـدى              
أمهيتها، واختيار الوقت املناسب إلصدار القرار، مثال القرار الصادر بشأن نزاع بني دولتني من دول               

 كل ما يتعلـق بشـأن فـّض         األعضاء، فهو هام وحري باملناقشة وتبادل وجهات النظر، وإصدار        
 .زاع، وإيقاف االعتداء، وإزالة العدوان، كل ذلك يف وقتهـالن

فمنذئذ يكون القرار مقبوال، وااللتزام بالتنفيذ حمققا، وحري يف هذا املضمار التذكري بعـدم              
 .عات على قدر اإلمكانازـاللجوء إىل القوة يف فّض الن

                                                           
م حملاربـة   1948م، ولكن املقاطعة تبدلت منذ عـام        1945لصادر يف ديسمرب عام     ا) 16(وذلك بقرار جملس اجلامعة رقم       -)1(

الرفاهية االقتصادية، فمنعت كافة الصفقات التجارية مع إسرائيل، فال جتارة معها كما حدثت مقاطعة على املستوى السياسي عـام                   
 السياسية، وعقدت اتفاقيات اقتصادية مـع        خرمت بعض الدول العربية هذه املقاطعة، االقتصادية       -ويا لɊسف –م، ولكن   1957

 . ناهيك عما يتم يف تونس واملغرب خاصة...إسرائيل، وعالقات دبلوماسية سياسية، كقطر وموريتانيا، ومصر واألردن
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 :العريب-يبزاț العرøإهناء مشكلة الن -الثالثالعامل 
بظروف ليست باجليدة نتيجة الصراعات املريرة علـى أمـور          ) العربية-العربية(متر العالقات   

بعيدة كل البعد عن املصلحة العربية املشتركة، واحلقيقة أنه كلما ساد الوطن العريب درجة من الوفاق                
 .واهلدوء، كلما انعكس ذلك على قوة اجلامعة وفعاليتها

 حالة مـن التمـزق   -وإىل اآلن–بية يف العشرية األخرية من القرن املاضي  وتعيȈ املنطقة العر  
 .والضعف الذي أدى إىل عجز اجلامعة عن أداء رسالتها املنوطة هبا على املستوى العريب والدويل

-لعالقات املصرية وضع اجلامعة على أثر التدهور الذي أصاب ا       ولعل أكرب دليل على ما قلناه،     
 صلت انعكاسات خطرية داخل اجلامعةحيث حاإلسرائيلية،-دة السالم املصريةعاهلعربية بعد توقيع ما

عات اليت تقع بني دول أعضاء يف اجلامعة، وحلفـظ          ازـوتعترب اجلامعة املنظمة املعنية حلل الن     
 .األمن والسالم يف املنطقة العربية، بني الدول األعضاء

أنه مل يصل إىل درجة من اخلطورة الـيت         العريب Ʊده   -زاع العريب ـوعند البحث يف دوافع الن    
 .هتدد الدولتني املتنازعتني بنذير سوء احلرب الساخنة

القـائم يف   -وشكل احلكم  ألة السيادة الوطنية،  مس فإن من بني الدوافع على الصراع،     : أجل
وكذلك، الصراع بني أهل الفكر وأهـل       .  الذي Ƹتلف عن شكل احلكم يف الدولة األخرى        -دولة

ي تبقى القوة املادية املتمثلة بوزارات الدفاع يف كل بلد املسيطرة على ما يف البلد من فكر                 السيف، ك 
ومعنويات أدبية، وإىل جانب ذلك التضارب واالختالف يف االجتاهـات العقائديـة، والـوالءات              

ىل  لكل من الشرق أو الغرب، باإلضافة إ       -قبل زوال املعسكر الشرقي   –واالنتماءات اليت كانت سابقا     
اخلالفات الفكرية اليت تتعلق بالوطنية أو القومية، ومن مث الصراع من أجل استالم القيادة يف كراسي                

 .اجلامعة العربية ومصاحلها
هوي، فقد قامت اجلامعة بـدور      السلطة أو الزعامة أو التكتل اجل     وأمام هذه الصراعات على     

ليت أخذت صورة   اخلية يف دولة عربية ا    عات اليت وقعت بني قوى متصارعة د      ازـهام من أجل حلّ الن    
واألردن م  1976-75 إىل   م1958م واحلرب األهلية اللبنانية عام      1948نيتني عام   احلرب، كأزمة اليم  

 ...م1977وفلسطني 
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وعلى أية حال، ففي أمور التنازع، وتسارع اجلامعة إىل احلل، فالسبيل األمثل للحـل يـتم                
 :حسب اخلطوات اآلتية

Ǆميدة  املساعي -أوالƩالمتصاص األزمة، وتقّبل وجهات النظر، واقتناع الطرفني بواجـب   ا ،
 .االحتاد والوئام عن طريق التفاهم واالقتناع الفكري العقلي، وصوال إىل التغلب على التنازع

Ǆانياǭ-   ةƩوالصلح سيد األحكام، على أن تكون مصاحلة دائمـة تعـود             العمل على املصا ،
 .ليه من املودة واالحترام، وتبادل املصاſبالعالقات إىل ما كانت ع

Ǆالثاǭ-    țȁومعرفة العوامل املؤدية إليه، والوقوف على احلقائق الـيت           التحقيق يف قضية التنا ،
توصلت إليها البعثات املكلفة بتقّصي احلقائق، اليت Źّ إرساهلا بقرار من اجلامعة وعندئذ البد للطرفني               

 .ما قررته اجلامعةاملتنازعني من االلتزام بتنفيذ 

Ǆكم          -رابعاƩة      كما يترتب على اجلامعة أن تقوم بدور اøعȁاألطراف املتنا ƙأو القاضي ب 
حƓ يكون التحاكم أوىل وأقوى من دور الوساطة الذي كثريا ما تلجأ إليه اجلامعة، مع العلم بـأنّ                  

ذ تلزمـه بتنفيـذ قـرارات     ، وعندئ عدور التحكيم والتقاضي تتّم فيه إدانة الطرف املتسبب يف التناز         
 .األحكام الصادرة عن جلنة املقاضاة

ومن اجلدير بالذكر أن اجلامعة يف معاجلتها لقضايا التنازع، قادرة على معاجلة اجلاين اخلارجي              
 حينما حتاول التصدي للجانب الداخلي أو احمللي، ويف مجيـع           -غالبا-زاع، بينما كانت تفشل     ـللن

ظل يف مقدمة العوامل اليت هتيء املناǷ الالزم للوصول إىل التسوية، من غري             ياحلاالت فإن دور اجلامعة     
 .)1(اللجوء إىل التدابري العسكرية

ـ            وأخريا،    )2(زاعاتـإذا أرادت اجلامعة إشاعة جو عريب متّحد، خال من الصـراعات والن
 .عةفعليها مبزيد من االهتمام لتوفري املؤسسات اآلتية إىل جانب جمالس وجلان اجلام

ترجع إليها اللجان واجملالس فيما ختتص به من        العمل على وجود قيادة عربية مركزية،        -1
 : اليت تقوم مبهمتني اثنتني) السلطة التنفيذية(خصائص وسلطات، حبيث تتوىل دور القيادة 

                                                           
لسنة الرابعة،  جملة املستقبل العريب، ا   : ، جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات العربية احمللية        )أƥد(الرشيدي  : انظر -)1(
 .93، 92 :م، ص1981أكتوبر /32 :ددعال
 .، كي تقوم اجلامعة بنشاط فعالنيالعربيوعندئذ تسعى لتوفري جو من اإلمجاع والوئام  -)2(
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 تنفيذباملراقبة على تنفيذ القرارت بشكل فعال من كل دولة يطلب منها            تنفيذية،:املهمة األوىل        
 .جلزاءات القانونية عند املخالفة،حبيث تكون أوامرها ملزمة التنفيذوقد تلجأ إىل اغرض من األغراض،

حبيث تصدر من التوجيهات والوصايا والتوصيات ما فيه اخلري         توجيهية مدعمة،   : املهمة الثانية        
 كما أهنا تعطـي الـدعم       واملصلحة العامة للجامعة، من وراء ما يصدر من قرارات وأحكام ملزمة،          

 .املعنوي واألديب لكل التحركات اجلامعية

م على مشروع إنشاء    1950حيث وافق جملس اجلامعة عام      : )1(إنشاء Ʈكمة عدل عربية    -2
ب املستقبل األحسن قـد     قهذه احملكمة، ولكن هذا املشروع الذي يعد أمل اجلماهري العربية اليت تتر           

 . بعدطال انتظارها له، ومل ير النور
 :)2(وهلذه احملكمة نوعان من االختصاص

ويتمثـل يف سـلطة      قضائي يقتصر على الدول األعضاء يف اجلامعة،         :االختصاȋ األول 
عات القانونية اخلاصة بتفسري معاهدة، أو التزام دويل، أو أية مسألة من مسائل             ازـاحملكمة يف حل الن   
 الدعوى، وجيوز الطعن فيه عنـد تـوفر أسـباب           كون احلكم إلزاميا هنائيا لطريف    يالقانون الدويل، و  

 .خاصة، حبيث تعيد احملكمة إعادة النظر يف القضية

سائل القانونيـة   ويتمثل يف النظر يف امل     إفتائي يقتصر على ƭلس اجلامعة،       :االختصاȋ الثاين 
دعوى  بشرط أن ال يكون موضوع الفتوى حمل نظر احملكمة يف            -اجمللس–اليت تثور أمام إحدى جلانه      

 .مرفوعة أمامها
 مال قانونيا وتوجيهها حنو الصحيحوجود هذه اهليئة القضائية ضروري ملطابقة األعويف مجيع احلاالت،

مهمته العمل على احملافظة على السالم واألمن بني الدول العربيـة           تشكيل جيȈ عريب     -3
من امليثاق يبدو أنّ ما جاء      ) 6 ،5(عامة، واألطراف املتصارعة خاصة، وبالنظر إىل ما تضمنته املادتان          

فيهما من حاالت لفض نزاع أو رد اعتداء حباجة ماسة إىل وجود جيȈ يؤيد القرارات الصادرة عن                 
 .اجمللس أو جلانه

                                                           
 .من امليثاق) 19(، انظر املادة اآليتاملبحث سنتكلم بالتفصيل عن حمكمة العدل العربية يف  -)1(
 . وما بعدها643 :، الوسيȔ يف قانون املنظمات الدولية، مرجع سابق، ص)حممد(الوفا أبو : ، انظراإلطالعملزيد من  -)2(
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تؤكد الـدول   «من معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي اليت        ) 1(وبالنظر إىل املادة    
عات الدولية  ازـنسالم واستقرارها عزمها على فض مجيع ال      املتعاقدة حرصا منها على دوام األمن وال      

 .»بالطرق السمية سواء يف عالقاهتا املتبادلة فيما بينها أو يف عالقاهتا مع الدول األخرى

ما العمل إذا مل ترضخ الدولة املعتدية إىل االستجابة للحكم بالطرق السلمية؟ ألـيس              : ولكن
ه؟ مث هل يعقل دوام األمن والسالم واالستقرار يف الوطن العريب           احلكم أو القرار حباجة إىل قوة تساند      

 ! من غري وجود جيȈ أعّد هلذا الغرض خاصة؟-يف هذا الزمان خاصة-
تعتـرب الـدول    «من املعاهدة اآلنفة الذكر، وخاصة يف مضـموهناÜ         ) 2(ومن النظر يف املادة     

و على قواهتا، اعتداء عليها مجيعا، ولذلك       املتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها أ           
 عن كياهنا، تلتزم بأن تبادل إىل معونة الدولة أو          -الفردي واجلماعي –فإهنا عمال حبق الدفاع الشرعي      

الدول املعتدى عليها وبأن تتخذ على الفور، منفردة وجمتمعة مجيع التدابري، وتستخدم مجيع ما لديها               
 .»…لقوة املسلحة لرد االعتداء، وإلعادة األمن والسالم إىل نصاهبامن وسائل مبا يف ذلك استخدام ا

فإن رد االعتداء عن الدولة املعتدى عليها، وتقدمي املعونة هلا، واختاذ التدابري الالزمة مع              : أجل
ولكن . االستعانة بالقوة العسكرية سيكون حسب هذا النص من الدولة املعتدى عليها، أو اليت تعينها             

في أبدا، وعند ذلك يتطلب احلال وجود جيȈ قوي معّبأ وعلى أهبة االستعداد للتـدخل               هذا ال يك  
ولن يكون ذلـك إال بإنشـاء       . السريع من غري انتظار هتيئة الدولة املعتدى عليها نفسها لرد االعتداء          

نفيذ جيȈ عريب مّتحد، أشبه ما يكون بقوات الطوارǛ الدولية، وعندئذ تستطيع اجلامعة إلزام الغري بت              
 .مقرراهتا

 . اآليتطلبوبعد ذلك لننظر يف جمموعة من القرارات واحلاالت اليت وصلت إليها يف امل
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 العربية -تدخل اجلامعة يف فȐ النøزاعات العربية: ب الثاينطلامل
 وموقفها من االعتداءات اخلارجية

مية الشعور  تنللجامعة فضل كبري على العرب من وجهات متعددة، فقد أخذت دورا جمديا يف              
البلدان اليت كانت حتت نـري      بوجود األمة العربية، من خالل تطور الكفاح الوطƗ العريب، واستقالل           

وجاء ميثاقها معـربا عـن أمـاين        . االستعمار، وبعدها حاولت لتأخذ دورا جمديا لقيام وحدة عربية        
 -ولɊسـف –ولكن  . شتركوطموحات األمة العربية يف الوحدة والتنمية والتعاون العريب اجلماعي امل         

 . ووقفت يف وجهها عراقيل لتحّد من طموحها، وتبعدها عن أهدافها،واجهتها قيود
التعـاون  :"ولقد جتلت أهداف اجلامعة بأسس ثابتة، وقواعد متينة لالنطـالق حنـو حتقيـق             

 .بية والنظر يف املصاſ العامة لكل الدول العر-والتعاون العريب -والسلم واألمن  -واالستقالل 

فإنّ اجلامعة يف سعيها إلظهار هذه األهداف من حيز الوثائق والتدوين إىل صعيد الواقع              : أجل
واحلياة العملية، فإهنا ضمري الرأي العام للبلدان العربية سواء منها األعضاء يف اجلامعة العربية، أو اليت                

. )1(لتحرر واالستقالل كانت حتت االستعمار، فنظرت يف شؤوهنا وعملت على مساعدهتا من أجل ا           
 .وهذا ما يقرره أعضاء جملس اجلامعة وجلاهنا بقرارات هادفة

كن القرارات الصادرة، وإن هي عربت نظريا أو عمليا عن هـذه األهـداف، إال أهنـا مل          لو
أهداف اجلامعـة يف البـدء كانـت        «. تنعكس على التصرف اليومي، حيث مل تؤّد نتائجها املتوقعة        

معتدلة، ولو انعكست هذه التطلعات واملبادǛ على التصـرف اليـومي لكـان             معقولة، وعاقلة، و  
  ǫا ريب –سيحدƴاجلامعة بدأت ميدانا    . عمل أجدى، ولكانت هلا كلمة مسموعة أكثر بكثري        -دو

 عاديات الزمن، ورغم قساوة الظروف    ملباريات خطابية، وأخشى أن تكون مل تزل حƓ اليوم، رغم           
داǫ جسام، مل تزل حƓ اليوم منربا يتبارى فيه اخلطباء، ويف اعتقادي أن             ورغم ما مّر بالعرب من أح     

اجلامعة بقدر ما أعطت للعامل العريب حمجا، وأبرزت اسم العرب يف خمتلف أقطار الدنيا، بقدر ما أضر                 
 ة أن ـا حƓ هذه الساعـفيها التهور الكالمي الذي ال طائل حتته، وال فائدة منه، وليس يف مقدورن

                                                           
وقد ورد يف ملحق امليثاق اخلاص بالتعاون مع البالد غري املشتركة يف اجلامعة العربية أن على اجمللس أن يراعي أمـاين هـذه                        -)1(

 أبعد مدى مستطاع، كما Ƨحت اجلامعة لكل بلد غري مسـتقل             وأن يذهب يف التعاون معها إىل      ...البالد، وأن يعمل على حتقيقها    
 .232 :، مرجع سابق، ص)حممد(بن جديدي :  انظراإلطالعلɌسهام يف أعمال جلاهنا من دون جملس اجلامعة، ملزيد من 
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 .)1(»ب العامل بأسرهحنار
ومع كل القيود والعراقيل واملعوقات، فإنّ اجلامعة لعبت دورا دبلوماسيا عظيما مـن خـالل         
اجتماعات القمة اليت خلّفت مناخا صاحلا للتفاهم بني امللوك والرؤساء العرب من جهة، ومقـدرهتم               

ان إبان حرهبا األهلية، أثناء     على تسوية نزاعات عديدة قائمة على املستوى الداخلي لبلدة واحدة كلبن          
م، وهبذا االجتماع Źّ وضع التشكيل النهائي لقوات الردع         1976اجتماع القمة العريب يف أكتوبر عام       

 .العربية يف لبنان
العربية، وما واجه العديـد مـن       -ةعات والصراعات العربي  ازـنورغم حدوǫ العديد من ال    

 البارز يف عملية التسوية، حيث Ʊحـت يف بعضـها           ري االستعمار، كان للجامعة الدور    نالدول من   
وأخفقت يف البعض اآلخر، باإلضافة إىل املعونات املادية واملعنوية والدبلوماسية اليت قدمتها للـدول              

 .اليت كانت جتاهد من أجل االستقالل والتحرر
 إال أننا   ويف الفصل السابق حتدثنا عن املعوقات اليت تقف حائال دون حتقيق أهداف القرارات،            

نضيف إىل ما سبق بعض العوامل اليت ال Ƹفى أثرها على تعويق القرارات عن أهدافها، نذكر مـن                  
 :ذلك ما يلي

إنّ املسؤول عن   «:)2("منري الصلح "يقول  مسǘولية اƩكومات اليت تسري البلدان العربية،        -1
معة العربية، فاجلامعة العربية أقـل      اجلامعة العربية هو احلكومات العربية، األنظمة العربية، وليست اجلا        

 ال متثل إال حمصل     -يف الواقع –العرب مسؤولية عن األخطاء اليت تقع يف األقطار العربية، فهذه اجلامعة            
ما تريده األنظمة العربية املختلفة، والنقد للجامعة العربية موجة من زاوية أن اجلامعة العربية قائمـة                

وهذا من طبيعة األمور، من طبيعة التضامن الذي تأخذ         " ري أضعفكم سريوا س " على مبدأ،    -بطبيعتها–
 إىل املبالغة يف التقيـد هبـذه        -عادة–به اجلامعة، ولكن البريوقراطية، وعقلية حتكم اإلدارات مالت         

 .»القاعدة، وجعلها ال توصية فقȔ، بل من مبادǛ تسيري أمور اجلامعة
نت السبب يف تعطيل القرارات إىل جانـب        زد على ما سبق، فإنّ وجود تناقضات عربية كا        

 -العصـرنة –ن يف مستوى احلدǫ العصـري       كالتوجهات والرؤى السياسية لعدد من األطراف مل ت       
 امل ـولرمبا كما بينا سابقا ما للميثاق واجمللس وبعض اللجان من دور يف التعويق ألهنا مل تتطور يف الع

                                                           
 .83 : ص.ية وجامعة الدول العرب.ندوة شؤون عربية. لبنان. 1981أكتوبر /8 :ددعال .، شؤون عربية)جوزيف (طرأبو خا -)1(
 .85 : ص.السابق، املرجع )منري(الصلح  -)2(
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 .دالعريب لتكون يف مستوى النظام العاملي اجلدي

2-      țراخي الذي يبدو على أعضاء اجمللس     الت : تراخي أعضاء اجمللس وتأخرهم عن االجتما 
 :حيث يتأخرون لعقد االجتماع، فعلى سبيل املثال

 بينما  - إال بعد ثالثة أيام    1961العراقية عام   -مل جيتمع جملس اجلامعة بشأن األزمة الكويتية       -
 .هساعة من إبالغ Ź24 اجتماع جملس األمن بعد 

زاع بني اجلمهورية العربية املتحدة، ولبنان احتاج جملس اجلامعة إىل عشرة أيام            ـوبسبب الن  -
 .كي متكن من االجتماع

، مل جيتمع جملس اجلامعة إال بعد مضـي         1976-75ويف حالة احلرب األهلية اللبنانية عام        -
)6 (ǫشهور تقريبا من بداية األحدا. 

ات مشتركة بني الدول األعضاء، بدليل أنه مل يصدر موقـف           ومردŊ ذلك إىل عدم إجياد سياس     
عريب موحد إال نادرا، أما السياسات اخلارجية للدول األعضاء فهي متفرقة، وهلـذا بـدت مأسـاة                 
اجلامعة يف ضعفها الظاهر حلماية العرب، أو تصفية مصاحلهم، وتنقية عالقاهتم، مما أدى إىل وقـوع                

ا الكثري من الـدول العربيـة مـن جـراء     هلت تعرضارجية اليت تلك التحديات اخلبسبب عات،  انز
أو بسȔ النفوذ املادي والفكري، كغزو خارجي، مث ما حدǫ يف الصف الداخلي             االستعمار عليها،   

من املنازعات الواقعة داخل اجلامعة وخارجها، لنشري بعد ذلك إىل حمطات جتلى فيها نشاط اجلامعـة                
 :لفروع الثالثة اآلتيةبالفالح أو اإلخفاق وذلك يف ا

 .موقف اجلامعة من االعتداءات اخلارجية: الفرع األول
 .العربية-العربيةزاعات ـتدخل اجلامعة لفّض الن: الفرع الثاين
 .حمطات تظهر نشاط اجلامعة يف حل مشكالهتا: الفرع الثالث
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 موقȤ اجلامعة من االعتداءات اخلارجية: الفرț األول
 األيدي جتاه الوجود األجنƑ يف الـبالد العربيـة، ومل تغفـل عـن               مل تقف اجلامعة مكتوفة   

من امليثاق تنص على الوقـوف إىل جانـب الدولـة           ) 6(االعتداءات االستعمارية عليها، ألنّ املادة      
 :املعتدى عليها، وسنذكر بإجياز جوانب من نشاط اجلامعة اليت تتعلق هبذا املوضوع

Ǆفى علينا ذلك الظلم والعدوان الذي يشـنه          :بنان الوجود الفرنسي يف سورية ول     -أوالƸ ال 
 .م على مدينة دمشق29/05/1945الفرنسيون على سورية ولبنان، كاالعتداء الذي حدǫ يف 

 :م واختذ عدة قرارات منها04/06/1945من أجل ذلك اجتمع جملس اجلامعة يف 
1- łتƍيف أي نزاع، باعتبار أنّ الط" سورية ولبنان"ل اجلامعة مثÜرفني عضو يف اجلامعة 
2- łتōكامل مسؤولياهتا على االعتداءات اليت تسلطها عل البلدين" فرنسا"ل اجلامعة حم. 

Ǆانياǭ-     يطانية املوجودة يف مصرƎعـام  ) نيسان( قرر جملس اجلامعة يف شهر أبريل        : القوات ال
 .م تأييد مصر يف مطالبها اخلاصة باجلالء1946

Ǆالثاǭ- االستعمار ƃيطاɋاالستعمارية الرامية إىل تق   : لليبيا  ا Ȕليبيـا "يم سواخلط "  ǫإىل ثـال
 :فكان موقف اجلامعة كاآليت) سطرابل:  إيطالية،فزان : فرنسية،برقة: بريطانية(إدارات 

م من وزراء خارجية الدول الكربى، االشـتراك يف         1945مطالبة جملس اجلامعة يف جوان       -1
 شعبها، وأوصى اجمللس األمـني العـام باختـاذ          يالستطالع رأ " بيالي"اللجنة اليت تقرر إرساهلا إىل      

 .اإلجراءات الشخصية إذا مل توافق الدول الكربى على اشتراك اجلامعة يف اللجنة
م قّدم األمني العام إىل مؤمتر وزراء خارجية الدول الكـربى مـذكرة             1945يف سبتمرب    -2

 وأن تكون حرة يف إدارة شؤوهنا، وأن تصبح عضوا          مفادها رغبة الشعب الليƑ يف بقاء بالده موحدة،       
 .يف جامعة الدول العربية

أبريل، قرر جملس اجلامعة إرسال مذكرة إىل الدول اليت ستشارك يف مؤمتر الصلح              18يف   -3
مع إيطاليا، تتضمن حق الشعب الليƑ يف تقرير مصريه عن طريق االستفتاء احلـر، حتـت إشـراف                  

 . املتحدةاجلامعة العربية واألمم
 .دوائر) 3(م سارعت اجلامعة إىل إحباط مؤامرة تقسيم ليبيا إىل 1949يف أبريل  -4
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Ǆـ        حينما عرض  :"تونس"بالنسبة إىل    -رابعا ر نـوفمرب   هت قضيتها على األمم املتحدة يف ش
يعلن فيها تأييد اجلامعة    " باي تونس "م أوصى جملس اجلامعة، األمني العام، أن يرسل برقية إىل           1951

  يف األمم املتحدة، والدفاع عنـها      للشعب التونسي، وأوصى وفود البلدان العربية تيسري مهمة تونس        
 .آسيوية للوقوف مع تونس يف قضيتها العادلة-فرووالسعي لدى الدول اآل

Ǆرب  -خامساȢيف جلـان اجلامعـة ويف         1946 قرر اجمللس يف أبريل      : قضايا امل Ȉم متثيل مراك
 ساعدهتا يف اإلفراج عن املعـتقلني     ة واالستقالل، وم  يرب يف احلر  غه ملطلب امل  جلسة تالية، أعلن تأييد   

من األسر خالل مرور السفينة اليت كانت تقلـه         " عبد الكرمي اخلطايب  "وقد Ʊح األمني العام يف حترير       
 .يف قناة السويس

   ȃجلمع كلمة الزعماء املغاربة يف مي           1951ويف مار Ȉثـاق  م أرسلت اجلامعة وفدا إىل مراك
 .م1951أبريل  19وطŹ ،Ɨ التوقيع عليه من اجلميع يف 

اجلامعة البلدان العربية، أن تقـدم مـذكرة إىل احلكومـة           س  ، طالب جمل  1951ويف أكتوبر   
الفرنسية تطالب فيها بتسوية األمر يف املغرب، وطلب اجمللس من بعض الدول التوسȔ لدى فرنسـا                

 .حلل املسألة املغربية حال عادال

Ǆنة اجلزائر  -سادساƮ :          ماي من عام    08 مل تتوقف االعتداءات الفرنسية عن اجلزائر يوما، ويف
م وقع اعتداء أليم على عدد من واليات الوطن، عندها حبث األمني العام للجامعة مع الـوزير                 1945

 .املفوض للواليات املتحدة يف القاهرة هذا االعتداء، وطلب منه تدخل بالده لدى فرنسا
 .، طالب جملس اجلامعة بطرح قضية اجلزائر أمام اللجنة الثالثة لɊمم املتحدة1952يل ويف أبر

م، حيث نشبت الثورة اجلزائرية، أصدرت اجلامعة بيانا مطوال أشادت          1954ويف أول نوفمرب    
 .فيه بالثورة، وناشدت العامل مساندهتا

ئريني، انعقد جملس اجلامعة    م، ملا اختطفت فرنسا Ʀسة من القادة اجلزا       1956أكتوبر   22ويف  
 السكرتري العام لɊمـم املتحـدة     : "يف اجتماع طارǛ يف اليوم التايل، وقرر إرسال برقيات لكل من          

 ظة على حياة املختطفني اجملاهدين    الختاذ تدابري عاجلة من أجل احملاف     " سلطان مراكȈ، ورئيس تونس   
 .واإلسراع بإطالق سراحهم
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اجلامعة وزراء خارجية الدول األعضـاء أن يقومـوا         م أوصى جملس    1957مارȃ   30ويف  
قبل انعقاد دورة اجلمعيـة     ) أمريكا الالتينية، الدول االسكندنافية، وغريها    (بزيارات للدول األجنبية    

 .العامة لɊمم املتحدة، والغاية من ذلك تعريف هذه الدول بعدالة القضية اجلزائرية
 اجلزائرية املؤقتة، عندها بادرت األمانـة العامـة         م أǊعلن قيام احلكومة   1958ويف سبتمرب عام    

 .للجامعة مبناشدة الدول األعضاء لالعتراف هبا، ويف العام املوايل Ź قبوهلا يف اجلامعة
ـ          1958ويف أكتوبر عام      12 :م قرر جملس اجلامعة وضع ميزانية سنوية ملعونة اجلزائر قدرت ب

 .إسترليƗمليون جنيه 
م أصدرت اللجنة السياسية للجامعة عدة قرارات ملسـاندة الثـورة           1961) شباط(فيفري   04ويف  

 عالقاهتا مøع فرنسøا إذا اسøتمرت يف          دعوة البالد العربية ɋعادة النظر يف      - :اجلزائرية أمهها 
 .االعتداء على الشعب األّيب

رب وقت ưكøن    تقدƇ املزيد من املعونات املادية واملالية إىل اƩكومة اجلزائرية، وإمدادها يف أق            -
 .بالعتاد اƩريب واألسلحة

 .دعوة إىل الدول العربية لتسمƞ Ǵواطنيها بالتطوț يف اجليȈ اجلزائري، وتيسر Ƭم النقل -
دعوة الدولة اليت توجد فيها قواعد عسكرية أجنبية، أن Ơول دون استǺدام هøذه القواعøد                 -

 .لتزويد العمليات اƩربية الفرنسية يف اجلزائر
سياسيا واقتصاديا  ( اƩملة على الدول واملنظمات السياسية والعسكرية اليت تǘيد فرنسا           تشديد -

 .ضد اجلزائر) وعسكريا
 :م، أبلغ مندوب اجلزائر يف اجلامعة األمانة العامة بـ1962جوان  16ويف 

 احتمال قيام منظمة إرهابية فرنسية باقتطاع جزء من اجلزائر -
 ".إيفيان"ون إمتام االستقالل الذي نصت عليه اتفاقية  للحيلولة دفتفجري أعمال عن -

إن أي اعتداء   «: وقرر ما يلي   - يومني من اإلبالȟ   بعد–من أجل ذلك، اجتمع جملس اجلامعة       
         ăاعتداء Ǝعلى استقالل اجلزائر، أو سالمة أراضيها أو وحدهتا، يعت Ǆإىل الدول العربية كلها،      موجها 

 »اهتا ملقاومتهوينبȢي أن تقوم ببذل Ƥيع إمكاني
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م، قرر جملس اجلامعة تأييد اليمن يف موقفها        1946جوان   11 ففي   : قضية اليمنيتƙ  -اǄبعسا
 .ضد احلكومة الربيطانية

م أعلن جملس اجلامعة استنكاره ألعمال العدوان الربيطـاين         1954) كانون الثاين (ويف جانفي   
 . يف اليمنضد املناضلني يف جنوب اليمن، وأرسل بعثة لتقّصي احلقائق

 ȃم، قرر اجمللس إثارة القضية اليمنية يف مؤمتر باندونغ1955ويف مار. 
م، ناشد اجمللس وفود الدول العربية لدى األمم املتحدة شرح القضية اليمنية            1958ويف سبتمرب   

 .يف مجيع األوساط واملناسبات
على توحيد فصائل   م تابعت اجلامعة دورها إزاء العدوان الربيطاين، وعملت         1966ومنذ عام   

 .القوى الوطنية املناضلة يف جنوب اليمن

 Üيǘخذ على هذا النشاȓ الذي قامت به اجلامعة: ولكن
 .غياب األجهزة العسكرية اليت أنشأهتا معاهدة الدفاț املشترك) 1(
 .تركها لكل بلد أن يقدم املعونة املادية واملالية بنفسه) 2(
 تقدƇ متطوعƙ ومل تطلب تقدƇ فرȧ عسكرية من اجليوȇ          القرارات طلبت من الدول العربية    ) 3(

 .النظامية يف الدول العربية
 العربية-زاعات العربيةøتدخل اجلامعة لفȐ الن: الفرț الثاين

اجتمـع  «: ندري أتبقى على حد قول القائل      العربية كانت ومازالت، وال   -الصراعات العربية 
ن والنظام العاملي اجلديد سيوحدهم ويكون وما عـانوه         أم أنّ الزمن واحمل   . »العرب وقرروا أال يتفقوا   

 .من بالء عامال على وحدة الصف العريب
العربية، مل تأل جهدا يف القيام مبسـؤولياهتا حلسـم          -واجلامعة العربية إزاء املنازعات العربية    

 مل تفلح فيـه      ما توصلت فيه إىل فالح، ومنها      -املنازعات–الصراع، وإعادة املياه إىل جماريها، فمنها       
 العربية إىل  -عات العربيةازـرغم تدخلها، ومنها مل تتدخل فيه، ونتيجة لذلك قسم بعض الفقهاء الن
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 :)1(أربعة أقسام، وهي

عات حصلت بـني    ازوهي ن  :عات مل تتدخل اجلامعة يف عملية تسويتها      ا نز -القسم األول 
 :ها على سبيل املثالالدول العربية، ولكن اجلامعة مل تتدخل فيها أبدا، نذكر من

 األسباب والنتائج السنة زاøțمكان الن
  العراقي باألنابيبȔفنتوزيع مكاسب ال 1956  العراق–لبنان 

ب اجتياح دوريات من اجليȈ السوري إىل لبنانبفقد س 1949  لبنان–سورية 
 ديالسعو -ت تسويته عن طريق التحكيم املصريمت 1970 املقاومة الفلسطينية–األردن 

عـات  اوهـي نز  :عات تدخلت اجلامعة بشأهنا، دون Ʊاح يف التسøوية        ازن -القسم الثاين 
 :حصلت بني دول عربية، تدخلت اجلامعة لتسويتها من غري Ʊاح نذكر منها

 األسباب والنتائج السنة زاøțمكان الن
 1984 األزمة اليمنية

 1979 اجلزائر/ املغرب
 1979 بريطانيا/ العرب 

 مل تظهر نتائج لتدخالت اجلامعة

عات ثارت بني   اوهي نز  :عات تدخلت اجلامعة لتسويتها بنǲاح Ʈدود     ا نز -القسم الثالث 
 :نذكر على سبيل املثال مل حتقق نتائج مرضية،ولكنهاتدخلت اجلامعة بشأن تسويتها، دول عربية،

 السنة زاøțموقع الن
 1950 زاع بشأن الضفة الغربيةـالن

 1962 – 1961 اجلمهورية العربية املتحدة/ لبنان واألردن

 )2(1963أكتوبر  اجلزائر/ اململكة املغربية 

                                                           
مركـز دراسـات    :  جامعة الدول العربية   ،)فارȃ أƥد(وعبد املنعم   . 238،  237 :ي، مرجع سابق، ص   دبن جدي ا: انظر -)1(

 .80 : ص.م1986ماي / 1 : ط.الوحدة العربية
 Ź التقـاء رئيسـي      1964من عـام    ) يناير، كانون الثاين  (جانفي  يف مؤمتر القمة العريب األول املنعقد يف القاهرة، يف شهر            -)2(

البلدين، مما أدى إىل إبرام اتفاق بني الطرفني لوقف القتال، وإن كانت هذه التسوية من غري مبادرة اجلامعة، إال أنّ سـببها انعقـاد                        
 .مؤمتر القمة الذي دعت اجلامعة إىل انعقاده
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عات كان للجامعـة    انزوهي   :عات أسهمت اجلامعة بفعالية يف تسويتها     ا نز -القسم الرابع 
 :فيها دور حاسم يف التسوية، أو يف احلد من تصعيدها، نذكر منها

 السنة زاøțموقع الن
 )1(1961جويلية  العراق/ الكويت 

 وما بعدها 1963يف عام  احلرب األهلية اليمنية
 1972 اليمن الدميقراطية /اليمن العربية 

 1975 احلرب األهلية اللبنانية
 1977 ليبيا/ مصر 

 Ʈطات تظهر نشاȓ اجلامعة Ɵاه الكثري من املشكالت: الفرț الثالث
 :علق هبذا املوضوع وهيذكر بعض احملطات اليت تتن ومن اجلدير بالذكر أن

Ǆفقد سـبق أن قامـت       من  مل تكن حرب اخلليج الثانية       : حرب اخلليج الثانية   -أوال ،ȟفرا
العراق بتهديد الكويت لضمها إليها، وما كان من العرب يف وقفتهم يف هذه احملنة إال لقيامه علـى                  

 -ولـو –ذل أي جهد يذكر     أرضية سابقة، أما اجلامعة فقد وقفت أمام األزمة موقف املتفرج، ومل تب           
للحّد من األزمة، أو احتوائها قبل أن تستفحل وتصل إىل ما وصلت إليه، ولكنها تركـت األمـور                  
جتري يف أعّنتها حƓ تفاقمت، فحدǫ االجتياح، واستنجدت الكويت والسعودية مبجموعة من دول             

 . قوات دولية أفرغت آالت الدمار يف العراقدخلالغرب، مما أدى إىل ت
 .ت ضغȔ جمموعة من الدول العربية حتركت اجلامعة من غري أن تصل إىل أي حل يłذكروحت

Ǆانياǭ-   العام ƙـ       قام األمني العام للجامعة بدور     : دور األم  عاتازـ هام يف تسوية عدد من الن
 :رغم القيود اليت يفرضها امليثاق، نذكر من ذلك

 .ألة احلدود فيما بينهمام لتسوية مس1958يف الوساطة بني مصر والسودان عام  -
 .م وتكوين قوات أمن عربية نزلت يف الكويت1961يف األزمة العراقية الكويتية عام  -
 . بعد االنفصالةم لتبادل القوات العسكرية الوطني1961ويف االتفاق املربم بني مصر وسورية عام  -

                                                           
 فأصدرت اجلامعة قرارا يتضمن وجوب سحب القوات الربيطانية من العراق، علـى أن              السبب هتديد العراق بضم الكويت،     -)1(

 . استخدام القوة ضد الكويت، وعلى الدول العربية أن تقدم مساعدهتا من أجل حترير الكويتمتلتزم العراق بعد
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 .م1972ويف احلرب بني شطري اليمن عام  -
 .م1975انية عام ويف احلرب األهلية اللبن -

      Ǆالثاǭ- ا يف تسوية الن       :اجتماعات القمةƧزاعات،ـلعبت اجتماعات القمة دورا حا  Ƿوذلك باملنا
هلذا ازعة،مع أنّ االجتماع مل ينعقد،    األخوي العريب الذي أوجد تفامها بني رؤساء بلدان األطراف املتن         

لقاء ( م،1964حدǫ يف مؤمتر القمة األول    كما   .زاع بني الرئيسني املتنازعني   ـاملوضوع من تسوية الن   
فالوظيفة  ).ريب لتسوية األزمة بني البلدين    مغ جزائري،( ولقاء ) األزمة اليمنية  سعودي لتسوية  مصري،

 .زاع واملصاحلةـتكون سببا يف فض الن معة وهي اتصال القيادات العربية،اليت تقوم هبا اجلا
كما يف مؤمتر القمة العريب   لقمة لفض نزاع وتسوية أزمة،    وقد هتدف اجلامعة من وراء انعقاد مؤمترات ا       

 .م لتسوية األزمة اللبنانية اليت أسفر عنها تشكيل قوات الردع العربية1976املنعقد يف أكتوبر عام 

Ǆرابعا-Ǆد طريقاƟ اح قرارات ملǲللن : 
ك شـعورا   إنّ هنا «":احلص"ويف هذا الصدد يقول     : ما يتعلق بالقضية اللبنانية وإسرائيل     -1

عاما يف لبنان بأن جامعة الدول العربية مل تقم بكل ما كان جيب أن تقوم به يف مساعدة لبنان علـى                     
أما ما كانت تستطيعه اجلامعة العربية أو اجملموعة العربية         . م1975بت عام   شالنهوض من حمنته اليت ن    

اك نزاعات خارجيـة متثلـت يف       العربية، فإن هن  -زاعات العربية ـيف نظر اللبناين، فباإلضافة إىل الن     
نوب لبنان، واجملموعة العربية املمثلة يف جامعتها مل تفعل شيئا يف مساعدة لبنان من              جلاجتياح إسرائيل   

 ؟)1(أجل إرغام لبنان على متكني القوات الدولية على التنفيذ

مـع  مل تشترك اجلامعة يف ق    : م1956إخفاȧ اجلامعة يف صّد العدوان الثالǭي على مصر          -2
م، رغم أنّ هذه الوظيفة تعّد من الوظائف األساسية اليت بłنيت عليهـا             1956العدوان على مصر عام     

ولعل السبب يف ذلك هو عدم اعتراف األمم املتحدة باجلامعة العربية كمنـتظم إقليمـي               . )2(اجلامعة
، من  )3(األمن اإلقليمي باملعƖ الذي نّص عليه ميثاق األمم املتحدة ألهنا مل تكن مزودة بترتيبات حلفظ              

 .أجل ذلك قامت اجلامعة بإبرام معاهدة الدفاع املشترك

                                                           
 .80، 79 :، مرجع سابق، ص)سليم(احلص  -)1(
 .641 :، مرجع سابق، ص)حممد(أبو الوفا : انظر -)2(
 .334 :الدقاق، مرجع سابق، ص: انظر -)3(
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  وساطته بني السعودية وبريطانيـا     مل يفلح األمني العام للجامعة يف     : بشأن واحة الƹƎي   -3
 .حول واحة برميي

مل ينجح األمني العام للجامعة يف الوساطة بني فرنسا         : زاț الفرنسي التونسي  øبشأن الن  -4
 .زرت التونسيةـزاع فيما بينهما إىل تصادم مسلّح يف مدينة بنـوتونس، والذي أّدى تصاعد الن

ثار نزاع قوي أدى يف أحيان كثرية إىل صدام         : اجلزائر واملȢرب بشأن الصحراء الȢربية     -5
مسلح بني اجلزائر واملغرب، تسبب يف سقوط عدد كبري من القتلى واجلرحـى، بشـأن مسـتقبل                 

لغربية بعد خروج األسبان منها، حيث تربز أمهية احلرب فيها بالنسبة للنظام العـريب مـن                الصحراء ا 
تتعلق بعالقات النظام العريب بالنظام اإلفريقي، إذ فضلت كل من اجلزائر واملغرب            : األوىل« :ناحيتني

 داخل  طرح قضية الصحراء الغربية على الساحة األفريقية، فتسبب هبذا الطرح إحداǫ انقسام خطري            
األفريقية، وطالبت منظمة الوحدة    -منظمة الوحدة األفريقية، مما أثر تأثريا عميقا على العالقات العربية         
 .األفريقية أكثر من مرة نقل هذه القضية إىل جامعة الدول العربية

تتعلق بالتأثري املهم الذي خلقته هذه القضية على النظام الفرعي لشمال إفريقيا، وهـو              : الثانية
 تربزه التحالفات والتوترات اجلديدة يف هذا النظام، وحيتمل أن يتسع نطاق هذه التـوترات مـع                 ما

 .)1(»اكتمال نقل هذه القضية إىل جامعة الدول العربية
 فإهنا مازالـت تشـتعل      -مع نقلها إىل اجلامعة   –وعلى أية حال، فإنّ قضية الصحراء الغربية        

 .ادت النار إىل االحتراقحبيث لو طار الرماد، لع. كجمر حتت رماد

 إنّ القضية يف كل تنازع حباجة إىل إجراءات للتسوية السلمية، وذلـك بـاللجوء إىل                :أجل
الوساطة والتحكيم الذي يقوم به جملس اجلامعة، حيث يłصدر عند ذلك قرارات إلزامية، وهذا يتطلب              

 .)2(إنشاء حمكمة عدل عربية

                                                           
 .264:، النظام اإلقليمي العريب، مرجع سابق، ص)علي الدين(و هالل ) مجيل(ر طم -)1(
 . اآليتملبحثكما أشرنا إىل ذلك سابقا، وما سنبحثه بعد ذلك يف ا -)2(
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 :دولة إسرائيلدور اجلامعة إȁاء  -6

، مـع أنّ    )1(م1948ل اجلامعة العربية يف قمع العدوان على فلسطني عـام           شس غريبا أن تف   لي
للجامعة دورا ال Ƹفى على أحد، يف مواجهة الكيان الصـهيوين يف بعـض اجملـاالت السياسـية                  

 :واالقتصادية والعسكرية، نذكر من ذلك على سبيل املثال ما له عالقة باجملال السياسي فيما يلي
عت اجلامعة توحيد السياسة العربية اخلارجية، حول احلد األدƅ الذي ميكن به قبول التسوية              استطا -

 .1948مع إسرائيل، قبل أن تنشأ إسرائيل عام 
أصدرت اجلامعة عدة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية، ويف مقدمة ذلك التأكيد علـى وحـدة                -

م، 1946اخلامسة جمللس اجلامعـة يف ديسـمرب        فلسطني، عندما أشيعت فكرة التقسيم، ففي الدورة        
، وأكّدت على مواصلة الـدفاع عـن        يهوديقررت اجلامعة رفض مشروع التقسيم وتأسيس كيان        

Ɨحقوق الشعب الفلسطي. 
فقد اجتمع جملس    القاضي بتقسيم فلسطني،   1947 وعلى إثر صدور قرار األمم املتحدة يف نوفمرب        -

 .وعدم االعتراف به من أساسه تحدة،وقرر رفض قرار األمم امل ه،اجلامعة يف ديسمرب من العام نفس
 Ƹّص حماوالت الصلح مـع      -اليهوديبعد إنشاء الكيان    –استطاعت اجلامعة إجياد موقف موحد       -

 .إسرائيل من قبل الدول العربية، أو إزاء العمليات اليت متت، أو إزاء كيفية تسوية الصراع
ة رم يف الـدو   1950أصدر جملس اجلامعة يف عـام       اليهودي   وفتجاه حماوالت الصلح مع العد    

أنه ال ƶوȁ ألية دولة عربية من دول اجلامعة أن تتفøاوȏ يف عقøد               «: الثانية عشرة بيانا جاء فيه    
            ǎسياسي أو اقتصادي أو عسكري مع إسرائيل، وإن ȧمنفرد، أو أي اتفا Ǵدم     الدولة صلøاليت تق 

 .)2(»…من ميثاȧ اجلامعة) 18(ة العربية، طبقا للمادة على ذلك تعتƎ فورا منفصلة من اجلامع

                                                           
مع العدوان بصورة واضحة، األمر الذي جيعل إمكانيـة         ويرجع ذلك إىل إغفال يف امليثاق عن بيان للتدابري اليت جيب أخذها لق            -)1(

 .ومل تكن وسائل حربية لتنفيذ ما هناك من خطȔمة ملواجهة االعتداءات احملتملة،دفع العدوان بعيد االحتمال، فلم تكن خطȔ مرسو
حا منفـردا،   ولكن الذي حصل إلقاء هذا القرار عرض احلائȔ، وأعطت دول عربية لنفسها حق التفاوض بل عقـدت صـل                  -)2(

وأبرمت اتفاقيات اقتصادية مع إسرائيل، ويا للعجب من دولة عربية هرعت خنوعة تستجدي الصلح وإقامة عالقات وطيدة، ولكنها                  
 !مل تأخذ عربة مما جيري يف الواقع، فأين اجلامعة العربية، وأين قراراهتا؟
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م، قرر جملس اجلامعة    1965مشروع صلح مع إسرائيل عام      " بورقيبة"وملا طرح الرئيس التونسي      -
 .)1(رفض ما جاء به الرئيس التونسي، واعتربت ذلك خروجا على اإلمجاع العريب

 ة قرارا بفصلها من عضوية اجلامعـة      امعوملا قامت مصر بعقد صلح مع إسرائيل، أصدر جملس اجل          -
 .ونقل مقر اجلامعة العربية إىل تونس، وقطع العالقات معها

م، انعقد مؤمتر فاȃ، ولكن ما صدر عنه يعترب ختليا عن املوقـف املبـدئي               1982ويف سبتمرب عام     -
  وقف موحـد  مللجامعة، وبذلك تكون اجلامعة انتقلت من حالة رد الفعل إىل حالة املبادرة، وإجياد              

 .)2(من أجل مستقبل العمل العريب املشترك
م، بدأت اجلامعة بالسعي إلنشاء كيان فلسطيƗ يتحدǫ باسم الشعب الفلسطيƗ           1959ومنذ عام    -

م بقرار صدر أثناء انعقاد مـؤمتر       1964يف اجملال الدويل، حŹ Ɠ إقامة منظمة التحرير الفلسطينية عام           
 .القمة العريب األول

م، اعترف باملنظمة املمثل الشرعي الوحيد      1974متر القمة السابع املنعقد يف الرباط عام        ويف مؤ 
 .م أصبحت عضوا يف اجلامعة العربية1976للشعب الفلسطيƗ، ويف عام 

بأنّ اجلامعـة  :  من جمريات مواقف اجلامعة إزاء هذه القضية، ميكن القول   وعلى ضوء ما سبق   
م، وبـدا كـذلك     1964يƗ مستقل، الذي مل يتحقق إال يف عام         كانت مقّصرة يف إجياد كيان فلسط     

م، وكذلك قضـية    1974لفلسطينيني  ل هبا املمثل الشرعي     تتقصريها بالتأخر يف الزمن إىل أن اعترف      
 .، فهذا تراخي يف القضية املصريية احلاƧة1976منحها العضوية يف اجلامعة مل تكن إال يف عام 

 يف املواجهة العسكرية، فأين التطبيق للنصوص اليت جاءت          القصور الذي وقع   واملǘسȤ أكثر 
              Ɨيف معاهدة الدفاع املشترك، رغم احلروب واالعتداءات اليت تشنها إسرائيل على الشعب الفلسـطي

 وهزمية -الذي يندى له اجلبني–األعزل ال من القوى العسكرية، وإƴا من التأييد العريب الفعلي املعدوم          
 . على ذلكأكرب شاهد 1967عام 

                                                           
 .دهور اخلطري للقضيةواليوم أصبح كثري من العرب يتدسرون على مقترحات بورقيبة للت-)1(
عدم التفاوض، وقطع العالقات السياسية     : م ومنها 1950عام  ) 12(وال Ƹفى على أحد تلك القرارات الصادرة عن الدورة          -)2(

والقنصلية، وإغالق احلدود املشتركة مع إسرائيل، ومنع كل اتصال مايل أو جتاري مباشرة أو بالوساطة، ولكن دوال عربية ضـربت                  
ات عرض احلائȔ، باعتبار إسرائيل دولة شرعية حبجة تغيري ميزان القوى نتيجة النظام الدويل اجلديد، ولكـن ال دليـل                    هبذه القرار 

 .منطقي يؤيد ذلك



 القرارات الصادرة ومآالهتا :املبحث األول .……… وسبل مواجهتها  القرارات الصادرة ومآالهتا:الفصل الثاين

-144- 

م، من الغزو اإلسرائيلي لبريوت فإهنا مل       1982ووقوف اجلامعة موقف املتفرج يف صيف عام        
وكذلك قصف املفاعل النووي العراقي، والعدوان على مقر منظمـة          . تقم بأي دور عسكري يłذكر    

 . التحرير الفلسطينية يف تونس، واغتيال أحد رموز الثورة الفلسطينية يف تونس
 :قائع إن دلت على شيء فإƴا تدل على أمرين اثننيكل هذه الو

 .ما جيري يف الواقع ع العربيةختاذل الصف العريب، وغفلة اجلامعة: أوهلما
 .حتكم الدول العظمى وسيطرهتا، والوالء هلا من قبل الدول العربية: والثاين

 : السياسات املشتركة بƙ الدول األعضاء-7
 مشتركة بني الدول األعضاء يف اجلامعة، وما Źّ اختاذه مـن            مل تستطع اجلامعة إجياد سياسات    
 تالـوالءا أما السياسات اخلارجية هلا فهي متفرقة حسب        . مواقف بدا فيها املوقف املوحد إال نادرا      

 .اليت تنتمي إليها الدولة الواحدة

 : الصالت املادية بƙ الدول األعضاء-8
اد صالت مادية بني الدول األعضـاء إال أن         ورغم صدور القرارات اليت كانت ترمي إىل إجي       

 -سـورية ( يل املثال اخلȔ احلديدي احلجـازي،     التطبيق الفعلي مل جيد مكانا على الواقع، فعلى سب        
من دمشق إىل املدينة املنورة ما زال غري جاهز حƓ اليوم رغم قيـام الشـركة                ) السعودية -األردن

. أمني خطوط سكك حديدية بني مجيع الدول العربيـة        بأعمال وإنفاق األموال الكثرية، ناهيك عن ت      
أما ما أشار إليه امليثاق واللجان املتفرعة عنه يف هذا اجملال فمازالت حربا على ورق، مل تتخȔ أبواب                  

 :مقر جامعة الدول العربية، نذكر على سبيل املثال
ديد مـدفوعات املعـامالت     اتفاقية تسهيل التبادل التجاري، وتنظيم جتارة الترانزيت، واتفاقية تس         -

 .م1953اجلارية وانتقال رؤوȃ األموال، يف عام 
 .25/01/1956اتفاقية اختاذ جدول موحد للتعرفة اجلمركية، أقرها اجمللس يف  -
 اتفاقية تنظيم العالقات االقتصادية العربية من أجل املزيد من التعاون والتكامل، وذلـك يف عقـد                 -

  الشركة العربية للمالحة البحريـة  وإنشاء. 13/03/1960ة النفطية يف    تنسيق السياس : الستينات، مثل 
 Ȕواتفاقية التعاون العريب يف اسـتخدام      . 17/12/1963افقة اجمللس االقتصادي يف     و مب ،ولناقالت النف

 .الطاقة الذرية يف األغراض السلمية يف التاريخ نفسه واتفاقية الطريان املدين
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ت، ولكن شيئا مل يكن كما هو مرسوم له على الورق، وما اّتفـق              وكذلك األمر لفترة السبعينا    -
 .)1 (!!!عليه حƓ صدر القرار بشأنه

 لبحـث  املتعلق بالقرارات الصادرة عن اجلامعة و مآالهتا يتطلـب ا          وبعد هذا العرض الوجيز   
 .دراسة واقعية القرارات وسبل معاجلتها، وذلك يف املبحث املوايل

                                                           
رغم اجلهود اجلماعية املبذولة يف اجملاالت االقتصادية والثقافية، لكن ما حتقق شيء ال يعترب إنتاجا واقعيا إذا قيس بغريه من دول               -)1(

وعلى الصعيد الثقايف مل تكن املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم علـى مسـتوى              . املتقدم، فنتائج متواضعة، وخطى بطيئة    العامل  
طموحات الشعب العريب من حيث توحيد وتكامل القضايا األساسية يف الوحدة الفكرية بني أجزاء الوطن العريب حƓ تكون أساسا                   

 .لوحدة عربية شاملة
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 واقعية القرارات وسبل معاجلتها: املبحث الثاين
 
 
 

 :مطلبني اثننيويتضمن 
 .وتطويرهتعديل امليثاق : املطلب األول

 .الرؤية الواضحة لسياسات اجلامعة: الثايناملطلب 
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ة اليت جتمع اإلرادات العربية يف بوتقة واحدة من أجل          يجامعة الدول العربية هي املنظمة القوم     
 األهداف اليت وضعتها النرباȃ الذي يطلب من كل املسؤولني يف اجلامعة على مسـتوى               الوصول إىل 

األصعدة أن يبحثوا ويدرسوا وƸططوا مث بعد ذلك أن يعملوا بكل صدق وإخالص، بعيـدين عـن                 
 .املنطلق القطري السيادي متجهني حنو املنطلق القومي الوحدوي

ميادين متعـددة، ومنـها دعـم احلركـات         فقد قامت اجلامعة بنشاطات معتربة ويف       : أجل
 ليت كانت تناضل من أجل اسـتقالهلا      التحريرية يف الوطن العريب، وتقدمي يد العون واملساعدة للدول ا         

ويف املقابل فشلت يف أمور وقضايا مصريية ومل تتفق على األخذ باستراتيجيات موحدة كما هو احلال                
 .ئيلالذي آل إليه املوقف العريب يف مواجهة إسرا

وعند التقييم لنتائج األعمال تتجلى فجوات ظهرت يف امليثاق، ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار              
من أجل حتقيق األهداف، فمن هذه الفجوات غياب القرار السياسي اهلادف لتحريك اإلرادة العربية              

رياح تارة  الصادقة، حƓ وإن حضر فإنه مصاب مبعوقات حتّد من نشاطه تارة، أو تذهب به أدراج ال               
 .أخرى

وهناك من الفجوات ما يتعلق بقاعدة اإلمجاع، وقاعدة األغلبية عند اختاذ القرار، هذا القـرار               
 لذي يتطلب القيام بتعـديل امليثـاق      غري املؤيد باجلزاء من جهة، وغري امللزم من جهة أخرى، األمر ا           

 .ملعاجلة السلبيات املختلفة اليت ظهرت عند التقييم
 :مطلبني اثننيه البحث ليłذكر من خالل وهذا ما حيتاج

 .تعديل امليثاق وتطويره: األولاملطلب 
 .الرؤية الواضحة لسياسات اجلامعة: الثايناملطلب 
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 تعديل امليثاȧ وتطويره: األولاملطلب 
م يف ظـل  1945يعترب امليثاق احلايل الذي تعمل به اجلامعة هو امليثاق الذي وضـع يف عـام           

ومن البديهي  . روف الراهنة اليت يعيشها النظام العريب يف هذه األيام وما سبقها          ن الظ عظروف ختتلف   
أن تكون األعمال الصادرة، والقرارات الناجتة عن القائمني على العمل فيها، جيب أن تكون ملبيـة                

ولـذا  . لطموحات األمة العربية وآماهلا، متالئمة مع ظروف العصر وما جدŉ فيه من أنظمة ومنظمات          
 .تغريات الدولية حتتم وجود بديل مقترح لتنظيم اجلامعةفامل

 مآخذ على امليثاق، وسلبيات ظهرت على عملية التقييم، فإن جتاوز كل            -هناك–وإذا كانت   
    يتعلق بتعديل امليثاق وتطويره، وهو وإن كان مطلبا لعدد من الدول األعضاء، لكـن بعضـها                 ذلك

 . تعترض عليه-اآلخر -
 ما كان عليه امليثاق هو سبب لظهور جملس التعاون اخلليجي، والوضع احلايل             إن الوضع الذي  

عربية مل جتد هلا حال إال بعد جهود مضنية، وبعضها ال يزال            - عن نزاعات عربية   رللجامعة الذي أسف  
زاعات ما تłعرض للحل على دول عدم االحنيـاز، أو علـى        ـعالقا حƓ اليوم، وأحيانا كانت من الن      

 ومع ذلك تبقـى     …)1(سالمي، أو على األمم املتحدة، وقد تلجأ إىل حمكمة العدل الدولية          املؤمتر اإل 
 .اجلامعة هي املتنفس الوحيد للعرب، والبؤرة الصاحلة ملتطلباهتم، وال غƖ هلم عنها

 :)2(نياآلتيالفرعني تعديل امليثاق وتطويره من خالل املطلب يتم البحث يف ويف هذا 
 .امليثاق بالنظر إىل مضمونه ونصوصهتعديل : األولالفرع 
 .تعديل امليثاق بالنظر إىل هيكله: الثاينالفرع 

                                                           
 .99 : ص.1981أكتوبر /8: ددعال، ندوة شؤون عربية، )ميشال(أبو جودة : انظر -)1(
وعرفة، املنظمات  . 644 :، الوسيȔ يف قانون املنظمات الدولية، مرجع سابق، ص        )حممد(أبو الوفا   : انظر على سبيل التوسعة    -)2(

 .114:مرجع سابق،ص ،)الواقع والطموح( ة الدول العربيةوجملموعة من املؤلفني، جامع.292:الدولية واإلقليمية، مرجع سابق،ص
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 țبالنظر إىل مضمونه ونصوصه: األولالفر ȧتعديل امليثا 
 :اآلتيةاحملاور من خالل الفرع نبحث هذا 

 .حتمية التعديل ونظرة الدول األعضاء إىل ذلك: األولاحملور 
 .عدة اإلمجاع، ومسألة التصويتالتخلص من قا: الثايناحملور 
 .تعديل بعض األساليب والنصوص: الثالثاحملور 

 : ونظرة الدول األعضاءالتعديل حتمية /األولاǂور 
 الكـثري مـن املفكـرين       -وتشغل–تعترب قضية تعديل امليثاق من القضايا اهلامة اليت شغلت          

عام ) مارȃ( الثاين والعشرين من آذار      فمنذ توقيع ميثاق جامعة الدول العربية يف      «واملصلحني العرب   
م، وامليثاق يتعرض للنقد وحماوالت التعديل، وجوهر ما وجه إليه من نقد أنه جاء معربا عـن                 1945

ا يزيد على سبع، ومن هناك كان امليثاق هدفا للتعديل          هوجهة نظر الدول املوقعة عليه، ومل يكن عدد       
ظ منذ إنشاء اجلامعة أن معاجلة امليثاق من تعـديل ال           وعلى الرغم من ذلك، فإننا نلح     . من آن آلخر  

د دورة انعقاد جملس اجلامعة من شـهر أكتـوبر          عيعدو أن يكون تعديال شكليا احنصر يف تقدمي مو        
هذا من ناحية التعديل الشكلي، أما من الناحية املوضوعية، فقد          ). أيلول(إىل سبتمرب   ) تشرين األول (

 .فرضتها طبيعة األشياء، والنقص امللحوȗ يف أحكام امليثاقتعرض امليثاق لتعديالت جزئية 
وبدت احلاجة إىل تلك التعديالت نتيجة تغري الظروف واملتطلبات الـيت فرضـت ميثـاق               

  أو إىل تزايد إمكانات هـذه الـدول        م، سواء بالنسبة لتزايد عدد الدول األعضاء يف اجلامعة،        1945
سدت التعديالت اليت حلقت بامليثاق يف ميدانني من أهـم          وتعاظم مكانتها على الساحة الدولية، وجت     

وأدى ذلـك إىل    . الدفاع العريب املشترك والتعاون االقتصـادي     : ميادين العمل العريب املشترك، ومها    
 ومع  …إنشاء جملس الدفاع املشترك واجمللس االقتصادي كهيئتني جديدتني إىل جانب أجهزة امليثاق           

ولقد جرت عدة   . من امليثاق ) 19(تعديل دستوري وفقا ألحكام املادة      اجة إىل   حبذلك فامليثاق يظل    
 .تعديالت دستورية منذ مطلع اخلمسينات

وكانت يف معظمها تعديالت جزئية إىل أن سنحت الفرصة إلعادة تقومي امليثاق وتاليف أوجه              
ـ                راره بتـاريخ   النقص فيه مبناسبة نقل اجلامعة إىل تونس، حيث أصدر مؤمتر القمة العريب العاشـر ق

اإلسراع بتعديل ميثاق اجلامعة يف اجتاه تقويـة العمـل          «:م، والذي ينّص على ما يلي     22/11/1979
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العريب املشترك والعمل على بناء أجهزهتا على أسس جديدة تكفل الفعالية والقدرة على التحرك مبـا                
 .)Ƹ«)1دم تنمية القدرة العربية الذاتية ويؤول إىل حتقيق الوحدة العربية

 ات مؤمترات القمة، وجملـس اجلامعـة      طالبت العديد من الدول األعضاء عند اجتماع       :إذن
بتعديل امليثاق، ليتمشى مع املعطيات والظروف احلالية، وليعرب عن تطلعات وآمال الشعوب العربية يف              

 .حتقيق األهداف اليت ترنو إليها من خالل إنشائها للجامعة
منذ سنني طويلة على إنشاء اجلامعة مل يعّدل التعديل اجلوهري          ورغم احلاجة امللحة لتعديله، ف    

املتالئم مع العصرنة، ومع ذلك، أنشئت عدة جلان تلبية ملطالب الدول األعضاء يف التعديل، ولكـن                
املستوى املطلوب منها، ونستعرض فيما يلي احملاوالت اليت تقدمت هبا الدول اليت            يف  نتائجها مل تكن    
 :جزةتطلب التعديل، مو

 :)ǂ)2ة موجزة عن Ʈاوالت التعديل
 .م1951اقتراح احلكومة السورية باستبدال جامعة الدول العريب بشكل احتادي عام  -1
 .1954اقتراح احلكومة العراقية إنشاء احتاد الدول العربية،وإعداد دستور هلذه الغاية وذلك عام  -2
م الذي يتضمن 1956ألمني العام للجامعة عام ا" عبد اخلالق حسونة"املشروع الذي قدمه السيد  -3

 .إضفاء الصفة الدستورية على اللجنة السياسية، وتسميتها مبجلس الوزراء -أ :النقاط اآلتية
 .االكتفاء بأغلبية الثلثني تبدال من اإلمجاع يف التصويت -ب
 .االكتفاء بعقد دورة واحدة جمللس اجلامعة بدال من دورتني يف السنة -ج
 .دة النظر يف جملس اجلامعة وصالحياته وعالقاته باللجان السياسيةإعا -د

إضافة هيئة جديدة إىل هيئات اجلامعة احلالية يف صورة مجعية شعبية متثل شعوب الدول               -هـ
 .العربية األعضاء يف اجلامعة

 .دعم معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي -و
 

                                                           
 .292:مرجع سابق،ص: وانظر عرفة .114:، مرجع سابق،ص)الواقع والطموح(جامعة الدول العربية : جمموعة من املؤلفني -)1(
 . من هذا املوضوعاسبق جزءăما استعرضنا في -)2(
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ة الثانية جمللس اجلامعـة مـن شـهر         راده تقدمي موعد الدو   جرى تعديل بسيȔ على امليثاق، مف      -4
 .م1958وكان ذلك عام ) سبتمرب(إىل شهر ) أكتوبر(
م، اليت تضمنت إعادة النظـر يف الـروابȔ القانونيـة           1959املذكرة اليت قدمتها املغرب يف عام        -5

 .والسياسية بني الدول العربية، وإنشاء حمكمة عدل عربية
م، بشأن تعديل امليثاق، وŹ تشـكيل جلنـة لدراسـة           1961 العام للجامعة عام     ما أثاره األمني   -6

 ".املغرب، العراق، تونس"املشروعات املقدمة من دول 
توى السفراء لدراسة تطوير ميثـاق      القاضي بتشكيل جلنة على مس     1965االقتراح العراقي عام     -7

" سورية، العراق، اجلزائـر   "ع مقدمة من    اجلامعة وأجهزهتا، وقد اجتمعت اللجنة لدراسة ثالثة مشاري       
ـ  إنشاء حمكمة عدل عربية، وجلنة خاصة للوسـاطة والتوفيـق والتحكـيم، وتوسـيع               :تطالب ب

 .اختصاصات جملس اجلامعة، واالكتفاء بأغلبية الثلثني بدال من اإلمجاع عند التصويت
م، لذي ينّص على    29/10/1974القرار الصادر عن مؤمتر القمة السابع املنعقد يف الرباط بتاريخ            -8

 .تشكيل جلنة من اخلرباء إلعداد دراسة عن تعديل امليثاق، وقد أعّدت اللجنة تقريرا عن نتائج أعماهلا
م الذي ينص على تطوير     1979جوان   28تاريخ  ) 3843(القرار الصادر عن جملس اجلامعة، رقم        -9

وقد شłكلت جلنة رئيسية وجلان فرعيـة       . خليةأسلوب العمل يف اجلامعة، وتعديل امليثاق، والنظم الدا       
 .)1(مادة الزالت قيد الدراسة) 52(هلذا الغرض، قدمت مشروعا جديدا للميثاق يتكون من 

م، واملتضـمن   1990مـاي    31البيان الصادر عن مؤمتر القمة العريب املنعقد يف بغداد بتاريخ            -10
 .ر عند تعديل ميثاق اجلامعةوأخذه يف االعتبا" ليبيا"دراسة املشروع الذي قدمته 

 :يرتكز على وجود" مشروع االحتاد العريب"وهذا املشروع 
 جملس وزراء واحد -  جملس شعب واحد -  جملس رئاسة واحد -

 .أنّ امليثاق حباجة ماسة إىل التعديل: والنتيǲة

                                                           
جملة املستقبل العريب، مركز دراسات     : ة، تعديل ميثاق جامعة الدول العربي     )دعبد احلميد حمم  (الوايف  : ملزيد من اإلطالع، انظر    -)1(

 .108:عبد املنعم،جامعة الدول العربية،دراسة تارƸية،مرجع سابق،ص:وانظر.114-110:م،ص1/1979:ددعالالوحدة العربية، 
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 : التǺلص من قاعدة اƤɋاț، ومسألة التصويت/الثايناǂور 
 :يلي  تعددت فيها مطالب الذين قالوا بتعديل امليثاق،مسألة اإلمجاع اليت تعƗ مامن األمور اليت       

هي إمجاع الدول األعضاء على املسألة املطروحة، حƓ ميكن اختاذ قرار بشأهنا، وهذا ما تنص               
من ميثاق اجلامعة، وأنّ أغلب مشروعات تعديل امليثاق اقترحـت األخـذ بقاعـدة              ) 7(عليه املادة   
وما زالت قضية التصويت مثارة يف أروقة اجلامعـة وجلاهنـا           . )1( أو الثلثني بدال من اإلمجاع     األغلبية

ألنّ هذه القاعدة مظهر    : الفنية، بسبب أنّ الدول العربية مل تقبل قاعدة اإلمجاع أساسا لعمل اجلامعة           
ـ       معة، حيث أنـه    الذي تعاين منه اجلا   " التزمت السياسي "ملفهوم السيادة الذي Ƨاه بعض املفكرين ب

فالعدول عن مبدأ اإلمجاع وتوسيع صالحيات      . )2(يشكل عائقا أمام قدرة اجلامعة على اختاذ القرارات       
 وهذا ال يؤثر على مبدأ السـيادة طاملـا أنّ         . )3(اجلامعة يكون على حساب السيادة للدول األعضاء      

 .القضية تتحقق فيها املصلحة القومية الوحدوية للدول العربية
 للجامعة عندما تصدر قراراهتا أن تعتمد قاعدة األغلبية، وخاصة فيما يتعلق بالقرارات             فاألوىل
واالنتقال من قاعدة اإلمجاع إىل قاعدة األغلبية وافقت عليه الدول األعضـاء الـيت              . امللزمة للتنفيذ 

ر م، حيث أشـا   1945يف ديسمرب   " حسونة"وهذا ما اقترحه    . كانت تعارض ذلك عند تعديل امليثاق     
واألخذ بقاعدة األكثرية، على أن تكون القـرارات ملزمـة    «إىل تعديل قاعدة اإلمجاع يف التصويت       

م، واملشروع اجلزائري، والسوري    1961كما يبدو ذلك يف املشروع العراقي لعام        . )4(»للدول مجيعها 
 .م1966لعام 

 امعة، ومع ذلـك   ومن اجلدير بالذكر، فإنّ قضية التصويت كانت مثارة يف اجمللس وجلان اجل           
                                                           

 .م1966من بني هذه املشاريع، املشروع اجلزائري املقدم عام  -)1(
، رغم معارضة دول أخرى عليه، واملثال على ذلـك          "قاعدة اإلمجاع "الدول األعضاء عدة قرارات على مبدأ       اعتمدت بعض    -)2(

، وهذا  1979وعند نقل مقر اجلامعة العربية إىل تونس يف عام          . م1961يبدو بشكل واضح قبول عضوية الكويت يف اجلامعة عام          
 . أمام قدرة القرار على التنفيذ-عند الضرورة -قد ال تكون عائقا) سيادةمبدأ ال( على أنّ قاعدة اإلمجاع -يف بعض األحيان -دليل

بعض الدول العربية تشعر بانتقاص من سيادهتا عند تغيري قاعدة اإلمجاع، وال ترى بأسا من مواالهتا حلساب قـوى الغـرب                      -)3(
ة؟ أليس يف اعتماد قاعدة األغلبيـة إلـزام لتنفيـذ           وهنا نتساءل مل هذه احلساسية إذا كان األمر يتعلق بالقضايا العربي          ). اخلارجية(

القرارات؟ وإذا وافقنا جدال على تلك االعتبارات اليت وضعها املعارضون، لكن أليس يف تنفيذ القرارات إلزام للعمل العريب املشترك                   
 يدر يف خلدها قضية السـيادة       وسبيل إىل الوحدة العربية، ولننظر إىل دول أوربية اليت حرصت على إقامة سوق أوربية مشتركة ومل               

 .الوطنية، فاملعارضون أشد حرصا من األوربيني
)4(-  ȃفار)دƥ113 :، مرجع سابق، ص)أ. 
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 لعمل اجلامعة، كما أهنا ال توافق على        اǄفإن عددا من الدول األعضاء ال تقبل إال قاعدة اإلمجاع أساس          
تعديل امليثاق العتبارات هي أدرى هبا حتتفظ هبا لنفسها، ولرمبا كان ذلك ختوفا من طرح الفكـرة                 

 واحدة، األمر الـذي سـيحدǫ       القومية، والوحدة العربية، واجتماع الرأي على سياسات خارجية       
 .العربية-شرخا جديدا يف العالقات العربية

 : تعديل بعȐ األساليب والنصوȋ/الثالثاǂور 
إنّ تعديل امليثاق يتطلب تناول املسائل اليت تتعلق بنشاط اجلامعة، وهذا يعƗ النظر يف أسلوب               

مصاſ وقضايا الـدول األعضـاء      اختاذ القرارات ومدى إلزامها للدول األعضاء، ال من أجل أمور و          
ويف مقدمة   تسعى املنظمات الدولية يف حلها،     فحسب، وإƴا لتسهم اجلامعة يف حل مشاكل العصر اليت        

وإىل جانب ذلك حتقيق الرفاهيـة   لدائم والعادل بني الشعوب قاطبة،ذلك التوصل إىل إرساء السالم ا     
 .لى التخلف والفقر واجلهل واملرضعوالتقريب بني مستويات املعيشة للشعوب كذلك بالقضاء 

لذا، فإنّ التعديل القائم للميثاق البد أن يضع يف االعتبار هذه األهداف اليت جاءت يف امليثاق                
عند أدائه، ولكن تقدم الزمن، ومستجدات العصر، ومطالب البشرية تقتضـي أن تكـون القواعـد       

 .ع متطلبات العصر وتقدم اإلنسانوالنصوص واملبادǛ واألهداف والطرائق والوسائل متالئمة م
أما النقاط البارزة يف امليثاق الداعية إىل التعديل، فمن املمكن إجيازها على سبيل املثال لتكون               

 :أشبه ما يكون باملنارات اليت هتدي الفلك إىل شاطǜ السالمة ومنها

Ǆ5(واملادة  ) 2( تعديل بعض مواد امليثاق، مثل املادة        -أوال(   فاملادة Ü)2(     اليت تنص على توثيق 
الصالت بني الدول األعضاء، وهذا العمل يقتضي البيان والتوضيح من جهة، والتحديد والتقنني من              

 .جهة أخرى، على أن ال يقتصر ذلك على الدول األعضاء فحسب، وإƴا على الدول العربية كلها
 ية أخالقية ممعطيات قي  فتوثيق الصالت مرتبȔ ارتباطا أكيدا بالتعاون على الرب والتقوى وفق         

 .)1(ومبادǛ إنسانية رحيمة، من غري أن تتعارض مع أنظمة احلكم، وال أن متّس سياسات الدول أبدا
ومن جهة أخرى فالصالت احلسنة، والعالقات الوطيدة، حري باجلامعة أن حتققها على 

 .جتماعيةالصعيد العاملي لɌسهام يف إرساء السالم العادل، والرفاهية االقتصادية واال

                                                           
 دولة هبذا السبب، وعند تنفيذ القرارات اخلاصة هبذا الشأن حـري      يوهذا ال يعƗ اإلنقاص من السيادة الوطنية، فال حجة أل          -)1(

 .يادي حƓ يłتاح للجامعة املزيد من النشاط لتحقيق األهدافبكل دولة االبتعاد عن التزمت الس
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عات القائمة  ازـأما بالنسبة للمادة اخلامسة اليت تنّص على عدم االلتجاء إىل القوة يف فّض الن             
عات حباجة إىل معرفة األسباب الثاويـة       ازـبني دولتني أو أكثر من الدول األعضاء، ولكن فض الن         

 شـيء مجيـل، أمـا إذا        خلف التنازع، فإن ترك احلل هلذه الدول باختاذ التدابري الالزمة حقا، فهذا           
 حبجتها وأهنا صاحبة احلق، عندئذ وجب على اجلامعـة اختـاذ            -نيتمن املتنازع –متسكت كل دولة    

الوسائل اجملدية إلهناء التنازع بشكل عادل للطرفني املتنازعني، حبيث ال حيـق ألي طـرف رفـض                 
 .مقررات اجمللس وإجراءاته ولو كانت جزائية

 والتقصي للحقائق، ومن    )1( اجلامعة ليتمكن من التدخل    سوعندئذ وجب توسيع سلطات جمل    
 . حتديد معƖ العدوان، والتدابري املتخذة لقمعهسالتنفيذ اجملدية، وهنا يترتب على اجملل

Ǆانياǭ-               أن تكون الدول األعضاء يف اجلامعة متساوية يف موضوع السيادة الوطنية، مهما كـان 
ماعيا، فاملساواة ضرورية بغض النظر عن أمور أخرى رمبـا          وزن الدولة سياسيا، أو اقتصاديا، أو اجت      

 .تكون قيودا ومعوقات تقف يف وجه قرارات اجلامعة
 حريتها يف تدبري شؤوهنا الداخلية    واستجابة هلذا املبدأ السيادي الوطƗ، فإن لكل دولة حقها و         

ل قوǫ شغب أو قال   فال حق ألي دولة أن تتدخل يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى، إال أنه عند حد              
 دخل المتصاص الغضب وإهنـاء الصـراع      أو مشاكل يف دولة من الدول األعضاء، فللمجلس أن يت         
 .وإعادة األمور إىل جماريها، على أساȃ من احلق والعدل

 إنّ قبول عضوية دولة يف اجلامعة يتطلب توضيحا أكثر، وتفسريا أوسع ملـا تضـمنه                -ǭăالثا
 .وىل منه، بشرط أن تتحقق املساواة بني األعضاء مجيعهمامليثاق احلايل يف املادة األ

فإذا تقدمت دولة عربية بطلب العضوية يف اجلامعة، وقد حتققت فيها شروط العضـوية ويف               
مقدمتها العروبة حبيث تكون اللغة العربية هي السائدة فيها واللغة الرƧية كذلك على أن تتقيد الدولة                

لواجبات اليت ينص عليها امليثاق واللـوائح املوضـحة والتشـريعات           املقبولة الحقا بكل احلقوق وا    
 .الصادرة عن جملس اجلامعة أو أحد جلانه

عندئذ جيتمع جملس اجلامعة ليصدر قرارا بقبول تلك الدولة عضوا يف اجلامعة، من غري قيـد                

                                                           
عات ال يتم إال بطلب من الدولة املعنية،أي ال جيوز له التدخل من تلقاء نفسه،ولكن تدعيم       ازـتدخل جملس اجلامعة يف فض الن     -)1(

 .وعلى األخص قبل استفحال اخلطر ، العام للجامعةنياجمللس بسلطات قوية تبيح له التدخل بناء على طلب رئيس اجمللس أو األم
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ينتظر حضور دولة   بتحقق اإلمجاع يف التصويت، أو اعتبار مبدأ األغلبية، أو ثلثي احلاضرين، حƓ وال              
كانت غائبة عن االجتماع، وال امتناع دولة عن القبول يؤثر يف املوافقة على قبول الطلب، وال عنـد      

 .حتفّظ دولة على الطلب مينع من املوافقة
من امليثاق يعطي للدولة    ) 18(أما ما يتعلق بانسحاب دولة عضو من اجلامعة، فإنّ نص املادة            

داري قبل تنفيذه بسنة، وإىل جانب ذلك يقرر اجمللس فصل دولة مـن              يف االنسحاب اإل   قالعضو احل 
العضوية يف اجلامعة عند عدم التزامها بواجباهتا حنو اجلامعة أو عند خمالفتها ألهـداف اجلامعـة، أو                 

 .نصوص ميثاقها وقراراته
ت على  ، ألنّ الدولة العضو اليت وقع     )1(ومن الواجب أن ال يذكر امليثاق قضية االنسحاب أبدا        

ميثاق اجلامعة، أو تقدمت بطلب الكتساب العضوية، دخلت اجلامعة حبريتها من غـري إكـراه وال                
إجبار، ولذلك فهي ملزمة بتنفيذ التشريعات واألحكام املرعية يف اجلامعة، فإن خالفت أو اعتدت أو               

 .احنرفت عن سواء السبيل، لقيت اجلزاء العادل الذي يتناسب مع ما أقدمت عليه

فإنّ الرابطة القومية اليت تشّد الدول العربية إىل بعضها البعض توجب استمرار عضـوية   ،  أجل
ولكن هذا التعارض ال يكون عند      ) 18(مجيع الدول بال استثناء، مع أنّ هذا القول يتعارض مع املادة            

 الفصـل   تعديل هذه املادة، على أن ال تنسحب دولة بإرادهتا، وال تفصل بعقوبة، ألنّ االنسحاب أو              
ّوض بناء اجلامعة من أساسه، وجيعل مصري الدولة املنسحبة أو املفصولة متأرجحة يف عالقاهتا مـع                قي

 .اجلامعة والدول األعضاء، فال انسحاب وال فصل من اجلامعة

 احلقوق، وخمتلف ميادينها وأوجهها    مراعاة حقوق املواطن العريب بكل متطلبات هذه         -ăرابعا
سواء كان ذلك على الصعيد     . وق، سعت اجلامعة إىل إنصاف ذلك املظلوم      فإن انتقض حق من احلق    

 .االجتماعي للدولة، أو على الصعيد الفردي للمواطنني
 وحتقيق ذلك يكون بوجود منظمة ختتص هبذه الشؤون تتفرع عن حمكمة العدل العربيـة، وال              

 .األعضاءريب أن تكون ملنظمة حقوق املواطن العريب فروع يف كل دولة من الدول 

 جانل الصادرة عن اجمللس أو أحد ال       وضع األسس والوسائل الكفيلة بتنفيذ القرارات      -ăخامسا
حبيث تكون القرارات ملزمة جلميع األعضاء، وهذا اإللزام مرتبȔ ارتباطا وثيقا بقانونية اجلزاء علـى               

                                                           
 .وجدير بالذكر أنّ ميثاق األمم املتحدة مل يضع نصا من النصوص يتعلق باالنسحاب أبدا -)1(
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 .عدم التنفيذ
  الدولة اليت وقعت على امليثـاق      وال يعترب هذا اإللزام انتقاصا من سيادة الدول األعضاء، فإن         

 بااللتزام بأحكام اجلامعة وارتضت تطبيقها على شـكل         اǄمقّدمأو طلبت العضوية فمłنحتها، التزمت      
ثواب أو عقاب، انطالقا من اعتناق فكرة القومية العربية، وما هتدف إليه اجلامعة من أجـل حتقيـق                  

 .الدويل من جهة أخرىمصاſ األمة العربية من جهة، واإلسهام يف التعاون 
ومن هنا Ʊد أن النصوص الواردة يف امليثاق مترابطة فيما بينها، فإنّ قضية اجلـزاء مرتبطـة                 
بقاعدة اإلمجاع، وبدورها مببدأ السيادة، فهذا يعƗ أن يكون التعديل للميثاق شامال لكل بنود امليثاق               

خذ اجمللس سـلطاته    ن يقبله، وهنا يتّ   مل در قرار كان ملزما لكل الدول األعضاء ال       صوتشريعاته، فإذا   
الواسعة يف تنفيذ القرارات، فإن حدǫ التعديل متكنت اجلامعة متمثلة مبجلسـها وجلانـه أن تضـع                 

 .القرارات موضع التنفيذ
فتعديل امليثاق على الصورة الواضحة املثلى لنصوصه ومبادئه وأهدافه، دعم كـبري للجامعـة              

 املشترك، حبيث جيعل من اجلامعة مولّدا فعاال ملّد الفكـرة القوميـة             ا وعملها العريب  اهتيتجلى بنشاط 
بالطاقة والقوة، واالستمرارية على احلياة الكرمية السعيدة لكل الدول األعضـاء يف الـوطن العـريب                

 .الكبري، وخارجه
هذه نبذة من أوجه التعديل لنصوص امليثاق وأساليب العمل، فما أوجه التعـديل الواجـب               

 .اآليتالفرع  هيكله؟ هذا ما نبحثه يف يف اختاذها

țبالنسبة إىل هيكله:  الثاينالفر ȧتعديل امليثا 
 مون نصوصه، ووسـائل تنفيـذ مقرراتـه       حبثنا فيما سبق أوجه تعديل امليثاق بالنظر إىل مض        

 :اآلتيةاحملاور أوجه التعديل فيما يتعلق هبيكل اجلامعة، وذلك من خالل الفرع ونبحث يف هذا 
 .إنشاء حمكمة عدل عربية: األولور احمل

 .والدفاعحلفظ األمن هيئة عسكرية إنشاء : الثايناحملور 
 . اجلامعةسإنشاء جمالس أخرى تزيد من فعالية جمل: الثالثاحملور 
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 :)1( إنشاء Ʈكمة عدل عربية/األولاǂور 
Ȕ إلنشاء هـذه    من امليثاق إنشاء حمكمة عدل عربية، وعند البدء بالتخطي        ) 19(ذكرت املادة   

  ة، وهيئتـها، واختصاصـها، وأقسـامها      احملكمة، انصرفت أذهان املكلفني بوضع أسس هذه احملكم       
العدل العربية  حمكمة  اهتدوا إىل حمكمة العدل الدولية نظاما وإجراءات، لذا فإنه ميكن القول أنّ فكرة              

 .املرتقبة ليست فكرة عربية
عندما Źّ تشكيل جلنة من األساتذة، مهمتها إعداد        م  1950بدت حماولة إنشاء احملكمة يف عام       

 :مشروع إنشاء احملكمة ويف البداية وضع نظام أساسي هلا ارتكز على ثالǫ مسائل هي
 والية احملكمة، هل هي إلزامية أم اختيارية؟ -1
 صفة احملكمة، هل هي حمكمة قضاء، أم إفتاء؟ -2
 ا طرق التنفيذ؟والها من األجهزة، ومتتنفيذ أحكامها، من سي -3

وكعادة العرب عند إنشاء هيئة من اهليئات، يبحثون ويناقشون ويتداولون اآلراء، فإهنم ناقشوا             
ويف النهاية نłسـي    . م1964ام  عبأȃ هبا من الزمن استغرقت إىل غاية         هذه املسألة يف اجلامعة فترة ال     

 .املوضوع، وعفا عنه الزمن، وضاع يف أدراج اجلامعة وجملسها
أثر مؤمتري القمة الثالث والسابع، جدد الدول األعضاء يف اجلامعة، املطالبة بإنشاء هذه وعلى 

 :احملكمة، فقّدمت مشاريع فورية ورƧية، منها
حامد سلطان، حيث كان متأثرا باألمم املتحدة، ولكنه ترك مسألة والية           : مشروع األستاذ  -

 .احملكمة معلقة
كǊلّف بإعداد نظام أساسي هلـذه احملكمـة عـام          مفيد شهاب، الذي    : مشروع األستاذ  -

 .م، ولكن هذا املشروع كان كما سبقه من مشاريع1973
م إىل تعـديل    1976عام  " الشاذيل القليƑ "مع انتقال اجلامعة إىل تونس، دعا األمني العام          -

جزءا من  امليثاق، وكان من بني مشاريع التعديل، إنشاء حمكمة عدل عربية تتسم بنظام أساسي يعترب               
 .امليثاق، وبوالية إلزامية جلميع الدول األعضاء

                                                           
ـ ال، حمكمة العدل العربية املرتقبة، جملة شؤون عربيـة،          )عزيز(شكري  : ملزيد من اإلطالع، انظر    -)1(      م1981جـوان   /4 :ددع
 .644 :، مرجع سابق، ص)مدحم(أبو الوفا : وانظر. 70 :ص
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وناقȈ القائمون على التعديل مشروع احملكمة بكثري من اإلفاضة والتعمق، وأخذ املتحاورون            
 :يف اللجنة بعني االعتبار لعاملني متعارضني

كثـر  ضرورة إنشاء مثل هذه احملكمة يف الوطن العريب لتكون املرجع األقرب، واأل           : األول«
زاعات العربية ذات الطابع القانوين، وعدم اللجوء إىل حمكمة العدل الدوليـة ألننـا              ـمنطقية يف الن  

مسألة الصحراء الغربية، مسـألة اجلـرف       . (كعرب متحفظني على هذه احملكمة، وأسلوهبا يف العمل       
 ).القاري بني تونس وليبيا

املنظمات الدولية، قبل استنفاذ الطرق     مع العلم بأنّ ميثاق اجلامعة ينص على عدم اللجوء إىل           
 .السلمية اليت تقدمت هبا اجلامعة، فال يعقل خلّو التنظيم العريب من هذه احملكمة

عدم جلوء الدول العربية إىل احللول القضائية وتفضيلها احللول السياسية، ألنّ احللول            : والثاين
 .)1(»حلسم هو ما متتاز به احللول القانونيةيف حني أنّ ا" ال غالب وال مغلوب"السياسية مؤّداها إىل 

م، أوصت جلنة من اخلرباء أن يشتمل امليثاق اجلديد للجامعة علـى نـص              1975ويف عام    -
 :يقضي بإنشاء مثل هذه احملكمة، وفق املبادǛ التالية

 .حقهحمكمة العدل العربية،هيئة قضائية للجامعة،تباشر مهامها وفق النظام األساسي للميثاق ومال -1
يكون مجيع األعضاء يف اجلامعة طرفا يف النظام األساسي حملكمـة العـدل العربيـة، ويتبلـور                  -2

 .اختصاصها اإللزامي
 .أحكامها واجبة النفاذ -3
 .)إفتائية(للمحكمة والية استشارية  -4

" حممد عزيز شكري  "م، تقّدم الدكتور    1980عام  )  كانون الثاين  -يناير(ي  فويف شهر جان   -
ع نظام أساسي هلذه احملكمة، ولكنه فوجǜ بوجود تيار جديد يفضل أن تكون والية احملكمـة                مبشرو

łاختيارية ال إلزامية، ألنّ اإللزام قد يƍ2(الدول من احملكمةبعض ر نف(. 

                                                           
 .73 :املرجع السابق، ص -)1(
من وافـق   إال  فإذا مل يكن ألحكام احملكمة صفة اإللزام، وخاصية النفاذ، غدا مصري أحكامها كقرارات اجلامعة، ال يłلزم هبا                   -)2(

ظّمت، واألهداف اليت سłطّرت، فإهنـا ال  على قراراهتا، فالعدل يقتضي اللزوم والنفاذ، ومع كل املشاريع اليت قدمت، واهلياكل اليت ن 
 .تزال حربا على ورق مل تر النور بعد
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 .عات العربية، وتدابري األمن اجلماعي بالطرȧ القانونيةزاøلنمهمة اجلامعة تسوية ا: إذن
 :اهت، واختصاصااƬيكل األساسي للمحكمة

تتكون احملكمة من سبعة قضاة، تؤخذ من رعايا الدول األعضاء يف اجلامعة، يتمتعون بسمعة              
طيبة، وأخالق فاضلة سامية، زيادة على اخلربة الواسعة يف جمال القضاء اكتسبوها من خالل شغلهم               

تضـلعهم يف البحـث     يف وطنهم األم أو يف خارجـه، أو ل        ) القانونية(للعديد من املناصب القضائية     
 .والدراسة يف ميدان القانون حƓ غدوا من كبار املتفقهني فيه

 :حملكمة العدل العربية اختصاصان :اختصاصها
يتمثل يف احلكم يف الدعاوى اليت ترفعها إليها الدول أو املنظمات           اختصاȋ قضائي،   : أوƬما

 .صاصهاالعربية املتخصصة، أو الدول واملنظمات األخرى اليت تقبل اخت
عات القانونية اخلاصة بتفسري معاهدة، أو التزام دويل، أية مسألة مـن            ازـفهي تتكفل حبل الن   

وكذا، وجود واقعة، إذا ثبت وجودها، تعترب يف لغة االلتزام الدويل، أو حـق              . مسائل القانون الدويل  
 .ثابت للدولة أو لبعض رعاياها، طبيعة ومدى التعويض عن خمالفة التزام دويل

مع عات اليت يقبل األطراف عرضها على احملكمة،        ازـنألولويات اليت تنظر فيها، تلك ال     من ا و
 وألي من الطرفني احلق بإعادة النظر يف احلكم.زاعـاإللزام والتنفيذ لɊحكام الصادرة يف موضوع الن

ـ          :)إفتائي(اختصاȋ استشاري   : والثاين يت يتمثل يف إصدار الفتاوى يف املسائل القانونيـة ال
łكجامعة الدول العربية   . عرض على احملكمة، للفتوى على أسئلة مقدمة من املنظمات الدولية العربية          ت

ووكاالهتا املتخصصة، وتنفيذ أحكام احملكمة جربا عند االقتضاء من قبل جملس اجلامعـة للشـؤون               
 .امها يف موضوع الفتوى أال يكون حمل نظر احملكمة يف دعوى مرفوعة أمطويشتر .السياسية

 :والنتيǲة
إنǎ وجود هيǞة قضائية داخل اجلامعة أمر ال غƖ للǲامعة عنه ملزايا عديدة تستفيد منøها                
اجلامعة، فهي تقوم بعملية Ƣحيص مدɁ مطابقة األعمال القانونية الصادرة عن اجلامعة، وتوجيهها             

 .الوجهة الصحيحة املتفقة مع القواعد القانونية
 .بتوجيه اجلزاءات للمǺالفƙ واملسيƙǞ أنينة والراحة على النفوȃ،تدخل الطم وإىل جانب ذلك،
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 : إنشاء هيǞة عسكرية ƩفȘ األمن والدفاț/الثايناǂور 
   Łـ يقرر ميثاق اجلامعة العربية، يف حالة وقوع اعتداء على دولة من الدول األعضاء، أو خ ĈشŁت ي

عندها يقرر اجمللس اختاذ التدابري الالزمـة     وقوعه، فلها أن تطلب دعوة جملس اجلامعة لالنعقاد فورا، و         
    نعلم مصري القـرارات غـري امللزمـة        لرد العدوان، أو دفع االعتداء، ويصدر قرارا باإلمجاع، وحنن        

وبذلك يغدو دور اجمللس ال فعالية له، وخاصة اعتماد اجمللس يف اختاذ قراراته على قاعدة اإلمجاع، إذ                 
  دون تنفيـذه   حـائال لدول األعضاء يعرقل إصدار القرار، ويقف       يف حالة اعتراض دولة واحدة من ا      

 .وهذا غري مقبول
ولتجاوز هذه السلبية، جاءت معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي، لسـّد أمكنـة             

 .القصور اليت شابت امليثاق فيما يتعلق باجملال الدفاعي واالقتصادي
 أضيفت إىل هيكل اجلامعة ختتص بقضايا       زة،األجه جمموعة من وحتقيقا هلذا الغرض استحدثت     

األمن اجلماعي، والدفاع العسكري تتمتع باختصاصات عديدة، وحرية واسـعة لتحديـد التـدابري              
الواجب اختاذها وتنفيذها بشكل صحيح ملواجهة املعتدي، وردعه عن عدوانه، أو على األقل لزجره              

 .)1(عن االستمرار يف اعتدائه

Ǆع العدوان، أو رفع االعتداء يتطلب وجود األداة الفنية احلربيـة القـادرة             فإنّ مسألة دف  ،  طبعا
 . حلماية األمن اجلماعي-وإن مل يكن واقعيا-على تنفيذ اخلطȔ اليت أعدهتا اللجان واجمللس السياسي

، حيـث   17/06/1950 وهذا األمر مل تغفله معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصـادي         
وصيانة األمـن   " الشعوب العربية "حتقيق الدفاع املشترك عن كيان      « اهدة على نصت ديباجة هذه املع   

والسلم وفقاǄ ملبادǛ ميثاق اجلامعة العربية، وميثاق األمم املتحدة، وألهـدافها وتعزيـز االسـتقرار               
 .»والطمأنينة، وتوفري أسباب الرفاهية والعمران يف بالدها

زاعات أو االعتداءات   ـتبني أهنا تضمنت حلل الن    من النظر يف بنود وأحكام هذه املعاهدة، ي       و
 :جانبني اثنني

                                                           
 ولكن امليثاق مل ينص على التدابري الواجب اختاذها إزاء العدوان واملعتدي، ولرمبا جاء هذا اإلغفال عن ذكر التدابري وسـبل                     -)1(

ساليب بعيدة  عن احلل بالطرق السلمية، وحƓ ال يقابـل   أإتباعتنفيذها، عن قصد لعدم إمكان حتديدها بصورة دقيقة للتخلص من      
 . اإلمكانية على دفع االعتداءامليثاق عدم يف وهلذا كأنƋ. املعتدي باملثل
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زاعات بني دول أعضاء، أو بني دولـة        ـيتمثل يف العمل على فض الن     جانب وقائي،   : األول
 :من الدول األعضاء مع غريها ممن ليست عضواǄ يف اجلامعة، بالطرق السلمية مثل

 .به العقالء احلكام من أفراد الدول األعضاءاملساعي احلميدة واملصاحلة، والتوسȔ، حيث يقوم  -
 .وهذا يقتضي توفر هيئة قضائية عربية. التحقيق لتقصي احلقائق والتحكيم -
 .إزالة األسباب والدوافع املؤدية للخالف بالوسائل العقلية و املنطقية -

 الدول املتعاقدة   تعترب«:كما جاء يف املادة الثانية منها     . املعاهدة بّينته   ،)1(جانب عالجي : الثاين
اعتداء عليها مجيعńا، ولذلك فإهنا، عمال حبق        كل اعتداء مسلح يقع على دولة أو أكثر أو على قواهتا،          

الدفاع الشرعي، الفردي واجلماعي عن كياهنا تلتزم بأن تبادر إىل معونة الدولة أو الـدول املعتـدى                 
بري، وتستخدم مجيع ما لديها من وسائل مبا        معة مجيع التدا  تعليها، وبأن تتخذ على الفور، منفردة وجم      

كما أن املادة   . »…اهبانصيف ذلك استخدام القوة املسلحة لرد االعتداء، وإلعادة األمن والسالم إىل            
 .من املعاهدة تنص على ذلك) 3(

              ƙواألحكام غايتها البد من توفر كل ما جاء يف املادت ȋقق النصوƠ ن  ) 6 ،5(ولكيøم
. ك بǚنشاء قوات الطوارǛ العربية لوقȤ أي هتديد بƙ الدول األعضاء يف اجلامعة            ، وذل )2(املعاهدة

باɋضافة إىل جهاȁ يعمل يف ƭالت األمن والدفاț عنه، Ɯيث تتوفر يف اجلامعة قيøادة عسøكرية     
بشرȓ . وطنية من الدول العربية، األعضاء يف اجلامعة      واحدة، تضم Ơت لوائها وحدات عسكرية       

. ، ووسائل القوة املاديøة واɋعالميøة       والعتاد ك كله اɋمكانيات الالȁمة من العدة     أن تتوفر لذل  
 .أجنبيةعربية أو من فعندئذ تتمكن هذه القوات من قمع العدوان الواقع سواء كان من دولة 

 : إنشاء ƭالس أخرɁ تزيد من فعالية ƭلس اجلامعة/الثالثاǂور 
بتعديل ميثاقها من حيث التطور املؤسسي، وذلك ،معةيركز بعض املفكرين يف جمال تطوير اجلا

 .بإجياد عدد من اللجان واجملالس الفّعالة على أداء مهاّمها مبقدرة كافية بالوصول هبا إىل حتقيق أهدافها
 :والبد من وجود اهليئات واجملالس اآلتية

Ǆامعة   -أوالǲة العامة للǞيƬضاء يف اجلامعة  وتضم عند اجتماعها ملوك ورؤساء الدول األع       : ا 
                                                           

 .العدواناجلانب العالجي يعƗ اختاذ التدابري الدفاعية اليت يقتضيها املوقف لرد االعتداء وقمع  -)1(
 .من هذا البحث) 2(امللحق ملعاهدة يف ) 5 ،4 ،3(أنظر املواد  -)2(
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يف دورة واحدة تنعقد يف مطلع كل عام ميالدي، وجيوز أن جيتمع بناء على دعوة طارئة مـن قبـل                    
 .أغلبية الدول األعضاء

  ء احلاضرين املشـتركني يف التصـويت      وتصدر هذه اهليئة قراراهتا مبوافقة أغلبية ثلثي األعضا       
 .تثناءوهذه القرارات ملزمة جلميع الدول األعضاء من غري اس

Ǆانياǭ-    ȔطيǺلس الدراسة والبحث والتƭ:  للحاضر وللمسـتقبل     حبيث يقو Ȕم بإعداد اخلط 
ليت تقوم الدول األعضاء    كي تتوحد األعمال ا    ه الشامل لسياسات الدول األعضاء،    كما يقوم بالتوجي  

 .بتنفيذها
ء مـن   ومن مهام هذا اجمللس رسم وختطيȔ سياسة اجلامعة بصورة عامة حƓ يتمكن األعضا            

 .خالل تنفيذهم للمخططات والسبل القومية اآلخذة إىل حتقيق األهداف
وال يكتفي هذا اجمللس بالتخطيȔ، وإƴا يهتم باإلشراف على تنفيذ املخططات اليت وłضـعت              

 .جل أهداف معينةأمن 
كما يتخذ هذا اجمللس عددا من القرارات احلاƧة، يف القضايا اليت استعصى حلها على جمالس               

ى أو جلان من جلان اجلامعة يف خمتلف جماالت األنشـطة السياسـية واالقتصـادية والثقافيـة                 أخر
 .وكذا يف املسائل اليت تداخلت فيما بينها من غري معرفة وجه اختصاص معني هلا. واالجتماعية

ويقوم هذا اجمللس يف تفسري أحكام امليثاق، وتذييلها مبالحق يستعني هبا العاملون عند حبـث               
ارات ومناقشتها وإصدارها مبا يتفق مع روح امليثاق، وأهدافه، ووسائله ومقاصده، وما تؤول إليه              القر

 .الوسائل، حƓ ال يكون يف العمل أي تعّسف يف استعمال احلق

Ǆالثاǭ-   تص بتنفيذ أهداف اجلامعة يف كل ما يتعلـق بالشـؤون            : اجمللس السياسي األعلىƸو
 املستوى الداخلي بني الدول األعضاء يف اجلامعة، أو بينهم وبـني            السياسية، سواء ما كان منها على     

 .الدول األخرى
وما يتعلق بالشؤون السياسية اخلارجية اليت تتعلق مبوقف اجلامعة مـن املنظمـات الدوليـة               

 .األخرى، وبالعالقات السياسية بني الدول العربية والدول األخرى
جلماعي الداخلي، واألمن اخلـارجي القـومي       ويتفرع عن هذا اجمللس، جملس شؤون األمن ا       

 .وتتمثل مهامه بشؤون الدفاع، واحلفاȗ على األمن والسالم يف الوطن، ويف اجملال اإلقليمي، والدويل
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ونظرا للمهام اجلسيمة اليت أنيطت هبذا اجمللس، جيتمع يف أربع دورات عادية، مرة كل ثالثـة                
ت استثنائية بدعوة من جملس اجلامعة الذي رأى ما         أشهر، فإن حدǫ طارǛ دłعي لالجتماع يف دورا       

 .أو إذا طلبت ذلك أغلبية الدول األعضاء. تقتضيه هذه الدورات
ساعة وعلى أكثر حد ملدة      24فإن وعي هذا اجمللس لعقد دورة طارئة، لّبى الطلب يف غضون            

اب الداعيـة   ساعة، بناء على طلب دولة من الدول األعضاء عند توضـيحها لɊسـب             48ال تتجاوز   
النعقاد اجمللس، أو بناء على طلب األمني العام للجامعة عند تعّرض دولة من الدول األعضاء لتهديـد           

 .أو عدوان من دولة أخرى عربية أو أجنبية
 على قرارات أو تدابري، فالقاعدة املتبعة يف ذلك         -عند انعقاده  -وعندما ما يصّوت هذا اجمللس    

ة يف املسائل املوضوعية، بينما تكفي األغلبية العادية يف         تاحلاضرة، واملصوō هي قاعدة أغلبية ثلثي الدول      
ŉر بصورة واسعةاملسائل اإلجرائية اليت ينبغي أن تفس. 

   جملس الدفاع العـريب املشـترك      -وميإىل جانب جملس األمن الق     -ويتفرع عن هذا اجمللس   
ن اجلماعي القومي موضـع التنفيـذ، ويف        ويهتم هذا اجمللس بإعداد اخلطȔ الالزمة لوضع نظرية األم        

 .ضوء املهام اليت يتوالها جملس اجلامعة اليت تتعلق بالشؤون السياسية
وهذا اجمللس السياسي األعلى يشرف على الفرعني، وتتكامل األعمال فيما بينـهم، حبيـث              

 .يراقب سري األعمال اليت يłتطلب أن تكون قانونية مالئمة ألحكام ومبادǛ امليثاق
  وزارات الدفاع يف الدول العربيـة      يتشكل هذا اجمللس من هيئة عليا تضم عددا من أعضاء         و

 ذين شغلوا مناصب عسكرية يف دوهلم     كرؤساء األركان، أو املتقاعدين من صّف الضباط السامني ال        
كما يضم جملس األمن القومي، من كان هلم سابق عمل يف سلك األمن العام والشرطة، ويضم جملس                 

 يا يف شؤون الدفاع الوطƗ واجلـيȈ       من متتع Ɲربة عسكرية عالية، وسبق أن مارȃ مهاما عل          الدفاع
 .رب، حƓ يتمكنوا مجيعهم من التخطيȔ والتنفيذ واإلشرافحوخاصة ممن هلم رتب عالية أركان 

وحبذا لو ضمت هذه اهليئة وزيري اخلارجية والدفاع يف كل دولة من الدول األعضاء علـى                
لس السياسي األعلى وفروعه باجمللس السياسي املتفرع عن جملس اجلامعـة، حبيـث             أساȃ دمج اجمل  

هتتم بوضع اخلطȔ التنفيذية، حبيـث يـتم تطبيـق          " أركان احلرب "تتشكل جلنة عليا تدعى بلجنة      
القرارات االستراتيجية اليت اختذها اجمللس السياسي األعلى بصورة حسنة، وبذلك تضـمن اجلامعـة              

 .سرعة اإلƱاز، وقانونية التنفيذ على أعلى املستوياتوحدة العمل، و
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Ǆعلى غـرار اجمللـس     يتشكل اجمللس االقتصادي األعلى      : اجمللس االقتصادي األعلى   -رابعا
  اونية بقصـد العمـل العـريب املشـترك        السابقÜ حبيث يقوم بتنفيذ أهداف اجلامعة االقتصادية والتع       

 النواحي االقتصادية اليت تتعلق بتقّدم االقتصاد مـع العـامل           والتكافل والتضامن العريب، باإلضافة إىل    
  ام االتفاقيات بـني الـدول العربيـة   اخلارجي، فيقوم برسم اخلطȔ، ووضع الربامج االقتصادية، وإبر 

 .وبينها وبني الدول األخرى
 :ويتفرع عن هذا اجمللس جملسان

Ȕ والزراعة واألمن الغذائي، مـن      مهمته متابعة وتقدم الصناعة والتعدين والنف     : األولاجمللس  
            Ȕشراف على تسويق النفɌواإلشراف، والتنفيذ واملتابعة لشؤون التصنيع واملعادن، ول Ȕحيث التخطي
وƥايته من املطامع اخلارجية، والعمل على تنفيذ كل األعمال اليت يتطلبها سوق النفȔ داخل الوطن               

 .العريب وخارجه
ؤون املواصالت الربية والبحرية واجلويـة، واالتصـاالت         جلنة ختتص بش   سويلحق هبذا اجملل  

 ).الفضائية(السلكية والالسلكية 
كما يلحق هبذا اجمللس جلنة الشؤون الزراعية واألمن الغذائي، وكل ما مـن شـأنه التنميـة                 

ى الزراعية وتقدمي اخلطȔ واملشاريع اليت من شأهنا ƴو الزراعة والزيادة يف اإلنتاج واحلرص الشديد عل              
 .قضية األمن الغذائي

ويشرف هذا اجمللس بلجانه املختصة على حسن سري املؤسسـات العربيـة املشـتركة ذات               
 :االهتمام باالقتصاد والتسيري، ملتابعة سريها ودميومتها مبا حيقق املصلحة العامة، ومنها

 م1968   ظمة األقطار العربية املصدرة للبترولمن
 م1972 مارȃ 11    عيةاملنظمة العربية للتنمية الزرا

 م1975مارȃ    األكادميية العربية للنقل البحري بأفريقيا
 م1978 جويلية   املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية

 م1980    املنظمة العربية للتنمية الصناعية

مهمته متابعة التجارة والنقد واستثمار رؤوȃ األموال العربية وانتقاهلـا بـني            : اجمللس الثاين 
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، واالتفاقيـة   )1(قطار العربية، واإلشراف على تنفيذ االتفاقيات اليت أقرها جملس الوحدة االقتصادية          األ
، ويشرف على حسن سري املؤسسات      1970) فرباير، شباط (فيفري   16العربية لضمان االستثمار يف     

 :ذات االختصاص االقتصادي مثل
 م1977فيفري   صندوق النقد العريب، -
 م1978 سبتمرب ية للسياحة، املنظمة العرب -
تشكل هذا اجمللس من هيئة عليا تضم عددا من العلماء واخلرباء املربزين يف امليادين يو

 .االقتصادية عامة، وعددا من وزراء الصناعة والزراعة والتجارة
تتبع كل جملس من اليت ذكرناها سـابقا، حبيـث          فرعية  وإىل جانب هذه اهليئة العليا، هيئات       

 .ماء واملختصني يف كل ميدان من ميادين وفروع االقتصاد والتسيريتضم العل
وحبذا لو كانت هلذا اجمللس االقتصادي األعلى فروع يف كل دولة من الـدول األعضـاء يف                 

ليكون اإلشراف والتنفيذ عن كثب، ولتقدمي االقتراحات للحكومات مـن أجـل جتـاوز              . اجلامعة
 .املعوقات والقضاء عليها

اجمللس أربع دورات عادية سنويا، حبدود مرة كل ثالثة شهور، كمـا ميكـن أن               وينعقد هذا   
 .ينعقد يف دورات خاصة إذا رأى اجمللس ذلك، أو إذا طلب منه ذلك أغلبية الدول األعضاء

  واملصوتني يف املسائل املوضـوعية     وينبغي أن يصدر هذا اجمللس قراراته بأغلبية ثلثي احلاضرين        
 . املسائل اإلجرائيةوباألغلبية العادية يف

من معاهدة الدفاع املشترك    ) 7( الذي نصت عليه املادة      )2(وينضم إىل هذا اجمللس االقتصادي    
وهذا اجمللس يستعني يف أعماله بلجنة الشؤون االقتصادية واملالية املشار إليها يف            . والتعاون االقتصادي 

لس االقتصادي األعلى، يتم تطبيق القـرارات       ضم هذا اجمللس إىل اجمل    يو. من ميثاق اجلامعة  ) 4(املادة  
االستراتيجية اليت اختذها أحد اجمللسني أو كالمها بصورة حسنة، وبذلك تضمن اجلامعة عمال موحدا              

                                                           
 واتفاقيـة جتنـب     .1973 واتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب      .1970مثل اتفاقية استثمار رؤوȃ األموال العربية، أوت         -)1(

 Ƒم1974 ...واتفاقية تسوية منازعات االستثمار بني األقطار العربية. 1973االزدواج الضري . 
ينشأ جملس اقتصـادي مـن وزراء الـدول املتعاقـدة           «:لدفاع املشترك والتعاون االقتصادي   تنص املادة الرابعة من معاهدة ا      -)2(

املتخصصني بالشؤون االقتصادية، أو من ميثلوهنا عند الضرورة لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يـراه كفـيال بتحقيـق                     
 .من املعاهدة) 6(األغراض املبينة يف املادة 
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 عمال اليت ال خترج عن القانونية     األومشتركا، وإنتاجا متقدما، وتنمية جيدة يف كل ميادين االقتصاد          
 .يف أعلى املستويات

Ǆتص بتنفيذ أهداف اجلامعة يف كل ما يتعلق  : األعلى للعلوم والتربية اجمللس-خامساƸو
من أجل عمل متحد بني . بالشؤون االجتماعية والعمل، والتربية والتعليم، والثقافة، والصحة واإلعالم

الدول األعضاء، ومن جهة أخرى لɌشراف على املعاهدات واالتفاقيات اليت تربمها اجلامعة مع 
 .خرى يف العامل أو مع حكومات الدول األخرىاملنظمات األ

جلنة الشؤون االجتماعية والثقافية التابعة جمللس اجلامعة، حبيث تسهر هذه          : ويضم هذا اجمللس  
تشرين (نوفمرب   17اللجنة بالتنسيق مع اجمللس على تنفيذ املعاهدة الثقافية اليت أقرها جملس اجلامعة يف              

 .نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، باإلضافة إىل امل1945) الثاين
ويسعى هذا اجمللس بالتعاون مع ما سبق ذكره، لتنظيم املؤمترات والندوات اليت تتعلق بالقضايا              

 على أن تنعقد املؤمترات يف كل سنة يف كل          …االجتماعية، والتربوية، والعلمية، والصحية، واإلعالم    
 .ال التوحيد االجتماعي والثقايف العريبدولة من الدول األعضاء بالتناوب، يف جم

ويتوىل هذا اجمللس إعداد الدراسات العلمية والبحوǫ األكادميية يف هذه اجملاالت ويصـدرها             
 .إىل الدول األعضاء

كما يقوم اجمللس بالتخطيȔ والدراسة للمستقبل، ويف الوقت نفسـه يتنـاول املشـكالت              
 .لول املناسبة هلااالجتماعية والثقافية ويعمل على إجياد احل

وبتوحيدها وجتديدها يف   ) التربوية واجلامعية (كما يهتم بتوحيد التربية يف املؤسسات التعليمية        
كن حتقيق ما يطمـح إليـه       ميالوطن العريب، والتقريب بني األنظمة التعليمية يف البالد العربية، حبيث           

دات، وبالتايل ميكن توحيـد الفكـر       الشعب العرب من خالل األهداف املرسومة يف املواثيق واملعاه        
 .العريب، واإلعالم العريب بني أجزاء الوطن العريب كأساȃ متني للوحدة العربية الشاملة

ويتشكل هذا اجمللس من هيئة عليا تضم عددا من وزراء الدول األعضاء ذوي االختصاص يف               
 .خلرباء املختصني يف هذه امليادينالعلماء واملفكرين واإىل اجملاالت اليت يهتم هبا اجمللس، باإلضافة 

جيتمع هذا اجمللس أربع دورات عادية، مرة كل ثالثة أشهر، كما جيتمع يف دورات استثنائية 
 .عندما يłدعى لالجتماع بطلب من جملس اجلامعة، أو من أغلبية الدول األعضاء
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ل احلاضرة، واملصّوتة   وتكون قراراته ملزمة، والقاعدة املّتبعة يف التصويت هي أغلبية ثلثي الدو          
وبذلك تضمن اجلامعة تسيري    . يف املسائل املوضوعية، بينما تكفي األغلبية العادية يف املسائل اإلجرائية         

 .أمورها حنو األحسن واألفضل

Ǆون القانونية-سادساǘيقوم هذا اجمللس مبتابعة سري أعمال  : اجمللس األعلى للمتابعة والش
حƓ تأخذ الصفة القانونية، كما يتابع أمور امليزانية، ويالحظ ما يبدو اجملالس وعرضها على القانون 

 .م احنرافها إن وجدويراقب أعمال األمانة ليقوōء منها،سيعلى تصرفات اإلدارة ليعمل على تصحيح ال
 من وزراء العدل للدول األعضاء، وعلماء القانون والفقهاء فيـه، حبيـث             سيتألف هذا اجملل  

ل األمانة العامة واإلدارة، ويتابعون البحوǫ والدراسات اخلاصة مبوضوع التسـيري           يتابعون سري أعما  
 .اإلداري والقانوين، ويقوم بإعداد تقارير خاصة تłعرض على اهليئة العليا للجامعة

وبتعاون اجمللس مع جلنة الشؤون القانونية، وجلنة الشؤون اإلدارية واملالية علـى أن يكـون               
 .كل أمور هاتني اللجنتني هو املرجع يف ساجملل

 قاعدة أغلبية ثلثي الدول احلاضـرة      بإتباع - بعد انعقاد اجمللس   -تصدر قرارات اجمللس ملزمة   
واملصّوتة يف املسائل املوضوعية، بينما تكفي األغلبية العادية يف املسائل اإلجرائية، كل ذلك من أجل               

 .تنفيذ القرارات اهلادفة على أحسن وجه

Ǆلس ال-سابعاƭ العربية اتالوحدة العربية أمل اجلماهري، وحتاول احلكوم: ةوحدة العربي 
االحتاد فيما بينها على مستوى ضيق حمدود غري شامل، ولفترة بسيطة من الزمن ال تتجاوز سنوات 

هلذا ينبغي أن يكون يف اجلامعة العربية جملس أعلى يقوم بالدراسة والبحث، والنظر يف . معدودة
ت بني مصر وسورية، وما هي األسباب الداعية لالنفصال، مث الوحدة بني مصر الوحدة اليت مت

والسودان واملصري الذي آلت إليه، واالحتاد السوري الليƑ والتمّزق الذي أصابه، واالحتاد املغاريب 
 )1(واجلمود الذي خّيم عليه، فأين التضامن والتكافل العريب؟ وأين وحدة الصف العريب؟

 لتوحيد الصف العـريب يف نظـام   إتباعهاالصيغة اليت ميكن  من القول رهني ب    وحتقيق ما مضى  
 . حƓ تستطيع الصمود والوقوف أمام العقبات اليت تواجهها،عريب موحد

                                                           

نطقة العربية تعاين من حالة التمزق، التنازع فاالهنيار كانت بعض القيادات وأصحاب القلم ينادون              يف الوقت الذي كانت امل     -)1(
بالوحدة، ويومهون الشعب بأنّ حالة الوحدة اليوم هي يف أحسن حال أكثر من أي وقت مضى، واحلقيقة أنّ الواقع بعيد كل البعد                      

 .عن حالة الوحدة
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 أن يبحث عن أسلوب علمي لتحقيق الغرض املنشود، أسلوب يقوم على أساȃ             سمهمة اجملل 
ى أسس سليمة وقواعد متينـة ذكرهـا العلمـاء       من الواقع، وهذا يتطلب اإلعداد والتنفيذ القائم عل       

والباحثون واخلرباء يف هذا امليدان، وال بأȃ أن يستفيد اجمللس من خربات وجتارب اآلخرين كما هو                
 .احلال يف االحتاد األوريب

ال مانع أن يشيد البناء الوحدوي أو االحتادي على املصاſ االقتصادية احلقيقية املشتركة، قبل              
كما يف الوحدة   –اسية املفتعلة اليت تتمزق عند أقل اختالف طارǛ بني حكومات الوحدة            الوحدة السي 

ستمرت رغـم اخلالفـات      فلو كانت هناك مصاſ اقتصادية لصمدت الوحدة وا        -املصرية السورية 
 .عات الطارئةازـنلالسياسية، وا

جهة، ومـع جملـس     وهذا اجمللس مرجعيته بالدرجة األوىل تكون مع اهليئة العليا للجامعة من            
اجلامعة من جهة أخرى، فيقدم اخلطȔ، ويعقد املؤمترات، ويعد الدراسات، ومن مث يتصل باجملـالس               

زاعات والعاملة على تدعيم القناعات الفكريـة       ـاألخرى وƝاصة اليت تتعلق مباشرة بقضايا فض الن       
 .داخل الكيانات االجتماعية على مستوى كل دولة من الدول األعضاء

دير بالذكر أنّ العصر احلايل عصر التكتالت االقتصادية العمالقة، وأكرب مثل علـى             ومن اجل 
ذلك الوحدة األوربية، فعلى الرغم من كل االختالفات القائمة بني الدول األوربية قوميا ومـذهبيا               

 .الحتادولغويا،ورغم الفوارق االقتصادية الواضحة، فإنّ هذه الدول أيقنت أنّ ال سبيل إىل القوة إال با
             ſولكن العرب ميلكون مقومات مشتركة، ومعطيات موحدة، وقضايا واحدة، إال أنّ املصـا
متناقضة ال تستقيم مع املقومات واملعطيات، والسبب يف ذلك يعود إىل التمّزق والتفكـك الـذي                

 .نعيشه، وهذا ما يبحثه اجمللس لبناء احتاد قوي متجانس
واملختصني واملشـهورين يف     الدول األعضاء املؤهلني     ويتشكل هذا اجمللس من عدد من وزراء      

جيتمعون أربع مـرات     )1(وبعض املختصني يف علوم السياسة واالقتصاد والقانون واالجتماع       ،  خربهتم
وتقييم األعمال اليت Ź تنفيذها على ضوء        وجملس اجلامعة،  ة للهيئة العليا،  يف العام ملتابعة اخلطȔ املقدم    

 األهداف العامة واخلاصة للجامعة من جهة وتطلعات الشعب العريب وآماله مـن             الواقع وباملقارنة مع  

                                                           

 .املناسب يف املكان املناسبنقصد من كل ذلك أن يكون الرجل  -)1(
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 .)1(جهة أخرى

بات تعديل امليثاق وتطويره ضرورة حتتمها الظروف الراهنة يف ظل البيئة الدوليـة              :والنتيǲة
  الراهنة ولɊخذ باالعتبارات السائدة حاليا يف املنطقة، فالتنسيق السياسـي والتكافـل االجتمـاعي             

 .والعمل العريب املشترك
وإذا كانت احلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها أخذها، فإنّ العمل هبـذا احلـديث يتطلـب                

 .االستفادة من اخلربة األوربية اليت أثبتت Ʊاحها وƱاعتها بعد التطبيق
قومية  ال من الضروري فتح نقاȇ صريح مع قضايا الفكرة        بتنفيذ املشروع املعّد للتعديل،    وقبل البدء     

 املواجهات املؤدية إىل اخلالفـات  بشرط جتنب    .يب واإليديولوجيات الناجعة عامة   والنظام العر  خاصة،
ولتقدمي ميثاق جديد يتضـمن      والوصول إىل احلق والصاſ العام،    فالنقاȇ ينبغي أن يتصف بالعلمية      

 .ة السائدة يف املنطقةقوحبيث يكون انعكاسا لتوازنات ال ƽل وأوسع ملصاſ الدول العربية،قواعد أ

 الرǗية الواضحة لسياسات اجلامعة: الثايناملطلب 
ود وهـو  قتعترب جامعة الدول العربية التنظيم القومي الوحدوي الذي استمر أكثر من Ʀسة ع       

حياول أن يثبت قدرته على التكّيف مع تطورات السياسة العربية داخل الوطن العريب، واملتناقضـات               
فكرة قوميـة، والتحـديات     : زالت يف صراع مع النظام العريب، وهذه املتناقضات هي        الثالثة اليت ما  

اخلارجية اليت أسفرت عن تدخالت يف أنظمة احلكم لدول عربية، إىل جانب منطق القطرية والسيادة               
 .اإلقليمية

مازال الوطن العريب يشهد مرحلة حتول كبري، ومازال يبحث عـن أي مـن التيـارين                 :إذن
ومازال ينتقي أي نظام اقتصـادي واجتمـاعي        ) القطري، أم القومي الوحدوي   (ني يفّضل   املتصارع
الثـورات  : وحوله تغريات متالحقة سريعة يف العامل تبدو يف مظاهر وأشكال متنوعـة مثـل             . يطبق

واالنتفاضات، األفكار واإليديولوجيات واملذاهب، املواجهات املصريية والتنافسات الشخصية، كلها         
 .كأجزاء ذات تأثري عميق يف تاريخ األمم والشعوبتتضافر 

 :ويف هذه املرحلة اليت تعيشها األمة العربية، تواجه حتديات كربى منها
                                                           

وشهاب .  وما بعدها  697 :ت، ص .دار النهضة املصرية، د   : ، املنظمات الدولية  )مالعبد الس (جعفر  :  انظر اإلطالعملزيد من    -)1(
-83: ص، مرجع سابق،    )أƥد(وفارȃ عبد املنعم    . 452-421 :م، ص 5/1985 :دار النهضة، ط  : ، املنظمات الدولية  )مفيد(

 .1975جويلية /41 :ددعال، كيفية حتديث جامعة الدول العربية، السياسة الدولية، )حممد عزيز(وشكري . 121
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حتديات داخلية هلا أسباب عديدة أدت إىل التنازع واخلالف، مما وضع اجلامعة العربية أمام               -
ا، وبالتايل عدم تنفيذها، ولكـن      تيارين متصارعني داخل اجلامعة أدى ذلك إىل ضعف وهزل قراراهت         

 .زاع، ألهنا مرآة للواقع العريبـواجب اجلامعة يتطلب متابعة العمل حƓ إزالة آثار الن
حتديات متوجهة للنظام العريب الذي يؤكد على حتقيق هدف كبري من األهداف السامية هو             -

 .حتقيق الوحدة اليت يواجهها حتدي التجزئة، ومنطق السيادات القطرية
، وهنا يربز   الدولة اليهودية حتديات سياسية عدوانية من دول الغرب، وعدوان وتوسع من           -

دور اجلامعة، ويظهر عملها جتاه هذه التحديات، ولتثمر قدرهتا على كيفية التعامل مع هذه التحديات               
 ومن هنا   عربية قومية قوية، ويف الوقت نفسه يف ظل األوضاع الدولية الراهنة،          ) احتاد(يف ظل وحدة    

 .يربز دورها على املستويني العريب والدويل
 :اآلتيةاملطلب من خالل الفروع األربعة دراسة هذا وتتم 

 .التحديات الداخلية، وسبل التغلب عليها: األولالفرع 
 .التحدي الوطƗ للفكر القومي، والوحدة العربية: الثاينالفرع 
 .هاالتحديات اخلارجية وسبل مواجهت: الثالثالفرع 

 .مستقبل اجلامعة ومستوى طموحاهتا): خامتة الفصل(الفرع الرابع 

 țلب عليها: األولالفرȢالتحديات الداخلية، وسبل الت 
يتضمن هذا املبحث توضيح التحديات الداخلية، والدوافع الباعثة على ظهورها، ونظرا ملا هلا             

ل العربية من جهـة أخـرى، فـإنّ         من تأثريات سلبية على العالقات العربية من جهة، وجامعة الدو         
عات واخلالفات ومن مث لوضع أسس قومية تكفل هلا         ازـيتطلب بيان الطرق الناجعة لفض الن     البحث  

 :ما يليالعمل اإلجيايب، كل ذلك نبحثه من خالل 
Ǆالسياسية الداخلية، وأسباهبا-أوال . 
 . طرق تسوية التنازع اليت اتبعتها اجلامعة-اǄثاني
 . الوقائية والعالجية األسس-اǄثالث
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Ǆا، السياسة الداخلية-أوالŏوأسبا : 
 ول العربية فيما بني بعضها الـبعض      عات، كاليت شهدهتا الد   ا منطقة يف العامل نز    يمل تعرف أ  

زاع ـحƓ وصلت إىل املقاطعة الدبلوماسية أو االقتصادية أو الثقافية، وهذا ما جيعل اآلثار السلبية والن              
 روقتها، حيـث املهـاترات والصـراعات      ل األعضاء يف اجلامعة، إىل داخل أ      يدخل مع مندويب الدو   

 .وتوجيه التهم لدرجة من السوء ينبغي أال تكون مع ممثلني للجامعة ومندوبني عنها
عات واملشكالت منذ نشأهتا، ومل تتوقـف إال يف فتـرات           ازـوقد واجهت اجلامعة هذه الن    

 وار بعضها فترة   على اخلالفات كثرية مستمرة، فإن خفي أǊ       حمدودة من الزمن، ألنّ الدوافع اليت تبعث      
امعـة بالغـة    ومع ذلك فإنّ املشكالت اليت واجهتها اجل      . اشتد هليب بعضها اآلخر يف فترات متعددة      

 .عات،وإهناء حاالت الصراعازـإن مل تعمل اجلامعة ƛّد لتطويق األزمة وفض الناحلدة، كبرية اخلطر،
لعالج ألي مرض، واحلل ألي مشكلة ال يكون ناجعا إال بعد معرفـة             ومما ال ريب فيه، فإنّ ا     
 :ونستعرض فيما يلي عددا من األسباب على سبيل الذكر ال احلصر. األسباب املؤدية إىل اخلالفات

 :أسباب اخلالف
 األسباب ما تكون فكريـة واجتماعيـة      تتعدد أسباب اخلالف حسب نوعية مصادرها، فمن        

 .ومنها ما تكون إداريةومنها ما تكون أمنية، 
 :، نستعرضها فيما يلي األسباب الفكرية واالجتماعية-1
التياران املتصرعان على سياسة اجلامعة، فالتيار األول هو التيار القومي الذي يدعو إىل  -أ

الفكرة القومية، حيث أنّ الفكرة من إنشاء اجلامعة، الوحدة العربية اليت يطمح الشعب العريب 
 .فهي أمله املنشود، فاجلامعة حتقيق إلرادة الوحدة العربيةلتحقيقها، 

ـ                 روالتيار الثاين هو التيار الوطƗ الذي يدعو إىل الفكر الوطƗ ومبدأ السيادة حƓ وصل األم
بأهل هذا التيار إىل التزمت السيادي، وكانوا يؤكدون على مبدأ اإلمجاع يف التصويت على القرارات               

حƓ إذا صدرت القرارات فإهنا عندئذ تكون غري ملزمة إال برضا األطـراف             اليت تصدرها اجلامعة، و   
 .املتنازعة، وقد سيطر هذا االزدواج على حركة اجلامعة ونشاطاهتا

للتناقض احلادǫ بـني التيـارات      ) بعضها(التناقضات اليت وقعت هبا احلكومات العربية        -ب
حلكم، واملذاهب السياسية والعقيدية املنتشرة يف      الوطنية داخل بلداهنا، وعلى األخص ما يتعلق بنظام ا        
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 .كثري من البالد العربية اليت تصل يف كثري من األحيان إىل الثورات أو االنتفاضات أو االنقالبات
احلروب األهلية اليت تثور يف عدد من الدول العربية، بفتنة داخلية تعمل علـى حتقيـق                 -ج

 للدفاع عن مصاſ نظام احلكم، أو بدعوة طائفية أو عنصرية أو            ين، أو ذرضني املتنف غمصاſ األثرياء امل  
عقيدية، وقد تكون الفتنة خارجية تعتمد على أولئك االنتهازيني الذين يصطادون يف املـاء العكـر                

 . يف تلك البلد العريبولتمرير مصاſ العد
 ر من بلـد عـريب     األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية املتخلفة يف أكث        -د

باإلضافة إىل ختلف صناعي وتقƗ، مما جيعل الدولة فقرية وقد تشكلت أمامها أزمة خانقة حتتـاج إىل                 
 .من ميّدها بالنفس الطاهر النقّي

 ون وراءها حبجـة التقـدم االقتصـادي       انعدام التضامن العريب، واألنانيات اليت يندفع      -هـ
 مل  افلم. ة حباجة إىل من يتضامن معها     ريليدين أمام دولة فق   واالجتماعي، فتقف الدولة الغنية مكتوفة ا     

 .جتد تضامنا ومعونة من الدولة الغنية، كانت سببا للخالف فيما بينهما
ها التقدمي، وعـدم وجـود      انقسام القادة العرب إىل تقسيمات خمتلفة منها الرجعي ومن         -و

 .ن أفكار الشعب بأحزابه وهيئاته مستقرة لغياب الدميقراطية احلقيقية اليت تعرب عأنظمة حكم

قضية فلسطني والتوسع اإلسرائيلي يف املنطقة العربية       : وتأيت يف مقدمتها   :األسباب األمنية  -2
م، وما بعد ذلك من عمليات عدوانية شّنها        1973م وحرب   1967) جوان(زمية حزيران   هبعد حرب   

 .ت اليت مل تنقطع بعدالعدو الصهيوين على جنوب لبنان، إىل غري ذلك من االعتداءا
 دول اجلامعة العربية على مواصلة الـدفاع        معز: وقد اختذت اجلامعة عدة قرارات، من أمهها      

يهودي عن حقوق الشعب الفلسطيƗ، ورفض أي مشروع يلّوح بتقسيم فلسطني، أو تأسيس كيان              
لس اجلامعة يف دورته    وينص البيان الصادر عن جم    . فيها، وعدم الصلح أو االتفاق مع العدو اإلسرائيلي       

أنه ال جيوز ألية دولة عربية من دول اجلامعة أن تتفاوض يف عقـد              «م على   1950الثانية عشرة عام    
صلح منفرد أو أي اتفاق سياسي أو اقتصادي أو عسكري مع إسرائيل، وأنّ الدولة اليت تقدم علـى                  

 .»… ميثاقها من)18(ذلك تعترب فورا منفصلة عن اجلامعة العربية، طبقǄا للمادة 
، فاعترب خارجـا علـى اإلمجـاع        1965طرح مشروع الصلح عام     " رقيبةوب"ولكن الرئيس   

 .العريب، وحدǫ ما حدǫ يف ذلك الوقت
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مث قيام مصر بالصلح مع إسرائيل واختاذ العرب موقفا معاديا هلا، وعلى إثرها Źّ فصل مصر 
 . دن الودية مع إسرائيلمن اجلامعة العربية، ونقل مقرها إىل تونس، وعالقات األر

 يف اململكة املغربيـة   اليهودية  مث قيام دولة قطر باالتفاقيات االقتصادية، وقبول عقد املؤمترات          
، فهذه املخالفات سببت تصـدعا وانقسـاما        اليهودعلى رمي نفسها حتت أقدام      " موريتانيا"وإقدام  

 .وشرخا يف الصف العريب

دفاع املشترك، حيث أصاهبا التجميد، وعدم وجود بديل        يتعلق ببنود معادة ال   : والسبب الثاين 
وخنق إحدى القوى العسكرية العربية الرئيسية، وحصار قوة عربية أخرى، ووجود عسكري            «عنها  

 .)1 (»)اخلليج(أجنƑ كثيف يف أكثر من مكان داخل الوطن العريب 

عي عريب، وسلبية   يرجع إىل دعوة بعض الدول األعضاء إىل إجياد جيȈ دفا         : والسبب الثالث 
ا الوطنية بسوء، مث مما يتعلق بتجميد       هتأطراف أخرى ختوفا من أن يصاب استقالهلا بأذى أو متس سياد          

ما جاء يف بروتوكول اإلسكندرية، انطالقا وراء املصاſ األنانية، وعدم االستجابة للمصاſ العامـة              
 .للجامعة العربية

فاقيات مع دول أخرى من قبل بعـض الـدول    يعود إىل عقد معاهدات وات    : والسبب الرابع 
العسكرية، ناهيك  والعربية، تلك الدول اليت تؤذي دوال عربية مبصاحلها احليوية االقتصادية والسياسية            

 م وانقسام البلد الواحد على نفسـه      عن بث التفرقة بنشر الدعوات املخربة اليت تقصد بلبلة الرأي العا          
لـك الدولـة    ت يف ذلك البلد العريب الذي أبرم اتفاقا مـع           فمن كان وراء ذلك؟ الوجود العسكري     

وإذا كان الشعب العريب يؤكـد علـى نفسـه          . األجنبية، يف الوقت الذي خالف فيه ميثاق اجلامعة       
ضرورة مكافحة االستعمار بكل أشكاله، فماذا تعƗ االتفاقيات واملعاهدات مع املسـتعمر املسـتغل              

 الواليات املتحدة األمريكية مع دول اخلليج       هƸفى علينا ما تقوم ب    خلريات وثروات الوطن العريب، وال      
العريب، حماولة أن تسلخها تدرجييا بقضاياها عن النظام العريب ككل، فشجعت على طـرح أفكـار                

ولتمرير ) التعبري عن الذات اخلليجية، بإجياد ثقافة خليجية، واقتصاد خليجي، وأمن خليجي          :(مفادها
وكأنّ دول اخلليج ال عالقة     .  أدخلت العراق يف حرب مع إيران، مث حرب اخلليج         مكائدها ومؤامراهتا 

.  اليهـود هلا باألمة العربية، وال باألمن العريب اجلماعي، وال التنمية القومية العربية، وال الصراع مـع       
                                                           

بريوت، حبوǫ ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمهـا مركـز          : اجلديدة والوطن العريب  " الشرق أوسطية "التحديات  : انظر -)1(
 .م1994مارȃ /1 :دراسات الوحدة العربية، ط
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ة زفت النقد اخلليجي بإغراق هذه البلدان بأحدǫ األسلحة، واخلربة الفنيـة، وأجـر            ـكما أهنا استن  
 .احلماية العسكرية

إال أن  " إيران"وهذا الوضع من تراكم مكثف للقوات األجنبية يف منطقة اخلليج، ما كان من              
جتعل من نفسها كشرطي يف اخلليج العريب، وتفرض هتديدا على األقطار العربية املطلة عليه، وقد ظهر                

طنب (م  1991اخلليج عام   منها أن قامت مبمارسات عسكرية كاستيالئها على ثالǫ جزر يف مدخل            
يف الوقت الذي شـاركت     " عمان"وبوجود عسكري هلا يف     ). الكربى، طنب الصغرى، أبو موسى    

 .)1(ودعمت عالقاهتا مع سورية. بإرسال قوات مع األمم املتحدة إىل لبنان

 :تبدو األسباب اإلدارية واملالية يف األمور اآلتية :األسباب اɋدارية واملالية -3
 على استالم زمام القيادة، واستالم كرسي احلكم يف داخل اجلامعة، وهـذا مـا               الصراع -أ

 .حدǫ بني مصر والعراق
عندما يعمد رئيس عريب إىل اختراع لقب ال تعترف به أنظمة           «وحيدǫ اخلالف كذلك     -ب

 حني نّصب نفسه رئيسـا    " امللك احلسن الثاين  "اجلامعة، ويعني نفسه رئيسا للنظام العريب، كما فعل         
للقمة العربية، بالرغم من أن ميثاق اجلامعة ال يسمح هبذا الوضع، فمثال هذا األمر قد يزيد من عمق                  
اخلالفات بني الدول األعضاء يف اجلامعة، كما قد حيدǫ خلطا بني األمور القومية، واملسائل القطرية               

 .يف حسابات وسلوك رئيس القمة
قف رئيس القمة العربية إىل تفسريات دولية،       ومن ناحية أخرى، يłخشى أن تؤدي بيانات وموا       
 .)2(»أو تستخدمها الدول وفق مصاحلها، وألغراض أخرى

تناقض االهتمام العريب باجلامعة العربية، وال يقتصر األمر على ذلك، بل يصل إىل حـّد                -ج
 :اهلجوم املكثّف عليها من بعض دول عربية، مثال على ذلك

يف هنايـة عـام     " التونسـية -الليبية"أعقب توتر العالقات    الذي  " املصري التونسي "التقارب  
م، وعلى الرغم من وجود مقر اجلامعة يف تونس، فإنّ إقدامها على هذا التقارب أو املوافقـة                 1985

                                                           
 . وما بعدها240 :، النظام اإلقليمي العريب، مرجع سابق، ص)علي الدين(، وهالل )مجيل(مطر : انظر -)1(
ملك املغرب، مستعد   " امللك احلسن الثاين  " أن   26/11/1985وقد حدǫ ما مل يكن باحلسبان، عندما أعلنت إسرائيل يوم            -)2(

رئيسا جلامعة الـدول    " احلسن الثاين "قت كان   ويف ذلك الو  . من أجل تسوية لقضايا الشرق األوسƽ "     Ȕعون برييس "لالجتماع مع   
 .184 :ص. املرجع السابق: انظر. العربية
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 .يدل على أهنا مل تضع للجامعة كبري األمهّّية" اجلزائر"بتشجيع من 
علق بأولوية االهتمـام مبجلـس      سلوك جملس التعاون اخلليجي يف جمالس اجلامعة، وما يت         -د

مما أدى ببعض الدول األعضاء أن ال تسّدد حصصـها يف        . التعاون على حساب جامعة الدول العربية     
. ميزانية اجلامعة، والّتوقّف عن تنفيذ قرارات اجلامعة، خاصة فيما يتعلق بالتنمية القوميـة املشـتركة              

 .)1( واألمثلة على ذلك كثريةورفضها للمشاركة يف دورات استثنائية تدعى لالنعقاد
التفاوت يف توزيع أنصبة األقطار العربية يف امليزانية، بانفراد قطر من األقطار العربية يف               -هـ

  إضعاف االستقالل الذايت للجامعة    معظم مراحل عمر اجلامعة، بنصيب كبري من امليزانية، مما أدى إىل          
قتصادية اليت ƽلت بنية اجلامعة، كان من الطبيعي        وحينما تقرر تعديل األنصبة على ضوء التغريات اال       

ولكنها ليست على درجة    . يت بالثروة النفطية، النصيب األكرب من امليزانية      حظأن تتحمل الدول اليت     
 .عالية من الكفاءة اليت ختوهلا تقدمي اخلربة الفنية والبشرية اليت تتناسب مع مسامهتها املالية

بني دولتني عربيتني، أو انضمام دولة إىل دولة أخرى تأييدا هلا يف            ما يتعلق بقضايا احلدود      -و
 مصري الدولة اليت Ź االنضمام إليها، مثـال         يرقضاياها املصريية، حبيث تعادي دولة أخرى مطالبة بتقر       

، فالصحراء  "الصحراء الغربية "بشأن  " اجلزائر واملغرب "ذلك، التنازع الذي وصل لدرجة احلرب بني        
ير املصري بعدم تبعيتها للمغرب اليت تتمسك حبقها الذي يوحي بأن الصحراء الغربية جزء              تقربتطالب  

وقد وقفـت اجلزائـر إىل      . رةعمن اململكة املغربية، لذلك بدأ اخلالف بينهما وصل لقيام حرب مست          
ـ    معتربة أن مطالب الصحراء الغربية عادلة،       ،  جانب الصحراء الغربية    يȈفأّيدهتا باملال والسالح واجل

 .وما زالت اخلالفات قائمة، مل تقدر اجلامعة على حلها حƓ اليوم

 :ةاآلتي ةرقزاع بني املتنازعني؟ هذا ما نبحثه يف الفـفما هي سبل تسوية الن: إذن

 :زاț يف اجلامعةø طرȧ تسوية الن-اǭǄاني
ا ما جاء   زاع بني املتنازعني من الدول األعضاء وذكرن      ـقضية تسوية الن  فيما سبق إىل    تعرضنا  

ال جيوز االلتجاء إىل القوة لفض املنازعات بنني دولـتني          «:يف املادة اخلامسة من امليثاق اليت تنص على       
ب بينها خالف ال يتعلق باستقالل الدول أو سـيادهتا أو سـالمة             شأو أكثر من دول اجلامعة، فإذا ن      

دئذ نافذا وملزمـا، ويف هـذه       أراضيها، وجلأ املتنازعون إىل اجمللس لفض هذا اخلالف كان قراره عن          

                                                           
 .183 :ص. املرجع نفسه: انظر. ملزيد من اإلطالع -)1(
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احلالة ال يكون للدولة اليت وقع بينها اخلالف االشتراك يف مداوالت اجمللس وقراراته، ويتوسȔ اجمللس               
يف اخلالف الذي Ƹشى منه وقوع حرب بني دولة من دول اجلامعة، وبني أية دولة أخرى مـن دول                   

 »يم والقرارات اخلاصة بالتوسȔ بأغلبية اآلراءوتصدر قرارات التحك اجلامعة أو غريها للتوفيق بينهما،
من هذه املادة نفهم أنّ امليثاق أعطى للمجلـس         «:وبصدد هذا املوضوع يقول عزيز شكري     

ميكنه إصدار قرارات ملزمة، واآلخـر تـوفيقي        ) على غموض التعبري  (أحدمها حتكيمي   : اختصاصني
 .ميكنه من إصدار قرارات ذات صفة توسطية أو توصوية

 قاصر قصورا فظيعا، وكل ما جاء فيـه         -ل بالذات  يف هذا احمل   -فإنّ امليثاق ة على ذلك،    ȁياد
مهمـة  . )1(»أمنيته على جواز تعديل ميثاق اجلامعة لعدد من األغراض منها إنشاء حمكمة عدل عربية             

 .اǄقكن تسويتها بالطرق السلمية اليت ذكرناها سابميعات إذا مل ازـهذه احملكمة النظر يف قضايا الن

 :عات مهاازـإنّ ميثاق اجلامعة مل ينص على وسيلتني حلل الن: إذن
 التحكيم -   الوساطة -

 :وإىل جانب هاتني الوسيلتني جلأت اجلامعة إىل وسائل أخرى منها
 زاع، ومصاحلة األطرافـاملساعي احلميدة لفّض الن -   تقصي احلقائق -

ـ     يتوجب على اجلامعة استحداǫ وسائل ناجعة     : ولكن عات تتفـق   ازـ ومفيدة لتسـوية الن
واملنطق احلديث، ومستجدات العلم، وما يف اجملتمع من قيم وأعراف ميكن باالعتماد عليها تسـوية               

 .عات بني األقطار العربيةازـالن
فال بأȃ من استعمال وسائل اإلصالح املادية اليت ال          أما إذا استعصت األمور على املصلحني،     

طاملـا أنـه ال      عزل بني األطراف املتصارعة بواسطة قوات عربية مشتركة،       كال مناص من العمل هبا،   
وتأخذ هذه القوات مهمتها من غري أن تلحق أدƅ أذى ألي من الدولتني              توجد حمكمة عدل عربية،   

وال يسأم جملس اجلامعة من مواصلة التحاكم والتحكيم إلصدار قرارات ملزمة لقطع دابر              املتنازعتني،
 .الفتنة

                                                           
ويعلـل الـدكتور   . 70-57 :م، ص1981جوان /4 :ددعال، حمكمة العدل العربية املرتقبة، شؤون عربية،        )عزيز(شكري   -)1(

 األقطار العربية املستقلة أو شبه املستقلة يف منظمة دولية بغـض            عهدفته اجلامعة عند إنشائها، وهو جتمي     شكري هذا القصور ما است    
 .زاعات أو رد العدوان أو كيفية حتقيق التعاون االقتصادي واالجتماعي بني الدول العربيةـالنظر عن طرق تسوية الن
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بات على اجمللس أن تتوسع صالحياته الستعمال أساليب جديدة يف تسـوية            ل ذلك   من أج 
 :عات، نذكر من ذلكازـالن

زاعات ذات األمهية، حيث تعرض على مؤمتر القمـة         ـما جيري عليه العمل عند حل الن       -1
  والرؤساء العرب، بعد دراسة املسألة وحتضريها من قبل وزراء اخلارجية، وقد كـان هلـذا               كللملو

 .زاعات أثر كبري يف احلل اإلجيايبـاألسلوب من تسوية الن
أن ال يقتصر جملس اجلامعة يف حل املشكالت على أسلوب واحد، بل على عدة أساليب                -2

زاع الواحد، فقد تصلح وسيلة املساعي احلميدة مع دولة، بينمـا حتتـاج الدولـة    ـبالنسبة حلالة الن  
 األسباب للوصول إىل قناعات شخصية، حيث ينفع الصلح         األخرى إىل وسيلة تقصي احلقائق وبيان     

 …عندها، وهكذا
اعتماد التحكيم كوسيلة ترضى فيها مجيع األطراف العربية، وهذه وسيلة وإن مل تلجـأ               -3

م بفضـل الوسـاطة     1949 اللبناين عـام     -زاع السوري ـإليها اجلامعة إال مرة واحدة يف حالة الن       
 .سيلة ناجحة ميكن االعتماد عليهاإال أهنا و.  املصرية-السعودية
الدبلوماسية، حيث يتوفر هلا حرية واسـعة يف        -وال بأȃ من اللجوء إىل التسوية السياسية       -4

 إىل درجة ال بأȃ هبـا مـن         - اليوم -احلركة والتدبري، والتصرف وااللتزام، فقد وصل الوعي العريب       
 .اطƗ هذه األمةالنضج والوعي متكنه من االطمئنان ملساعي املصلحني من مو

 يف إنشاء حمكمة عدل عربية ختتص يف القضـاء اإلقليمـي            - إن شاء اǃ تعاىل    -وأملنا كبري 
القومي العادل، ويف اإلفتاء القانوين السليم، ففي البالد العربية من هم قادرون علـى تنفيـذ هـذه                  

 .عريفاملسؤولية بكل قدرة وجدارة من الوعي والنضج العلمي وامل

ذار من اللǲوء يف أي حالة من حاالت التناțȁ إىل القضاء الدوƃ، فما عرف وحذار Ż ح
العرب خاصة، ودول العامل الثالث إنصافا من القضاء الدوƃ، ألن كثريا من الدول العربية ǲƠم 

 .عنه وتعتƎه أȁمة ال خري فيها، فمن الضروري اɋسراɋ țنشاء Ʈكمة العدل العربية
 : األسس الوقائية والعالجية لɊزمات اليت تعاين اجلامعة العربية منهااليةو املةرقيف الفنبحث وس

 : األسس الوقائية والعالجية-اǭǄالث
اجلامعة العربية مؤسسة الوحدة العربية الرƧية، نشأت تعبريا عن اإلرادة القوميـة وجتسـيدا              
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طروا أهدافها، وبينوا الوسـائل  آلمال األمة العربية، فأعّد املختصون القائمون على العمل ميثاقها، وس    
 .الكفيلة بتحقيق أهدافها

وقد هنضت اجلامعة العربية منذ أن أنشئت بكل أعباء العمل القومي، السياسي، والفƗ، عن              «
 واتسع نطاق العمل الفƗ وظيفا بتوسـيع عضـوية          …طريق إدارات مصلحية ملحقة باألمانة العامة     

ة العربية وفقا لفكرة تقسيم العمل االجتماعي، مث رغبـة يف           اجلامعة من ناحية، وتنوع حاجات التنمي     
 .)1(»جتسيد العمل العريب

 من أجل حتقيـق     )2(ولكن اجلامعة العربية، على الرغم من نشوء املنظمات العربية املتخصصة         
أهداف اجلامعة، إال أهنا مل تقو على التصدي ملشكالت التخلف العريب، ومل تعاجلها مبا تستحقه مـن         

ة واهتمام، لوجود قيود وعقبات ومعوقات وقفت يف وجه اجلامعة، فكانت نكبة فلسطني اليت مل               عناي
يشهد التاريخ نظريها للمآسي اليت تفرزها صباح مساء حƓ اليوم، وإىل جانبها ما عانته الدول العربية                

 .من نري املستعمر الظامل، وƥلت اجلامعة كل هذه املآسي
لعريب، وجعلت فيه تيارات بعضها يتصـف باالنطوائيـة، وآخـر           هذه املآسي مزقت العامل ا    

بالتقدمية، ودخلت هذه التيارات أروقة اجلامعة ومقراهتا، فعربت عن هذا الواقع، ومع وجود ميثاقها              
 .مل تتطور لتماشي التطورات اليت حدثت يف العامل

ـ              ي تعديلـه، ويف    ومن خالل الدراسة اليت قمت هبا، ظهر نقص يف ميثاق اجلامعة الذي ينبغ
 إىل تنظيم جديد، وهيكلة حديثة، ختتلف عن الواقع الذي          -كما بينا –أنظمتها وهيكلها الذي حيتاج     

 .كان سائدا يوم إنشائها

كّبلت اجلامعة بقيود عوقتها عن أداء وظائفها وحتقيق أهـدافها، ويف مقدمـة ذلـك               : أجل
ملها حكام العرب وفق إراداهتم املتناقضة، فكان       األنظمة العربية املتعددة اليت جعلتها أداة رƧية يستع       

 .نتاجها قليال، وخاصة يف موضوع العمل العريب املشترك
 امليثاق من حيث املضمون واهليكلـة      يف   -كما بينا –وللتغلب على ذلك البد من إعادة النظر        

 :باإلضافة إىل ما يلي
                                                           

 .1981ت العربية املتخصصة، شؤون عربية، عالقة اجلامعة العربية باملنظما، )صابر(حمي الدين  -)1(
ة رادوهذه املنظمات املتخصصة البعيدة عن التيارات السياسية، قادرة على القيام مبسؤولياهتا الفنية بفاعلية كبرية إذا وجدت اإل       -)2(

 .الصادقة الغيورة على املصلحة العامة
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1- Ɠتتمكن من العمل الفعالتدعيم األمانة العامة، بتوسيع اختصاصاهتا وصالحياهتا ح . 
 .عربية، ومصاſ قومية عليا) احتاد(توحيد الغايات، والوسائل، من أجل وحدة  -2
العزم والتصميم، واجلدية الصادقة، لالجتاه بامليثاق إىل تعديل مالئم، علـى أن نضـع يف                -3

 .احلسبان، الثوابت القومية، ووحدة الصف العريب، والعمل العريب املشترك
م اجلامعة، كمجلـس التعـاون      االيت نشأت بعد قي   -تكون مرجعية املنظمات العربية     أن   -4

 . إىل اجلامعة العربية، حبيث تكون كإحدى منظماهتا املتخصصة-اخلليجي، واالحتاد املغاريب
األجنبية، والسهر الـدائم علـى      -العربية أو العربية  –زاعات العربية ـالقضاء التام على الن    -5

 .ية، فإن ظهرت بوادر نزاع، أƦدت يف مكاهنا من غري أن تتطورإقامة عالقات ود
قرارات اجلامعة وتوصياهتا وما تصدره من لوائح وجمالس وتنظيمات، ينبغي أن تأيت مـن               -6

 .املسؤولني يف اجلامعة أصحاب االختصاص، ال ممن يدفع للجامعة ميزانيتها
 من أجل حتقيق األهداف والغايات اليت       أن تتضامن القدرات العربية، الستخدام إمكانياهتا      -7

 .ترنو اجلامعة إليها، لتصبح املصاſ العامة لɊمة العربية قيد التنفيذ الواقع
 .أن تكون القرارات متصفة باجلدية سواء عند صدورها أو عند تنفيذ مضموهنا -8
9- Ȕاخلاصة بدولة معينة فق ſتقدمي مصلحة اجلامعة على األنانيات واملصا. 

اجتناب الصراع على القيادة، ومراكز السلطة ملا يف ذلك من تعقيد وتعطيـل لشـبكة                -10
 .العالقات بني الدول العربية

 التام للمهام اليت يوكل هبا أي مسؤول يف اجلامعة، وأن يوضع الرجل املناسب يف               ȟالتفر -11
 .املكان املناسب، وأن يويل اجلميع اهتماما كبريا جادا باجلامعة

يع أنصبة ميزانية اجلامعة على الدول األعضاء حسب مقدار كل دولـة، وتوزيـع              توز -12
وأن تشرف اجلامعـة    . نفقاهتا بالعدل من غري إسراف وال تقتري، حƓ جيد املسؤول ما حيتاج إليه فورا             

 .بنفسها على التوزيع واإلنفاق
السـيادة الـذي    أن تتمتع اجلامعة بقدر عال من االستقالل الذايت، بسبب غلبة عنصر             -13

 .تتمسك به الدول األعضاء
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التعاون التام والتكامل العملي بني املنظمات اليت أوجدهتا اجلامعة، وأن تكون على صلة              -14
وثيقة باألمانة العامة للجامعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عالقة الدولة اليت حتتضـن اجلامعـة                 

 .باألمانة العامة
 كي تتجنب كل  امعة،والعمل على التغلب عليها،   ملوجودة بني تيارات اجل   جتاوز التناقضات ا  -15        

وحƓ ال يكون هناك أّي تناقض مع عقيدة النظام العريب حـƓ وال              ما يؤدي إىل عرقلة سريها اجلاد،     
 .منه إىل اجلامعةالتناقضات اليت قد توجد يف دولة من الدول األعضاء خشية أن جتد هلا طريقا لتدخل 

وأن . ى اجلامعة العربية للعمل إلجياد توازن القوى يف النظام اإلقليمـي العـريب            أن تسع  -16
ميع الدول األعضاء حبق على صعيد املساواة بينها، وإال كانت          جلتتخذ صفة احملايدة فتكون معاملتها      

 .هناك ضغوط ومساومات مما يؤدي إىل إخالل مبوازين القوى
 وثيق قائم على العدل واإلنصاف، واالهتمـام        أن تكون عالقات اجلامعة ذات ارتباط      -17

 .باجلامعة العربية، وذلك مع املنظمات الدولية األخرى يف العامل
ويترتب على اجلامعة العربية أن تنّسق السياسات اخلارجية العربية مع الدول واملنظمات             -18

العريب، تطبيقا فعاال للنظام    الدولية، ويف التعامل مع أوربا وأمريكا والشرق األقصى، بتمثيلها للجانب           
 .العريب حƓ ال تكون هناك تبعية لدول أجنبية، فيها خمالفة ألهداف وسياسة اجلامعة

فنجاح اجلامعة العربية مستقبال، يقاȃ مبدى قدرهتا على التفاعل مع النظام العريب، وكيفيـة              
لتحوالت العربية، واألوضـاع    التعامل مع القضايا العربية، واملشكالت القائمة أو املستجدة يف ظل ا          

 .الدولية الراهنة

 țللفكر القومي، والوحدة العربية: الثاينالفر Ɨالتحدي الوط 
 :تينياحملورين اآلمن خالل الفرع نبحث هذا 

 .االجتاهات السائدة يف اجلامعة:  األولاحملور
 .اجلامعة العربية ووحدة األمة: الثايناحملور 
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 :لسائدة يف اجلامعة االƟاهات ا- األولاǂور
العربية، وإن مل ينص ميثاق اجلامعة صريح على حتقيقهـا علـى            ) االحتاد(إنّ مطلب الوحدة    

 يبدو من خالل    -ولو كان بعيدا   -اعتبار أهنا هدف من أهداف اجلامعة العربية، ولكن اهلدف األصيل         
وية بني الدول العربية، علـى      فاجلامعة أنشئت لتوثيق العالقات، ومتتني الروابȔ األخ      . ديباجة امليثاق 

أساȃ احترام استقالل وسيادة البالد العربية، وتوجيه جهودها إىل ما فيه صالح أحواهلـا، وتـأمني                
 .)1(مستقبلها، وحتقيق آمال أهلها

أما إذا وجد من يعترض على هذه املقولة فإن اعتراضه مرفوض، ألنّ مقومات األمة العربيـة                
ة، وأنّ هذا التقسيم والتجزئة للعامل العريب إىل دول ودويالت، هو مـن             واحدة يف كل األقطار العربي    

    łيسهل عليه استغالل واسـتثمار          غصنع املستعمر مبوجب اتفاقيات م Ɠرضة رتبها املستعمر لنفسه ح
  ȃباإلضافة إىل أنّ ميثاق اجلامعة أتاح للدول األعضاء أن تربم ما تشاء مـن              . اخلريات، واستعباد النا

Ɲصوص التعاون فيما بينها، باعتبار أنّ الدول األعضاء مستقلة ذات سيادة تستطيع إبرام ما              اتفاقيات  
 .)2(تشاء من اتفاقيات التعاون مع الدول األعضاء

ومن جهة أخرى ميكن القول، بأنّ الوطن العريب ما زال يشهد حتوال كبريا يف كل القضـايا                 
وهو إزاء ذلك يف حاجة ماسة إىل التعاون بني الـبالد           االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية،     

العربية للتضامن العريب، والتكافل االجتماعي باعتبار أنّ ثورات الوطن العريب تتكامل مـع بعضـها               
 .البعض، ومصري العرب واحد بنظر الصديق والعدو

  األوريبت واقعية جـادة كاالحتـاد       كما يشهد العامل اليوم أنظمة جديدة كالعوملة، وتكتال       
العرب حتمية  ) احتاد(لذلك فإنّ الواقع املعيȈ الذي تشهده الساحة الدولية هذا العصر، جيعل وحدة             

 .الزمة ال غƖ للعرب عنها، إذا أرادوا مساواهتم باألمم األخرى على مبدأ التقدم والقوة

، وما بني اإلقليمية  تتسم طبيعة اجلامعة العربية باالزدواجية، بني القطرية والقومية:واقع األمرف
فاجلامعة ليست تنظيما إقليميا فحسب، ولكنها تنظيم إقليمي قومي، فمع أنّ ميثاق جامعة «والقومية،

 الشاملة، ورفضا ملشاريع الوحدة اجلزئية، فإنّ ميثاق اجلامعة ة كان انتصارا للفكرة العربيةالدول العربي
                                                           

 .298-296 :الدقاق، مرجع سابق، ص: ملزيد من اإلطالع، انظر -)1(
  نص على أنّ لدول اجلامعة العربية الراغبة يف تعاون أوثق وروابȔ أقوى مما نص عليه امليثـاق                ت  يتمن امليثاق ال  ) 9(انظر املادة    -)2(

 .أن تعقد بينها من االتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه األغراض
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من اجلامعة أداة للوحدة، بل جهازا للتنسيق بني انطلق من احترام سيادة الدول األعضاء، ومل جيعل 
 ذلك يف النصوص املتعلقة بالتصويتاألقطار العربية يف إطار احملافظة على سيادهتا واستقالهلا، ومتثل 

واليت تشترط اإلمجاع يف أغلبية قرارات اجلامعة، وأنّ القرار الذي ال حيصل على اإلمجاع ال يلزم إال 
 امليثاق استبعد أحد بنود بروتوكول اإلسكندرية الذي ينّص على أنه ال جيوز من وافق عليه، كما أنّ

 .)1(»ألي دولة عربية أن تنتهج سياسة تضر  بسياسة اجلامعة، أو سياسة دولة عربية أخرى
            ōالشمل وتوحيد الكلمـة    ولكن هذا ال مينع أبدا من السعي احلثيث إلقامة وحدة أو احتاد للم  

حتاد ال يؤثر على سيادة أي دولة من الدول العربية وال على استقالهلا، بل إنّ يف                ألنّ قيام وحدة أو ا    
 .االحتاد قوة، وتفضيل للمصلحة اجلماعية لɊمة على األنانيات الفردية

ومع تأسيس جامعة الدول العربية، فقد جاءت من أجـل دعـم وتنميـة              «":املنذري"يقول  
ية بني األقطار العربية، انطالقا من وحدة األمـة العربيـة           العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماع   

ومصري شعوهبا املشترك، فهي واحلال هذه منظمة قومية تتجاوز يف أغراضها صيغة املنظمات اإلقليمية              
املتعارف عليها دوليا، ذلك أنّ املعيار اجلغرايف وحده ليس واردا يف هذا اخلصوص بدليل أنّ الرقعـة                 

لشرق األوسȔ تشمل مزجيا من الدول، فلم تłقبل عضوية تركيا مثال لوجود معيـار              اجلغرافية ملنطقة ا  
 .)2(»سياسي إىل جانب املعيار اجلغرايف، وهو فكرة القومية العربية

م تعـبريا   1945مارȃ   22نشأت اجلامعة العربية يف     «:بقوله" حمي الدين "ويؤكد هذه املقولة    
 العربية، وجتميعا لقواها، وتوحيدا لنضاهلا يف سبيل حتريرها         عن اإلرادة القومية، وجتسيدا آلمال األمة     

 احلضارية، ووعيا باملصري املشـترك    من نري االستعمار، وحفاظا على تراثها الذي هو مناط شخصيتها           
 .)3(»واستشرافا للتقدم االجتماعي عن طريق التعاون والتبادل، والعمل العريب املشترك

 الواقع هو الذي يعطي     إنƋف مناقشات ومباحثات حول الوحدة   حيدǫ يف أروقة اجلامعة من      وما  
ـ  وهو الذي يربز علـى شـكل ت        ل اجلامعة إىل الوحدة أو االحتاد     الصورة احلقيقية لعدم توصّ    ارين ي

                                                           
ماي / 1 :ريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط     ب: ، جامعة الدول العربية، دراسة تارƸية سياسية      )أƥد فارȃ (عبد املنعم    -)1(

ـ العاد السياسية، جملة شؤون عربية،      ب، اجلامعة العربية كتنظيم إقليمي، األ     )علي الدين (هالل  :  وانظر .م1986 مـارȃ  /13 :ددع
 .27 :م، ص1982، )آذار(
ـ الوت، جملة شؤون عربيـة،      بري: ، تطور اهليكل التنظيمي ملؤسسات العمل العريب املشترك       )سليمان(املنذري   -)2( أوت / 6 :ددع
 .19 : ص.م1981) آب(
 .7 :، عالقة اجلامعة العربية باملنظمات العربية املتخصصة، مرجع سابق، ص)صابر(حمي الدين  -)3(
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 :)1(متصارعني مها

الذي يكّرȃ التجزئة يف كل بلد عريب، ويسعى إىل إقامة عالقـة مـع              : التيار القطري  -1
 .ى على أساȃ من القانون الدويل بني دول ذات سيادةالبلدان العربية األخر

 :وهلؤالء حجتهم اليت تبدو فيما يلي
 .لطة الدولةرغبة احلكام يف االستمتاع باالستقالل احلديث، واالستئثار بس -أ
 .ية من مشاركة الفقراء يف ثرواهتاخشية الدول الغن -ب
 .التنافس بني الزعامات واحلكام على النفوذ والسلطان -ج
 تفرقة واخلالف بني بعض هذه الـدول       القوى اخلارجية من بذور ال     -وتغرسه–ما غرسته    -د

 .زاع الذي ال ينتهي إال بالتضامن واالحتادـلتوجد مصادر للن

الذي يسعى إىل مزيد من التنسيق والتكامل بـني البلـدان           ): التوحيدي(التيار القومي،    -2
 .العربية، وصوال إىل شكل من أشكال الوحدة

 :جة هؤالء يف مطلبهم تبدو فيما يليحو
 .دة، يف املاضي واحلاضر واملستقبلوجود مقومات األمة العربية الواح -أ
 .لتغلب عليها إال بالتضامن القوميحتديات التغيري الداخلي، ال ميكن جتاوزها وا -ب
ون، الـيت ال    حتقيق مستقبل زاهر، ورفاهية للشعب العريب، منوطة بالتنمية الشاملة والتعا          -ج

 .صل األمة إىل ذلك إال بالوحدة أو االحتادتتؤيت أكلها إال بالعمل العريب اجلماعي، ولن 
 .استقرار األمن والنظام اإلقليمي ضد األخطار اخلارجية، ومواجهة التكتالت الدولية -د

ل وهذان التياران يظهران يف كل نشاط عريب، ويف كل منظمة عربية، وهذا الظهور يبدو بشك              
مباشر يف بعض األحيان، وبأشكال مستترة غري مباشرة يف كثري من األحيان، فتصارعهما أصبح Ƨة               

 .من Ƨات النظام اإلقليمي العريب، والعالقات السياسية العربية

                                                           
 .10-8 :، املرجع السابق، ص)أƥد(عبد املنعم : نظر ا-)1(



  واقعية القرارات وسبل معاجلتها: املبحث الثاين...…القرارات الصادرة ومآالهتا وسبل معاجلتها : الفصل الثاين

 -184-

أن  تتȢلب اجلامعة على هذا التصارț، وتسعى ملا هو أفضل وأحسن للدول العربية،              يولك
ص اجلاد لوضع خطȔ مسـتقبلية واضـحة املعـامل          ل، والعمل املخ  يتصف حكامها باإلرادة الصادقة   

واألهداف، والطرائق والوسائل، كي يتم إƱازها وتنفيذها ƛدارة وفعالية وإجيابية، ويف الوقت نفسه             
لتحقيق اآلمال املعقودة من قبل الشعب العريب على التضافر والتكافل والتضامن والتعـاون يف أمـة                

 .دي، وقيمتها املعنوية على الصعيد الدويلواحدة هلا وزهنا املا

 : اجلامعة العربية ووحدة األمة-ثايناǂور ال
 ما الشكل األمثل للتضامن العريب، يف       :Ƹتلف الفقهاء القانونيون الذين يتكلمون عن الوحدة      

 النظام العريب الواحد، حƓ يكون بناؤها متينا صامدا؟
 . الوحدة العربية املطلوب حتقيقها حول شكلويف احلقيقة، فقد برز اجتاهان خمتلفان

يبدو واضحا بالوحدة الفيدرالية أو الكونفدارلية بني األقطار العربية، وهـذا           : الشكل األول 
 .االجتاه تبنته احلكومة السورية قدميا، ودافعت عنه أثناء النقاȇ يف اجلامعة العربية

 على الدول املنضمة إليها وبـذلك       ويتضمن هذا النوع من الوحدة سلطة عليا تفرض إرادهتا        
 . جزءا من سيادهتا واستقالهلا داخل الدولة املوحدة- الدولة املنضمة-تفقد

يظهر على شكل تعاون وثيق بني األقطار العربية املنضمة له، وبذلك حتـافظ               : الشكل الثاين 
 .ول األعضاء على استقالهلا وسيادهتا، وهذا ما فضلته دول عديدة من الد-الدولة املنضمة–

 :والذي يراه الباحث األخذ بعني االعتبار واالهتمام إىل ما يلي
 .ناجعةالقيام بدراسات علمية وأكادميية وسياسية واقتصادية للتجمعات الشعبية ال -1
 .ل الناجعة لقيام وحدة قوية أبديةدراسة األسباب والعوام -2
 .الدولية احلاليةدراسة األسس الناجعة اليت قامت عليها االحتادات  -3
السورية، وعطلت قيام االحتـاد     -دراسة األسباب اليت أدت إىل انفصال الوحدة املصرية        -4
 .، وجعلت احتادات أخرى يف خرب كاناملغاريب

5-                 Ɠاملالئم لقيام احتاد ناجع، لقناعة الكيانات اليت ال ترغب هبذا االجتـاه حـ Ƿإجياد املنا
ſجامعة الدول العربيةتتنازل عن جزء من سيادهتا لصا . 

وحبذا لو اختذت اجلامعة أƴوذجا ناجحا من االحتادات العربية اليت أثبتت جدارهتا علـى               -6



  واقعية القرارات وسبل معاجلتها: املبحث الثاين...…القرارات الصادرة ومآالهتا وسبل معاجلتها : الفصل الثاين

 -185-

ته  وƱاع تهاخلليج العريب، ألنƗ رأيت فعالي    الصعيد اإلقليمي، أال وهو احتاد اإلمارات العربية يف منطقة          
االقتصادية والسياسية واألمنية واالجتماعية    ( عن كثب رأي العني، وذلك من مجيع النواحي          تهوإجيابيا

 ).…والثقافية والعلمية
فإذا اختذت اجلامعة مسريهتا الوحدوية بقناعة وإخالص، وإرادة صادقة، على أسـس علميـة              

 ريب مشترك، وعمل عريب مجـاعي مثمـر       مدروسة، وأهداف قومية سامية، استطاعت تنفيذ نظام ع       
 :وبالتايل تتحقق أهداف اجلامعة يف

 .تنمية شاملة، وسياسة قوية حمترمةتعاون عريب، وتضامن قومي، و *
 .ل لكل الدول العربية على حد سواءصيانة السيادة واالستقال *
 .األمن والسلم العربيني يف العاملاحملافظة على  *
حتقيق تعاون عريب أمثل قائم على الغايات ال املصاſ، تعاون شـامل يف مجيـع اجملـاالت                  *

 .حيقق الرفاهية للشعب العريب) فيةدية واالجتماعية والثقااالقتصا(
إجيادها نشيطة فعالة للجميـع، والوقـوف علـى دوام          على  تفقد املصاſ العربية، للعمل      *

          Ȕالعالقات األخوية الطيبة على مستوى احلكومات فيما بينها، وكذلك احلكومات ومواطنيها، وربـ
 . العمل، والالمركزية يف التنفيذونة يفأعضاء االحتاد بطريقة فعالة حتقق املر

قيام عالقات وطيدة مع املنظمات الدولية األخرى، على مبدأ املساواة يف مجيـع احلقـوق                *
 .والواجبات، فليست املنظمات الدولية بأحسن من اجلامعة العربية بعد االحتاد

 țالتحديات اخلارجية وسبل مواجهتها: الثالثالفر 
ة حتديات باستمرار سواء كانت إقليمية أو دولية، وقد اختذ العرب جتاهها            عرفت املنطقة العربي  

، وبعـض دول    اليهـودي مواقف متعددة، بدأت مبوقف املقاومة العسكرية كما هو احلال مع العدو            
 ، وموقف احلـذر تـارة     اليهودياجلوار، وموقف السلم أو باألحرى االستسالم وخاصة مع العدو          

 .التحديات اخلارجية املهيمنةوالوالء تارة أخرى جتاه 
 .طبيعة التحديات وجمرياهتا :ويتجلى ذلك بدراسة
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 طبيعة التحديات وƭرياهتا
 :ميكن تقسيم هذه التحديات إىل نوعني

 .التحديات الدولية: األولالنوع 
 . اليهوديالتحديات اإلقليمية، وأمهها التحدي: الثاينالنوع 

 :كانت هذه التحديات اليت واجهت العامل العريب على شكلني:التحديات الدولية-ول     النوț األ

االستعمار أو االنتداب أو فرض النفوذ على غالب الدول العربية اليت عانـت             : الشكل األول 
من أشكال هذا التحدي معاناة شديدة، أدت بالدول العربية إىل القيام بالثورات اليت كفلتها األموال               

ل، فلم هتدأ الثورات واالنتفاضات حƓ نالت جل الـدول العربيـة            والرجال واالضطرابات والقالق  
 فيما بينها كاتفاقية سايكس بيكو وما شـاهبها، حيـث           اتفقت عليه االستقالل، ولكنها تأثرت مبا     

ليتمكن املستعمر مـن تنفيـذ      ) سورية، لبنان، فلسطني، األردن   (أصبحت بالد الشام دوال متعددة      
 .تنته بعد ه ملاأغراضه فيما بعد، ألنّ أطماع

وجرى األمر كذلك على الدول العربية الواقعة يف الشمال األفريقي، مناطق نفوذ لكل مـن               
 ائـر، املغـرب   ليبيـا، تـونس، اجلز    :( فقّسمت املنطقة إىل دول    …فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الربتغال   

 ".فرق تسد"كل ذلك لتطبيق املبدأ القائل ) موريتانيا، الصحراء الغربية

 :)1(اهليمنة واالستغالل وإثارة الفƒ والعداوات، فظهرت مبظاهر متعددة هي:  الثاينالشكل
 وإƴا هو سياسي فكري، لتمريـر       - أي ال عسكري   -حماوالت اهليمنة بطريق غري مباشر     -1

 .له أطماعه يف ثروات الوطن العريباألخطار واملبادǛ والسياسات اخلداعة اليت تسّهل 
  بني البلدان العربية، وإثارة الفƒ املمزقة للوحدة الوطنيـة بالـذات           حماوالت بث التفرقة   -2

الفƒ الدينية واملذهبية والعرقية والطائفية، اليت حترق نرياهنا األهل واإلخـوان، فتظهـر الصـراعات               
 حبجة إهناء الصراع، لتفرض الوصاية من       -الدول األجنبية –العربية كي تتدخل    -عات العربية ازـنلوا

 .ل يف الشؤون الداخلية للدول اليت جرى التنازع فيما بينهاأجل التدخ
وقد توهم البعض بأنّ حقوقهم القدمية املهدورة جيب إعادهتا، فتلƑ تلـك الدولـة اخلـداع                

                                                           
 .83-79 :والوطن العريب، مرجع سابق، صالتحديات الشرق أوسطية اجلديدة :  انظراإلطالعملزيد من  -)1(
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 ذ ما يف املنطقة من خريات وثـروات       روب بني األشقاء واجلريان كي تستنف     واملكر، فتشتعل نريان احل   
 . والعراقا، كما هو احلال يف اخلليجوتبسȔ نفوذها على املنطقة عسكري

وال تكتفي بذلك وإƴا حتّرȇ دول اجلوار للمنطقة العربية، بإثارة الفƒ واحلـروب لتتـدخل               
، بل إهنـا تقـوم      األعمالفتدعم دول اجلوار، من أجل إضعاف الدول العربية، وال يكفيها كل هذه             

ا تقف موقفا حمايدا لعدد مـن الـدول          بإضعاف الدور العريب يف الساحات العربية، كم       -إعالميا–
 .العربية يف املنظمات الدولية

كل هذه الوسائل التدمريية التخريبية تتحدى هبا الدول الكربى العرب، فتقف عقبات كأداء             
 .يف وجه نشاط اجلامعة العربية

أما التحديات اإلقليمية فهي الضغوط واملصاſ  : التحديات اɋقليمية-ثاينالنوț ال
اإلسرائيلي مث العدوان ) إيران-تركيا(نيات واألطماع مث االعتداءات اليت متارسها الدول اجملاورة واألنا

الذي مل ينقطع حƓ يومنا هذا، وسيستمر إذا مل يّتحد العرب، ويقفوا وقفة رجل واحد، وهم يبنون 
 .وحدة الصف على التنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي والعسكري والسياسي

ان، فقد اختذت مواقف عدائية من النظام العريب، وصلت إىل حد االستيالء على جـزر          أما إير 
عربية يف اخلليج العريب، مث إىل وجود عسكري يف عمان، مث إىل هجرة سكانية لدولة اإلمارات العربية                 

نظـام  العراقية، اليت كانت سببا يف متزيق وتفرق أعضاء ال        -املتحدة، والتحدي األعظم احلرب اإليرانية    
 .)1(العريب ما بني مؤيد للعراق، ومناصر إليران

، فقد بذلت الدول االستعمارية بزعامة الواليات املتحدة األمريكية، جهودا          )2(وبالنسبة لتركيا 
 بسبب األكراد مـع     ةرامعتربة جلذب تركيا إىل الطريق ذاته، حبجج واهية أعظم من املكر والكيد، فت            

ك معاوهلا يف جسـم     دبسبب املياه إىل غري ذلك من التحديات اليت ت        العراق، وتارة أخرى مع سورية      
 .النظام العريب لتخريبه

النظام العريب، وزلزل اجلامعة العربية فهـو االسـتيطان         مضاجع  ّض  قلذي أ اوالتحدي السافر   
                                                           

سورية، اليمن، وليبيا، التأييد الصريح إليران، ووقعت سورية معاهدة مع          : اإليرانية تأييد كل من   -من سلبيات احلرب العراقية    -)1(
 !بشع من هذا؟وأغلقت حدودها مع العراق،فهل يوجد تفرقة بني أعضاء النظام العريب،أ،م1982إيران ملدة عشر سنوات بدأت عام 

وفيها قواعد  ) العراق، سورية (تركيا هي الدولة الوحيدة من دول حلف ƽال األطلسي اليت هلا حدود برية مع الوطن العريب                  -)2(
 .طهما معاهدة عسكرية وحيتمل دائما احنيازها إلسرائيل ضد العرببعسكرية للحلف،وألمريكا،وهلا عالقات وطيدة مع إسرائيل وتر
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العربية، وكذا موقف العرب من قضـية       -السافر الذي غّير من املواقف العربية     اإلسرائيلي  واالعتداء  
لسطني، واهتزاز ونسف املبادǛ العربية املشرفة اليت كان العرب ينادون هبا، لتمرير مشروع النظـام               ف

ونذكر التحوالت السياسـية    .  مع إسرائيل  -االستسالم–الشرق أوسطي، والسعي إىل عملية السالم       
 :اليت غريت املواقف العربية يف النقاط اآلتية

، توقف اإلطار الشرق أوسطي، ولكـن هـذا         رائيلإساملوقف العريب الرافض للتفاوض مع       *
 األزمة، وخاصة بعد احلرب العراقية اإليرانية، أما على صعيد العالقـات            بالذوبان لتنفرج الرفض بدأ   

اإلسرائيلية اليت كانت سببا يف تبلور البعد الشرق أوسطي على املنطقة، يبـدو يف األعمـال                -العربية
 .م1973م، مث حرب 1967 حرب هزمية العرب يف - :احلكومية اآلتية

 .م1977إىل القدȃ يف عام " السادات"زيارة  -
 .م1979م، ومعاهدة السالم عام 1978كامب ديفيد عام : توقيع اتفاقييت -
- Ɨ1(م1993سبتمرب  13اإلسرائيلي يف -االتفاق الفلسطي(. 
إىل سقوط  مما أدى   م، أضعف من حدة ومناعة الرفض العريب        1990حرب اخلليج يف أوت      -

 ...العراق لقمة سائغة بني خمالب الدول العظمى ومن معها من املارينـز
 سـرائيل للصراع مـع إ   ) االستسالمية(وبذلك استجدت األعمال يف طريق التسوية السلمية        

حيث تبلور البعد الشرق أوسطي على املنطقة، فبـدأت املناقشـات واإليـديولوجيات واألفكـار               
 .ة جامعة الدول العربيةالسياسية، بعيدة عن أروق

ل هذه املناقشات األكثر تعقيدا لعملية السالم سوف يطول الزمن للوصول إىل تسـوية              ظويف  
لتدل على أنّ الطرق املوهومة بالسالم       2000 الفلسطينية األخرية يف سبتمرب      ةهنائية، وقامت االنتفاض  

 إال وحدة النظام العريب الذي يؤيده       لن تصل يف النهاية إال إىل طريق مسدود، ولن يعدل ميزان القوى           
 .جيȈ عريب موحد

 ما موقȤ اجلامعة العربية من كل ما ذكرÝ: إذن
                                                           

لبعض أنّ هذا اإلنفاق هو بداية للسالم، حيث أنه يقوم على فكرة املرحلة االنتقالية واحلل النهائي، ولكن احلقيقة أنّ                   يتصور ا  -)1(
 هذه االتفاقات واملعاهدات واملفاوضات ليست إال من باب اخلداع والتضليل للنظام العريب، وسوف تسـتغرق هـذه املفاضـات                  

سطينيني املعارضة للحل السلمي، وقوى اليمني اإلسرائيلية املتطرفة، وال ميكن إرضـاء            عشرات السنني بال جدوى لوجود جبهة الفل      
 .هؤالء أم أولئك، فالوصول إىل نقطة توازن مسألة معقدة وغري مضمونة إىل حد بعيد
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 موقȤ اجلامعة العربية
يف هذا العصر، بدأت التكتالت اإلقليمية والسياسية واالقتصادية يف العامل وترتب على اجلامعة             

يها أن تدخل يف هذا املضـمار بنجـاح         ة أن تثبت موجوديتها كمنظمة يف احمليȔ الدويل، وعل        يالعرب
 .بصفتها منظمة إقليمية قومية

ومما ال ريب فيه أنّ اجلامعة وإن أخفقت يف عدد من املواجهات للتحديات الدولية إال أهنـا                 
 .أثبتت مقدرهتا يف العمل ولو بطريق غري مباشر

خذ استقالهلا بعد   قدمت اجلامعة معونات، ووقفت موقف التأييد للدول العربية اليت مل تأ           -1
 .إنشاء اجلامعة، فساعدهتا على االستقالل وقبلتها كأعضاء يف اجلامعة العربية

ـ       -2   ةاحملاولة اليت قامت هبا اجلامعة العربية بشأن حب السيطرة اإليرانية علـى أقطـار عربي
 .وذلك حƓ ال يزداد النفوذ اإليراين يف اخلليج

فلسطينية كان يف البداية موقف الرفض، ولكنه تـأثر         موقف اجلامعة العربية من القضية ال      -3
 ǫكما تأثر العرب بذلك، نذكر على سبيل املثال ال احلصر           - ذكرناها سابقا  يتال -مبجريات األحدا 

 .، وتكوين قيادة عسكرية عربية مشتركة1980قمة عمان عام  * :ما يلي
 .م، واخلروج بصيغة عربية للتسوية السلمية1982قمة فاȃ عام  *
 .م1991التسوية السلمية، والقبول بصيغة مدريد يف أكتوبر  *

نة مل يستطع اخلروج منها حƓ اآلن، ألنّ النظام العريب مل إنّ ما يالقيه العرب حم :والنتيǲة
ات اخلارجية، حƓ أنّ العديد من يزاعات الداخلية، وال التصدي للتحدـيوجد آلية قانونية حلل الن

 Ǜاملغتصبة، ورفض املفاوضات املباشرة، وعدم االعتراف بإسرائيل، وعدم عقد كتحرير األرض (املباد
 ، بات يłسعى إليه اليوم بالواسطةاهتّزت بل نłسفت، وأن ما كان مرفوضا باألمس) معاهدة أو اتفاقية

 .وأنّ ما كان جيري يف اخلفاء خجال أصبح يłتداول عالنية وجهرا، انطالقا من مصلحة آنية ضيقة
 اجلامعة عن تضميد جراح العرب من كثري من املآسي اليت كانت ومـا زالـت                وإذا عجزت 

تعاين منها، وهتّدد وجودها، فإهنا تنشȔ يف ميادين كثرية، فقد قدمت بعض األقطار العربية إىل اجملتمع                
الدويل يف إطار شبه مجاعي، لفتح عالقات مجاعية مع اجملموعة األوربية واجملموعة اإلفريقية، وإقامـة               

 .قر األمم املتحدة لتنسيق العمل العريب املشتركمجهاز دائم يف 
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فأمام اجلامعة أعمال كثرية، ونشاطات عديدة تنتظرها يف املستقبل من أجل عمل            ومع ذلك،   
 .عريب مشترك هادف ومثمر وفعال

فإذا لقيت معوقات وحواجز وقفت يف وجه قراراهتا لتصدها عن التنفيذ، فـإن مـن بـاب                 
 :كن أن نبني إىل جانب املعوقات املالحظات اآلتيةالتذكري، مي
ف عدد  إذا شوهد نقص حقيقي يف اهتمام دول باجلامعة، وأن ال حاجة هلم هبا، بدليل ختلّ               -

رؤساء الوفود جملالس اجلامعة    متثيل  منهم عن حضور بعض املؤمترات، كما لوحظ اƳفاض يف مستوى           
عدد من امللوك والرؤساء العرب، فإن       اطاهتا من جانب  الوزارية، كما Ƨعت انتقادات عديدة على نش      

اجلامعة هي األمل الوحيد للجميع للتعبري عن إرادات الشعب العريب، وحتقيق طموحاته، والوقـوف              
 .حبزم أمام التكتالت الدولية

ليات وسلوكات القائمني على املؤسسة، فهذا ال يعـƗ ضـعف           اعجد ضعف يف ف   وإن و  -
 علـى أعضـاء اجلامعـة       بااللتزامات املترتبة ومبادئها، وإƴا يعƗ وجوب القيام      اجلامعة وال أهدافها    

 .املسؤولني عن تقدمها وتسيريها األكمل، وتدارك مجيع جوانب التقصري فيها

ينبغي احلفاȗ على بقاء النظام العريب، وزيادة فعالياته، ألنّ وجوده يزيد مـن حتقيـق               : ولذا
فلتكن اجلامعة  . وتلك هي مهمة اجلامعة العربية بتنظيماهتا ونشاطاهتا      املصاſ العربية على حنو أفضل،      

 .العربية األداة العربية القوية القومية اليت تعلو كل السياسات القطرية املكونة هلا
والرؤية الواضحة لسياساهتا سنختم هذا الفصل      ض لواقع اجلامعة من حيث ميثاقها،     وبعد هذا االستعرا  

 :من خالل الفرع املوايل ستوى طموحاهتا،موناسب تتقبل اجلامعة الذي يبإطاللة سريعة على مس

 مستقبل اجلامعة ومستوɁ طموحاهتا: )ة الفصلƢخا(الفرț الرابع 
قامت اجلامعة لتبقي التنظيم اإلقليمي الوحدوي العريب الوحيد، وأثبتت يف كثري من احلـاالت     

ربية، بدليل أهنا استمرت أكثر من Ʀسة عقود        على أهنا قادرة على التكيف مع تطورات السياسة الع        
 .من الزمن

يف قلب الوطن العـريب، فهـو       اإلسرائيلي   إليها نقد، فهذا يعود إىل وجود الكيان         فإن وłّجه 
ويłرجع كثري من الكتـاب     «التحدي الكبري الذي واجه اجلامعة العربية، وما زال يواجهها حƓ يزول            

 يف النظام اإلقليمي العريب، ألهنـا       -مصر–صور الدولة الكربى    واملؤرخني سبب قصور اجلامعة إىل ق     
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كفيلة إىل حد كبري بإمكانياهتا البشرية والعسكرية هبزمية إسرائيل، وبالتايل فمستقبل دور اجلامعـة يف               
ويتأكـد  . )1(»يف هذه املواجهة  " مصر"يتوقف أساسا على مستقبل دور      اإلسرائيلي  مواجهة الكيان   

 ملصريية ويف مقدمتها قضية فلسطني    جح يف دورها جتاه مجيع التحديات، والقضايا ا       على اجلامعة أن تن   
ألنّ Ʊاحها مستقبال يقاȃ مبدى قدرهتا على كيفية التعامل مع هذه القضية يف ظل األوضاع الدولية                
الراهنة، وهذا يطلب منها اغتنام الفرض حƓ تستفيد من القدرات العربية، حيـث توجـه اإلرادات                

ية الصادقة حنو هذه القدرات مبزيد من التضامن العريب املشترك، فهي هبذه الطموحـات قـادرة                العرب
، عندئذ جيب احلفاȗ عليها، ودعمها حƓ تؤدي ما يطمح إليه           )2(على جتميع اإلرادة العربية الواحدة    

 .الشعب العريب
ولية واإلقليمية الكثرية   وإذا مّر على اجلامعة أكثر من نصف قرن من إنشائها، فإنّ املتغريات الد            

غدت حتّتم عليها تعديل ميثاقها، ليكون هذا التعديل متجاوزا لكل السلبيات اليت ظهرت أثناء التطبيق               
 .خالل هذه املدة الطويلة

ملبادǛ، العضوية واالنسـحاب، حمكمـة      ا: (أما التعديل املقترح للميثاق فيعاجل النقاط اآلتية      
 ). املنازعات العربية، تدابري األمن اجلماعي العريب، هيكل اجلامعةالعدل العربية، التصويت، تسوية

1- Ǜإضافة ما يلي :املباد Ǜيتطلب تعديل امليثاق فيما يتعلق باملباد: 
 .اعتبار اإلنسان غاية يف كل عمل سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي -أ
 .كالتاجلامعة العربية هي املالذ الوحيد لكل الدول األعضاء يف حل املش -ب
 .العمل على تثبيت اخلطى الوحدوية، مث تشجيعها لɌقبال على الوحدة العربية الشاملة -ج
 .أن تكون قرارات اجلامعة مهابة من اجلميع، والكل ملزمون بتطبيقها -د

 .االلتزام التام مببادǛ اجلامعة وأهدافها، حƓ ال يلحق أي ضرر باملصلحة العامة -هـ

إنشاؤها الزم كهيئة قضائية عربية رئيسية للجامعة، وما يصدر  :Ʈكمة العدل العربية -2
 .-سابقاǄذكرنا ذلك  -عنها من أحكام هلا صفة اإللزام، ووجوب التنفيذ

                                                           
 .101 :، مرجع سابق، ص)أƥد فارȃ(عبد املنعم  -)1(
ول األعضاء يف اجلامعة العربية، وهو من املهام الضـرورية الـيت جيـب أن               مما يؤكد عليه ميثاق اجلامعة مبدأ التعاون بني الد         -)2(

ناظم (اجلاسور  : تضطلع هبا اجلامعة بكل مؤسساهتا وهياكلها، وتسوية املشاكل واملنازعات من خالل احلوار القومي األخوي، انظر              
 .2000) وزمت( يوليو 9األحد / 7721 :ددعالليج، صحيفة اخل: جامعة الدول العربية يف تعزيز العمل العريب املشترك ،)عبد الواحد
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حتدد القاعدة الالزمة بالنسبة لصحة انعقاد اجمللس األعلى، وجملس الشؤون  :التصويت -3
 بثلثي األعضاء احلاضرين، أما بالنسبة إلصدار السياسية والتنمية والتكامل االقتصادي، فيłعتمد األخذ

القرارات فبأغلبية الثلثني، إال أنّ ما يتعلق منها باإلجراءات والتوصيات فبأغلبية األعضاء وهذا ما 
 .ينبغي االهتمام به كثريا

حتول اجمللس األعلى وجملس الشؤون  :زاعات العربية بالطرȧ السلميةøتسوية الن -4
دي ألي نزاع ميّس األمن والسلم يف الوطن العريب، وحتدي الطرق السلمية املالئمة السياسية حّق التص

زاع، وإلزام الدول املتنازعة بالتدابري املؤقتة اليت يراها اجمللس، فإن أخلّت اّتخذ حبقها التدابري ـحلل الن
ل حلعربية أو االستعانة بقوات األمن ال. القسرية، اليت قد تصل إىل سحب العضوية من اجلامعة

 .زاع، وللمجلس احلق يف إنشاء جلنة خاصة لالضطالع بأمور التسويةـالن

 :ومن صالحيات اجمللس األعلى،وجملس الشؤون السياسية :تدابري األمن اجلماعي العريب -5
 .التصدي ألي نزاع ميّس األمن والسلم يف كافة أصقاع العامل العريبيف احلق  -أ
 .زاعـزمة حلل الناحلق يف حتديد الطرق الال -ب
ب الـدول    اليت يراها اجمللس، فإن مل تستج      احلق يف إلزام الدول املتنازعة بالتدابري املؤقتة       -ج

 .املتنازعة فتعترب خملة بااللتزام، وعندئذ يłفرض حبقها التدابري القسرية
زاعات، وهي جلنة دائمة تقوم مبسـاعدة جملـس         ـاحلق يف إنشاء جلنة غايتها تسوية الن       -د

 .الشؤون السياسية
 .زاعـللمجلس احلق يف االستعانة بقوات األمن العربية الستقرار األمن وفّض الن -هـ

فلمجلس الشؤون ) 5 ،4(من أجل حتقيق الفقرتني السابقتني  :اƬيǞة أو القوة اليت يستعان ŏا
نشئها هذا اجمللس السياسية االستعانة بقوات األمن العربية لفض نزاع أو رد اعتداء، وهذه القوات ي

بقرار من اجمللس األعلى، وحيق هلذه القوات املسلحة التدخل يف األمور اليت يطلبها منه اجمللس األعلى 
أو جملس الشؤون السياسية والدفاع، حƓ لو اقتضى األمر لرّد اعتداء من دولة أخرى غري عربية ولو 

 .خارج حدود الوطن العريب، من أجل السلم واألمن العريب

6- ȧية أي أغلبية ثلثي الدول األعضاءتعديل بطلب من األغلباليتم  :ما يتعلق بتعديل امليثا 
وأن يصدق على التعديل ثلثي الدول األعضاء حƓ يتم التنفيذ للمطلوب، ويف صدد التعديل البد من 
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 :األخذ بعني االعتبار لɊمور اآلتية
عة ومصلحة األمة العربية، وهذا األمر      ماأي سياسة خارجية تضر بسياسة اجل      إتباعأال يتم    -أ

يتطلب وضع خطة استراتيجية يف جمال السياسة اخلارجية تتضمن الوقوف على األهـداف اخلاصـة               
 .والعامة لɊمة العربية وجامعتها

التأكيد على إلزامية القرارات، والعزم الصادق من الدول ذات العالقة مبوضوع القرار أن              -ب
 .ووفاء، وجيازى من Ƹالفتقوم بتنفيذه بصدق 

  ازنة بني املصـاſ اخلاصـة والعامـة       األخذ بعني االعتبار عن مناقشة موضوع ما، املو        -ج
وتفضيل املصلحة العامة على اخلاصة مع تعويض أصحاب املصاſ ما حلقهم من ضرر، اسـتنادا إىل                

 ".ال ضرر وال ضرار"القاعدة الفقهية 
عات بني الدول العربية، ضرورة التأكيد علـى األخـذ   ازـعند التعرض لقضية تسوية الن  -د

ووضع ما يصدر عن جملس التحكيم موضع اإللزام والتنفيذ، فإن مل يثمـر             " م اإلجباري يالتحك"مببدأ  
 .التحكيم، تłعرض املشكلة على جملس حمكمة العدل العربية إلصدار احلكم النافذ

 خمالفة تلك الدولـة لسياسـة       شطب عقوبة فصل دولة عضو من عضوية اجلامعة عند         -هـ
 .من امليثاق )18( وعدم قبول سحب العضوية بطلب من الدولة نفسها، انظر املادة. )1(اجلامعة العربية

ضرورة احملافظة على اهلوية العربية ألي جزء من أجزاء الوطن العريب كمحافظتنـا علـى              -و
امل اليت تؤدي إىل طمس عروبة أي منطقة مـن          واالنتباه إىل املع  . اهلوية العربية الفلسطينية من التهويد    

 لطمس الشخصية العربية ملنطقة اخللـيج بتشـجيع         )2("إيران"املناطق العربية، كاحملاولة اليت حاولتها      
 .كادت هتدد الطابع العريب للمنطقة" إيرانيني، باكستانيني، هنود، أفغان، أفارقة"اهلجرة لكل من 

رية القانونية اإلقليمية للجامعة العربية علـى الصـعيد         إثبات موجودية الشخصية االعتبا    -ز
الدويل، لتتحدǫ باسم العرب، ومتثلهم يف املنظمات الدولية وتشارك املنظمات هذه يف القضايا الـيت           

 ملناقشة واملشـاورة واختـاذ القـرار      ولتكون عضوا عند ا   . )3(متّس الدول العربية، وهتم الوطن العريب     
                                                           

 .وعلى اجلامعة أن تبذل قصارى جهدها للعمل على إعادة تلك الدولة إىل الصف العريب -)1(
 .على اهلجرة غري املشروعة إىل املنطقة" بريطانيا"وشجعت  -)2(
)3(-           Ȕعلى الدول االستعمارية لتأكيد حركات التحـرر        وحري باجلامعة أن تكّتل اجلهد العريب يف املنظمات الدولية كورقة ضغ 

 .العريب واملصاſ العربية، كما فعلت اجلامعة جتاه القضية اجلزائرية
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ة العربية دورا يف تنسيق سياسات الدول العربية يف داخل املنظمات الدوليـة             وبالتايل أن تأخذ اجلامع   
 .اليت تنتسب الدول العربية إليها

 .تهاعمن أجل بلورة عمل عريب مشترك، للمحافظة على العزة العربية وكرامة األمة ورف
بعـدم  وƳّص بالتنبيه، مهمة اجلامعة يف احملافظة على والء الدول العربية للعـرب وحـدهم               

  سياسيا وال اقتصـاديا وال ثقافيـا       االرتباط مبصاſ االستعمار ال القدمي وال اجلديد، ال عسكريا وال         
تمثـل يف   يللسيطرة عربيا على الثروات العربية واستثمارها ملصلحة التنمية العربية، فدور اجلامعة هنا             

 :الدعم التكاملي بإرادات موحدة صادقة فتبدو عندئذ
 .والعملي لفكرة القومية العربية، وحتقيق األماين القوميةالرمز الفكري  -
 .نعة لقراراهتا من منظور الفكرة القومية، وعروبة النظام العريباالص -
 .الناشطة يف تعديل موازين القوى بني الدول األعضاء ملصلحة العمل العريب املشترك -
م من اتفاقيات لتوجيهها حنـو      الناظرة فيما جيري داخل الوطن العريب من عالقات، وما يرب          -

 .الصف العريب املوحد ومصلحة األمة العربية يف الداخل واخلارج
احملافظة على مكانة العرب، وموقفهم ضمن النظام الدويل العاملي، حبيث ال تكون الـدول               -

 .العربية متلقية مستوردة منفعلة، بل فاعلة منفعلة بآن واحد خلريها وسالمتها
ات الشخصية واألنانية أو املذهبية والعرقية اليت حتدǫ فتنة وقالقل يف دولـة             إحباط التطلع  -

ات، للوصول إىل إمهاد نـار      من دول األعضاء، والعمل على امتصاص الغضب الشعƑ ضد احلكوم         
 .، والقضاء على االستغالل اخلطرالفتنة

اد الروابȔ العربيـة    فاجلامعة العربية هي تتحمل مسؤولية العمل للنشاط العريب املشترك، بإجي         
القوية لوالدة النظام العريب، وانطالقه للعمل اجلماعي، من أجل التكامل والتكافؤ والسالم واألمـن              

   ŉحياة          العريب يف العامل، فلتت Ȉحد القوى، وتتضافر اجلهود، أمام املعوقات والتحديات املوضوعية، لتعي
 .طيبة يف هذه الدنيا

إىل جامعة الدول العربية لكوهنا املنظمة األفضøل ال للعøرب     فالعامل العريب يف حاجة ماسة      
وحدهم وإƴا للدول األخرɁ كافة بسبب ما تتميز به األمة العربية من امتياȁات تارƸية وجȢرافية               

 .وإستراتيǲية



  واقعية القرارات وسبل معاجلتها: املبحث الثاين...…القرارات الصادرة ومآالهتا وسبل معاجلتها : الفصل الثاين
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أن ما Ƣت اɋشارة إليه من سبل ووسائل من أجل أن تأخøذ املقøررات               : واجلدير بالذكر 
   ǚه                 طريقها إىل التنفيذ فøب ȃن ما جاء يف القمة السابعة عشر املنعقد يف اجلزائر أشار إىل عدد ال بأ

 .-املذكورة يف امللحق الرابع من هذا البحث–من القرارات اليت ذكرناها 
وال Ƹفى على كل مستمع لتلك القرارات، وقارƬ Ǜا، وخاصة يف اجلزء األخøري منøها                

        ɋله ما كانت تصري إليه القرارات من ا Ɂام        تتراءøالع ƙمهال وعدم التنفيذ ألسباب ذكرها األم
 .وهي ما أشرنا إليه يف غضون البحث" عمرو موسى"جلامعة الدول العربية 

وإذا كان األمل مطروحاǄ خالل السنة اجلارية حىت مƢǘر القمة الثامن عشر الذي سينعقد              
 .ىلالعام القادم يف السودان لتنفيذ ما اơذ من مقررات إن شاء اهللا تعا
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 :اخلاƢة
 حتديات خارجيـة هيمنـت علـى مقدراتـه         على الرغم مما كان يعانيه الشعب العريب من          

ولكن احلقيقيـة   . 1ونزاعات أثƋرت على آماله، وأفكار خمتلفة أّدت إىل انقسامه حول حتقيق اإلقليمية           
  املشـترك   اليت ال ريب فيها أن الشعب العريب يأمل يف الوحدة العربية، ويطمح يف النظـام العـريب                

 .ويسعى للعمل العريب اجلماعي
 أنشأ العـرب    ،)القطرية( وجتاوزاǄ بل وتغلباǄ على كلƍ املعوقات واألفكار اليت تنادي بالتجزئة          

جامعة الدول العربية، انطالقاǄ من فكرة التعاون االقتصادي والفƗ ومن مثƋ أخذوا بقدر مـن األمـن                 
 .لدولية ويف مقدمتها هيئة األمم املتحدةالدويل، فأنشأوا عالقات مع املنظمات ا

للحقيقة القومية العربية اليت هي ƣرة التكوين القـومي          هي انعكاȃ طبيعي  « فاجلامعة العربية  
أي إهنـا   . 2»يدلل على أن نشوء اجلامعة العربية حتمية تارƸية بقرار عريب         وهذا  . العريب عرب التاريخ  

 . كاهلا ومضامينهانقيض فعليŌ للتجزئة القوميŉة بكل أش
 اجلامعة وأهدافها من امليثاق، وما تاله من معاهدات وقـرارات ميكـن             3وقد تبيŉنت مقاصد   

 :إجيازها فيما يأيت
ـ        . تعزيز اهلوية العربية  : اƬدف األول   : اويتطلب هذا اهلدف التركيز على أمرين اثنني، أوالمه

ف كل ما يناقض الوحدة العربية من كل عوامل         حذ: بلورة هذه اهلوية فعلياǄ يف وحدة عربية، والثاين       
يف اليهـودي   ين  افع التŉحدي الداخلية واخلارجية، ويف مقدمة ذلك االستعمار االستيطا        التجزئة، ودو 

وبالتايل، فإن هـذا اهلـدف      .  العربية - الصراعات والنـزاعات الداخلية العربية    فلسطني، ومن ثـم  
 .ة قوية ذات أثر فعŉال على الساحة العربيةيتحقƋق بشكل إجيايب عندما تكون اجلامع

 تلفـة املخ توثيق الصالت بني الدول األعضاء توثيقاǄ وطيداǄ يف نواحي النشاط            :اƬدف الثاين  
 .لتحقيق أماين وآمال الشعب العريب حنو حتقيق اهلدف القومي األƧى، وهو الوحدة العربية

مـا  العتبار إىل الدول األعضاء من حيـث        ولكي يؤيت هذا اهلدف ƣاره، ينبغي األخذ بعن ا         
 تقالل ـونظمها الوطنية اليت تعمل مبوجبها، وكذلك عدم املساȃ باس تقضي به قوانينها اخلاصة هبا،

                                                           
من حيسب أن نطاق    : والثاين. من يرى يف اإلقليمية العالج لɊمن الدويل      : ا يتراوح الفكر حول حتقيق اإلقليمية إىل رأيني، أوالمه        -1

 .تصادي والفƗاإلقليمية ينحصر يف التعاون االق
 .187:ص. م1982) شباط(فيفري. 12:العدد. شؤون عربية. املفكر العريب وجامعة الدول العربية: ) جاسمالسيد( عزيز -2
 . هي الغايات املشتركة:  املقاصد-3
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 .وينطبق هذا على الدول الغري األعضاء. هذه الدول وسيادهتا
واألمـن  حفظ السلم واألمن العريب أوالǄ، والتعاون الدويل حلفـظ السـلم             :اƬدف الثالث  
  :يلي ويتطلب حتقيق هذا اهلدف االهتمام مبا. الدويل

عات اليت تثور بني الدول األعضاء بعضهم والبعض اآلخـر، أو بـني             ازنـ فض وحل ال   -1 
 . بإبرام املعاهدات واالتفاقيات. الدول األعضاء، ودولة أو أكثر من الغري

.  لكفالة األمن والسـلم الـدويل       تقرير وسائل التعاون مع املنظمات واهليئات الدولية،       -2 
على أساȃ العـدل     وتنظيم العالقات االقتصادية واملالية واجلمركية والثقافية واالجتماعية والسياسية       

 .واملساواة يف احلقوق والواجبات
حتقيقاǄ للتعاون بني الدول العربية تعاونـاǄ وثيقـاǄ يف           تنسيق اخلطȔ السياسية     :اƬدف الرابع  

ية واملالية واجلمركية والثقافية واالجتماعية والصōّحـيŉة وشؤون اجلنسية واجلوازات         الشؤون االقتصاد 
على أن يؤخذ باالعتبار صيانة استقالل وسيادة الدول        . والتأشريات وتنفيذ األحكام وتسليم اجملرمني    

التعـاون  وال Ƹفى على املسؤولني عند التطبيق لبنود امليثاق ومعاهدة الـدفاع املشـترك و      . األعضاء
 .االقتصادي أن حتقيق التعاون يف هذه اجملاالت يترتب عليها عالقات سياسية بقوة متناسبة

اجملاالت من التأكيد على الغاية األساسية       حتقيق ما ينجم عن هذه       -كذلك- ومن الضروري  
 .1اليت جيب أن جينيها الشعب العريب، واليت تتمثل يف الرفاهية االقتصادية واالجتماعية

هلذه األهداف واملقاصد، قامت اجلامعة بنشاطات وفعاليات خمتلفة متعددة ومتنوعـة           حتقيقاǄ  و 
 :اجملاالت واالجتاهات نذكر منها على سبيل املثال

 :فعاليات اجلامعة 
مساندة اجلامعة لɊقطار العربية غري املستقلة، بتقدمي العون واملساعدة كي تتخلص من نـري               -1

 .كما أهنا دافعت عن قضايا أمام احملافل الدولية. االستعمار، وتسترد حريتها
 وإىل  .إنشاء إدارة ثقافية للنهوض بالثقافة العربية، وتوحيد نظم التعليم يف الـوطن العـريب              -2

أسفر ذلك  . جانب ذلك أنشأت اجلامعة معهد املخطوطات العربية، ومعهد الدراسات العربية العالية          
ان ذلك عن طريق الدراسات التربوية وقيام تعاون مـع بعـض            عن العديد من املآثر الثقافية سواء ك      

 ا زال يف ـوأكثر ذلك م… املنظمات العاملية كاألونسكو، وتوقيع معاهدات ثقافية بني دول اجلامعة
                                                           

إضافة إىل مـا    .  من امليثاق وما يف معاهدة الدفاع املشترك       8.5.3.2.1: واملواد.  استخلصت هذه األهداف من ديباجة امليثاق      -1
 .تشري إليه بعض القرارات بطريق مباشر
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 .مراحله األوىل
توحيد املصطلحات القانونية، وتوحيد القوانني العربية، وإبرام اتفاقيات بني الدول األعضـاء             -3
 .»…تنفيذ األحكام، واتفاقية تسليم اجملرمني، واتفاقية اجلنسيةاتفاقية «:مثل

ومن أجل ربȔ األقطار العربية ببعضها أنشأت االحتـاد العـريب للمواصـالت السـلكية                -4
اقية جملس الطريان املدين    واتفشاء طرق برōيŉة وحديدية عربية،      وإنسلكية، واالحتاد الربيدي العريب،     والال
 ...العريب
ـ  فأنشضاء، والعمل على توحيد اقتصادها،      ط االقتصادي للدول األع    النشا تنظيم -5 س أت اجملل

 .1االقتصادي، وعملت على إجياد السوق العربية املشتركة
وإدخال إصالحات جوهرية عليه فقد تقدمت دول       ت العديدة لتعديل ميثاق اجلامعة،      احملاوال -6

ميثاق، لكن بعضـها مل     إلصالح لل عديدة من الدول األعضاء مشروعات متعددة من أجل التعديل وا         
إذا مل تنتبه إليها نظـرات      طوي يف ملفات اجلامعة إىل األبد،       والبعض اآلخر أجهض أو     يشهد النور،   
 .املخلصني

البعض عن فشل اجلامعة يف حتقيق ما هدفت إليه، وما قامت بـه علـى سـبيل                 قد يتساءل     
بأن الدواعي واألسباب كثرية منها ما يتعلـق        ولɌجابة على ذلك ميكن القول،      . االقتراح أو التنفيذ  

 :ونوجز فيما يلي ما يتعلق بأمرين اثنني ومها. بالقرارات، وما يتعلق بالتحديات الداخلية واخلارجية
 : عدم فعالية القرارات-أ

 من أربعة آالف قرار، والغريب      ئها، أكثر إنشاقد أصدرت، منذ    إن اجلامعة   «:اجملذوبيقول   
واألغرب أن أقل من    . من هذه القرارات قد صدرت مبوافقة إمجاعية      % 85أكثر من   أو املستغرب أن    

 :وهذه الظاهرة تدل على تفاقم أمرين. وما نłفƍذ هو أقلƌها أمهƍيŉة وفائدة. منها قد حظي بالتنفيذ% 4
 .القوميةاملنظمة استخفاف األنظمة العربية احلاكمة بوجود هذه  - 
نشاط وحدوي تنهض به اجلامعة، ألن الوحدة تعƗ        ى تعطيل أي    وتصميم هذه األنظمة عل    - 

 .2»زوال األنظمة اإلقليمية
                                                           

 إن هذا النشاط كبري األمهيŉة يف العالقات العربية، ولكن معظمه بقي حرباǄ على الورق، بل إن أكثر املقترحات يف جماالت الثقافة                      -1
حƓ إنƋ املواطن العريب ال ميلك حريŉة التنقǊل واالنتقال بني الدول العربية إال بتأشرية              . التنفيذواالقتصاد واملواصالت مل توضع موضع      

  فإن دخل مطاراǄ عربياǄ وجب عليه أن ينتظر سـاعات          . دخول متنح له وفق األمزجة احلاكمة لتلك البلد، وبعد عناء ومشقƋة وجهد           
 .اƀ … أو أياماǄ، وبعد تفتيȈ مهني- يف بعض الدول -
 .244: ص. مرجع سابق. املفكر العريب وجامعة الدول العربية:  حممد اجملذوب-2
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 :ونتيجة لذلك، فإن زعزعة القرارات سببها 
 والتيار القطريوهي ما بني التيار القومي، الداخلية املوجودة ضمن اجلامعة،ما تتأثر به من النـزعة.1
صدار القرارات، أن تصدر عن اجمللس ولكـن أغلبيـة          من املقدر الذي جيب أن يعتمد عليه يف إ        . 2

تتخذ توصياهتا باألغلبية العاديـة، مث تصـاȟ يف         «القرارات كانت تصدر عن اللجنة السياسية حيث        
فكثرياǄ ما . 1»شكل قرار يعرض على جملس اجلامعة، حيث جتري املوافقة عليه عادة دون مداولة جدōيŉة             

 .از الرئيسي يف اختاذ قرارات جملس اجلامعةتقوم اللجنة السياسية بدور اجله
كما تتأثر القرارات مبحاوالت تبدو من دول أعضاء اجلامعة، غايتها حتقيق أهداف وطنية خاصة              . 3

بينما هتدف دول أخرى تقديراǄ منها جلدوى النظام أن تتنازل وتضحōي           . هبا عن طريق أجهزة اجلامعة    
أحد هذين االجتـاهني علـى      تغلƌب  ولكن  . جلامعة حنو التŉقدŊم  ƛزء من سيادهتا للسري قدماǄ بأهداف ا      

 .اآلخر هو الذي جيعل القرارات الصادرة هشŉة عند التنفيذ
وعلى ري البعض الذين يعتربون تصميم اجلامعة إƴا هو لتكون وكالة تنسيق لعجزها عن استعمال               . 4

ت القرارات على شكل توصية أو طلب       وسائل القهر واجلزاء عند اإلخالل مبضمون القرار، لذا جاء        
 .فهذه حصيلة طبيعية لواقع اجلامعة. أو استحثاǫ للدول األعضاء، الختاذ إجراء مشترك

 م1947قدمتها قضية فلسطني منذ عـام       ننسى ما يواجه اجلامعة من مشكالت كثرية، ويف م        وال  . 5
وإىل ... م1973م و 1967م إىل   1948ية بدءاǄ من عـام      على األمة العرب  اليهود  واحلروب املتوالية من    

م 1958ية كمشكلة لبنان يف عـام       باإلضافة إىل مشكالت داخلية يف بعض الدول العرب        ...يومنا هذا 
 .م حŹ Ɠ الصلح بني األطراف املتنازعة1981و
ألن املسؤوليات اجلسـام    . اليت تواجه اجلامعة هو مشكلة امليزانية الضعيفة اهلزيلة       ومن املشكالت   . 6
كانت تقع بالعجز فتلجـأ إىل الـدول        ولكنها  . قاة على كاهل اجلامعة، حتتاج إىل ميزانية كبرية       املل

 .األعضاء لسدō العجز
. 2ومن األسباب الداعية إىل توهني القرارات مسألة التصويت، حيث إن القرارات تؤخذ باإلمجاع            . 7

 ).9(وهذه القضية ذكرها امليثاق، وخاصة املادة 
. الغربية على عدد من الدول األعضاء، لتحقيق أغراضها ومطامعها اليت تسعى إليهـا            تأثري الدول   . 8

فربيطانيا حتب السيطرة على املنطقة، واليهود يعيثون يف فلسطني الفساد، وفرنسا تثري الفƒ يف ƽـايل         
                                                           

 .85: ص. مرجع سابق. جامعة الدول العربية:  الغنمي-1
 . وقد تكلمنا سابقاǄ عن هذه املشكلة-2
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 ناهيك عـن الـوالءات    ... فريقيا، وأمريكا تفرض نفوذها على منطقة اخلليج وحتاول اهليمنة عليه         إ
 .والتبعية من قبل البعض، حيث تؤثر يف اآلراء واألفكار اليت تلعب دورها عند إصدار القرار وتنفيذه

) 5(عات كالوساطة والتوفيق والتحكيم، املـادة       ازـاالعتماد على الوسائل التقليدية يف تسوية الن      . 9
 .فال جزاء، وال حمكمة عدل عربية تصدر أحكامها النافذة. من امليثاق

 : يف امليثاȧ ضعȤ-ب
نظرة متأنōية يف مواد امليثاق على ضوء القانون الدويل العام، وعلى ما جيـري يف احملـيȔ                 إن   

. وتشكيل التكتالت الدولية مـن جهـة      " النظام العاملي اجلديد  "الدويل، وما طǊرح يف امليدان العاملي       
نظام العريب، والعمـل العـريب       الشعب العريب يف ال    ينوالرقّي بالتضامن العريب إىل مستوى آمال وأما      

املشترك، وبالتايل رفاهية هذا الشعب، يف ظل األمن اجلماعي يف اجملال العسكري واالقتصاديÜ فـإن               
 .األمر يتطلب تعديل امليثاق مع املستجدات الدولية

 حيōز التنفيذ، وغدت    -امليثاق-ن دخل   مع العلم بأن مسألة تعديل امليثاق ظاهرة قدمية، منذ أ          
 الظاهرة مطلباǄ ملĈحاŕ يف السōتōينات والسبعينات، وإن تأرجحت املواقف يف هذا الصدد مـا بـني                 هذه

وكذا ما بني أصـحاب النظـرة املثاليـة         «. احلماسة والفتور، وما بني التعجيل يف التعديل واإلرجاء       
 أصـحاب النظـرة     املتفائلة اليت جتاوز منطق الدولة الوطنية للشروع يف إرساء قواعد القومية، وبني           

حماولة إصالح اهلياكـل مـن      الواقعية الرباغماتية اليت تتعامل مع الكيانات القائمة كمعطى ثابت مع           
 .1»نظور تقƗ صرفم

. من امليثاق تنص علـى إمكانيـة تعديلـه        ) 19(ومهما يكن من مواقف متباينة، فإن املادة         
 :وعندئذ يتأكد التعديل على النقاط اآلتية

 .كلة احلديثة اليت تويف برقي اجلامعة على مستوى العصرنة اهلي-أ      
 .وموضوع االنسحاب أو الفصل من اجلامعةواملستجدات،  وأقسامها،  موضوع العضوية،-ب      
 .عات العربية، وقضية التصويت عند اختاذ القراراتازـالسلمية للن التسوية -ج      
 .ات العربية، لوقف النـزاع، ورد العدوان مسألة األمن والسلم العريب، والقو-د      

                                                           
تتحول اجلامعة إىل منظمة أكثر      وألصحاب النظرة الرباغماتية ختوفهم من التعديل الذي إن فǊتح أّدى إىل باب االجتهاد وعندها                -1

 .عات، ولذا وقفوا موقف املعارض ملسألة التعديلازـفعالية، وخاصة يف إلزامية القرارات، وفرض العقوبات، وتسوية الن
   .م1983 )آذار( مـارȃ  )25( شؤون عربية العـدد   .  حول مشروع تعديل ميثاق اجلامعة     انطباعات: عبد القادر القادري  : انظر
 .100-98 :ص
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 :ومما سبق ميكن أن نضع املقترحات اآلتية 
 :املقترحات 
 :يف ختام هذا البحث، يقتضي احلال أن نذكر املقترحات اآلتية 
 Ǆلتحقيق فعالية القرارات، البد من الوصول إىل تغيري جذري مليثاق اجلامعة وأهـدافها              -أوال

 اإلمجاع شرطاǄ إللزاميـة القـرارات       ط على قاعدة    ترساليب النشاط، وما يش   حبيث تتطور مبادئها وأ   
وذلك وفقـاǄ   . ومبا يقدōم نظماǄ لɌدارة، من أجل معاجلة كلƍ القضايا العربية يف خمتلف امليادين الفاعلة             

 .على شرط أن يكون للميثاق صيغة قانونية، واقعية، فعاّلة. ملقتضيات التطور العام
 Ǆانياǭ- تفرقة  يكون للجامعة دور مستقل كمؤسسة قومية، بعيدة عن مهاترات الكيانات امل           أن

وهذه االستقاللية وإن كانت صـعبة التحقيـق، إال أنƋ توافـق            . اليت تصل مبثيلتها إىل حد النـزاع     
رادات العربية من أجل هدف وحدوي قومي مشترك، والتنازل عن جزء من السيادة الوطنية لصاſ               اإل

فلتتوفر اإلرادة والغريية والشجاعة وعدم الرضوǷ      . ال يكون مستحيالǄ أبداǄ   ؤسسة القومية، أمر    هذه امل 
 .للضغوط اخلارجية، عندئذ يتحقق اهلدف األƧى

 Ǆالثاǭ-   فضي إىل العديد مـن السـلبياّت        ت ت عاازـألن الن . العربية-حسم اخلالفات العربية 
 :ويف مقدمتها

 .االقتصادي والسياسي والثقايف فراȟ يف التنسيق اإلداري و- 
 . إضعاف املعامالت مع األشقاء يف الدول العربية- 
 .املتغطرȃاليهودي  إضعاف القدرات العربية أمام العدو - 
إسـرائيل  (هدف حترير األراضي العربية من براثن يهود، وإيقافها دون حتقيق هدفها             جعل   - 
 .من الفرات إىل النيل) الكربى

زالة الفجوة الواسعة بني الشعوب وحكامها من جهة، وبني احلكـام بعضـهم        ينبغي إ : ولذا 
وكذلك ضبȔ استراتيجية عربية موحŉدة من أجل األمن القـومي والسـالم            . بعضاǄ من جهة أخرى   

 .اإلقليمي والدويل
 Ǆعات على اجلامعة أن يكون هلـا       ازـالعربية، وفض الن  -وإزاء حسم اخلالفات العربية    -رابعا

 يف التŉدخŊل للعمل على حلƍ كلƍ املشكالت، سواء عن طريق حتكيم فعال، أو أي صـيغة                 دور فعال 
تكون عملية جمدية وذات فائدة حبيث تكون القرارات جدōيŉة ملزمة وهذا األمر يتطلب إنشاء حمكمة               

 .عدل عربية، وقوات ردع عربية دائمة
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 Ǆلب إجياد ما يليوهذا يتط. تطوير التعاون االقتصادي املشترك -خامسا: 
 .تعزيز القدرات االقتصادية العربية، والتنمية القومية -1
 وارد املائية والزراعيـة والنفطيـة     استثمار األموال العربية ملصلحة العرب عامة، واستثمار امل        -2

 .ولقوة العرب يف امليادين السياسية واالجتماعية وغريهاللتكامل القومي، 
دي بني الدول العربية، وبينها وبني الدول األفريقية والـدول          إجياد صيغ ثابتة للتعاون االقتصا     -3

 .األخرى املنادية بالعدل واملساواة والتعاون على اخلري مع الغري
وضع خطة تنفيذية عن طريق األجهزة املتخصōصة يف اجلامعة للوصول إىل احلد األدƅ مـن                -4

 ).الزراعي والصناعي(االكتفاء الذايت يف اجملالني 
 Ǆختـارون مـن كبـار               -سادساłصف املسؤولون يف اجلامعة بالفكر القومي العريب، فيŉأن يت

. ويف مقدōمتهم األمني العام للجامعـة     . والقانون واالجتماع القوميني العرب، والضليعني يف السياسة      
 .وأن يكون املوظفون من خمتلف الدول األعضاء يف مقر اجلامعة ووكاالهتا

ول للمسؤولني يف اجلامعة القيام ببحـوǫ لدراسـات الوحـدة           على أن يكون االهتمام األ     
العربية، وعالقة اجلامعة باملنظمات العربية والدولية، ودراسة االستعمار االستيطاين املقارن يف العـامل             

 .لدراسة عنصرية اليهود
 Ǆية، المتالك تكنولوجيـا حديثـة           -سابعاōتكثيف اجلهود الفكرية العلمية، واالمكانات املاد 

 .متطورة، ملوازاة العامل املتقدم، وسدō احتياجات البالد العربية
 Ǆامناǭ-    الة توضع حتت إمرة اجلامعة          إقامة قيادةŉعسكرية مشتركة، وقوات عربية مشتركة فع

 .العربية للوقوف على القضايا املصريية الداخلية واخلارجية
 Ǆالعربية لدى الرأي العام العامليتكثيف وتطوير العمل اإلعالمي لتحسني الصورة  -تاسعا. 

 . من مهمات األمانة العامة للجامعة- بالدرجة األوىل -وهذا 
 Ǆبشؤون اجلامعة، وتقوم بوصل الفعاليات             -عاشرا Ɩخمتلفة يف الدول العربية، تع Ȕإنشاء رواب

ن على بيōنة من    الفكرية العربية بني الدول العربية بعضها البعض، وبينها وبني اجلامعة كذلك حƓ تكو            
 .جمرى األحداǫ يف العامل العريب

كما أن هذه الروابȔ تłدعōم الثƍقة بني الدول العربية واجلامعة من جهة، وتدعōم اجلامعة بتقوية                
 .أجهزهتا وحتقيق أغراضها من جهة أخرى
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ية إن تنفيذ هذه املقترحات وحنن يف القرن الواحد والعشرين حيتاج إىل توعية عربيـة شـعب                
عامة، وإىل إدراك عريب قومي واسع، وإىل وحدة أو إحتاد عريب قومي حƓ نستطيع مواجهة جمريات                

ومن مث إلزالة العدوان، واحملافظة على األمن والسالم حتت راية عربيـة            . العصر، وحتديات اآلخرين  
 .وما ذلك على اǃ بعزيز. واحدة ترفرف يف Ƨاء اجلامعة العربية
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 ميثاȧ جامعة الدول العربية
 .إن حضرة صاحب اجلاللة ملك العراق 
 .وحضرة صاحب الفخامة رئيس اجلمهورية السورية 
 .وحضرة صاحب السمو امللكي أمري شرق األردن 
 . العربية السعوديةوحضرة صاحب اجلاللة ملك اململكة 
 .وحضرة صاحب الفخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية 
 .وحضرة صاحب اجلاللة ملك مصر 
 .وحضرة صاحب اجلاللة ملك اليمن 
تثبيتاǄ للعالقات الوثيقة والروابȔ العديدة اليت تربȔ بني الدول العربية، وحرصاǄ على دعم هذه               

وسيادهتا، وتوجيهاǄ جلهودها إىل ما فيـه        تلك الدول    الروابȔ وتوطيدها على أساȃ احترام استقالل     
خري البالد العربية قاطبة، وصالح أحواهلا، وتأمني مستقبلها، وحتقيق أمنها وآماهلا، واستجابة للـرأي              

 .العريب العام يف مجيع األقطار العربية
  :قد اتفقوا على عقد ميثاق هلذه الغاية، وأنابوا عنهم املفوضني اآليت أƧائهم 

 ).يلي ذلك أƧاء املفوضني(
بعد تبادل وثائق تفويضهم اليت ختوهلم سلطة كاملة واليت وجدت صحيحة ومسـتوفاة             الذين   

 :الشكل قد اتŉفقوا على ما يلي
. تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية املستقلة املوقعة على هـذا امليثـاق              -1مادة   

ن تنضم إىل اجلامعة، فإذا رغبت يف االنضمام قدŉمت طلباǄ بـذلك     ولكل دولة عربية مستقلة احلق يف أ      
 .يودع لدى األمانة العامة الدائمة، ويعرض على اجمللس يف أول جلسة تعقد بعد تقدمي الطلب

ا السياسية  توثيق الصالت بني الدول املشتركة فيها وتنسيق خططه       من اجلامعة   الغرض  -2مادة        
 .يف شؤون البالد العربية ومصاحلهاوالنظر بصفة عامة ة الستقالهلا وسيادهتا،يانوصحتقيقا لتعاون بينها،

كذلك من أغراضها تعاون الدول املشتركة فيها تعاوناǄ وثيقاǄ حبسب نظم كل دولـة منـها                 
 :وأحواهلا يف الشؤون اآلتية

لة وأمور الزراعـة    ويدخل يف ذلك التبادل التجاري واجلمارك والعم      الشؤون االقتصادية واملالية،    / أ
 .والصناعة

 .شؤون املواصالت ويدخل يف ذلك السكك احلديدية والطرق والطريان واملالحة والربق والربيد/ ب
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 .شؤون الثقافة/ ج
 .شؤون اجلنسية واجلوازات والتأشريات وتنفيذ األحكام وتسليم اجملرمني/ د

 .الشؤون االجتماعية/ هـ
 .الشؤون الصōحōيŉة/ و

يتألف من ممثلي الدول املشتركة يف اجلامعة، ويكون لكـل          يكون للجامعة جملس     -3مادة   
 .منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها

وتكون مهمته القيام على حتقيق أغراض اجلامعة، ومراعاة تنفيذ ما تربمه الدول املشتركة فيها               
 .من اتفاقات يف الشؤون املشار إليها يف املادة السابقة، ويف غريها

ويدخل يف مهمة اجمللس كذلك تقرير وسائل التعاون مع اهليئات الدولية اليت قـد تنشـأ يف                  
 .املستقبل لكفالة األمن والسالم ولتنظيم العالقات االقتصادية واالجتماعية

الدول املشتركة  لكل من الشؤون املبينة يف املادة الثانية جلنة خاصة متثل فيها             تؤلف   -4مادة   
وتتوىل هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه يف شكل مشروعات اتفاقات على اجمللس             يف اجلامعة،   

 .للنظر فيها متهيداǄ لعرضها على الدول املذكورة
وحيـدد  . أن يشترك يف اللجان املتقدم ذكرها أعضاء ميثلون البالد العربية األخـرى           وجيوز   

 .وقواعد التمثيلاجمللس األحوال اليت جيوز فيها اشتراك أولئك املمثلني 
. عات بني دولتني أو أكثر من دول اجلامعة       ازـلفض الن قوة  الااللتجاء إىل    ال جيوز    -5مادة   

فإذا نشب بينهما خالف ال يتعلق باستقالل الدولة أو سيادهتا أو سالمة أراضيها، وجلأ املتنازعون إىل                
Ǆوملزما Ǆاجمللس لفض هذا اخلالف كان قراره عندئذ نافذا. 

 .ويف هذه احلالة ال يكون للدول اليت وقع بينها اخلالف االشتراك يف مداوالت اجمللس وقراراته        
ويتوسȔ اجمللس يف اخلالف الذي Ƹشى منه وقوع حرب بني دولة من دول اجلامعة، وبـني                 

 .دولة أخرى من دول اجلامعة أو غريها للتوفيق بينهما
 . بالتوسȔ بأغلبية اآلراءوتصدر قرارات التحكيم والقرارات اخلاصة 
اعتداء من دولة على دولة من أعضاء اجلامعة أو خłشي وقوعـه فللدولـة               إذا وقع    -6مادة   

 .أو املهددة باالعتداء أن تطلب دعوة اجمللس لالنعقاد فوراǄاملعتدى عليها 
ن االعتداء  ويقرر اجمللس التدابري الالزمة لدفع هذا االعتداء، ويصدر القرار باإلمجاع، فإذا كا            

 .من إحدى دول اجلامعة ال يدخل يف حساب اإلمجاع رأي الدولة املعتدية
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وإذا وقع االعتداء حبيث جيعل حكومة الدولة املعتدى عليها عاجزة عن االتōصـال بـاجمللس                
وإذا تعـذر علـى املمثـل       . فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية املبينة يف الفقرة السابقة           

 .صال مبجلس اجلامعة، حق ألية دولة من أعضائها أن تطلب انعقادهاالت
باإلمجاع يكون ملزماǄ جلميع الدول املشتركة يف اجلامعـة، ومـا           لس  يقرره اجمل  ما   -7مادة   

 .يقرره اجمللس باألكثرية يكون ملزماǄ ملن يقبله
 .ويف احلالتني تنفذ قرارات اجمللس يف كل دولة وفقاǄ لنظمها األساسية 

م القائم يف دول اجلامعة األخرى كل دولة من الدول املشتركة يف اجلامعة نظام احلك        حتترم  -8مادة    
 . يرمي إىل تغيري ذلك النظام فيهاوتتعهد بأن ال تقوم بعملوتعتربه حقاǄ من حقوق تلك الدول، 

ممŉا نصŉ عليـه   اجلامعة العربية الراغبة فيما بينها يف تعاون أوثق وروابȔ أقوى         لدول -9مادة   
 .هذا امليثاق اتōخاذ ما تشاء لتحقيق هذه األغراض

واملعاهدات واالتفاقات اليت سبق أن عقدهتا أو اليت فيما بعد دولة من دول اجلامعة مـع أي                  
 .دولة أخرى، ال تلزم وال تقيōد األعضاء اآلخرين

القاهرة املقرŉ الدائم جلامعة الدول العربية، وجمللس اجلامعة أن جيتمع يف أي             تكون   -10مادة   
 .مكان آخر يعينه

. اجلامعة انعقاداǄ عادياǄ مرتني يف كل من شهري مـارȃ وأكتـوبر            ينعقد جملس    -11مادة   
 .وينعقد بصفة غري عادية كلما دعت احلاجة إىل ذلك بناء على طلب دولتني من دول اجلامعة

للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمني عام وأمناء مسـاعدين وعـدد              يكون   -12ة  ماد 
 .كافą من املوظفني

ويعني األمني العام مبوافقة جملس     . ويعني جملس اجلامعة بأكثرية ثلثي دول اجلامعة األمني العام         
 .األمناء املساعدين واملوظفني الرئيسيني يف اجلامعةاجلامعة 
 .معة نظاماǄ داخلياǄ ألعمال األمانة العامة، وشؤون املوظفنيويضع جملس اجلا 
 .ويكون األمني العام يف درجة سفري، واألمناء املساعدون يف درجة وزراء مفوŉضني 
 .ويعني يف ملحق هلذا امليثاق أول أمني عام للجامعة 
للموافقـة عليـه      يعرضه على اجمللس     يłعدŊ األمني العام مشروع ميزانية اجلامعة، و       -13مادة   

 .قبل بدء كل سنة ماليŉة
  أن يعيد النظر فيه عند االقتضاءوجيوزدولة من دول اجلامعة يف النفقات،وحيدōد اجمللس نصيب كل    
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أعضاء جملس اجلامعة، وأعضاء جلاهنا وموظفيها الذين ينصŊ عليهم النظـام            يتمتع   -14مادة   
 .سية أثناء قيامهم بأعماهلمالدبلوماالداخلي باالمتيازات وباحلضانة 

 .وتكون مصونة حرمة املباين اليت تشغلها هيئة اجلامعة 
بدعوة من رئيس احلكومة املصرية، وبعد ذلك بدعوة        اجمللس للمرة األوىل     ينعقد   -15مادة   

 .من األمني العام
 .عاديانعقدت بشكل ويتناوب ممثلو دول اجلامعة رياسة اجمللس يف كل دورة  
الختاذ اجمللس   فيما عدا األحوال املنصوص عليها يف امليثاق يكتفي بأغلبية اآلراء،            -16مادة   

 :قرارات نافذة يف الشؤون اآلتية
 .شؤون املوظفني/ أ 
 .إقرار ميزانية اجلامعة/ ب 
 .وضع نظام داخلي لكل من اجمللس واللجان واألمانة العامة/ ج 
 .تقرير فضō أدوار االجتماع/ د 
الدول املشتركة يف اجلامعة األمانة العامة نسخاǄ مـن مجيـع املعاهـدات             ودع   ت -17مادة   

 .واالتفاقات اليت عقدهتا أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول اجلامعة أو غريها
 إذا رأت إحدى دول اجلامعة أن تنسحب منها، أبلغت اجمللـس عزمهـا علـى                -18مادة   

 .االنسحاب قبل تنفيذه بسنة
 وذلـك   عة أن يعترب أية دولة ال تقوم بواجبات هذا امليثاق منفصلة عن اجلامعة،            وجمللس اجلام  

 .بقرار يصدره بإمجاع الدول، عدا الدولة املشار إليها
 جيوز مبوافقة ثلثي دول اجلامعة تعديل هذا امليثاق، وعلى اخلصوص جلعل الروابȔ             -19مادة   

يم صالت اجلامعة باهليئات الدولية اليت قد تنشأ        بينها أمƒ وأوثق، وإلنشاء حمكمة عدل عربية، ولتنظ       
 .يف املستقبل لكفالة األمن والسالم

وال يبتŊ يف التعديل إال يف دور االنعقاد التايل للدور الذي يłقدŉم فيه الطلب، وللدولة اليت ال                  
 .بأحكام املادŉة السابقةتقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه دون التŉقيŊد 

 على هذا امليثاق ومالحقه وفقاǄ للنظم األساسية املرعيŉة يف كل من الدول              يصدق -20مادة   
وتودع وثائق التصديق لدى األمانة العامة، ويصبح امليثاق نافذاǄ قبل من صدق عليه بعـد               . املتعاقدة

 .انقضاء Ʀسة عشر يوماǄ من تاريخ استالم األمني العام وثائق التصديق مع أربع دول
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مـارȃ   22(هـ  1364لثاين سنة   ربيع ا  8امليثاق باللغة العربية يف القاهرة بتاريخ       حرر هذا    
 .حتفظ يف األمانة العامة. من نسخة واحدة) م1945سنة 

 .وتسلم صورة مطابقة لɊصل لكل دولة من دول اجلامعة 
 إمضاءات

 .رة مطابقة لɊصلصو 
   .األمني العام للجامعة العربية
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ƙبفلسط ȋملحق خا 
 ية املنسلخة من الدولـة العثمانيـة      ذ هناية احلرب العظمى املاضية، سقطت عن البالد العرب        من 

ومنها فلسطني والية تلك الدولة، وأصبحت مستقلة بنفسها غري تابعة ألية دولة أخـرى، وأعلنـت                
يثاق وإذا مل تكن قد مكƋنت من تولƍي أمورها فإن م         .  أنƋ أمرها ألصحاب الشأن فيها     "لوȁان"معاهدة  

فوجودها . اȃ االعتراف باستقالهلا  م مل يقرر النظام الذي وضعه له إال على أس         1919العصبة يف سنة    
واستقالهلا الدويل من الناحية الشرعية أمر ال شكŉ فيه، كما أنŉه ال شكŉ يف استقالل الـبالد العربيـة          

فال يسوȟ أن   ،  سباب قاهرة رجية لذلك االستقالل ظلت حمجوبة أل     ااألخرى، وإذا كانت املظاهر اخل    
 .يكون ذلك حائالǄ دون اشتراكها يف أعمال جملس اجلامعة

         ŉـة       ولذلك ترى الدول املوقعة على ميثاق اجلامعة العربية، أنŉلظروف فلسـطني اخلاص Ǆه نظرا 
وإىل أن يتمتع هذا القطر مبمارسة استقالله فعالǄ يتوىل جملس اجلامعة أمر اختيار مندوب عـريب مـن         

 .سطني لالشتراك يف أعمالهفل
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 :الثاينامللحق 
 

 معاهدة الدفاț املشترك 
 والتعاون االقتصادي

 
  م1950) نيسان( أبريل 13
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 :معاهدة الدفاț املشترك والتŉعاون االقتصادي
 :إن حكومات

 .حضرة صاحب اجلاللة ملك اململكة األردنية اهلاƽية
 .وريةحضرة صاحب الفخامة رئيس اجلمهورية الس
 .حضرة صاحب اجلاللة ملك اململكة العراقية

 .حضرة صاحب اجلاللة ملك اململكة العربية السعودية
 .حضرة صاحب الفخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية

 .حضرة صاحب اجلاللة ملك اململكة املصرية
 .حضرة صاحب اجلاللة ملك اململكة املتوكلية اليمنية

ثيق التعاون بني دول اجلامعة العربية، حرصاǄ على اسـتقالهلا          رغبة منها يف تقوية الروابȔ وتو     
 .وحمافظة على تراثها املشترك

واستجابة لرغبة شعوهبا يف ضم الصفوف لتحقيق الدفاع املشترك عن كياهنا، وصيانة األمـن          
   Ǆل          والسالم، وفقا Ǆميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق األمم املتحدة وألهدافها وتعزيزا Ǜالستقرار ملباد

 .والطمأنينة، وتوفري أسباب الرفاهية والعمران يف بالدها
بعد تبادل  الذين  : )1(قد اتفقت على عقدها هلذه الغاية، وأنابت عنها املفوضني اآلتية أƧاؤهم          
 .وثائق التفويض اليت ختوهلم سلطة كاملة، واليت وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل

 :قد اتفقوا على ما يأيت
 ىلاملادة األو

على دوام األمن والسالم واستقرارمها عزمها على فـضō         حرصاǄ منها   تؤكد الدول املتعاقدة،    
، أو يف عالقتها مع الدول      سواء يف عالقاهتا املتبادلة فيما بينها     ازعاهتا الدولية بالطرق السلمية،     مجيع من 
 .األخرى

 املادة الثانية
ية دولة أو أكثر منها، أو على قواهتا، اعتداء         تعترب الدول املتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أ        

 Ǆحبق    ولذلك فإهنا . عليها مجيعا Ǆعن كياهنا، تلتزم بـأن      - الفردي واجلماعي    -الشرعي  الدفاع  ، عمال 
                                                           

. م1983) مارȃ(آذار  /25: شؤون عربية، العدد  : انظر.  ال داعي لذكر األƧاء ألن املعمول عليه مبادǛ وأهداف املعاهدة          -)1(
 .252-248: ص
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وبأن تتخذ على الفور، منفردة وجمتمعة، مجيع التدابري        تبادر إىل معونة الدولة أو الدول املعتدى عليها،         
من وسائل مبا يف ذلك استخدام القوة املسلحة لرد االعتداء وإلعادة األمـن             وتستخدم مجيع ما لديها     

 .والسالم إىل نصاهبما
وتطبيقاǄ ألحكام املادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية، واملادة احلادية واخلمسني من             

ما اختذ يف صدده    ميثاق األمم املتحدة حيظر على الفور جملس اجلامعة، وجملس األمن بوقوع االعتداء و            
 .من تدابري وإجراءات

  الثالثةاملادة
تتشاور الدول املتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سالمة أراضي أيـة               

 .واحدة منها أو استقالهلا أو أمنها
ويف حالة خطر حرب أو قيام حالة دولية مفاجئة Ƹشى خطرها، تبادر الدول املتعاقدة علـى      

 . توحيد خططها ومساعيها يف اختاذ التدابري الوقائية والدفاعية اليت يقتضيها املوقفالفور إىل
 املادة الرابعة

رغبة يف تنفيذ االلتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول املتعاقدة فيما بينـها               
ائلها الدفاعيـة   وتشترك، حبسب مواردها وحاجاهتا، يف هتيئة وس      . لدعم مقوماهتا العسكرية وتعزيزها   

 .اخلاصة واجلماعية ملقاومة أي اعتداء مسلح
 املادة اخلامسة

              Ȕالدول املتعاقدة لتنظيم خط ȇتؤلف جلنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيو
 .الدفاع املشترك وهتيئة وسائله وأساليبه

ضـع التقـارير    هذه املعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة مبا يف ذلك و         وحتدد يف ملحق    
 .الالزمة املتضمنة عناصر التعاون واالشتراك املشار إليهما يف املادة الرابعة

وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عمŉا يدخل يف دائرة أعماهلا إىل جملس الدفاع املشـترك               
 .املنصوص عنه يف املادة التالية

 املادة السادسة
الشـؤون املتعلقـة    فاع املشترك Ƹتص ƛميع     يؤلف، حتت إشراف جملس اجلامعة، جملس للد      

من هذه املعاهدة، ويستعني على ذلك باللجنة العسكرية املشار إليها           5،  4،  3،  2بتنفيذ أحكام املواد    
 .يف املادة السابقة
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ويتكون جملس الدفاع املشترك املشار إليه من وزراء اخلارجية والدفاع الوطƗ للدول املتعاقدة             
 .مأو من ينوبون عنه

 .وما يقرره اجمللس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزماǄ جلميع الدول املتعاقدة
 املادة السابعة

 هذه املعاهدة وما ترى إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفري الرفاهية يف الـبالد              استكماالǄ ألغراض 
الدها واستثمار  العربية ورفع مستوى املعيشة فيها، تتعاون الدول املتعاقدة على النهوض باقتصاديات ب           

مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاهتا الوطنية، الزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشاطها             
 .االقتصادي وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه احلال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه األهداف

 )1(املادة الثامنة
 بالشـؤون االقتصـادية، أو مـن        ينشأ جملس اقتصادي من وزراء الدول املتعاقدة املختصني       

تلك الدول ما يراه كفيالǄ بتحقيق األغراض املبيŉنة        ميثلوهنم عند الضرورة لكي يقترح على حكومات        
 .يف املادة السابقة

وللمجلس املذكور أن يستعني يف أعماله بلجنة الشؤون االقتصادية واملالية املشار إليهـا يف              
 .ول العربيةاملادة الرابعة من ميثاق جامعة الد

 املادة التاسعة
 .يعترب امللحق املرفق هبذه املعاهدة جزءاǄ ال يتجزأ منها
 املادة العاشرة

كل من الدول املتعاقدة بأال تعقد أي اتفاق دويل يناقض هذه املعاهدة وبأال تسلك يف               تتعهد  
 .عالقاهتا الدولية مع الدول األخرى مسلكاǄ يتناż مع أغراض هذه املعاهدة

                                                           
 ينشأ يف جامعة الدول العربيـة       -1: فأصبحت على الشكل اآليت   . 29/2/1977 تاريخ   2552 عدلت هذه املادة بالقرار      -)1(

تكون . يضم وزراء الدول األعضاء املختصني، ووزراء اخلارجية أو من ينوب هؤالء          ) ادي واالجتماعي اجمللس االقتص (جملس يسمى   
 يتوىل  -2. مهمته حتقيق أغراض اجلامعة االقتصادية واالجتماعية وما يتصل هبا مما نص عليه يف ميثاق اجلامعة العربية أو هذه االتفاقية                  

 على إنشاء أية منظمة عربية متخصōصة كما يشرف على حسن قيام املنظمات احلاليـة               اجمللس االقتصادي واالجتماعي مهمة املوافقة    
 .مبهامها املبينة يف مواثيقها وذلك وفق األحكام اليت يقررها لذلك
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 ادة اƩادية عشرةامل
دة ما ميس، أو يقصد به أن ميس بأية حال من األحوال، احلقـوق              هاعليس يف أحكام هذه امل    

تترتب للدول األطراف فيها مبقتضى ميثاق هيئة األمـم املتحـدة أو            وااللتزامات املترتبة، أو اليت قد      
 . الدويلاملسؤوليات اليت يضطلع هبا جملس األمن يف احملافظة على السالم واألمن

 املادة الثانية عشرة
جيوز ألية دولة من الدول املتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفـاذ هـذه املعاهـدة، أن                  

 .تنسحب منها يف هناية سنة من تاريخ إعالن انسحاهبا إىل األمانة العامة جلامعة الدول العربية
 املادة الثالثة عشرة

 .عية يف كل من الدول املتعاقدةرستورية امليصدق على هذه املعاهدة وفقاǄ لɊوضاع الد
وتودع وثائق التصديق لدى األمانة العامة جلامعة الدول العربية وتصبح املعاهدة نافذة قبل من              
صدق عليها بعد انقضاء Ʀسة عشر يوماǄ من تاريخ استالم األمانة العامة وثائق تصديق أربـع دول                 

 .على األقل
 

وافـق  هـ امل 1369مجاد آخر سنة     25عربية يف القاهرة بتاريخ     املعاهدة باللغة ال  حررت هذه   
 انة العامة جلامعـة الـدول العربيـة        م من نسخة واحدة حتفظ يف األم      1950سنة  ) نيسان(أبريل   13

 .وتسلم صورة منها مطابقة لɊصل لكل دولة من الدول املتعاقدة
    إمضاءات
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 :امللحق العسكري
 البند األول

رية الدائمة املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من معاهدة الدفاع املشترك           ختتص اللجنة العسك  
 :والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربية باألمور اآلتية

إعداد اخلطȔ العسكرية ملواجهة مجيع األخطار املتوقعة، أو أي اعتداء مسلح ميكن أن يقع              ) أ
قواهتا وتستند يف إعداد هذه اخلطȔ على األسس الـيت          على دولة أو أكثر من الدول املتعاقدة أو على          

 .جملس الدفاع املشتركيقررها 
تقدمي املقترحات لتنظيم قوات الدول املتعاقدة، ولتعيني احلد األدƅ لقوات كـل منـها              ) ب

 . كل دولةإمكانياتحسبما متليه املقتضيات احلربية وتساعد عليه 
لدول املتعاقدة من حيـث تسـليحها وتنظيمهـا         تقدمي املقترحات لزيادة كفاية قوات ا     ) ج

 .وتدريبها لتتمشى مع أحدǫ األساليب والتطورات العسكرية وتنسيق كل ذلك وتوحيده
املقترحات الستثمار موارد الدول املتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعيـة وغريهـا           تقدمي  ) د

 .وتنسيقها لصاſ اجملهود احلريب والدفاع املشترك
اخلطȔ للتمارين واملناورات املشتركة بني قـوات        تبادل البعثات التدريبية وهتيئة      تنظيم) هـ

الدول املتعاقدة وحضور هذه التمارين واملناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلـزم لتحسـني               
 .وسائل التعاون يف امليدان بني هذه القوات والبلوȟ بكفايتها إىل أعلى درجة

 احلربيـة   وإمكانياهتـا اإلحصائيات الالزمة عن موارد الدول املتعاقدة       إعداد املعلومات و  ) و
 .ومقدرة قواهتا يف اجملهود احلريب املشترك

حبث التسهيالت واملساعدات املختلفة اليت ميكن أن يطلب إىل كل من الدول املتعاقدة أن              ) ز
تنفيذاǄ ألحكـام هـذه      تقدمها وقت احلرب إىل جيوȇ الدول املتعاقدة األخرى العاملة يف أراضيها          

 .املعاهدة
 ثاينالبند ال

جيوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل جلان فرعية دائمة أو مؤقتة من بني أعضائها لبحث أي               
 يف أي   باألخصـائيني وهلـا أن تسـتعني      . موضوع من املوضوعات الداخلية يف نطاق اختصاصاهتا      
 .م أو برأيهم فيهموضوع من هذه املوضوعات ترى ضرورة االستعانة Ɲربهت
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 البند الثالث
وأعماهلا إىل جملـس الـدفاع      اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة حبوثها         ترفع  

ا أƱزتـه   ماملشترك املنصوص عليه يف املادة السادسة من هذه املعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ع              
 .خالل العام من هذه البحوǫ واألعمال

 البند الرابع
وللجنة مع ذلك أن تعقـد اجتماعاهتـا يف أي          . كون القاهرة مقراǄ للجنة العسكرية الدائمة     ت
 .مكان تعينه

ويشـترط يف   .  بني أعضائها ملدة عامني، وميكن جتديد انتخابـه        نوتنتخب اللجنة رئيسها م   
 ".من الضباط العظام"الرئيس أن يكون على األقل من الضباط القادة 

 .ن مجيع أعضاء هذه اللجنة من ذوي اجلنسية األصلية إلحدى الدول املتعاقدةومن املتفق عليه أن يكو
 البند اخلامس

 القيادة العامة جلميع القوات العاملة يف امليدان من حق الدولة اليت تكون قواهتا املشتركة               تكون
عام على وجه   إال إذا ƋŹ اختيار القائد ال     . يف العمليات أكثر عدداǄ وعدة من كل قوات الدول األخرى         

 .آخر بإمجاع آراء حكومات الدول املتعاقدة
 .ويعاون القائد العام يف إدارة العمليات احلربية هيئة ركن مشتركة

    إمضاءات
 ) اليمن- مصر - لبنان - السعودية - العراق - سورية -األردن (مندوبو الدول 
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 بروتوكول إضايف ملعاهدة الدفاț املشترك والتعاون االقتصادي 
 )1(بƙ دول اجلامعة العربية وملحقها العسكري

ف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوȇ الدول املتعاقدة لɌشـراف             تؤل
على اللجنة العسكرية الدائمة املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من املعاهدة ولتوجيههـا يف مجيـع                

 .كرياختصاصاهتا املبينة يف البند األول من امللحق العس
وتعرض عليها تقارير اللجنة العسكرية الدائمة ومقترحاهتا عن مجيع وظائفهـا إىل جملـس               

 .الدفاع املشترك للنظر فيه وإقرار ما يقتضي احلال إقراره منها
وملحقها ويكون هلذا الربوتوكول قبل الدول املوقعة عليه نفس القوة واألثر اللذين للمعاهدة             

كام املادتني اخلامسة والسادسة من املعاهدة والبند الثالث من ملحقهـا           وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أح    
 .العسكري

 إمضاءات
 ) اليمن-  مصر-  لبنان-  السعودية-  العراق-  سورية- األردن( :مندوبو الدول

 
  على اجمللس االقتصادي املنصوȋ عنه يف)2(بروتوكول بشأن إسباȟ كيان ذايت

  االقتصادي بƙ دول اجلامعة العربيةمعاهدة الدفاț املشترك والتعاون
اقتناعاǄ منها مبـا يعـود   .  الدول األطراف يف معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي        إن 

حتقيقاǄ لɊغـراض   . على األمة العربية من فائدة يف توسيع نطاق التعاون يف اجملال االقتصادي يف البالد             
 قتصادي بني دول اجلامعـة العربيـة      فاع املشترك والتعاون اال   املبينة يف املادة السابعة من معاهدة الد      

هـ املوافق  1378رجب   5بتاريخ   116وحتقيقاǄ للرغبة اليت عرب عنها اجمللس االقتصادي يف قراره رقم           
 .من دور انعقاده العادي اخلامس. م1959سنة ) كانون الثاين( يناير 14

 .وتطبقاǄ مليثاق جامعة الدول العربية 
معة الدول العربية ƛلستيه املنعقـدة      اقت على األحكام اآلتية اليت وافق عليها جملس ج        تفقد ا  
 .م من دور انعقاده العادي احلادي والثالثني1959سنة ) آذار(مارȃ  26بتاريخ 

                                                           
 .م2/2/1951 وافق عليه جملس اجلامعة العربية بتاريخ -)1(
 .م26/3/1959 وافق عليه جملس اجلامعة العربية بتاريخ -)2(
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 جيوز ألي دولة عضو يف جامعة الدول العربية أن تنضم إىل عضـوية اجمللـس                :املادة األوىل  
معة العربية، ويتم ذلك بناء على طلب تتقدم به تلك الدولة إىل األمني العام              االقتصادي بني دول اجلا   

 .جلامعة الدول العربية الذي يبلغ طلب االنضمام إىل الدول األعضاء
ويتقدم البلد الراغب   . للمجلس االقتصادي أن يقرر قبول عضوية أي بلد آخر        : املادة الثانية  

 . الدول العربية لعرضه على اجمللسيف ذلك بطلبه إىل األمني العام جلامعة
 إن االرتباط بعضوية اجمللس االقتصادي وفقاǄ ألحكام هذا الربوتوكول ال Ƹضع            :املادة الثالثة  

العضو املرتبȔ بطريق مباشر أو غري مباشر لاللتزامات اخلاصة مبجلس الدفاع املشـترك أو اهليئـات                
 .واللجان املتŉصلة به

جمللس االقتصادي األنصبة اليت تؤديها البالد العربية غـري األعضـاء يف            يقرر ا : املادة الرابعة  
 .جامعة الدول العربية اليت تقبل يف عضوية اجمللس االقتصادي مسامهة منها يف األعباء املالية

يعترب الربوتوكول فيما تضمŉنه من أحكام جزءاǄ مكمـالǄ ملعاهـدة الـدفاع             : املادة اخلامسة  
 .القتصادي بني دول اجلامعة العربيةاملشترك والتعاون ا

يصدق على هذا الربوتوكول وفقاǄ للنظم األساسية يف كـل مـن الـدول              :  السادسة املادة 
وتودع وثائق التصديق لدى األمانة العامة جلامعة الدول العربية، ويعمل بأحكامـه بعـد              . املتعاقدة

 .ق أربع دولئانقضاء Ʀسة عشر يوماǄ من تاريخ تسلم األمانة العامة لوثا
سنة ) آذار(مارȃ   26هـ املوافق   1378رمضان   17عمل هذا الربوتوكول بالقاهرة بتاريخ       

وتسلم صورة طبق   . من أصل واجد باللغة العربية، حيفظ باألمانة العامة جلامعة الدول العربية          . م1959
 .األصل لكل دولة من الدول املتعاقدة

فوضون املبنية أƧاؤهم بعد هذا الربوتوكـول نيابـة عـن            امل وإثباتاǄ ملا تقدم وقع املندوبون     
 .حكوماهتم وباƧها

 ) اليمن-  لبنان-  اجلمهورية العربية املتحدة-  السعودية-  العراق- األردن:(عن حكومات 
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 مƢǘرات القمة العربية
 

ȃطارئة اإلسكندرية 29/5/1946-28 قمة أنشا 
 طارئة بريوت 14/11/1956-13 قمة بريوت
 عادية القاهرة 17/1/1964-13 القمة األوىل
 عادية اإلسكندرية 11/9/1964-5 القمة الثانية
 عادية الدار البيضاء 17/9/1965-13 القمة الثالثة
 عادية اخلرطوم 18/9/1967-28/8 القمة الرابعة
 عادية الرباط 23/12/1969 القمة اخلامسة

 طارئة القاهرة 27/9/1970 القمة غري العادية
 عادية اجلزائر 29/11/1973-26 القمة السادسة
 عادية الرباط 27/11/1974-26 القمة السابعة

 طارئة الرياض 18/10/1976-16 القمة غري العادية
 عادية القاهرة 26/10/1976-25 القمة الثامنة
 عادية بغداد 5/11/1978-2 القمة التاسعة
 عادية تونس 22/11/1979-20 القمة العاشرة

 عادية عمŉان 27/11/1980-25 القمة احلادية عشر
 عادية فاȃ 25/11/1981 القمة الثانية عشر
 طارئة فاȃ 9/9/1982-6 القمة غري العادية
 طارئة الدار البيضاء 9/8/1985-7 القمة غري العادية
 طارئة عمŉان 11/11/1978-8 القمة غري العادية
 طارئة اجلزائر 9/6/1988-7 القمة غري العادية
 طارئة الدار البيضاء 26/5/1989-23 القمة غري العادية
 طارئة بغداد 30/5/1990-28 القمة غري العادية

 طارئة القاهرة 10/8/1990-9 ة غري العاديةالقم
 طارئة القاهرة 23/6/1996-21 القمة غري العادية
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 طارئة القاهرة 21/10/2000 القمة غري العادية
 عادية عمŉان 28/3/2001-27 القمة الثالثة عشر
 عادية بريوت 28/3/2002-27 القمة الرابعة عشر
 عادية شرم الشيخ 1/3/2003 القمة اخلامسة عشر
 عادية تونس 2004 القمة السادسة عشر
 عادية اجلزائر 2005مارȃ  القمة السابعة عشر
 عادية اخلرطوم 2006مارȃ  القمة الثامنة عشر
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 املراجع
 العنوان                                                 
 .ت. د. 12:ط. االسكندرية، منشأة املعارف. ، القانون الدويل العام)علي صادق(أبو هيف 01
 . م1978. اهليئة املصرية العامة للكتاب. ، املنظمات الدولية وفكرة احلكومة العاملية)حممد حسن(األبياري 02
 .م1983أبريل /1:ط. بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية. ، ميثاق جامعة الدول العربية)حسن(البحارنة 03
 .م1945. اجمللة املصرية للقانون الدويل. ، اجلامعة العربية)عبد احلميد(بدوي 04
05 ȃبطر)ȃية للتربية والثقافة والعلوماملنظمة العرب. تسوية املنازعات احمللية. ، جامعة الدول العربية)غايل بطر .

 .م1977. معهد الدراسات العربية
 .م1993. جامعة اجلزائر، معهد احلقوق. ، قرارات املنظمات الدولية ومدى فاعليتها)حممد(بن جدديدي 06
 م1983ماي /27:عدد.شؤون عربية.،نظام القرارات يف جامعة الدول العربية)األزهر(بوعوين 07
 .م1978، معهد االƴاء العريب بريوت. ، النظرية االقتصادية والطريق إىل الوحدة العربية)ندمي(البيطار  08
االمارات . اخلليج. ، دور جامعة الدول العربية يف تعزيز العمل العريب املشترك)ناظم عبد الواحد(اجلاسور 09

 .م2000) متوز(يوليو/7721:العدد. العربية املتحدة
 .م1983) آذار(مارȃ/25:العدد. شؤون عربية. شأة فكرة جامعة الدول العربية، ن)مجيل(اجلبوري 10
 .م1988. ديوان املطبوعات اجلامعية. ، العامل العريب بني ثقل اخلطاب وصدمة الواقع)عبد العزيز(جراد 11
 .م5/1978:  عدد1: سنةاملستقبل العريب. ، الدبلوماسية الربيطانية وقيام جامعة الدول العربية)أƥد حممود(مجعة 12
 .نشرة إعالمية. ، قرارات منظمة الوحدة اإلفريقية)أƥد نبيل(جوهر 13
: املستقبل العريب عدد". مجعة أƥد حممود"، نقد كتاب تأسيس جامعة الدول العربية لـ )خلدون(احلصري 14

 .م11/1978
 .م1/1966: و املصرية طمكتبة األƱل. ، ميثاق اجلامعة والوحدة العربية)سامي(حكيم 15
. القاهرة، دار الفكر العريب. ، الرابطة بني جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة اإلفريقية)رجب علي(حلمي 16

 .م1976
 .م1983) الواقع والطموح(، التعاون العريب اإلفريقي، جامعة الدول العربية )جمدي(ƥاد 17
 .بال. مؤسسة الثقافة اجلامعية. ولية العاملية واإلقليميةد، املنظمان ال)حممد سعيد(الدقاق 18
 .م37/1984: عدد. شؤون عربية. ، جامعة الدول العربية وفظ املنازعات سلميا)أƥد(الرشيدي 19
الشرق . ، الروح الوحدوية قبل إحدى وأربعني سنة كيف تأسست جامعة الدول العربية)أكرم(زعيتر 20

Ȕم3/10/1985. األوس. 
 .م37/1984: عدد. شؤون عربية. ، بعد أربعني سنة من قيام جامعة الدول العربية)عادل(الزعيم 21
22 
 

 .م69/1984:عدد. املستقبل العريب. ، دور اجلامعة العربية يف التعاون الفƗ)عبد احلسني(زلزلة 
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. مركز دراسات الوحدة العربية. بريوت) الواقع والطموح. (، الدور االقتصادي للجامعة العربية  =    =        =
 م1983

 .م1985مصر، دار الفكر العريب . ، دراسات يف النظام الدويل املعاصر)حممد عبد الوهاب(الساكت  23
 .م1971. مصر، دار الفكر العريب. ، األمني العام جلامعة الدول العربية  =        =     =     =   

 .م19/1980:  عدد3:سنة. املستقبل العريب. م2000 سنة الوطن العريب: سعد الدين، وآخرون 24
بريوت، مركز دراسات الوحدة . ، دور اجلامعة العربية يف إدارة منازعات األعضاء)حممد السيد(سليم  25

 .م1983. العربية
 .م1/1975:ط. دار السالم/ الكويت. ، جامعة الدول العربية)حممد عزيز(شكري  26

 .4:شؤون عربية عدد.  حمكمة العدل الدولية املرتقبة،  =        =    =  
 .م1972الكويت . ، دراسة يف التكتالت اإلقليمية   =       =     =
 1:، جامعة الدول العربية ووكاالهنا املتخصصة بني النظرية والواقع، دار السالسل ط   =      =     =  
 .م1975جويلية /41: السياسة الدولية عدد. ربية، كيفية حتديث جامعة الدول الع  =     =     =   

27  Ƒد(شلƥمم املتحدة)ابراهيم أɊبال. املطبعة النموذجية. ، التنظيم الدويل، دراسة يف النظرية العامة ل 
تونس، كلية احلقوق والعلوم السياسية . ، مسألة تعديل ميثاق جامعة الدول العربية)مفيد حممود(شهاب  28

 .م1981. واالقتصادية
 .م1978. ، جامعة الدول العربية ميثاقها وإƱازاهتا، معهد البحوǫ والدراسات العربية)مفيد حممود(شهاب 

 .م5/1985: ط. هضة املصريةدار الن. ، املنظمات الدولية =       =     =   
 .م11/1978: عدد. ، مقدمة جمللة املستقبل العريب)أنيس(صايغ  29
مركز دراسات الوحدة ). الواقع والطموح(جامعة الدول العربية . ، التعاون العريب األورويب)أƥد(صدقي  30

 .م1983. العربية
 .م1983. مركز دراسات الوحدة العربية) الواقع والطموح(، جامعة الدول العربية )منجي(الصلح  31
 .م1974. القاهرة، دار النهضة العربية. ، املنظمات الدولية)جعفر(عبد السالم  32
مركز دراسات الوحدة . بريوت. ، جامعة الدول العربية، دراسة تارƸية سياسية)أƥد فارȃ(عبد املنعم  33

 .م1986ماي /1:ط. العربية
 . م1/1993: ط. الدار اجلماهرية للنشر والتوزيع واإلعالن. ، املنظمات الدولية اإلقليمية)اſعبد السالم ص(عرفة  34
 .م1946. مصر. ، الرسالة اخلالدة)عبد الرƥن(عزام  35
36  Ƅالقاهرة، اجمللس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم . ، جامعة الدول العربية والقومية)حممد حافظ(غا

 .م1960.  احللقة الدراسية األوىل.االجتماعية
 .م1974مصر، منشأة املعارف االسكندرية ) دراسة قانونية سياسية(، جامعة الدول العربية )حممد طلعت(الغنيمي  37
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38 
 

اجمللة اجلزائرية للعالقات . ، جملس التعاون اخلليجي أبعاده السياسية األمنية واالقتصادية)عبد اجمليد(فاضلة 
 . م1986 عام 1:  الفصل1:عدد. ديوان املطبوعات اجلامعية. الدولية

 338: عدد. ، اجلامعة العربية بني املد واجلزر، جملة اجليȈ اجلزائري، وزارة الدفاع الوطƗ)أƥد(قاƧي  39
 .م1991 أكتوبر 39: السنة

 38: عدد. عربيةشؤون . ، مقارنة اجلامعة العريب مع الوحدة األوروبية)أƥد أبو الوفا(حممد  40
 .م85/1986. مصر، دغار النهضة العربية. ، الوسيȔ يف قانون املنظمات الدولية =      =   =  =  
 .م1983مارȃ . شؤون عربية. ، بعض املالحظات بشأن مشروع تعديل امليثاق =      =   =  =  
 .م1983مارȃ . ؤون عربيةش. يف إطار قانون املعاهدات الدولية) ع.د.ج( ، دور  =     =   =   =  
. ، اجلامعة االقتصادية األوروبية ومدى إمكانية تطبيق ƴوذجها على جامعة الدول العربية =    =    =   =  

 .م1984. شؤون عربية
 .م1981. شؤون عربية. ، عالقة اجلامعة العربية باملنظمات العربية املتخصصة)صابر(حمي الدين  41
مركز ). دراسة يف العالقات السياسة العربية(، النظام اإلقليمي العريب )هالل(لدين ، وعلي ا)مجيل(نطر  42

 .م1986) إيلول(سبتمرب . دراسات الوحدة العربية
 .م1983مركز دراسات الوحدة العربية ). الواقع والطموح(جامعة الدول العربية . وآخرون) جوزيف(مغيزل  43
. شؤون عربية). العمل العريب املشترك(لتنظيمي للمؤسسات ، تطور اهليكل ا)سليمان(املنذري  44

 .م1982أوت/6:عدد
 .م1982أوت/18: عدد. شؤون عربية. ، عملية صنع القرار يف جامعة الدول العربية)عبد احلميد(املواقي  45

 .م1979جانفي /5: عدد. املستقبل العريب. ، تعديل ميثاق جامعة الدول العربية  =    =    =     
 .م1948القاهرة . ، ميثاق جامعة الدول العربية)أƥد(موسى  46
. ، الدور السياسي للجامعة العريب يف استقالل بعض األقطار العربية ويف القضية الفلسطينية)حسن(نافعة  47

 .م1983. مركز دراسات الوحدة العربية
 .باɋضافة إىل عدد آخر من املراجع يف ǭنايا البحث

Ȥاألهرام – االحتاد –اخلليج الصح –Ȕالشرق األوس  
 مركز دراسات - اجمللة املصرية للقانون الدويل – شؤون عربية – السياسة الدولية –رأȃ اخليمة اجملالت

 جملة العريب – معهد االحتاد العريب – معهد الدراسات العربية – املستقبل العريب –الوحدة العربية 
 . الوعي القومي–الكويتية 

 ندوة شؤون –م 1994) آذار( ندوة مركز دراسات الوحدة العربية بريوت مارȃ –الندوة الفكرية اتالندو
 .1981. أكتوبر. عربية

ȈوامƬوقد اعتمد الباحث على عدد من املراجع األجنبية مل تذكر يف ا. 
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ŉǺصاملل: 
وضمت عدداǄ من الدول األعضاء، تأرجحت طبيعتـها بـني         تشكلت جامعة الدول العربية،      

احتضنت بعض الدول أحد املوقفني، بينما احتضـنت دول أخـرى           ) قطري وقومي (موقفني اثنني   
ى املوقف اآلخر، مع أن القاسم املشترك بينها وجود املقومات املشتركة اليت جتمع بني هذه الدول، عل               

 .ها للمحافظة على سيادة كل دولة واستقالهلائاعتبار أن اجلامعة أداة للتنسيق بني أعضا
Ǆفاجلامعة تنظيم إقليمي قومي بآن واحد معا. 

توثيق الصالت بني الدول املشتركة فيها، وتنسيق خططهـا السياسـية           والȢرȏ من اجلامعة     
ومـن  . ا ومكانتها بني الدول يف احمليȔ العاملي      هئمن أجل عزة وكرامة أعضا    حتقيقاǄ للتعاون فيما بينها     

أجل ذلك حترص اجلامعة على شؤون البالد العربية ومصاحلها، ويتبني ذلك بوضوح يف ميثاق اجلامعة               
 :حيث تتبني هذه األهداف فيما يلي

 .توثيق الصالت بني الدول األعضاء، والدول غري األعضاء .1
2. Ɨوالسياسي يف املنطقة العربيةحفظ األمن والسلم وتعزيز االستقرار األم . 
 .تنسيق اخلطȔ السياسية يف حدود احترام السيادة .3

بأن اجلامعة، رغم كل القيود اليت واجهتها منذ بداية نشأهتا وتشكيلها، فقـد  وللحق نقøول     
 . فيما يتعلق بأهدافها القومية- وخاصة -احلد األدƅ املرسوم هلا أصالǄ ختطت 

اء تنظيمي يتالءم واملستجدات العلمية اليت توصل إليهـا املـؤطƍرون         ببنوتتميز هذه املنظمøة      
 عدد ال بأȃ بـه مـن املبـادǛ العامـة          لتحقيق أهدافها على الصعيدين العريب والعاملي، فتوفƋر فيها         

واألجهزة الالزمة لتسيōر شؤون اجلامعة ƛدōية وفعالية ضمن جمال االختصاصات املخوŉلة هلا، فاشتمل             
اجمللøس  ƭلس اجلامعة، اللǲان الدائمة، األمانة العامة، ƭلس الدفاț املشترك،          :(التنظيمي على اهليكل  

 ).االقتصادي واالجتماعي، املنظمات العربية املتǺصصة
 لبلوȟ أهدافها، وتعمل على حتقيق طموحات األمـة العربيـة قطريـاƛ             Ǆديةوتسعى اجلامعة    

 السفن، لوجود عوائق كثرية وصعبة ال ميكن التغلب عليها          وقومياǄ، ولكن جتري الرياح مبا ال تشتهي      
بسهولة، فأثƋرت على القرارات الصادرة عن مؤمترات القمة، مما جعلها تفرز سلبيات وآثـار تقـوي                

 .الصراع العريب يف كثري من األحيان
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ه طبيعة خاصة هبا، وأنواع متيزها عن سواها، حƓ أن طبيعة هـذ           ) العوائق(وهلذه املعوقات    
فقد وقفت وتقف حائالǄ دون تنفيذ      . ن الوصول إىل حتقيق ما يراد منها      املعوقات شديدة عاتية متنع م    

 ):على سبيل املثال ال احلصر(مقررات اجلامعة وأهدافها، فمن هذه املعوقات 
 .م، واحتالل العراق يف الوقت الراهن1948نكبة فلسطني منذ  •
 .Ƨه يعبق يف أرجاء اجلامعة ال يزال الدور الربيطاين عند تأسيس اجلامعة الذي •
 .التيارات املتصارعة داخل أروقة اجلامعة •
 .عدم جدية الدول املوقعة على امليثاق واالتفاقيات العربية يف تنفيذ أحكامها •
عدم االتفاق على مواجهة التحديات املوجهـة       : "وجود العديد من التحديات الداخلية منها      •

إلرادة العربية لتعزيز اجلهد القومي املشترك، وفقدان آليات فعالة للعمل         حنو األقطار العربية، وغياب ا    
 ".العريب املشترك

  األجنبية يف ثروات الوطن العـريب      هيمنة وأطماع الدول  : "استمرارية التحديات الدولية مثل    •
مـن  وبث التفرقة بني البلدان العربية واحتماالت التدخل األجنƑ بل والتدخل فعالǄ يف شؤون كثري               

 ".البلدان العربية إلضعاف الدور العريب على الساحة الدولية
 ولوقـت   -أدخلت اجلامعة يف حمنة كبرية مل تستطع اخلروج منها، حƓ أهنا            وهذه التحديات    

 مل تتمكن من اختاذ آلية قانونية عربية وسلمية حلل النـزاعات العربية اليت مازال أوارها               -ليس بالبعيد 
    Ɠح Ǆاليوم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإهنا مل تتمكن من إيقاف الدول الطامعة عن               يتأجج هليبا

 .غيōها، أو إنقاذ بعض الدول العربية من اهلاوية اليت وصلت إليها
وكأن الدول العربية يف واد واجلامعة يف واد آخر، وعلى األخص ما متارسه مصر من الوصاية علـى                  

 .ريكياجلامعة بتدعيم وختطيȔ إمربيايل أم
 :هذه العوائق مظاهر وأنواعاǄ متعددة منهاوتتǺذ  

Ǆات اجلامعة بالفعالية االقتصـادية    اليت حالت دون اهتمام    العوائق االقتصادية األساسية والفرعية      -أوال 
من امليثاق، األمر الذي  ) 7،  4،  2(وطرق التنمية والتعاون بني الدول األعضاء، بدليل ما جاء يف املواد            

ء اجمللس االقتصادي ليتوىل مهمة معاجلة هذه العوائق فكانت على صورة اقتراحات دون             اضطر إلنشا 
 .حق اختاذ القرارات
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عن هذه العوائق خضوع عدد من الدول األعضاء إلبرام قيود وارتباطات سياسية            Ȑ  تمǺّتو 
 علـى اإلنتـاج     واقتصادية مع دول غري عربية ال تعمل للمصاſ العربية بل ألنانياهتا اخلاصة، مما أثر             

 .والتنمية االقتصادية وعلى نشاط اجلامعة يف خمتلف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية
وانعدم العمل املشترك بني الدول األعضاء يف اجملال االقتصادي، لسيطرة الدول االستعمارية             

 . التنمية العربيةعلى ثروات وخريات الوطن العريب املستغلƋة لصاſ املستعمرين ال ملصلحة
علـى  " مجيل مطر "وبات األمر موضوعاǄ لدراسات عدد من الباحثني، كالدراسة اليت قام هبا             

إىل سـبتمرب    1973من ديسمرب    25إىل الدورة    19حماضر اجتماعات اجمللس االقتصادي من الدورة       
 الدول العربية ما بـني      يف دراسته التارƸية السياسية جلامعة    " أƥد فارȃ عبد املنعم   "ودراسة  . 1978

 .1985-1945األعوام 
على كثري من الدول العربية ال نعمة عليها بسبب األطماع     نقمة   وșهرت مشكلة النفȔ العريب    

اليت تستغله، واجتاه الكثري من الدول النفطية حنو نزعة االسترياد واالستهالك على حساب             االستعمارية  
عتبار الدول املستغĈلƋة زبوناǄ ال عدوا إمربيالياǄ بسبب التجـارة          واألخطر من ذلك كله ا    . اإلنتاج احمللي 

 . النفطية، ناهيك عما تثريه تلك الدول من عداوات وتفرقة بني الدول العربية
وكثرياǄ ما تعتمد على اجليوȇ واخلربات الفنية العسكرية لتمرير مصاحلها، وزرع بذور الفتنة              

 . بينها وبني بعض الدول اجملاورةب بني الدول العربية، أواليت كانت باعثاǄ على إشعال حرو
يظهر بني احلني واحلني تأثري الدول الغنية على الفقرية، باسـتغالل ثرائهـا             ويف الوقت نفسه     

 . ألغراض خاصة تتعلق بالسياسات اخلارجية، والسيطرة على الدول الفقرية حƓ تكسبها لصفها
 .حتقيق أهدافهاعويق جامعة الدول العربية عن مهامها وكل ذلك كان له أكرب األثر على ت 

Ǆانياǭ- املتمثلة يف العوائق السياسية: 
حمـاوالت اهليمنـة    : اليت تبدو بأشكال متعددة،ومظاهر متنوعة أمهها      التحديات الدولية    -1 

الفتنة بني  واألطماع األجنبية يف ثروات الوطن العريب، وقيام الدول األجنبية ببث التفرقة وإشعال نار              
يف قلب الوطن العريب لتبقى التحديات العدوانية قائمة دائمـة         إسرائيل  العرب، إضافة إىل وجود دولة      

وإىل جانب ذلـك سـعي الـدول        . جاƣاǄ على صدر األمة العربية    العدو اليهودي   غري منقطعة مادام    
 بوادره تظهر مؤيـدة   ت  العظمى لتحقيق النظام الشرق األوسطي اخلطري على األمة العربية، وقد بدأ          

 . فإن مل يستجب هلا فال تتورع عن استعمال القوة العسكريةبالتهديد والتخويف
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 الل النفوذ من قبل الـدول اخلادعـة       اليت اختذت طابع اهليمنة واستغ    التحديات اɋقليمية    -2 
التحديات األمر الذي تتمخض عنه أخطار جسيمة هلا أثرها على مسرية جامعة الدول العربية، وهلذه               

 ى مما يؤثر على السيادة الوطنية     مظاهر متعددة تتخذ صورة تعدد الوالءات واالنتماءات للدول الكرب        
أو ما يبدو على مظهر األوضاع العربية واخلالفات القائمة فيما بينها حƓ ضعفت الثقة بني الـدول                 

 . أسوء حاالتهاألعضاء من جهة، وعالقاهتم باجلامعة من جهة أخرى، فغدا النظام العريب
أثر كبري على قرارات اجلامعة، بدليل ما لوحظ خالل         كما كان لقيام ƭلس التعاون اخلليǲي        

 اإلفريقي، واألمن القومي، ومشروعات     -من الضرر الذي أصاب التعاون العريب      1985-1984عامي  
لس من قرارات اجلامعـة     التنمية االقتصادية القومية يف الوطن العريب، مث ظاهرة املوقف الذي وقفه اجمل           

 .واألمانة العامة
Ǆالثاǭ-    املرتبطة بعدة أمور تنظيمية وإدارية وتنفيذية، منها ما يتعلق بامليثاق نفسه كما            العوائق القانونية

ما يتعلق باعتماد قاعدة اإلمجاع عند اختاذ القرارات، ومنها ما          : ومنها). 18،  7،  5،  2،  1: (يف املواد 
املنازعـات  ) فـضّ (عند صدوره وتنفيذه، ومنها ما يتعلق مبجلس اجلامعة وحـل       يتعلق حبالة القرار    
 .بالتسوية السلمية

ولقد كان هلذه املعوقات سلبيات أثرت يف العمل اجلماعي املشترك، فبدت علـى أشـكال                
 :خمتلفة أمهها

 .عدم استطاعة اجلامعة حتقيق خطوات متكاملة حنو التكامل االقتصادي بني الدول األعضاء •
 .عجز اجلامعة عن تسوية كثري من املنازعات واخلالفات بني األعضاء اليت ما تزال قائمة •
 .عدم متكƌن اجلامعة من قيام وحدة أو احتاد بني الدول األعضاء •
عدم اختاذ صفة اجلدية عند تطبيق القرارات لعدم وجود رادع قانوين اجتـاه عـدم التنفيـذ                  •

 .اقيات مثالǄلاللتزامات املنصوص عليها يف االتف
  ŉماهية القرارات وأنواعها، ومكامن الفشل املؤثرة يف تنفيذها، واألسباب         نت الدراسة   ولذا بي

وقيام ) كاملواجهات الشديدة على اجلامعة أو ما يتعلق بالصف العريب داخلها         (اليت حتول دون تنفيذها     
الثانية، وقيام األمني العام بتسوية     كما يف حرب اخلليج     (اجلامعة باختاذ مواقف عملية للتأثري على ذلك        

كمـا يف القضـية     (إال أن عدداǄ من القضايا مل جتد طريقاǄ إىل النجاح           ) عات وغريها ازـعدد من الن  
، والعداء املستقر بني اجلزائر واملغـرب     1956 اإلسرائيلية، والعدوان الثالثي على مصر عام        -اللبنانية  

 ). اإلسرائيليمن الكيانبشأن الصحراء الغربية، وموقف اجلامعة 



 

 -254-

 الصادرة عن اجلامعة وما واجهها من عوامل اإلحباط، Ź دراسة           وبعد دراسة واقعية القرارات    
أو بالنظر إىل مضمونه ونصوصه     ) فيما يتعلق بتعديل امليثاق وتطويره    (سبل معاجلتها وما يتطلب ذلك      

 :، أو بالنظر إىل هيكله حيث يتعلق بـ)5، 4: (كما يف املادتني
 .إنشاء حمكمة عدل عربية -
 .هيئة عسكرية حلفظ األمن والدفاع -
اهليئة العامة للجامعة، وجملس للدراسة     (إنشاء جمالس أخرى تزيد من فعالية جملس اجلامعة مثل           -

 على، وجملس أعلى للعلوم والتربيـة     والبحث والتخطيȔ، واجمللس السياسي واالقتصادي األ     
 ).والوحدة العربيةوجملس للمتابعة والشؤون القانونية 

 .النظر ƛدية وواقعية لقاعدة اإلمجاع ومسألة التصويت -
     łومن هنا يبدو الواجب م øŋبصورة شديدة على اجلامعة لتويل اهتمامها الكـبري واألمثـل      الح

، كما  بدراسة علمية وواقعية إلجياد السبل الناجعة اليت تتكفل مبواجهة التحديات الداخلية واخلارجية           
ا بيان األسس الوقائية والعالجية لكل حالة من احلاالت الثاوية خلـف وداخـل هـذه                يترتب عليه 

              Ȕالتحديات واملعوقات، ويتطلب ذلك حتقيق اإلرادة الصادقة والعمل اجلاد املخلص لوضـع خطـ
مستقبلية واضحة املعامل واألهداف، سليمة الطرائق والوسائل، كي يتم إƱازها وتنفيـذها ƛـدارة              

 .ابية، وبذلك تتحقق أهداف اجلامعة اليت هي آمال الشعب العريب من احمليȔ إىل اخللـيج              وفعالية وإجي 
الذي رائده التضافر والتضامن والتكامل والتعاون يف       والتأكيد على االتصاف بصفات العمل التعاوين       
 .أمة واحدة هلا عزهتا ومكانتها على الصعيد الدويل

 إليها اجلامعة اليت حتتاجوالفعاليات اف واملقاصد بذكر جمموعة من األهد   وقد اختتم البحøث      
لتتجاوز معوقاهتا، باإلضافة إىل مجلة من املقترحات اليت يرى الباحث أخذها بعني االعتبار لتحقيـق               
أغراض اجلامعة على الصعيدين العريب والدويل، كما تتمكن من مواجهة حتـديات العصـر وإزالـة                

 .إن شـاء اǃ تعـاىل. م حتت راية عربية واحدةالعدوان واحملافظة على األمن والسال
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 :الفهرس
 ج اإلهداء

 د شكر وتقدير
هـ وفاء وعرفان

 و )نصان(جامعة الدول العربية 
 ز املقدمة

 ي إشكالية البحث، أمهية البحث، أهداف البحث
 ك املنهج املتبع، خطة البحث

 1 اجلامعة العربية والعوائق اليت تواجهها: الفصل األول
 3  العربيةحملة عامة عن اجلامعة:        املبحث األول

 4 نشأة اجلامعة واملراحل اليت مرت هبا:               املطلب األول
 5 الفكرة الربيطانية، متحيص ونقد:                   الفرع األول
 7 مراحل تشكيل جامعة الدول العربية:                   الفرع الثاين
 9 هداف املنبثقة عنهاطبيعة اجلامعة واأل:               املطلب الثاين

 9 طبيعة اجلامعة ومصادر الفكر املؤثرة فيها:                   الفرع األول
Ǆأوال                           -Ǆ11  مصدر الفكر القومي- مصدر الفكر القطري      ثانيا
Ǆ11  أثر التيارين على اجلامعة    -                           ثالثا

                           Ǆ12  دواعي هذا التناقض-رابعا
14 أهداف اجلامعة: الفرع الثاين                  

17 توثيق الصالت بني الدول األعضاء والدول غري األعضاء:                     اهلدف األول
18 األمƗ والسياسي يف املنطقة العربيةحفظ األمن والسلم وتعزيز االستقرار:                     اهلدف الثاين
20 تنسيق اخلطȔ السياسية يف حدود احترام السيادة:                    اهلدف الثالث
22 اهليكل التنظيمي للجامعة:               املطلب الثالث

23  جملس اجلامعة-والǄجملس اجلامعة واألمانة العامة واللجان اخلاصة، أ:                    الفرع األول
Ǆ27  األمانة العامة-                       ثانيا
Ǆ29  اللجان اخلاصة-                       ثالثا

30  جملس الدفاع املشترك-أوالǄ       جمالس اجلامعة، :          الفرع الثاين
Ǆ31 س االقتصادي واالجتماعي اجملل-                                             ثانيا
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32 املنظمات العربية املتخصصة:              الفرع الثالث
33 العوائق اليت تواجه اجلامعة وأنواعها:       املبحث الثاين

34 ماهية العوائق وواقعها العام:           املطلب األول
 39 عةأنواع العوائق اليت تواجه اجلام:           املطلب الثاين

 39 العوائق االقتصادية األساسية والفرعية وسبل جتاوزها:               الفرع األول
Ǆ39  العوائق االقتصادية األساسية-1 العوائق االقتصادية األساسية واملتعددة    -                    أوال

43  عوائق اقتصادية أخرى-2                                                                   
Ǆالعريب أهو نعمة أم نقمة؟-                    ثانيا Ȕ49  النف
Ǆ50  تأثري الدول الثرية على الفقرية-                   ثالثا
Ǆ52  سبل جتاوز هذه العوائق-                   رابعا

54 )حديات الدولية واإلقليميةالت(العوائق السياسية : الفرع الثاين              
54 التحديات الدولية:                احملور األول

54  حماوالت اهليمنة واألطماع األجنبية يف ثروات الوطن العريب-لبند األولا                  
55عال نار الفتنة العمياء قيام الدول األجنبية ببث التفرقة بني الدول العربية وإش-البند الثاين                  

56  التحديات العدوانية-                  البند الثالث
                        Ǆ57  وجود إسرائيل-أوال

Ǆ57  النظام الشرق أوسطي-                        ثانيا
59 التحديات اإلقليمية: احملور الثاين                

                 Ǆ60  ما يتعلق بتعدد الوالءات واالنتماءات-     أوال
Ǆ61  ما يتعلق مببدأ السيادة الوطنية-                      ثانيا

 Ǆ63 ما يتعلق باألوضاع العربية واخلالفات وأزمة الثقة فيما بني الدول العربية -                     ثالثا
68 ق القانونيةالعوائ:               الفرع الثالث
Ǆ68  ما يتعلق بامليثاق-                   أوال
Ǆ72  ما يتعلق باعتماد قاعدة اإلمجاع عند اختاذ القرار-                   ثانيا
Ǆ75  ما يتعلق حبالة القرار عند صدوره وتنفيذه-                   ثالثا
Ǆ77 اجلامعة وفض املنازعات ما يتعلق مبجلس -                   رابعا

81 القرارات الصادرة عن اجلامعة ومآالهتا يف الواقع وسبل مواجهتها: الفصل الثاين
83 القرارات الصادرة عن اجلامعة ومآالهتا:       املبحث األول

84 ماهية القرارات وأسباب إخفاقها والعوامل اليت تزيد يف فاعليتها:            املطلب األول
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 84 ماهية القرارات ومدى فاعليتها وإلزاميتها:                 الفرع األول
Ǆ84  التعريف بالقرارات-1 ماهية القرارات وأنواعها           -                    أوال
85  أنواع القرارات-2                       
86 ظمة الدولية مفهوم اجلزاء وعالقته باملن-3                       
88  مرجعية القرارات-4                       

      Ǆ90  أهداف اجلامعة-1             مدى فعالية القرارات-            ثانيا
91  مكامن الفشل-2                       
Ǆ95 قرارات اللجان ومدى إلزاميتها -                  ثالثا

98 العوامل املؤثرة يف اختاذ القرارات وعدم تنفيذها: فرع الثاين             ال
99 العوامل املؤثرة يف اختاذ القرارات:                  احملور األول
101 طبيعة األسباب الداعية إىل عدم تنفيذ القرارات:                  احملور الثاين
Ǆ101 مليثاق نفسه ما يرجع إىل ا-                      أوال
Ǆ102  ما يرجع إىل اللجان واألنظمة الداخلية يف اجلامعة-                      ثانيا
103 األسباب اليت حتول دون تنفيذ القرارات:               الفرع الثالث
103 اخلليجب حر -        أوالǄما يتعلق باملواجهات الشديدة على اجلامعة:                 احملور األول
Ǆ104  التجمعات اإلقليمية العربية-                     ثانيا
Ǆ106  النظام الشرق أوسطي-    أ النظر السياسية املفروضة على املنطقة العربية-                     ثالثا
108 )الشراكة املتوسطية( السوق األوسطية -                        ب

           Ǆ110  العالقات العربية اإلسرائيلية -          رابعا
112 ما يتعلق بانقسام الصف العريب داخل اجلامعة:                 احملور الثاين
Ǆ112  التكتالت داخل اجلامعة، واملنافسة على الزعامة-                     أوال
Ǆعلى السيادة-                     ثانيا ȗ114  الوطنية للدول األعضاء احلفا

Ǆ114االنفصال القائم بني أهل الفكر،وأهل احلكم املؤدي إىل عدم توافق اآلراء عند التصويت -             ثالثا
117 العوامل اليت تزيد يف فعالية القرارات : الفرع الرابع             

117 ق وتطويرهاالهتمام بتعديل امليثا:                العامل األول
Ǆ117  مسألة التزمت السيادي-                   أوال
Ǆ118  مسألة الوحدة العربية-                   ثانيا
Ǆ119  مسألة قاعدة اإلمجاع يف التصويت -                   ثالثا
Ǆ120  توسيع مهام األمني العام-                   رابعا
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                Ǆ120  مسألة العضوية يف اجلامعة-   خامسا
Ǆ121  إضافة نصوص على امليثاق-                    سادسا
122 االهتمام باجمللس وتوسيع صالحياته واختصاصاته:                العامل الثاين
Ǆ122  توسعة سلطات اجمللس-                    أوال
Ǆ123 وضيح األساليب املقترحة واملقر العمل مبوجبها  ت-                    ثانيا
Ǆمستقبلية لكل مل يتوقع حدوثه-                    ثالثا Ȕ124  وضع خط
Ǆ125  تقيم السياسة اخلارجية للجامعة-                    رابعا

         Ǆمن األمهية والدراسة وامل-           خامسا Ǆ126 ناقشة إعطاء القرارات مزيدا
127 العريب-إهناء مشكلة النـزاع العريب:               العامل الثالث

128  العمل على وجود قيادة عربية مركزية-1                  
129  تشكيل جيȈ عريب-3 إنشاء حمكمة عدل عربية              -2                  

131العربية ومواقفها من االعتداءات اخلارجية-فص النـزاعات العربيةتدخل اجلامعة يف :        املطلب الثاين
134  موقف اجلامعة من االعتداءات اخلارجية:   الفرع األول           
137  العربية-تدخل اجلامعة لفض النـزاعات العربية:  الفرع الثاين            
139 امعة جتاه الكثري من املشكالتحمطات تظهر نشاط اجل:   الفرع الثالث           

Ǆأوال                  -Ǆ139  دور األمني العام- حرب اخلليج الثانية       ثانيا
Ǆثالثا                 -Ǆللنجاح- اجتماعات القمة          رابعا Ǆ140  قرارات مل جتد طريقا
146 واقعية القرارات وسبل معاجلتها:    املبحث الثاين

148    تعديل امليثاق وتطويره : املطلب األول         
149 تعديل امليثاق بالنظر إىل مضمونه ونصوصه:               الفرع األول

149 حتمية التعديل ونظرة الدول األعضاء:                     احملور األول
152 ع ومسألة التصويتالتخلص من قاعدة اإلمجا:                     احملور الثاين
153 تعديل بعض األساليب والنصوص:                     احملور الثالث

156 تعديل امليثاق بالنسبة إىل هيكله:                الفرع الثاين
157 إنشاء حمكمة عدل عربية :                     احملور األول
160 ء هيئة عسكرية حلفظ األمن والدفاع إنشا :                    احملور الثاين
161 إنشاء جمالس أخرى تزيد من فعالية جملس اجلامعة:                     احملور الثالث
Ǆ161  اهليئة العامة للجامعة-                         أوال
Ǆثانيا                         -Ȕ162  جملس الدراسة والبحث والتخطي



 

 --259--

      Ǆ162  اجمللس لسياسي األعلى-                   ثالثا
Ǆ164  اجمللس االقتصادي األعلى-                         رابعا
Ǆ166  اجمللس األعلى للعلوم والتربية-                         خامسا
Ǆ167 اجمللس األعلى للمتابعة والشؤون القانونية -                         سادسا
Ǆ167  جملس الوحدة العربية-                         سابعا

169 الرؤية الواضحة لسياسات اجلامعة:          املطلب الثاين
170 التحديات الداخلية وسبل التغلب عليها:               الفرع األول
Ǆ170  السياسة الداخلية وأسباهبا-                   أوال

       Ǆ175  طرق تسوية النـزاع يف اجلامعة-            ثانيا
Ǆ177  األسس الوقائية والعالجية-                   ثالثا
180 التحدي الوطƗ للفكر القومي والوحدة العربية:              الفرع الثاين

180 االجتاهات السائدة يف اجلامعة:                   احملور األول
184 ووحدة األمةاجلامعة العربية :               احملور الثاين    

185 التحديات اخلارجية وسبل مواجهتها:             الفرع الثالث
186 التحديات الدولية:                  النوع األول
187 التحديات اإلقليمية:                  النوع الثاين
190 مستقبل اجلامعة ومستوى طموحاهتا: )خامتة الفصل (            الفرع الرابع

196 اخلامتة
201 املقترحات
204 ميثاق جامعة الدول العربية: امللحق األول:         املالحق

211 معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي:                  امللحق الثاين
220 ع تعديل ميثاق تعديل جامعة الدول العربيةمشرو:                  امللحق الثالث
241 مقررات مؤمتر القمة السابعة عشر املنعقد يف اجلزائر:                  امللحق الرابع
244 مؤمترات القمة العربية:                  امللحق اخلامس

247 املراجع
250 امللخص
ȃ255 فهر

 


