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عرض كتاب :جامعة الدول العربية
وحـل املنازعـات العربيـة

تأليف :د.غالب بن غالب العتيبي

مراجعة :د .عبد الرحيم حييى حاج عبد اهلل

(٭)

(٭ ٭)

ه�ذا الكت�اب عن مركز الدراس�ات والبحوث بجامعة ناي�ف العربية للعلوم
صدر األمني�ة هذا الع�ام 1431ه�ـ ـ 2010م بـ  193صفحة من القطع املتوس�ط
وقد استهل الباحث بعرض:

الفصل األول:جامعة الدول العربية أهدافها ،مبادئها ،التحديات التي تواجهها:

ـ نشأة جامعة الدول العربية وأهدافها ومبادئها

ـ وسائل جامعة الدول العربية يف التسوية السلمية للمنازعات العربية
ـ التحديات التي تواجه جامعة الدول العربية يف إدارة
وحل املنازعات العربية

الفصل الثاين:بنيان جامعة الدول العربية ودورها التضامني:

ـ جامعة الدول العربية ووظائفها

ـ دور جامعة الدول العربية يف تعزيز العمل املشرتك

الفصل الثالث :سياسة جامعة الدول العربية وأسس تنفيذها :

ـ املؤثرات األساسية يف سياسة جامعة الدول العربية
ـ الضوابط القانونية الختاذ القرارات

(*) باحث قانوين ،الرياض ،اململكة العربية السعودية .
(**) رئيس قسم النرش والرتمجة ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
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ـ تطوير سياسة جامعة الدول العربية يف جمال تسوية املنازعات العربية
ـ جامعة الدول العربية بني التعديل واإلصالح

الفصل الرابع :النهج السيايس جلامعة الدول العربية :

ـ جامعة الدول العربية ونظامها القانوين يف التسوية السلمية للمنازعات

ـ طبيعة النزاعات العربية وأشكاهلا ووسائل تسويتها
ـ األمن القومي يف املواثيق العربية

ـ الدور االقتصادي جلامعة الدول العربية من الوجهة السياسية

النتائج والتوصيات واملراجع

ويطرح الباحث بعد ذلك هذا التساؤل واالستغراب قائال:

إذا كانت جامعة الدول العربية هي املؤسس�ة املرجعية املتخصصة فقد كان منتظر ًا
منه�ا أن تق�وم بدور فاعل وإجيايب يف حل املنازعات التي تنش�ب بين الدول األطراف،
وتس�هم يف إرساء بيئة مستقرة مثلام هو شأن املنظامت اإلقليمية األخرى ،وكلها أحدث
منه�ا نش�أة وال تقوم بين أعضائها هذه املشتركات (اللغ�ة ،والثقاف�ة ،والدين ووحدة
املصري) لكن املؤس�ف حق ًا أن جامعة الدول العربية أخفقت يف حل كثري من املنازعات
العربية.

ولع�ل الس�ؤال الرئيس الذي حتاول الدراس�ة احلالية اإلجابة عن�ه هو هل إخفاق
جامعة الدول العربية يف تسوية املنازعات العربية ناجم عن سوء أداء اجلامعة أم ألسباب
تنظيمية بنيوية أخرى؟
ويتفرع عن هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية:

ـ ما طبيعة النزاعات العربية العربية وأشكاهلا؟

ـ ما أهم الوسائل التي اختذهتا جامعة الدول العربية يف تسوية املنازعات العربية تسوية
سلمية؟
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ـ ما الرشوط الواجب توافرها لكي يكون قرار جملس اجلامعة العربية يف حل املنازعات
العربية نافذ ًا وملزم ًا؟

ـ هل تعديل ميثاق جامعة الدول العربية وفق صيغة (1982م) يسمح بتجاوز األزمات
أو تسوية املنازعات العربية ـ العربية؟

ومتكن الدراس�ة التعرف عىل دور جامعة ال�دول العربية يف إدارة وحل املنازعات
العربية وذلك لتوطيد العالقات العربية واس�تقرار األمن هبا ،وهذه األهداف تتمثل يف
التايل.
 1ـ التعرف عىل طبيعة املنازعات العربية وأشكاهلا.

 2ـ توضيح أهم الوس�ائل التي اختذهتا جامعة الدول العربية يف تس�وية املنازعات
العربية بالطرق السلمية.
3ـ التع�رف عىل الشروط التي ينبغ�ي توافرها لكي تكون ق�رارات جملس جامعة
الدول العربية يف حل املنازعات نافذ ًة وملزم ًة.
 4ـ توضي�ح أه�م االجتاهات التي أش�ارت بوج�وب تعديل ميث�اق جامعة الدول
العربي�ة ،حتى يتجاوب مع تطور العرص يف حل األزمات وتس�وية املنازعات
العربية.
تربز أمهية الدراسة احلالية يف التايل:

1ـ توضي�ح دور جامع�ة ال�دول العربية يف ح�ل املنازعات العربي�ة وأثر ذلك عىل
استقرار األجواء العربية.
2ـ ترك�ز الدراس�ة احلالي�ة عىل جزئي�ة مهمة وه�ي رضورة إعادة النظ�ر يف ميثاق
جامع�ة الدول العربية لك�ي يتضمن من األحكام ما يس�مح للجامعة بالقيام
بدورها السلمي يف إدارة وحل املنازعات العربية بالطرق السلمية.

ويقول الباحث :فاجلامعة منظمة إقليمية قومية تتعرض منذ نش�أهتا لتصارع ثالثة
أنواع من اإلرادات ،إرادة الفكر القومي وإرادة األقطار(األعضاء) وإرادة البيئة الدولية
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 ،فهي ترضخ ملحددات تفرض عليها أال تصدر عنها قرارات تتناقض مع عقيدة النظام
الع�ريب ،وملحددات تفرضها الدول لكي ال تتامدى اجلامعة يف التعبري عن الفكر القومي
أو احل�د م�ن صالحيات األقط�ار األعضاء وس�يادهتا ،ولتدخالت متواصل�ة من البيئة
الدولي�ة للتأثري عىل التوازنات والتحالفات العربية .لذلك أتناول يف هذا املبحث نش�أة
اجلامعة العربية وبيان أهم أهـدافها ومبادئها يف ثالثة مطالب عىل النحو التايل:
ـ نشأة جامعة الدول العربية.

ـ أهداف جامعة الدول العربية.

ـ مبادئ جامعة الدول العربية.

ويقول املؤلف:

هتدف اجلامعة العربية إىل حتقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتامعية ،نص عليها
امليثاق واتفاقية الدفاع املشرتك والتعاون االقتصادي وهذه األهداف هي.

أوالً :توثيق الصالت بني الدول األعضاء وتنسيق خططها السياسية حتقيق ًَا للتعاون بينها
وصيانة استقالهلا وسيادهتا

واملالح�ظ هنا أن عبارة (توثيق الصالت) بين دول اجلامعة جاءت مقرتنة بعبارة
(وصيانة استقالهلا وسيادهتا) كام أن تنسيق اخلطط السياسية ال يعني حت ًام توحيدها ،بل
ورد كمظهر من مظاهر التعاون فيام بينها ،وقد استخدمت هذه العبارة عن قصد توحيد ًا
وتوكيد ًا ملعنى استقالل كل دولة من الدول األعضاء يف اجلامعة واحتفاظها بسيادهتا يف
تقرير شؤوهنا.
أم�ا عن�د النظر للن�ص بصفة عامة يف ش�ؤون البالد العربية ومصاحله�ا فيقصد به
اإلعالن عن أن نشاط اجلامعة البناء ال ينبغي أن يقف عند حدود الدول األعضاء فيها،
بل يش�مل العامل العريب كله ،وأنه يتعني عليها أن تعمل عىل حتقيق أماين األقطار العربية
األخ�رى الت�ي مل تنضم بعد إىل هذه املنظمة اإلقليمية ،يف احلرية واالس�تقالل والرفاهية
بق�در ما تس�مح به الظروف السياس�ية اخلاصة هب�ا بطبيعة احلال .وق�د أكد ذلك ملحق
امليثاق اخلاص بالتعاون مع الدول العربية غري املشرتكة يف جملس اجلامعة.

340

عرض كتاب :جامعة الدول العربية وحل املنازعات العربية

ومع أن قيام اجلامعة العربية كان انتصار ًا للفكرة العربية الش�املة ورفض ًا ملش�اريع
الوح�دة اجلزئي�ة ،فإن امليث�اق انطلق من احرتام س�يادة ال�دول األعض�اء ومل جيعل من
اجلامع�ة أداة للوح�دة ،ب�ل جهاز ًا للتنس�يق بني األقط�ار العربية يف إط�ار املحافظة عىل
س�يادهتا واستقالهلا .ويبدو ذلك واضح ًا بصفة خاصة يف النصوص املتعلقة بالتصويت
التي تشترط اإلمجاع يف أغلب قرارات اجلامعة ،والقرار الذي ال حيصل عىل اإلمجاع ال
ُيلزم إال من وافـق عليه ،كام أن امليثاق استبعد أحد بنود (بروتوكول اإلسكندرية) الذي
ينص عىل أنه ال جيوز ألي دولة عربية أن تنتهج سياسة ترض بسياسة اجلامعة أو سياسة
عربية أخرى.

والواض�ح أن ميث�اق اجلامعة العربية يمث�ل صيغة قانونية توفيقي�ة بني االجتاهات
املختلفة التي كانت س�ائدة يف اللجنة التحضريية للمؤمتر العريب العام ،فالصيغة احلالية
للميث�اق مل تل�ب احلد األقىص آلم�ال األمة العربية يف الوحدة ،كما كانت تطالب بذلك
بع�ض ال�دول ،كام أهنا مل تتوق�ف عند احلد األدن�ى بحيث تكون العالق�ات بني الدول
العربي�ة داخ�ل اجلامعة عالق�ات جام�دة مفرغة من كل معن�ى قومي .ودلي�ل ذلك ما
ج�اء بديباجة امليثاق التي نصت عىل أن�ه تثبيت ًا للعالقات الوثيقة والروابط العديدة التي
تربط بني الدول العربية ،وحرص ًا عىل دعم هذه الروابط وتوطيدها عىل أس�اس احرتام
تل�ك الدول وس�يادهتا وتوجيه ًا جلهوده�ا إىل ما فيه خري البلاد العربية قاطبة وإصالح
أحواهل�ا ،واس�تجابة للرأي العريب العام يف مجي�ع األقطار العربية .ويف هذا الس�ياق من
الش�ائع يف القول بأن ميثاق اجلامعة العربية يعكس العالقة بني القومية والقطرية أو بني
التيارين املتفاعلني يف حميط العمل العريب ومها التيار القومي التوحيدي والتيار القطري
الذي يكرس التجزئة.
ثاني ًا :املحافظة عىل السالم واألمن العريب

ورد النص عىل هذا اهلدف يف املادتني اخلامسة والسادسة من امليثاق ،ومها تفرضان
عىل الدول األعضاء بعض الواجبات التي تقتضيها رضورة حتقيق الغرض الذي قامت
اجلامع�ة م�ن أجله .فالدول األعضاء ملزمة بأن ال تلجأ إىل القوة لفض املنازعات بينها،
ومف�روض على جملس اجلامع�ة أن يقوم بالوس�اطة يف حل اخلالفات التي خيش�ى منها
وقوع حروب بني دول اجلامعة.
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فاجلامع�ة إذن ختت�ص بمنع احل�روب بني ال�دول العربية ،وبتوفري األس�باب التي
أي اعتداء ،وحتقيق� ًا هلذا اهلدف ،فرض امليث�اق عىل الدول
جتعله�ا آمنة عىل نفس�ها م�ن ّ
األعض�اء أن حتترم كل منها نظام احلكم القائم يف دول اجلامعة األخرى ،وأن تعده حقا
من حقوق تلك الدول ،وتتعهد بأال تقوم بعمل يرمي إىل تغيري ذلك النظام.
كام أن ميثاق اجلامعة العربية تضمن يف حفظ األمن وتس�وية النزاعات بني الدول
العربية ثالثة أحكام رئيسية من ضمن مواده وهي:
 1ـ التزام عام عىل الدول األعضاء بعدم االلتجاء إىل القوة لفض املنازعات.

 2ـ التحكي�م االختي�اري ملجلس اجلامعة لفض اخلالفات بين دولتني أو أكثر من
دول اجلامعة ،برشط أال يكون اخلالف متعلق ًا باستقالل الدولة أو سيادهتا أو
سالمة أراضيها.
 3ـ وس�اطة جملس اجلامعة يف اخلالف الذي خيش�ى منه وق�وع حرب بني دولة من
دول اجلامعة ،وبني أي دولة أخرى من دول اجلامعة أو غريها ،للتوفيق بينهام.

ويق�ول الباحث:عن�د النظر إىل بني�ان جامعة ال�دول العربية نجد أن ه�ذا البنيان
يتمثل يف مظهرين أساس�يني ،مظهر ش�خيص ينرصف إىل دراسـة أحكام العضوية فيها،
ومظه�ر عضوي ينرصف إىل دراس�ة األجهزة التي تدخ�ل يف تكوين هيكلها التنظيمي.
ويتضح من املادة الثانية من امليثاق أن الغرض من اجلامعة هو:
 1ـ توثيق الصالت بني الدول املشرتكة فيها.

 2ـ تنسيق خططها السياسية حتقيق ًا للتعاون بينها وصيانة الستقالهلا وسيـادهتا.
3ـ النظر بصفة عامة يف شؤون البالد العربية ومصاحلها.

وكذل�ك م�ن أغ�راض اجلامع�ة العربي�ة تع�اون ال�دول املش�ـرتكة فيه�ا تعاون� ًا
وثيق ًا ،يراعي نظم كل منها يف الشؤون التالية:
أ ـ الش�ؤون االقتصادي�ة واملالي�ة ،ويدخ�ل يف ذل�ك التب�ادل التج�اري واجلامرك
والعملة وأمور الزراعة والصناعة.
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ب ـ ش�ؤون املواصلات ،ويدخل يف ذلك الس�كك احلديدية والط�رق والطريان
واملالحة والربق والربيد.

جـ ـ الشؤون الثقافية.

د ـ الشؤون األمنية ،بعد إنشاء جملس وزراء الداخلية العرب

هـ ـ شؤون اجلنسية ،واجلوازات والتأشريات وتنفيذ األحكام وتسـليم املجرمني.
و ـ الشؤون االجتامعية.

ز ـ الشؤون الصحية.

والواض�ح م�ن مضمون املادة الثانية م�ن امليثاق أهنا تضمنت التع�اون الوثيق بني
ال�دول األعض�اء ،ولكنها مل ترش إىل الدفاع املشترك ض�د العدوان األجنبي أو تنس�يق
اإلمكانات العسكرية وتوحيد السياسة اخلارجية ( وهو األمر الذي عاجلته معاهدة سنة
1950م ).
كام أن املادة اخلامس�ة تس�مح للجامعة بأن تقوم بدور الوس�يط يف املنازعات التي
تنشأ بني الدول األعضاء بعضهم والبعض اآلخر ،كام تقرر املادة الثانية من امليثاق أنه مما
يدخل يف مهمة جملس اجلامعة أن تقرر وسائل التعاون مع اهليئات الدولية التي قد تنشأ
يف املستقبل لتحقيق األمن والسالم ولتنظيم العالقات االقتصادية واالجتامعية.

لذلك يمكن القول إن الغرض األسايس للجامعة العربية هو رعاية وتعزيز أوجه
النشاط غري السيايس ،ودخوهلا حلبة السياسة يكون بصفة عرضية ،ألن دستورها ـ يف
أساسه وأصله ـ مل يعدها ملامرسة هذا النوع من النشاط.

تبارش جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية ذات اختصاصات سياس�ية ش�املة،
جمموعة من االختصاصات طبق ًا مليثاقها وميثاق األمم املتحدة يف آن واحد .فقد وضعت
املادة اخلامسة من ميثاق جامعة الدول العربية عىل عاتق الدول األعضاء التزام ًا بتحريم
استخدام القوة ووجوب فض منازعاهتا بالطرق السلمية ،ومن أجل ذلك فقد وضعت
حتت ترصف الدول املتنازعة وس�يلتني من وس�ائل فض املنازع�ات الدولية جيوز هلا إذا
شاءت أن تلجأ إليهام ومها الوساطة والتحكيم.
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إال أنه يمكن القول بصفة عامة بضعف نظام التسوية السلمية للمنازعات العربية
يف إط�ار اجلامعة العربية؛ نظر ًا لعدم وجود جه�از متخصص يتعني اللجوء إليه ويملك
إص�دار ق�رارات ملزمة يف ه�ذا الش�أن ،بحيث يدخ�ل يف اختصاصه ،اخت�اذ القرارات
والتوصي�ات الالزم�ة من أجل تنس�يق خطط التع�اون بني الدول األعض�اء ،وتنفيذ ما
تربم�ه الدول األعض�اء من اتفاق�ات يف املجاالت املتصل�ة بأغراض اجلامع�ة وغريها،
واختاذ التدابري الالزمة لدفع ما قد يقع عىل إحدى دول اجلامعة من عدوان.
كما نص�ت املادة الس�ابعة عىل قاعدة مهم�ة مفادها أن ما يق�رره املجلس باإلمجاع
يكون ملزم ًا جلميع الدول املشرتكة يف اجلامعة ،وما يقرره املجلس باألكثرية يكون ملزم ًا
ملن يقبله .وقد جاءت هذه القاعدة توفيق ًا بني أولئك الذين أرادوا وحدة أقوى ،وأولئك
الذي�ن أرادوا الدفاع عن الس�يادة الوطنية .ويصدر قرار املجل�س باإلمجاع فيام يلزم من
تدابري لدفع االعتداء الذي يقع أو الذي خيشى من وقوعه من دولة من أعضاء اجلامعة،
ف�إذا كان االعت�داء من إحدى دول اجلامعة ،ال يدخل يف حس�اب اإلمج�اع رأي الدولة
املعتدي�ة ،وتتبع القاعدة نفس�ها عن�د التصويت عىل فصل عضو م�ن اجلامعة وللوقوف
عىل سياسة جامعة الدول العربية وأسس تنفيذها فإنه ينبغي استعراض ذلك يف املباحث
الثالثة التالية:
ـ املؤثرات األساسية يف سياسة جامعة الدول العربية.

ـ الضوابط القانونية الختاذ القرار.

ـ تطور سياسة اجلامعة العربية يف جمال تسوية املنازعات العربية.

فقد تأسس�ت جامع�ة الدول العربي�ة يف منتص�ف األربعينيات بعد ح�رب عاملية
رشس�ة ،ويف هذه اآلونة ش�هد الع�امل حتوالت كبرى يف النظام العامل�ي ،فاختفت قوى
كبرى وصعدت ق�وى عظمى جديدة ،منها الواليات املتحدة واالحتاد الس�وفيتي .وما
إن انته�ت هذه احلرب حتى ب�دأ الرصاع الدويل بني هذه القوى يتصاعد ويأخذ ش�كل
(احلرب الباردة) التي استمرت مشتعلة عىل مدى أربعة عقود حتى توقفت يف هناية عقد
الثامنينيات بسقوط االحتاد السوفيتي.

344

عرض كتاب :جامعة الدول العربية وحل املنازعات العربية

ومن أهم التحوالت اإلقليمية التي انعكست عىل الواقع العريب ،ومن ثم عىل دور
اجلامع�ة العربية ،توايل دخول األقطار العربية عرص االس�تقالل الوطن�ي .وبعد اليقظة
القومية احلديثة الس�اعية وراء االس�تقالل القومي ،واملطالبة بإهناء الوجود االستعامري
يف األقطار العربية ،الذي بدأ يف أعقاب احلرب العاملية األوىل عىل أنقاض اإلمرباطورية
العثامني�ة ،ويف إطار احلرب املوجه�ة ضد الوجود القومي العريب ،التي واصلت رضبتها
بع�د احل�رب العاملي�ة الثانية بش�طر الوطن العريب إىل ش�طرين منفصلين ،وذلك بإقامة
الدولة العربية إرسائيل عام 1948م بالقوة املس�لحة فوق أرض فلس�طني ،وخلق واقع
عريب خمتلف متام ًا يش�كل أخطر التحديات احلضارية وهيدد بش�دة األمن القومي لألمة
العربية ،بل وجودها ذاته.
واملالح�ظ أن�ه بقدر ما كانت مقدم�ات قيام جامعة الدول العربي�ة موحية باألمل
وتطور سيايس واقتصادي واجتامعي وثقايف ،يظلله االستقالل الوطني القومي بقدر ما
واجهت ظروف ًا حمبطة بعد سنوات حمددة من قيامها ،وزرعت املرارة يف نفوس العرب،
مم�ا مثل صعوبات واجهتها اجلامعة العربي�ة ،ووضعت قضية األمن القومي العريب عىل
قم�ة أولوي�ات العمل العريب .ومع ذل�ك جاء األثر لدى معظم الدول العربية عكس�يا،
فبدالً من أن جتتمع من أجل بحث وسائل محاية األمن العريب ،آثرت البحث عن األمان
الذايت ووضع املش�كالت املشرتكة جانب ًا حتى ال تقودها إىل مواجهات خطرية .وهكذا
واج�ه األم�ن القوم�ي العريب م�ن البداية موقف� ًا صعبا ومش�كالت معق�دة وهتديدات
خارجية ،وتفكك داخيل متفاقم.
هذا وقد أجاد الباحث يف تعمقه يف كش�ف األحوال العربية وش�جوهنا يف س�بيل
مللمة اجلهود املشرتكة لتميض هذه املؤسسة وفق التطلعات واآلمال .

ولعل الباحث كان بحاجة إيل مزيد من اجلرأة الواقعية التي توارت ،ورأى الرسد
التارخيي املحفوف بآالم التفكك والضعف.
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