الجامعة العربٌة
بٌن المضامٌن الوحدوٌة وواقع التجزبة

المدرس الدكتور علً ٌوسؾ الشكري
كلٌة القانون  -جامعة الكوفة

المقدمة
باندالع الحرب العالمٌة الثانٌة  ،أنقسم القادة العرب إلى فرٌقٌن  ،فرٌق أعلن تؤٌٌده
للدول الحلٌفة فً صراعها ضد دول المحور على أمل أن تحقق آمال العرب فً االستقالل
والوحدة بعد انتهاء الحرب  ،وفرٌق ثان أخذ على الحلفاء إهمالهم للعرب ورأى أن الفرصة
سانحة لالستفادة من الوضع الدولً باتخاذ موقؾ الحٌاد بٌن الكتلتٌن المتحاربتٌن حتى ٌنجلً
الموقؾ وٌعرؾ العرب أٌا من الكتلتٌن ستساعده على نٌل االستقالل وتحقٌق الوحدة .
وبعد انتصار الحلفاء فً معركة العلمٌن وجدت الحكومة العراقٌة الفرصة سانحة
للتحرك  ،فدعت الكولن ٌل ( ستٌارت نٌوكمب ) للتباحث مع ربٌس الوزراء العراقً نوري
السعٌد بشؤن الوحدة العربٌة إال أن األول ( ستٌوارت نٌوكمب ) أعلن صراحة أن الوحدة
العربٌة أمر متعذر بسبب ظروؾ الحرب .
لكن هذه المباحثات لم تثن نوري السعٌد عن مواصلة مساعٌه  ،فزار القاهرة للتباحث
مع وزٌر الدولة البرٌطانً ( المستر كٌزي ) الذي طلب منه تقدٌم مقترحات مكتوبة ،
وتلخصت مقترحات السعٌد بتوحٌد سورٌا ولبنان وشرق األردن وفلسطٌن بدولة واحدة ،
وإنشاء جامعة عربٌة تضم سورٌا والعراق وأي دولة عربٌة راؼبة فً االنضمام إلٌها .
وفً خطورة الحقة دعا نوري السعٌد إلى عقد مإتمر عربً لبحث هذا الموضوع لكن
وزارة الخارجٌة البرٌطانٌة رفضت هذا االقتراح خشٌة من أن ٌستؽل المإتمر إلثارة الجماهٌر
العربٌة ضد برٌطانٌا األمر الذي ألجؤ السعٌد إلى إجراء المباحثات الثنابٌة مع القادة العرب فً
مصر والسعودٌة وسورٌا والٌمن ولبنان وشرق األردن .
وخالل هذه المباحثات ظهرت ثالثة اتجاهات -:

االتجاه األول ٌ -:دعو إلى وحدة سورٌا الكبرى بزعامة األمٌر عبد هللا بن الحسٌن وكان
أصحاب هذا االتجاه ٌرون فً هذه الوحدة خطوة نحو وحدة الهالل الخصٌب .
االتجاه الثانً ٌ -:دعو إلى قٌام دولة موحدة تشمل الهالل الخصٌب بزعامة العراق .
االتجاه الثالث ٌ -:دعو إلى إقامة وحدة تشمل مصر والسعودٌة والٌمن باإلضافة إلى أقطار
الهالل الخصٌب .
وانتهت المشاورات العربٌة مع بداٌة عام  ، 1944حٌث كانت الحرب العالمٌة الثانٌة
شارفت على االنتهاء بانتصار الحلفاء الذٌن كانت جًوشهم تسٌطر على الوطن العربً بؤسره
.
وفً هذا المناخ الدولً والعربً  ،دعا ربٌس وزراء مصر  ،مصطفى النحاس
الحكومات العربٌة التً شاركت فً المشاورات التمهٌدٌة إلرسال مندوبٌها لالشتراك فً
اللجنة التحضٌرٌة للمإتمر العربً العام التً ستتولى صٌاؼة المشروعات المتع لقة بشكل
الوحدة العربٌة .
ومن خالل المناقشات فً اللجنة التحضٌرٌة  ،تبٌن أن لدى الوفد المصري مشروعا
متكامال ٌتضمن إنشاء منظمة إقلٌمٌة تقوم على أساس التعاون والتنسٌق  ،ال على أساس
االلتزام بخط سٌاسً قومً عربً  ،وانتهى المإتمرون إلى تشكٌل لجنة فرعٌة للصٌاؼة تؤخذ
بعٌن االعتبار المالحظات التً أبدتها الوفود العربٌة واعتمدت لجنة الصٌاؼة  ،المشروع
المصري ولم تدخل علٌه إال تعدٌال واحدا تمحور حول حظر اتباع سٌاسة خارجٌة تضر
بسٌاسة جامعة الدول العربٌة أو أٌة دولة أخرى .
وأمام هذا االستعراض لظروؾ نشؤة وتؤسٌس جامعة ا لدول العربٌة ٌ ،تبٌن أن لٌس
من المستؽرب أن ٌسجل على مٌثاق الجامعة العدٌد من المالحظات والمآخذ  ،ولكن ما ٌثٌر
االستؽراب عدم المبادرة إلى تالفً هذه السلبٌات وبعد أن نالت كل الدول العربٌة استقاللها
الحقٌقً ( باستثناء فلسطٌن ) وأصبحت تملك إرادتها الذاتٌة  ،ال سٌما وأن العالم أصبح نتٌجة
إلى إقامة التكتالت اإلقلٌمٌة الرصٌنة  ،بالرؼم من عدم امتالكه للمقومات المتوافرة فً البالد
العربٌة كوحدة األصل واللؽة والوحدة الجؽرافٌة واألكثر من ذلك تهدٌدها المستمر من قبل
االستعمار الجدٌد ال بل وابتالع بعضها وتهدٌد ؼٌرها بذات المصٌر .
وفً هذه الدراسة اتبعنا أسلوب التحلٌل لنصوص المٌثاق لنقؾ على المآخذ
والسلبٌات المسجلة علٌه ودراسة مدى انسجام هذه النصوص والتحدٌات التً تواجه دول
الجامعة مبتدأٌن بدراسة مبررات تعدٌل المٌثاق  ،ثم تحلٌل األهداؾ الواردة فٌه ثم الهٌكل
التنظٌمً للجامعة واخٌرا األؼلبٌة الواجب توافرها فً التصوٌت .

المبحث األول

مبررات تعدٌل مٌثاق الجامعة
تعالت األصوات العربٌة المخلصة الداعٌة لتعدٌل مٌثاق جامعة الدول العربٌة ،
وطرحت عدة مشارٌع لتعدٌل هذا المٌثاق  ،والواقع أن هذه األصوات والمشارٌع لم تطرح إال
نتٌجة للقصور الواضح الذي عانا وما زال ٌعانً منه المٌثاق  ،وٌمكن إجمال مبررات تعدٌل
المٌثــــــــاق بما ٌلً -:
ضمت الجامعة فً عضوٌتها حٌنما دخل مٌثاقها حٌز النفاذ سبع دول فقط هً ( العراق -
ّ -1
مصر سورٌا  -شرق األردن  -لبنان  -سورٌا  -الٌمن )  .وجاءت مقدمة المٌثاق لتعكس وجهة
نظر قادة الدول السبعة هذه  ،ال وجهة نظر الدول العربٌة ذاتها إذ أشارت دٌباجة المٌثاق إلى
أن واضعٌه هم أصحاب الجاللة والسمو والفخامة ………… ..وجاءت على تعدادهم .
أما فً الوقت الحاضر فإن الجامعة تضم فً عضوٌتها (  ) 22دولة ومما ال شك فٌه أن
المشاكل التً تواجه هذا الكم من الدول ال سٌما مسابل األمن العربً والتنمٌة االقتصادٌة ال
ٌمكن مواجهتها بصٌؽة المٌثاق القابمة حتى اآلن .
فلو أجرٌنا مقارنة بسٌطة بٌن دستور االتحاد ا ألوربً ومٌثاق جامعة الدول العربٌة لوقفنا
على أوجه القصور فً المٌثاق وحاجته الملحة للتعدٌل  ،فخلؾ الناٌتو بكل ما ٌملك من أجهزة
ومعدات وتنظٌم تإازره من الناحٌة االقتصادٌة لجنة السوق األوربٌة المشتركة وتنظٌمات
السوق واتحاد البرٌد والصلب والبرلمان األوروبً وا لبنك المركزي لالتحاد األوروبً وتوحٌد
العملة فً (  ) 12دولة من دول االتحاد اعتبارا من ٌ 1 . 2002 .1.1تعامل بها ( ) 300
ملٌون نسمة ومحكمة حقوق إنسان  .إضافة لـ(  ) 25ألؾ موظؾ ٌعمل فً السوق ومٌزانٌة
إدارٌة قدرها (  ) 75ملٌون ٌورو  ،كل هذه المإسسات وؼٌرها تخدم فكرة االتحاد والتكامل
األوروبً  ،فً حٌن أن جامعة الدول العربٌة ال تملك نزر ٌسٌر من هذه المإسسات بل ال تملك
حتى الحد األدنى المعقول للتكامل وما ٌجعل من تحقٌق األهداؾ المتواضعة الواردة فً
المٌثاق أمر مستحٌل .
 - 2أن مٌثاق جامعة الدول العربٌة ع ّبر بصورة صادقة ع ن الواقع الرسمً العربً فً نهاٌة
الحرب العالمٌة الثانٌة  ،لكنه كان قاصرا عن إرضاء طموح الجماهٌر وتطلعاتها إلى الوحدة
العربٌة مقابل إرضاء برٌطانٌا التً رأت فً قٌام الجامعة العربٌة خدمة لمصالحها فً
إلٌجاد حل للقضٌة
المنطقة وضمانة لها  ،حٌث توقعت من الجامعة أن تتحمل المسإولٌة
ّ
الفلسطٌنٌة بالتعاون معها  .ورأت فً هذه المإسسة القومٌة وعاء تفرغ فٌه شحنات الوطنٌة
خاصة والعربٌة عامة والتً بدأت الظواهر تشٌر إلى وصولها إلى درجة خطٌرة  ،فهً بمثابة
صمام األمان لحصر األمانً الوطنٌة والعربٌة التً سعت برٌطانٌا إلى إحباطها لسنوات عدٌدة
 ،بل أنها أرادت من الجامعة أن تكون كابحا ألي عمل عربً وحدوي أو ٌخدم المصالح
العربٌة .
 - 3أن مٌثاق الجامعة بوضعه الحالً (  ) 1945ال ٌمثل الحد األدنى لصٌػ التعاون العربً ،
وهو أمر ؼٌر مستؽرب  ،فمعظم الدول العربٌة المإسسة للجامعة لم تكن تتمتع باستقالل فعلً
 ،فقد كانت برٌطانٌا حٌن أنشؤت الجامعة تحتل القناة فً مصر  ،وكان االحتالل الفرنسً
لسورٌا ولبنان ال ٌزال قابما  ،والنفوذ البرٌطانً فً العراق ال ٌزال حاسما  ،ولم ٌكن فً
 مه بيه اٌذوي األوروبيت اٌخي باشزث اٌؼمً باٌيىرو أٌماويا واٌيىوان وإيطاٌيا وفزوسا وأسباويا واٌبزحغاي  ،في حيهرفضج اٌيىوان وبزيطاويا واٌسىيذ واٌذاومارن اٌؼمً باٌيىرو .

السعودٌة والٌمن قوات احتالل أجنبٌة لكنهما كانتا تحت رحمة الوجود العسكري البرٌطاني فً
جنوب الٌمن ومنطقة الخلٌج .
وال أدل على ضعؾ صٌػ التعاون الواردة فً المٌثاق من ضٌاع العدٌد من األراضً العربٌة
وخضوعها لالحتالل مرة أخرى ومن قبل بعض الكٌانات القزمٌة التً ال ٌمكن مقارنتها
بمقاٌٌس القوة المادٌة واالقتصادٌة بالبالد العربٌة  ،فقد احتل الك ٌان الصهٌونً سٌناء ثم
الجوالن وأخٌرا اح ُتل العراق من قبل الوالٌات المتحدة رسمٌا فً  2003 .4 .9بعد حصار
دام أكثر من عشر سنوات  .والالفت للنظر أن الوالٌات المتحدة اتخذت من األراضً العربٌة
قاعدة لالنطالق منها صوب اجتٌاح العراق واحتالله  .بل أن مسوغ دخول القوات األمرٌكٌة
إلى الخلٌج عام  1990واتخاذ أراضٌه قاعدة لضرب العراق أكثر من مرة جاء بقرار من
مجلس الجامعة وتحدٌدا فً مإتمر قمة القاهرة الطارئ المنعقد فً  1990 / 8 /10-9فً
أعقاب احتالل العراق للكوٌت  ،فؤي صٌػ من التعاون المتهاوٌة جاءت بها الجامعة ؟!
 - 4أن الوطن العربً جزء ال ٌتجزأ من العالم  ،بل هو جزء هام منه استراتٌجٌا  -مادٌا -
اقتصادٌا -بشرٌا وهو لذلك كان وما ٌزال محط طموح الطامحٌن فً نادي الكبار الذي ٌتحكم
فً العالقات الدولٌة .
والمالحظ أن نادي الكبار هذا كانت قد طرأت علٌه تبدالت جذرٌة انعكست على ال وطن العربً
ومنظمته ( الجامعة )  ،فٌوم قامت الجامعة كانت برٌطانٌا هً الدولة الكبرى ذات النفوذ
األوسع فً شرقنا العربً تلٌها فرنسا أما أمرٌكا فكانت تحاول أن تجد لها مكانا للنفوذ فٌه .
وقد نجحت فً ذلك تدرٌجٌا وعلى حساب النفوذ البرٌطانً  -الفرنسً المنحسر  ،لكن الوطن
العربً إجماال بقى فً عداد مناطق النفوذ الؽربٌة حتى منتصؾ الخمسٌنات حٌث نجح
السوفٌٌت فً تحقٌق حلم روسٌا القدٌم بالوصول للوطن العربً  ،وٌعود الفضل فً ذلك
لشطط السٌاسات األمرٌكٌة المعادٌة للوطن العربً .
ومنذ ذلك الحٌن ؼدا الوطن العربً واحدا من أهم حل بات الصراع على السلطان والؽلبة بٌن
العمالقٌن الجدٌدٌن ( الوالٌات المتحدة  -االتحاد السوفٌتً ) وهو صراع أضاعنا أو كاد أن
ٌضٌعنا فً حماته .
ثم جاء الوفاق األمرٌكً  -السوفٌتً لٌزٌد األمر تعقٌدا  ،فدّ ولت أهم قضاٌانا حساسٌة
وخطورة آنذاك ( القضٌة الفلسطٌنٌة ) حٌث ؼدونا مجرد ممثلٌن فً المسرحٌة الكبرى للعالم
ككل ال نتحرك إال بؤذن الوالٌات المتحدة أو االتحاد السوفٌتً .
أما داخل الوطن العربً ومن ثم داخل جامعة الدول العربٌة فقد انقسمنا بٌن نصٌر لهذا
المعسكر أو ذاك أو فً أحسن األحوال متفرج ال حول له وال قوة .
وفً العقد األخٌر من القرن العشرٌن تؽٌرت موازٌن القوى فً العالم حٌث سادة سٌاسة
 . 1991وتفرد الوالٌات
القطب الواحد فً أعقاب تفكك االتحاد السوفٌتً السابق عام
المتحدة بقٌادة العالم و التً سعت بصورة حثٌثة إلى أمركة العالم وإخضاعه لسٌاستها ولو
اقتضى األمر اجتٌاح كل ما ٌقؾ فً طرٌقها أو فً طرٌق سٌاساتها هذه .
والالفت للنظر أن بعض الدول العربٌة بدأت بالتسابق إلقامة الصالت أو تقوٌتها مع
الوالٌات المتحدة ولو كان ذلك على حساب عالقاتها مع بعضها  ،من ذلك مثال إبرام كل

الدول الخلٌجٌة اتفاقٌات اقتصادٌة مع الوالٌات المت حدة  ،لكن السعودٌة عارضت وبشدة
اتفاقٌة التجارة الحرة التً أبرمتها مملكة البحرٌن مع الوالٌات المتحدة فً سبتمبر . 2003
لكن هذه المعارضة لم تكن من حٌث المبدأ ولكن إلقدام البحرٌن على هذه الخطوة دون
التنسٌق مع باقً دول مجلس التعاون الخلٌجً .
رافق ذلك تهافت بع ض الدول العربٌة للتطبٌع مع إسرابٌل  ،منها على الصعٌد السٌاسً مثل
مورٌتانٌا التً أعلنت اعترافها بإسرابٌل وتبادل التمثٌل الدبلوماسً على مستوى السفراء
بعد أن مهدت وزٌنت لها بعض الدول العربٌة هذا السبٌل .
ومنها على الصعٌد االقتصادي مثل بعض الدول الخلٌجٌة ال تً فتحت مكاتب لرعاٌة مصالح
إسرابٌل التجارٌة ومن المإكد أن مثل هذا السلوك لم تكن لتتخذه بعض الدول العربٌة لو
استطاعت الجامعة لم شملها ( الدول العربٌة ) وتوحٌد كلمتها وجمع إمكانٌاتها لتواجه
التحدٌات والمخاطر التً تتهددها .
 - 5تعد جامعة الدول العربٌة أقدم منظ مة دولٌة إقلٌمٌة فً فترة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة
 ،وبالرؼم من أنها جاءت بتجربة رابدة فً مجال العمل اإلقلٌمً بل والتنظٌم الدولً عموما ،
لكنها من جهة أخرى كانت تجربة قاصرة.
ٌر
فجامعة الدول العربٌة منظمة إقلٌمٌة سٌاسٌة بالدرجة األولى  ،أما أوجه التعاون غ
السٌاسً فقد نالت من اهتمامها نصٌبا ٌؤتً فً المرتبة الثانٌة رؼم أن النص علٌها ورد
كهدؾ من أهداؾ الجامعة وهو أمر متوقع فً ظل الظروؾ السٌاسٌة التً مر بها الوطن
العربً من جهة وتواضع اإلمكانٌات االقتصادٌة العربٌة آنذاك .
لكن الصورة تؽٌرت بعد ذلك وهو ما ٌفسر سعً بع الدول العربٌة إلى تدارك النقص الوارد
فً مٌثاق الجامعة فكان المجلس االقتصادي والوكاالت المتخصصة كما شهد المسرح العربً
نماذج ال بؤس بها من االتحادات والشركات واالستثمارات العربٌة المشتركة .
ؼٌر أن ظهور البترول وما ٌمكن أن ٌنتهً به إلى التخلص من أسباب التخلؾ واالرتقاء
بالحاجات العربٌة الجماهٌرٌة الملحة ٌجعل من التعاون االقتصادي واالجتماعً العربً هدفا
البد أن ٌحتل مرتبة موازٌة للتعاون السٌاسً إن لم نقل ٌفوقه فً عصر ٌشكل فٌه االقتصاد
محرك السٌاسة األول واألشد تؤثٌرا فٌه .
وحتى الصفة السٌاسٌة للجامعة كمنظمة دولٌة إقلٌمٌة تستهدؾ تحقٌق األمن الجماعً العربً
كانت مشوبة بكثٌر من الثؽرات  ،فلم ٌحدد المٌثاق سبل مٌسورة ومعقولة لتسوٌة
المنازعات العربٌة  ،ولم ٌّعرؾ العدوان وال سبل ووسابل ردعه  ،وال أدل على ذلك من إنشاء
مجلس الدفاع المشترك والفروع األ خرى التً حاولت اتفاقٌة الدفاع المشترك والتعاون
االقتصادي لعام  1950إٌجادها لتدارك النقص فً مٌثاق الجامعة ورأب الصدع فً الصؾ
العربً دون أن تفلح فً ذلك  ،هذا إضافة للفوضى الدستورٌة التً نشؤت بفعل تعدد األجهزة
المستحدثة دون ربطها بالبنٌان الهرمً للجامعة بطرٌقة واضحة ال تقبل التؤوٌل .
 - 6وألن جامعة الدول العربٌة أقدم المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة ظهورا فً أعقاب الحرب
العالمٌة الثانٌة فقد جاءت أهدافها تقلٌدٌة تعكس ما أستقر علٌه العرؾ كؤهداؾ للتنظٌم

الدولً كصٌانة السلم واألمن وتحقٌق التعاون االقتصادي واالجتماعً ب ٌن الدول األعضاء ،
لكن تطور التنظٌم الدولً العالمً واإلقلٌمً منذ والدة األمم المتحدة وما أصدرته من إعالنات
سٌاسٌة ومواثٌق واتفاقٌات وما قدمت علٌه من أعمال وجزاءات كل ذلك أوجب إضافة مهام
وأهداؾ جدٌدة للمنظمات الدولٌة منها واإلقلٌمٌة كحماٌة حقوق اإلنسان ومح اربة التمٌٌز
العنصري ونشر مبادئ القانون الدولً والتعاون بٌن الدول والمنظمات فً مٌادٌن كانت تعد
من صمٌم االختصاص الداخلً للدولة أو االختصاص المحجوز لها .
المبحث الثانً
األهداؾ الواردة فً المٌثاق
أوال -السعً لتحقٌق الوحدة -:
 .وهً
المالحظ أن جامعة الدول العربٌة كانت قد أنشؤت لتحقٌق أهداؾ محددة
كمنظمة إقلٌمٌة تختلؾ عن المنظمات األوروبٌة التً بدأت بتفكٌر جدي فٌه نوع من الوحدة
والتكامل .
وتختلؾ عن منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة التً ساهم فٌها الرابد نكروما بشكل فعال فً
وضع مٌثاقها والذي كان ٌسعى إلى تؤلٌؾ حكومة م وحدة وسمٌت منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة
كحل وسط .
وربما كانت أقرب المنظمات لجامعة الدول العربٌة منظمة الدول األمرٌكٌة وحتى
األخٌرة كانت اكثر تطورا من األولى حٌث امتلكت األجهزة المتطورة الفعالة .
ونقطت البدء فً تحلٌل واقع مٌثاق جامعة الدول العربٌة هو موقع الوحدة العربٌة
فً أدبٌات الجامعة  .وهنا البد من التمٌٌز بٌن التوصٌؾ القانونً والسٌاسً للجامعة  ،فوفقا
للوصؾ القانونً فإن الجامعة العربٌة منظمة إقلٌمٌة اختٌارٌة تقوم على مبدأ السٌادة
والمساواة بٌن الدول األعضاء .
أما من الناحٌة السٌاسٌة فهً كانت محل أنضار العرب من أجل تحقٌق آمال األمة
2
العربٌة وطموحاتها فً منظمة قومٌة تعمل من أجل الوحدة العربٌة .
والعالقة بٌن القومٌة والقطرٌة فً مٌثاق الجامعة ولوابح وكاالتها المتخصصة  ،هً
تعبٌر عن جدلٌة بٌن تٌارٌن ٌوجدان وٌتفاعالن فً محٌط العمل العربً .
تٌار قومً وحدوي ٌسعى إلى المزٌد من التنسٌق والتكامل بٌن البالد العربٌة وصوال
إلى شكل من أشكال الوحدة .
وتٌار قطري ٌكرس التجزبة فً كل بلد عربً وٌسعى إلى إقامة عالقة مع البالد
3
العربٌة األخرى على أساس من القانون الدولً بٌن دول ذات سٌادة .
 د  .محمذ طٍؼج اٌغىيمي  -جامؼت اٌذوي اٌؼزبيت  -دراست لاوىويت سياسيت  -اإلسىىذريت  -مىشأة اٌمؼارف - 974 -ص.5
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وتجد القطرٌة مصدر قو تها فً منابع متعددة  ،منها رؼبة النخب الحاكمة فً بعض
البالد العربٌة فً االستمتاع باالستقالل الحدٌث واالستبثار بسلطة الدولة ومنها خشٌة الدول
الؽنٌة من مشاركة الدول الفقٌرة لها فً ثروتها  ،ومنها التنافس بٌن الزعامات والحكام على
النفوذ والسلطان  ،ومنها دور ا لقوى الخارجٌة التً ؼرست بذور الخالؾ بٌن بعض هذه
البالد وأوجدت مصادر للنزاع لسنوات طوٌلة تلت .
أما القومٌة فتجد تبرٌرها فً وجود األمة الواحدة بمقوماتها المختلفة فً الماضً
والحاضر والمستقبل وفً تحدٌات التؽٌٌر الداخلً والتنمٌة الشاملة وضرورة التكامل العر بً
لتحقٌق ذلك وفً تحدي القوى الكبرى وفً مقدمتها الوالٌات المتحدة والتحدي اإلسرابٌلً
الذي أمتد خطره لٌشمل أقطار عربٌة عدة  ،وفً مقتضٌات العالم المعاصر الذي ال ٌوفر األمن
أو االستقرار للكٌانات التً ال تملك مقومات التطور المستقل ومن ثم فإن التكامل والتوحٌد ه ما
طرٌق األمن العربً والتنمٌة العربٌة الشاملة .
وبٌن هذٌن التٌارٌن جاء النص صرٌحا فً مٌثاق جامعة الدول العربٌة على أن أحد
أهداؾ الجامعة األساسٌة  ،صٌانة استقالل الدول األعضاء والمحافظة على سٌادتها  .والواقع
أن النص على هذا الهدؾ ٌثٌر التساإل  ،هل كان وا ضعوا المٌثاق ٌقصدون باالستقالل ،
االستقالل الشكلً الذي كان قد تحقق لبعض الدول العربٌة التً بادرت إلى إنشاء الجامعة
حٌث كانت العدٌد من هذه البلدان ال تزال تعانً من وجود قوات احتالل على أراضٌها ؟ أم أن
4
الجامعة كانت ستسعى لتحقٌق المزٌد من االستقالل للدول األعضاء .
كما أن النص على استقالل الدول األعضاء فً الجامعة ٌثٌر بدوره التساإل بشؤن
االستقالل الجماعً للدول األعضاء وهو مفهوم ٌختلؾ عن مفهوم األمن الجماعً  ،فاألمن
الجماعً ٌعنً التضامن المشترك لرد العدوان الذي قد ٌقع على دولة من الدول األعضاء  ،فً
حٌن أن االستقالل الجماعً ٌعنً التضامن المشترك لدعم استقالل كل دولة فردٌا ودعم
استقالل دول الجامعة بشكل جماعً  .وأول مقتضٌات االستقالل الجماعً هو عدم السماح ألي
دولة من الدول األعضاء باالشتراك فً أحالؾ عسكرٌة مع دول من خارج الجامعة .
وفً الواقع أثبتت التجربة أن الدول العربٌة فً الجامعة لم تتبن أي من المفهومٌن (
األمن الجماعً  -االستقالل الجماعً ) ففً أعقاب احتالل العراق للكوٌت فً أب  /أؼسطس
 1990عقدت الجامعة العربٌة اجتماعا استثنابٌا على مستوى الرإساء والملوك العرب فً
 1990/8/9قررت فٌه استدعاء قوات التحالؾ بقٌاد ة الوالٌات المتحدة إلنهاء هذا االحتالل
فً الوقت الذي نادت فٌه بعض الدول العربٌة من بٌنها الجماهٌرٌة اللٌبٌة واألردن والٌمن حل
المشكلة عربٌا .
وبقرار الجامعة هذا وجدت الوالٌات المتحدة الفرصة سانحة لتحقٌق ما كانت تصوب
إلٌه منذ عقود  ،فقد اتخذت من ؼزو العرا ق للكوٌت الحقا مسوغ الحتالل العراق وهذا ما
حدث فعال فً  2003/4/9واتخاذ العراق قاعدة لتهدٌد سورٌا ولبنان وأي دولة عربٌة ٌمكن
أن تشكل تهدٌدا لحلٌفتها إسرابٌل .
 - 4د  .بطزص غاٌي  -اٌؼمً اٌؼزبي اٌمشخزن في إطار اٌجامؼت اٌؼزبيت -
أبزيً  - 970ص  6وما بؼذها .
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وأمام هذه الحقابق فإننا بحاجة لجامعة دول عربٌة ذات أهداؾ طموحة وممكنة
التحقٌق ال أن تبقى محددة بأهداؾ تقلٌدٌة خرجت عنها المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة القابمة
فً الوقت الحاضر .
فمن بٌن أهم األهداؾ التً البد أن تسعى الجامعة لتحقٌقها كمنظمة قومٌة تجمع فً
عضوٌتها دول تنحدر من أصل واحد وتتكلم لؽة واحدة وتجمع بٌنها وحدة األمانً والمصالح ،
السعً لوحدة األ مة العربٌة ومثل هذا الهدؾ لٌس بدعة فقد أعتمده مٌثاق منظمة الوحدة
اإلفرٌقٌة التً ٌصعب وصفها بالمنظمة القومٌة وبالتالً فلٌس من الصعب على جامعة الدول
العربٌة التً ؼدت تضم كل الدول العربٌة أن تسعى لتحقٌق الوحدة بٌنها .
ثانٌا  -النص على احترام حقوق اإلنسان -:
المالحظ أن مٌثاق الجامعة جاء خالٌا من اإلشارة لحقوق اإلنسان وضرورة احترامها
من قبل الدول األعضاء فً الجامعة  .وكان األولى بالمٌثاق النص صراحة على هذا التزام ،
باعتبار أن االلتزام بتحقٌق هذا الهدؾ وحث الدول على احترامه أمر ال ؼنى عنه لتحقٌق
الوحدة العربٌة الشاملة  ،فمن ؼٌر المتصور قٌام وحدة بٌن دول بعضها تحترم حقوق اإلنسان
وترعاها واألخرى تنتهكها وال تقٌم لها وزنا ال سٌما وأن االتفاق منعقد على أن احترام
حقوق اإلنسان ورعاٌتها لم ٌعد كما كان سابقا من صمٌم االختصاص الداخلً للدولة  ،بل
أصبحت حماٌة حقوق اإلنسان من اختصاص المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة .
ونرى أن اإلقرار بحقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة ال ٌمكن أن ٌؤخذ طرٌقه إلى حٌز
الواقع بعٌدا عن آلٌات محددة تضمن التطبٌق السلٌم لهذه الحقوق والحرٌات وربما كان من
أبرز وأهم هذه اآللٌات إنشاء محكمة عربٌة لحقوق اإلنس ان شبٌهة بتلك التً أنشبها مجلس
( المحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان )  5 .بحٌث ٌكون لكل دولة عربٌة وقع
أوروبا
االعتداء على حقوق وحرٌات مواطنٌها أو ألي دولة عربٌة ترى أن حقوق اإلنسان فً دولة
عضو فً الجامعة ٌجري انتهاكها التقدم بشكوى أمام هذه المحكمة  ،بل أننا نرى أن منح
مثل هذا الحق لؤلمٌن العام أو لرإساء اللجان المختصة ولمن وقع االعتداء على حقوقه أمر ال
ؼنى عنه لتفعٌل عمل هذه المحكمة باعتبار أن الجهة الحكومٌة فً الدولة التً وقع االعتداء
فٌها على حقوق مواطنٌها أو الدول األخرى قد ال تبادر إلى الشكوى أمام هذه المحكمة تالفٌا
التهامها بالتدخل بالشإون الداخلٌة للدول األخرى أو تجنبا لما قد تثٌره هذه الشكوى من
إساءة للعالقات الودٌة بٌنها وبٌن باقً الدول األعضاء فً الجامعة .
ثالثا  -األهداؾ االقتصادٌة -:
عالج المٌثاق الجانب االقتصادي فً نصٌن  ،جاء فً األو ل منهما ( م ) 2إن الؽرض
من الجامعة توثٌق الصالت بٌن الدول المشتركة وتنسٌق خططها السٌاسٌة تحقٌقا للتعاون
بٌنها وصٌانة الستقاللها وسٌادتها  .والنظر بصفة عامة فً شإون البالد العربٌة ومصالحها
راجغ د  .ػبذ اٌؼشيش محمذ سزحان  -سزيان
ٌٍ - 5مشيذ مه اٌخفاصيً حىي اٌمحىمت األوروبيت ٌحمىق اإلوسان -
االحفاقيت األوروبيت ٌحمايت حمىق اإلوسان وحزياحه األساسيت مه حيذ اٌشمان  -اٌمجٍت اٌمصزيت ٌٍماوىن اٌذوٌي  -ص
وما بؼذها .
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 ،والعمل على تعاون الدول المشتركة فٌها تعاونا وثٌقا بحسب نظام كل دول ة منها وأحوالها
فً الشإون االقتصادٌة والمالٌة وٌدخل فً ذلك التبادل التجاري والجمارك والعمل والزراعة
والصناعة وشإون المواصالت ……………… .
أما المادة الرابعة فذهبت إلى تؤلٌؾ لجنة خاصة تمثل فٌها الدول المشتركة فً
الجامعة لكل من الشإون التً سبقت اإلشارة إلٌها ع لى أن تتولى هذه اللجان وضع قواعد
التعاون ومداه وصٌاؼتها فً شكل مشارٌع اتفاقات تعرض على مجلس الجامعة للنظر فٌها
تمهٌدا لعرضها على الدول .
ومن استعراض ما جاء فً هذٌن النصٌن ٌتبٌن  ،أن األهداؾ االقتصادٌة فً المٌثاق
ال تتجاوز فكرة تعزٌز التعاون بحسب نظام كل د ولة وأحوالها دون أن تشٌر إلى أسلوب هذا
التعاون وأنماطه أو صٌؽة أو مراحله .
وكانت حرب عام  1948االختبار األول للجامعة  ،حٌث كشفت هذه الحرب عن عجز
الجامعة وإمكاناتها المحدودة والتفاوت فً طموحات أعضابها وقدراتهم .
األمر الذي دعا الدول األعضاء فً الجامعة إلى عقد معاهدة مستقلة فً الجانبٌن
العسكري واالقتصادي بدال من سد العجز فً المٌثاق من خالل تعدٌله .
ومن خالل هذه المعاهدة تخلت الدول العربٌة ألول مرة عن مبدأ اإلجماع لتقر فكرة
االلتزام الجماعً بؤكثرٌة الثلثٌن فً المٌدان العسكري كما أقرت إنشاء المجلس االقتصادي
لٌتولى مهمة تقدٌم االقتراحات إلى حكومات الدول لتحقٌق األهداؾ الواردة فً المادة السابعة
من المعاه دة إشاعة الطمؤنٌنة وتوفٌر الرفاهٌة فً البالد العربٌة ورفع مستوى المعٌشة فٌها
 ،وتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصادٌات بالدها  ،واستثمار مرافقها الطبٌعٌة
وتسهٌل تبادل منتجاتها الوطنٌة الزراعٌة والصناعٌة وبوجه عام على تنظٌم نشاطها
االقتصادي وتنسٌقه وإبرام ما تقتضٌه الحال من اتفاقات خاصة لتحقٌق هذه األهداؾ ) .
والمالحظ أن نص المادة السابعة من المعاهدة لم ٌكن أكثر تقدما من الناحٌة الفعلٌة
من نص المادتٌن (  ) 4 -2من المٌثاق  ،فنص المادة السابعة لم ٌشر للتكامل بٌن
اقتصادٌات الدول األعضاء فً الجامعة وال معاهدة  ،كما لم تحدد وسابل تحقٌق األهداؾ
الواردة فً المعاهدة  ،األمر الذي افرغ المعاهدة من فحواها والؽاٌة التً أبرمت من أجلها ،
وما زاد األمر سوء أن نظام التصوٌت فً المجلس االقتصادي كان محكوما هو اآلخر بقاعدة
اإلجماع حٌث ال تلزم الدول بالمقررات الصادرة عنه إال بما توافق علٌه .
رابعا  -تسوٌة المنازعات بالوسابل السلمٌة -:
ال نكون مبالؽٌن إذ قلنا أن واحد من أهم مقاٌٌس نجاح أي منظمة إقلٌمٌة أو عالمٌة ،
هو مدى قدرتها على تسوٌة منازعات أعضابها بالوسابل السلمٌة .
وفً ذات الوقت ٌمكن القول أن واحد من أهم أسباب تؤسٌس الجامعة  ،السعً لتسوٌة
المنازعات العربٌة بالوسابل السلمٌة من خالل منح الجامعة صالحٌات توفٌقٌة أو تحكٌمٌة أو

قضابٌة مطلقة وملزمة ال تقٌدها القٌود الواردة فً المادة الخامسة من المٌثاق وال تحددها
نزعات ورؼبات أطراؾ النزاع بل تحدد قواعد القانون الدولً العالمً والعربً األمر الذي
ٌعنً بالضرورة الحاجة لتطوٌر قواعد قانونٌة إقلٌمٌة .
والواقع أن منح مثل هذا الدور لجامعة الدول العربٌة لٌس باألمر الؽرٌب أو
المستحدث  ،فؤنصار المنظمات اإلقلٌمٌة ٌذهبون إلى أن تلك المنظمات ( اإلقلٌمٌة ) تجزئ
الصراعات  ،أي أنه ا تحفظ للصراعات اإلقلٌمٌة طابعها اإلقلٌمً وتقلل من احتماالت تدخل
القوى الدولٌة الكبرى فً تلك الصراعات  ،ناهٌك عن أن أعضاء المنظمات اإلقلٌمٌة هم عادة
أقدر من ؼٌرهم على فهم حقٌقة النزاع كونهم ٌشتركون فً مجموعة من القٌم واألفكار التً
تمكنهم من تسوٌة المنازع ات التً قد تنشؤ بٌن أعضاء المنظمة بكفاءة تفوق كفاءة المنظمة
العالمٌة .
وربما ٌؤتً هذا الدور المتمٌز للمنظمة اإلقلٌمٌة من شعور أعضابها بؤن تسوٌة المنازعات
بالطرق السلمٌة أمر من شؤنه تجنٌبهم خسابر اقتصادٌة فادحة بالنظر إلى حجم العالقات
6
االقتصادٌة الواسعة بٌن المتنازعٌن .
وبالرؼم من هذا الدور الذي من المفروض أن تضطلع به المنظمات اإلقلٌمٌة ومن بٌنها
جامعة الدول العربٌة فً تسوٌة منازعات أعضابها بالوسابل السلمٌة إال انه من المالحظ
بصفة عامة وخصوصا فً جامعة الدول العربٌة أنها ال تلعب إال دورا محدد فً هذا المجال .
ربما ألن مٌثاق األمم المتحدة ذاته رسم هذا الدور السلبً للمنظمات اإلقلٌمٌة  ،فمٌثاق األمم
المتحدة لم ٌوضح على وجه الدقة دور المنظمة اإلقلٌمٌة فً حاالت النزاع بٌن الدول األعضاء
فٌها حٌث تركت المادة (  ) 52منه األمر مطلقا دون حل محدد وأشارت بصٌاؼة عامة إ لى
تسوٌة النزاع بالطرق السلمٌة من خالل المنظمة اإلقلٌمٌة لكنها لم توضح اآللٌة التً ٌجري
من خاللها تسوٌة هذا النزاع  .وقد تنبهت وفود بعض الدول فً مإتمر سان فرانسٌسكو
لهذه المسؤلة البالؽة األهمٌة ومن بٌنها الوفد المصري الذي تقدم بطلب تعدٌل نص المادة (
 ) 52بحٌث تنص بوضوح وصراحة على أن الدول المشتركة فً منظمة إقلٌمٌة تكون
مسإولة مسإولٌة تضامنٌة عن تسوٌة المنازعات فً منطقتها لكن هذا االقتراح لم ٌلق اآلذان
الصاؼٌة فً أروقة المإتمر .
ونتٌجة إلبقاء األمر دون حسم فً مٌثاق األمم المتحدة  ،انقسمت الدول حٌال االتجاه للمنظمة
فضل االلتجاء للمنظمة اإلقلٌمٌة وآخر
اإلقلٌمٌة أو األمم المتحدة بٌن عدة اتجاهات  ،اتجاه ّ
7
التجؤ لؤلمم المتحدة وثالث التجؤ لالثنٌن معا .
أما فً مجال رد العدوان وتطبٌق نظرٌة األمن الجماعً فً الوطن العربً  ،فإن مٌثاق جامعة
الدول العربٌة بحاجة للكثٌر من الوضوح والدقة  ،فمن الضروري مثال أن ٌمنح مجلس

ٌٍ - 6خفاصيً أوظز بطزص غاٌي  -جامؼت اٌذوي اٌؼزبيت وحسىيت اٌمىاسػاث اٌمحٍيت  -اٌماهزة  -جامؼت اٌذوي اٌؼزبيت -
اٌمىظمت اٌؼزبيت ٌٍخزبيت واٌزمافت واٌؼٍىَ  -مؼهذ اٌبحىد واٌذراساث اٌؼزبيت  - 977 -ص  65وما بؼذها .
 - 7وذوة اٌسياست اٌذوٌيت  -جامؼت اٌذوي اٌؼزبيت وححذياث اٌمسخمبً  -اٌسياست اٌذوٌيت  -ع  - 976 - 4ص  0وما
بؼذها .

الجامعة حق البت فً وقوع العدوان بؤؼلبٌة ثلثً األعضاء الحاضرٌن والمشتركٌن فً
8
التصوٌت ولٌس باإلجماع كما هو مشترط اآلن فً مٌثاق الجامعة .
وضمانا لدور أكٌد للجامعة فً رد العدوان الواقع على دولة عضو  ،كان البد من وجود قوة
أمن عربٌة مهٌؤة لرد العدوان أٌا كان شكله أو مصدره وبؽٌر ذلك ال ٌمكن للجامعة أن تلعب
دورا فعاال فً رد العدوان عن أعضابها  ،ولنا فً الؽزو العراقً للكوٌت عام  1990خٌر
مثال على ذلك  ،ففً أعقاب فشل الجهود الدبلوماسٌة العربٌة والدولٌة إلقناع النظام العراقً
( نظام حكم صدام حسٌن ) باالنسحاب من الكوٌت اتجهت مقررات القمة
المعزول
(  )1990/8/10-9إلى استدعاء قوات التحالؾ بقٌادة الوالٌات
العربٌة فً القاهرة
المتحدة إلنهاء هذا االحتالل  ،وبالرؼم من هذا الخطؤ التارٌخً لجامعة الدول العربٌة والذي ال
ٌمكن إزالة آثاره المدمرة التً نراها الٌوم فً الساحة العربٌة عموما والعراقٌة خصوصا إال
ه
أن الجامعة لم تكن لتلجؤ لمثل هذا القرار لو امتلكت قوة أمن عربٌة قادرة على إنجاز هذ
المهمة .
ثم أعقبت ذلك األزمة األكثر تعقٌدا فً الملؾ العراقً ( أسلحة الدمار الشامل ) حٌث لم
تتمكن الجامعة من الوقوؾ إلى صؾ العراق أمام التهدٌدات األمرٌكٌة لتجرٌد العراق من
أسلحة الدمار الشامل  ،وكل ما استطاعت الجامعة فعله حٌال هذه األزمة التؤكٌد على مساندة
الجامعة لوحدة العراق وسٌادته والحفاظ على استقالله ورفض أٌة تهدٌدات عسكرٌة تجاه
العراق .
وأمام تلوٌح الوالٌات المتحدة بإعالن الحرب على العراق والتهدٌد باجتٌاح أراضٌه وإسقاط
/
نظام حكم صدام حسٌن أعلن وزراء الخارجٌة العرب فً اجتماعهم بالقاهرة فً شباط
فبراٌــــــر  2003االمتناع عن تقدٌم أٌة تسهٌالت لشن الحرب على العراق كما أكدوا على
صٌانة أمن وسالمة كل من الكوٌت والعراق وانتهى االجتماع إلى تشكٌل لجنة عربٌة تضم
فً عضوٌتها ( مصر ولبنان ) لحث مجلس األمن على منح المفتشٌن الدولٌٌن فً العراق
الوقت الكافً إلنجاز المهام التً حددها لهم المجلس فً القرار ( . ) 1441
وفً الموعد المحدد لها التؤمت القمة العربٌة فً بٌروت وانتهت أعمالها إلى التؤكٌد على
احترام استقالل وسٌادة العراق وأمنه ووحدة أراضٌه وسالمته اإلقلٌمٌة والمطالبة برفع
الحظر االقتصادي عنه ورفض التهدٌد بالعدوان علٌه .
ورؼم التؤكٌدات الواردة فً قمة بٌروت بشؤن احترام سٌادة العراق وحرمة أراضٌه  ،استمرت
الوالٌات المتحدة فً مساعٌها الرامٌة لحشد تحالؾ جدٌد ولكن هذه المرة لٌس لتحرٌر دولة
الكوٌت وإنهاء احتاللها ولكن الحتالل العراق ذاته .
وإدراكا من الدول العربٌة لآلثار المدمرة للعدوان األمرٌكً على العراق وتٌقنا منها بؤن هذا
العدوان لو وقع هذه المرة سوؾ لن تنحصر آثاره فً العراق حسب بل ستمتد تداعٌاته لكل
المنطقة العربٌة  ،من هنا سارعت الجامعة العربٌة لعقد مإتمر القمة الخامسة عشرة فً
( شرم الشٌخ ) بمصر فً آذار  /مارس  2003وكرست أعمال هذه القمة للملؾ العراقً ،
 -اوظز د  .محمذ ػشيش شىزي  -ويفيت ححذيذ اٌجامؼت اٌؼزبيت  -اٌسياست اٌذوٌيت  -ع  - 975 - 4ص . 4

لكن كل الجهود المبذولة فً إطار الجامعة لم تفلح فً رد العدوان األمرٌكً عن العراق  ،بل
أن الجامعة لم تستطع بعد ذلك إزالة آثار هذا العدوان حٌث ما زال العراق حتى الٌوم ٌرزح
تحت وطبت االحتالل األمر ٌكً ولم ٌقؾ األمر عند هذا الحد  ،حٌث بدأت الوالٌات المتحدة
تهدد بعض األقطار العربٌة بنفس المصٌر الذي انتهى إلٌه العراق .
وإذا كان عجز جامعة الدول العربٌة عن رد العدوان عن العراق أمر متوقع نتٌجة لمحدودٌة
الصالحٌات التً تمتعت بها بموجب المٌثاق ،إال أن األم ر الذي لم ٌكن متوقعا أن تعجز
الجامعة من منع األقطار العربٌة عن استخدام أراضٌها كقاعدة لضرب العراق واحتالله  ،فقد
انطلقت الجٌوش األمرٌكٌة فً ؼزوها للعراق من األراضً العربٌة بعد أن أكدت كل دولة من
الدول األعضاء فً الجامعة على عدم السماح للقوات األمرٌكٌة من استخدام أراضٌها لضرب
العراق .
خامسا  -األهداؾ الثقافٌة فً المٌثاق -:
فً الجانب الثقافً والتربوي  ،لم ٌكن للجامعة إال دور محدود  ،حٌث أن أول ما
ٌالحظ على النظم العربٌة فً هذا المجال التعدد واالختالؾ  ،وهذا االختالؾ ما هو إال مظهر
من مظاهر التجزبة القومً ة  ،ذلك أن نظام التعلٌم العربً التقلٌدي كان موحدا فً الكتاب
والمناهج والطرٌقة واإلجازة العلمٌة  ،فكانت الدراسة فً الحرم المكً والنجؾ األشراؾ
واألزهر الشرٌؾ تسٌر على نظام واحد  ،وكثٌرا ما كان الطلبة ٌتنقلون من بلد إلى آخر أو
من جامعة إلى أخرى إذا كان فٌها تخصص أكثر دقة أو أستاذ أوسع علما .
والبد من اإلشارة إلى أن التوحٌد التعلٌمً والتربوي الذي نرنو إلٌه لٌس المماثلة
المطلقة فً كل شًء فالمناهج حتى فً القطر الواحد قد تتؽٌر بتؽٌر الظروؾ فالتوحٌد الذي
ندعو إلٌه هو االتفاق فً األهداؾ وفً المستوى هذا من جانب  ،ومن جانب آخر البد من
البحث فً مدى حاجة المناهج التعلٌمٌة فً المدارس والجامعات العربٌة للتطوٌر كً تساٌر
مثٌالتها فً المدارس والجامعات العالمٌة  ،فمن المالحظ أن المناهج الدراسٌة وفً كافة
المستوٌات هً تلك الموضوعة فً الخمسٌنات أو الستٌنات من القرن المنصرم و كانت تلك
المناهج فً حٌنها تمثل أخر ما توصل إلٌه العلم وتقنٌاته  .ولكن بعد مرور أكثر من خمسٌن
سنة على وضع تلك المناهج لم تعد قادرة على مساٌرة آخر التطورات التً توصل إلٌها العالم
.
إننا مدعون مع المختصٌن لتطوٌر المناهج التعلٌمٌة فً مدارسنا وجامعاتنا ولكن
بشرط أن تكون هذه التعدٌالت وفقا للحاجات الحقٌقٌة بعٌدا عن الطروحات التً بدأت تنادي
بها الوالٌات المتحدة فً أعقاب أحداث سبتمبر  2001إذ انصبت تلك الدعوات على إعادة
كتابة مناهجنا فً جانبٌها التارٌخً والدٌنً ومما ال شك فٌه أن مدارسنا وجامعاتنا لٌست
بحاجة لمثل هذه التعدٌالت ولكن هً بحاجة للتعدٌل فً الجانب العلمً والتكنولوجً  ،فقد
طرأت كثٌر من التطورات على العلم فً العقود األخٌرة من القرن العشرٌن ومطلع القرن
الحادي والعشرٌن وبالتالً فإن دعواتنا لتحدٌث المناهج وتطوٌرها تنصب على هذا الجانب
دون اآلخر الذي تدعو إلٌه الوالٌات المتحدة .

فمثل هذه التعدٌالت ضرورٌة إلحداث نقلة نوعٌة فً الممارسة العلمٌة والعملٌة فً
مجتمع كمجتمعنا عاش ظروؾ عصٌبة سٌاسٌا واقتصادٌا وثقافٌا نجد آثارها الٌوم فً ضعؾ
المبادرة الفردٌة وشعور المرء بؤن حرٌته مقٌدة دون أن تكون كذلك موضوعٌا وهو ما ٌؾ قد
التنمٌة بمختلؾ مجاالتها الزخم المطلوب للنهوض  ،وما دام تعدٌل المناهج تتعلق بالجٌل
الجدٌد فإن التنشبة على مفاهٌم الحرٌة والمساواة وحقوق اإلنسان ستكون واحدة من أهم
الضمانات لتحقٌق التنمٌة مستقبال والحفاظ علٌها .
وربما كان الجانب األكثر خطورة فً هذا المج ال التوحٌد الثقافً  ،من هنا عملت
الجامعة العربٌة منذ تؤسٌسها على إنشاء أكثر من قناة إلدامة التواصل الثقافً  ،فإلى جانب
المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم  ،تقوم قطاعات متخصصة على إدامة هذا التواصل ،
من بٌنها اتحاد اإلذاعات العربٌة والمجلس الوزاري لوز راء اإلعالم العرب وأمانته الفنٌة فً
األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة واتحاد الكتاب العرب واتحاد الصحفٌٌن .
وبالرؼم من كل هذه القنوات نجد أن التواصل الثقافً واالجتماعً بٌن المفكرٌن
للمفكر العربً
العرب وااللتقاء الدوري بٌنهم لم ٌعد كما كان سابقا  ،ففٌما ما مضى كان
وجود على مستوى المنطقة العربٌة  ،فلم ٌكن لعلم وأدب الشٌخ محمد عبده والسٌاب
والجواهري ود  .طه حسٌن حدود  ،فهم ٌكتبون فً بلد و ٌُطبع ما ٌكتبوه فً بلد آخر ،وتجد
كتاباتهم أصدابها فً كل البالد العربٌة  ،وبالتالً لم ٌكن الشٌخ محمد عبده مصرٌا والسٌا ب
والجواهري عراقٌا فً الفكر واألدب ولكن عربً الموطن والفكر والثقافة .
ومما ال شك فٌه أن مثل هذا التوحٌد والتوحد الثقافً لم ٌعد له وجود فً وقتنا
الحاضر بالرؼم من كل الجهود المبذولة فً إطار جامعة الدول العربٌة أو خارجها وإن دل ذلك
على شًء فإنما ٌدل أما على عدم نجاعة اآللٌات التً أوجدتها الجامعة لخلق الوحدة الثقافٌة
ونبذ التجزبة والتشتت  ،أو أن حجم الهجمة الثقافٌة من السعة والخطورة بحٌث لم تصمد
أمامها اآللٌات القابمة األمر الذي ٌستوجب خلق آلٌات جدٌدة أو تطوٌر القابم منها .

المبحث الثالث
الهٌكل التنظٌمً للجامعة
المطلب األول
أجهزة الجامعة
بموجب المٌثاق تؤلفت الجمعٌة العامة من عدة أجهزة  ،نصت علٌها المواد ( 4 ، 3
 ، ) 1،وهذه األجهزة هً ( مجلس الجامعة  -اللجان الفنٌة الدابمة  -األمانة العامة ) -
( مجلس الدفاع المشترك -
وأضافت معاهدة الدفاع المشترك ثالثة أجهزة أخرى  ،هً
المجلس االقتصادي  -اللجنة العسكرٌة الدابمة ) .

وبموجب الفقرة األولى من المادة الثالثة من مٌثاق الجامعة  ،فإن مجلس الجامعة
ضم فً عضوٌته ممثلو الدول األعضاء ي الجامعة  ،وٌكون لكل دولة صوت واحد بؽض
النظر عن عدد ممثلٌها باعتبار أن مٌثاق الجامعة أجاز تمثٌل كل دولة بؤكثر من ممثل .
واختص مجلس الجامعة بصالحٌة تحقٌق أؼراض الجامعة واإلشراؾ على تنفٌذ
االتفاقات المبرمة بٌن الدول األعضاء وتقرٌر وسابل التعاون مع الهٌبات الدولٌة وفض
المنازعات التً قد تنشب بٌن الدول األعضاء فً الجامعة واتخاذ التدابٌر ا لالزمة لدفع ما قد
ٌقع من عدوان على إحدى دول الجامعة  ،ووضع النظام الداخلً لؤلمانة العامة والموافقة
على مٌزانٌة الجامعة والموافقة على تعٌٌن األمناء المساعدٌن وكبار الموظفٌن فً الجامعة .
9

معة
أما اللجان الفنٌة  ،فهً هٌبات متخصصة تمثل فٌها الدول األعضاء فً الجا
مهمتها مساعدة مجلس الجامعة من خالل دراسة كافة الموضوعات التً ٌختص بها مجلس
10
الجامعة وتقدٌم الدراسات والتوصٌات بشؤن مشارٌع االتفاقٌات .
وللجامعة  ،أمانة عامة تتؤلؾ من األمٌن العام واألمناء المساعدون وعدد كاؾ من
الموظفٌن  ،و ٌُعٌن مجلس الجامعة بؤكثرٌة ثلثً دول الجامعة  ،األمٌن العام  ،وٌتولى األخٌر
( األمٌن العام ) بعد موافقة مجلس الجامعة تعٌٌن األمناء المساعدون وكبار الموظفون .
وبموجب المادة السادسة من معاهدة الدفاع المشترك أ ُنشا مجلس الدفاع المشترك ،
وتؤلؾ هذا الجهاز من وزراء الخارجٌة والدفا ع الوطنً للدول األعضاء فً المعاهدة أو من
ٌنوب عنهم  .وأسندت لهذا المجلس  ،مهمة وضع األحكام والتدابٌر الخاصة برد العدوان .
أما اللجنة العسكرٌة الدابمة  ،فتؤلفت من ممثلً هٌبة أركان حرب جٌوش الدول
وأسالٌب .
ه
المتعاقدة  ،لتنظٌم خطط الدفاع المشترك وتهٌبة وسابله
وأفردت معاهدة الدفاع المشترك  ،مجلس مستقل للشإون االقتصادٌة أطلقت علٌه
( المجلس االقتصادي) تؤلؾ من وزراء اقتصاد الدول المتعاقدة أو من ٌمثلهم عند الضرورة ،
سند لهذا المجلس مهمة اقتراح كل ما ٌراه كفٌال لتحقٌق األؼراض االقتصادٌة المنصوص
وأ ُ
علٌها فً المعاهدة .
أمام هذه األجهزة التً نص علٌها مٌثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك  ،لنا أن
نتساءل  ،هل أن هذه األجهزة قادرة على النهوض بالحاجات الحقٌقٌة للدول األعضاء فً
الجامعة ؟ هذا من ناحٌة  ،ومن ناحٌة أخرى أن هناك أجهزة من المفروض أن تلحق
بالجامعة نظرا ألهمٌتها وخطورة المهام التً تضطلع بها ال سٌما وأن هذه األجهزة ؼٌر
الملحقة رسمٌا بالجامعة بدت من الناحٌة الفعلٌة تمارس دورا هاما فً نشاط الجامعة كمإتمر
الملوك والرإساء العرب .

 - 9اوظز َ (  ) /مه ميزاق اٌجامؼت .
 - 0اوظز َ (  ) 4مه ميزاق اٌجامؼت .

مة
فمثل هذا الجهاز ٌؤتً فً قمة الهرم التنظٌمً لبعض المنظمات الدولٌة كمنظ
الوحدة األفرٌقٌة ومنظمة المإتمر اإلسالمً  ،ولو ألحق هذا الجهاز بالهٌكل التنظٌمً لجامعة
الدول العربٌة لكان تعضٌدا للجامعة ونشاطها ال سٌما وأن إلحاقه بالجامعة ٌجعل من انعقاده
أمرا ملزما من الناحٌة القانونٌة  ،فً حٌن أن إبقابه على ما هو علٌه ٌجعل من أمر انعقاده
خاضعا للسلطة التقدٌرٌة لملوك ورإساء الدول .
وبدال من لجوء الدول األعضاء فً الجامعة لمحكمة العدل الدولٌة لتسوٌة
منازعتاهم بالطرق السلمٌة  ،كان البد من استحداث محكمة عدل عربٌة تمثل الجهاز
القضابً لجامعة الدول العربٌة ٌُلحق نظامها األساسً بمٌثاق الجامعة بحٌث ٌعد جزءا ال
11
ٌتجزأ منه وبذلك تكون الدول األعضاء فً الجامعة حكما طرفا فً النظام األساسً .
على أن ٌكون لهذه المحكمة اختصاصٌن  ،أحدهما قضابً ٌتمثل فً الفصل فً
الدعوى التً ترفعها إلٌها الدول أو المنظمات العربٌة المتخصصة .
واآلخر استشاري ٌتمثل فً إصدار الفتوى فً المسابل القانونٌة التً تطرح علٌها من
قبل دول الجامعة أو الجامعة أو وكاالتها المتخصصة .

المطلب الثانً
تشكٌل األمانة العامة
أشرنا فٌما مضى إلى أن األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة تؤلفت بموجب المادة
 )12من المٌثاق  ،من األمٌن العام واألمناء المساعدون وعدد كاؾ من الموظفٌن .

(

وسوؾ نبحث فً تشكٌالت األمانة العامة بموجب المٌثاق والمالحظات المسجلة علٌها
-:
أوال  -األمٌن العام -:
السلم الوظٌفً
ٌؤتً األمٌن العام فً قمة الهرم التنظٌمً لؤلمانة العامة من حٌث ّ
والصالحٌات  ،من هنا فإن من المسلم به أن نجاح عمل األمانة العامة ومن ثم نجاح عم ل
الجامعة بؤسرها ٌعتمد إلى حد كبٌر على مدى نجاح األمٌن العام فً أداء المهام المناطة به
بموجب المٌثاق .
ونرى أن هذا النجاح ٌرتبط ارتباطا الزما بمواقؾ الدول األعضاء فً الجامعة من
األمٌن العام ومدى الثقة التً تمنحها إٌاه ومساندتها المعنوٌة له .
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والالفت للنظر أن مٌثاق الجامعة لم ٌحدد مدة والٌة األمٌن العام ومدى إمكانٌة إعادة
اختٌاره أو اختٌار األمٌن العام الالحق من نفس جنسٌة األمٌن العام المنتهٌة والٌته .
وتجاوز النظام الداخلً لؤلمانة العامة هذا القصور جزبٌا  ،حٌنما حدد مدة والٌة
األمٌن العام بخمس سنوات قابلة للتجدٌد بصورة مطلقة  12 .وقد ظل هذا المنصب منذ تؤسٌس
الجامعة حتى اآلن حكرا على دولة المقر ( مصر ) باستثناء تولً السٌد (الشاذلً القلٌبً )
هذا المنصب مإقتا حٌنما تم نقل مقر الجامعة مإقتا إلى تونس فً أعقاب توقٌع مصر
التفاقٌة كامب دٌفٌد مع إسرابٌل .
فقد تعاقب على هذا المنصب كل من ( عبد الرحمن عزام  -عبد الخالق حسونة -
محمود رٌاض  -الشاذلً القلٌبً  -عصمت عبد المجٌد  -عمرو موسى ) .األمر الذي أثار جدل
المفكرٌن والسٌاسٌٌن العرب على حد سواء  ،فقد أنقسم الرأي بشؤن ذلك إلى اتجاهٌن  ،األول
وطالب بتداول منصب األمٌن العام للجامعة بٌن الدول األعضاء تؤكٌدا لمبدأ المساواة الذي
قامت علٌه الجامعة وإظهارا للصفة القومٌة للجامعة  ،وكان أخر هذه المطالبات تلك التً تقدم
بها وزٌر خارجٌة الجزابر ( عبد العزٌز بالخادم ) عام  . 2005ومن المإكد أن ما ذهب إلٌه
هذا االتجاه ٌتماشى وما ج رى علٌه العمل فً التنظٌم الدولً وخاصة فً األمم المتحدة ،
حٌث جرى العمل فٌها على إسناد هذا المنصب ألشخاص ٌنتمون لدول صؽٌرة أعضاء فً
المنظمة  .هذا فضال عن أن مٌثاق الجامعة لم ٌتضمن أي إشارة إلى تخصٌص هذا المنصب
بدولة المقر .
أما االتجاه الثانً فكان ٌدعو إ لى استمرار مصر بشؽل هذا المنصب نظرا للثقل والدور
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المصري بٌن الدول العربٌة وقدرتها على خدمة أؼراض الجامعة .
ونرى أن ما ذهب إلٌه أنصار االتجاه األول أكثر انسجاما ومبادئ التنظٌم الدولً ومبدأ
المساواة الذي قامت علٌه الجامعة  ،أما القول بؤن لمصر ثقل ودور فعال فً نشاط الجامعة ،
فإننا نرى أن للعدٌد من الدول ذات الثقل والدور الذي لمصر سواء على الصعٌد الدولً أو
فعال فً
على صعٌد الجامعة  .فال ٌمكن مثال إنكار دور الجماهٌرٌة اللٌبٌة التً أسهمت بشكل ّ
تحرٌر العدٌد من الدول العربٌة واإلفرٌقٌة كما أسهمت وما زالت ت سهم فً حل العدٌد من
القضاٌا الدولٌة  .وال ٌمكن إنكار الثقل السٌاسً للعراق قبل ؼزوه الكوٌت من قبل نظام حكم
صدام حسٌن  .وال ٌمكن إنكار الدور االقتصادي لكال الدولتٌن إضافة لبعض دول الخلٌج
العربً باعتبار أن أؼراض الجامعة ال تتحدد بالجانب السٌاسً حسب بل تمتد لتشمل الجوانب
االقتصادٌة والثقافٌة .
وٌبدو لنا أن العرؾ كان قد جرى فً جامعة الدول العربٌة على أن من ٌتولى منصب
األمٌن العام البد أن ٌكون حامال لجنسٌة دولة المقر بدلٌل أن األمٌن العام الوحٌد من ؼٌر
حاملً الجنسٌة المصرٌة كان تونسً الجنسٌة  ،ولم ٌتولى السٌد ( الشاذلً القلٌبً ) هذا
المنصب إال على آثر نقل مقر الجامعة مإقتا إلى تونس .
 َ ( ) مه اٌىظاَ اٌذاخٍي ٌألماوت اٌؼامت . اوظز محمذ ػبذ اٌىهاب اٌساوج  -األميه اٌؼاَ ٌجامؼت اٌذوي اٌؼزبيت  -اٌماهزة  -دار اٌفىز اٌؼزبي - 00وما بؼذها.
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من هنا فإننا ننادي مع أصحاب االتجاه األول بضرورة تداول منصب األمٌن العام بٌن
الدول األعضاء فً الجامعة  ،وضمانا لتحقٌق ذلك فإن تعدٌل المٌثاق أو النظام الداخلً لؤلمانة
العامة أمر ال مناص منه بحٌث ٌحظر هذا التعدٌل إسناد منصب األمٌن العام لمرشح جدٌد
ٌحمل نفس جنسٌة األمٌن العام المنتهٌة والٌته .
ثانٌا  -األمناء المساعدون -:
على خالؾ منصب األمٌن العام الذي اختصت به مصر  ،نجد أن هناك تنافس شدٌد
بٌن الدول العربٌة لتعٌٌن مرشحٌها بهذا ا لمنصب  ،حتى ؼدا هذا التعٌٌن أو مجرد االقتراح
ٌثٌر اإلشكال نظرا لرؼبة العدٌد من الدول فً شؽل هذا المنصب وال أدل على ذلك من خلو هذا
المنصب لمدة ست سنوات عند تؤسٌس الجامعة حٌث ُعٌن أول أمٌن عام مساعد للجامعة وهو
سوري الجنسٌة ( أحمد الشقٌري ) فً . 1951-2-2
واقترحت بعض الدول األعضاء فً الجامعة للخروج من هذا اإلشكال أن ٌكون لكل
وجه بالرفض باعتبار أن
دولة عضو فً الجامعة أمٌن عام مساعد  ،إال أن هذا االقتراح ُ
منصب األمٌن العام المساعد وظٌفة دولٌة ولٌس تمثٌل للدولة  .فً حٌن اقترحت بعض الدول
أن ٌكون تعٌٌن األمٌن ا لعام المساعد بالتناوب بٌن الدول األعضاء األمر الذي ٌعكس األهمٌة
التً تعولها الدول األعضاء على هذا المنصب .
وما ٌثٌر التساإل والتعجب أن الدول العربٌة تتكالب على هذا المنصب  ،بالرؼم من
أن نصوص المٌثاق لم تحدد المهام التً ٌضطلع بها األمٌن العام المساعد تارك ة تحدٌد هذه
الصالحٌات لؤلمٌن العام مسترشدا فً ذلك ببعض النصوص الواردة فً النظام الداخلً لؤلمانة
العامة والبحة شإون الموظفٌن .
وجرى العمل على أن ٌتولى كل أمٌن عام مساعد مهمة اإلشراؾ على إدارة أو أكثر
من إدارات األمانة العامة  ،هذا إضافة لحلول أحدهم محل ا ألمٌن العام عند ؼٌابه بناء على
14
إنابة األخٌر إضافة لتقدٌم المشورة لؤلمٌن العام حٌنما ٌطلبها .
ثالثا  -الموظفون -:
من المتفق علٌه أن أي عمل ال ٌمكن أن ٌُكتب له النجاح دون كادر إداري قادر على
االضطالع بالوظابؾ التنفٌذٌة المسندة إلٌه .
وعلى حد سواء مع م نصب األمٌن العام المساعد  ،فقد أسند المٌثاق لؤلمٌن العام
صالحٌة اختٌار كبار الموظفٌن فً الجامعة  .ولهإالء صالحٌة اختٌار الكادر الوظٌفً األدنى
درجة .
وٌبدو أن المحظور الذي وقعت به الجامعة فً إسناد منصب األمٌن العام  ،وقعت فٌه
مرة أخرى فً اختٌار كبار الموظفٌن  ،حٌث شؽل ؼالبٌة المناصب اإلدارٌة الهامة فً الجامعة
 ،موظفون ٌحملون الجنسٌة المصرٌة وهو أمر متوقع بفعل انفراد األمٌن العام بتعٌٌنهم ،
4
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وعلى سبٌل المثال فً عام  1955ضمت األمانة العامة (  ) 55موظفا  ) 35 ( ،منهم كانوا
من حاملً الجنسٌة المصرٌة و ( ٌ ) 15توزعون على باقً الدول العربٌة  ،واستمرت ذات
النسبة تقرٌبا حتى نقل مقر الجامعة إلى تونس حٌث أسند األمٌن العام الجدٌد ؼالبٌة المناصب
اإلدارٌة الهامة لموظفٌن ٌحملون الجنسٌة التونسٌة .
أما اإلشكالٌة األخرى بالنسبة للموظفٌن فً الجامعة فتتمثل فً والء الموظؾ
للجامعة  15 ،وربما ٌعود السبب فً ذلك لطرٌقة اختٌارهم أو اعتبارات المحسوبٌة
والمنسوبٌة أو االعتبارات الحزبٌة ال سٌما فً بلدان الحزب الواحد كما فً العراق فً عهد
حكم صدام حسٌن  .حٌث ارتباط إسناد أي منصب رسمً هام داخلً أو دولً بالوالء للحزب
وتحدٌدا تبعا للتدرج الحزبً للمرشح  ،وأحٌانا كانت الوظٌفة الدولٌة وسٌلة لنفً المعارضٌن
أو كبار السٌاسٌٌن تحت ؼطاء ترشٌحهم لشؽل الوظٌفة الدولٌة األمر الذي أنعكس سلبا على
مستوى أداء هإالء بخالؾ الحال لو تم الترشٌح على أساس الكفاءة والخبرة حٌث سٌسعى
المرشح فً هذه الحالة إلى بذل أقصى جهد ممكن فً خدمة الجامعة وبتجرد رؼبة فً
االحتفاظ بالوظٌفة ال سٌما وان هذه الوظٌفة تحمل من المزاٌا ما ال تحمله تلك المحلٌة .
من هنا نرى لزاما على الدول األعضاء فً الجامعة استبدال المعاٌٌر التً تعتمدها فً
اختٌار مرشحٌها لشؽل الوظابؾ فً الجامعة وعلى أساس الكفاءة والخبرة والقدرة على األداء
بدال من معٌار الوالء السٌاسً والحزبً  ،فمن خالل الكفاءة سوؾ ٌرتفع بالتؤكٌد مستوى
أداء الجامعة ناهٌك عن أن هذه المعاٌٌر تخلق الوالء للجامعة وهً الوطن األكبر وبالتالً فإن
الوالء للوطن األصؽر ( الدولة ) ٌعد من المسلمات  ،فالحٌاد والموضوعٌة هما الوسٌلة المثلى
لخدمة األهداؾ القومٌة والوطنٌة .

المبحث الرابع
نظام التصوٌت فً الجامعة
نصت المادة السابعة من مٌثاق الجامعة على انه ( ما ٌقرره المجلس باإلجماع ٌكون ملزما
لجمٌع الدول المشتركة فً الجامعة  ،وما ٌقرره المجلس باألكثرٌة ٌكون ملزما لمن ٌمثله ) .
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وإلى جانب قاعدة اإلجماع أخذ المٌثاق بؤؼلبٌة الثلثٌن عند النظر فً طلب تعدٌل المٌثاق ،
17
وتعٌٌن األمٌن العام .
و اكتفى باألؼلبٌة البسٌطة إلصدار القرارات بشؤن إقرار المٌزانٌة ووضع النظام الداخلً لكل
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من المجلس واللجان واألمانة العامة وشإون الموظفٌن وقرار فض أدوار االنعقاد .
وبرر جانب من الفقه شرط اإلجماع بؤن المنظمات اإلقلٌمٌة ومن بٌنها جام عة الدول العربٌة
تقوم فً المقام األول على التفاهم الكامل بٌن أعضابها وعلى رضاء كل منهم عن اآلخرٌن
5
6
7
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ومن ثم ال ٌتصور إقحام دولة جدٌدة على مثل هذه المجموعة الضٌقة من الدول ما لم ٌجمع
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كافة أعضابها على الترحٌب بها .
وٌثار التساإل بشؤن قاعدة اإلجماع الواردة فً المادة السابعة من المٌثاق  ،هل هً إجماع
الحاضرٌن فً اجتماع المجلس الذي تم فٌه التصوٌت باعتبار أن المادة (  ) 11من النظام
الداخلً لمجلس الجامعة تنص على انه ( ٌكون انعقاد المجلس صحٌحا إذا حضره ممثلون
ألؼلبٌة الدول األعضاء )  .بحٌث أن ما ٌصدر عن االجتماع باإلجماع ٌلزم كافة األعضاء حتى
أولبك الذٌن لم ٌحضروا ؟ إن استقراء مٌثاق الجامعة ٌشٌر إلى التؤكٌد على سٌادة الدول
األعضاء فً الجامعة  ،األمر الذي ٌُستبعد معه أن ٌكون اإلجماع المقصود هو إجماع
الحاضرٌن فً الجلسة التً صدر فٌها القرار وٌصبح التفسٌر األقرب إلى روح المٌثاق  ،هو
أن القرار الملزم لجمٌع الدول األعضاء هو الذي نال رضاهم جمٌعا  ،أما عند التصوٌت  .أو
عن طرٌق القبول الالحق فمن لم ٌوافق منهم علٌه ال ٌلزم به .
وسبق لمجلس الجامعة أن أصدر القرار رقم (  )2718فً  2آذار  /مارس  1971بشؤن
تفسٌر المادة (  ) 7من المٌثاق  ،وذهب المجلس فً هذا القرار إلى أنه ( قاعدة اإلجماع
المنصوص علٌها فً المادة السابعة ٌقتصر تطبٌقها على المسابل التً تتعلق بسٌادة األعضاء
فحسب ) .
والمالحظ أن شرط اإلجماع كان قد لحق به تطور هام بشؤن قبول عضوٌة الدولة الجدٌدة
وتمثل هذا التطور بما يلً -:
أوال  -أن ؼٌاب إحدى الدول األعضاء عن جلسة تصوٌت طلب العضوٌة فً الجامعة ال ٌحول
دون قبول عضوٌة هذه الدولة طالما وافقت كل الدول الحاضرة على هذا االنضمام  ،من ذلك
قبول عضوٌة دولة الكوٌت فً الجامعة بالرؼم من اعتراض المندوب العراقً بحجة أن
الكوٌت جزء من العراق  ،ومؽادرته االجتماع حٌث صدر القرار بإجماع الحاضرٌن فً الجلسة
.
ثانٌا  -أن امتناع دولة ما عن التصوٌت على القرار الخاص بقبول العضوٌة ال ٌحول دون
صدور هذا القرار  ،من ذلك امتناع السعودٌة عن التصوٌت على قرار قبول دولة اإلمارات
عضوي الجامعة .
ة
العربٌة المتحدة فً
ثالثا  -أن التحفظ على الطلب المقدم من قبل دولة ما الكتساب العضوٌة فً الجامعة ال ٌحول
دون القبول  ،من ذلك تحفظ السعودٌة على الطلب المقدم من قبل جمهورٌة الٌمن الجنوبً
الكتساب العضوٌة  ،وتحفظ السعودٌة و جمهورٌة الٌمن الجنوبً على طلب سلطنة عمان
لالنضمام للجامعة  ،لم ٌحل دون قبول جمهورٌة الٌمن الجنوبً وسلطنة عمان فً الجامعة .
20

 - 9د  .محمذ سامي ػبذ اٌحميذ  -لاوىن اٌمىظماث اٌذوٌيت  -مؤسست اٌزمافت اٌجامؼيت  - 979 -ص . 4 6
 - 0اوظز مؤٌفىا في اٌمىظماث اٌذوٌيت واإللٍيميت واٌمخخصصت  -دار إيخزان ٌٍطباػت واٌىشز واٌخىسيغ  -اٌماهزة  -ط -
اٌسياست
 ،وذٌه د  .بطزص غاٌي  -لضيت اٌؼضىيت في جامؼت اٌذوي اٌؼزبيت -
9ص
- 004
اٌذوٌيت  -ع - 97 - 0ص . 46

والواقع أن تحول الجامعة عن قاعدة اإلجماع إلى قاعدة األؼلبٌة بالنسبة للقرارات
المتعلقة بقبول األعضاء الجدد فً الجامعة ٌعد تعدٌال عرفٌا لمٌثاق الجامعة من قاعدة إجماع
الدول األعضاء إلى قاعدة إجماع الدول المشتركة فً الجلسة  ،وفً التصوٌت إلى قاعدة
21
األؼلبٌة .
ونرى أن هذا التعدٌل الطارئ على األؼلبٌة الواجب توافرها لقبول عضوٌة الدولة
الجدٌدة فً الجامعة  ،لم ٌؤت إال نتٌجة إلدراك الدول األعضاء فً الجامعة أن شرط اإلجماع
ٌعد عقبة فً طرٌق تطور الجامعة وتوسٌعها لتشمل فً عضوٌتها كل الدول العربٌة  ،وربما
ٌمتد مثل هذا التعدٌل لٌطول بعض النصوص المتعلقة بمسابل هامة أخرى إذا ما توافرت نفس
القناعة بالنسبة لهذه المسابل وربما ٌطول هذا األمر لتستقر مثل هذه القناعة  ،وقد ٌكون
الوقت فً ؼٌر صالح الدول األعضاء فً الجامعة  ،من هنا نرى أن العدول عن شرط اإلجماع
إلى شرط األؼلبٌة الموصوفة بالنسبة لبعض المسابل واألؼلبٌة البسٌطة بالنسبة لمسابل
أخرى شرط البد منه لكً تنهض الجامعة بالمهام التً أنشؤت من اجلها .
الخاتمة
لقد توصلنا خالل بحثنا لموضوع ( الجامعة العربٌة بٌن المضامٌن الوحدوٌة وواقع
التجزبة )  ،إلى النتابج التالٌة -:
 - 1أن مٌثاق جامعة الدول العربٌة ع ّبر بصورة صادقة عن الواقع الرسمً العربً فً نهاٌة
الحرب العالمٌة الثانٌة  ،لكنه كان وما زال قاصرا عن التعبٌر عن تطلعات الجماهٌر إلى
الوحدة العربًة .
 - 2أن مٌثاق الجامعة بوضعه الحالً ال ٌمثل الحد األدنى لصٌػ التعاون العربً وهو انعكاس
لما كانت تعانً منه الدول العربٌة المإسسة للجامعة آنذاك من عدم استقالل فعلً  ،فقد كانت
الدول السبع المإسسة للجامعة تخضع من الناحٌة الفعلٌة لالستعمار األمر الذي جعل قراراتها
ال سٌما السٌاسٌة منها ؼٌر مستقلة .
 - 3أن مٌثاق جامعة الدول العربٌة تم وضعه فً ظل مٌزان قوى عالمً كانت تتقاسمه
برٌطانٌا وفرنسا  ،وأعقب ذلك تؽٌر كفة هذا المٌزان لصالح الوالٌات المتحدة واالتحاد
السوفٌتً واخٌرا لصالح الوالٌات المتحدة بعد تفكك االتحاد السوؾ ٌتً عام  1991وتسٌد
الوالٌات المتحدة على العالم  ،األمر الذي أوجب إعادة الحسابات والسٌاسات لمجمل دول
العالم بما فٌها الدول العربٌة لتساٌر فً سٌاساتها المتؽٌرات الطاربة على العالم أجمع  ،من
هنا فإن إعادة النظر فً مٌثاق الجامعة ٌؽدو أمرا مسلم به .
 - 4أن جام عة الدول العربٌة أقدم منظمة دولٌة وإقلٌمٌة أنشؤت فً أعقاب الحرب العالمٌة
الثانٌة  ،لكن هذه التجربة الرابدة كانت تجربة قاصرة  ،حٌث ر ّكزت اهتماماتها على الجوانب
السٌاسٌة أساسا  ،أما الجوانب ؼٌر السٌاسٌة فقد جاءت ثانٌة فً المرتبة األمر الذي ٌوجب
إعادة النظر فً المٌثاق كً ٌتناول بالتنظٌم الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة وحتى الثقافٌة .
 - 5أن جامعة الدول العربٌة وعلى حد سواء مع باقً المنظمات اإلقلٌمٌة ال تسهم إال بدور
محدد فً تسوٌة منازعات أعضابها بالطرق السلمٌة  ،حٌث لم ٌنص المٌثاق على المسإولٌة
التضامنٌة للدول األعضاء فً تسوٌة المنازعات بالطرق السلمٌة األمر الذي جعل الدول
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العربٌة تتشتت بٌن اللجوء لها تارة واللجوء للمنظمة األممٌة تارة أخرى واللجوء لهما سوٌة
أحٌانا .
 - 6من المالحظ فً الواقع  ،أن مإتمر قمة الملوك والرإساء العرب لعب دورا هاما على
الساحة العربٌة  ،نظر ا النعقاد هذا المإتمر بصورة دورٌة تقرٌبا  ،من هنا ؼدا من األهمٌة
بمكان إلحاق هذا المإتمر بالجامعة بحٌث ٌصبح أحد أجهزتها .
 - 7من خالل بحثنا فً أجهزة الجامعة  ،وجدنا أن من الضروري استحداث محكمة عدل
عربٌة ٌلحق نظامها األساسً بمٌثاق الجامعة  ،على أن ٌكون لهذه المحكمة اختصاصٌن ،
أحدهما قضابً واآلخر إفتابً على ؼرار ما هً علٌه محكمة العدل الدولٌة .
 - 8منذ تؤسٌس جامعة الدول العربٌة عام  1945حتى اآلن تعاقب على منصب األمٌن العام
للجامعة ستة أمناء  ،خمسة منهم مصرٌو الجنسٌة وواحد تونسً  ،ولم ٌسند المنصب لهذا
األخٌر إال بفعل نقل مقر الجامعة مإقتا من مصر إلى تونس على أثر توقٌع مصر اتفاقٌة كامب
دٌفٌد مع الكٌان الصهٌونً  ،األمر الذي ٌخل بمبدأ المساواة الذي قامت علٌه الجامعة  ،من
هنا نرى ضرورة أن ٌتم تداول هذا المنصب بٌن الدول األعضاء فً الجامعة من خالل النص
على عدم جواز إسناد هذا المنصب لنفس الدولة أكثر من دورتٌن متتالٌتٌن .
 - 9لم ٌحدد المٌثاق بصورة صرٌحة وال النظام الداخلً لؤلمانة العامة المهام التً ٌضطلع
بها األمٌن العام المساعد تاركا تحدٌدها لؤلمٌن العام  ،ونظرا ألهمٌة هذا المنصب من الناحٌة
الفعلٌة  ،كان األولى بالمٌثاق أ و النظام الداخلً لؤلمانة العامة تحدٌد هذه الصالحٌات على
وجه الدقة وعدم تركها للسلطة التقدٌرٌة لؤلمٌن العام ال سٌما وان التفاوت فً تحدٌد هذه
الصالحٌات أمر متوقع بفعل وجود أكثر من أمٌن عام مساعد للجامعة وهو ما قد ٌنتهً إلى
إثارة بعض اإلشكالٌات من الناحٌة الفعلٌة بٌن األمٌن العام ومساعدٌه .
 - 10من المالحظ أن المعاٌٌر التً تعتمدها بعض الدول العربٌة الختٌار مرشحٌها لشؽل
الوظابؾ اإلدارٌة فً الجامعة  ،تقوم على الوالء السٌاسً واالنتماء الحزبً أحٌانا دون
اعتماد معاٌٌر الكفاءة والتخصص  ،األمر الذي أنعكس سلبا على مستو ى أداء الجامعة  ،من
هنا نرى ضرورة تؽٌٌر األسس التً ٌجري اعتمادها فً تعٌٌن الموظفٌن خدمة للجامعة
ومستوى أدابها .
 - 11تباٌنت األؼلبٌة التً نص علٌها مٌثاق الجامعة لصدور القرار فٌها  ،فاكتفى بؤؼلبٌة
الثلثٌن لتعدٌل المٌثاق وتعٌٌن األمٌن العام واخذ باألؼلبٌة ا لبسٌطة إلقرار المٌزانٌة ووضع
النظام الداخلً لكل من المجلس واللجان واألمانة العامة وشإون الموظفٌن وقرار فض أدوار
االنعقاد  ،واشترط اإلجماع فً كل ما ٌتعلق بقبول عضوٌة الدول الجدٌدة فً الجامعة  ،لكن
تحول هام طرأ على قاعدة اإلجماع فً الحالة األخٌرة  ،إذ تم ا لتحول من قاعدة إجماع الدول
األعضاء إلى قاعدة إجماع الدول المشتركة فً التصوٌت  ،وفً التصوٌت إلى قاعدة األؼلبٌة
إذ لم ٌعد االمتناع عن التصوٌت والتحفظ مانعا من قبول عضوٌة الدول طالبة االنضمام .
ونرى أن التحول من قاعدة اإلجماع بصفة عامة إلى قاعدة األؼلبٌة فً كافة المسابل التً
لتفعٌل دور الجامعة واالرتقاء بها  ،السٌما
ٌستوجب فٌها المٌثاق اإلجماع أمر ال ؼنى عنه
ّ
وأن صدور القرار باألؼلبٌة هً القاعدة السابدة فً عمل المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة .

