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 :الممخص
اؽ جامعة الدكؿ العربية كبياف اىـ يناقش ىذا البحث مكضكع االمف الجماعي في ميث

المعكقات التي تكاجو ىذه المنظمة لتفعيؿ ىذا الدكر الميـ ،عمى الرغـ مف امتالكيا لممكارد البشرية 
كالمادية ،فضال عف كجكد االطار القانكني كالسياسي المنظـ لمكضكع االمف القكمي العربي .  اف 

الدكؿ العربية االعضاء في الجامعة العربية  لـ يتمكنكا  االشكالية التي يناقشيا البحث  تتمثؿ في اف
مف تحقيؽ الحد األدنى مف األمف االقتصادم كالغذائي كالسياسي كالعسكرم كاالجتماعي في ظؿ 
تكافر االمكانيات كالمكارد الضخمة التي يمكف أف تنتج نظاـ أفضؿ.  اما فرضية البحث ىي : لماذا 

اـ االقميمي العربي كقدراتيا تعرضت الى نكسات أمنية ككمما تكحدت كمما ازدادت إمكانية دكؿ النظ
الشعكب احساسان كترابطان زادت فرقة الحككمات كاألنظمة السياسية. تكصؿ البحث الى عدد مف النتائج 

غياب الرؤية الحقيقية لمفيـك نظاـ األمف الجماعي عمى مستكل دكؿ الجامعة، السيما مع عدـ  منيا :
معيف لمفيـك األمف القكمي العربي. اف النظاـ األمني الجماعي العربي جاء تقميدان تحديد اطار 

 .كمحاكاة لنظاـ األمف الجماعي لألمـ المتحدة
 الكممات المفتاحية ) جامعة الدكؿ العربية ، االمف الجماعي ،االمف القكمي العربي (
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   Abstract: 

    This research discusses the issue of collective security in the charter of the 

League of Arab States and shows the most important obstacles facing this 

organization to activate this important role. The problem discussed by the 

research is that the Arab member states of the Arab League have not been 

able to achieve the minimum level of economic, food, political, military and 
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social security in light of the availability of huge capabilities and resources 

that can produce a better system. The research hypothesis is: Why is it that 

the greater the capabilities and capabilities of the countries of the Arab 

regional system are exposed to security setbacks, and the more people unite 

in feeling and cohesion, the greater the division of governments and political 

systems. The research reached a number of results, including: the absence of 

a real vision of the concept of the collective security system at the level of the 

League countries, especially with the absence of a specific framework for the 

concept of Arab national security. The Arab collective security system is an 

imitation and imitation of the collective security system of the United 

Nations. 

Keywords (the League of Arab States, collective security, Arab national 

security) 

 

 المقذمة:

شػػكمت المػػؤتمرات كاالتفاقيػػات التػػي عقػػدت خػػالؿ القػػركف األخيػػرة مصػػدران ميمػػان 
التي تمكنت مف عقد مؤتمرات جمعت فييػا دكؿ ك  ،مف مصادر صناعة األمف في الدكؿ

ذات نزعػػات مختمفػػة لمجمػػكس عمػػى طاكلػػة كاحػػدة كالتنػػازؿ عػػف بعػػض الطمكحػػات عديػػدة 
أمػػػف تمػػػؾ األنظمػػػة الحاكمػػػة أك الحفػػػاظ عمػػػى كالرغبػػػات الجامحػػػة لصػػػالع الحفػػػاظ عمػػػى 

خصكصػػػػان بعػػػػد ظيػػػػكر بػػػػكادر الثػػػػكرة الصػػػػناعية ، كذىػػػػا داخػػػػؿ تمػػػػؾ الػػػػدكؿ سػػػػمطاتيا كنف
، ككػاف مػف عكامػؿ التقريػب فػي القػرف السػابع عشػركالحركة الفكرية كالفمسفية في اكركبػا 

يػػػر مػػػف أغمػػػب قياداتيػػػا )ممككػػػان كامػػػراء كرؤسػػػاء( تػػػربطيـ فػػػي كثأف بػػػيف تمػػػؾ األنظمػػػة 
 األحياف صمة القرابة.

كلػػػذلؾ تكالػػػت االتفاقيػػػات كالمعاىػػػدات التػػػي جمعػػػت الػػػدكؿ الميمػػػة كالمػػػؤثرة فػػػي 
بػػا كفيمػػػا بعػػد الدكلػػػة العثمانيػػة كاليابػػػاف الػػػى عقػػد اجتماعػػػات دكليػػة يؤطرىػػػا الطػػػابع ك اكر 

القػػكمي كاألطمػػاع نحػػك الخػػارج فػػي العمػػؿ عمػػى التنػػافس االسػػتعمارم فػػي  سػػيا كافريقيػػا 
فكاف مفيػـك األمػف الجمػاعي، الػذم ترتيبات امنية بينيا   كلذلؾ تطمب ،يكا الالتينيةكأمر 

انطمػػؽ الػػى يكمنػػا ىػػذا ككانػػت الخطػػكة األكبػػر خػػالؿ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة حينمػػا عقػػد 
سػمطات قكيػة يػتـ ظيػكر أكؿ نظػاـ كبيػر لتنظػيـ ل،  77>4مؤتمر ساف فرانسيسػكك عػاـ 

 ( خصكصػػػػػية85مكجبػػػػو مػػػػف خػػػػػالؿ المػػػػادة )يعطػػػػػى بفػػػػي اجػػػػػراء التطبيػػػػؽ كل كمعقػػػػدة 
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كتكميفػػػػػو لممجمكعػػػػػات االقميميػػػػػة، لتتطمػػػػػع يقامػػػػػة أنظمػػػػػة فرعيػػػػػة مػػػػػف النظػػػػػاـ األساسػػػػػي 
بمجمكعة مف الميمات التي يكمف مف خالليا مكاجيػة كتجػاكز المشػاكؿ التػي قػد تحػدث 

كؿ كخصكصػػة الػػػد كاف اغمػػب دكؿ العػػػالـ  فػػػي مجػػاؿ )االمػػػف كالسػػمـ الػػػدكلي( السػػيما، 
اك  نظػاـ الكصػاية  تحػت في ذلػؾ الكقػت كانػتالعربية في شماؿ افريقيا كالخميج العربي 

التػي ك  78>4عاـ  ، ككاف ىذا الكضع احد المبررات لتشكيؿ الجامعة العربية االحتالؿ 
معاىػػدة الػػدفاع العربػػي المشػػترؾ كمرتكػػز يقامػػة نظػػاـ امػػف جمػػاعي لمػػدكؿ مػػف اتخػػذت 
 العربية.

 إشكالية البحث: -4
فػػي ضػػاء اف االشػػكالية التػػي يطرحيػػا البحػػث تتمثػػؿ فػػي اف الػػدكؿ العربيػػة االع

تحقيػػػؽ الحػػػد األدنػػػى مػػػف األمػػػف االقتصػػػادم  لػػػـ يتمكنػػػكا مػػػف الجامعػػػة العربيػػػة 
كالغػػذائي كالسياسػػي كالعسػػكرم كاالجتمػػاعي فػػي ظػػؿ تػػكافر االمكانيػػات كالمػػكارد 

 الضخمة التي يمكف أف تنتج نظاـ أفضؿ.
 فرضية البحث: -2

كقػػدراتيا تعرضػػت الػػى  االقميمػػي العربػػي مػػاذا كممػػا ازدادت إمكانيػػة دكؿ النظػػاـل
نكسػػات أمنيػػة ككممػػا تكحػػدت الشػػعكب احساسػػان كترابطػػان زادت فرقػػة الحككمػػات كاألنظمػػة 

 السياسية.
 مباحث: من ثالثة جكونث الذراسة  هيكلية البحث: -3

   ، مبحث مفاىيمي.المبحث األكؿ 
  ، الجمػػػاعي فػػػي الجامعػػػة ليػػػات تصػػػنيؼ نظػػػاـ االمػػػف كسػػػائؿ ك المبحػػػث الثػػػاني

 العربية.
  ، تطبيقات لخركقات الجدار األمني لنظاـ األمف الجماعي.المبحث الثالث 

 الكلمات المفحاحية: -4

 ة العربية، ميثاؽ الجامعة العربية، األميف العاـ.ػاعي، الجامعػنظاـ األمف الجم   
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 المبحث األول
 اعيلالمن الجم مفاهيمياإلطار ال

 اواًل : االمن الجماعي  :  لغة 

 األمن/ لغة -1
نػػػةن كأمانػػػةن ، فيػػػك  مػػػف كأمػػػيف ،  أِمنننن   : األمػػػف -2 ننػػػا كأماننػػػا كَأَمَنػػػةن كَأمأ مػػػف َيػػػ َمف ، أمأ

عكس الخكؼ كىػك الطم نينػة ، كىك  لممتعد   –لممتعدِّم كأميف  -كالمفعكؿ م مكف 
:  ،لػػػدل ايخػػػريفبمعنػػػى أكدع شػػػيئان تمنيػػػان  امػػػف:، كالثقػػػة كعػػػدـ الخيانػػػة  اة أدأمػػػفأ
)الذم اطعميـ مف جػكع كامػنيـ مػف 7في سكرة قريش االية  استفياـ كقكلو تعالى 

 .(44، ص 9;>4 ، الرازم)أم ضمف كقكلنا أمَف مستقبمو (، أَمفَ خكؼ
عػة مػف األفػراد يجتمعػكف لسػبب معػيف، مكقػؼ أك ىػـ مجمك جماعػة منن  جماعي: -3

صػكر مجمكعػة األفػراد فػي ق اجتمػاع: جماعي: أم اف كؿ األفػراد يجمعػكف عميػو،
)لػك اجتمعػت اينػس كالجػف  ;;فػي سػكرة االسػراء االيػة كقكلو تعالى مكاف معيف،

ىك اجتماع مجمكعة مف : ةعمى أف ي تكا بمثؿ ىذا القر ف ال ي تكف بمثمو(.الجمعي
األفراد أك الػدكؿ فػي مكػاف أك زمػاف معينػيف بنػاءن عمػى دعػكل كاتفػاؽ مسػبؽ عمػى 

 .( ;:،ص  9:>4اميف، )ات معينةضكء مشترك
 الجماعي االمنمعنى  :ثانيًا

الجماعي نظاـ دكلػي  نظاـ االمفكمما يتقدـ بشكؿ بسيط يمكف لنا اف نقكؿ اف 
يتحكـ بالعالقات الدكلية كيتصؼ بالمشاركة الفعالة لمػدكؿ بشػكؿ ايجػابي مػف اجػؿ دحػر 

الدكليػػػة القائمػػػة عمػػػى السػػػالـ  العػػػدكاف كاسػػػتخداـ القػػػكة اك التمػػػكيع بيػػػا كتعزيػػػز العالقػػػات
كاالمف مف اجؿ صيانة جميع دكؿ العػالـ ألنيػا أرخػص كمفػة كخسػائر مػف أبسػط عػدكاف 

 .(5008/;/56تيشكرم، بحث منشكر عمى مكقع الحكار المتمدف بتاريخ )أك حرب تحصؿ
الجمػاعي بػدكره بصػكرة محترفػة اك مفيػـك األمػف بصػكرة  االمفكلكي يقكـ نظاـ 

 تكفر عنصريف أساسييف:عامة البد مف 
 العنصر الكقائي: يشمؿ االجراءات التي تسبؽ العدكاف كالحيمكلة دكف ذلؾ. -4
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العالجػػي )الردعػػي(: االجػػراءات الالحقػػة لمعػدكاف كتكػػكف سػػببان فػػي ايقافػػو العنصػر  -5
 .كردع مرتكبو

كلكػػي يقػػـك نظػػاـ األمػػف الجمػػاعي بميمتػػو األساسػػية فػػي المحافظػػة عمػػى األمػػف 
، )يجػػب اف يتضػػمف فػػي شػػقو الكقػػائي قكاعػػده مجمكعػػة األمػػكر اىميػػا كالِسػػمـ الػػدكلي الفػػـر

 .(54/45/5009مقاؿ منشكر عمى مكقع الجزيرة االلكتركني بتاريخ 
 عدـ مشركعية الحرب. -
انشػػػاء اجيػػػزة دكليػػػة قػػػادرة فعميػػػان عمػػػى حػػػؿ كتسػػػكية المنازعػػػات الدكليػػػة بصػػػكرة  -

 سممية.
 تحريـ الحرب بصكرة صريحة لتحقيؽ العدالة. -
فعاليػػة الجيػػاز الكقػػائي الػػذم لديػػو صػػالحيات كاسػػعة لتسػػكية المنازعػػات سػػمميان   -

 مف خالؿ المفاكضات كالكساطة كالتكفيؽ كالتحكيـ كالمساعي الحميدة.
أما فيما يتعمػؽ بالجانػب العالجػي اك الردعػي لألمػف الجمػاعي فػاف ىػذا الجانػب 

العدكاف( لكي يمكف ألعضاء يعتمد عمى كجكد شركط تككف كافية ككافمة لتحديد معنى )
المجتمػػػػػع الػػػػػدكلي مػػػػػف تحديػػػػػد المعتػػػػػدم كتكجيػػػػػو الجيػػػػػكد الجماعيػػػػػة لمعالجػػػػػة الخػػػػػػرؽ 

 .(اليذلي، دراسة منشكرة عمى مكقع كمية األمير نايؼ)الكاقع
كىػػػذا يتطمػػػب تنظػػػيـ عػػػالي مػػػف التػػػدابير كاالجػػػراءات العاليػػػة مػػػف اجػػػؿ ايقػػػاؼ 

معتػدم كأخػذ االجػراءات لمسػاعدة المتضػرر العدكاف كاتخاذ العقكبات كاالجػراءات ضػد ال
 كت ىيمو كالعكدة بو الى المجتمع الدكلي.

 مية األمن الجماعييموضوع اقم ثالثًا : 
قمميػػػػػػة الدكليػػػػػػة ظػػػػػػاىرة اممتيػػػػػػا الظػػػػػػركؼ السياسػػػػػػية كطبيعػػػػػػة العالقػػػػػػات اف اال

االجتماعيػػة بعػػد انشػػاء المنظمػػة الدكليػػة كمػػا اف خمػػؽ قكاعػػد اقميميػػة خاصػػة ال يتعػػارض 
مػػػػع القكاعػػػػد القانكنيػػػػة الدكليػػػػة كلػػػػذلؾ فمقػػػػد قػػػػاؿ الفقيػػػػو القػػػػانكني )كمفػػػػيف(:  اف القكاعػػػػد 
المركزيػػة العالميػػػة تكػػكف صػػػالحة دكف اسػػتثناء فػػػي جميػػع القػػػارات كفػػي جميػػػع المنػػػاطؽ 
 كالقكاعد االقميمية تككف خاصة بمناطؽ معينة ضيقة دكف اف تككف ليا صفة عالمية .
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مف الميثاؽ ب ف  85مـ المتحدة قد نص في المادة ميثاؽ األ كعمى الرغـ مف اف
مػػػا يحػػػكؿ دكف قيػػػاـ تنظيمػػػات اك ككػػػاالت اقميميػػػة تعػػػالج مػػػف  ىػػػذا الميثػػػاؽ   لػػػيس فػػػي 

 األمكر المتعمقة بحفظ السالـ كاألمف الدكلي . 
 تمثؿ في النقاط التالية:حكؿ ىذا المفيـك جداؿ ال فقد اثيركعمى الرغـ مف ذلؾ 

الفقيػػػػاء اف الػػػػدكؿ تعتقػػػػد اف دفاعيػػػػا فػػػػي مثيالتيػػػػا الػػػػدكؿ  األمػػػػف: يػػػػرل بعػػػػض مػػػػف -4
االقميمية يككف أكثر فاعمية مع الدفاع الدكلي، اف سرعة رد الفعػؿ كالتحشػد كتجييػز 

 :50، ص5005الخاليمػػة، )القػكات كلقكاعػد يكػكف أسػرع بكثيػر مػف التحضػيرات الدكليػة
 .(كما بعدىا

اف اجراءات التسػكية السػممية فػي المجػاؿ التسكية السممية: كيعتقد الخبراء كالباحثكف  -5
االقميمي يمكف أف تنظـ بشكؿ أفضؿ مما عميو في الشكؿ العػالمي فالػدكؿ االقميميػة 
مصالحيا الجغرافية كعالقتيا أكثر ترابطان كتماسكان مما يجعؿ خيارات التسػكية اسػرع 

 .(;54ص ، ;;>4الحديثي، )كأكسع
كالمجػػاف كالمجػػالس عمػػى أسػػاس االنتخػػاب التمثيػػؿ: قػػد يكػػكف التمثيػػؿ فػػي المنظمػػات  -6

كالتكزيػػػػع الجغرافػػػػي كىػػػػذا يجعػػػػؿ عمميػػػػة اختبػػػػار المرشػػػػحيف ت خػػػػذ بجانػػػػب االنحيػػػػاز 
 لمرشحي المجمكعة االقميمية كىذا ما حصؿ في لجاف عصبة األمـ.

التعاكف: تككف عممية التعػاكف الػدكلي أكثػر فاعميػة فػي الجانػب االقميمػي كخصكصػان  -7
ط كالتاريخ كالديف كالجكار الجغرافي كيقمػؿ الكثيػر مػف المشػاكؿ في حالة كجكد الركاب

 .(كما بعدىا 578، ص5005سمماف، )مثؿ مجمس التعاكف الخميجي
لػدل الػدكؿ الصػغرل كالضػعيفة مػف التجمػع  تكازف القكل: قػد تػدفع عكامػؿ الضػعؼ  -8

في كحدات جغرافية معينػة تشػكؿ قػكة اقتصػادية أك عسػكرية معينػة تقػؼ بكجػو عػدك 
 يفمع

 المشترك ومعاهدة الدفاع العربي العربية  الجامعةرابعًا :  
اف رغبػػػة الػػػدكؿ الكبػػػرل فػػػي ت سػػػيس تكػػػتالت خػػػارج النظػػػاـ األمنػػػي الجمػػػػاعي 

(  قد أشعؿ اجكاء التػكتر كارتفػاع 4>>4- 78>4ي مرحمة الحرب الباردة) كخصكصان ف
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اقميميػة تجمػػع  حػدة سػباؽ التسػػمع قػد عمػؽ شػػعكر الػدكؿ الضػػعيفة نحػك تشػكيؿ منظمػػات
ت بريطانيا رغبتيا الى رئيس \،كلذلؾ ابد بيا قكاىا المتناثرة كتكحيدىا لصنع عكامؿ القكة

كزراء العػػراؽ كمصػػر الػػى تشػػكيؿ كحػػدة اقميميػػة تعػػكض عػػف المشػػاريع القكميػػة الكبػػرل ) 
 78>4عػػػة العربيػػػة فػػػي اذار كريا الكبػػػرل ( كلػػػذلؾ تشػػػكمت الجاماليػػػالؿ الخصػػػيب /كسػػػ

، كبسػػػبب عػػػدـ نضػػػكج االفكػػػار السياسػػػية كغيػػػاب منظمػػػة االمػػػـ المتحػػػدةعشػػػية تاسػػػيس 
الرؤية الحقيقة لتشكيؿ نظاـ امني ف ف الجامعة قد شيدت في ميثاقيا كجكد ثغػرات كبيػرة 

 .اضعفت مف عممية االعتراؼ بيا 
 معاهدة الدفاع العربي المشترك  -1

مة لجامعة الدكؿ بيف الدكؿ العربية المنظ معاىدة الدفاع العربي المشترؾعقدت 
/ 8/;4ككقعػت فػي كلقػد جػاءت لسػد الػنقص الػذم اثيػر حػكؿ عمميػة االعتػراؼ  العربية 
فػػػػي القػػػػاىرة بعػػػػد انتيػػػػاء الحػػػػرب العالميػػػػة الثانيػػػػة كبعػػػػد حػػػػرب تحريػػػػر فمسػػػػطيف  80>4
 كقد أنش ت المعاىدة منظمتيف رئيسيتيف ىما جناحي الجامعة العربية كىما: .;7>4

 المجمس االقتصادم. -   ،  مجمس الدفاع المشترؾ -
ىػػي )مصػػر، عمػػى مػػدار ثػػالث عقػػكد بعػػد اقػػرار ىػػذه المعاىػػدة  كالػػدكؿ المكقعػػة 

العػػػراؽ، السػػػعكدية، األردف، سػػػكريا، لبنػػػاف، كالجزائػػػر، تػػػكنس، المغػػػرب، ليبيػػػا، الككيػػػت، 
 اليمف، عماف، فمسطيف، مكريتانيا، البحريف، االمارات العربية المتحػدة، جيبػكتي، قطػر(.

 ة العربية في الحاالت الميمةػلى مجمس الجامعإف المجمساف يرفعاف  تقاريرىما ىذا
 األجهزة العسكرية لنظام األمن الجماعي العربي - 2

ظيرت مف خالؿ معاىدة الػدفاع العربػي المشػترؾ مػف اف نظػاـ األمػف الجمػاعي العربػي 
 -ية كىي:يرتكز عمى أربع قكاعد رئيسية تشكؿ عمى عاتقيا تكلي الميمات الدفاع

 مجمس كزراء الدفاع المشترؾ. -
 المجنة العسكرية الدائمة. -
 الييئة العسكرية االستشارية. -
 أمانة الشؤكف العسكرية. -
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 كسنحاكؿ بإيجاز تناكؿ ىذه المراكز الميمة:
 مجمس وزراء الدفاع المشترك:  -

( 9بػػي المشػػترؾ بمكجػػب المػػادة )انشػػ  ىػػذا المجمػػس بمكجػػب اتفاقيػػة الػػدفاع العر 
فة الػػى المجمػػس االقتصػػادم كيتكػػكف ىػػذا المجمػػس مػػف كزراء الخارجيػػة كالػػدفاع ضػػاباي

، كيخػػتص ىػػذا المجمػػس بتنفيػػذ (544، ص;:>4شػػياب، )كاألمػػف الػػكطني لمػػدكؿ المتعاقػػدة
 ( مف المعاىدة.8، 7، 6، 5أحكاـ المكاد )

 المجنة العسكرية: -
   : ( مػف 8فػي المػادة ) تختص المجنة العسكرية الدائمة المنصكص عمييػاالبند االكؿ

 :(زامكنو، بحث منشكر عمى مكقع جامعة طرابمس، ليبيا)المعاىدة باألمكر التالية
إعداد الخطط العسكرية لمكاجية جميع األخطار المتكقعة أك أم اعتػداء مسػمع يمكػف  -

أف يقع عمى أم دكلة أك اكثر مف الدكؿ المتعاقدة اك عمى قكاتيا كتستند فػي اعػداد ىػذه 
 ى األسس التي يقرىا مجمس الدفاع المشترؾ.الخطة عم

تقػػديـ المقترحػػات لتنظػػيـ قػػكات الػػدكؿ المتعاقػػدة كتعيػػيف الحػػد األدنػػى لقػػكات كػػؿ منيػػا  -
 حسب مقتضيات الحرب كتساعد إمكانيات كؿ دكلة.

تقػػػديـ المقترحػػػات السػػػتثمار كػػػؿ مػػػكارد الػػػدكؿ العربيػػػة المتعاقػػػدة الطبيعيػػػة كالصػػػناعية  -
 ا كتنسيقيا لغرض المجيكد الحربي كالدفاع المشترؾ.كالزراعية كغيرى

تنظيـ تبادؿ البعثات التدريبية كتييئة الخطط لمتماريف كالمناكرات المشتركة بػيف قػكات  -
الدكؿ المتعاقدة كحضكر ىذه التماريف كالمنػاكرات كدراسػة تعالجيػا بقصػد اقتػراح مػا يمػـز 

 ات كالبمكغ بكفايتيا.لتحسيف كسائؿ التعاكف في الميداف بيف ىذه القك 
مكانياتيا الحربية  - إعداد المعمكمات كاالحصائيات الالزمة عف مكارد الدكؿ المتعاقدة كا 

 كقدرة قكاتيا في المجيكد الحربي المشترؾ.
بحث التسييالت كالمساعدات المختمفة التي يمكف اف يطمب الى كػؿ دكلػة مػف الػدكؿ  -

ش الػػػػدكؿ المتعاقػػػػدة األخػػػػرل العاممػػػػة فػػػػي المتعاقػػػػدة اف تقػػػػدميا كمػػػػف الحػػػػرب الػػػػى جيػػػػك 
قػد يتطمػب الجانػب السياسػي تنػاكؿ بعػض المسػائؿ اراضييا تنفيػذان ألحكػاـ ىػذه المعاىدة.
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العسكرية كلذلؾ قد يتطمب مف القيػادات العميػا مناقشػة بعػض المسػائؿ العسػكرية كالسػيما 
ة بمكجػػب اف أكبػػر زعمػػاء الػػدكؿ األعضػػاء ىػػـ مػػف خمفيػػة عسػػكرية كت سسػػت ىػػذه المجنػػ

 .(:، ص4>>4الكيالني، )( كتتككف مف ممثمي رؤساء أركاف الجيكش المتعاقدة8المادة )
يجػػكز لمجنػػة العسػػكرية الدائمػػة تشػػكيؿ لجػػاف فرعيػػة دائمػػة أك مؤقتػػة مػػف :  البنػػد الثػػاني •

بيف أعضائيا تبحث في مكضكع مف المكضكعات الداخمة في نطاؽ اختصاصيا كليا 
فػػي أم مكضػػكع مػػف ىػػذه المكاضػػيع تػػرل ضػػركرة االسػػتعانة اف تسػػتعيف باألخصػػائييف 

 بخبراتيـ أك بآرائيـ.
 الهيئة االستشارية: -

تػػػـ تشػػػكيؿ ىػػػذه المجنػػػة بمكجػػػب البركتككػػػكؿ االضػػػافي الممحػػػؽ بمعاىػػػدة الػػػدفاع 
كيتككف مف رؤساء أركاف جيكش الدكؿ األعضػاء ككاجبيػا  84>4العربي المشترؾ لعاـ 
عسػػكرية الدائمػػة كىػذه الييئػػة كسػػيطة بػػيف المجنػػة العسػػكرية المجنػػة الايشػراؼ عمػػى عمػػؿ 

كمجمػػس الػػدفاع األعمػػى بعػػد اقتػػراح مػػا تتطمبػػو األمػػكر كيشػػرؼ عمػػى ىػػذه الييئػػة األمػػيف 
 العاـ المساعد لمشؤكف العسكرية.

 أمانة الشؤون العسكرية: - 
كجعمػػت  86>4انشػػ ت ىػػذه األمانػػة فػػي كقػػت الحػػؽ ينشػػاء الجامعػػة فػػي عػػاـ 

األمػػػيف العػػػاـ المسػػاعد لمشػػػؤكف العسػػػكرية طبقػػان لمبنػػػد الثالػػػث مػػف الئحػػػة مجمػػػس برئاسػػة 
 .(::عبد الكريـ، دراسة منشكرة عمى مكقع جامعة الشرؽ األكسط، ص)الدفاع المشترؾ

 كتقـك بعدة كاجبات في مجمس االستشارات العسكرية.
 كيؤخذ عمى ت سيس المجمس المآخذ التالية:

اف المجمػس  ( حيػث4ة كنصكص المعاىدة في المػادة )االختالؼ بيف ميثاؽ الجامع -4
 ال ينعقد اال بدعكة.

ال كجكد لمبرر بحضػكر كزراء الخارجيػة فػي مجمػس عسػكرم ألنػو ىيئػة اختصػاص  -5
 يتطمب المعرفة كالحرفية.



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المسحذامة . السنة ال

 

 

 

 

 277 

اخػػػتالؼ قاعػػػدة التصػػػكيت بػػػيف الميثػػػاؽ كالمعاىػػػدة إذ تػػػنص المعاىػػػدة عمػػػى كجػػػكب  -6
( مػف المعاىػدة فػي الفقػرة األخيػرة عمػى 9دة )االجماع في التصكيت بينما تػنص المػا

 .(سرحاف، بحث منشكر عمى مكقع تقارير كاحصاءات االلكتركني)أغمبية الثمثيف
 

 المبحث الثاني
 وسائل وآليات نظام األمن الجماعي في الجامعة العربية

قيػا كمعاىػدة الػدفاع المشػترؾ مجمكعػة لقد أقرت الجامعة العربية مػف خػالؿ ميثا
اف تتصػػػكر اف األعضػػػاء المؤسسػػػكف قػػػد  فكػػػكاجيػػػة العػػػدكاف إف حػػػدث كال يمؿ لمكسػػػائ

عمػى  فكركا انو لربما في يكـ مف األياـ سيككف العدكاف فيما بينيـ كتشػتمؿ تمػؾ الكسػائؿ
 -:الحصر  سبيؿ المثاؿ ال

 كالتكفيؽ كالمفاكضات الكساطةك  التحكيـ  -أ 
 رد العدكاف -ب 

 (التوفيق وقائي( )التحكيم والوساطة و )األسموب ال -أ
ظيػػر ىػػذا االتجػػاه ككسػػيمة لمكاجيػػة حالػػة العػػدكاف فػػي حالػػة حصػػكلو بػػيف الػػدكؿ 

 العربية كلقد ظير اتجاىيف بيف الدكؿ المؤسسة في خصكص ىذا المبدأ.
عمػى التحكػيـ االتجاه األكؿ/ مصػر كالسػعكدية: كتػرل ىػذه الػدكؿ بكجػكب عػرض النػزاع 

تحكػيـ فانػو يحػؽ لمػدكؿ العربيػة األعضػاء كانو في حالة رفض الدكؿ المجكء الػى خيػار ال
 اتخاذ االجراءات المناسبة ىذه.

االتجاه الثاني/ العراؽ كلبناف: كىذا االتجاه يرفض العرض الكجكبي لمنزاع عمى 
التحكػػػيـ كانمػػػا يخيػػػر الطرفػػػاف المتنازعػػػاف برغبتيمػػػا فػػػي العػػػرض اك الػػػرفض كقػػػد رفػػػض 

 العراؽ بشدة ىذا االقتراح كرفض العمؿ بو.
 تع مف ذلؾ اف عممية العرض تخضع لقيديف أساسييف ىما:كي

مكافقػػة طرفػػي الخػػالؼ عمػػى عػػرض النػػزاع عمػػى لجنػػة التحكػػيـ حسػػب مػػا كرد فػػي  -4
 .8المادة/
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الجبػػػكرم، )اف ال يتعمػػػؽ الخػػػالؼ باسػػػتقالؿ الدكلػػػة أك سػػػيادتيا أك سػػػالمتيا االقميميػػػة -5
 .(8:، ص5006

الجامعػػة اف تكػػكف )الكسػػاطة(  مػػف ميثػػاؽ( 8اشػػارت الفقػػرة األخيػػرة مػػف المػػادة )
 كسيمة مف كسائؿ حؿ المنازعات بيف الدكؿ بالطرؽ السممية.

كيتكسػػط المجمػػس خصكصػػان فػػي الخالفػػات التػػي يخشػػى منيػػا كقػػكع حػػرب بػػيف 
دكلػة عضػك كأم دكلػػة أخػرل )طػػرؼ محمػي كطػرؼ خػػارجي( أك بػيف دكلتػػيف عضػك فػػي 

صػة )بالكسػاطة( كالتكسػط ب غمبيػة الجامعة لغرض التكفيؽ بينيما، كتصدر القػرارات الخا
 .(94، ص6:>4العناني، )ايراء

( اسػػتنادان الػػى مػػا رسػػمتو أحكػػاـ معاىػػدة 8كجػػاءت األحكػػاـ الػػكاردة فػػي المػػادة )
حيػػػػث عنػػػػد اتفػػػػاؽ الػػػػدكؿ المتعاقػػػػدة عمػػػػى المجػػػػكء كبقػػػػدر مػػػػا تسػػػػمع بػػػػو  >>;4الىػػػػام 

ينيمػػػا، كلقػػػد الظػػػركؼ الػػػى كسػػػاطة دكلػػػة أك دكؿ صػػػديقة لحسػػػـ النػػػزاع الػػػذم يحصػػػؿ ب
شػػجعت ىػػذه المػػادة الػػدكؿ الصػػديقة عمػػى بػػذؿ الجيػػكد مػػف تمقػػاء نفسػػيا لبػػذؿ اليػػكد لحػػؿ 

كبمكجػػب الكسػػاطة بحػػؽ الدكلػػة الكسػػيطة مػػف حضػػكر المفاكضػػات كتقػػديـ مسػػائؿ النػػزاع 
االقتراحػػات التػػي تقػػرب كجيػػات النظػػر كالحمػػكؿ المناسػػبة كلكػػف بػػدكف عمميػػة االلػػزاـ فػػي 

 عرض االقتراحات.
 ( مجمكعة مف المالحظات:8ظيرت مف خالؿ نص المادة ) كلقد

( لـ يتقيػد بمكضػكعات االسػتقالؿ 8اف عممية حسـ النزاعات الكاردة في المادة ) -
 أك أمف الدكلة كسيادتيا كسالمتيا كانما جاءت بصكرة عامة.

جعػػػؿ جيػػػة تحديػػػد )الخػػػالؼ ممكػػػف اف يػػػؤدم الػػػى حػػػرب( اف ميثػػػاؽ الجامعػػػة  -
ة عميػػػو كلػػػذلؾ يمكػػػف أف يتصػػػكر أف تكػػػكف الجيػػػة التػػػي مسػػػ لة تقديريػػػة مقصػػػكر 

 .(98ص ، 6:>4العناني، )تتكسط التي ليا القدرة عمى تحميؿ خطكرة النزاع
اف عمميػػة التكسػػط تكػػكف كاجبػػان مػػف كاجبػػات مجمػػس الجامعػػة كلػػيس امػػران اختيػػاران  -

 ة.كعمى المجمس القياـ بيا اذا طمب منو أك لـ يطمب القياـ بالتزاماتو القانكني
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اف يحػػؽ لمػػػدكؿ المتنازعػػػة اذا كػػاف طرفػػػاه عربيػػػاف اك كػػاف احػػػد أطرافيػػػا اجنبػػػي  -
يػػرفض مكضػػكع الكسػػاطة كالتكفيػػؽ كىػػذا يقمػػؿ مػػف قيمػػة عمػػؿ المجمػػس فػػي حػػؿ 

 المنازعات.
( قػػد سػػاكت بػػيف حػػالتيف مػػف حػػؿ النزاعػػات بػػيف اذا كػػاف الطرفػػاف 8اف المػػادة ) -

د ما يبرره عمى اعتبػار اف المنظمػة عربييف اك احد اطراؼ النزاع اجنبيان كال يكج
 )الجامعة العربية( كميثاقيا خاص يعطي الخصكصية لألعضاء تفضيالن.

عمػػػى الػػػرغـ مػػػف اف السػػػمطات الممنكحػػػة لممجمػػػس فػػػي تقػػػدير اخطػػػار النزاعػػػات  -
كالعمػػؿ عمػػى حميػػا تحكيمػػان أك تكسػػطان فػػ ف الكاقػػع يظيػػر اف المجمػػس مقيػػد فػػي 

 عمميات انجاز تمؾ الكاجبات.
 )األسموب العالجي( مواجهة العدوان )الرد العسكري( -ب

لقد بينت المادة السادسة مف الميثاؽ عمى إمكانية اتخاذ التػدابير العسػكرية ضػد 
(  إذا كقػع اعتػداء مػف دكلػة عمػى دكلػة مػػف 9الػدكؿ المعتديػة كمػا جػاء فػي نػص المػػادة )

يددة باالعتداء اف تطمب المعتدل عمييا أك الم فالمدكلةأعضاء الجامعة اك خشي كقكعو 
يسػػػػػرم، مقػػػػػاؿ منشػػػػػكر عمػػػػػى مكقػػػػػع صػػػػػحيفة رأم اليػػػػػـك بتػػػػػاريخ )دعػػػػػكة المجمػػػػػس لالنعقػػػػػاد فػػػػػكران 

. كعمػػػى المجمػػػس أف يتخػػػذ التػػػدابير الالزمػػػة لػػػدفع ىػػػذا االعتػػػداء كيصػػػدر (5049/:/44
 القرارات الالزمة بايجماع كال يحسب صكت الدكلة المعتدل عمييا.

يصعب عمى الدكؿ المعتدل عمييػا االتصػاؿ بػالمجمس  كاذا كقع االعتداء بحيث
( عمػػى كجػػو 9جػػاز لممثميػػا فػػي الجامعػػة اف يطمػػب عقػػد قمػػة لمغايػػة المبينػػة فػػي الفقػػرة )

السػرعة كاالسػػتثناء، كاذا تعػػذر عمػػى ممثػػؿ الدكلػػة االتصػػاؿ جػػاز ألم دكلػػة عضػػك طمػػب 
 ذلؾ.

ضػػعؼ فػػي تنفيػػذ اف ىػػذا النظػػاـ كايليػػة يشػػكبيا البػػكىنػػا يؤشػػر بعػػض البػػاحثيف 
 االجراءات لألسباب التالية:

عمييػػا ( رسػػمت ىػػذه الػػدعكة عمػػى سػػبيؿ الحصػػر بالدكلػػة المعتػػدل 9اف المػػادة ) -
أكالن ثػػػـ ممثميػػػا فػػػي الجامعػػػة ثانيػػػان كالػػػدكؿ األعضػػػاء بصػػػكرة ثالثػػػة كىػػػذا يؤشػػػر 
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االلتػػزاـ الشػػديد بمبػػدأ السػػيادة كعػػدـ تػػدخؿ ايخػػريف فػػي قػػرارات الػػدكؿ فػػي أشػػد 
 صعكبة.الظركؼ 

( افترضػػت التصػػكيت عمػػى اتخػػاذ التػػدابير الالزمػػة بشػػرط االجمػػاع 9اف المػادة ) -
عبد الكريـ، دراسة منشكرة عمى مكقع جامعة )كىذا مف الناحية الكاقعية صعب التحقيؽ

 .(;:الشرؽ األكسط، ص
( اف عمميػػػة تقػػػدير الخطػػػر عمػػػالن متػػػداخالن بػػػيف مجمػػػس 9لقػػػد افترضػػػت المػػػادة ) -

المعتدل عمييا كالصػحيع اف الػدكؿ المعتػدل عمييػا ىػي األقػدر الجامعة كالدكلة 
 في تصكير ذلؾ في حالة اذا ما اختمؼ التقدير.

( كبصػػػيغة المضػػػارع يجعػػػؿ عمميػػػة تػػػدخميا كجكبيػػػان 9اف صػػػياغة نػػػص المػػػادة ) -
كليس اختياران بعد اخبارىا كاطالعيا كىذا يفترض منيا عمالن ماديان عمى األرض 

 كمة.يساىـ في احتكاء المش
اف عمميػػة التػػدخؿ العسػػكرم اقتضػػت كجػػكب طمػػب الدكلػػة المعتػػدل عمييػػا كفػػي  -

حالػػػػة عػػػػدـ طمبيػػػػا اك طمػػػػب ممثميػػػػا اك طمػػػػب دكلػػػػة اخػػػػرل ف نػػػػو ال يػػػػتـ تنفيػػػػذ 
 االجراءات الضركرية بش ف العدكاف.

( مػػػف ميثػػاؽ األمػػػـ المتحػػدة قػػد سػػػمحت لمدكلػػة العربيػػػة 84اف مػػدلكالت المػػادة ) -
اجنبية حؽ الدفاع الشرعي كرد العدكاف دكف انتظار ما  المعتدل عمييا مف دكلة

، :504ابػػػػف كثيػػػػر، )يقػػػػرره مجمػػػػس الجامعػػػػة الػػػػذم يػػػػ تي بعػػػػد فتػػػػرة كجيػػػػزة الحقػػػػة
 .(>65ص

كىػػذا فػػاف ىػػذه ايليػػات كالكسػػائؿ الػػثالث تحػػتـ عمميػػة المكاجيػػة كتثبػػت النظػػاـ 
ت مػػف القػػرف األمنػػي كىػػي اف تكػػكف قػػد المسػػت الكاقػػع السياسػػي فػػي منتصػػؼ األربعينيػػا

ال العشػػػريف كطبيعػػػة الصػػػراع السياسػػػي فػػػي العػػػالـ  نػػػذاؾ كطبيعػػػة األسػػػمحة المسػػػتخدمة 
عتقد انيا اليكـ تقؼ بصالبة في مكاجية المتغيرات الكبرل التي يشػيدىا العػالـ كطبيعػة ن

الصراع القاسية كتقدـ الجانب االقتصادم عمى العسكرم فػي المكاجيػة كالتطػكر النػكعي 
 ة كظيكر األجياؿ الجديدة مف أسمحة الذكاء االصطناعي.لطبيعة األسمح
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 الثالثالمبحث 
 صمود نظام األمن الجماعي العربي تطبيقات واقعية في مدى

في ىذا المبحث سنحاكؿ تناكؿ نماذج حيػة مػف الخركقػات التػي شػكمت مظػاىر 
و كاضػػحة لعجػػز النظػػاـ األمنػػي الجمػػاعي العربػػي فػػي مكاجيػػة التحػػديات التػػي تعصػػؼ بػػ

كخصكصان مع تزايد العمؿ عمى خمخمة القكاعد كالركائز التي يقكـ عمييا ىذا النظػاـ مػف 
خػالؿ نشػر التفرقػة كالعجػز كاالخػػتالؼ الحػاد فػي المكاقػؼ كعػػدـ االتفػاؽ كلػك مػرة كاحػػدة 

تطمػػػب ايجمػػػاع عمػػػى مكضػػػكع  ي عمػػػى اتخػػػاذ مكقػػػؼ رسػػػمي مكحػػػد كعمميػػػة التصػػػكيت
 الكامؿ.

نظػػػاـ االمػػػف تػػػي شػػػكمت عالمػػػات عمػػػى ضػػػعؼ كمػػػف خػػػالؿ بحػػػث المكاضػػػع ال
الى غزك عصابات داعش  كصكال ;7>4دان مف حرب فمسطيف عاـ الجماعي العربي ابت

سػػػكؼ نتنػػاكؿ خػػػرقيف لجػػػدار نظػػػاـ ،كاختصػػاران لممكضػػػكع  5047االرىابيػػة لمعػػػراؽ عػػػاـ 
اصػفات تػـ اختيارىػا بمكضػكعية كىمػا: الغػزك العراقػي لمككيػت األمف الجماعي حسب مك 

 .5044كالثاني حرب الناتك عمى ليبيا عاـ  0>>4
  1991 غزو الكويتاواًل :  

يقػع فػي الجػزء ايسػيكم اف العػراؽ بسػبب كنمػكذج دراسػي   تـ اختيػار ىػذا المكضػكع     
مػػف الػػكطف العربػػي كألنػػو كقػػع مػػف دكلػػة عربيػػة مجػػاكرة تتسػػـ سياسػػتيا بالطػػابع القػػكمي 

تيػػػا كىػػػك االعػػػالف القػػػكمي عػػػاـ ة اخرجكتػػػدعي الكحػػػدة العربيػػػة مػػػف خػػػالؿ أشػػػير كثيقػػػ
 ، كالف الخرؽ كقع مف دكلة عضك في النظاـ االمني .0;>4

اجتاحت القػكات العراقيػة الحػدكد الككيتيػة كعنػد ظيػر  0>>4/;/5في فجر يـك 
قامػة حككمػة مكاليػة ليػا كسػط ذىػكؿ عػالمي  ذلؾ اليكـ استكممت احػتالؿ دكلػة الككيػت كا 

ية كاردنيػػة سػػبقت ذلػػؾ اليػػـك كمحادثػػات ثنائيػػة بػػيف كعربػػي ميػػكؿ، كبعػػد كسػػاطات مصػػر 
العراؽ كالككيت في جدة برعاية كلػي العيػد السػعكدم األميػر عبػد اه كيظيػر مػف خػالؿ 

األمػػػػػر مػػػػػف فتػػػػػرة طكيمػػػػػة عمػػػػػى ضػػػػػكء  أحػػػػػداث التػػػػػاريخ اف العػػػػػراؽ كػػػػػاف يخطػػػػػط ليػػػػػذا
ديػػكف ستحضػػارات العسػػكرية عمػػى منطقػػة الحػػدكد، كالظػػاىر اف المشػػكمة كانػػت حػػكؿ اال



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المسحذامة . السنة ال

 

 

 

 

 277 

ترتبػػت بذمػػة العػػراؽ لصػػالع الككيػػت مػػف جػػراء دعػػـ الككيػػت لمعػػراؽ فػػي حربػػو مػػع ايػػراف 
كخػػػالؿ فتػػػرة مػػػا بػػػيف نيايػػػة الحػػػرب كبدايػػػة الغػػػزك فػػػي  ;;>4كلغايػػػة  0;>4لمفتػػػرة مػػػف 

ترسػيـ الحػدكد بػيف الػدكلتيف الػذم تحت عنػكاف شيدت العالقات تكتران كبيران  0>>4/;/5
حسب األكضػاع السياسػية كمػا ييمنػا دكر الجامعػة فػي ىػذا يممع تارة كيخفت تارة أخرل 

النػػػزاع فػػػي الفتػػػرة التػػػي سػػػبقت األحػػػداث كمػػػا بعػػػدىا لنسػػػتدؿ عمػػػى حقيقػػػة الكاقػػػع األمنػػػي 
 لمعاىدة الدفاع المشترؾ.

اف الجامعة العربية استشعرت كجكد مخاطر سياسية ال عسكرية مف جراء الخطاب  -4
كتكريمػػػػو مػػػػف الحككمػػػػة العراقيػػػػة بػػػػ رفع االعالمػػػػي لػػػػـ تبػػػػدده زيػػػػارة اميػػػػر الككيػػػػت 

 األكسمة.
بدعكة مف العػراؽ كغابػت عنيػا  0>>4/ 8/;5قمتيا في بغداد في عقدت الجامعة  -5

لبناف كسكريا المتاف تختمفاف مع العراؽ مف الناحية االيديكلكجية كاف مكضكع القمة 
، 5>>4ىيكػػػؿ، )بحػػػث مسػػػائؿ األمػػػف القػػػكمي العربػػػي كالتػػػدابير التػػػي يجػػػب اتخاذىػػػا

 .(478ص
كلقػػػد أكػػػدت القمػػػة العربيػػػة عمػػػى مراجعػػػة كتفعيػػػؿ معاىػػػدة الػػػدفاع العربػػػي أك تفعيػػػؿ 

لكف لـ يحدد مف ىك كمبادئو،  0;>4يعالف القكمي لعاـ مشركع العراؽ المسمى ا
لبنػػاف مػػف قبػػؿ  العػػدك كاجػػزاء كبيػػرة مػػف الػػكطف العربػػي محتمػػة فػػي فمسػػطيف كجنػػكب

بعػػػد حداثػػػة  كليبيػػػا التيديػػػدات األمريكيػػػة لمعػػػراؽ  كأداف المػػػؤتمرالكيػػػاف االسػػػرائيمي، 
 لككربي كفرض الحصار االقتصادم عمييا.

 أظير المؤتمر كجكد انقساـ عربي في رؤية العراؽ تجاه القضايا العربية.  -6
ال كجكد لنشاط لدل الجامعة العربية بخصكص تيديػدات نحػك الككيػت أك أم دكلػة  -7

 عربية أخرل.
( 9كساطة التي أقرتيا الجامعة العربية في مادتيػا رقػـ )مف خالؿ استخداـ كسيمة ال -8

كالتػػي تػػنص:  تمػػـز الػػدكؿ األعضػػاء بتسػػكية النزاعػػات فيمػػا بينيػػا بػػالطرؽ السػػممية 
 كالعمؿ عمى حميا في نطاؽ الجامعة .



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المسحذامة . السنة ال

 

 

 

 

 272 

أم  0>>4/:/57كليػػذا زار الػػرئيس المصػػرم )حسػػني مبػػارؾ( العػػراؽ فػػي يػػـك 
يبػان ككعػد الػرئيس العراقػي الػرئيس المصػرم بضػبط العػدكاف عمػى الككيػت ب سػبكع تقر قبؿ 

شػػػكرم، مقػػػاؿ منشػػػكر عمػػػى مكقػػػع جريػػػدة القػػػبس )الػػػنفس كعػػػدـ المجػػػكء الػػػى أم عمػػػؿ عسػػػكرم
 .(58/5/5050الككيتية بتاريخ 

كقػػد قػػاـ ممػػؾ األردف الممػػؾ حسػػيف بكسػػاطة بػػيف العػػراؽ كالككيػػت قبػػؿ الغػػزك بيػػكميف أم 
 لكف لـ يحصؿ عمى نتيجة. 0>>4/:/60في 

كمف خالؿ المعطيات السياسية كالكثػائؽ المنشػكرة اف عمميػة الغػزك كانػت مػدبرة 
كلقػػػػد أحػػػػدثت ىػػػػذه العمميػػػػة انقالبػػػػان فػػػػي  لكثافػػػػة الجيػػػػكش التػػػػي اجتاحػػػػت دكلػػػػة الككيػػػػت.

كأثرت في ظيكر نظػاـ دكلػي جديػد بعػد مصػاحبة سػقكط نظػاـ العالقات الدكلية العالمية 
الطعمػة، بحػث منشػكر عمػى مكقػع شػبكة الينػا )اد السػكفيتي كظيػكر عػالـ القطبيػة المنفػردةاالتح

 .(لممعمكمات
 عة العربية بعد نجاح الغزو:ماأعمال الج

يػػػـك الغػػػزك عقػػػد مػػػؤتمر لمقمػػػة العربيػػػة عمػػػى  0>>4/;/5طمبػػػت سػػػكريا فػػػي يػػػـك  -4
( كىػػك 9مسػػتكل الرؤسػػاء يسػػبقو اجتمػػاع لػػكزراء الخارجيػػة العػػرب بمكجػػب المػػادة )

 مخالؼ لنص المادة الذم اشترط الدكؿ اك ممثميا.
بػػػي كدعػػػا كزراء الخارجيػػػة العربيػػػة الػػػى يكافػػػؽ األمػػػيف العػػػاـ لمجامعػػػة الشػػػاذلي القم -5

 الرابعة كالعشركف . اجتماع فكرم في فندؽ سمير اميس في القاىرة استنادان لممادة
طيف )فػػػػاركؽ عقػػػػد االجتمػػػػاع فػػػػي السػػػػاعة العاشػػػػرة برئاسػػػػة كزيػػػػر خارجيػػػػة فمسػػػػ  -6

 قدكمي(.
 لـ يكف ممثؿ العراؽ في المؤتمر مخكالن باالجابة أك اتخاذ قرار معيف. -7
كصػػؿ كفػػد عراقػػي رفيػػع الػػى قاعػػة المػػؤتمر كلكنػػو لػػـ يػػ ِت بجديػػد كحمػػؿ رسػػائؿ  -8

الشػحات، مقػاؿ منشػكر )الحككمة العراقية بحؽ العراؽ في الككيت باعتبارىػا جػزء منػو
 .(5049/;/>في مكقع اليـك السابع بتاريخ 
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ثػػػار خػػػػالؼ حػػػاد بػػػػيف كزراء الخارجيػػػػة العػػػرب كظيػػػػر االنقسػػػػاـ فػػػي حػػػػؿ سػػػػممي  -9
لممكضكع كدعػكة العػراؽ لالنسػحاب اسػتنادان لممعاىػدات كلميثػاؽ الجامعػة العربيػة، 
ككػػػػاف رأم ثػػػػاني يحبػػػػذ االسػػػػتغاثة بػػػػالمجتمع الػػػػدكلي كخصكصػػػػان امريكػػػػا لضػػػػرب 

. كىػذا المكقػؼ خػالؼ (58/6/5006سقير، مقػاؿ منشػكر عمػى مكقػع الجزيػرة فػي )العراؽ
 .9، 8ميثاؽ الجامعة العربية لتسكية المنازعات كفؽ المادة 

فػػػػي  8069صػػػػدر قػػػػرار مجمػػػػس الجامعػػػػة العربيػػػػة الػػػػرقـ  0>>4/;/6فػػػػي يػػػػـك  -:
فػػػي الػػػدكرة غيػػػر االعتياديػػػة كالػػػذم يػػػديف العػػػدكاف، كيػػػرفض ايثػػػار  0>>4/;/5

نسػحاب الفػكرم غيػر المشػػركط المترتبػة عمػى احػتالؿ الككيػت كيطالػػب العػراؽ باال
كيرفع األمر الرؤسػاء العػرب  0>>4/;/5الى المكاقع التي انطمقت منيا قبؿ يـك 

لمنظر في عقػد جمسػة كاجتمػاع طػارئ لمناقشػة العػدكاف كبحػث سػبؿ التكصػؿ الػى 
حؿ عادؿ ليذه األزمة، كيرفض أم تدخؿ أجنبي في الشؤكف العربية. نص القرار 

 ة.منشكر عمى مكقع الجامع
( مػػف الميثػػاؽ كالتػػي تشػػترط 9رفػػض العػػراؽ صػػيغة القػػرار الصػػادر كفػػؽ المػػادة ) -;

التصػػػػػكيت يفتقػػػػػد الػػػػػى ايجمػػػػػاع ، السػػػػػيما كاف ايجمػػػػػاع فػػػػػي إصػػػػػدار القػػػػػرارات 
العراؽ كتحفظت )فمسطيف كاالردف  عضكان كاعترض( 47المطمكب حيث صكت )

،  بال سنة العزاكم،)تماعكمكريتانيا( كامتناع )اليمف كالسكداف( كغابت ليبيا عف االج
 . كبيذا يفقد القرار قيمتو القانكنية لسبب نصاب التصكيت.(:;ص

كبنػػػػػػاءن عمػػػػػػى مػػػػػػا تقػػػػػػدـ انعقػػػػػػدت القمػػػػػػة العربيػػػػػػة االسػػػػػػتثنائية فػػػػػػي القػػػػػػاىرة يػػػػػػكـ  ->
المكقع االلكتركنػي )نتج عنوما حكؿ مكضكع الغزك العراقي لمككيت ك  0>>4/;/40

 .(لمجامعة العربية
الجامعة العربية كمعاىدة الدفاع المشترؾ كانطالقان مف ميثاؽ  انطالقان مف ميثاؽ -40

( مػػػف ميثػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدة تقػػػرر 84، 58، 5;األمػػػـ المتحػػػدة كاسػػػتنادان لممػػػكاد )
 ايتي:
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ة المػػػؤتمر االسػػػالمي كبيػػػاف قمػػػ 0>>4/;/6ت كيػػػد قػػػرار مجمػػػس كزراء الخارجيػػػة  -أ 
 في القاىرة. 0>>4/.;/ 7الصادر يـك  

( 995كت كيػد القػرار ) 0>>4/;/5( فػي 990قػرار مجمػس األمػف )ت كيد االلتزاـ ب -ب 
 تعبيران عف الشرعية الدكلية. 0>>4/;/>في 

إدانػػػة العػػػدكاف العراقػػػي عمػػػى دكلػػػة الككيػػػت كعػػػدـ االعتػػػراؼ بقػػػرار العػػػراؽ )ضػػػـ  -ج 
 الككيت( كال ب م نتائج ترتبت عميو.

عبػد )0>>4/;/5مطالبة العراؽ بسحب قكاتو الػى األمػاكف التػي انطمػؽ منيػا قبػؿ  -د 
 .(الحكيـ، مقاؿ منشكر عمى مكقع صحيفة االندبندنت

ت كيػػػد سػػػيادة الككيػػػت كاسػػػتقالليا كسػػػالمتيا االقميميػػػة باعتبارىػػػا دكلػػػة عضػػػك فػػػي  -ق 
بػػال سػػنة ،  الميػػرم،)الجامعػػة العربيػػة كاالمػػـ المتحػػدة كالتمسػػؾ بعػػكدة الحكػػـ الشػػرعي

 .(85ص
د العػػراؽ قكاتػػو عمػػى حػػدكد شػػجب التيديػػدات لػػدكؿ الخمػػيج العربيػػة كاسػػتنكار حشػػ -ك 

الخمػيج فػي الػدفاع الشػرعي كفػؽ أحكػاـ المممكة العربية السعكدية كت كيد حؽ دكؿ 
( مػػف ميثػػاؽ األمػػـ 84( مػػف معاىػػدة الػػدفاع العربػػي المشػػترؾ كالمػػادة )5المػػادة )

المتحدة )الدفاع الشرعي( عمى أف تكقؼ ىذه االجراءات في حاؿ انسحاب العراؽ 
 مف الككيت.

ابة لطمػػػػب المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية كدكؿ الخمػػػػيج بنقػػػػؿ قػػػػكات عربيػػػػة االسػػػػتج -ز 
 لمساندة قكاتيا.

ابػك ديػة، منشػكر عمػى )تكميؼ األميف العػاـ لمجامعػة العربيػة بمتابعػة تنفيػذ ىػذا القػرار -ح 
 .(مكقع عمكف االلكتركني

 مصر ، سكريا، المغػرب ، الككيػت ، قطػر  كلقد صكت عمى ىذا القرار الدكؿ التالية : 
كامتنعػت كػؿ مػف األردف، كالجزائػر كالػيمف، ، عماف ، جيبػكتي ، الصػكماؿ ، االمػارات  

كتحفظت السكداف كفمسطيف كمكريتانيا كعارضت العراؽ كليبيا فيما لـ تشارؾ تكنس في 
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المؤتمر كمف خالؿ ىذا العرض يتبيف اف قػرار القمػة العربيػة يفتقػد ل طػار القػانكني فػي 
 ذم يشترطو كبذلؾ يفقد قيمتو االعتبارية.تحقيؽ نصاب ايجماع ال

 اآلثار المترتبة عمى القرار:
 أظيرت القمة مدل االنقساـ العربي كتكحيد قراره األمني كاالقتصادم. -4
اف األطػػػر القانكنيػػػة محػػػض كػػػذب كمصػػػالع سياسػػػية تجيرىػػػا األنظمػػػة لمصػػػالحيا  -5

 الخاصة.
، ( الميمػو 990،994) اف قرارات القمة ت خرت لحيف صدكر قرارات االمـ المتحدة -6

 بيذا الخصكص 
عػػدـ اقتنػػاع الػػدكؿ العربيػػة بمبػػادئ الجامعػػة العربيػػة كالعمػػؿ العربػػي كحتػػى مفاعيػػؿ  -7

األمػػف الجمػػاعي ف غمبيػػا تسػػتند عمػػى تحالفػػات عسػػكرية اجنبيػػة أك تسػػتند عمػػى دكؿ 
 كبرل لحمايتيا.

يظيػػر اف بػػكادر حػػؿ عربػػي  0>>4/>/40القمػػة العربيػػة فػػي مػػف خػػالؿ محاضػػر  -8
مكجكدة كخاصة لدل األطراؼ المعترضة كلكف ايرادات الدكلية الكبرل كانت اكبر 

 .(4>، صبال سنةصالع، )مف اتجاىات األطراؼ المعترضة
كاالسػػػػػتعداد لمتحػػػػػكؿ  اف العكامػػػػػؿ السياسػػػػػية كاالقتصػػػػػادية لمصػػػػػالع الػػػػػدكؿ الكبػػػػػرل -9

كبػكادر تفتيػت  القادـ كعمميػة بنػاء أساسػات النظػاـ الػدكلي الجديػد  السياسي الكبير 
، بػػػػال سػػػػنةصػػػػالع، )قػػػػد كانػػػػت ىػػػػي محركػػػػات القػػػػكل عمػػػػى األرضاالتحػػػػاد السػػػػكفيتي 

 .(:44ص
لقػػػد تػػػآمرت أركػػػاف النظػػػاـ األمنػػػي الجمػػػاعي العربػػػي بعضػػػيا عمػػػى الػػػبعض ايخػػػر  -:

 لتدمير أقكل مفاعيؿ القكة كالردع لدييـ مقابؿ مصالع شخصية محدكدة.
خػػر  -; اج العػػراؽ مػػف معادلػػة القػػكة العربيػػة لقػػد أفػػرزت عمميػػة العػػدكاف عمػػى الككيػػت كا 

كتصدع النظاـ األمني العربي تحركات قادتيا الػدكؿ العربيػة المؤيػدة لتػدمير العػراؽ 
نياء كجكدىا نحك تسكي مف خالؿ مؤتمرات )اكسمك( السرية  ة القضية الفمسطينية كا 

 .(جامعة ذم قار –جميؿ، بحث منشكر عمى مكقع كمية التربية )بعد الحرب مباشرة
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يدعك الػى تفعيػؿ معاىػدة ( مف الميثاؽ كىك الذم 9، 8اف العراؽ قد خالؼ المكاد ) ->
 الدفاع العربي المشترؾ.

ظيػػػر مػػػف خػػػالؿ الكاقػػػع انػػػو ال كجػػػكد لممجمػػػس العسػػػكرم كال الييئػػػة االستشػػػارية  -40
 .(55، صبال سنة فجارم، )العسكرية

 عدـ كجكد قكات لمطكارئ تقكـ فكران بمعالجة األمكر الطارئة. -44
بػ ف الػذم يطمػب عقػد القمػة الدكلػة المتضػررة أك  ;، 9فترض الميثاؽ في المػادة ا -45

عمى الرغـ  ممثميا اك أم دكلة اخرل كنالحظ اف الذم طمب عقد القمة ىك سكريا
 .مف كجكد مندكب الككيت في الجامعة

كال مف مجمػس  0>>4/;/5القرارات الصادرة مف القمة العربية في  لـ ينفذ العراؽ -46
مػف الميثػاؽ التػػي  ;اسػتنادان لػنص الفقػػرة  0>>4/;/6خارجيػة العػرب فػػي كزراء ال

 تشترط احتراـ قرارات الجامعة.
صػدر  ، الف القػرارلمميثػاؽ مخالفػة الميثػاؽ  (9المػادة ) كفػؽاف عمميػة التصػكيت  -47

 ( صكت فقط كامتناع كتحفظ الدكؿ األخرل كبذلؾ غاب االجماع العربي.47بػ)
تباع الكسائؿ السممية كالتحكيـ اك الكساطة الحقيقية أك لـ يجرم معالجة األزمة با -48

االتصاؿ بمجمس األمف كطمػب  التكفيؽ كالمصالحة كانما المجكء بسرعة الى خيار
لمجػكء الػى الكسػائؿ السػممية ( التػي تشػترط ا8كىذا مخالؼ لػنص المػادة ) التدخؿ،

شػػػير اب  أكالن، اك مخػػػالؼ لقػػػرار كزراء الخارجيػػػة العػػػرب الػػػذم صػػػدر فػػػي بدايػػػة
4<<0 . 

( مف الميثاؽ قبؿ المجكء الى مجمس 57لـ تستنفذ الجيكد السممية استنادان لممادة ) -49
، مقاؿ منشكر عمى مكقع عمكف)األمف  .(العثـك

االمريكيػػػة كىػػػذا  القيػػػادة تحػػػت   كضػػػعتفانيػػػا  فػػػي حالػػػة تجميػػػع القػػػكات العربيػػػة  -:4
ف تكػكف السػعكدية التػي تفتػرض ا المشػترؾ  العربػي  معاىدة الدفاعمخالؼ لنص 

 .اك الككيت ىي التي تقكد العمميات العسكرية
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( الػػػى أم خبػػػر اك قػػػرار لتشػػػكيؿ 8069لػػػـ يشػػػير قػػػرار الجامعػػػة العربيػػػة المػػػرقـ ) -;4
( كبمػػا يقتضػػيو الحػػاؿ مػػف مػػكاد الميثػػاؽ 59قػػكات عربيػػة حسػػب متطمبػػات المػػادة )

ـ االمتثػاؿ لقػرار في مثؿ ىذه الحاالت كعدـ المجكء الى االستعانة بالخارج كانما تػ
كىػػػػذا مخػػػػالؼ لميثػػػػاؽ الجامعػػػػة  0>>4/;/5( فػػػػي 990مجمػػػػس االمػػػػف الػػػػدكلي )
( التػػػي تطمػػب بػػذؿ جيػػػكد الكسػػاطة كالتفػػاكض كالتكفيػػػؽ 8العربيػػة حسػػب المػػادة )

 كالمساعي الحميدة قبؿ المجكء ليذا الخيار الصعب.
تي منػػذ الكػػكي –اف ىػػذا الخػػرؽ األمنػػي ىػػك سػػبب عػػدـ حػػؿ مشػػكمة النػػزاع العراقػػي  ->4

 كسبب كقكع الكارثة الثانية كلربما كقكع كارثة ثالثة. 94>4عاـ 
( مػػػف ميثػػػاؽ االمػػػـ 85لػػػـ يبػػػرز معنػػػى الػػػدكر االقميمػػػي الػػػذم افترضػػػتو المػػػادة ) -50

 المتحدة .
فرضػػػت عمػػػى العػػػراؽ قػػػرارات بمكجػػػب الفصػػػؿ السػػػادس كالسػػػابع سػػػاىمت الػػػدكؿ  -54

 العربية في بدكر كبير لمعاقبة الشعب العراقي .
جػرم عػرض المكضػكع عمػى محكمػة عربيػة مختصػة بتسػكية المنازعػات لعػدـ لـ ي -55

 كىذا مايبرر بعض ايشكاالت الدكلية عمى نظاـ االمف الجماعي العربي  كجكدىا
 2111غزو ليبيا من قبل دول حمف الناتو ثانيًا : 

تـ اختيار المكضكع ألف ليبيا تقع في الجزء الغربي مف الكطف العربي فػي الجػزء    
ايفريقػػي كألف العػػدكاف كقػػع مػػف دكؿ اجنبيػػة بمسػػاعدة دكؿ مػػف نفػػس النظػػاـ كبنػػاءن 

 عمى دعكات منيـ.
بػدأ حمػؼ النػاتك اضػافة الػى دكؿ عربيػة بقيػادة فرنسػا كبقػرار  6/5044/>4في 

بتكجيػػو ضػػربات جكيػػة الػػى الجػػيش الميبػػي  5044فػػي  6:>4مػػف مجمػػس األمػػف بػػرقـ 
كقػػد تضػػمنت اجػػراءات مجمػػس  الربيػػع العربػػي. عمػػى اثػػر حػػرب أىميػػة جػػاءت بعػػد ثػػكرات

بػػػيف الحككمػػػة  بػػػالقكة  األمػػػف عبػػػر قػػػكات حمػػػؼ النػػػاتك العمػػػؿ عمػػػى كقػػػؼ اطػػػالؽ النػػػار
كالمعارضػػة مػػف جانػػب، كفػػرض حظػػر عمػػى جميػػع الػػرحالت الجكيػػة، كانيػػاء اليجمػػات 

 .6:>4عمى المدنييف التي قد تسبب جرائـ ضد االنسػانية، بمكجػب قػرار مجمػس االمػف 
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نػػػت الػػػدكؿ المشػػػاركة )فرنسػػػا، امريكػػػا، بريطانيػػػا، بمجيكػػػا، كنػػػدا، الػػػدنمارؾ، اليكنػػػاف، ككا
ايطاليػػا، ىكلنػػدا، النػػركيج، اسػػبانيا، قطػػر، االمػػارات، السػػكيد، تركيػػا، السػػكداف، المغػػرب، 

تقريػػر  ،عبػػد اه)األردف( ككػػاف اسػػـ العمميػػة )ىارماتػػاف( ككانػػت الػػدكؿ العربيػػة بقيػػادة قطػػر
 .(5050/:/64في يـك  B.B.Cمكقع قناة  صحفي منشكر عمى

 ويالحظ من خالل البحث:
 ( دكلة.;4اف عدد الدكؿ المشاركة في الحرب عمى ليبيا ) -4
 .خمس دكؿ كالدكؿ العربية  دكلة( 46عدد الدكؿ األجنبية ) -5
 اف جميع الدكؿ األجنبية ىي مف حمؼ الناتك كىي أكركبية ما عدا كندا. -6
 الدكؿ المطبعة مع الكياف االسرائيمي.اف الدكؿ العربية جميعان مف  -7
 اف دكؿ عديدة مف حمؼ الناتك لـ تشترؾ في العممية. -8
الصػػراع الحػػالي عمػػى الػػنفط كالثػػركات المعدنيػػة كالمكقػػع االسػػتراتيجي يكضػػع اسػػباب  -9

  .(5050/:/56كشيـ، مقاؿ منشكر عمى مكقع الجزيرة بتاريخ )الغزك
 عاية األمين العام:الخروقات التي وردت عمى ميثاق الجامعة بر 

معػة العربيػة عمػرك اف عممية العػدكاف عمػى ليبيػا تمػت بطمػب مػف األمػيف العػاـ لمجا -4
كزراء الخارجية، حيث طمب االجتماع مف مجمس األمػف فػرض حظػر جػكم  مكسى

، 9، 5، 4شامؿ عمى ليبيا كفتع قنكات مػع المعارضػة كىػذا مخػالؼ لػنص المػادة )
امعة العربية، )عمرك مكسى يدعك الى فرض حظر عمػى المكقع الرسمي لمج) (:5، 59، 56
 .ليبيا(

مؤتمر كزراء الخارجية كالحػاؿ يتطمػب فػي ىػذه الظػركؼ  قدـ مف خالؿ اف الطمب  -5
 (.56اف يتـ الطمب عمى مستكل القمة لمممكؾ كالرؤساء حسب نص المادة )

لػػػػـ يحصػػػػؿ ايجمػػػػاع المطمػػػػكب الػػػػذم تقتضػػػػيو عمميػػػػة التصػػػػكيت المطمكبػػػػة عنػػػػد  -6
 ( مف الميثاؽ.9سكريا كامتناع دكؿ اخرل حسب نص المادة ) كاض الجزائر اعتر 

اف الطمب مف مجمس األمف اتخاذ تػدابير عسػكرية ضػد دكلػة عضػك لػـ يكػف مبػرر  -7
( قػد حػدد عػدـ التػدخؿ فػي الشػؤكف الداخميػة 7قانكني حيث اف الميثػاؽ فػي المػادة )
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عمػػرك مكسػػى/ )ا كاسػػتقالليالمػػدكؿ األعضػػاء اك تغييػػر نظػػاـ الحكػػـ أك العبػػث بسػػيادتي
 .(40/45/5050حمقات مف مذكرات )سنكات الجامعة( المنشكرة في جريدة الشركؽ بتاريخ 

اف الميثاؽ قد رسـ طػرؽ سػممية لحػؿ المنازعػات التػي تحػدث بػيف الػدكؿ كالكسػاطة  -8
كالتفػػاكض كالتكفيػػؽ كالتحكػػيـ كغيرىػػا مػػع العمػػـ اف النػػزاع شػػ ف داخمػػي كلػػيس شػػ ف 

 ( مف الميثاؽ.9ادة )دكلي حسب الم
اف الدكؿ العربيػة المشػاركة )قطػر كاالمػارات كاألردف كالمغػرب كالسػكداف( قػد قامػت  -9

كىػي بػذلؾ ترتكػب جريمػة دكليػة  حينما قصفت اىداؼ مختمفو  بفعؿ مادم لمعدكاف
، 7، 6، 5، 4مخالفة لميثاؽ الجامعة كمعاىدة الدفاع العربي المشػترؾ فػي المػكاد )

8 ،9 ،: ،; ،< ،40 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،4: ،4; ،4< ،50 ،
54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،5: ،5;.) 

األمػػكر  ككػػافلػػـ تػػدعك أم دكلػػة الػػى عقػػد قمػػة عربيػػة طارئػػة عمػػى مسػػتكل القػػادة  -:
الخارجيػة عمػى الػرغـ  اكتفي بمػؤتمر كزارءك كالتمثؿ خطرا عمى الدكؿ العربية عادية 

لسػػكد، مقػػاؿ منشػػكر عمػػى مكقػػع بكابػػة )مػػاعيمػػف الصػػدمة التػػي اصػػابت نظػػاـ األمػػف الج
 .(:504/:/;افريقيا االخبارم بتاريخ 

اف بعض الدكؿ العربية قد ساىمت في نيب ثركات الجماىيرية الميبية مػف الثػركات  -;
 (.9النفطية اك الذىب المخزكف خالفان لممادة )

ة كرياالنسػػاف كقتمػػو كتيجيػػره خػػارج الحػػدكد مػػف جػػراء العمميػػات العسػػحقػػكؽ انتيػػاؾ  ->
 .(>;، ص بال سنة النحمي،)  4( الفقرة 5كىذا خالؼ المادة )

قيػػػػاـ دكلػػػػة قطػػػػر كاالمػػػػارات بتيديػػػػد أمػػػػف دكلػػػػة عضػػػػك باسػػػػتخداـ القػػػػكة كالعنػػػػؼ  -40
الؿ التحػػػريض الػػػذم سػػػبؽ كأمنيػػػا مػػػف خػػػكالتحػػػريض عمييػػػا لمنيػػػؿ مػػػف سػػػالمتيا 

در فػي الحمالت التي شنتيا قناة الجزيرة حسب ما أكردتو مصاالعممية عف طريؽ 
 ( مف الميثاؽ.8( كخالفان لنص المادة )5047مجمة )فكريف بكلسي عاـ 
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لػػػـ تحتػػػـر الػػػدكؿ العربيػػػة الخمػػػس المشػػػاركة قػػػرارات الجامعػػػة كميثاقيػػػا أك معاىػػػدة  -44
حيػػث اتخػذت القػػرار  ( مػف الميثػاؽ;الػدفاع العربػي المشػػترؾ خالفػان لػنص المػػادة )

 .منفردة 
التكاصػؿ كبحػث المشػكمة مػع القيػادة الميبيػة لـ تشكؿ أم لجنة تسكية عربية تقـك ب -45

 ( مف الميثاؽ.57استنادان لنص المادة )
لمجمػػس كزراء الخارجيػػة العػػرب أف يقػػرر تشػػكيؿ قػػكات أمػػف عربيػػة  عنػػد االتفػػاؽ  -46

كيحػػدد فػػي قػػرار التشػػكيؿ مياميػػا كأعػػدادىا كمػػدة تنفيػػذ لمفصػؿ بػػيف اطػػراؼ النػػزاع 
كلكنػو لػـ  (59دث خالفػان لػنص المػادة )الميمة كطريقة االتفػاؽ عمييػا كىػذا لػـ يحػ

 .يقرر
( أف يكػػكف االعتػػداء )األجنبػػي( كالعربػػي :5المػػادة ) حكػػاـ مػػف المفتػػرض طبقػػان ال -47

عدكانان عمى كؿ اعضاء النظاـ األمني كلكف لـ يقـ أم عضك بالدفاع عف النظاـ 
)عبػػد اه، بحػث منشػػكر عمػى مكقػػع المركػػز الميبػي كىػػذا خػالؼ نػػص المػادة اعاله

 .ديمقراطي العربي(ال
كمف خػالؿ المخالفػات المتقدمػة نػرل اف حالػة االعتػداء عمػى أحػد أعضػاء النظػاـ  -48

نمػا ىػك نػكع مػف  األمني لـ يكػف لػو مبػرران كال يمكػف أف يكصػؼ ب نػو نػزاع دكلػي كا 
أنكاع الحركب األىمية التػي تتصػرؼ اتجاىيػا األمػـ المتحػدة بطػرؽ خاصػة يمعػب 

الصميب األحمػر دكران ىامػان ككػذلؾ اينساني  كمنظمة قكاعد القانكف الدكلي  فييا 
ىنالػػػؾ الطػػػرؽ التػػػي يػػػتـ اتباعيػػػا بمكجػػػب الفصػػػؿ السػػػادس كالعقكبػػػات كالحصػػػار 
كغيرىػػا التػػي يمكػػف بمكجبيػػا ت ديػػب الػػدكؿ كاخضػػاعيا لمنظػػاـ الػػدكلي لكػػف العديػػد 
مػػف الػػدكؿ تعػػرؼ اف ىػػذه العمميػػة جػػاءت لمعاقبػػة الػػرئيس الميبػػي كالسػػيطرة عمػػى 

لنفط كالغاز الميبي كىذا ما نػراه اليػـك مػف تػرؾ أطػراؼ الصػراع تتقاتػؿ فيمػا بينيػا ا
 كالشركات الغربية تسرؽ النفط الميبي.

لـ ترتكب ليبيا ام عدكاف عمى ام مف دكؿ نظاـ االمني كلذالؾ يعتبر ىذا العمؿ  -49
 عدكانان عمى ليبيا .
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،اعتػرؼ االمػيف العػاـ  كالف المشػاكؿ التػي كانػت سػببان لمعػدكاف كانػت شػ ف داخمػي -:4
لمجامعة العربية ب ف طمبة الجامعة كاف محدكد بخصػكص )فػرض حضػر جػكم ( 

 .(5004اذار  45  عربية :DW)مكقع  ال تدمير اك اسقاط النظاـ
 ي العربيتقيم نظام االمن الجماع

كنظاميػا األمنػي  يػةالعرب خػالؿ التحػديات التػي مػرت بيػا مؤسسػة الجامعػةلقد ظيػر مػف 
كمعاىػػده الػػدفاع  الػػؾ ثغػػرات كبيػػره فػػي ميثػػاؽ الجامعػػةيف سػػنو مضػػت اف ىنخػػالؿ سػػبع

مب كىػش فػي غيػر صػالعربي المشترؾ الذم انعكس بدكره عمى خمؽ نظاـ امف جماعي 
التػػي كاجيػػا كرافقػػت عمميػػو التاسػػيس كالعمػػؿ ككػػذلؾ  مكاجػػو المشػػاكؿ الخارجيػػة كالداخميػػة

مػػف ميثاقيػػا كمػػا  85فػػي المػػادة  متحػػدةال افقػػدت مفيػػـك االقميميػػو الػػذم كػػاف ترجػػك األمػػـ
كالبعػد الى اف عمميو التاسيس كالبناء كاف يشكبيا الكثير مػف عػدـ النضػج  يجدر االشارة

المتحػػدة باشػػير  الػػكاقعي مػػديات أكسػػع السػػيما اف عمميػػو التاسػػيس سػػبقت ت سػػيس األمػػـ
ميػا البػد مػف داخككثػره المشػاكؿ التػي تكاجػو النظػاـ األمنػي خارجػا ك  قميمو كبعد ىذه الفترة
 كفػؽ التصػكرات التاليػو ةالمتكػرر  كايصالح لتفػادم نفػس األخطػاء اجراء عمميو المراجعة

:- 
 المجال التشريعي -1

الػذم يتطمػب اعػاده صػياغو كتنظػيـ بمػا  المشكمة االساسية تكمف في ميثػاؽ الجامعػةاف 
ربيػػة كضػػماف كليػػة كالعصػػيؿ العالقػػات الديػػـك االمػػف كالسػػمـ الػػدكلي كضػػماف ت يعػػزز مف

الليا كعػػدـ ربػػػط القػػرارات المصػػيرية بػػػالقرارات  كالحفػػػاظ عمػػى اسػػتق حقػػكؽ الػػدكؿ العربيػػة
مػػف قبػػؿ الحكػػاـ الػػذيف ال يسػػتندكف عمػػى صػػيخ شػػرعيو فػػي انتخػػابيـ  السياسػػية المتخػػذة

ككػذلؾ اكمػاؿ  جاع القرارات الى االمة صاحبة المشػركعية االصػيمة.ـ كيجب ار كتنصيبي
التػػي  العسػػكرية كاالقتصػػاديةكايدارات األجيػػزة سػػس لمجمكعػػو التػػي تؤ القػػكانيف  منظكمػػة

ديػو كتقػديـ مصػمحو االمػو يرتكز عمييا برنامج االمف القكمي الجماعي كالعمؿ بصػكره ج
 الؿ مفيػػػـك العػػػدكاف يصػػػكره قانكنيػػػة ال سياسػػػيةمػػػف خػػػ عمػػػى مصػػػمحة االنظمػػػة الحاكمػػػة

 عنى المعندم حسب القكانيف الدكليةكتكصيؼ م
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 لمجال التنفيذي.ا2

االرادة السياسػػػية الحقيقيػػػة لتفعيػػػؿ األجيػػػزة  اف المشػػػكمة األساسػػػية تنبػػػع مػػػف عػػػدـ كجػػػكد
العسػكرية كاألمنيػػة بسػػبب الخشػػية منيػا فػػي عمميػػات انقالبيػػة كىػذا المكضػػكع كاضػػع مػػف 
خػػػالؿ مػػػكاد الميثػػػاؽ كمعاىػػػدة الػػػدفاع العربػػػي المشػػػترؾ و كلػػػذالؾ تطمػػػب كضػػػع األمػػػكر 

القػػػرار العسػػػكرم مػػػف القبضػػػة السياسػػػية كانتخػػػاب قيػػػادات عسػػػكرية  نصػػػابيا فػػػي تحريػػػر
كالمجنة الدائمة كالمجنة االستتشارية كالعمؿ   حقيقية مشيكد ليا بالعمؿ في مجمس الدفاع

بصكرة حقيقة لبناء قػكة عربيػة مكحػدة كمسػتقمة عػف الجيػكش العربيػة كاعػدادىا كتجييزىػا 
سػػػػريع ( كاالعتنػػػػاء بالجانػػػػب الثػػػػاني اك تػػػػدخؿ  مسػػػػمى)قكات ردع اك طػػػػكارئ تحػػػػت أم

 بمشػػػػاريع لمفيػػػػـك االمػػػػف الجمػػػػاعي كىػػػػك التنميػػػػة كاالقتصػػػػاد كربػػػػط دكؿ النظػػػػاـ األمنػػػػي
يػة المسػتدامة بصػكرة كتفعيػؿ حركػة التنم عممية تكتر كاحتكاؾ مشتركة كتكاممية تبعد أم

بيا  اللتزاـلؾ االبتعاد عف سياسة االحالؼ العسكرية الثنائية كالجماعية كامشتركة ، ككذ
لؾ تفعيػػؿ عمميػػات التسػػمع الكبيػػرة جػػدا ،ككػػذ كالمجػػكء الػػى االلتػػزاـ العربػػي عمػػى حسػػاب 

 ف .يجانب الكسائؿ السممية كاناطتيا باختصاصيف قانكنيف كليس سياسي
 .بناء األجهزة 3

مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ،انشػػاء البرلمػػاف  8>انشػػاء محكمػػة العػػدؿ العربيػػة كفػػؽ المػػادة 
كبنػػاء قكاعػػد عسػػكرية بريػػة كجكيػػك كبحريػػة ،انشػػاء جيػػاز معمكمػػات مخصػػص العربػػي ، 

ة فػػي دكؿ النظػػاـ لمنظػػاـ األمنػػي كاجػػراء المنػػاكرات الدكريػػة ،تفعيػػؿ دكر األجيػػزة المكجػػكد
كالتنسػػػػيؽ بينيػػػػا ،كضػػػػع خطػػػػط مسػػػػتقبمية ذات ابعػػػػاد حقيقيػػػػة تتضػػػػمف كػػػػؿ االحتمػػػػاالت 

 المتكقعة .
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 الخاتمة )االستنتاجات(
نظػػػاـ األمنػػػي الجمػػػاعي العربػػػي جػػػاء تقميػػػدان كمحاكػػػاة لنظػػػاـ األمػػػف الجمػػػاعي اف ال -4

 لألمـ المتحدة.
لػػـ يكػػف أم دكر كاضػػع لألجيػػزة الممحقػػة باتفاقيػػة األمػػف الجمػػاعي )الػػدفاع العربػػي  -5

 المشترؾ(.
 لـ يكف المكقؼ العربي مكحدان في اتخاذ أم قرار نحك معالجة أم قضية. -6
 يكمان في قضية عربية عرضت مجمس الجامعة لممناقشة.لـ يتحقؽ ايجماع  -7
 مساىمة بعض كحدات النظاـ األمني في خرؽ كحدة النظاـ نفسو. -8
 لـ يكجد أم قكاعد ثابتة ك ليات يمكف مف تنفيذ عمميات تطبيؽ النظاـ. -9
اعتمػػػاد بعػػػض الػػػدكؿ األعضػػػاء عمػػػى تحالفػػػات خارجيػػػة تػػػؤمف بػػػو كضػػػعيا األمنػػػي  -:

 الدفاع المشترؾ مف الماضي. كجعمت اتفاقية
 غياب الرؤية الحقيقية لمفيـك نظاـ األمف الجماعي عمى مستكل دكؿ الجامعة. -;
 عدـ تحديد اطار معيف لمفيـك األمف القكمي العربي. ->

ال يكجد دكر حقيقي لممجمس العسػكرم كاالستشػارم العسػكرم مػؤثر فػي األحػداث  -40
 التي ألمت بالجامعة العربية.
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 ادرالمص
الكتػاب األبػيض األردنػي لتكضػيع مكقػؼ األردف فػي أزمػة الخمػيج  )بػال تػاريخ(. .سعد .ابك دية .4

 ، منشكر عمى مكقع عمكف االلكتركني.0>>4
قػػػامكس المصػػػطمحات العسػػػكرية ، مديريػػػة التكجيػػػو السياسػػػي  (.9:>4. )محمػػػد فتحػػػي .امػػػيف .5

 .،بغداد
فػػػػي تسػػػػكية المنازعػػػػات، مكتبػػػػة دكر المنظمػػػػات الدكليػػػػة  (5006) .خمػػػػؼ رمضػػػػاف .الجبػػػػكرم .6

 .السنيكرم/ بغداد
المكقػػػػػػؼ الفمسػػػػػػطيني مػػػػػػف االجتيػػػػػػاح العراقػػػػػػي لمككيػػػػػػت فػػػػػػي  )بػػػػػػال تػػػػػػاريخ(. .محمػػػػػػد .جميػػػػػػؿ .7

 جامعة ذم قار. –، بحث منشكر عمى مكقع كمية التربية 4>>4/4/:0-4>>4/;/5
كميػػة  ، جامعػػة بغػػداد،4الكسػػيط فػػي التنظػػيـ الػػدكلي، ط (.;;>4. )خميػػؿ اسػػماعيؿ .الحػػديثي .8

 .القانكف كالسياسية
غزك الككيػت شػاىد عمػى ذركة االنقسػاـ العربػي، مقػاؿ منشػكر  . )بال تاريخ(.أحمد عبد .الحكيـ .9

 عمى مكقع صحيفة االندبندنت.
الجامعػة العربيػة كاالمػف القػكمي العربػي، بحػث منشػكر  (.5005. )أحمػد عبػد الػرحيـ .الخاليمة .:

 .، بغداد4، ط8/5004/>4 في مجمة الندكة العممية العربية بتاريخ
 .مكتبة لبناف مختار الصحاح ، بيركت، (.9;>4.)محمد بف أبي بكر بف عبد القادر .الرازم .;
مساىمة في دراسة نظاـ األمف الجماعي العربػي، بحػث  . )بال تاريخ(.عبد الحكيـ حنك .زامكنو .>

 منشكر عمى مكقع جامعة طرابمس، ليبيا.
الجامعة العربية نحك اتخاذ القرارات باألغمبية، بحث منشكر  . )بال تاريخ(.عالء الديف .سرحاف .40

 عمى مكقع تقارير كاحصاءات االلكتركني.
دكر الجامعػػة فػػي تسػػكية النزاعػػات، بحػػث منشػػكر فػػي مجمػػػة  (.5005. )ظػػافر نػػاظـ .سػػمماف .44

 .بغداد 8/5004/>الندكة العممية العربية في 
يثاقيا كانجازاتيا، بحث منشكر في مجمة جامعة الدكؿ العربية م (.;:>4. )محمد مقيد .شياب .45

 .معيد البحكث كالدراسات العربية في القاىرة
 – ثػػار االجتيػػاح العراقػػي لمككيػػت عمػػى العالقػػات العراقيػػة )بػػال تػػاريخ(.  .صػػالع خمػػؼ .صػػالع .46

 .االمريكية، رسالة ماجستير منشكرة عمى مكقع جامعة الشرؽ األكسط
يػػارة أمػػيف عػػاـ الجامعػػة العربيػػة عمػػرك مكسػػى لمعػػراؽ، ز  . )بػػال تػػاريخ(.عػػدناف جػػكاد .الطعمػػة .47

 بحث منشكر عمى مكقع شبكة الينا لممعمكمات.
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دكر جامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة فػػػي حػػػؿ القضػػػايا العربيػػػة  . )بػػػال تػػػاريخ(.عمػػػاد عمػػػر .عبػػػد الكػػػريـ .48
 .(، دراسة منشكرة عمى مكقع جامعة الشرؽ األكسط5054 -5044)
خ(. تػػداعيات األزمػػة الميبيػػة عمػػى األمػػف القػػكمي الجزائػػرم فػػي عبػػد اه. بػػالؿ جمػػاؿ. )بػػال تػػاري .49

 (، بحث منشكر عمى مكقع المركز الديمقراطي العربي.5054 -5044الفترة )
 القرار لمضر بدراف، مقاؿ منشكر عمى مكقع عمكف. . )بال تاريخ(.حساـ .العثـك .:4
 ->:>4لػػدكؿ العربيػػة )دكر العػػراؽ السياسػػي فػػي جامعػػة ا)بػػال تػػاريخ(.  .كفػػاح كادم .العػػزاكم .;4

( رسالة ماجسػتير مقدمػة لمعيػد القائػد المؤسػس منشػكرة عمػى مكقػع المكسػكعة الجزائريػة 5004
 .لمدراسات السياسية كاالستراتيجية

، 4، المجػػػػكء الػػػػى التحكػػػػيـ الػػػػدكلي، دار الفكػػػػر العربػػػػي، ط (6:>4. )محمػػػػد ابػػػػراىيـ .العنػػػػاني .>4
 القاىرة.

لخمػيج الثانيػة فػي أحكػاـ القػانكف الػدكلي كتػداعيات النظػاـ حػرب ا )بال تاريخ(. .محمد . فجارم .50
 الدكلي الجديد، اطركحة دكتكراه منشكرة عمى مكقع جامعة االخكة في الجزائر.

االسػرائيمية، ط مركػز  –االسػتراتيجيات العسػكرية لمحػركب العربيػة (. 4>>4) .ىيػثـ  .الكيالني .54
 دراسة الكحدة العربية.

التحػػكالت السياسػػية فػػي النظػػاـ الػػدكلي كأثرىػػا  )بػػال تػػاريخ(. .لعزيػػزعبػػد العزيػػز عبػػد ا .الميػػرم .55
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