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 المقدمة

 

تمثل الجامعة العربٌة أداة للتعاون بٌن البالد العربٌة وأمالً للوحدة العربٌة طالما راود      

الكثٌرٌن من أبناء ومفكري الوطن العربً الكبٌر ، وهو ، أمل كلما اقتربت السبل إلى تحقٌقه ، 

العالم اتصاالً بوحدة  تكاتفت الظروف لتبدٌده . وتبقى دائماً المعضلة الصعبة فً أن أشد مناطق

الدٌن واللغة والثقافة والتراث الحضاري واالمتداد الجغرافً والترابط العضوي اقتصادٌا 

وأمنٌاً ، هً أشدها تعثراً فً إٌجاد صٌغة لوحدة شتاتها فً عصر ذابت فٌه الكٌانات الصغٌرة 

ن تتضافر ضده فً تجمعات أكبر ، ، وقد فتر للوطن العربً أن ٌتكالب علٌه الطامعون وأ

قوى االستعمار قدٌماً وحدٌثاً استنزافا لما حباه هللا به من ثروات بترولٌة ، وموقع استراتٌجً 

وموارد بشرٌة وتراث ثقافً . لذلك أنشئت جامعة الدول العربٌة ، بصفة عامة للدفاع عن 

ع العربً مصالح الدول العربٌة األعضاء بها ، من ناحٌة ، وللدفاع عن . مصالح كل المجتم

الجوهر األساسى ألهداف هذه المنظمة العربٌة أو الغرض  ٌة أخرى ، وهذا هومن ناح

 األساسً من بٌن مختلف أغراضها . الذي تتفرع منه بقٌة األهداف واألغراض األخرى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 مشكلة الدراسة 

منتظراً منها أن  إذا كانت جامعة الدول العربٌة هى المؤسسة المرجعٌة ألمتنا العربٌة فقد كان

تقوم بدور فاعل وإٌجابً فً حل المنازعات التً تنشأ بٌن الدول األطراف ، ، وتسهم فً 

إرساء بٌئة مستقرة مثلما هو شأن المنظمات اإلقلٌمٌة األخرى ، وكلها أحدث منها نشأة وال 

أن جامعة  تقوم بٌن أعضائها هذه المشتركات ) اللغة ، والثقافة ، والدٌن ( لكن المؤسف حقاً 

الدول العربٌة أخفقت فً حل كثٌر من المنازعات العربٌة . ولعل السؤال الرئٌس الذي تحاول 

الدراسة الحالٌة اإلجابة عنه هو هل اخفاق جامعة الدول العربٌة فً تسوٌة لمنازعات العربٌة 

 ناجم عن سوء أداء الجامعة أم ألسباب تنظٌمٌة بنٌوٌة أخرى ؟

 أهداف الدراسة

ف الدراسة الحالٌة إلى التعرف على دور جامعة الدول العربٌة فً ادارة وحل المنازعات تهد 

العربٌة وذلك لتوطٌد العالقات العربٌة واستقرار األمن بها ، وهذه األهداف تتمثل فً التالً . 

توضٌح اهم الوسائل التً اتخذتها -2التعرف على طبٌعة المنازعات العربٌة وأشكالها .  -1

 الدول العربٌة فً تسوٌة المنازعات العربٌة بالطرق السلمٌة جامعة

 أهمية الدراسة 

 تبرز أهمٌة الدراسة الحالٌة فً فً التالً : 

توضٌح دور جامعة الدول العربٌة فً حل المنازعات العربٌة وأث فً ا ذلك على  -1

 2استقرار األجواء العربٌة 

ضرورة إعادة النظر فً مٌثاق تركز الدراسة كز الحالٌة على جزئٌة مهمة وهً   -2

جامعة الدول العربٌة لكً ٌتضمن من األحكام ما ٌسمح للجامعة بالقٌام بدورها السلمً 

 فً إدارة وحل المنازعات العربٌة بالطرق السلمٌة
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 ولالالمبحث ا

 نشأة جامعة الدول العربية واهدافها ومبادئها 

ق العرانً فً لكٌالالً ارشٌد ع ام بهالتً قالثورة اب اعقالعربٌة فً الدول امعة اء جانشابرزت فكرة      

ر انذابة مؤشر واعتبر بمثا انٌة ممالثالمٌة العالحرب اة ءانت تحت وطانً فً وقت كالبرطالنفوذ اضد 

 انٌالمابدت الذي الوقت العربٌة فً الشعوب انً امالى ات التفالار واعتبالاخذ فً الا بضرورة انٌالبرط

لدول ولكن بهدف اعلى هذه  ال لٌس خوفستقالالالعربٌة فً ان البلدالب اعلى مط اك عطفانذادة هتلر ابقٌ

د اتحالان ا ا(. كمافرنس – انٌاطٌك )برانذارٌه استعمالالدول امع  اعهافً صر انبهالى جا التهاستحاولة امح

ذن ادٌة اقتصالاتٌجٌة واترسالا اهمٌتهالوسط الالشرق ابمنطقة  اضحاو اماهتمابدى بدوره اك انذالسوفٌتً ا

من  اقنطالالعربٌة القومٌة الحركة اٌد الى تا انٌالعربٌة قد دفع ببرطالمنطقة الدولً على افس التنان النقل 

ن الم دون العالحٌوٌة فً المنطقة افً هذه  الحهاومص اضهاغراحكم ( بغٌة تنفٌذ اجمع واسة ارؤٌة )تتبع سٌ

 ( 1)لولٌدة النطقة اهل اعلى ع ابل تلقٌهلٌة وي مسؤاتتحمل 

 ولالالمطلب ا
 

 لعربيةالدول امعة اة جانش
 

 انٌاطٌت برالذارٌة وباستعم الاء للدول العربٌة من عدالدول اٌدور فً  اعن كثب م انٌالمست برٌط       

لسعً او العربً لهاء العدان تحقق من حدة ادت ارالصهٌونٌة فالقوي للحركة السند احبة ) وعد بلفور( واص

لعربٌة الدول ال بعض ستقالار افكاعلى  ان عن عطفهعالالاطلقت اف انبهالى جالعربٌة الدول الت استحالى ا

ٌدن المستر ا ارجٌتهان وزٌر خان على لسعالالاء ذلك العربٌة وقد جالوحدة اه اتجاي عمل ٌحتوي اب

لم العا التصرٌح . )) لقد خطاء فً ذلك اوقد ج اشدهائرة على انٌة دالثالمٌة العالحرب ام( و1241\راٌا\22)

 المالوحدة . ٌجعل منه عالى تحقٌق نوع من ان . الالرقً وهو ٌطمح اسعة فً طرٌق ات والعربً خطوا

حبه اسم حكومة صاعلق بان الهدف وٌسرنً ا العظمى فً بلوغ هذا انٌاعدة برٌطان تساوٌرجو  اسكامتم

دلة على الا اتتوفر لدٌه الماط ائمٌن بهالقاعدة المس ادهاستعدالخطوة وعن اذه به انٌاطٌلة عن ترحٌب برلجالا

 ( 2)((  العربً لهام العاي الراٌد ات

 

 

 111لقهرة ، ص العربٌة ، ات الدورالبحوث وا، مهد اتهازانجاو اقهالعربٌة ، مٌثالدول امعة ام( ج1921ب مفٌد ،)اشه (1)

 ، 1225رس ، اهرة مالقا،  11لعددالدولٌة شؤن عربٌة ات المتغرار اطالعربٌة فً الدول امعة الحً، تحدٌث جالصالرحمن اعبد  (2)
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وجهه  الاسبة سؤالمنانت ابق وكالسامضمون تصرٌحه  انٌاطٌرجٌة برامٌن كرر وزٌر خاقل من عاوبعد 

نت اك اذا اعم ام ( مستقر1243ط اشبا 24ٌدن فً )المستر الى ا انٌاطٌلبرالعموم اء فً مجلس اعضالاحد ا

لحكومة ان ابقوله ))  انٌاطٌة برٌرجاء )) وزٌر خاٌة وقد جالنهاء حلف عربً فً انشابٌر بهدف ىاك تداهن

سٌة السٌاو افٌة الثقاو ادٌة اقتصالالوحدة العرب لتعزٌز الى كل حركة بٌن العطف انٌة تنظر بعٌن اطٌلبرا

نه لم اعرفه الذي انفسهم العرب انب اتً من جان تاي مشروع ٌجب اولى لتحقٌق الالخطوة ابٌنهم ولكن 

 ( 1)((  اماع اناستحسال انه سٌناوضع ف اذاولكن  اكهذن مشروع الاٌوضع حتى 

رجٌة الخارة ان وزالموضوع غٌر اقترح نوري سعٌد مؤتمر عربً لبحث انً الثاٌدن ابعد تصرٌح 

 ( 2)تٌة الاط النقالذي تقدم به نوري سعٌد فً صورة مذكرة تتضمن اح اقترالانٌة رفضت البرطا

 حدة اردن وفلسطٌن فً دولة والان وشرقً اولبن اتوحٌد سورٌ (1)

 ءت ذلك.اش اذاخرى اي دولة عربٌة او اق وسورٌالعرامعة عربٌة تضم اء جانشا (2)

ٌة ارك وحمالجمات وصالالموالعملة وارجٌة والخاع والدفامعة ٌتولى شؤن ائم للجاء مجلس دانشا (3)

 ت اقلٌالاحقوق 

 نٌة فً فلسطٌن اكثرٌة سكا التً ٌشكلون فٌهاطق المناتٌة للٌهود فً فلسطٌن فً اذ رةادامة اقا (4)

 نً .العثمالعهد اخر اوانو علٌه الذي كاللوضع  ثالامم ان وضعازنة فً لبنالموامنح  (5)

ٌة ضد الرعاجل ان ٌستعمل من ا اقترح خشٌة منهالا انٌة رفضت هذاطٌلبرارجٌة الخارة اولكن وز

ئٌة مع الثنات المبحثالى انوري سعٌد  اء على ذلك لجاوبن انٌاطٌلعربٌة ضد براهٌر الجمارة اثالصهٌونٌة وا

م( ٌعرض علٌه فكرة عقد 1243رس ام19س فً )النحالى مصطفى الة العربٌة وبعث برسالدول ابعض 

ردن الاو ةلى كل من سورٌا اقٌاعر ارسمٌ ارسل وفدالعزٌز والملك عبد الى اثلة الة ممالمؤتمر وبعث برسا

( 3)هرة القائٌة فً الثنات احثالمبات الفعل بدام وباور حول عقد مؤتمر عربً عاللتش
 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 19تونس ص   1211س للنشر ، ار سرالعربٌة دالدول امعة اشم ، جاه رونا)رشٌد ه  (1)

 

لعربٌة ، الوحدة ات اسات مركز درانٌنالثمات العربً وتحدٌاقلٌمً الام النظالعربٌة وامعة الجام( . 1213مطر ،جمٌل ) (2)

 ن ام ، بٌروت ، لبنالنظاو

لمصرٌة الحكومة ان ا، حٌث ٌذكر 11، ص19م ، ص1266هرة القانٌة ، الثالمٌة العالحرب العرب واح ، د ، صالالعقا (3)

لعربً لٌست اد اتحالانحو حركة  اعهاندفان المصري الشٌوخ ام مجلس امام 1243رس ام31فً  ان لهاكدت فً بٌاقد 

 م 1243\3\2رخ انً بتالبرطالعموم اٌدن فً مجلس امرتبطة مترتبة على تصرٌح 
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 سٌةاقلٌمٌة فهً سٌاسٌة ان تكون هٌئة سٌالعربٌة ركزت على الدول امعة ات جانه منذ نشاسبق  اٌتضح مم

ل ستقالام احترالعمل على اوهً  اجلهات من انشالتً اف اهدالاق ونتٌجة المٌثا اخذ بهالتً ادئ المبا نتٌجة

لدول ا الا اتشترك فٌهمعة الالجان قلٌمٌة الاوهً .  التً تربط بٌنهابط الرواء ودعم اعضلدول . الادة اوسٌ

لتً العربٌة الدول امعة اف جاهداهم انً الثالمطلب اول فً اتنالذلك  اقهانص على ذلك مٌث العربٌة كما

و اخل الدافً ء ال سوستقالالادة والسٌاملة فً اك اء بحقوقهاعضالالدول اظ كل دولة من احتفاتتركز حول 

 (1). رج الخافً 

 نيالثالمطلب ا

 ادئهامعة ومبالجاف اهدا

ع الدفاقٌة اتفاق والمٌثا اعٌة نص علٌهاجتمادٌة واقتصاسٌة واف سٌاهدالى تحقٌق العربٌة امعة الجاتهدف 

 ( 2)ف هً اهدالادي وهذه اقتصالامل التعالمشترك وا

 الهتقالسانة اوصٌ اون بٌنهالتعاسٌة تحقٌق السٌا اء وتنسق خططهاعضالالدول ات بٌن لصالا: توثٌق  والا

 اهلستقالانة ارة )وصٌاءت مقترنة بعبامعة جالجات( بٌن دول لصالارة )توثق ان عبا احظ هنلمالا ادتهاوسٌ

 اوتوكٌد ارة عن قصد توحٌدالعبابل هذه  اتوحٌده اتعنً حتم سٌة الالسٌالخطط ان تنسٌق ا ا( كمادتهاوسٌ

 (3) افً تقرٌر شؤونه ادتهابسٌ اضهامعة وحتفالجاء فً اعضالالدول ال كل دولة من ستقالالمنى 

ط ان نشان عن عالالافٌقصد به  الحهالعربٌة ومصاد لبالامة فً شؤن النظر للنص بصفة عاعند  اما

ن العربً كله ونه ٌتعٌن علٌه الم العابل ٌشمل  اء فٌهاعضالالدول ان ٌقف عند حدود اٌنبغً ء الالبنامعة الجا

لحرٌة اقلٌمة فً الالمنظمة الى هذه التً لم تنظم بعد اخرى الالعربٌة ار. اقطالانً اماتعمل على تحقٌق 

 (4)لالحاصة بطبٌعة الخاسٌة السٌالضروف اتسمح به  اهٌة بقدر مالرفال وستقالالاو

ل ستقالالالحرٌة واقلٌمة فً الالنظمة التً لم تنضم بعد هذه اخرى الالعربٌة ار اقطالانً اماعلى تحقٌق 

 ( 5)لحل ابطٌعة  اصة بهالخاسٌة السٌالضروف اتسمح به اهٌة بقد مالرفاو

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بق .السالمصدر انٌة ، الثالمٌة العالحرب العرب واح ، د ، صالالعقا (1)

 169ئق تونس ، ص ا، مجموعة وث مةالعانة امالام( 1211لعربٌة )الدول امعة اج (2)

لطموح ، اقع والوالعربٌة الدول امعة اء ، ندوة جاعضالات بٌن اعالنزارة ادالعربٌة فً امعة الجالسٌد ، دور اسلٌم محمد  (3)

  1211هرة ، القا

هرة ، القانً ، الثالمجلد الدولً ، انون القات فً اساقلٌمٌة ، درالعربٌة كمنظة امعة الجام(، شؤن 1291فت ، )اوحٌد ر (4)

 . 15ص

هرة ، القانً ،الثالمجلد الدولً ، انون القات فً اساقلمٌة ،درالعربٌة كمنظمة امعة الجام( ، شؤون 1291فت ، )اوحٌد ر (5)

 . 15ص
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جل امعة ومن الجالمشتركة فً مجلس العربٌة غٌر الدول اون مع التعاص بالخاق المٌثا اكد ذلك ملحقاوقد 

ق المٌثاءن الجزئٌة فالوحدة ارٌع المش العربٌة ورفضالشعوب ات الطموح ارانصامعة الجاسٌس اذلك عد ت

ر اقطالاللتنسٌق بٌن  ازاة للوحدة بل جهادامعة الجاء ولم ٌجعل من اعضالالدول ادة ام سٌاحترانطلق من ا

لنصوص اصة فً ابصفة خ اضحاوٌبدو . وذلك و الهستقالاو ادتهافضة على سٌالمحار اطالعربٌة فً ا

ع اجمالاعلى لذي ٌحصل ار القرامعة والجات اراقر غلباع فً اجمالالتً تشترط . التصوٌت المتعلقة با

 نه الالذي ٌنص على اسكندرٌة ( الاحد بنود )بروتكول استبعد اق المٌثان اء واعضالالدول اٌلزم جمٌع 

 ( 1)خرى اسة عربٌة اوسٌامعة الجاسة اسة تضر بسٌان تنتهج سٌاي دولة عربٌة ٌجور ال

لذي اون التعا اء فً تحقٌق هذاعضالالدول ان تكون رغبة فعلٌة من انه ٌجب استنتج الهدف ا ال هذمن خال

قتهم ولٌس هدم هذه س فً تنظٌم عالاساون التعا اهذء وجعل اعضالالدول المشتركة بٌن الح المصاٌحقق 

معة الجاق اء بمٌثاعضالالدول ام التزالاكد من سٌد امج توقٌتً لتالٌة عمل و برنات وٌجب وضع لصالا

  لهدف .ا اوتحقٌق هذ

 لعربي .امن الام ولسالاة على ظفالمحا:  انياث

ء اعضالالدول ات على اق وهً تعرضالمٌثادسة من السامسة والخادتٌن المالهدف فً ا النص على هذاورد 

ء ملزمة اعضالالدول اجله فامعة من الجامت الذي قالقرض اضرورة تحقٌق  التً تقتضٌهات اجبالوابعض 

طة فً حل الوسان ٌقوم بامعة الجاومفروض على مجلس  ات بٌنهازعالمنالقوة لفض الى ا اتلجن الا. ب

 ( 2)معة الجالدول اوقوع حروب . بٌن  التً ٌخشى منهات افلخالا

ي امن  انفسه منة علىا الى تجعلهاب اسبالالعربٌة وٌتوفر الدول الحروب بٌن اذن تختص بمنع امعة الجاف

ئم . فً القالحكم ام انظ ان تحترم كل منهاء اعضالالدول اق على المٌثالهدف فرض ا اء وتحقٌق بهذاعتدا

م النظالى تعبٌر ذلك اتقوم بعمل ٌرمً الالدول وتتعهد بان تعد حق من حقوق تلك اخرى والامعة الجادول 

 ( 3)لعربٌة الدول ات بٌن النزعامن وتسوٌة الالعربٌة تضمن فً حفظ امعة الجاق ان مٌثا اكم

ت بٌن ازعالمنالعربٌة لتسوٌة امعة الجام ات على نظاحضك مالان هنابق السالعرض ال وٌتضح من خال

 ( 4)ءاعضالالدول ا

 

هرة ، القار ، اذا 13لعدد اسٌة ،شؤون عربٌة السٌاد ابعالاقلٌمً ، امعة كتنظٌم الجام( 1212ل ، )لدٌن هالاعلً  (1)

  29ص

 31، ص 1211م اع 3ت رقم اسالعربٌة ، درالدول امعة ادٌة عربٌة ، جاقتصا اٌادي مشترك ، قضاقتصانحو عمل  (2)

 33بق ، صالسالمصدر ا (3)

لة مقدمة ، العربٌة ، رسالدول امعة ار جاطانٌة فً اللبناهلٌة الالحرب ام( ، 1211لرشٌدي )احمد محمد حسن ا (4)

   12-11هرة ، صالقامعة اسٌة ، جالسٌالعلوم اد واقتصالاسٌة كلٌة السٌالعلوم اجستٌر فً الماللحصول على درجة 

 



9 
 

لحمٌدة ولم ٌذكر سوى اعً المسالتوفٌق وات واوضالمفات كازعالمنائل كثٌرة لفض اغفل وسانه احٌث 

سعة التادته املعربٌة فً الدول اهمٌة محكمة الى ار اشاق المٌثان ان كاوطة الوسالتحكٌم وا اوسٌلتٌن هم

 عشر

 

  افياوثق اعياجتماو ادياقتصالعربي اون التعا: تحقيق  الثاث

 لعربً ادي اقتصالاون التعا -1

د فٌه دور الم ٌزدالعربً فً عالقومً امن لرئٌسٌة لالائم الدعاهم احد ادي اقتصالالمصور ان انجد 

ء ان لقاشك  لهدف والا اعلة لتحقٌق هذالفالوسٌلة المهم تحدٌد انه من ا الادٌة اقتصالات لتكتالات والتجمعا

عد فً تحلٌل التً تساصر العنالكثٌر من ا ادٌة ٌقدم لناقتصالالوحدة اة وتطور مجلس ارٌخٌة على نشانظرة ت

دي اقتصالالمجلس اعتمده الذي ار القرالى المشترك وٌرجع ذلك العربً ادي اقتصالالعمل اوفهم طبٌعة 

لعربٌة وذلك بحضور ادٌة اقتصالالوحدة اقٌة اتفاص بـالخام( و1259سونٌو ) 3لعربٌة فً امعة ابع للجالتا

 – الٌبٌ –ن البن –مصر  – اسورٌ –لسعودٌة ا –ق العرا –ن السودا -تونس  -ردن الادولة هً  12ممثلً 

 – اسورٌ –م( كل من مصر 1262م )امن ع اراعتباقٌة اتفالاوقد وقع على  –لكوٌت ا –لمغرب الٌمن ا

لنغرب ا اعد اقٌة بعد ذلك ماتفالالدول على ادقت هذه الٌمن وصا –ق العرا –لمغرب ا -ردنالا –لكوٌت ا

لٌة التالدول ام انظماب ا( عضو13دٌة فً بعد )اقتصالالوحدة اقٌة حٌز لتنفٌذ فً مجلس اتفالاومن ثم دخلت 

ل لدول خالام هذه انظافلسطٌن  وتم  -انٌامورت – الٌبٌ –ت ارامالا –لجنوبً الٌمن ام( و1262ن)السودا

ء انشام ب13/1/1264( فً 19ره رقم )ادٌة قراقتصالالوحدة اتخذ مجلس ام( وقد 1295-1294مً )اع

لكوٌت وقد اردن والاق والعراومصر و ار كل من سورٌالقرافقت على المشتركة ووالعربٌة السوق ا

لنسبة الجمركٌة بات التخفٌضافرض  ام( وبد1265ٌنٌر )ول امن  اراعتبالمفعول ادة اقٌة سٌاتفالاصبحت ا

 (1)مل اء كاعفالى ام(1291م )اعٌة لتصل فً عالصنات المنتجالطبٌعٌة ثم ات الثرواعٌة والزرات اللمنتج

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 92لعددا)شؤون عربٌة ( .  اعلٌه اوم الهالعربً ، مادي اقتصالامل التكاون والتعام( مسٌرة 1224هٌم ، )ابراحسن  (1)

 11هرة ، صالقاٌة، لعربالدول امعة ام ، ج1224سبتمبر 
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ء اعفالات من جدول اءاستثنالدول عدة ادرجت ا اذامل الكاء اعفالافعلً لم ٌتم لاق ٌلتطباولكن على مستوى 

 المعقودة مماقٌة اتفالات بوجب امالتزالاشر من المبالتحلل غٌر ا انهارٌة متعددة كل شادا اوضعت قٌود اكم

ٌة المشتركة فً بدالعربٌة السوق اقمة ادٌة فً تحقٌق هدفه باقتصالالوحدة اق مجلس اخفالى ادى ا

 ( 1)تالسبعٌنا

سممته  ام( م1296م )العربٌة عامعة الجابق كونت السالنهج اة من المتوخاف اهدالاوفً ضل عدم تحقٌق 

ئق اربع وثام( ثم عرضت 1291-1299ل )اطو اللجنة عملهارست اتٌجٌة مشتركة وماستراء الجنة  خبر

 (2)دي اقتصالالعمل ال افً مج

دٌة اقتصالانب الجواعتمد ا انمافقط وسً السٌانب الجاعلى  ان لٌس مقتصرالعربٌة كالدول امعة ان دور جا

ل ون من خالالتعا ات هذاثباة والحٌانب العربٌة فً جمٌع جواللحمة اجل تعزٌز افٌة من الثقاعٌة واجتمالاو

ع عن امة للدفانشئت لصفة عالعربٌة الدول امعة ان جافٌة حٌث الثقاعٌة واجتمالادٌة واقتصالادٌن المٌاهذه 

 اخرى وهذاحٌة العربً من نالمجتمع الح كل اع عن مصالدفاحٌة ةامن ن اء بهاعضالالعربٌة الدول الح امص

 لمنظمة . اف اهدسً الاسالالجوهر ا

 لعربية الدول امعة ادئ جامب -2

ق هذه ادئ فٌصدر مٌثان مبعالالعربٌة الدول امعة اء جانشافقت على التً والدول ات الم تصدر حكوم

 اطهامعة نشالجاشر امعة وتبالجالمشتركة فً الدول ا ابه التً تعمل وفقادئ المبالمنظمة وتضمٌن ا

لتً المقدمة الو اجة الدٌالاب اقهالمتحدة مٌثامم الاستهلت به ا ار ماوذلك على غر اسهاساعلى  ادهاقتصاو

 ( 3)لمتحدةامم الاض اغراف واهدالتحقٌق  افً سعٌه ائهاعضالهٌئة وا اتهتدي بهدئ المبا اذكرت فٌه

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13بق ذكره ، صاهٌم ، مصدر سابراحسن  (1)

هرة، ص القالعرببٌة ات اسالدرالبحوث والعربً ، مصر ادي اقتصالامل التكات الٌام( 1223لمنذري )ابن ان اسلم (2)

152-153 

 36م، ص1214هرة ،القالدولً ، انون القارنتة فً اسة تحلٌلٌة مقالعربٌة ، درالدول امعة اق جالً ، مٌثال غاكم (3)
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 يلي : العربية وهي كمالدول امعة اج التي تقوم عليهادئ المبا

 لمتحدة امم الادئ ام بمبالتزالا -:والا

ء انشالعربٌة قٌل الدول امعة ام جاعلن قٌالعربٌة حٌث الدول امعة اق جاحة فً مٌثاصر المبدا الم ٌذكر هذ

ء اعضالالدول ام حث فٌه العربٌة ٌتوجب عالمنظمة اق ان ٌكتفً مٌثالبد بهً ان من المتحدة ولذلك كامم الا

ت اوران مشاصة الدولٌٌن خام لسالامن والالحفظ اوتسعى  م مستقبالات دولٌة قد تقاي هٌئاون مع التعاعلى 

لتً تنص على الثة الثادة المالتوجٌه فً  اء هذالعربٌة وجامعة الجام اء قٌاثنائرة انت دالمتحدة كامم الاء انشا

م ولتنظٌم لسالاء اعض الالة المستقبل لكفافً  التً قد تنشالدولٌة ات الهٌئاون مع التعائل ا)تقرٌر وس

 (1)عٌة اجتمالادٌة واقتصالات اقلعالا

 لعربية الدول انونية بين القاة اوالمسا:  انياث

لعربٌة على اللغة التً تتكلم ا اقهالموقعة على مٌثالعربٌة الدول اقلٌمٌة تظم العربٌة منظمة الدول امعة اج

تجمع بٌن  انهات بالمنظمامن  اقلٌمٌة تتمٌز عن غٌرهامعة منظمة الجابً وبذلك تكون لعرالوطن اد امتدا

ت ال وطموحاماحدة وارة واحد ولغة وحضاث وارٌخ وترات تاحدة ذافٌة والدول تقع ضمن رقعة جغرا

لعربٌة الدول امعة العربً وتعد جالوطن ام فً العاي ابة للراستجا تأسست انهاعلى  اقهامشتركة وٌعنً مٌث

مم الاقبل منظمة  تأسست انهاٌعنً  ام وهذ1245ر/اذا/22فً ) تأسستقلٌمٌة حٌث الات المنظماقدم امن 

نونٌة مستقلة ومشكلة من دول اسً وشخصٌة قابع سٌات طالعربٌة ذامعة الجان ا اشهر كمالمتحدة بستة ا

ت ات تعلو حكوماصاختصا اسٌة لهاري ولٌس سلطة سٌاختٌالاون التعاس اسائمة على اوٌة قادة متسات سٌاذ

 ( 2)ء اعضالالدول ا

 ء اعضالاخلية للدول الدالشؤون التدخل في اعدم  : الثاث

ئم القالحكم ام امعة نظالجالمشتركة فً الدول ان ))تحترم كل دولة من اق على المٌثامنة من الثادة الماتنص 

 م (( النظالى تغٌر ذلك اتقوم بعمل ٌرمً  ال امن حقوق هذه وتتعهد ب اخرى وتعده حقالامعة الجافً دولة 

 ءاعضالالدول ا ان تلتزم بهماسٌٌن ٌنبغً اسالى عنصرٌن ا المبدا او وٌشٌر هذا اعسكرٌ انان عدواء كاسو

 ( 3) اوهم اجمٌع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون التعالمشترك والدفتع اهدة ا،من مع اصهاختصال ارستهامعة و ممالجاط الثة ، نشالثادة المالعربٌة ، امعة الجا (1)

 م 1252ب/ا/22لمفعول منذ افذة اضعت نالعربٌة امعة الجار اطادي فً اقتصالا

 94م ،ص1294سكندرٌة ،الارف ، المعاة اسٌة ، منشانونٌة وسٌاسة قالعربٌة ، درامعة الجالغنً ، امحمد طلعت  (2)

 95بق ،صات ، مرجع سازعالمنالعربٌة وتسوٌة الدول امعة اح عودة ، جالفتاعبد  (3)



11 
 

 

ر اعتبامعة بالجاء باعضالالدول ائمة فً بقٌة القالحكم امعة تظم الجام كل دولة عضو فً احتراوجوب  -

ء(ٌنظم ازدرالان تتمتع كل دولة عن )ام ٌعنً احترالا الدول وهذالحكم حق من حقوق هذه ان تظم ا

 لنظم التهجم على هذه اء وعن اعضالالدول الحكم فً بقٌة ا

 

لعمل اق لم ٌحرم المٌثاو اولة تعبٌرهاو محالنظم احة بهذه اطالاي عمل ٌستهدف ام بالقٌالتعهد بعدم ا -

 اي منهاو بالنظم احة بهذه اطالالى اي عمل ٌهدف اء لكنه حرم اعتدالاخذ شكل الذي ٌالعسكري وحده ا

مً فكل هذه عالالاسً والسٌالتعرٌف العمل على )مجرد( اقتصر( او )ات عسكرٌة ابنقالال اتدبٌر

  ام بهالقٌاق المٌثانٌة من الثادة المال حظرت اعمالا

 

 لسلمية الطرق العربية بالدول ابين ت ازعالمنا: فض  ابعار

ن الطبٌعً ان من العربٌة كالمنطقة ام فً لسالامن والافظه على الحالعربٌة امعة الجاف اهداحد ان اك الم

ء اعضالالعربٌة اد لبالات بٌن ازعالمنافض  امبد امعة وتلتزم بهالجاهذه  التً تقوم علٌهادئ المباحد اٌكون 

ٌتقٌم تحقٌقه  ال اٌضامعة الجافه اهداحد اد وهو لبالاون بٌن هذه التعان . تنمٌة اصة السلمٌة خاق العراب ابه

 (1)لمنشوراون التعا ابل ٌعرقل مثل هذ ابٌنه التً تنشات ازعالمناوة فً فض لقال استعمالامع 

معة وهً اولى للجالالوثٌقة اف ائقهاوثٌقة من وثكثر من امعة ورد فً الجاخذت به الذي ا ادلمبا اوهذ

ء وتذكر فً اعضالات بٌن دول ازعالمنالقوة فً فض ال استعماسكندرٌة تعذر بوضوح من الابتروكول 

معة الجات بٌن دولتٌن من دول ازعالمنالقوة لفض الى اء التجالال اي حاٌجوز فً ))ال اولى منهالالقسم ا

رض مع نصوص هذه اتع صة الات خاقاتفا ارهو غٌامعة الجالدول اخرى من ان تعقد مع دولة اولكل دولة 

 ( 2)((او روحهام احكالا

عتبر امعة والجافقة ثلثً دول ات علٌه بموي تعدٌالاء اجرانٌة امكاقر العربٌة قد امعة الجاق ان مٌثاكذلك ف

ء انشا احدة منهاهم واثة وء فً تقدٌره ثالاعضالاء هؤال ان ٌهتم بهالتً ٌجب التعدٌل اض اغراهم ان ا

ت اصاختصامن  احدالذي ٌعد واري اختٌالامن  ري بدالاجبالالتحكٌم ابهمة  قوممحكمة عدل عربٌة ت

 (3)معة الجا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 92ت ،صازعالمنالعربٌة وتسوٌة الدول امعة ا، جح عودة الفتاعبد  (1)

 155هرة صالقالتطوٌر ، ات ارٌخٌة ومشروعالتالخبرة العربٌة ، الدول امعة الرشٌدي ، جاحمد ا (2)

 11بق ص السالمصدر اح عودة ، الفتاعبد  (3)
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 المبحث الثاني

 وسائل الجامعة لتسوية السلمية

تمثل  جامعة الدول العربٌة  احدى المنظمات الدولٌة االقلٌمٌة التً اكدت فً مٌثاقها عدم استخدام القوة لفض 

المنازعات بٌن دولتٌن او اكثر من دول الجامعة وقد تقرر هذا التوجه اٌضأ فً معاهدة الدفاع المشترك 

م( ودخلت حٌز التنفٌذ سنة 1251والتعاون االقتصادي التً صادق علٌها مجلس الجامعة فً ابرٌل )

م( التً نصت فً مادتها االولى على وجوب الحرص على دوام االمن  واالستقرار ورفض 1252)

 (1)المنازعات بٌن االعضاء بالطرق السلمٌة 

السؤال الذي ٌطرح االن ماهً الوسائل المتاحة لجامعة الدول العربٌة لفض المنازعات العربٌة بالطرق 

 -ابة عن هذا التساؤل تكون المطلبٌن الرئٌسٌن للمبحث الثانً وهما كما ٌأتً :السلمٌة ؟ والج

  

 -الوسائل المستحدثه وهً : -1

 الوساطة -أ 

 المساعً الحمٌدة  -ب 

 المطلب االول 

 وسائل تسوية المنازعات العربية في اطار الجامعة الدولية .

من االمور المستقرة السلمٌة للمنازعات وعدم استخدام القوة والتهدٌد بها او. استخدامها اصبحت  ان التسوٌة

فً فقه القانون الدولً العام ومن المبادئ االساسٌة الراسخة التً تحكم العالقات الدولٌة فمٌثاق االمم المتحدة 

ره ان ٌعرض حفظ السلم واالمن اكد فً المادة الثالثة والثالثٌن ضرورة حل أي نزاع من شأن استمرا

الدولً للخطر واوجب على الدول ان تلتمس حله ببادئ ذي بدء بطرٌقة المفاوضة والتحقٌق والوساطة 

والتوفٌق والتحكم والتسوٌة القضائٌة ٌبدو من ذلك ان هناك العدٌد من الوسائل التً ٌمكن اللجوء الٌها لتسوٌة 

ٌة ووسائل ذات صبغة قانونٌة . ولطبٌعة الحال فان اللجوء الى المنازعات فهناك وسائل التسوٌة السٌاس

 (.  2)وسٌلة على امرى  وتفضٌلهم احدى الوسائل السبقة ٌخضع لرغبة االطراف المتنازعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الفتاح عودة ، جامعة الدول العربٌة وتسوٌة المنازعات ، سلسلة شعبٌة القانون العام والعلوم السٌاسٌة ،دراسات  -1

 . 51،ص1299مغربٌة ، الدار البٌضاء ،

( من مٌثاق االمم المتحدة )الفصل السادس المتعلق بحل المنازعات حأل سلمٌأ ، على انه ٌجب على 33تنص المادة ) -2

اطراف أي نزاع من شأن استمراره  ان ٌعرض حفظ السلم واالمن الدولً للخطر ان ٌلتمسو حلها بطرق المفاوضة 

 .ظمات االقلٌمٌة او غٌرها من الوسائل السلمٌة والتحقٌق والوساطة وان ٌلجأ والى الوكاالت والمن
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بٌن الداعً وااللتزام باالحكام القضائٌة من  المالحظ عند انشاء جامعة الدول العربٌة ان االراء قد تباٌنت ما

مصر ( وبٌن المطالبٌن بالحفاظ على سٌادة الدول االعضاء وعدم المساس بهذه  ، خالل التحكٌم )العراق

 (1)السٌادة )لبنان لذا جاء المٌثاق كحالة توقٌتٌة بهذا االختالف بل ٌمكن القول انه انجاز الرؤٌة الثانٌة( 

سلمٌأ مع ولذلك جاء مٌثاق الجامعة العربٌة متناول حل الخالفات بٌن الدول واالعضاء وسبل تسوٌتها 

تأكٌدها عدم االبقاء للقوة لتسوٌة المنازعات عن طرٌق كل من الوساطة والتحكٌم فالوساطة تظل فً النهاٌة 

تخص  المتنازعة وفً امور ال  لألطرافمبادرة ودٌة ٌقوم بها المجلس بقٌة الحصول الى حلول مرضٌة 

ماذا لو قبلت االطراف  تساؤالتٌطرح  مسألة استقالل الدول او سالمة اراضٌها او سٌاداتها وهذه بدورة

المتنازعة اللجوء الى وساطة مجلس الجامعة واتخذ المجلس قراره ملزمأ ولم ٌطبق احد االطراف تتابع هذه 

الوساطة خاصة فً ظل غٌاب نص صرٌح ٌعالج مثل هذه االمور ان ذلك والشك ٌسهم فً اضعاف فعالٌة 

وخاصة فً مسألة الحدود فقد نظر فً النزاع العراقً الكوٌتً سنة  نظام التسوٌة السلمٌة للمنازعات العربٌة

م( والنزاع المصري السودانً والنزاع بٌن شطرٌن الٌمن الشمالً والجنوبً والنزاع الحدودي بٌن 1261)

المغرب والجزائر وٌتضح لنا من ما سبق ان الوساطة كوسٌلة سٌاسٌة ودبلوماسٌة لتوفٌق نجاحاتها على 

االعتبارات اهمها موقف االطراف المتنازعه ورغبتها فً تدخل مجلس الجامعة وطبٌعة النزاع العدٌد من 

ودرجة خطورته والتأثٌرات الخارجٌة وغٌرها اما. التحكٌم من خالل قراءة نص المادة الخامسة من مٌثاق 

بٌن دول الجامعة الجامعة العربٌة ٌتضح انها اشارات الى جانب الوساطة كوسٌلة سٌاسٌة والى المنازعات 

من مٌثاق االمم المتحدة فقد اقتصرت هذه المادة على ذكر  23وهذه المادة اكثر تواضعأ من نص المادة 

وسٌلتنا هً الوساطة والتحكٌم فقط مع االشارة الى ان الجامعة قد استحدثت وسائل اخرى للتسوٌة السلمٌة 

  (2)للمنازعات

ادة .الخامسة من مٌثاق جامعة الدول العربٌة حٌث اقتصر مٌثاق الوساطة هً الوسٌلة التً نصت علمها الم

جامعة الدول العربٌة على ذكر وسٌلة سٌاسٌة ودبلوماسٌة واحدة تتٌح تدخل مجلس الجامعة فً فض 

المنازعات بطرٌقة سلمٌة متمثلة فً الوساطة مع مالحظة ان المٌثاق ربط مسألة اجراء الوساطة بالخالفات 

طور وتؤدي الى نزاع مسلح او ٌشتق منها امكانٌة ان تؤدي الى نشوب حرب بٌن االطراف التً ٌمكن ان تت

المتنازعة وفد اشترط المٌثاق فً الوساطة التً تقوم بها الجامعة العربٌة ان تكون مقتصرة على المنازعات 

اق اذا ان التً تخشى منها وقوع حرب بٌن دولتٌن عربٌتٌن وهذا امر ٌمكن ان ٌؤخذ على واضعً المٌث

المفترضً فً وظٌفة المنظمة الدولٌة انها )وظٌفة وقائٌة ( فجعل انها ال ٌجب ان تنظر حتى تضعف الخشٌة 

  (3)من تصاعد نزاع ما ثم ٌتحول الى حرب 

  95عبذ الفتبح عُدة ,مصذسأ سببمب اركشي ,ص (1)

َلتٍه اَ اكثش مه الذَل االعضبء , ال ٌتعلك ببستمالل مه مٍثبق جبمعت الذَل العشبٍت الى اوً )ارا وشب خالف بٍه د 9تشٍش المبدة  (2)

 الذَل اَ سٍبدتٍب اَ سالمت اساضٍٍب , َلجأ المتىبصعُن الى المجلس لىمض ٌزا الخالف , كبن لشاسي عىئز وبفزا َملضمبُ(

, 171ل العشبً ,العذدم(,َضٍفت جبمعت الذَل العشبٍت فً مجبل التسٌُت السلمٍت للمىبصعبث ,مجلت المستمب1553احمذ الششٍذي ) (3)

  67-68بٍشَث , ص
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التحكٌم كوسٌلة قضائٌة مع تأكٌدها التحكٌم االختٌاري ولٌس االجباري وهذا ٌعنً ان المسألة تظل مرهونة 

برغبة االطراف المتنازعة فال ٌحق لمجلس الجامعة القٌام بمهمة التحكٌم بدون رضى االطراف المعٌنة 

طبٌعتة . لذلك ٌمكن القول بنزاع او خالف بنزاع او خالف ما ٌغض النظر عن درجة خطورة هذا النزاع و

ان تحدٌد االطار السابق ٌسهم فً اضعاف دور الجامعة العربٌة فً هذا المجال خاصة مع غٌاب اٌة اشارة 

فً المٌثاق الى طبٌعة الجزاء الذي ٌمكن ان ٌترتب على االطراف التً قبلت التحكٌم ثم رفضت االلتزام 

ي . تمسكت به الدول العربٌة عند تأسٌسها للجامعة العربٌة بقراراته وعلى ذلك ٌكون الطابع االختٌاري الذ

خوفأ على استقاللها وسٌاداتها الوطنٌة )الموقف اللبنانً( من جهة ثم تحوٌل جهاز سٌاسً وهو مجلس 

الجامعة القٌام بمهمة التحكٌم ولٌس جهازأ قضائٌأ وقع بالبعض الى رفض فكرة التحكٌم االلزامً )الموقف 

أ ان القٌام بهذه المهمة من قبل مجلس الجامعة سٌخلق وضعأ خطٌرأ ٌهدد كٌان  الجامعة العراقً( معتبر

 . (1)بصفة شاملة 

 المطلب الثاني

 الوسائل المستحدثة لتسوية النزاعات بين الدول االعضاء في الجامعة

لى مستوى شهد مجلس الدول العربٌة تطورأ بالنسبة لدوره فً مجال تسوٌة المنازعات العربٌة ولذلك ع

استخدام أسالٌب جدٌدة خارج االطار الضٌق الذي حدده المٌثاق فً الوسٌلتٌن السابقتٌن )الوساطة والتحكٌم ( 

فقد استعان المجلس بالعدٌد من الوسائل االخرى فلجأ .الى المساعً العمٌدة والمحاكة وبعثاث تقصً 

ل ارسال قوات عربٌة مشتركة وقد حدث الحقائق كما اعتمد على الفصل بٌن االطراف المتنازعة من خال

م( حٌث عرفت القوات التً 1261ذلك حرٌتنا فً تارٌخ الجامعة االولى اثناء النزاع العراقً الكوٌتً سنة )

ارسلت الى الكوٌت بأسم )قوات الطوارئ العربٌة او قوات الجامعة العربٌة ( والمرة الثانٌة اثناء ازمة 

رفت القوات التً ارسلت بأسم )قوات امن الجامعة العربٌة( او القوات الحرب االهلٌة اللبنانٌة حٌث ع

 ( 2) العربٌة الرمزٌة الى ان تم تعزٌزها لقوات الردع العربٌة

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لثقافة والعلوم ،معهد البحوث م(،جامعة الدول العربٌة، مٌثاقها وانجازاتها ،المنظمة العربٌة للتربٌة وا1291(مفٌد شهاب )1)

  92ص-91والدراسات العربٌة ، ص 

  11( احمد الرشٌدي ،جامعة الدول العربٌة والتسوٌة السلمٌة للمنازعات ص2) 
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لجامعة الدول العربٌة ودبلوماسٌة مؤتمرات القمة من اهم الوسائل لتسوٌة ٌعد الدور السٌاسً للالمٌن العام 

دة فً مٌثاق الجامعة العربٌة حٌث تتعدد وضٌفة االمٌن العام لجامعة الدول المنازعات العربٌة غٌر الوار

العربٌة فً ضوء النصوص الواردة فً مٌثاق الجامعة وفً االنظمة الداخلٌة لكل من مجلس الجامعة 

وامانتها العامة غٌر اته فً ضوء ما جرى ٌه العمل فعأل ٌمكن ان تستتبع وظٌفة االمٌن العام قد شهدت 

أ كبٌرأ وبصفة خاصة دوره االساسً بالنسبة لكافة القضاٌا العربٌة تحت ضغط الضروف التً تطور

احاطت بالجامعة اتً تعرضت لها وقد استند االمٌن العام فً قٌامه لدور اساسً ورئٌسً فً مجال تسوٌة 

وبصفة خاصة (  1)المنازعات العربٌة والوساطة بٌن االطراف العربٌة المتنازعة الى تزاٌد اهتمام الجامعة

المجلس بمنصب االمٌن العام واالقناع بأهمٌة هذا المنصب باعتباره احد العوامل الفاعله فً ادارة مختلف 

المنازعات العربٌة بشكل اٌجابً كما استند االمٌن العام الى مجموعة النصوص الواردة فً النظام الداخلً 

( من نظام المجلس الداخلً ولم ٌتردد 21,21ا المادتٌن )لكل من مجلس الجامعة واالمانة العامة وفً مقدمته

مجلس الجامعة فً الترحٌب فً دوراته العادٌة بالجهود التً ٌقوم بها االمٌن العام بالوساطة بٌن االطراف 

ما كان ٌطلب منه االستمرار فً تلك الجهود و قد حدث ذلك عى  وكثٌرانزاع ما على امتداد الساحة العربٌة 

م( حٌث اصدر الجلس 1292ال بالنسبة الزمة الحدود بٌن الٌمن الشمالٌة والٌمن الجنوبٌة سنة )سبٌل المث

، ٌستمر االمٌن العام فً مجهوداته من اجل تحقٌق محاكة الدولتٌن وبمساعدة لجنة خاصة مكونه من  قرارا

بذل مساعٌه لدى ممثلً بعض دول االعضاء وفً الحرب االهلٌة اللبنانٌة لم ٌتردد االمٌن العام فً 

االولى لنشوب القتال وقد رحب المجلس فً دوراته العادٌة الثالثة والستٌن  اللحظةاالطراف المتنازعة منذ 

 .( 2)بالجهد الذي كان ٌبذلها االمٌن العام فً هذا الشأن

ت طلح بها االمٌن العام بتكلٌف من المجلس ودوره فً ازمة الكوٌصالتً ا ةكذلك من االدوار الرئٌسٌ

فقد قام االمٌن العام )عبد الخالق حسونه ( ٌدور ملحوظ فً تلك االزمة . وبصفة خاصة فً ( . 3) م(1261)

كان ٌتصل بانشاء وارسال قوات حفظ السالم العربٌة التً صدر بشأنها قرار المجلس كما كان لألمٌن العام 

ور الموقف بٌن الطرفٌن بادر م( فبعدها تده1263دور واضح فً نزاع الحدود بٌن المغرب والجزائر )

االمٌن العام بدعوة مجلس الجامعة لالنعقاد فً دورة غٌر عادٌة لبحث هذا النزاع المغربً الجزائري وان 

كان هذا االنعقاد لم ٌحقق التصلح  المرجو اال انه ٌعد سابقة لٌتها االمانة العامة لنفسها توسٌعأ المكاناتها 

 (4)لدعوة المجلس لالنعقاد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  21احمد الرشٌدي ،جامعة الدول العربٌة ، مٌثاقها وانجازاتها ،مصدر سابق ص (1)

  51،ص1225دراسات  فً القانون الدولً المعاصر ،ودٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر ، عمرسعدهللا ، (2)

  144ص ، مفٌد شهاب ، مصدر سابق ذكره (3)

 جامعة الدول العربٌة والتسوٌة للمنازعات العربٌة المحلٌة ، محله المستقبل العربً  ( ،2121احمد الرشٌدي اكتوبر ) (4)
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لتً كانت وراء لحاكم الدور السٌاسً لالمٌن العام على صعٌد تسوٌة وعلى الرغم من الظروف الموضعٌة ا

الخالفات والمنازعات العربٌة فأن هذا الدور المتعاظم كثٌرأ ما تعرض للنقد من جانب بعض دول األعضاء 

وهً ظاهرة تعود فً الواقع الى السنوات االولى لقٌام الجامعة كما انها لٌست مقتصرة على امٌن عام 

 (1)لدول العربٌة بل انعاد مجدها كذلك فً اغلب المنظمات الدولٌة جامعة ا

 ( دور دبلوماسٌة مؤتمرات القمة العربٌة فً تسوٌة المنازعات العربٌة 2

ان االجتماعات الدولٌة لرؤساء الدول والحكومات العربٌة لها فائدتها فً التسوٌة السلمٌة للمنازعات التً قد 

ن فً ذلك فرصه للقاء الزعماء والقٌادات العربٌة وهذا ٌعد فرصة لتقرٌب وجهات تنشأ بٌن الدول العربٌه ال

القمة العربٌة كأحدى  دبلوماسٌةالنظر بٌن االطراف المتنازعة وهكذا فجامعة الدول العربٌة .استحدثت 

لتسوٌة  (2)الجدٌدة الظروفادوات تسوٌة المنازعات العربٌة معبرة بذلك عن قدرة الجامعة على التكٌف مع 

 المنازعات من خالل محورٌن اساسٌٌن  

ان تخلق اجتماعات القمة المناخ المناسب للتفاهم بٌم رؤساء الدول ، االطراف المتنازعة حتى وان لم ٌكن أ( 

م( الى 1264الهدف من االجتماع هو تسوٌة النزاع على سبٌل المثال فقد مهد اجتماع القمة العربٌة االول )

االزمة بٌن الدولتٌن وبعبارة اخرى  لقاء صري سعودي لتسوٌة االزمة الٌمنٌة ولقاء مغربً جزائري لتسوٌة

 فأن جامعة الدول العربٌة تقوم بوظٌفة )اتصالٌه(  بٌن القٌادات المهٌبة وتمهد من ثم لتسوٌة المنازعات 

ب( وفً هذا المحور تم اجتماع رؤساء وملوك الدول العربٌة فً اطار الجامعة من اجل تسوٌة نزاع عربً 

م(للنظر فً الحر 1269ة العربٌة اجتماعأ دولٌأ طارئأ فً )اكتوبر ومن مثله هذه الصورة اجتماع القم

 ( 3)االهلٌة فً لبنان وهو االجتماع الذي استقر عن وضع الشكل النهائً لقوات الردع العربٌة فً لبنان

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12احمد الرشٌدي ، جامعة الدول العربٌة والتسوٌة السلمٌة للنزاعات العربٌة المحلٌة ، مصدر سابق ،ص  (1)

  25احمد الرشٌدي ، مصدر سابق ص (2)

  21، ص  1223حسن الحسن ،التفاوض والعالقات العامة ، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر ، (3)
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 المبحث الثالث 

 الكويتي  –النزاع العراقي 

تعد قضٌة الحدود االهم واالكثر على العالقات بٌن البلدٌن كما انها التحدي االكبر الذي ٌواجه العالقات 

السبب الرئٌسً الى جانب اسباب اخرى فً توتر وعدم استقرار  الكوٌتٌة فضال عن انها –العراقٌة 

عندما طالبت برٌطانٌا العراق  1232العالقات طوال الفترة السابقة لقد برزت قضٌة الحدود منذ عام 

بضرورة ترسٌم حدوده مع الكوٌت تمهٌدا النضمامه الى عصبة االمم وقدم بعدها رئٌس الوزراء العراقً 

تفصٌلٌا للحدود العراقٌة مع الكوٌت لكن هذا الوصف لم ٌنعكس على ارض الواقع ولم نوري السعٌد وصفا 

 (.  1ٌثبت بشكل رسم )

توترت العالقات بٌن العراق واسره  1232( وتحدٌدا عام 1232 – 1232وفً عهد الملك غازي ) 

لملك غازي انشأ محطة الصباح الحاكمة فً الكوٌت واشتدت العملة الدعائٌة العراقٌة لضم الكوٌت حتى ان ا

اذاعٌة صغٌرة كانت . تبث من )قصر الزهور ( فً بغداد وكان هدفها تعرٌف الكوٌتٌٌن على الثورة 

واالنضمام الى العراق وبات اثر هذه الدعاٌة واضحا عندما طالب عدد من اعضاء المجلس التأسٌسً 

الكوٌتٌة الحاكمة وكان الملك غازي ومعه الكوٌتً باالنضمام الى العراق وقد اثار هذا التوجه قلت االسرة 

الشعب العراقً متحمسا لضم الكوٌت الى العراق وقد اشارت احدى المصادر الى ان الملك غازي اصدر 

امرا ٌضم الكوٌت حتى ولو بالقوة اال ان تدخل نائبا رئٌس الوزراء ناجً شوكت حال دون ذلك حٌث اقنع 

لفكرة حتى ٌتم دراستها بدقة وبشكل جدي من قبل الحكومة الملك غازي بضرورة اعادة النظر بهذه ا

 (.  2العراقٌة )

 0991الكويتي قبل عام  –النزاع العراقي المطلب االول : 

م لنشهد اول ازمة حقٌقٌة بٌن العراق والكوٌت اذ عادت المطالبة بالكوٌت  1261جاءت سنة 

م  1261/ حزٌران /  12كلها بعد ما كانت قد تحولت الى خالف حول مناطق محددة فنً 

.  (1) 1261/حزٌران سنة 12فأعلنت الكوٌت استقاللها فً  1122وقعت برٌطانٌا اتفاقٌة 

ت مستقلة وسارعت الدول االخرى الى ارسال برقٌات التهنئة ارسل وبعد ان اصبحت الكوٌ

عبدالكرٌم قاسم الى حاكم الكوٌت عبدهللا السالم الصباح رسالة . غامضة ترحب بإلغاء اتفاقٌة 

م ولكنها لم تتطرق الى قضٌة االستقالل مما اثار شكوك حاكم الكوٌت فتشاور الحاكم  1122

/حزٌران 25ول على مساعدة برٌطانٌا اذا اقتضى االمر وفً مع السفٌر البرٌطانً حول الحص

م اعلن عبدالكرٌم قاسم فً بٌان اذاعً ان الكوٌت جزء ال ٌتجزأ من العراق وان  1261

الكوٌت كانت منطقة تابعة لوالٌة البصرة الخاضعة للحكم العثمانً واعلن عبدالكرٌم قاسم 

 .  (2)البصرة  تعٌٌن حاكم الكوٌت قائمقام خاضعا لسلطة متصرف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  31، ص  1229نصٌف الجبوري ، ازمة الحدود العراقٌة الكوٌتٌة جذور وافاق المستقبل ، الرافد ، لندن  -1
  62 – 61، ص ص  1211، دار الشؤون الثقافٌة ، بغداد ،  5عبدالرزاق الحسٌنً ، تارٌخ الوزارات العراقٌة ، ج  -2
سالم مشكور ، نزاعات الحدود فً الخلٌج ، معضلة السٌادة والشرعٌة ، مركز الدراسات االستراتٌجٌة ، البحوث  -3

 . 1223والوثٌقا ، بٌروت ، 
المعاصر ، العقد الجمهوري االول ، الجزء االول ، ترجمة مصطفى احمد ، دار مصر د . فٌبً مار ، تارٌخ العراق  -4

 .  63، ص  2112للطباعة ، القاهرة ، 
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م على اثر اذاعة البٌان وبطلب من الكوٌت بأنزال قوات عسكرٌة على  1261/ تموز / 1قامت برٌطانٌا فً 

عراقٌة كما قام العراق من جانبه بحشد قواته بمنطقة وجه السرعة فً الكوٌت للدفاع عنها تجاه . التهدٌدات ال

البصرة فوقعت بعض المناوشات بطرٌق الخطأ مع الدورٌات البرٌطانٌة على الحدود واسرت القوات العراقٌة 

المدرعة وجنودها البرٌطانٌٌن وقدم العراق شكوى الى مجلس االمن بسبب ازال البرٌطانٌٌن قواتهم فً 

 ( . 1مة اراضٌه )الكوٌت وتهدٌدهم بسال

وفً الوقت الذي كان النزاع مطروحا فً مجلس االمن قدمت الكوٌت طلبا لالنضمام الى الجامعة العربٌة 

فقام العراق بإٌقاف كل اوجه التعاون مع الجامعة العربٌة فقررت  1261/تموز / 21وقبلت عضوٌتها فً 

طانٌة فً الكوٌت اذ وصلت الفرقة االولى منها الجامعة العربٌة تشكٌل قوات عربٌة لتحل محل القوات البرٌ

حٌن بدء الخطر قد تالشى  1263وبقٌت هذه القوات فً الكوٌت حتى سنة  1261/اٌلول /11الى الكوٌت فً 

اعلن هاشم جواد وزٌر الخارجٌة العراقً ان العراق سٌعٌد النظر بعالقاته  1261/كانون االول / 26فً 

بالكوٌت وبما ان عدد الدول التً اعترفت بالكوٌت اخذ ٌتزاٌد لذلك قام العراق الدبلوماسٌة مع أي بلد ٌعترف 

بسحب سفرائه من جمٌع الدول التً اعترفت بالكوٌت لكنه لم ٌقطع العالقات الدبلوماسٌة معها بشكل كامل 

(2 . ) 

 بقٌة عن العزلة الى به االمر وانتهى ذرٌعا فشال الكوٌت ضم فً قاسم عبدالكرٌم محاولة فشلت وبالنتٌجة

 انه اال م 1261 سنة فً المتحدة االمم الى الكوٌت انضمام اعاقا قد السوفٌتً االتحاد ان رغم العربً العالم

 المنظمة عضوٌة فً الكوٌت بقبول وصوت 1263 سنة فً(  قاسم عبدالكرٌم)  بـ االطاحة بعد موفقة غٌر

 . ( 3) العالمٌة

م فً العراق بقٌادة  1263شباط  1وبعد قٌام انقالب  111رقم  م لتصبح العضو 1263وذلك فً حزٌران 

عبدالسالم عارف والتً اطاحت بـ ) عبدالكرٌم قاسم ( تغٌر الموقف العراقً الرسمً اذ اعلن العراق فً بٌان 

م عن اعترافه باستقالل الكوٌت وسٌادتها 1263/ تشرٌن االول /  3مشترك مع وفد كوٌتً زار بغداد فً 

م بٌن رئٌس وزراء العراق وشٌخ الكوٌت آنذاك وتم  1232المفضلة فً الرسائل المتبادلة فً سنة بحدودها 

 ( .1فً هذا البٌان المشترك االتفاق على اقامة عالقات دبلوماسٌة على مستوى السفراء بٌن البلدٌن ) 

 

 

 

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تموز وتاسٌس الجمهورٌة فً العراق ،دار الحٌاة للنشر والتوزٌع ، القاهرة ،  14اسماعٌل عارف ، اسرار ثورة  -1

2112  . 

 .  64د. مٌبً مار ، مصدر سبق ذكره ، ص  -2

 للكتاب مصر مؤسسة ، نعمان احمد مصطفى ترجمة ، المعاصر العراقً تارٌخ خالصة ، كاسو فرانك ، فتاح هالة -3

 .  92 ص ، 2111 ، بغداد ، العراقً

اروى هاشم ، مشكلة الحدود العربٌة فً منطقة الخلٌج العربً ، رسالة ماجستٌر منشورة ،كلٌة العلوم السٌاسٌة ،  -4

 . 1226جامعة بغداد ، 
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ولكن اجواء التوتر ما لبثت ان عادت الى العالقات العراقٌة الكوٌتٌة عندما بادر الرئٌس العراقً         

الى احٌاء خطة عراقٌة قدٌمة تهدف الى انشاء مجرى عمٌق للمٌاه ٌربط  1265عبدالسالم عارف فً سنة 

ذاك على امٌر الكوٌت ان ٌؤجر مٌناء ام قصر العراقً بخطوط البصرة وبغداد واقتراح الرئٌس العراقً ان

عام اذ ان المجرى البد ان ٌخترق اراضٌها لكن امٌر الكوٌت رفض الطلب  22جزٌرة ) ودبة ( الكوٌتٌة لمدة 

تولى اخٌه  1266العراقً وبعد وفاة الرئٌس العراقً عبدالسالم عارف فً حادث تحطم الطائرة فً عام 

د اذ حاول عبدالرحمن عارف اثارة ازمتٌن مع الكوٌت االولى الرئاسة وعادت العالقات الى التوتر من جدٌ

عندما اجتاحت قوات عراقٌة جزٌرة بوبٌان احتجاجا على المفاوضات بٌن اٌران  1266فً تشرٌن االول 

عندما  1266/نٌسان /11والكوٌت لتقسٌم المجرى القاري بٌنهم دون مشاركة العراق والثانٌة حدثت فً 

ٌة الى توجٌه انذار رسمً الى الحكومة الكوٌتٌة تطلب فٌه انزال العلم الكوٌتً عن بادرت الحكومة العراق

( وعندما تمت االطاحة بحكومة 1جزٌرتً  وربة وبوبٌان الواقعتٌن على بعد عشرة امٌال من الحدود )

تولى حزب البعث بقٌادة احمد حسن البكر السلطة فً العراق  1261/ تموز /  19عبدالرحمن عارف فً 

وكان توجهه هو تهدئة الوضع مع الكوٌت والتعاٌش مع االمر الواقع لكن من دون ترسٌم للحدود بٌن الطرفٌن 

مع اٌجاد صٌغة ٌتمكن العراق فً ضوئها من االنفتاح على الخلٌج بضم جزٌرتً وربة وبوبٌان الٌه او على 

 ( .  2االقل الحصول على حق استخدام شرٌط اوسع على الساحل )

باحثات التً كانت تجري بٌن العراق والكوٌت بٌن مدة واخرى فضال عن اللجان المشتركة التً رغم الم

شكلت للنضر فً قضٌة ترسٌم الحدود بٌن الطرفٌن اال ان جمٌع الجهود فشلت فً التوصٌل الى حل نهائً 

عن منصبه للنزاع وبقٌت المسألة فً طور الجمود بسبب عوامل عدة منها تنحً الرئٌس احمد حسن بكر 

فتوقفت  1211واندالع الحرب العراقٌة االٌرانٌة سنة  1292ونجاح الثورة االسالمٌة فً اٌران سنة 

المباحثات بٌن البلدٌن حول قضٌة الحدود طوال سنوات الحرب هذه ولن ٌثٌر العراق أٌة مشكلة حدودٌة بٌنه 

الى تطبٌع عالقاتها مع الحكومة الكوٌتٌة  وبٌن الكوٌت فً الحرب العراقٌة االٌرانٌة بل سعت الحكومة آنذاك

قام المسؤولون الكوٌتٌون بزٌارات متكررة الى  1211اب سنة  1وبعد انتهاء الحرب العراقٌة االٌرانٌة فً 

العراق من اجل اقناع الحكومة العراقٌة بترسٌم الحدود والن الجانب العراقً لم ٌكن متحمسا لذلك وكان 

للحصول على جزٌرتً وربا وبوبٌان وعندما طلبت الكوٌت من العراق التوقٌع  مستمرا بالضغط على الكوٌت

على معاهدة عدم االعتداء معها كان ردا للحكومة العراقٌة انه على العراقٌٌن االنتهاء من مشكلة ترسٌم 

 ( .  1الحدود قبل البحث فً مسالة معاهدة عدم االعتداء )

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  23،  22المصدر السابق ، ص  -1

 . 24عدنان احمد سلوم ، المصدر السابق ، ص  -2

  . 32، ص  31عدنان احمد سلوم ، د . اسامة مرتضى ، مصدر سبق ذكره ، ص  -3
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 المطلب الثاني

 2112الى  0991النزاع العراقي الكويتي بعد عام 

م تزاٌد التوتر بٌن العراق والكوٌت عندما اتهمت الحكومة العراقٌة رسمٌا الحكومة  1221/ تموز /  16فً 

الكوٌتٌة بالتجاوز على االراضً العراقٌة واالستٌالء على ابار من حقل الرمٌلة العراقً  المحاذي للحدود 

ٌت واألمارات  بإغراق السوق العالمٌة الكوٌتٌة اثناء انشغال العراق بحربه مع اٌران فضال عن قٌام الكو

 ( . 1بالنفط مما ادى الى تدهور االسعار وخسارة كبٌرة لالقتصاد العراقً )

وقد ردت الحكومة الكوٌتٌة على ما اسمته ) ادعاءات ( الحكومة العراقٌة بالقول : ان الكوٌت قامت باستخراج 

لحدود الدولٌة واثار الرد الكوٌتً الى العراق لدٌه النفط من ابار تقع ضمن اراضٌها وعلى مساحة كافٌة ن ا

( . فً عام 2سجل حافل بالتجاوزات على االراضً الكوٌتٌة وهو سجل مدعم بالوقائع لدى الجهات المعنٌة )

تمنع القضاٌا والملفات العالقة  بٌن العراق والكوٌت على مدى السنوات الماضٌة الى محاولة تطور  2113

فً مجاالت شتى وذلك لبدء مرحلة جدٌدة من العالقات تقوم على التعاون وتحقٌق المصالح  العالقات الثنائٌة

لكنها شهدت تحسنا نسبٌا بعد  1221المشتركة وكما هو معروف ان العالقات انقطعت فً كافة المجاالت عام 

لى الحاكم المدنً نتٌجة االحتالل االمرٌكً للعراق . وبعد ان تو 2113سقوط النظام السٌاسً العراقً عام 

)بول برٌمر ( منصبه فً العراق اعلن عن ضرورة عودة العالقات الى ما كانت علٌه وبتارٌخ 

زار وزٌرا الخارجٌة العراقً ) هوشٌار زٌباري ( الكوٌت والتقى مع وزٌر الخارجٌة  22/12/2113

ت الثنائٌة وعند تشكٌل مجلس الكوٌتً واكد ان زٌارته للكوٌت رسمٌة ال جراء مباحثات  معهم  حول العالقا

الحكم االستشاري العراقً كانت الكوٌت فً مقدمة الدول العربٌة التً رحبت بتشكٌل هذا المجلس ذلك بعد ان 

اعلنت   21/6/2114قدم المجلس اعتذاره للشعب الكوٌتً عن غزوه النظام السابق للكوٌت وفً ٌوم االثنٌن 

ة الى العراقٌٌن كما استضافتها كل من رئٌس الوزراء العراقً ) اٌاد الحكومة الكوٌتٌة ترحٌبها  بنقل السلط

عالوي ( و رئٌس الجمهورٌة )غازي الٌاور ( ثم عاد ) اٌاد عالوي( وزار الكوٌت مرة اخرى فً الذكرى 

الرابعة عشر الحتالل العراق للكوٌت وكانت هذه الزٌارة لها رمزٌتها فً الذاكرة الكوٌتٌة وعبر عن راٌه 

رحبت الكوٌت باالنتخابات العراقٌة والتً  31/1/2115ٌا بقوله ) ٌدٌن العراق الجدٌد الغزو ..... ( وفً رسم

اسفرت عن تشكٌل حكومة )ابراهٌم الجعفري ( واستقبلت الكوٌت رئٌس الوزراء . ) ابراهٌم الجعفري ( 

( عاما وجاءت زٌارة 15ت )وعدد من وزرائه واعادة العالقات الدبلوماسٌة مع العراق بعد قطٌعة استمر

تبٌن ان الكوٌت لم  2115فً اب /  (3)خطوة من خطوات بناء الثقة  11/6/2115ابراهٌم الجعفري فً 

فقد استغلت الفوضى السٌاسٌة واالمنٌة فً العراق وقامت  1221تكتف بما حصل فً ترسٌم الحدود عام 

ٌان الذي اعلنه ) نوري المالكً رئٌس لجنة االمن باختراق الحدود العراقٌة الكوٌتٌة وظهر ذلك من خالل الب

القومً والدفاع فً الجمعٌة الوطنٌة العراقٌة هذا خلق جو توتر بٌن الكوٌت والعراق لكن رئٌس الوزراء 

الجعفري تدارك االمر وارسل وفد برلمانٌا وبعد االطالع على الحدود تبٌن عدم وجود تجاوز وعقد مؤتمر 

جاءت مرحلة الحكومة الدائمة فً العراق وفً هذه المرحلة تم التطرق الى ملفات صحفً بٌنوا ذلك بعدها 

 ناقش خاللها ملف 21/6/2116مهمة اثناء زٌارة رئٌس الوزراء ) نوري المالكً ( الى الكوٌت بتارٌخ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  34 ص ، ذكره سبق مصدر سلوم، احمد عدنان-1

 . 131 ص ، ذكره سبق مصدر ، عبدالحسٌن هاشم اروى-2

 ، االول كانون ، واالنسانٌة التربوٌة للعلوم االساسٌة التربٌة كلٌة مجلة ، العراقً النزاع تارٌخ ، طاهر حسٌن قحطان -3
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 15/11/2119ترسٌم الحدود وامكانٌة حلها عبر الحوار الثنائً والخالصة من وصاٌا مجلس االمن وبتارٌخ  

بحث الرئٌس العراقً جالل الطلبانً مع امٌر الكوٌت الشٌخ ) صباح االحمد الصباح ( سبل تطوٌر التعاون 

لعراق والكوٌت وبالفعل عٌنت الكوٌت بٌن البلدٌن فً المجاالت كافة وضرورة اعادة التمثٌل الدبلوماسً بٌن ا

قام  29/12/2112وفً  22/11/2111سفٌرا لها فً بغداد وقدمت اوراق اعتماده فً  11/9/2111بتارٌخ 

( عاما بزٌارة العراق اذ اجتمع مع رئٌس 12محمد صباح السالم رئٌس مجلس الوزراء الكوٌتً وبعد قطٌعة )

 الوزراء نوري المالكً . 

اكد الناطق الرسمً باسم  11/6/2112ث  سلسلة من القضاٌا المهمة وفً وشهد اللقاء بح

الحكومة العراقٌة ) علً الدباغ ( فً مساع كوٌتٌة  ال بقاء العراق تحت طائلة البند السابع مالم 

. وبدات بوادر ازمة جددة  (1)تنفذ بغداد التزاماتها تجاه الكوٌت فً القضاٌا العالقة بٌن البلدٌن 

االفق وانتقد نواب عراقٌٌن المعارضة ال خراج العراق من الفصل السابع ومطالبٌن تلوح فً 

( االف ملٌار دوالر جراء تورط الكوٌت بمسالتٌن هما : دعم 4الكوٌت بتعوٌضات تصل الى )

وادت لخسائر فادحة  1211الحرب التً قام بها النظام السٌاسً العراقً السابق ضد اٌران عام 

رب االمرٌكٌة على العراق التً لم تكن مدعومة بقرار دولً هذه الدعاوي للعراق ودعم الح

عكرت االجواء بٌن البلدٌن فً وقت كان العراق ٌحتاج الى عالقات تتسم بالود والتعاون ان 

الجانب العراقً كان حرٌصا على الخروج من طائلة الفصل السابع وٌسعى الى االلتزام بجمٌع 

ة بالحالة بٌن العراق والكوٌت فقد صارح رئٌس مجلس النواب العراقً القرارات الدولٌة المتعلق

اال ان هذا العرض بقً فً زاوٌة ضٌقة ولتعزٌز العالقات واعادة االجواء الودٌة تم تقدٌم اوراق 

كاول سفٌر للعراق فً الكوٌت  1/6/2111اعتماد ) محمد حسٌن محمد بحر العلوم ( بتارٌخ 

العراق وقد زار رئٌس مجلس الوزراء الكوٌتً ) ناصر المحمد (  بعد االحتالل االمرٌكً عل

وصرح بان المرحلة السابقة انتهت ونحن االن فً مرحلة جدٌدة من  12/1/2111بغداد بتارٌخ 

 العالقات الثنائٌة وان كانت هنا صعوبة تواجهنا علٌنا ان نحلها بالطرق السلمٌة ( 
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 من كل فٌها رافقه  وقد راس على الكوٌت(  المالكً نوري)  العراقً الوزراء رئٌس زار 16/2/2111 وفً

 العالقات مناقشة وتم الوطنً االمن ومستشار النواب وشؤون  االنسان وحقوق والنقل الخارجٌة وزراء

 الجانبٌن بٌن المشترك التفاهم خالل من والكوٌت العراق بٌن العالقة الملفات عن فضال البلدٌن بٌن الثنائٌة

 التً الحثٌثة المساعً عقب السٌما االخٌرة السنوات فً ملموسا تطورا الكوٌتٌة – العراقٌة العالقات وشهدت

 ( .1) الماضً خالفات لتجاوز البلدٌن قادة بدلها

قررت الكوٌت تعٌٌن رئٌس هٌئة االركان المتقاعد الفرٌق علً المؤمن سفٌرا لها فً بغداد لٌكون اول سفٌر 

راقٌٌن وفً حٌث التقى المسؤولٌن الع 29/11/2111ووصل المؤمن بغداد فً  1221لها فً بغداد منذ عام 

مقدمتهم رئٌس الجمهورٌة جالل طالبانً ورئٌس الوزراء نوري المالكً وغٌرهم وكان نائب رئٌس الوزراء 

هً  26/2/2112ووزٌر الخارجٌة الكوٌتً محمد الصباح السالم الصباح قام بزٌارة تارٌخٌة للعراق ٌوم 

والتقى الصباح خالل زٌارته  1221ت عام االولى المسؤول كوٌتً رفٌع لهذا البلد منذ الغزو العراقً للكوٌ

التً استغرقت عدة ساعات من رئٌس الوزراء العراقً نوري المالكً ووزٌر الخارجٌة هوشٌار زٌباري فً 

/كانون الثانً 31بغداد واشاد بدور الحكومة العراقٌة فً انتخابات مجالس المحافظات التً جرت ٌوم 

كوٌتٌة فً بغداد تهدٌدات ارهابٌة لكن السفٌر رفضها وكل ما وصلت للسفارة ال 2112الماضً وفً اذار 

حدث تمثل فً زٌادة التحوطات االمنٌة كما ان الكوٌت طالبت الوالٌات المتحدة بعدم تزوٌد العراق . باي 

اسلحة حدٌثة خشٌة من االخالل بالتوازن فً المنطقة بحسب التصورات الكوٌتٌة ونقل عن النائب ناصر 

لب من وزٌر الخارجٌة محمد الصباح ان ٌتضمن برنامج زٌارته للوالٌات المتحدة اعتراض الدوٌلة انه ط

طائرة  36الكوٌت على تزوٌد العراق بأسلحة متطورة وهو اشارة الى طلب العراق من امرٌكا تزوٌده ب 

باحثات المتطورة وكان رئٌس الجمهورٌة جالل طالبانً والوفد المرافق له عقد م 16مقاتلة من طراز اف 

 19/1/2119رسمٌة مع امٌر  دولة الكوٌت صاحب السمو الشٌخ االحمد الجابر الصباح ٌقصر بٌان بتارٌخ 

 وتناولت المباحثات بٌن البلدٌن الشقٌقٌن وسبل تعزٌزها على اساس الثقة والتقدٌر . 

النزاع فمنذ كان  استنتج من خالل متابعة احداث التارٌخ ٌتبٌن ان العراق والكوٌت لهما تارٌخ طوٌل من

البلدان خاضعان لالحتالل االجنبً شكال محورا للصراع ما بٌن الدولة العثمانٌة التً كانت تسٌطر عل 

العثمانً  –العراق وبٌن الدولة البرٌطانٌة التً كان لها نفوذ واضح فً الكوٌت واستمر الصراع البرٌطانً 

عندما وقعت الدولتان البرٌطانٌة والعثمانٌة على  1213من اجل الهٌمنة على الكوٌت عقود طوٌلة حتى سنة 

م التً اعترفت فٌها الدولة العثمانٌة باالستقالل الذاتً للكوٌت مقابل اعتراف برٌطانٌات بتبعٌة  1213اتفاقٌة 

بداة مرحلة جدٌدة فً فصول النزاع  1221العراقٌة فً سنة  الكوٌت الشكلٌة للدولة العثمانٌة وبتأسٌس الدولة

العراقً الكوٌتً عندما سعت الكوٌت فً محاوالت عدة الى ترسٌم الحدود العراق من خالل المراسالت من 

المندوب السامً البرٌطانً والحكومات  العراقٌة المتعاقبة ولكن دون جدوى وخالل العهد الملكً فً العرق 

كما ان محاوالت الكوٌت لترسٌم الحدود بشكل نهائً  1261الن الكوٌت استقاللها فً سنة خصوصا بعد اع

م مما مهد  1221مع العراق لم تثمر بنجاح واستمر الخالف على حالة قٌام العراق بغزو الكوٌت فً سنة 

ٌد من القرارات الدخول البلدٌن فً حالة التوتر والنزاع الحاد توالت االمم المتحدة ادارته من خالل العد

 والنشاطات واللجان . 
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  (0):قرارات مجلس االمن 

دون قٌد او شرط الى المواقع التً كانت تتواجد فٌها مطالبة العراق بسحب  قواته فورا  -1

وتصمٌما من مجلس االمن على  661ذلك ما جاء فً القرار  1221فً اول اغسطس 

ان العراق لم  661انهاء غزو العراق للكوٌت اشار القرار الثانً لمجلس االمن رقم 

سلطة الحكومة الشرعٌة وقرر المجلس عددا من التدابٌر و اغتصب  661ٌتمثل للقرار 

قرار  1221اغسطس  1االقتصادٌة لمواجهة هذا االغتصاب وفورا اعلنت بغداد فً 

الٌوم التالً وطالب مرة اخرى  662ضم الكوٌت اسرع مجلس االمن باصدار قراره 

 1تتواجد فٌها قبل بسحب القوات العراقٌة فورا بدون قٌد او شرط الى المواقع التً كانت 

 .  1221اغسطس 

( واكد مجلس االمن فً  662ان ٌلغً العراق اجراءاته بشان ضم الكوٌت ) من القرار  -2

هذا القرار ان الضم باي شكل من االشكال واٌة ذرٌعة لٌست له صالحٌة قانونٌة وٌعتبر 

وباطال وطلب مجلس االمن من جمٌع الدول والمنظمات الدولٌة والوكاالت  الغٌا

المتخصصة عدم االعتراف بذلك الضم واالمتناع عن أي اجراء او االقدام على اٌة 

 معاملة قد تفسر على انها اعتراف غٌر مباشر بالضم . 

وٌسهل  ان ٌسمح العراق بخروج رعاٌا الدول االخرى من الكوٌت والعراق على الفور -3

( واال ٌتخذ العراق أي اجراء ٌكون من شانه تعرٌض سالمة  664هذا الخروج ) القرار 

 1221دٌسمبر   13فً  666وامن او صحة هؤالء الرعاٌا للخطر وحمل القرار 

العراق المسؤولٌة الكاملة فً هذا الشأن بموجب القانون الدولً االنسانً بما فٌه اتفاقٌة 

 طبق ذلك . جنٌف الرابعة حٌثما ان

تلغً حكومة العراق اوامرها بإعالن البعثات الدبلوماسٌة وسحب الحصانة من  نا -4

العراق بتوفٌر الحماٌة فورا لموظفً  694( وطالب القرار  663افرادها ) من القرار 

البعثات الدبلوماسٌة و القنصلٌة ومقرها فً الكوٌت والعراق وكل ما من شانه عرقلة هذه 

 مهامها  البعثات عن اداء
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 الخاتمة

من خالل ما تم عرضه على امتداده الدراسة ، ٌتضح لنا التعاون الذي جسده مٌثاق جامعة 

الصعبة السائدة وقتها الدول العربٌة كان أقصى ما أمكن للعرب االتفاق علٌه فً ظل الظروف 

 ، ، وٌمكن عرض أهم نتائج هدده الدراسة فً النقاط التالٌة :

أن قٌام جامع الدول العربٌة ووضع مٌثاقها ، لم ٌمح فجأة ما ترسب عبر السنٌن من   -1

مكامن الخالف ومظاهره بٌن الدول غٌر العربٌة ، أن الجامعة وفرت المحفل المناسب 

سبل االتصال الدوري المستمر بٌن مختلف المسؤولٌن لبحث مواطن الخالف وتوفٌر 

العرب . وجاء تأكٌد مٌثاق الجامعة على منع استخدام القوة ، وعلى التسوٌة السلمٌة 

للمنازعات ، وعلى احترام سٌادة واستقالل الحكم فً الدول األعضاء ، سبٌالً للحٌلولة 

 دون حدوث صراع فً المستقبل أو لتحجٌم نطاقه .

أسباب فشل الحركة القومٌة فً الفترة ما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن فً تحوٌل أن بعض  -2

تٌار التضامن العربً الجارف ، خاصة فٌما ٌتصل بقضٌتً فلسطٌن وسورٌا ، إلى قوة 

دافعة فً اتجاه الوحدة ، كان مرده افتقار هذه الحركة إلً إطار أٌدٌولوجً متفق علٌه ، 

عدد من رواد الفكر القومً ، وافتقارها كذلك إلى خطة رغم محاوالت رائدة ال ننكرها ل

 عمل واضحة .

وفد التفت الزعامات القومٌة حول الملك فٌصل ، أول محرك النتفاضة ثورٌة حقٌقٌة فً 

م وانتقلت معه إلى فً ،العراق فً وقت كانت فرنسا قد تمكنت فٌه من  1221دمشق عام 

بدأت بعض فلول هذه العناصر تتجه إلى الملك عبد إخماد هذه االنتفاضة بالقوة فً سورٌا ، و

العزٌز بن سعود ، النجم الصاعد للساحة العربٌة ، بٌنما بقً البعض اآلخر مثل نوري السعٌد 

ورفاقه فً معٌة الحكم الهاشمً فً بغداد . وغابت الرؤٌة الواضحة للهدف و وسائل تحقٌقه ، 

فً إطار قٌم إمبراطورٌة عربٌة تستعٌد أمجاد  فأصبحت الوحدة العربٌة حلماً ٌراه المتحمسون

الماضً ، وٌراه الواقعٌون فً إطار ارتباط حر ٌحتفظ لكل دولة باستقاللها وسٌادتها مع تعاون 

وثٌق فً شؤون الثقافة وتبادل المصالح ، بٌنما ٌرى الملك عبد العزٌز وأنصاره فً الشام فً 

مة فً العالم العربً ، وٌضمن مصالح كل إطار حلف شامل ٌحافظ علً توازن القوي القائ

 طرف إزاء اآلخر .

 التوصيات :

ٌحتاج العمل العربً المشترك أن ٌحقق نوعاً من االنسجام والوضوح فً أهدافه ،  -1

فلٌس لدى البلدان وال الشعوب العربٌة من غاٌة فً التجمع اإلقلٌمً غٌر تحقٌق قدر 

تحقٌقه بصورة منفردة وعلٌها أن تعمل على القوة واألمن الذي ال تقدر البلدان على 

 تحقٌق ذلك بحزم . 
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أنه ٌنبغً تفعٌل دور جامعة الدول العربٌة فً حل المنازعات العربٌة بدالً من  - -2

 إدارتها وتهدئتها لحٌن انفجارها من جدٌد . 

أنه ٌنبغً إعادة النظر فً نظام جامعة الدول العربٌة ومواثٌقها كلٌا وفً الظروف التً   -3

تعمل فً إطارها ، وذلك بهدف تمكٌنها من تحقٌق درجة من المواءمة المطلوبة مع 

المعطٌات المعاصرة للواقع العربً والدولً ، خصوصاً فً الوقت الراهن الذي ٌتحدث 

فٌه البعض عن نظام إقلٌمً بدٌل الجامعة الدول العربٌة ٌمثله مشروع الشرق األوسط 

ٌات المتحدة األمرٌكٌة من أجل إدماج إسرائٌل فً الكبٌر الذي بدأت تنادي به الوال

 محٌطها اإلقلٌمً وخلق تجمع بدٌل لجامعة الدول العربٌة

ضرورة تطوٌر التنظٌم اإلداري والهٌكلً للجامعة العربٌة وإعادة النظر فً مشروع  -  -4

 تعدٌل مٌثاقها حتى ٌأتً لتعدٌل مستشرف آفاقاً جدٌدة ، ومرسخاً لشمولٌة دور الجامعة

فً العمل العربً المشترك ، ودفع مسٌرته  ، وداعما لجهودها فً إدارة وحل 

 المنازعات العربٌة .

 

 

 

 المصادر : 

  القران الكريم 

 ( َضٍفت جبمعت الذَل العشبٍت فً مجبل التسٌُت السلمٍت للمىبصعبث ,مجلت المستمبل العشبً 1553احمذ الششٍذي,)م

 , بٍشَث171,العذد

 احمد الرشٌدي ، جامعة الدول العربٌة ، الخبرة التارٌخٌة ومشروعات التطوٌر ، القاهرة 

  م( ، الحرب االهلٌة اللبنانٌة فً اطار جامعة الدول العربٌة ، رسالة مقدمة ، 1211)احمد محمد حسن الرشٌدي

 للحصول على درجة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة ، جامعة القاهرة

 لعلوم السٌاسٌة ، اروى هاشم ، مشكلة الحدود العربٌة فً منطقة الخلٌج العربً ، رسالة ماجستٌر منشورة ،كلٌة ا

 1226جامعة بغداد ، 
  تموز وتاسٌس الجمهورٌة فً العراق ،دار الحٌاة للنشر والتوزٌع ، القاهرة ،  14اسماعٌل عارف ، اسرار ثورة

2112  . 

 ( ( من مٌثاق االمم المتحدة )الفصل السادس المتعلق بحل المنازعات حأل سلمٌأ ، على انه ٌجب على 33تنص المادة

نزاع من شأن استمراره  ان ٌعرض حفظ السلم واالمن الدولً للخطر ان ٌلتمسو حلها بطرق المفاوضة اطراف أي 

 والتحقٌق والوساطة وان ٌلجأ والى الوكاالت والمنظمات االقلٌمٌة او غٌرها من الوسائل السلمٌة .
 ( االمانة العامة ، مجموعة وثائق تونس ، 1211جامعة الدول العربٌة )م 

 عربٌة ، المادة الثالثة ، نشاط الجامعة و ممارستها الختصاصها ،من معاهدة الدفتع المشترك والتعاون الجامعة ال

 م 1252/اب/22االقتصادي فً اطار الجامعة العربٌة اضعت نافذة المفعول منذ 

 ( ، العددم( مسٌرة التعاون والتكامل االقتصادي العربً ، مالها وما علٌها )شؤون عربٌة 1224حسن ابراهٌم . )92 

 م ، جامعة الدول العربٌة، القاهرة1224سبتمبر 
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 ، 1223حسن الحسن ،التفاوض والعالقات العامة ، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر 

  د . فٌبً مار ، تارٌخ العراق المعاصر ، العقد الجمهوري االول ، الجزء االول ، ترجمة مصطفى احمد ، دار مصر

 2112للطباعة ، القاهرة ، 
  ، 19تونس ص   1211رشٌد هارون هاشم ، جامعة الدول العربٌة دار سراس للنشر . 

 ( الٌات التكامل االقتصادي العربً ، مصر البحوث والدراسات العرببٌة القاهرة، 1223سلمان ابن المنذري )م 

 الدول العربٌة الواقع  سلٌم محمد السٌد ، دور الجامعة العربٌة فً ادارة النزاعات بٌن االعضاء ، ندوة جامعة

  1211والطموح ، القاهرة ، 

 (، جامعة الدول العربٌة ، مٌثاقها وانجازاتها، مهد البحوث والدورات العربٌة ، القهرة ،1921شهاب مفٌد )م 

 1225، القاهرة مارس ،  11عبد الرحمن الصالحً، تحدٌث جامعة الدول العربٌة فً اطار المتغرات الدولٌة شؤن عربٌة العدد ، 

  عبد الفتاح عودة ، جامعة الدول العربٌة وتسوٌة المنازعات ، سلسلة شعبٌة القانون العام والعلوم السٌاسٌة ،دراسات

 ،.1299مغربٌة ، الدار البٌضاء ،

  سالم مشكور ،  1211، دار الشؤون الثقافٌة ، بغداد ،  5عبدالرزاق الحسٌنً ، تارٌخ الوزارات العراقٌة ، ج ،
نزاعات الحدود فً الخلٌج ، معضلة السٌادة والشرعٌة ، مركز الدراسات االستراتٌجٌة ، البحوث والوثٌقا ، بٌروت 

 ،1223 . 
 حٌث ٌذكر ان الحكومة 11، ص19م ، ص1266انٌة ، القاهرة العقاد ، صالح ، العرب والحرب العالمٌة الث ،

م امام مجلس الشٌوخ المصري ان اندفاعها نحو حركة االتحاد 1243مارس 31المصرٌة قد اكدت فً بٌان لها فً 

 م 1243\3\2العربً لٌست مرتبطة مترتبة على تصرٌح اٌدن فً مجلس العموم البرطانً بتارخ 

 ( ، الجامعة كتنظٌم اقلٌمً ، االبعاد السٌاسٌة ،شؤون عربٌة العدد 1212علً الدٌن هالل )اذار ، القاهرة ،  13م 

 االول كانون ، واالنسانٌة التربوٌة للعلوم االساسٌة التربٌة كلٌة مجلة ، العراقً النزاع تارٌخ ، طاهر حسٌن قحطان 

 11 العدد ، 2114 ،
 ، 1221،  1221المجلة المصرٌة للقانون الدولً ، العدد  قرارات الجامعة العربٌة  

 ، م1214كمال غالً ، مٌثاق جامعة الدول العربٌة ، دراسة تحلٌلٌة مقارنتة فً القانون الدولً ، القاهرة 

 ، م1294محمد طلعت الغنً ، الجامعة العربٌة ، دراسة قانونٌة وسٌاسٌة ، منشاة المعارف ، االسكندرٌة 

 ن ٌونس ، الكوٌت والمتغٌرات السٌاسٌة فً العراق ، مركز الدراسات االقلٌمٌة ، جامعة الموصل ، محمد عبدالرحم

2113 – 2116 

  محمود عبده ن صدام حسٌن رحلة النهاٌة .. ام الخلود من االعتقال .. الى االعدام ، دار الكتاب العربً ، دمشق– 

 2119القاهرة ، 
 ( الجامعة العربٌة والنظام االقلٌمً العربً وتحدٌات الثمانٌنات مركز دراسات الوحدة 1213مطر ،جمٌل . )م

 العربٌة ، والنظام ، بٌروت ، لبنان 

 ( جامعة الدول العربٌة، مٌثاقها وانجازاتها ،المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم ،معهد 1291مفٌد شهاب،)م

 العربٌةالبحوث والدراسات 
  1211عام  3نحو عمل اقتصادي مشترك ، قضاٌا اقتصادٌة عربٌة ، جامعة الدول العربٌة ، دراسات رقم ، 

  1229نصٌف الجبوري ، ازمة الحدود العراقٌة الكوٌتٌة جذور وافاق المستقبل ، الرافد ، لندن  ، 
 للكتاب مصر مؤسسة ، نعمان احمد مصطفى ترجمة ، المعاصر العراقً تارٌخ خالصة ، كاسو فرانك ، فتاح هالة 

  2111 ، بغداد ، العراقً

 ( ، شؤون الجامعة العربٌة كمنظمة اقلمٌة ،دراسات فً القانون الدولً ، المجلد الثانً 1291وحٌد رافت ، )م

 ،القاهرة ،.
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 ( ، شؤن الجامعة العربٌة كمنظة1291وحٌد رافت ،)اقلٌمٌة ، دراسات فً القانون الدولً ، المجلد الثانً ،  م

 القاهرة ،.

 

  


