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 "" دراسة وثائقية جامعة الدول العربية 

 د/ فايزة محمد محمود خطاب

 دكتوراه في اآلداب تخصص تاريخ
 جامعة عين شمس   -ومعاصر  حديث 

f_khatab2008@hotmail.com 

الوحدوية العربية في تلك الفترة فهي مرآة تعكس  تعد تجربة جامعة الدول العربية من أهم التجارب  
تم تطبيقها    ةية من تلك القضايا، فهي تجربة حيأهم القضايا السياسية العربية وأهم المواقف الدول

 .من خالل تحقيق التعاون البناء بين الدول العربية على أرض الواقع

إلقامة كيان وحدوي يجمع الدول العربية المستقلة    حاجةرة الجامعة العربية؛ وبرزت الظهرت فك
التعاون  لرعاية مصالحها وزيادة  بينهما  وذلك  استقالل  العربي  العربية  وصيانه  ، ومساعدة  الدول 

قالل إلقامة تنظيم عربي واحد يجمع  بعض الدول العربية التي لم تنل االستقالل لنيل ذلك االست
وة أثناء الحرب العالمية الثانية شمل الحكومات العربية بداخله، واتضح ذلك بق

إقامة مجتمع عربي متطور ومتقدم اقتصاديًا  و لتتمكن الدول العربية من حماية أراضيها وثرواتها النفطية؛    (1)
 .(2) التقدم وفق تخطيط مدروسنحو واجتماعيًا؛ وإقامة حكومة مركزية عربية تسير 

بدأت دول المشرق    قد ، و اواستقالله  اريته القومية العربية وسعت الدول العربية الستعادة حفكرة  انتعشت         
قاهرة التي تعد  عم المصالح اإلقليمية المختلفة، بدءًا من الالعربي في خلق حالة من التضامن العربي لد 

تصدرت مصر الحركة العربية للدفاع عن قضية الوحدة؛ ألن  و   (3) لدول العربية في المنطقةلاالختيار األمثل  
دائم    تصالاكما أنها على    (4) ذلك يمثل ضرورة استراتيجية تتصل بأمن وسالمة مصر والمنطقة العربية

 ومباشر مع جميع الدول العربية. 

، وبعد أن تتم  م1944عام    تمثل الدول العربية  تمهيدية  على تشكيل لجنةعزمت الحكومة المصرية  
ن موعد  ي ، وتنتهي المرحلة األولى وتم تعيالعربيهذه اللجنة مهمتها تدعو الحكومة المصرية ممثلين للمؤتمر  

سعت الحكومة و لقاهرة ووضع جدول أعماله ورسمت له خطط العمل،  ابؤتمر بعد ما تحدد مكانه  انعقاد الم
 .(5)المصرية لتحقيق التعاون العربي في أقرب وقت ممكن

فقد اجتمعت    في إطار        العربية؛  الدول  بين  التعاون  "تحقيق  مصر والعراق وسوريا ولبنان  كل من 
األردن العربية    "وشرق  الدول  ترغب  التي  العربية،  للوحدة  التمهيدي  المؤتمر  خالله  وحضروا  ترتيب  من 

تناول  أولوياتها حسب اتفاق األعضاء التنظيمية   الذي  بالنواحي    التعاون التجاري وجميع الموارد الخاصة 
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الدولي، وأبدى الجميع  الداخلي و   ، واألمن لجمركيةالالزمة لتوحيد النقد والقوانين ا  واإلجراءات ؛  واالجتماعية
 .(6) هتمامًا كبيرًا بالمؤتمرا 

فجاء         العربي  االتحاد  بفكرة  رسميًا  االعتراف  إلى  بريطانيا  ،وزير  ذلك  اضطرت  إيدن  لسان  على 
، فكان هذا اعترافًا من بريطانيا  م1941مايو سنة 29فى "التصريح األول"  خارجيتها، فى خطابه الذى ألقاه

مناقشة  و ،  تحقيق ذلكالدول العربية إلى    ت سعف  ،الوجود حيز  ووجوب إخراجها إلى  العربية    فكرة الوحدةبتطور  
 .(7)ذلك الموضوع الهام 

 
، وكانت ظروف الحرب العالمية الثانية هي  م1943عام    فيجاء التصريح الثاني على لسان إيدن  و      

وتخطيطًا لما بعد الحرب،    ،(8) العربية في معاركهاالدافع، نظرًا إلدراك بريطانيا أنها ستحتاج إلى الدول  
تأييد الرأي  ب  حظىفي التصريح األول، وأنه يجب أن يكون مشروع الوحدة ي  ءما جاواشتمل التصريح على  

 .(9) فيما بينهم العام العربي، لتأكدها من صعوبة اتفاق الدول العربية نظرًا لوجود صراع النفوذ 
 

فى مصر  من التغيرات  العديد    ت الدول العربيةشهد و بدأت مراحل التغير في أنظمة الشرق األوسط       
 .(10)بعض الدول العربية، مما عجل بضرورة الترابط العربياستقالل فى و وسوريا وليبيا والعراق، 

جمع بين قاعدتين  ت  التي  العربيةالجامعة  إنشاء  االتحاد العربي من خالل  سعت الدول العربية لتحقيق        
القاعدة األولى هي أن كل قطر من   الخاص وحدوده   األقطار هامتين؛  العربية سيكون متمتعًا باستقالله 

ونظام حكمه ودستوره، أما القاعدة الثانية هي أن هذا التعاون يتم بالرضا التام واالتفاق الخالص، إلدراك ما  
 . (11) ول العربيةلالتحاد من منافع تجنيها جميع الد 

تنبهت الدول االستعمارية الغربية أن المنطقة العربية تتمتع بوحدة اقتصادية واستراتيجية وجغرافية         
واحدة؛ باإلضافة إلى االحتياطي الضخم من البترول الذي تذخر به أرضها والذي يبلغ ثلثي االحتياطي  

ه(12)العالمي لنقل  السويس  لقناة  البالغة  لألهمية  أيضًا  تنبهت  كما  أهميتها  ،  إلى  باإلضافة  البترول  ذا 
 المنطقة وبالنسبة للقوى العظمى في العالم.  فياالستراتيجية 

لعربية السعودية وسوريًا  جرت مشاورات الوحدة العربية بين مصر والعراق وشرق األردن والمملكة ا
مشروع الوحدة العربية وعدم االنتقال إلى المرحلة التالية من مراحل  عرب فلسطينومشاركة اليمن، و ولبنان 

يتم   هيئة يرضى عنها  تحقيق  حتى  وتأليف  تمثياًل صحيحًا،    العربي  الفلسطينيالعام    الرأي ذلك،  وتمثله 
أن تكون المرحلة الثانية من مراحل و   مشروع الوحدة العربية  فيلمستطاع  فالمصلحة تقتضى اإلسراع قدر ا
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 ،مرحلة المشاورات   فيقت وجهات النظر عليه  عقد لجنة تحضيرية بمصر تسجل ما اتفهي  هذا المشروع  
 .(13) العام العربيوتمهد لعقد المؤتمر 

 
 العربية:  دور مصر في إنشاء الجامعة -

لتحقيق أوجه التعاون وتوثيق الروابط العربية،  الجامعة  بروتوكول  كان لمصر دور بارز في صياغة       
األعضاء على أن تكون أول دعوة النعقاد مجلس الجامعة تصدر  لتلك الجهود اتفقت الدول العربيةونتيجة 

من رئيس الحكومة المصرية بدعوة من األمين العام، وأن تكون القاهرة المقر الدائم للجامعة ولمجلس الجامعة 
 . (14) للجامعة مصرياً وأن يكون أول أمين 

رئيس الوزراء المصري، كل من بشارة الخوري ،رئيس الكتلة الوطنية بلبنان،    ،دعا مصطفى النحاس        
وجميل مردم ،رئيس وزراء سوريا، وذلك لزيارة مصر بشأن استطالع الرأي في بعض الشئون العربية؛ وألقى  

" يجب أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات نحو الوحدة العربية؛   النحاس باشا بيانًا في مجلس الشيوخ قائاًل :
، ثم تبذل الجهد للتوفيق بين تلك اآلراء، ثم  كل على حده  تلفةالمخفتبدأ باستطالع آراء الحكومات العربية  

هة متحدة بالفعل، وعقب التفاهم  بودي لهذا الغرض، حتى يبدأ السعي بج   اجتماعتدعوهم إلى مصر في  
 .(15) كمال بحث الموضوع؛ واتخاذ القرارات التي تحقق آمال األمة العربية "يعقد مؤتمر إل

، كما أوفد م1943اتجه النحاس للدعوة إلى االتحاد العربي بتشكيل جماعة االتحاد العربي في مارس      
لوحدة؛ إلى بعض الدول العربية الستطالع رأيها في مسألة ا  أباظةالملك فاروق رئيس االتحاد العربي فؤاد  

في مشاورة    ءطلب منه أن يوصي النحاس بالبد أرسل إيدن ،وزير الخارجية البريطاني، إلى سفيره في القاهرة ي
الحكومات العربية في شأن االتحاد العربي، كما أرسل عدة برقيات إلى ممثلي بريطانيا في العراق وسوريا 

االست على  الحكومات  هذه  لحث  األردن  وشرق  والسعودية  النحاسولبنان  لدعوة  الحكومة و   ،جابة  دعت 
لفعل دعوة  المصرية إلى عقد مؤتمر في مصر الستكمال بحث الموضوع واتخاذ القرارات، وقد وجهت با

دعت كل من جميل مردم ،رئيس وزراء سوريا، والشيخ بشارة الخوري ،رئيس  و   (16) رسمية إلى نوري السعيد 
 . (17) بشأن الوحدة العربيةالكتلة الوطنية اللبنانية، للتباحث معهما 

"أن حكومة العراق كانت  لمؤتمر الوحدة العربية وزير الخارجية العراقي بشأن اللجنة التحضيرية  صرح     
عقد اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوحدة العربية، حتى أنها أرسلت وفدًا إلى   فياإلسراع    فيراغبة  

الرغبة" بهذه  المصرية  الحكومة  إلبالغ  لمواجهة    مصر  وعملت   (18) مصر  العربية  الدول  تجميع  على 
والتأثير على مكانتها   المشرق،  العربية في  الزعامة  التي كانت تستهدف  الهاشمية  من  وذلك  المشروعات 

قامت الحكومة المصرية بدعوة الشرق العربي؛ للتساند السياسي  و   (19) الل مشروع جامعة الدول العربيةخ
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وبالفعل استجابت الدول العربية   (20)والتعاون االقتصادي لتصبح الجامعة قوة حقيقية في الموقف الدولي
واليمن والسوري والعراقي"، وأدلى نوري الوفد اللبناني وشرق األردن    ووصلت الوفود إلى مصر وعلى رأسهم "

 .(21) للمؤتمر ة عقب انعقاد اللجنة التحضيريةهامأن هناك أخبار  أوضح فيه السعيد للصحافة بتصريح

احتضنت مصر األمانة العامة للجامعة، ووفرت لها كل اإلمكانيات، وسار العمل من مبنى وزارة        
مال األمانة ومعاونة عبد الرحمن عزام حتى بدأ تبلور هيكلها، ورغم  الخارجية المصرية، التي قام رجالها بأع

أن  على    اجتمعواأنه لم يتضمن ميثاق الجامعة أية إشارة إلى تخصيص هذا المنصب لدولة معينة، إال أنهم  
 .(22)هذا المنصب دون غيرها، نظرًا لدورها الفعال وقدرتها على خدمة أغراض الجامعةتشغل مصر 

النحاس في كلمته في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوحدة العربية بالقاهرة قائاًل: "أن من  صرح    كما        
  تحاد االفيجب علينا السعي لالتحاد ففي دواعي الفخر لمصر أنها استطاعت جمع الشمل وتوحيد الجهود"، 

كثر  أر الشقيقة هي  ربية قائال: "أن مص وتحدث "جالل االورقة" العراقي بشأن مصر والوحدة الع  (23)قوة  
الدول اهتمامًا بالقضية العربية؛ وإني أزعم أن زعامة األمة المصرية للشعوب العربية أقوى ضامن لتحقيق  

 .(24)لتي تسعى لتحقيقها الدول العربيةالعامة ا األهدافهذه 

إقليمية عربية،  كانت مصر والدول العربية تأمل في أن تكون الجامعة المنشودة ذات دور فعال كمؤسسة   
تاحة الفرصة أمام البلدان العربية غير المستقلة؛ بالمشاركة في أنشطة الجامعة والتعاون  إل   كما سعت جاهدة

 . (25) العربي في المجال الغير سياسي

في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي؛  المشاركة  ًا للوفود العربية  ميتكر جاءت الدعوة لقصر عابدين       
بالوحدة العربية، وعلى أتم على  الدعوة    تلكدلت    وقد  أن مصر بجميع أحزابها وهيئاتها السياسية ترحب 

 . (26) االستعداد لمواجهة جميع األحداث الخارجية للدفاع عن القضية العربية والعمل على إحيائها

تحقيق الوحدة ل ية  في الجلسة الثانية للجنة التحضير   المبذولةالنحاس باشا  جهود  شكرت الوفود العربية         
والعمل على   الكبيرة  المهمة  الجميع في  يوفق  أن  داعيًا هللا  بالجميع  النحاس مرحبًا  العربية؛ ورد  واآلمال 

 .(27)جميعاً  يةعربدول المصلحة ال

نشرت مجلة آسيا الوسطى  الملكية البريطانية مقااًل عن الوحدة العربية ذكرت فيه "أن الجلسات التي       
ال تعاون  يعقدها  العربية ويشمل  الدول  بين  المجاالت  بتعاون في جميع  العرب ستتوج  الزعماء  نحاس مع 

التعليم والصحة واآلداب؛ وأن البالد العربية مصر والسعودية واليمن أكثر مجال  اقتصادي وزراعي وفي  
 .(28) استعدادًا عن ذي قبل ألن تتساند سياسيًا واقتصاديًا "
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الوفاق فيما بينهم؛ للتفاهم و  المؤديةاستطاعت مصر جمع شمل الدول العربية والوصول إلى الطرق        
القاهرة وبيروت ودمشق وعمان وبغداد والرياض وصنعاء، على  تمثل    ،باإلسكندريةالعربية    وفود وتجمعت ال

ا وحدة الجهود والمقصد  فيكون له  ،اورة مبعثرة إلى كتلة قوية موحدةتتحول من حكومات متجلمائدة واحدة،  
والنشاط القومي؛ فتصبح قوة عظيمة ال يقتصر أثرها على ميدان العمل القومي في الداخل، بل ويمتد إلى  

لتحقيق الوحدة الثقافية وانضمام سوريا ولبنان إلى المعاهدة كما سعت    (29) ميدان العمل الدولي في الخارج  
التعاون   لالثقافيالثقافية )مكتب  لفكرة    فيتأليف جمعيات عربية  ( كمحاولة  تدعو  العربية  الدول  عواصم 

 .(30) العربياالتحاد 

على إنشاء    األطرافواتفقت    منها؛  الهدف  م8/10/1944حققت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي في       
بهدف توحيد جهدها ،  ن سطينيي الفل، واحترام استقالل لبنان وحقوق   ول العربية وتدعيم الروابط بينهمجامعة الد 

إلى ما فيه الخير للبالد العربية، وصالح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها؛ ووقعت   ههوتوجي
على  و   ،بيان اللجنة، السورية واألردنية والعراقية واللبنانية والمصريةب  خاص ود العربية على البروتوكول الالوف

ن الناحية السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية وغيرها أما وفدا سواء م  ؛الكثير من القرارات الحيوية
الملك عبد  بعد عرض القرارات على    بداء الرأي إلى ماكل منهما إواليمن فقد أرجأ    السعودية  المملكة العربية

 .    (31) مام اليمنإيحيى حميد الدين، و بية السعودية، آل سعود ،ملك المملكة العر العزيز 

عبد هللا الذي وجه نقده للمملكة العربية السعودية واليمن؛ ثم تناول  الملك  تقرير عن حديث    ذكر
اليمن وذهابها إلى حد  بالنقد موقف اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوحدة العربية من المملكة العربية السعودية و 

رجائهما إرسال    فيمصر نفسها  سعود واإلمام يحيى ليرسال مندوبين عنهما قائاًل "لماذا تجهد    آلاستجداء  
لم أتلق منه    ولكننيهذا الشأن    فيمندوبين عنهما لحضور االجتماع، وأنا كنت قد  أرسلت كتابًا للنحاس  

  التي المحافظة على كيانها إزاء التهديدات المختلفة    ردًا" وأخيرًا اختتم حديثه متمنيًا التوفيق للبالد العربية فى
 . (32) تواجهها 
النادي العربي بسوريا تقدموا بالشكر   أعضاء؛ أن  م8/1945/ 2اتضح من خالل وثيقة سورية يوم        

شاروا أبية، ومناصرته الستقالل سوريا، و على جهوده في سبيل إبراز فكرة الجامعة العر   فاروق للملك  والتقدير  
 .(33) إلى أهمية الدور المصري في إنشاء الجامعة

 
 :وميثاق الجامعة  اإلسكندريةتوكول بر  -

تمثلهم،    التيالوفود العربية على عبارة "جامعة الدول العربية"  اتفاق  أسفرت المباحثات العربية عن          
تتعاون هذه الدول الحرة المستقلة على الخير    أيوأن من حق   إليها، وأن  دولة عربية مستقلة االنضمام 
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والتكافل ودفع الشر عن بعضهم البعض، وتقرر أن يكون للجامعة مجلس تمثل فيه الدول المشتركة على  
أجنبي    ءعتداا اون وصيانة استقالل الدول ضد أي  قدم المساواة دون تمييز أو تفريق، لضمان تحقيق التع

 .(34)عليها، وتتكون الجامعة بالرضا واالختيار واإلرادة الحرة من الدول العربية

استقالل فلسطين والحفاظ  حرصًا منهم على  حضر تلك المشاورات التاريخية ممثلي دولة فلسطين؛        
تاب األبيض،  على أراضيها، وهو قرار معتدل ال يمكن لبريطانيا االعتراض عليه وهو ما اشتمل عليه الك 

العربي؛ كما اقترح فيه مساهمة الحكومات   وطنى الحترام سيادة كل دولة في المشروع سوريا الكبر   تنحيةو 
العربية في "صندوق األمة العربية" ،صندوق يضم الدول العربية ويخصص له ميزانية خاصه لدعم القضايا  
التعاون االقتصادي  البرتوكول على  بحثه جيدًا، وينص  والمالية  الشئون االقتصادية  العربية، وعلى لجنة 

من الوجوه؛ وبذلك يكون تم وضع القواعد السياسية العملية للتعاون العربي  الثقافي وغير ذلك  و االجتماعي  و 
 .(35) المثمر بين جميع الدول العربية

لطة  عقدت العديد من االجتماعات بهدف الوصول إلى "ميثاق يجمع الدول العربية" ويكون بمثابة س        
لتي تقوم على "التعاون االختياري بين الدول فكرة جامعة الدول العربية ا  في إطارعليا فوق الدول األعضاء  

احترام واستقالل وسيادة الدول األعضاء التي تنضم إليها"،   ، وتضمن(36) لها وعلى المساواة بينها   األعضاء
؛ وتألف من عشرين مادة وثالثة مالحق خاصة، الملحق  م1945مارس 19ميثاق الجامعة في    أعداد وتم  

ثاني خاص بالتعاون مع البالد العربية الغير مشتركة في الجامعة، أما  األول: خاص بفلسطين، والملحق ال
  اً عام  اً الملحق الثالث فهو خاص بتعين عبد الرحمن عزام ،الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية، أمين

 .(37) لمدة سنتينالعربية للجامعة 

العتدال الحكومة القائمة والدعم    العربية،الوحدة  حركة  العوامل التي أدت إلى تصدر مصر  توافرت       
السعودية وسوريا   لدىيه الزعامة الهاشمية غير مقبولة  كانت فأن  الشعبي لها في الوطن العربي، وقت  

 . (38) تحث فيه الزعماء العرب على الوحدة القومية  اً صدرت مصر منشور وأ ،ولبنان

جتمع المؤتمر العربي العام )بقصر الزعفران بالقاهرة( برئاسة  واإقرار الميثاق في صورته النهائية    تم        
؛ ووقع جميع  م1945مارس    22رئيس الوزراء المصري، وتم توقيع الميثاق في يوم    محمود فهمي النقراشي،

ذلك؛ وأصبح الميثاق نافذ المفعول   لوفود العربية، وقد تم إيداع وثائق التصديق في األمانة العامة بعد امندوبي  
مارس هو يوم توقيع الميثاق  22، غير أن مجلس الجامعة أصدر قرارًا باعتبار يوم  م1945مايو  11من  

 .(39) يطلق عليه يوم الجامعة و 
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التي   البريطانية  الدوائر  أهمها  من  السياسية؛  الدوائر  اهتمام  العربية  الوحدة   ت مت اهشغلت حركة 
الدوائر السياسية الغربية؛   بهذه الحركة العربية، واألثر العام الذى يمكن تلخيصه من أحاديث اهتمامًا كبيرًا  

والشك أنه قد كان من نصيب حركة الوحدة العربية   التنويه بأهميتها خاصة بالنسبة لبريطانيا ،إلى    تتجه  اهنأ
العام بها بعد أن كان االهتمام    الرأيالصحف كان من نتائجها إثارة اهتمام    فياأليام األخيرة دعاية كبيرة    في

تم التعليق عليه كان زيارة عبد العزيز آل سعود   يقتصر على جماعات ودوائر سياسية معينة. وأول ما 
ملكة  كانت ظاهرة فى سياسة الم  التيوضعت حدًا لحالة التحفظ والتردد    يالت والتنويه بهذه الخطوة من جانبه  

العربية السعودية، بالنسبة لحركة الوحدة العربية، وعلى األخص بعد أن تلتها حركة أخرى من جانب اليمن،  
ونوهت بتفاهم الدولتين الكبيرتين مع مصر؛ بما لها من ثروة اقتصادية وثقافية والمملكة العربية السعودية  

تعزيز الحركة الوحدوية العربية    إلىأن يؤدى  د اإلسالمية وما يمكن  جميع البال  في  روحي بما لها من نفوذ  
 وتقويتها. 

 
وصفت الدوائر السياسية الغربية مؤتمر القاهرة األخير بين وزراء خارجية البلدان العربية؛ بأنه    كما      

على إنشاء جامعة الدول العربية وتكون فيها مصالح الدول العربية جميعًا؛    النهائيمؤتمر عقد لوضع االتفاق  
ء االقتصادية أو السياسية وذكرت )أن مصر بثروتها وسكانها والدول العربية بمواردها العظيمة والبترول سوا

ناصرتها بريطانيا، لدعم سياستها    التيو أهمية هذه الحركة،    فيإلى حركة الوحدة العربية يزيد    وانضمامهم
ونات التجارية(، ثم ما يمكن أن  عن السلمى وتبادل المساعدات والمفي المنطقة لتصبح قائمة على التعاو 

الشرق األدنى وعلى األخص بالنسبة لمسألة    فيبعض المتاعب السياسية    فييكون لهذه الحركة من أثر يزيد  
 .(40) جو من العداء المتبادل وعدم الثقة  فيفلسطين حيث يعيش العرب واليهود 

 : إنشاء جامعة الدول العربية -

كل دولة بسيادتها الكاملة، ول اتحاد عربي يضم األمة العربية؛ وتتمتع فيها  أالجامعة العربية هي    تعد        
.  أصبحت جامعة  (41)في حل كل المشكالت التي تواجه الدول العربية   ثرمؤ   أن يكون لها دورفي    أمالً 

خاصة؛  ام  إلى القيام بمه  هدفيالعربية    منظمة سياسية إقليمية وتعد بمثابة مؤتمر دائم للدولالدول العربية "
وليست هذه الجامعة شخصية دولية مستقلة عن الحكومات الممثلة في مجلسها، فكل دولة داخلها تحتفظ  

 .(42) بحقوقها الكاملة في السيادة واالستقالل سواء في الداخل أو الخارج"

تحظى بدعٍم دولٍي، جامعة الدول العربية اهتماًما كبيًرا بمصير ليبيا فهي الشقيقة لمصر، و   أظهرت      
تدعم الجامعة  وذٍج لدولة عربية مستقلة حديثة،  الدفاع عنها حتى االستقالل، لتصبح نم  عبءوتحملت مصر  

 .(43) العربية في المستقبل 
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بميثا  تبرتع العربية؛  للحكومات  مرآة  العربية  ونظامهاالجامعة  فقد قها  أداة    ،  تكون  أن  استطاعت 
األمة العربية بصفتها ندوة للتشاور الحر بين الدول العربية وملتقى للعمل  في إصالح يصل  إلى كل مكان 

  م 1945التقى وزراء خارجية الدول العربية في فبراير  وقد    (44) المشترك ويجب الحفاظ على تلك المكتسبات 
ية ستكون مصدر برئاسة عبد الرحمن عزام وتم التأكيد على أن الوحدة العربلجنة فرعية لمؤتمر الجامعة  ك

، ويجب االبتعاد عن االنقسامات لتحقيق ذلك الهدف، وبالفعل تم توقيع ميثاق االتحاد قوة للدول العربية
 .(45) م1945مارس  22العربي في 
 

،    م1946مارس29  اقة مع تركيا فيق معاهدة صد وعقب توقيع ميثاق الجامعة العربية وقعت العرا        
بانحراف العراق عن النهج   اً مصر ذلك نذير  واعتبرت وصرح نوري السعيد أنها ال تتنافى مع ميثاق الجامعة 

كان نوري  وقد    (46) العربي في إطار الجامعة العربية؛ وشهدت العالقات المصرية العراقية توترًا في تلك الفترة
السعيد يؤمن بأن انحياز العراق للدول الغربية وتوطيد عالقته ببريطانيا وإقامة عالقات جيدة مع تركيا وإيران  

ي أمن الدولة والنظام الملكي القائم فيها، ووجدت الواليات المتحدة في نوري  هما أمرين حيويين للحفاظ عل
السعيد تربة خصبة لتنفيذ سياستها في منطقة الشرق األوسط المعروفة بسياسة االحتواء والمتمثلة في إقامة 

ا منطقة  إلي  النفاذ  من  ومنعه  ومحاصرته  السوفيتي  النفوذ  الحتواء  الدفاعية  األحالف  من  لشرق سلسلة 
 . (47) األوسط

العراق،   ءوزراى به نورى السعيد ،رئيس  دلية في سوريا على التصريح الذى أ علقت الدوائر السياس
وصغرى  إنشاء وحدتين من الدول العربية كبرى    فيلمندوب الوكالة العربية وما ورد فيه من تكذيب رغبته  

حدة العرب  وقت تتجه فيه األفكار إلى تحقيق و   فيالعرب إلى إنشاء وحدتين    ووأنه ليس من المنطق أن يدع
، وتعاونت العراق مع القضية الفلسطينية وشرق األردن، وسعى العراق لحل قضايا وإنشاء جامعتهم الكبرى 

 . (48) القومي نضالها  فيتأييدها وشد أزرها   فيفلسطين ولم يدخر وسعًا وال جهدًا 
لتعاون الثقافي واالقتصادي بين البلدان العربية؛ مع احتفاظ كل دولة بكامل رحبت اليمن بفكرة ا

 .(49) سيادتها وحقوقها، ويكون هذا التعاون قائمًا على التساوي بين جميع الدول في الحقوق والمصالح المتبادلة
لكامل  م الذاتي االذي تبنت فيه قراًرا بالحك و ؛  م1946اجتماع جامعة الدول العربية في نوفمبر   ُعقد        

عبد الرحمن عزام ،األمين العام لجامعة الدول العربية، لمؤتمر قومي شمال    وصرحللجزائر وتونس والمغرب،  
ترغب كل من  أفريقيا في القاهرة أن الجامعة ستعمل على تخليص شمال أفريقيا من آثار االستعمار؛ حيث 

و  والمغرب  العرب"الجزائر  الدول  في عضوية جامعة  الدول تونس"  جامعة  اتفاق  يقضي  بينما  مستقباًل،  ية 
العربية بأن تقتصر العضوية فقط على الدول المستقلة، فيما قد تشارك المناطق غير المستقلة في المناقشات 
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، بخصوص شمال م1946قررت جامعة الدول العربية تطبيق بنود اتفاق الجامعة في العام  ، و غير السياسية
 . (50) من شأنها تعزيز مصالح الدول العربية المستقلة   أفريقيا، تلك البنود التي

فيه "أن الجامعة    صرح؛  م8/12/1946الفلسطينية في    اإلذاعة لمندوب  هللاحديث الملك عبد في  وجاء       
العربية ستؤدي أعظم خدمة للعروبة ، وبشأن مؤتمر لندن فقد ذكر أنه خطوة في سبيل الدفاع عن فلسطين،  
وبشأن الوحدة األردنية العراقية ذكر أن العزم أكيد والتوحيد قريب، ثم عقب قائاًل: أن العالقة مع تركيا يجب 

لسياسة العربية، يتوحد األردن والعراق، وكانت تركيا في  أن تكون قائمة على حسن الجوار؛ فإذا اتحدت ا
 السعودية  سعت المملكة العربيةكما     (51)الشمال، ومصر في اليمين، تألفت في الشرق كتلة قوية محترمة"

حل قضية فلسطين قبل تنفيذ فكرة    والثانيالوحدة،    فيأحدهما مشاركة جميع األقطار العربية    :أمرينإلى  
 .(52) الوحدة 

 أهداف جامعة الدول العربية. -

تهدف الجامعة إلى الدفاع عن مصالح الدول العربية األعضاء من ناحية والوطن العربي كله من 
التعاون   ناحية أخرى من خالل اآلتي: توثيق الصالت بين البالد العربية األعضاء في الجامعة، ودعم 

السياسية،  بينهما   خططها  بين  بالتنسيق  واالهتمام  المجاالت،  كافة  و و في  استقالل  الدول  صيانة  سيادة 
عليها، والمحافظة على السالم واألمن في المنطقة العربية؛ وتصفية أي خالف    اعتداءاألعضاء، ودفع أي  

قد يؤدي إلى وقوع حرب بين الدول العربية األعضاء بها أو حتى غير األعضاء، والدفاع عن حقوقها،  
لتعاون العربي في شتى المجاالت السياسية  السعي نحو تحقيق مزيد من الوحدة بين البلدان العربية. وتحقيق ا

الهيئات والمنظمات الدولية، وتتمتع الجامعة على صعيد    مع التعاون  و والثقافية،    واالجتماعيةواالقتصادية  
 .)53)التمثيل الدبلوماسيو العالقات الخارجية مع الدول األجنبية والمنظمات الدولية، إبرام المعاهدات الدولية،  

خفقت في حل العديد من المشكالت  أ  وإن  من الخدمات لألمة العربية،  أدت الجامعة العربية العديد       
إقليمية عربية ناجحة، ويجب على الدول العربية جميعًا دعم ميثوالقض اق  ايا، ويجب دعمها لتظل هيئة 

الوحدة ف  (54) تهم وعناية مجلس الجامعة، وذلك لمصلحة األمة العربية كلهاالجامعة، ويكون ذلك موضع عناي 
تلك   على  الحفاظ  أجل  السعي من  ويجب  العربي،  للعالم  قومية  أمنية  ودعمها  العربية  العربية،  المؤسسة 

 . (55)لضمان استمرارها وبقائها ودعم دورها السياسي واإلقليمي 

 رقل تع  التي ومنع الفتن  العربية  حل المشكالت    يأن يكون لها دور ف الجامعة العربية  يجب على  
الدول استقالل البالد العربية أو تعطل الوصول إلى استقاللها، ويجب وضع خطة يعالج بها ما تتعرض له 

ارتفعت مكانة الجامعة العربية في مناطق شمال أفريقيا،  وقد  .  (56) داخلية أو خارجيةمشكالت  ربية من  الع
شل دول الجامعة العربية في  باألخص في تونس التي تدرك النفوذ المصري ونفوذ الشرق األدنى، إال أن ف
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 ة م الجامعة العربية مساند في أن تقدم له أماًل  فلسطين قد تسببت في إحباٍط دول الشمال األفريقي؛    ة حل قضي
 .(57)فعاله

 
 المجلس البرلماني العربي في إطار الجامعة العربية: 

 ينص على التالي:   م1954/ 8/4في يوم  العربية لتحقيق الوحدة  عملي"مشروع   قتراحاتم 
ينتخب كل و برلمانية النظام ،  ة عربية ديمقراطية" تشمل الدول  الجامعة العربية "رابطأن ينشأ داخل   -

دعى "لجنة الشئون العربية" ويشار  من دول "الرابطة العربية الديمقراطية" لجنة برلمانية تُ  نيابيمجلس 
 كل دورة برلمانية.  فيإلى انتخاب اللجنة 

نائبًا يمثلون أحزاب الحكومة وأحزاب    24لنواب رئيسًا و"لجنة الشئون العربية" من رئيس مجلس ا  تألفت -
 المعارضة مناصفة. 

الدول األعضاء أربع دورات كل سنة ويطلق عليها عند اجتماعها    فيتجتمع لجان الشئون العربية   -
 ". العربي البرلماني"المجلس 

قاعة    فيوتجتمع    دوري نظام    فيعواصم البلدان األعضاء    في  العربي  البرلمانيتنعقد دورات المجلس   -
 .ئون العربية للبلد المضيفبرلمان البلد المضيف وبرئاسة رئيس لجنة الش

ويسجلون    البرلمانيالرابطة مجلس خاص باالتحاد    فيللدول األعضاء    نيابيكل مجلس    فيينشأ   -
 نسخ توزع على مجالس الدول األعضاء. فيالوقائع والقرارات 

على دعم الصالت بين البلدان العربية "دول الرابطة خاصة ودول   العربي  البرلمانييعمل المجلس   -
الجامعة عامة وإزالة الحدود وتنسيق سياسة دول الرابطة داخل الجامعة العربية وتوجيه السياسة العربية  

 عامة. 
إلى برلمانات الدول األعضاء ورغبات مباشرة إلى وزارة    يات توص   العربي  البرلمانيدر المجلس  يص -

 . الدول األعضاء فيلعربية الشئون ا
كل بلد بدون مرورها باللجان البرلمانية    فيمباشرة إلى النواب    العربي  البرلماني المجلس    يات تحال توص -

 نظرًا لطبيعة تأليفه من لجان برلمانية. 
جملة    العربي  البرلمانيتوصية ترد من المجلس    أيكل من بلدان الرابطة أن يرفض    فييجوز للبرلمان   -

ألعضاء من الدول ا  أي  فيال يقرها البرلمان    التي  يات والتوص  ،لكن ال يجوز له تعديلها  أو تفصيالً 
من الدول األعضاء ال    أي  فييقرها البرلمان    التي   النواحيوبالعكس فإن    ،ال تعد ملزمة لتلك الدولة

 يجوز نقضها بعد ذلك إال بأغلبية الثلثين. 
الدول أعضاء الرابطة وزيرًا للشئون العربية يعين بمرسوم من رئيس الدولة   في  نيابييختار كل مجلس   -

 .(58) ال يكون وزير الشئون العربية من النواب ولكنه يختار من رؤساء الجمهورية 
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 :نتائج تجربة الجامعة العربية -
على    ؛ وساعد لقد أدت الجامعة العربية منذ نشأتها أقصى ما استطاعت من الخدمات لألمة العربية

أعضا بين  ساد  ما  ولكن  ه ئذلك  ناجحة،  إقليمية  كهيئة  المتبادلة  والثقة  الظن  حسن  من  لألا  حداث نظرًا 
  تطلع لذلك ت،  قلب األمة العربية  في  صهاينةلغل التغو حيان،  دخل الغربي في كثير من األالمتعاقبة، والت
أن تكون القضايا العربية موضع عناية المجلس لتحافظ الجامعة على دورها في   للجامعة  األمانة العامة

 المنطقة. 
عملت اإلدارة االقتصادية بالجامعة العربية على  بحث ودراسة المشروعات االقتصادية في داخل الدول      

، وتحقيقًا لهذه األهداف دول الجامعة العربية وتقوية الروابط االقتصادية بين  من شأنها تعزيز    والتياألعضاء،  
الفترة الواقعة ما بين الدورة العاشرة والحادية عشر يشمل المواضيع   في فقد كان نشاط اإلدارة االقتصادية  

فبراير    22التالية تنفيذ للقرار الصادر من مجلس الجامعة بجلسته العاشرة من دور االنعقاد السابع بتاريخ  
 .(59) دول الجامعة"  فيالخاص بموضوع "توحيد العملة  يالعراقبشأن اقتراح الوفد  م1948سنة 

م  1955عدد يناير سنة    في" األمريكية  "foreign affaireمجلة    فيشر  ن  له  حديث  وأشار عبد الناصر في  
 : إلى ما يلي

العالم   أنباء مخالفة فإن الجامعة العربية هى حقيقة واقعة،   يالعرب"بالرغم مما يدعيه أعداء  من 
وهناك بعض الخالفات االجتماعية واالقتصادية بين دولة عربية وأخرى مثلما هى الحال مثاًل بين دول 
اتحاد أوروبا الغربية، إال أن الروابط المشتركة بيننا هى أكثر مما هو موجود بين الدول األوربية المختلفة  

يمكن أن تساهم فى قضية السالم  و االتحاد قوة،    ، وتؤمن دول الجامعة العربية بأنأن تعمل سوياً تأمل    التي
درجة  بالمحلية وتنافس األسر المالكة و   الخالفات   –حد ما  إلى    –عطلت بعض جهود الوحدة  قد  و   "العالمي

بالقو  يالخارجية التى تتآمر ضدنا  ى أكبر  مكن عن طريقها بلوغ  ، ولكن الجامعة يمكن جعلها األداة التى 
أعضاؤها قوة فعالة للدفاع عن هذه  مثل  الوحدة بين الدول العربية فى كثير من ميادين النشاط ، ويمكن أن ي

 .(60) المنطقة"
 

اهتمت الجامعة العربية بالقضايا العربية وسعت للقيام بحلها منذ قيامها؛ حتى تستطيع القيام بالدور  
التي أنشئت من أجله، وكان من أهم القضايا العربية على الساحة قضية فلسطين التي كانت محور اهتمام  

بي، ودفع الدول العربية لتحديد الجامعة، ودافعت الجامعة عن الحقوق الفلسطينية، وتأييد مجلس الدفاع العر 
ورسم الخطة العربية، وتحديد موقف الدول العربية من القضية وتوجيه مجلس الدفاع العربي لتأكيد التصميم  
العربي في قضية فلسطين، وإقرار خطة عملية قوية تلتزم بها الدول األعضاء لمجابهة إسرائيل والدول التي 

 أو سياسيًا، والعمل على تنفيد معاهدة الضمان الجماعي العربي تنفيذًا فعااًل،  تؤازرها عسكريا أو ماليًا أو فنياً 
 .(61) سائر الدول العربية إليها، كمحاولة لمواجهة االحتماالت المستقبلية وانضمام
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وجودها بفكرة الوحدة العربية، واعتبرتها الدول العربية   ات ارتبطت الجامعة العربية في جذورها ومبرر 
حطات السير نحو الوحدة العربية، واعتبرتها الدول الكبرى وخاصة بريطانيا، شكل من أشكال  محطة من م

دون   والحيلولة  القومي،  الوعي  احتواء  على  والعمل  العربية  األمة  في  الوحدة  نزعة  مع  تعرض التعامل 
األقطار  نشأت استجابة للرأي العام العربي في جميع    ا ميثاق الجامعة نص على أنهمصالحها للخطر، ف

ف هو تحويل الجامعة العربية  صبح الهد أًا من الحركة القومية العربية، و العربية، فمنذ نشأتها أصبحت جزء
 .   (62) داة قومية تستطيع الصمود أمام األزمات المستمرة المعاصرة أإلى 
مارس   22في  العربيةلجامعة  للجامعة العربية، األمانة العامة  تولى عبد الرحمن عزام ،أول أمين عام ل       

السعودية  م1945عام   العربية  المملكة  إقناع  بارزًا في  دوًا  لعب  وقد  والتوقيع على    باالنضمام؛  للجامعة 
وميثاق الجامعة، وعمل على مواجهة المخاطر التي أحاطت بالجامعة منذ نشأتها،    اإلسكندريةبروتوكول  

قيادته لألمانة العامة  وبخاصة من بريطانيا التي حاولت ربط الجامعة بسياستها ، ولعب عزام من خالل 
بيا وسوريا ولبنان  بالجامعة دورًا هامًا من أجل مساندة قضايا استقالل الدول العربية، فحصلت كل من لي

الفلسطينية  ستقاللاالعلى   بالقضية  وأهتم  األفريقي،  الشمال  دول  باقي  ثم  وبالحقوق    اهتماما،  كبيرًا 
 .(63) الفلسطينية

عقب نجاح تجربة الجامعة العربية؛ انبثقت عنها العديد من المشروعات التي أعدت داخل الجامعة  و         
، والميثاق العربي  م1950العربية مثل المعاهدات والمواثيق واالتفاقيات، منها معاهدة الدفاع العربي المشترك  

نتم1957الوحدة االقتصادية عام    اتفاقية،  م1955الثالثي عام   للعديد من  ،  العوامل، كمحاولة من يجة 
 .   بها  دعيم النواحي االقتصاديةحالف الغربية، أو بغرض تاجهة األالدفاع عن حدودها أو مو  العربية الدول

 :م1950عامالمشترك  العربيمعاهدة الدفاع  -

مندوبي الدول العربية على الدول العربية أن تفكر في مستقبلها الذي تنشده، وتدعيم مركزها، ويجتمع  كان  
لتحديد وتقييم الوضع الجديد، للخروج بوحدة الهدف والغاية والدفاع عن الوحدة العربية وحدود الدول العربية، 

فيما بينهم، يصمد في الدفاع عن االستقالل وحماية الحدود   اً واحد   اً والسعي لتوحيد التشريع، لتصبح كيان
 .(64) واألراضي العربية

"مصر واألردن والعراق وسوريا والسعودية ولبنان واليمن" معاهدة دفاع    ة دول العربية اآلتيوقعت كٍل من ال
خارجي،    عتداءا ة أمن واستقالل تلك الدول ضد أي  عربي مشترك بهدف الحفاظ على الحدود العربية، وحماي

 يحاول النيل من أراضيها.  

المعاهدة في         "األردن   م1950أبريل عام 13عقدت  التالية  الدول  بالقاهرة وحضرها كل من مندوبي 
والعراق وسوريا والسعودية ولبنان ومصر واليمن"؛ حرصا منهم على تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين دول 
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وصيانة األمن والسالم في الدول الجامعة العربية وللحفاظ على االستقالل العربي، لتحقيق الدفاع المشترك  
ما وتعزيزًا لالستقرار  العربية، وذلك وفقًا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق األمم المتحدة وألهدافه

الدول  ستقرارسباب األمن واالأل  حقيقاً وت ثو العربية؛    في  المعاهدة  بند التضمنت  إلى   اً ثة عشر  باإلضافة 
 الملحق العسكري.

من خالل فض   األمن  استقرارالدول العربية حرصت على    أنفي  تلخيص أهم بنود االتفاقية    نا يمكنو         
ألخرى،  جميع المنازعات بالطرق السلمية، سواء في العالقات المتبادلة فيما بينهم أو في عالقتهم بالدول ا

وتتخذ جميع التدابير وتستخدم    عليهم جميعًا؛  عتداءا مسلح يقع على أي منها    اعتداءوتعتبر الدول العربية أي  
وإعادة األمن والسالم في المنطقة، ويخطر على الفور    عتداءاالبما في ذلك القوة المسلحة لرد  جميع الوسائل  

تخذ في صدده من تدابير وإجراءات، وتؤلف لجنة امجلس األمن، بوقوع االعتداء وما  مجلس الجامعة، و 
الدفاع المشترك، وتهيئة  جيوش الدول المتعاقدة؛ لتنظيم خطط  عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب  

ال تسلك في عالقاتها الدولية مع الدول األخرى مسلكًا يتنافى مع  ؛ وتتعهد الدول المتعاقدة بأ ليبهساوأوسائلة 
أغراض هذه المعاهدة، ويجوز ألي دولة من الدول المتعاقدة أن تنسحب بعد مرور عشر سنوات من نفاذ  

 . (65)عاهدةهذه الم

إبالغ  أ منها  ترجو  بأن  العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  إلى  مذكرة  المصرية  الخارجية  وزارة  رسلت 
المصرية ترى ضرور  الحكومة  الدول األعضاء أن  الجامعحكومات  إلى عقد مجلس  المبادرة  لمناقشة  ة  ة 

العربية عقب   والتعاون  األوضاع  المشترك  الدفاع  المجلس مشروعها   التي  االقتصاديتوقيع معاهدة  أقر 
 .(66)  م1950أبريل سنة  13بجلسته المنعقدة فى 

الدفاع المشترك    عاهدةمالمادة الخامسة من    فيتختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها  على أن   
 : مور اآلتيةبين دول الجامعة العربية باأل االقتصاديوالتعاون 

اعتداء مسلح يمكن أن يقع على    أيإعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع األخطار المتوقعة أو   -
، وتستند فى إعداد هذه الخطط على األسس التى  ن الدول المتعاقدة أو على قواتهادولة أو أكثر م

 يقررها مجلس الدفاع المشترك.
لمقتضيات  وفقًا لتقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد األدنى لقوات كل منها  -

 إمكانيات كل دولة.  مح بهوتس عسكريةال
استخدام  الدول المتعاقدة من حيث تسليحها وتنظيمها وتدريبها مع    قدرات   قديم المقترحات لزيادةت -

 يق كل ذلك وتوحيده.أحدث األساليب والتطورات العسكرية وتنس 
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لصالح   - وغيرها  والزراعية  والصناعية  الطبيعية  المتعاقدة  الدول  موارد  الستثمار  المقترحات  تقديم 
 المجهود الحربى والدفاع المشترك.

البعثات  - تبادل  للت  تنظيم  الخطط  وتهيئة  الدول    دريبات التدريبية  قوات  بين  المشتركة  والمناورات 
 . لتعاون فى الميداند اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل االمتعاقدة ودراسة نتائجها بقص

إعداد المعلومات واإلحصائيات الالزمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانياتها الحربية ومقدرة قواتها  -
 فى المجهود الحربى المشترك.

ا  مهيبحث التسهيالت والمساعدات المختلفة التى يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة تقد  -
 وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة األخرى العاملة فى أراضيها تنفيذًا ألحكام هذه المعاهدة.

ف - لجان  تشكيل  الدائمة  العسكرية  للجنة  أعضايجوز  بين  من  مؤقتة  أو  دائمة  أى  ئرعية  لبحث  ها 
ى  نطاق اختصاصاتها ،ولها أن تستعين باألخصائيين فى أ  موضوع من الموضوعات الداخلة فى

 تهم فيه. ا االستعانة بخبر  ضرورةموضوع من هذه الموضوعات ترى 
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك  -

إليه تقارير سنوية عما أنجزته  كما ترفع    ،المادة السادسة من هذه المعاهدةالمنصوص عليه فى  
 خالل العام من هذه البحوث واألعمال. 

تكون القاهرة مقرًا للجنة العسكرية الدائمة ، وللجنة مع ذلك أن تعقد اجتماعاتها فى أى مكان آخر   -
 تعينه. 

وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ، ويمكن تجديد انتخابه ، ويشترط فى الرئيس   -
أن يكون على األقل من الضباط القادة ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من  

 ذوى الجنسية األصلية إلحدى الدول المتعاقدة. 
فى الميدان من حق الدولة التى تكون قواتها المشتركة  تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة   -

جه  فى العمليات أكثر عددًا وعدة كل من قوات الدول األخرى إال إذا تم اختيار القائد العام على و 
الدول آراء حكومات  بإجماع  هيئة    آخر  العمليات  إدارة  العام فى  القائد  ويعاون  ن  اركأالمتعاقدة، 

 . (67) مشتركة
 م: 1955العربي الثالثي عام الميثاق 

 
فكرت كٍل من مصر وسوريا بعقد ميثاق عربي يهدف إلى مواجهة حلف بغداد ومواجهة إسرائيل،         

تقع    اعتداءات من العدو الصهيوني، وصد أي    اوإنشاء قيادة عربية مشتركة، تعمل على حماية أراضيهم 
السعودية   وطالبت  منهم،  أي  الع  نضمامباال على  عليللميثاق  فأطلق  عام    هربي،  الثالثي  العربي  الميثاق 

 . م1955
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رسلتها سوريا إلى الخارجية المصرية  أد ظهر ذلك من خالل المذكرة التي  في سوريا وقتغيرت األوضاع        
لكثرة االنقالبات وتأزم األوضاع الداخلية وعدم االستقرار السياسي وتزايد   توضح الحالة السياسية في سوريا،

صهيوني وتهديده لها، وتطالب فيها بتضامن العرب جميعًا؛ وتأليف جبهة عربية قوية لمجابهة  الخطر ال
والعراق  سوريا  بين  ليس  عسكري  حلف  وعقد  العربية  الدول  سالمة  لضمان  المتزايد،  الصهيوني  الخطر 

بشكل    فحسب، بل بين جميع دول الجامعة العربية؛ وذلك ألن الحلف سيساعد على تقارب الدول العربية
 .    (68) كبير وستعود الفائدة على الجميع

وذكر فيه "أن من أهم األسس التي يجب أن    عبد الناصر في حديث له مع صحيفة ليموند وصرح         
العالم العربي، فسياسة   تسير عليها الدول العربية هي ميثاق الضمان الجماعي وذلك لتنظيم الدفاع عن 
مصر الخارجية تعمل على مساعدة الدول العربية وحمايتها وتحقيق آمالها للحفاظ على السالم واألمن في  

 .   (69) المنطقة العربية"

عرض المشروع على جمال عبد الناصر من الجانب السوري وتمت الموافقة عليه؛ وبالفعل تم  تم        
عدم االنضمام إلى الحلف التركي العراقي؛ وإنشاء قيادة مشتركة    :من أهم مالمحهو توقيع الميثاق العربي  

الحكومات العربية    دائمة لها مقر رئيسي تشرف على تدريب القوات العسكرية التي تضعها كل دولة، وتعاون 
 لعرض أسس ومبادئ االتفاق المشترك ودعوة الدول العربية األخرى للموافقة عليه. 

بعد توقيع كل من "مصر وسوريا والسعودية" عليه؛  م  1955مارس    5أطلق عليه الميثاق الثالثي في         
للسياسة المصرية في ضم مجموعة من الدول العربية تحت زعامتها في الوقت الذي أخفق    اً ويعد ذلك نجاح

فيه حلف بغداد في ضم أي دولة عربية أخرى غير العراق، وسعى هذا الحلف سياسيًا لمواجهة حلف بغداد 
اعي" هو  "ميثاق الضمان العربي الجم  مشروع الضمان الجماعي العربي أوف  (70) وعسكريًا لمواجهة إسرائيل

الجامعة   خالل  من  أجنبية  دولة  أي  أو  إسرائيل  ضد  العربية  الدول  عن  الدفاع  لتحسين  يهدف  مشروع 
 .(71) العربية"

جاء فيها "إن مصلحة    م 1955مايو    11أرسلت الحكومة العراقية مذكرة إلى الحكومة السورية في          
بقية الدول العربية، كالميثاق الثالثي، أو أي   سوريا تحتم عليها عدم االنضمام إلى اتفاق يعزل العراق عن

رسل نوري السعيد إلى جمال عبد الناصر رسالة إنذار بأن  أالعراق االنضمام إليه" كما  على  اتفاق يتعذر  
التحالف المصري السوري السعودي يعد عماًل عدائيًا ضد العراق، وتمثل موقف إسرائيل من الميثاق الثالثي  

بهدف توصيل رسالة إلى الحكومة السورية   م1955مايو عام 28على قطاع غزة في     اً في أنها شنت هجوم
بأن مصر غير قادرة على الدفاع عن القطاع فكيف يمكنها الدفاع عن األراضي السورية، إذا قامت إسرائيل 

 .(72) مع مصر عسكري عليها؛ ولكن كانت النتيجة عكسية فقد أسرعت سوريا لعقد اتفاق  باالعتداء
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بريطانيا  من علق عبد الناصر على ذلك أن الدول العربية لن تقبل نظامًا للدفاع عنها تشترك فيه كل       
ها يؤثر على الدول ؤ وبقا  (73) والواليات المتحدة، في ظل وجود إسرائيل التي تشطر العالم العربي شطرين

 المصلحة العامة للجميع. العربية جميعًا، فالدول العربية من الواجب عليها أن تتعاون من أجل 

 .م1957الوحدة االقتصادية العربية  اتفاقية -

اتفقت كل من )مصر وسوريا األردن وتونس والسودان والعراق وسوريا والسعودية ولبنان وليبيا واليمن         
بينهم في   ؛ وعلى تحقيقها بصورة  1957يونيو عام  3والمغرب والكويت( على قيام وحدة اقتصادية فيما 

يجية رغبة منهم في تنظيم العالقات االقتصادية بين دول الجامعة العربية؛ وتوطيدها على أسس تالئم  تدر 
بينهم القائمة  والتاريخية  الطبيعية،  وتأمين    ؛الصالت  الثروات  وتنمية  االقتصادي  االزدهار  لتحقيق  وذلك 

 اآلتية: اقتصاديات البالد العربية من خالل االتفاقية؛ وتضمنت االتفاقية البنود 

س األموال، حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية واألجنبية، حرية اإلقامة  و حرية انتقال األشخاص ورؤ 
والعمل واالستخدام وممارسة النشاط االقتصادي، حرية النقل واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات 

وتض مادة  المدنية،  عشرون  االتفاقية  في منت  والتشريع    التعريفةتوحيد    تتلخص  ، االقتصاديالجمركية، 
وعقد  والتصدير،  االستيراد  الت  وسياسة  تاالتفاقيات  دائمة  هيئة  وإنشاء  المدفوعات،  واتفاقات  ى  سم جارية، 

الدائم بالقاهرة؛ ويجتمع فى أي مكان، ووضع ميزانية للمجلس   ا)مجلس الوحدة االقتصادية العربية( ومقره
به، يجوز ألي لدولة عربية االنضمام إلى االتفاقية بموافقة الدول المنضمة، كما يجوز  واألجهزة المرتبطة  

انقضاء فترة االنتقال؛   بعد مرور خمس سنوات من  إلى ملحق خاص    باإلضافةاالنسحاب من االتفاقية 
المشكالت  ي حل  فلألمم المتحدة، فى الشرق األوسط  تمثلت مهمة همرشولد، السكرتير العام  و   (74) باالتفاقية

القائمة في الشرق األوسط، وإجراء المشاورات الالزمة مع الدول العربية بقصد إنشاء مؤسسة عربية للتنمية  
 .(75) االقتصادية داخل المنطقة

ــة العربيــــــة؛ فـــــإن         ــل تجربــــــة الجامعـــ ــت وخرجــــــت إلــــــى وبتحليـــ ــدول العربيــــــة نجحـــ تجربــــــة جامعــــــة الـــ
ــام  عوامــــــل نجــــــاح تلــــــك التجربــــــة الفريــــــدة، كونهــــــا أول اتحــــــاد عربــــــي  ت ، وتعــــــدد م1945النــــــور منــــــذ عــــ

يضــــــم  "مصــــــر وســـــــوريا واألردن والعــــــراق ولبنــــــان والســـــــعودية والــــــيمن" ويســــــمح لبـــــــاقي الــــــدول العربيـــــــة 
ــل البــــاب مفتوحــــًا إليهــــا التــــي تحصــــل علــــى اســــتقاللها باالنضــــمام  العربيــــة، بــــاقي الــــدول  النضــــمامويظــ

 .ويعد ذلك نجاحًا عربياً 

هـــــــداف والميثـــــــاق وتطبيـــــــق ذلـــــــك علـــــــى أرض ل الـــــــدول العربيـــــــة واتفاقهـــــــا علـــــــى األلتعـــــــاون كـــــــ         
تصـــــــريحات وزيـــــــر الخارجيـــــــة  هـــــــانجاحعوامـــــــل  الواقـــــــع، ألول مـــــــرة فـــــــي تـــــــاريخ الـــــــدول العربيـــــــة، ومـــــــن
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 ا، الــــــذي ذكــــــر فيهمــــــم1943والثــــــاني عــــــامم 1941البريطــــــاني إيــــــدن مــــــن خــــــالل، التصــــــريح األول عــــــام
وحـــــدة عربيـــــة تجمعهـــــم وتضـــــمهم،  إقامـــــةن العطـــــف حـــــول آمـــــال العـــــرب فـــــي أن بريطانيـــــا ســـــتنظر بعـــــي

ــ ــك نابعـــ ــن اً إذا كـــــان ذلـــ ــا  مـــ ــا أنهـــ ــة ذاتهـــــا، كمـــ ــدول العربيـــ ــك كـــــان أالـــ ــل ذلـــ ــرة الجامعـــــة، وكـــ ــارت لفكـــ شـــ
بهــــدف الحفــــاظ علــــى مصــــالحها ومكانتهــــا فــــي المنطقــــة، لتســــتطيع الصــــمود أمــــام القــــوى العظمــــى عقــــب 

وهمـــــا االتحـــــاد الســـــوفيتي والواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة، باإلضـــــافة إلـــــى تأييـــــد الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة؛ 
ــة،  ــاد الســـــوفيتي رغـــــم تشـــــككه فـــــي النوايـــــا البريطانيـــ ــًا، وعـــــدم رفـــــض االتحـــ الواليـــــات المتحـــــدة لـــــذلك أيضـــ
ــذلك  ــة وبـــ ــين الـــــدول العربيـــ ــة الـــــروابط بينهـــــا وبـــ ــا أيـــــدت فكـــــرة الجامعـــــة وعملـــــت علـــــى تقويـــ كمـــــا أن تركيـــ

 هم الدول الغربية والدول العظمى في المنطقة للفكرة العربية.ضمنت تأييد أ 

ــ        ــة العربيـــ ــة الجامعـــ ــاح تجربـــ ــل نجـــ ــم عوامـــ ــن أهـــ ــان مـــ ــؤثر فـــــي كـــ ــارز ومـــ ــدور بـــ ــر بـــ ــام مصـــ ة؛ قيـــ
نشـــــاء الجامعـــــة، وســـــعي مصـــــطفى النحـــــاس بـــــأمر مـــــن الملـــــك فـــــاروق لتقريـــــب وجهـــــات النظـــــر العربيـــــة إ

لســـــانها ويـــــدافع عـــــن  لـــــىمـــــة العربيـــــة ويتحـــــدث عمن مصـــــالح األللوصـــــول إلـــــى اتفـــــاق عربـــــي حـــــر يضـــــ
قضـــــاياها، فالجامعـــــة ككيـــــان وحـــــدوي يضـــــم العـــــرب جميعـــــًا مشـــــروع وحـــــدوي نـــــاجح، مـــــع الحفـــــاظ علـــــى 
ــن  ــون عـــ ــنهم يكـــ ــا بيـــ ــاون فيمـــ ــا، فالتعـــ ــم فيهـــ ــم الحكـــ ــتورها ونظـــ ــتقاللها ودســـ ــة واســـ ــة عربيـــ ــل دولـــ ــدود كـــ حـــ

ــ ــدول العربيــ ــات بــــين الــ ــام، وكــــذلك فــــض المنازعــ ــا التــ ــلمية؛ دون تهديــــد طريــــق الرضــ ــالطرق الســ ة يكــــون بــ
ألمــــــن أي دولــــــة، وتقــــــر بعــــــدم التــــــدخل فــــــي الشــــــئون الداخليــــــة ألي دولــــــة مــــــن الــــــدول العربيــــــة، كمــــــا أن 
جميــــع الـــــدول العربيــــة تتمتـــــع بالمســـــاواة القانونيــــة، فليســـــت هنــــاك دولـــــة تهـــــيمن وتفــــرض ســـــيطرتها علـــــى 

 اندماجيـــــــةخصـــــــية، وليســـــــت وحـــــــدة بـــــــاقي الـــــــدول العربيـــــــة األخـــــــرى لتحقيـــــــق مطامعهـــــــا ومصـــــــالحها الش
 تذوب فيها مالمح وكيانات الدول العربية، وكان ذلك من أهم عوامل نجاح التجربة.

؛ وأيــــــدتها العديــــــد مــــــن الــــــدول األجنبيــــــة بغــــــرض م1945نجحــــــت فكــــــرة إنشــــــاء الجامعــــــة العربيــــــة    
ــة وبخاصــــــة دول البتــــــرول، ــا بالــــــدول العربيــــ ــا تنبهــــــت ل الحفــــــاظ علــــــى مصــــــالحها، وعالقتهــــ ــة كمــــ ألهميــــ

ــبة  ــة وبالنســ ــى المنطقــ ــا االســــتراتيجية فــ ــى أهميتهــ ــرول باإلضــــافة إلــ ــذا البتــ ــل هــ ــويس لنقــ ــاة الســ ــة لقنــ البالغــ
حمايـــــة  األحيـــــان، حتـــــى وإن لـــــم تســـــتطع الجامعـــــة العربيـــــة فـــــي الكثيـــــر مـــــن للقـــــوى العظمـــــى فـــــي العـــــالم

ــة التـــــي خرجـــــت إلـــــى ــة الوحدويـــ ــا كانـــــت وســـــتظل التجربـــ ــالحها إال أنهـــ ــة ومصـــ ــي  الـــــدول العربيـــ ــور فـــ النـــ
 ذلك الوقت، ونجحت في ضم معظم الدول العربية إليها.

ــم نجــــــاح تجربــــــة الجامعــــــة إال أن تق       ــك التجربــــــة ســــــيظهر الجوانــــــب اإليجابيــــــة واليــــــرغـــ جوانــــــب يم تلـــ
ــذا ــًا، وهــ ــلبية أيضــ ــي الســ ــة،  يعنــ ــدول العربيــ ــاه الــ ــا تجــ ــن دورهــ ــرغم مــ ــى الــ ــة علــ ــتطاأن الجامعــ فــــي  ت عاســ
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ــن ال ــر مــ ــة،  مواقــــفالكثيــ ــكالت العربيــ ــن المشــ ــد مــ ــول للعديــ ــديم الحلــ ــا تقــ ــل أنهــ ــت بــ ــد أخفقــ ــل العديــ ــي حــ فــ
 .من القضايا العربية

ويرجــــع ذلــــك لعــــدة عوامــــل وأســــباب؛ مــــن أهمهــــا أنهــــا منــــذ تأسيســــها وهــــي تعــــاني مــــن حالــــة عــــدم        
لســـــوفيتي فـــــي الحـــــرب البـــــاردة منـــــذ دخـــــول الواليـــــات المتحـــــدة االتحـــــاد ا أيضـــــًا ، دولـــــياســـــتقرار عربـــــي و 

ــ اوصــــــراعهم ــوذ فــــ ــاطق النفــــ ــى منــــ ــدائم علــــ ــة الالــــ ــة الدولــــ ــة وإقامــــ ــهيونيةي المنطقــــ ــوطن  صــــ ــي قلــــــب الــــ فــــ
ــتقالل  ــاوالت االســــ ــورات ومحــــ ــتقرار والثــــ ــدم االســــ ــن عــــ ــة مــــ ــر بحالــــ ــًا تمــــ ــة جميعــــ ــدول العربيــــ ــي، والــــ العربــــ

ري، والصـــــــراعات الملكـــــــي والجمهـــــــو  ســـــــتعمار، واخـــــــتالف أنظمـــــــة الحكـــــــم مـــــــنوالـــــــتخلص مـــــــن بقايـــــــا اال
ــدول  ــض الــــــ ــين بعــــــ ــة الداخليــــــــة بــــــ ــدوان الثالثــــــــي والنكالعربيــــــ ــة، والعــــــ ــالعربيــــــ ــة ســــــ ــروب الخليجيــــــ ة والحــــــ

والصـــــراعات اإليرانيـــــة العراقيـــــة وغـــــزو العـــــراق للكويـــــت، وقضـــــايا ال حصـــــر لهـــــا، وضـــــعت الجامعـــــة فـــــي 
ــ ــم تســ ــا لــ ــأزق كونهــ ــاكل إتطع مــ ــه مــــن مشــ ــا خلفتــ ــدته الحــــروب، ومــ ــا أفســ ــاع ومــ ــك األوضــ ــالح تلــ فــــي صــ

 قلب الوطن العربي.

ــًا؛ أن الجامعــــــة لــــــم تكــــــن فــــــي األ خفــــــاقكــــــان مــــــن عوامــــــل اإلو        ــدة  ركــــــز علــــــىســــــاس تأيضــــ الوحــــ
ــا،  ــوة تأثيرهــ ــتمرارها وقــ ــا واســ ــى بقائهــ ــة، وتعمــــل علــ ــة وحدويــ ــاح أي تجربــ ــهم فــــي نجــ ــادية التــــي تســ االقتصــ

ــاد  ــدعم المــ ــة الــ ــة عربيــ ــدم ألى دولــ ــتطيع أن تقــ ــوارد، ال تســ ــرة المــ ــت فقيــ ــد كانــ ــل مشــــاكلها فقــ ــافي لحــ ي الكــ
ــتالف ــك الخـــ ــادية، وذلـــ ــاء، و  االقتصـــ ــدول األعضـــ ــاديات الـــ ــب علـــــىاقتصـــ ــا ترتـــ ــعف التـــــأثير  مـــ ــك ضـــ ذلـــ
 .على تلك الدول وإلزامها بقرارتها

لعوامــــــل االقتصــــــادية مــــــن أهــــــم أســــــباب نجــــــاح أي تجربــــــة وحدويــــــة ســــــواء كانــــــت ثنائيــــــة أو تعــــــد ا      
ــت ــو اســــ ــا، وعلــــــى ســــــبيل المثــــــال لــــ ــه ثالثيــــــة أو غيرهــــ ــا تســــــتطيع بــــ ــة أن تقــــــدم لمصــــــر مــــ طاعت الجامعــــ

تمويــــــل الســــــد العــــــالي؛ لمــــــا لجــــــأت مصــــــر للتــــــأميم وتجنبــــــت أزمــــــة الســــــويس وويــــــالت العــــــدوان الثالثــــــي 
ــاة و ع ــن القنـــ ــا إ لـــــى مصـــــر وتـــــدمير أجـــــزاء مـــ ــا مـــــرة أخـــــرى وحصـــــلت عليهـــ ــادة افتتاحهـــ ــين إعـــ ــا لحـــ غالقهـــ

ي مـــــرت بالعديـــــد مـــــن األزمـــــات التـــــي بـــــالطرق الســـــلمية، وينطبـــــق ذلـــــك علـــــى بـــــاقي الـــــدول العربيـــــة، التـــــ
ــا العديــــد مــــن المشــــكالت  ذلــــك الصــــراع بتــــدعيم  علــــى إخمــــاد والحــــروب، لعــــدم قــــدرة الجامعــــة ترتــــب عليهــ

 الوضع االقتصادي لتلك الدول، وتقديم المساعدة لها لتجاوز األزمة. 

ــتطيع      ــات تســــ ــروابط والعالقــــ ــة الــــ ــق تقويــــ ــة أن تحقــــ ــدة العربيــــ ــة الوحــــ ــدول العربيــــ ــين الــــ ــروج  بــــ للخــــ
مواجهــــة الســــيطرة الغربيــــة علــــى منطقــــة الشــــرق األوســــط؛ فتحقيــــق تلــــك  بكيــــان عربــــي يكــــون قــــادرًا علــــى

 .قيام وحدة عربية اقتصادية قوية تستطيع المنافسة أمام الدول الغربيةب رتبطويالوحدة أمر هام 
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ــل  ــرى وكــــ ــة كبــــ ــالح أي دولــــ ــن صــــ ــيس مــــ ــك لــــ ــة الســــــماح بــــــهذلــــ ــدول العربيــــ ــك ســــــيجعل الــــ ؛ ألن ذلــــ
يطر علـــــى الممـــــرات المالحيـــــة الهامـــــة، فـــــي قلـــــب العـــــالم وعلـــــى المـــــوارد الطبيعيـــــة الهائلـــــة فـــــي تلـــــك تســـــ

ــة،  ــاه الــــدول الغربيــ ــو مــــا تخشــ ــام، وهــ ــة البتــــرول كســــالح اســــتراتيجي هــ ــافة إلــــى قــــوة وأهميــ الــــدول، باإلضــ
صــــاحبة اليــــد العليــــا فــــي المنطقــــة، ولتظــــل  هــــيالــــت تعمــــل بسياســــة فــــرق تســــد لتظــــل ولــــذلك كانــــت وماز 

تتحقـــــق إال بـــــإرادة الشـــــعوب العربيـــــة وســـــعيها  لـــــنتمتــــع بكـــــل المـــــوارد العربيـــــة، ولـــــذلك فالوحـــــدة العربيـــــة ت
ــدول العربيـــــــة بـــــــاألمن  ــنعم الـــــ ــية حتـــــــى تـــــ ــالح الشخصـــــ ــن المصـــــ ــع عـــــ ــذلك، والترفـــــ ــدائم والمخلـــــــص لـــــ الـــــ

 ؛ ألن التفـــــــرق واالنقســـــــام لـــــــن ينـــــــتج عنـــــــه إال ضـــــــعف واضـــــــطراب فـــــــيواالزدهـــــــارواالســـــــتقرار والتقـــــــدم 
 .وقوته الوطن العربي تماسك
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 المالحق

 

 

 
 ( 1)ملحق

)مذكرة من سفارة مصر في بون إلى الخارجية المصرية بشأن قرارات مجلس جامعة الدول العربية 
 م( 23/4/1957بتاريخ 
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(  298)الفيلم ، 040229-78دار الوثائق القومية: األرشيف السري الجديد، الكود األرشيفي 

 م. 1957 قرارات مجلس الجامعة للدول العربية ،
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 ( 2)ملحق
 عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الدورتين العاشرة والحادية عشر لألمانة العامة(  )مذكرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ( ،298) الفيلم 040226-78دار الوثائق القومية: األرشيف السري الجديد، الكود األرشيفي 
 تقرير األمانة العامة لجامعة للدول العربية، الدورتين العاشرة والحادية عشرة. 

 
 ( 3ملحق )

 ملف كامل عن جامعة الدول العربية 
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تصريحات أنتوني إيدن وبرتوكول اإلسكندرية وإنشاء جامعة العربية وميثاقها ومواقف الدول العربية  
دن، وسوريا ولبنان واليمن( والموقف الدولي  )مصر، والعراق، والمملكة العربية السعودية، واألر 

 م 1950/ 20/6)بريطانيا وفرنسا واالتحاد السوفيتي وإسرائيل( بتاريخ 
 

 

F.C.O / 1071/98, Secret, 20/6/1950. 

 ( 4الملحق رقم  )

 م( 7/1950/ 22ة بتاريخ فريقياألل بالدوعالقات جامعة الدول العربية )ملفات عن 
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US State Department: Bureau of Intelligence Research, Near 

East and Africa Research Department, Arab League Relations with 

North African Nationalities, Secret revealed, 93/329, by NARA on 22-

06-14, 11 July 1950. 
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