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هىقف جاهعة الذول العربية هن ثىرات الربيع العربي
في شوال افريقيا
 فيصل شالل عباس الوهذاوي.م
 كلية التربية للعلىم الصرفة ابن الهيثن/جاهعة بغذاد
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0الولخص

شكؿ موقؼ جامعة الدوؿ العربية عالمة فارقة مف الثورة في المنطقة العربية السيما في

 إذ كاف موقفيا غير حاسـ وغير واضح ومتذبذب اتجاه ىذه المتغيرات الجذرية أو ما، شماؿ افريقيا

.)يسمى ب ػ(بثورات الربيع العربي

 تناوؿ المحور االوؿ موقؼ جامعة،وقد تضمف البحث عمى مقدمة واربعة محاور وخاتمة

 فيما تحدث المحور الثاني عف موقؼ جامعة الدوؿ العربية في،الدوؿ العربية مف الثورة في تونس
، أما المحور الثالث؛ فقد كاف موقؼ جامعة الدوؿ العربية مف الثورة في ليبيا،الثورة في مصر
 فقد كاف رؤية تحميمية حوؿ موقؼ جامعة الدوؿ العربية مف الثورة العربي في شماؿ،والمحور الرابع

. افريقيا

The attitude of the Arab League from the Arab Spring
Revolutions in North Africa.
Instructor: Faisal Shallal Al-Mehdawi
University of Baghdad - College of Education, Department of
Pure Sciences- Ibn al-Haytham
Abstract:
Arab League position form a milestone of the revolution in the Arab
region, especially in North Africa, was unsatisfying, blurred and hesitant in
its direction to what is called variables (revolutions of the Arab Spring.)
The paper is divided to four axes and the conclusions presented. the first
axis deals with the Arab League's position on the revolution in Tunisia, e
second axis is on the position of the Arab League in the revolution in Egypt
occur, and the third axis is the Arab League's position on the revolution in
Libya, finally, an analytical vision on the Arab League's position on the
Arab revolution in North Africa is elaborated.
Keywords: Arab League, North Africa, revolution in Tunisia.
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المقدمة:
اجتاحت المنطقة العربية سمسمة مف الثورات واالحتجاجات الشعبية في اواخر عاـ 0202

ومطمع عاـ  ، 0200السيما في شماؿ افريقيا ( ،)0في كؿ مف تونس ومصر وليبيا  ،إذ انتشرت

ىذه االحتجاجات والثورات بسرعة كبيرة في ىذه الدوؿ نتيجة التقارب الجغرافي حاممة شعار

(الشعب يريد اسقاط النظاـ) واستطاعت ىذه الثورات االطاحة باألنظمة الحاكمة فييا لتؤكد عجز
االنظمة في البمداف الثالث عمى الرغـ مف تسمطيا .

وتأسيساً عمى ما تقدـ ،نحاوؿ في ىذا البحث توضيح موقؼ جامعة الدوؿ العربية مف ىذه

الثورات  ،وكاف الحافز لمبحث في ىذا الموضوع ىو حالة عدـ التوازف في مواقؼ جامعة الدوؿ

العربية تجاه القضايا العربية  ،وكذلؾ محاولة الوقوؼ عمى طبيعة الدور الذي مارستو جامعة الدوؿ

العربية وموقفيا ازاء التغيرات في ىذه الدوؿ الثالث  ،ومف ثـ إعطاء رؤية تحميمية حوؿ موقؼ

جامعة الدوؿ العربية مف الثورة في شماؿ افريقيا جاء اختيار موضوع البحث .

المحور االول /موقف جامعة الدول العربية من الثورة في تونس:

تعد تونس احدى البمداف العربية التي انطمقت منيا ثورات الربيع العربي في منطقة شماؿ

افريقيا في اواخر عاـ  ، 0202و كانت حادثة احراؽ البوعزيزي( ،)0نفسو الش اررة التي اسقطت
نظاـ ( زيف العابديف بف عمي )

()3

 ،ولو لـ تكف الظروؼ االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي

كانت تعيشيا تونس سيئة لما استطاع جسـ البوعزيزي اف يسقط نظاما كامال  ،ومما الشؾ فيو
اف ىناؾ مجموعة مف االسباب لعبت دو ار محوريا في التمييد الندالع الثورة واسقاط النظاـ ومف

ابرز تمؾ االسباب

()4

:

 -0الفساد المتمثؿ بييمنة النخبة الحاكمة عمى مجتمع الماؿ واألعماؿ في الدولة التونسية  ،إذ
اصبح الفساد مؤسساتياً متغمغالً في حكـ االدارة .

 - 0البطالة إذ تشير التقارير أف عدد العاطميف عف العمؿ  722ألؼ منيـ  072ألؼ مف خريجي
الجامعات  ،فضال عف وجود قمة بأيدييـ الثروة في المجتمع التونسي .

 - 3انتياؾ النظاـ التونسي لحقوؽ اإلنساف  ،مف خالؿ انشاء جياز بوليسي َعرؼ كيؼ يسيطر
عمى الشعب ولـ ِ
يبد أي احتراـ لسيادة القانوف  ،فكاف أحد األسباب الميمة التي أشعمت نار الثورة

لتضع نياية لمعاناة الشعب التونسي لسنوات طويمة .

 - 4الظمـ المتزايد والفقر المنتشر في الكثير مف المناطؽ ،فالمزارعوف يعانوف مف فقر مدقع
وبالتالي تدىورت القدرة الشرائية لمفرد نتيجة التضخـ المالي المتزايد المتمثؿ في ارتفاع األسعار

وعجز الميزاف التجاري بسبب تصاعد الواردات وانخفاض الصادرات مما أدى إلى انخفاض القدرة

الشرائية لمفرد  ،واضافة الى ذلؾ انتشار المحسوبية والرشوة السيما مناطؽ الوسط والجنوب ) .)5إذ
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تشير مصادر غير حكومية ومنيا االتحاد العاـ التونسي لمشغؿ أف نسبة البطالة في ىذه المناطؽ
تقدر %52

()6

.

 - 5الواقع االجتماعي السيء لمشعب التونسي والمتمثؿ بعدـ قدرة الشباب عمى تكويف حياة اسرية،

فضال عف تدني مستويات الخدمة المقدمة لمسكاف وتراجع المستوى التعميمي  ،إذ تبمغ معدالت

األمية  %09مقارنة بيف جاراتيا مف دوؿ المغرب العربي(.)7

ولقد شكمت ىذه االسباب الدوافع الميمة ال سقاط النظاـ التونسي  ،ففي يوـ الجمعة 04

كانوف الثاني  /يناير  0200اطاحت الثورة التونسية بالرئيس ( زيف العابديف بف عمي ) والذي

استمرت فترة حكمة  03سنة ( .)8والبد مف االشارة الى الدور الميـ الذي أداه الجيش التونسي في
ازالة النظاـ عندما رفض قادتو تنفيذ االوامر الصادرة مف القيادة بإطالؽ النار عمى المتظاىريف .

وفيما يتعمؽ بموقؼ جامعة الدوؿ العربية ىذه المؤسسة االقميمية التي الشؾ أنيا ذات عالقة

بالنظاـ الرسمي العربي و ليس بالشعوب ويتضح موقفيا مف تصريح االميف العاـ لمجامعة العربية

(عمرو موسى)( ،)9اذ قاؿ ":إف جامعة الدوؿ العربية قمقة مف االوضاع في تونس فيي تراقبيا عف
كثب ودعا جميع االط ارؼ الى التوصؿ الى اجماع وطني يخرج البالد مف ازمتيا " (.)02

ولمتابعة االوضاع في تونس عقدت جامعة الدوؿ العربية اجتماع تشاوري في  04شباط /

فبراير  0202وقد تمخض عف ىذا االجتماع تصريح نائب االميف العاـ لمجامعة العربية ( احمد
بف حمي )

()00

 ،إذ دعا " الى احتراـ ارادة االجياؿ الشابة ودعواتيـ لمحرية والمزيد مف الديمقراطية

واوصى بتقديـ الدعـ االقتصادي لكؿ مف تونس ومصر "

()00

 .ونظ ار لتطورات االوضاع في تونس

صرح االميف العاـ لمجامعة العربية ( عمرو موسى ) اف جامعة الدوؿ العربية تؤيد االحتجاجات

الشعبية في مصر وتونس وعبر عف ذلؾ بقولو " إف ما نعيشو ىو حركة تاريخية غير مسبوقة
ولكنيا اصبحت حقيقة واقعة فاألمة ترفض أف تبقى رىناً ألوامر وتعميمات الحكاـ ،وأنيا قررت أف

تأخذ أمورىا بأيدييا في إطار نظاـ الديمقراطية ،وترفض الدكتاتورية أو فرض أشخاص بعينيـ"(.)03

وبناء عمى ما تقدـ لـ يكف موقؼ الجامعة العربية متناسباً مع خضـ التحديات التي ترافقت
ً
مع الثورة الشعبية في تونس  ،بؿ اف التصريحات اليزيمة التي اطمقيا المسؤوليف فييا ينـ عف عدـ

أكتراث حقيقي بواقع االزمة  ،ربما بسبب استبعاد خيار تغيير النظاـ في تونس او عدـ توقع انتشار
نيراف تمؾ الثورة الى بمداف عربية أخرى  .إف ضعؼ ادوات الجامعة العربية وافتقارىا الى مشروع

وحدوي متكامؿ جعميا ىيئة لمتصريحات فحسب وليس منظمة رسمية دولية عمييا رعاية وحماية
وحدة وسيادة واستقرار الدوؿ العربية االعضاء فييا .
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المحور الثاني /موقف جامعة الدول العربية من الثورة في مصر:
قوي
لقد كاف النطالؽ حركة الثورة في تونس واسقاط نظاـ (زيف العابديف بف عمي) دافعٌ ٌ
النطالؽ حركة الثورة في مصر في  05كانوف الثاني  /يناير  0200ألسقاط نظاـ الرئيس (محمد

حسني مبارؾ )
باالتي

()05

()04

.

 ،إذ تظافرت عوامؿ عدة دفعت باتجاه اسقاط نظاـ مبارؾ يمكف اجماليا

 -0اسباب سياسية تتعمؽ باالستبداد في الحكـ  ،وعدـ احتراـ حقوؽ االنساف  ،وىيمنة رجاؿ

السمطة عمى المناصب السياسية واالدارية العميا في الدولة  ،وتزوير االنتخابات إف وجدت بجميع

اشكاليا ومستوياتيا .

 -0أسباب امنية وتتمثؿ بغياب دولة القانوف  ،والتنكيؿ بالمعارضيف  ،وعدـ المجوء الى الحموؿ
السياسية في معالجة المشاكؿ واالزمات السياسية .

 -3أسباب اقتصادية تتعمؽ بسيطرة النخبة الحاكمة عمى الثروة  ،وانتشار الفساد في كؿ مفاصؿ
الدولة  ،وازدياد معدالت البطالة .

 -4توحيد الرؤى بيف مختمؼ القوى والفعاليات  ،وانكسار حاجز الخوؼ لدى الشعوب مف خالؿ

وسائؿ التواصؿ االجتماعي والفضائيات التي ساىمت بشكؿ كبير في نقؿ الحدث واسقاط االنظمة،
والسيما في تونس التي شكمت نقطة االساس لدى المصرييف في الثورة .

ومما الشؾ فيو فإف الجيش المصري لعب دو ار كبي ار في تنحي الرئيس ( حسني مبارؾ )

والحفاظ عمى مؤسسات الدولة(.)06

وبقدر تعمؽ الموضوع بموقؼ جامعة الدوؿ العربية مف الثورة في مصر لـ يكف موقفيا عما

يجري في مصر يختمؼ كثي ار عف موقفيا مف الثورة في تونس  ،إذ اتسـ بالتدرج مف خالؿ إصدارىا

بياناً في  3شباط  0200حيث رحبت بإعالف الرئيس محمد حسني مبارؾ عزمو عدـ الترشح
لالنتخابات الرئاسية القادمة  ،ودعت الجامعة الى التفعيؿ الفوري لمدعوى التي أطمقيا نائب الرئيس

(عمر سميماف) والمتمثمة بعقد مؤتمر شامؿ لمحوار الوطني بيف كؿ القوى السياسية الوطنية
المصرية  .إال أف موقؼ الجامعة سرعاف ما تغير بعد تخمي الرئيس ( محمد حسني مبارؾ ) عف

كامؿ سمطاتو إذ رحب مجمس جامعة الدوؿ العربية بالثو ارت البيضاء الحضارية في مصر وتونس،
كما أثنى مجمس الجامعة بدور الشباب العربي في حركة الثورة والتطوير وعمى فرض إرادتو عمى

االمة ( .)07ودعا االميف العاـ لمجامعة العربية ( عمرو موسى ) الى تحرؾ سريع الحتواء الوضع
في مصر عبر اصالح سريع يستجيب لمطالب الشعب بما يضمف االمف واالستقرار إذ أكد اف

ىنالؾ حالة مف الغضب في الشارع واف الثورة يجب اف يأخذ بالحسباف مطالب الناس وحذر مف
()08

استغالؿ بعض القوى لمثورة استغالال سمبياً

.
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وىنا نرى اف جامعة الدوؿ العربية حافظت عمى نيجيا التقميدي بعدـ التدخؿ في الشؤوف
الداخمية لمدوؿ االعضاء والسيما الشأف السياسي وذلؾ ما الحظناه في حركة الثورة التونسية

والمصرية .

المحور الثالث /موقف جامعة الدول العربية من الثورة في ليبيا:
لـ يقتصر الثورة عمى تونس ومصر بؿ شمؿ ليبيا ايضا  ،وىناؾ مف يرجع اسباب الثورة

الى عدة عوامؿ ىي

()09

:

 -0اسباب داخمية  :وتشمؿ االحواؿ السياسية  ،واالحواؿ االقتصادية واالجتماعية والتي في
مجمميا كانت باتجاه مف سيء الى أسوأ  ،إذ عانى الشعب الميبي مف الظمـ والطغياف والتخمؼ
العاـ واالحكاـ االمنية وتوريث االبناء الحكـ .

 -0اسباب خارجية  :وىي مف العوامؿ االساسية بسبب ما تـ تقديمو مف دعـ مادي واستشارة لقادة
الثورة مف قبؿ اطراؼ خارجية لتضمف تمؾ االطراؼ استمرار تدفؽ امدادات الطاقة وحماية الممرات

البحرية الدولية بدافع العامؿ المصمحي الذي يحكـ العالقات بيف الدوؿ  ،االمر الذي يصب في
مصمحة الدوؿ صاحبة النفوذ .

وبناء عمى ما تقدـ اندلعت حركة الثورة في ليبيا قبؿ يوـ  07شباط  ،0200إذ خرجت مظاىرة
ً
في مدينة بنغازي يوـ  05شباط وأغمبية المتظاىريف كانوا مف أىالي شيداء بوسميـ الذيف كانوا عمى
موعد كؿ يوـ سبت لوقفة احتجاجية والمطالبة بمكاف الجثث ومحاكمة المسؤوؿ عف القضية  ،وقد

خرجت في يوـ الخميس  07شباط مسيرة في مدينة بنغازي لتشيع قتمى اليومييف السابقييف ،
المحتجيف بكثافة وقصفتيـ باألسمحة الثقيمة ومضادات
فأطمقت مجموعات مف المغاوير النار عمى ُ
حسب منظمات حقوؽ اإلنساف الدولية ،وانتقمت
الطائرات ،مما أدى إلى ُسقوط  05قتيالً عمى األقؿ
َ

المظاىرات الى العديد مف المدف الميبية وتـ استخداـ االلة العسكرية ضد المتظاىريف مما ادى الى

سقوط اعداد كبيرة مف الضحايا(.)02

المقابؿ أعمنت قبائؿ كبرى مف قبائؿ ليبيا دفعة واحدة انحيازىا إلى المحتجيف وتخمييا
وفي ُ
عف نظاـ القذافي  ،ومف أبرزىا قبيمتا ورفمة  -أكبر قبيمة في البالد بتعداد َيبمغ مميوف نسمة-

وترىونة  -ثاني أكبر قبيمة بنفس التعداد تقريباً والتي َينتسب إلييا معظـ جنود الجيش ، -فضالً
عف "قبيمة الزوي" في مناطؽ حقوؿ النفط بالجنوب التي أعمنت أنيا ستُوقؼ َّ
ضخ النفط إلى العالـ

خالؿ  04ساعة إف لـ َيتوقؼ سفؾ الدـ الميبي ومما سارع في انتشار الثورة ىو انضماـ بعض قادة
الجيش الى حركة الثورة واستقالة مندوب ليبيا في جامعة الدوؿ العربية وانضمامو الى االحتجاجات

الشعبية وكذلؾ استقالة عدد مف الوزراء احتجاجا عمى استخداـ القوه ضد المحتجييف وقد حمؿ

المتظاىروف السالح ضد النظاـ مما أدى الى تفوؽ النظاـ عمى المعارضيف وبدأت قواتو تتقدـ
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()00

 ،وىذا االمر ادى الى تدخؿ دولي إذ صدر القرار االممي  0937في يوـ

الخميس  0200 /3/07الذي يقضي بفرض حظر الطيراف فوؽ االجواء الميبية عدا طائرات
االغاثة وحماية المدنييف وقد تبنت القرار كؿ مف بريطانيا وفرنسا وامريكا ولبناف وصوت عميو
عشرة اعضاء مف مجمس االمف وامتنعت كؿ مف روسيا والصيف واليند والب ارزيؿ والمانيا عف

التصويت عميو ويمنع القرار اي احتالؿ بري مف جانب القوات االجنبية وقامت كؿ مف فرنسا

وبريطانيا وامريكا بتنفيذ القرار االممي وعرضت بعض الدوؿ االوربية والعربية المساىمة في

العمميات التي اطمؽ عمييا اسـ فجر اوديسا في  09اذار 0200

()00

وقدر تعمؽ الموضوع بموقؼ جامعة الدوؿ العربية مف االحداث في ليبيا فقد عقد مجمس

جامعة الدوؿ العربية اجتماع عمى المستوى الوزاري لبحث اخر مستجدات الوضع في ليبيا .

وقد صدر القرار  7098في  0اذار  0200حوؿ االوضاع في ليبيا وقد تناوؿ القرار التنديد

بالجرائـ المرتكبة في ليبيا ضد التظاىرات الشعبية السممية في ليبيا والدعوة الى وقؼ اطالؽ النار
ومطالبة السمطات الميبية برفع الحظر عف وسائؿ االعالـ وتسييؿ مرور االجانب ومغادرتيـ
والرفض القاطع لكؿ اشكاؿ التدخؿ االجنبي وااللتزاـ الكامؿ بالمحافظة عمى الوحدة الوطنية الميبية

ودعوة جميع الدوؿ والمنظمات الدولية لتقديـ المساعدات العاجمة لمشعب الميبي وضرورة استمرار
التشا ور لوقؼ العنؼ واتخاذ االجراءات الضرورية الكفيمة بفرض حظر جوي والتنسيؽ بيف جامعة
الدوؿ العربية واالتحاد االفريقي والنظر بمدى جدية ليبيا بااللتزاـ بميثاؽ جامعة الدوؿ العربية

()03

.

واستمرت اعماؿ العنؼ وازدادت موجة القتؿ في صفوؼ المدنييف واستمر القصؼ

العشوائي لممدف وبدأ المعارضوف لمنظاـ الميبي باستخداـ االسمحة الثقيمة والخفيفة ومف ثـ صدر

قرار الحؽ مف جامعة الدوؿ العربية يصؼ االحداث في ليبيا وما آلت اليو االوضاع فييا مف
الخطورة وقد أُخذ القرار في عيف االعتبار تعييف االميف العاـ لألمـ المتحدة ( باف كي موف )

مبعوثا رفيع المستوى لمتابعة المشاكؿ االنسانية في ليبيا .

()04

،

وقد جاء في قرار جامعة الدوؿ العربية المرقـ  7362في  00اذار  0200الطمب الى

مجمس االمف تحمؿ مسؤولياتو ازاء تدىور االوضاع في ليبيا واتخاذ االجراءات الكفيمة بفرض

منطقة حظر جوي عمى حركة الطيراف العسكري الميبي واقامة منطقة امنة في االماكف المعرضة
لمقصؼ كإجراءات وقائية توفر الحماية البناء الشعب الميبي والمقيميف في ليبيا مف مختمؼ
الجنسيات مع مراعات السالمة االقميمية لدوؿ الجوار والتعاوف مع المجمس االنتقالي الميبي وتوفير
()05

الدعـ العاجؿ لمشعب الميبي

.

وىنا نرى أف الموقؼ العربي مف االحداث في ليبيا جاء سريعا وواضحا اذ اعمنت جامعة

ثـ دعوة مجمس االمف لفرض حظر جوي عمى
الدوؿ العربية تجميد حضور النظاـ الميبي  ،ومف ً
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ليبيا  ،ومما الشؾ فيو اف ىناؾ تفويضا مف االمـ المتحدة وبعض الدوؿ العربية بضرورة تدخؿ
الناتو ألنياء االزمة في ليبيا  ،إذ يقوؿ اميف عاـ حمؼ االطمسي ( اندروس فوغ راسموسيف ) حوؿ

االوضاع في ليبيا كاف ىناؾ تفويض مف االمـ المتحدة وتأييد مف دوؿ الحمؼ

()06

.

ويتضح لنا أف االنقساـ العربي كاف دائما يضعؼ جامعة الدوؿ العربية وعمى الرغـ مف

عالقاتيا مع العديد مف الدوؿ والمنظمات االقميمية والدولية اال أنيا لـ تستطع حسـ االمور وبالتالي

اضطرت الى الطمب مف مجمس االمف الى التدخؿ وانياء االزمة الميبية بيف النظاـ ومعارضيو .

إ ف جميع الق اررات التي اصدرتيا جامعة الدوؿ العربية بشاف االزمة الميبية ىي فعالة اال

انيا تفتقر الى آلية التنفيذ وفقداف وسائؿ القوة العسكرية لمتدخؿ وانياء الصراع المسمح في ليبيا ،
عمى الرغـ مف اف جامعة الدوؿ العربية تمتمؾ قوة معنوية وشرعية وقوة اقتصادية ودبموماسية  ،اال
انيا تفتقد الى آليات التنفيذ والتطبيؽ لق ارراتيا بالقوة لذلؾ يعد موقؼ جامعة الدوؿ العربية فعاال

تجاه أحداث ليبيا  ،اال انو يفتقر الى التطبيؽ واليمثؿ الطموحات العربية الرسمية والشعبية .

وبالتالي يجب اف يكوف ىناؾ دور لمجامعة العربية يتماشى مع الثورة السياسي لألنظمة

العربية فالشعوب العربية تعوؿ عمى مواقؼ جامعة الدوؿ العربية في ما يتعمؽ بالقضايا العربية

المصيرية والسعي منيا الى التدخؿ الفوري والحاسـ في اتخاذ القرار العربي وتنفيذه .

المحور الرابع /رؤية تحليلية حول موقف جامعة الدول العربية من ثورات الربيع العربي في

شمال افريقيا:

اتخذت جامعة الدوؿ العربية عدداً مف المواقؼ مف حركات الثورة في الدوؿ العربية ،كاف

أبرزىا في الحالة الميبية؛ ألف الجامعة ،كعادتيا ،تفاجأت بما حدث في تونس ومصر ،والسيما كاف

موقفيا واضحا في ليبيا مف خالؿ ما يأتي:

 -0إف جامعة الدوؿ العربية انطمقت في ق اررتيا ومبادراتيا بشأف الحالة الميبية مف تجاىؿ تاـ
لألسس القانونية الحاكمة في ميثاؽ الجامعة ،وفي عدة وثائؽ ومرجعيات عربية أخرى ،بعدـ تتدخؿ
أي أجنبي في الشأف الداخمي لمدوؿ األعضاء مف خالؿ االلتزاـ بإبقاء الخالفات العربية داخؿ

المظمة العربية وتجنب المجوء إلى تقميص أو تجميد العالقات الثنائية عمى مختمؼ األصعدة .

 -0إف جامعة الدوؿ العربية سارعت بمنح غطاء سياسي لتدخؿ حمؼ االطمسي عسكرياً في الحالة
الميبية  ،دوف وضع أية ضوابط أو قيود حتى عندما انحرؼ حمؼ شماؿ االطمسي بيذا التدخؿ
والمتمثؿ بقتؿ المدنييف وارساؿ خبراء اجانب بدعوى تدريب ومساندة الثوار ولـ تسحب جامعة الدوؿ

العربية ىذا التفويض بؿ أكتفت باإلدانة والشجب لقتؿ المدنييف ومشاركة الطائرات العربية القطرية

بضرب الشعب الميبي ،إذ ذىبت الجامعة في ىذه الحالة بتناقض موقفيا المبدئي المعمف عمى
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مستوى وزراء الخارجية العرب في اب  0200بشأف ابقاء التسوية في إطار المظمة العربية واستبعاد
التدويؿ .

 -3قامت الجامعة باتخاذ اجراءات غير مسبوقة  ،وعمى غير نص مف ميثاؽ الجامعة ،وذلؾ بمنع

ممثؿ ليبيا مف المشاركة في اجتماعات مجمس جامعة الدوؿ العربية ،وىو ما أدى – فضالً عف

مخالفتو لمنصوص -إلى فقداف قنوات التواصؿ والضغط المباشر عمى النظاـ الميبي  ،والى تغييب
عنصر التوازف والتدقيؽ في مصادر المعمومات المتاحة عف التطورات الميدانية والسياسية .

 -4جاء موقؼ جامعة الدوؿ العربية مف الجماعات المعارضة والمعارضيف السياسييف متعجالً
لمغاية  ،إذ تبيف أف الجامعة لـ يكف لدييا في بدايات تعامميا مع حركات الثورة  ،مصادر معمومات

خاصة بيا ،أو مصادر مستقمة تستقي منيا البيانات الدقيقة عف التطورات الميدانية ،وعف الخمفيات

التنظيمية والعقائدية لجماعات المعارضة

 -5إف جامعة الدوؿ العربية لـ تقـ بعد سقوط النظاـ في ليبيا بأية أدوار عممية لمساعدة الشعب
الميبي في إعادة بناء المؤسسات ،وتأميف الحدود ،واجراء ما يمزـ مف مصالحات وطنية  ،وتركت

ذلؾ كمو في أيدى الخبراء الغربييف .

 -6إف مواقؼ جامعة الدوؿ العربية مف دعـ الثورات في البمداف الثالث تراجع جاء نتيجة االطاحة
بالرئيس المصري ( محمد مرسي )

()07

والمنتخب ديمقراطياً وبروز قوى إقميمية عمى مستوى مجمس

التعاوف الخميجي التي كاف ليا الدور الفاعؿ في توجيو جامعة الدوؿ العربية في الوقوؼ عمى

الحياد مف تمؾ الثورات .

االستنتاجات:

مف خالؿ دراسة موقؼ جامعة الدوؿ العربية ازاء الثورة العربي في شماؿ افريقيا تـ التوصؿ

الى النتائج االتية :

 -0إ ف اسباب حركات الثورة في الدوؿ التي انطمقت فييا حركات الثورة ضد االنظمة متشابية
والسيما في ما يتعمؽ بتمسؾ قادة ىذه الدوؿ بالسمطة ومحاولة توريث الحكـ ألبنائيـ

وسوء

االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية .

 -0نرى اختالفاً في تعامؿ جامعة الدوؿ العربية مع حركات الثورة فنراىا لـ تتدخؿ في الحالة
التونسية والمصرية  ،في حيف نجدىا تتدخؿ بقوة في الحالة الميبية .

 -3اتخذت موقفا سريعا وايجابياً في الوقوؼ الى جانب المعارضة في اسقاط نظاـ العقيد القذافي
مف خالؿ تعميؽ عضوية ليبيا في جامعة الدوؿ العربية لحيف توقؼ القتاؿ  ،ودولت االزمة وطمبت
مف مجمس االمف اتخاذ االجراءات الالزمة واعطت التأييد الشرعي الستخداـ القوة مف قبؿ حمؼ

شماؿ االطمسي لحماية المدنييف ومف ثـ موافقة جامعة الدوؿ العربية عمى قرار مجمس االمف
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بفرض منطقة حظر جوي فوؽ االراضي الميبية ألسقاط نظاـ القذافي وذلؾ ما يناقض ميثاؽ جامعة
الدوؿ العربية .

 -4اظيرت جامعة الدوؿ العربية ضعفيا في اتخاذ قرار موحد وترىميا وضعؼ في دور امينيا
العاـ ،كما اظيرت عدـ التزاـ اعضائيا بمقررات جامعة الدوؿ العربية وتغميب المصمحة القطرية
عمى المصمحة العربية مما ألحؽ ضعفا في أداء جامعة الدوؿ العربية .

 -5تمكف بعض مف أعضاء جامعة الدوؿ العربية مف ركوب موجة الثورات وحماية بالدىـ مف
خالؿ بعض االصالحات وابقاء بمدانيـ خارج تأثير الحالة الثورية .

 -6اثبتت جامعة الدوؿ العربية قصو اًر في ميثاقيا مف خالؿ عدـ التعاطي مع المستجدات
والمتغيرات في المنطقة العربية وبشكؿ يحقؽ الدور المنوط لمجامعة العربية وعميو فإف جامعة الدوؿ

العربية تحتاج لمشارع اصالح لكي تكوف قادرة عمى مواكبة التغيرات السياسية العربية .

الهوامش والمصادر :

 -0تصنؼ منظمة االمـ المتحدة شماؿ افريقيا جغرافياً بأنيا المنطقة العموية في شماؿ قارة افريقيا وتطؿ دوليا عمى
الساحؿ الجنوبي لمبحر االبيض المتوسط  ،كما وتطؿ عمى الساحؿ الغربي لمبحر االحمر  ،وتبعاً لجغرافيتيا
المكانية فإنيا تشمؿ كؿ مف المغرب  ،وموريتانيا  ،والجزائر  ،وتونس  ،وليبيا  ،ومصر  ،وأحياناً السوداف  .إذ اف
مصر تشكؿ إحدى دوؿ شماؿ أفريقيا ما عدا صحراء سيناء فييا  .ىديؿ البكري  ،ماىي دوؿ شماؿ أفريقيا 32

سبتمبر  . 0204ينظر mawdoo3.com :
-0

محمد البوعزيزي  :مواليد  ، 0984ىو شاب خريج جامعي تونسي ظؿ بدوف عمؿ عدة سنوات  .كاف يعمؿ

بائعاً متجوالً لمخضروات والفاكية  .وتعرض لإلىانة مف قبؿ الشرطة التونسية  ،فقاـ في أواخر ديسمبر 0202
باالنتحار في مدينة منزؿ بوزياف بوالية سيدي بوزيد وسط تونس الجمعة  07ديسمبر/كانوف األوؿ عاـ،0202

احتجاجا عمى مصادرة عربتو التي يستخدميا لبيع الخضر والفواكو  ،أدى ذلؾ النتفاضة شعبية وثورة دامت قرابة
الشير أطاحت بالرئيس زيف العابديف بف عمي  ،توفي في  4يناير  ، 0200أقيـ تمثاؿ تذكاري تخميداً لو في

العاصمة الفرنسية باريس  ،ينظر www.marefa.org/index.php :

 -3زيف العابديف بف عمي  :ولد عاـ  ، 0936في مدينة حماـ سوسة  ،أنظـ الى النضاؿ الوطني والسياسي مف

أجؿ استقالؿ تونس وعروبتيا ضد الحكـ الفرنسي  ،حصؿ عمى الدبموـ مف المدرسة العسكرية في ساف ميير  ،ثـ

مف المدرسة المدفعية بفرنسا  ،تولى رئاسة االمف التونسي لمدة  02سنوات  ،عييف ممحقاً عسكرياً في المغرب

واسبانيا ثـ عييف مدي اًر عاماً لألمف الوطف عاـ  . 0977عييف سفير لتونس في بولندا لمدة اربع سنوات ثـ عييف
وزير دولة ثـ وزير مفوض لمشؤوف الداخمية ثـ عييف وزير لمداخمية عاـ  0986ثـ رئيس لموزراء في حكومة الرئيس

الحبيب بورقيبة عاـ  0987وفي نفس العاـ اعمف االنقالب عمى رئيس الجميورية وأصبح رئيساً حتى عاـ 0200
واستمر رئيس حتى أطيح بو بثورة شعبية وىروبو الى المممكة العربية السعودية في  04كانوف الثاني عاـ ، 0200

ينظر www.wikiwand.com/ps :
 -4رياض العمية  ،التحوؿ الديمقراطي في البمداف العربية في ضوء ثورات الربيع العربي  ،بيروت ،0200،ص 3
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 -5محمود عمي  ،الثورة التونسية االسباب وعوامؿ النجاح،النتائج0200،ص34
 -6عربي صديقي  ،تونس  :ثورة المواطنة ( ثورة بال رأس )  05يونيو  ، 0200المركز العربي لألبحاث ودراسات
السياسات

-7

محمد

الشيوخ

:

أسباب

اندالع

ثورات

الربيع

العربي

.

ينظر

:

middle-east-online.com/?id=146507
 -8ينظر ar.m.wikipedia :
 -9عمرو محمود موسى ولد في القاىرة  3أكتوبر  ، 0936تمقى تعميمو في مدرسة طنطا االبتدائية فالثانوية ،
حصؿ عمى ليسانس الحقوؽ مف جامعة القاىرة (.)0957

عمؿ محاميا تحت التمريف فور تخرجو مف الجامعة وحتى التحاقو بو ازرة الخارجية
التحؽ بو ازرة الخارجية عاـ  ، 0958حاصؿ عمى الدكتوراه في االقتصاد مف جامعة ليوف بفرنسا  ،إلتحؽ بسفارة

مصر في برف – سويس ار ( ، )0964 – 0960انضـ لبعثة مصر في األمـ المتحدة بنيويورؾ (، )0970 -0968
مستشار وزير الخارجية ( ، )0977 -0974مدير إدارة الييئات والمؤتمرات الدولية ( ، )0980 -0977مندوب
مصر المناوب لدى األمـ المتحدة في نيويورؾ ( ، )0983 - 0980سفير مصر باليند (، )0986 -0983

مدير إدارة الييئات والمؤتمرات الدولية ( ، )0989 -0986مندوب مصر الدائـ لدى األمـ المتحدة في نيويورؾ
( ، )0990 – 0992وزير خارجية مصر ( ، )0220 -0990أميف عاـ جامعة الدوؿ العربية (– 0220
 ،) 0200عضو المجنة رفيعة المستوى لألمـ المتحدة لمتيديدات والتحديات والتغيير المتعمقة بالسمـ واألمف الدولييف
( ، )0223حاصؿ عمى وشاح النيؿ مف جميورية مصر العربية (مايو  ، )0220حاصؿ عمى وشاح النيميف مف

جميورية السوداف (يونيو  ، )0200حاصؿ عمى العديد مف األوسمة الرفيعة مف ألمانيا والب ارزيؿ واألرجنتيف
واالكوادور واألردف وقطر  ،رشح نفسو لالنتخابات الرئاسية المصرية عاـ  ، 0200ينظر :

https://sites.google.com/site/shadi20007/egypt/33-1
 -02وليد عبد الحي ،الثورات الشعبية في المنطقة العربية "الخصائص العامة" ،مركز دراسات الشرؽ االوسط
،عماف 0200،ص006

 -00أحمد بف حمي  ،ولد في الجزائر عاـ  ، 0942حاصؿ عمى شيادة البكالوريوس في الصحافة مف جامعة
القاىرة .يتولى حالياً مياـ نائب األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية  ،وقد تولى في السابؽ عدداً مف المياـ أبرزىا :
األميف العاـ المساعد لمشؤوف السياسية ومجمس الجامعة  ،ومستشار األميف العاـ  -رئيس اإلدارة العامة لمشؤوف

العربية  ،وسفير الجزائر بالسوداف  ،ومدير شؤوف إتحاد المغرب العربي بو ازرة الخارجية الجزائرية  ،ووزير مستشا ار

لمشؤوف السياسية بالسفارة الجزائرية بتونس  ،ومدي اًر إلدارة المغرب العربي بو ازرة الخارجية الجزائرية  ،ومستشا اًر
لمشؤوف السياسية لمسفارة الجزائرية بميبيا  ،ورئيساً لشعبة الصحافة الوطنية بقسـ الصحافة واإلعالـ بو ازرة الخارجية
الجزائرية  ،شارؾ في معالجة عدداً مف النزاعات العربية واإلفريقية  ،وساىـ في العديد مف المؤتمرات والندوات

العربية والدولية  ،كما قاـ بنشر عدداً مف المقاالت حوؿ القضايا العربية والدولية  ،وحصؿ عمى العديد مف الدروع

واألوسمة تقدي اًر لنشاطو في مجاؿ العمؿ العربي مف ضمنيا درع الدبموماسي المثالي مف منظمة اآلفروآسيوي ،

ينظر http://www.lasportal.org/ar/sectors/sectorhome/Pages/ASGCV.aspx?RID=12 :
 -00جريدة الحياة  ،العدد 0200 ، 5490
 -03وليد عبد الحي  ،المصدر السابؽ ،ص007
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 -04محمد حسني مبارؾ  :ولد في  4ايار  ، 0908في محافظة المنوفية  ،اكمؿ تعميمو االبتدائي والثانوي فييا ،
حصؿ عمى البكموريوس في العموـ العسكرية عاـ  ، 0948ثـ ناؿ عمى البكموريوس في العموـ الجوية مف كمية
سالح الطيراف عاـ  ، 0952تقمد وظائؼ عدة في القوات المسمحة فعييف في عاـ  0964قائد في القوة الجوية ،
ترأس الوفد العسكري المصري الى االتحاد السوفيتي سابقاً  ،درس في اكاديمية فرونز العسكرية عاـ  ، 0964عييف

مدير لمكمية الحربية عاـ  ، 0967ثـ رئيساً الركاف حرب القوات الجوية المصرية  ،عاـ  0970عييف قائد لمقوات
الجوية ونائب لوزير الدفاع  ،عاـ  0773شارؾ في حرب أكتوبر  ،عاـ  0975عييف نائب لمرئيس انور السادات ،

عاـ  0978عييف نائب لرئيس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكـ  ،عاـ  0980أصبح رئيس البالد وزعيـ الحزب
الوطني بعد اغتياؿ انور السادات  ،بقي في المنصب ( رئاسة الجميورية ) حتى عاـ  ، 0200ثـ أعمف التنحي عف

منصب رئاسة الجميورية بعد أنطالؽ ثورة شعبية في  05كانوف الثاني ونقؿ جميع الصالحيات الى الجيش  ،حكـ
بالسجف المؤبد عاـ  ، 0200ينظر :
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1042178
 – 05محمد الشيوخ  ،مصدر سبؽ ذكره
 -06اسباب ثورة  05يناير ، 0200ينظر :
www.6.mashy.com/home/tahrir-egypt/revolution-causes
 -07الربيع العربي  ،شبكة راصد االخبارية 0200
 -08ىاني رسالف ،الموقؼ الدولي والعربي مف ثورة 05يناير في مصر،القاىرة ،0200،ص07
 -09احمد عبد اهلل مينا  ،الربيع العربي بيف االسباب والنتائج  ،ينظر :
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=24542
 -02ثورة 07فبراير ،0200ينظر a r.wikipedia.org/wiki :
 -00المصدر نفسو

 -00مجمس األمف يتبنى ق ار ار بفرض حظر جوي فوؽ ليبيا ينظر:
www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/.../110317_libya_resolution.sht...
وينظر محمد قدري سعيد،الثورة الميبية بداية النياية،مجمة السياسة الدولية،القاىرة ،نيساف ،0205ص39
 -03نور أوعمػ ػػي'' ،األزمة الميبية وتداعياتيا عمى الصعيد الدولي''،بحث منشور ينظر:
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33733818
 - 04باف كي موف ُ :ولد األميف العاـ في جميورية كوريا في  03حزيراف عاـ  .0944وحصؿ عمى درجة
البكالوريوس في العالقات الدولية مف جامعة سوؿ الوطنية في عاـ  .0972وفي عاـ  ،0985حصؿ عمى درجة
الماجستير في اإلدارة العامة مف مدرسة كينيدي العميا لإلدارة في جامعة ىارفرد .وزير بمده لمشؤوف الخارجية
والتجارة وفي فترة خدمتو في الو ازرة عمى مدى  37عاما ،أسندت لو وظائؼ في نيودليي وواشنطف العاصمة وفيينا،
وتولى المسؤولية عف حقائب و ازرية مختمفة ،منيا مستشار السياسة الخارجية لمرئيس ،وكبير مستشاري األمف القومي

لمرئيس ،ونائب وزير تخطيط السياسات ،والمدير العاـ لمشؤوف األمريكية .عاـ  0975كاف يعمؿ في شعبة شؤوف
األمـ المتحدة بو ازرة الخارجية .وقد اتسع نطاؽ عممو ذاؾ عمى مر السنيف ،حيث ُكمِّؼ بمياـ منيا الخدمة كرئيس
لمجنة التحضيرية لمنظمة معاىدة الحظر الشامؿ لمتجارب النووية ورئيس ديواف األميف العاـ أثناء رئاسة جميورية

كوريا في الفترة  0220-0220لمجمعية العامة لألمـ المتحدة .كما دأب السيد باف بنشاط عمى المشاركة في

87

هـ2419 - م2028 – الوجلذ الثاني لسنة225 العذد

هجلة األستار

 تقمد السيد. ويتحدث األميف العاـ المغات اإلنكميزية والفرنسية والكورية.القضايا المتصمة بالعالقات بيف الكوريتيف
:  ينظر.  ولغاية االف0227 يناير/ كانوف الثاني0 باف منصبو في
http://www.un.org/ar/sg/biography.shtml
www.lasportal.org/ :عمى الرابط0200  في اذار7362  القرار-05

0200  ايار5  صحيفة الشرؽ القطرية-06

 وىو الرئيس الخامس لجميورية مصر0950  أغسطس8  ولد في،  محمد محمد مرسي عيسى العياط-07
0200  تولى منصب رئيس الجميورية رسمياً عاـ،  يناير05  وأوؿ رئيس مدني منتخب لمبالد بعد ثورة، العربية
،  عضو في مكتب إرشاد جماعة االخواف المسمميف، بعد أداء اليميف الجميوري تولى رئاسة حزب الحرية والعدالة

 وحكـ عميو بالسجف، 0203  تـ عزلو في انقالب عاـ، 0225 – 0222 نائب سابؽ لمجمس الشعب المصري
www.ar.Wikipedia.org :  ينظر، المؤبد
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