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 اإلصالح السياسيو جامعة الدول العربية 
 
 

 
 

 ص البحثلخستم
ظهرت جامعة الدول العربية في أربعينيات القرن العشرين بغية تحقيق  الوحقدب بقين 
الدول العربية وحاولت معالجة القضايا السياسية واالقتصادية وغيرها مقن القضقايا التقي 

ح السياسي كان ضعياا ولقي يتطقور كانت تطرأ الساحة العربية، إال أن دورها في اإلصال
حتى وصل األمر إلى اتهامها بالعجز عن تحقي  اإلصالح السياسي في الدول العربية، 
السقققيما وأنهقققا واجهقققت العديقققد مقققن اإلشقققكاليات والتحقققديات والقضقققايا، بعضقققها يتعلققق  

 بميثاقها، والبعض األخر يتعل  بكياية تحقيقها اإلصالح السياسي.
يط الضقو  علقى دور جامعقة القدول العربيقة فقي تحقيق  اإلصقالح ويأتي البحث لتسقل

من خالل التطر  إلى بدايات نشأب الجامعة وتحديد ماهوي ، في العالي العربي السياسي
اإلصالح السياسي ودور الجامعقة فقي تحقيققو. وخقرب البحقث بجملقة مقن النتقا   كقان، 

بسبب ما يحتويو ميثاقها أهمها أن للجامعة دور ضعيف في تحقي  اإلصالح السياسي 
التي تشهدها  واالحتجاجاتمن خلل وما يواجو الجامعة من تحديات، السيما بعد ثورات 

الققرارات المناسقبة لمواجهقة تلقت التحقديات  اتخقاذ، األمر الذي جعلها عاجزب عن ةالعربي
 وحلها.

 
 المقدمة

 شدد   تتعددد جامعددة الدددول العربيددة واقدددا مددم ت دددل الم إمددا  ا   يميددة    
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خددر يتع ددي بكي يددة والتقددديا  والنتددايا، بعتدداا متع ددي بمي ا اددا، والددبع  اآ
مدايجري فا إدل ال ي تإبح اليول ترورا م قة تقنيناا ا إالح الةياةا 

ة مددم تقددداو وموجددا  شددعبية تلالددا با إددالح والتغييددر دول العربيددفددا الدد
تريددد تقنيددي  إمددة التددا  ألت ددا ا ةياةدديةال إمددة األ والددتخ م مددم الةياةددا

  لددا بالشددكل المل ددوا   دد  تةدداه تم  لددا يادددد بناياددا فددا الةدد لة والقكددل
 .والةيلرا     مناليد البالد

ما تشاده المجتمعا  العربية المعاإرا مدم تغييدرا  وتقركدا  شدعبية   م
 امتقددامتلالددا با إددالح والتغييددر، تجعددل جامعددة الدددول العربيددة اليددول تمددال 

ر    يادددا ممارةدددة دورودددا القنيندددا وبيدددام مو  ادددا الواتدددح مدددم إدددعا وت ددد
النتدايا والتلددورا  التدا تشددادوا ت ددا المجتمعدا   ةدديما فدا إددل التغييددرا  

الشعبية تد األ إمة القاكمة النايمة     قكل ال رد  وا قتجاجا وال ورا  
 يكدوم لاد ا األخيدر دور فدا تنريدر تمواأل  ية والتقكل بمإدير الشدعوا دوم 

يكدددوم لدددف رتي فدددا القكدددل تو فدددا إددد و الندددرارا  ا ةدددتراتيجية  تممإددديره تو 
 التا تال مإالقف.

تمدداره دوروددا القنينددا وام تبدددت  تموترتيبددات   دد   لددا فددلم   دد  الجامعددة 
 ا إددددالحالدددد ي يمك اددددا مددددم تقنيددددي و تو ت بتقنيددددي ا إددددالح فددددا داخ اددددا، 
عدة متخدر  تواجدف الجا و داا تقدديا  تمالةياةدا فدا الددول العربيدة. بمع د  

الك يددر مددم  تتع ددي بمي ا اددا، األمددر الدد ي يةددتد ا   ددادا ال إددر فيددف ومراجعددة
ب دددوده و إوإدددف بمدددا يدددتاليل مدددو الوتدددو الجديدددد، ويجع ادددا تخت ددد   ختالفدددات 

 جووريا  م  لا الوا و ال ي  ش   فيف الجامعة.
الددول ومم و دا ام ال رتدية التدا تندول   يادا الدراةدة تكمدم فدا تم جامعدة 

العربيددة لاددا دور تددعي  ومقدددد فددا تقنيددي ا إددالح الةياةددا فددا الم لنددة 
العربيدددددة، ألةدددددباا  ديددددددا تتع دددددي بعتددددداا بدددددرف  القكومدددددا  العربيدددددة األخددددد  
بالديمنراليددة التددا تنددول   دد  مبدددت تددداول الةدد لة باآليددا  والوةددايل الةدد مية، 

 .وغير قنينيةاألمر ال ي جعل الديمنرالية التا يد ا باا البع  مءي ة 
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فددلم الدراةددة ا تمددد  بشددكل تةاةددا   دد  المدد اخ التق ي ددا مددم خددالل و  يددف 
تق يل ومتابعة دور الجامعدة العربيدة فدا تقنيدي ا إدالح الةياةدا فدا الم لندة 

  د  مد اخ البقدو  ا تمدد تكدوم الدراةدة شدام ة و ميندة  تمالعربية، ومم تجدل 
لمتع ندددددة بموتدددددو  الدراةدددددة الع مدددددا التددددداريخا فدددددا جمدددددو وترتيدددددا المع ومدددددا  ا

وخإوإدددددات الكشدددددد   ددددددم الجدددددد ور واألإدددددول األولدددددد   ددددددم الجامعددددددة العربيددددددة 
والمبادرا  التا إدر    ادا فدا مجدال الت كيدد   د  توميدة ا إدالح الةياةدا 

 ومعالجة النتايا المإيرية التا تتع ي بمةتنبل الشعوا العربية.
خإددم المبقددو ،    مندمددة و ال ددة مباقددو وخاتمددة  ةددم  الدراةددة  لدد 

 دالخ األول دراةدة  شد ا    ديم، األول لتقديد مإدل قا  الدراةدة فدا مل بديم 
جامعددة الدددول العربيددة وتودددافاا ومبادياددا، وت دداول ال ددا ا م اددول ا إددالح لغددةت 

جامعدة مو د  واإلالقات، فا قيم جال المبقدو ال الدو لتةد يل التدول   د  
 نة العربية.الدول العربية مم ا إالح الةياةا فا الم ل

الدراةة بخاتمة تتم   جم ة مم ا ةت تاجا  التا توإل  لياا  ا تا و 
فددا  يجدداد  وا ءدواجيددةمتدداء بالتددع   دور الجامعددة  تمالبقددو كددام توماددا 

مخددرل ل شددعوا العربيددة وقددل مشددكالتف المتالقنددة، والدد ي يكمددم فددا تقنيددي 
قندددوي  واقتدددراله يع دددا تقنيدددي الديمنراليدددة دور ا إدددالح الةياةدددا، والددد ي بددد
 ا  ةام وقرياتف األةاةية.
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 المبحث األول
 اإلطار المااهيمي لمصطلحات الدراسة

تةع  جامعة الدول العربية  ل  ممارةة دور قنينا فا تقنيي ا إالح 
يعلا  تمالةياةا ال ي إار قدي ات فا الةياي الةياةا العربا، وما يمكم 

الجامعدددة فدددا المةدددتنبل فدددا إدددل  لدددا مدددم تإدددور ل ددددور الددد ي ةدددو  ت ديدددف 
التلورا  المةتجدا، كما ي بغا النول ت ف  يمكم تقنيي ا إدالح الةياةدا 

 لال ددات ادوم تإدالح ودد ه الم إمددة تو ت. مددم و ددا ةد قاول فددا ودد ا المبقددو و 
مددم م اجيددة ت كيددا المإدددل ح واي ددادا تركيبددف تم  بقدددو  ددم كي يددة ت ةددديه 

ل مقاولدددة تقديدددد م ادددول ا إدددالح الجامعدددة كع دددوام ل مل دددا األول، ومدددم  ددد
تم كدددال المإدددل قيم يعددددام مدددم  با تبدددارالةياةدددا كع دددوام ل مل دددا ال دددا ا 

 المإل قا  الرييةة المةتخدمة فا و ه الدراةة.
 

 جامعة الدول العربية: التأصيل التاريخي -المطلب األول
 ا إالح  ال الجامعة العربية ومم  ل معرفة ةعياا فا تقنيي  لكا
ج وروا ومعرفة كي ية  ش تاا وتلوروا. ومم و ا   ل ا ي بغا ا شارا الةياة

بع  األفكار األولية  م جامعة الدول  اةتكشا  قاول فا و ا المل ا 
العربية وكي ية  ش تاا والإرو  والعوامل التا تد   ل  إاوره تو ت، ومم  ل 

 م األودا  ا شارا  ل  تقديد المبادئ التا ت ل ي م اا الجامعة، فتالت 
 التا تةع   ل  تقنيناا فا القياا ا  ةا ية الوا عية  ا يات. 

 
 التأسيس والبدايات -أوالا 

كا دد  قركددة التقددرر العربيددة  ددد بددرء    دد  الةدداقة العربيددة بعددد القددربيم 
العالميتيم األول  وال ا يدة وجع د  مدم الشدعور الندوما البييدة الم اةدبة لقركتادا 

وددا الم اةددبة التددا  (5191-5191)را العالميددة ال ا يددة ال وريددة، واي  كا دد  القدد
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د مدددد  قركددددة التقددددرر العربيددددة وتإاددددر  توميددددة الم لنددددة العربيددددة كم لنددددة 
ا تإددادية، فتددالت  ددم توميتاددا ا ةددتراتيجية، فوجددد  قركددة التقددرر العربيددة 

 ا ةدتعماريةفا ت ا القدرا فرإدة تاريخيدة ل ملالبدة بدالتخ م مدم الةديلرا 
ت  الشعوا العربية الت كير فا جمو إ وفال ل ملالبة بقنو ال األوربية، فبد
مم مإ قتاا كةا  تموالوقدا، ورت  بريلا يا آ  اا  وا ةتناللفا القرية 

ود و ه الشعوا  م لريي ت ييدوا فا الملالبة بالتقرر وا ةتنالل وتكدويم 
شددبال  49تقدداد، ف    دد  فددا تقدداد  ربددا تمايدددات ل ددر  ةدديلرتاا   دد  ا  

لغدددر  د دددل وقددددتال  يدددةالعربالددددول ت ادددا ت يدددد كدددل قركدددة ت شددد  بددديم  5490
 . (5)وال نافية وا جتما ية تإادية الةياةية وا 

و  دددد  ودددد ا األةدددداه بددددادر  الدددددول العربيددددة المةددددتن ة، والمتم  ددددة بمإددددر 
 جددددرال ة ةدددد ة مددددم   لدددد والعددددراي وةددددوريا والةددددعودية ولب ددددام واألردم والدددديمم 

 41    شدال  تقداد  ربدا، وخدالل المددا الممتددا مدابيم ا جتما ا  وال نالا
 نددد  ال ج ددة التقتدديرية التددا شددك تاا ت ددا  5499تشددريم األول  7 تي ددول و
وتع  خاللاا األةه التا تنول   يادا جامعدة الددول  خاإات  اجتما ات الدول 

العربية فا بروتوكول  ر  باةل "بروتوكدول ا ةدك درية" الد ي تمد  التو يدو 
تدددددل  5491آ ار  دددددال  44، وفدددددا (4)5499تشدددددريم األول  دددددال  7ا   يدددددف فددددد

تيدار مدم العدال  55المإاد ة     مي اي الجامعة، وتإبح المي داي  افد ات فدا 
الجامعدة   لد . وت تل فيما بعد  دد كبير مم الددول العربيدة المةدتن ة (0)  ةف

ب ددددال  اةددددتكمالو شددددروم  تددددوات، وتددددل  ا  ددددامليإددددبح فددددا الو دددد  القاتددددر 
مج دددددده ل دددددددفا     شدددددالقداو الاياكددددددل والم ةةدددددا  ا داريددددددة وم اددددددا  واةدددددت

ومج دددددده لددددددوءرال الشدددددد وم ا  تإددددددادية والدددددد ي يةددددددم  المج دددددده  المشددددددترا،
 .(9)وغيروا وا جتما اا  تإادي 

بم ابة تقدول مادل فدا تداريش الشدعا العربية الجامعة ت ةيه ووك ا كا   
قددددا القنينيدددة بددديم العربدددا فدددا  لدددا الو ددد ، بوإددد اا خلدددوا   ددد  لريدددي الو 

الددول العربيددة،      ادا لددل تةدتلو تقنيددي ود ه الوقدددا   د  الددرغل مدم مددرور 
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تك ر مم  إ   درم   د  ت ةيةداا، فتدالت  دم وجدود  وةدل مشدتركة بي ادا، 
 ةدديما العامددل الجغرافددا الدد ي يعددءء الوقدددا، بمع دد  ت ددف  لدديه و دداا موا ددو 

 ل بدددل ددو تقنيددي  لددا الاددد  بدديم الدددول العربيددة تم ةجغرافيددوفواإددل لبيعيددة 
با إالقا ، خإوإدات الةياةدية م ادا،   د  خدال  التجربدة األوربيدة التدا 

تقني خلوا  واتقة و مينة فا و ا الش م و    الرغل مدم  تم اةتلا  
 ديددددا بددديم الدولدددة  واجتما يدددة وا تإددداديةوجدددود قدددواجء جغرافيدددة وةياةدددية 

 األوربية.
مي داي الجامعدة يتتدمم تةةدات تند   وفا الو     ةف ير  المختإوم ام

تد تقنيي تي شكل مم تشكال الوقدا العربية، وتبرء و ه األةه تتم ل بد  
المةدداواا بدديم الدددول األ تددال، والمقافإددة   دد  الوتددو الددراوم،    يعتندددوم 

ودد ا الب ددد يندد  بوجددف تي  مددل وقدددوي بدديم األ لددار العربيددة، فاددو يتددرجل  تم
تدو الندايل فيادا. كد لا يعكده المي داي فدا معإدل تمةا األ لار العربيدة بالو 

مددم فنراتددف مبدددت المقافإددة   دد  ةدديادا األ لددار العربيددة، ويإاددر ودد ا المبدددت 
 . (1)التمةا بالةيادا والقرم الم رل   يااخالل 

 
 األهداف والمبادئ العامة -ثانياا 

قدددد مي دداي الجامعددة المبددادئ واألودددا  العامددة التددا تةددع  الجامعددة  لدد  
ينادا   د  الوا دو، ومدم جم دة األودددا  التدا تةدع  الجامعدة  لد  تقنيناددا تقن
 - (1)تا ماي
 إيا ة اةتنالل الدول األ تال.  -1
 المقافإة     الةالل واألمم النوما العربا. -2
ا جتما يددة تقنيددي التعدداوم العربددا فددا المةددايل الةياةددية وا  تإددادية  -3

 وال نافية.
 امة.ال إر فا مإالح دول األ تال بإ ة   -4
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ومدددم و دددا فدددلم الددد ي ي خددد    ددد  مي ددداي الجامعدددة ودددو ت دددف  لدددل يتدددو بددديم 
تودافددف إدديا ة قنددوي ا  ةددام وقرياتددف األةاةددية، التددا تإددبق  اليددول اقددد 

تو الةددعا  لدد   اقترامادداتوددل ةددما  تلددور الدددول وتندددماا، بددل لددل يددد   لدد  
وجدا   د   يجاد التما ا  النا و ية والةياةية لتعءيءوا، ووا لية  ودفات يت

تعمل   د  قمدل  تمتةع   ل  تقنينف فقةا، واي ما كام   ياا  تمالجامعة 
الدول األ تدال   د  جع دف غايدة كدل ت إديل ةياةدا تو تشدريو  دا و ا   د  

 .(7)والةياةية، داخ ية كا   تل خارجية ا جتما يةاأل ةاي  اختال 
التا قتو  مي اي الجامعة     مجمو ة مم المبادئ، و  ومم جا ا تخر 

 - (1)يمكم تقديدوا     ال قو اآتا
 المةاواا بيم الدول األ تال.   -5
 المقافإة     ةيادا الدول األ تال.  -4
 مبدت  دل التدخل.  -0
 ف  الم اء ا  التا تقدو بيم دول األ تال باللري الة مية.  -9
 المةا دا المتبادلة بيم الدول األ تال.   -1

عددة تتمقددور قددول الق دداإ   دد  المبددادئ الرييةددة ل جام تمويتبدديم مددم ودد ا 
الةيادا الول ية ل دول األ تال و دل الةماح ألي دولة بالتدخل فا الش وم 

 لددد  الوةدددايل الةددد مية والدب وماةدددية فدددا معالجدددة  لوال جدددو الداخ يدددة،  اآخدددريم
التا  د تقدو بيم الدولة األ تال، فتالت  م تنديل المةا دا   الم اء ا 
 وال نافية. ا  تإادية
  دد   يبدددو تم الجامعددة فشدد   فددا تلبيددي ودد ه المبددادئ  لدد  قددد مددا لكددم

الرغل مم مرور تك ر  إد  الندرم   د  ت ةيةداا،      ءالد  و داا مشدكال  
ك يددددرا بدددديم الدددددول األ تددددال لددددل يددددتل ق اددددا تو معالجتاددددا،  ةدددديما المشددددكال  

جداه ت خ  مو  ات واتدقات ت تم تةتلوالجامعة لل  تم، كما وا  تإاديةالقدودية 
التاديددددا  ا يرا يدددة لقمدددم الندددوما العربدددا المشدددترا، كدددل  لدددا يتدددو فعاليدددة 

 الجامعة ودوروا     المقا، فتالت  م التاديد ا ةرايي ا.  
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مي دداي الجامعددة لددل يكددم واتددقات ود ينددات فددا تقديددد  تموتجدددر ا شددارا  لدد  
يتددف المبددادئ التددا تنددول   ياددا، ولددل يكددم  إدديباا مددم الع ايددة تفتددل مددم   ا

ف ددم  جدددوا وافيددة بغددر   اةتخالإددااباألودددا ، قتدد  لددو بدد ل ا الجاددد فددا 
تقديد العال ا  بيم األ تال وم إمتال، تو فيما بيم األ تدال ت  ةدال فدا 

بيدد ال وبددديم غيددرول، وت دددا وددا وإي دددة المبددادئ بوإددد اا  تو لددار م إمدددتال 
 .(4)موتو تقديد األةه الواجبة فا التعامل فا المقيل ال ي ت إمف

ولعل تول  و ه المبادئ وتجدروا بال كر وو  لدا المبددت الد ي يقددد مركدء 
 ا تددددددرافالالجامعددددددة النددددددا و ا بال ةددددددبة لق تددددددال، ومددددددا يترتددددددا   يددددددف مددددددم 

ت دددا الشخإدددية تتتدددالل مدددم خدددالل  تمبالشخإدددية النا و يدددة لم إمدددتال،    
التمةا بنا دا ا جما  فدا التإدوي ، وام لكدل دولدة القدي فدا التق دل مدم 

 تممددا لددل تكددم منرو ددة بموافنتاددا، ومت نددة مددو  إماددا النا و يددة، كمددا  التءاماتادا
بالشخإدددية النا و يددددة لجامعدددة الدددددول العربيدددة مددددم  بدددل األ تددددال  ا  تدددرا 
تتمتو الجامعة فا كل دولة مدم الددول األ تدال باألو يدة الالءمدة  تميتل ا 

 ،   دد   ددوا يم ومددا يإدددر   اددا مددم  ددرارا ات ا ددا لنياماددا فددا  لا اددا مددم 
األ تددال  التءامددا تقإدد   تمدول األ تددال وت إمتاددا ولوايقاددا، كمددا يجددا 

تخدر . غيدر  التءامدا تجاه م إمتال باألولوية فدا التلبيدي والت  يد    د  تيدة 
 .(53)مي اي الجامعة خال مم ال م     تي مم و ه األمور تم
 وروا ةتخالإدددددات ممدددددا تنددددددل يتبددددديم تم جامعدددددة الددددددول العربيدددددة ترجدددددو جدددددا

لتل عا   اةتجابةوتإولاا  ل  األربعي يا  مم النرم الماتا، وكا   تم ل 
والقرية والوقدا، كمدا تبديم تم الجامعدة  ا ةتناللوآمال الشعوا العربية فا 

وتددددع  ل  ةدددداا مجمو ددددة مددددم المبددددادئ واألودددددا  التددددا قدددددد  توجاواتاددددا 
مدا ودا مجتمعدة، وةياةاتاا بما يخدل مإالح الدول األ تال م  ردا تك ر م

، فتددالت وا جتما يددة وا  تإددادية   ت اولدد  العديددد مددم المجددا   الةياةددية 
  م ال نافية.
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 ماهوي اإلصالح السياسي  -ثانياا 
وتمامات واةعات فا ايعد م اول ا إالح الةياةا مم الم اويل التا تخ   

وقدا  األدبيا  الةياةية وفا التق يل الةياةدا المعاإدر، بدل يعدد مدم اللر 
القدرا  ا تادالال كرية التا ينول   ياا ال إال الدولا الجديد الد ي تشدكل بعدد 

، األمريكيدددددةالبدددداردا بددددديم النلبدددديم الرييةددددديم األول بنيدددددادا الو يددددا  المتقددددددا 
الد ي شداد مد خرات وال ا ا بنيادا ا تقاد الةوفيتا الةابي. وفا العدالل العربدا 

تدددو  ا إدددالح الةياةدددا توميدددة تقدددو   وتغييدددرا  ةياةدددية مامدددة تقتدددل مو 
كبيددددرا، بمع دددد  تم و دددداا قاجددددة ماةددددة  لدددد  م ددددل ودددد ا ا إددددالح فددددا الو دددد  
القاتر. وام مم الماال الرييةة ل  إرية ل ةياةية وا تقديد الم داويل والعمدل 

 قددددد مإدددل قات ا لكدددا  دددتمكم مدددم معرفتادددا بشدددكل  تمبموجبادددا، تي ي بغدددا 
 .الح الةياةا؟وو ا إ وو ا إالح وما واتح، ل لا ما

جدال فدا لةدام العدرا  بدم م إدور تدد ال ةداد، فا إالح لغدةت ودو كمدا 
فددددا "مختددددار الإددددقاح" ل ددددراءي،  . وا إددددالح(55)وا إدددالح  نددددي  ا فةدددداد

يدخل فا باا الإ الح بتل الإاد، بمع   و ا يإ ح لدا، وودو مدم بابتدا 
 .(54)تي يإ ح لا

م فدددددا   اإدددددر تقةددددديو إدددددلالقات فادددددو تلدددددوير اتمدددددا م ادددددول ا إدددددالح 
. وام الع إددر الماددل وا جتما يددةوالةياةددية وال نافيددة  ا  تإدداديةالم إومددة 

الددد ي ي كدددد   يدددفو ا إدددالح ودددو التدددداول الةددد ما ل ةددد لة الةياةدددية، تي تم 
لتغييددددر النيددددادا  وال خددددا  بددددر  -مقددددددا دةددددتوريا  -تكددددوم و دددداا  مكا يددددة 

  إددر ماددل آخددر، ووددو يدد تا  لددا   لدد الدوريددة ال ءياددة،  تددافة  ا  تخابددا 
 .(50)قنوي ا  ةام والقريا  األةاةية المرتبلة باا اقترال

مم  إدال  ا  تنال ف  يع ا تمورات  ال ة تتم ل فا لتما ا إالح الةياةا ف
مدم الشدر ية التن يديدة  لد   وا  تندالةياةا مغ دي  لد   إدال ةياةدا م تدوح، 

ةياةددية  ايمدة   دد  الع دد   مددم قيداا ا  تندالالشدر ية الةياةددية القدي دة،  ددل 
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 ايمة   د  الم افةدة الةياةدية الةد مية والديمنراليدة،  تخر  ل  قياا ةياةية 
 .(59)ووا تودا  مترابلة و  تنبل ال إل

و  يددددف  م موتددددو  ا إددددالح الةياةددددا ي ددددار قولددددف الك يددددر مددددم ال نددددا  
 األخدددر والجددددل  ةددديما فدددا الو ددد  القاتدددر، فتدددالت  دددم األمدددور ال ر يدددة 

إدددالح الدةدددتوري الددد ي يعدددد مةددد لة غايدددة فدددا األوميدددة.     يمكددددم تم كا 
يتقندددي  إدددالح ةياةدددا مدددم دوم  إدددالح دةدددتوري، و  ي ت إدددور تم يكدددوم 
و اا  إالح ةياةا فا ب د   يوجدد فيدف دةدتور، فتكدوم ال نلدة   ات بوتدو 
دةددددتور يقدددددد العال ددددة بدددديم القدددداكل والمقكددددول ويقنددددي التددددواءم بدددديم الةدددد لة 

مدددد   ، وكددد لا يقددددد كي يدددة تشدددكل الةددد لا  العامدددة و م ادددا؟ ومددداوالمجتمدددو
إدددددالقية وددددد ه الةددددد لا ؟ وتم يكدددددوم و ددددداا  دددددم واتدددددح   ددددد  القريدددددا  

القدرا العامدة وتقنيدي مبددت  ا  تخابدا والقنوي العامة ل مدوال يم فتدالت  دم 
شدارا . و    الرغل مدم وجدود الدةداتير (51)التداول الة ما ل ة لة الةياةية واي

 ادا  لد  ت دا القندوي والقريدا     ت دف فدا الوا دو تدل تجداوءه مدم  بدل البع  م
العربيددة  ةدديما مددم خددالل   ددالم قالددة اللددوارئ وو دد  العمددل  األ إمددةبعدد  

بب ددود الدةددتور الدد ي تةددتمر لةدد وا  لوي ددة فددا ب دددام  دددا، فالبددد مددم وجددود 
و تعدددديل دةدداتيروا لت ةددجل مددد  يمددام قنينددا مددم  بدددل ت ددا القكومددا  بتددرورا

الوا ددو ومتل بدددا  العإددر الجديدددد،   ات ا إددالح الدةدددتوري يكددوم  مدددا فددا ب دددد 
. بمع د  (51)ي تنر لإلإالح الدةتوري، تو تعدديل دةدتور فدا ب دد تجداوءه الوا دو

المشرو  ا إالقا الةياةا ينتتا مرجعية دةتورية وشد افية فدا األدال  تم
 ةةدددة الدولددددة والةياةدددا ، وختدددو  كدددل  دددو  المجتمدددو ومراكدددء الندددو  فدددا م

 تإور  إالقات ةياةيات قنينيات بدوم الدةتور  تميمكم  ل نا وم والدةتور، و 
و إددددال  ددددا و ا يك ددددل القريددددا  ويوإددددوم القنددددوي، ويدددد إل  م يددددة الت ددددافه 

 .(57)والإرا  الةياةا
م ا إدددالح الةياةدددا يتل دددا  إدددالح الم ةةدددا  لومدددم جادددة تخدددر  فددد

 دم الإدقافة  ت  ي يدة والنتدايية فتدالت والاياكل الةياةية ةيما التشدريعية وال
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داياددا الددديمنرالا الةدد يل، تي توم ةةددا  المجتمددو المددد ا لتددمام  وا  ددالل
إدالح النايمة والاياكل الم ةةا   ب ال  ادا  وتكويم ب   ةياةية جديددا، واي

الم ةةا  النايمة  إرات لتوالد  تداا ود ه الم ةةدا ، ووتدو  وا دد ومعدايير 
 تمعبارا واتدقة تم  م يدة ا إدالح الةياةدا تتل دا ل تبل الم ةةا، وب

 . (51)تكوم و اا دولة م ةةا  بمع   الك مة
 م يدددددة ا إدددددالح الةياةدددددا تعدددددد مدددددم  تمةتخالإدددددات ممدددددا ةدددددبي يتبددددديم ا

الملالدددا األةاةدددية ل مجتمعدددا  العربيدددة المعاإدددرا، وت ادددا تتل دددا  جدددرالا  
  ددد  ما دةدددو  تموخلدددوا   ديددددا وواتدددقة تشدددمل الب ددد  ال و يدددة، وكددد لا 

وددد ا ا إدددالح يم دددل قاجدددة ورغبدددة  تم ا  تبددداري خددد وا ب إدددر  تما إدددالح 
يكددددوم قنينيددددات وجووريددددات، ولدددديه مجددددرد  تمشددددعبية ومجتمعيددددة، لدددد لا ي بغددددا 

  إالقا  و ا وو اا.
 

 المبحث الثاني
 اإلصالح السياسيمن موقف جامعة الدول العربية 

تقدددديا  تمدددال جامعدددة شددداد  المجتمعدددا  العربيدددة مددد خرات بدددروء بعددد  ال
الدددول العربيددة تل ددا الو ددو    دددوا ومعالجتاددا مددم تجددل  إددالح األوتددا  

ةتجابة ل تلورا  الةياةية التا شادتاا.  فا و ه المجتمعا  واي
ويدد تا فددا مندمددة ت ددا التقددديا  "ا إددالح الةياةددا" الدد ي بددرء بشدددكل 

يكيدددة فدددا الو يدددا  المتقددددا األمر  4335تي دددول  دددال  55واتدددح بعدددد تقدددداو 
تدددمم تج ددددا الةياةدددة الخارجيدددة األمريكيدددة وتقدددد توجادددا  ال إدددال العدددالما 
الجديدددد تجددداه الددددول العربيدددة خإوإدددات والددد ي يدددد و  لددد   شدددر الديمنراليدددة 

 - ت دددا الددددول تمقندددوي ا  ةدددام وقرياتدددف األةاةدددية،   ددد  تةددداه  واقتدددرال
 رودداا( وددا البييددة القاتدد ة التددا يتواجددد فياددا )ا - قةددا الر يددة األمريكيددة

بةددبا وجددود األ إمدددة ا ةددتبدادية وال ندددر وال ةدداد، فتددال  دددم النإددور فدددا 
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التع يل الدي ا وال نافا، األمر الد ي  وخإوإات م اوخ وبرامخ التربية والتع يل 
 ةالمة وليوتكوم بمو و  بالتءاماتاات ا  تميتل ا     جامعة الدول العربية 

دول العربيددددة بمددددا يددددتاليل وتعمددددل جاودددددا لتقنيددددي ا إددددالح الشددددامل فددددا الدددد
 . (54)وتوجاا  و ا ال إال الجديد

ووك ا  رر  الجامعة العربية بوإ اا م إمدة    يميدة تادتل بمدا يجدري فدا 
المجتمعددا  العربيددة تخدد  ءمددال المبددادرا والعمددل   دد  اةددتكمال دراةددة مشدداريو 

الةياةا فا الم لنة العربية التا تعا ا كما ينول   ا قدرا مدم  ا إالح
 .(43)وو ا ةتبداد وال نر وال ةاد ال

والجدددددير بالدددد كر تم جامعددددة الدددددول العربيددددة تخدددد   تتعامددددل مددددو النتددددايا 
ف دددل تتخددد  خلدددوا  واتدددقة فدددا مجدددال تقنيدددي ا إدددالح  باءدواجيدددةالعربيدددة 

الةياةدا فددا العددالل العربددا بشددكل متةدداوي، ف ددا  مددة بغددداد التددا  نددد  فددا 
رارات واتدقات بشد م األقدداو التدا لدل ت خد  الجامعدة  د 4354آ ار/ مداره  دال 

تجددري فددا ةددوريا، ولددل ت ددا   ا قتجاجددا  التددا قددد   فددا البقددريم.   دد  
الرغل مم تم   الم بغداد  د د ا  ل  تب دا ر يدة شدام ة لإلإدالح الةياةدا 
وا  تإددادي وا جتمددا ا بمددا يتددمم إددوم كرامددة المددوالم العربددا وتعءيددء 

ر ات فددا وةددايل ا تإددال، وبمددا ي  بددا قنو ددف فددا إددل  ددالل يشدداد تلددورات متةددا
ملالا الشعوا العربية فا القرية والعدالة ا جتما ية والمشاركة الةياةدية، 
التددا جةدددتاا التلددورا  التددا تعيشدداا الشددعوا العربيددة، والددد وا  لدد  تقنيددي 
التكامددل ا  تإددادي العربددا ل  اددو  با تإدداديا  الدددول التددا شدداد  وددد ه 

 .(45)ءدوارات ألجيالاااي مات  ربيات ي مم مةتنبالت آم ات و التغيرا  مما يتل ا د 
امددة التددا م  لال ددات مددم الر يددة الةددابنة فنددد رقبدد  الجامعددة بددالتلورا  ال

شددادتاا ليبيددا، وتكددد    دد  الددد ل النددوي ل جاددود المب ولددة مددم  بددل المج دده 
الدددددول ا ا  تندددددالا والقكومدددددة ال يبيدددددة لتقنيدددددي األمدددددم وا ةدددددتنرار الالءمددددديم 

 تندددال ب يبيدددا  لددد    امدددة دولدددة ديمنراليدددة تقندددي العددددل والمةددداواا والقريدددة لال
والرخال لجميو تب ال الشعا ال يبا، وبما يتمم وقدتاا ترتات وشعبات، ود دل 
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ا جدددرالا  المب ولدددة مدددم  بدددل القكومدددة ال يبيدددة   مدددال قكدددل الندددا وم وقدددي 
يم دددا ب جددداح الشدددعا ال يبدددا فدددا اةدددترداد تموالدددف. و ددددم  التا يدددة الشدددعا ال

شدديد تا  تخابددا  الرياةددية التددا فدداء باددا الددرييه  بددد ربددف م إددور وددادي، و 
، والت كيدددد   ددد  تدددرورا تندددديل الدددد ل الدددالءل الةياةددديةبعم يدددة ا تندددال الةددد لة 

ل دديمم فددا مخت دد  المجددا   الةياةددية وا  تإددادية والت مويددة، والعمددل   دد  
تددرار وتدددا ياتاا ا  تإددادية تددوفير الخبددرا  الالءمددة لمةددا دتف فددا  ءالددة األ

 .(44)وا جتما ية
الجامعدددة لدددو تقركددد  بشدددكل  دددادل ومتدددواءم فدددا قدددل  تملكدددم مدددو  لدددا 

مشددكال  الدددول العربيددة التددا تعددي  تءمددة ةياةددية م ددل ةددوريا وليبيددا والدديمم 
تي  جدرال لمدا تد ر    اتخدا فا  اةتنالليتااوالبقريم وغيروا، وقافإ      

، لمددا ج بددتال  لدد  الم لنددة ت وددام تفكاروددا إدديل   دد  ا لددالي بددالغرا فددا ت
 .(40)    العالل العربا ا ةتعماريةالايم ة الغربية 

 تمو  ددد البقددو  ددم الخبددرا العربيددة فددا مجددال ا إددالح الةياةددا  جددد 
خلوا  ا إالح الةياةا التا تجدري فدا الم لندة  تمو اا مم ي كد     

اريش الم لنددة بوجددف فددا إددل إددرو  دوليددة وددا األإددعا مددم  و اددا فددا تدد
. وفددا  لددار التشددخيم ألءمددة ودد ا ا إددالح فنددد تددل لددرح الجوا ددا (49) ددال
 - (41)اآتية

 غياا ا رادا الةياةية مم جا ا الة لة القاكمة. -5
تبدو ك  اا  ءو ت   د  تما جرالا  التا يمكم   دخالوجود مناومة تد  -4

 لديمنرلية الغربية.بجدول ت مال ا والتءاماالتغل الخارجا 
تقددءاا  وا نةددالالنإددور والخمددول مددم جا ددا الةدد لة القاكمددة، وتددع   -0

وتيددارا  المعارتددة مددم دوم وجددود  يددادا  كاريءميددة تعمددل   دد  توقيددد 
 ومعالجة ال ةاد. ا ةتبدادإ وفاا فا مواجاة 

 غياا التغل الشعبا مو تالة الو ا الةياةا بيم الموال يم. -9
 مد ا العربية.تع  م ةةا  المجتمو ال -1
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غايددة ا إددالح الةياةددا بلبيعددة القددال  تمب ددالت   دد   لددا يمكددم النددول 
قندوي ا  ةددام وقرياتددفو األةاةددية. و  دد   واقتددرالتتم دل بتقنيددي الديمنراليددة 

إدالح الةياةدا   د  األج ددا جامعدة الددول العربيدة، و ا األةاه تإدبح ا 
 لإلإدالحالمةدتويا   و داا العديدد مدم تمويت ي معإدل الكتداا العدرا   د  

الجامعة العربية مم التجاوا معاا، ف  اا ةدو  تإدبح آ د اا  اةتلا     ا
مااماددددا بإددددورا فعالددددة وإددددقيقة دوم تي معو ددددا ، وودددد ه  تدال ددددادرا   دددد  

  - (41)المةتويا  يمكم تقديدوا باآتا
تغييرا ا نالبيا يقدو بيم  شية  توالةياةا لية   ورا  ا إالح  م -5

تدريجا  بر معالجة إارمة لالختال     لاريتل فا  واي ماوتقاوا 
الب يوية التا تعيشاا ال إل الةياةية العربية مم تجل  يجاد مخرل لاا 

 ل تخ م مم التغول الشعبية التا تتعر  لاا و ه ال إل.  
كافة و دل  ا إالقيةوالتيارا  والمشاريو  األفكار     ا   تاح -4

م اويما وف ة ا   لاربال  إالقية إار  تي خلوا  واي  ومالاا، 
 مةتنب ا. تفيوبال 

 إالح م ةةا  العمل العربا المشترا مم خالل خ ي مادال ووإداي   -0
لقاجددة  اةددتجابةجديدددا وتلددوير وإدداي  تخددر  ل جامعددة العربيددة، و لددا 

 الشعوا العربية فا العي  قياا قرا وكريمة.  
ا  تإادية الشام ة  لالي اللا ا  المجتمعية  بر الت مية الةياةية و  -9

لءيادا  درا  الدول العربية مم  ة بالجامعة العربية، و لا لب ورا مناربة 
ت رتاا المةتجدا  والتلورا  الدولية وا   يمية   د الدول الول ية 
والمةاومة بشكل فا ل ووا عا فا إياغة النرار العربا المشترا     

 لعربية ككل.إعيد الدولة الول ية تو     إعيد الجامعة ا
ب ورا  نافة  ربية  ندية، وو ه مة ولية الم ن يم واألكاديمييم العرا  -1

التجديد المةتمر والعمل   ل     المةتويا  كافة مم خالل الد وا 
    تعءيء دور الاييا  غير القكومية فا المجتمو المد ا لتعءيء دور 

المإالح المجتمو بشكل  ال وتءيد مم  لايف ويةاول فا ت ويو شبكة 
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بيم المجتمعا  العربية ويةاول فا  يجاد مجتمو مد ا    يما  ربا، 
   تتداخل ت ا المإالح     المةتو  العربا وت ةه النا دا 
المجتمعية المإ قية الواةعة  قتتام جامعة الدول العربية المعبرا 

 . (47) م و ه المإالح واللموقا 
إدالح  ا  الم إدور الةياةدا  نلة البدل تكدوم فدا   تموالجدير بال كر 
تقددديو تي مجتمددو يبدددت بالدولددة والقكومددا  والةياةددة،  تمفددا جووروددا، تي 

اتجاوددا   إددالقية معي ددة تنددوده النددو   ا  ال نددل فددا تي ب ددد،   لدد والتقددول 
فم تدددداح  ا إددددالح   ا يبدددددت ةياةدددديا،    تم اةددددتمراريتف وفا  يتددددف واي جاءاتددددف 

  المشدداركة فددا  م يددة التقددول لكو اددا الو ددود تعتمددد بالدرجددة األولدد    دد  النددو 
فددا تددول ودد ه الدد ي يقشددد اللا ددة فددا مةدديرا ا إددالح والتغييددر ويتددمم لاددا 

الةياةدددا تعدددد  م يدددة مةدددتمرا فدددا الةدددياي  ا إدددالحال إريدددة يمكدددم الندددول تم 
الدددديمنرالا،    يتل دددا تقنينادددا وجدددود الديمنراليدددة القنينيدددة التدددا تندددول   ددد  

المجتمو المد ا ال عالدة، ومةداومة ومشداركة المدوال يم تةاه وجود م ةةا  
فدددا إددد و الندددرار الةياةدددا، وكددد لا الت كيدددد   ددد  مبددددت ال إدددل بددديم الةددد لا  
ال الو )التشريعية، الت  ي ية، والنتدايية( التدا تةداول فدا م دو اقتكدار الةد لة 
ل و يال قكل اةتبدادي ويقما األفراد والجما ا  مم التة ل والادر فا األمدوا

العامة، ل لا تكوم منولة ا إالح الةياةا، دايمة فا كل األ إمدة الةياةدية 
 .(41)ل تخ م مم األ إمة ا ةتبدادية

تماره دورودا فدا ا إدالح مدم تجدل  تم    الجامعة العربية  تمبمع   
تدددوفير الإدددرو  الماليمدددة التدددا تةدددمح بالتعدديدددة الةياةدددية والمشددداركة ل ندددو  

القيدددداا الةياةددددية ، وام تكددددوم العم يددددة الديمنراليددددة الةياةددددية المخت  ددددة فددددا 
ودددا المةددد ا الدددرييه ل وإدددول  لددد  الةددد لة الةياةدددية، وتدددوفير  وا  تخابدددا 
األةاةية فا القرية والكرامة و ب  الع   الةياةا ال ي تمارةدف  ا قتياجا 

 األلرا  كافة )القاكل والمقكول     قد ةوال(.
و دداا  وامددل  ديدددا تندد  ورال  جددء وفددا الو دد    ةددفو ي بغددا النددول تم 

الةياةدددا،  ا إدددالحماامادددا فدددا تقنيدددي  تدالالجامعدددة العربيدددة   ةددداا  دددم 
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فلتدددافة  لددد  مي ددداي الجامعددددة العربيدددة، الددد ي يعدددد فددددا مندمدددة ت دددا العوامددددل 
بوإددد ف النا ددددا األةاةدددية التدددا  امددد    يادددا الجامعدددة العربيدددة  ةددديما وت ادددا 

و الإددرو  والمعليددا  التددا باتدد  كتبدد  فددا إددرو  ومعليددا   تتوافددي مدد
، فد م الشدعوا العربيددة (44)العربدا فدا المرق دة الراو دة ا   يمداتواجدف ال إدال 

تتم ددد  تم تكدددوم كددد لا، بي مدددا  توالجامعدددة العربيدددة كددد داا ل وقددددا   لددد ت إدددر 
م إمددة  ت ادداالقكومددا  العربيددة   تتعامددل مددو الجامعددة العربيددة    فددا  لددار 

، فتددالت  ددم  دددل وجددود ارتبددال (03)بمي ا اددا المقدددد  ربيددة مقكومددة    يميددة
وبديم الددول  ا تباريدةقنينا بيم الجامعة العربيدة ككيدام    يمدا لدف شخإدية 

مددم م ل ددي مإدد قة  ا رتبددالاأل تددال فياددا،    تنددول األخيددرا بتلويددو ودد ا 
 افتندداد  لدد  لريددة تددينة ولدديه مددم م ل ددي مإدد قة  وميددة األمددر الدد ي تد  

ة لقو يددة ال ا  ددة، ممددا تفندددوا تيتددات ت  يروددا   ددد التعامددل مددو الجامعددة العربيدد
، ومم و ا ف م األءمة التا بات  تعا ياا الجامعة (05)النتايا العربية المخت  ة
العربيدة، وتدرتبل ود ه األءمدة بتخ د  الدو ا  ا رادا العربية ودا تءمدة توافدي 

د تقددد تةددباا الةياةددا لددد  اللبنددا  القاكمددة فددا الدددول العربيددة والدد ي يعدد
التددددع  الدددد ي تعا يددددف الجامعددددة العربيددددة    تغيددددا المإدددد قة العربيددددة الع يددددا 

والمإدالح الول يدة التدينة، األمدر الد ي يد دي دوم  األقداديويةود الت كيدر 
 . (04)الةياةا الم شود ا إالحتقنيي 

وفددا  لدددار القدددديو  دددم التقدددديا  والمعو ددا  التدددا تعدددا ا م ادددا جامعدددة 
تشكل معو دات تةاةديات تمامادا فدا لريدي ا إدالح الةياةدا،  دول العربية والتا
الجامعددة تعددا ا مددم مشددكال  داخ يددة وتقددديا  خارجيدددة،  تمو دداا مددم ي كددد 

مناإددوا األةاةدية فدا تعءيدء  تدالرافنتاا م     ش تاا، األمر ال ي  ل اا مم 
ا إددالح الةياةددا وتتددييي فجددوا الخالفددا  بدديم الوقدددا  الةياةددية العربيددة، 

باددا  لدد  مةددتو  الت إدديل ا   يمددا النددادر   دد  لددل شددمل العددرا   دد   ا رتنددالو 
لريي واقد  قو وقدتال الشام ة، ويرجو و ه المشكال   ل  توتدا  الجامعدة 

النددرارا  الدد ي شددكل تكبددر معددوي  اتخددا ال اتيددة والب يويددة، المتجةدددا فددا  إددال 
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وكدد لا مةددتنبل  لدددور الجامعددة فددا تقديددد مةددتنبل  م يددة ا إددالح الةياةددا،
العربيدددة، وفدددا  بددددال رتيادددا الم دددءل فدددا النتدددايا المإددديرية  - العال دددا  العربيدددة

العربيدددة بدددالتكتال  والت إيمدددا   لقمدددة العربيدددة، كمدددا ت دددر فدددا  ال دددا  األمدددة
ا   يميددددة والدوليددددة األخددددر ، ودفددددو ودددد ه التكددددتال ، ألم تقدددداول الن ددددء فددددوي 

و بعدد  الدددول العربيددة، فتددالت  ددم الجامعددة   امددة  ال ددا  م  ددردا   اييددة مدد
 لددا، مددا تعا يددف األما ددة العامددة ل جامعددة مددم غمددو  فددا تقديددد دوروددا، ومددا 
تعا يددف دايمددات مددم األءمددة الماليددة التددا تعإدد  باددا، بةددبا  دددل وفددال بعدد  
الدددول األ تددال با لتءاماتاددا الماليددة المنددررا، األمددر الدد ي دفددو الجامعددة  لدد  

لغاياددا، مددا ت ددر، ومددا ءال يدد  ر فددا مإدددا ياتاا تجميددد بعدد  ال شددالا  تو  
تخدر ،     يميدةويقد مم فعاليتاا وفي المجتمعا  الم النة بادا كد ي م إمدة 

لاا مي ا اا وتودافاا، التا ت شي  مم تج اا، األمر ال ي يجعدل مدم الجامعدة 
النيددال بددددوروا الم اةدددا فددا ةدددبيل تقنيدددي ا إددالح الةياةدددا، الددد ي تإدددبح 

ملالددا األةاةددية لك يددر مددم الشددعوا العربيددة الملالبددة بلةددنال اليددول تقددد ال
 . (00)األ إمة القاكمة

القكومدددا  العربيدددة ور ةدددال الددددول العربيدددة  تملكدددم ي بغدددا الندددول كددد لا 
ياددددد   يددروي لبعتددال فددا تقنيددي ا إددالح الةياةددا الشدددامل،  م  لددا

ألم وجدددودول فدددا الةددد لة بدددل يددد دي  لددد   ددددل بندددايال فدددا القكدددل والةددد لة، 
تددخمة وك ددء األمددوال وال ددروا ، بمع دد  تإددبق  الةياةددة  امتيدداءا ل قكددل 

 ا إدددالحبعددد  القكومدددا   دددد ت كدددد   ددد   تم دددرالت فاقشدددات لادددل، لددد لا  جدددد 
والمتم ددددل با إددددالح ا  تإددددادي،  - الجءيددددا تو ا إددددالح غيددددر الةياةددددا

الادددد  مدددم وددد ه التدددغول ودددو  تمل تدددغول الدوليدددة   ددد  تةددداه  اةدددتجابة
، والدد ي لال تإددادواألخدد  بددال مو ل الرتةددمالا  ا  تإددادي إددالح تقنيددي ا

 ا تإداديةومشداريو  اةت مارا يةمح  وي تح المجال تمال الدول الكبر  بب ال 
تغييددر األوتددا  الداخ يددة والخارجيددة وددد   تمفياددا، ومددم و ددا ينددول الددبع  

 دالاةدتبوالتغيير القنينا ولديه  ا إالحتةاةا ل جماوير مم تجل تقنيي 
 .(09)تخر اةتبداد ةتبداد مقل 
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م و ددداا مدددم يدددرف  توجيدددف ال دددول ل جامعدددة العربيدددة لو  ددد  الدددرغل مدددم  لدددا فددد
الجامعدة العربيدة ودا  تمبالتع  فا تدال دوروا ومااماا وي كد بالنول  واتااماا
األ تددال التددا تمددرد    دد   لدديه لاددا  رادا مةددتن ة  ددم الدددول    يميددةم إمددة 

ج ددده وءرال العدددرا غيدددرا مدددرا، وكددد لا  دددرارا   مدددة شدددرل الندددرارا  المتواتدددعة لم
 قدو جامعدة  ربيدة تك در  ا  لدالي نلدة  تم، ويتدي  كد لا 4330الشيش  دال 

تبدددت بادددل الب ددال الموجددود،  لددا ألم   ددادا الب ددال ةددو  تكددوم  تمفعاليددة  يمكددم 
 .  (01)مةتق ية فا الإرو  الراو ة

 التلدوير "مةديرا شدرو م إدياغة و تيجدة ألوميدة ا إدالح الةياةدا تدل
 العدرا الخارجيدة وءرال  بدل مدم" العربدا الدولم فدا وا إدالح والتقدديو

 تنددم  التدا ا إدالح لمشاريو مقإ ة ليشكل الناورا فا  جتما ال خالل
 ،   4339 ال  تو ه فا العربية النمة فا  إف رفو تل و د  ربية، دول باا
 والتقدديو ل تلدوير بد لت التدا ل جادود ت كيددول  دم العدرا الندادا  بدر

 وتكدوا والتربوية،ا جتما ية  وا  تإادية الةياةية المجا   فا وا إالح
 المةداومة الةياةدية المشداركة  ا ددا وتوةيو الديمنرالية تةه تعءيء تومية
 والقريدا  القندوي فدا والمةداواا العدالدة بتقنيدي وا وتمدال الندرار إد و فدا
 .(01)الموال يم بيم

ل ت ددف ل مدددرا األولددد  فددا تددداريش األ إمدددة العربيددة القاكمدددة يدددتل ويمكددم الندددو 
لدددرح مشددداريو  إدددالح ديمنرالدددا   ددد  المةدددتو  المشدددترا قيدددو جدددال وددد ا 
اللرح     ا ر مشرو  الشري األوةل الكبير ال ي لرقتف الو يدا  المتقددا 

، و د  ارت  الب دام العربية و ا المشدرو  وتبدد  ود ه 4339األمريكية  ال 
مددم خددالل مشددرو  لإلإددالح الددداخ ا  4339تددة فددا  مددة تددو ه  ددال المعار 

مشدديرا  لدد  تم ا إددالح يجددا تم يدد تا مددم الددداخل دوم فرتددف مددم الخددارل 
والإدداور و ددا تم التددغول األمريكيددة تةددام  بشددكل مباشددر فددا ودد ا اللددرح 
واي  لمددا ا اآم بعددد تم  ا دد  الشددعوا العربيددة الك يددر، ووددا تلالددا بددلجرال 

ح، وكا دد  قجدددة األ إمددة و تيددد  ت اددا م شدددغ ة بالإددرا  العربدددا ودد ا ا إدددال
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 د قام ل نيال با ا ا إدالح قتد  لدو بندا  األوامتم  اآما ةرايي ا، وتر  
 .(07)الإرا   ايما
وام  اوتماماتادداتعيددد ال إددر فددا  تمم   دد  جامعددة الدددول العربيددة لومددم و ددا فدد

العربيدة،  - لعال ا  العربيدةالةابنة التا كا   تنتإر     ا ا وتماما تتجاوء 
الدوليددددة، وام تمدددداره دوروددددا ال عددددال فددددا تقنيددددي األودددددا   - والعال ددددا  العربيددددة

والمبددادئ التددا  امدد    ياددا، فتددالت  ددم دوروددا فددا  إددالح األوتددا  الةياةددية 
التا تعا ا م اا المجتمعا  العربيدة المعاإدرا، وام تتدو الخلدل ال اتدجة فدا 

وال ةددددداد بوإددددد اا ركدددددايء ل تخ ددددد  وتدددددع  الدددددو ا معالجدددددة ا ةدددددتبداد وال ندددددر 
 الةياةا، وبداية تقنيي ا إالح الةياةا فا الب دام العربية.

و ةت تخ مما ةبي تم جامعة الدول العربية لل تكم بالمةتو  المل وا    
 والم إمددا تخ ندد  فددا ك يددر مددم األمددور، ةدديما    تمدد  بمنار تاددا بالتجددارا 

تجربيدددة األوربيدددة، وكددد لا يمكدددم الندددول ام دور األخدددر ،  ةددديما ال ا   يميدددة
، تمددا تركاددا تواجددف األ تددالجامعددة الدددول العربيددة بددا  مروو ددا ب يدددي الدددول 

 واإدددددددد  المتغيددددددددرا  الةياةددددددددية وا  تإددددددددادية   دددددددد  الإددددددددعيديم الدددددددددولا 
التددا  ا إددالقيةمددا توتددق اه ةدد  ا بتددرورا تب ددا الر يددة  وتمدداوا   يميددا، 

الجامعدددة العربيدددة بكدددل وياك ادددا   إدددالح  لددد   الدددداخل وإدددو   إدددالح وامادددا 
  لددد   شددداراوم ةةددداتاا المتعدددددا، فتدددال  دددم مي ا ادددا الددد ي لدددل يتتدددمم تي 

قنددددوي ا  ةددددام وقرياتددددف األةاةددددية الدددد ي يعددددد جددددءلت تةاةدددديا مددددم م إومددددة 
 الةياةا. ا إالح

 تمالةياةددا  تةددتليو  ا إددالح م يددة تقنيددي  تموكدد لا، ي بغددا النددول 
خبة القاكمة فقةا تو الجماوير فندل، واي مدا ودا  م يدة مشدترا تنول باا ال 
  ددددد  تقنيدددددي  لدددددا والتقدددددول  قدددددو قيددددداا  األلدددددرا تتعددددداوم كدددددل  تمي بغدددددا 

القنددددوي  اقتددددرالديمنراليددددة قنينيددددة و  دددد  تةدددداه الموال ددددة ومددددا فيامددددا مددددم 
التينة التدا تتع دي  ا  تبارا والقريا  ل موال يم جميعات بغ  ال إر  م 

 تخر.   ا تبارنومية تو بالديم تو ال
 الخاتمة
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يمكم تم  ةجل تول  ا ةت تاجا  التا خرج  باا الدراةة و ه مما تندل 
 باتجددداهالجامعددة العربيدددة  ددد فشددد   فددا النيددال بماامادددا ومةدد ولياتاا  ووددا تم

رغبدددا  ولمدددوح الشدددعا العربدددا الراغدددا فدددا تقنيدددي ا إدددالح الةياةدددا تو 
بةدددبا  ددددل وجدددود الرغبدددة والجديدددة  و لددداالدددتخ م مدددم األ إمدددة المةدددتبدا، 

الندددوا يم فدددا وجدددود القنينيددة لدددد  معإدددل النددادا العدددرا، فتدددالت وجدددود بعدد  
الندددددادا بلتخدددددا  الموا ددددد  وددددد  ل  ام ت ءمدددددومي ا ادددددا ال تدددددام الجامعدددددة العربيدددددة 

وم اا تقنيي ا إالح الةياةا بوإ ف ي تا الإريقة تجاه النتايا العربية 
 .ا العربيةفا مندمة ا وتماما  الشعو 

 القددددواجءت غددددا  تمالجامعددددة لددددل تةددددتلو  تمكمددددا تبدددديم مددددم جاددددة تخددددر  
، وفدتح المجددال بديم دول األ تدالالموجدودا المتم  دة مد الت بت شديرا  الدددخول 

بيم دول األ تال،  ا ةت مارتمال قرية الت نل لقشخام واألموال لتشجيو 
  ت اا فشد       الرغل مم مرور تك ر مم  إ   رم     ت ةيةاا. بمع 

فددا ت  يدد  متل بددا  شددعوباا فددا والوقدددا   تإدداديات   دد  قددد الةددوالاةياةدديات و 
  .والت مية

ولددل تةددتلو الدددول والقكومددا  العربيددة مددم اةددت مار فرإددة وجددود م إمددة 
 ا إدالح   يمية  ربية لتقنيدي القدد األد د  مدم المإدالح العربيدة، وتقنيدي 

رء  د وا  ت كد   د  توميدة  إدالح الجامعة العربية ب  ش االم شود، وم   
ودددد ه الددددد وا  با إددددالح الةياةددددا فددددا  وارتبددددالالجامعددددة العربيددددة   ةدددداا، 

ت ددددءل دول  تمال قإددددة التاريخيددددة الراو ددددة. وام الجامعددددة العربيددددة لددددل تةددددتلو 
الةياةددا ومكافقددة ال ةدداد، واألخدد  بالمبدددت  با إددالحاأل تددال   دد  النيددال 

 باختيدارندوي وقريدا ، خاإدة ت دا المتع ندة الديمنرالا وما يدرتبل بدف مدم ق
القكال وتقنيي التداول الة ما ل ة لة الةياةية، مدم خدالل ا تخابدا   امدة 

العربيدددة الندددرارا  التددا تإددددروا الجامعددة  تمقددرا و ءيادددة. لكددم ي بغدددا النددول 
 تمدددالتكدددوم غيدددر م ءمدددة، ومدددم فدددلم وددد ا التدددع  يشدددكل  نبدددة كبيدددرا  غالبدددات 

ةدديما فددا تقنيددي ا إددالح  افاا، ومددا تةددع  تليددف، الجامعددة فددا تقنيددي توددد
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الةياةددا، ولددل تةددتلو الجامعددة  لددد  الو دد  القاتددر التعامددل  مددو النتدددايا 
، وفدا باءدواجيدةالملروقة والمةتجدا     الةاقة العربية،    تعام   معاا 

م د   تك در  اةدتمر  يجداد مخدرل لقءمدة الةدورية التدا  وتةدتلالو     ةف لل 
  شر شارات.مم  ما ية 

ووكدد ا لددل يكددم ل جامعددة العربيددة تي دور واتددح فددا ا إددالح الةياةددا، 
ووددددا تإددددالت تقتددددال  لدددد   إددددالح فددددا  إاماددددا واي ددددادا تشددددكي اا بمددددا ي ةددددخ 
وتل عددا  الشددعوا العربددا فددا الوقدددا، كو اددا تم ددل اليددول تداا فددا التنةدديل، 

 . تك ر مم كو اا تداا لوقدا الشعوا العربية
 خ  دوروا القنينا فدا تقنيدي متل بدا  الشدعوا العربيدة ل لا   ياا تم ت

فددددا ا إددددالح الةياةددددا، والتددددغل   دددد  القكومددددا  العربيددددة/ ا ةددددتبدادية 
لالةددتجابة لمتل بددا  شددعوباا فددا التغييددر وا إددالح، ومددم  ددل غ ددي األبددواا 
ل تدخل الدولا/ الغربا فدا الشد وم الداخ يدة ل ددول العربيدة، وام  تكدوم تداا 

 ة معيم مم الدول، واي ما   ياا تم تعمل بكل قيادية وموتو ية.بيد دول
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Abstract 

The Arab League emerged in 1940s in order to achieve unity 

among Arab states. Its tried to deal with political reform, economic 

and other contemporay issues on the arab arena. However, its role 

in the political reform was weak and it did not develop, a matter 

that made it accused of being unable to achieve political reform in 

the Arab states, particularly having faced many problems, challenges, 

and issuse, some of which are connected to its Charter, and other with 

the way it achieves political reform. 

The research sheds light on the role of the Arab League in 

achieving political reform through tackling beginnings of the Arab 

League establishment and the concept of reform political and its 

role in achieving it. 

The research has come up with several conclusions the most 

important of which is that the League has a weak role in achieving 

political reform due to the defects that its charter include and the 

challenges facing it, in particular offer the Arab Spring Revolutions, a 

matter that wade it un able of making the appropriate decisions of face 

an solve such challenges.  
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ة ااكييد اسعتييظو عرو يية  2عروعقييو وعروحييو ة   -علييم افظة ييخ ون،يياوعة اظاوييخ عرييةو  عروا  ييخ  (1)
 .04-11 ة ص ص 1992عروا  خة   اووة 

 . 04 عرحصةس نفسهة ص (2)

ة (01)رييةو  عروا  ييخة ا لييخ عرحسييةبي، عروا ييمة عروييةا علييم افظة ييخة عر اييا  عرةظسجا ييخ ر ظاوييخ ع (1)
 .02-04ة ااكد اسعتظو عرو ة  عروا  خة   اووة ص ص(0)عرس خ 

أ حيية قيييةقم عرييةاظنم ون،ييياوعة عرالف يييظو عرس ظتيي خ رحفيييظوعو اويييةج، ا  ييظ  اظاويييخ عريييةو   (0)
 يية  عروا  ييخة ة ااكييد اسعتييظو عرو (11)ة عرسيي خ (140)عروا  ييخ ة ا لييخ عرحسييبي، عروا ييمة عروييةا 

 .129ة ص 1991  اووة 
ة 1902-1911هييظاح  سييي عل ييوحة عتا ظهييظو عرو ةوجييخ ةييم ةعييا عربييوام عروا ييم عرحايياقم  (0)

ة 2444ة ااكييييد اسعتييييظو عرو يييية  عروا  ييييخة   يييياووة (11)ة تلسييييلخ أااو ييييظو عرييييةكةوسع  1 
 .802ص

 .10 عرحصةس نفسِهة ص (1)

ة   ييا عرفعحييخة 1ومقيي   اظاوييخ عرييةو  عروا  ييخة  ،ل يي، متييحظع، عرفييةج مة عر  ييظ  عروا ييم  (4)
 .119 ة ص2441 غةعاة 

ة 1910ة  ظةظ غظنمة اظاوخ عرةو  عروا  خة اوهية عريفيوو وعرةسعتيظو عروا  يخة عربيظها ة يافح (1)
 . 19-14 ص ص

 .124 ،ل ، متحظع ، عرفةج مة اصةس تيق ذكا ة ص (9)

 .121-124 سهة ص صنفحصةس عر (14)

 ة ص1911ة اعس قييظاسة   يياووة 2افحيية  ييي اعييا   ييي ا  ييوسة رسييظع عروييا ة   احييظ  عرييةجي( 11)
111 . 

ة اعس 1افحة  ي عيةعربظاس عرياعيحة ااةيظس عرصيفظ ة  ييص واصيف مد أ حية ديح، عريةجية  ( 12)
 .190ة ص 1990عرعةب عرولح خة   اووة 

ة اعس 1 يييخة  نيييظعم عيةعروع ييية عر ظتيييوسة اوتيييوعخ عرحصيييولفظو عرس ظتييي خ وعرفلسيييف خ وعرةور( 11)
 .194 ة ص2441ري ظعة  -عر هضخ عروا  خة   اوو 

وعرةول حييييمة ةييييمد أ ييييو  عييييا أ حيييية  ظقييييظاس  وععقةصييييظاحعيةعترييييه  لبدجييييدة عتقيييي   عرس ظتييييم  (10)
وةبه عتق  د اة،، رةعيوجي اظريب عروليم  وععقةصظاعرس ظتم وعرة ح خ  ععاةحظعون،اوعة ةم 

ة عرايييعخ عروا  ييخ  رث فييظو وعر ايياة   يياووة 1ربظتييمة  ةييم عصييا عروورحييخة ابييةجم عيييةعرودجد ع
 .808ة 2414
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عرس ظتييم ةييم او  ا ليي، عرةوييظوع عرال  ييم  يي ي عرحففييدعو  عتقيي  هحسييخ قفوييظع ،ليي ة  (10)
وعرحووقيييظوة أااو يييخ اكةيييوسع  رغ يييا ا ايييوس اة كل يييخ عروليييو  عرس ظتييي خة اظاويييخ  غيييةعاة  غيييةعاة 

 . 11 ة ص2444

 .11 ة صعرحصةس نفسه (11)
عريييةعس  -عرحاكييد عر بيييظةم عروا ييمة   ييياوو ة 1ة  افحيية اففيييوصة عتقيي   عرس ظتيييم وعرو يية  عروا  يييخ( 14)

 .10 ة ص8002 عري ضظءة

 .11 عرحصةس نفسهة ص( 11)
عروا مة ابظ  ا اوس على ديعخ عرحولواظا يخ عرةور يخ  عتقل حم،ل ،  س ية أتيظ  ةا، عر  ظ   (19)

 رععنةاناا على عرحوقود 

http://www.drkhalilhussein.blogspot.com/2009/04/blog-post_9826.html 

ة وعألقييور ظوعلييم  ييا ة تييوسعو عربييو  عر ظعحييخ ةييم عروييظرم عروا ييم نفييو افع يي  عرييةجعةظاوسجظو   (24)
 .01 ة ص2411ة عرةعس عروا  خ رلولو  نظداوعة   اووة 1 

عريةوس  عر ظر يخ وعرواياجية  غيةعاة  مع ع  غةعاة ا ل، اظاوخ عرةو  عروا  خ على اسةوى عربحخة (21)
  .8018اظسس/ نذعس  29ةم 

 نفسه. عرحصةس (22)

تيي ة افحييوا اييوعاحة عر ظاوييخ عروا  ييخ وااييظاا ةييا  عروبو ييظو علييى تييوسجظة ااةييظسعو مجاعن ييخة  (21)
 .49 ة ص2412ة اؤتسخ عتهاع ة عربظها ة (14)ة عرس خ (111)عروةا 

تييم.. ،ييياعو عا  ييخ راصيياد اسعتييخ  ظرييخاة عرح لييخ عروا  ييخ عرس ظ عتقيي  ت ييظء ةييؤعا عيييةع ة  (20)
عر حو يييخ عروا  يييخ رلوليييو  عرس ظتييي خة عرويييةا  -رلوليييو  عرس ظتييي خة ااكيييد اسعتيييظو عرو ييية  عروا  يييخ 

 .11 ة ص2441ة   اووة ،اج  (12)
 .24عرحصةس نفسهة ( 20)
)   يييخة عرويييةا ع عا و عرحيييداو ة ا ليييخ ديييؤ  وعتقييي   سيييي أ يييو اظريييبة اسيييةبي، عر  يييظ  عروا يييم  (21)

 .90 ة ص2440ة عربظها ة (122
ة (122)ع عا  يييخة عرويييةا و نظقييي    ةيييمة أح اوس اسيييةبيلم ر ظاويييخ عريييةو  عروا  يييخة ا ليييخ ديييؤ  (24)

 .94 –19 ة ص ص2440عربظها ة 
أنويييوعع اسيييا ة أنويييوعع اسيييا ة اوس اؤتسيييظو عرح ةحيييو عرحيييةنم ةيييم اعظةفيييخ عرفسيييظاة ا ليييخ  (21)

ة 2440ة ااكد اسعتيظو عرو ية  عروا  يخة   ياووة (21)ة عرس خ (114)عرحسةبي، عروا مة عروةا 
 .121 ص
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ة عتقل ح خة ااكد عرةسعتظو مقل ح خأجي؟ة اةظ وظو  مرىةوعي اوةق ذنوعة اظاوخ عرةو  عروا  خ...  (29)
 .10ة ص 2440ة (4)اظاوخ عرحوق،ة عروةا 

 ليخ عرحسيةبي، عروا يمة عرويةا عيةعرفح ة افحة عرحوعةمة اوةج، ا  يظ  اظاويخ عريةو  عروا  يخة ا( 14)
 .141ة ص 1949ة ااكد اسعتظو عرو ة  عروا  خة   اووة (1)ة عرس خ (0)

 .121 ة صاصةس تيق ذكا  ،ل ، متحظع، عرفةج مة (11)
 . 141 عية عرفح ة افحة عرحوعةمة اصةس تيق ذكا ة ص (12)
ليى قضيظجظ عألايخ عروا  يخد  بيييخ عألوسو  يخ ع -نيظعم عيةعروع ية عر ظتيوسة ايات ا عرا ةيظو عألااجع ييخ ( 11)

 .010ة ص 2444ة ااكد اسعتظو عرو ة  عروا  خة   اووة 1اظ وة نهظجخ عرفا  عريظسا ة  

ة ااكيد 1علم عريةجي هي   ون في ي اسيوةة عري  م عرس ظتي خ عروا  يخد قضيظجظ ععتيةحاعس وعرةغ ياة   (10)
 .21-24 ة ص ص2444اسعتظو عرو ة  عروا  خة   اووة 

ة (291)تيي  أ حييةة عر  ييظ  عروا ييم وافييةح عريبييظءة ا لييخ عرحسييةبي، عروا ييمة عروييةا أ حيية جو  (10)
 .40 ة ص2441 أجظسة ااكد اسعتظو عرو ة  عروا  خة   اووة (21)عرس خ 

اهظ تظام ةؤعا عرحصاحة اوس عر  ظ  عرس ظتم عروا م ةم معظقخ   ظء ا ةحيو اواةيخ عا يمة ستيظرخ  (11)
سعتظو عرول يظ ةيم اظاويخ عر  يظ  عروا  يخ ةيم نيظ ل،ة ةلسيو ية اظاسة ا رغ ا ا اوس اة كل خ عرة

 .291 ة ص2440

 .292 عرحصةس نفسهة ص (14)


