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األعضــاء، ســتقوم هــذه الدراســة بكشــف مــا قامــت بــه جامعــة الــدول العربيــة لحــل النــزاع، وســتعمل 
علــى معاينــة التجربــة التــي قامــت بهــا خــال إنجــاز عمليــة الربيــع العربــي فــي ليبيــا وســورية 0)20-

 .20(2

ــًدا عــن النــزاع الــذي لــم يتضمــن  الربيــع العربــي الــذي بــدأ فــي الفتــرة مــن 0)20-2)20، وبعي
ــة مســتمرة، إال أن هــذه الدراســة ســتعتمد مفهــوم حــل النــزاع بالنظــر إلــى أربعــة  إال صراعــات أخوي
ــة اعتمادهــا مــن أجــل تحقيقــه. ومــن خــال البحــث، تــم  جوانــب، يجــب علــى المنظمــات المحلي
ــا بمســاعدة األمــم  ــة نفــذت قــرار منطقــة الحظــر الجــوي فــي ليبي ــأن جامعــة الــدول العربي اإلقــرار ب
المتحــدة. بينمــا فــي الوقــت ذاتــه، فــإن جامعــة الــدول العربيــة اتخــذت إجــراءات مضللــة فــي ســورية 
للوصــول إلــى تجميــد التقييــم الــذي تمــت الموافقــة عليــه منــذ بدايــة ))20. وقــد تمكنــت مــن إنجــاز 
ــاكل  ــاح المش ــى إص ــة عل ــة العربي ــل الجامع ــذي حم ــياق ال ــي الس ــن ف ــة، ولك ــب ملح ــة جوان أربع

القائمــة.

الكلمات المفتاحية: الربيع العربي، ليبيا، سورية، جامعة الدول العربية، حل النزاع.

Abstract
The Arab Spring has brought the spirit of democracy in a number of Arab countries, such as in 

Tunisia, Egypt, Libya, Syria, Yemen, and so on. The Arab Spring in Libya and Syria has been the 

start of a civil conflict that brought misery. The presence of this conflict brought concern for the 

international world, addressed to the regional organization of the Middle East, the Arab League. It 

is only natural for regional organizations to participate in resolving member country conflicts. For 

this reason, this research will find out what the Arab League has done to resolve the conflict. This 

study will agree to see an experiment carried out by the Arab League during the completion of 

the Arab Spring in Libya and Syria in 20102012-. The Arab Spring, around 20102012-, apart from 

that conflict which only contained sibling conflicts were maintained. This study uses the concept of 

conflict resolution by looking at four aspects that must be approved by local organizations in order 

to resolve conflicts. 

From the research, it was recognized that the Arab League implemented the No-Flight Zone 

decision for Libya with UN assistance. Meanwhile, the Arab League in Syria took decisive action to 

form an assessment freeze that had been approved since the beginning of 2011. The Arab League 

could fulfill four aspects needed, but in the process in accordance with what made the Arab League 

to fix existing problems.

المقدمة

ســت جامعــة الــدول العربيــة فــي 22 آذار/ مــارس عــام 945)، وقــد ســبق تأليفهــا اقتــراح مقــدم مــن  ُأسِّ
الملــك فــاروق فــي مصــر )نوراينــي س، ديــزي ســيلفيا، 0)20(.
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ــان، األردن،  ــراق، لبن ــر، الع ــس دول: مص ــه خم ــاق أبرم ــع اتف ــة بتوقي ــدول العربي ــة ال ــف جامع ــدأ تألي ب
ــر. ــي مص ــرة ف ــة القاه ــي مدين ــع ف ــم التوقي ــث ت ــو، 8)20(، حي ــان هاردوك ــعودية )إرف والس

ــز  ــدى لتعزي ــح منت ــن أن تصب ــث يمك ــة بحي ــف الجامع ــم تألي ــة، ت س ــس المؤسِّ ــدول الخم ــى ال ــبة إل بالنس
ــزي  ــي س، دي ــق مــن خســارة ســيادتها )نوراين ــط، دون القل ــة الشــرق األوس ــدول فــي منطق ــن ال التعــاون بي
ســيلفيا، 0)20(. وبالتالــي، تعــد جامعــة الــدول العربيــة منظمــة إقليميــة منســقة فــي الشــرق األوســط، ذات 

موقــف موحــد بالنســبة إلــى الــدول األعضــاء كلهــا.
تشــمل الــدول األعضــاء التــي انضمــت إلــى الجامعــة دواًل عربيــة مــن قارتيــن، أي قارتــي آســيا وإفريقيــا. 
وصــل عــدد الــدول األعضــاء 22 دولــة منــذ تأليــف الــدول الخمــس المؤسســة للجامعــة فــي 945) إلــى اآلن 

)جامعــة الــدول العربيــة، 9)20(.
بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأت دول عــدة باالنضمــام إلــى هــذه المنظمــة اإلقليميــة للشــرق 
األوســط، نتيجــة اهتمامهــم بجامعــة الــدول التــي كانــت تعد غيــر مشــتركة بــإدارة حكومــات الــدول األعضاء. 
الغــرض مــن تأليــف جامعــة الــدول العربيــة ووظيفتهــا الــواردة فــي المــادة الثانيــة مــن ميثــاق جامعــة الــدول 

العربيــة يتضمــن:
ــا  ــيق خططه ــاء، وتنس ــة األعض ــدول العربي ــن ال ــة ب ــات طيب ــق عالق ــة خل ــف اجلامع ــن تألي ــرض م »الغ
ــة التــي انضمــت إىل املنظمــة. جامعــة  السياســية، لضــان اســتقالهلا وســيادهتا، وتنســيق مصالــح الــدول العربي

ــل، 1945(. ــة يي ــوق بجامع ــط.«)كلية احلق ــرق األوس ــم ال ــة، إقلي ــدول العربي ال
لكــن، أصبحــت اجلامعــة خــال تطورهــا وســيًطا لتحضــر أجنــدات مهمــة للــدول العربيــة، وأحــد أهــم 
األشــياء التــي متيزهــا أكثــر عــن باقــي املنظــات اإلقليميــة هــو دورهــا بتأســيس منهــاج يف املــدارس لتدريــس 

التاريــخ والثقافــة العربيــة التــي ســُتطبق يف كل مــن الــدول األعضــاء )وكالــة، 9)20(.
لــدى كل دولــة عضــو يف اجلامعــة العربيــة التزامــات وردت يف معاهــدة الدفــاع املشــرك والتنســيق االقتصادي 
ــكل  ــاعدة ل ــتقدم مس ــة س ــو يف اجلامع ــة عض ــاق أن كل دول ــر االتف ــا يف 950). جوه ــاق عليه ــم االتف ــي ت الت
ــم تقديمهــا  ــة احلقــوق بجامعــة ييــل، 950)( ويت ــد تعرضهــم للعــدوان. )كلي الــدول األعضــاء اآلخريــن عن
عــر الوســائل املناســبة مثــل التمويــل أو القــوى العســكرية. ولــن يقتــر تقديــم املســاعدة عــى الــدول التــي 
تتعــرض للعــدوان، وإنــا للــدول التــي تعــاين مــن النزاعــات، ولدهيــا القــدرة عــى هتديــد أمــن الــدول األعضــاء 

األخــرى، وقــد تــم ذكــر هــذا يف ميثــاق اجلامعــة العربيــة والــذي تضمــن:
ــدول األعضــاء مــن أجــل احلفــاظ عــى  ــن ال ــة ســلطة التدخــل يف الرصاعــات ب »... متلــك اجلامعــة العربي
الســالم بوســائل ســلمية، إن الســبيل املقصــود للســالم هــو بــذل جهــد معينــة مثــل الوســاطة وغريهــا ... «)كليــة 

احلقــوق يف جامعــة ييــل، 1945(. 
ــت  ــث كان ــريب، حي ــع الع ــة الربي ــه يف قضي ــن رؤيت ــات يمك ــل الراع ــة يف ح ــة العربي ــاركة اجلامع إن مش
املوجــة الثوريــة األوىل يف تونــس، وبــدأت بتضحيــة »حممــد بــو عزيــزي« بنفســه )أوغســتينوفا، 3)20(، وقــد 
كان تاجــر فاكهــة، عــّر عــن احتجاجــه ضــد النظــام القــايس للرئيــس »زيــن العابديــن بــن عــي« يف تونــس يف 
كانــون األول/ ديســمر مــن عــام 0)20، حيــث شــعر أنــه يف حــال بقيــت الديمقراطيــة ال تبــي بــاء حســنًا، 
ــر احلكومــة التونســية، »حرقــت نفــي ألين  ــاس لتغي ــد صفــوف الن ينبغــي اختــاذ إجــراءات مــن شــأهنا توحي
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ــة  ــة ملوج ــي بداي ــاب التون ــذا الش ــرف ه ــز، 2017(. كان ت ــا بلي ــل.« )ليلي ــن الداخ ــرق م ــعرت أين أح ش
ثــورات يف دول عربيــة خمتلفــة، أرادوا أيًضــا اإلعــراب عــن ترفاهتــم االحتجاجيــة ضــد حكومــات تــم عدهــا 
غــر متاشــية مــع أمنيــات الشــعوب، كــا حــدث يف مــر، ليبيــا، اليمــن، البحريــن، وســورية. )طــارق طاهــر، 

.)20(8

ويف غضــون ذلــك، كانــت هــذه االحتجاجــات قــادرة عــى إحــداث التغيــر يف عــدة دول نجحــت باإلطاحــة 
بزعــاء كانــوا يف الســلطة منــذ زمــن طويــل.

أثــار الربيــع العــريب األول يف تونــس قــوة مدنيــة عــر حركــة الســلطة الشــعبية التــي عارضــت نظــام حكومــة 
بــن عــي بعــد تضحيــة بوعزيــزي بنفســه. )نورانيتــي، 8)20(. ووفًقــا ألبريــادي، أوردهتــا أوغســتينوفا، »تونس 
دولــة حققــت نظاًمــا متعــدد األحــزاب منــذ حتررهــا مــن فرنســا، وأصبحــت اجلمهوريــة التونســية مــع رئيســها 
األول »حبيــب بورقيبــة« الــذي امتــد حكمــه لثالثــن ســنة منــذ عــام 1957 )أوغســتينوفا، 2013(«. بــدأ النظــام 
االســتبدادي البــن عــي عــام 987) بعــد اإلطاحــة بالرئيــس األســبق بورقيبــة. إىل أن انســحب بــن عــي أخــًرا 
يف 4) كانــون الثــاين/ ينايــر ))20، وفــر مــع عائلتــه إىل الســعودية كــي يتجنــب مطالــب الشــعب التونــي بعــد 

قضــاء 23 عاًمــا يف احلكــم )نورانيتــي، 8)20(.
كانــت مــر الدولــة الثانيــة التــي عاشــت الربيــع العــريب، وكــا حــدث يف تونــس، اعتمــدت مــر نظاًمــا 
ــر  ــت م ــس. وكان ــتبداله برئي ــم اس ــاروق وت ــك ف ــقطت املل ــي أس ــورة 952) الت ــد ث ــزاب بع ــدد األح متع
ــه عــام ))20  ــارك حتــى اإلطاحــة ب ــذ عــام )98)، قابعــة حتــت احلكــم االســتبدادي للرئيــس حســني مب من
)أوغســتينوفا، 3)20(. وقــد كان مبــارك قــد خلــق حالــة مــن الفقــر، والفســاد، ونســبة بطالــة عاليــة يف مــر 

ــر، 8)20(. ــارق طاه )ط
ثــار املجتمــع املــدين ملــدة 8) يوًمــا يف شــهري كانــون الثــاين وشــباط مــن عــام ))20، حيــث نجــح يف محــل 
ــة  ــات الرملاني ــاز يف االنتخاب ــذي ف ــور« ال ــن ن ــا ب »أيم ــتبداله الحًق ــه واس ــن منصب ــتقالة م ــى االس ــارك ع مب

ذلــك العــام )طــارق طاهــر، 8)20(.
ــل  ــدين حل ــع امل ــوى املجتم ــعب أو ق ــلطة الش ــتخدام س ــا يف اس ــن نجحت ــر اللت ــس وم ــض تون ــى نقي وع
ــذي  ــار القــذايف ال ــو مني ــدى قتاهلــا نظــام معمــر حممــد أب ــة ل ــات اجلّم ــت مــن الصعوب ــا عان ــإن ليبي ــزاع، ف الن
بقــي يف احلكــم ملــدة أربعــن عاًمــا منــذ 969) )أوغســتينوفا، 3)20(، والقــذايف شــخصية ليبيــة ثوريــة نجــح 
.)Trial International, 20(6( (969 باإلطاحــة بحكــم امللــك إدريس، مؤسًســا اجلمهوريــة العربيــة الليبيــة عــام

كان عــى املدنيــن املحتجــن يف مدينــة بنغــازي الرشقيــة عــام ))20، مواجهــة القــوى األمنيــة التابعــة للقذايف 
)طــارق طاهــر، 8)20(، وتــم وصفــه بأنــه نــزاع مــدين يف ليبيــا، حيــث املجتمــع املــدين ضــد األجهــزة األمنيــة 
ــارب  ــا يق ــن 900 وم ــداد املصاب ــت أع ــا وصل ــط، بين ــد فق ــفى واح ــازي مش ــة. كان يف بنغ ــة للحكوم املوالي

2000 جثــة نتيجــة اهلجــات األرضيــة التــي نفذهتــا قــوى القــذايف األمنيــة )جينانجــار، نانجــوي، ))20(.

أحــد األطبــاء العاملــن يف امليــدان، احلــارث بــن برقــاوي قــال: » يف هــذا الوقــت، يطلقــون النــار باســتخدام 
األســلحة الثقيلــة، فتحــت القــوات اخلاصــة واجلنــود النــار عمــًدا يف الشــوارع« )جينانجــار، نانجــوي، ))20(.

وبــدأ هــذا الــراع يبــدو كأنــه مذبحــة. ومل تكــن ليبيــا الوحيــدة التــي تعــاين مــن الصعوبــات بشــأن اإلطاحــة 
بنظــام دولتهــا، فســورية تتعــرض لألمــر ذاته.
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مــن املؤكــد أن موجــة الثــورات مــن تونــس ومــر قــد أهلمــت الناشــطن الســورين املنارصيــن للديمقراطيــة 
ــب  ــات، وارتك ــد احلري ــه قي ــد أن ــام 2000، ويع ــذ الع ــورية من ــم س ــذي حك ــد، ال ــار األس ــس بش ــع الرئي خلل

أعــال فســاد أحلقــت الــرر بســورية )طــارق طاهــر، 8)20(. 
ــر  ــش التحري ــة جي ــن هبيئ ــوارع مدعوم ــورين يف الش ــات الس ــر مئ ــام ))20، تظاه ــن ع ــارس م يف آذار/ م
الســوري مــن العســكرين املنشــقن )ماتاماتابوليتيــك Matamatapolitik، 2019(، وقابــل األســد هــذا التــرف 
بتحريــك القــوى األمنيــة احلكوميــة، وانتهــى األمــر بإلقــاء القبــض عــى املعارضــة، إضافــة عــى إطــاق النــار 

)رويــرز، 8)20(.
ــك  ــذ ذل ــهم، ومن ــن أنفس ــاع ع ــلحة للدف ــتخدام األس ــرون باس ــدأ املتظاه ــام ))20، ب ــو ع ــوز/ يولي يف مت
احلــن، حتولــت املظاهــرات إىل أعــال متــرد )رويــرز، 8)20(، ُعرفــت يف مــا بعــد، كاألحــداث يف ليبيــا، بالنــزاع 

املــدين. 
ــوة  ــزاع األخ ــة يف ن ــلحة كياوي ــتخدام أس ــم اس ــرة األوىل، ت ــام 2)20، للم ــر ع ــاين/ يناي ــون الث يف كان
الســورين )طــارق طاهــر، 8)20(، حيــث تــم إطــاق قذيفــة باجتــاه العاصمــة الســورية مــن جبهــة النــرة أو 
كــا ُتعــرف باســم القيــادة، وكانــت بغيتهــا أن تصبــح ســورية واليــة إســامية كــي تدعــم تراجــع النظــام، لكــن 
يف الوقــت ذاتــه ال تقــف مــع جمموعــات املجتمــع الوطنــي )رويــرز، 8)20(، ونفــذت جبهــة النــرة جمــدًدا 
تفجــًرا انتحارًيــا يف العاصمــة يف أيــار عــام 2)20، حيــث أدى إىل مقتــل 55 شــخًصا و372 مصابــن آخريــن 

ــوز، 2)20(. ــكوتا ني )بوس
أحدثــت ثــورة الربيــع العــريب تغــًرا يف دول عــدة، نجحــت باإلطاحــة بأنظمــة طويلــة العهــد. لكــن، بالنســبة 
ــذب  ــد ج ــس، فق ــن الكوابي ــلة م ــة لسلس ــريب بداي ــع الع ــورية، كان الربي ــا وس ــا ليبي ــرى، خصوًص ــدان أخ لبل
النــزاع بــن األخــوة الليبيــن والســورين بالتأكيــد كثــًرا مــن االنتبــاه الــدويل أو حتــى انتبــاه الــدول املجــاورة.

 ســورية وليبيــا جــزء مــن اجلامعــة العربيــة، وكان ينبغــي عــى املنظــات اإلقليميــة مثــل اجلامعــة العربيــة تأديــة 
دورهــم حلــل النــزاع الداخــي يف الــدول األعضــاء الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر يف األمــن يف املنطقــة.

أسلوب البحث 

ــا،  ــا بعًض ــي رضب بعضن ــي تعن ــة Configure الت ــة الاتيني ــن الكلم ــراع م ــأيت ال ــة، ي ــة اللغوي ــن الناحي م
هنــاك العديــد مــن آراء اخلــراء مثــل أنطونيســيوس، جيادلــون بــأن النــزاع إجــراء تــم اختــاذه مــن طــرف يــؤدي 
ــات  ــع أو يف العاق ــات املجتم ــن فئ ــدث ب ــن أن حي ــرى، ويمك ــراف األخ ــاج األط ــة، أو ردع، أو إزع إىل عرقل

ــري، 0)20(. ــخصية )في الش
يتاشــى هــذا مــع الــرأي الــذي عــر عنــه »مورتــن دوتشــيه« الرائــد يف جمــال تعليــم حــل النزاعــات، حيــث 
ــويات  ــن التس ــات م ــًرا باخلاف ــر تأث ــات أكث ــراد أو املجموع ــن األف ــي ب ــل االجتاع ــزاع والتفاع ــد أن الن يعتق

ــري، 0)20(. )في
ومــن خــال فهــم النــزاع، ُيعــرف وجــود مفهــوم فــض النــزاع الــذي يفــر ويقــدم احللــول، ولــه تعريفــات 

خمتلفــة عديــدة وفًقــا خلــراء فــض النــزاع.
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ترجمــات

ُيعــّرف »ليفايــن« فــض النــزاع بأنــه إجــراء حتطيــم املشــكلة، وحلهــا والقضــاء عليهــا )فيــري، 0)20(. بينــا 
ُيعّرفــه ويتزمــان يف كتابــه »مورتــون وكوملــان«، بأنــه عمــل مشــرك حلــل النــزاع )فيــري، 0)20(. بينــا كان رأي 
علــاء آخريــن بــأن حــل النــزاع حماولــة للتعامــل مــع أســباب النــزاع، وحياولــون بنــاء عاقــة طويلــة األمــد بــن 

اجلاعــات املعاديــة. 
ومــن خــال بعــض التعريفــات التــي قدمهــا اخلــراء، ُيســتنتج أن حــل النــزاع هــو أســلوب فــردي لعــاج 

املشــكلة طواعيــة بمواجهــة أفــراد آخريــن.  
ــل أن  ــن أج ــاءة م ــة والبن ــاليب الديمقراطي ــن األس ــة م ــتخدام مجل ــوىص باس ــزاع، ي ــل الن ــض أو ح ــاء ف أثن
نكــون قادريــن عــى معاجلــة النزاعــات، عــى أمــل إعطــاء األطــراف املتنازعــة فرصــة حلــل مشــاكلهم بأنفســهم، 
ــل  ــة يف ح ــراف املتنازع ــاعدة األط ــل مس ــى أم ــم، ع ــد وحكي ــف، حماي ــث منص ــرف ثال ــر إرشاك ط ــا ع أو رب

املشــكلة، الطــرف الثالــث القــادر عــى حــل املشــاكل هــو منظمــة إقليميــة. 
عــادًة، تكــون مشــاكل األعضــاء يف منطقــة مــا فعالــة، إذا تــم حلهــا عــن طريــق منظــات حمليــة، بســبب وجود 
وضــع، تاريــخ، مصــر، وهويــة مشــركة، وغــر ذلــك، مــا قــد يشــكل فهــًا مشــرًكا، فيكــون بإمكاهنــم حــل 

النــزاع املوجــود ســوًيا.
ــات  ــل نزاع ــب حل ــة جوان ــاك أربع ــى امت ــادرة ع ــة ق ــة اإلقليمي ــون املنظم ــب أن تك ــزاع، جي ــّل الن ــاء ح أثن

ــي:  ــاء، وه ــدول األعض ال
1. الشرعية

ــاد  ــي اعتق ــركل، ))20( ه ــون وم ــن، ج ــونيا، ك ــو، س ــتون )يف ألونس ــد ايس ــر ديفي ــا لتفس ــة وفًق الرشعي
أعضــاء املجتمــع الذيــن يطيعــون ويقبلــون كل السياســات املقــررة أو املوافــق عليهــا مــن الســلطات يف نظــام 
ــذي  ــعب ال ــة والش ــادة / احلكوم ــة بالق ــا ذات صل ــة أو إهن ــط قوي ــا رواب ــة لدهي ــة. الرشعي ــة مكتوب ــا، بصيغ م
يقومــون بقيادتــه. بإمكاننــا ومــن خــال هــذا التفســر اســتنتاج أن الرشعيــة هــي إقــرار وقبــول عــام لســلطة 
ونفــوذ القــادة كــي حيمــوا، ويتخــذوا، وينفــذوا القــرارات السياســية )سامســا،9)20(. الرشعيــة مهمــة للمنظمة 
اإلقليميــة ألهنــا تقــدم موقًفــا قانونًيــا واضًحــا هلــا للتدخــل بــإدارة دوهلــا األعضــاء. إن مل يكــن هنــاك رشعيــة، 

فلــن يكــون هنــاك حقــوق للمنظــات اإلقليميــة إلدارة الــدول األعضــاء. 
2. اإلنفاذ

ــل يف  ــذه للتدخ ــن أن تنف ــث يمك ــات. حي ــض النزاع ــل ف ــن أج ــا م ــة أيًض ــة اإلقليمي ــم للمنظم ــاذ مه اإلنف
حــل نزاعــات دوهلــا األعضــاء. يقســم اإلنفــاذ إىل قســمن، إنفــاذ نــزاع قــري )إجبــاري(، وغــر قــري )غــر 

إجبــاري(.
باإلنفــاذ القــري، يمكــن للمنظــات اإلقليميــة حــل النزاعــات بواســطة احلظــر، اســتبعاد الــدول املتنازعــة، 

أو جتميــد العضويــة، أو إرســال قــوات حفــظ الســام.
فــض النــزاع غــر القــري، يمكــن تنفيــذه عــر الوســاطة، والتفــاوض، وغرهــا، يف هــذه احلالــة، بإمــكان 

املنظــات اإلقليميــة العمــل ميــًرا للســام.
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3. الموارد

ــاك  ــة، وامت ــوال التنظيمي ــن األم ــة. وتتضم ــات القائم ــض النزاع ــة لف ــة اإلقليمي ــة للمنظم ــوارد رضوري امل
قــوى حفــظ الســام، وجيًشــا أو منظمــة أمنيــة تابعــة للرشطــة، ونفــوًذا لتكــون قــادرة عــى التدخــل يف حــل 

نزاعــات دوهلــا األعضــاء.
4. المشروعية

املرشوعيــة هــي اعــراف مقــدم مــن األمــم املتحــدة )UN( للمنظمــة اإلقليميــة. وبــرف النظر عــن االعراف 
الرســمي، يمكــن لألمــم املتحــدة اإلقــرار بوجــود هــذه املنظــات اإلقليميــة لــدى تلقيهــا أصواهتــم يف جملــس 

األمــم املتحــدة. 
كــا يتــم االعــراف هبــا إذا كانــت األمــم املتحــدة قــد منحــت وجودهــا الســلطة لتكــون قــادرة عــى حــل 
النزاعــات يف املنطقــة بصــورة مســتقلة، أو مــن خــال قــرارات األمــم املتحــدة التــي تطلبهــا املنظــات اإلقليميــة.  
ــد  ــة، »جه ــكلة الدراس ــة مش ــح تركيب ــل لترشي ــكن التحلي ــات كس ــض النزاع ــوم ف ــب مفه ــتخدم الكات يس
جامعــة الــدول العربيــة يف فــض نــزاع الربيــع العــريب يف ليبيــا وســورية يف 2010-2012«. حيــث رأى الكاتــب 
مفهــوم فــض النــزاع عــى أنــه األكثــر ماءمــة للكشــف عــن تركيبــة املشــكلة، وحتقيــق أهــداف هــذه الدراســة. 
يعتقــد الكاتــب أن المتــاك املنظــات اإلقليميــة أربعــة جوانــب لفــض النزاعــات، قــد أصبحــت مــؤرًشا مناســًبا 

لرؤيــة جهــد ونجــاح اجلامعــة العربيــة حلــل نزاعــات الربيــع العــريب يف ليبيــا وســورية يف 0)2-20)20.
النتائج والمناقشة

جيــب عــى جامعــة الــدول العربيــة كــي تكــون قــادرة عــى تقديــم تســوية للنــزاع، أن تشــتمل عــى اجلوانــب 
األربعــة التــي تتضمــن، الرعيــة، اإلنفــاذ، املــوارد، املروعيــة. ومــن خــال حتقيــق هــذه اجلوانــب األربعــة، 
ســتتم رؤيــة اجلهــد والنجاحــات للجهــد الــذي بذلتــه اجلامعــة العربيــة يف فــض نــزاع الربيــع العــريب يف ليبيــا 

ــورية 0)2-20)20.  وس
أدناه رشح متعلق بإحاطة اجلامعة العربية يف تلبية هذه اجلوانب األربعة:
الشرعية؛ شرعية جامعة الدول العربية لدى الدول األعضاء

بشــكل عــام، يرتبــط مصطلــح الرشعيــة بوجــود تريــر الســلطة. التريــر يشــر إىل فهــم قــوة االلــزام لصنــاع 
ــة،  ــادة احلكوم ــا ق ــرارات اختذه ــول ق ــدأ لقب ــد مب ــة تع ــا أن الرشعي ــتبدادية. ك ــد االس ــق القواع ــرار بتطبي الق

.)Rüdiger Wolfrum, 2008, pp. 1-2( ــوم ــًيا بالعم ــا وسياس ــبة أخاقًي ــراءات مناس ــتند إىل إج وتس
للرشعيــة معنــى معيــاري واهلــدف هــو معرفــة أن املؤسســة رشعيــة معيارًيــا، وبالتــايل فاملؤسســة لدهيــا احلــق 

يف تنظيــم رشوط القواعــد، وبالتــايل تضمــن تطبيــق تطبيقهــا وفًقــا للعقوبــات يف حالــة االنتهــاكات. 
 Rüdiger Wolfrum,) اجتاعًيــا؛ يقــال إن املؤسســة تكــون رشعيــة إذا تــم االعتقــاد بوجــود ســلطتها التنظيميــة
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pp. 34–40 ,2008(، الرشعيــة تكــون منظمــة إزاء العضويــة يف ميثــاق اجلامعــة العربيــة املــادة رقــم ) وتتضمــن:

تتألــف جامعــة الــدول العربيــة مــن الــدول العربيــة املســتقلة املوقعــة عــى هــذا امليثــاق ولــكل دولــة عربيــة 
ــة  ــدى األمان ــودع ل ــك ي ــا بذل ــت طلًب ــام، قدم ــت يف االنض ــإذا رغب ــة، ف ــم إىل اجلامع ــق يف أن تنض ــتقلة احل مس

ــم الطلــب. ــاع يعقــد بعــد تقدي ــة الدائمــة، ويعــرض عــى املجلــس يف أول اجت العام
الــدول األعضــاء التــي انضمــت إىل اجلامعــة تشــمل دواًل عربيــة مــن القارتــن، وهــي قــاريت آســيا وإفريقيــا. 
 Arab) »(945 ــام ــة ع ــس للجامع ــدول اخلم ــيس ال ــد تأس ــاء 22 بع ــدول األعض ــدد ال ــغ ع ــى اآلن، بل حت

.(League, 2019

ــام  ــُه انض ــة، تبع ــيس اجلامع ــرض تأس ــذي ع ــة ال ــة العربي ــاق اجلامع ــة ميث ــت دول عربي ــام 945)، وقع ع
ــها، أي يف 947).  ــن تأسيس ــن م ــد عام ــة بع ــا إىل اجلامع ــت ليبي ــه. انضم ــام ذات ــة يف الع ــورية إىل العضوي س
وهكــذا يمكــن االســتنتاج بــأن ســورية وليبيــا أقرتــا وجــود منظمــة إقليميــة يف منطقــة الــرشق األوســط وهــي 

ــة. ــدول العربي جامعــة ال
اإلنفاذ

ــه تدخــل  ــم تفســره بأن ــة يمكــن ببســاطة أن يت ــه منظــات إقليمي ــذي طبقت ــري أو التدخــل ال ــاذ الق اإلنف
يف بلــد آخــر، أو قــد يكــون بالتعامــل مــع بلــدان أخــرى باســتخدام القــوة، مثــل التهديــد بالقــوة بحــد ذاهتــا 
ــي(.  ــر إلزام ــري )غ ــر الق ــي( وغ ــري )اإللزام ــطرين، الق ــاذ إىل ش ــم اإلنف (Garner, 1999, p. 826). ينقس

يمكــن للمنظــات اإلقليميــة حــل النزاعــات عــن طريــق احلظــر، اســتبعاد الــدول املتنازعــة أو جتميــد العضويــة 
أو إرســال قــوات حفــظ الســام. فــض الــراع غــر القــري يمكــن أن يتــم مــن خــال الوســاطة والتفــاوض 

ومــا إىل ذلــك، يف هــذه احلالــة يمكــن للمنظــات اإلقليميــة العمــل بكوهنــم ميريــن للســام.
التدخــات اجلاعيــة التــي متــت بشــأن تفويــض جملــس األمــن الــدويل املســموح هبــا التــي تــم تنظيمهــا يف 
ــاك  ــن إن كان هن ــس األم ــيحدد جمل ــك، س ــتناًدا إىل ذل ــادة 39 واس ــكام امل ــدأت بأح ــدة، ب ــم املتح ــاق األم ميث
هتديــد للســام، أو انتهــاكات أو أفعــال عدوانيــة، ويتخــذ إجــراءات مــن أجــل احلفــاظ عــى أو اســتعادة األمــن 

.)Thomas M. Franck, 2018, p. 20(.ــتقبل ــن يف املس ــام الدولي والس
ــاء يف  ــدول األعض ــى ال ــات ع ــرض العقوب ــن ف ــس األم ــن ملجل ــاق، يمك ــن امليث ــابع م ــل الس ــا للفص ووفًق

ــرق: ــاث ط ــر ث ــدة ع ــم املتح األم
األوىل، إذا قامــت دولــة بإجــراءات هتــدد الســام، الثانيــة، إذا كان هنــاك بلــدان تقــوم بانتهــاكات للســام، 

والثالثــة، قيــام دولــة بالعــدوان عــى دولــة أخــرى.
ــة هيــدد الســام، ويــؤدي إىل انتهــاكات  ــاك إجــراء مــن دول عــاوة عــى ذلــك، يقــرر جملــس األمــن أن هن
وعــدوان، ويمكــن ملجلــس األمــن القيــام بإجــراءات قريــة كاملنصــوص عليهــا يف الفصــل الســابع مــن امليثاق، 

مــن فــرض حظــر عــى البــاد إىل فــرض عقوبــات عســكرية.
القــرار األهــم يف جامعــة الــدول العربيــة الــذي يمكــن اختــاذه هــو نظــام التصويــت، وإن تــم العثــور عــى 

قضايــا عــدة مل يتــم حلهــا، فاملرحلــة التاليــة مــن صنــع القــرار هــو تنفيــذه، باســتخدام نظــام توافقــي. 
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يف أحــوال عديــدة مثــل القضايــا اخلطــرة، واملهمــة، وامللحــة التــي تســتدعي التعامــل الفــوري، ســوف يتــم 
اســتخدام مبــادئ قانونيــة حمليــة، بحيــث يكــون للــدول األعضــاء احلــق باختــاذ القــرار النهائــي. إن عمليــة اختــاذ 
اجلامعــة العربيــة القــرار تســتند إىل املفاوضــات بــن أعضــاء اجلامعــة.  تعطــي هــذه املنظمــة موقفــُا متســاوًيا لكل 
مــن الــدول األعضــاء ليتســنى هلــا أن تكــون تنســيقية. إن الســيادة الوطنيــة للــدول األعضــاء فــوق أي حســاب 
ليتســنى للقــرارات أو احللــول املقدمــة أن تكــون دون آليــة قريــة (Dhimas Ardhiyanto, 2014(. إذا كان هنــاك 
نــزاع يف أحــد البلــدان األعضــاء، يمكــن للبلــد تقديــم املشــاكل القائمــة للنقــاش يف منتــدى املؤمتــرات الرفيــع 
املســتوى )Summit(. لكــن قبــل انعقــاد منتــدى املؤمتــرات الرفيــع املســتوى، ســيكون هنــاك طــرف يقــرح أن 

النــزاع يمكــن أن يطــرح.
إنفاذ جامعة الدول العربية في ليبيا

ــة  ــات بمهم ــض العقوب ــة ختفي ــة العربي ــررت اجلامع ــام ))20، ق ــا ع ــريب يف ليبي ــع الع ــرة الربي ــاء ف يف أثن
.)DALACOURA, 2005( بالقــذايف اإلطاحــة 

ــاوض  ــض التف ــذي رف ــذايف، ال ــبب الق ــدويل بس ــع ال ــريب واملجتم ــامل الع ــا والع ــن ليبي ــات ب ــرت العاق توت
مــع املتظاهريــن أو املعارضــة يف حكومتــه )detikNews, 2011(. لذلــك، قامــت اجلامعــة العربيــة بتأييــد اجلهــد 
ــة لفــرض  ــة يف اجلامعــة الــدول العربي ــا، ودعــا جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربي ــة للتدخــل يف ليبي الدولي
منطقــة حظــر الطــران فــوق ليبيــا، كــا دعاهــا الختــاذ إجــراءات. وأخــًرا، قدمــت اجلامعــة العربيــة رأي جملــس 
ــة  ــو يف اجلامع ــة عض ــل 22 دول ــن أص ــره )) م ــث ح ــاع حي ــد اجت ــدة لعق ــم املتح ــي لألم ــاون اخلليج التع
ــن يف  ــس األم ــق جمل ــة. إىل أن واف ــى اجلامع ــروض ع ــي مف ــرك خليج ــا حت ــل كان فعلًي ــر إىل أن التدخ ــا يش م
األمــم املتحــدة عــى منطقــة حظــر طــران فــوق األرايض الليبيــة، وهــو أمــر مفيــد حلايــة املدنيــن والثــوار مــن 
اهلجــات اجلويــة التــي كانــت تشــنها احلكومــة الليبيــة. تــم منــع كل رشكات الطــران، حيــث خــول هــذا القــرار 
كل الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة اختــاذ خطــوات رضوريــة حلايــة املدنيــن، وســاد قلــق كبــر مــن احلالــة 
ــوي يف  ــر اجل ــق احلظ ــتند تطبي ــا )Ethan Bronner and David E. Sanger, 2011(. اس ــوًءا يف ليبي ــزداد س ــي ت الت
ليبيــا إىل املــادة 42 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، وُمنحــت الســلطة قــرار جملــس األمــن 973) مــن أجــل تطبيقــه. 
ثــم دخلــت جامعــة الــدول العربيــة يف رشاكــة مــع حتالــف الناتــو لدعــم جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 

عــام 973).
يف 26 أيلــول عــام ))20، وافقــت ســت عــرشة دولــة عــى توفــر العتــاد اجلــوي واهلجــات املباغتــة لدعــم 

هــذه العمليــة،
بمــن فيهــم: بلجيــكا، كنــدا، دانــارك، فرنســا، اليونــان، إيطاليــا، األردن، هولنــدا، النرويــج، قطــر، إســبانيا، 
الســويد، تركيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، اململكــة الريطانيــة وأمــركا. ويكمــل هــذا اجلهــد نظــام أواكــس 

التابــع حللــف الناتــو لطائــرات املراقبــة واملراقبــة.
فــي 20 تشــرين أول/ أكتوبــر عــام ))20، قامــت قــوات النقــل الوطنــي الليبــي )NTC( مــع الناتــو بتنفيــذ 
ــر  ــي إث ــوت القذاف ــن م ــوم ع ــذا الهج ــفر ه ــي )Rizki Gunawan, 2014( أس ــب للقذاف ــى موك ــوم عل هج
ــا  ــا مــن نظــام القذافــي فــي ليبي ــة، بإنهــاء 42 عاًم ــه النصــر للجامعــة العربي ــة فــي رأســه، وجلــب مقتل إصاب
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ــعب  ــوت الش ــت ص ــم، وأصبح ــات العال ــة توقع ــرة بتلبي ــذه الم ــة ه ــت الجامع )Agustinova, 2013(. نجح

ــة. ــات الدولي ــي النزاع ــي ف العرب
قــرار اجلامعــة بدعــم التدخــل وإدخــال نفســها كمؤسســة يف املعادلــة، يعنــي أن أهــداف ومصالــح اجلهــات 
اخلارجيــة املشــاركة يف األزمــة اإلقليميــة والدوليــة مرابطــة: فــوز الناتــو يف ليبيــا يعــادل انتصــار اجلامعة، بالنســبة 
إىل الــدول األعضــاء فيــه وإىل العــامل العــريب بشــكل عــام. بعبــارة أخــرى، للمــرة األوىل، متكنــت اجلامعــة فعلًيــا 
مــن تلبيــة توقعــات العــامل العــريب، ويف هــذه العمليــة، أصبحــت صــوت الشــعوب العربيــة يف النزاعــات الدوليــة 

.)Alex J. Bellamy، 2017(

إنفاذ الجامعة العربية في سورية

ردت جامعــة الــدول العربيــة برؤيــة مــا إذا كان نظــام األســد قــد أدى إىل تفاقــم الوضــع. انعكســت مبــادرة 
ــوزاري يف  ــاع ال ــة يف االجت ــدول العربي ــدى جامعــة ال ــة بشــأن الــراع الســوري يف منت ــدول العربي جامعــة ال
6) ترشيــن األول/ أكتوبــر ))20. وكان القــرار النهائــي جتميــد عضويــة ســورية يف جامعــة الــدول العربيــة يف 

2) ترشيــن الثــاين/ نوفمــر ))20 بســبب فشــل احلكومــة الســورية يف ســورية يف منــع ووقــف العنــف ضــد 

.(Müjge, 2012) ــن املدني
مــع القــرار املتخــذ أعــاه، فــإن جامعــة الــدول العربيــة قــد غــرت التقاليــد والقيــم التــي التزمــت هبــا طويــًا 
ــة  ــة احلكوم ــد عضوي ــق يف جتمي ــدأ التواف ــد مب ــورية، كــا أهنــا مل تعتم ــاكل داخــل س ــل يف املش ــي التدخ أال وه

الســورية يف املنظمــة. 
كــا أهنــا أعطــت لوفــد احلكومــة الســورية حــق املعارضــة الــذي يمكــن ذكــره عــى أنــه شــكل مــن أشــكال 
التدخــل يف املشــاكل التــي حدثــت يف ســورية )Müjge, 2012, p. 2( كــا قدمــت دعــًا كامــًا يف املجال العســكري 

.)Müjge, 2012( مــن خــال تقديــم املســاعدة بالســاح لتقويــة جيــش مجاعــة املعارضــة الســورية
إن قــرار جامعــة الــدول العربيــة بتجميــد عضويــة ســورية مل حيــل الــراع األهــي يف ســورية بعــد، ويرجــع 
ذلــك إىل انضــام طــرف ثالــث هــو جبهــة النــرة )Reuters, 2018( التــي تريــد مــن ســورية أن تصبــح دولــة 
 Reuters,( إســامية، بحيــث تدعــم تراجــع النظــام لكنهــا أيًضــا ال تقــف إىل جانــب مجاعــات املجتمــع الوطنــي

2018( وهــذا يتســبب يف أن تصبــح النزاعــات أكثــر تعقيــًدا، ويصعــب التعامــل معهــا.

قوى السالم التابعة لجامعة الدول العربية

 إن إنجــازات جامعــة الــدول العربيــة يف حــل نزاعــات عــى شــكل حــرب أهليــة خميبــة لآلمــال بشــكل عــام 

ــى  ــاظ ع ــة للحف ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــكيل منظم ــم تش )Alifian Maulana Nanda Pradana ، 2018(. ت

ســيادة كل مــن الــدول األعضــاء. لقــد تــم التوصــل إىل اتفــاق عســكري يف منظمــة اجلامعــة العربيــة عــام 950) 
ينــص عــى أن املقصــود »بالعــدوان عــى دولــة عربيــة هــو العــدوان عــى مجيــع األعضــاء، وســيتم التعامــل معــه 
ــة  ــع اجلامع ــد متن ــاك قواع ــر، ورد أن هن ــب آخ ــن جان ــن م )Alifian Maulana Nanda Pradana ، 2018(. لك

ــاك عمــل  ــه إذا كان هن ــة أخــرى ورد أيًضــا أن ــدول األعضــاء. يف مقال مــن اســتخدام القــوة العســكرية بــن ال
 Alifian Maulana( ــاء ــع األعض ــة مجي ــه بموافق ــة مواجهت ــى اجلامع ــب ع ــاء، فيج ــدول األعض ــن ال ــدواين ب ع

ــا، 8)20(.  Nanda برادان
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ــا ورد يف  ــاح، بين ــدوان بالس ــع الع ــل م ــن التعام ــا إذا كان يمك ــض في ــة تناق ــدول العربي ــة ال ــدى جامع ول
.)Alifian Maulana Nanda Pradana، 2018( ــاح ــتخدام الس ــم اس ــابقة حتري ــادة الس امل

 لكــن مــع اللوائــح املوجــودة، نجحــت جامعــة الــدول العربيــة حتــى اآلن يف التوســط يف ٪2) مــن النزاعــات 
يف العــامل العــريب، عــى الرغــم مــن أن ســبعة فقــط مــن أصــل 77 تــم حــل النزاعــات فيهــا بنجــاح يف الفــرة 

.)Alifian Maulana Nanda Pradana( (98(-(945

ــل  ــى أم ــرى ع ــدول أخ ــة ل ــور الداخلي ــل يف األم ــة التدخ ــة العربي ــات اجلامع ــد منظ ــام، ال تري ــكل ع  بش
ــة  احلفــاظ عــى حدودهــا حتــى ال تتدخــل فيهــا دول أخــرى )نصــور، 7)20(. إضافــة إىل ذلــك، مــن الناحي
التنظيميــة، ال متــارس جامعــة الــدول العربيــة مبــادئ ديمقراطيــة، وغالًبــا مــا تواجــه التدخــل األجنبــي بحيــث 
ال تكــون قــادرة عــى اختــاذ قــرارات أحاديــة ملصلحــة الــدول العربيــة نفســها )نصــور، 7)20(. يف حالــة ليبيــا، 
ــوات  ــة ق ــة العربي ــل اجلامع ــورية، مل ترس ــو. ويف س ــة النات ــدول العربي ــة ال ــاركت جامع ــال، ش ــبيل املث ــى س ع

ــه )موجــي، 2)20(. حفــظ الســام، لكنهــا زودت جيــش املعــارض الســورية بالســاح لتقويت
تمويل جامعة الدول العربية

الــرشق األوســط هــو املنطقــة التــي متلــك أكــر آبــار النفــط والغــاز، وكــا ثبــت يف عــام 2007، أنتجــت هــذه 
املنطقــة 36.7 ٪ مــن إنتــاج النفــط اخلــام يف العــامل )مصطفــى بــاط، 6)20(. يــأيت مصــدر التمويــل املســتلم 
مــن جامعــة الــدول العربيــة مــن مســامهة أربــاح مبيعــات النفــط، ألن النفــط هــو الدخــل األكــر الــذي يملكــه 
العــرب. وإضافــة إىل احلصــول عــى ترعــات مــن بيــع النفــط والغــاز، فقــد اســتلمت اجلامعــة العربيــة دخــًا 
مســتمًدا مــن دفــع رضائــب أعضــاء جامعــة الــدول العربيــة. وبالرغــم مــن األمــوال املســتمدة مــن الترعــات 
وكذلــك رضائــب األعضــاء، فــإن اجلامعــة العربيــة، ومــن خــال تقديمهــا املســاعدة املاليــة للبلــدان األعضــاء 
ــيتم  ــي س ــاعدة الت ــادة املس ــو زي ــدف ه ــة، واهل ــات خمتلف ــذب ترع ــزال جت ــات، ال ت ــن النزاع ــاين م ــي تع الت

تقديمهــا.
تعمــل جامعــة الــدول العربيــة بشــكل تعــاوين مــع الــدول األعضــاء الغنيــة بالنفــط. عــى وجــه اخلصــوص، 
دول اخلليــج العــريب، والــدول األخــرى التــي لدهيــا عــدد كبــر مــن الســكان )مصطفــى بــاط، 6)20(. وقــد 

فعلــت اجلامعــة ذلــك للحفــاظ عــى الدفــاع املشــرك للــدول األعضــاء.
ــان،  ــر، وع ــن، وقط ــت، والبحري ــعودية، والكوي ــة الس ــة العربي ــي اململك ــت دول ه ــن س ــة م ــاك جمموع هن
ــذه  ــام )98). ه ــا ع ــم تأليفه ــي، وت ــاون اخلليج ــس التع ــاء يف جمل ــي أعض ــدة، وه ــة املتح ــارات العربي واإلم
ــة  ــدول العربي ــدول الســت هــي األعــى دخــًا للفــرد يف الــرشق األوســط. ومــع التطــور االقتصــادي يف ال ال
بفضــل النفــط، زادت البضائــع املســتوردة أيًضــا. وهبــذه الطريقــة، تكــون هنــاك زيــادة يف االســتثار يف العقــارات 
ــة يف الشــؤون  ــات املتحــدة األمركي ــة والتصنيــع. يعتمــد جملــس التعــاون اخلليجــي عــى الوالي ــة التحتي والبني

ــة.  ــذ واردات األســلحة األمركي ــة مــن خــال تنفي ــة واألمني الدفاعي
يف مرحلــة الربيــع العــريب )))20-5)20(، اســتوردت دول جملــس التعــاون اخلليجــي أســلحة بنســبة أكثــر 
مــن ٪200 مــع اململكــة العربيــة الســعودية وقطــر، اللتــن كانتــا مــن أكــر الــدول املســتوردة لألســلحة )العــريب 
اجلديــد، 6)20(. وقــد ظهــر دور جملــس التعــاون اخلليجــي نفســه عندمــا حــث جامعــة الــدول العربيــة عــى 
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طــرح قضيــة ليبيــا عــى األمــم املتحــدة، وانتهــت بإنشــاء منطقــة حظــر طــران فــوق ليبيــا.
قوة جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية 

الفكــرة الرئيســة التــي متتلكهــا جامعــة الــدول العربيــة كمنظمــة إقليميــة هــي أن تكــون منتــدى للتعــاون حلــل 
املشــكات املشــركة التــي حتــدث يف نطــاق الــدول األعضــاء يف جامعــة الــدول العربيــة، ومســاعدة األعضــاء 
ــق اهلــدف مــن خــال عــدة مهــام جلامعــة  ــم الســعي وراء حتقي عــى أن يصبحــوا دواًل مســتقلة أيًضــا. وقــد ت

.)Nasur, 2017( الــدول العربيــة
ــود يف  ــة قي ــدول العربي ــة ال ــدى جامع ــت ل ــو كان ــا ل ــاه في ــورة أع ــام املذك ــة امله ــن رؤي ــع، يمك يف الواق

ــات. ــل النزاع ــف حل ــتخدام العن ــة اس ــذه املنظم ــن هل ــلطتها، وال يمك ــتخدام س اس
 نتائــج قــرار جامعــة الــدول العربيــة مــن خــال التصويــت باإلمجــاع ســتتم املوافقــة عليهــا عــى الفــور. ومــع 
ذلــك، إذا تــم اختــاذ قــرار باإلمجــاع، فســيتم تطبيقــه فقــط عــى البلــدان التــي توافــق عليــه. لذلــك، فــإن قــرار 

جامعــة الــدول العربيــة ليــس قرًيــا ومــن الســهل اخراقــه.
جامعــة الــدول العربيــة منظمــة إقليميــة أعضاؤهــا يف األرايض العربيــة. وقــد حظيــت هــذه املنظمــة اإلقليميــة 
باعــراف األمــم املتحــدة. ألنــه قــد ورد أو ُكتــب يف املــادة 52-54 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة الــذي يوضــح 
بشــكل عــام عــدم اعــراض األمــم املتحــدة عــى وجــود منظــات إقليميــة، طاملــا كان بإمكاهنــا أن تنشــأ وحتافــظ 
ــا ملــا ورد يف الفصــل األول مــن املــادة  عــى األمــن والســام العامليــن، وال ســيا عــى املســتوى اإلقليمــي وفًق

.)Mulyana, 2015, p. 8( 2 األوىل مــن ميثــاق األمــم املتحــدة الفقــرة
فضــًا عــن بــذل جهــد كامــل لتطبيــق مبــادئ احلــل الســلمي للنزاعــات، كــا هــو منصــوص عليــه يف الفصــل 
ــة  ــاق أن املنظم ــن امليث ــتنتاج م ــن االس ــن، يمك ــس األم ــاعدة جمل ــدة بمس ــم املتح ــاق األم ــن ميث ــادس م الس
ــل  ــى ح ــادرة ع ــا ق ــدة، ألهن ــم املتح ــن األم ــراف م ــى اع ــت ع ــد حصل ــة ق ــدول العربي ــة ال ــة جلامع اإلقليمي
العديــد مــن النزاعــات التــي حتــدث يف الــدول األعضــاء. مثــل النــزاع الــذي اســتطاعت اجلامعــة العربيــة حلــه 
يف ليبيــا بمســاعدة األمــم املتحــدة، أي اعتــاد قــرار يشــمل منطقــة حظــر الطــران )no-fly zone( فــوق ليبيــا.

خاتمة

ومــن خــال عــرض نتائــج البحــث واملناقشــة، مــن املعــروف أن جامعــة الــدول العربيــة بذلــت جهــًدا كبــًرا 
حلــل نــزاع الربيــع العــريب يف ليبيــا وســورية.

أواًل، قدمــت جامعــة الــدول العربيــة بكوهنــا منظمــة إقليميــة معــرف هبا مــن األمــم املتحــدة طلًبا للمســاعدة 
ــر  ــة حظ ــران )منطق ــر الط ــة حظ ــاء منطق ــراًرا بإنش ــدة ق ــم املتح ــدرت األم ــم أص ــا، ث ــزاع يف ليبي ــل الن يف ح
الطــران( فــوق ليبيــا، وقــد نجــح هــذا القــرار يف حتقيــق أفضــل النتائــج يف ))20، بمنحــه النــر للمعارضــة يف 

ليبيــا، ونجــاح جامعــة الــدول العربيــة يف جهدهــا حلــل الــراع الليبــي.
ثانًيــا، قامــت جامعــة الــدول العربيــة، بكوهنــا منظمــة معرًفــا هبــا مــن الــدول األعضــاء، بتجميــد عضويــة 
ــا  ــورية، ك ــزاع يف س ــل الن ــم حل ــكل حاس ــة بش ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــد ترف ــام ))20. وق ــورية يف ع س

ــا أن املنظمــة لدهيــا مــوارد.  قدمــت املســاعدة للمعارضــة يف ســورية عــى شــكل دعــم الســاح ب
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ولكــن، ظهــر طــرف ثالــث يف أوائــل عــام 2)20، وهــو جبهــة النــرة. التــي تريــد أن تصبــح ســورية دولــة 
إســامية وأن جتعــل النــزاع أكثــر تعقيــًدا وصعوبــة يف التعامــل معــه.

ينــدرج جهــد جامعــة الــدول العربيــة ضمــن فئــة القــر، أي إجبــار الــدول املعنيــة عــى التوقــف عــن اختــاذ 
إجــراءات. ال يمكــن جلامعــة الــدول العربيــة أن تفعــل ذلــك بطريقــة غــر قريــة ألن ال أحــد يريــد االجتــاع 
ــذ  ــة بتنفي ــدول العربي ــة ال ــوم جامع ــروف أن تق ــن املع ــذا، م ــزاع. وهك ــة الن ــاطة( ملناقش ــاوض والوس )التف

ــة حلــل النزاعــات. اجلوانــب األربعــة التــي جيــب أن متتلكهــا املنظــات اإلقليمي
لكــن يف غضــون ذلــك، هنــاك بالفعــل بعــض العقبــات التــي تعمــل عــى إبطــاء جامعــة الــدول العربيــة يف 

التعامــل مــع املشــكات القائمــة.
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