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عن مركز الشرق األوسط

لندن  كلية  عالقة  على  األوسط  الشرق  مركز  يبني 
لالقتصاد و العلوم االجتماعية الطويلة مع المنطقة، 
البحوث  من  واسعة  لمجموعة  مركزيا  محورا  ويوفر 

حول الشرق األوسط.

البحث  وتطوير  التفاهم  لتعزيز  المركز  يهدف 
األنظمة  و  واالقتصادات  المجتمعات  على  الدقيق 
السياسية والعالقات الدولية في المنطقة. ويشجع 
العام  والفهم  المتخصصة  المعرفة  من  كال  المركز 
البحوث  في  بارزة  قوة  للمركز  الحيوي.  المجال  لهذا 
المتعددة التخصصات والخبرات اإلقليمية. باعتبارها 
كلية  تضم  العالم،  في  االجتماعية  العلوم  رواد  من 
العلوم  فروع  جميع  تغطي  أقسام  لالقتصاد  لندن 
لتعزيز  الخبرة  هذه  المركز  يستخدم  االجتماعية. 

البحوث المبتكرة والتدريب على المنطقة.
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نبذة عن المؤلفة

إميوري،  كلية  يف  الدكتوراة  بعد  ما  زميلة  فرير  كورتني 

وزميلة زائرة يف مركز الرشق األوسط، الذي تربطه عالقة 

طويلة مع كليّة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية. وهي 

الخارجية يف  السياسة  برنامج  زميلة غري مقيمة يف  أيضاً 

معهد بروكينغز.

موجز

يُعنى هذا التقرير، الذي تم إعداده اعتامداً عىل األبحاث 

التي أُجريت يف املكتب واملقابالت مع األكادمييني وصّناع 

والتحديات  األصول  عىل  الضوء  بتسليط  السياسات؛ 

التي تواجه ثالث منظامت إقليمية يف منطقة  األساسية 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا، فيام يتعلق بصنع السالم 

وتعزيزه، وهي جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون 

الخليجي، ومنظمة التعاون اإلسالمي.

يقّدم التقرير رشحاً عن األهداف األساسية لكل منظمة، 

منها،  كالً  تواجه  التي  والصعوبات  األصول  توضيح  قبل 

امللموسة ملشاركتها  الحالة  استخدام دراسات  من خالل 

يف النزاعات اإلقليمية.

فعالية  مدى  كثب  عن  ليتفّحص  التقرير  هذا  ويسعى 

إىل  إضافًة  وتعزيزه،  السالم  صنع  يف  املنظامت  هذه 

استعراض طرق مشاركتها يف هذا املجال، ومدى اختالفها 

خارجه،  أو  اإلقليم  داخل  الهيئات  مشاركة  مع  مقارنة 

فضالً عن التحديات الفريدة التي تواجه منطقة الرشق 

أفضل  عىل  االطالع  جانب  إىل  أفريقيا،  وشامل  األوسط 

طريقة ملشاركة "مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث 

النزاعات(،  وحل  السالم  دليل  ملنصة  )املموِّل  والتنمية" 

سواء مع هذه الهيئات أو غريها؛ لتعزيز التقدم نحو صنع 

السالم يف منطقة تشهد العديد من الرصاعات السياسية.



املؤلفة: كورتني فرير

محررة السلسلة: ماتيجا بيرت

مديرة التحرير: ميا فورلونغ

)PeaceRep( منصة دليل السالم وحل النزاعات

كلية الحقوق

الكلية القدمية

جامعة إدنربة

ساوث بريدج

إدنربة

EH8 9YL

الهاتف: 4566 651 131(0) 44+   

الفاكس: 2005 650 131(0) 44+

peacerep@ed.ac.uk :الربيد اإللكرتوين

PeaceRep.org

   @Peace_Rep_ :تويرت

   https://www.facebook.com/PeaceRepResearch :فيسبوك

   https://www.linkedin.com/company/peacerep/ :لينكد إن

   https://www.instagram.com/peace_rep_/ :إنستغرام

النزاعات” )PeaceRep(، وبتمويٍل  السالم وحل  التي أجرتها “منصة دليل  لألبحاث والدراسات  نتاجاً  البحث  يأيت هذا 

من املساعدات الربيطانية املقّدمة من قبل “مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية” لصالح البلدان النامية. ال 

تُعربِّ املعلومات واآلراء الواردة يف هذا البحث إال عن رأي كاتبها، وهي ال متثّل بالرضورة وجهات نظر “مكتب الشؤون 

الخارجية والكومنولث والتنمية”. وأي استخدام لهذا العمل يجب أن ينال القبول واملوافقة من املؤلفني ومن“منصة دليل 

السالم وحل النزاعات”.

عن السلسلة: تبحث سلسلة التحوالت العاملية يف االنقسامات يف النظام العاملي وكيف تؤثر عىل السالم واملستوطنات 

االنتقالية. تستكشف هذه السلسلة ملاذا وكيف تتدخل الجهات الخارجية املختلفة - الدول والحكومات و الجهات غري 

الحكومية - يف النزاعات، وكيف يعدون أنفسهم كمساهمني يف الحد من الرصاع ومخاطر النزاع. تقيّم السلسلة بشكل 

نقدي منو وتنوع االستجابات العاملية واإلقليمية للرصاعات املعارصة. كام تبحث عن الكيفية التي تتعامل بها األطراف 

الفاعلة املحلية مع تعدد الوسطاء وبناة السالم وكيف يؤثر ذلك عىل نتائج الرصاع والحوكمة بعد انتهاء الرصاع.

صور الغالف: قد تخضع جميع الصور لحقوق النرش. 2022©
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المخرجات الرئيسة
تربز الخصائص الرئيسة اآلتية يف الجهود الرامية لصنع السالم وتعزيزه، التي تبذلها الهيئات اإلقليمية يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا؛ مثل جامعة الدول العربية أو مجلس التعاون الخليجي أو منظمة التعاون اإلسالمي، والتي تم 

تناولها بالتفصيل أدناه:

تشهد املنظامت اإلقليمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا انقساماً بشكل عام، مع وجود منظامت دون إقليمية 	 

مثل مجلس التعاون الخليجي، ما يزيد من تعزيز االتجاهات واملنافسة بني تلك الدول. غالباً ما تدفع النزاعات، التي 

تشهدها بعض املناطق داخل اإلقليم وخارجه، إىل تدّخل األمم املتحدة أو منظمة التعاون اإلسالمي بهدف الوصول لحل 

لتلك النزاعات، حيث تقوم بعض الدول بالتدّخل يف مناطق النزاع، ما يؤدي إىل التأخر يف الوصول لحل.

ال يزال التعاون الثنايئ يشكل الطريقة األساسية لصنع السالم وتعزيزه يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وذلك 	 

الدول  بني  الحاصلة  املنافسة  عن  فضالً  اإلقليمية،  املنظامت  يف  الهيكلية  القصور  وأوجه  الداخلية  لالنقسامات  نتيجًة 

للحصول عىل اعرتاف دويل مبا حققته السياسة الخارجية. لهذا تسهم العالقات الثنائية، فضالً عن املنافسات الثنائية، 

بشكل متزايد يف تحديد كيفية استمرار النزاعات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. تُنتج هذه الديناميكية قادة 

دوٍل يف املنطقة، وهذا غالباً ما يكون عىل حساب الدول األقل قوة واألقل ثراء. وقد شهدنا يف الواقع خالل السنوات 

األخرية كيف أن دول مجلس التعاون الخليجي تويل اهتامماً متزايداً وتلعب دوراً كبرياً يف صنع السالم وتعزيزه إىل حد 

كبري؛ بسبب قدرتها عىل متويل مثل هذه املخططات، بينام يُعّمق القادة اإلقليميون السابقون، مثل مرص وسوريا، من 

الروابط، وعىل نحو متزايد، مع إحدى القوى اإلقليمية الصاعدة.

يسهم عدم وجود وحدة إقليمية بسبب املنافسة الجيوسياسية واالختالفات اإليديولوجية يف فسح مجال كبري للجهات 	 

الفاعلة من خارج املنطقة، مثل روسيا والواليات املتحدة، للدخول يف رصاعات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

وتُعترب سوريا مثاالً رئيساً عىل هذا النهج. ومع التصورات باالنسحاب األمرييك والربيطاين من املنطقة؛ فمن املرّجح أن 

يتسارع هذا االتجاه، مع تزايد تأثري الجهات الفاعلة الجديدة مثل روسيا )يف مجال تعزيز السالم( والصني )يف مجال 

االستثامر(، واللتني تشهدان نفوذاً متزايداً.

التوصيات
يجب أن يشّجع “مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية” مشاركة منظامت املجتمع املدين يف مجال صنع السالم 	 

وتعزيزه. وتتميز منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بأنها فريدة من نوعها فيام يتعلق برتسيخ األنظمة االستبدادية، 

ما يجعل املشاركة الشعبية يف السياسة الخارجية أو حتى القضايا اإلنسانية أمراً صعباً للغاية. ورغم ذلك؛ ميكن من خالل 

منح املزيد من الوكالة للمواطنني إحراز املزيد من التقدم الشعبي عىل املدى الطويل يف صنع السالم وتعزيزه.

يجب أن يشّجع “مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية” املؤسسات اإلقليمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل 	 

أفريقيا عىل رضورة بدء تعاون يف القضايا غري السياسية واإلنسانية يف املناطق التي تشهد رصاعات مثل سوريا واليمن، 

كوسيلة لبناء الثقة واملساعدة يف التخفيف من حدة الظروف السيئة يف املنطقة. وميكن للتعاون يف املزيد من القضايا 

اللوجستية أن يؤدي بدوره إىل الوصول لرغبة أكرب يف العمل والتعاون معاً حول القضايا أو النزاعات عىل املدى الطويل.

حل 	  يف  املنطقة  خارج  من  الدول  مشاركة  يشجع  أال  والتنمية”  والكومنولث  “مكتب الشؤون الخارجية  عىل  يجب 

النزاعات الخاصة مبنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، حيث غالباً ما يؤدي تدويل هذه الرصاعات إىل التأخر بالوصول 

الجارية يف منطقة  االنخراط يف الرصاعات  اإلقليمية  القوى غري  أرادت  إذا  بالوكالة.  لحل، فضالً عن ترسيخ الرصاعات 
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الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ فيجب تشجيع مشاركتها من خالل قنوات املنظامت الدولية مثل األمم املتحدة، بدالً 

من البعثات األحادية التي تشّجع يف كثري من األحيان املنافسة قصرية األجل، بدالً من تعزيز السالم عىل املدى الطويل.

المقدمة
يسلّط هذا التقرير الضوء عىل األصول والتحديات األساسية التي تواجه ثالث منظامت إقليمية يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا يف مجال صنع السالم وتعزيزه، وهي جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون 

اإلسالمي. ويقدم البحث رشحاً عن األهداف األساسية لكل منظّمة بشكل ُمجمل، قبل توضيح أصولها والصعوبات التي 

تواجهها من خالل استخدام دراسات الحالة امللموسة ملشاركتها يف النزاعات اإلقليمية.

تم تجميع هذا التقرير اعتامداً عىل األبحاث التي أُجريت يف املكتب واملقابالت مع األكادمييني وصّناع السياسات يف كّل من 

الرشق األوسط والواليات املتحدة. وتسهم دراسات الحالة بتحديد التحديات النظرية التي تواجه كل منظمة قيد الدراسة.

يسعى هذا التقرير، بشكل عام، ليتفّحص عن كثب ملدى فعالية ثالث منظامت إقليمية يف صنع السالم وتعزيزه، إضافًة 

إىل استعراض طرق مشاركتها يف هذا القطاع ومدى اختالفها مقارنة مع مشاركة الهيئات داخل اإلقليم أو خارجه، فضالً عن 

التحديات الفريدة التي تواجه منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وأفضل طريقة ملشاركة “مكتب الشؤون الخارجية 

والكومنولث والتنمية”، سواء مع هذه الهيئات أو غريها، لتعزيز التقّدم نحو صنع السالم يف منطقة تشهد العديد من 

الرصاعات السياسية.

جامعة الدول العربية
قامت مرص والعراق ولبنان واململكة العربية السعودية وسوريا ورشق األردن بإنشاء جامعة الدول العربية يف مارس/آذار 

1945. يُذكر أنه يف أعقاب الحرب العاملية الثانية، ارتبطت هذه الدول مع بعضها البعض كوسيلة لتوفري الحامية املتبادلة. 

ومن املثري لالهتامم، عىل عكس املنظامت اإلقليمية األخرى القامئة عىل القرب الجغرايف فقط؛ أن جامعة الدول العربية 

تشكلت عىل أساس الثقافة والعرق واللغة املشرتكة (Barnett and Solingen, 2009, p. 180). ونتيجًة لذلك، فقد 

أغفلت تاريخياً بعض أقرب جريانها الجغرافيني يف املنطقة، مثل إيران وإرسائيل وتركيا. ونظراً ألنها تشّكلت نتيجًة لرابط 

الثقافة والخلفية املشرتكة؛ يجب أن تتمتع جامعة الدول العربية نظرياً بسياسات خارجية متّسقة بسهولة أكرب، ما يسمح 

لها باملشاركة عىل نحو أكرث فاعلية يف مجال صنع السالم وتعزيزه بشكل أكرب مام هو عليه اآلن.

بشأن  املشرتك  القلق  تجاه  العربية  الدول  جامعة  أعضاء  بتوحيد   1948 مايو/أيار  يف  إرسائيل  دولة  قيام  إعالن  ساهم 

التهديدات املتمثّلة يف توّسع إرسائيل وتنامي قوتها، إضافًة إىل املخاوف من املساعدات الغربية املقّدمة إلرسائيل، التي 

(Barnett and Solingen, 2009, p. 180). ورغم ذلك؛ ارتكبت جامعة الدول  تسعى لتحقيق قوة أكرب يف املنطقة 

الفلسطينية  للحكومة  الجامعة  الوصول التفاق حول منح عضوية يف  تتمكن من  لها عندما مل  أول فشل كبري  العربية 

املنشأة حديثاً يف غزة. كام فشلت يف اتخاذ موقف موّحد تجاه الحرب العربية-اإلرسائيلية التي تلت ذلك يف عامي 1948 

و 1949، ما “قلص جزئياً من حجم التوقعات... وهيّأ لبدء عملية تدريجية لتعديل السامت القانونية للجامعة واإلجراءات 
الداخلية وتكييفها عىل نحو رسمي وغري رسمي” (Pinfari, 2009, p. 4). وبدالً من أن تصبح منتدى لحامية السيادة 

الفلسطينية؛ أظهرت جامعة الدول العربية منذ البداية ترددها يف اتخاذ إجراءات تهدف لصنع السالم وتعزيزه وسط عدم 

إجامع من الدول األعضاء.
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وراء  األسايس  السبب  الواقع  يف  شّكل  ما  وهذا  الدولة،  سيادة  عىل  للحفاظ  الرئيسة  األولوية  الدول  بعض  وضعت 

للدول  بالنسبة  هشاشة  أكرث  القضية  هذه  تُعترب  حيث  العربية،  الدول  جامعة  يف  فعاليته  وضعف  التعاون  تراجع 

نهاية  ويف  التشاركية.  الدميقراطيات  به  تتمتع  الذي  األمر  الداخل،  يف  الشعبية  للرشعية  تفتقر  التي  الدميقراطية  غري 

كانوا  املحلية؛  الجامهري  بعض  تطلعات  يلبي  إقليمي  اتحاد  إلنشاء  بحاجة  العرب  القادة  كان  “بينام  املطاف، 

السيايس” بقاءهم  ويهدد  اآلخرين،  العرب  للزعامء  عرضة  سيجعلهم  االتحاد  هذا  مثل  أن  من  أيضاً   يخشون 

 (Barnett and Solingen, 2009, p. 189). لذلك حرص هؤالء القادة عىل تقييد قدرة الجامعة عىل التدخل يف قضايا

 السياسة الداخلية أو انتهاك السيادة الوطنية. أقرّت مرص واململكة العربية السعودية ولبنان بإمكانية أن تؤدي حركة عابرة

للحدود الوطنية مثل القومية العربية إىل انتهاكات للسيادة الوطنية، وأرصّت تلك الدول عىل رشط “احرتام استقالل الدول 

وسيادتها” (Barnett and Solingen, 2009, p. 191). كان امليثاق فضفاضاً للغاية فيام يتعلق برباط الوحدة الضبايب، 

لدرجة أن امللك عبد الله ملك رشق األردن، وصف جامعة الدول العربية يف عام 1948 بأنها “كيس ُحرشت فيه سبعة 

.(Barnett and Solingen, 2009) ”رؤوس

كان لجامعة الدول العربية يف البداية ثالثة أهداف واسعة النطاق، هي “تقوية العالقات بني الدول األعضاء، وتنسيق 

سياسات تلك الدول لتعزيز التعاون والحفاظ عىل استقاللها وسيادتها، فضالً عن تعزيز الرفاهية واملصالح العامة للدول 

العربية (Masters and Sergie, 2020). كانت وال زالت مجاالت التعاون مرتبطة فقط باملجاالت التقنية، مثل الصحة 

تحٍد  أنه  تفسريه عىل  أي يشء سيايس ميكن  أكرث من  والثقافية،  االجتامعية  والشؤون  والتجارية  االقتصادية  والعالقات 

األسايس  الهدف  “يتمثّل  ماكدونالدز:  تعبري  حد  وعىل   .(Barnett and Solingen, 2009, p. 191) الوطنية  للسيادة 

للجامعة يف تعزيز األنشطة غري السياسية والدخول باملصادفة إىل الساحة السياسية” (Macdonald, 1965, p. 43). ونظراً 

للسيادة الوطنية؛ فقد كان لها دور محدود  ألن ميثاق الجامعة يحّد من مشاركتها يف أي نشاط ميكن اعتباره تهديداً 

للغاية يف صنع السالم وتعزيزه. لذلك يُنظر للجامعة، وإىل حد كبري، عىل أنها مؤسسة تهدف للحفاظ عىل الوضع السيايس 

 الراهن بدالً من أن تتحداه وتسعى لتغيريه، وهذا ما أعاق من قدرتها عىل االنخراط يف النزاعات اإلقليمية أو املحلية

.(Barnett and Solingen, 2009, p. 192)

كان ميثاق جامعة الدول العربية محوراً للعديد من الدراسات فيام يتعلق بعدم فعالية الجامعة يف عملية صنع السالم 

وتعزيزه، فقد تضّمن منذ البداية أحكاماً تؤكد عىل ضامن حامية سيادة الدولة القومية. ينص امليثاق عىل أن:

يتعلق  للمرشوطية فيام  االفتقار  بها. وهذا  االلتزام  املسؤولة عن  القرارات هي وحدها  توافق عىل  التي  الدول 

بااللتزام بالعمل املشرتك كان سبباً جوهرياً لعدم فعالية الجامعة. بعد فشل الدول العربية يف حربها مع إرسائيل 

عام 1948، وافق أعضاء جامعة الدول العربية عىل اتفاقيتني للتعاون الدفاعي واالقتصادي املشرتك. لكن مل يتم 

.(Al-Qassab, 2020) تنفيذهام بشكل صحيح أبداً، ما أدى إىل إضعاف العمل العريب املشرتك عىل مر السنني

الخمسينيات  يف  الشعبية  العربية  للقومية  السيايس  الواقع  أن  حقيقة  من  الرغم  عىل  الضعف  هذا  حدث 

ذلك؛  ومع  البعض”.  بعضها  من  وتقريبها  العربية  الدول  “بتوجيه  ساهم  املايض  القرن  من  والستينيات 

الوطنيني القادة  جانب  من  القرار  اتخاذ  إىل  النهاية  يف  أدت  التي  هي  املحلية  السياسية  الحقائق   فإن 

القادة  “حصل  فقد  سولينجن،  وإيتيل  بارنيت  مايكل  أوضح  وكام   .(Barnett and Solingen, 2009, p. 184)

امللتزمون مبتطلباتهم السياسية املحلية عىل املؤسسات الضعيفة التي أرادوها، وهذا األمر يكفي فقط إلثبات التزامهم 

الداخلية وقاعدة سلطتهم” السياسية  الفردية وتحالفاتهم   بالعروبة، ولكن مع عدم السامح للعروبة بتهديد سيادتهم 

(Barnett and Solingen, 2009, pp. 184–5). وقد دفع القلق املستمر إزاء رضورة الحفاظ عىل السيادة الوطنية، 

وال سيّام بعد التجربة الفاشلة للجمهورية العربية املتحدة يف عام 1963، صنع القرار ألن يكون عبارة عن التزام معياري 

بالعروبة فقط، عىل الرغم من أن العروبة وجامعة الدول العربية بقيتا أدوات بالغية مفيدة.
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أنهم  الرغم من  التجاري، عىل  والتبادل  بالتجارة  االهتامم  األهداف رضورة  أن من بني  إىل  األعضاء  الدول  أشارت  وقد 

الفعال  التجاري  التكامل  بتقويض  بينهم  التشابه االقتصادي فيام  إنتاج متشابهة. لهذا ساهمت أوجه  بأمناط  يشرتكون 

يف نهاية املطاف (Barnett and Solingen, 2009, p. 180). وقد حدث هذا نتيجًة للتقاعس العام أو لفشل جامعة 

نُفذت  التي  والطريقة  باملؤسسة  ولكن  نفسها  األعضاء  بالدول  مرتبطاً  ليس  إنه  القول  ميكن  حيث  العربية،  الدول 

الحكومات(،  أو  الوطنية  الحدود  )يتجاوز  وطني  فوق  ككيان  تفشل  ليك  العربية  الدول  جامعة  “ُصممت  فقد  بها، 

قوية” نظام  مؤسسات  لتطوير  االهتامم  من  القليل  منح  مع  املحلية،  األنظمة  انتصار  تعكس  فهي  املعنى   وبهذا 

(Barnett and Solingen, 2009, p. 182). يوافق بول آرتس عىل أنه نظراً ألن بقاء النظام يتمتع بامتياز فوق كل يشء؛ 

فال ميكن توقّع حدوث سوى القليل من األعامل املنّسقة:

يتسم الرشق األوسط بأنه منطقة “التفكري الواقعي” بامتياز، لهذا اتخذت الهياكل السياسية الجامعية يف الغالب 

شكل “الهيمنة اإلقليمية” )أو “اإلقليمية املهيمنة”(، يف حني أن التكامل االقتصادي بالكاد انتقل إىل ما بعد مرحلة 

بني هذه  الصارخ  التناقض  فإن  ما؛  إىل حد  العرب  تثري غضب جميع  العربية  الوحدة  آفاق  أن  الخطاب. ورغم 

الفكرة والنتائج الضعيفة للجهود الكثرية املزعومة يف هذا االتجاه يظل سمة خاصة بالعامل العريب يف الوقت الراهن 

.(Aarts, 1999, p. 911)

الجامعة  مجلس  خالل  من  أسايس  بشكل  القاهرة،  ومقرها  العربية،  الدول  جامعة  تعمل  املؤسسية؛  الناحية  من 

الوساطة  مهمة  الـ22،  األعضاء  الدول  من  دولة  لكل  مقعد  فيه  يوجد  الذي  املجلس،  ويتوىل  وأمانتها.  العربية 

هيئات  مختلف  مع  العالقات  إدارة  عن  فضالً  سواء،  حد  عىل  األعضاء  وغري  األعضاء  الدول  بني  النزاعات  حل  يف 

األعضاء للدول  املشرتك  االهتامم  ذات  والدفاع  الخارجية  السياسة  قضايا  بشأن  التنسيق  وتسهيل  املتحدة،   األمم 

(Barnett and Solingen, 2009, p. 192). يقوم املجلس، الذي يجتمع مرتني يف السنة ويف جلسات طارئة، بالتصويت 

بارنيت  التي تحدد، كام أوضح  العربية  الدول  السابعة من ميثاق جامعة  املادة  بناًء عىل  اتخاذ أي إجراء، وذلك  قبل 

وسولينجن، أن “جميع املسائل الجوهرية املتعلقة بالقضايا السياسية أو األمنية، ليك تصبح ُملزِمة، فهي تتطلب اإلجامع، 

كام أن قرارات األغلبية ُملزِمة فقط لألعضاء الذين يصوتون عليها. يتمثل تأثري قاعدة التصويت هذه يف منح كل دولة 

عربية حق النقض االفرتايض عىل أي سياسة مقرتحة، مام دفع جامعة الدول العربية نحو القاسم املشرتك األدىن فيام يتعلق 

.(Barnett and Solingen, 2009, p. 192) ”مبسائل الوحدة العربية

ونتيجًة لذلك؛ ظلت الجامعة مؤسسة قوية متثل الوحدة العربية عىل الورق فقط، ولكنها عىل أرض الواقع مل تكن قادرة 

عىل فعل يشء ذي أهمية سياسية، كام أنها مل تنجح يف صنع السالم وتعزيزه. وبحسب وصف ماكدونالدز، فإن “قاعدة 

اإلجامع ملجلس الجامعة تعمل مبثابة مكبح للنزعة املتأصلة للمنظمة إما للتطور نحو حال وحدوية أو لالنهيار التام” 

(Macdonald, 1965, p. 58). ولهذا فيام يتعلق بعملية صنع السالم وتعزيزه، كانت جامعة الدول العربية تهتم بالشكل 

أكرث من املضمون، إضافًة إىل أن الجامعة عندما كانت تُستدعى لعقد جلسة لبحث األزمات اإلقليمية؛ فإنها نادراً ما كانت 

قادرة عىل اتخاذ إجراءات وقرارات ذات معنى بسبب قاعدة اإلجامع التي تهدف للحفاظ عىل سلطة النخب الحاكمة.

لصنع  األخرى  الرئيسة  الهيئة  وهي  املسؤولني،  من  وعدد  املساعدين  واألمناء  العام  األمني  من  الدامئة  األمانة  تتألف 

القرار يف جامعة الدول العربية، والتي يعينها املجلس من خالل تصويت ثلثي األعضاء. وقد شغل املواطنون املرصيون 

املكتب  املنصب أهمية سياسية متزايدة رغم أن سلطة  لهذا  1979، وقد أصبح  العام حرصياً حتى عام  األمني  منصب 

جامعة  تضم  كام  عنهم.  نيابة  الترصف  من  بدالً  األعضاء،  من  والطلبات  الوثائق  وتلقي  بالبيانات  اإلدالء  عىل  تقترص 

للتنمية، واملجلس االقتصادي واالجتامعي،  العريب  البنك  الداخلية، مثل  العربية مجموعة متنوعة من املنظامت  الدول 

واتحاد الربيد العريب، واالتحاد العريب لالتصاالت، واتحاد اإلذاعات العربية، ومنظمة األلكسو، ومنظمة العمل العربية، 

وضوح  عدم  رغم  العريب،  النقد  وصندوق  واالجتامعي،  االقتصادي  لإلمناء  العريب  والصندوق  العريب،  العمل  ومكتب 
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ما  تم تخصيص  (Barnett and Solingen, 2009, pp. 213–14). وقد  الفرعية  املنظامت  كّل من هذه  نشاط  مدى 

املهمة للظهور فقط الحاجة  إىل “اإلعالم”، ما يعكس  تاريخياً  العربية  الدول  باملئة من ميزانية جامعة   30 25 إىل   بني 

.(Barnett and Solingen, 2009, pp. 213–14)

وسولينجن،  لبارنيت  وفقاً  فإنه  محدود؛  تأثري  لها  كان  وقرارات  إجراءات  العربية  الدول  جامعة  اتّخذت  عندما  وحتى 

أصدرت جامعة الدول العربية أكرث من أربعة آالف قرار، بحلول الثامنينيات، ولكن مل يتم تنفيذ أكرث من 80 باملئة منها، 

.(Barnett and Solingen, 2009, pp. 213–14) ”ما يعكس “السعي لجعل جامعة الدول العربية “تُرى وال تُسمع

وفيام يتعلق باملؤسسات املهتمة بصنع السالم داخل الجامعة نفسها، تنّص املادة الخامسة من امليثاق عىل أنه “يُحظّر 

اللجوء إىل القوة من أجل حّل النزاعات بني دولتني أو أكرث من الدول األعضاء يف الجامعة” (LAS, 1945). وعند حدوث 

النزاع فقط هي التي ميكنها املشاركة يف مداوالت  نزاع بني دولتني عضوين؛ تحّدد املادة نفسها أن الدول املشاركة يف 

املجلس، وأن قرارات التحكيم والوساطة تتطلب تصويت األغلبية.

بني  عربياً  نزاعاً   77 بني  من  نزاعات  ستة  حل  يف  نجحت  العربية  الدول  جامعة  أن  عوض  إبراهيم  وجد  جانبه،  من 

املتنافسة اإلقليمية  الكتل  أعضاء  بني  نزاعات  يف  التورط  عن  لالمتناع  متيل  الجامعة  ألن  وذلك   ،1981 و   1945  أعوام 

(Awad, 1994, pp. 147–60). بدوره قام ماركو بينفاري بتوسيع هذه الدراسة من خالل البحث الذي أجراه يف عام 

2009، حيث وجد أن الجامعة تدّخلت يف حروب صغرية، ونجحت يف الوصول لتسوية جزئية عىل األقل يف مثانية من 

أصل 20 حرباً حدودية وأزمة سياسية مسّجلة، ومع ذلك كانت جامعة الدول العربية مرتددة تاريخياً يف التوّسط لحل 

النزاعات بني الدول عندما يكون طرف أو أكرث من األطراف املتحاربة غري عضو (Pinfari, 2009, p. 2). ويرى بينفاري 

أن جامعة الدول العربية “متيل ألن تكون أكرث فاعلية يف إدارة الخالفات الطفيفة بني أعضائها “األساسيني” )الدول التي 

انضّمت إىل الجامعة منذ األربعينيات، وال سيّام لبنان واليمن والعراق( بينام ال تلعب دوراً يف الوصول لحل عند حدوث 

املنظامت األخرى )خاصة األمم  باستدعاء  املعنية  أو األطراف  اإلقليمية  املنظامت  ما تقوم  لهذا غالباً  إقليمية،  نزاعات 

املتحدة(، وهنا تقترص مشاركة الجامعة عىل أن تكون وسيطاً نشطاً بعد فشل تلك الهيئات األخرى يف التعامل مع النزاع 

(Pinfari, 2016). ونظراً النتشار الهيئات اإلقليمية ودون اإلقليمية، إضافًة ملجالس األمم املتحدة؛ فغالباً ما تختار الدول 

العربية البحث يف مكان آخر للحصول عىل املساعدة يف صنع السالم وتعزيزه.

عالوًة عىل ذلك، وجد مارك زاخر يف عام 1979 أن جامعة الدول العربية حققت نسبة نجاح بلغت 12 باملئة يف حل 

 (OAS) و37 باملئة ملنظمة الدول األمريكية ،(OAU) النزاعات اإلقليمية مقارنة بنسبة 19 باملئة ملنظمة الوحدة األفريقية

.(Zacher, 1979, p. 161) و9 باملئة لألمم املتحدة

العربية  املنظمة  تأسيس  مثل  سياسية،  غري  قضايا  وغالباً  قضايا مشرتكة،  إزاء  أعضائها  توحيد  الجامعة يف  نجحت  لقد 

للبلدان املصّدرة للنفط يف عام 1968، واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم “األلكسو” يف عام 1970. ويتمثل أحد 

األسباب األخرى لعدم إحراز تقّدم يف حل النزاعات، يف االفتقار العاّم للثقة عىل الصعيد اإلقليمي، حيث يشري آرتس إىل 

“انعدام مستوى الثقة املتبادلة عىل نحو كبري، سواء بني األنظمة ومواطنيها أو بني األنظمة نفسها. وطاملا أن حكومات 

معظم الدول العربية تحافظ عىل نفسها بالطريقة التي اعتادت عليها؛ فإن “اإلقليمية” ستبقى قضية رمزية إىل حد كبري” 

.(Aarts, 1999, p. 920)

يستشهد بارنيت وسولينجن وآرتس بغزو العراق للكويت يف عام 1990، كنقطة تحّول يف إظهار االفتقار للوحدة والثقة 

فعل  ردة  أي  ألخرى  عضو  دولة  غزو  حقيقة  ترُث  مل  حيث  الكويت،  بغزو  حسني  صدام  قيام  بعد  العربية  الدول  بني 

إقليمية، ويشري هذا لعدم القدرة عىل اتخاذ إجراءات حتى بشكل خطايب يف مجال صنع السالم وتعزيزه، نتيجًة للشكوك 

واالنقسامات الداخلية. بل إن األمني العام لجامعة الدول العربية عمرو موىس، اعرتف بضعف املنظمة بعد الحرب، قائالً: 
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“أرادت الدول العربية الحرب، أما أنا فال يهمني بقاء الجامعة العربية أو رحيلها، إنني أعذر شعور الكويت باملرارة القوية، 

 .(Barnett and Solingen, 2009, pp. 215–16) العراق”  املساعدة يف غزو  تقديم  لها  ينبغي  ال  أنه  أعتقد  ولكنني 

يبدو أن ويل عهد أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قد عرض صفقة عىل الزعيم العراقي صدام حسني، مشرياً 

إىل أن حسني كان سينسحب من الكويت ملنع الحرب، وهو ترتيب يُزعم أن صدام حسني كان يتقبله طاملا أن جامعة 

الدول العربية ستحرتم العرض (Barnett and Solingen, 2009, pp. 215– 16). لكن يف نهاية املطاف وعىل الرغم من 

أن العرض تم تعميمه بني أعضاء الجامعة؛ فإنه مل يُناقش رسمياً أبداً، وقام التحالف بقيادة الواليات املتحدة يف النهاية 

.(Barnett and Solingen, 2009, pp. 215–16) بتحرير الكويت من االحتالل العراقي

مثّة قضية أخرى ساهمت يف انعدام الوحدة بني أعضاء جامعة الدول العربية منذ اتفاقيات كامب ديفيد يف عام 1979، 

وتفاقمت بسبب اتفاقيات أبراهام 2020، ومتثّلت يف مواقف الدول املتباينة بشكل متزايد تجاه إرسائيل. فبينام كانت 

الوحدة ضد إرسائيل تشّكل ذات يوم رصخة حاشدة للدول العربية؛ فإنها أصبحت اليوم موضوعاً مثرياً لالنقسام. والجدير 

بالذكر أن مرص طُردت من جامعة الدول العربية بعد اتفاق كامب ديفيد، ليتم إعادتها بعد عقد واحد فقط. لكن عندما 

وقّعت األردن اتفاقية سالم مامثلة مع إرسائيل يف عام 1994، مل تنبذها جامعة الدول العربية، رمبا ألن مرص كانت قد 

استعادت عضويتها بالفعل وأصبح األمر مبثابة حادثة سابقة. وباملثل، اختارت جامعة الدول العربية يف عام 2020 عدم 

فيها، عىل الرغم من املقرتح الذي قّدمه الوفد الفلسطيني  إدانة اتفاقيات أبراهام أو الدول األعضاء التي كانت طرفاً 

ودعمته بعض الدول األعضاء. هذا الرتاخي قاد دولة فلسطني إىل التنازل عن رئاسة اجتامعات الدورة الحالية كاحتجاج 

رمزي، وهي خطوة مل تصل إىل حد سحب العضوية، وقد أعقبها تضامن كّل من الكويت ولبنان وليبيا وقطر وجزر القمر 

.(Jahshan, 2020)

يُعترب املوقف الرسمي للجامعة من الرصاع اإلرسائييل- الفلسطيني األكرث أهمية يف املنطقة، لكنه يتناقض بشكل ملحوظ 

مع مبادرة السالم العربية، رغم أن الجامعة العربية أيّدتها رسمياً يف أعوام 2002 و 2007 و 2017 باعتبارها اإلسرتاتيجية 

املفّضلة لحل النزاع. تقّدم مبادرة السالم العربية وسيلة للتطبيع بني الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية وإرسائيل 

قرار  تطبيق  الالجئني عرب  ولبنان، وحل مشكلة  الجوالن  ومرتفعات  الغربية وغزة  الضفة  من  إرسائيل  انسحاب  برشط 

جامعة  تتخذ  مل  ذلك،  ومع  الرشقية.  القدس  عاصمتها  مستقلة  فلسطينية  بدولة  واالعرتاف   ،194 رقم  املتحدة  األمم 

الدول العربية إجراءات ملموسة لتنفيذ املبادرة، وبدالً من ذلك اقترص دعمها عىل الخطاب، كام التزمت الصمت بشأن 

اتفاقيات أبراهام. وتجدر اإلشارة إىل أن جامعة الدول العربية حافظت أيضاً عىل تبّني املقاطعة الرسمية للسلع والرشكات 

اإلرسائيلية منذ عام 1948 رغم عدم وجود آلية لتنفيذ ذلك، إىل جانب زيادة عدد الدول األعضاء من عالقاتهم التجارية 

.(Masters and Sergie, 2020) مع إرسائيل بعد التطبيع

نحو  مهمة  خطوة  أنه  بدا  رمبا  والذي   ،1994 عام  يف  اإلنسان  لحقوق  العريب  امليثاق  العربية  الدول  جامعة  أصدرت 

2008، يؤكد عىل  بفلسطني يف عام  الوثيقة ملحقاً خاصاً  الواقع، تتضمن  القيام بأي عمل. يف  يلهم  أنه مل  الوحدة؛ إال 

االستقالل الفلسطيني، ويذكر أنه “عىل الرغم من أن العالمات الخارجية لهذا االستقالل ظلت محجوبة وخفية نتيجة 

النهاية،  يف   .(LAS, 1945) متساٍو  كعضو  العربية  الدول  جامعة  يف  فلسطني  مشاركة  يتوّجب  فإنه  قاهرة”؛  لظروف 

ورغم االتفاق حول الوثيقة؛ فإن “االمتناع عن التدّخل بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان كان من بني املبادئ التوافقية 

القليلة التي اسرتشد بها أعضاء جامعة الدول العربية، ما يعكس الرفض املشرتك ملعظم القادة للمؤسسات الدميقراطية. 

1994 عام  يف  العربية  الدول  جامعة  عن  الصادر  اإلنسان  لحقوق  العريب  امليثاق  عىل  عربية  دولة  أي  تصادق  مل   لهذا 

تهدف  وثائق محددة  وافقت عىل  قد  العربية  الدول  أن جامعة  ورغم   .(Barnett and Solingen, 2009, p. 217)

لتوجيه أعاملها؛ فإنها فشلت إىل حد كبري يف ترجمة الخطاب إىل سياسة، رمبا خوفاً من تأثري مثل هذا اإلجراء عىل الرشعية 

السياسية املحلية وعىل االستقرار.
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“كانت  مناسباً، حيث  وتعزيزه  السالم  العربية يف صنع  الدول  كامرافا ملشاركة جامعة  مهران  تقييم  يبدو  عام،  بشكل 

اإلقليمية” النزاعات  لحل  الرامية  املبادرات  يف  بالكامل،  ناجحاً  يكن  مل  إن  ثابتاً،  فاعالً  أيضاً  العربية  الدول   جامعة 

(Kamrava, 2011, p. 541). يساعد املثال أدناه يف توضيح نهج جامعة الدول العربية املتقطع واملفّكك تجاه الحرب 

األهلية السورية منذ عام 2011 ويف إبراز هذه الحقيقة، ويشري إىل أن التعاون الثنايئ يف املستقبل، بدالً من اإلقليمية 

أو التعددية، سيزداد يف الرشق األوسط، وال سياّم بسبب االختالفات يف املناطق دون اإلقليمية، ووجود املنظامت دون 

اإلقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي، األمر الذي متت مناقشته أيضاً أدناه (Aarts, 1999, p. 921). كام يرى بينفاري 

أن “ما نراه عبارة عن منط مستمّر من عدم التدّخل يف جميع الحروب األهلية الكربى تقريباً، والذي يبدو أنه يعكس 

مصلحة مشرتكة من قبل معظم أعضاء جامعة الدول العربية، إلعادة التأكيد عىل “مبدأ الحدود املوروثة وحرمة حدودهم 

.(Pinfari, 2009, p. 11) ”من التدّخل الخارجي

دراسة حالة: الحرب األهلية السورية

الدول  انخرطت جامعة   ،2011 للدميقراطية يف سوريا يف مارس/آذار  املؤيدين  املتظاهرين  العنف ضد  بداية أعامل  يف 

العربية يف محاولة للبحث عن حل لألحداث الجارية. وافق نظام بشار األسد يف نوفمرب/ترشين الثاين 2011 عىل خطة 

جامعة الدول العربية إلرسال مراقبني، وتتضمن منع الجيش السوري من نرش الدبابات والجنود ضد املتظاهرين السلميني 

(Macaron, 2020). لكن اتضح بعد مرور أسبوعني يف نوفمرب/ترشين الثاين 2011 أن النظام يخالف بنود االتفاق، لهذا 

علّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا يف املنظمة، وفرضت عقوبات سياسية واقتصادية عىل نظام األسد. وخالل 

واليمن،  لبنان  رفضته  الذي  األمر  دمشق،  من  سفرائهم  لسحب  التصويت  األعضاء  الدول  من  طُلب  للجامعة،  جلسة 

نهاية  العربية يف  الدول  قمة ألعضاء جامعة  ُعقدت  ذلك،  (Ziadeh, 2020). ومع  التصويت  العراق عن  امتنع  بينام 

 نوفمرب/ترشين الثاين 2011، وكانت األوىل من نوعها يف فرض عقوبات عىل دولة عضو )سوريا(، رغم أن عضويتها معلقة

.(T.M., 2014)

وقّعت الحكومة السورية يف ديسمرب/كانون األول 2011 عىل خطة سالم ثانية أعدتها جامعة الدول العربية، حيث تنص 

الخطة عىل انسحاب كل من قوات الجيش السوري وقوات املتمردين من الشوارع، واإلفراج عن السجناء السياسيني، 

والسامح ملراقبي جامعة الدول العربية بدخول البالد، وبدء حوار سيايس بني نظام األسد واملعارضة. ويف 26 ديسمرب/

كانون األول، بدأ 50 مراقباً أرسلتهم جامعة الدول العربية بالوصول إىل سوريا، لكنهم أبلغوا عن استمرار استخدام النظام 

العنف ضد املتظاهرين.

 19 انتهاء صالحيتها يف  العربية متديد عمل بعثة املراقبني بعد  الدول  2012، قررت جامعة  الثاين  يناير/كانون  يف نهاية 

يناير/كانون الثاين، وسط انقسام بني الدول األعضاء حول إنجازات البعثة (Chulov, 2012). وعىل الرغم من االنقسام 

حول مهمة البعثة؛ أصدر وزراء جامعة الدول العربية بياناً مشرتكاً طالبوا فيه بتخيل األسد عن السلطة، واتخاذ خطوات 

نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية (Chulov, 2012). كام أعلنت الحكومة السعودية يف 22 يناير/كانون الثاين أنها لن 

تشارك يف البعثة بعد اآلن؛ ألن الحكومة السورية، عىل حد تعبري وزير خارجيتها آنذاك األمري سعود الفيصل، مل تنفذ أياً 

من بنود خطة الحل العريب، داعياً إىل مامرسة “كافة الضغوط املمكنة” إلجبار سوريا عىل االلتزام بخطة سالم جامعة 

الدول العربية (Chulov, 2012). باإلضافة إىل ذلك، غادر حوايل 22 من مراقبي جامعة الدول العربية البعثة ألسباب 

الحكومية القوات  قبل  من  للهجوم  بدورهم  تعرضوا  الذين  املتظاهرين،  شّجع  وجودهم  أن  اعتقدوا  حيث   أخالقية، 

(Chulov, 2012). ويف 28 يناير/كانون الثاين، وسط أعامل العنف املتفاقمة؛ قامت جامعة الدول العربية بتعليق عمل 

.(BBC, 2012) بعثة املراقبني العرب



13 كورتني فرير

يف البداية، كان مثة إجامع مبديئ عىل أن األحداث التي تجري يف سوريا هي قضية عربية، لذلك توّجب التعامل معها من 

قبل الدول العربية نفسها، ولكن تفاقم أعامل العنف أدى إىل الرغبة يف التدّخل الدويل. لذلك، بعد انسحاب بعثة مراقبي 

جامعة الدول العربية، تولت مهمة عربية أممية مشرتكة زمام األمور، حيث ُعنّي األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف 

عنان مبعوثاً خاصاً مشرتكاً إىل سوريا يف فرباير/شباط 2012. كام طّورت جامعة الدول العربية خطة سالم جديدة تبّناها 

مجلس األمن الدويل وقبلها األسد، ما أدى إىل وقف قصري إلطالق النار يف أبريل/نيسان (T.M., 2014). ودعا أمري قطر 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين قوات حفظ السالم التابعة لجامعة الدول العربية واألمم املتحدة إىل دخول سوريا الحتواء 

العنف عىل األرض، بينام طالبت السعودية بتسليح املعارضة، األمر الذي عارضه عنان وبعض الدول رفضاً للمزيد من 

العسكرة (T.M., 2014)، وقد ساهمت هذه الخالفات بإلحاق فشل ذريع بجهود جامعة الدول العربية املوحدة.

ويف خضم هذا الخالفات، بدأت قطر واململكة العربية السعودية مبفردهام بتسليح مجموعات لتحدي نظام األسد عىل 

األرض (AbuKhalil, 2018). كام دخلت روسيا وإيران أيضاً يف القتال الدائر، ولكن ملساعدة نظام األسد، ما أدى إىل مزيد 

من االستقطاب والخالف بني أعضاء جامعة الدول العربية. ولكن عندما بدأ النظام السوري بتوسيع سيطرته اإلقليمية 

عىل البالد، كان عىل الحكومات العربية االختيار بني سياستني سائدتني؛ موقف رويس يشّجع التواصل مع دمشق ويؤيده، 

وموقف أمرييك يدعو إىل مقاطعة النظام السوري وفرض عقوبات عليه (Macaron, 2020). وباستثناء العراق ولبنان 

املركزي، ويرجع ذلك  التعامل مع مرصف سوريا  العربية عقوبات مبقاطعة  الدول  واليمن، فرض جميع أعضاء جامعة 

لخشية تلك الدول، وإىل حد كبري، من فرض دول غربية عقوبات عليها (Schenker, 2021). وبعد القيام بهذه الخطوة، 

وإىل جانب تشكيل بعثة املراقبني العرب األوىل، مل تفعل جامعة الدول العربية الكثري للتحرك نحو صنع السالم وتعزيزه.

ألقى عنان نفسه باللوم عىل “االفتقار الداخيل للوحدة” واملنافسة “الخارجية” املدّمرة، لذلك قّدم استقالته من منصب 

املبعوث الخاص يف أغسطس/آب 2012 (Macaron, 2020). بعد ذلك، رعت األمم املتحدة عملية جنيف لبدء املفاوضات، 

لكن محادثات جنيف الثانية يف يناير/كانون الثاين 2014، بناًء عىل بيان جنيف الصادر يف يونيو/حزيران 2012، انتهت 

مبكراً دون الوصول التفاق. كام تم إجراء عدة جوالت من املحادثات مع قوات املتمردين يف أستانا الستكامل عملية 

جنيف، لكن مل ينجح أي منها، ومن غري املرجح بشكل متزايد أن يشارك نظام األسد يف مثل هذه املفاوضات مع استمراره 

يف استعادة سلطته عىل األرض يف سوريا.

ونظراً للتطورات التي حصلت يف السنوات األخرية، دعا العديد من أعضاء جامعة الدول العربية إىل إعادة سوريا كعضو 

كامل العضوية للجامعة. قادت اململكة العربية السعودية جهوداً إلعادة عضوية نظام األسد إىل الجامعة يف عام 2018، 

األمر الذي شجعته روسيا، لكن اإلدارة األمريكية بقيادة ترامب أحبطت من مشاركة الدول العربية وزادت من العقوبات 

 .(Macaron, 2020) النظام السوري، إضافًة إىل مامرسة املزيد من الضغوط عىل تورط روسيا وإيران يف سوريا  عىل 

لهذا اتخذت كل دولة من الدول العربية موقفاً خاصاً بها، حيث أعادت اإلمارات فتح سفارتها يف دمشق يف عام 2018، 

وحذت البحرين حذوها بعد فرتة وجيزة (Macaron, 2020). لكن السعودية اتخذت يف عام 2019 موقفاً معاكساً نتيجًة 

ملواجهتها تداعيات عاملية بعد مقتل جامل خاشقجي، حيث اجتمع وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العريب ثامر 

السبهان، مع شيوخ العشائر املحلية يف رشقي سوريا يف يونيو/حزيران 2019، وقد انتهى االجتامع بتقديم الوزير الدعم 

لقوات سوريا الدميقراطية، بقيادة األكراد (Macaron, 2020). يُذكر أنه قبل تفيش جائحة كوفيد-19، كان مثة رحالت 

جوية مبارشة بني سوريا ومرص والعراق واألردن وعامن وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، ما 

يدل عىل التوجه نحو التطبيع.

انتقدت جامعة الدول العربية يف عام 2019 التورط الرتيك واإليراين يف سوريا، قائلة: “الجامعة العربية مستعدة للتدخل، 

 .(Abu Husain, 2019) ”لكن السؤال يتمثل يف مدى استعداد أطراف أخرى من الجامعة يف لعب دور يف امللف السوري

لكن أعضاء الجامعة ظلوا عىل خالف فيام يتعلق بإعادة عضوية سوريا. وقد أوضح مستشار إعالمي لبشار األسد يف عام 
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 .(Maki, 2022) ”2022، أن “دمشق ستعود إىل جامعة الدول العربية عندما تعيد الجامعة النظر يف الخطأ الذي ارتكبته

وال يزال من غري املحتمل أن تسمح اململكة العربية السعودية بإعادة قبول سوريا، ولكن يف نوفمرب/ترشين الثاين 2021، 

حرض رئيس املخابرات العامة لألسد منتدى االستخبارات العريب يف القاهرة، وقد تم تصويره هناك مع نظريه السعودي، 

الذي قيل إنه سافر إىل دمشق يف وقت سابق يف عام 2021، لذلك من املحتمل أن التغيري يلوح يف األفق، ويعتمد إىل حد 

.(Maki, 2022) كبري عىل االعتبارات الثنائية، وليس متعددة األطراف

لقد أدى الفشل يف اتخاذ إجراءات أو التوّصل مبكراً لحل وسط إىل إعاقة مشاركة جامعة الدول العربية يف الحرب األهلية 

السورية. لكن العملية التي أرشفت عليها األمم املتحدة مل تكن أكرث نجاحاً، نظراً ألن القوى الخارجية لديها مصالح راسخة 

داخل سوريا، ما يجعل حل النزاع أمراً صعباً عىل نحو متزايد.

مجلس التعاون الخليجي
العسكرية  إيران  آفاق  بشأن  الخليج  ملوك  بني  الجامعي  للقلق  نتيجًة   1981 عام  الخليجي يف  التعاون  مجلس  تشّكل 

والتوسعية بعد ثورة عام 1979، وال سيّام عىل خلفية استمرار الحرب اإليرانية-العراقية (1988-1980). ورغم أن تشكيل 

املجلس جاء استجابًة للمخاوف بشأن النزاعات؛ فإن الهيئة حققت نجاحاً محدوداً يف مجال صنع السالم وتعزيزه، ووفقاً 

لغريتجان هوتجيس:

تم تعزيز اإلقليمية يف عام 1981 بسبب االعتقاد املشرتك بني العائالت الحاكمة الست بأنها ال تستطيع مواجهة 

الرتابط/ مفهوم  من  الذي شّجع  األمر  البعض،  بعضه  مع  أنظمتها  أمن  الرتباط  نتيجًة  مبفردها  التحديات  هذه 

االعتامد املتبادل نظراً للسامت املشرتكة من حيث العرق، والبنية السياسية )األرسة الحاكمة(، واالقتصاد السيايس 

)االقتصاد الريعي(، والثقافة )أوجه التشابه يف قواعد اللباس(، والتاريخ )تفوق صيد اللؤلؤ والحياة الصحراوية يف 

.(Hoetjes, 2021, p. 154) )عرص ما قبل النفط

الجغرايف،  والقرب  املشرتكة  الخصائص  أساس  عىل  الخليجي  التعاون  مجلس  إنشاء  تم  العربية،  الدول  جامعة  مثل 

“املخاوف  لعبت  وقد  املجلس.  من  ملحوظ  بشكل  مستبعدة  واليمن  العراق  مثل  جغرافياً  القريبة  الدول  ظلت  لكن 

نظراً  السبعينيات،  منتصف  يف  معاً  بالنفط  الغنية  الخليج  ماملك  جمع  يف  دوراً  املشرتكة  واإليديولوجية  اإلسرتاتيجية 

 لخشيتهم من الطموحات اإلقليمية إليران والعراق، بدالً من أن يهتموا بتبني مرشوع طويل األجل يوّحد بني دول الخليج

.(Pinfari, 2016)

وعىل الرغم من أن تأسيس مجلس التعاون الخليجي جاء نتيجًة للمخاوف األمنية؛ فإن ميثاقه يؤكّد عىل أن “الشؤون 

الخارجية” والشؤون  والدفاعية  األمنية  السياسات  تنسيق  متجاهالً  األول،  التعاون  مجال  تشّكل  واملالية”   االقتصادية 

الـ10 من امليثاق للمجلس األعىل بإمكانية إنشاء لجنة لتسوية النزاعات عند  (Pinfari, 2009, p. 5). وتسمح املادة 

الرضورة )دون تحديد “النزاع”(، األمر الذي مل يتم تطبيقه أبداً عىل أرض الواقع، رغم أن اللجنة تهدف ملعالجة النزاعات 

داخل دول مجلس التعاون الخليجي (Pinfari, 2009, p. 5). وعّززت اتفاقية اقتصادية موحدة من نية الدول يف نهاية 

املطاف نحو إنشاء سوق مشرتكة يف عام 1981. كام تم يف مايو/أيار من ذلك العام إنشاء لجنة عسكرية داخل األمانة 

العامة ملجلس التعاون الخليجي، ساعدت يف تنظيم مناورات عسكرية مشرتكة يف عامي 1983 و 1984، وتأسيس الجيش 

املشرتك “درع الجزيرة”، الذي يبلغ قوامه 2500 فرد يف عام 1985 (Pinfari, 2009, p. 5). باإلضافة لذلك؛ متت مناقشة 

اتفاقية األمن الداخيل يف عام 1982، والتي مل تنل االهتامم إال بعد ثالثني عاماً مع بداية الربيع العريب.
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التعاون الخليجي، ويضم رؤساء الدول األعضاء  الهيئة الحاكمة األكرث أهمية يف دول مجلس  يُعترب املجلس األعىل هو 

ليجرينزي،  ملاتيو  وفقاً  املجلس  هذا  ويتمتع  املنظمة.  أولويات  لتحديد  عام  كل  مرة  املجلس  يجتمع  املكونة.  الستة 

 .(Legrenzi, 2015, pp. 37–8) ”بالسيطرة السياسية والقضائية والترشيعية عىل جميع القرارات التي تتخذها املنظمة“

ومثل جامعة الدول العربية، يضّم مجلس التعاون الخليجي أيضاً مجلساً وزارياً يتكّون أعضاؤه من وزراء خارجية الدول 

األعضاء، فضالً عن األمني العام. ويتم انتخاب األمناء العامني لدول مجلس التعاون الخليجي من دول أعضاء مختلفة عىل 

.(Pinfari, 2016) أساس التناوب

باإلضافة إىل هذه األجهزة الرئيسة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ يجتمع عدد من اللجان الفنية بشكل أكرث انتظاماً، وال 

سيّام لتعزيز العالقات االقتصادية. كذلك تتوىل األمانة العامة مهمة:

لكن  الوزارية وتوصياتها.  واملجالس  األعىل  املجلس  قرارات  تنفيذ  األعضاء يف  الدول  الدراسات ومساعدة  إعداد 

دورها ظل مقيداً بسبب هيمنة قاعدة السيادة يف دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجًة لخوف األرس الحاكمة 

من التنازل عن السيادة، األمر الذي منع املنظمة من اتخاذ قرارات ُملزِمة، فضالً عن أنه خلق تناقضاً يف صياغة 

.(Hoetjes, 2021, p. 155) السياسة، ما أعاق من قدرة املنظمة عىل املساهمة يف تعزيز السالم يف املنطقة

وعىل غرار جامعة الدول العربية؛ فإن املخاوف من التوّغل يف السيادة الوطنية قد قيّدت من الدرجة التي ميكن فيها 

تحقيق العمل املشرتك.

ورغم هذه القيود املؤسسية؛ فإن مجلس التعاون الخليجي نجح يف مثانينيات القرن املايض يف حّل عدد من الخالفات 

الحدودية بني الدول األعضاء، حيث قام املجلس يف عام 1982 بحل نزاع حدودي بني ُعامن وجنوب اليمن، إضافًة إىل أنه 

متّكن من التوصل لحّل مؤقت لنزاع حدودي بني قطر والبحرين يف عام 1986، إىل جانب التفاوض عىل اتفاقية حدودية 

تصعيد  وقف  الخليجي يف  التعاون  مجلس  ساعد  وهكذا،   .(Hoetjes, 2021, p. 153) 1990 عام يف  سعودية-ُعامنية 

الرصاعات بدالً من االنخراط يف رصاعات مستعصية تجري مسبقاً. وبحسب بينفاري:

يُظهر سجّل مجلس التعاون الخليجي أنه توّسط يف عدد محدود للغاية من النزاعات واألزمات، وكانت العديد 

من هذه التدّخالت ناجحة بشكل عام... فقد تدّخل املجلس يف سبع رصاعات أو أزمات إقليمية أو شبه إقليمية 

منذ عام 1981، وساهم عىل األقل يف نجاح جهود الوساطة يف أربع مناسبات )57 باملئة(. ورغم ذلك؛ يُظهر سجّل 

اإلقليمية يف  النزاعات واألزمات  بالتوّسط لحل  يتعلّق  فيام  بالتفصيل،  تحليله  تم  إذا  الخليجي،  التعاون  مجلس 

.(Pinfari, 2009, p. 15) الرشق األوسط ويف منطقته الفرعية، أنه أقّل إثارة لإلعجاب مام قد توحي به البيانات

الدول  قبل  من  ثنايئ  بشكل  الخليجي  التعاون  مجلس  أدارها  التي  الدبلوماسية  األنشطة  معظم  تنفيذ  تم  الواقع،  يف 

األعضاء، وليس تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي نفسه (Pinfari, 2009, p. 17). وتعترب الحرب األهلية اليمنية مثاالً 

جيداً عىل هذه املامرسة املستمرة، والتي ستتم مناقشتها أدناه. وعىل سبيل املثال، تدّخلت اململكة العربية السعودية يف 

عامي 1986 و 1987 متذرعًة باسم مجلس التعاون الخليجي لوقف تصعيد التوترات بني البحرين وقطر، حيث اقترصت 

مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي “عىل اإلرشاف عىل االتفاقية التي تم التوّصل إليها بوساطة سعودية، والتي نّصت 

عىل استعادة الوضع السابق” (Pinfari, 2009, p. 17). وباملثل، “رعت” دول مجلس التعاون الخليجي يف عام 1982 

للجهود  “دعمها”  عن  أيضاً  أعربت  بينام  اليمن،  وجنوب  ُعامن  وبني  املتحدة،  العربية  واإلمارات  الكويت  بني  وساطة 

.(Pinfari, 2009, p. 17) 2007–8 القطرية للتوسط يف أزمة الرئاسة اللبنانية

وعىل غرار جامعة الدول العربية؛ ميكن اعتبار مجلس التعاون الخليجي “منتدى لتنسيق السياسات بني الدول األعضاء”، 

قطر أو اململكة  الدول األعضاء )غالباً  الفردية من  للمبادرات  نسبياً يف مجال صنع السالم مع دعمه  ولكنه ظّل سلبياً 
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العربية السعودية( (Hoetjes, 2021, p. 155). لهذا ظلّت املبادرات اإلقليمية الرامية لتعزيز “السالم اإليجايب” محدودة 

أيضاً. كام تقوم دول مجلس التعاون الخليجي برصف املساعدات اإلنسانية واإلمنائية وتنفيذها بشكل أسايس عىل املستوى 

الوطني، والتي ميكن من خاللها تعزيز الرفاهية داخل املنطقة، حيث تعمل دول املجلس كمنتدى للتنسيق وبناء إجامع 

.(Hoetjes, 2021, p. 155) غري رسمي حول توزيع هذه املساعدات

ويشري آرتس، إىل أن وحدة مجلس التعاون الخليجي وكفاءته تعتمد عىل مستوى التهديد الذي تواجهه الدول األعضاء، 

حيث أن املجلس أُسس يف الواقع بسبب املخاوف من التهديدات الخارجية، قائالً: “إن فعالية مجلس التعاون الخليجي 

تعتمد عىل الخشية من التهديدات الداخلية والخارجية، حيث تتصاعد التوترات بني الدول األعضاء يف أوقات الهدوء، 

ولكنها تتالىش يف أوقات االضطرابات. وقد أدت الخصومات والشكوك املستمرة بني هذه الدول الخليجية بشكل عام إىل 

املؤسسة عندما  (Aarts, 1999, p. 912). وتظهر جليّاً هشاشة  وهّشاً”  االقتصادي واإلسرتاتيجي ضعيفاً  التعاون  جعل 

لدول  الدبلوماسية  األزمة  مع  نفسه، كام حدث  الخليجي  التعاون  داخل دول مجلس  تأيت من  التهديدات  بأن  يُعتقد 

املجلس يف عام 2017 عندما تم عزل قطر.

دراسة حالة 1: البحرين )2011(

يف 14 مارس/آذار 2011، بعد شهر واحد من بدء االحتجاجات املطالبة بالدميقراطية يف البحرين واملستوحاة من الربيع 

العريب، دخل 2000 جندي )1200 من اململكة العربية السعودية و 800 من اإلمارات العربية املتحدة( تحت رعاية 

قوة “درع الجزيرة” إىل البحرين بهدف إخضاع الحركة االحتجاجية (Bronner and Slackman, 2011). شّكلت هذه 

التعبئة الحادثة األوىل التي استخدم فيها مجلس التعاون الخليجي قواته لحل قضية سياسية داخلية، مع إرصار حكومة 

البحرين بأنها طالبت بتلك القوة ملساعدتها يف السيطرة عىل املتظاهرين (Bronner and Slackman, 2011)، حيث 

قال أحد املسؤولني السعوديني: “هذه هي املرحلة األوىل، وستحصل البحرين عىل أي مساعدة تحتاجها وبشكل مفتوح” 

.(Bronner and Slackman, 2011)

القوات السعودية املشاركة، ولألهمية  لعدد  القوة كمبادرة سعودية، نظراً  النظر الستخدام  ركّزت تغطية الحدث عىل 

اإلسرتاتيجية التي تشّكلها البحرين بالنسبة للمملكة العربية السعودية. لكن هذا التدّخل زاد من تأجيج وترية املعارضة، 

التي أطلقت عىل التدّخل العسكري تسمية “احتالل” (Bronner and Slackman, 2011). وقد احتّجت إيران، التي 

 (Amies, ًيُشتبه يف أنها تقدم الدعم للعديد من املتظاهرين الشيعة يف البحرين؛ علناً عىل هذه الخطوة بوصفها غزوا

(2011، حيث بات يُنظر للبحرين، بشكل متزايد، عىل أنها مكان لحرب بالوكالة بني اململكة العربية السعودية وإيران. 

ويف الواقع، أصدرت األمم املتحدة بياناً قالت فيه إن األمني العام آنذاك بان يك مون “منزعج” من استخدام القوة يف 

البحرين، داعياً كافة األطراف املعنية إىل “مامرسة أقىص درجات ضبط النفس” (Amies, 2011). وقد جاء استخدام تلك 

القوة “درع الجزيرة” كرسالة وعملية ردع للسكان الشيعة، الذين يسكنون املنطقة الرشقية الغنية بالنفط يف السعودية، 

عن إثارة أي مترد مامثل، وبالتايل إظهار كيفية استخدام اململكة العربية السعودية لقوات “درع الجزيرة” التابع لدول 

.(Amies، 2011) مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أغراضها السياسية

منذ أن تورّطت دول مجلس التعاون الخليجي يف محاولة إخضاع املحتجني يف عام 2011؛ نجحت البحرين يف تهميش 

حركتها االحتجاجية من خالل االعتقاالت وحظر األحزاب السياسية املعارضة، فضالً عن تصعيد العنف تجاه املتظاهرين. 

وقد بات يُنظر للبحرين منذ عام 2011 عىل نحو متزايد عىل أنها دولة تابعة للسعودية، وقد وصفها الكثري من القطريني 

بـ”جزيرة الريتْويت” )كناية عن تبعية البحرين العمياء للسعودية(. ويُذكر أن ما تم تأطريه يف األصل عىل أنه تدخل 

خليجي؛ كان له عواقب سياسية داخلية كبرية عىل املعارضة البحرينية، فضالً عن أنه عّزز املخاوف من التدخل اإليراين 
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والسعودي يف شؤون دول مجلس التعاون الخليجي الداخلية، وأظهر قوة السلطة السعودية مقارنة مع سلطة مجلس 

التعاون الخليجي، الذي مل يقم بأي عمل لصنع السالم وتعزيزه إزاء األحداث التي جرت يف البحرين عام 2011، بل متثَّل 

هدفه فقط يف وقف االحتجاجات، متجاهالً إجراء أي حوار مع املعارضة أو إطالق رساح اللجنة البحرينية املستقلّة لتقيص 

الحقائق، مع تكليف امللك البحريني بذلك بعد أشهر من املناقشات مع لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة.

دراسة حالة 2: اليمن )منذ 2011 وحتى الوقت الراهن(

ظهرت االحتجاجات يف اليمن يف ذروة الربيع العريب يف فرباير/شباط 2011، حيث طالب املتظاهرون باستقالة الرئيس عيل 

عبد الله صالح. وحرصت دول مجلس التعاون الخليجي عىل ضامن عدم امتداد هذه االضطرابات إىل بلدانها، لذلك بدأت 

.(Hoetjes, 2021, p. 158) بالعمل من أجل التوصل لتسوية سياسية لوقف االحتجاجات

نائب  إىل  السلطة  لنقل  اقرتاحاً  وقدمت   ،2011 أبريل/نيسان  يف  اليمنية  املعارضة  أحزاب  من  مجموعة  اجتمعت 

الخليجي الحقاً خطة وساطة نّصت عىل مقرتح  التعاون  الرئيس عبد ربه منصور هادي، يف حني قّدمت دول مجلس 

الخليجي دوراً  التعاون  بند مينح حصانة لصالح من املالحقة. ضمنت مبادرة دول مجلس  املعارضة نفسه، مع إضافة 

اليمن، وتظاهرت بتجاوبها مع بعض مطالب املحتجني من خالل الدعوة إلطالق  التأثري عىل مسار األحداث يف  لها يف 

باإلجامع حكمها  متارس  أن  يُفرتض  وطنية  وحدة  حكومة  وتشكيل  قانوين،  غري  بشكل  املحتجزين  املعتقلني   رساح 

(Hoetjes, 2021, pp. 158–9). لكن مل يتنَح صالح عن منصبه إال يف نوفمرب/ترشين الثاين 2011 تحت ضغط من قرار 

األمم املتحدة الذي صدر يف أكتوبر/ترشين األول، طالبه بقبول اقرتاح مجلس التعاون الخليجي أو التهديد بفرض عقوبات 

من االتحاد األورويب واألمم املتحدة.

ومع ذلك، أثبتت خطّة دول مجلس التعاون الخليجي قرص نظرها يف التوقعات، فقد فشلت يف التخلّص من نظام النخب 

بإرساء “سالم  البداية  الخليجي نجحت يف  التعاون  االنتفاضة. ورغم أن مبادرة دول مجلس  باندالع  السبب  الذي كان 

فإنها فشلت يف  لليمن؛  املستقبيل  املسار  الخليج يف  تأثري ماملك  التي عززت من  السياسية  النخب  سلبي” مؤقّت بني 

معالجة أسباب التهميش الذي تعاين منه بعض فئات املجتمع، فضالً عن عدم مساهمتها يف التوصل لـ“سالم إيجايب” شامل 

 ميكن أن يقدم حالً أكرث استدامة لألزمة، من خالل تغيري الهياكل االجتامعية التي شّجعت حدوث انتفاضة عام 2011

دول  قيام  مع  قامئاً،  صالح  عهد  يف  أُنشئ  الذي  السياسية  املحسوبية  نظام  ظل  لقد   .(Hoetjes, 2021, pp. 158–9)

جديد،  محسوبية  نظام  إلنشاء  أدى  ما  هادي،  لحكومة  املقدمة  للميزانية  الدعم  بتقديم  الخليجي  التعاون  مجلس 

املطاف نهاية  يف  حقيقية  سياسية  رشعية  لبناء  السعي  ويتجاهل  لهادي،  الدعم  والقبائل  الجيش  تقديم   يضمن 

.(Hoetjes, 2021,p. 158–9)

عن  الناجم  الشعبي  االستياء  الحوثيون  استخدم  عندما   ،2014 عام  كبري يف  نحو  للرشعية عىل  هادي  افتقار  لقد ظهر 

سياسات الحكومة، التي خّفضت من دعمها للوقود وقللت من الدعم النقدي املقّدم للفقراء، لالستيالء عىل العاصمة 

صنعاء، ووضع الرئيس هادي قيد اإلقامة الجربية بني سبتمرب/أيلول 2014 ويناير/كانون الثاين 2015، ما دفعه لتقديم 

استقالته (Hoetjes, 2021, pp. 158–9). لكن هادي تراجع عن استقالته بعدما نجح بالهرب إىل عدن، ما دفع الحوثيني 

.(Hoetjes, 2021, pp. 158–9) بدورهم إىل إلغاء الدستور ومنح السلطة السياسية للميليشيا

ومع تقّدم الحوثيني يف عدن، طلب هادي الدعم العسكري من دول مجلس التعاون الخليجي يف 24 مارس/آذار 2015. 

استجابت البحرين والكويت وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة بشكل إيجايب للطلب، نتيجًة 

التحالف  اعتبار  ميكن  وال  الحياد.  عىل  وبقيت  العسكري  التدّخل  رفضت  ُعامن  لكن  اإلقليمي،  األمن  للمخاوف حول 
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واإلمارات  واألردن  وقطر  والكويت  البحرين  شمل  ألنه  نظراً  الخليجي؛  التعاون  ملجلس  تابعة  قوة  الناشئ  العسكري 

.(Hoetjes, 2021, p. 160) املتحدة  الواليات  من  بدعٍم  السعودية،  العربية  واململكة  والسودان  ومرص   واملغرب 

ووفقاً إلدوارد بريك، 

شّكل هذا األمر “قفزة غري مسبوقة يف السياسة الخارجية من قبل منظمة كان يقترص التعاون فيها بالعادة عىل 

الشؤون االقتصادية”، وال سيّام تجاه دولة ليست عضواً يف مجلس التعاون الخليجي. كام ميكن القول إنها املرة 

األوىل منذ تأسيسها، مل تتدخل جامعة الدول العربية يف أزمة كربى كاليمن، عىل عكس ما حدث يف ست مناسبات 

أخرى عىل األقل منذ عام 1945 )يف أعوام 1994 ,1979 ,1974 ,1972 ,1963 ,1948(... وميكن للمرء أن يستنتج أن 

النشاط املتزايد ملجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية يف شبه الجزيرة العربية بأكملها، قد أدى إىل “إضفاء 

الطابع اإلقليمي الفرعي” عىل جامعة الدول العربية، وحّولها إىل منظمة “شبه عربية” بحكم الواقع، مسؤولة عن 

إدارة العالقات العربية خارج مجال نفوذ مجلس التعاون الخليجي. ويبدو أن الحذر الذي تعاملت به دول املجلس 

مع األزمتني الليبية والسورية )حيث تولت جامعة الدول العربية زمام املبادرة(، وال سيّام عند مقارنة تدخالتها يف 

.(Pinfari, 2016) شؤون اليمن، يؤكّد هذا الحدس

لقد شّكل النشاط املتزايد ملجلس التعاون الخليجي، وال سيّام اململكة العربية السعودية داخل املجلس، فرصة لتحويل 

املنظمة إىل عضو أكرث نشاطاً يف صنع السالم وتعزيزه، إال أن عدم نجاحها يف البحرين واليمن قد قّوض هذا الدور.

بعد سبع سنوات من بدء الحرب يف اليمن، يقع جزء كبري من شاميل البالد تحت سيطرة الحوثيني، بينام استوىل املجلس 

االنتقايل الجنويب عىل الجنوب يف عام 2019، ومن ضمنه عدن، مقر الحكومة اليمنية املعرتف بها دولياً ولكنها محارصة. 

وقد أكدت منظمة العفو الدولية بني عام 2015 ونهاية عام 2021 مقتل 377 ألف شخص بشكل مبارش وغري مبارش، من 

ضمنهم مدنيون، إضافًة إىل تكثيف الحوثيني من هجامتهم عىل اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 

منذ بداية الحرب (Haddad, 2022). كام انهار التحالف الذي قّدم يف البداية املساعدة لحكومة هادي، حيث سحبت 

اإلمارات العربية املتحدة معظم قواتها الربية يف عام 2019، بينام أنهى الرئيس األمرييك بايدن يف فرباير/شباط 2021، عىل 

األقل خطابياً، الدعم األمرييك لعمليات الحرب الهجومية، وأوقف مؤقتاً مبيعات األسلحة إىل اململكة العربية السعودية 

.(BBC, 2021) واإلمارات العربية املتحدة

وقد وصفت “هيومن رايتس ووتش” اليمن بأنه “أكرب أزمة إنسانية يشهدها العامل”، حيث قُتل 18400 مدين، ويحتاج 

 .(HRW, 2021)ما يقرب من 20.1 مليون شخص )حوايل ثلثي السكان( إىل مساعدات غذائية منذ بداية عام 2020م

باإلضافة لذلك، تُرك االقتصاد اليمني يف حال يُرىث لها، ما أجرب الكثري من السكان عىل االعتامد عىل املساعدات اإلنسانية 

 .(HRW, 2021) للبقاء عىل قيد الحياة، فضالً عن ارتكاب جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة يف مجال حقوق اإلنسان

كام مل يقم مجلس التعاون الخليجي بإدارة استجابة إنسانية موّحدة، بل اعتمدت الدول بشكل فردي عىل املنظامت 

.(Almezaini, 2021) املحلية املدعومة من الدولة للقيام بذلك

دراسة حالة 3: أزمة دول مجلس التعاون الخليجي )2021-2017(

السعودية  العربية  البحرين واململكة  2017، وهي  5 يونيو/حزيران  الخليجي يف  التعاون  قامت ثالث دول من مجلس 

الجوية  الرحالت  إيقاف  الدبلوماسية مع قطر، فضالً عن  العالقات  املتحدة، إىل جانب مرص؛ بقطع  العربية  واإلمارات 

والربية والبحرية معها. كام طالبت تلك الدول رعاياها املقيمني يف قطر بالعودة إىل بلدانهم األصلية يف غضون 14 يوماً، 

ومنح القطريني املقيمني يف الدول التي فرضت الحصار 14 يوماً للعودة إىل قطر. اتُخذت هذه الخطوة دون أي تشاور 

لحل  محتملة  أماكن  تُعترب  كانت  املجلس  لدول  السنوية  االجتامعات  أن  رغم  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  داخل 

.(Fraihat, 2020) النزاعات، إىل جانب أن الكويت كانت الوسيط الرئيس يف الرصاع وبدعٍم من الواليات املتحدة
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وعىل الرغم من أن األزمة مل تصل إىل مستوى نشوب رصاع عنيف يف نهاية املطاف؛ فإنها زادت من التوترات يف املنطقة 

عىل نحو كبري. ومتّكنت قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي ُعقدت يف العال، من إصالح الصدع يف يناير/كانون الثاين 

2021، حيث تعّهد قادة دول املجلس “بتحقيق التنسيق والتكامل بني الدول األعضاء يف جميع املجاالت، للوصول يف نهاية 

املطاف إىل اتحاد بينهم، وتحقيق األمن والسالم واالستقرار واالزدهار يف املنطقة، من خالل العمل كمجموعة اقتصادية 

وسياسية واحدة وموّحدة” (Khalid, 2021). تُعترب هذه الترصيحات اعرتافاً يف الواقع بأن دول مجلس التعاون الخليجي 

مل تكن تعمل يف السابق بوصفها هيئة موّحدة.

ورغم مرور أكرث من عام عىل توقيع اتفاق العال؛ فإن دول مجلس التعاون الخليجي مل تتعاون مع بعضها البعض، بل 

السعودية  العربية  اململكة  التي جرت بني  االجتامعات  ثنائية، مثل  اجتامعات  بإجراء  األعضاء كانت مهتّمة  الدول  إن 

وقطر، واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، األمر الذي يشري إىل ضعف التنسيق والتعاون بني مختلف 

.(Al-Jaber, 2021) األطراف، وال سياّم مع ظهور شائعات عن خالف إمارايت-سعودي

منظمة التعاون اإلسالمي
تأّسست منظمة التعاون اإلسالمي (OIC)، التي سّميت يف البداية باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي، يف عام 1969 يف املغرب، 

وضّمت يف عضويتها 24 دولة، وقد جاءت رداً عىل جرمية إحراق املسجد األقىص يف القدس. يقع مقر منظمة التعاون 

اإلسالمي يف جّدة، وقد ركّزت منذ فرتة طويلة عىل حامية األرايض الفلسطينية كقضية موّحدة. متثّلت املهمة التأسيسية 

للهيئة يف “االسرتشاد بالقيم اإلسالمية النبيلة، املتمثّلة يف الوحدة واألخّوة، والتأكيد عىل رضورة تعزيز الوحدة والتضامن 

وترسيخهام بني الدول األعضاء، من أجل حامية مصالحها املشرتكة عىل الساحة الدولية” (OIC, 1969). وتضم منظمة 

التعاون اإلسالمي اليوم يف عضويتها 57 دولة من جميع أرجاء العامل، فضالً عن أنها تضّم دوالً فيها أقليات مسلمة كبرية 

.(Akbarzadeh and Connor, 2005, p. 79) مثل روسيا والهند

وعىل الرغم من أن القضية الفلسطينية هي التي جمعت تلك الدول؛ فإن عام 2019 شهد حدوث أكرث من 60 باملئة 

فراسني  فادي  حّدد  جانبه،  من   .(Farasin, 2019) اإلسالمي  التعاون  منظمة  دول  يف  العاملية  النزاعات  جميع  من 

التعاون  أوالً، منظمة  النزاعات.  قادرة عىل معالجة  التعاون اإلسالمي، جعلتها غري  ثالثة أوجه قصور مؤّسسية ملنظمة 

السالم  املوصوفة هنا، “تفتقر إىل جهاز شامل وأسايس لإلرشاف عىل قضايا  اإلقليمية األخرى  املنظامت  اإلسالمي، مثل 

 واألمن. فعىل سبيل املثال، متتلك األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل واالتحاد األفريقي مجلساً للسالم واألمن خاصاً بها

(Farasin, 2019). ثانياً، تفتقر منظمة التعاون اإلسالمي إىل قوة سالم ميكن أن تساعد يف توفري األمن يف حاالت النزاع، 

وبالتايل تقديم املساعدة بشكل كبري يف عمليات صنع السالم وتعزيزه (Farasin, 2019). ثالثاً، ال تضم   منظمة التعاون 

.(Farasin, 2019) اإلسالمي نظاماً لإلنذار املبّكر ميكن أن يسمح مبعالجة النزاعات قبل تصعيدها

وتفعيلها،  النزاعات  حل  عىل  اإلسالمي  التعاون  منظمة  قدرات  لتوسيع  األخرية  السنوات  يف  جهود  بُذلت  ذلك،  ومع 

لكن السيادة التي ال تزال مكرّسة يف ميثاق املنظمة؛ تجعل من الصعب عىل املنظمة االنخراط يف الرصاع دون دعوة 

الفلبّني  يف  ناجح  نحو  عىل  تدّخلت  قد  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  أن  بالذكر  والجدير   .(OIC, 2016) بذلك.  للقيام 

واقرتحت معاهدة سالم يف عام 1996، عىل الرغم من عدم وجود وسيلة لتنفيذها. كام تدّخلت يف تايالند عام 2005، 

باإلضافة إىل   .(Sharqieh, 2012) البالد  التايلنديني يف جنويب  املسلمني  أوضاع  التايالندية ملراقبة  الحكومة  بدعوة من 

املطاف  نهاية  وصلت يف  أيضاً  املهمة  لكن هذه  الصومال،  اتصال يف  اإلسالمي مجموعة  التعاون  منظمة  أنشأت  ذلك، 

2014 عام  يف  اإلثيويب  العسكري  التدخل  حفّز  ما  املتحدة،  األمم  قادتها  التي  العملية  مثل  مسدودة،  طريق   إىل 

يف  إنسانية  استجابة  توفري  يف  ما  حد  إىل  فاعلية  أكرث  أنها  اإلسالمي  التعاون  منظمة  أثبتت  وقد   .(Sharqieh, 2012)

.(Sharqieh, 2012)الصومال يف عام 2011م
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تشهد املنظمة اختالفاً يف املواقف من الناحية السياسية والدينية، فضالً عن وجود أولويات إقليمية مختلفة، ما يجعل 

بعيد املنال. كام أصبحت منظمة التعاون اإلسالمي عىل نحو متزايد  الوحدة ضمن دول منظمة التعاون اإلسالمي أمراً 

ساحة للمنافسة اإليرانية-السعودية حول قيادة العامل اإلسالمي (Akbarzadeh and Connor, 2005). عالوًة عىل ذلك، 

برزت الخالفات يف املواقف تجاه الواليات املتحدة عشية الغزو األمرييك للعراق يف عام 2003، إضافًة إىل أن املواقف من 

النزاع الفلسطيني/اإلرسائييل أصبحت متنوعة بشكل متزايد، رغم أن القضية وّحدت ذات يوم دول املنظمة، ما يثبت أيضاً 

صعوبة الوصول لحل للقضية. وتعاين “منظمة التعاون اإلسالمي عموماً من االقتتال الداخيل، إىل جانب الرصاعات عىل 

السلطة، والفشل يف صياغة سياسات واضحة ومتّسقة، لهذا أصبحت مكاناً رمزياً لعقد االجتامعات أكرث من كونها هيئة 

سياسية تتسم بالحيوية والفعالية” (Akbarzadeh and Connor, 2005, p. 80). ويصعب حقاً العثور عىل دراسة حالة 

حديثة عن أي مشاركة ناجحة ملنظمة التعاون اإلسالمي يف حل النزاعات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ نظراً ألن 

مواقف الدول األعضاء متباينة للغاية، وألن معظم أعاملها اقترصت عىل إصدار البيانات، بدالً من القيام مبهامت محددة.

المخرجات والنتائج: منطقة دون إقليمية
تجاه  )املواقف  الجيوسياسية  باإلسرتاتيجية  يتعلق  فيام  عموماً  منقسمة  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  دول  تزال  ال 

الواليات املتحدة وإيران وإرسائيل(، واإليديولوجية )السنة مقابل الشيعة، واملواقف تجاه اإلسالموية(، لدرجة أنه كان 

من الصعب عليهم عقد اجتامع للعمل بشكل فعال من أجل صنع السالم وتعزيزه. حيثام توجد الوحدة، فإنها ستعمل 

نتيجًة  املدى  النظرة قصرية  الجذرية. وتأيت هذه  أو معالجة أسبابه  املستمر، بدالً من وقف ظهوره  عىل وقف الرصاع 

للمخاوف املتعلّقة بحامية السيادة الوطنية قبل كل يشء، يف منطقة ال ترتكز فيها الرشعية السياسية يف الغالب عىل 

املستوى الشعبي أو عىل تطبيق الدميقراطية. لهذا يسود التعاون الثنايئ، ما يوفر مجاالً واسعاً للقوى الخارجية لالنخراط 

يف الرصاعات اإلقليمية يف الرشق األوسط.

عالوًة عىل ذلك، يبدو أن هذه املنظامت اإلقليمية أكرث استعداداً لالنخراط يف النزاعات الجارية لوقف العنف الفوري أو 

لوقف احتامالت ظهوره، بدالً من السعي إلرساء سالم إيجايب يهتم مثالً باستضافة الحوارات أو تسهيل املفاوضات. وتُظهر 

هذه املامرسة التفكري قصري املدى الذي يهيمن عىل املنظامت اإلقليمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، والذي 

تم تسليط الضوء عليه يف بداية هذا التقرير. ويؤدي هذا التفكري قصري املدى إىل انقسامات سياسية حقيقية للغاية بني 

هذه الدول، ما يجعل التعاون وتنسيق السياسات عىل املدى الطويل أمراً مستبعداً.

تُعد منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا فريدة من نوعها من ثالث نواٍح عندما يتعلق األمر باملشاركة اإلقليمية يف صنع 

السالم وتعزيزه، فهي: )1( تأسست منظامتها اإلقليمية عىل أساس الخصائص الثقافية املشرتكة ووجهات النظر املشرتكة 

تجاه األعداء اإلقليميني املحتملني مثل إيران أو إرسائيل، )2( تضم أنظمة استبدادية ال تسمح مبشاركة املجتمع املدين يف 

السياسة الخارجية أو حتى يف الجهود اإلنسانية، )3( املنطقة هي موطن للعديد من الرصاعات السياسية الجارية. إن هذه 

الخصائص الثالث، التي كان من املمكن أن تحفز نظرياً التزاماً أكرب بالتعددية؛ كان لها يف الواقع تأثري معاكس، وال سيّام 

وأن أوجه التشابه التي كانت تربط هذه الدول معاً قد تالشت بشكل متزايد مع قيام كل دولة بتطوير تصور مختلف 

ملكامن التهديدات الجيوسياسية، والرتكيز عىل تعزيز الرشعية السياسية يف الداخل. يف مثل هذه البيئة، مثّة دور للجهات 

الفاعلة الدولية لتلعبه، ولكن يجب عليها أن تشارك يف حل النزاعات اإلقليمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

وبرعاية منسقة من عدة دول، بدالً من االستمرار يف تحفيز اإلجراءات الثنائية واألحادية قصرية املدى وتشجيعها.
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