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 مقدمة:

بإعتبار أن  يف سياق تأطري مساعي طويلة املدى لبناء السالم يأيت التدخل العسكري اخلارجي
؛ ، حسب ما يُروج له االجتاه الليربايل الداعم ملبدأ التدخل العسكريكفاية  ناضجاقرار تقرير املصري ليس 

النزعة التدخلية اليت  مأما مبدأ "عدم التدخل" يف الشؤون الداخلية للدولأدى إىل عدم صمود  هو ماو 
يف ظل تراجع اجلبهة  االستقطاب الثنائي على املستوى الدويلأخذت منحى تصاعديا منذ زوال 

 تأسيسا ؛لتدخلإىل البحث يف املسوغات املشرعنة لالسياسي والقانوين  التجاذب. لينتقل لوماسيةالدب
"واجب إىل إدراجه ضمن مبدأ  "حلق يف التدخلا"املوضوع من  بذلك نقاشمتجاوزا و  جديد عرف دويلل

إغراق الدراسات ذلك فقد مت إىل جانب  .قبل األخالقية ،اجلنائيةمن منطلق املسؤولية الدولية  التدخل"
مقابل  جدواه من حيث النتائجو  فعاليتهاألكادميية، املشككة والداعمة، يف التفاصيل اليت جتادل يف 

 . التكاليف وفق املنظور العقالين

املروجة لتربير التدخل  العناوينوتثري عملية حنت املصطلح " الدولة العاجزة" أحد أهم 
 شكلهب''الدولة''  حول مدى إمكانية صمود منوذج بالنقاشأدبيات السياسة الدولية  غرقأالعسكري. مما 

 ؛بعض أهم خصائص الدولة اليت مست العميقةيف ظل بروز نظام معومل يتسم بالتحوالت  ،ستفايلاالو 
والدولة  الدولة الضعيفة ،مصطلحات جانب إىل ،اجلانب الوظيفي وسواء تعلق األمر باجلانب البنيوي أ

احلرب و التدخل العسكري اإلنساين، احلرب على اإلرهاب  ، مثلوما يقابلها الدولة املنهارةو  اهلشة
إعادة بناء مساعي حوكمة اسرتاتيجيات  ضمنبحث األكادميي ناقش يف سياق المبهام جديدة تُ  .الوقائية
 .االستقرار باهليمنة، والسالم الدميقراطيإحياء مفهومي و  ،الدولة

هيئة مثل وأن قبول عضويتها يف النادي العاملي،  ،هايف وجود األصل وبقاء الدولة هوإذا كان 
 فإن عجزها يعين؛ عدم قدرهتا على الصمود ،األمم املتحدة، دليل أهليتها باملعيار السياسي، على األقل

 ومن ناحية املخاوف أ النظام الدويليف  اسودأ اثقب شكلت مما جيعلها ،على البقاء قدرهتاعدم  وأ
بالسيادة كـ "امتياز" لتتحول إىل  العمل كما أن عدم األهلية هذه من شأهنا أن تعطل .التهديدات

 املسؤولية الدولية. إىلمن املسؤولية القومية/الوطنية يُفتح اجملال لالنتقال بذلك و السيادة كـ"مسؤولية"، 

ابتكار  معالداخلية واخلارجية، بني باإلضافة إىل السياق الدويل الذي متاهت يف ظله احلدود 
جانب  إىل. من خالل التفاعالت عرب الوطنيةبصفتها "الشفافة" بدال من "الصلبة"  هاالتعاطي مع
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، وتقدم منظمات وشركات متعدد اجلنسياتتنامي املبادالت العابرة للحدود، يف ظل و تداخل القضايا 
ويؤسس  يعطل الوظائف األساسية لبعض الدول ووجد نسقا بنيويا يؤثر أأمما  .تكنولوجيا االتصال
 للتدخل اخلارجي.

أوجد حالة من الفراغ اجليوسرتاتيجي، إحدى أهم  ذيثل تفكك االاحاد السوفييت، الميو 
بالتايل و ، النفوذ السوفييت املسوغات احملركة لعملية التدخل لتوسيع نطاق النفوذ الغريب يف ظل انكماش

، واليت مل يتم البت فيها بالشكل أثناء فرتة احلرب الباردة بصفتها االنتقالية مدةمعاجلة امللفات اجمل
  .النهائي

معرفة  احليل موضوع "التدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة" ضمن مسعىويندرج 
 ،، من جهةيف العالقات الدولية دوليا السلطة لغزحل وطنيا ليتسىن لنا األولويات اليت تعطل السيادة 

األدوات و  ،)اجليوسرتاتيجية )اإلنسانية، األمنية و عرب فحص الدوافع ،واستكشاف حركة التدخل هذه
  من جهة أخرى. ،املرتتبة عن هذه العملية يف الدول املستهدفة وعالقتها بالنتائج

منيز بني حركة التدخل القائمة على مبدأ التفكيك للبىن املوروثة عن انكماش رقعة النفوذ وإذ 
إعادة ترتيبها وفق التوجه النيوليربايل بصفته املنتصر دون و السوفييت مع احملافظة على بنيتها التحتية، 

 لقوة الناعمة كأسلوب لإلقناع،اا، باعتماد املتدرج هل دمجالمبهمة للقيام توكيل االاحاد األورويب و حرب، 
العسكري اليت تعتمد "اهلدم" للدول املستهدفة  وبني حركة التدخل ،اجلديدالدويل يف بنية النسق 

     .   من جديد إعادة تشكيلهاو كأسلوب لإلكراه "" القوة الصلبة توظيف بالتدخل عرب

ختبار نتائج ال الناحية املقارنة، احلاالت املثالية من ىحدإمن أفغانستان والصومال،  ومتثل كل
تتقاطعان، نسبيا، يف الوضع من حيث التصنيف  فالقضيتان  ؛التدخل وطبيعة عالقتها بالدوافع الثالث

تبديد للقدرات احمللية، إىل و كدول عاجزة، وما ترتب عن ذلك من معاناة إنسانية واحديات أمنية، 
باإلضافة إىل التقاطع أيضا، يف املوقع اجليوبوليتك، مع األفضلية النسبية  رعية عميقة.شجانب أزمة 
 ألفغانستان. 

ية؛ هي فن استخدام أكرب عدد ممكن من اليقينيات ملواجهة الاليقينيات، وملا كانت اإلسرتاتيج
بدوافع وسياق زمين لكن  "لتدخل العسكري اخلارجيالتعاطي الدويل مع القضيتني بنفس األداة "ا قد متف

حيث يوصف التدخل العسكري يف الصومال ببالون اختبار احت املظلة اإلنسانية ضمن سياق  ،متباينني
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ين املوجه ضد قوات طالبان القبول مبدأ التدخل. يف حني مت وصف التدخل العسكري الثالتأسيس 
ضمن مسعى حماربة اإلرهاب الدويل من منطلق القضاء على املالذ اآلمنة لإلرهاب الذي توفره أفغانستان 

 الدول العاجزة.

، يف ظل املعتمدة أثناء اللجوء إىل خيار العمل العسكري سرتاتيجياتاال ختتلف بديهي أنو 
ففي الوقت  ما جتلى يف اخليارات املنتهجة للتعاطي مع القضيتني،و وه .تباين السياق الزمين واملكاين

من  فرتة وجيزة بعداالنسحاب املبكر للقوات األمريكية من الصومال و  الذي تقلصت القوات الدولية
وإسناد مهام  الصومالية األزمةيف إدارة  اإلقليميةاعتماد املقاربة اللجوء إىل ، و يدانياالتواجد الفعلي هلا م

، مع التمديد املستمر مت تركيز القوة الدولية يف إدارة احلرب األفغانية .إدارهتا لإلاحاد اإلفريقي ودول اجلوار
  املوضوع من الزاوية املقارنة.حبث  واألمر الذي يربر التوجه حن من الزمن. اهلا لفرتة فاقت عقد

 أهمية الدراسة:

 تستمد هذه الدراسة أمهيتها من اعتبارات عدة أبرزها:

"الدول العاجزة" باملواضيع املستجدة على الساحة وارتباط مفهوم "التدخل العسكري اخلارجي"  -
أفرزته املرحلة من تفكك االاحاد السوفييت، وما و السياسية واألكادميية عقب توحيد األملانيتني 

 .املرافقة هلا اجلدل القائم بني التأصيل املعريف ملثل هذه املفاهيم من ناحية، والتطبيقات العملية

مما أضفى نقاشا القواعد املنظمة لتطبيقاهتا، و بني مضمون تلك املفاهيم  املطروح التناقض  -
 قانونيا وسياسيا حول هكذا مواضيع.و أكادمييا 

عات الداخلية وارتباطها بالعجز الوظيفي للدولة، وما أجنر عنها من تداعيات تنامي ظاهرة النزا -
 املسوغات املربرة للتدخل العسكري اخلارجي. إحدىإىل اعتبارها  أفضت ،عرب وطنية

 ةاالزدواجية يف التعاطي مع القضايا املرتبطة بالدول العاجزة حبسب التباين يف املواقع اإلسرتاتيجي -
كحالة مقارنة من   والصومال أفغانستانحاليت  جتلى يف هو ماللدول املستهدفة بالتدخل، و 

حيث التقاطعات املشرتكة ذات الصلة بالتصنيف كدول عاجزة، البعد الديين كدول تدين 
باإلسالم، إىل جانب توصيفها كدول راعية لإلرهاب الدويل. كما تتيابن يف جوانب أخرى،  

ذ تقع أفغانستان يف منطقة مغلقة مائيا يف آسيا، بينما متتلك الصومال حدودا كالبعد اجلغرايف إ
    هلذين الدولتني. مفتوحة مائيا يف إفريقيا، باإلضافة إىل االختالف يف طبيعة املناخ
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 أسباب اختيار الموضوع:

 أسباب موضوعية متصلة بـ: وضوع إىلملااختيار  أسبابترتكز 

وإذا كان والسياسي يف جماله امليداين.  ،األكادميي يف حقله املعريفاالهتمام بالعالقة بني  -
املمارس السياسي يعمل ضمن نطاق إضفاء احليوية على العالقات الدولية، فإن املنظر 

، حىت جيعل املوضوع املدروس األكادميي ميكن تصنيف مهامه ضمن نطاق جهود الصيانة
 قابال للفهم.

"الدولة العاجزة" و"التدخل العسكري اخلارجي" وطبيعة اإلسهام يف توضيح مفهومي  -
وحركة االستعمار  .، من جهةالعالقة بينهما، من حيث الرتويج لألول وتربير الثاين
 التقليدي املتصلة برسالة التمدين واحلداثة، من جهة ثانية.

والكمية، ويعترب الدراسات اإلمربيقية للقضايا الدولية من زوايا املقاربات الوصفية مواكبة  -
من املواضيع اليت تشغل العقل  حبث "التدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة"
     األكادميي والسياسي من الزاويتني بشكل جدي ودائم. 

 وأسباب أخرى ذاتية متصلة بـ:

جمال تقصي مدى حيادية املادة العلمية املتصلة باملواضيع العملية يف بهتمام الباحث ا -
 االسرتاتيجيات السياسية.

 حماولة تقدمي إضافة يف املوضوع للمكتبة العربية، وإثراء الدراسات األكادميية يف هذا اجملال. -

بواقع الدول اليت تعاين األوضاع احلرجة وسبل جتاوزها بتجنب االنشغال باملواضيع املرتبطة   -
قدمي يف أشكال ومربرات األطراف اخلارجية، باعتبارها إعادة إنتاج لالستعمار التدخل 

 جديدة  
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 البحث: إشكالية

تنطوي الدراسة على تقصي مسار حركة التدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة من 
ما املتمثل فيخالل تثبيت أداة حركة التدخل؛ وهي األداة العسكرية، إىل جانب البعد الزمين للدراسة، 

الرتكيز على البحث و ، ، حسب العنوانمصطلح الدولة العاجزةبعد احلرب الباردة من خالل سياق ظهور 
 يف دور هذا التدخل من خالل احليل طبيعة العالقة بني الدوافع والنتائج. 

ومنيز بني دوافع ثالث؛ اإلنسانية واألمنية واجليوسرتاتيجية. لنفحص الوزن النسيب هلذه الدوافع 
العملية، سواء تعلق األمر بالدول الناحية ئج املتوخاة من من الناحية االمربيقية، وتداعياهتا على النتا

 بالنسبة للدول املتصدرة لعملية التدخل.  والعاجزة املستهدفة بالتدخل، أ

 التالية: اإلشكاليةومن هذا املنطلق فإن البحث يعاجل 

يما في ، والسكيف يمكن قياس أداء التدخالت العسكرية في الدول العاجزة
 التي ترتكزالمسوغات الجدلية بين استنادا إلى مسعاها لبناء الدولة في أفغانستان والصومال 

 ؟المصالح تلك التي تؤكد على تحقيقتعزيز القيم و على 

ذات  جموعة من التسالالت الفرعيةمب باالستعانةتعتمد اإلجابة عن هذه اإلشكالية على احليل املوضوع 
   :أمهها الصلة

مدى انسجام املهام العملياتية للتدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة مع املسوغات ما  •
  اإلنسانية واألمنية املساقة نظريا، كدوافع لشرعنة العملية؟

هل أن التدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة ميثل املالذ األخري ملعاجلة حالة العجز  •
  بنية النظام الدويل الواستفايل؟الدوليت باعتباره حالة مرضية هتدد 

أٌي من الدوافع احملركة لعملية التدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة أكثر حضورا؛  •
 اإلنسانية أم األمنية أم اجليوسرتاتيجية؟ 

ما هي اآلثار املرتتبة عن التدخل العسكري اخلارجي، بالنظر إىل الدوافع الثالثة، على كل من  •
  ومال من منظور مقارن؟أفغانستان والص
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: أن التدخالت املطروحة والتسالالت الفرعية، فإننا نفرتض اإلشكالية نويف سعينا لإلجابة ع
حقق كلما كانت األوضاع الداخلية لهذه الدول العسكرية الخارجية في الدول العاجزة تت

 وكلما استدعت مصالح الدول المتدِخلة ذلك. ،جاذبة لهذه التدخالت

الفرعية الموجهة للتدرج في التحليل والدراسة بعض الفرضيات  إلىتفكيك هذه الفرضية يمكن و 
  التالي: وعلى النح

  حركية توسيع مناطق النفوذ، قصد تعزيز القيم وتوزيع  اخلارجي ضمنيندرج التدخل العسكري
اش والتمدد على مستوى نطاق القدرات، كإحدى ماملصاحل، يف إطار واقع يتسم باالنك

 العمليات الرامية إىل احقيق التكيف مع معطى هناية احلرب الباردة. 
 دوافع عملية التدخل ل األسبقية بالنسبةاألمين، جمتمعني، و املتغريان اجليوسرتاتيجي  حيتل

تغري دخيل لشرعنة كم  اإلنساينالذي يدرج فيه الدافع العسكري يف الدول العاجزة، يف الوقت 
 .العملية

  على حساب الصومال الفارق املفسر ملبدأ  فغانستانيشكل التفاوت النسيب اجليوسرتاتيجي أل
 .تركيز القوة الدولية يف أفغانستان والتعاطي اإلقليمي الثانوي مع األزمة الصومالية

 منهجية البحث:

 بقدر ما تتطلبتفرض االلتزام املنهجي الصارم مبقاربات حمددة، ال ال شك أن طبيعة املوضوع 
 متليها مقتضيات اإلحاطة مبختلف جوانب موضوع الدراسة. متعددة االستعانة مبقاربات 

دد البنية السياسية من خالل الوظائف اليت حيالوظيفي الذي  مت اعتماد املنهج ،فمن هذا املنطلق
مبجموعتني مها: اجملموعة اليت تؤسس االنتظام االجتماعي واحافظ عليه تؤديها الدولة واليت تتميز 

يفرتض أن  وبإعدادها التعاون الداخلي، وتلك اليت تضمن األمن بتأمني الدفاع عن الوحدة السياسية. فه
الشرعية تستمد من الوظيفة اليت تؤديها الدولة وليس من الطريقة اليت مت من خالهلا تويل تلك الوظيفة. 

احلكم على دولة ما بالنظر يف مدى تلبيتها ملتطلبات الوظائف اليت تقع  وبالتايل، فإنه ميكن حماكمة و/أو 
 ضمن نطاق اختصاصاهتا داخليا وخارجيا.
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البنيوي يف دراسة البىن السياسية من مرحلتني: اآلوىل؛ كشف العالقات املنهج  باإلضافة إىل
يم. الثانية؛ وهي تأويل جمموعة التنظيمات املدروسة كأهنا نتاج البنيوية الداخلية لكل تنظيم معترب كتنظ

توافق. فطبيعة العالقات بني املكونات الفرعية للبنية السياسية لدى الدولة هي من حيدد مستوى 
التماسك والتوازن الثابت للبنية الوطنية، ومدى التناقضات والتحوالت اليت ميكن أن تطرأ على البنية. 

 من خالل فحص مستويات  التماسك -كأحد عناصر القدرات  -ن اختبار البعد العالئقيوبالتايل، ميك
 .من جهة ثانية بني املكونات األساسية لبنية الدولة ةتشظياملواجلوانب   من جهة، 

وقد مت توظيف املقاربة البنائية لدراسة دور األفكار واخلطاب يف احديد هوية الدول من حيث 
االجتاه العقالين الذي ينطلق  إىل باإلضافةهدافها بالتدخل العسكري اخلارجي. تسويغ استو هي عاجزة، 

العسكري اخلارجي يف سياق دينامية التفاعالت الدولية عقب هناية  تفسري حركة التدخلمن املصلحة يف 
  احلرب الباردة. 

يف حماولة فهم االستعانة باملقاربات عرب التخصصية كاالقتصاد السياسي واجليوبوليتيك  كما مت
دويل املتسم بالتحول التفاعالت املصاحبة لعملية التدخل العسكري اخلارجي ضمن السياق ال

املتصلة املقاربات كذلك و . االستقرار املهيمن ،العامل-النظام مقارباتاالسرتاتيجي، وذلك باستدعاء 
 .، مثل املدرسة االجنليزيةسكرياإلنسانية لعملية التدخل الع األبعاداملعيارية اليت تبحث يف باجلوانب 

إىل جانب املنهج املقارن ودراسة احلالة، يف معرض دراسة حاليت أفغانستان والصومال. لتقفي 
أثر حركة التدخل العسكري الختبار مدى صالبة التحليل القائم على دراسة الدوافع من التدخل 

   خبصوص هذا املوضوع. اإليهوالنتائج املتوصل  ضورها يف العمليةوالرتجيح النسيب حل

 

 مراجعة األدبيات:

ضمن الشبكة املروجة للمفهوم من خالل فاعلني على  تأيت مسألة اإلدراج ملصطلح "الدولة العاجزة"
يعترب و مراكز البحوث. و املنظمات الدولية و صّناع السياسة اخلارجية و مستويات أمهها: امليادين األكادميية 

 ساهم يف بنائها.و الباحثون يف العالقات الدولية الفريق الفاعل الثاين الذي دخل ضمن هذه الشبكة 
اتسعت رقعة رواج مفهوم الدول العاجزة بشكل ملفت عقب هناية احلرب الباردة، فلقد كانت و 



 والصومال"دراسة مقارنة لحالتي أفغانستان : "أثر التدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزةمقدمة                                            

 

 

8 
 

كذا باقرتاح معايري احصر القضايا املتعلقة و تعريفها، و االستجابة األكادميية بالعمل على التنظري للظاهرة 
 تُبينه اإلحصاءات الواردة، يف  هو مامستويات عجز الدولة،  و و تطور تصنيفات و هبا 

، على ع الدولة العاجزةو الشكل التايل، خبصوص نسبة اإلحاالت للبحوث املتصدية ملوض
 .   حدة األمريكيةمستوى الدراسات األكادميية األكثر نشرا على مستوى الواليات املت

 
 ةاألكادميياملؤلفات "روبرت روتربغ" من ضمن أكثر و"وليام زارمتان"  كتايب  وإذ يصنف كال من

 :نيالتالي نيباوضوع الدول العاجزة، من خالل الكتمل بالنسبة إحالة

William Zartman, “Collapsed States”, USA: Lynne Publishers.1995. 

Robet I. Rotberg, “When States Fail: causes and consequence”, 

Princeton University Press; Copyright 2004.   

صفحة تناول من خالهلا الباحث إشكالية مفهوم الدولة املنهارة  322يقع كتاب "زارمتان" يف 
احلاالت املرتبطة إسقاطها على و ، املؤشرات الدالة على العجز، مركزا على الوظائف الداخلية للدولةو 

  .الصومال وليبرييا(، وسبل إعادة بنائها )تشاد، أوغندا، غانا، بالدولة يف إفريقيا
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وتداعيات عجز الدولة، وقد جاء  أسبابمؤلف مجاعي تناول  وفه "3002 مؤلف "روتربغ أما
 البعد املفاهيمي، على األسباب ركز فيه إىل جانب، مبحثا. 42صفحة تضمن  223الكتاب يف 

املفضية إىل العجز الدوليت وسبل معاجلتها، من خالل الرتكيز على كيفية ختطي عقبة املعضلة األمنية 
سياسة العاملية والعامل الداخلية وتفعيل مستوى األداء الوظيفي ملؤسسات الدولة، إىل جانب أثر ال

 االقتصادي، يف ظل السياق الدويل املعومل.

ترب أكثر إحاطة موضوع الدولة العاجزة مقارنة مبؤلف " يعوبالرغم من أن مؤلف "روتربغ" 
مل يثريا فكرة التدخل العسكري كآلية للتعاطي مع  أهنمازارمتان" نظرا للفارق الزمين بني املؤلفني. إال 

إىل توجيه االهتمام إىل تغليب األبعاد الداخلية على املتغريات اخلارجية  باإلضافةظاهرة العجز الدوليت، 
 بالنسبة ألسباب العجز.

األكادميي  اإلنتاجوبالنظر إىل أمهية املوضوع فإن الدراسات املتصدية للبحث فيه مل تقتصر على 
الدراسات و  اإلنسانمية وحقوق نبل جتاوزه إىل املؤسسات واملنظمات املهتمة بالقضايا ذات الصلة بالت

يف حدود سنة " نقل" املصطلح  إىل شبكة انضمحيث البنك الدويل . ومن أهم املؤسسات جند األمنية
' البلدان منخفضة الدخل اليت تعاين من ضغوطأطلق البنك الدويل برناجمه املسمى ' حيث. 3003

(LICUS 3003( لغرض معاجلة هذه اإلشكالية )البنك الدويل). 

على  Foreign Policyوجملة  Fund for Peaceكما دأب كل من صندوق دعم السالم 
حول الدول العاجزة، وتعمد هذه التقرير على نظام جلمع املعلومات  3002نشر تقارير سنوية منذ عام 

Thomson Dialog يضم مصادر مفتوحة من أخبار ومقاالت وتقارير إعالمية دولية وحملية ووثائق ،
 Conflict Assessment System Toolsكما يستعمل الصندوق كأداة للتحليل برنامج   عمومية. 

 .Software Indexes وهي أداة لتقييم الصراعات CASTاليت تعرف اختصارا بـ 

أما بالنسبة للتدخل العسكري، فإن أغلب الدراسات اليت تناولت املوضوع، تباينت بني 
وتلك اليت ركزت على "التدخل  املاضي،الدراسات املهتمة بـ"التدخل اإلنساين" يف تسعينيات القرن 

 العسكري اإلنساين" بعد األلفية الثانية، مسايرة بذلك التحول يف األحداث الدولية.
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 لدراسات اليت تناولت املوضوع جند:ومن أبرز ا

Taylor B. Seybolt, Humanitarian military intervention: causes of success 

and failure, oxford univ press, 2007. 

النجاح والفشل" على  أسباب: اإلنساينوقد ركز الباحث يف دراسته "التدخل العسكري 
اجلوانب املرتبطة بتوقيت  ، من خالل البحث يفإنسانيةجناح العمل العسكري يف احقيق نتائج  إمكانات
التسالل احملوري بالنسبة لدراسته" كيف ميكن للتدخل العسكري أن حيقق فوائد ، واختبار التدخل

ية. وبالرغم متباينة من الناحية اإلنسانلإلنسانية؟" وقد خلص بعد متحيص مجلة من احلاالت إىل نتائج 
دور التدخل بشكل عام دون إفراد دراسة  أهنا تقتصر على البعد اإلنساين هذه الدراسة، غريمن أمهية 

 العسكري يف الدول العاجزة.

" ضمن األدبيات األكادميية األكثر إثارة ملوضوع التدخل تشومسكي نعوموتأيت دراسات "
 فاشلة"، غري أن جل مؤلفاته تنطلق من والئه األكادمييالعسكري، اىل جانب إثارته ملوضوع " الدولة ال

رحيا على كتاباته النقدية للسلوك األمريكي النازع إىل اهليمنة صمما أضفى توجها  ماركسي" -"النيو
 السيطرة على العامل. ومن مؤلفاته اليت تناولت املوضوع جند:و 

 ".السعي األمريكي إلى السيطرة على العالمالهيمنة أم البقاء: ، ترمجة: سامي الكعكي. "نعوم تشومسكي

   "قراصنة وأباطرة: اإلرهاب الدولي في العالم الحقيقي"ترمجة: قسم الرتمجة يف دار حوران.  ،نعوم تشومسكي

أما فيما خيص نقل املفهوم من قبل صّناع السياسية اخلارجية فإّن النقطة األهم تتمّثل يف عملية 'أمننة'     
السياسي. صّناع السياسية اخلارجية كانت شبكة الدول العاجزة تستحق البناء، ألّن احلرب على اخلطاب 

ربطها و "العاجزة" لذلك فإّن تسمية هذه الدول و  ،اإلرهاب كان ال بد أن ُتشّن على بعض الدول
أكثر  العسكريةلتدخالت ل اتربير  منها جيعلشانه أن  من ،هتريب املخدراتو باإلرهاب، اجلرمية املنّظمة 

الداخلي للدول املتدخلة أكثر منه لدى الرأي العام الداخلي للدول املستهدفة  لرأي العاما تقبال لدى
  .بالتدخل

تأيت أغلب هذه األدبيات يف سياق توظيفها يف جماالت الربامج التنموية تارة، والدراسات 
بشكل صريح يف احديد دور العامل العسكري اخلارجي  إدراجها. ولكنها مل يتم األمنية تارة أخرى
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حدود النتائج امليدانية املتصلة بالعمليات العسكرية املتنامية و النشط يف التصدي لظاهرة العجز الدويل، 
  يف فرتة القرن الواحد والعشرين. وهي إحدى املسوغات الرامية إىل مسعى تقدمي إضافة للموضوع.

 حث:الصعوبات التي واجهت الب

مل تعد ندرة املراجع أحد الصعوبات اليت تواجه البحث العلمي، بقدر ما متثله الوفرة والرتاكم يف 
 وأكادميي علمي، وما ه وصعوبة الفرز بني ما ه تثرياملراجع. هذا الزخم من الكتابات يف املوضوع 

ري أهنا تطرح إشكالية إخباري يف صورة تقارير تتضمن معلومات قد ال يستغىن عنها بالنسبة للباحث، غ
 التحكم يف املعطيات بشكل يصعب عملية تنقيحها.و التحيز 

باإلضافة إىل صعوبة تبيئة املصطلحات خارج سياقها السوسيولوجي والثقايف؛ خاصة حينما 
ساكسون إىل األدبيات العربية، يف ظل الفجوة الكبرية بني -يرتبط املوضوع بالرتمجة من األدبيات األجنلو

 ني من حيث احملتوى والتقدم، وفق منطق الغالب واملغلوب.السياق

متيز املوضوع بالديناميكية كحركة، هلا مسار، متعددة املتغريات واملستويات، ميثل إحدى أهم 
الصعوبات اليت واجهت الباحث، خاصة وان املرحلة املختارة للدراسة تتميز بتسارع األحداث وتعقيدها 

 سياسي عملي.  ولمي أكادميي وما هع ومن حيث التداخل بني ما ه

 :تبرير خطة البحث

، فقد مت تقسيم الدراسة إىل املتبناةلإلجابة على اإلشكالية املطروحة واختبار صدقية الفرضيات 
      أربعة فصول. حيث ركز الفصل األول على اجلانب املفاهيمي للمصطلحني األساسيني يف الدراسة 

"الدولة العاجزة" نظرا للجدل العلمي والسياسي القائم حوهلما من حيث ولتدخل العسكري اخلارجي" "ا
التحوالت املتصلة  األولاملبحث  التطبيقات املرتبطة هبما، وذلك من خالل مبحثني، تناولو املضمون 

إشكالية التوفيق بني القيود القانونية والتحديات اإلنسانية، إىل جانب و مبفهوم "التدخل العسكري" 
يف حني مت التطرق يف  أشكال التدخل. واط التدخل سواء من حيث األطراف املتدخلة أدراسة أمن
، من الناحية مستوى قياس األداء الوظيفي للدولةو مفهوم الدولة العاجزة إشكالية إىل  الثايناملبحث 

 الوصفية والكمية، إىل جانب املراحل احملددة ملسار العجز الدوليت. 
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مت ختصيصه لدراسة الدوافع احملركة لعملية التدخل العسكري يف الدول أما الفصل الثاين فقد 
 اتعلى الدوافع اإلنسانية والتناقض ،؛ حيث مت الرتكيز يف املبحث األولالعاجزة، من خالل مبحثني

انعكاسات العمل العسكري القتايل على و . بالبعد اإلنساينوعالقتها حول شرعية األعمال القتالية  ةاملثار 
اإلنسان يف الدول املستهدفة بالتدخل، واختبار مدى تناسب عملية التدخل بالنتائج امليدانية من  حقوق

الناحية اإلنسانية. كما مت مناقشة املسوغات األمنية للتدخل العسكري وعالقة الدول العاجزة بالتهديد 
هلذين الدافعني من  النسيب لألمن والسلم الدوليني. ومدى ارتباط ظاهرة اإلرهاب بالدول العاجزة، والوزن

 الناحية االمربيقية على مستوى السياسة الدولية.

هذا يف حني، مت ختصيص الفصل الثالث من الدراسة لبحث الدافع اجليوسرتاتيجي؛ نظرا ألمهية 
 البعد يف التأثري والتوجيه للقرار السياسي حينما يتعلق األمر باألعمال العسكرية اخلارجية واليت غالبا ما

مرتبطة بالتحوالت العميقة يف بنية النظام الدويل ببعد سقوط حائط برلني ذات صبغة توسعية، تكون 
وقد متت دراسة ذلك من خالل مبحثني. تناول املبحث األول اجلوانب املتصلة  .األملانيتنيوتوحيد 

اليت هلا عالقة بالدراسات املستجدة يف اجلانب املرتبط  املتغرياتبالعوامل اجليوسرتاتيجية، من ناحية 
لفرض اهليمنة بالنسبة  مسعى التدخل العسكريوتوزيع املصاحل يف إطار  القوةباجليوبوليتيك ومبدأ تعزيز 

يف حني تناول املبحث الثاين، االسرتاتيجيات  .للقوى الكربى الداعمة لعملية التدخل العسكري اخلارجي
ندة لألطراف املتدخلة، وحدود احقيق األهداف املرجوة من العملية يف جتاوز نفيذ املهام املساملعتمد يف ت

 إعادة بناء الدول املنهكة جراء النزاعات الداخلية العنيفة.و معضلة العجز الدوليت 

االنتقال من  من الناحية اإلمربيقية، عرب ا سبقملأما الفصل الرابع، فكان عبارة عن فحص 
وفق مقاربة "امليكرو" لرصد أي  اعتماد مقاربة "املاكرو" إىل احليل حاليت أفغانستان والصومالالتحليل ب

النتائج احملققة قياسا و  ،من الدوافع الثالث كان األكثر حضورا يف دفع حركية التدخل العسكري اخلارجي
         بالعامل الزمين. 

صدقية الفرضية املتبناة كإجابة عن  وانتهى البحث خبامتة تضمنت جمموعة من النتائج تؤكد
 .اإلشكالية املطروحة



 

 

 

 

 

 الفصل األول
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بات التدخل العسكري اخلارجي من أبرز القضايا إثارة للنقاش القانوين والسياسي عقب هناية 
احلرب الباردة، بل لقد أصبحت النزعة اإلنسانية املسلحة من صميم األجندة اجلديدة ضمن قضايا 

إىل الغوص يف القبول من الناحية املبدئية،  واجملتمع الدويل. وقد جتاوز نقاش املوضوع نطاق الرفض أ
من خالل مناقشة حترير املصطلح  يربر. األمر الذي التفاصيل اليت تبحث يف اجلوانب اإلجرائية للتدخل

الضوابط مقتضيات التحوالت يف النسق الدويل وتداعياته على  و اجلوانب املتصلة مبضامني املفهوم
و األمنية اليت تفرزها الوقائع تحديات اإلنسانية ضمن سياق ال ،الضابطة لعملية التدخل القانونية
 .امليدانية

يف ظل التباين املسجل يف وغالبا ما يتم اقرتان الدولة العاجزة بالتدخل العسكري اخلارجي، 
، وما يرتتب عنه من اختالف حول التصنيف حول مفهوم مصطلح الدولة العاجزة الوسط األكادميي

الداخلية واخلارجية اليت حتد من القوامة  املؤشراتوقياس مستوى العجز، إىل جانب موضوعية رصد أهم 
ذات الصلة  املفاهيماملؤسساتية واألهلية الوظيفية للدولة، كل ذلك من شأنه أن يفرض مناقشة أهم 

املؤشرات اليت حتاول قياس مستوى العجز، باإلضافة إىل العالقة بني املستويني الداخلي و باملصطلح، 
 اجلانب اهليكلي واألداء الوظيفي للدولة حمليا ودوليا.  واخلارجي من حيث التأثري يف
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 . في الدول العاحزة الخارجي العسكري التدخل مضامين: األوللمبحث ا

اقتصاديا( من خالل تقدمي وصفات لقد مت التدخل يف العديد من الدول املوصوفة باإلفالس )
غري أن ذلك مل يصنف  ،ز العجز من قبل مؤسسات دولية )صندوق النقد الدويل والبنك الدويل(و التج

مت يف أغلب احلاالت باالستدعاء الداخلي باعتباره قد الدويل الذي خيرق السيادة، حتت مفهوم التدخل 
املبين على املكاسب املتبادلة بني النخب احلاكمة يف الدول  املاديوالقبول اخلارجي يف إطار املنظور 

  .  اليت وافقت على اإلقراض املشروطة ياملضيفة واملؤسسات املال

 ،اخلارجيلتدخل ا ملوضوع اليت تطرقت اشات األكادميية والسياسيةالنقوبالتايل، فإن معظم  
أشكال كثرية  زو اجتمما يوحي  ؛" للتدخلعسكريعلى الشكل "العادة ما تركز  ،العاجزة داخل الدول

قواعد  تعارضها مع قتصادي واليت تفسر بعدماالقضايا ترتبط باجلانب االجتماعي/للتدخل باعتبارها 
لعدم تصنيفها ضمن مفهوم "خرق  حمل قبول لدى الفواعل املستهدفة بالتدخل أهنا أو، القانون الدويل

ة ذاتيا على املستوى االجتماعي مستقل القلة القليلة من الدول تصنف بأهناذلك أن  .السيادة الوطنية"
ل إىل التشابك املعقد الرتكيب يف عمليات االتصا الذي أدىاالقتصادي، يف ظل التقدم التكنولوجي و 

 والتواصل.

يركز على تساؤالت من قبيل: هل يتعني على اجملتمع الدويل أن يتدخل  إذنالنقاش لقد أضحى 
متثل مصدر هتديد  أو بالقوة املسلحة يف شؤون دولة مستقلة تشهد انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان، 
وهل يكون مجاعيا أم للسلم واألمن الدوليني؟ وما هي اجلهات اليت متلك أحقية )مشروعية( التدخل، 

املدى الزمين املقيد للعملية حىت منيز به بني  وفرديا؟ وملاذا يتم التدخل يف منطقة دون أخرى؟ وما ه
 واالحتالل؟  بصفته املؤقتة التدخل
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 الخارجي العسكري التدخل مفهوم: األولالمطلب 

القانونية والسياسية  أثار مفهوم التدخل تباينات عديدة تتعلق مبدلول املصطلح من الناحية
يعين "القيام بأعمال تؤثر يف  "حممد عبد الوهاب الساكت"وكيفية حتديده. فالتدخل بالنسبة لألستاذ 

سيادة الدول األخرى، وحقها يف التصرف عن طريق التهديد بإحداث أضرار جسيمة يف مصاحلها 
ن االختصاص الداخلي للدول غري مباشرة تدخل ضمأو التورط يف أعمال بصورة مباشرة أو احليوية 

بغري حق يف أو إقحام دولة لنفسها إقحاما استبداديا حبق  و"التدخل ه :فرادى" كما يضيف أيضا أن
إرغامها  ،احملافظة عليها ،ضاع القائمة فيهاو تغيري األ دفأو الداخلية لدولة أخرى هبالشؤون اخلارجية 

سلطتها وما لديها من وسائل أو  ذلك نفوذها االمتناع عنه مستعملة يفأو على القيام بعمل معني 
 .1السيادة اإلقليمية والشخصية للدولة املعنية"أو هبذا ميس االستقالل اخلارجي  والضغط، وه

وهذا التعريف يركز على اجلانب الشكلي للتدخل واملتمثل يف اإلكراه واستعمال القوة من قبل 
تدخل، متجاهال بذلك عديد األشكال اليت تعد طرف خارجي منتهكا سيادة الدولة املستهدفة بال

   القوة.  أو تدخال وال تستند إىل أسلوب اإلكراه 

ما و تظهر يف إطالق املفهوم وعدم تقييده يف أشكال حمددة، وهفاجلوانب األخرى للتدخل أما 
إذ يرى أن سلوك التدخل "قد يأخذ أي شكل من األشكال،  Goodrich"قودريش"  ذهب اليه

أو موضوعي، أو اختاذ قرارات ذات طابع إجرائي أو إنشاء جلنة حتقيق من جانب منظمة دولية فبمجرد 
 .  2إصدار أي قرار من القرارات امللزمة يعد من قبيل التدخل يف شؤون الدول"

 ،"مارتن غريفيتش"، مثل األدبيات املهتمة بالعالقات الدولية بعض يفيف حني جند أن التدخل 
"ممارسة سلطة عامة من جانب دولة على أراضي دولة أخرى من دون موافقة هذه  :إليه بأنه تشري

تعريف يدفع إىل تبين  ويثري إشكالية جتزئة السيادة بفعل التدخل، وبالتايل فه تعريف و، وه3األخرية"
، من ميثاق األمم املتحدة 2/4بالنسبة للمتمسكني بظاهر النص القانوين للمادة  مبدأ الرفض للتدخل

                                                           
،)اإلسكندرية:دار اجلامعة انعكاساته على الساحة الدوليةالتدخل الدولي، بين المشروعية وعدم المشروعية و سامح عبد القوي السيد، 1 

 .21(،ص،2102اجلديدة،
 .22املرجع نفسه، ص، 2 

،)اإلمارات العربية املتحدة: مركز اخلليج المفاهيم األساسية في العالقات الدوليةكاالفان، ترمجة: مركز اخلليج لألحباث أو مارتن غرفيتس، تريي  3 
 .022(،ص،2112للدراسات،
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املنقوصة السيادة أو الدول الفاقدة  ب ةتعلقاملاالت تلك احل االستثناءات احملتملة، مثل إىليشر نه مل لك
 عاجزة.أو منهارة  باعتبارها

وإذا كانت األدبيات السائدة يف حقل العالقات الدولية مل جتمع على مفهوم حمدد للتدخل؛ 
ل املقاربة للتدخل من خالل و افهوم، بني من حية الرؤية للباحث جتاه املو اذلك إىل ز  وفإن البعض يعز 

باتريك األطراف اليت تتحرك لتنفيذ املهمة، وبني الوظيفة املنوطة هلذه األطراف. ويف هذا الصدد قدم "
ل أن يربط فيه بني حتركات اجملتمع الدويل و اتعريفا لـ "التدخل الدويل" ح Patrick Reagan ريغان"

النشاطات  ويعترب أن "التدخل الدويل يف النزاعات الداخلية للدول هواملسعى املقصود منه، حيث 
العسكرية واالقتصادية والدبلوماسية اليت خترق القواعد االتفاقية القاضية بعدم جواز القيام بأعمال تشكل 
مساسا لسيادة الدول وتدخال يف قضايا تعد من صميم شؤوهنا الداخلية، حبيث يتم استهداف البىن 

 .1ة ألطراف النزاع هبدف التأثري يف موازين القوى"السلطوي

العمل أو "السلوك  باعتبارهالتدخل قارب موضوع قد طار القانون الدويل العام اإل كما أن
الصادر عن دولة تبحث عن تسلل داخل النطاق املقصور على دولة أخرى هبدف مساعدهتا على تنظيم 

تنظيمها بشكل معني حسب هوى ورغبة أو مها بدال منها، احللول حملها وتنظيأو  ،شؤوهنا اخلاصة هبا
السلوك اخلارجي الذي و يبحث يف الفصل بني التخصص الوظيفي للدولة و وبالتايل فه .2"األوىلالدولة 

 يستهدف هذا التخصص.

 :3شرطني لتصميم تعريف إجرائي ملفهوم التدخل( J.N.Rosenau) ووقد وضع جيمس روزن

 ؛ية اليت متنع التدخلاالتفاقالقواعد اخرتاق  .0
 التأثري يف تركيبة السلطة. .2

أن كل سلوك خارجي لدولة معينة ميكن أن يعترب تدخال يف شؤون دولة أخرى كلما  مبعىن؛
التغيري يف الرتكيبة السياسية أو رقا للطبيعة العادية للعالقات الدولية، وكلما كان موجها للحفاظ خشكل 

                                                           
1 Patrick M. Regane, Data on Third Party intervention in Intrastate Conflicts ; Workshop on 
Economics of Political Violence, University of california, 2001,p3. 

واإلقليمية والوكاالت المتخصصة المعنية  آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان: دراسة نظرية وتطبيقية على ضوء المعاهدات الدوليةمصطفى، نبيل، 2 
 .205(، ص، 2112، )القاهرة: دار النهضة العربية،بحقوق اإلنسان

أطروحة دكتوراه العلوم يف العلوم السياسية )غري منشورة(، جامعة  -دراسة يف املفهوم والظاهرة –مجال منصر، التدخل العسكري اإلنساين يف ظل األحادية القطبية 3 
 .54، ص، 2101/2100ضر باتنة، احلاج خل
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خمتلف أشكال السلوك  على قفة واحدة دون األخرى أن تلسلطة تلك الدولة. وال ميكن خلاصي
 .1اخلارجي للدولة لتعرفها كتدخل، فالشرطان متكامالن

 ( قد حدد خاصيتني لتعريف التدخل:Howard Riggins) يف حني جند ان وارد ريغنس

السياسة أو إذا كان السلوك اخلارجي للدولة يهدف إىل التصرف يف الشؤون الداخلية  .0
 للدولة املستهدفة.اخلارجية 

إذ يبدأ العمل التدخلي بسلوكات غري عنيفة، والقوة  إذا كانت العملية متبوعة بالتهديد، .2
عندما أو تستعمل فقط عندما تفشل باقي الوسائل غري العنيفة لتحقيق النتائج املرجوة، 

 يكون غريها من الوسائل ذا مردود بطيء ال يتناسب وحجم األهداف املراد حتقيقها من
 .2التدخل

 ميكن تلخيص األبعاد املشكلة ملفهوم التدخل فيما يلي:من خالل ما سبق 

  جهات خارجية يف الشؤون الداخلية لدولة معينة؛أو تدخل دولة 

 التعرض ألمور هي من اختصاص الدولة املستهدفة بالتدخل؛ 

 غياب الرضى والقبول أثناء التدخل؛ 

 .عدم االعتماد على سند قانوين متفق حوله 

التايل: و اخلارجي على النحالعسكري تعتمد التعريف اإلجرائي للتدخل سوف وعليه فإن الدراسة 
أو ممثلة يف الدول  خارجية مد من قبل فواعلتعالسلوك القسري امل ،اخلارجيالعسكري يقصد بالتدخل 

ئف العامة للدولة الوظاأو التأثري على البىن السلطوية  إىلالذي يهدف و  ،فرديةأو جمتمعة  منظمات دولية
ببعديها الداخلي  ة واالقتصادية؛منياأل  ة،نسانيد اإلابعمصلحية منوطة باأل، بدوافع املستهدفة بالتدخل

الداعم الصريح للسند القانوين  وغياب   فة بالتدخلاملستهد   والدويل، يف ظل عدم القبول من قبل الدولة
 هلذا السلوك.

مركزة  ،اخلارجيالعسكري ج العناصر األساسية للتدخل ومن خالل هذا التعريف ميكن أن نستنت
 يف النقاط التالية:

                                                           
 .54، ص، السابقمجال منصر، املرجع 1 
 .52املرجع نفسه، ص،  2 
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املعتمدة من  منها العسكرية، خاصة اإلكراه أدوات املستند إىلالسلوك القسري اإلرادي؛  .0
 قبل الطرف اخلارجي املتدخل؛

؛ واملتمثل يف الدول بصورة مجاعية عرب منظمات دولية كمجلس الطرف اخلارجي املتدخل .2
 ؛بصورة فردية عرب دولة أخرىأو ة، منظمات إقليميأو من األ

بالشكل الذي ينقص  ،يف االختصاص والنطاق الداخليني هلا ،الدولة املستهدفة بالتدخل .2
ومتيزها ككيان يتمتع  ،واالستقالل الذي تتمتع هبا الدولة ، مبعناها التقليدي،من السيادة

 بالشخصية القانونية على املستوى الدويل؛

 .  لية التدخلعد الشرعي لعمالب .4

، فإن خلارجي يف الدول العاجزة املنهكةا العسكري وملا كانت الدراسة مقتصرة على التدخل
إلنفاذ عملية املتصلة بالسيادة مل تعد عائقا قانونيا و االختصاصات الداخلية واخلارجية هلذه الدول 

عدم و  ،إقليمها عربة العاجزة لسلطة اإلكراه اهتزاز نطاق السيادة من حيث فقدان الدول باعتبار؛ التدخل
، مما يفقدها الشرعية الكافية للتمثيل الداخلي والتمتع كلياأو  القدرة على إنفاذ القانون داخليا جزئيا 
 .بالشخصية القانونية على املستوى الدويل

فة يف بيئة العني -بغض النظر عن أسباهبا واألطراف املنخرطة فيها - ويف ظل النزاعات الداخلية
أو ال متلك اإلرادة الكافية للحيلولة دون وقوع جرائم إنسانية، أو فوضوية تكون فيها الدولة عاجزة، 

النقاش القانوين والسياسي سياق فإن  ،انتقال العدوى لتشكل هتديدا أمنيا وإنسانيا على املستوى الدويل
بحث يف اجلانب اإلجرائي من حيث كيفية لري ابدأ "عدم التدخل" وجااللتزام النصي ملفكرة  زو اقد جت
)مبدأ التدخل(   على املستوى العمليايت، ليقرر بذلك عرفا جديدا مبين على تثبيت االستثناء التنفيذ

 .كقاعدة مرجعية يتم ترسيمها عمليا

ب للتقليل و از إشكالية الشرعية، وضمان التجو افكيف مت تربير عملية التدخل اخلارجي لتج 
 شل؟ من خماطر الف
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  التدخل الدولي بين القيود القانونية والتحديات اإلنسانيةالمطلب الثاني: 

ظن الذين وضعوا " ميثاق األمم املتحدة" أن سلم العامل ال ميكن أن يُهدد إال من ِقبل الدول 
اليت ُهزمت يف احلرب. وقد فرضت على هذه الدول شروط للصلح حتررها من أية قوة تستطيع أن هتدد 

التدخل لتعزيز عدم حقبة احلرب الباردة، القائمة على مبدأ  لكن اختفاء 1السالم من جديد. هبا
هتديدات جدية ليست تقليدية فرضت على اجملتمع الدويل عن بروز كشف األهداف اإلسرتاتيجية،  

سانية األهداف اإلنالتفكري يف مدى مواكبة بنود ميثاق األمم املتحدة للتصدي هلا. مما ألزمه بإقحام 
يف جمال العالقات الدولية، وتربيرا  املعياريالبعد  بإدراجضمن أجندة عمليات التدخل اخلارجي، إيذانا 

ملساعي إعادة ترتيب بنية النظام الدويل وفق معطى غياب االستقطاب الثنائي الناظم لربنامج عمل 
  الوحدات الدولية الفاعلة حينها.

يف ظل  مليواختفاء االستقطاب العاماش يف رقعة نفوذه، التفكك السوفييت الذي رافقه انكإن 
أدى إىل رفع الستار عن قضايا تصنف ضمن التهديدات اليت تستوجب التدخل للحد  نائية القطبية،الث

التخفيف من حدهتا. وقد رافق هذا الفراغ، الطفرة يف توسع النفوذ لدى الطرف أو من خماطرها 
صر، بفعل موجة العوملة املستندة إىل تقدم تكنولوجيا االتصال، مما رويب، املصنف كمنتو األمريكي/ األ

  العاملية.القضايا  لوياتأو األمن  ضمن و أدى إىل فرض قضايا؛ مثل حقوق اإلنسان 

؟ وما هي مبفهومها التقليدي ز مبدأ "عدم التدخل" الذي يرتكز على السيادةو ايف مت جتلكن ك
اية" كمبدأ بديل من شأنه إضفاء الشرعية على السلوك اخلارجي احلجة املقدمة لتسويغ "مسؤولية احلم

 اإلنساين؟أو متثل مصدرا لتهديد اجملتمع العاملي يف البعد األمين  ،جتاه دول يتم تصنيفها كدول عاجزة

 بين الصكوك التقليدية والوقائع الميدانية التدخل الخارجي شرعية : األولالفرع 

يف إطار الضوابط االجتماعية  معيارياأمنية مطلوبا أو إنسانية  إذا كان التدخل الدويل ألغراض
فإن التحدي الذي يواجه أنصار هذا التوجه يكمن يف املدى الذي ميكن السكوت عنده على انتهاك 

ربرا. ويف هذه احلالة يكون العسكري مالتهديدات األمنية قبل أن يكون التدخل أو حقوق اإلنسان 
خل أمرا ملحا؛ وبالتايل فإن نقاش الشرعية الدولية يقتضي االستناد إىل مصدر الرتكيز على شرعية التد

 متفق عليه داخل اجملتمع الدويل ليكون قادرا على وضع معايري للتدخل الشرعي.

                                                           
 . 472. ص، 0524. 2". بريوت: دار العلم للماليني.ط"تكوين الدولةروبرت م. ماكيفر. ترمجة: حسن صعب. 1 
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نطلق فكرة شرعية "عدم التدخل" من السند القانوين الوارد يف املادة الثانية من ميثاق األمم ت
" ميتنع أعضاء اهليئة مجيعا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد أننها واليت تقضي بـاملتحدة الفقرة الرابعة م

على أي وجه أو االستقالل السياسي ألية دولة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو باستعمال القوة 
  .1آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة"

اليت تشدد على  ية والعسكرية وغريهايشمل عددا كبريا من احملظورات السياسية واالقتصاد ووه
 0520/ ديسمرب األولكانون   5اجلمعية العامة بتاريخ  إعالنمبدأ عدم التدخل خاصة ما جاء يف 

يرتب حقا من فهذا املبدأ  2واحملدد للواجبات املفروضة على الدول جتاه بعضها خبصوص عدم التدخل
أهم واجب يف باعتباره ن خالل مبدأ عدم التدخل حق محاية االستقالل مو احلقوق األساسية للدولة؛ وه

 القانون الدويل. 

من  تؤكد على أن اليت  من امليثاقاألوىلاملادة ، هذا املبدأ ال يصمد أمام ما ورد يف لكن 
" خاصة إذا علمنا أن أغلب عمليات التدخل يتم تسويقها "حفظ السلم واألمن الدويل مقاصد املنظمة

األمنية؛ بل مت التقنني لعملية التدخل كوسيلة لتحقيق غاية االستقرار من خالل  أوبالدوافع اإلنسانية 
تفوض جملس األمن ليقرر و لتدابري املشرتكة الفعالة ملنع األسباب اليت هتدد السلم وإلزالتها" اختاذ اهليئة "ل

، وذلك هديداتوالطرق املناسبة للتعاطي مع تلك الت إخالل بهأو فيما إذا كان قد وقع هتديد للسلم 
  .الذايت اإللزام مواد الفصل السابعحسب 

بطرس غايل وثيقة بعنوان "خطة السالم" يف يناير  لقد أصدر األمني العام األسبق لألمم املتحدة
 لغويةو إثنية واىل أقليات دينية أو يف سياق إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية  0552

الدولة، وجب أن يظل كذلك. فاحرتام صميم سيادة و ية يف هذا العمل هو احيث جاء فيها: إن حجر الز 
أمر حاسم لتحقيق أي تقدم دويل مشرتك. بيد أن زمن السيادة املطلقة اخلالصة قد  والدولة وسالمتها ه

مضى، فالنظرية هنا مل تنطبق على الواقع، ومهمة قادة الدول اليوم هي تفهم هذا األمر وإجاد توازن بني 
حتياجات احلكم الداخلي اجليد ومتطلبات عامل يزداد ترابطا يوما بعد يوم، فالتجارة واالتصاالت ا

شؤون  يلو تبواألمور البيئية تتعدى احلدود اإلدارية بينما يبقى األفراد، داخل تلك احلدود، يقومون 

                                                           
  :ميكن االطالع على نص ميثاق األمم املتحدة من خالل الرابط التايلrg/ar/documents/charter><www.un.o 
بعنوان: إعالن بشأن عدم جواز التدخل جبميع أنواعه يف الشؤون الداخلية   A/RES/36/103ميكن االطالع  بالتفصيل عن واجبات عدم التدخل يف القرار رقم2 

 (. من خالل:0520/ ديسمرب األولكانون   15للدول)
  /resins.htm >http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida< 
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إذا ما طالبت كل  باهبا ولكن قفاألمم املتحدة مل تغل ،حياهتم االقتصادية والسياسية واالجتماعية
لغوية بدولتها اخلاصة، فلن يكون للتجزئة حدود وسيصبح السلم واألمن أو دينية أو جمموعة عرقية 

    1.والرفاهية االقتصادية أبعد مناال مبراحل

للمسامهة يف االستقرار  مبدأ وقائي يستند إليه اجملتمع الدويل التعددي وه عدم التدخل إذن،
 اجد جدال قانونيا وسياسيأو ز بنية النظام الدويل عقب تفكك القطب الشيوعي غري أن اهتزا، الدويل

حول مدى قدرة القواعد املنظمة للعالقات والتفاعالت الدولية على التكيف والتصدي للقضايا العاملية 
 ،من جهة ،دولة مستقلة من قبيل التهديدات العابرة حلدود؛ األوىلاملطروحة كتحديات أخالقية بالدرجة 

 من جهة أخرى. ،تلك الدولةداخل احلدود  اإلنسانيةزات و اوالتج

فإن أفضل اخليارات املسئولة يف حالة دراسة التدخل اخلارجي يف القضايا الداخلية  ،بالتايلو  
اعتماد التحليل  و، هحسب روبرت جاكسون لدولة مستقلة ذات سيادة حتت ذريعة الدافع األخالقي

وبذلك جند أن إرادة التدخل هي الغالبة عقب  2.ضوع يف إطاره التارخييالتجرييب من خالل وضع املو 
بالنظر إىل املؤشرات الدالة على هذا التوجه من خالل؛ تدويل قضية حقوق اإلنسان  هناية احلرب الباردة،

منح الفرد مركزا قانونيا دوليا، سواء بصفته مستفيدا خالل من ؛ وإدراجها ضمن االسرتاتيجيات الدولية
العمل على وضع آليات رصد ومتابعة دولية حلقوق  إىلمتابعا قضائيا يف اجلانيات الدولية، ما أدى و أ

إىل البحث عن احلجج الداعمة لشرعية مسعى هذه ، كل ذلك من شأنه أن يدفع 3اإلنسان ومحايتها
 وما يرتتب عنه من مسؤوليات. اإلرادة من خالل إعادة النظر يف "مبدأ السيادة"

القوة القادرة على حتقيق الوحدة السياسية للدولة ال  باعتبارها " كامتياز،  املطلقة دةالسياو 
يقابلها إال اخلضوع والطاعة من جانب األفراد، مث هي السلطة الدائمة غري املؤقتة اليت ال تقبل التجزئة، 

الدول  اهب تمتتعو  امنه استفادتقد  .4وال التفويض، واليت ال جمال للمسؤولية عنها أمام سلطة أخرى
اجملتمع ذلك أن يف سياق االستقطاب الثنائي أثناء فرتة احلرب الباردة؛  هليةدون شروط األ املستقلة
يف قبول عضوية الدول املستقلة يف منظمة األمم املتحدة، واالعرتاف بسيادهتا  حينها  يرتددملالدويل 

                                                           
(، 2110، 0ط )أبوضيب، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، باسيل يوسف باسيل، سيادة الدول يف ضوء احلماية الدولية حلقوق اإلنسان،نقال عن 1 

 .54ص،
 . 422(، ص، 2112، مكتبة العبيكان، ) فاضل جتكر، مرتمجا( ميثاق العوملة، سلوك اإلنسان يف عامل عامر بالدول )الرياض روبرت، جاكسون،2 
 .20باسيل يوسف باسيل، املرجع نفسه، ص،  3 
 72(، ص 2112، 0)القاهرة: دار الشروق، طحصاد القرن العشرين في علم القانون ملزيد من اإلطالع على خصائص السيادة ميكن الرجوع إىل: حى اجلمل، 4

 وما بعدها.
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منظومة النظام  رى القانوين والوظيفي يف إطااة والندية على املستو و ايتمتع باملسدائم و وأهليتها كعض
  الدويل.

من شخص امللك إىل الشخصية االعتبارية باسم  التمتع به وتوظيفههذا االمتياز، انتقل 
"السيادة الوطنية"، مث الشخصية اجلماعية حتت اسم "السيادة الشعبية". كما مت حتول من اإلطالق إىل 

الحتماء منه، وتقييده بإخضاعه من ابد  الف 1بد بطبيعته"التقييد ذلك أن " صاحب السيادة مست
للقواعد والقوانني الضابطة مبوجب العقد االجتماعي املنظم للعالقات بني احملكومني والسلطة احلاكمة 

 هبدف احملافظة على احلقوق الطبيعية لإلنسان وتنميتها.

مفهوم السيادة وعالقته  لقضاء حمكمة العدل الدولية مراحل تطور وقد شخص الفقه الدويل
 Conception مبفهوم هجومي لسيادة الدول )األوىلحبقوق اإلنسان، حيث بدأت املرحلة 

Offensive De La Souverainté Etatique واملقصود به مرحلة مطالبة الشعوب بالسيادة )
الستعمار. وتلتها واالستقالل باعتبارها ممارسة حلقوق اإلنسان. وترتكز هذه املرحلة يف حقبة تصفية ا

 Conception Deffensive De La Souverainté) مرحلة املفهوم الدفاعي لسيادة الدول

Etatiqueاية الدول من التدخل اخلارجي يف سيادهتا. وتأيت املرحلة الثالثة يف التطور بالقيود م( حل
كز أمهها يف ( وترت Les Limites De La Souverainté Etatique) املفروضة على سيادة الدول

توسيع مضامني حقوق االنسان وإخراجها من السلطان الداخلي للدول مبوجب الفقرة السابعة من املادة 
 2الثانية من ميثاق األمم املتحدة.

مسؤولية" تنظيم حياة اجلماعة وإقامة العدل وعدم املساس باحلقوق " ،رتتب على ذلك التقييدي
"السيادة   نتقل النقاش من "السيادة كحق" إىلاف  3.وهلم هذا العقد"اليت مل يتنازلوا عنها مجيعها عند دخ

، وهذا أهم مدخل لتربير املسؤوليةبااللتزامات اليت ترتبها تلك  يتم مساءلة كل دولة مل تفِ  4كمسؤولية"
 .شرعية التدخل اخلارجي

                                                           
 .22(، ص، 2100، 0ط  )الرباط: دار األمان، ،ألمة عند هابرماسا-ما بعد الدولةعبد العزيز، ركح، 1 
 .22باسيل يوسف باسيل، املرجع نفسه السابق، ص،  2 
 .22املرجع نفسه، ص، 3 
 لالطالع على جوانب السجال بني دعاة محاية السيادة الوطنية يف مقابل املطالبني بتفعيل مبدأ محاية حقوق اإلنسان ميكن الرجوع إىل: 4 

Francis Deng et al., ‘Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa’ (WA D.C.: The Brookings 
Institution, 1996), pp. 2-19 and 170-207. 
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قضايا ذات الصلة آليات الرصد واملتابعة ملدى تنفيذ الدول اللتزاماهتا جتاه الوعلى ضوء نتائج  
ما وصفه روبرت جاكسون و وهقييم نوع السيادة، تو يتم حتديد مبوضوع السلم واألمن الدوليني 

Robert Jackson "يف مؤلفه "أشباه الدول Qausi-States  حينما افرتض أن للسيادة بعدين
ع الدويل، مها السيادة ذي منزلة جيدة يف اجملتمو عرتف هبا كعضيُ  حىت ،البد من توفرمها بالنسبة لدولة ما

، والنقطة اليت يهتم هبا جاكسون هي أن الدول ذات السيادة السالبة كانت يف 1املوجبة والسيادة السالبة
 2املاضي تعترب مالكة للسيادة املوجبة، وهي "اإلمكانية احلقيقية حلكم منطقتها بطريقة منتظمة وقانونية".

لة السيطرة الفعالة على منطقة ما وختطيط املشاريع و از السيادة املوجبة تتعلق باملقدرة على مإن 
وتنفيذها، وحاملا تعجز دولة ما يف التحكم يف ذلك توصف بأهنا دولة ذات سيادة سالبة، وحسب 

أهنا تعترب مالكة للمقدرة و جاكسون فإن "سبب اعتبار أن للدول احلق يف أال يتدخل أحد يف أمورها ه
نية لتعرض الدول غري القادرة على التحكم يف شؤوهنا إىل التدخل ، وهي إشارة ضم3على حكم نفسها"

 اخلارجي بالرغم من متتع تلك الدولة بالوضع القانوين املعرتف به دوليا من قبل أعضاء األمم املتحدة.   

 

                                                           
 .222ص، (،2114اث،، )اإلمارات العربية املتحدة: مركز اخلليج لألحبفهم العالقات الدوليةن، ترمجة: مركز اخلليج لألحباث، و اكريس بر   1 
 املرجع نفسه بصفحته. 2 
 .222ص،  املرجع نفسه، 3 
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 مسؤولية المن الحق إلى الفرع الثاني: التدخل الخارجي 

 يف سياق إضفاء الشرعية على مبدأ التدخل ''مسؤولية احلماية ''و ''حق التدخل''يأيت مصطلح 
املفاهيمي لتلك املقوالت، و ستند إىل مبدأ التدرج يف التسويق االصطالحي من خالل املسعى الذي ي

ز اإلشكال املتعلق بالسيادة  و ابعد أن مت جتوذلك  ،بالتزامن مع الوقائع امليدانية لعملية التدخل اخلارجيو 
ولكن األمر  .انتقاص منهاأو جة أن ليس هناك أي نقل لسيادة الدولة مبدأ مطلق، حبو كمفهوم جامد 

يف الوظائف ويف  "السيادة كمسؤولية"إىل  ''السيادة كسيطرة''ينطوي على إعادة تصنيف ضرورية من 
، مت االنتقال إىل إدراج مصطلح ''حق التدخل'' ضمن سياق الواجبات اخلارجية على حد سواء

 .مبدأ التدخل''النقاشات العامة حول ''

عدم ''اخرتاق مبدأ هبدف صطلح التدخل اإلنساين مل تسويقرافقه  ''السيادة''إن حلحلة مبدأ 
صدمت الضمري اإلنساين لكن التدابري التنفيذية القائمة على البعد العسكري لعملية التدخل  '' التدخل

نه من الصعب جتنب إحلاق عدم تقبل اجلانب العمليايت للتدخل اإلنساين؛ أل إىلوأدت  األخالقي،
 منظمة من قبل مؤسسي ''حق التدخل''ما أدى إىل ابتكار مبدأ و وه األذى أكثر من حتقيق منفعة.

غري أن هذا املصطلح  1.''بيتايتو ماري ''القانون وأستاذ ،''كوشنري برنار''الدكتور  ومنهم ،حدود أطباء بال
ملنظمات اإلنسانية غري احلكومية، إال أنه با علق األمرإذا ت خاصة ،وإن كان قد يرتب قبوال ملبدأ التدخل

متويلها يف ظل حمدودية إمكانات أو مل يرتب واجبا على أطراف اجملتمع الدويل للقيام بعملية التدخل 
 .''مسؤولية احلماية''، ما أدى إىل االهتداء ملصطلح تلك املنظمات

حتديدها لألهداف اليت تتوخاها اللجنة من يف سياق  2''مسؤولية احلماية''ما ورد يف وثيقة  ووه
وما بعدها، يف إشارة و حتقيقها عرب تنفيذ عمليات التدخل مستفيدين من دروس الصومال ورواندا وكوسوف

إعادة تقدير شاملة  إىلأن أدوات العالقات الدولية وأجهزهتا والتفكري فيها كلها حتتاج اآلن  إىلواضحة 

                                                           
 ألغراض القوة مشروعية استخدام احلماية عقيدة مسؤولية تعزز هل :ألغراض إنسانية العسكري التدخلماسينغهام،  إيف1 

 .027، ص، 2115، سيبتمرب 272، العدد،50، اجمللد،المجلة الدولية للصليب األحمر إنسانية؟،
معدة من قبل اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول حتت عنوان "مسؤولية احلماية" وقدمت يف شكل تقرير إىل األمني   A/57/303الوثيقة حتمل الرقم:2 

 .2112متوز/يوليو  22العام لألمم املتحدة من قبل املمثل الدائم لكندا لدى األمم املتحدة  بتاريخ: 
 اجلماعي واالغتصاب اجلماعي القتل من- جتنبها ميكن اليت الكوارث مواطنيها من محاية مسؤولية السيادة ذات الدول على أن   من ،"احلماية لُيةوتنطلق فكرة "مسؤو 

 تلك طبيعة ونوقشت .ة  قاعد سعو األ الدول جمتمع تلك املسؤولية يتحمل أن جب ذلك فعل على قادرة غريأو  راغبة غري الدول هذه تكون ولكن عندما– اجملاعة ومن
وكيف.  وأين ومىت من سلطة وحتت هذه املسؤولية ميارس من موضوع يف عليها الرد جب اليت األسئلة ومجيع هي عليهاأو  هلا وأقيمت احلجج وأبعادها املسؤولية

   ونوقشت يف الدورة  السابع واخلمسون للجمعية العامة.
  >< http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm ميكن االطالع على حمتواها من خالل الرابط 
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مبعىن أن النهج اجلديد للتدخل بداعي احلماية  ،لقرن احلادي والعشرينلتلبية االحتياجات املنظورة ل
 :1تلبية أربعة أهداف أساسية على األقل، وهي إىلالبشرية حتاج 

 وضع قواعد وإجراءات ومعايري واضحة لتقرير ما إذا كان ينبغي التدخل، ومىت وكيف يكون؛ 

  أن تفشل مجيع النهج األخرى؛إثبات شرعية التدخل العسكري عندما يكون ضروريا وبعد 

   ضمان تنفيذ التدخل العسكري، عند حدوثه، لألغراض املقرتحة فقط، وأن يكون فعاال
 إىلومدفوعا باحلرص الصحيح على تقليل ما ينتج عنه من خسائر بشرية وأضرار باملؤسسات 

 احلد األدىن؛ 

  الت إقامة سالم دائم ، مع زيادة احتماأمكناملساعدة على إزالة أسباب الصراع، حيثما
 .لالستدامةوقابل 

التسليم مببدأ ''التدخل  طالنهج اجلديد املراد ترسيخه من خالل الوثيقة ليس فقومن الواضح أن 
لة ضبطه من حيث الضرورة و االعسكري'' يف القضايا الداخلية للدول، بل االعرتاف بشرعيته بعد حم

هلا قبل التفصيل و اهامة ينبغي تن ليةأو أن مثة قضية  (4-2ة )الفقر ، ولذلك جاء يف الوثيقة وآليات التنفيذ
تتمثل يف اجلانب اللغوي، إذ من املهم أال  تصبح اللغة واملفاهيم اليت و  يف كيفية حتقيق األهداف السابقة

كما وجدت  ،2تكمن وراء اختيار الكلمات عائقا يف معاجلة القضايا احلقيقية اليت ينطوي عليها األمر
عبارة  ''التدخل اإلنساين'' مل تساعد على املضي قدما يف املناقشة، كذلك نعتقد بأن لغة  اللجنة أن

املناقشات السابقة، املؤيدة إلعطاء دولة ''احلق يف التدخل'' يف أراضي دولة أخرى واملعارضة له، لغة 
عن ''املسؤولية يف  عفى عليها الزمن ومل تعد مفيدة. ونفضل أن نتكلم ال عن '' احلق يف التدخل'' وإمنا

 احلماية''.    

مصطلح  ستطيع فعلهيوبالرغم من أن املصطلحات حبد ذاهتا ال تنقذ أرواحا، بيد أن ما 
خمتلفا  وأن جتعل جانب التدخل العسكري من مسؤولية احلماية يبدو ه ،إىل حد ما "مسؤولية احلماية"،

ج عنه إحداث مزيدا من الدعم واسع عن الصياغات السابقة للتدخل اإلنساين، وهذا ميكن أن ينت
ما عربت و وهويرتب مسؤوليات تتعدى مستوى التدخل إىل ما بعد التدخل،  3.النطاق ملسؤولية احلماية

                                                           
 >< http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm .22، ص، 2-2، الفقرة A/57/303الوثيقة رقم: 1
 .22، ص، 4ـ2نفس المرجع، الفقرة،  2 

 .071السابق، ص، املرجع نفس  ماسينغهام، إيف3 



 االطار المفاهيمي للتدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزةالفصل األول: 

26 
 

، حيث جاء جدول أعمال الدورة السابعة واخلمسون للجمعية العامة ضمن هاجار مت إد أينعنه الوثيقة. 
 فيها:

احلماية البشرية جب أن تركز ال على "احلق يف  وترى اللجنة أن مناقشة التدخل ألغراض" 
تغري يف املنظور أيضا، إذ يعكس و التغري املقرتح يف املصطلح هو التدخل"، وإمنا '' مسؤولية احلماية''. 

 :1املفاهيم املتأصلة يف اللغة التقليدية ويضيف مفاهيم أخرى

  أو الذين يلتمسون التأييد مسؤولية احلماية تنطوي على تقومي القضايا من وجهة نظر  ،الأو
مصطلحنا املفضل يعيد توجيه و  .جون إليه، ال من وجهة نظر الذين يفكرون يف التدخلاحت

ت من القتل اجلماعي اواجب محاية اجملتمع ىعل املصباح الدويل إىل حيث ينبغي أن يكون:
  األطفال من اجملاعة.و  االغتصابالنساء من و 

  يف هذا الصدد تقع على كاهل الدولة األوىلأن املسؤولية بثانيا، تعرتف مسؤولية احلماية 
كانت هي أو  ، املسؤوليةغري راغبة بالنهوض هبذه أو أنه إذا كانت الدولة غري قادرة و املعنية، 

نفسها املرتكبة للجرمية، عندئذ فقط تصبح مسؤولية اجملتمع الدويل أن يتصرف نيابة عنها. 
من املشاركة و ا تام    إعفاء نفسها من املسؤولية إعفاء  ويف حاالت كثرية، تسعى الدولة إىل

مفهوم وصل يربط جانيب  "مسؤولية احلماية"مع ممثلي اجملتمع الدويل. وهكذا تكون  اإلجابية
واجب أو السيادة أكثر منها أي شيء آخر؛ ولغة '' احلق يف التدخل و الفجوة بني التدخل 

 هبة. التدخل'' من أساسها أكثر ميال إىل اجملا

  ''كذلك و ثالثا، تعين مسؤولية احلماية ال جمرد'' مسؤولية رد الفعل'' وإمنا ''مسؤولية الوقاية
نتائجه وتعطينا صالت و ''مسؤولية إعادة البناء''. فهي توجه أنظارنا إىل تكاليف العمل 

 اإلعمار.و التدخل و مفاهيمية وقانونية وعملية بني املساعدة 

 خطري ألذى   السكان يتعرض ية ملسؤولية احلماية فإنه، حيثوحسب املبادئ األساس إذن،
 غريأو  راغبة غري املعنية الدولة وتكون الدولة، إخفاقأو  قمع،أو  عصيان،أو  داخلية، حلرب نتيجة
 .احلماية عن الدولية املسؤولية حمله لتحل التدخل عدم مبدأ يتنحى جتنبهأو  األذى وقف على قادرة

ثالثة عناصر أساسية متكاملة: ليست  اىل مرتكز، ذاهتا احلماية حسب الوثيقةفحوى مسؤولية ويكون 

                                                           
 .25-2، الفقرة 57/303A/الوثيقة رقم: 1 
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مسؤولية "خيشى وقوعها، وإمنا هي أيضا أو لكارثة إنسانية وقعت فعال  "مسؤولية القيام برد فعل"فقط 
وال يتم التدخل إال يف ظل شروط تضمنتها  بعد وقوعها. "مسؤولية إعادة البناء"ومن الوقوع،  "منعها

وقد مت تصميم  .احلرب العادلة املسوغني للتدخل العسكري بداعيما حيل اىل الشروط املتبناة  لوثيقة،ا
تبحث يف تقييم وقياس مدى مطابقة الشروط األساسية مع القضايا اليت تستدعي تدخال دراسات كمية 

غ املعياري على مثل عسكريا خارجيا حتت مسمى "احلرب العادلة" وبالتايل، إضفاء البعد الشرعي واملسو 
 سيتم حبث هذه الشروط من خالل جدول نورده يف الفصل الثاين من الدراسة.  هذا التحرك.

املتناغمة و  ،هااليت تضمنت قرتحات''مسؤولية احلماية'' على املاملتعلقة بـوثيقة الال تقتصر أمهية 
بل يف التعاطي معها  ،قياس مدى عدالة التدخل العسكري فحسبممة لصاملبشكل كبري مع البنود 

السابعة ؛ إذ مت اعتمادها على مستوى اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف الدورة أيضا على املستوى الرمسي
كما مت إدراج "مسؤولية احلماية" ضمن جدول أعمال   .2112ت أو  04املنعقدة بتاريخ واخلمسون 

ملخصصة ملتابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية وا 2115جانفي  02الدورة الثالثة والستون املنعقدة بتاريخ 
يف آليات تفعيلها من خالل اعتماد  تإذ حبث ،تنفيذ املسؤولية عن احلماية ابريدت حيث ناقشت

مسؤوليات الدولة عن احلماية. الركيزة الثانية؛ املساعدة الدولية  ؛ هياألوىل :إسرتاتيجية ثالثية الركائز
  .1ة يف الوقت املناسب وبطريقة حامسةوبناء القدرات. الثالثة؛ االستجاب

جوان  22 املنعقدة بتاريخ نيدورة اخلامسة والستالإدراج املوضوع ذاته يف جدول أعمال  متكما 
ضمن األشغال اليت حبثت يف دور الرتتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف تنفيذ املسؤولية عن  ،2100
 أسباب مة على: أن هناكاالعام احلايل أمام اجلمعية الع التقرير الذي عرضه األمني وقد أكد. احلماية
 املسؤولية لتنفيذ اإلقليميني ودون اإلقليميني وشركائها املتحدة األمم بني نو االتع تعزيز لتوقع وتدع وجيهة

 للمسؤولية والتنفيذي والسياسي املفاهيمي التطوير لقد انطلقو  ،القادمة والسنوات األشهر يف احلماية عن
 أيضا ندرك أننا إال .ومتزايد وعميق النطاق واسع بدعم املبدأ هذا وحظى ،عادية غري هبمة   حلمايةا عن
للدول  ميكن جتربة األخري هذا وسيظل ،متاما   خمتلفان أمران تنفيذه اتساق مبدأ وضمان عن اإلعالن بأن

 بأن ثقة على ولكننا ،األجوبة كل لدينا تتوافر وال منها. التعلم سواء حد على العامة واألمانة األعضاء

                                                           
 .A/63/677الوثيقة رقم:  1 
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 دونو  اإلقليميةو  ،الشراكة العاملية خالل من يكون احلماية عن باملسؤولية للنهوض سبيل أضمن
  .1اإلقليمية

هذه النقلة من حيث املصطلحات والوقائع العملية من شأهنا أن حتيل النقاش النظري والقانوين، 
''التدخل'' مقابل مبدأ ''عدم التدخل'' إىل التسليم بشكل شبه كلي، من البحث يف مدى شرعية عملية 

مببدأ ''شرعية التدخل العسكري'' باعتباره من صميم مسؤولية اجملتمع الدويل مبختلف مؤسساته وهيآته، 
؛ البحث يف فعالية التدخل من حيث النتائج من منطلق مبدأ ''عدم التقاعس'' إىللتوجيه االهتمام 

 دخل.أشكال التوذلك بالبحث يف 

  

                                                           
 .S/2011/1393 -A/65/877الوثيقة رقم:  1 
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 التدخل الخارجي : أشكال لثالمطلب الثا

من االتساع احملتمل لألنشطة أمهيته يستمد جانب من اجلدل الدائر حول" التدخل اخلارجي" 
اليت ميكن أن يغطيها هذا املصطلح من جهة، واألطراف احملتمل اخنراطها يف العملية من جهة ثانية. فما 

كيف يتم و أي؛ من  مستويات اإلكراه؟و  ف املتدخلةهي صور التدخل اخلارجي من حيث األطرا
 التدخل؟

 الخارجي من حيث مستويات اإلكراه التدخل: صور األولالفرع 

األكثر غالبا ما ترتبط مستويات اإلكراه املعتمدة يف عمليات التدخل اخلارجي بطبيعة القضايا 
وملا كانت الدراسة تعىن  .أخرى إحلاحا واستعجاال من جهة، ومدى استجابة الدولة املستهدفة من جهة

بالبحث يف القضايا املتعلقة بالنزاعات العنيفة الداخلية يف ظل دولة عاجزة، فإن أبعادها وتداعياهتا 
معاجلتها باعتماد و اإلنسانية واألمنية تفرض إدراجها ضمن األجندة الدولية األكثر إحلاحا واستعجاال، 

عسكرية متدرجة من حيث مستويات اإلكراه حبسب طبيعة قانونية واقتصادية و و وسائل دبلوماسية 
 .التدخلاالستجابة لألهداف املتوخاة من عملية 

 السلمية  اإلكراه أدواتال: أو 

غالبا ما تصنف أدوات اإلكراه السلمية ضمن األشكال غري املباشرة للتدخل، واليت غالبا ما 
باعتماد مثل  التدخلز املعضالت اليت تستوجب و اجتكون حمصالهتا العملياتية حمدودة الفعالية الالزمة لت

هذه األساليب، كما أهنا أقل اهتماما نسبيا على مستوى األدبيات السياسية والقانونية اليت تتصدى 
 اخلارجي.   التدخلملوضوع 

اإلجراء األقل استعماال لإلكراه، وهي خمتلفة عن دبلوماسية اإلكراه السياسية تعترب الدبلوماسية و 
ائمة على التهديد، فاألمر يتعلق بإنتاج آثار على مستوى الفعل السياسي الدويل، كتعبئة الرأي العام الق

ما قد يفرز بدوره جمموعة من  ووه، 1أطرف النزاعأو غري الرمسي( ضد سلوك طرف أو الدويل )الرمسي 
  .احلواصل املؤثرة على مسار النزاع

                                                           
1 Jonas Hagmann, Coercion As Tool For Third Party Conflict Resolution, the Fletcher school, April 
2004, p. 48. 
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 على حساب تقدمي دعم لطرفأو  ،على طرف ن اللجوء إىل فرض عقوبات اقتصاديةكما أ 
ض من أجل حل النزاع القائم؛ و فالفرض نوع من التوازن يف القوى قد جرب الطرفني لقبول مبدأ الت ،آخر

إجايب على أو من صميم سلوك اإلكراه، غري أن هذه اإلجراءات ميكن أن يكون هلا مضمون سليب و وه
نها؛ القيام بوقف الدعم االجايب )اإلعانات مثال( الذي  الطرف املستهدف، وهي تأخذ أشكاال عدة م

القيام بفرض عقوبات اقتصادية أو كان يتلقاه اقتصاد الطرف املستهدف مما يؤثر سلبا على مكاسبه، 
تكلفه مزيدا من اخلسارة. لكن هذه اإلجراءات ميكن هلا أن تؤدي إىل نتائج عكسية، وهذا ما يسميه 

حيث يرى أن  coercion of theory naïve the،1ية الساذ جة لإلكراه النظر  Galtung"قالتونغ" 
اجملتمع الدويل،  وجتعل اجلماهري تلتف حول قياداهتا موجهة اللوم حن ،العقوبات االقتصادية عكس املتوقع
 .، والسودان، وإيران مثالوهذا ما حدث يف يوغسالفيا سابقا

ملواجهة التهديدات  املنتهجة شكال السلميةكشكل من األإال أن هذه التدابري االقتصادية  
تطبيقها، فهي يف الغالب ال متيز بني  أثناء إىل تأثريات جانبيةأحيانا  تؤديميكن أن  األمنية،أو  اإلنسانية

 تناغمه معومدى  اإلجراءالنتائج اهلامشية هلذا و جند النقاش يف املوضوع يتوجه حناملذنب والربيء؛ لذا 
 
ُ
، خاصة الفئات إلنساناقوق حل التصدي لالنتهاكات الصارخةقها ميدانيا واملتمثلة يف ثل املراد حتقيامل

 .اهلشة اليت ال عالقة هلا بالوقائع حمل التدخل

املتمثلة يف إنشاء حماكم و  ،لإلكراه القانونية الوسائل ابتكار مت ز تلك األضرار اهلامشية،و التجو  
من اجملتمع الدويل الحتواء النزاعات الداخلية ومنع  لةو اكمح  ،خاصة مثل حمكمة اجلنايات الدولية

صل إىل حد اإلبادة اجلماعية، وارتكاب جرائم ضد ت لكي الاالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان فيها 
، وذلك بتدويل مسائل حقوق اإلنسان وانتقاهلا من االختصاص الداخلي للدول إىل اإلنسانية

جلنائية يف عدد حمدد من اجلهات الفاعلة يف األحداث املتصلة االختصاص الدويل، وحصر املسؤولية ا
 بتلك اخلروقات.

األفراد فيما يتعلق مبالحقة خبالف حمكمة العدل الدولية، ختتص احملكمة اجلنائية الدولية  
الشخصية عن اجلرائم اليت تدخل اختصاص احملكمة وتتسم منظومتها القضائية بصبغة  مسئوليتهم

"الذي يرتكب جرمية تدخل يف اختصاص  على أن 22/2النظام األساسي يف املادة جنائية، وقد نص 

                                                           
1 Jonas Hagmann, op cit., p. 48. 
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، فالنطاق الشخصي الختصاص احملكمة 1عرضة للعقاب"و  احملكمة يكون مسئوال  عنها بصفته الفردية
نون القا وبصفتهم الشخصية، وبالتايل يتم تعزيز الوالية القضائية العاملية مببدأ مس اجلنائية يتعلق باألفراد

 الدويل على القانون الوطين. 

، يبقى اللجوء تبط هبا من تدابرير ما يو  السلمياإلكراه ذات الطابع أدوات لكن عندما تفشل 
  .الدويل التدخلاإلجراء األكثر حسما لتكريس فعالية العسكرية الستعمال القوة 

 ثانيا: األدوات العسكرية القسرية

الذي يستطيع القيام  وهمة العسكري، إال أنه همن م تليس -نظريا-حفظ األمن  عمليات
، املهام العسكرية قتالية يف األساس . وإذا كانتمبهمة حفظ األمن حينما يتعلق األمر بالتدخل الدويل

ميكن قبول التدخل العسكري حينما يتعلق األمر بقضايا تتصل بتهديد السلم واألمن الدوليني، لكن   فإنه
 تدخل العسكري ألغراض إنسانية؟ الالتسويق لعملية كيف يتم 

استعمال إجراءات ذات  من خالل القسريمستوى متقدم للتدخل التدخل العسكري ميثل 
طابع عسكري، وهي ال تستهدف يف األساس وجود وبقاء الطرف اخلصم، وإمنا تستهدف تغيري موقعه 

من خالل طرق ثالثة؛ ( Vertzberger) ما عرب عنه فريتزبريجرو وه يف معادلة النزاع بشكل جذري.
 :ةوعملي ةمفهوميو  ةإمربيقي

مصطلح تدخل يعين اقتحاما عسكريا قسريا  أنكد على يؤ  ية،مربيقاإل ال؛ فمن الناحيةأو 
ة مراقبة الاخلارجية لدولة أخرى، ثانيا؛ يرى أن التدخل مفهوميا يعين حالة تنظيم وحأو للشؤون الداخلية 

التغيري يف بنائها أو ية يف إقليم دولة أخرى، هبدف احلفاظ هلدف عسكري إكراهي من قبل دولة أجنب
يف بعض سياستها اخلارجية. ثالثا؛ التدخل العسكري عمليا أو السياسي ويف مسارات سياستها الداخلية 

  .  2لة أجنبيةو عادية يف دأو يتضمن التزاما صرحا لقوات نظامية جاهزة بالقيام بعمليات تقليدية 

( يعرف التدخل العسكري Frederick, S, Pearson) يدرك بريسونيف حني جند أن فر 
جمموعة من الدول عرب أو ات عسكرية من طرف دولة مستقلة و قأو ''حتريك جنود  :اخلارجي على أنه

                                                           
 املتعلقة باحلالة الرواندية على الرابط:  522/0554أنظر الوثيقة رقم:  1 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/955(1994). 
 .012مجال منصر، مرجع سابق، ص،2 
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. "قضايا متعلقة بالدولة املتدخلةأو التحرك للضغط يف حادثة سياسية أو حدود دولة مستقلة أخرى، 
 :1لتدخل العسكري فيما يليحيث عدد بريسون مربرات ا

  على إقليم معني؛ االستحواذأو كسب 

 محاية جمموعات اجتماعية يف الدولة املستهدفة؛ 

  نظام عقدي.أو الرتويج أليديولوجية 

ومبا أن أي تدخل عسكري خيلف بالضرورة ضحايا؛ فإن ذلك يطرح حتديا أمام القيام بواجب 
؛ ذلك أن إطعام الالجئني ال ينهي بالضرورة االنتهاكات عنيفةاالنتهاكات املرتتبة عن النزاعات التوقيف 

الصارخة حلقوق اإلنسان مثل اإلبادة اجلماعية والتطهري العرقي، كما أن إيقاف العنف والوقاية من عدم 
  .العسكري التدخلبروزه من جديد يُعد من املهمات األساسية يف حمور 

تدخل يف األعمال العسكرية املوجه ضد الدولة جانب ذلك، يربز حتدي اخنراط الطرف امل إىل
العاجزة بغرض تعقب مصادر التهديد لألمن والسلم الدوليني جراء النزاعات الداخلية ذات التداعيات 

؛ بل ستم التعاطي معه كأحد أطراف اثالث اما يطعن يف حيادية الطرف اخلارجي بصفته طرفو اخلارجية، وه
ية التدخل جراء عدم قبوله على مستوى، على األقل، بعض األطراف النزاع، مما يرفع من تكاليف عمل

، ويعقد مساعي إهناء النزاع وبناء السالم؛ األمر الذي يؤدي إىل تعريض فعالية التدخل املتنازعة داخليا
 اخلارجي على احملك.

 (Regan Patrick)ولضمان قدرا من الفعالية ملهام التدخل العسكري اخلارجي، افرتض ريغان
 :2ثالث شروط جتعل القادة السياسيني يقرون التدخل 

 البد أن يكون هناك توقع جيد لنجاح احلملة واحتمالية الفشل ضعيفة. .0

حتديد وقت قصري ملهمة التدخل، الن طول املدة تزيد التكاليف املادية يف املقابل  .2
  تنخفض املنافع احملتملة.

  . لةاملتدخالبد أن يكون هناك دعم حملي من الدولة   .2

                                                           
 املرجع نفسه، نفس الصفحة. 1 

2 Regan, Patrick M. 1998. "Choosing to intervene: Outside Interventions in Internal Conflicts."  
Journal of Politics 60 (3): 754 – 779. 
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مما سبق، ميكن للطرف اخلارجي املنخرط يف عملية التدخل أن يعتمد أدوات ومستويات 
املتمثلة يف التهديد ت شكال ودرجة من السلمية إىل القسرية، ومن املستويات الدنيا و امتباينة، تتف

واجد العسكري على املتمثلة يف التو  لإلكراه املستويات العليا باللجوء إىل األدوات اإلكراهية، وصوال إىل
 .   1أقاليم الدولة املستهدفة بالعملية

 التايل: (10رقم) وميكن تلخليص أشكال ومستويات التدخل اخلارجي يف املخطط

 الخارجي التدخلمستويات اإلكراه لعملية و  األدوات (:01الشكل رقم)

 

  

    

 

 

 

 

 المتدخلةالخارجي من حيث األطراف العسكري  التدخل أنماط: الثانيالفرع 

الدول هي من متلك اجليوش، وبالتايل فإن التدخل العسكري اخلارجي غالبا ما تكون الدول 
طبيعة النشاط فإن مبادرة. إىل جانب ذلك، أو فرديا تفويضا أو أهم أطرافه، سواء كان ذلك مجاعيا 

ا ومدى تأثريها أن يساهم يف حتديد أصناف األطراف املتدخلة عسكرياملرافق لعملية التدخل من شأنه 
يف جمريات األحداث يف الدولة املستهدفة بالتدخل. وميكن أن منيز بني شكلني من أشكال التدخل 

غري النشط؛ ونقصد بالتدخل العسكري  التدخل العسكريالتدخل العسكري النشط و  ؛العسكري
تدخل، أما التدخل النشط اخنراط األطراف املتدخلة بأعمال عسكرية قتالية داخل الدول املستهدفة بال

 اكتفاء القوات املتدخلة عسكريا بالتواجد ميدانيا كقوات حمايدة. العسكري غري النشط فنقصد به

                                                           
الفقرة  A/57/303حتت رقم:  ميكن التوسع يف تدابري ومستويات اإلكراه اليت ميكن اعتمادها أثناء عملية التدخل، بالرجوع إىل الوثيقة "املتعلقة مبسؤولية احلماية"1 

 .22-22، ص، ص، 4-2

 الشكل من اعداد الباحث

 

 األدوات العسكرية

                                                       

 :                       األدوات االقتصاديةالسلمية لإلكراهاألدوات                      
 

 األدوات  القانونية                                                                                
                                           

 األدوات الدبلوماسية                                                              
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التدخل العسكري غري النشط إىل مفهوم حفظ السالم الوارد يف ميثاق األمم املتحدة يستند 
، وعدم زاء األطراف املتنازعةتكون حمايدة إ أناليت غالبا ما تتوىل مهامه القوات األممية ويشرتط هلا و 

د األعمال القتالية لطاملا وجه النقد إىل عمليات حفظ السالم باعتبارها جتمو  اكرتاثهم بنتيجة النزاع.
. قد يكون لدى األطراف يف نزاع ما حافز للموافقة على وقف إلطالق النار، لرمبا ألهنم بدال من حلها

ي للتوصل إىل حل دائم لنزاعهم ويف هذه احلالة، يكون أهنكوا عسكريا، ولكن ليس لديهم حافز حقيق
عمل قوات حفظ السالم جمرد توطيد االنقسامات السياسية يف النزاع؛ وعلينا أن نتذكر أن األمم املتحدة 

تصميم  إعادةلذلك البد من النظر يف  .1كلكي يفهم املقصود من ذل 0522موجودة يف قربص منذ 
املساعدة على و سالم جعلها أكثر فاعلية حبيث يتم ربطها حبل النزاع تصور جديد ملهام قوات حفظ ال

 ز هذا النمط اجلامد للتدخل.و اجت إىل ىأد ماو ، وهتمعات مزقتها النزاعاتجم إنعاش

الفصل  إىليستند يف مهامه غالبا ما ليـأيت النمط الثاين؛ التدخل العسكري النشط، الذي 
نسانية دون مهام إ سبيل أداء يفاألعمال القتالية  إىلقاضي باللجوء السابع من ميثاق األمم املتحدة، وال

التضامن مع األشخاص  إبداءبدافع  النزاعات الداخلية،يف انتظار موافقة األطراف املتنازعة، خاصة 
 الصارخة. لالنتهاكاتاملعرضني 

سب اجلدول رقم ، حاالختالف يف مسميات أمناط التدخل التارخيية منها واملعاصرة إىلوبالنظر  
أو االستعماري املباشر إىل التدخل اإلنساين بأشكاله املتباينة من حيث أطرافه  االحتاللمن ، (12)

جه الشبه من السلوك للتدخل كفعل خارجي يستهدف السيادة باملفهوم أو ، يتجلى اجلانب العمليايت منه
ل التسويق اللفظي و ابقدر ما حتالتقليدي، ولكنه مبربرات ومفردات ال تعكس االختالف يف اجلوهر 

للنزعة التوسعية، وذلك بتوظيف املصطلحات األكثر رواجا وقبوال على مستوى اخلطابات الرمسية 
والسعي إىل تدوينها يف الوثائق الرمسية لدى املؤسسات واهليئات الدولية لتأخذ بذلك الطابع القانوين 

 .وبالتايل الشرعي إن أمكن

 

 

 

                                                           
 .022(. ص، 2114)اإلمارات العربية املتحدة،  ""قضايا في السياسة العالميةكل مسيث، ترمجة: مركز اخلليج لألحباث، برايان وايت، ريتشارد ليتل، ماي1 
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 ح أنماط التدخل التاريخية والحديثة( يوض12جدول رقم)ال

 األمناط األحدث عهدا  األمناط التارخيية
 التدخل اإلمربيايل 
 املباشر منط التدخل االستعماري 
 توازن القوى 
 التدخل اإليديولوجي 
 تقرير املصري 

 منط احلرب الباردة للتدخل 
 التدخل اإلنساين 
 التدخل اجلماعي 
 التدخل العقايب 
 التدخل االستباقي 

 ملصدر:ا

Mashudu Godfrey Ramuhala, Military Intervention In Africa After The 
Cold War, University of Stellenbosch, Thesis presented in partial fulfilment 
of the requirements for the degree Master in MilitaryScience, March 2010. 
P,22. 

 

 إكسابهصبغة للنظام االجتماعي، أي  إعطاءاة اليت متكن الذات من األدهي اللغة  وإذا كانت
إن تبين ف يستقر األمر على هيمنة خطاب معني. أنل خطابات اجتماعية إىل و اهوية معينة عرب تد

 ، يهدف إىل إعادة بلورةاإلرهابستباقي واحلرب على ، والتدخل االاإلنساينمصلحات، مثل؛ التدخل 
تسويق محلة  تسعى إىلمغلف بلغة لكنه قدمي ال هاشكلبفق النزعة التوسعية اجلديدة الوعي اجلمعي مبا يوا

  .أحياناحينا وبالدفاع عن النفس  باإلنسانيةجديدة ذات طابع حضاري يتسم 

ملنطق الذي تنبين عليه لغة معينة من حيث تسميتها اباعتباره "سوسري"  الكاتب هأثار  ماو هو 
يات وثرائها االصطالحي يف جمال معني، سيجعل وال شك ناطقي لغة معينة لألشياء وترتيبها، هذه املسم

من  خفايفكرون بطريقة ختتلف عن لغات أخرى، فبدل ان نقول أن األفراد ينطقون لغة معينة، فإن ما 
، وال شك أن تأثري اللغة يتجلى يف كيفية بناء املعىن يٌنِطق األفراد بطريقة متميزة. وأن اللغة هو املعادلة ه
جابية، بل الفظة عشوائية )صوتية ومكتوبة( ال حدد املعىن بشكل مستقل لذاته وبطريقة  إنطاقحيث أن 

جد أو بنقيضه مما  للشيء إدراكيةي مقابلة أن اللغات تستند إىل طريقة سلبية يف حتديد املعاين، وه
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إدراك املعىن ال يتم من خالل وهبذه الطريقة فإن  عموما. اإلنساينلتفكري يف امصيدة الثنائيات القيمية 
 1)قراءة( ما قيل بل عن طريق مقابلته مبا مل يتم قوله.أو مساع 

توظيفها يف البنية و القدرة على التذويت  Foucault" وفوك"ل و اتن ،يف اإلطار نفسه
االجتماعية من خالل اخلطاب املهيمن لضمان استمراريتها، ولصاحل هذه الفكرة مت إدراج فكرة شرعنة 

الذي ميكن  األمر ودخل السلطة السياسية بشىت الوسائل للحفاظ على البنية االجتماعية كما هي. وهت
سحبه على دور اخلطاب يف التذويت على مستوى العالقات الدولية. إذ وبعد حبث مستفيض يف برامج 

الثالث رغم فشلها  طرح سؤال ملاذا يستمر العمل بربامج التنمية يف العاملالتنمية، توصل "اسكوبار" إىل 
بتوظيف منطق " التذويت" أن  "اسكوبار"األهداف املرسومة هلا منذ نصف قرن تقريبا. وجيب  حتقيقيف 

ل بعينها حتتاج إىل التنمية واملساعدة على استنهاض قدراهتا، إن هذا التذوت و مسح بتمييز د استمرارها
الدول الغنية  بتدخلالقبول  وللمساعدة، وهجعلها تتقبل ما سينتج عن تصنيفها كدول دائمة احلاجة 

جل استمرارية النهج القائم أشرعنة التدخل من و والكربى، إذن فربامج التنمية الفاشلة اهلدف منها ه
 2.أخرىوالذي خيدم دول معينة دون 

لت موضوع التدخل و/ و اية االختصاصات اليت تنو ااينة يف املوضوع من ز ويف ظل النقاشات املتب
األثر الذي  فإن النقاش بالنسب للدراسة يركز علىالتدخل القانونية منها والسياسية واألخالقية. عدم أو 

االعتبارات األمنية أو  و/ اإلنسانيةاملربرات إىل املستند  ،التدخل العسكري النشط يرتتب على أنميكن 
ضاعها الداخلية و كحالة جاذبة للتدخل نتيجة أل  ، داخل الدول العاجزةالدوافع املصلحيةأو و/ 

 املرتبطةباملفهوم واخلصائص لثاين ذات الصلة ااملبحث سيتم دراسته يف حسب ما  ،وتداعياهتا اخلارجية
      مبصطلح الدولة العاجزة.

  

                                                           
. ص، 2115. أطروحة دكتوراه العلوم يف العلوم السياسية، ختصص عالقات دولية. ديسمرب "النقاش الرابع بين المقاربات النظرية للعالقات الدولية"عادل زقاغ، 1 

022. 
 .022عادل زقاغ، املرجع نفسه. ص،  2 
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 الدولة العاجزة ومؤشرات أفول النظام العاممضامين مصطلح  المبحث الثاني:

معيارية تتعلق لجدل؛ نظرا الرتباطه جبوانب املثرية ل من املفاهيم يعد مفهوم الدولة العاجزة
إشكالية التصنيف وما يرتتب عنه من تبعات التعاطي مع مثل و بتجاهل السوابق التارخيية لعجز الدولة، 

هذا النموذج كبؤرة توتر ومصدر هتديد يف بنية النظام الدويل، من جهة، واىل التباين يف حتديد األسباب 
إفراد كل أو ولة، وإمكانية تعميمها على جمموعة غري متجانسة من البلدان، والطرق املؤدية إىل عجز الد

حالة بدراسة خاصة هبا من جهة أخرى، والرتكيز على اجلوانب الداخلية يف الدول النامية؛ أي تفضيل 
البحث يف األسباب الداخلية وإعفاء اجلهات اخلارجية من مسؤولية إنتاج هذه الثقوب السوداء يف النظام 

 لدويل.ا

تعاطى مع املفهوم  ن  هذا التباين، أدى إىل بروز اجتاهات فكرية أساسية جتاه املوضوع؛ منها م  
انتقاد، باعتباره من اآلثار اجلوهرية املندرجة ضمن سياق التغري يف منوذج السياسة الدولية أو دون متحيص 

وفقا لذلك، يتم تصنيف و ن الدويل. الناجم عن الطريقة اليت ينبغي أن نفكر هبا يف معاجلة انعدام األم
عجز الدول كإحدى أكرب وأهم مشكالت النظام الدويل. وأخرى؛ تشكك يف القيمة أو ضعف 

التحليلية للمفهوم ألسباب إبستمولوجية، حبجة أنه يصعب تعريفه مبوضوعية وإخضاع حتديد وحتليل 
ون بأدبيات رافضة لفكرة الدولة العاجزة الدولة العاجزة للصرامة املنهجية. يف حني جند أن آخرين؛ جادل

 .   1باعتباره مفهوما مسيسا منطلقه إثنية مركزية تسعى لتربير مضامني تدخلية

فهل أن مفهوم الدولة العاجزة املؤسس من خالل اخلطاب السياسي واألكادميي، جاء ليقوض 
موجه لتصحيح و عقالين، أم ه للنظام الدويل القائم على وحدة الدولة كفاعل ةنطولوجياالفرتاضات األ

اليت من و االختالالت الطارئة؟ وهل ميكن االتفاق حول خصائص دقيقة يف خمتلف الدول واملناطق، 
شأهنا أن تسمح بتحديد وقياس درجات القوة والضعف وحالة العجز للدولة بطريقة موضوعية وحمايدة؟ 

                                                           
 بالرغم من اعتماد غالبية الدراسات التي تبحث موضوع » Failed State «   لمصطلح " الدولة الفاشلة"، ونظرا للتداخل المفاهيمي بين مصطلحي

بين هما: أن مصطلح "الفشل" غالبا ما يكون مرتبطا بعدم "الدولة العاجزة" و"الدولة الفاشلة"، فإنه تم اعتماد مصطلح "الدولة العاجزة" في الدراسة؛ لسب
بعدم النجاح في أداء مجموعة محددة بمهمة من المهام في إطار زمني محدود، وأن إمكانات التعافي الذاتي قائمة. بينما يرتبط مصطلح " العجز" 

إلى أزمات ال يمكن التعافي منها ذاتيا. باإلضافة إلى، أن السياق  جزئي( للمهام المنوطة بالدولة، مما يفضيو القدرة "حالة مزمنة" على أداء )كلي أ
 التي تستدعي تدخال خارجيا. والذي تم فيه ابتكار المصطلح يوحي بتوجيه جهود البحث في اتجاه تحديد المناطق القابلة و/ أ

1 Edwaed Newman, Failed States and International Order: Constructing a Post-Westphalian World, 
Contemporary Security Policy, Vol.30, No.3 (December 2009), p.421. 
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 اخلطاب السياسي، وواقع الدولة العاجزة، لة عربو اوهل ميكن التمييز بني مفهوم الدولة العاجزة املتد
 تفاديا لتسييس املفهوم؟

 مفهوم الدولة العاجزة: األوللمطلب ا

 "يربفماكس "من مفهوم  يت تبحث يف موضوع الدولة العاجزةغالبا ما تنطلق األدبيات ال
ويف تطبيقها  طابع مؤسسايت، ُتطالب قيادته اإلدارية بنجاح،و سياسي ذ ا''مشروع :باعتبارها 1للدولة

. 3يربي" عبارة عن سلطة عامة دائمةف، فالدولة باملعىن "ال2لألنظمة، باحتكار اإلكراه البدين املشروع''
تقييدا ألداء تلك أو األشكال والبىن التنظيمية تسهيال و نقصانا أو ميكن أن تتميز بالوظائف اكتماال 

 الوظائف.

من خالل إجابته  (Zartman William)نفس املنحى الذي ذهب إليه وليام زارمتان  ووه
على التساؤل: ملاذا تنهار الدول؟ فيجيب؛ ألهنا جتد نفسها عاجزة عن االستمرار يف أداء الوظائف اليت 
حتفظ هلا صفة دولة. فالدولة مبثابة مؤسسات سياسية متتلك السلطة والسيادة على إقليم معرتف به. يف 

أهنا عاجزة ''حينما يستغرقها العنف الداخلي وتتوقف عن  ( دولة  ماRotberg)حني، يصنف روتربغ 
توفري اخلدمات األساسية لسكاهنا، وعندما تفقد حكومتها املصداقية، وتصبح طبيعة الدولة األمة يف حد 

العجز بالنسبة لـ"روتربغ" ويظهر . 4ذاهتا موضع مساءلة وفاقدة للشرعية يف عقول وقلوب مواطنيها''
غياب شبه كلي للخدمات و أساسية للدولة، يرتتب جراءها انعدام األمن الداخلي نتيجة لتعطل وظائف 

حبيث يقتضي األمر هنا  -العامة. والتعريف هنا، يركز على ثالثة وظائف: الدولة باعتبارها سلطة سيدة
أن يكون لديها مصدر مقبول للهوية ونطاق متقبل للممارسة السياسية؛ الدولة باعتبارها مؤسسة ومن 

ك تنظيم ملموس يتوىل صناعة القرار وبناء رمزي للهوية؛ وأخري، الدولة باعتبارها ضامنا لألمن يف ذل

                                                           
اجلماعات احمللية؛ مبعىن الشكل السلطوي املمارس داخل اجملتمع املدين. أما خارجيا، أو حتيل كلمة ''الدولة'' يف اللغة الشائعة إىل ثالثة معاين: الدولة مقابل املواطنني 1 

ي، فهناك جدل قائم لة'' أشخاص القانون الدويل. يف حني، أن املعىن الثالث له بعد رمزي متارس بإمسه امتيازات القوة العامة. أما من ناحية النطاق الوظيففتمثل ''الدو 
سع " أو احلد األدىن، أم كانت مفهومة بشكل حول املهام القابلة ألن تسند إىل الدولة، سواء كانت حمصورة يف دور " احلارس الليلي" حسب النظرية الليربالية القائلة ب

وسنعتمد يف الدراسة املفهوم املتصل باجلانب الوظيفي للدولة، بتأمينها االحتياجات األساسية ملواطنيها، وحتقيق الشرعية  الدولة احلامية، الدولة صاحبة الرسالة"،
 لنفسها، وتامني االنسجام االجتماعي.

 "،سياسة الديمقراطية الليبرالية نظريات الدولة:" باتريك دانيلفي، بريندار أولريي، ترمجة: مركز اخلليج لألحباث،ع إىل كتاب: ميكن التوسع يف املوضوع بالرجو 
 .( 2112االمارات العربية املتحدة، مركز اخلليج لألحباث، )
 .    77فليب برو، املرجع نفسه، ص ص، 2 
 .41(، ص،0،0527ط )بريوت، دار اجليل، "نظريات الدولة" خلف،أندروفينسنت، ترمجة، مالك أبوشهيوة، حممود 3 

4 Robert. Rotberg, When States Fail, causes and consequences, (Princeton University Press, New 
ersey,2004),p,1. 
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اإلقليم املأهول. وألن هذه الوظائف متشابكة فإنه يصعب تنفيذها بشكل مستقل عن بعضها البعض، 
     1حيث أن تراجع أداء الدولة يف إحدى الوظائف جر معه الوظائف األخرى.

أن فقدان الدولة لقدراهتا عن توفري أدىن مستويات اخلدمات العامة، مع انتشار الفوضى مبعىن؛  
بسبب حالة الالأمن الداخلي، إىل جانب اهتزاز الشرعية بسبب رفض النخب السياسية واجملتمع للقواعد 

لة عن العجز والقوانني اليت تنظم تطبيق القوة وتوزيع الثروة، هذه اجلوانب تعد من أبرز املؤشرات الدا
بالنسبة للدولة على املستوى الداخلي. يف حني، ال جند للعوامل اخلارجية، بالرغم من جدية تأثريها يف 
اجلانب الوظيفي والبنيوي للدولة العاجزة، حيزا حمرتما يف األدبيات اليت تبحث املوضوع.  وبالتايل فإن 

وطة بالدولة، والشروط اليت تؤهلها للبقاء، ضبط مفهوم الدولة العاجزة يقتضي البحث يف األدوار املن
لشرعية واألمن، إىل جانب فحص موقع ا؛ القدرات، 2وذلك من خالل الرتكيز على الفجوات الثالثة

العوامل اخلارجية ممثلة يف اإلرث التارخيي لالستعمار، والنسق الدويل الراهن املعومل، ودور القوى الكربى 
 .تأمينا للمصاحلو وليت تربيرا للتدخل يف التأثري على مسار العجز الد

 : البعد الداخلي للعجز الدولتي والفجوات الثالثاألولالفرع 

( مفهوما للدولة العاجزة مبقابلتها Martin & Terryلقد قدم كال من "مارتن" و"تريي" )
ودها القابلة للحياة اليت تستطيع أن حتافظ على حراستها حلدأو بنقيضها، أي الدولة املتماسكة 

اإلقليمية، وأن تؤمن مستوى الئقا من احلاجيات؛ كاخلدمات الصحية والرتبوية لشعبها، وهي دولة متلك 
تكون دولة من هذا النوع و أيضا بنية حتتية واقتصادا وظيفيني، وهي قادرة على ضبط القانون والنظام، 

 العاجزة ال متلك أيا منمتماسكة اجتماعيا وصاحبة نظام سياسي داخلي مستقر. يف حني أن الدولة 
تفتقر إىل البنية التحتية الوظيفية، و هذه املواصفات. فهي عاجزة عن تأمني اخلدمات األساسية ملواطنيها، 

 .3وال تتوفر على نظام قانوين يتمتع باملصداقية من حيث االحتكام إليه

                                                           
1 William Zartman,“Collapsed States: The Disintegration and Restoration of 
Legitimate authority, U S A: Lynne Rienner Publishers, 1995. P, 5. 
2 Charles T. Call, Beyond the ‘failed state’: Toward conceptual alternatives, European Journal of 
International Relations , 17(2), April 2010,pp,306-308. 
3 Terry O’Callaghan and Steven C. Roach, International Relations ; The Key Concepts, (New 
York : Second edition published  by Routledge,2008), pp, 108, 109. 

http://books.google.dz/books?id=-t-KiA-GNlYC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=william+zartman+collapsed+states&source=bl&ots=3cw23GdVto&sig=ckO4MxApUOWn5qtaEKaw3AvbRRk&hl=fr&sa=X&ei=aF8OU-TiOIqH0AXax4CoBg&ved=0CC4Q6AEwAA
http://books.google.dz/books?id=-t-KiA-GNlYC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=william+zartman+collapsed+states&source=bl&ots=3cw23GdVto&sig=ckO4MxApUOWn5qtaEKaw3AvbRRk&hl=fr&sa=X&ei=aF8OU-TiOIqH0AXax4CoBg&ved=0CC4Q6AEwAA


 االطار المفاهيمي للتدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزةالفصل األول: 

40 
 

معها يف خصائص منها؛ وإذا كانت الدولة املنهارة النسخة املتطرفة للدولة العاجزة، فهي تتقاطع 
أهنا تتميز بشلل يف جهاز صناعة القرار احلكومي حبيث ال يشتغل كما جب؛ حيث تتوقف عن صناعة 

يف احلفاظ على النظام العام، والعجز عن صيانة االنسجام  خللِ تعاين من القوانني ووضع التشريعات، 
فإن الدولة تفقد قدرهتا على فرض هيمنتها االجتماعي وتعزيزه. أما على مستوى اجلانب الرمزي اهلويايت، 

، فإن الدولة يةقليماإل من الناحيةفرض مضامني ودالالت السلوكات والتصرفات املختلفة. و أو الرمزية 
اآليلة لالهنيار مل تعد قادرة على توفري األمن والتموين من طرف تنظيم مركزي سيد يف الشأن العام. 

، فإن هذا النوع من الدول يفقد لتوازن بني املدخالت واملخرجات، اقتصادي-بالنسبة للتنظيم السوسيو
قادر على ممارسة التحكم عليه، بل أنه لن يصبح  ومل يعد حصل على الدعم من الشعب وال ه وفه

مقصودا باملطالب، ألن الشعب يدرك أنه غري قادر على تلبيتها. وعندما يصبح النظام يف وضع ال 
 1املؤسسات فإنه يفقد احلق يف احلكم.أو الشرعية التقليدية، الكاريزمية  يشتغل فيه، سواء مبصادر

للدولة العاجزة ميكن مقاربته بالتصنيف لطبيعة النظام السياسي للدول النفطية   وهذا الوصف
(، يف سياق تأثري نوع النظام السياسي يف حتديد 10بنعته "حكم الفرد النهاب"، حسب الدول رقم )

سية املتاحة للحكومات، من حيث مساته السياسية وتداعياهتا املؤسسية واالقتصادية، إذ مت اخليارات السيا
تصنيفها إىل الدميقراطية الناضجة، ودميقراطية الزمر املتصارعة، وحكم الفرد األبوي إىل جانب حكم فرد 

  2إصالحي.

 

  

                                                           
1 William Zartman, Op. Cit, p, 5. 

تمويل مجلة البن ايريفت، وآخرين، إدارة الثروة النفطية، ميكن االطالع أكثر حول تصنيفات األنظمة السياسية قياسا بطريقة إنفاق إيراداهتا النفطية بالعودة إىل: 2 
 .42، ص، 2112،جملة فصلية يصدرها صندوق النقد الدويل، مارس والتنمية
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 عاجزة (: نمط حكم الفرد النهاب أحد أنماط الحكم في الدول ال00الجدول رقم)

نوع النظام 
 السياسي

 تداعيات اقتصادية تداعيات مؤسسية مسات سياسية

حكم الفرد 
 النهاب

  حكومة غري مستقرة تستمد
 شرعيتها من القوة العسكرية؛ 

  تفتقر إىل آليات بناءالرأي؛ 
  البريوقراطية موجودة كآلية

 لالستحواذ على الريع
 وتوزيعه؛ 

  نظام قضائي فاسد؛ الثقل املدين
 معدوم.أو وازن ضئيل امل

  أفق قصري؛ 
 عدم استقرار سياسي؛ 
  عدم الشفافية؛ 
  قدرة منخفضة على املنافسة؛ 
   تكلفة مرتفعة للمعامالت؛ 
  مصاحل قوية يف اإلنفاق يف

أو القطاع اخلاص  ةمواجه
املصاحل املوالية للتثبيت 

 االقتصادي.

  ال يوجد ادخار؛ إنفاق
 مساير لالجتاهات الدورية؛

  حكومي مرتفع  استهالك
جدا؛ استيالء النخب على 

الريع عرب الفساد الصغري 
 واحملسوبية؛

 .هروب رؤوس األموال 

 

بن ايريفت، وآخرين، إدارة الثروة النفطية، جملة التمويل والتنمية،جملة فصلية يصدرها صندوق  المصدر:
 .42، ص، 2112النقد الدويل، مارس 

 

الدولة العاجزة؛ مقتصرا على املظاهر املتصلة بالبعد وهذا الوصف باعتباره يركز على أعراض 
الداخلي للدولة كحالة مرضية، قد أثاره "روتربغ " بتقدميه لثالثة شروط ميكن من خالهلا اعتبار دولة ما 

حلفاظ على الشرعية وتلبية احلاجات األساسية او أهنا عاجزة؛ حيث ال تستطيع ضمان األمن، 
 . 1للمواطنني

 

االختالالت املتصلة باجلوانب و العجز الدوليت يقتضي البحث يف الفجوات فتحليل ظاهرة 
 .   2الثالثة؛ القدرات، الشرعية واألمن؛ كأسباب للعجز الدوليت

                                                           
1 Robert, rotberg, op.cit, p, 13. 

    اد اة األفقية والعمودية داخل الدولة فتنتج مجلة من التوترات السياسية واالجتماعية واالقتصادية املعقدة واليت كانت تعتمل على امتدو امسغالبا ما تتفاعل الال
 إىل جانب فجوة األمن.أجيال عدة فتتكشف املؤشرات الدالة على العجز الدوليت، فتبدأ نوبات عدة من النزاع العنيف، فتربز فجوات يف القدرات والشرعية للدولة 

، 045توضيح معامل اخلطر احلقيقي، ص، ص،  -، سيما الفصل اخلامس منه، النزاع العنفي2112ميكن التوسع يف املوضوع بالعودة إىل تقرير التنمية البشرية للعام 
070  . 
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 الدولة العاجزة وفجوة القدرات -1

على بعد القدرات، معتربا أن الدولة العاجزة هي  (David A. Reillyيؤكد ديفيد رايلي )
صول قدرات الدولة؛ املتمثلة يف الوحدة الوطنية واالستقرار السياسي واملوارد تلك اليت تفتقر إىل أ

االقتصادية، اليت ُترتِجم جمتمعة سلطة الدولة؛ فنقص القدرات املادية واملعيارية إىل جانب السلطة 
ات. قات األزمأو القانونية واملؤسساتية من شأنه أن يدفع إىل استخدام العنف داخل البيئة احمللية يف 

فالقوة القسرية هي األصل الوحيد املتبقي هلذه الدول حينما تتعرض لالضطرابات، واإلكراه يصبح احلل 
 .1الوحيد

إن مسعى حصر قدرات الدولة عادة ما يرتكز على األبعاد، األربعة األساسية، السياسية 
 2من اخلصائص ذات عالقة بـ:يبدأ مع توقع أن الدولة لديها مزيج و واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية. 

 سلطة اختاذ القرارات باإلكراه، إذا لزم األمر، عرب كامل إقليمها؛ 

 جمتمع لديه شعور يف وعيه الذايت باجلنسية املشرتكة، اإلحساس بالوحدة؛ 

 قواعد احلكم والقانون راسخة؛ 

 .القدرة على تطوير البنية التحتية 

ملمحا لعناصر قوة الدولة يف بعدها املعياري مبعىن؛ أن هذه اخلصائص من شأهنا أن تشكل 
، وأن 3املتصل بالتنشئة االجتماعية، والبعد املادي الذي يتجلى يف نظام احلوافز، إىل جانب قوة اإلكراه

الدول األكثر عرضة للعجز، ليست الدول اليت تفتقر إىل تلك اخلصائص جمتمعة، بل غياب إحدى 
 يدفع إىل تداعي البقية مما يعجل بعجز تلك الدولة.   اخلصائص السالفة الذكر من شأنه أن 

غياب القدرات، سيؤدي إىل العجز عن إرساء النظام العام وقواعد احلكم على أساس من إن 
عرب احلدود بني اجلماعات الساعية إىل النفوذ أو الشرعية، فينجم عنه  تنامي العنف الداخلي و/ 

دفع القيادة السياسية إىل خيار مواجهة تلك التحديات باالخنراط والسلطة، وانتشار ثقافة التشرذم، ما ي

                                                           
1 David A. Reilly, The Two-Level Game of Failing States: Internal and External Sources of State 
Failure, the Journal of conflict studies, volume28,2008 p,22. 
2 Ibid,p,23. 

؛ قانوين/ مؤسسي، ويتمثل يف املتطلبات القانونية واملؤسسية يف فعالية إنفاذ العقوبات وجباية الضرائب. األولد الشكلني: قوة اإلكراه ميكن أن تأخذ يف الواقع أح 3 
 الثاين؛ قمعي يتصل بالشرطة النظامية واألسالك ذات الصلة.   
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انتهاكات و عمليات القمع. والنتيجة؛ اهتزاز أمين شامل، وشلل اقتصادي شبه كلي، و يف العنف املادي 
 صارخة حلقوق املدنيني، وهذه النسخة هي من إحدى توصيفات الدولة العاجزة.  

ن وصف دقيق للدولة العاجزة؛ فهناك دول تتمتع بقدرات  لكن متغري القدرات ال يعرب مبفرده ع
كامنة، غري أهنا تصنف ضمن نطاق الدول العاجزة، الفتقارها إىل الفعالية يف توظيف تلك القدرات اليت 

( بأن ''الدول العاجزة تشمل سلسلة Tiffany Howardما عرب عنه "تيفين هوارد" )و تتوفر عليها، وه
االقتصادية؛ فهي أو تعاين ضعفا يف جوهرها بسبب القيود اجلغرافية، والسياسية واسعة من الدول اليت ال 

قوية باألساس، غري أهنا تتحول إىل دول عاجزة بسبب النزاعات الداخلية، وضعف يف التسيري، والفساد 
 . 1بسبب التهديدات اخلارجية''أو واالستبداد 

زه خاصة بالنسبة و اجتأو ميكن تفاديه خلل طارئ و العجز هبذا املعىن ليس معطى مسبق، بل هو 
للدول اليت تتوفر على قدرات طبيعية، وأن اخللل يكمن يف مستوى أداء املؤسسات وتأثريه على البعد 

وبالتايل، فإن فهم العجز الدوليت يتصل مبعرفة مكامن الضعف ة وإنتاج السلوك اجلمعي. الوظيفي للدول
 ما يتصل بآليات تويل السلطة وانعكاساته عن الشرعية. يف مؤسسات الدولة، ومن أبرز نقاط الضعف

 الدولة العاجزة وفجوة الشرعية -2

غالبا ما تتوفر احلكومات األكثر سلطة على قدر حمرتم من الشرعية يف نظر مواطنيها، ألهنا 
بطريقة ما خاضعة للمساءلة وتستجيب ملتطلبات الشعب الذي متثله، كما أن األنظمة الشرعية ميكن أن 

قق االمتثال والطاعة لدى املواطنني دون اللجوء إىل وسيلة القمع، وهي أقل عرضة لالحتكاك العنيف حت
حينما تفقد تلك احلكومات هلذه الشرعية، فإن دوهلا عادة ما تعاين من اهتزاز يف الثقة و ، 2مبعارضيها

  ، ك األمور. ولذلكوالوالء بالقدر الذي يؤسس حلالة من الضعف املمهد للعجز يف حال عدم استدرا
تعد الشرعية أحد األسباب الرئيسية املكملة لتشكل وصف عجز/فشل الدولة، واألكثر صعوبة يف حتديد 

أو مؤشراهتا، إذ ميكن فحص مستويات الشرعية من خالل االعتماد على مؤشرات شخصية كاالنتخاب 
 األداء للوكالء يف الدولة.  مستوى الفاعلية يفأو استطالع العينات التمثيلية للنخب واجملتمع، 

                                                           
1 Tiffiany Howard, The Tragedy Of Failure : evaluating state failure and its impact on the spread of 
refugees, terrorism, and war ;( USA, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 2010),p, 9.  
2 Claire Vallings and Magüi Moreno-Torres, Drivers of Fragility: What Makes States Fragile?,( 
UK ;  Department For International Development, April 2005), p, 6. 
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فاملشاركة النابعة من الرضى هي إحدى املؤشرات الدالة على مدى شرعية النظام القائم يف دولة 
( تعريفا للدولة العاجزة باعتبارها؛ تلك اليت ال تقدر Derek Foley) "ديريك فويل"لقد حدد و ما، 

اخلارجي، وتوفري اخلدمات أو ألمن الداخلي على ضبط حدودها واحلفاظ على النظام الداخلي، وتوفري ا
املشاركة دوليا. من املهم مالحظة، القدرة على أداء هذه األدوار، وليس الرغبة يف أو العامة األساسية، 

حتقيقها. فاملشاركة يف هذه األدوار تضفي شرعية على تلك الدولة، وهي تتطلب شروطا أربعة الزمة 
 . 1اةو االعدالة، األمن، احلرية واملسللحفاظ على الشرعية، ممثلة يف؛ 

أما العدالة؛ فرياها تتصل باحلفاظ على النظام القضائي، حيث ميكن أن تكون احلقوق حممية 
يتوىل مالحقة اجملرمني قضائيا. فإذا  و إىل حد ما. هذا النظام القانوين يفصل يف املنازعات بني األطراف 

وق، فإن الدولة بعد ذلك جب أن يكون لديها نظام محاية احلق وكان الغرض من تشكيل احلكومة ه
فعال حلماية بعض هذه احلقوق. يف حني، ترتبط احلرية بإتاحة الفرصة لكل مواطن للقيام مبا يريد يف 

أو حدود مقتضيات القانون؛ فالدولة اليت تشدد على تقييد حريات مواطنيها، سواء كانت دينية 
ا تفقد شرعيتها، بسبب إساءة استعماهلا للسلطة وخرقها ملقتضيات غري ذلك فإهنأو فردية، أو اقتصادية 

 . 2العقد االجتماعي الذي يفرتض أن تكون الدولة فيه الطرف احلامي للحقوق واحلريات

أما شرط األمن، فريتبط حبماية املواطنني من األذى يف أجسادهم وممتلكاهتم، وهذا يشمل 
ية واألمن الداخلي بتأمينهم من خطر اجلرائم اليت يرتكبها احلماية من خطر اعتداء األطراف اخلارج

واجب الدولة يف ضمان محاية هذه احلقوق يتمثل يف اختاذ تدابري مضادة فعالة و املخالفون للقانون. 
 .3للقضاء على هذه التهديدات

عىن اة باملعىن االجتماعي ولكن باملو ااة، وال يقصد هبا املسو اوالشرط األخري، يتمثل يف املس
اة أمام القانون، فالدولة اليت تعمد إىل حماباة مجاعات على حساب أخرى، سواء و االسياسي؛ مبعىن املس

اإلمهال املتعمد، فإن اجملموعة املهملة سياسيا واقتصاديا، غالبا ما تكون أو من خالل القمع الصريح 
خارج األطر القانونية انطالقا من حمدودة املشاركة السياسية. ما يدفعها إىل اإلحساس باحلرمان والعمل 

 عدم شرعية هذه الدولة.

                                                           
1 Derek Foley, Why States Fail, (Ohio State University, June 2012),p,8. 
<https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/.../FoleyResearchStateFailure.pdf?> 
2Derek Foley, op cit.  
3 Derek Foley, op cit. 
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 الدولة العاجزة وفجوة األمن -0

تعاين الدولة العاجزة من معضلة الاليقني وانعدام األمن الذي يستهلك قدرات الدولة العاجزة.  
د الدويل حسب الواقعيني اجلد وتوليد الصراع داخل الدولة العاجزة يعكس السيناري وكما أن سيناري

الديناميات ذلك أن )حالة الفوضى وغياب سلطة عليا متلك شرعية احتكار وسائل العنف املنظم(. 
أو الداخلية للدولة العاجزة تتسم بالفوضى واملعضلة األمنية اجملتمعية، حيث ال توجد أطر قانونية 

 مؤسسية مقبولة عموما واليت توفر النظام واالستجابات املنتظمة للمظامل.

من  إن الفجوة األمنية تتجسد عندما تعجز الدولة عن توفري أقل مستويات ممكنةوبذلك، ف
األمن جراء انتشار اجملموعات املسلحة املنظمة. والتحديات اليت تواجه اجملتمعات اليت مزقتها النزاعات 

ورة ضر و الثقة االجتماعية و وما ترتب عنها من مشاكل، تتعلق بتأثريات احلرب، على البنية التحتية، 
إعادة اإلدماج يف فرتة ما بعد النزاع(، باإلضافة إىل احلاجة و ف املتمردين املسلحني )التسريح و اخماطبة خم

 . 1ف السكان املدنينيو املخاطبة خم

لدولة العاجزة احلفاظ على األمن الداخلي نظرا لعدم وجود السلطة واملوارد على حد وال ميكن ل
قد تكون يف كثري من األحيان مصدرا أو سواء. إما ألن القوة اليت توكل هلا مهام حفظ غري كافية، 

سعا يتيح جماال وا النتهاكات حقوق اإلنسان والعنف الذي يقلل من شرعية احلكومة. فالفراغ األمين 
أو للميليشيات وأمراء احلرب، وبارونات املخدرات، واملتطرفني لكسب وتويل سلطة إدارة أقاليم و/ 

سيادة أو قطاعات يف الدولة. وإذا كانت هذه اجلماعات قد أفلحت يف توفري شكل من أشكال األمن 
 على حساب سلطة الدولة.و القانون، فإن تأثريها احملتمل سوف ينم

راط جمموعات واسعة من املواطنني حتت والء العشائر وأمراء احلرب، عصابات مما يؤدي إىل اخن 
عادة و مكافحتها. أو ما يطرح أمام الدولة اختيار تلبية مطالب اجملموعة و حركات التمرد، وهأو اجلرمية، 

ية إذا تعلق األمر مبطالب تتصل باحلر  األولما تكون الدول يف منأى من الفشل يف جلوئها إىل اخليار 
االنفصال األمر الذي يفرض على الدولة أن ختتار بني و أحيانا قد يكون الطلب هو األمن، و والعدالة 

استمرار الصراع. لكن، حينما تكون الدولة قد اختارت االستمرار يف إمهال أو فقدان أقاليم وسكان 
ماعة. زيادة الطلب مطالب اجلماعة املتمردة فهي مضطرة لالخنراط يف مكافحتها، وبالتايل هتميش اجل

                                                           
1Charles T. Call, op. cit.  
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وإصالح املرافق العامة واخنفاض اإليرادات والسيطرة، جنبا إىل جنب مع على اإلنفاق العسكري واألمين 
مجيع ذلك سينتج تنامي حلقة ردود الفعل اليت تؤدي إىل فقدان و تزايد العنف، واملخدرات، واجلرمية، 

 .1لةأحد أبرز أسباب عجز دو و هو الدولة املزيد من الشرعية. 

إىل جانب ذلك كله، الدولة العاجزة ليست تلك اليت ال متلك القدرة على توفري احلد األدىن من 
من هنا يتم و ال متلك الرغبة يف حتقيق ذلك، بقدر ما تكون احد أهم مصادر التهديد لألمن. أو األمن، 

 الطعن يف شرعية الدولة العاجزة.

 ي بين اإلرث االستعماري والنسق الدولي  البعد الخارجي للعجز الدولت الفرع الثاني:

ال ميكن جتاهل السياق التارخيي الذي تأسست عرب مراحله الدولة املوصوفة بالعاجزة، انطالقا من 
املسؤوليات التارخيية، من الناحية األخالقية على األقل، املرتتبة على الدول املستعِمرة جتاه مستعمراهتا، 

اهنة املتميزة بالتفاعالت املتداخلة واملعقدة حيث متاهت احلدود الفاصلة بني إىل جانب البيئة الدولية الر 
لة تغطية أسباب العجز الدوليت يقتضي البحث يف عاملي و اخارجي. وبالتايل، فإن حمأو داخلي و/ و ما ه

 تأثريات النسق الدويل.و اإلرث االستعماري 

 

 اإلرث االستعماري والنشأة المشوهة للدولة العاجزة -1

الفشل بالدول اليت خضعت لالستعمار يكاد أن يأخذ مسة التالزم، مع أو صفة العجز  اقرتان إن
تنامي ظاهرة النزاعات الداخلية )يف هذه الدول( املعدية يف انتشارها والعنيفة )نزاعات مسلحة( من 

تأثري لة استكشاف أسباب العجز من خالل البحث يف مدى و احيث أثرها؛ مما يعطي تربيرا قويا حمل
اإلرث االستعماري على احلالة الراهنة هلذه الدول واملوصوفة بالضعف والعجز والفشل، ويف بعض 

  احلاالت تصل إىل حد االهنيار. 

ومتثل احلدود السياسية، اليت رمستها قوى االستعمار، لكيانات تشكل خليطا من اجلماعات 
ق، وبات العديد من هذه الشعوب مقسما فيما اإلثنية أحد العوامل اليت أفرزت اضطرابات واسعة النطا

خاصة اإلفريقية منها، تتألف من مزيج  ،بني عدد كبري من الدول. وأصبحت الكيانات السياسية اجلديدة
غري متجانس الثقافات والتقاليد واللغات، وتسببت هذه التعددية االثنية يف كثري من الدول يف فرتات ما 
                                                           
1 Derek Foley, op. cit. 
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من النزاعات الداخلية واخلارجية، سواء حتت تأثري النزاعات احلدودية  بعد االستقالل يف نشوب العديد
حتت تأثري التداخل الدميوغرايف أو املزمنة اليت نشبت بني عدد من الدول )خاصة يف القارة اإلفريقية(، 

 . 1الشديد الذي اتسمت به هذه اجملتمعات

، إال أن اآلثار 2اريبالرغم من اختالف أساليب احلكم االستعمو باإلضافة إىل ذلك، 
غري مباشر يف تشوه عملية بناء الدولة الوطنية أو السياسية املرتبة عن تلك األساليب أدت بشكل مباشر 

عقب موجة االستقالل، فالتسليم بالرأي الداعم لالجتاه الذي يرى يف الدولة القومية حديثة االستقالل، 
وطموحات مؤسسيها، تدعمه التحديات اليت تواجه  بأهنا جمرد "تكوينات صناعية" صممت لتلبية مصاحل

عملية إعادة تصميم عملية بناء هذه الدول بالشكل الذي حقق األهداف القومية ويف مقدمتها عملية 
"االندماج الوطين" اليت تستدعي التأسيس للعالقة بني الدولة واجملتمع وفق مقاربة تبحث يف العالقة بني 

ة بني الدولة واجلماعات، حيث تركز على األبعاد القانونية للعالقة بني اجلماعات املصاحل والوسائل املتبادل
 .  3والدولة دون الوقوف عند جمرد النص القانوين الذي قد ال يشهد تطبيقا قي الواقع

فلم تنبثق الدول  ،اإلرث االستعماري هياكل مؤسسية دخيلة على السياق احملليلقد أوجد 
تدة عرب الزمن تعمل على توطيد املؤسسات غري الرمسية وتسوية اخلالفات النامجة، املستعمرة عن عملية مم

املصاحل املتعرضة داخل اجملتمع. وبدال من ذلك، فقد مت فرضها من اخلارج بفعل القوة العسكرية 
الساحقة، فالدول يف معظم إحناء إفريقيا هي يف األساس دول مصطنعة، "معلقة فوق" جمتمع ما كان 

يطالب هبا. وهذا الطابع املصطنع ملؤسسات الدولة أدى إىل انفصاهلا على اجملتمع. ومل أو ليفرزها أبدا 
دعم التنمية االقتصادية يف و يكن اهلدف من هياكل الدول املصطنعة اليت أنشأهتا القوى االستعمارية ه

   4األراضي املستعمرة. وإمنا خدمة املصاحل االقتصادية للقوى االستعمارية.

 

                                                           

 . 001(. ص، 2110القاهرة: مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية،الحروب األهلية في إفريقيا" )أمحد إبراهيم حممود، " 1 

  املغلقة" يف طق لقد كان نظام احلكم الربيطاين يقوم على مبدأ "فرق تسد" بدرجة أكرب من أي نظام آخر للحكم االستعماري، إىل جانب اعتماده أسلوب املنا"
إىل االعتماد على املركزية كنظام إدارة مستعمراته. أما االستعمار الفرنسي فكان يقوم على إذابة اهلويات الوطنية مع خلق رابطة انتماء لفرنسا يف مستعمراته، باإلضافة 

الية له. وبالتايل؛ فإن عملية بناء الدولة تعطلت نتيجة للصراعات بني للحكم فيها، وهوما أدى إىل إضعاف سلطة ونفوذ الزعامات األهلية احمللية، ومتكني النخب املو 
 النخب املستندة إىل الوالءات التقليدية، وتلك اليت متلك نزعة التوجه حنوتثبيت الوالء للمستعمر.  

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  "، )بريوت: جمدالمنهج -النظرية -ابستومولوجيا السياسة المقارنة: النموذج المعرفينصر حممد عارف، " 3 
 . 221(. ص، 2112والتوزيع،

 . 21رويب جديد"، مركز روبرت شومان للدراسات املتقدمة. ص، أو صياغة هنج  التغلب على الهشاشة في إفريقيا:، "2115رويب حول التنمية و التقرير األ4 
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 دور النسق الدولي المعولم في تعميق العجز الوظيفي للدول -2

كنية "الدولة العاجزة" يف معانيها توجيه اللوم للمجتمعات واحلكومات املختلة وظيفيا يف حتمل  
ُمعربة عن واقع، فهي تُغيب مسؤولية املصادر اخلارجية اليت  والدول النامية، وبالرغم من أن الصفة تبد

لعجز الداخلي، لتلك الدول، داال عن خطايا الدول اليت توصف بالقوية؛ ومن هذه غالبا ما يكون ا
ى لنخب نافذة يف حكومات دول اجلنوب و ااخلطايا، جتاهلها إلقرار حكم القانون بالتغاضي عن الرش

ن االقتصادي، كما توفر و امن قبل شركات متعددة اجلنسيات اليت تتواجد مقراهتا بدول منظمة التع
من العامل النامي، إىل جانب استدامة  للمكاسب غري املشروعة للحكام الفاسدين اآلمنة ت املاليةاملالذا

الطلب على املخدرات والسلع األخرى غري املشروعة، مع االخنراط يف جتارة مرحبة يف جمال األسلحة اليت 
 . 1تنتشر حبرية داخل مناطق النزاع يف العامل

ط على النخب احلاكمة يف الدول النامية يزداد أكثر ليس هذا فحسب، بل إن حجم الضغو 
فأكثر حينما تكون إزاء مواجهة االرتفاع املذهل لوترية التدفقات عرب الوطنية وما تفرزه تقنيات االتصال 

القرار يف الدول النامية أجندة كثيفة ومكلفة ومتبادلة االعتماد،  واملتطورة يف ظل العوملة. ويواجه صانع
أساسي وملح: توليد النمو، واقتالع الفقر، وبناء مؤسسات فعالة وقدرة حكومية، وسد تتضمن بشكل 

. هذا الوضع يفرض على النخب احلاكمة أحد االحتمالني، إما العمل باألجندة 2الفجوة التكنولوجية
لتا رة؛ ويف كو اتغليب األجندة الداخلية مبا يتيح هلا جماال للمنأو املفروضة ضمن السياق املتسارع، 

احلالتني ويف ظل العبء املضاف من قبل املؤسسات الضعيفة إىل جانب الضغوط املتزايدة للقيام بأعمال 
 Albertعلى اجلبهات املختلفة، من شأنه أن جعلهم أكثر اهنماكا يف ما يسميه ألربت هريمشان 

Hirschman ."3بـ"املشكالت الضاغطة" أكثر من التصدي لـ"املشكالت املختارة 

شك أن للعوملة دورا بنيويا يف تسريع عملية العجز الدوليت، وذلك مبا تتيحه للجماعات ما ال 
دون الدولتية من فرص االرتباط ببنية االقتصاد العاملي بعيدا عن سيطرة وضبط الدولة، هذا االرتباط يعد 

ة للحدود، واملفضية إىل قناة رافدة لتغذية النزاعات النامجة عن االستفادة من اإلمكانات اخلارجية العابر 

                                                           
1 Stewart Patrick, ‘‘Failed’’ States and Global Security: Empirical Questions and Policy Dilemmas, 
International Studies Review (2007) 9, p, 648. 

 .271، )اململكة العربية السعودية: مكتبة العبيكان(، ص،الحكم في عالم يتجه نحوالعولمة"" الطرحجوزيف ناي، جون د.دوناهيو، ترمجة: حممد شريف، 2 
 .274ص،  نفسه، جوزيف ناي، جون د.دوناهيو، املرجع3 
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عجز الدولة على حد سواء، فالعوملة يف هذه احلالة تفاقم من أزمة اندماج وتكيف الدول العاجزة، بل 
 .1أكثر من ذلك، فهي تسمح ألجزاء منها لتصبح جزءا من "فخ" العوملة

ور الدول ومن منظور نسقي وظيفي يف حتديد تأثري السياق العاملي املتسم بالتطور املطرد على د
إىل أن "منطق السيطرة الدولية جعل من ظهور  E. Wallersteinالضعيفة يشري إميانويل والرشتاين 

، وهي إشارة إىل التأثري املباشر لدول املركز على دول 2الدولة يف الطرف ظهورا يشوبه خلل وظيفي"
ط ليس بسبب الضعف الذايت بقدر ما احمليط وفق املقاربة البنيوية ملدرسة التبعية؛ مبعىن أن عجز دول احملي

نتيجة مباشرة هليمنة الدول الكربى واستغالل ثرواهتا. ويف نفس السياق، يعترب غاندر فرانك و ه
Gunder Frank  أن الدولة الطرفية هي دولة ألعوبة حتافظ على الوهم القانوين والسياسي لالستقالل"

 . 3ال"الذي جعل منه الواقع االقتصادي مستحيال يف كل ح

 المطلب الثاني: عجز الدولة من المنظور الكمي وإشكالية التصنيف

لقد شهدت العقود الثالثة األخرية بروز توجه جديد يعتمد املقاربات الكمية لفحص مدى 
، وجادل الساهرون على إعداد هذه الدراسات بأن قصور املنظور 4إمربيقية النتائج البحثية املتوفرة

ما يدفع باإلسهامات الكمية و عن التوصل إىل تعريف عملي للدول العاجزة ه الكيفي "التقليدي"
السطح؛ إذ اعتمدت هذه الدراسات مجلة من املؤشرات الدالة على  عجز الدولة وأخضعتها إىل و حن

قياسات حمددة لتصل إىل نتائج باألرقام تفيد، حسبهم، يف التمييز بني الدول العاجزة، الدول املهددة 
والدول اليت تقع يف منأى من ذلك حسب الرتتيب العاملي للدول. ورغم الرواج الذي حضي به بالفشل، 

هذا التوجه اجلديد، إال أنه مل يسلم من املساءلة، خاصة فيما يتعلق مبدى إمكانية التسليم بدقة 
 الدراسات الكمية يف تصنيف الدول العاجزة. 

                                                           
االعتداء على  فخ العولمة:ميكن التوسع يف االطالع عن تأثريات نسق العوملة بالعودة إىل كتاب: هانس بيرتمارتني، هارلد شومان،ترمجة عدنان عباس علي "1 

 . 22-40(، ص ص، 0552، )الكويت: سلسلة عامل املعرفة،اكتوبرالديمقراطية والرفاهية"
 .22(. ص، 2112، 0بريوت: دار الفارايب، ط الدولة المستوردة: غربنة النصاب السياسي"): شوقي الدويهي."برتران بادي. ترمجة 2 
 .25املرجع نفسه، ص   3 
  ة السياسية إىل نات الظاهر رغم النقد املوجه للدراسات الكمية  املهتمة باجملاالت اإلنسانية، منها العلوم السياسية والعالقات الدولية، من حيث صعوبة حتويل مكو

   حقل العالقات الدوليةمتغريات قابلة للقياس، نظرا لتعقيدها من جهة، وعدم ثباهتا من جهة ثانية،  إال أن نسبة إنتاج الدراسات اليت تعتمد املناهج الكمية يف
بالنسبة للدراسات اليت تعتمد املناهج الوصفية،  %22ة حبوايل من جمموع الدراسات األكادميية يف هذا احلقل، مقارن %21تقدر حبوايل  بالواليات املتحدة األمريكية

 فقط.  ميكن التوسع يف ذلك من خالل املرجع:  %01منهاجية سوى أقل من  -يف حني ال حتتل الدراسات اليت تعتمد مناهج    العرب
 Detlef F.Sprinz,Yael Wolinsky ; Models, Numbres §Cases, Methods for Studying International 
Relations, university of Michigan,2004 ; p,6. 
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ا أن تربر التساؤل حول كيفية الفرز بني احلاالت لذلك فإن الضرورة العملية )امليدانية( من شأهن
 اليت ميكن تصنيفها ضمن الدول العاجزة عن غريها من الدول الضعيفة واهلشة وتلك اآليلة اىل االهنيار.  

تواجه الدراسات الكمية املتصدية لعملية ضبط مؤشرات قابلة للقياس، ملفهوم الدولة العاجزة، 
ق بني واضعي السياسات والباحثني األكادمييني عن خصائص معينة عقبة رئيسية لعدم وجود اتفا

تستدعي مثل هذا التوصيف. فـ "روبرت روتربج"  على سبيل املثال، سجل حوايل عشرة خصائص مييز  
هبا الدولة العاجزة، من بينها حسب رأيه؛ احلروب األهلية املتوطنة، عدم القدرة على التحكم يف املناطق 

ة للحدود، تنامي العنف اإلجرامي، عدم االلتزام بالقانون، استشراء الفساد، تراجع الطرفية بالنسب
االقتصادي بشكل مثري، وفقدان الشرعية السياسية. بينما جند أن املؤشر السنوي للدول و النم

( يقدم FP) ( واملنشور يف جملة السياسة اخلارجية2112) العاجزة/الفاشلة الذي يصدره صندوق السالم
عة أخرى متباينة من املؤشرات، مبا يف ذلك؛ تدفق الالجئني على نطاق واسع، تزايد الضغوط جممو 

الشديد، وبروز فصائل أو الدميوغرافية، التنمية االقتصادية غري العادلة، والتدهور االقتصادي احلاد 
 .1متحاربة نتيجة انقسامات حادة داخل النخب السياسية

حتديات ثالث؛ اجلانب املفاهيمي، وعملية التجميع إىل  عملية التكميم تواجهوهكذا فإن 
جانب حتدي القياس وضبط املتغريات القابلة للقياس. فالرتكيز شبه الكلي للتصنيفات املعتمدة على 
وظائف الدولة كمؤشر للقياس يصطدم بتحدي حصر هذه الوظائف يف أقل عدد ممكن من السمات 

 . 2بيعة العالقة بني العناصر املشكلة للمفهوموالقدرة على تنظيمها وفق منطق يربز ط

إىل جانب معضلة عدم االتفاق حول ضبط مفهوم الدولة العاجزة وصياغة مؤشرات قابلة 
للقياس، يواجه مسعى تصنيف الدول وفق املنظور الكمي إشكالية أخرى تتعلق بعملية مجع املعطيات 

كن الوثوق يف تقديراهتا، وحمدودية اإلمكانات ومدى صدقيتها؛ بالنظر إىل عدم توفر شبكة معلومات مي
املتاحة لدى بعض الفرق العاملة ميدانيا، إذ أن املنظمات اإلقليمية األقرب إىل أن تتحمل جانبا من 
مسؤولياهتا إقليميا غالبا ما تفتقر إىل اإلمكانات املادية والبشرية اليت تسمح هلا بتغطية تكاليف وأعباء 

                                                           
1 Stewart Patrick, op. cit, p, 647. 
2 Sebastian Ziaja, Javier Fabra Mata,Users, Guid On Measuring  Fragility, German Development 
Institute(DIE), and the United Nations, Development Programme (UNDP), May, 2009. 
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ما يدفع إىل تدخل و شكل دقيق وشامل، خاصة فيما تعلق بالقارة اإلفريقية؛ وهرصد ومجع املعطيات ب
 . 1 جهات استخباراتية ذات نفوذ وإمكانات ومطامع أكرب يف املنطقة

باإلضافة إىل أن الدول حمل الدراسة، تفتقر إىل بنية حتتية قادرة على إتاحة فرصة الوصول إىل  
متلك مؤسسات منظمة بالقدر الذي يوفر اإلحصاءات الكافية  املعلومة؛ مثل شبكات االتصال، فهي ال

اختاذ املواقف أو الدقيقة. وتأيت أخريا، فكرة تعميم النتائج ومدى االستفادة منها يف رسم السياسات و 
املناسبة جتاه ما تتطلبه الظاهرة. هذه التحديات من شأهنا أن تفسر صدور مؤشرات وتصنيفات متباينة 

 ( أدناه.14أكادميية خمتلفة على غرار اجلدول رقم )و ياسية من قبل مؤسسات س

 (: مؤشر المفاهيم المتعلقة بمختلف تصنيفات الدول00الجدول رقم)

 قياس املفهوم وتعريفه اسم املؤشر املختصر
BTI-WS  مؤشر الدولة الضعيفة

(Bertelsmann 
Transformation 

Indexمؤشر التحويل لربتيلسمن ) 

"يتطلب التحويل الناجح امتالك الدولة إدارة  الدولة الضعيفة:
 Bertelsmann 2117 منظمة وآمنة حمتكرة الستخدام القوة "

CIFP-FI  مؤشر الدولة اهلشة )مؤشرات الدولة
 (CIFPللسياسة اخلارجية

اهلشاشة: "إن اهلشاشة مقياس ملدى إخفاق مؤسسات ووظائف 
لدولة ذات السيادة وعمليات الدولة يف التوافق مع الصورة القوية ل

 ,Carmentاملتضمنة يف كل من نظرية الدولة والقانون الدويل")
Prest and Samy 2009 

FSI أكثرها شيوعا فشلها ،فشل الدولة:"يعين فشل الدولة يف عدة خواص مؤشر الدولة العاجزة
احتكارها الستخدام القوة أو يف السيطرة الطبيعية على أراضيها 

اخلواص األخرى لفشل الدولة تآكل السلطة الشرعية،كما تتضمن 
الشرعية الختاذ القرارات اجلماعية وعدم قابليتها لتزويد خدمات 
حكومية معقولة وعدم قابليتها للتفاعل مع الدول األخرى  

 Fund forكامل يف اجملموعة الدولية ) صندوق السالم )و كعض
Peace2115) 

ISW الدولة: تعرف الدول الضعيفة على أهنا الدول اليت تفتقر إىل  ضعف مؤشر ضعف الدولة يف العامل النامي
القدرة الضرورية الجناز أربع مسؤوليات حكومية هامة: بناء بيئة 

االقتصادي العادل واملستمر،تشريع شفاف ونظم سياسية و باعثة للنم
محاية السكان من النزاع العنيف والسيطرة على  ،مسؤولة

                                                           
1 J. Eli Margolis, Estimating State Instability, Studies in Intelligence Vol. 56, No. 1 (March 2012),p, 
14. 
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 Rice andانية األساسية  )توفري احلاجات اإلنس،أراضيها
Patrick 2008) 

IRAI  مؤشر ختصيص املصادر )التقييم
 السياسي واملؤسسايت للدولة(

الدول اهلشة :استخدم مصطلح الدولة اهلشة للتعبري عن الدول اليت 
تواجه حتديات التنمية احلادة :القدرة املؤسساتية الضعيفة،سوء 

ه هذه البلدان يف أغلب عدم االستقرار السياسي،كما تواج،احلكم
 Worldاألحيان عنفا مستمرا ناجتا عن بقايا النزاع املنتهي )

Bank 2010.) 
PCIL-RR  نسبة املخاطرةPCIL  تسجيل(

 نسبة السالم وعدم استقرار النزاع (
عدم استقرار الدولة:يتضمن عدم استقرار الدولة حروب ثورية 

ية وحروب عرقية وتغيري نظام مضاد وإبادات مجاع
 Hewitt et al. 2008وسياسية

PII االضطراب االجتماعي والسياسي: "نعرف االضطراب االجتماعي  مؤشر عدم االستقرار السياسي
 امؤسساتي اوالسياسي على أنه تلك التطورات اليت تشكل هتديد

 للحكومات والنظام السياسي احلايل"
االستقرار السياسي وغياب العنف  

 العامل()مؤشرات احلوكمة حول 
الدولة الفاشلة :ختتلف كل دولة عن األخرى يف مدى قابليتها 
للفشل تبعا ألربع أبعاد أساسية:األمن، احلكم، التنمية االقتصادية 

 (.Goldstone and Cole 2008والتنمية االجتماعية )
WGI-PV  ( االستقرار السياسي وغياب العنف

 مؤشرات احلوكمة حول العامل(
غري الدستوري للحكومة :استقرار سياسي وغياب احتمال التغيري 

العنف/ قياس إمكانية إسقاط وزعزعة احلكومة بوسائل غري دستورية 
 (World Bank 2009عنيفة )أو 

 املصدر:

Sebastian Ziaja, What Do Fragility Indices Measure? Assessing 
Measurement Procedures and Statistical Proximity, Zeitschrift für 
Vergleichende Politikwissenschaft 6 (1), 39-64. P, 24. 

كما أن الرتكيز على العوامل الداخلية كمؤشرات للتصنيف يوحي بعزل العوامل اخلارجية املؤثرة 
يف مستوى القدرات والفعالية الذاتية للدول اليت تصنف ضمن احلاالت العاجزة، وهذه إحدى املآخذ 

ومصداقية التوصيف القائم على مثل هذه األرقام، أضف إىل ذلك، االنطالق من كون املشككة يف دقة 
أن كل املؤشرات عبارة عن أسباب، يف حني ميكن تصنيف البعض منها كنتيجة للعجز وليست سببا 

( أدناه؛ أي طريقة حتديد املؤشرات والتجميع من حيث توزيع 2ما يوضحه اجلدول )و لذلك، وه
 على كل مؤشر. القياسات الدالة 
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يأيت التحدي الثالث؛ حتدي قياس املؤشرات بالبحث يف التساؤل؛ كيف يتم ترمجة خصائص و 
املؤشرات إىل بيانات رقمية؟ فمثال، بالنسبة للبعد السياسي جند أن مستويات الشرعية تقاس انطالقا من 

جز نظرا ملا تتمتع به من مؤشرات الدميقراطية، لكن ميكن لألنظمة غري الدميقراطية أن ال تتسم بالع
،...، 1.2، 1.0، 1استقرار على األقل يف األمد املنظور. إىل جانب اعتماد سلم التنقيط موحد )من 

( للداللة عن )من األسوأ إىل األفضل(، وهذا يطرح حتدي التمييز بني املستويات 0وهكذا إىل غاية
 املتباينة يف التأثري لبعض املؤشرات على حساب أخرى. 

ن، هذه التحديات ال تقلل من أمهية الدراسات الكمية املنتجة يف هذا اجملال ومساعي لك
تطويرها. فمن املؤسسات الرائدة املهتمة باملوضوع جند البنك الدويل كمنظم دولية تبحث يف جمال 

بوضع مؤشرات احلوكمة حول العامل بقياس  0552( منذ WGI) االستقرار السياسي وغياب العنف
( مؤشرا. إىل 22عنيفة، وذلك باعتماد حوايل )أو زعزعة احلكومة بوسائل غري دستورية و إسقاط  إمكانية

( وصندوق السالم  على FP) الذي دأبت جملة السياسة اخلارجية (FSIجانب، مؤشر الدولة العاجزة )
لكل مؤشر، ويعترب  % 2.2( مؤشرا بنسبة تنقيط تقدر حبوايل 02حيث يعتمد ) 2112نشره منذ 

ال. باإلضافة إىل مؤشرات أخرى تبحث يف قدرات الدول خاصة يف جماالت التنمية و االتصنيف األكثر تد
لتحديد حجم اإلعانات املمكنة، وتصنف على أساسها تلك الدول بني الضعيفة واهلشة؛ فنجد مؤشر 

ت ( مؤشرا، معتمدا اعتبار أن اهلشاشة مقياس ملدى إخفاق مؤسسا22اهلشاشة يتضمن حوايل )
ووظائف وعمليات الدولة يف التوافق مع الصورة القوية للدولة ذات السيادة املتضمنة يف كل من نظرية 

 ( التايل:12ما يبينه اجلدول رقم )و . وه1الدولة والقانون الدويل

  

                                                           
1 Sebastian Ziaja, Javier Fabra Mata,Users, op. cit. 
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 زان كل مؤشرو الخواص والطرق المحددة أل(: 12اجلدول رقم )

عدد  طريقة التجمع واخلواص املؤشر
 املؤشرات

 كل مؤشر  وزن

مؤشر ضعف 
  BTIالدولة

 0.500 2 احتكار العنف + إدارة أساسية

[ + 01[ + أمن وجرمية]24[ + اقتصاد ]02حوكمة ] مؤشر اهلشاشة
 [01[ + بيئة]07تنمية إنسانية] +[10]دميوغرافيا

83 0.007-
0.019 

 مؤشر عجز الدولة
CIFP 

 داخليا الضغط السكاين املتزايد+حركة هائلة لالجئني واملرحلني
ختلق حاالت طوارئ إنسانية معقدة+ازدياد اجملموعات الثائرة 
+مستوى متدين من التنمية االقتصادية +هبوط اقتصادي حاد+ 

/وعدم تشريع الدولة+ تدهور متزايد للخدمات أو جترمي 
احلكومية+تعليق تطبيق القانون وانتهاك حقوق اإلنسان +تدخل 

 األخرى.الدول األخرى والفواعل اخلارجية 

02 0.083 

مؤشر ختصيص 
 IDAاملصادر 

[+سياسات اإلدماج 2+سياسات هيكلية ][2إدارة اقتصادية ]
 [2[+ إدارة القطاع العام واملؤسسات ]2االجتماعي والعدالة ]

16 0.050-
0.083 

مؤشر الدول 
 الضعيفة

+ السلة األمنية [2][+ السلة السياسية 2السلة االقتصادية]
 [2ماعية][+ السلة االجت2]

20 0.050 

نسبة 
 PCILاخلطر

ال توجد خواص حمددة عدة متغريات استخدمت، كوفيات 
 االنفتاح االقتصادي والدميقراطية اجلزئية األطفال،

 غري حمدد 7

مؤشر الالاستقرار 
 السياسي

[+ثالث مؤشرات 2[+ الضيق االقتصادي]02الضعف التحيت]
 هلا وزن من اثنان.

15 0.038-
0.200 

[ + تأثري 0نتيجة تأثري +نتيجة شرعية = ) تأثري األمن ] لدولة اهلشةمؤشر ا
[+ تأثري اجتماعي 2[ + فعالية اقتصادية ]2سياسي]

[ + شرعية 4[ + شرعية سياسية ]0[(ّ شرعية أمنية ]0]
 [0[ + شرعية اجتماعية]0اقتصادية ]

14 0.031-
0.125 

مؤشر االستقرار 
  WGIالسياسي

يستخدم املؤشر مكونات غري ملحوظة ال توجد خواص حمددة، 
 أي يزن كل مؤشر طبقا الرتباطه باملؤشرات األخرى

35 0.010-
0.094 

Sebastian Ziaja, What Do Fragility Indices Measure? Assessing 
Measurement Procedures and Statistical Proximity, Zeitschrift für 
Vergleichende Politikwissenschaft 6 (1), 39-64. P, 22. 
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وإذا كانت مجيع املؤشرات تسعى إىل حتديد الدول اليت تشكل عقبات يف تعزيز التنمية وتوطيد 
جه القصور اليت أو ، فهي تتطلع بشكل أكثر مشولية لتغطية جمموعة واسعة من األوىلالسالم بالدرجة 

ساط العلمية والسياسية، خاصة و ألترحيبا لدى ا جهد يلقى وميكن أن تؤثر على الدولة واجملتمع. وه
عندما تبحث عن إجابة على سؤال، ما هي الدول اليت تدفع اجملتمع الدويل إىل أن يقلق بشأهنا أكثر من 

فبعض الدول تندلع هبا نزاعات حمدودة ولكنها عنيفة، بينما جند  ؟غريها، وما هي املؤشرات األكثر تأثريا
 ة النطاق دون أن يشكل ذلك قلقا دوليا. دوال أخرى تواجه أزمة اقتصادية واسع

بالنظر إىل  قوهتاأو مبعىن؛ أن الدراسات الكمية املتصدية لتصنيف الدول حسب عجزها 
مستويات األداء الوظيفي هلا، تعتمد متغري الزمن يف تقصي مسار االختالالت املفضية إىل العجز، وتعترب 

رصدها والتعاطي معها باالسرتاتيجيات اليت تناسب كل أن عملية العجز الدوليت تتم عرب مراحل، ميكن 
تعتمد يف بناء نتائجها على  امرحلة. غري أنه من املؤاخذات اجلوهرية حول جدواها ومصادرها هي أهن

بنك معلومات تغذيه مصادر متصلة يف غالبيتها باملصاحل االستخباراتية ذات الصلة بالواليات املتحدة 
 1األمريكية.

دف إىل تغذية نظام اإلنذار املبكر الذي صمم لرصد املخاطر والتهديدات اليت من فهي إذن؛ هت
شأهنا أن ختلف بؤر توتر يتعدى أثرها إىل اجلوار وبالتايل يهدد السلم واألمن الدوليني، وذلك برصد 

ل األحداث والتنبؤ مبسارها وإرسال إشارات حتذيرية لصانعي القرار حىت تتم عملية االستجابة يف شك
 .2عمل استباقي

يف حني جند أن شكل االستجابة ال يتناسب مع إشارات التحذير اليت يرسلها النظام وإمنا مع 
ما يظهر و قياس الكلفة والنتائج باملنظور العقالين؛ أي أن االستجابة تكون غائية أكثر منها معيارية، وه

ادة السياسية الدولية يف االخنراط جليا السلوك االنتقائي اليت توصف به عمليات التدخل وغياب اإلر 
اجلدي يف كثري من مواقع تشهد انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان، مثل رواندا، يف الوقت الذي توجه  

وليس استجابة لنظام اإلنذار  00/5كل اإلمكانات الدولية جتاه التدخل يف أفغانستان بعد أحداث 
 املبكر.     

                                                           
 ل السابقة والتصنيفات اليت تعرب عنها. و الواردة يف اجلداملصادر والعالقة البينية للمؤشرات ا ( والذي يبني02الوارد يف امللحق رقم)أنظر املخطط 1 

2 David Carment , and others, indicators if state failure, (canada ;contry indicators for foreign policy, 
august 2010), p, 4. 
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ل معاجلة املوضوع من خالل مقاربتني و االذكر حتولذلك، فإن أغلب املؤشرات السالفة 
من الوضع املستقر إىل حالة العجز  ، تعترب أن العجز ناجم عن االنتقال غري املتدرجاألوىلأساسيتني؛ 

 التايل: (12حسب ما ميثله الشكل رقم )

 (: االنتقال غري املتدرج من الوضع املستقر إىل حالة العجز  12الشكل رقم)

 

 

 

 

ال ال ميثل الزمن كمتغري لرصد مراحل التحول، ألنه انتقال حدث يف شكل أزمة غالبا انتق ووه
ما تتسم بالفجائية واحلدة؛ وهذا التحول الراديكايل يُعزى إىل اهلزات العنيفة ذات الصلة بالنزاعات 

  1الداخلية املفضية إىل خلق فجوات يف القدرات والنسيج االجتماعي.

 : 2يكون بوجود إحدى النزاعات األربعة العنيفةمبعىن؛ أن عجز الدولة 

النزاعات الثورية: اليت تتسم حبلقات من العنف املستمر بني احلكومة واملنظمات السياسية  -0
االستيالء على السلطة أو املعارضة اليت تسعى لإلطاحة باحلكومة املركزية، لتحل حمل قادهتا 

 يف بعض األقاليم. 

ت من الصراع العنيف املستمر اليت توجد فيها أقليات طائفية النزاعات االثنية: هي حلقا -2
 غريها حتدي احلكومات للحصول على تغيريات كبرية يف الوضع.أو دينية أو إثنية أو قومية 

التغيريات السلبية لنظام احلكم: التحوالت املفاجئة الكربى يف أمناط احلكم، مبا يف ذلك  -2
احلكم و النظام، والتحوالت حنأو ار الشديد يف النخبة اهنيار الدولة، فرتات من عدم االستقر 

 .االستبدادي بعيدا  عن الدميقراطية

                                                           
1 Tiffiany O. Howard,The Tragedy of Failure, Evaluating State Failure and Its Impact on the 
Spread of Refugees, Terrorism and War, (California, by Tiffiany O. Howard, 2010), p, 13.  
2 Valentin Cojanu, Alina Irina Popescu, Analysis of Failed States: Some Problems of Definition and 
Measurement, The Romanian Economic Journal, November 2007, p, 117. 
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أو ا الدول ءهة: هي تلك السياسات اليت تقف ورااجلرائم ضد اإلنسانية واجلرائم السياسي -4
طريف النزاع كما يف حالة احلروب األهلية، واليت ينتج عنها مقتل نسبة معتربة من أو أعواهنا 
 اجملموعات السياسية.أو الطوائف  إحدى

ومن أبرز األمثلة على االنتقال غري املتدرج من حالة االستقرار إىل حالة العجز جند دولة ليبيا 
يف عملية  اأساسي ا. وحىت وإن كان العامل اخلارجي متغري 2100عقب األحداث األخرية من عام 

لكنه جاء عرب استدعاء الوضع الداخلي العجز، من خالل التدخل العسكري اخلارجي و و التسريع حن
املتميز بالنزاع العنيف حول السلطة. يأيت هذا رغم أن ترتيبها ضمن مؤشر قائمة الدول العاجزة السنة 

، وهذه من أهم املؤاخذات على دقة الدراسات 000يقع ضمن الدول املستقرة، أي يف املرتبة  2100
 الكمية من الناحية العملية.     

بة االنتقال غري املتدرج غالبا ما تركز على عامل االستقرار وغياب العنف، متجاهلة مقار إن 
بذلك العوامل األخرى املغذية للنزاعات الداخلية والبيئة اهلشة القابلة للتفكك؛ على غرار ما يتم الرتكيز 

ادي؛ ( الذي يعتمد مؤشر االستقرار السياسي وغياب العنف املWGI-PVعليه بالنسبة للتصنيف )
( PCILعنيفة. إىل جانب التصنيف)أو أي قياس إمكانية إسقاط وزعزعة احلكومة بوسائل غري دستورية 

القائم على أساس نسبة املخاطرة وعدم استقرار الدولة؛ جراء حروب ثورية وحروب عرقية وتغيري النظام 
بعد النزاعات الداخلية والبعد ما يدلل على تركيز هذه املقاربة على و ضاد وإبادة مجاعية وسياسية. وهامل

األمين كأسباب للعجز الدوليت أكثر من كوهنا نتيجة لعوامل أخرى أدت إىل عجز الدولة، باإلضافة إىل 
إغفاهلا البعد الرتاكمي للتناقضات البنيوية والتدهور الوظيفي ملؤسسات الدولة؛ وبالتايل، فإن النزاعات 

كاشفة لوضع متقدم من التدهور يف جماالت حيوية متصلة   الداخلية وحالة الال استقرار هي عوامل
باألداء السياسي وعالقته بالشرعية، والوضع االقتصادي وعالقته مبستوى القدرات، إىل جانب البعد 

كما أن العملية العكسية نادرة احلدوث؛ مبعىن،  األمين وعالقته باحتكار وسائل اإلكراه من قبل الدولة.
 الدولة املستقرة. العاجزة إىلأو حالة الدولة املنهارة  االنتقال املباشر من

، أما املقاربة الثانية؛ فتنطلق من أن التحول من الدولة يف حالتها املستقرة إىل دولة منهارة
معطلة وظيفيا، إمنا  هي عملية متر عرب مراحل أمهها  احلالة املستقرة، مث حالة الضعف، بعدها تأيت حالة 

                                                           
 ن ذلك فهي حتضى الدولة املنهارة وصف للدولة اليت تكون معطلة الوظائف بشكل شبه تام عرب كامل أقاليمها، ومل تكن حتت وصاية خارجية مباشرة، وبالرغم م

املتحدة بالنظر إىل مستوى األداء الوظيفي هلا، بل مت بالتواجد الرمسي لكنه غري فعلي يف املؤسسات الدولية الرمسية. إذ مل يتم شطب أية دولة إنظمت إىل األمم 
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ة العاجزة وأخريا الدولة املنهارة؛ كنسخة متطرفة للدولة العاجزة؛ حسب ما يوضحه اهلشاشة، فالدول
 ( التايل:17الشكل رقم)

 (: االنتقال املتدرج من حالة االستقرار إىل حالة االهنيار للدولة17الشكل رقم )

 

مييز الصارم وهي مقاربة تنطلق من أن العجز عملية متعددة األبعاد، غري أنه ال ميكن اعتماد الت
بني خصائص كل مرحلة، مبعىن؛ أن هناك تداخل يف اخلصائص بني هذه املراحل األربعة، فخصائص 
الدولة الضعيفة تتشابه إىل حد بعيد مع خصائص الدولة اهلشة، كما أن خصائص الدولة العاجزة أقرب 

ا التتابع يف املراحل من ما تكون متطابقة مع تلك اليت توصف هبا الدولة املنهارة، غري أن اعتماد هذ
يوفر على الدارس جهد التحليل  يف العامل و شأنه أن يسهل وصف الظاهرة  من الناحية االمربيقية، 

.  وبالتايل؛ توفري قدرة االستجابة للتهديدات احملتملة اليت ميكن أن تكون تلك الدولة مصدرا هلا 1الواقعي
لة حىت ال تنزلق ملرحلة أسوأ يتعذر بعدها تعافيها ذاتيا والتوقيت املناسب للتدخل للرفع من قدرات الدو 

 خارجيا. أو 

إذن، ومن خالل ما تقدم سيتم اعتماد املقاربة الثانية لتوضيح أهم اهلزات اليت من شأهنا أن  
منهارة، وذلك  أو تؤثر يف أسس الدولة املستقرة وتدفعها إىل التدحرج من دولة قوية نسبيا  إىل عاجزة 

  الكيفية اليت تتحول هبا الدولة من مستقرة إىل عاجزة.بالبحث يف

  

                                                                                                                                                                      
. ومل تكتمل بعد مالمح مؤسساهتا ناهيك عن مستوى األداء 15/10/2100االعرتاف الدويل الواسع بدولة جنوب السودان عقب نتيجة استفتاء تقرير املصري يف 

 الوظيفي هلا. 
1 Tiffiany O. Howard, op. cit. 

 العاجزة
 املستقرة 0 الضعيفة 1 اهلشة 2 3

 

 

 

 4 هارةاملن
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 عملية العجز الدولتي  المطلب الثالث: مسار  

بسبب تعقيد الظاهرة، باعتبارها حالة  اتصوري ياإن حتديد مسار عملية العجز الدوليت يُعد حتد
ة"، وسط تصدعات مرضية "تتبدى أعراضها بعد استشراء الداء يف أغلب املناطق احليوية يف الدول

خرق يف النسيج االجتماعي، و شلل يف اهلياكل االقتصادية و اهتزاز يف السلطة الشرعية، و سياسية بنيوية 
 واحنصار مستوى نفوذ املؤسسات املركزية وارتفاع نسبة اجملموعات الثانوية املسلحة. 

فقدان الدول وبالرغم من وجود عدة تفسريات لظاهرة الدولة العاجزة؛ ترتكز معظمها حول 
إنفاذ القانون، كما تسعى إىل إبراز تشكيلة واسعة من و الحتكار وسائل العنف والقدرة على إنتاج 

املتغريات السببية اليت تقوض قوة الدول وحتويلها إىل ضعيفة، إال أن هناك جهد يسعى إىل ترقية بعض 
تفسريية للعديد من العوامل الرئيسية التفسريات إىل مستوى اإلطار النظري الصلب الذي يزودنا بالقدرة ال

 املسئولة عن تآكل القوة القسرية للدولة.

 : عملية العجز الدولتي بين التفسيرات التعاضدية والهيكلية األولالفرع 

مرهون  وإن التماسك البنيوي ال ينبين على التماثل الشكلي بني األجزاء املشكلة للبنية، بل ه
ت بني الفواعل من حيث الشكل، و اظيفي. فقوة بنية معينة يقتضي التفبالتنوع الشكلي والتكامل الو 

 والتناغم  النسقي من حيث الوظيفة، متاما مثل مكونات بنية اخلرسانة املشكلة لوحدات البناء. 

فهي "النظام أو ش" اليت حتمل حبسبه، طابع النسق و باستدعاء تعريف البنية لـ " ليفي سرتاو 
شأن أي حتول يعرض للواحد منها، أن حدث حتوال يف باقي العناصر  تتألف من عناصر يكون من

. مبعىن؛ أن ظاهرة العجز الدوليت هي نتاج تداعيات العوامل املشرتكة املشكلة لبنية الدولة، 1األخرى"
ليست كموضوعات و بالتايل البحث يف االختالالت اليت متس تلك العالقات الثابتة بصفتها املتداخلة و 

يف كتابه " األنثربولوجية البنيوية" حني حبث يف البنية  Strauss" شو اسرت "لعل هذا ما عرب عنه منعزلة. و 
أن مفهوم والبنية االجتماعية ال يرتد إىل الواقع التجرييب، و االجتماعية إذ يقول: "إن املبدأ األساسي هنا ه

نماذج احملددة يف شكل بنيات، . وأن هذه ال2بل يرتبط بالنماذج اليت نبنيها انطالقا من هذا الواقع"
 ينبغي هلا أن تتسم بأربع مسات أساسية:

                                                           
 .20(. ص،0551، سلسلة مشكالت فلسفية )مصر: مكتبة مصر، لة البنية: وأضواء على البنيوية""مشكزكريا إبراهيم، 1 
 .22زكريا إبراهيم، املرجع نفسه، ص، 2 
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" نظاما" من العناصر، ليكون من شأن أي تغيري يلحق بأحد أو البنية جب أن تؤلف " نسقا"  .0
 عناصره، أن يؤدي إىل حدوث تغري للعناصر األخرى.

ن من جمموع تلك أن يكون هذا التحول منتميا إىل "جمموعة" من التحوالت، حبيث تتكو   .2
 التغريات( "مجاعة" من النماذج.أو التحوالت )

أن يكون قادرا على التنبؤ بالتغريات اليت ميكن أن تطرأ على النموذج يف حالة ما إذا تعدل  .2
 عنصر من عناصره.

 قيامه بوظيفته.     أو الكفيل بتفسري الظواهر املالحظة من خالل عمله  وأن يكون ه .4

(، والتفسريات البنيوية Agential explanationsز على الوكيل )فالتفسريات اليت ترك
(Structural explanations من أبرز املقاربات الرامية إىل رصد املتغريات واألسباب املفضية إىل )

البعض، مثل هولسيت و التأثري على مستوى التصنيف للدولة من مستقرة إىل عاجزة. ففي الوقت الذي يعز 
"Holsti"   كاسفريو" Kasfir"،  :التفسريات الوكالية لعجز الدولة إىل عاملني اثنني 

الدولة؛ حيث أكدا "أن فرص عجز  عجزهلما؛ أفعال األفراد واجملموعات االجتماعية، كدافع لأو 
"طمع" سلوك الوكالء وينتج معضالت أمنية حملية وأفعال أو تلوح كثريا عندما ُحفز "خوف" و/ الدولة 

ر تعمل كلها إلنتاج شروط التفاعل املتسلسل إلدارة أسباب عامة تصعد العنف بسرعة عنيفة، وهي ظواه
القيادة املستبدة وما تسببه من عجز الدولة جراء السياسات والقرارات  ؛امثاهنو  .أثناء وبعد عجز الدولة"

 . 1عدم التفاعل معها يف ظل غياب املشاركة يف صنعهاأو اليت غالبا ما تصطدم بالرفض 

 يتني:و زاتبحث املوضوع من  حني جند أن التفسريات اهليكلية لعجز الدولة يف

واسع، باعثة للشروط املؤسسة لفشل و ال؛ الرتاكيب الداخلية للدول الضعيفة إذ تعترب، على حنأو 
 van deو  ,Englebert:منالدولة، بالرتكيز على الدول اليت تعاين من الفقر احلاد، فقد الحظ كل 

Walle وGoodhand     ،كيف ترتك اهلياكل االقتصادية املتخلفة بعض الدول عرضة للعجز. باملقابل
" حللت Ramet"الدولة على سبيل املثال راميت  عجزناقش العلماء اهلياكل السياسية كأسباب ل

النظام الكونفدرايل غري املركزي كسبب فعال أدى إىل تقسيم الدول اليوغسالفية، باإلضافة اىل ذلك أكد 
أن غياب الثقافات السياسية اليت حترتم السلطة املركزية كان سبب  "while Claphamل كالفم "وي

                                                           
1  Ashley Townshend, Anatomy of State Failure, The University of ydney, 2007, p,12. 
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باهليكل االجتماعي املمزق يف العديد " Migdalعجز األنظمة يف الدول اإلفريقية، أخريا اهتم ميجدال "
ملؤسسات من الصعب تقبل هذه اجملتمعات حلق وضع القواعد من طرف اإذ من دول العامل الثالث، 

هو ما االجتماعية القوية املختلفة، فتقاس الدولة الضعيفة تبعا للمجتمع وقدرته على تقبله للقواعد و 
 .1العجز ويدفع الدول الضعيفة حن

عن النسق  النامجةفريكز على دور الضغوط الشاملة أما اجلانب الثاين من التفسري اهليكلي؛ 
إىل أن اهنيار النظام العاملي  Goodsonردة، فقد أشار غودسن احلرب الباالعاملي الذي أفرزه هناية 

القطبني قوض األمهية اجلغرافية السياسية للعديد من الدول الضعيفة، فمساعدة القوى العظمى اليت و ذ
 . 2حتملت هذه الدول سابقا تركت العديد منها عرضة للعجز

القة العضوية بني هياكل ومؤسسات كما يثري نقاش البنية والوكيل بالنسبة للعجز الدوليت الع
 Alexaderيشغلوهنا. ويف هذا الصدد يثري الكسندر ونت "أو الدولة من جهة، واألفراد الذين حدثوهنا 

Wendt من خالل كتابه " النظرية االجتماعية للسياسة الدولية" ثالث صفات حمددة من أن تصبح "
 3ار مؤسسايت، وتفوض فعال مجاعيا.البنية وكيال: فكرة الوكالة التعاضدية، وبنية قر 

فالوكالة التعاضدية حتيل إىل القناعة "بالذات املتعددة" وخطابا حول مبادئ الشرعية السياسية 
تستند عليه هويتهم اجلماعية، وذاكرة مجعية تربطهم بأعضاء الدولة يف املاضي. فالفعل التعاضدي 

القناعات اجلماعية، بغض النظر عما إذا كانوا يقتضي قبول األفراد بأن يتصرفوا بشكل مجاعي بسبب 
يؤمنون هبا شخصيا أم ال. باالضافة إىل أن فاعلي الدولة جب أيضا أن تكون لديهم بنية قرار داخلية، 

ن بينهم كمسلمة. وأن و امتأسس العمل اجلماعي وتفوضه لألعضاء، مبعىن أن األفراد يأخذون ضرورة التع
 4، وبشكل كاف حلل مشكلة العمل اجلماعي.ن بينهم عميق جداو اتوقع التع

تتحقق البنية التعاضدية بواسطة عملييت املركزية والتذييت، وإذا كان العقالنيون مييلون إىل الرتكيز 
نون فقط عندما يكون و اعلى املركزية كحل ملشكلة العمل اجلماعي، ألن الناس من وجهة نظرهم يتع

ئي حسب "ونت" يشكك يف إمكانية هذه النزعة إال إذا حتقق ن من مصلحتهم. فإن التوجه البناو االتع
شرط استيعاب املعايري التعاضدية، اليت حتدد كيف يعرف األفراد هوياهتم ومصاحلهم؛ ذلك أنه عندما 
                                                           
1 Ashley Townshend , op. cit, p, 13. 
2 Ibid , p, 14.  

 .212(، ص، 2112)اململكة السعودية: النشر العلمي واملطابع،  النظرية االجتماعية للسياسة الدولية"الكسندر ونت، ترمجة، عبد اهلل جرب صاحل العتيبيب، "3 
 .217املرجع نفسه، ص، الكسندر ونت، 4 
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غري مذيتة فالناس يتخذون موقفا نفعيا جتاهها، قد ينسجمون مع اجملموعة، أو تكون املعايري غري شرعية 
 1ركوا بطريقة نفعية أنه من األفضل هلم فعل ذلك يف تلك اللحظة.ولكن فقط ألهنم أد

. وان "ونت"الدول العاجزة من غياب لعملييت املركزية والتذييت وفق ما ذهب اليه وتعاين 
التداخل العضوي يف كثري من الدول، اليت تعاين أنظمتها متاهي حدود املسؤوليات بني الوظائف 

اإلخفاق والعجز الدوليت يف األداء من الناحية الوظيفية والتمثيلية إىل والقطاعات، حيل عبء مسؤولية 
)الفاعلني( بصفتهم صناع القرار؛ ذلك أن التقاليد الناظمة للعملية السياسية بالنسبة إليهم تنتج  الوكالء

بنيوي الرتاكيب اهليكلية املصممة لضمان استمراريته مصاحلهم. وغالبا ما تصطدم هذه النزعة بالتصدع ال
ضعف يف القدرات لتغطية أو يف اهليكل السياسي على املستوى الراسي نتيجة لغياب التوافق السياسي 

تنجر البالد بذلك و احلاجات، األمر الذي يفضي إىل اهتزاز أمين يفقد الدولة احتكارها لوسائل اإلكراه 
 .إىل املعضلة األمنية اجملتمعية. وهي إحدى أكرب بوابات العجز الدوليت

  الفرع الثاني: العوامل المؤثرة في مسار عملية العجز الدولتي

إن إشكالية خطاب الدولة العاجزة ال يهتم بالتحديد االمربيقي، فحسب، لألزمة السياسية 
عامل، واالجتماعية والثقافية واالقتصادية للدولة، بقدر ما يوجه لقولبة وتفسري طبيعة وإنتاج األزمات. فال

"هناك ببساطة حىت ميكننا أن نتحدث بشأنه، بل إنه من خالل اخلطاب ذاته ميكن حسب فوكو، ليس 
أن يظهر العامل إىل حيز الوجود. فاخلطاب مركب العالمات واملمارسات اليت تنظم الوجود االجتماعي 

  2واإلنتاج االجتماعي".

املتغريات تتباين األسباب املفضية إىل العجز الدوليت من حالة ألخرى حسب درجة تأثري 
املشرتكة وتلك اليت تتفرد هبا بعض احلاالت، وباعتماد التفسريات الواردة يف الفرع السابق واملتمثلة يف 
التفسريات اليت تبحث يف دور كل من البنية والوكالء وتأثرياهتا على السلوك الوظيفي للدولة ومدى 

 .احنصار نطاق نفوذها وبالتايل تصنيفها يف خانة الدول العاجزة

"آشلي"، من شاهنا أن املقرتح من قبل  وميكن رصد أربعة أسباب أساسية، حسب املخطط
جمتمعة بشكل تفاعلي،  أو تسرع عملية إضعاف الدولة وإفشاهلا، سواء كانت هذه العوامل منفردة 

 وتتمثل هذه األسباب يف: 
                                                           

 212املرجع نفسه، ص،  1 
 . 025. ص، 2101. القاهرة. املركز القومي للرتمجة. دراسات مابعد الكولونيالية: المفاهيم الرئيسة. خرينآ ، وآخرين. ترمجة: أمحد الرويب، وبيل أشكر وفت2 
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ركزي، من شاهنا أن املستوى امل / تصدع البنية السياسية عموديا: فاالختالالت السياسية البنيوية على0
ما يؤدي إىل تقويض و تنعكس سلبا على األداء اهليكلي على املستوى احمللي من الناحية السياسية، وه

قدرة السلطات الرمسية على املستوى األفقي من حيث الفعالية يف األداء عرب كامل أقاليمها. لتبقى 
إىل جانب التشديد على إحكام السيطرة على القوة على مستوى العاصمة إقليميا، متمركزة ومسيطرة 

العسكرية واالقتصادية والسياسية، األمر الذي يدفع إىل ضعف يف تشكيلة واسعة من اهلياكل السياسية 
ذلك، ستنجم عن تلك واليت تدفع بدورها إىل إضعاف قدرات الدولة مبختلف الطرق. باإلضافة إىل 

 سيئة تؤثر سلبا على اهلياكل السياسية اخلاطئة املهتزة. التجاذبات السياسية قرارات سياسية

ضاع االجتماعية و / أزمات اقتصادية حادة: غالبا ما تساهم األزمات االقتصادية احلادة يف تعقيد األ2
اإلفالس االفرتاضي للدولة، فيضعف املركز السلطوي للدولة يف و الفقر احلاد للمواطنني من خالل انتشار 

الطلبات، واليت تدفع بدورها اىل التجرؤ على هيبة الدولة داخليا، يف الوقت الذي ظل تنامي ضغوط 
ترتفع املديونية اخلارجية فرتهن الدولة بذلك قرارها السيادي خارجيا. وختتلف أسباب األزمات 

 .االقتصادية من دولة إىل أخرى

يع وتلبية احلاجات ملواطنيها كما الدول الفاشلة عاجزة وغري قادرة على جتم/ فقدان الشرعية الرمسية: 2
تشهد هذه الدول انتقال الوالء من السلطة السياسية والرمسية إىل جمموعات ثانوية، فخسارة الشرعية 

 .السياسية متنح اجملموعات الثانوية فرصة حتدي السلطة الرمسية

كلية يف ميزان فالتغريات اهلي ،كل الدول معرضة لضغوط منبثقة من خارج حدودهاضغوط ممنهجة:   /4
هبذا كل من نظام ثنائي القطبني واهنيار  ،القوى اخلارجي له تأثريات تضعف قابلية جناح الدول الضعيفة

هذا النظام يف هناية احلرب الباردة كانت له أسباب شاملة لفشل الدولة يف التسعينات، أثرت الضغوط 
 الشاملة على الدول بطريقتني:

ية السياسية جلغرافيتها ضعفت املساعدة اخلارجية للدول الضعيفة ومن مث : بعدما فقدت الدول األمهالأو 
 .ضعفت قوهتا القسرية أكثر وأكثر

الدعم اخلارجي للمجموعات الثانوية قوضت القوة القسرية للدول تسهل من موقف التدخل  :ثانيا
 اخلارجي يف هذه الدول الفاشلة والضعيفة. 
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يشمل االختالالت  األولاملستوى ثالث مستويات؛ وميكن وضع تصنيف هلذه املراحل من 
السياسية البنيوية إىل جانب األزمة االقتصادية احلادة، يف حني يتضمن املستوى الثاين؛ فقدان الشرعية 
إىل جانب الضغوط املمنهجة، ويشمل املستوى الثالث، املرحلة األخرية واملتقدمة من الضعف واليت 

لة على إقليم العاصمة، تقلص االحتكار املركزي لوسائل اإلكراه بالنسبة تتمثل يف اقتصار سيطرة الدو 
 ( التايل:12للدولة وفقدان الدولة الحتكار وسائل اإلكراه.  وفق املخطط رقم )
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 (:مخطط يبين مسار العجز الدولتي12الشكل رقم )

 املصدر: 
  Ashley Townshend, Anatomy of State Failure, The University of ydney, 2007. P,22. 

 

هذه العوامل جمتمعة تؤدي إىل تشققات جمتمعية على املستوى األفقي إىل جانب التصدعات يف 
األسس البنيوية للنظام السياسي على املستوى الرأسي، يف ظل غياب القدرات املؤهلة لتحجيم تأثريات 

ت تفضي إىل االستجابة لطموحات إجاد توافقاو تلك التشققات بتغطية تكاليف السلم االجتماعي، 
الفاعلني يف صنع القرار السياسي. مما يدفع اىل بروز إصطفاف حول والءات جزئية على حساب الوالء 

خروج جمموعات أو الوطين، فيؤدي إىل استقطابات حادة تفضي إىل احنسار السلطة الرمسية مقابل مترد 

ية اختالالت سياس

 بنيوية
 أزمات اقتصادية

 حادة
هجةمنالمضغوط ال فقدان الدولة  

يةالسياس للشرعية  

فقدان الدولة الحتكار 

 وسائل االكراه

تقلص وال مركزية احتكار 

  الالزمةكراه الدولة لوسائل اإل
مركزية   تقلص وال

 الدولة عاصمة

ةمستقردولة   

 دولة عاجزة

لضعفمنطقة ا  
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مناطقية. فتتجه بذلك الدولة إىل حالة من أو ينية، دأو عن نطاق السيطرة املركزية بتحصينات هوياتية 
فرض القانون، بل وحىت احلضور الرمسي هلا يف مناطق عدة؛ مبعىن و اإلهناك من حيث تلبية املطالب 

فقدان أهم وظائف الدولة املتمثلة يف فرض وسائل اإلكراه املشروع، باملعىن الفيربي، مما يرهن مستوى 
 العاصمة السياسية للدولة.   أدائها واحنصار تواجدها يف

وغالبا ما تكون النزاعات الداخلية إحدى أهم املتغريات املؤثرة يف تسارع مسار العجز الدوليت، 
اعتماد االحتكاك العنيف كآلية ملخاطبة القضايا اخلالفية وتغليبها على اآلليات القانونية والسياسية؛ و 

 ا.فتنتج املعضلة األمنية اجملتمعية بكل مفرداهت

طبعا؛ هذا املسار جد له صدقية كبرية يف البيئات املتسمة برتكيبات اجتماعية هشة نتيجة  
لتسويات غري مُمأسسة، ويف ظل خلفيات تارخيية ختتزن أحقادا متأصلة ومل يتم احلسم فيها بشكل 

ىل جانب جذري. ويصدق بالتايل على الدول اليت تفتقر إىل التجانس البنيوي جمتمعيا ومؤسساتيا، إ
تغييب مؤسسات بديلة )أهلية، دينية،... ( على املستوى القاعدي املؤهلة لتغطية عجز الدولة يف تقدمي 

 فض النزاعات احمللية بالطرق العرفية.و / أو خدمات عامة 

وتبقى مستوى القدرات، والشرعية إىل جانب مستوى األداء األمين من البيانات األساسية  
سار العجز الدوليت فحسب، بل وحتديد مدى تسارعه وحدود إمكانات إعادة احملددة ليس لتحديد م

تصحيحه يف االجتاه املفضي إىل االستقرار. كما أنه ميكن توظيف هذا املسار الوارد يف املخطط أدناه يف 
تسريع عملية العجز الدوليت على غرار ما جري تنفيذه على مستوى إدارة األزمة السورية احلالية 

2100/2102  . 

أن حنت مصطلح الدول العاجزة يوحي  وومن املالحظات اجلديرة باإلشارة يف هذا املقام؛ ه
بتوجيه االهتمام األكادميي إىل البحث يف العوامل واملؤشرات الدالة على العجز، بدال من توجيه االهتمام 

ز و انظر لآلليات الكفيلة بتجإىل البحث يف إمكانية استمرارية الدول، مما يفتح آفاقا يف إنتاج معريف يٌ 
ما يعكس مقولة و هو بنية النسق الدويل،  التحديات اليت تعيق عملية تكيف الدول بالتحوالت الطارئة على

 يف اخلطاب كمنظومة من املقوالت اليت يدرك العامل داخل حدودها. وفوك



 

 

 

 الثانيالفصل 
 :الدول العاجزة فيلتدخل العسكري الخارجي ا أثر

 الدوافع واألدوات والنتائج
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تنطلق دراسة أثر التدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة، خالل هذا الفصل، من حتليل حركة 
، يف إطار تثبيت املسوغات احملركة هلا والنتائج احملققة مقارنة باألهداف املتوخاة منها إىل التدخل بالنظر

  ." العسكرية" املعتمدةاألداة

العالقة الطردية بني هذا النموذج من الدول  العاجزة تربزاألدبيات املهتمة بدراسة الدول  وإذا كانت ُجل
للعملية املرتتبة عنها، فإن النقاش األكادميي والسياسي للدوافع احملركة  واألمنية اإلنسانيةالتحديات و 

اعتماد وسيلة متثل يطرح إشكاالت تتصل بالشرعية ومسألة محاية حقوق اإلنسان ب يرتواح بني معارض؛
ينطلق من املقاربة الغائية  ؛ومؤيد لإلنسان "احلق يف احلياة" ناهيك باحلقوق األخرى. اوجودي اهتديد

يف ظل دولة متثل احد هذه التهديدات أو غري  اإلنسانانتهاكات جسيمة حلقوق  أماماملرتبطة بالنتائج 
  قادرة على محاية مواطنيها.

لنزاعات الداخلية متثل إحدى السمات املميزة ن االبعد األمين؛ نظرا ألوينسحب األمر كذلك على 
للدول العاجزة. وبالتايل، فإن نقاش الدوافع األمنية للتدخل العسكري، بقدر ما تربره األوضاع الداخلية 

"يشكل  كونهجدل على مستوى املسؤولية الدولية ومسألة تكييف الوضع  للدول املستهدفة، فهو حمل 
 تعبئة اجملتمع الدويل يف إطار مكافحة اإلرهاب الدويل.مما يربر ؛ لألمن والسلم الدوليني" هتديدا
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 المبحث األول: المحفزات اإلنسانية للتدخل العسكري الخارجي بين مبدئي القبول والرفض

أن الناس غايات وليسوا "حكمة مفادها  "Robert Jackson" "روبرت جاكسونيثري "
غايات، إهنا منظمات يقوم الناس بتأسيسها ومتكينها من بـ:الدول ليست لكن  أدوات... وأ وسائل

 إنه املنطق .1"ومصلحة أولئك الناس أنفسهم ورمبا ملصلحة اخلري العام للعامل ككل االستمرار لفائدة
الذي جيادل به أصحاب التوجه التضامين الداعم لفكرة التدخل العسكري اخلارجي، بدوافع إنسانية، 

عية على لنقل مسؤولية احلماية اإلنسانية من الدولة العاجزة إىل اجملتمع الدويل، يف حماولة إلضفاء الشر 
مثل هذا اإلجراء. يف حني، يشكك أصحاب االجتاه املعارض ليس فقط يف مدى إنسانية األعمال 
القتالية؛ مبعىن، الطعن يف األداة املعتمدة أثناء التدخل، بل يطعنون أيضا يف مدى شرعية التدخل 

ائمة على مبدأ عدم العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة بداعي خمالفة الصكوك واملواثيق الدولية الق
 التدخل، إىل جانب مدى شرعية النتائج املتوخاة من العملية.

املسوغات اإلنسانية املعتمدة لتربير اللجوء إىل التدخل العسكري بالتحديات كثريا ما تصطدم 
ل القانونية واألخالقية إىل جانب النتائج العملية، مما جيعل األثر املتوقع حتقيقه ميدانيا أثناء التدخ
 والعسكري على احملك؛ بداعي عدم التمكن من التأسيس للشرعية يف الدول العاجزة من قبل أطراف أ

متنازع حول شرعيتها، إىل جانب التشكيك يف القدرة على التخفيف من املعاناة اإلنسانية عن  عمليات
  طريق اللجوء لألعمال القتالية.

مبدأ السيادة و عدمي األخالق اإلنسانية،  ووبالتايل فإن التعارض بني مبدأ شن احلرب ضد عد
املكفول احرتامها دوليا، يقتضي مناقشة أثر التدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة من خالل 

واملشككة يف صدقية االنسجام بني الدافع اإلنساين كمحرك لعملية التدخل  فحص احلجج الداعمة،
ان، والنتائج االمربيقية املرجوة من التدخل يف الدول العمل العسكري كأداة فرض محاية حقوق اإلنسو 

  املستهدفة.

 

 

 
                                                           

 . 012روبرت جاكسون، ميثاق العوملة، مرجع سابق، ص، 1 
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 المطلب األول: جاذبية التسويق اإلنساني للتدخل العسكري الخارجي

فإن احتكارها  ،حسب البنائيني goal-orientedالتوجه -إذا كانت الدول فواعل هدفية
مسؤولية إنسانية على املستوى الداخلي، من الشرعي لوسائل اإلكراه، باملعىن الفيربي، يرتب عليها 

الناحية التنظيمية والتنفيذية، يف إطار القواعد واألسس املتعارف حوهلا. لكن، يف حال الدولة العاجزة 
غري قادرة على احلماية اإلنسانية  وأين تصبح الدولة أحد األطراف املتورطة يف انتهاك حلقوق اإلنسان أ

ضرورة "( إىل Vincentماية تنتقل إىل املستوى الدويل. فلقد أشار فينست ملوطنيها، فإن مسؤولية احل
توافر يف الدول بعض الشروط األساسية لالحرتام قبل أن تكون جديرة باحلصول على احلماية اليت يوفرها 

  .1"مبدأ عدم التدخل

وهذا مدخل مقبول إىل حد بعيد إلضفاء املشروعية على التدخل اإلنساين اخلارجي يف إطار  
واملعاهدات اليت حتدد معايري حقوق اإلنسان، غري أن اجلدل القائم ليس حول مبدأ  ميثاق األمم املتحدة

  ل، إمنا حول أثرالتدخل، بصفته حالة استثنائية، يف الدول العاجزة، كما أشرنا إىل ذلك يف الفصل األو 
بكل أشكاله يف سبيل احلماية و يف بعده القتايل  حدود عتبة قبول اللجوء إىل التدخل العسكري و

 اإلنسانية. 

 التدخل العسكري اإلنساني  أخلقة: الفرع األول

باتت ترسانة القوة الشرعية للتدخل اإلمرباطوري واسعة حقا، وال بد هلا من أن تشتمل ال لقد 
على التدخل العسكري فقط، بل وعلى األشكال األخرى من هذا التدخل، مثل التدخل األخالقي، 

لعل أفضل طرق لفهم سلطات التدخل لدى اإلمرباطورية هي النظر إليها، يف و والتدخل احلقوقي، 
  2.ة، على أهنا تبدأ ال بأسلحة قوهتا املميتة بصورة مباشرة، بل بأدواهتا األخالقية، باألخرىاحلقيق

ومن هذا املنطلق، جيادل أصحاب االجتاه الليربايل التضامين بأن إضفاء الطابع اإلنساين على 
اليت حتول دون التدخل العسكري اخلارجي يندرج ضمن املهام األساسية للمجتمع الدويل إلزالة املوانع 

القيام بأعمال اإلغاثة؛ إذ أن اإلغاثة اإلنسانية يف حال ترتبها تتطلب بيئة آمنة، وال ميكن تقدمي هذه 
إال عرب اللجوء للتدخل العسكري اخلارجي لتأمني  املساعدات يف دول عاجزة مزقتها النزاعات الداخلية،

ة اإلنسانية. كما أن العمليات العسكرية اليت التخفيف من املأسا وإيصال هذه املساعدات ملستحقيها، ا
                                                           

 .608مرجع سابق، ص، جون بيليس وستيف مسيث، عوملة السياسة العاملية،1 
 .20(.ص، 0220،  اململكة العربية السعودية: مكتبة العبيكان،"اإلمبراطورية"، مايكل هاردت، ترمجة: فاضل جتكر، أنطونيونيغري2 



 األدوات النتائجوأثر التدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة: الدوافع الفصل الثاني: 

 

70 
 

تصاحب عمليات التدخل، مبا فيها عمليات حفظ السالم التقليدية، عمدت طويال إىل إدارة الشؤون 
املدنية واليت تشمل األنشطة اليت ميكن تعريفها بأهنا إنسانية، على غرار ما تقوم بعثات السالم لألمم 

أهلية و مما يؤكد أمهية التواجد العسكري ضمن املهام اإلنسانية من جهة،  ،1املتحدة يف خمتلف بقاع العامل
 القوات العسكرية على تقدمي خدمات مدنية يف احلاالت اليت تستوجب احلضور العسكري اخلارجي. 

( إمكانية جتاوز اخلالف حول استخدام القوة Robertsوعلى نفس املنوال يطرح روبرتس 
التدخل العسكري القسري يف دولة عاجزة على محاية أرواح سكاهنا، من إضفاء الطابع الشرعي على و 

 :2خالل جمموعة من العوامل

احلاالت املروعة اليت تقدمها التقارير الوافية على شاشات القنوات اإلعالمية، ومناقشتها على  .1
نطاق واسع يف إطار اهليئات الدولية، أدت إىل ارتفاع دعوات العمل العسكري. على سبيل 
املثال، متت مناقشة األزمة اإلنسانية يف دارفور واإلبادة اجلماعية يف رواندا ومت تغطيتها على 

 ونطاق واسع بواسطة وسائل اإلعالم، فالتغطية اإلعالمية هلذه احلاالت تدفع للعمل حن
 التدخل عسكريا.

من دول  يشكل تدفق الالجئني من البلدان اليت متر بأزمات، إىل جانب عدم وجود احلماس  .0
أخرى لقبول الالجئني بصفة دائمة، أحد أهم الدوافع إىل اعتماد سياسة التدخل بالنسبة 

 للدول اجملاورة لتسوية الوضع يف بلد املنشأ.

ظاهرة احلروب  تن احلروب العاملية الكربى، وتناماملخاوف م يف الوقت الذي تراجعت فيها .3
مع املفرط من قبل القوات احلكومية، من شأنه بالق األهلية العنيفة، اليت تتسم يف كثري منها
 أن يشرعن التدخل العسكري اخلارجي.

إن تأسيس اهليئتان القانونيتان يف حقبة ما بعد العاملية الثانية، قانون حقوق اإلنسان والقانون  .4
اإلنساين الدويل، كمؤشرات هلواجس وانشغال الرأي العام يف العديد من الدول الغربية 

نسانية، ولد  بذلك شعورا قويا بأن التدخل العسكري ميثل أحد األدوات بالقضايا اإل
 املشروعة يف ظروف حمددة.

                                                           
1 Pug, Michael. Military Intervention and Humanitarian Actions: Trends and Issues. Disasters, Vol.22, No.4, 
1994, p.342.  
2 Roberts, Adam. The So-Called Right of Humanitarian Intervention. Trinity Papers, No.15, 2000, p. 6.  
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إن تنامي دور املؤسسات الدولية، مبا يف ذلك جمال األمن الدويل، وإمكانية العمل الدويل  .5
متعدد األطراف، على الصعيد العاملي، فمجلس األمن الدويل مل يعد تقيده الضوابط 

قادرا على التوصل إىل قرارات قابلة  وجية السارية طوال فرتة احلرب الباردة، بل أصبحاأليديول
اليت أضفت درجة من الشرعية على التدخالت املتنازع حوهلا. ويف الوقت نفسه، و للتنفيذ، 

فإن املؤسسات اإلقليمية معينة أيضا بتطوير بعض القدرات من أجل اختاذ القرارات وإضفاء 
 لتدخالت العسكرية اخلارجية.الشرعية على ا

لعب اجملتمع املدين املتنامي بسرعة من املنظمات غري احلكومية دورا كبريا يف األزمات  .8
املنظمات غري احلكومية يف الوعي الدول جتاه األوضاع اإلنسانية  والتدخالت، فلقد أثرت

يف بعض  عيةاملأساوية، ويتجلى ذلك يف التقارير اليت تعدها إىل جانب التوصيات الدا
 األحيان مباشرة للتدخل العسكري الدويل.

تتجه معظم احلجج املساقة إلبراز الدوافع اإلنسانية، قصد إضفاء الطابع الشرعي والقانوين، 
الدول املعنية بتنفيذ عمليات التدخل، و على التدخل العسكري اخلارجي إىل خماطبة الرأي العام اخلارجي 

األطراف املستهدفة بالتدخل؛ باعتبار أن آخر من يتعني استشارهتم يف حالة متجاوزة بذلك مدى قبول 
مساعدهتم، وأن عملية الدعم لقرار  وطارئة معقدة بشأن مستقبلهم هم عادة الذين جتري محايتهم أ

بالتايل، فإن استحداث فروقا ميدانية يف الدول و التدخل يقوي من مستويات أداء العمل العسكري. 
يف االستحقاقات االنتخابية لصناع القرار  يأيت يف مرتبة أقل من توفري فرص   التدخل ميكن أناملستهدفة ب

   ما يطعن يف املقصد اإلنساين يف بعده األخالقي. وه داخل الدول املتدخلة، و

صحيح أن السياق احمللي للدولة العاجزة ال يوفر األطر املمكنة الختبار املوقف من العمل 
ي، غري أن التباطؤ يف التدخل لوقف املذابح يف رواندا حرك الضمري األخالقي الدويل، العسكري اخلارج

مبثابة صحوة للضمري اإلنساين الدويل، رغم أن  1111لصربيا يف عام  ووأصبح يقدم عملية قصف النات
ين املتميز برئاسة القاضي والقانو  والدراسة اليت أجرهتا جلنة التحقيق الدولية املستقلة بصدد حرب كوسوف

لكنه مشروع"، كما أكد ، من جنوب إفريقي "ريتشارد غولدستون" خلصت إىل أن القصف "غري قانوين
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على أن "سيادة الدول هي ما خيضع إلعادة التعريف والتحديد حاليا يف وجه العوملة وقرار السواد العظم 
 .1من شعوب العامل بأن حقوق اإلنسان باتت شأنا يهم اجملتمع الدويل"

والتعليق األخري يشكل نصيحة مفيدة. لكن مثة سؤال ميكن للتحليل املوضوعي أن يتصدى له 
ما إذا كان "السواد األعظم من الناس يف العامل" يقبلون حبكم الواليات املتحدة وبريطانيا وبعض  ووه

ضآلة  احللفاء حول قصف صربيا. مراجعة للصحافة العاملية والتصرحيات الرمسية تكشف لنا عن مدى
 االتأييد هلذا القصف، هذا إذا شئنا عدم املبالغة. ال بل إن قصف صربيا كان، يف احلقيقة، إدانة واستنكار 

شديدين خارج بلدان الناتو، مع قدر زهيد من االهتمام داخل الواليات املتحدة. زد على ذلك، انه كان 
مستنرية" بإعفاء نفسها من "موجبات  من املستبعد جدا أن حيظى قرارا الدول اليت أعلنت نفسها "دوال

 . 2مبوافقة معظم سكان العامل "ميثاق األمم املتحدة ومبادئ حماكمات نورنربغ

 القوة الصلبةومسعى شرعنة عيارية التدخل العسكري م الفرع الثاني:

إن إعادة إحياء مصطلح "احلرب العادلة" يف إطار احلدود املعيارية الستخدام القوة بني 
الدول يف شكل مبادئ أساسية لتقييد األسباب اليت ميكن للدول أن تستشهد هبا لتربير مشروعية 
الدخول يف احلرب، فضال عن ضبط سلوكها عندما تنخرط يف احلرب. فإذا كانت اخللفية النظرية 

تسند فكرة احلرب العادلة تعود مرجعيتها إىل البعد الديين يف سياقها التارخيي، فهي ترتكز أيضا اليت 
إىل املنطلق الواقعي من حيث النظرة التشاؤمية إزاء احلروب والنزاعات؛ لذا فهي تبحث يف القواعد 

 الناظمة واملخففة من حدهتا بدال من تفاديها.

ة يستند للمنطق الداعي إىل أن احلرب ستكون مقبولة وبالتايل، فإن منطلق احلرب العادل
حقها يف استخدام العنف من أجل حتقيق  ،ومتارس دوريا ،حتتفظفالدول  ،ومقيدة يف آن واحد

"السالم غري املرغوب فكرة ؤكده تما  ووه ،احلرب مقبولة كأمر طبيعي ومشروعةذلك أن مصاحلها. 
وقد تكون شائعة  3فقط بل بالتقدم واستقرار العامل. ذلك السالم الذي ال يضر ببعض الدول ،فيه"

بنفس القدر املوجود يف الفوضى اهلوبزية. ومن الناحية األخرى، متيل احلروب إىل إن تكون مقيدة، 
ليس مبعىن عدم قتل كثري من البشر، ولكن مبعىن عدم قتل الدول. فحروب الفتح واإلخضاع نادرة، 
                                                           

(. ص، 0222،  بريوت: دار الكتاب العريب،الدول الفاشلة، إساءة استعمال القوة والتعدي على الديمقراطية"نعوم تشومسكي.ترمجة: سامي الكعكي. "1 
102 . 

 .101نفس املرجع، ص، 2 
 .23/24/0214مباشرة حول البحث، بتاريخ:  قادري حسني، مالحظات3 



 األدوات النتائجوأثر التدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة: الدوافع الفصل الثاني: 

 

73 
 

وعندما حتصل متيل الدول األخرى إىل أن تتصرف بشكل مجاعي إلعادة الوضع القائم إىل ما كان 
عليه  احلرب العاملية الثانية، احلرب الكورية، حرب اخلليج(. يقرتح ذلك أن التعريف املعياري للحرب 

تماعيني حالة وفاة خيلط شكلني اج 1222يف العالقات الدولية على أهنا صراع يسبب على األقل 
  1" احلروب الرتتيبية".وخمتلفني، ما يسميه روجي " احلروب التشكيلية"، 

وتأيت ظاهرة التدخل العسكري اخلارجي، كإحدى القضايا العاملية، ضمن السياق املربر 
للتدخل حتت عنوان احلرب العادلة هبدف إعادة األمور اىل نصاهبا الدويل؛ وبالتايل، فإن مسعى 

يف الدول العاجزة ميكن إدراجه حتت عنوان "احلروب الرتتيبية" يف تيسر األمر من التدخل العسكري 
حتت عنوان " احلروب  وحيث حتقيق األهداف املراد تثبيتها يف الدول املستهدفة بالتدخل، أ

التشكيلية" من خالل تغليب خيار التقسيم لبعض الدول العاجزة. فاملعايري املنصوص عليها واملهام 
لألطراف املتدخلة من خالل املواثيق والصكوك الدولية، كالوثيقة املتعلقة بالتدخل ومسؤولية املقيدة 

شروط التدخل. ومن هذا املنطلق جند أن بعضا من املفكرين، و احلماية الدولية، حتدد بوضح أهداف 
يصنف، من خال ل كتابه املعنون احلروب العادلة  Michael Walzer من أمثال "مايكل والرز"

وغري العادلة، أنه حياول التوسط بني الواقعية والسالمية  من السالم( يف تقومي تسيري احلرب يف الفرتة 
جمموعة من املبادئ املشرتكة بني  واحلديثة، ويستشهد مبا يدعوه " منوذج التقيد املفرط بالقانون" وه

 2الدول األعضاء يف اجملتمع الدويل، تتألف من ست مقوالت أساسية:

 جمتمع دويل من الدول ذات السيادة. يوجد .1

يف هذا اجملتمع الدويل قانون يرسي قواعد حق أفراده؛ ال سيما حقوق الوحدة اإلقليمية  .0
 والسيادة السياسية.

أي هتديد باستخدام القوة من جانب دولة ضد السيادة السياسية  وإن أي استخدام للقوة أ .3
 لدولة أخرى ميثل عدوانا ويعد عمال إجراميا.

لعدوان يربر القيام بنوعني من الرد العنيف: حرب دفاعية عن الذات من قبل الضحية؛ ا .4
 آخر يف اجملتمع الدويل. ووحرب لتنفيذ القانون من قيل الضحية، وأي عض

                                                           
 .311الكسندر ونت، نفس املرجع السابق، ص، 1 
 .065مارتن غريفثس، مخسون مفكرا يف العالقات الدولية، مرجع سابق، ص، 2 
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 ما من شيء سوى العدوان ميكن ان يربر احلرب. .5

 بعد صد الدولة املعتدية عسكريا، ميكن معاقبتها أيضا. .8

املعنونة بـ "شرعية  يف أطروحة دكتوراه ’’Lenka Eisenhamerova’‘ كما حاول
وضع مؤشرات هلا قابلة للقياس من و التدخل العسكري اإلنساين" ضبط معايري احلرب العادلة 

 ( أدناه. 21مبني يف اجلدول رقم   والناحية الكمية، كما ه

 ( يبين مؤشرات الحرب العادلة21الجدول رقم )

للتدخل العسكري الذي  "الدوافع والوسائل"من حيث  "عدالةال"مؤشر األسباب العادلة يستخدم كأداة لتقييم 
مؤشر مركب لتقييم شدة األزمة يف الدولة  وتشنه القوى اخلارجية يف الدولة املستهدفة يف فرتة من الفرتات. وه

ووفيات اإلبادة اجلماعية، والسكان املشردين، والعنف الداخلي(،  ما، املستهدفة  استنادا إىل عدد من وفيات معركة
جنبا إىل جنب مع قدرة واستعداد الدولة املستهدفة للتعامل مع األزمة بطريقتها اخلاصة  ويتم قياسها بناء على توفر 

 .مؤشرات الفشل الدواليت وكذلك وجود مترد ضد احلكومة(

مؤشر األسباب 
 العادلة

من التدخل العسكري الذي  "الدوافع والوسائل"من حيث  عدالة"ال"يستخدم كأداة لتقييم  "الطيبةالنوايا "مؤشر 
يتألف من أربعة عناصر أساسية. اجملموعة اآلوىل؛  وتشنه القوى اخلارجية يف الدولة املستهدفة يف فرتة من الفرتات. وه

وراء التدخل وفائدهتا  "اإلنساين"البعد  من املتدخل  استنادا إىل "اإلنساين"هي بنود تسعى الختبار وجود الدافع 
التدخل، والتاريخ املشرتك للمتدخل مع الدولة املستهدفة، وتشابه خمططات حتالفهما(، يف حني  املتدخل يف اللجوء إىل

لدوافع االقتصادية احملتملة للدوافع املختلفة األخرى من املتدخل من خالل التقاط ا تشمل الضوابط أن اجملموعة الثانية؛
من خالل و التجارة للدولة املستهدفة، واحتياطيات املوارد الطبيعية يف الدولة املستهدفة(،  و استنادا إىل أمهية التجارة ومن

 .التقاط الدافع السياسي احملتمل  على أساس االعتبارات السياسية، اإلقليمية واإلسرتاتيجية والواقفة خلف التدخل(

 النوايا الطيبةمؤشر 

 للتدخل العسكري الذي تشنه "وسائلالدوافع وال"من حيث  "العدالة"مؤشر السلطة العادلة يستخدم كأداة لتقييم 
يتألف من عنصرين أساسيني؛ األول، يقوم بتقييم  والقوى اخلارجية يف الدولة املستهدفة يف فرتة من الفرتات.. وه

الدميقراطية لدى املتدخل، ونوع القيادة املشرفة على عملية التدخل(. الثاين؛ يقوم شرعية املتدخل  استنادا إىل مستوى 
بتقييم عدم شرعية الدولة املستهدفة، والذي يوفر التدخل مع زيادة الشرعية  استنادا إىل مستوى الدميقراطية، ووجود 

 يف الدولة املستهدفة(. استبدادي ميول

مؤشر السلطة 
 العادلة

 شنهللتدخل العسكري الذي ت "الدوافع والوسائل"من حيث  "العدالة"ألخري يستخدم كأداة لتقييم مؤشر املالذ ا
القوى اخلارجية يف الدولة املستهدفة يف فرتة من الفرتات..ويعرب عن ذلك باحلاجة امللحة لرد فعل يف الوقت املناسب 

الذي  ("JWT_CAUSE_X") ة عادلةمن قبل املتدخل اليت يتم حساهبا على أهنا تغري سنوي يف مؤشر قضي
 .يلتقط شدة األزمة يف الدولة املستهدفة وامليل املتوقع من بلد إلدارة األزمة من تلقاء نفسها

 املؤشر املالذ األخري
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القوى  للتدخل العسكري الذي تشنه "وسائلالدوافع وال"من حيث  "العدالة"مؤشر التناسبية يستخدم كأداة لتقييم 
يتألف من جمموعتني من املكونات األساسية؛ اجملموعة  واخلارجية يف الدولة املستهدفة يف فرتة من الفرتات... وه

بتقييم اتساع نطاق التهديد األمين يف الدولة املستهدفة من وجهة نظر املتدخل  استنادا إىل تقييم قوة  اآلوىل، تقوم
من أطراف خارجية أخرى، وعلى و سواء داخليا أ -ل يف الدولة املستهدفة عسكرية املمكن مواجهتها من قبل املتدخ

العدد الكلي للوفيات يف املعركة على مستوى كال اجلانبني(، يف حني أن اجملموعة الثانية، تقيم االسرتاتيجيات 
نشاط القوات  ،املستخدمة من قبل املتدخل يف رد الفعل على التهديد املتوقع  على أساس عدد القوات اليت تشنها

 األكثر عنفا، وعلى نشاط القوات اإلمجالية للمتدخل(.

 مؤشر التناسبية

للتدخل العسكري الذي  "وسائلالدوافع وال"من حيث  "العدالة"يستخدم كأداة لتقييم  احتماالت النجاحمؤشر 
يتألف من عنصرين أساسيني. العنصر األول،  والقوى اخلارجية يف الدولة املستهدفة يف فرتة من الفرتات.. وه تشنه

للدولة املستهدفة، على املعارضة العسكرية  وضع القوى الكربى""تقييم القوة العسكرية للدولة املستهدفة  استنادا إىل 
ت يقيم تعقيدا ،يف الدولة املستهدفة، وعلى احتمال جناح املتدخل بناء على قدراهتا العسكرية(، يف حني العنصر الثاين

الصراع الذي يقلل من احتمال جناح املتدخل  استنادا إىل ثقافة العنف السياسي، على نزوع الصراع لرتسيم األطراف 
 اخلارجية، وعلى مؤشر القضية العادلة(.

مؤشر احتماالت 
 النجاح

أطراف خارجية يف الدولة  فع والوسائل' من تدخل عسكري تشنهيقارب لـ 'العدالة' من 'الدوا JWTمؤشر 
الكلي للمعايري لـ  JWTمن الناحية الكمية. ويتألف مؤشر  JWTاملستهدفة يف فرتة زمنية معينة على أساس 

(، 'التناسب' ٪12(، 'املالذ األخري'  ٪15(، 'السلطة العادلة'  ٪32(، 'النوايا الطيبة'  ٪05'األسباب العادلة'  
 (.٪12"احتمال النجاح"  و(، 12٪ 

مؤشر التجميعية 
aggregate 
 احلرب العادلة

 Lenka Eisenhamero, Legitimacy Of “Humanitarian Military ,املصدر:
Intervention”, to obtain the degree of Doctorat the Maastricht University, 

December 2011, p,p, 153, 156 

النظرية، وتعيق عملية إنفاذها حتديات كثرية؛ منها وتبقى مثل هذه املؤشرات مثالية من الناحية 
صدقية املصادر من حيث مجع املعطيات من جهة، ودقة تقوميها من ناحية القياس من جهة أخرى، 

فالنوايا الطيبة  واجلهة املخولة لتقدير املوقف. فحىت وإن مت التسليم بإمكانية التدقيق والتحكم يف تقدير
 .الطرف املتدخلوالسلطة العادلة مرتبطة ب

معرفة أن االعتبارات اإلنسانية ال تفضي مجيعها إىل خالصة  وإن ما يزيد األمر تعقيدا ه 
واحدة. وبالتايل، كيف ميكن قياس احلتمية األخالقية، اليت تنادي هبا نظرية احلرب العادلة، إلنقاذ أرواح 

هل ينبغي السماح للحرب اليت  أخرى،البشر مقابل احلتمية األخالقية بإزهاق أرواح إنسانية؟ بعبارة 
 ختدم غرضا إنسانيا باالستمرار حىت وإن أفضى ذلك إىل املزيد من الضحايا؟
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املعايري واملؤشرات املصممة لشرعنة التدخل العسكري عرب غطاء احلرب العادلة، قد تصلح إن 
ما يتجلى من خالل  و، وهالعتمادها نظريا غري أنه من الصعوبة مبكان التقيد هبا من الناحية العملية

 الصومال وهاييت وغريها.و والعراق  والتدخالت العسكرية حتت املظلة اإلنسانية يف كوسوف

الفواعل الرئيسية يف النظام العاملي على التقيد باملعايري  وومهما حرصت املؤسسات الدولية أ
ى تناسبها مع الوسائل والنتائج، املصممة ألنسنة الفعل العسكري وشرعنته يف السياسة الدولية قياسا مبد

ة نورد بعضا ري كث  العتبارات(. يبقى اجلدل األخالقي والسياسي والقانوين قائما 12حسب الشكل رقم  
 منها يف املطلب املوايل.

 (: يوضح اجلوانب املؤسسة لشرعية التدخل العسكري االنساين12الشكل رقم 
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  التدخل العسكري الخارجي وحماية حقوق اإلنسان في الدول العاجزةالمطلب الثاني: 

إن حتليل التساؤل املطروح حول مدى صدقية فرضية اللجوء إىل العمل العسكري حلماية حقوق 
إنسانية، وهذا يتطلب  تيقتضي النظر يف النتائج املرتتبة عن استخدام القوة العسكرية مبسوغااإلنسان، 

ممكنة ذات صلة بالعالقة املفرتضة بني األطراف املنخرطة يف عملية التدخل،  احتماالتثالثة اختبار 
اخلارجية الداعمة للجهات احلكومية يف الدول العاجزة  الداخلية منها واخلارجية، فنميز بذلك بني املواقف

 احملايدة.املواقف و املواقف الداعمة لألطراف املصنفة باملتمردين، و املستهدفة بالتدخل، 

باإلضافة إىل فحص نتائج التدخل على الصعيد اإلنساين بالنظر إىل املدى الزمين فنقسمها إىل  
 نتائج قريبة، وأخرى بعيدة املدى. 

 فهل أن التدخل العسكري اخلارجي حيمي حقوق اإلنسان يف الدول العاجزة؟

 ل العسكري الخارجيالفرع األول: البقع السوداء في الرقعة اإلنسانية المظللة للتدخ

إن بناء التوافق حول عدالة التحرك العسكري اإلنساين ضد الدول العاجزة من خالل جتاوز حق 
التمتع باحلماية من التدخل باالستناد إىل السيادة املتكافئة، ال يشكل عائقا نظريا يف ظل السياق الدويل 

اجلانب اإلجرائي والعمليايت من حيث احلايل حسب االجتاه املعياري التعددي؛ بيد أن ذلك يصطدم ب
 :1الطعن يف مدى إنسانية النتائج؛ ذلك أن

التناقض يف حماولة احملافظة على حياة البشر باللجوء إىل احلرب ال خيففه سوء اخلطر التخميين  .1
 بوقوع شر أفدح يف حال عدم استعمال القوة؛ 

اجملموعة األكثر جرما واألجدر أكثر يف قمع متبادل، فإن حتديد  ويف حال تورط جمموعتني أ .0
 باملساعدة ميكن أن يكون إشكاال؛

 ميكن أن يؤدي إىل انتهاك املبدأ اإلنساين إلخفاء بواعث مسترتة استنادا إىل مصلحة القومية؛ .3

كثريا ما ال يكون تقدمي اإلغاثة بفوهة بندقية موضع ترحيب من قبل العاملني املدنيني يف جمال  .4
د بإحلاق الضرر بعزمهم على العمل بطريقة مستقلة بني مجيع من هم املساعدة، حيث أنه يهد

خاص، تعتمد اللجنة الدولية للصليب األمحر على تعاون  وحباجة إىل املساعدة. وعلى حن

                                                           
  . 184مرجع سابق، ص،  ""قضايا في السياسة العالمية، برايان وايت، ريتشارد ليتل1 
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املوقعني على اتفاقية جنيف حلماية حقوق مجيع الناس يف احلرب، مبن فيهم الذين هتامجهم قوة 
 تدخل دولية؛

دويل متمركزة حول الدولة، يرتدد املتدخلون وكذلك الذين يتعرضون  إنه يتحدى أسس نظام .5
 للتدخل يف التخلي عنه. 

إىل جانب هذه االعرتاضات، هناك من يعترب أن سجل بعض التدخالت اإلنسانية يف 
تسعينيات القرن املاضي مل يتضمن نتائج ذات أمهية ملموسة؛ مبا يف ذلك عودة أعداد كبرية من 

. ويتجلى ذلك على سبيل حتقيق نظام مستقر يف الدول املستهدفة بالتدخل وديارهم، أالالجئني إىل 
الوضع نفسه يبقى يراوح  واملثال، واقع األوضاع اإلنسانية يف الصومال، أفغانستان، العراق، هاييت. وه

املؤقت للقوات مايل، إفريقيا الوسطى، ليبيا وحىت سوريا. فالضخ  مكانه يف األلفية الثانية يف كل من؛
 العسكرية ألسباب إنسانية ال ميثل املالذ األمثل للتغيري اجلذري ملشكالت عميقة.

فالشرعية املضفاة، من قبل التضامنيني، على التدخل اإلنساين القسري يصطدم بفكر أصحاب 
ال ميلكون  نظرية اجملتمع الدويل التعددي؛ إذ يرون أن قادة الدول الذين يفكرون ويتصرفون باسم دوهلم،

 "باريكو بيك"احلق املعنوي يف سفك الدماء، جليوش دوهلم، ملصلحة اإلنسانية املعذبة. فالدول حسب 
"مسؤولة فقط عن رعاياها وإن التزاماهتا وواجباهتا تنحصر فيهم" فإذا ما اهنارت أي سلطة مدنية بطريقة 

الدولة وعلى قادهتا السياسيني. أما  مروعة إزاء مواطنيها فإن مسؤولية ذلك يقع على عاتق مواطين تلك
ن يف مقدورهم حتسني الوضع اك والغرباء فليس لديهم أي مربرات أخالقية متنحهم احلق بالتدخل حىت ل

 . 1ووقف أعمال القتل

متطرفا إىل حد بعيد، غري أن قرار انسحاب القوات األمريكية  ووبالرغم من أن املوقف يبد 
بعد عرض القنوات اإلعالمية جلنود يسحلون وهم قتلى يف شوارع  1113املتدخلة يف الصومال عام 

 مقديشو، يؤكد مدى صدقية هذه الدعوى من الناحية العملية.

مل تقتصر حجج االجتاه الواقعي على االعرتاض املطلق على التدخل العسكري اخلارجي من 
الناحية املبدئية بداعي االحتكار الداخلي لوسائل اإلكراه واالحتماء بسياج السيادة خارجيا، وفق منوذج  

                                                           
  بحسب "مؤشر الدول العاجزة" األمر الذي يعمق من المأساة  5000و  5002هناك تزايد في عدد الدول العاجزة ما بين فترتي

 . 542(، ص،00. أنظر الملحق رقم)اإلنسانية و يطعن في صدقية فعالية نتائج التدخل العسكري في هذه الدول

 . 602رجع سابق،ص، جون بيليس وستيف مسيث، عوملة السياسة العاملية، م1 



 األدوات النتائجوأثر التدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة: الدوافع الفصل الثاني: 

 

79 
 

التدخل، كرات البلياردو، بل يثريون إشكاالت ذات صلة باجلوانب اإلجرائية؛ ومنها مشكلة إساءة 
يف و أنه  (Nigel Rodley) وناجيل روديل (Thomas Frank) حيث يؤكد كال من توماس فرنك

غياب وجود آلية نزيهة تقرر الظروف اليت تسمح بالتدخل فيها ألغراض إنسانية، فقد تعتنق الدول مبدأ 
 إشكالية اصطفائية الرد؛. باإلضافة إىل 1الدافع اإلنساين كذريعة لتربير االندفاع وراء مصاحلها اخلاصة

فعال جتاه قضايا إنسانية حينما  الذي يثري التناقض يف السياسة الدولية، فالتباين يف االستجابة بشكل
تصنف بأن التدخل ميكن أن ميس مبصاحل الدول املتدخلة، من شأنه أن يُنشئ مشكلة االصطفائية؛ اليت 

 . 2أسلوهبا وس بدرجة االستجابة نفسها أتعين اإلخفاق يف التعامل مع قضيتني متشاهبتني بنف

إىل جانب االعرتاضات السالفة، يتم طرح مسألة مدى شرعية فرض الدميقراطية بالقوة؛ ذلك 
ميكن أن ، 3أن القوى املتدخلة واملهمات املناطة بعملية التدخل غالبا ما تروج للدميقراطية، كقيمة عاملية

البديل األمثل لتجاوز املعضالت اليت تعانيها الدول العاجزة بسبب طبيعة األنظمة الشمولية  تكون
فاملشاكل القدمية يف القضايا العاملية " ملاذا احلرب؟"، حسب الداعمني للتدخل اخلارجي، قد  املستبدة؛و 

توسع يف تصبح مشاكل عفا عنها الزمن بعد فهم "كيف السالم" إذ ميكن أن يتحقق من خالل ال
"نظرية السالم الدميقراطي" بالنسبة لليرباليني اجلدد مبثابة ادعاء بالتفوق  الدميقراطيات؛ وبالتايل تصبح

الثقايف ومشجعة على السلوك احلريب؛ حتديثا "لنظرية التفوق العرقي". والنتيجة، هي حجة "احلرب 
 الذي شنته الواليات املتحدة األمريكيةالعادلة" اليت ميكن أن تستخدم إلضفاء الشرعية على نوع اهلجوم 

 .4العراق على0223س ر مايف 

وإذا كان االعتماد على التخطيط املركزي من األعلى إىل األسفل، يف ظل بريوقراطية صارمة،  
الداعي إىل المركزية  من املثالب اليت تُؤاخذ عليها األنظمة الشمولية من قبل التوجه الليربايل، الدميقراطي،

ط يف ظل بريوقراطية مرنة تستوعب التنوع، فإن السلوك الشمويل نفسه يتم اعتماده من قبل التخطي
التدخالت اخلارجية، خاصة ما تعلق منها باالسرتاتيجيات املصممة من قبل خرباء أجانب. ففي سياق 

                                                           
 .601نفس املرجع،ص، جون بيليس، 1 
 .600نفس املرجع، ص، 2 
ة وليست وسيلة، تستوجب إن جتاوز التعاطي مع الدميقراطية كآلية تنظيم مسائل احلكم، إىل اعتبارها قيمة عاملية ذات طابع مشويل، هي حماولة لشرعنة فرضها كغاي 3

القوى الكربى املهيمنة عقب هناية احلرب الباردة مردود من قبل املخالفني هلذا التوجه باحلجة نفسها الرافضة لتوجه األنظمة  التضحية، وهذا التوجه احملتكر من قبل
"، بريوت، مركز نهاية التاريخ واالنسان األخيرالتسلطية واالشرتاكية. ميكن التوسع يف املوضوع بالرجوع اىل املؤلف: فرنسيس فوكوياما، ترمجة: فؤاد شاهني وآخرين، "

 (. 1113اإلمناء القومي، 
،  بريوت: املؤسسة العربية الدراسات حلف مع الشيطان، سعي واشنطن لسيادة العالم وخيانة الوعد األمريكي"توين مسيث، ترمجة، هشام عبد اهلل، "4 

 .120(.ص، 0212والنشر،



 األدوات النتائجوأثر التدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة: الدوافع الفصل الثاني: 

 

80 
 

 وء احملليني أالتدخالت األجنبية ذات التوجه الليربايل، حيث يتم إمهال املؤسسات الناشئة حمليا، واخلربا
ينظر إليهم كثانويني يف العملية، األمر الذي جيعل املوقف من طبيعة األنظمة الشمولية ينسحب على 

يف شكل  على غرار النتائج السلبية ملشروطية التنمية املعتمدة 1.جدوى التدخل العسكري اخلارجي
وصفات من قبل صندوق النقد الدويل لكثري من دول العامل الثالث، بالرغم من االختالف اجلوهري بني 

 أثر األداة العسكرية واألداة االقتصادية أثناء عملية التدخل. 

يقع التوجه الليربايل يف مطبة النمطية اليت طاملا وصمت هبا األنظمة  ويف السياق نفسه،
الل مسعى إنتاج النسخ املتطابقة كهدف، وأسبقية اجلماعة على الفرد كرؤية للسلوك االشرتاكية؛ من خ

داخل الدول العاجزة مربرة مسعاها بتحقيق  العسكرية اخلارجية ويتجلى ذلك يف التدخالت. 2السياسي
غياب و بالتوجه السياقي للمجتمع الدويل، يف ظل هيمنة التوجه النيوليربايل  أهداف مجاعية تتصل

على حساب األهداف القومية ذات الصلة بالواقع احمللي للدول املستهدفة  يديولوجي،ستقطاب اإلاال
 بالتدخل. 

  اإلنسانالفرع الثاني: انعكاسات مواقف األطراف المتدخلة على حماية حقوق 

فالتدخالت الداعمة للحكومة من املرجح أن تعزز من القدرات السياسية والعسكرية للنظام 
 املستهدف، بل ومن املرجح أن ينظر إىل التدخل اخلارجي، وخاصة على مستوى دوائر النظام و

رعية املواطنني العاديني، بأنه "إشارة" دعم قوية من اجملتمع الدويل للحكومة. سيؤدي هذا إىل توسيع الش
وهذا من شأنه أن يوفر دعما  .السياسية ومصداقية النخب احلاكمة وتعزيز عالقات النظام مع مؤيديه

يساعد النظام على التوظيف الفعال ملؤيديه بالشكل الذي قويا بني الدوائر االنتخابية واجلمهور 
تدخل العسكري اخلارجي يف تلك . مما جيعل من ال3واستخراج املوارد السياسية واملادية لزيادة قوهتا القهرية

الدول العاجزة رافعة لسلطة احلكومة من خالل توفري املزيد من احلوافز للنظام على استخدام أدوات 
قمعية مثل االعتقال السياسي والتعذيب، والرقابة. ولذلك، فإن األنظمة املستهدفة بالتدخل من املرجح 

                                                           
1 Christopher J. Coyne and Rachel L. Mathers , The Fatal Conceit of Foreign Intervention, West 
Virginia University. 
2 Christopher J. Coyne and Rachel L. Mathers , ibid, p,. 
3 Dursun Peksen, Does Foreign Military Intervention Help Human Rights?, Political Research 
Quarterly 65(3), p, 559. 
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التحديات الداخلية املستمرة وتثبيت فيما بعد سيطرهتا  أن ختتار القمع كإسرتاتيجية جمدية للقضاء على
 . ذه االنتهاكاته على اجملتمع، وهي خمرجات تساهم يف انتهاك حقوق اإلنسان أكثر من احلد من

التدخالت العسكرية الداعمة من شأهنا أيضا تقويض التأثري العام والضغوط اليت عادة  كما أن
الدويل، فالضغط الدويل، وباألخص من خالل "التشهري والفضح" عرب ما تواجه احلكومة من قبل اجملتمع 
إىل  دور فعال يساهم يف تقييد ميل الدولة إىل استخدام القمع. ووه أنشطة شبكات حقوق اإلنسان،

التأثري على التحريض من خالل املزيد من الضغوط الدبلوماسية ضد  وجانب توجيه هذه األنشطة حن
جزئيا على العالقات  ونها أيضا أن تؤثر الدول اليت متثل أطراف ثالثة ولاألنظمة القمعية. وميك

إجراء تغيريات يف و وبالتايل، فإن أنشطة التشهري تساعد على إجبار احلكومة يف فحص  .االقتصادية
القانون واملؤسسات احمللية السائدة ملواءمتها مع معايري حقوق اإلنسان املعرتف هبا دوليا. لكن، ويف ظل 

لدعم اخلارجي للحكومة املستهدفة مبا حيميها ويعزز قدرهتا من خالل الدعم العسكري اخلارجي، فإن ا
 . 1النخب احلاكمة تكون أقل ردعا من القمع املتصاعد من جانب هذه األنشطة

فالنظام املستهدف قد يتوقع بأن الدعم املباشر من قبل املتدخلني من شأنه أن يساعده على 
الدولية، ولذلك فإن احلكومة قد تكون أيضا أقل حافزا لالمتثال التفاقيات حقوق  ختفيف التكاليف

اإلنسان املؤيدة للرتقية عن طريق الشبكات احمللية والعابرة للحدود، وهذا يزيد من التدهور يف مستوى 
طراف احرتام حقوق اإلنسان. وبالتايل، فإن النتيجة النامجة عن التدخل العسكري اخلارجي الداعم لأل

 املمثلة يف النظام احلاكم تدعم زيادة مستوى انتهاكات حقوق اإلنسان يف البلدان املستهدفة.

أما بالنسبة للمواقف املوجهة ضد أعمال احلكومة فإن الدولة املستهدفة بالتدخل من املرجح 
ما يدفعها لتربير  وتصوير تلك التدخالت اخلارجية بأهنا عدائية؛ باعتبارها هتديدا للسالمة الوطنية. وه

انتهاكات حقوق اإلنسان حتت ستار احلفاظ على التماسك الداخلي، فاستخدام القمع أمر حيوي 
بالنسبة للنظام الحتكار املوارد العسكرية واالقتصادية، والسياسية بشكل فعال دون أي حتديات داخلية 

الدراسات أن النخب احلاكمة هم  ملواجهة التهديد اخلارجي بالقوة. وعالوة على ذلك، تظهر العديد من
أكثر عرضة الختيار القمع لتجنب تآكل سلطتها، خصوصا عندما يكون هناك زيادة يف مستوى 

 .2املتصور من املنافسني احملليني والتهديد الفعلي أ

                                                           
1 Dursun Peksen, op cit, p, 562. 
Dursun Peksen, op cit. 
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التدخالت اخلارجية سوف توفر الدعم العسكري والسياسي للجماعات املناهضة للحكومة إن 
التهديدات للوضع الراهن الصادرة من قبل هذه  النخب احلاكمة تعتقد بتصاعدتصورات  مما جيعل

اجلماعات، وبالتايل سوف يؤدي التدخل املعادي للنخب احلاكمة حافزا للقيادة لتصبح أكثر قمعية ضد 
يف أغلب األحيان يتم اللجوء إىل التقييد من حقوق اإلنسان واحلريات السياسية من قبل و املعارضة. 

اعتباره حل ملواجهة التحديات اخلارجية و دة السياسية أيضا على عامة الناس، هبدف إبراز قوة النظام القيا
 .1حلكمه

باإلضافة إىل إمكانية استثمار النخب املعارضة املوقف لصاحلها بالشكل الذي يكسبها نوعا 
ن ارتكاب انتهاكات من التأييد الداخلي، فيتم بذلك تعزيز قدراهتا القمعية بالقدر الذي ميكنها م

عجزها، باملوازاة مع التأييد  وصارخة حلقوق اإلنسان يف ظل غياب سلطة إكراه داخلية مسؤولية أ
اخلارجي هلا على مستوى املؤسسات الدولية واملنظمات غري احلكومية يف التخفيف من حدة التشويه 

 ترفع. ولتقارير اليت تنشر أعلى مستوى ا ومسعة هذه النخب املعارضة لسجلها اإلنساين إعالميا أ

تبدو، من الناحية  ضد احلكومة املستهدفة ووعلى عكس التدخالت املسلحة نيابة عن أ
تعبريا عن النزعة اإلنسانية؛ بالنظر إىل حماولة معاجلة النتائج املرتتبة عن  النظرية، التدخالت احملايدة األكثر

أكثر تعقيدا  ولكن الوضع من الناحية امليدانية يبد. الدواليتاالنفالت الناجم عن العجز و االستقطاب 
شرعية  وأقل قدرة على تغيري ديناميكيات القوى احمللية أو لضمان حيادية الطرف اخلارجي املتدخل، 

ختفيف النزاع اجلاري بدال من دعم  والدولة بني اجلماهري. ألن التدخالت غري متحيزة يتم نشرها لوقف أ
املعارضة "لتحقيق النصر"، وهذا املوقف مت تصنيفه ضمن املهام التقليدية  أحد اجلماعات واحلكومة أ

لقوات حفظ السالم واليت تنعت بالقوات اجملمدة للنزاعات الداخلية حسب ما ورد يف الفصل األول من 
الدراسة. إذا كان األمر كذلك، فمن غري احملتمل أن تؤثر حيادية األطراف املتدخلة خارجيا على أوضاع 

 اإلضرار القدرة القسرية للنظام. وفة، سواء من خالل تعزيز أوق اإلنسان يف الدولة املستهد  حق

بالرغم من أن التدخالت غري املتحيزة قد ال يكون هلا تأثري كبري على القدرة القسرية للدولة، و 
احلاكمة جزئيا يف القمعية، إال أهنا ميكن أن تقيد سلوك النخب  مما يشجعها على التمادي يف السلوكات

استخدامهم السرتاتيجياهتا القمعية خالل عدم االستقرار الداخلي بسبب حتسبها الحتمال استجابة 
 من قبل اجملتمع الدويل ضد أفعاهلم. ومع ذلك، فإنه من املرجح أن تفسر التدخل اخلارجي عسكريا

                                                           
1 Dursun Peksen, op cit. 
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ينظر  وأ . للطعن املباشر يف سلطتهاالتدخالت احليادية على أهنا عدم وجود إرادة قوية يف اجملتمع الدويل
 . 1للتدخالت احملايدة باعتبارها عالمة على عدم وجود حل من اجملتمع الدويل

ختفيف العنف العرقي يف البوسنة، وكوسوفو، ورواندا غالبا  وتحيزة إلهناء أاملالتدخالت غري إن 
غري قصد يف تصعيد االنتهاكات  ما يساهم عن وما توسم بالرتدد وضعف يف إصرار اجملتمع الدويل. وه

اخلطرية حلقوق اإلنسان؛ ويرجع ذلك جزئيا إىل مدركات األطراف املتنازعة إزاء املوقف الدويل بافرتاض 
أن اجملتمع الدويل من غري املرجح معاقبة مرتكيب اجملازر من خالل الوسائل العسكرية. ووفق هذا اإلدراك، 

د انتهاكات حقوق اإلنسان يف البلدان املستهدفة؛ خاصة بالنسبة تصعي فإن التدخالت احملايدة تسهم يف
 لألطراف الضعيفة داخل الدول املستهدفة بالتدخل.

هما تكن املواقف املعتمدة من قبل األطراف املتدخلة خارجيا فإن االجتاه العام لتعامل اجملتمع مو 
مساعدة الرتتيبات السياسية القدمية  والدويل أثناء تدخله العسكري يف الدول العاجزة غالبا ما ينزع حن

العكس. فالتدخل  والستعادة السلطة رغم أهنا قد ال تعرب عن طبيعة الرتتيبات االجتماعية املستجدة، أ
وبالرغم من اهنيار البنية السياسية القدمية إال أنه ال أحد  1110العسكري األمريكي/ األممي يف الصومال 

هوم قانوين آخر بدال من االستمرار يف التعامل مع الصومال كدولة وطنية أي مف وفكر يف نظام الوصاية أ
 .2ذات سيادة

تبقى املفاضلة بني تلك املواقف مرتبطة بالنتائج، خاصة لدى التضامنيني، من خالل لكن 
الرتكيز على الفروق امليدانية املمكن استحداثها؛ فيميزون بني التخفيف من املعاناة اإلنسانية والقضاء 

   على االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان، وذلك ال يتأتى إال باعتماد عامل الزمن يف التقييم.

 

 

 

 

 
                                                           
1 Dursun Peksen, op cit, p, 561. 
2 Robert Rotberg, When States Fail, causes and consequences, Princeton University Press, 2004, p, 304. 
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 الفرع الثالث: أشكال االستجابة وقياس النتائج اإلنسانية للتدخل العسكري الخارجي 

فقياس النتائج املرتتبة عن التدخل العسكري  .النوايا احلسنة بالضرورة إىل نتائج جيدةال تؤدي 
حتت املظلة اإلنسانية يقتضي النظر يف األثر الناجم عن العملية من حيث البعد الزمين والوقائع امليداين. 
فالتدخل العسكري ألغراض إنسانية ميكن تربيره من أجل الرفع الفوري للمعاناة اإلنسانية بالنظر إىل 

وخاة من العملية؛ وتتجلى يف توقيف املذابح وأعمال اإلبادة اجلماعية للمدنيني، األهداف املستعجلة املت
 تأمني إيصال املعونات للمحاصرين ضمن مناطق القتال. وأ

هل التدخل العسكري يف األزمات اإلنسانية عرضة دوما لإلدانة باعتباره نوعا من العقار 
 األسلوب املناسب للتدخل؟  واملسكن القصري األمد؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل ه

التدخل املنحازة واملعتمدة على توظيف القوة العسكرية واليت تتمحور حول إعادة  إسرتاتيجيةإن 
واضحة  إسرتاتيجيةعن تلك اليت تفرتض سلفا احلياد وجتنب اخلسائر وتعتمد على  ختتلفاالعمار 
هنا تقوم على افرتاضات من نوع خمتلف كتلك اليت طرحت مؤخرا عرب جند أ، ةقيميمن الناحية ال للخروج.

مت توزيعه من طرف األمني العام  د"مسؤولية التدخل"، وهو تقرير صادر عن احلكومة الكندية وق وثيقة
، إذ أن اإلنساين. حيث يقوم على أفكار مثل املواطنة الصاحلة واألمن 0221لألمم املتحدة يف ديسمرب 

التقرير تقول أنه تقع على عاتق كل الدول مسؤولية محاية مواطنيها. ويف حاالت  أصدرت اللجنة اليت
لالمتثال هلذا املبدأ  اإلرادةقليلة حمدودة، حيث تعجز الدول عن القيام بذلك أو أهنا ال تريد وال متتلك 

احلماية التدخل لتوفري  األخرىكارثية، فإنه يقع على عاتق الدول   اإلنسانوحيث وضعية حقوق 
 .1املطلوبة

املشكلة الكامنة يف احلاالت اليت سبق ذكرها يف هذا الفصل هي أن التصميم املبدئي غري أن 
على استخدام القوة دفاعا عن األهداف اإلنسانية مل يكن مدعوما بالتزام سياسي واقتصادي واجتماعي 

بوصفها وكالء جملتمع إنساين طويل األمد ملشروع التدخل. إذ حتتاج الدول اليت تتدخل عسكريا، 
مشرتك، اىل أن تكون لديها صيغة واضحة ألهدافها البعيدة والقريبة توازن بني التحركات الفورية ملواجهة 

  2األزمات اإلنسانية وبني االلتزام املتواصل إلجياد حلول للصراعات وإعادة بناء اهلياكل االجتماعية.

                                                           
1 Holzegrefe J.I & Robert Keohane, Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political 
Dilemmas,(New Yourk: Cambadge University press, 2003),p,300. 

 .643جون بيليس، ستيف مسيث، مرج سابق، ص، 2 
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البحث يف شكل االستجابة العسكرية لعملية التدخل يف الدول العاجزة ذات  إىلما أدى  ووه
ضمن التقييم اإلنساين والسياسي   صبغة إنسانية، ورهنها مبدى توافق األهداف واالسرتاتيجيات املعتمدة

 ( التايل:11 مبني يف اجلدول رقم وكما ه

 (االستجابات العسكرية ملعضالت إنسانية11اجلدول  

 ات السياسيةاالعتبار  
 الرتكيز على اجلناة الرتكيز على الضحايا 
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ت ا
بارا
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ا
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 a) 
 : املساعدة على توزيع املعوناتاهلدف

 : اجتناب النزاعاإلسرتاتيجية

(b) 
 : محاية عمليات املساعدةاهلدف

 الردع، الدفاع  :اإلسرتاتيجية

نف
 الع

على
يز 
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(c) 
 محاية الضحايا: اهلدف

 : الدفاع، الردعاإلسرتاتيجية

(d) 
 إحلاق اهلزمية باجلناة اهلدف:

 : إخضاع،هجوماإلسرتاتيجية

 Taylor B. Seybolt, Humanitarian Military Intervention : Theاملصدر:
Conditions For success and failure, New Yourk, Oxford University 

Press,2007,p,40 

 

أثناء عملية  اجلناة،و ففي الوقت الذي تركز االعتبارات السياسية على األطراف، الضحايا 
العنف. و التدخل. بينما جند أن االعتبارات اإلنسانية تويل اهتمامها بالتفاعل بني هذه األطراف، احلرمان 

ومن هنا؛ ترتكز جهود األطراف املتدخلة يف حتديد أهدافها واسرتاتيجياهتا وفقا ملقتضيات احلالة، ففي 
حالة احلرمان إنسانيا يكون اهلدف إيصال املعونات اإلنسانية، مما يستوجب اعتماد إسرتاتيجية إجياد بيئة 

ما يف أقوع نزاع يف تلك املناطق. باحليلولة دون و  كآمنة لضمان حتقيق هدف التصدي للحرمان وذل
حال مواجهة القوات املتدخلة لوضعية نزاعية يقتضي اللجوء إىل إسرتاتيجية الردع والدفاع قصد ضمان 

 محاية عمليات املساعدة اإلنسانية للمحرومني واألطراف اهلشة داخل مناطق النزاع. 
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زها على البعد التفاعلي واجلانب إن التسليم مببدأ التوفيق بني االعتبارات اإلنسانية برتكي
العمليايت، واالعتبارات السياسية برتكيزها على األطراف بصفتها الفواعل املؤثرة يف تشكيل أهداف ومن 

واإلنساين يف آن واحد؛ وذلك بالنظر إىل حجم  مث اسرتاتيجيات التدخل، ال يعفيها من اجلدل السياسي
اجزة إنسانيا وسياسيا وحىت أمنيا. فالعمل العسكري، يف التعقيدات اليت تتسم هبا بيئة الدول الع

وضعيات كهذه، يطرح حتديات التحيز وغياب احليادية لدى األطراف املتدخلة إىل جانب االنتقائية يف 
اختيار املناطق املستهدفة بالتدخل باإلضافة إىل حجم اجلهود واإلمكانات املرصودة إلجناح عمليات 

 التدخل. 

وافع اإلنسانية املطلوب توافرها لشرعنة الفعل العسكري إنسانيا، مع جتاوز النقاش فإذا كانت الد
حول مدى إنسانية الوسيلة العسكرية؛ كأداة تنفيذ التدخل يف الدول العاجزة بصفتها املالذ األخري، فإن 

يري نظرية النقاش األكثر إحلاحا يرتكز من جهة أخرى على النتائج املتواخاة من التدخل ضمن إطار معا
من  احلرب العادلة اليت متت مناقشتها فيما سبق. والنتائج من الناحية العملية مرهونة بالتقدم العمليايت

حيث التخفيض يف عدد املعارك العنيفة واالحتكاكات املميتة بني األطراف املتنازعة داخليا، إىل جانب 
ات جراء االقتتال الداخلي، باإلضافة إىل القدرة على التحكم امليداين من حيث التخفيض يف عدد الوفي

 توجيه الدعم الكايف للمؤسسات احلكومية القائمة بالقدر الذي يدفعها إىل التعايف من ظاهرة العجز.
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 المبحث الثاني: المسوغات األمنية كمحركات للتدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة

يف جملس األمن احلفاظ على األمن والسلم الدوليني ة ممثلللمجموعة الدولية من املهام األساسية 
الفصل السابع منه. ويف ظل السمة املميزة للدول  سيما، األمم املتحدة وفق ما نصت عليه مواد ميثاق

العاجزة واملتمثلة يف حالة الاليقني، حسب ما ورد يف الفصل األول من الدراسة، واليت يرتب ليس فقط 
الرغبة يف حتقيق ذلك، بل جيعلها احد أهم  وى توفري احلد األدىن من األمن، أعدم امتالكها القدرة عل

مصادر التهديد لألمن الدويل، فإن الدوافع األمنية للتدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة جيد له 
بات من أهم املقار  1وإذا كان "غياب التهديدات ضد القيم اجلوهرية" سندا قويا يف املواثيق الدولية.

املفهومية لألمن حسب ولفرز، فإن روبرت جاكسون يشري إىل أن الشعور هبذه التهديدات باعتبارها 
. مما يثري جدال حول ماهية القيم اجلوهرية املعنية 2خماطر، ليست سوى هواجس مشحونة بالقيم

 ؟طبيعة التهديدات اليت تستوجب التحرك لتفادي خماطرهاو بالتهديد، 

التدخل العسكري اخلارجي يثري إشكاالت ذات صلة مبدركات التهديد األمين وبالتايل، فأمننة 
عتبة تلك التهديدات على مستوى الوقائع امليدانية. إىل جانب طبيعة االستجابة للحد من و من جهة، 

تلك التهديدات؛ مبعىن، مدى تناسبية األدوات العسكرية للتصدي ملخاطر التهديدات األمنية النامجة 
. إىل جانب حدود النتائج املرتتبة عن عملية التدخل من حيث تقليص حجم الدواليت عن العجز

ميثل  واحلقيقية. مبعىن؛ هل أن العمل العسكري موجه للحد من التهديد، فه والتهديدات احملتملة أ
بذلك عمال وقائيا غالبا ما يكون حمدودا على مستوى النطاق الزمين واملكاين، أم يستهدف معاجلة 

  مصادر التهديد وبالتايل، يعتمد اسرتاتيجيات هتدف إىل إرساء أسس األمن وبناء السالم؟

  

                                                           
 .14(، ص، 0225،  اجلزائر، املكتبة العصرية للطباعة، البعد المتوسطي لألمن الجزائريعبد النور بن عنرت، 1 
 .106سابق، ص، روبرت جاكسون، مرجع 2
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 المطلب األول: التدخل العسكري الخارجي كاستجابة لمدركات التهديد األمني

تتصل مدركات التهديد باهلواجس األمنية املشحونة بالقيم احملددة ملوقف األنا جتاه اآلخر. 
ة الصلبة احلاضنة لقابلية التوظيف السياسي، يف ظل األحداث والوقائع اليت ترتكز وتكون بذلك؛ األرضي

عليها الدعاية اإلعالمية لصناعة رأي عام داعم لعملية التدخل العسكري يف الدول العاجزة، بصفتها 
 املصدر األساس للتهديد األمين على املستوى احمللي واإلقليمي والدويل.

دة يف البيئة األمنية؛ يركز التفكري األمين احلديث على حماوالت توسيع ففي ضوء التحوالت اجلدي
التصور املختزل لألمن يف بعده العسكري، ليشمل جمموعة أوسع من التهديدات احملتملة، من هتديد 
األمن اإلنساين وصوال إىل هتديد األمن العاملي، إىل جانب التحول من الرتكيز على هتديد الدول إىل 

 واملشرتك أ وشكال املختلفة واملتعددة األطراف للتعاون األمين بني الدول األمن اجلماعي أتقييم األ
تقدير مستوى التهديد، حسب بوزان، املربر للتدخل ل اما يثري حتدي ووه 1التعاوين(. والشامل أ

من  العسكري كإحدى القضايا املثرية للنقاش السياسي واألكادميي، إىل جانب توسيع مفهوم األمن
خالل نقل املوضوع املرجعي لألمن من الدولة إىل األفراد الذين يشكلون اإلنسانية ككل، فتتوسع بذلك 
دائرة مصادر التهديد؛ مبعىن أن التهديدات ضد أمن الشعوب واألمم يف عامل اليوم ال تأيت من القوات 

التنافس العرقي، وتدمري و ملوارد، املسلحة للدول وإمنا من الركود االقتصادي، االضطهاد السياسي، وندرة ا
وبالرغم من أن هذه  2الطبيعة، واإلرهاب، واجلرمية واألمراض؛ كما يذهب إليه أصحاب املدرسة النقدية.

غالبا ما تتسم خماطرها مبحدودية النطاق، يف حني و التهديدات ال تتفرد الدول العاجزة كمصدر هلا، بل 
إىل  وأن األمر يدع يد لألمن بشكل أكثر خطورة ونطاقا. إالجند أن الدول الكربى تتفرد مبصادر هتد

البحث يف مدى واقعية اهلواجس األمنية اليت تتملك الدول الداعمة للتدخل العسكري يف الدول 
ستقرار الداخلي للدول العاجزة وهتديده لألمن ا العاجزة. من خالل مناقشة ظاهرة انتشار عدوى الال

لدولية للحد من تداعيات هذا التهديد باعتماد اخلطاب األمين لتسويغ عملية الدويل، وآلية االستجابة ا
 .التدخل " أمننة التدخل العسكري"

 

                                                           
  بريوت: مركز دراسات  المجلة العربية للعلوم السياسية، مفهوم األمن: مستوياته وصيغه وهتديداته: دراسة نظرية يف املفاهيم واألطرسليمان عبد اهلل احلريب، 1 

 .06(، ص، 0226، صيف 11الوحدة العربية، العدد،
 .08مرجع سابق، ص، عبد النور بن عنرت، 2 
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 انتقال عدوى التهديد األمني و الفرع األول: النزاعات الداخلية في الدول العاجزة 

 تطرح ظاهرة الدولة العاجزة مشكلتني جوهريتني على املستوى األمين ومها؛ االنكشاف
الداخلي، والتهديد اخلارجي. إذ تعاين معظم الدول العاجزة من املعضلة األمنية داخليا جراء العنف 

الرغبة يف حتقيق  ومن عدم امتالكها القدرة على توفري احلد األدىن من األمن، أ البنيوي الناجم، إما
اخليا. وبالتايل ينكشف ذلك؛ مما يولد نزاعات داخلية عنيفة لتشكل احد أهم مصادر التهديد لألمن د

تثار إشكالية حصانة األمن القومي وإمكانية نقل مسؤولية محايته إىل املستوى و األمن القومي الداخلي 
 الدويل بالنسبة للتضامنيني الداعمني لفكرة التدخل العسكري.

القات وبالرغم من التحوالت اليت طالت مفهوم األمن باعتباره أحد املفاهيم املركزية يف حقل الع
الدولية، إال أن النقاش حول الكيان املرجعي الدولة، اإلنسان، اجملتمع الدويل( كموضوع وهدف لألمن 

أمنية يف الدول العاجزة. ففي حتليل لـ"  ير التدخل العسكري اخلارجي لدواعيبقى حمور اجلدل النظري لترب 
ت، يرى أنه ملا تكون للمرء فكرة باري بوزان" لألمن القومي من خالل مفهومي التهديدات واالنكشافا

عن طبيعة التهديدات واالنكشافات اخلاصة باملوضوع الذي تستهدفه، عندها ميكن أن يعطي معىن 
لألمن القومي كمشكلة سياسية. فالال أمن يعكس عمل التهديدات واالنكشافات سويا. مبعىن؛ أنه 

 ومن انكشافات الدولة نفسها، وإما حنالداخل لتخفض  وميكن لسياسة األمن القومي إما أن تتجه حن
اخلارج لتخفض من التهديد اخلارجي بالتصدي ملصادره. وإذا كانت االنكشافات ملموسة وحمددة 
بوضوح، فإن التهديد اخلارجي صعب التحديد وذلك لسببني. أوهلما مسألة الذاتية/ املوضوعية يف 

دات اليت تسيطر على اإلدراك قد ال يكون هلا التهديد، أي استحالة قياس هذا األخري، كما أن التهدي
تقامسه الشعب كما اكتشف األمريكيون إبان حرب فيتنام. يواقع جوهري. مث إن خوف القيادات قد ال 

وثانيهما، صعوبة التمييز بني التهديدات اخلطرية مبا فيه الكفاية لتشكل هتديدا لألمن القومي، وتلك 
  1ليومية يف بيئة دولية تنافسية.اليت تظهر كنتيجة عادية للحياة ا

االنكشاف الداخلي للدولة العاجزة بالقدر الذي يصعب معه رأب تصدع فجوة األمن إن 
داخليا، من شأنه أن يدفع بالقوى اخلارجية للتدخل عسكريا العتبارين. أوهلما، أن الدولة العاجزة يف 
هذه احلالة تكون قد فقدت شرعية السيطرة على وسائل اإلكراه على املستوى الداخلي؛ مبعىن عدم 

تحكم يف األمن الداخلي باعتباره من القضايا املركزية للدولة، مع اخنفاض حاد يف درجات االستقرار ال
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أحيانا كمصدر هتديد و ثانيهما، أصبحت تصنف كمصدر هتديد لألمن القومي لدول اجلوار، و لديها. 
دخل العسكري اخلارجي، هذه االعتبارات كفيلة بتربير الدوافع احملركة لعملية التو لألمن والسلم الدوليني. 

 ، وما أفرزته من حتوالت يف أشكال التهديدات األمنية ومصادرها. 11/1خاصة عقب أحداث 

صحيح أن الدول العاجزة، وإن كانت بلدانا تصنف كدول يف القانون الدويل؛ مبعىن أهنا ذوات  
سكاهنا. ليست إال كيانات حقوقية على املستوى الدويل، غري أن هذه الدول احملمية ليست حامية ل

 وممزقة إىل تنظيمات قومية/ وطنية فرعية من هذا النوع أ قوقعات حقوقية شبه فارغة من أي مضمون،
وبالتايل، فإن األمن اإلنساين يرقى إىل أولويات  1حتاول محايتهم. وذاك، تنظيمات هتدد أمن الناس أ

الوقائع امليدانية ال تعكس احلرص الدويل األجندة الدولية للتدخل العسكري يف الدول العاجزة، غري أن 
من و لتحمل مسؤولية احلماية اإلنسانية يف مواجه التحديات األمنية اليت تعانيها تلك الدول داخليا. 

جهة أخرى، جند أن السجل اإلنساين ملستوى أداء التدخل العسكري اخلارجي يف أغلب الدول العاجزة 
نسانية، فاخلسائر يف صفوف املدنيني ال تزال مرتفعة ارتفاعا خميفا، ال حيمل تطورا يف تقليص املعاناة اإل

   2باإلضافة إىل ظهور هتديدات جديدة باستمرار.

االختالفات اليت تشري إليها اجلداول املصنفة للدول العاجزة، إال أن انتشارها  وبالرغم من
أكثر حتديدا يف إفريقيا، واملثال اجلغرايف يظهر بشكل جلي يف التجمعات اإلقليمية املتجاورة؛ وبشكل 

بعدد أقل و وغريها.  ومجهورية إفريقيا الوسطى ومايل والسودان والكونغو الكالسيكي على ذلك الصومال، 
بآسيا الوسطى؛ مثل: طاجاكستان، أفغانستان، ومجهورية اليمن، وينخفض العدد بأمريكا إذ جند دولة 

ُيستند إليه كأحد أهم املؤشرات الدالة على االنتشار  يتالدوالهاييت مثال. فالتمركز اجلغرايف للعجز 
   والعدوى للظاهرة على املستوى اإلقليمي والدويل.

إذن؛ عملية ديناميكية، حيث أن العجز ال يأيت آليا من الضعف الذايت، بل  الدواليتالعجز 
ممثلة يف الالجئني والتهجري القسري،  ميكن أن تظهر أعراضه باالحتكاك مع مناطق تفرز أزمات إنسانية

وأخرى أمنية تتجلى يف جتارة املخدرات واألسلحة التقليدية واجلرمية العابرة للحدود، بالقدر الذي ينهك 

                                                           
 .363روبرت جاكسون، مرجع سابق، ص،1 
مدين من بني  106.222في العراق بلغ عدد القتلى املدنيني تشري األرقام إىل االرتفاع املذهل لفاتورة التدخل العسكري اخلارجي على مستوى الوفيات؛ ف2 

بلغ عدد القتلى املدنيني الذين سقطوا  0211قادهتا الواليات املتحدة األمريكية. ويف هناية سنة يف احلرب اليت  0211و 0223قتيل سقطوا بني سنيت  180.222
الصادر عن  0210قتيل، وال يزال العدد آخذ يف االرتفاع...ميكن التوسع يف املوضوع باالطالع على الكتاب السنوي  12.222يف التدخل العسكري يف أفغاستان 

 وما بعدها. 46م الدويل ومركز دراسات الوحدة العربية، غارث إيفانز، التصدي للفظائع: اجلغرافيا السياسية اجلديدة للتدخل، ص، معهد ستوكهومل ألحباث السال
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تزداد سرعة االنتشار وانتقال العدوى أكثر يف ظل غياب نظام إقليمي و املقومات األساسية لدول اجلوار، 
االقتصادي، إىل جانب غياب الدولة القائدة إقليميا واليت تتحمل و  اعييتسم بالتجانس الثقايف واالجتم

عبء احلديث باسم اإلقليم مبا يعنيه ذلك من حقوق والتزامات، فهي اليت تتوىل عملية تكتيل اإلرادة 
  1وتوزيع األدوار.

 إن إشكالية انتقال العدوى تربز أكثر يف الشق األمين ضمن اإلقليم املتسم باهلشاشة لدى
نتظام يف مركبات القطاعات املتقاطعة. فمركب األمن غالبية الوحدات املشكلة له؛ مما يوجد حالة من الال

اإلقليمي غري املنتظم يف بنية معينة، غالبا ما يتميز "بعدم وجود أداة]/آلية[ متسقة إلدارة األمن 
اإلقليم الذي "أوال، ُتظهر فيه  وة هاإلقليم غري املنتظم يف بنية معين ويفر، وبالنسبة لبوزان  2اإلقليمي.

اإلقليم الذي[ تكون فيه  والدول قدرات ضعيفة عاجزة عن التأثري أبعد من حدودها اخلاصة؛ وثانيا، ]ه
العزلة اجلغرافية شديدة ]بني مراكز الدول[ إىل احلد الذي يكون معه التفاعل بينها صعًبا  على سبيل 

ويفر، كما يشري إليه فرايزر و بوزان  3شاسعة من احمليطات(".املثال، اجلزر املفصولة مبساحات 
اجنرسول، "يف الواقع ال يطلقان تسمية مركبات األمن على املناطق اليت تتسم هبذه اخلاصية، -ستيوارتو 

مفهوم  4ألن غياب التفاعل داخلها يؤدي إىل غياب االعتماد املتبادل على مستوى القضايا األمنية".
 unstructurednessعدم انتظام منطقة ما يف بنية معينة، إفريقيا منوذجا، يشري إىل عدم وجود  و( أ

 بنية إقليمية واضحة املعامل. 

الدول اجملاورة بشكل  واالنتشار اجلغرايف لتداعيات الدولة العاجزة وتأثريه على اجلريان أيظهر 
 والدويل، مما يؤثر سلبا على إمكانات أكثر وضوحا حتت تأثري السياق اجلغرايف واملساس بالنظام اإلقليمي

يعرض مكونات البنية اإلقليمية للهشاشة والعجز، لذلك فموقع الدولة و قابلية تشكيل هوية قومية؛ 
احملاذي للمناطق املضطربة أمنيا واهلشة اقتصاديا واملتفككة اجتماعيا، من شأن ذلك كله أن يوفر املناخ 

                                                           
(،ص، 2102،  القاهرة: مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، تحليل النظم اإلقليمية: دراسة في أصول العالقات الدولية اإلقليميةحممد السعيد إدريس، 1 

32 . 
2 Derrick Frazier and Robert Stewart-Ingersoll, “Regional powers and security: A framework for 
understanding order within regional security complexes,” European Journal of International 
Relations. (2010) 16 (4) 731–753, p. 737.  
3 Buzan, Barry and Wæver, Ole. Regions and powers: the structure of international security. New 
York: Cambridge University Press. (2003). p. 62. 
4 Derrick Frazier and Robert Stewart-Ingersoll, op. cit., p. 737.  
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االستقرار للمناطق الرخوة املتامخة هلا حدوديا، فالدول اليت تشهد احلاضن ألسباب انتقال األزمات وعدم 
 1حتديات عالية ُمعرضة لتهديدات متزايدة ألن:

 النزاعات اجملاورة توفر شروطا حملية قلقة داخل الدول اجملاورة؛  .1
 النزاعات اجملاورة ميكن أن تنتشر يف الدول القريبة؛ .0
  لنزاع.الدول الضعيفة ال تستطيع تسكني انتشار ا .3

وتبقى حظوظ جناح التدخل العسكري اخلارجي يف إهناء النزاعات الداخلية واحلروب األهلية يف 
 الدول العاجزة ضئيلة جدا؛ نظرا ألسباهبا املعقدة من جهة والتناقض يف املصاحل بني األطراف املتنازعة.

أن يطرح مشاكل  -نتيجة وسببا أ –املتبوع بالنزاعات العنيفة  الدواليتالعجز ومن شأن 
استثنائية بالنسبة لعامل مازال مهتما باحلقوق السيادية للدول، ولذلك فإن االجتاه العام لتعامل اجملتمع 

مساعدة الرتتيبات السياسية القدمية الستعادة السلطة رغم أهنا قد ال تعرب عن طبيعة  والدويل تنزع حن
يف  1110العسكري األمريكي/ األممي سنة  العكس؛ فالتدخل والرتتيبات االجتماعية املستجدة، أ

أي مفهوم  ونظام الوصاية أ يف الصومال، وبالرغم من اهنيار البنية السياسية القدمية، إال أنه ال احد فكر
 2قانوين آخر بدال من االستمرار يف التعامل مع الصومال كدولة ذات سيادة.

املسامهة يف إثراء القادة وأتباعهم يف  باإلضافة إىل أن هناك عمليات اقتصادية نشطة بإمكاهنا
املناطق اليت حيكمون السيطرة عليها مما جيعل العزوف عن التفكري، بالنسبة لألطراف املتدخلة خارجيا، 
يف إعادة بناء نظام سياسي على املستوى الوطين؛ ألن إعادة بناء نظام سياسي مقتدر على املستوى 

 لبسط نفوذهم على أجزاء من األقاليم يف تلك الدولة، الوطين قد يصطدم مع فرض بعض الفاعلني
لذلك فإنه من غري املفاجئ أن يؤدي عدم االنسجام بني مصاحل األطراف اخلارجية ومصاحل األطراف 

ما يدفع إىل تأكيد فرضية التقسيم كأحد آثار التدخل العسكري  ووه 3الداخلية إىل فشل التدخل.
داد هذه الفرضية تأكيدا يف حال التباين الصريح بني القوى املتنازعة اخلارجي داخل الدول العاجزة وتز 

   داخليا من حيث القدرات واالستقاللية على مستوى أقاليم حملية ذات نوافذ حدودية دوليا.

                                                           
1 Stefan Wolff, State Failure in a Regional Context, University of Birmingham, England, UK; 
www.stefanwolff.com/files/state-failure.pdf . 
2 Robert I. Rotberg, WHEN STATES FAIL, c a u s e s and c o n s e q u e n c e s, Published by Princeton 
University Press New Jersey 2004, p, 310. 
3 Ibid, p 311.  
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من ناحية أخرى فإن التدخل العسكري اخلارجي غالبا ما يتخذ موقف ، و هذا من ناحية  
االحنياز ألحد األطراف املتنازعة مما يدفع إىل بروز مقاومة رافضة ملشاريع األطراف املتدخلة؛ وهذا من 

من خالل التأثري السليب املتبادل لتلك األطراف. فعجز  الدواليتشأنه أن يؤدي إىل انتشار ظاهرة العجز 
الدميقراطية أدى إىل انتقال العدوى إىل دول اجلوار، وعجز ليبرييا أدى العجز والفوضى  وورية الكونغمجه

يف كل من سرياليون وغينيا. كما أن التدخل العسكري يف أفغانستان أدى إىل انتشار وانتقال ظاهرة 
هابية حسب التصنيف إىل باكستان، إىل جانب توسيع رقعة انتشار القاعدة كمنظمة إر  الدواليتالعجز 

    األمريكي يف أزيد من ستني دولة يف العامل.

 وتسييس التدخل العسكري  الدوالتيمننة العجز أ الفرع الثاني:

تعترب األمننة إحدى أهم املسامهات احلديثة يف الدراسات األمنية؛ إذ متثل باعتبارها قيمة مضافة 
"باري بوزان"، حيث تعترب األمننة و" ويفر"  من أعمال مدرسة كوبنهاغن املصممة من قبل روادها

كيان  بالنسبة إليهم كفعل خطايب مبين ضمن جمتمع سياسي ملعاجلة قضية تصنف كتهديد وجودي لقيم
 مرجعي، وللتمكني من ذلك جيب اللجوء إىل إجراءات استثنائية مستعجلة للتعامل مع التهديد.

 1عناصر/قوى مركزية لألمننة: ةهناك ثالثو 

العنصر األول: يركز على بنية التعبري املتداول لألمن  "النص"( الذي يفهم أكثر على أنه نتاج 
دائم لألفعال اللغوية والرمزية، مبعىن، أن مفهوم النص يتجاوز جمرد الكالم ليشمل أيضا اللغة الرمزية 

قائم على مقاربة من اخلارج األصوات. طاملا أن البىن النصية، وفقا للفهم الو املتشكلة من املشاهد/الصور 
]فهم النص من اخلارج[، دائما ما يتم تكوينها/تشكيلها زمانيا ومكانيا، فإن املرء بالكاد يستطيع العثور 
على نصوص ميكن عزهلا عن كل الفاعلني من جهة وعن انغراسها ]الشديد[ يف السياقات االجتماعية 

 .واللغوية اليت يتم إنتاجها فيها

الثاين: يتعلق بقوة اخلطاب  اللغوي( القائم ]الرائج[، أي حزمة معقدة من األفعال العنصر  
يشري هذا البعد إىل التفاعل بني النص واملمارسات اخلطابية األوسع  .املرتابطة بشكل متسلسل ومتزامن

                                                           
1 Holger Stritzel,Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond , European Journal of 
International Relations 2007, pp,370,373. 
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ا غالبا اليت ينغرس فيها. وغالبا ما تظهر وتتطور النصوص من سياقات اجتماعية ولغوية معينة حبيث أهن
ما حتمل معها حزمة من املمارسات اليت تطورت تارخييا. وبالتايل فإن النصوص أحيانا حىت ُتظهر آثاًرا 

 .خلطابات وأيديولوجيات خمتلفة تتصارع من أجل اهليمنة

أخريا، بالنسبة للبعد الثالث لألمننة: هناك أشكاال مرتسبة أكثر للسياق ميكن دجمها مع مفهوم 
وذلك يف مفهوم القوة  agential notion of power لى الفاعل يف حد ذاتهللسلطة يقوم ع

ميكن تعريف بقدر معني من القدرة على ممارسة القوة أن يتم تعريفها  .positional power املوضعية
على أهنا موضعية إىل احلد الذي معه يتم وضع جمموعة من الفاعلني ذوي الصلة يف مواقع/مواضع خمتلفة 

ئة اجتماعية معطاة للتأثري على عمليات البناء اجلماعي للمعىن. يف احلاالت القصوى، ميكن داخل بي
بشكل قسري، على  وللفاعلني أن يكون لديهم نوع من القدرة الرمسية، سواء كان ذلك بشكل مفوَّض أ

حتديد املعىن حبيث تقرتب قدرهتم على ممارسة القوة من وضع االحتكار. يف حاالت أخرى، ميكن 
 –لقدرهتم على ممارسة القوة أن تكون غري مباشرة بشكل أكرب من خالل وضعهم املتميز يف التأثري 

السياسية اليت تكون ذات أمهية العملية االجتماعية و و على البنية أ –"وراء الكواليس" على سبيل املثال 
  .خاصة بالنسبة لبناء املعىن

هذه العناصر الثالثة املركزية لألمننة، واملتمثلة يف القوة األدائية بالنسبة للنصوص املتداولة 
املتضمنة للتهديدات األمنية، إىل جانب انغراسها يف اخلطابات الشائعة  اليومية( وأخريا، القوة املوضعية 

الذين يؤثرون على عملية حتديد املعىن. تساهم بشكل فعال يف صياغة منظومة خطابية مؤهلة للفاعلني 
لتشكيل قناعات وسلوكات لدى الرأي العام املستهدف باخلطاب، فتوجه بذلك قراراهتا يف االجتاه املراد 

 لدى لفاعلني يف ظل الدعم املسند إىل قناعات مشكلة زمانا ومكانا. 

ه القوى مفهوما يقوم على حركتني أساسيتني. األول هي القيام بتحويل، من األمننة هبذوتشكل 
خالل عمليات بناء اجتماعي معقدة، مسألة عادية إىل هتديد أمين وجودي من أجل إضفاء الشرعية 

هذه هي اخلطوة الثانية اليت تقوم عليها األمننة. هنا و على "التدابري العاجلة واالستثنائية" للتعامل معها، 
تعترب الدعوة إىل اختاذ "تدابري عاجلة واستثنائية" للتعامل مع القضية املأمننة ضرورية ألنه يف احلالة العادية 
من املفرتض أن يتم استخدام التدابري الروتينية فقط للتعامل مع القضية قبل أن تتم أمننتها. تعترب هاتان 

صبح معه تتبع احلدود اليت تفصل بينهما أكثر احلركتان مرتابطتني سياسيا واجتماعيا إىل احلد الذي ي
فأكثر صعوبة مع تقدم عمليات األمننة ]عمليات سياسية واجتماعية معقدة وليست عملية واحدة[. 
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وكما متت اإلشارة إليه يف جزء سابق، يعترب فهم عمليات األمننة أمرا حامسا يف تعريف حتديد مركب 
  1األمن اإلقليمي.

أداٌة حتليلية ميكن  وديد الوجودي" جزًءا ال يتجزأ من نظرية األمننة، وهإذ يشكل مفهوم "الته
ويفر األمننة بأهنا "عملية خطابية ]تعتمد و أن تساعدنا أكثر يف فهم هذه املسألة. يعرف كل من بوزان 

( داخل مجاعة intersubjectiveعلى ما ميسى أثر/فعل اخلطاب[ يتم من خالهلا بناء فهم بينذايت  
ة من أجل التعامل مع ظاهرة ما على أهنا هتديد وجودي ملوضوع مرجعي ذي قيمة بالنسبة لتلك سياسي

  2ما يسمح بالتمكني للدعوة إىل اختاذ تدابري عاجلة واستثنائية للتعامل مع هذا التهديد". واجلماعة، وه

ديد األمين كما يركز خطاب األمننة السلطوي على إقناع األفراد على أن اإلخفاق يف ضبط الته
اآلن فلن نكون هنا لنتعامل معه مستقبال ألنه سيمس ببقائنا ذاته. واالحتمال اآلخر أنه قد يرتتب عن 

على التعامل مع املشكلة بالطريقة وباحلرية ذاهتا اليت نتمتع هبا آنيا.  ،مستقبال ،اإلخفاق فقدان القدرة
إذن تتيح عملية " إضفاء الطابع األمين" على بعض قضايا السياسة العامة، حصول صانع القرار على 
هامش أكرب للمناورة عندما يتعلق األمر بقضايا حيوية، حيث حياط عمله بالسرية الكافية، كما يتم 

ن اختاذ قرارات مستعجلة ال تستوجب املرور عرب القنوات املؤسساتية والرقابية التقليدية مبا ميكنه متكينه م
من تعبئة املوارد الالزمة يف تنفيذ هذه القرارات طاملا انه حصل على تفويض شعيب مفتوح، فالقضية هنا 

  3هي قضية بقاء واستمرار.

لطابع األمين، فاملسألة بالنسبة إليه ليست هبذه غري أن " بوزان" يرى قيودا على عملية إضفاء ا
ألمين. ويف هذا السياق حيدد البساطة، وإال فإن كل جماالت السياسة العامة سيتم وضعها يف دائرة احليز ا

 4خطوات لنجاح عملية إضفاء الطابع األمين: ثالث

 .الدول واجملموعات أ وأتوضيح كيف أن التهديد املزعوم ميس ببقاء األفراد  .1
 حتديد التدابري الطارئة اليت ميكننا من خالهلا ضبط هذه التهديدات والسيطرة عليها. .0

                                                           
1 Barry and Wæver, op. cit., p. 44. 
2 Buzan and Wæver, op. cit., p. 491. 

 .132عادل زقاغ، نفس املرجع، ص، 3 
 .131املرجع، ص، نفس  4



 األدوات النتائجوأثر التدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة: الدوافع الفصل الثاني: 

 

96 
 

يتوقف األمر كله على مدى جناح اخلطاب السلطوي يف احلصول على رضا املواطنني إزاء ما  .3
يرافق عملية إضفاء الطابع األمين على مسألة معينة، وبالذات خرق القواعد املعمول هبا  

 قابة.كالشفافية والر 

من خالل طرح "بوزان" أن عملية حتويل قضايا السياسة العامة إىل حيز املعاجلات األمنية  ويبد
الطارئة، مثلما حصل مع قضية مكافحة اإلرهاب على مستوى جل اهليئات األممية يتطلب تضافر عوامل 

برجني ال يبعدان  سوسيولوجية تسهل مسعى صناع القرار، وبالنسبة ملسألة اإلرهاب فقد كان استهداف 
كثريا عن مقر املم املتحدة كفيال بإجياد ظروف مناسبة لذلك. لكن بوزان يركز على مسألة أخرى ليست 

أن  وبأقل أمهية: هل تعترب العملية برمتها شيئا إجيابيا أم سلبيا؟ يرى بوزان بأهنا سلبية لسبب منطقي وه
إخفاق السياسة العادية يف  وشيء غري إجيايب وهاألمنية يؤشر على  حتويل امللفات إىل حيز املعاجلات

ك فإن وجود عدد من امللفات يف " احليز األمين" جيب أن ينظر إليه مبثابة استثناء، لالتعاطي معها، وبذ
نزع الطابع األمين عنها وحتويلها حليز السياسة العامة الطبيعية حيث الرقابة والتقيد  وواحلل عنده ه

 1دميقراطية.بالقوانني والضوابط ال

األمننة وإن بدت سلبية من حيث حتويل قضايا السياسة العامة إىل حيز املعاجلات األمنية إن 
الطارئة، يف إطار تعطيل القوانني املنظمة هلا يف احلاالت العادية. فهي تفرض، باملعىن االجيايب، على 

مثل أمننة قضايا البيئة. ومن  إدراج قضايا ذات أمهية ضمن أولويات األجندة السياسية االستعجالية؛
وحتويلها إىل الدائرة االستعجالية، لتجاوز األطر البريوقراطية  الدواليتهنا؛ تأيت أمهية امننة قضية العجز 

يف التعاطي معها، ليس من منطلق حجم التهديدات األمنية املرتتبة عنها وانتقال عدوى العجز، بل 
ت احليوية داخليا وخارجيا، إىل جانب ترسيم القضية ضمن مضاعفاته على القطاعاو للبعد اإلنساين 

كحالة استعجاليه، بدال ،األجندة الدولية مما يدفع إىل تبين اسرتاتيجيات دولية يف التصدي للظاهرة ككل
 من التعاطي معها حالة حبالة.

يف نفس مستوى  الدواليتاالكتفاء بامننة قضايا اإلرهاب دون إدراج قضية العجز غري أن 
االهتمام الدويل، حييل النقاش إىل تثبيت فرضية الدافع األمين للتدخل العسكري يف الدول العاجزة على 
حساب البعد اإلنساين. وتغليب التوجه الواقعي لألمن القومي للدول املتدخلة باعتبار أن اإلرهاب ميثل 

                                                           
 .131عادل زقاغ، نفس املرجع، ص، 1 
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لقضية األمن اإلنساين؛ باعتبار أن العجز  هتديدا وجوديا للدول املتدخلة، على حساب التوجه الداعم
 يشكل، بالدرجة األوىل، هتديدا لألمن اإلنساين بالنسبة للدول اليت تعاين منه. الدواليت

مما يطرح فكرة تسييس عملية التدخل هذه، بدعوى االنتقائية وحجم االعتمادات املسخرة  
ان والعراق ختتلف عن تلك املوجه لتغطية لعملية دون أخرى، فاإلمكانات املوجهة للتدخل يف أفغانست

تكاليف العملية يف الصومال وهاييت مثال. بل وأكثر من ذلك، مل يتم التدخل يف الوقت املناسب 
أزمة رواندا مثال، وذلك لغياب اإلرادة السياسية لدى اجملتمع الدويل، حسب  إليقاف اجملازر اجلماعية يف

 حدة يف حينها. ما عرب عنه األمني العام لألمم املت

إىل مستوى التهديد الوجودي للنظام الواستفايل بالقدر الذي  الدواليتإذن؛ مل ترق قضية العجز 
يدفع اجملتمع الدويل إىل امننتها ونقلها إىل حيز االستعجال يف التعاطي معها. وبالتايل تبقى عملية 

قضايا. األمر الذي يبطل املقولة التدخل العسكري مسيسة بالنظر إىل ازدواجية التصدي ملثل هذه ال
 الداعية إىل الربط التالزمي بني الدول العاجزة واإلرهاب. 
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 المطلب الثاني: التهديدات األمنية وأشكال التدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة

إن حتليل مفهوم التهديدات ينطلق من فهم حقيقة التحوالت الدولية واإلقليمية وانعكاسها على 
صعيد األمن. فتلك التحوالت قد أدت إىل حتوالت مماثلة ملصادر التهديد من بروز إشكالية عدم اليقني، 

األمنية، ركز التفكري  وهي انعدام القدرة على التحديد الدقيق ملصادر التهديد، التحوالت اجلديدة للبيئة
األمين احلديث على حماوالت توسيع التصور املعهود الضيق لألمن من بعده العسكري، ليشمل جمموعة 

قتصادية والبيئية. وقد اهتمت الدولة بكافة االأوسع من التهديدات احملتملة، مبا يف ذلك التهديدات 
هتديد األمن العاملي. وكذلك التحول من مستويات التهديد، من هتديد األمن اإلنساين، وصوال إىل 

 األمن  الرتكيز على هتديد الدول إىل تقييم أشكال خمتلفة متعددة األطراف من التعاون األمين بني الدول
  1التعاوين(. والشامل أ واملشرتك أ واجلماعي أ

العسكري للتوجه الداعي والداعم للعمل  ففي ظل هذه التحوالت تربز فرضية مركزية تؤسس
احلرب الوقائية؛ مفادها أن الدول  واخلارجي بقيادة القوى الدولية باعتماد شكل احلرب على اإلرهاب أ

 العاجزة تصنف مبثابة املالذ اآلمن للمنظمات اإلرهابية الدولية واليت تشكل هتديدا لألمن الدويل، مما
 جانب تثبيت الدميقراطية املوجهة يتطلب تدخال عسكريا خارجيا للقضاء على مصادر هذا التهديد، إىل

فاملسؤولية الدولية إزاء هتديدات األمن الدويل، واليت تصنف الدول العاجزة   .يف هذه الدول كآلية
، ويقصد هبا احلرب على 2كمصدر هلذا التهديد، تندرج ضمن التصدي ملا يطلق عليه باحلروب اجلديدة

القوى الدولية يف أمنها القومي بشكل مباشر قياسا  تصيبو اإلرهاب باعتباره ظاهرة عابرة للقوميات 
األنفاق بلندن بتاريخ  وبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية وتفجريات مرت  11/1بأحداث 

قبل و ، 0224/مارس/ 11إىل جانب تفجريات شبكة قطارات نقل الركاب مبدريد  0225/جويلية/22
 .1116ريكية بكل من كينيا وتنزانيا شهر أوت ذلك كله، تفجريي سفاريت الواليات املتحدة األم

                                                           
المجلة العربية للعلوم (،  بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، مفهوم األمن: مستوياته وصيغه وهتديداته دراسة نظرية يف املفاهيم واألطرسليمان عبد اهلل احلريب، 1 

 .06(، ص، 0226، صيف11، العددالسياسية
اجلديدة تلك احلروب الداخلية، كما يروج هلا، واليت غالبا ما تدور رحاها يف الدول العاجزة، وإمنا يقصد هبا تلك اهلجمات اليت  ال يقصد باحلروب2

من جانب  مست األمن القومي األمريكي واألورويب يف عمقه. فللمرة اآلوىل تتجه فوهات املدافع يف اجتاه آخر، فالبالد األوروبية مل تتعرض هلجمات
بلجيكا، ومل هتاجم ليبيا ايطاليا، ومل هتاجم اجلزائر فرنسا، وال حىت اليابان للواليات  اياها األجانب، فلم هتاجم اهلند اجنلرتا، ومل هتاجم الكونغوضح

جتاهها املتحدة األمريكية. والذهول التام بسبب اجلرائم اإلرهابية اليت حدثت يف احلادي عشر من سبتمرب ال يرجع إىل نطاق هذه األحداث، بل ال
 ولذلك يروج هلا باحلروب اجلديدة. 

 (. 0220، 1 القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،ط ،11/9وسع يف املوضوع بالعودة إىل:نعوم تشومسكي، ترمجة، إبراهيم حممد إبراهيم، ميكن الت
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 وظاهرة خوصصة األمن الفرع األول: الحرب على اإلرهاب

هناك خط رئيس، يفصل ما بني تلك النظريات اليت تتعامل مع النزاعات على أهنا حالة مرضية 
على دراسة وتسعى إىل معرفة أسباهبا وعالجها، وتلك اليت ترى أن النزاعات أمر البد منه، وتعمل 

 1السلوك املرتبط هبا.

، وتلك الدواليتوبالتايل، البد إن منيز ما بني مساعي التدخل العسكري لعالج أسباب العجز 
اليت تبحث يف إمكانية االستفادة من الوضعيات كهذه لتحقيق مكاسب وفق املنطق العقالين. ويأيت 

تدخل بينما تنظر إليه األطراف املستهدفة احلرب على اإلرهاب ضمن املسعى الثاين بالنسبة للطرف امل
 بالتدخل من أنه يقع ضمن التوصيف األول. 

يعتمد اإلرهاب منهجية توليد اخلوف كوسيلة من وسائل اإلكراه. وميكن استخدامه بشكل 
زرع  ومقصود لتحقيق هدف حمدد، مثل احلصول على املعلومات، هتديد جمموعات معينة، معاقبة أفراد، أ

 2ستوى عام، وبالتايل، حلمل من ال رغبة له يف التعاون على التعاون.رعب على م

وميكننا يف هذا السياق تعريف اإلرهاب حبيث يشمل كل من يشرتك وينتهك قانون النزاعات 
 ما غالبا واليت ،املسلحة، والقانون املدين. ومن يرتبط يف كثري من األحيان بوسائل حرب العصابات

 كانت فقد املثال، سبيل ىوعل السيطرة، لتأكيد الرئيسي السبيل باعتبارها النظامية غري القوات تستخدمها

 عدة منذ شائعا أمرا معينة قضية يدعمون ال الذين احمللية اجملتمعات قادة اغتيال يف املتبعة اخلاصة املنهجية

رة ضد املدنيني، ومن هنا ميكن إعتبار من بني مدارس الفكر االسرتاتيجي، ذلك ألنه موجه مباش قرون.
 3وغري املقاتلني؛ حيث تتجه نوايا اإلرهابيني إىل خلق حالة من اخلوف وعدم اليقني.

يف بعده السليب من حيث السلوك  الردعو إذن؛ مفهوم حيمل معىن العدوان  وفاإلرهاب ه
وهيئات من  دوال وأ افرادا وبالشرعية واملشروعية، كما يتضمن مجاعات أ اوالنشاط؛ وبالتايل جنده مرتبط

 وحيث األطراف، إىل جانب استناده إىل احلوافز والدوافع السياسية واالقتصادية واأليديولوجية حمركات أ
 ومفهوم يقع يف املنطقة الرمادية لذا ال حيضى باتفاق إن على املستوى احلقل األكادميي أ وأهداف؛ فه
حدة األمريكية واستصدار القرار رقم اعتماد احلرب على اإلرهاب من قبل الواليات املتو السياسي. 

                                                           
 .11، ص، 0212، بريوت: الدار العربية للعلوم ناشرون،الصراع إستراتيجيةترمجة: نزهت طيب وأكرم محدان.  توماس شيلينج،1 
، ص، 0213، 1، دمشق، حماكاة للدراسات والنشر والتوزيع،طالقرن الحادي والعشرين إستراتيجيةفهم الحرب: ، نيكوال بيكر، ترمجة: ادهم مطر. آالن ستيفنز2 

48. 
 .42آالن ستيفنز، نيكوال بيكر، نفس املرجع السابق، ص، 3 
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جاء يف سياق طبيعة التهديدات  11/1على مستوى جملس األمن عقب أحداث  1(0221  1323
 األمنية غري التقليدية. 

على حجم الدمار الذي  األوىلويف كل األحوال؛ فإن التحليل لظاهرة اإلرهاب ال يركز بالدرجة 
ا يتم التعاطي مع الظاهرة من زاوية الرتويج للقلق الذي ينتاب ميكن أن ختلفه أي من نشاطاته، بقدر م

واليت من  للدول الكربى مثل للواليات املتحدة األمريكية ذات أكثرية ساحقة القوات العسكرية التقليدية
شأهنا إجبار اآلخرين على اللجوء إىل احلرب غري املتكافئة، ولكنها كانت مفرطة يف الرتكيز على 

يت يشكلها انتشار تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والنووية والبيولوجية والكيميائية واحتمال التهديدات ال
 2هجمات قراصنة الكومبيوتر على القيادة العسكرية واملدنية، واملراقبة، ونظم االتصاالت.

االقتصاد وقد مت اعتبار اهلجمات اإلرهابية اخلطرة الدولية املؤقتة ميكن أن تتسبب يف تعطيل 
أن اإلرهاب يزيد من  وواخلدمات، ولكن بالنسبة للحكومات الغربية، فإن الشغل الشاغل األساسي ه

ولذلك فإن  3انعدام األمن للمدنيني، سيما وأن هذه الدول تعترب محاية املدنيني من أهم وظائفها.
رهاب؛ وبالتايل تكون احلكومات يف هذه احلاالت احلرجة تكون غري قادرة على تأمني سكاهنا من اإل

 عرضة لضغوط شعبية قد تؤدي إىل استبداهلا.

وملا كانت أفغانستان املصدر املعلن للهجمات اإلرهابية على الواليات املتحدة األمريكية، 
مسؤولية احلدث وهي على رأس ما كان أساسا دولة عاجزة، ووجود معارضة  مثلت حركة طالبانو 

مايل من البالد، إىل جانب تدين التأييد الشعيب هلا نظرا لسياساهتا مسلحة قوية تسيطر على اجلزء الش
الراديكالية، فقد اعترب اجملتمع الدويل التدخل العسكري مشروعا، باعتبار أن الدول العاجزة متثل مالذا 

وكان هذا التدخل من السهل نسبيا  آمنا ومنصات انطالق األعمال اإلرهابية املتخطية للحدود الوطنية،
  قيقه.حت

ومن هنا، كان األساس املنطقي القائم خلف النصوص اليت حتدد مبادرة إدارة مساعي التدخل 
ألمن القومي للدول التهديد لو العسكري اخلارجي يؤكد باستمرار على الصلة بني العجز داخل الدولة 

واألمن القومي  الداعمة لعملية التدخل، ويتجلى ذلك يف التقرير املقدم من قبل جلنة الدول العاجزة

                                                           
 . (24يف امللحق رقم  رار حماربة اإلرهاباملتعلق بآليات تنفيذ ق S/RES/1373 (2001)ميكن االطالع على نص القرار   1
 .352ص،  ،نفس املرجع السابق آالن ستيفر، نيكوال بيكر،2 
 .351، ص، نفس املرجع3 
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احلكومات الضعيفة والعاجزة تولد عدم االستقرار، الذي يضر "األمريكي كبيان يدل على هذه الفرضية: 
مواطنيها، وانتقال العدوى اىل دول اجلوار، ويهدد مصاحل الواليات املتحدة يف هناية املطاف، ويعيق بناء 

مر، وأخريا وليس آخرا، محاية األمريكيني من نظام دويل دميقراطي فعال، وتوفري األساس للرخاء املست
 1التهديدات اخلارجية ألمننا"

ووفقا هلذا التوجه، فإن هتديد األمن الدويل مستمد من اجملموعات الفرعية للدولة اليت تتغذى 
للمخابرات األمريكية  ما جاءت به التقارير اإلسرتاتيجية وعلى الظروف املتوطنة يف الدول العاجزة، وه

 أن وفقد أوضح جملس االستخبارات القومي األمريكي أن املنطق الذي يقف خلف هذا املنظور ه
بني  ودوال عاجزة، إىل جانب املساحات الشاسعة يف اإلقليم أ "الصراعات الداخلية ميكن أن تنتج

ت ميكن لتلك األقاليم أن تصبح واليت ال ختضع للرقابة احلكومية الفعالة. يف مثل هذه احلاال السكان
مالذات آمنة لإلرهابيني العابرة للحدود مثل القاعدة. فاألخطار اليت تشكلها الدول العاجزة، واألمهية 
املعطاة ملعاجلة عجز الدولة، تضعها بالتايل كـ 'أولوية قصوى' ومرتبطة مباشرة مبسألة األمن القومي األكثر 

  2إحلاحا.

طدم مبدى صدقية فرضية العالقة بني الدول العاجزة واإلرهاب من غري أن هذا التوجه يص
واليت  الناحية العملية؛ ذلك أن الئحة املنظمات اإلرهابية املعدة من قبل وزيرة اخلارجية األمريكية،

حسب مكتب  صنفت من خالهلا تلك اجلماعات باعتبارها متثل أكرب هتديد ملصاحل الواليات املتحدة
 الدواليتال تعكس العالقة بني عدد اجلماعات اإلرهابية ودرجة العجز  0225.3مكافحة اإلرهاب 

للدول العشرين األكثر عجزا حسب مؤشر الدول العاجزة. إذ كان من املتوقع أن يتم إدراج أكرب عدد 
فقط  وبالتايل األمن األمريكي، والدول احلليفة هلا؛ ومع ذلك، جند ،من اجلماعات املهددة للمصاحل

اق وأفغانستان وباكستان تظهر وجود ملحوظ هلذه اجلماعات اإلرهابية على مستوى أقاليمها، يف العر 
ال حتتوي على أي منظمة من املنظمات اإلرهابية األجنبية حسب اجلدول  02من الدول الـ  13حني 

 ( أدناه.10 

                                                           
1 Aidan Hehir,The Myth of the Failed State and the War on Terror: A Challenge to the Conventional 
Wisdom, Journal of Intervention and State building,Volume1,Issue 3, 2007 
,p,310.  
2 Aidan Hehir op cit, p, 311. 
3 Ibid, p, 315. 

http://www.tandfonline.com/loi/risb20?open=1#vol_1
http://www.tandfonline.com/toc/risb20/1/3
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ألن هذا التصنيف يركز أساسا على البعد األيديولوجي للخلفية احملركة لنشاط وسلوك 
التنظيمات اإلرهابية متجاوزا بذلك األبعاد األخرى السياسية واالقتصادية وحىت االجتماعية اليت تقوم 

 ، حسب ما ورد يف الفصل األول منالدواليتعليها املؤشرات اليت تبحث يف عملية تصنيف العجز 
اليت تعاين من  والدراسة. وكأسباب لتنامي مظاهر العنف والكراهية على مستوى اجملموعات املهمشة أ

 احلرمان النسيب والعدوان عليها. 
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 (: عدد املنظمات املصنفة كمنظمات إرهابية 10اجلدول رقم 
 يف الدول املتصدرة قائمة ترتيب الدول العاجزة

 اسم المجموعةالعدد/  الدولة مؤشر الدول لعاجزة
 القاعدة  (1  السودان 21
مجهورية  20

 الدميقراطيةو الكونغ
 2) 

 (2  ساحل العاج 23
، الدولة االسالمية يف ارض الشام  داعش(( ، منظمة القاعدة ما بني الرافدين، أنصار السنة، 4  العراق 24

 جبهة التحرير الفلسطينية
 (2  زمبابوي 25
 (2  تشاد 28
 ( القاعدة1  الصومال 22
 (2  هاييت 26
( القاعدة، حركة اجملاهدين، احلركة اإلسالمية األوزباكستانية، مجاعة جيش حممد، عسكر طيبة، 8  باكستان 21

 عسكر جينجوي
( اجلماعة اإلسالمية، القاعدة، مجاعة اجلهاد اإلسالمي املصرية، احلركة اإلسالمية األوزباكستانية، 5  أفغانستان 12

 مجاعة املغرب اإلسالمي.مقاتلي 
 (2  غينيا 11
 (2  ليبرييا 10
13 CAR  2) 
 (2  كوريا الشمالية 14
 (2  بورندي 15
 القاعدة  (1  اليمن 18
 (2  سرياليون 12
 (2  بورما 16
 ( القاعدة1  بنغالدش 11
 (2  نيبال 02

 املصدر: 
Aidan Hehir,The Myth of the Failed State and the War on Terror: A Challenge to the 
Conventional Wisdom, Journal of Intervention and State building,Volume1,Issue 
3, 2007 

 

http://www.tandfonline.com/loi/risb20?open=1#vol_1
http://www.tandfonline.com/toc/risb20/1/3
http://www.tandfonline.com/toc/risb20/1/3
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ومما يؤكد عدم صدقية الفرضية اليت تقضي بوجود عالقة بني الدول العاجزة واملنظمات 
اإلرهابية، عدد هذه املنظمات من حيث التواجد يف الدول اليت ال تقع يف اخلانة احلمراء حسب تصنيف 

تظهر ثالث دول فقط مدرجة يف مؤشر الدول  (13واضح يف اجلدول  وجزة؛ فكما همؤشر الدول العا
جند دوال مثل اهلند، لبنان،  العاجزة ضمن قائمة العشرين اآلوىل اليت تقع ضمن اخلانة احلمراء، بينما

 إسرائيل والفلبني، واليت حتتل مرتبة منخفضة أسفل مؤشر الدول العاجزة، تتواجد على أراضيها أعداد
مرتفعة من بشكل غري عادي من اجملموعات املصنفة كجماعات إرهابية. وبالتايل؛ فإنه واضح غياب أية 

 عالقة بني عجز الدولة وعدد املنظمات اإلرهابية األجنبية املتواجدة يف تلك الدول.

، وحتديد طبيعة اإلرهابيةويؤكد من زاوية أخرى النزعة األيديولوجية يف توصيف اجلماعات 
وقائع  إىلتنامي الشعور  املرتجم  إىلالتهديدات األمنية من منطلق االنتماء اإلسالمي، وهو ما أدى 

رد  إىلاألمر الذي أدى  بالغرب عموما. اإلسالميتعرب عن العداء للجالية ذات االنتماء للدين  وأحداث
فعل معادي للغرب وتنامي نزعة التطرف اليت تغذيها سياسات حملية توجهها حنو تسويغ التدخالت 

     اخلارجية.
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(: عدد املنظمات املصنفة كمنظمات إرهابية يف الدول املتباينة الرتتيب ضمن مؤشر الدول 13اجلدول  
 العاجزة

 الدولة
عدد 

المجموعا
 ت

 اسم المجموعات
مؤشر 
الدول 

 جزةالعا

 8 لبنان
القاعدة، عصبة األنصار، حزب اهلل، جبهة التحرير الفلسطينية، حركة اجلهاد االسالمي 

 الفلسطيين، اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني القيادة العامة.
85 

 8 باكستان
القاعدة، حركة اجملاهدين، احلركة اإلسالمية األوزباكستانية، مجاعة جيش حممد، عسكر طيبة، 

 جينجويعسكر 
1 

 5 أفغانستان
اجلماعة اإلسالمية، القاعدة، مجاعة اجلهاد اإلسالمي املصرية، احلركة اإلسالمية 

 األوزباكستانية، مجاعة املقاتلني اإلسالميني املغاربة.
12 

)إلى جانب الهند
 كشمير(

5 
 عسكر جينجوي، عسكر طيبة. القاعدة، حركة اجملاهدين، جيش حممد،

13 

 5 العراق
نضال، منظمة القاعدة ما بني الرافدين، أنصار السنة، جماهدي خلق، جبهة التحرير و منظمة أب

 الفلسطينية
4 

 5 إسرائيل
كتائب شهداء األقصى، محاس، كاخ، اجلهاد اإلسالمي الفلسطيين، اجلبهة الشعبية لتحرير 

 فلسطني
82 

 31 مقاتلي مجاعة املغرب اإلسالمي. اجلماعة اإلسالمية، القاعدة، اجلهاد اإلسالمي املصري، 4 مصر

 15 .نضال، القاعدة، اجلماعة الليبية اإلسالمية املقاتلة، جبهة التحرير الفلسطينيةو منظمة أب 4 ليبيا

 86 اجليش الشعيب اجلديد. اجلماعة اإلسالمية، ،سياف، القاعدةو مجاعة أب 4 الفلبين

 4 تركيا
مجاعة املغرب اإلسالمي. حزب جبهة التحرر  القاعدة، حزب العمال الكردستاين، مقاتلي

 (DHKP/Cالشعيب الثوري 
60 

 4 المملكة المتحدة
القاعدة، منشقي اجليش اجلمهوري األيرلندي، مقاتلي مجاعة املغرب اإلسالمي، اجليش 

 اجلمهوري األيرلندي احلقيقي.
106 

 20 القاعدة، اجلماعة اإلسالمية، اجلماعة السلفية للدعوة والقتال  3 الجزائر
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 3 كولومبيا
(، القوات املتحدة FARCاجليش الوطين للتحرير، القوات املسلحة الثورية لكولومبيا  

 للدفاع الذايت الكولوميب.
02 

 101 . نضالو مقاتلي مجاعة املغرب اإلسالمي، جماهدي خلق، منظمة أب ،القاعدة، 3 فرنسا

 143 اجليش اجلمهوري األيرلندي احلقيقي.  ،القاعدة، منشقي اجليش اجلمهوري األيرلندي، 3 ايرلندا

 33 نضال، اجلهاد اإلسالمي الفلسطيين، اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني القيادة العامة.و منظمة أب 3 سوريا

 03 القاعدة، مجاعة اجلهاد اإلسالمي، احلركة اإلسالمية اآلوزباكستان 3 أوزباكستان

 104 مقاتلي مجاعة املغرب اإلسالمي ،القاعدة، 0 بلجيكا

 101 نوفمرب الثورية 12النواة الثورية، منظمة  0 قبرص

 24 القاعدة، منظمة القاعدة لبالد الرافدين 0 األردن

 16 االسالميةالقاعدة، اجلماعة  0 ماليزيا

 41 القاعدة، اجلماعة السلفية للدعوة والقتال 0 موريتانيا

 Aum Shinrikyo) 43القاعدة، طائف أوم   0 روسيا

 125 (ETA) وطن الباسك واحلرية 0 اسبانيا

 40 القاعدة، احلركة االسالمية الزباكية 0 طاجاكستان

 122 القاعدة، جبهة التحرير الفلسطينية 0 تونس

الواليات المتحدة 
 األمريكية

0 
 (Aum Shinrikyoطائفة أوم )القاعدة، 

106 

 املصدر:

Aidan Hehir,The Myth of the Failed State and the War on Terror: A Challenge to the 
Conventional Wisdom, Journal of Intervention and State building,Volume1,Issue 
3, 2007 

 

 

http://www.tandfonline.com/loi/risb20?open=1#vol_1
http://www.tandfonline.com/toc/risb20/1/3
http://www.tandfonline.com/toc/risb20/1/3


 األدوات النتائجوأثر التدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة: الدوافع الفصل الثاني: 

 

107 
 

الفحص لطبيعة  فالتواجد املعلن للقاعدة، كتنظيم إرهايب بالنسبة للتصنيف األمريكي، ال يؤكد
الذي  يدعم التحليل أفغانستان والصومال وغريمها، وإمنا ة مع الدول العاجزة، مثلعالقة تنظيم القاعد

يرفض العالقة السببية بني الدول العاجزة واإلرهاب ومييل إىل قبول الرأي القائل بأن الدول العاجزة هي 
األرضية الوحيدة هلذه  و"عناصر متكني لإلرهاب "يف بعض األحيان بدال من أن متثل املصادر األساسية أ

سبيب من حيث ارتباط هذه  يف أفغانستان والصومال عرضي أكثر منه الدواليتالتنظيمات. فالعجز 
وهي حاالت ال ميكن تعميمها يف معظم األحيان وبالتايل، ال تتفق مع  الدول مع تنظيم القاعدة،

قضي بالعالقة السببية بني الدول األساس املنطقي اليت يقوم عليها ارتباط النتائج باالفرتاض الذي ي
 التنظيمات اإلرهابية.و العاجزة 

إن حصر املالذ اآلمن للجماعات اإلرهابية يف الدول العاجزة تعوزه الدقة، من عدة جوانب 
أمهها؛ احلضور العاملي للقاعدة كأهم تنظيم مصنف ضمن أعلى هرم قائمة اجلماعات اإلرهابية اليت 

ات املتحدة األمريكية، باإلضافة إىل غياب منشآت االتصال والبنية التحتية تشكل اكرب خطر على الوالي
اهلشة يف الدول العاجزة؛ واليت غالبا ما تكون اجلماعات اإلرهابية يف حاجة ماسة إليها لتنسيق أعماهلا 

 وإدارة شؤون عملياهتا.

والبنية التحتية املتطورة يف يف املقابل جند أن الدول الغربية اليت تتمتع بدرجة عالية من احلرية 
جماالت االتصال جعلت منها مالذا خصبا وجذابا للخاليا اإلرهابية، إذ أن نظام الرعاية االجتماعية 
وكفاءة االتصاالت وشبكة التجارة القوية، من شأن ذلك كله أن يدفع تلك اجلماعات لتجعل من تلك 

  1هتا القتالية.الدول القواعد اخللفية واملغذية لعملياهتا يف جبها

املعتمدة من قبل األطراف اليت تتبىن هنج التدخل  ،املقاربة األمنيةومن املهم االشارة إىل أن 
قنع للدوافع األمنية للتدخل؛ ألهنا  ،الدواليتيف التعاطي مع العجز  العسكري اخلارجي

ُ
ال توفر الغطاء امل

وتتغاضى عن األبعاد السياسية واالقتصادية تقارب موضوع اإلرهاب من زاوية البعد األيديولوجي فقط، 
ما يفسر مسعى الرتكيز على الرتويج للحرب على  ونسبية يف تشكل الظاهرة. وه ااألخرى اليت متثل أبعاد

اإلرهاب، يف حني جند أن ظواهر العنف اليت تعانيه الدول العاجزة، والذي يشكل هتديدا جديا لألمن 
مبني يف الفصل األول من  وأيديولوجية، كما هو ثقافية و اجلواري والدويل، له دوافع سياسية واقتصادية 

   الدراسة.
                                                           
1 Aidan Hehir op cit, p,316. 
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رب على اإلرهاب ضمن األجندة الدولية، من خالل قرارات جملس األمن وما كما أن إدراج احل 
تبعه من تنفيذ ميداين، أفرز شكال جديدا من التهديد لألمن الدويل ليس له حدود جغرافية متعارف 

ال كيانات سياسية ميكن التعاطي معها وفق النصوص املنظمة للعالقات الدولية. األمر الذي و حوهلا، 
  ما أنعكس على دور الدولة األمين. و" خوصصة األمن" وتوسيع القضايا األمنية. وهونزوع حنأدى إىل ال

بلدان يف العامل، وتعمل يف جمال  112شركة أمنية منتشرة يف حوايل  12هناك ما يقارب من 
 التدريب العسكري واالستخبارات واإلمداد والعمليات احلربية. وتقع مقار هذه الشركات يف الواليات

املتحدة األمريكية وبريطانيا وجنوب إفريقيا، وتشمل مناطق عملها مناطق النزاعات يف إفريقيا وآسيا 
  1وأمريكا الالتينية.

إن تكريس نفوذ مثل هذه الشركات من خالل إسنادها املهام القتالية يف العراق وأفغانستان، 
يقوض أهم الوظائف اليت  أننه أمن شوغريها من املناطق املتوترة واليت تشهد حضورا لقوات دولية، 

حتتكرها الدولة واملتمثلة يف وسائل اإلكراه؛ وبالتايل يصبح األمن سلعة متاحة فقط للقادرين عليها من 
خاصة بالنسبة للدول  ؛وبعض املؤسسات ،استقاللية أكثر جلماعات ماألغنياء، كما يفتح اجملال أما

العاجزة. كما يوسع من فرص التوظيف للمجموعات املتمردة يف عمليات قتالية حىت خارج بلداهنم، 
ويصعب من عملية إدماجهم يف املؤسسات اإللزامية التابعة للدولة بالنظر إىل احلوافز اليت تعرض عليهم 

 من قبل اخلواص واليت ال تستطيع الدولة توفريها هلم.
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 الفرع الثاني: الحرب الوقائية كإحدى أشكال التدخل العسكري الخارجي 

تصر نظريات مواقع الدول القومية على أن استمرارية اهلوية يتطلب حتديد واحتواء عدو 
، ولذلك تعترب ضرورية لتكوين السياسة احمللية من أساسيا اخارجي. فعملية حتديد عدو خارجي متثل جزء

حيث افرتضت معظم الكتابات املتعلقة بنهاية احلرب الباردة أنه مع زوال الشيوعية ككيان اهلوية القومية. 
معارض للواليات املتحدة األمريكية، ستظهر هتديدات أخرى يف اجملال الدويل. ومتثلت التهديدات 

  خاصة األصوليني اإلسالميني(. األخرى املتوقعة يف اإلرهابيني
واليات املتحدة ميكن أن ميثل نفس سيناريو "احلرب الشاملة" مثل بالنسبة لل اإلرهابويبدو أن 

؛ حيث تظهر احلاجة إىل اليقظة الدائمة واألعمال االستبقائية ملواجهة ما يوصف غالبا بأنه احلرب الباردة
هتديد مستمر. فأي شخص ميكن أن يكون إرهابيا كما أن أي شخص ميكن أن يكون شيوعيا يف 

جبهة يف حماربة اإلرهاب؛ فاألعمال اإلرهابية ميكن أن حتدث يف أي مكان يف  املاضي. وال يوجد خط
    1اجملتمع.

 التحركحينما يتم التعاطي مع املصطلحات بلغة دعائية فإنه ليس من اليسري حتديد موقع ف
/ دفاعي للتعرف على املوقف بني الدفاع عن النفس واالعتداء على اآلخرين. وبالتايل؛ يصبح هجومي

والبحث يف املخرجات اليت  يحالصطاالضبط البني  امشتت ،ناهيك األكادميي ،التحليل السياسي
 تنتجها اإلرادات اخلفية واملؤثرة بشكل كبري يف صدقية التحليل.

حينما استعرض قصة العالقة  ولذلك ينصح املفكر نعوم تشومسكي يف كتابه " قراصنة وأباطرة"
ئيل والفلسطينيني، وعمليات القصف واالغتياالت اإلسرائيلية يف لبنان بني اإلرهاب والتسوية بني إسرا

االنتقام وإعادة االعتبار؛ أنه البد فهم ما جيري يف  ووغريها وعالقته بالعمل الوقائي والدفاع عن النفس أ
 2إطار املالحظات التالية:

 الشأن؛هناك سياق سياسي حاسم جيب يف إطاره فهم اإلرهاب إذا كنا جادين هبذا  .1
األسوأ، اليت تشكل اإلرهاب، ويف هذه احلالة جرائم  وإهنا جرائم اآلخر، وليس جرائمنا املثيلة أ .0

 األمريكيني؛ والفلسطينيني وليس اإلسرائيليني أ
 "الرد االنتقامي" تستعمل مبصطلحات الدعاية وليس الوصف.ومفاهيم "اإلرهاب"  .3

                                                           
التطور الجيوبوليتيكي العالمي، كالوس دودز، ديفيد أتكنسون، ترجمة: عاطف معتمد، عزت زيان، الجغرافيا السياسية في مائة عام: 1 

 . 532. ص، 5000القاهرة: المركز القومي للترجمة، 

، دمشق: دار حوران للدراسات والطباعة والنشر قراصنة وأباطرة، اإلرهاب الدولي في العالم الحقيقيناعوم تشومسكي، ترمجة: قسم الرتمجة يف دار حوران. 2 
 .68، ص، 1118والتوزيع، 
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حول فكرة تنفيذ عمليات تستهدف إجهاض  وعليه فإن إسرتاتيجية الضربة الوقائية تتمحور
 وقدرات ونيات الطرف املقابل الواقع حتت تصنيف األعداء احملتملني سواء أكان هذا الطرف دولة أ

فهي  1أم حركة تنظيمية، للحيلولة دون تعرض املصاحل الوطنية والقومية للمخاطر. ىجمموعة دول، فراد
بدال من اليقني والدقة يف املعلومات، وحتتل الذاتية وعمل  بالتايل؛ حترك قائم على الظن واالحتمالية
 االستخبارات املوقع الراسم واملوجه للقرار.

وبتفاوت املرجعيات املفسرة للسلوك الذي يقضي باعتماد هذه اإلسرتاتيجية، فإن احملتوى 
ليها روبرت غري األيديولوجي حيتل النصيب األوفر من هذه املرجعيات. فاأليديولوجيا حبسب ما أشار إ

وهذه  2البشر هي "أطر للوعي" تزود الناس بتفسري للعامل لغرض ممارسة أفعاهلم فيه. دملاذا يتمر  يف كتابه
االستباقية ضمن خطط  إحدى أهم األبعاد اليت ميكن من خالهلا تفسري منطلق اعتماد احلرب الوقائية و

 محاية األمن القومي. 

أن يقوموا بأفعال مجاعية من خالل شرح األوضاع اليت يسودها  املعتقدات بالناسغالبا ما هتيب 
ومن  3االلتباس وإجياد ثقافة مشرتكة ميكن من خالهلا "نشوء الزعامة" وحدوث التعبئة وتضافر األفعال.

رعبا من  وهذا املنطلق، جند أن مثل هذه القرارات حتتاج إىل أن يكون لدى صانع القرار مجهورا مطيعا أ
مما يستوجب توظيف اآللة الدعائية لصناعة رأي عام حملي ودويل، ليس  4يهدد بتدمريه.رهيب  وعد

لكسب التأييد فحسب بل لبناء حتالفات داعمة للعملية. وهذا يتطلب عمال استثنائيا يتم مبوجبه 
 وا هحجب الرؤية الواضحة للحقائق امليدانية وتعطيل العمل بالقواعد القانونية يف حالتها العادية مثلم

 وتسييس التدخل العسكري املشار إليه آنفا. الدواليتالشأن بالنسبة ألمننة العجز 

وملا كانت الواليات املتحدة األمريكية الطرف الفاعل يف القيادة العاملية للتدخل العسكري، فإن 
املرتبطة بأمنها كجزء،  الدراسات ذات الصلة باملوضوع حمكومة بتحليل املواقف األمريكية وإسرتاتيجياهتا

إن مل يكن الكل، من األمن والسلم الدوليني. وبالتايل؛ فإن الواليات املتحدة األمريكية هي الدولة 
 األكثر إدراجا ملوضوع "احلرب الوقائية" ضمن اسرتاتيجيات األمن القومي هلا. 

                                                           
 .021.ص،0226، بريوت: الشبكة العربية لألحباث والنشر،إستراتيجية الردع، العقيدة العسكرية األمريكية الجديدة واالستقرار الدوليسوسن العساف، 1 
 .323. ص، 0224، اإلمارات العربية املتحدة، طبعة عربية لماذا يتمرد البشرتيد روبرت غري. ترمجة: مركز اخلليج لألحباث، 2 
 .324نفس املرجع، ص، 3 
 .144ناعوم تشومسكي، مرجع سابق،ص، 4 
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ن على الواليات املتحدة وعليه فإن الفكرة األساسية اليت تقوم عليها هذه االسرتاتيجية مفادها أ
األمريكية السعي احلثيث إلجهاض التطورات والقوى املنذرة باخلطر قبل أن تصبح حباجة إىل عالجات 

" ما نصه: " أنه حبكم احلاجة 0220حامسة، حيث جاء يف وثيقة " إسرتاتيجية األمن القومي لعام 
ناشئة قبل أن تتبلور بشكلها  للدفاع عن النفس، سوف تعمل الواليات املتحدة ضد أي هتديدات

  1الكامل".

. بل هي أقدم من 11/1وهذه العقيدة العسكرية، مل تكن جديدة كنتيجة لتداعيات أحداث 
الراعية لإلرهاب الدويل منذ  لو ذلك، فحملة الرئيس "ريغان" ضمن ما ُعرف آنذاك باحلرب على الد

ر هتديد هلذا اإلرهاب أمريكا الوسطى وقد مت حتديد يومها منطقتني يف العامل كمصد ،1164سنة 
الشرق األوسط. إذ كانت محلة ريغان ضد " اإلرهاب الدويل" خيارا طبيعيا للنظام الدعاوي يف توسيع و 

برنامج عملها السياسي املتمثل يف: توسيع قطاع الدولة يف االقتصاد، حتويل املوارد من الفقراء إىل 
من ناحية  وللحاجة كهدف؛ رخ وكانت ليبيا مالئمة متاما األغنياء، وسياسة خارجية أكثر نشاطا".

السهولة جلب التأييد لكره القذايف، خاصة على اخللفية العنصرية ضد العرب املستشرية يف الواليات و 
فيما خال استثناءات نادرة جدا، بالرفض األمريكي/  املتحدة األمريكية، وااللتزام العميق للطبقات املثقفة،

  2وعنفهما وهذا جيعل من ليبيا هدفا سهال لنظام الدعاية األمريكي.اإلسرائيلي 

أن هذا التوجه يعرب عن التغري الطارئ بالنسبة إلسرتاتيجية األمن القومي األمريكي.  ولكنه يبد
عن "جملس األمن القومي" حددت الشروط األساسية لسياسة األمن  1152ففي مذكرة صادرة سنة 

مبعىن اهلجوم  -حلرب الباردة: "غين عن القول أن فكرة احلرب" الوقائيةالقومي األمريكي خالل ا
غري مقبولة عموما من  -على حلفائنا والعسكري الذي مل يتسبب فيه هجوم عسكري علينا أ

األمريكيني". وبالرغم من أن بعض الناس يناصرون مع ذلك احلرب الوقائية، جيب رفض حججهم 
  3قيا".بوصفها غري عملية "ومتآكلة أخال

تتجلى الدعاية لتربير اللجوء إىل احلرب الوقائية يف القصف املوجه ملصنع الشفاء لألدوية و 
سياق حماربة الدول الراعية لإلرهاب الدويل حيث مت تصنيف السودان كبلد  يف 1116بالسودان عام 

دويل، فإن إعالن  مصحوبة بتأييدو  باالنتقام ةاحلرب على أفغانستان مربر  تراعي لإلرهاب. وإذا كان
                                                           

 . 004سوسن العساف، مرجع سابق، ص،1 
 .145ناعوم تشومسكي، نفس املرجع، ص، 2 
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دون قرار ترخيص من األمم املتحدة ميثل أبرز مثال على  0223مارس  02احلرب على العراق بتاريخ 
احلرب الوقائية اليت ختوضها الواليات املتحدة األمريكية ضد األعداء احملتملني الذين ميثلون هتديدا ألمنها 
القومي بالرغم من اكتساب السلوك للتأييد الدويل املطلوب. وقد تأكد فيما بعد انتفاء وجه الدعوى 

صلة الرئيس صدام حسني و دخل العسكري يف العراق سواء تعلق األمر بأسلحة الدمار الشامل أاملربرة للت
ى شعار نشر الدميقراطية الذي اصطدم بواقع ميداين أدى إىل نتائج عكسية هتدد و بالقاعدة، ومل يبق س

ة التدخل اهلدف غري املعلن إلسرتاتيجي والوضع يف العراق بالتقسيم، وميكن االنتباه إىل أن ذلك ه
 الوقائي.

إال مفهوم سياسي يهدف إىل فربكة منهجيات استخدام  ولذلك فإن مفهوم احلرب الوقائية ما ه
القوات بإدخال مفهوم غريب. ذلك أن هذا املفهوم يثري الكثري من التساؤالت املسوغة وسندرج 

 1بعضها:

  ُالقتناع التام وعلى أي أسس وكيف سنجعل نواياه للوصول إىل حد ا وعرف العدكيف سي
 ؟اآلخر عن النوايا وبأن هتديدا حقيقيا سينشأ عن نوايا مفرتضة تربر الفعل املنطق ه

  ما هي اآلليات واألسس اليت قد يتيح استخدامها هتديدا حقيقيا، مث ما هي الوسائل املادية
 اليت ستستخدم يف هذه اآللية واألسس؟

  هل هي مؤسسات معينة أم  الوقائية. احلرباملصلحة احلقيقية يف تنفيذ ما هي اجلهات ذات
 قوى ضغط أم دول أجنبية؟

  هل متت موازنة حقيقية بني التهديد املفرتض ميثاق األمم املتحدة اليت تبيح حق الدفاع عن
النفس فقط. وملا كانت املبادرة بالضربة حتت ذريعة احلرب الوقائية تتعارض مع حق الدفاع 

 وضعها؟ عن النفس، فتحت أي عنوان ميكن
 الذي سيتحمل مسؤولية اخلسائر النامجة عن هذه الضربة بعد أن يثبت أهنا غري شرعية،  نم

 جرائم إبادة؟ ووهل مت أخذ بعني االعتبار ما قد تقع حتت تعريف جرائم ضد اإلنسانية أ
 ؟ما دور احللفاء يف مواجهة كهذه وما موقفهم؟ وهل مت أخذهم بعني االعتبار 

فالتدخل العسكري الوقائي مل يقتصر على الدول العاجزة باعتبارها مصدر هتديد لألمن الدويل، 
بل جتاوز ليساهم يف إضعاف دوال أخرى، مثل العراق، ليحطم قدراهتا مما يدلل على عدم صمود الدوافع 
                                                           

 .033املرجع، ص، سوسن العساف، نفس 1 
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وقائية ذات األمنية يف التسويق لعملية التدخل العسكري، إىل جانب عدم استنفاذ مجيع اخلطوات ال
   1الطابع السلمي.

، ليست مفروضة 2فالتدخل الوقائي ملواجهة ومقاربة التهديدات سعيا للهيمنة والسيطرة العاملية
بل هي سياسة تندرج  ؛يف كتاهبا املشار إليه "سوسن العساف"على أمريكا حبسب ما ذهبت إليه الكاتبة 

ضمن سياق التحول وبسط النفوذ من منطلق حجم التكاليف املقدمة، واملخاطر اليت تواجهها، إىل 
 جانب طبيعة األهداف املختارة بدقة كضحايا مستهدفة بالتدخل واملقدمة يف صورة التهديدات احملتملة.

الثقافية الرامي إىل إعادة هذا التوجه على مستوى خمتلف القطاعات السياسية واالقتصادية و 
توزيع األعباء الدولية واملصاحل املرتتبة، يقتضي البحث يف الدوافع اجليوسرتاتيجية للتدخل العسكري 

 حث يف الفصل التايل من الدراسة.ما سيب والعاجزة، وه لو اخلارجي يف الد

                                                           

الذي عمل كوزير للخارجية السويدي السابق وكأستاذ بقسم دراسات الصراع والسالم جبامعة أوبساال، سلما مسي بامسه  "،اليسون"لقد صمم األستاذ 1 
عات جعل أعالها التدخل خطوة متدرجة للتصدي للصراعات احمللية والدولية، حيدد األشكال واآلليات العملية للمنع الوقائي من الصرا 13يتضمن 

المجلة العربية للعلوم ، املنع الوقائي للصراعات األهلية والدولية:إطار نظري. لإلطالع على هذا السلم ميكن العودة إىل: سامي إبراهيم اخلزنداري، العسكري
 . 08،44، ص، ص، 0211، خريف 30، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد السياسية

 .085ملرجع السابق، ص، سوسن العساف، ا2 



 

 

 

 

 الثالثالفصل 
 :الدول العاجزة فيلتدخل العسكري الخارجي ا

 بين السياق الدولي والواقع المحلي
 



 "المحلي والواقع الدولي السياق بين الخارجي العسكري التدخل"                                           الثالث الفصل
 

114 
 

يسهم يف بلورة تصورا   أنمن شأنه  "التدخل العسكري" حلركةإن الرصد السليم للسياق الزماين واملكاين 
اهلدف"الدولة العاجزة" يف تسويغ مسعى جسر  و مدى توظيف هلا،دقيقا لطبيعة أوزان الدوافع احملركة 

يتبىن االجتاه  الوقت الذيفجوات العجز وإعادة بناء الدولة، حسب االجتاه الداعم هلذا التوجه. يف 
املعارض حلركة التدخل العسكري فكرة النزعة التوسعية املصاحبة للعملية يف إطار سياق دويل يؤسس 
للهيمنة على حساب الوحدات املصنفة كدول عاجزة؛ وبالتايل هندسة التفاعالت الدولية عرب إعادة 

 القوة.ترتيب هذه الوحدات أو إعادة تشكيلها وفق متطلبات توزيع 

سيتم مناقشة الدوافع اجليوسرتاتيجية للتدخل العسكري اخلارجي، من خالل هذا  اإلطارويف هذا 
ضمن سياق دويل يتسم بانكماش نفوذ القطب الشيوعي يف مقابل التوسع الطبيعي للنفوذ الفصل، 

بة اجليوبوليتيك يف تفسري ، مما يتطلب االستعانة مبقار الليربايل يف مناطق الفراغ هذه" فالطبيعة تأىب الفراغ"
إىل  .لألطراف املتدخلة العاملية اهليمنةاحلضور النسيب هلذا الدافع يف توجيه حركة التدخل مبا حيقق مسعى 

من حيث  سياقني يبدوان متناقضني ظاهرياإدارة حركة التدخل يف ظل  التوفيق يفجانب حبث مسعى 
 .التشظي ينزع حنو وواقع حمليالنزعة؛ سياق دويل معومل 

ويعترب حسن التقاط اللحظة التارخيية لسياق األحداث الدولية من النقاط املفصلية يف حتديد املرحلة 
 املرجعية حملاكمة التدخل العسكري يف إطارها؛ إذ منيز، من خالل هذه الدراسة، بني املرحلة االنتقالية

والتوجهات الرامية  اولة لفهم املسواات املتبناةلفرتة احلرب الباردة، والسياق الذي يتبع تلك الفرتة، يف حم
     شرعنة األعمال القتالية يف التعاطي مع قضايا داخلية للدول العاجزة.  إىل
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 الجيوستراتيجية للتدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة  تالمبحث األول: المسوغا

نظام  طوال فرتة احلرب الباردة، املستندة إىل بنيةالذي كان سائدا توازن التقليدي الإن اختفاء 
رجح يهذا السياق جيواقتصادية واسعة، و ، أوجد ساحات فراغ جيوسياسية ةقطبييتسم بالثنائية ال دويل

وفق ما تعرب عنه  كدافع للتدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة،  فرضية التحرك االسرتاتيجي
فالدول تشبه الكائن العضوي احلي، وحتتاج إىل التغذية مثل  "النظرية العضوية لتطور الدولة" لراتزل.

الدول اليت تبقى عاجزة  الكائنات احلية، وإنه ال ميكن تغذية الدول إال باحتالل ساحات جديدة؛ وأن
       .1عن خوض صراع التغذية املذكور ستزول عن الوجود كبقية العناصر الزائدة يف نظرية داروين

األمر الذي، يؤسس إىل حبث املوضوع من املسوغات اجليوسرتاتيجية يف حماولة لتفسري األثر 
وى النظمي. فإذا كان املنطق املرتتب عن التدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة على املست

النيوواقعي يقر بالتماثل الوظيفي للفواعل الدوالتية )الدول( على مستوى بنية النظام الدويل فإنه يشدد 
القدرات بعض الوحدات املشمولة بوصف القوى العظمى.  ىين يف املكانة والدور تبعا ملستو على التبا

لفرضية املركزية لالجتاه العقالين، انعدام اهلرمية التنظيمية صف النظام الدويل بالفوضى، وفق اوحىت وإن و  
من حيث  ،كأمر واقع،التقليدية؛ إال أن التفوق يف القدرات من شأنه أن يؤسس لسلطة هرمية امربيقية

التأثري يف القرارات الدولية إىل جانب املسؤوليات املرتتبة عن هذه املكانة إزاء اختالالت على املستوى 
يف ظل عدم كفاية املؤسسات الدولية كهيئة األمم املتحدة، وغريها، من لعب الدور املنوط هبا  ؛الدويل

  التأثري يف قراراهتا. واعتبارها أوعية جوفاء توظفها الدول املؤهلة من حيث التحكم أ وتقليديا، أ

األبعاد املشكلة للقوة واملؤهلة لبناء قدرات تستجيب لطموحات  ،يف هذا اإلطار ،تكتسي
توسعية يف ظل فراغات سياسية وجغرافية، أمهية بالغة. إذ ال ميكن رسم صورة متكاملة ملخرجات 

   التدخالت العسكرية عقب هناية احلرب الباردة يف ظل إغفال هذا البعد من التفسري.

 

 

 

                                                           
ترمجة، حممد جابر ثلجي، طارق عبد اجلليل )الدوحة: مركز اجلزيرة للدراسات، أمحد داود أوغلو، العمق االسرتاتيجي: موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية. 1 
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      الجيوستراتيجية وإحياء مناطق النفوذ الدوليقع االمطلب األول: المو  

بالنظر إىل  اخلارجي ميكن اجلدل بأسبقية فرضية الدافع اجليوسرتاتيجي للتدخل العسكري
)املادية والبشرية( املرصودة للعمليات السابقة قياسا بتدخالت أخرى يف مناطق أقل أمهية  اإلمكانات

 العاجزة اليت تقع يف إفريقيا.  بالنظر إىل هذا الدافع، مثل معظم الدول

إىل جانب التوظيف غري املسبوق للقوة، بكل أبعادها املادية منها واملعيارية، يف تعضيد التواجد 
األقمار و املباشر عرب عمليات التدخل العسكري من جهة، واملراقبة غري املباشرة عرب تكنولوجيا االتصال 

تلك اليت حتتل حمميات ثابتة كالقواعد  والرابضة يف املياه الدولية، أالصناعية، والقواعد البحرية املتحركة 
 العسكرية يف بعض الدول، مثل دول اخلليج من جهة أخرى. 

 كما أن البحث يف عالقة خطاب اهليمنة بالبعد اجليوسرتاتيجي يتعدى دراسة العالقات بني
ة اليت تقوم على الفهم، فهم الذات أوال مبا السياسي والفضاء اجلغرايف، ليبحث يف املقاربة اجلديدالفضاء 

هي شعب وأمة وحضارة، بل وفهم اآلخر الذي يتمتع بثقافة خمتلفة. ومن اجل فهم اآلخر، ال بد من 
معرفة كيف يفكر، وما هي قيمه، وما هي ردات فعله وأفكاره املرتبطة باملشاعر اليت تشكلت عرب الزمن. 

طبيعة مزدوجة. ففيه جتتمع  و النم  االنثروبولوجي الغر ي أنه ذومن هذا املنطلق، هناك من ينظر إىل
 1إرادة املعرفة وإرادة السلطة يف أطر بنية حلقية متميزة.

، من خالل إبراز أمهية اجملاالت واحلدود السياسية اجلغرايفالبحث يف أمهية املوقع  يتطلبمما 
يف ظل عامل  وأمهية تركيز القوة مبختلف أبعادها؛احليوية على املستوى احمللي واإلقليمي للدول العاجزة، 

لتحقيق  وتسويقه لهيمنةلخطاب  مزودة بأدوات صنعيشهد تدفقات عرب وطنية عالية احلركة والكثافة، 
للتدخل  غري املعلنةو  ذات الصلة بالبعدين اإلنساين واألمين، األهداف املعلنة خالل من الزعامة العاملية

  .انب اجليوسرتاتيجيواملرتبطة باجل العسكري

 

 

 

                                                           
 . 94السابق، ص،  املرجع نفسهالكسندر بانارين،  1
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 الفرع األول: المجاالت الحيوية ومبدأ تركيز القوة 

تلك هي  1القوة متنح سلطة خلصومها. وتثري املقاومة ضد نفسها. وتنطوي على دمار ذاهتا.
 وقياسها أ ومعضلة القوة اليت تطرح إشكاالت عدة ذات صلة باملفهوم. سواء تعلق األمر بأبعادها، أ

هي من املواضيع اليت حتتل حيزا معتربا يف األدبيات السياسية، خاصة يف  من خالل أثرها. واحلكم عليها 
 حقل العالقات الدولية.

وقد أثار جوزيف ناي يف كتابه " مستقبل القوة" من منطلق القلق حول مستقبل مكانة  
قوة وحدود نطاق توسعها. الواليات املتحدة األمريكية يف بنية النظام الدويل، التحوالت الطارئة على ال

في القرن السادس عشر تبوأت إسبانيا مكانتها عرب فمشريا إىل أن مقومات القوة تبدلت عرب التاريخ )
على  اعتمدت هولندافقد يف القرن السابع عشر )أما السيطرة على املستعمرات وتكديس الذهب(، 

ل عدد السكان والقوة العسكرية الدور عنصري التجارة واملال(، أما يف القرن الثامن عشر )فلعب عام
األهم يف املكانة الفرنسية(، بينما يف القرن التاسع عشر )اعتمدت بريطانيا على نتائج الثورة الصناعية 
 .والقوة البحرية(، إىل أن وصلنا إىل اجملتمع احلايل والذي متثل "املعلوماتية" أحد متغريات القوة املركزية فيه

وقد حاول عرب السنني معظم احملللني للقوة من تصميم عالقات رياضية لتكمية القوة يف جمال 
أحد كبار املسئولني يف املخابرات األمريكية من  « Ray Cline »الشؤون الدولية؛ مثل "راي كلني" 

خالل حبثه يف توازن القوة بني أمريكا واالحتاد السوفييت، حيث يرى أن ميكن تقدير القوة من خالل 
 2العالقة الرياضية التالية:

 

املصاحب  -1411-، بالرغم من غياب بعض األبعاد نظرا للسياق التارخييالقوة هبذه العالقة
لتصميمها، حتاول أن جتمع يف مكوناهتا بني العوامل الثابتة )الدميوغرافيا، واجلغرافيا، التاريخ، الثقافة..(، 
والعوامل املتغرية )مثل، اإلمكانات االقتصادية والعسكرية والقدرات التكنولوجية(. وهي عوامل ال تصنع 

                                                           
 .853السابق، صن  املرجع نفسهتيد روبرت غري، 1 

2 Josef S. Nay, The Future of Power, USA :Public Affairs Books, 2011. P,4. 
 اجلمع، للعوامل القومية الثابتة للدولة، وال يتم حتويلها إىل مقدار يصنع الفارق إال بعملية الرتاص، اجلداء،  ،بعالقة قياس امتالك القوة عن عملية الرتاك تعرب

 ملضاعفتها وحتويلها إىل قدرات.
، )القاهرة: املكتبة األكادميية، دولية: دراسة في األصول والنظرياتالعالقات السياسية الميكن التوسع يف موضوع القوة بالعودة إىل: إمساعيل صربي مقلد، 

   .141-118(،)مقومات القوة القومية للدولة( ص ص، 1441

 لسياسية( )اإلستراتيجية+اإلرادةالقوة=)البعد الديموغرافي+البعد الجغرافي+البعد االقتصاد+البعد العسكري(امتالك 
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اليت تتمتع بذهنية ورؤية إسرتاتيجية. وهذه  ادة السياسيةأثرا إال إذا ارتبطت بالتخطي  االسرتاتيجي واإلر 
العوامل غالبا ما تتصل بالقدرة على التوظيف؛ لذا يطرح ناي فكرة "القوة الذكية" كمصطلح يربر به 

 اجلمع بني القوتني الصلبة والناعمة.

اد يوجه صانع القرار األمريكي إىل تكييف التفوق الناجم عن تفكك االحت إن ذلك هو ما
يف النفوذ واستيعاب املتغريات املستجدة وتوظيفها لتحقيق قيمة مضافة إىل  وسعالسوفييت لتحقيق الت

اخلصائص التقليدية املشكلة ألبعاد القوة، هذا التكيف من شانه أن يتيح ألمريكا امتياز التحكم يف 
 أوسع نطاق ممكن ضمن نظام دويل يتسم بربوز قوى متحدية متثل مقاومة هلا.

ويف هذا الصدد مييز "ناي" بني القوة الناعمة والقوة الذكية؛ إذ تعين األوىل جمموع أدوات 
"اإلقناع واجلذب"، واليت تتم من خالل السمعة الدولية، السلطة املعنوية واألخالقية، الوزن الدبلوماسي، 

ما متثل الثانية القوة الناجتة عن بين .الشرعيةو القدرة اإلقناعية، اجلاذبية الثقافية، املصداقية اإلسرتاتيجية 
اجلمع بني أدوات القوة الناعمة وأدوات القوة اخلشنة لبناء إسرتاتيجية تتناسب مع تغري الظروف 

  .1والسياقات

 مشفوعا بالغطاءيف الدول العاجزة ضمن توظيف القوة الصلبة اخلارجي ويأيت التدخل العسكري 
رؤية إسرتاتيجية تسعى لتعزيز القوة يف أبعادها الثابتة واملتغرية.  مدفوعا بالنزعة التوسعية ضمنو الشرعي، 

لكن يف حدود و  2فعندما جتعل البلدان القوة مشروعة يف نظر اآلخرين، فإهنا تواجه مقاومة أقل لرغباهتا.
ار التوفيق بني التمدد الزائد على املستوى الدويل، وبني قلة اإلمكانات احمللية يف تغطية تكاليف االنتش

 أن ذلك من شأناىل جانب قوة املقاومة هلا، يف االنتشار  فاإلفراط الناجم عن عمليات التدخل هذه.
 .هلا الرواب  الفرعية، مهما كانت قوة هاخصائص متاسكيضعف من التأثريات األساسية للقوة و يفقد 

؛ على غرار ما حدث التابعة هلا مما يعرضها إىل التجزئة وبالتايل فقدان السيطرة على املناطق الطرفية
    لإلمرباطوريات التارخيية.

ومن أهم املناطق اجلغرافية كبعد ثابت يف القوة، تلك اليت نبه إليها اجلغرايف الربيطاين هالفورد  
 The Geographical Pivot of ( كنقطة ارتكاز جغرايف )Halford Mackinderماكندر )

                                                           
. 38/33/2318وليد عبد احلي، مراجعة يف كتاب " مستقبل القوة" لـ جوزيف ناي. مت تصفح املوقع بتاريخ: 1 

http://studies.aljazeera.net/bookrevision/2013/12/2013124821704124.htm 
 .82(، ص، 2331ن، جوزيف س ناي، القوة الناعمة: وسيلة النجاح يف السياسة الدولية. ترمجة: حممد توفيق البجريمي)اململكة العربية السعودية: دار العبيكا2 
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History لقد وضع إصبعه على 1439( يف حماضرته يف اجلمعية اجلغرافية امللكية الربيطانية يف جانفي .
قلب اليابس يف أوراسيا اليت كان  1414شرق أوروبا نقطة االرتكاز اجلغرايف واليت أطلق عليها عام 

يجي يف أوروبا االحتاد السوفييت يسيطر عليها، وطرح نظريته املشهورة واليت أثرت يف الفكر االسرتات
وأمريكا خالل القرن العشرين وحىت اآلن" من يسيطر على شرق أوروبا يسيطر على قلب اليابس ومن 
يسيطر على قلب اليابس يسطر على جزيرة العامل ومن يسيطر على جزيرة العامل يسيطر على العامل" 

نابليون أمهية قلب اليابس قبل  ويقصد "ماكندر" جبزيرة العامل القدمي آسيا وأوروبا وإفريقيا، ولقد فهم
"موسليين" بأمهية قلب و"هتلر" و"ماكندر" عندما توجه إىل روسيا وكذلك تأثر قيصر أملانيا "وليم الثاين" 

  1اليابس للسيطرة على أوروبا والعامل.

، ومبا أن مسعى امتالك القوة ال يرتكز فق  على العوامل الثابتة اليت هتتم هبا اجلغرافيا السياسية
فإن العوامل املتغرية جتد هلا موقع اهتمام يف اجليوبوليتيك اليت تنطلق من أن الدولة كائنًا عضويا يف حركة 

 :2أبعاد وأي حتليل جيوبوليكي جيب أن يأخذ باحلسبان ثالثة مفاهيم أ نفإوبالتايل  متطورة.

ضمن إقليم  وحتليل )جوهر احلدث(، أي املشكلة القائمة سواء أكانت داخل دولة معينة أ .1
أوسع، ومعرفة مسبباهتا الداخلية)جغرافيا وسكانيا واقتصاديا وحضاريا( ورب  ذلك بسياسات 
الدولة ذات العالقة باملشكلة، ومعرفة انعكاسات املشكلة على احمليطني اإلقليمي والدويل، ألن 

 وبوليتيكي.الرب  بني احلدث وإطاره اجلغرايف احمللي، وانعكاساته من ضرورات التحليل اجلي
العوامل اليت من شاهنا تأجيج ذلك احلدث والتدخل  وحتليل )عامل احلدث( أي دور القوى أ .2

إجياد احللول  وحن ودوليا( مبختلف الوسائل والتقنيات يف اجتاه التصعيد أ وفيه)إقليميا أ
ي )التدخالت اخلارجية(. فبدون ذلك التحليل ال ميكن فهم حقيقة جيوبوليتيكية األحداث، أ

 الدولية وحىت احمللية. وتعقد املشكالت اإلقليمية أ
)الالعبون اخلارجيون(، أي حتليل املشكلة القائمة، ضمن إقليمها اجلغرايف وحتليل)بيئة احلدث( أ .8

عبيها على طبيعة ال إغفال دور هذه البيئة و واجليوبوليتيكي، اإلقليمي والعاملي، وعدم جتاهل أ
 إزاء أي تعقيد جيوبوليتيكي قد حيصل، و وكل موقف مستجد، أاخلطوات الالزم اختاذها يف  

من احمللي واإلقليمي والدويل وعلى طبيعة توازن القوى واصطفافها، كل ذلك على األ  انعكاس
                                                           

. ص، ص، 2331، صيف 15لة العربية للعلوم السياسية، العدد أمحد سليم الربصان، جيوبوليتيكا األمن القومي العر ي، مركز دراسات الوحدة العربية، اجمل1 
 . 114. ص، 111،121

 .21. ص، 2318منهج سلوك، إقليم كردستان السليمانية: مديرية الطبع والنشر، ،فؤاد محه خورشيد، اجليوبلتيكس املعاصر: حتليل2 
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ودرجة تأثريها على التشكيالت القائمة )لألقاليم اجليوبوليتيكية( احمليطة هبا، وطبيعة التحالفات 
 .قوى تلك املنطقة، ومن مث على مصاحل القوى الكرب ول، أوالعالقات القائمة بني الدو 

 الرب  بني جوهر وعامل وبيئة احلدث أصبحت من األمور اجلوهرية يف التحليل اجليوبوليتيكيف
 املعاصر الناجح.

اجلغرايف وينبغي التأكيد يف التحليل اجليوبوليتيكي على التأثري املتبادل بني اجملال والسياسة. واجملال مبعناه 
 1الواسع يعين:

 الدولة( وخصائصها اجلغرافية اليت متثل مكامنها اجليوبوليتيكية. و)اإلقليم أ املنطقة .1
 .الفهم التارخيي لتلك املنطقة اليت تشكل السلوك السياسي والرتاث احلضاري للمنطقة املدروسة .2

أثري(، وهي ال تنحصر فق  يف )القدرة على الت ألن السياسة يف العالقات الدولية مبعناها الواسع تعين
سياسيني آخرين على املستوى العاملي مثل الشركات  فواعلالسياسات املتبادلة بني الدول، بل تتضمن 

العاملية، اجملتمعات الدينية، والتنظيمات السرية. وآخرين على املستوى الداخلي مثل الوحدات اإلقليمية، 
ل جيب أن يركز على احلالة يالثنية واإلعالم، لذا فالتحلوالنخب السياسية واجملموعات االجتماعية وا
  املكانية والتصور الشخصي واملنظور التارخيي هلا.

فهم األبعاد اجليبوليتيكية للمشكالت احمللية واإلقليمية والعاملية ب باإلضافة إىل ما سبق، حيتاج املهتم
 إىل، السالفة الذكر استيعاب املفاهيم األساسيةجانب  إىلاحمللي و ذات العالقة باألمن الدويل، اإلقليمي 

  2تحليل اجليوبوليتيكي:الاملالحظتني التاليتني يف االهتمام ب

أدى إىل سقوط فرضيات اجليبوليتيكية القدمية وحًوهلا إىل  1434إن سقوط جدار برلني عام  .1
 جغرافية تارخيية.

بفعل التكنولوجيات أصبحت اجلغرافية لوحدها ال تضمن األمن، كما أن األمن ال يأيت من  .2
 القوة العسكرية لوحدها. 

)اجليوبولتيكا( ليست علما بل منظومة تقوم على دراسة العالقات بني السياسي  فاجليوسياسية
بة جديدة تقوم على الفهم، مقار  ضمن ،يف اآلونة األخرية، ظهرت اجليوسياسيةقد والفضاء اجلغرايف، و 

                                                           
 .23، ص، املرجع نفسهفؤاد محه خورشيد، 1 
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البلد األجنيب والشعب الذي يتمتع ، وأمة وحضارة، بل فهم اآلخر اجلار اشعب ؛فهم الذات أوال مبا هي
املختلفة. ومن أجل فهم اآلخر ال بد من معرفة كيف يفكر وما هي قيمه، وما هي ردات فعله  تهبثقاف

بصورة خاصة دراسة  وومنه دراسة احلضارات أوأفكاره املرتبطة باملشاعر اليت تشكلت عرب الزمن. 
  1العنصرين الثقافيني املكونني، اللغة والدين.

ومن هذا املنطلق يتم احلديث عن املنطلقات اإلسرتاتيجية، يف حتديد األهداف األمريكية يف 
 احليوي مبنطقة اوراسيا، عرب مستويات ثالثة: املناطق اليت تتسم بالعمق اجليوبوليتيكي

يف هناية املطاف انتزاع أندر ثروات الكوكب من أيدي من  ؛: يتعلق باخلامات. واملقصودالمستوى األول
 ال يعرف وال يريد استخدامها استخداما متحضرا، ووضعها يف أيدي من يستحقها. و ال يستحقها 

احلرير العظيم من قبل طريق  ترسيخ األقدام يف جمال ما كان ؛: جيوسرتاتيجي واملقصودالمستوى الثاني
 الذي يرب  احملي  األطلسي باحملي  اهلادئ، والسيطرة بذلك على منظومة االتصاالت املركزية يف أوراسيا.

بلوغ تلك النقطة املفتاحية يف أوراسيا اليت ميكن  ؛واملقصود .عسكري-اسرتاتيجي: المستوى الثالث
ال ميكن من دون حتييدمها حتقيق  الذين -والصنياهلند  –منها مباشرة هتديد اخلصمني االسرتاتيجيني 

السيادة األمريكية على العامل ألمد طويل. فمن دون السيطرة على اوراسيا ال ميكن حتقيق توزيع عاملي 
للموارد يكون يف صاحل الغرب؛ وهي املسلمة اليت يرتكز عليها التفكري االسرتاتيجي اجلديد للحلف 

 2األطلسي بقيادة أمريكا.

بة تستند إىل التطورات العديدة اليت برزت عقب هناية احلرب الباردة، واليت ميكن هذا املقار 
 : 3حصرها حتت عنوانني رئيسني

تفككات يف البنية الفاعلة داخل و دويل، جتلى يف حتلالت  تشظياألول، وميكن وصفه حبدوث 
ذلت كل قوة دولية جهودها مركز النظام العاملي مع بداية عقد التسعينيات. وكلما امتدت فرتة اهلدنة، ب

من أجل مركزة قوهتا اسرتاتيجيا لتكون على أهبة االستعداد عند تبلور نظام دويل جديد، واستخدمت يف 
ذلك آليات ووسائل خمتلفة. فالواليات املتحدة األمريكية وسعت من صالحيات تدخلها العسكري 

                                                           
-Siecle et du Nouvel ordre Mondial, Paris, levallois emSophie.Chantard, Geopolitique du1

Perret :Studyrama,2005. p,09.  
 .91ص،  (.2331الكسندر بانارين، ترمجة، فؤاد املرعي، التوازن االسرتاتيجي املفقود يف القرن احلادي والعشرين.)دمشق: احتاد كتاب العرب،2 
 .131السابق، ص،  املرجع نفسه أمحد داود أوغلو،3
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خدمة مصاحلها اخلاصة؛ أما أملانيا  وحنالفردي / أحادي اجلانب من خالل توجيهها للمنظمات الدولية 
وسيلتها االقتصادية للتمركز داخل االحتاد األورو ي. ومل تكن الصني مبنئ عن ذلك  وفقد جعلت من اليور 

أكثر متيزا من خالل حتقيقها هنضة اقتصادية  والسباق؛ فقد سعت لدخول النظام الدويل اجلديد على حن
 ضخمة.

وأما التطور الثاين؛ فتجلى يف احتفاظ فرتة اهلدنة، أثناء احلرب الباردة، مبوضوعات وقضايا 
متأزمة وقابلة لالنفجار. وميكننا، بالنظر من هذه الزاوية، أن نشخص وقوع ثالثة تدخالت عسكرية 

 ويف الفيتإىل جانب إعادة إحياء توظ أفغانستان،و ضخمة خالل هذه الفرتة؛ يف العراق، ويوغوسالفيا، 
وما  2312/2318خبصوص امللف السوري  1على مستوى جملس األمن من قبل كال من روسيا والصني

تبعه من تدافع بني القوى الكربى حول القضايا اإلسرتاتيجية. ونلحظ كذلك ثالث مسات مشرتكة هامة 
 2بني هذه التدخالت العسكرية الثالث:

ث، حيث تقع يوغوسالفا بني أوروبا الشرقية وأوربا هي األمهية اجليوسياسية هلذه الدول الثال .1
اهلند، أما العراق فيقع ضمن ساحة املرور و الغربية، وتقع أفغانستان بني آسيا الوسطى 

 اجليوسياسي بني كل من بالد الرافدين ومصر وآسيا. 
واملوارد الطبيعية  وقوع تلك الدول على خطوط جيواقتصادية مهمة لنقل مصادر الطاقة .2

 التجارية اهلامة.و 
فيوغوسالفيا مبا حتمله من  متثل منوذجا مصغرا للمناطق اليت تقع فيها.هذه الدول الثالث  وأن .8

عناصر بلقانية كثريا تعترب منوذجا مصغرا للبلقان، وتعد أفغانستان منوذجا مصغرا آلسيا الوسطى 
ا للشرق األوس  على ؛ ويعد العراق منوذجا مصغر ن حيث تعددية الرتكيب العرقي هبااهلند مو 

  املذاهب الشرق أوسطية.و خمتلف األجناس 

هذا التوجه يتجلى أكثر يف حجم القوات اجملندة لعملية التدخل يف هذه املناطق خالفا لتلك 
اليت ال تتمتع بالثقل اجليوبولتيكي املقارن هبا. فأغلب الدول اإلفريقية تقع ضمن املنطقة احلمراء بالنسبة 

اهلشة، لكن درجة االهتمام العاملي للتداعيات اإلنسانية واألمنية  وق بالدول العاجزة أللتصنيف املتعل

                                                           
لتصويت؛ ويفيد القبول هناك ثالث صيغ للتصويت يف أي نظام قائم على ذلك؛ املوافقة واليت ترتب مسؤولية حتمل أعباء التنفيذ وتداعيات القرار. واالمتناع عن ا1 

"ال"(؛ ومعناه الرفض املبدئي للقرار وما يرتتب  املبدئي للقرار مع عدم حتمل مسؤولية التنفيذ وأعباء تداعيات القرار. أما احلالة الثالثة فتتمثل يف الرفض)التصويت ب
 عنه. 
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الكفيلة بالتخفيف من تلك  ، املادية والبشرية،فز تلك القوى لرصد اإلمكاناتالعامل مل حي  و على املنطقة 
اعة املسبقة أجندة املنظمات اإلقليمية، مع القنمستوى  مشكالت املنطقة عدىاملعاناة. بل ومل تت

 بالفشل.

جيد حجيته يف البعد اخلارجي إذن؛ املقاربة اجليوبلتيكية للدوافع احملركة للدخل العسكري 
االسرتاتيجي لتصنيف الدول العاجزة واقرتاهنا باإلرهاب وخماطر أسلحة الدمار الشامل، إىل جانب احلرب 

 ت احلضارية باإلضافة إىل عودة القرصنةااللكرتونية، واحلروب املستمرة، والتغريات املناخية والصدما
حسب ما ذهب إليه الكاتب الفرنسي املتخصص يف  ،ضمن قائمة التحديات اجليوبوليتيكية العشرة

 . » Boniface Bascal «1اجلوبولتيكا 

لتنفيذها عرب  غالبا ما يعكس الثقل العسكري االهتمام االسرتاتيجي، ضمن املهام املسخرة له
يف  ةتدخلامل املشاركة ضمن القوات الدوليةما يربر حجم القوات العسكرية األمريكية  وهو مواقع متفرقة، 

طائرة مقاتلة، وأربع جمموعات من حامالت الطائرات،  533إذ تزيد عدد املقاتالت عن  ؛أفغانستان
بوارج ومدمرات مسلحة بصواريخ كروز، ويبلغ عدد  13سفينة حربية، بينها  153يدعمها أكثر من 
 "ايساف" وهي تعمل ضمن القوات الدولية 2ألف جندي على األرض. 235اجلنود حوايل 

«Internationl security Assistance Force » « ISAF »  يف حني مل تتعدى القوات .
اجلنسيات للعملية الثانية ألف جندي ضمن القوات املتعددة  83ألف جندي من بني  23األمريكية 

   « UNOSOM ». لألمم املتحدة يف الصومال

ومن املؤشرات الداعمة لفرضية الدافع اجليوسرتاتيجي املصلحي لعملية التدخل العسكري 
تكاليف العملية؛ ففي أعباء اخلارجي، باإلضافة إىل حجم القوات املسخرة للعملية، القدرة على حتمل 

ومت  والقوات األمريكية حادثة مقتل سبعة عشر جندي أمريكي مبقديش الوقت الذي مل تستوعب
إخضاع قرار االنسحاب الستجابة الرأي العام الداخلي بعد تشكيله عرب التغذية اإلعالمية لعملية سلح 

توجيه الرأي العام الداخلي واخلارجي  وجتاهل أيتم جثث اجلنود بشوارع مقديشو، جند يف املقابل كيف 
ال العدد اهلائل من قتلى اجلنود الدوليني، األمريكيني منهم خصوصا، يف كل من أفغانستان يف استقب

                                                           
 باالطالع على:  ميكن التوسع يف املوضوع 1

Pascal. Boniface, La Géopolitique : les Relations Internationales. Paris, Groupe Ayrolle, 2011 
 .38/34/2318التطور يف األزمة األفغانية منذ التدخل األمريكي. مت تفصح املوقع بتاريخ:  ،ـــــــــ ،ـــــــــــــــ2 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Afghan/sec14.doc_cvt.htm 
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؛ إذ تشري بعض اإلحصاءات إىل ارتفاع عدد قتلى اجلنود األمريكيني يف أفغانستان منذ بداية والعراق مثال
 1.جندي 3332ما يزيد عن  2312التدخل إىل غاية هناية عملية 

كما أن فرضية الدافع اإلنساين مل تصمد أمام التوجه املصلحي للتدخل العسكري اخلارجي يف 
الدول العاجزة من زاوية حجم اخلسائر اإلنسانية النامجة عن العملية، إذ تشري األرقام إىل مقتل أزيد من 

ربجني شخص جراء احلرب على اإلرهاب، يف حني مل يتجاوز عدد قتلى اهلجوم على ال 833.333
    شخص. 8333بنيويورك 

على ضوء املعطيات اجليوبوليتيكا يتم تركيز حجم القوة، وتوجيه العمليات العاملية كمشاريع و 
متعددة األبعاد، يطبعها احلاجة إىل تلبية الضغوط الداخلية للدول الكربى وما تفرضه الطبيعة احليوية 

يف احلس السياسي لدى الفواعل القصدية اليت حتركها الدول، إىل جانب النزعة التوسعية املتنامية  ولنم
 بشكل متساند.  املصاحل / اهلويات

)اجملال اجلوي والفضاء، اجملال الشبكي االفرتاضي، اجملال  تبقى اجملاالت احليوية اجلديدةلكن 
يف هي جماالت ال شك تساهم ( ...التكنولوجي ودقة التوجيه لألسلحة و إصابة اهلدف املعادي عن بعد

تعطل مسار حركة التدخل  مقاومة، غري أن انتشار امتالكها جيعل منها قوة مقدار القوة وتركيزهايد دحت
القوة تثري املقاومة ضد نفسها. ف العسكري من جهة، وميكن أن تتحول إىل مصدر هتديد لكياهنا؛

      .وتنطوي على دمار ذاهتا

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1United States Forces casualties in the war in Afghanistan, 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Forces_casualties_in_the_war_in_Afghanistan. 
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 الفرع الثاني: خطاب الهيمنة والبعد الجيوستراتيجي للتدخل العسكري الخارجي 

الذي تقيدها فيه  نفسه الزعامة إىل االعتقاد العام بشرعيتها يف الوقت ويستند خطاب اهليمنة أ
النظام فالقوى املهيمنة غالبا ما تستمد شرعية نفوذها من القدرة على إنتاج  1.احلاجة إىل احملافظة عليها

حكم املهيمن بسبب هيبته قبول خرى وإنفاذه؛ األمر الذي يؤسس ملركزيتها، ويفرض على الدول األ
 ومركزه يف النظام السياسي الدويل. 

وجب حصول املسيطر على الدعم الالزم من دول قوية لكن، قبول حكم املهيمن هبذه الصفة يت
ما يسميه املاركسيون " اهليمنة  واع األيديولوجي، أاجة إىل درجة كبرية من اإلمجاحل وهو ما ميليأخرى، 

هذا اإلمجاع يتم بلورته عرب املؤسسات املالية والتجارية العاملية  2غرامشي. واأليديولوجية" تبعا ألنطوني
ا مثل، هل املكملةجانب اجملموعات  إىل )البنك الدويل، صندوق النقد الدويل، منظمة التجارة العاملية(

 جمموعة العشرين. 

أخرى ترى أن أفعال املهيمن ختدم مصاحله وتناقض مصاحلها السياسية قوى وإذا بدأت 
القوة و واالقتصادية، فإن النظام املهيمن سيضعف إىل حد كبري. كما انه سيتدهور إذا أعتقد مواطن

خذت تكاليف الزعامة تتجاوز املنافع إذا أ و، أ، وفق املقاربة الواقعيةاملهيمنة أن دوال أخرى تزاول الغش
. ويف هذه احلاالت، تصبح اجملموعات القوية أقل استعدادا إلخضاع ، وفق املنظور العقاليناملدركة

، األمر الذي يوجد قوة احتكاك تضعف من حركية النزعة التوسعية املهيمنة مصاحلها الستمرار األنظمة
 .للقوى املهيمنة

ى ال ميكنها البقاء مهيمنة إال إذا برزت رسالة كفاءهتا من خالل ن أي قوة عظمبالتايل، فإو 
تابه الفوضى واستمرارية هيمنة أمريكا يف ك مسألة الثقة باحلق الذايت. هبذا املنطق برر برجينسكي مشروعية

حيث يعقد عالقة طردية بني السلطة ومشروعيتها بقوله." القوة األمريكية العاملية واالضطراب العاملي، 
هي ليست ذاهتا السلطة األمريكية العاملية، فالسلطة احلقيقية متتلك قصب التفوق على القوة يف حقيقة 

ولضب   أهنا تتطلب أقل طاقة من اجل ممارستها، فإذا كانت هناك ضرورة ملمارسة القوة لتحقيق املصاحل

                                                           
 .133(. ص،2339روبرت جلبني، االقتصاد السياسي للعالقات الدولية. ترمجة مركز اخلليج لألحباث،)اإلمارات العربية املتحدة: مركز اخلليج لألحباث،1 

 نفس المرجع، نفس الصفحة. 2 
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الفوضى العاملية، فإن هذا حيتاج إىل الشرعية اليت تتيح ذلك، فقوة أمريكا تقوض إذا ما مورست بدون 
  1شرعية".

خطاب اهليمنة وإن تبلور على مستوى املنظومة املعرفية للدول الساعية إىل فرض هيمنتها يف إن 
. خرى باعتبارها يف مرتبة أد ى حضاريااحلسم املعريف هلويتها كأمة قائدة، يف مقابل الدول والشعوب األ

على املستوى العاملي. ويأيت فتسويق هذا اخلطاب إذن، يتم عرب استغالل املوقع الفاعل للقوى املهيمنة 
 و احلوكمة، نشر الدميقراطيةو حنت مصطلحات مثل الدول العاجزة ومسؤولية احلماية، والتدخل الدويل، 

كمرادف و تسويق الذات املهيِمنة على الكيانات املهيَمنة، تأيت كلها يف سياق توظيف اخلطاب ل
 لإلمرباطورية. 

مفهوم اإلمرباطورية حسب ألن وإننا إذ نستخدم اهليمنة كمرادف لإلمرباطورية بوصفها مفهوما. 
 نيغري" يف كتاهبما املعنون بـ " اإلمرباطورية" و" أنطونيوكال من "مايكل هاردت"   إليهما ذهب 

« EMPIRE » ، أي معىن  ال يعرف احلكم اإلمرباطوريوان بغياب احلدود،  ايتميز أساسيعتربانه إذ
 2وبالتايل فإن مفهوم اإلمرباطورية يفرتض: ؛التخوم وللقيود أ

ميارس، فعال، حكم العامل "  ووجود نظام يقوم، عمليا، باحتضان الكلية املكانية، أ .1
 املتحضر" كله. ما من حدود إقليمية تقيد سلطان هذا النظام اإلمرباطوري. 

واالجتياح، بل  ويقدم مفهوم اإلمرباطورية نفسه ال بوصفه نظاما تارخييا نامجا عن الغز  .2
باعتباره نظاما يتمكن، عمليا، من إيقاف التاريخ وصوال إىل تثبيت أحوال األمور إىل 

ألبد. فمن وجهة نظر اإلمرباطورية تلك هي احلالة اليت ستكون عليها األمور على ا
الدوام، واحلال اليت كانت حمكومة بأن تكون عليها من قبل. وبعبارة أخرى، فإن 
اإلمرباطورية ال تقدم حكمها بوصفه مرحلة انتقالية عابرة من مراحل حركة التاريخ، بل 

يضعه عند هناية  وزمنية أبدا، مبا يبقيه خارج التاريخ، أ تقدمه بوصفه نظاما ليس له حدود
 التاريخ.

يعمل حكم النظام اإلمرباطوري على تشغيل سائر مفاتيح السلم االجتماعي وصوال إىل  .8
عمق قاع العامل االجتماعي. ال تكتفي اإلمرباطورية بإدارة إقليم معني، وكتلة سكانية 

                                                           
 .831سن العساف، مرجع سابق، ص، سو 1 
 .11(، ص، 2332نيغري، اإلمرباطورية، ترمجة فاضل جتكر.)اململكة العربية السعودية: مكتبة العبيكان، و مايكل هاردت، انطوني2 
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مل الذي تشغله بالذات. ال تكتفي بتنظيم حمددة، بل وتبادر أيضا إىل إجياد العا
التفاعالت بني البشر، بل تسعى أيضا إىل التحكم بالطبيعة اإلنسانية. ومبا أن هدف 

احلياة االجتماعية بكليتها، فإن اإلمرباطورية متثل الصيغة النموذجية للسلطة  وحكمها ه
 احليوية.

ة غارقة على الدوام يف حبر من يبقى املفهوم اإلمرباطوري رغم أن ممارسة اإلمرباطوري .9
      الدماء، مكرسة باستمرار لصاحل سالم دائم وشامل خارج إطار التاريخ.

اهليمنة كخطاب يتم صياغته ليحاول تقدمي رؤية لتحقيق االستقرار العاملي،  مما سبق يتبني أن
راهتا والتحكم يف آثارها يتم الرتكيز على حجم التحديات والتهديدات العاملية واليت ال ميكن جماولذلك 

إال قوة مهيمنة من حيث السلطة العاملية. وبذلك حتدث صاموئيل هنتنغتون يف إحدى دراساته عن أمهية 
استمرار القطبية األحادية واستقرارها بقوله: " عامل بدون سيادة الواليات املتحدة األمريكية سيكون عاملا 

االقتصادي من العامل الذي يستمر دون تأثري الواليات املتحدة  وأكثر عنفا واقل دميقراطية وأد ى يف النم
فيه أقوى من أي تأثري أي دولة أخرى على صياغة الشؤون العاملية...غن السيادة الدولية املستدامة 
للواليات املتحدة ضرورية لرفاهية وامن األمريكيني وملستقبل احلرية، والدميقراطية، واالقتصاد املنفتح 

  1دويل يف العامل.."والنظام ال

ومن خالل هذه الرؤية يتم تصميم نظرية لالستقرار العاملي تتجاوز الرؤية التقليدية للحدود 
تقرتح منوذجا آخر ال يلغي بالضرورة النموذج الواستفايل للنظام لالصلبة للدول كوحدات للنظام الدويل، 

معرفة بالسيادة واحلدود الصلبة واملرتبة حلدود التفاعل  ،الدويل القائم على الدولة كوحدة أساسية فيه
والعالقات العاملية، بل يكون متناغما وطموحات النزعة التوسعية. وبالتايل؛ ابتكار فكرة احلدود الشفافة، 
والتعاطي مع السيادة بصفتها مسؤولية وليست امتيازا. تستوجب االنفتاح عامليا من الناحية القطاعية إىل 

   .مقاربة االقتصاد السياسي، وهو التوجه الداعم لنظرية االستقرار باهليمنة وفق لناحية الدبلوماسيةجانب ا

إىل قضايا  وقطاعات أ على رؤية تفيد بأن العامل مقسم إىل باهليمنةفنظرية االستقرار لقد بنيت 
لعاملية، جمال الطب، جمال النقل العاملي، جمال السياحة ا حمددة وجماالت حمددة مثل: )جمال النف ، جمال

حتكم  الصغرية(. ولكل جمال من هذه اجملاالت "قواعد Rulesو"نظم " Regimes" الصناعات
مسوقة ودوال مستهلكة، وإذا أردنا أن  التعامل فيه، ففي جمال النف  مثال جند أن هناك دوال منتجة ودوال

                                                           
 .838، ص، املرجع نفسهسوسن العساف، 1 
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مصلحة فيه، لذا فالقواعد واإلجراءات  هناك قوى مهيمنة ولديها نفهم هذا اجملال فالبد أن نعرف أن
تدور السياسة العاملية  اليت حتكم التعامل تعكس مصاحل اجلهة املهيمنة. وإذا أردنا أن نفهم كيف والنظم

 1املوجودة فيه، وكيف حتافظ على هذا النظام. فعلينا أن نشرح كل قطاع، ونفهم القوى األساسية
 االقتصاد للنظام واإلدارة دور التنظيم مهيمنة دولة أخذت مبوجبه دويل نظام عن عبارة اهليمنةف
 السياسي األمن على احلفاظ الدولية، للتجارة القواعد الرأمسال، حتديد تزويد يعين وهذا العاملي.

 القوة من أمهية أكثر شيئا متثل عامليا املهيمنة الدولةو . للتداول معيار إىل عملتها وحتويل والعسكري،
 اقتصاديا قائدة نفسه وبالقدر أيضا ولكنها املستوى السياسي، على قائدة أهنا املؤكد من .العاملية

 اليت الطريقة حيث من ،خاصبوجه  ،مهم القوة مكونات من املعقد املزج إن هذا وثقافيا. واجتماعيا
 حتديد "جرامشي وأنطوني" بتعبري وأ السياسية، املعايري حتديد أجل من املهيمنة الدولة هبا استخدمته

 2اجملتمع. يف "احلاكمة األفكار"
ولعل الواليات املتحدة األمريكية متتلك من الصفات الكافية للقيام مبثل هذا الدور، وقد خلصها 

 3هنتنغتون يف أهنا:

 متتلك وتشغل النظام املصريف العاملي؛ 
 املزود الرئيس ألغلب دول العامل بالسلع املصنعة؛ 
 ال العاملي؛املهيمنة على أسواق رأس امل 
 املنتشرة عسكريا يف كل العامل، والقادرة على التدخل العسكري السريع؛ 
 املهيمنة على املالحة البحرية؛ 
 املسيطرة على الوصول إىل الفضاء؛ 
 املسيطرة على االتصاالت العاملية؛ 
  الفضاء؛ واملسيطرة على صناعة غز 
  العالية؛املسيطرة على صناعة واستخدام األسلحة ذات التقنية 
 متارس زعامة معنوية مهمة داخل الكثري من اجملتمعات؛ 
 .أعلى دولة قائدة يف اإلنفاق على عمليات البحث والتطوير والتكنولوجيا 

                                                           
(، 2331، اإلسرتاتيجيةراسات أنور حممد فرج، نظرية الواقعية يف العالقات الدولية: دراسة نقدية مقارنة يف ضوء النظريات املعاصرة، )السليمانية، مركز كردستان للد1 
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وباإلضافة إىل هذه القدرات، فإن املهمة اجلديدة للواليات املتحدة األمريكية بعد أن حاصرت 
خدعة احلماية الكونية، تكمن هذه املهمة يف بيع "احلماية" العامل يف زاوية " سوق األمن" دافعة به إىل 

للدول الثرية القادرة على دفع فاتورة احلرب. فالواليات املتحدة اعتمدت على حتصيل أموال ضخمة من 
القارة األوروبية بقيادة أملانيا ومن اليابان، ومن دول اخلليج النفطية. بدرجة مكنتها من احلفاظ على 

 النظام االقتصادي العاملي" كدولة جشعة واعية، وهي وظيفة أتقنتها خالل حرب اخلليج"سيطرهتا على 
  1" بنجاح كبري. 1443/1441العراق للكويت  و"عقب غز 

الرئيس "ريغان" عن أهم مصادر اهليمنة األمريكية ممثلة يف التحكم املايل بالنسبة  كما عرب
يث يرى أنه ال جيد فرقا جوهريا بني الضرائب القتصاديات العامل عن طريق صك عملة الدوالر، ح

واالستقراض ملواجهة حالة عجز يف امليزانية، انطالقا من قوة اآللة الطابعة. فإن لتسديد الدين معىن خمتلفا 
  2يف واقع األمر إذا كنت تتعامل بعملة بالدك.

ي. هذا التوجه يؤكد النزعة اإلمرباطورية كإحدى أهداف التدخل العسكري اخلارج
فلإلمرباطوريات توجه قوامه اخلصوصية؛ وكوهنا غائية، ومعرتفا هبا شرعيا انطالقا من مسلمة واضحة 

االنتشار، فلإلمرباطوريات داللة وادعاء كونيان. فمن هذا التوتر تنبثق  ومفادها أن قدر هذه الثقافة ه
وضعف  تبشريها الديين احملموم مساهتا الرئيسية: عسكرهتا، إقليمها غري الواضح املعامل، غموض حدودها،

مأسستها. ومن هذا التوتر ينشأ تعارضها مع فكرة القومية مبا هي مجاعة سياسية متواجدة يف إقليم؛ 
وبسبب هذا التوتر كذلك تنهض اإلمرباطوريات على متفصل مضمون، إىل حد ما، بني أشكال التعاضد 

  3ثقافية. واملاكر و مجاعية  وامليكر 

بأننا اآلن يف حقبة )الدولة  4(nceard RosecraRich) ز كرانسرو رتشارد جيادل 
االفرتاضية(. وعلى الرغم من أن العملية ليست عاملية، ويف أن البلدان األقل تطورا ال تزال تعتمد على 
األرض إلنتاج املواد الغذائية واحملاصيل للتصدير، فإن رأس املال واليد العاملة واملعلومات عوامل إنتاج 
أكثر حركة من أي وقت مضى. يف هذه البيئة، تفضل الدول املتقدمة التنافس يف السوق العاملية بدال من 

                                                           
 .19. ص، 2331. مصر: هنضة مصر للطباعة والتوزيع والنشر،"النظام العالمي القديم والجديد" اطف معتمد عبد احلميد.ناعوم تشومسكي. ترمجة: ع1 
 .239كريس براون، فهم العالقات الدولية، مرجع سابق، صن 2 
 .898برتران بادي، مرجع سابق، ص، 3 
مدير مركزها للعالقات اخلارجية. أمت أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه جبامعة هارفارد يف عام  وورنيا، وهأستاذ العالقات الدولية يف كلية العلوم السياسية جبامعة كاليف 4

 ية: سالم ام حرب؟".عزز شهرته األكادميية يف جمال نظرية النظم، ومن ابرز مؤلفاته: كتاب "الفعل ورد الفعل يف السياسة العاملية" وكتاب " العالقات الدول .1415
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)الدولة االفرتاضية( هي الدولة اليت ال حتاول زيادة قدرهتا اإلنتاجية املرتكزة على وحيازة األراضي. 
ار يف جمال اخلدمات والناس األراضي، بل تقوم، بدال من ذلك، شاهنا شان مقر شركة عمالقة، باالستثم

بدال من تكديس قدرة إنتاج باهظة الكلفة، وتعهد مبهمات أخرى إىل دول متخصصة فيها. وقد 
  1تستضيف، أيضا، رؤوس أموال ويد عاملة دول أخرى.

مصطلح فيه ابتكر الذي  سياقفهم خمرجات الالذي يساهم يف التأسيس ل وهو التوجه نفسه
حركية التدخل العسكري بإدراجه ضمن األدبيات اليت تقرن مدلوالت القوة بنتائج لشرعنة  الدول العاجزة

توظيفها هبدف بس  هيمنة حتمية لتحقيق استقرار عاملي، حسب نظرية االستقرار باهليمنة املنتمية حلقل 
 االقتصاد السياسي.

ة وأولئك الذين لدراسة اهليمنة كحركة للقوة، يتوجب دراسة طبيعة العالقة بني القو بالعودة و 
ومبا أن دور الطرف الفاعل املهيمن يعتمد على  جعلها ممكنة التحقق. وميارسوهنا. من حيث مقاومتها أ

القدرة، فإن مفهوم اهليمنة له صلة كبرية مبفهوم القوة. وبالتايل، فإن اهليمنة مرتبطة بقدرة الطرف املهيمن 
 قيق أهدافه من جهة أخرى.الكيفية اليت حياول فيها حتو جهة،  القيادة منعلى 

اهليمنة، مبعىن الزعامة العاملية، حسب صياغة "قرامشي" ملفهومها؛ هي سلطة تتحقق من اذن، ف
اإلكراه  وخالل مزج اإلكراه بالرضا. فالطبقات احلاكمة ميكن أن حتقق هيمنتها ليس عن طريق القوة أ

خالل اإليديولوجية. ذلك أن  فحسب، بل من خالل خلق أشخاص قابلني أن حيكموا "طوعا"؛ من
التلقني فحسب، بل بالتالعب باحلس السليم عند الناس. وهذا ال  واهليمنة ال تتحقق بالتالعب املباشر أ

يتأتى، حسب غرامشي، إال عرب األيديولوجية فهي جوهرية يف خلق الرضا، وهي الوسيلة اليت يتم من 
  2واألفكار اليت يعيشها الناس. خالهلا بث بعض األفكار، فهي متثل نظام املعاين

وإذ يندرج التدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة ضمن البعد األول الذي حيمل صفة 
 ( الذي حيدد أوجه توظيف العالقة بني اهليمنة واملهيمن، باعتباره19القسر، حسب ما ورد اجلدول رقم)

التدخل العسكري( يقوم على القوة املادية املوظفة من قبل الدول املهيمنة هبدف إرغام الدول املستهدفة )
املهيمن بشكل حيفظ و بالتدخل على تبين حمتوى أهداف التدخل، إيذانا باالرتباط التباديل بني اهليمنة 

ا القوى املتدخلة. وغالبا ما يتم استهداف بنيات الدول املستهدفة باهلدم لكي يتم إعادة بنائها وفق مزاي
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تصميمات تستوعب التوجه الداعي إىل نشر الدميقراطية، وحبجة عدم قدرة البنيات التقليدية للدول 
 العاجزة على تكييف بنياهتا املؤسسية الستيعاب ذلك.

اه، يربزان توظيف القوة الذكية حبسب دنالثاين والثالث، يف اجلدول أيف حني، جند أن البعدين ا
تعبري "جوزيف ناي" للتأثري على مدركات الفاعلني اآلخرين لذواهتم وعلى القيم أيضا. وأن وجود اهليمنة 
وإعادة إنتاجها مرتب  بقدرة الفاعل املهيمن ملمارسة اإلقناع على بقية أعضاء النظام خبصوص مدى 

وجاذبية قيمه وخياراته وكذلك شرعيته. وهذا التوجه يظهر جليا يف منحى إدراج دول أوروبا  مالئمة
الشرقية ضمن االحتاد األور ي، واعتماد أسلوب القوة الناعمة يف تفكيك البنيات املوروثة عن النظام 

ا يف منظومة االحتاد الشيوعي، مع احملافظة على البنية التحتية ملؤسساهتا وإعادة تأهيلها بالتدريج ودجمه
   األورو ي.

 (: مقاربة رباعية األبعاد للهيمنة19الجدول رقم )

 القسر:

من منظور الفاعل )يف أغلب احلاالت يتمثل يف الدولة(  -
الذي ميارس قوته الغالبة، فإن الفاعل املهيمن موجود يف 

 السياسة العاملية.

ميكن أنه  وإن تصوري املهيمن واهليمنة يتقاطعان )أ -
 توظيفهما بشكل متبادل(.

ال وجود لثنائيات من الفاعلني، الطرف املهيمن  -
والبقية، والذين جندهم يف حالة تواصل عرب توظيف القوة 

 من قبل فاعل على حساب بقية الفواعل.

أحد أبعاد توظيف القوة. فاهليمنة تقوم على  والقسر ه -
على القدرات القسر والقوة املادية، وبذلك فإن القوة تعود 

املادية يف أغلب احلاالت، حبيث يتم توظيفها بشكل 
 ذرائعي، وتفعليها يكون من األعلى إىل األسفل.

وجود املهيمن )واهليمنة( وإعادة إنتاجهما، مرتب   -
بقدرة الفاعل املهيمن للحفاظ على مزاياه وتفوقه يف جمال 

 القوة القدرات املادية.

 الرضا:

والذي يتجلى -د فاعل مهيمنميكن احلديث عن وجو  -
 الدولة. وعادة يف الطبقة احلاكمة أ

صحيح أن تصوري املهمني واهليمنة يتقاطعان لكنهما  -
ليسا مرتادفني. ويعترب تصور اهليمنة أكثر مالئمة ألن 
الرتكيز ليس على ماهية املهيمن )ميزان قوته العسكرية 

يمن قد واالقتصادية( بل على ماهية اهليمنة. حيث أن امله
يتصرف بشكل يتيح له تعظيم قدراته وقوته لكنه قد 

 يتسبب بذلك يف تقويض اهليمنة.

ال وجود لثنائيات من الفاعلني، الطرف املهيمن  -
والبقية، والذين جندهم يف حالة تواصل عرب توظيف القوة 

 من قبل فاعل على حساب بقية الفواعل.

وة. فاهليمنة مبثابة البعد الثالث لتوظيف الق والرضا ه -
تقوم على الرضا، وهي مرتبطة بقدرة املهيمن على حتويل 
مصاحله وتضمينها يف اإلدراك اجلماعي. وتعود القوة 
بذلك على القدرة التأثريية على إدراك الفواعل اآلخرين 
لذواهتم وقيمهم. هذه القوة هبذا الشكل يتم توظيفها 
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 ذرائعيا كما يتم تفعليها من أعلى إىل أسفل.

وجود اهليمنة وإعادة إنتاجها مرتب  بقدرة الفاعل  -
املهيمن ملمارسة اإلقناع على بقية أعضاء النظام خبصوص 
مدى مالئمة وجاذبية قيمه وخياراته وكذلك شرعية 

 أفعاله.

 الجاذبية:

هناك دولة قوية/دول قوية متارس قوى حامسة. لكنها ال  -
بطبعها هتدف إىل السيطرة على النظام الدويل. فهي 
 تستطيع التعايش مع ما تبقى من الفاعلني األقوياء.

 إن تصوري اهليمنة واملهيمن يتقاطعان. -

ال وجود لثنائيات من الفاعلني يظلون يف حالة تواصل  -
عرب توظيف القوة من من قبل فاعل واحد )الفاعل( على 

 حساب بقية الفواعل.

ة تقوم على البعد الثاين من أبعاد توظيف القوة. فاهليمن -
الرضا والعمل املشرتك )قوة اجلذب(. وبذلك فإن القوة 
تعود على القدرة ملمارسة النفوذ والتأثري على مدركات 
الفاعلني اآلخرين لذواهتم وعلى القيم. ومع ذلك، فإن 
القوة ال تستهدف مجهرا بعينه حبيث أن اهليمنة اليت 

 منة.تولدها ميكن أن تتعايش مع املشاريع األخرى للهي

وجود اهليمنة وإعادة إنتاجها مرتب  بقدرة الفاعل  -
 املهيمن للحفاظ على قوة جاذبيته.

 الحياة:

 ورأس أ وال وجود للقوة املهيمنة: وال جلوهر واحد أ -
 مركز للهيمنة.

تصور املهيمن )من حيث كونه فاعال ميارس القوة  -
 الغالبة( واهليمنة مها تصوران ال يتقاطعان أبدا.

وجود لثنائيات من الفاعلني يظلون يف حالة تواصل  ال -
عرب توظيف القوة من قبل فاعل على حساب بقية 

 الفواعل.

القوة توجد يف صيغة قوة بيولوجية مبعىن تلك القدرة  -
على إنتاج ذوات/ذاتانيات. وهي قوة مشتتة وغري ممركزة، 
إهنا غري حمصورة إقليميا وجغرافيا، وهي تشتغل من داخل 

 الذوات. هذه

إن اهليمنة شرط من شروط الوجود: ال وجود للحياة  -
دون اهليمنة، لكن بعض أشكال اهليمنة ميكن مقاومتها 
وتغيريها. ورغم أن الفاعل املهيمن يؤثر يف اهليمنة إال أن 

 هذه األخرية ال تعتمد يف بقائها على املهيمن.

Andreas Antoniades, From ‘Theories of Hegemony’ to ‘Hegemony Analysis’ in 
International Relations, San Francisco, University of Sussex, Department of 
International Relations, 28 March 2008. P, 12. 
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 المطلب الثاني: التدخل العسكري في ظل تنامي التوجهات المحلية مقابل هيمنة النزعة العالمية

الوطنية والنزعة العاملية، تطرح حبدة يف إطار النموذج املراد تصميمه لشكل إن جدلية اخلصوصية 
 النظام الدويل، عرب التدخل العسكري يف الدول العاجزة باعتبارها بنيات كاحبة لدينامكية العوملة.

احمللي، عرب و يف العديد من التوصيفات يتم بناء املسألة على قاعدة ثنائية زائفة بني العاملي 
االختالف. و اهلوية الالمتمايزة يف حني حيافظ احمللي على التباين و افرتاض أن العاملي يستجر التجانس 

حملي تكون طبيعية مبعىن  وومثل هذه اآلراء تضمر يف الغالب افرتاضا يقول بأن أوجه االختالف فيما ه
موجودة قبل  وكال التباين احمللية تبدأن جذورها تبقى فوق الشبهات على األقل. فأش ومن املعاين، أ

  1العوملة. ومحايتها ضد غز  واملشهد احلايل، والبد من الدفاع عنها أ

التوجهات احمللية وإن كانت متأصلة يف عمق البنية االجتماعية والسياسية والثقافية للدول إن 
الطموحة، أكثر منه إحساس العاجزة. فإن تناميها؛ مسيس وموظف للتعبئة السياسية من قبل النخب 

دعوة ، وهو ما يؤسس للتوجه حنو الوجودي بنيوي يبحث عن اإلعالن عن الذات يف الواقع السياسي
 .قبل األطراف اخلارجية املتدخلة اىل االنفصال وتبنيها من

كما أن النزعة العاملية اليت تصاحبها عملية التدخل العسكري، غالبا ما تصطدم باملقاومة من 
، الشعور بالتهديد الوجودي للمهيمن يف توجهه لفرض هيمنة النم  الغر ي للتشكيل اهلويايت منطلق

 .األمر الذي يدفع اىل تأجيل عمليات االنسحاب ومتديد بقاء القوات املتدخلة آلجال غري طويلة

فما هي حدود إمكانات التدخل العسكري اخلارجي التوفيق يف تثبيت االنتماءات احمللية، 
  ف خلفياهتا، ودجمها ضمن الوالءات الوطنية يف إطار االنفتاح عرب الوطين؟مبختل
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 الفرع األول: التدخل العسكري الخارجي والتعاطي مع الهويات ما قبل الوطنية

يعترب أسلوب تفتيت الشعوب شرطا متمما إلجناز اهلدف االسرتاتيجي للعوملة، املتمثل يف نشر 
قيمه، من خالل االعرتاف مبدلوالت القوة االنتقائية مبستوياهتا الثالثة، حيث و توسيع النظام الرأمسايل و 

اليت تؤدي و منظورية املصاحل،  وتقليل البدائل املتاحة، مث تشكيل املعتقدات و اإلجبار املعتمد على العنف 
  1دورا مهما يف دفع املشروع األمريكي يف العوملة. وذلك عرب:

تطلب ذلك القيام بعمل عسكري عنيف جممع  وفرض مقومات تلك القوى حىت ل .1
 منفرد. وعليه أ

القومية ملصلحة تفتيتها بكل الوسائل املمكنة حىت  وتوجيه سهام اهلدم للهوية الوطنية أ .2
 استدعى ذلك استخدام القوة. ول
تشجيع حاالت التمرد كجزء من سياسة مقصودة هدفها تكييف الطموح اخلاص،  .8

 الشعوب حتت حجة إرساء الدميقراطية. بكل اجتاهاته ملصلحة تفتيت

  اهلدف والرسالة املراد ترسيخها من خالل التدخل العسكري يف الدول العاجزة. ووه 

إال تعبري عن املخاوف والصدمات اليت  وبروز النزاعات القومية واألصولية إىل السطح ما هإن 
حتت وقع دينامية عوملية متسارعة جتتاح  تنتاب الشعوب واألفراد من خماطر فقدان معامل كياهنم الثقايف 

كل شئ بال رقيب وال كوابح، هدفها خلق إنسان عاملي ال ثقايف. كما أن إعادة االعتبار املعريف لكلمة 
  االثنيات املشتعلة يف إفريقيا وآسيا. " القبائل" من شأهنا أن تغذي حروب اهلويات و

ا تسودان الساحة الدولية حاليا وحىت مستقبال؛ حنن إذن أمام ظاهرتني ثقافيتني متناقضتني ظاهري
احلداثة الغربية القائمة على الدميقراطية واقتصاد السوق واالستهالكية، ومن  ومن جهة اجنذاب عام حن

التقاليد واملاضي. وهذه مفارقة  وجهة أخرى، احتجاجات تتمظهر يف العنف والرجوع املضطرب حن
االخنراط واالندماج املتزايد يف النظام السياسي، اقتصادي  وعجيبة فمن جهة هناك ميل واجنذاب حن

ثقافية يف ظل عامل موحد حتكمه شبكات اإلنتاج و وثقايف ذي أبعاد عاملية يتخطى كل احلدود اجلي
واالستهالك واملعرفة، ومن جهة أخرى هناك سعي مستمر من طرف اجملتمعات للتشبث بأصوهلا الثقافية 
وللبحث الذايت عن املعاين اليت تؤطر حياهتا وتثبت هويتها وتؤمنها من الصدمات والقاسية للتأثريات 
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 ووعا من التناقض اجلوهري حنياه اليوم مهما اختلفت انتماءاتنا الطبقية أالسلبية للعوملة. وحنن نعيش " ن
قمار الصناعية وشركات توحيد مصطنع للعامل، توحيد للعامل بالصورة واأل فثمةاجلغرافية،  والوطنية أ

من حنسب أن هذا التقدم التقين  األوىليتسلل إىل أبعد القرى النائية. للوهلة  واالتصال واملواصالت، وه
شانه أن حيفز والدة وعي كوين شامل، مع كل ما يرتتب عن هذا الوعي من معرفة اآلخر واالنفتاح عليه 

 نقيض ذلك... إن العامل يزداد تشرذما بازدياد و ووإدراك االختالف وقبوله.... واحلال أن ما حيصل ه
    1تائر توحيده".

والكوين ال تستنفذ الفوضى املرتبطة باسترياد مناذج سياسية غربية. فالدولة  احملليإن جدلية 
املستوردة اليت أرهقتها فعالية التعبئة القائمة على اهلويات تعاين بني الفينة واألخرى من عجز خطري على 

ت مجيعا صعيد املواطنة سببه شرعيتها اهلشة، وطابعها اخلارجي، وضعف قدرهتا السياسية. وهذه املعطيا
تنزع إىل تفاقم أمهية " اجملاالت اجملتمعية الفارغة" يف العامل غري الغر ي؛ أي يف قطاعات من اجملتمع ال 
يقدر املسرح السياسي الرمسي على تعبئتها، وال على مراقبتها، واليت تنتشر يف داخلها أشكال سلطة 

االت إىل تقليص حدود الدولة الداخلية، بديلة جتتذب لصاحلها والءات فردية. كما ينزع انتشار هذه اجمل
   2وتكاثر، وتداخل شبكات الوالء اليت تقوم بإدماج األفراد.

هذه اجملاالت اجملتمعية الفارغة وفق املنظور الغر ي؛ هي يف احلقيقة جماالت اجتماعية تستند يف  
ب  الدم، يف اجملتمعات اليت االثين، إذ تغلب را ترابطها وتفاعلها إىل مكونات ذات صلة بالبعد العرقي و

اجلزئي   وتعاين دوهلا من اهلشاشة والعجز، أغلب احلاالت على االنتماء الكلي، مثل االنتماء للوطن أ
كاالنتماء احلز ي السياسي؛ إذ ال ميكن جتاوز القبيلة كمكون أساس يف أية عملية تفاعلية فوق وطنية، 

كري اخلارجي بالتعاطي مع القبيلة يف مسعى جتاوزها وبالتايل غالبا ما تصطدم عمليات التدخل العس
 إلشكالية العجز الدوليت. 

استمرار القبيلة كقوة اجتماعية تضامنية فعالة دليال على أمرين: ضعف  ىبقتيف كافة احلاالت 
الدولة املركزية كدولة متماسكة وقادرة على عملية بناء األمة، ودليال على عدم تفرد األفراد على شكل 

 تنازع القبيلة عملية مل واطنني هلم حقوق ويعتربون اجملتمع والدولة تعبريا افرتاضيا عن تعاقدهم. وحىت لمو 
تشكل األمة، فإن القبلية كنزعة تدوم بعد احنالل األساس املادي للقبيلة، ويعاد إنتاجها على أساس 
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ا ضد حركات التحرر يف اجتماعي سياسي، كما يفعل االستعمار مثال عند توظيفها وتوظيف زعاماهت
  1نزعة معادية لتشكل األمة والدولة.

ويبقى التعدد القبلي الذي مييز أغلب الدول املصنفة كـ "دول عاجزة" من املعضالت املعمقة 
ما يدفع القوى املتدخلة إىل اعتمادها منطلقا  وللعجز الدوليت يف ظل املؤسسات اهلشة لتلك الدول، وه

يف عمليات استدعاء التدخل؛ إذ غالبا ما تكون عمليات التدخل اخلارجي مستندة إىل القوى األكثر 
ال تتوفر هذه و تنظيما حمليا لتشكل منها النواة املؤسسة النطالق واحتضان تلك القوى املتدخلة، 

   القبلية معززة باجلانب الرمزي اهلويايت. املؤهالت حمليا إال لدى بعض التجمعات

لكن، هذا التشكيل االجتماعي بقدر ما ميثل أحد أهم مداخل التدخل العسكري اخلارجي يف 
يعيق عملية بناء الدولة وفق املنظور املرافق لعملية التدخل. ذلك أن ثقافة القبلية ال  والدول العاجزة، فه

معيقة لعملية التعددية السياسية والفكرية، حسب ما ذهب إليه تيمز القبيلة فحسب، بل تشكل ثقافة 
إذ قد حتول األحزاب والقوى السياسية احلديثة إىل بىن عصبوية تقاد عائليا؛ "املفكر عزمي بشارة، 

مما  2."وبالتايل حتول إىل عامل إعاقة لتشكل حلبة األمة واملواطنة اليت يدور عليها التحول الدميقراطي
 لتدخل اخلارجي املبين أساسا على إشاعة الدميقراطية كبديل للتعايف من العجز الدوليت. يعيق مهام ا

اليت تعيق أصحاب التوجه  وتطرح فكرة توطني النموذج الغر ي للدولة أحد إشكاالت االندماج
اما" أن الداعم ملسعى البديل اخلارجي يف ترقية األداء الوظيفي للدولة العاجزة داخليا. لذلك، يرى "فوكوي

املعرفة العامة باملمارسات اإلدارية األجنبية تقتضي دجمها بفهم عميق للضواب  والفرص والعادات 
  3واألعراف والظروف احمللية.

احمللي قد يشري، إذن، إىل شبكات خمتلفة و ولعل اإلطار األفضل لرسم اخل  الفاصل بني العاملي 
مة احلدود لالنظرة احمللية بإعطاء األولوية لعملية إعادة أق واحلواجز اليت تقوم فيها اللحظة أو القنوات 

املوانع، يف حني حترص اللحظة العاملية على تسهيل حركة موجات اإلجهاز على احلدود اإلقليمية و 
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املتدفقة. زائف، على أية حال، االدعاء بأننا قادرون على إعادة ترسيخ هويات حملية باقية، مبعىن من 
  1اإلمرباطورية، وحممية ضدها.و ال التدفق العاملية للرساميل املعاين، خارج أشك

وهذا التوجه الذي يتبناه املفكر" عزمي بشارة" يؤسس لتغليب النزعة القومية يف إطار املواطنة 
 العاملي السياسي يصطدم بالواقعتوارثة عن االستعمار، وهو الطرح الذي ضمن احلدود السياسية امل

على غرار ما أفرزته سياسة  يف تشكيل اهلوية والوالء التعاضدي، واملذهبية و العرقية ملغذي للنزعة االثنيةا
التدخل العسكري األمريكي يف العراق واحلديث عن التقسيم)سين/شيعي/كردي(، وبروزه بشكل كبري 

، ويف 2312/2318عقب التدخل العسكري حللف الناتو يف ليبيا واهنيار نظام "القذايف" بني عامي 
ها من املواطن؛ مما يرجح فرضية التوجه حنو إعادة تشكيل البىن السياسية، عن طريق التقسيم، يف غري 

الدول العاجزة حينما ال تتوفر اجملموعات القبلية أو الدينية، مثال، على مقومات اهليمنة احمللية بإعتماد 
   الرافعة األجنبية، أي؛ التدخل العسكري اخلارجي.

 ل العسكري الخارجي ومسعى تصميم هويات عبر وطنيةالفرع الثاني: التدخ

فشل املشاريع يف تشكل هويات عرب وطنية مقرون باجلدل بارتفاع نسبة تأثري النزعة العاملية إن 
الوطنية يف حتقيق االندماج واالنسجام بني مكوناته، خاصة تلك اجملتمعات املتعددة، إىل جانب األدوات 

اليت و والبعدين االقتصادي والثقايف،  اهلويات واملتمثلة يف تكنولوجيا االتصالاملعتمدة يف التصميم هلذه 
 تركز بشكل أساس على اآللة والسلعة واملعلومة. 

بأننا بصدد مرحلة جديدة يف العالقات (Bertrand Badie)ويف هذا اإلطار يرى برتران بادي 
، من جهة تدعيم وتقوية االعتمادات املتبادلة الدولية حيث إن الوضعية احلالية تتسم باحلركتني املوازيتني

من جهة أخرى انتعاش تيارات حملية واملرجعيات اهلوياتية. إن هاتني و والتدفقات مع عرب الوطنية، 
احلركتني اليت ينظر إليهما كنقيضني مها يف الواقع متكاملتان ومتفاعلتان بشكل اجيا ي. وتفاعلهما يشكل 

( la Glocalisationلدولية يطلق عليها برتران بادي مصطلحا جديدا )ظاهرة جديدة يف العالقات ا
( وهذه الظاهرة تضفي املعىن localisation( واحمللية ) globalisation)تركيب لكلميت: العوملة 

 واالنسجام على خمتلف الديناميات االقتصادية واالجتماعية العاملية.
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من حيث طريقة املفكرين املختلفني يف  عوامل وإطارا مفيدا من ثالثة أجزاء أ 1444يقدم كرانغ و 
 وضع مفاهيم للتفاعل العاملي واحمللي؛ العامل فسيفساء، العامل نظاما، العامل شبكة.

 العالم فسيفساء:  -1

قد  يرى هذا املفهوم العامل على أنه يشبه لغز بانوراما مبواقع خمتلفة متجاورة ولكنها مستقلة.
البلدان املختلفة، مثال. يعزز هذا النوع من املفهوم بالسياحة وطرق أخرى تيسر  ويشري هذا إىل األحياء أ

 1عيش جتارب العامل ومتثيله. هناك ثالثة مالمح:

 تؤكد على احلدود 
 .كل موقع على حدة له " شخصية " فريدة وهوية جغرافية موحدة 
  /التقاليد. وأيعترب االقتحام هتديدا لألصالة و 

إنه  –ميكن القول إن هذا املفهوم مل يعد ذا صلة باملوضوع مبا انه ال توجد أماكن منعزلة متاما 
"حتجري" ومترين مفيد ان حياول املرء ويفكر يف واحد من األماكن. يرى "كرانغ" أن املفهوم يتجه حن

باء. ينبع التمييز العنصري، االختالف، وميكن استعماله جزء من " حملية " دفاعية حتاول إقصاء الغر 
عالوة على ذلك، بتحجري االختالف، ميكن يف الواقع تكوين األماكن يف  مثال، من هذه النظرة للعامل.

الصورة اليت يرغب فيها املشاهدون. يف حالة السياحة غالبا ما يرغب السائحون يف مشاهدة األصالة 
  لب.وهذا مبين بثبات وجممد لتلبية هذا الط ،والتقاليد

 العالم نظاما: -2

نظر عديد من علماء االجتماع إىل تفاعل العاملي واحمللي من خالل منظور النظام العاملي)نظرية 
نظام العامل والتبعية، مثال.( يف هذه احلالة، مثة من يقول إن النتائج احمللية تصنع من خالل موقع املكان 

ة يف الزمن. ويواجه هذا النوع من النقاش التفسريات اخلاص داخل النظام العاملي الواسع عند تلك النقط
اليت تسعى إىل شرح االختالفات احمللية فق  من حيث اخلصائص الداخلية)مثال، روايات التحديث يف 
نظرية التنمية(. يؤدي هذا النوع من احلتمية الثقافية إىل تفسريات أحيانا عنصرية وحتتمل النقاش. مثال، 

فريقيا فقرية؟ ألن هناك شيئا متأصال يف الثقافة األوروبية جيعلها أكثر إنتاجية وفاعلية؟ ملاذا أوروبا غنية وإ
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تاريخ املنطقتني يف سياق النظام العاملي  وم أن ما يفسر التفاوت هايرى التفسري الذي يعتمد النظ
تقرتح مقاربات األنظمة والطريقة اليت حيدد هبا تفاعالهتما، أوروبا مستعِمـرة وإفريقيا مستعَمـرة. ولكن ال 

دائما ان العاملي حيدد احمللي. فالطريقة اليت ينتشر هبا العاملي هي متأثرة بشروط مسبقة. إهنا عملية 
 .1التمايز املتبادل هذه اليت تعمل يف أعلى القياس وأسفله على حد سواء، مما ينتج االختالف والتنوع

 العالم شبكة: -8

وم الشبكات لتفسري الرواب  بني العاملي واحمللي ويف قيامهم بذلك ركز اجلغرافيون أخريا على مفه
فقد انتقدوا طبيعة األول. يركز هذا على العالقات بني أشخاص خمتلفني ومؤسسات خمتلفة تقع يف عقد 

 مثال، -شيء يدعى أحيانا العوملة احمللية –خاصة عرب العامل. هبذا املعىن يصبح احمللي عامليا والعاملي حمليا 
منزهلا بالشارع الرئيسي يف   وعن املعىن العاملي للمكان وهي تعيش جتربة السري حن 1441تتحدث ماسي 

كيلبورن. تؤكد على الرواب  بني ذلك املكان اخلاص وباقي أحناء العامل، اليت مت نقلها من شبكات 
ن بشكل ال ينفصم يف خاصة. واستنتجت أن احمللية تبىن من تفاعلها مع العاملية وأن االثنني مرتابطا

طبيعتهما من خالل هذه الشبكات. على هذا النحو، " احملليات هي دائما مؤقتة، دائما يف عملية 
(. يؤيد هذا النقاش الفكرة اليت تقول أن ما حنيل 24، ص،1441التكوين، دائما متنازع عنها" )ماسي، 

على مسافة واسعة. فكر يف تدفقات عليه يف الواقع عندما نتحدث عن العاملي هي رواب  جعلت حملية 
كل ذلك يٌكًون بالفعل   -املال العاملية، واهلجرة الدولية، وموسيقى العامل، بل وحىت يف الشبكة العنكبوتية

 اإلنساين الذي حيدث يف مواقع خاصة. يلخص كرانغ هذا قائال إنه: 

متعددة، هلا جغرافيات مملكة عاملية تتكون من شبكات ذات اجتاهات وخيوط  وما منلكه إذا ه"
أقاليم مرتبة. لفهما جيب أن تدخل هذه اجلغرافيات داخل  وغري قابلة ألن توضع يف خرائ  أنظمة أ

     2."تلك الشبكات

وهي تتجسد من خالل العالقات اجلدلية بني قوى التكامل؛ أي تلك الرواب  اليت تتجاوز إطار 
الشعوب، وقوى االستبعاد و عية وتعاون اكرب بني الدول اندماجات سياسية، اقتصادية واجتما والدولة حن

اليت متثل تلك الكيانات والوحدات اليت ليس هلا القدرة على االندماج االجيا ي يف الشبكات ما عرب 
دول اجلنوب)تعميق  أي املهمشني على املسرح الدويل، وداخل خمتلف اجملتمعات خصوصا يف ،الوطنية
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ل واجلنوب، سكان الريف واملدن، وعدم التكافؤ يف اخلدمات االجتماعية(، اهلوة االقتصادية بني الشما
 1وهذا ما سيكون مصدرا للتوترات الشديدة وسيؤثر كثريا على السياسة الدولية.

ثقافية للمواطنة العاملية عرب ختطي احلدود الصلبة والتعاطي القاربة امليف  "اقلمة العامل"طرح فكرة ت   
التعاطي معها كحدود شفافة يتم بتوظيف و مع التفاعالت عرب الوطنية من خالل متاهي هذه احلدود 

األدوات عالية التقنية يف رب  التواصل على خمتلف املستويات، خصوص، املستوى االجتماعي والثقايف. 
 وطنية من منطلق مفاضالت ربربة يف حتقيق مثل هذا التداخل املؤسس لوالءات عوقد مت ختطي عتبة معت

 ثقافية واستهالكية يتم ترقيتها إىل والءات سياسية بل ومذاهب أيديولوجية. 

حتيل أقلمة العامل إىل إجنازات متنوعة تلتقي مجيعا للتجاوز خريطة الدول،  ،ويف هذا الصدد
بطرق جزئية إىل  ،بول بتقسيم آخر للمسرح الدويل، آخذة يف احلسبانحبيث تؤدي، يف الواقع، إىل الق

أن هناك صيغا أربع يف هذا اجملال: تكون جمموعات ثقافية  ومعطيات اخلصوصية الثقافية. ويبد ،حد ما
واسعة تتبلور حول تدفقات ثقافية عابرة لألوطان تنقض وحىت حتارب الدول؛ تبلور احتادات تضم دوال 

سعى إىل االندماج وختطي املنطق الدوليت؛ تشكيل أقطاب إقليمية حول دولة قوية متزج تبعا لصيغ ت
بصورة غامضة بني هويتها الدولتية وإرادة تذويب هذه اهلوية يف كيانات أوسع؛ اجلهود الساعية إىل حل 
إىل املشكالت املرتبطة باخلصوصيات املادون الدولتية بتشكيل مناطق متمايزة عن الدولة والسعي 

   2االستقالل.

   يف دراسة بعنوان حكم عاملي ومواطنون عامليون للكاتب "بيبا نوريس"يف السياق ذاته، 
(Pippa Norris) تبحث التوجهات الداعمة لفكرة جتاوز االنتماءات مادون الوطنية، والتأسيس ،

ملواطنة عاملية، من منطلق تآكل اهلويات القومية حلساب تنامي الثقة يف مؤسسات احلكم العاملي. 
ارتباط مبتغري السن؛ حيث أثبتت أن اجتاه له على املتغري الثقايف الدالة خلصت إىل أن أهم املؤشرات 

رأي العام على املدى الطويل ينتقل باجتاه عاملية أ كثر بالنسبة لألجيال ما بعد احلرب العامليتني، إذ أن ال
  3اقل قومية من أمهاهتم وآبائهم. واجليل األصغر الذي عاش ما بعد احلرب ه

                                                           
(، 2331، 1،) بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط مستقبل العالقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السالمحممد سعدي، 1 

 . 243ص، 
 .913، ص، السابق املرجعبرتران بادي، 2 
 .291سابق، ص،  مرجع)حمررين(، وجوزيف ناي، جون دوناهي3 
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حممد العابد اجلابري،  وهذا التوجه يسعى إىل تكريس ثقافة االخرتاق، حبسب تعبري الكاتب
تكريس االستتباع احلضاري من خالل األوهام اخلمسة التالية: وهم الفردية، وهم اخليار  هبدف

الشخصي، وهم احلياد، وهم الطبيعة البشرية اليت ال تتغري، وهم الصراع االجتماعي. هذه األوهام تكرس 
الوطنية القومية، وكل "الفردية املستسلمة". فوهم الفردية؛ إمنا يهدف إىل إلغاء اهلوية اجلمعوية والطبقية و 

يكرس  ووحده املوجود. أما وهم اخليار الشخصي؛ فه وه –العوملي  –إطار آخر، ليبقى اإلطار العاملي 
الوعي  والنزعة األنانية ويعمل على طمس الروح اجلماعية، سواء كانت على صورة الوعي الطبقي أ

ارتباط بأية  وتكريس التحلل من كل التزام أ والشعور اإلنساين. ويأيت "وهم احلياد" ليدفع حن والقومي أ
يسعى إىل صرف النظر  و" االعتقاد يف الطبيعة البشرية اليت ال تتغري"؛ فهوقضية. وأما الوهم الرابع وه

عن رؤية الفوارق بني من هم ضحايا االستغالل وقبوهلا. واعتبارها فوارق طبيعية وبالتايل شل روح 
أيت الوهم اخلامس صرحيا يف منطوقه ومفهومه: إنه االعتقاد "بغياب الصراع املقاومة يف لفرد واجلماعة. وي

 .1االجتماعي" مما يؤسس لالستسالم للجهات املستغلة من شركات ووكاالت وغريها من أدوات العوملة

من الرسالة احلضارية اليت ترافق مسعى عملية التدخل ضهذا االستتباع احلضاري يندرج 
حصون الدول من  ما تبقىالعسكري،كإحدى اذرع القوى املهيمنة، لتحقيق التمدد الغر ي عرب اخرتاق 

 .العاجزة

  

                                                           
 .838، 832. بتصرف، ص، ص، 1443." بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية،العرب والعولمةاملؤلفني، "جمموعة من 1 
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 هندسة التفاعالت الدولية التدخل العسكري بين إصالح االختالالت وإعادةالمبحث الثاني: 

 ،حاليت االستقرار واالختالل. وعادة ما يتم الرتكيز على االستقرار التطور موسوم بالتمييز بني
ذلك أن التوازن املستقر ال يقوم برد الفعل إال على اختالالت. أما كيفية رد الفعل، فتكون إما بإعادة 

االنتقال إىل توازن جديد]..[ ونظرية التوازن، حسب لومان، هي نظرية خاصة للتمييز  والتوازن السابق أ
  1نظرية ملواضيع من نوع معني. وال تشكل نظرية لوضع مرغوب فيه أو 

حركة التدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة متثل إحدى التوجهني؛ استهداف الدولة إن  
العاجزة كوحدة مهتزة أحدثت اختالال يف البنية الواستفالية يقتضي الرتكيز على إصالحها يف إطار 

من قبل املؤسسات الدولية الراعية للمسعى باعتبار ذلك من و توحيد األملانيتني، املرجعية القائمة قبل 
صميم صالحياهتا. أما التوجه الثاين؛ فينطلق من أن عملية التدخل هذه تندرج ضمن مسعى تصميم 

بالتايل ليس بالضرورة التقيد باملرجعيات القائمة لعدم قدرهتا على التكيف مع التحوالت و توازن جديد، 
   لطارئة، وأن آليات عمل املؤسسات الدولية القائمة ال حتقق التوازن املفقود.ا

)نقطة(  املسعى األول ينطلق من الوضع املوروث عن فرتة احلرب الباردة كحالةوال شك أن  
يركز على  واستقرار متعارف حوهلا، ويعتمد البعد القانوين )الصكوك الدولية املعمول هبا(، وبالتايل فه

عية وحياكم حركة التدخل العسكري من خالل تلك املرجعية. يف حني، يبحث التوجه الثاين يف الشر 
مسعى تصميم )إجياد( نقطة توازن جديدة يف ظل التحوالت  تفسري حركية التدخل العسكري يف إطار

توجيه  يف تقييد و القائمة باعتبار أن فرتة احلرب الباردة ما هي سوى فرتة انتقالية وال متثل املرجعية الثابتة
 بذلك يركز على النجاعة والفعالية. ومسار األحداث والقضايا الدولية يف الوقت الراهن. فه

ما هي حدود مسار و فما مدى جناعة التدخل العسكري يف جسر فجوات العجز الدوليت؟ 
   حركة التدخل العسكري اخلارجي يف تصميم توازنات جديدة؟
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 في جسر فجوات العجز الدولتي  التدخل العسكري الخارجيدور المطلب األول: 

إن مسعى جسر فجوات العجز الدوليت، املشار إليها يف الفصل املتعلق باإلطار املفاهيمي 
للدولة العاجزة، ال يبحث يف األسئلة املتعلقة بكيفية نشوء الدولة بعد عجزها؛ وإمنا يتم تركيز االهتمام 

ة الدولة بعد قيامها. مبعىن؛ هل ينبغي فهم قوة الدولة يف ضوء تطور اهلياكل بالدرجة األوىل على مصداقي
يف ضوء القيود اليت رمست على أساس و )الشرطة، اجليش، وغريها( أ املؤسساتية املرتبطة باألجهزة اإللزامية

 القدرات اإللزامية اليت تسمح بوجود حكومة شرعية، حمدودة السلطات، مبنية على االتفاق الشعيب
)املنظمات غري احلكومية واهليئات اجلمعوية( كامن  الصادر عن جمتمع مدين متسم باحلركية واالزدهار

 وراء نطاق السلطة احلكومية؟ 

وبالتايل يتم رسم حدود مسامهة التدخل العسكري اخلارجي، وهنا جيب أن منيز بني األولويات 
ة قوة الدولة من خالل ما أصبح يعرف بعملية يف إطار فكر  ذات الطابع املستعجل واملهام طويلة األجل،

بناء الدولة. وذلك باعتماد بند " مسؤولية إعادة البناء" حسب ما ورد يف وثيقة " مسؤولية احلماية"  
 كمرجعية لتقييم مستوى األداء، واليت حددت االلتزامات ما بعد التدخل.

أوساط جياد مناخات الثقة بني إقدرة األطراف العسكرية اخلارجية يف مما يتطلب حبث حدود 
املؤسسات السياسية اليت تنتجها اجلهات اخلارجية، اليت غالبا ما تواجه كطرف جتاه  األصلينيالسكان 
 و ما هي البدائل املتاحة يف جتاوز معضلة العجز وبناء دولة وظيفية ؟ حمتل،

 بناء الدولة العاجزة إعادةالفرع األول: التدخل العسكري ومهام 

كانت " الدولة الضعيفة" من املفاهيم املفتاحية يف حتديد اجلوانب اليت يتم التعاطي معها يف إذا  
املؤسسي. فتكون اجلهود موجهة لبناء  ومباشرة عملية بناء الدولة، سواء تعلق األمر باجلانب الوظيفي أ

ب الوظيفي للدولة من قدرات الدولة لتكون قادرة على كسب رضا اجملتمع، وبالتايل يتم االهتمام باجلان
مساعدهتا على امتالك  وحيث إطالق مشاريع تنموية تستهدف البنية التحتية وتوفري اخلدمات العامة، أ

وتوظيف األدوات القمعية من أجل السيطرة على اجملتمع وفرض النظام وإرغامه على احلفاظ على مصاحل 
 األمين ضمن أولويات التدخل العسكري اخلارجي.من يعتقد أهنم بناة الدولة ويف هذه احلالة يأيت البعد 

طبعا؛ مثل هذا التحليل يصح من حيث البحث عن الفعالية يف التأسيس للشرعية وتطوير 
األداء املؤسسايت للدولة الضعيفة، لكنه يصطدم بتحديات، نظرية وأخرى إمربيقية، حينما نكون إزاء 
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بشكل ال يسمح  حبكم تعطل الوظائف واملؤسسات البحث يف ترتيب أولويات " بناء الدولة العاجزة"
بإعادة تشغيلها، مما يدفع إىل تبين خيار إحالل مؤسسات فوقية قد تستجيب لطموحات ومصاحل 

 على األقل هكذا يتم التعاطي مع هذا املسعى )الشرعية(حمليا. واملتدخل، أ

ة بناء الدولة كإطار مهم عمليو وتأيت فكرة تطبيق النماذج السياقية لدراسة اإلدارة الدولية 
لتحليل العالقة التفاعلية بني الفواعل املتدخلة والبيئات املستهدفة بالتدخل. ومثل هذا التحليل من شأنه 
أن يضع جمموعة من البيئات اهلامة واملختلفة اليت تواجه السلطات الدولية عندما تكون بصدد تنظيم 

ف يساعد بدوره، على وضع جمموعة من التوقعات بشأن وإعادة بناء جمتمعات ما بعد الصراع. وهذا سو 
االستقرار السياسي يف األراضي اليت ختضع لإلدارة اإلقليمية، فضال عن مصادر إضافية من عدم 

  1االستقرار السياسي خالل التحوالت اليت تقودها اجلهود الدولية.

لدولية باألهداف اليت ترغب يف شأهنا شأن مجيع اهليئات، ترتب  عملية صناعة القرار يف اإلدارة ا
فهي عادة ما تظهر استعداد وقدرات لتحقيق األهداف يف خمتلف البيئات  حتقيقها. يف الوقت نفسه،

اليت مزقتها احلرب. وعادة ما تناط هذه التدخالت مبسؤوليات أوسع وأقوى من مستوى اجلاهزية 
 السياسية لبعثات حفظ السالم التقليدية. 

القطاعات الثالث األساسية املميزة للدول العاجزة، حسب التحليل الوارد  فمن خالل مراجعة
يف الفصل األول، ميكن التأكيد على أولوية البعد األمين وضب  االستقرار عرب ضمان احتكار وسائل 
 اإلكراه؛ وبالتايل االهتمام ببناء املؤسسات اإللزامية )املؤسسات األمنية، مثل اجليش والشرطة وغريها(. 

ولكن هذا التوجه، يطرح تساؤالت حول مدى ضمان عدم التداخل العضوي بني املدين 
والعسكري على مستوى األداء الوظيفي للمؤسسات السياسية للدولة بعد التقدم يف عملية بناء الدولة. 

هذه فإذا كانت السلطة املراد بناؤها هي قوة حتمل الصفة الرمسية، فإن املؤسسات السياسية هي جتليات 
السلطة وجتسيدها املادي؛ وهي جتمد وتتدهور منذ اللحظة اليت تكف فيها سلطة الشعب احليوية عن 

إىل جانب إثارة أولوية األمن الداخلي على األمن اخلارجي؛ مبعىن، أيهما جيب أن يوجه له  2مساندهتا.

                                                           
1 international Governance: the building stable and effective states through  Joseph B. Coelho,

politics of technocratic interventions, Submitted in partial fulfillment of the requirements for the 
degree of Doctor of Philosophy in International Affairs and Public Policy, Northeastern University 

Boston, Massachusetts October, 2008, p, 102 
 .81(، ص، 1442حنة أرند، يف العنف، ترمجة إبراهيم العريس، )بروت: دار الساقي،  2
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اجليش أم  وزة، هل هالدعم واالهتمام على مستوى التأسيس يف إطار مسعى إعادة بناء الدولة العاج
الشرطة، أم األمر يقتضي التعاطي معها وفق مبدأ التوازي والتوازن إنشاء ودعما، باإلضافة إىل طبيعة 
املهام املوكلة هلا من حيث التوفيق بني املتطلبات الوطنية وتلك املتصلة باملصاحل اخلارجية اليت متثلها تلك 

 األطراف املتدخلة عسكريا.

ت وجه جهود بناء ظائف املطلوبة؛ لكي و ظل الفرز بني الوظائف اجلوهرية واليتم ذلك كله يف 
الدولة العاجزة إىل إنشاء بىن ومؤسسات راسخة، تستجيب للعمليات السياسية يف إطار إقرار الوظائف 

يف مسعى تعزيز  اجلوهرية بالتوافق بني األطراف واجملموعات النافذة عرب خمتلف األقاليم أو القطاعات.
التأثر. مما و القطاعات من حيث التأثري  خمتلفلتداخل بني لالشرعية و اإلقرار بأمهية السياسة االحتوائية 

يستدعي الرتكيز على منطقة التقاطع بني هذه القطاعات كأولوية؛ حبيث يتم العمل املتزامن باستهداف 
عرب بناء  ناء مؤسسات سياسية تتمتع بالشرعيةتقوية االستقرار الداخلي عرب حماور األمن والقدرات وب

مقاربة لبناء دولة ( ك15نه الشكل رقم)ي، وهو ما يبالثقة املؤسسة للعالقة الصلبة بني الدولة واجملتمع
 .تجاوب مع التحديات امليدانيةتختضع للمساءلة و 

ثبت وأهنا كانت تاملمارسات الدولية املتفق بشأهنا حول تعزيز الدميقراطية... مل وبالرغم من ان 
أننا ال نعرف كيف نرسي أسس الدميقراطية. وإذا مل تتنامى معرفتنا  "كراسنر"أقر  2338مرضية. ففي 

هبذا اخلصوص بشكل معترب خالل عامني، فإن هذا الكالم ليس مشجعا باملطلق عندما يصدر عن 
وإذا صممنا على تبين إحدى املخططات لبناء  .الرمسيني األمريكيني املكلفني ببناء الدميقراطية واحد من
فإنه علينا حتمل تكاليف القيام هبكذا مهمة على صعيد الوقت واملال بل والتضحية حبياة  األمة-الدولة

جناحا... فق  حيث اجلنود األمريكيني. كما أشار إىل ذلك فوكوياما، عملية بناء األمة كانت أكثر 
القوات األمريكية مكثت ألجيال. لذلك فإنه جيب علينا اإلحجام عن التدخل إذا أدركنا ومنذ البداية 

 .1أننا غري قادرين على دفع مثن باهظ لذلك

 

 

 
                                                           
1 Justin Logan and Christopher Preble, Failed States and Flawed Logic: The Case against a Standing 
Nation-Building Office, CATO Institute, Policy Analysis,N:560,January 11 2006.p,19. 
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 مقاربة لبناء الدولة ختضع للمساءلة والتجاوب مع التحديات امليدانية (: ميثل15الشكل رقم)

 

 

 المصدر:
Department For International Development (DFID),”Building Peaceful States and 

Societies”, UK: Crown copyright, 2010. p, 13. 
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غالبا ما ترتب  مثل هذه املهام باآلجال الطويلة، وهو ما يتجاوز األهداف العسكرية املتوخاة إنه 
التمديد الدوري املستمر للتواجد العسكري للقوات املتدخلة عرب من التدخل، األمر الذي يتطلب 

قرارات جملس األمن، مثل حاليت أفغانستان والصومال، هذا التمديد بقدر ما يؤشر إىل تعطل عملية 
البناء؛ فهو ميثل حجة لعدم أهلية األداة العسكرية يف عملية البناء، واقتصارها على األبعاد األمنية 

 .بالدرجة األوىل

للعجز الدوليت املشار  ويكون مسار عملية إعادة تأهيل الدولة العاجزة وفقا للمسار العكسي
إليه يف املبحث األول من الفصل األول، مهتزا من حيث أهلية األجهزة األمنية واملؤسسات اإللزامية 

اإلداري مزامنة مع لسلطة إنفاذ القانون بوسائل اإلكراه املشروعة، يقتضي التصميم التنظيمي و  الضابطة
تصميم النظام السياسي، بدال من اعتماد التدرج واالنتقال املرحلي من وضعية إىل أخرى، حسب 

 الشكل الوارد يف الفصل األول واملبني ملسار العجز الدوليت.

وهذه اخلطوات حتد من حظوظ جناحها إشكالية القبول احمللي والشرعية الداخلية كوهنا من إنتاج 
ارجي عرب التدخل العسكري؛ أي بوسائل العنف واإلكراه، إىل جانب غياب التجانس الطرف اخل

 وحىت الديين.  االثين االجتماعي يف ظل جمتمعات تتسم بالتعدد والتنوع العرقي و

لوسائل اإلكراه وفق منطق "ماكس فيرب" للسلطة عرب  صحيح أن استعادة الدولة الحتكارها
منحى دراسة  وملباشر لبناء هذه املؤسسات اإللزامية. وهذا التوجه ينحخمتلف أقاليمها يقتضي الدعم ا

 دور العنف يف بناء الدولة.

خالفا للمفكرين الذين يولون أمهية أكرب للدور الذي تلعبه القضايا املعيارية على الصعيدين و 
نية مثل مفهوم السيادة( الدويل )مفاهيم قانو و االستبدادية...(،  واحمللي )األنظمة الدميقراطية، التسلطية أ

من حيث ارتباطها بقضية بناء الدولة. هناك فئة أخرى من الباحثني الذين يركزون اهتمامهم على دور 
 سياسة القوة يف تطوير الدولة. وهذه الفئة األخرية تسري على هنج منظري علم السياسة أمثال هوبز و

التوجه السائد يف أوساط األطراف املتدخلة عسكريا يف الدول العاجزة، على خالف  ووه 1ميكيافيللي.
املعاجلات املنتهجة يف املناطق املتامخة لدول املركز مثل االحتاد األورو ي؛ حيث مت التعاطي مع إعادة 

                                                           

-Building in Iraq : A Paradigm for the Post-Michael Rear, Intervention, Ethnic Conflict and State1

Colonial State, published by Routledge, New York, 2008, p,33. 
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ر بناء قدرات تأهيل دول أوروبا الشرقية عقب تفكك االحتاد السوفييت، باعتماد املقاربة التكاملية يف إطا
املؤسسات السياسية واالقتصادية ودجمها وفق مبدأ التدرج يف منظومة االحتاد األورو ي لتتفاعل مع إيقاع 

 النسق العام لإلحتاد.

يف حني جند أن منطق إعادة تأهيل الدول العاجزة يف املناطق الطرفية، ينطلق من االعتقاد بان 
ا يف عملية بناء الدولة، كما كان األمر يف أوروبا، وبالتايل ال احلروب األهلية ميكن أن تلعب دورا مصريي

تعزيز  ومناص من اللجوء إىل العمل العسكري أثناء التدخل اخلارجي حتت مظلة احلفاظ على السلم أ
العملية السلمية أثناء احلروب األهلية، السمة البارزة يف الدول العاجزة، مع عملية إنشاء دولة قابلة 

فاخللفية التارخيية لتجربة بناء أوروبا املصاحبة لفكرة إعادة بناء الدولة القومية، كمهمة  لالستمرار.
لألطراف الداعمة للتدخل العسكري هبدف تأهيل الدول العاجزة، جيب أن تصاحبها اخللفية التارخيية 

ملرتتبة تارخييا. حيث حلركة التوسع االستعماري التقليدي، لرب  أهداف إعادة بناء الدولة حاليا بالنتائج ا
أن العجز الدوليت يف أغلب الدول املصنفة ضمنه ناتج عن اإلرث االستعماري حسب ما أوردناه يف 

 الفصل األول. 

الرتكيز على املؤسسات الشرعية من قبل األطراف املتدخلة خارجيا، ينبغي أن يبحث إن 
ذج املؤسسية للنظم الغربية مل تكن مفيدة دورها يف إنشاء هذه املؤسسات، ألن النماو املكونات الوطنية 

 للتنمية الوطنية؛ ألهنا تركز على الشكل ال على الوظيفة. 

وحىت وإن مت االلتفات إىل اجلانب الوظيفي، فإن اإلشكال املطروح يتمثل يف "الدولة النموذج" 
وتفعيل املؤسسات  وبذلك يتم اقرتاح الرتكيز على الوظائف اجلوهرية كأولوية ضمن أجندة إعادة ترتيب

الوظائف، مثل احتكار وسائل العنف وتطبيق القانون وإدارة السياسة العامة وتقدمي هذه اليت تناط هبا 
( احملدد للوظائف العشرة األساسية 11، كما هو موضح يف الشكل رقم)اخلدمات األساسية العامة

 اإلطرافأو إعادة تشكيل الدولة حينما يتعلق األمر بتفعيل املخططات االنفصالية ضمن مهام  1للدولة.
   .املستهدفةالدول  املتدخلة عسكريا يف

 

                                                           
 بالعودة إلى:( 66يمكن االطالع على تفاصيل الوظائف العشرة الواردة في الشكل رقم )1 

A. Ghani and C. Lockhart, Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World, Oxford 
University Press. 2008.pp,  621 - 166. 
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 للدولة الوظائف العشرة األساسية (:11الشكل)

 

 

  املصدر:
Matia Vannoni, Failed States and Failed Theories: the (Re)Securization of 
Underdevelopment, 
<www.sisp.it/files/papers/.../matia-vannoni-1064.pdf> 
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 هكذا حتول زداد صعوبةوتإحداث حتول يف املؤسسات،  ه ليس من السهولة مبكانفإن ،وبالتايل
 1يف األوضاع اهلشة ألسباب أمهها:

أواًل، ينبغي لنا أن نالحظ أنه يف البلدان اليت هلا سجل تارخيي من العنف وفقدان الثقة إما أن  
ما جيعل من العمل  وتكون التوقعات أد ى مما ينبغي، حبيث يتعذر تصديق أي وعود حكومية، وه

حبدوث تغري  وإما أن تكون أعلى مما جيب، حبيث تفرز حلظات التحول توقعات التعاوين أمرًا مستحياًل،
 سريع ال ميكن للمؤسسات القائمة حتقيقه. 

وثانياً، فإن الكثري من التغريات املؤسسية اليت ميكنها إجياد مرونة أكرب يف األمد الطويل يف 
مثل إجراء انتخابات، تفكيك  ،مواجهة العنف غالباً ما تنطوي على خماطر قصرية األمد. وأي حتول مهم

متكني  وألجهزة األمنية أدوارًا جديدة، تبين الالمركزية يف اختاذ القرارات، أشبكات احملسوبية، إعطاء ا
اجلماعات احملرومة واملستضعفة، يفرز راحبني وخاسرين. وغالبًا ما يكون اخلاسرون أفضل تنظيماً 

 ويقاومون التغيري.

ة التقدم وثالثاً، فإن الضغوط اخلارجية)التدخالت اخلارجية( ميكن أن تؤدي إىل إخراج مسري  
 عن مسارها.

األطراف املتصدرة عملية بناء الدولة املعاصرة يف  قبلويف حماولة لتوظيف التجارب األوىل من 
الدول الفاشلة، وعلى غرار "بوزان" اعترب "حممد أيوب" أن املسالة اجلوهرية بالنسبة هلذه الدول هي 

دة صياغة مفهوم األمن القائم على يرى، احلاجة إىل إعا والسعي وراء حتقيق األمن. ومع ذلك فه
االنشغال التقليدي للدول الغربية باألمن إزاء التهديدات اخلارجية. استنادا إىل منظور أيوب، متثل املقاربة 
الغربية وصفا غري سديد للتحديات األمنية اليت تواجه الدول احلديثة، لذلك جيب توسيعها لتشمل 

ية، اليت تتضمن احلاجة إىل ضمان األمن إزاء التهديدات الداخلية. االهتمامات اخلاصة هبذه الدول النام
 2وتعترب قضية األمن الداخلي متأصلة يف مسألة بناء دولة مستقرة.

 ؛ أوال،يجتاوز املعضلة األمنية الداخلية واالنتقال إىل بناء املؤسسات الشرعية، يقتضولعل 
 وثانيا .أوسع نطاقاً  مؤسسي حتول إحداث يف اخلوض التعاوين قبل العمل يف الثقة استعادة ضرورة
 أمال. العم وفرص األمن والعدالة للمواطن توفر اليت املؤسسات حتويل حيظى هبا أن ينبغي اليت األولوية

                                                           
 .3. ص، 2311الصراع واألمن والتنمية، البنك الدويل، تقرير عن التنمية يف العامل،  ،ــــ ،ــــ 1
2 Rear, op. cit, p, 41.Michael  
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الطبيعة  اخلارجية، وأخريا احتواء الضغوط أجل من والدويل اإلقليمي العمل دور فيتمثل يف ثالثا
 .الالزمة اخلارجية للمساندة التخصصية

 ولتيدالفرع الثاني: حدود مساهمة التدخل العسكري في جسر فجوات العجز ال

إن مسعى جسر فجوات العجز الدوليت، ال شك سيؤدي إىل ترتيب مؤسسايت جديد. وهذا 
سوف يرتك راحبني وخاسرين، واخلاسرون  (Francis Fukuyama)الرتتيب حسب "فرانسيس فوكوياما"

املشكلة حسبه مرتبطة مبسألة  بطبيعة احلال سوف يعمدون إىل محاية مواقعهم والدفاع عن مصاحلهم. و
 1عدم الكفاءة النسبية للمؤسسات البديلة. ووعي وإدراك، إذ كثريا ما ال يتفهم اجملتمع قضية الكفاءة أ

لتأهيل املتبناة من قبل األطراف املتدخلة، وإمنا يتجاوزه إىل وال يقتصر األمر على مقاومة مهام ا
بقوله أيضا: إن اجملتمع الدويل ليس ببساطة حمدودا يف كم  " فوكوياما"مشكلة أسوأ من ذلك حسب 

القدرة اليت يستطيع بناءها، بل متواطئا عمليا على تدمري القدرة املؤسساتية يف العديد من الدول 
 2النامية.

وظائفها املراد تثبيتها يف الدول و باإلضافة إىل إشكالية النموذج املوحد لشكل املؤسسات 
املستهدفة بالتدخل اخلارجي، بصفتها النموذج املثايل املسوق من قبل األطراف املتدخلة، يف إطار تلك 

رغم من أن الوصفات اجلاهزة واملصممة يف خمابر مؤسسات كصندوق النقد الدويل والبنك الدويل. بال
اللجوء للعمل العسكري يدلل على فشل الربامج التنموية اليت ترعاها تلك املؤسسات والدول املتحكمة 
من خالهلا يف تلك الربامج. كما أن آجال حتقيق أهداف ترقية وتأهيل دوال عاجزة غالبا ما تكون 

   الغالب. طويلة؛ وهذا يتناىف وطبيعة العمل العسكري املقرون باآلجال القصرية يف

يف دراسة حلدود إمكانات التدخل العسكري يف معاجلة العجز الدوليت، نشرهتا املدرسة الكندية و 
 وللدفاع، بينت مدى حمدودية التدخل العسكري يف جتاوز املعضالت اليت تعانيها الدول العاجزة، كما ه

  ( أدناه.11وارد يف اجلدول رقم)

 

 

                                                           
 .39ص،  مرجع سابق،فرانسيس فوكوياما.  1
 .48. ص، املرجع نفسه2
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(:إمكانات مسامهة التدخل العسكري يف معاجلة الدول العاجزة 11اجلدول رقم )  

املهام العسكرية احملتملة  املؤشر
 )إن وجدت(

 مالحظات تأثري االسرتاتيجية واملدة التأثري العسكري

الضغوط 
 الدميوغرافية
 

املساعدة اإلنسانية  -
)الغذاء واملساعدات 

 الطبية(
تأمني املنظمات  -

 االغاثية.

من املعاناة ختفيف عبء 
النامجة عن الكوارث 
الطبيعية ونقص املواد 
 الغذائية واألمراض

تأثري إجيا ي على املدى  -
 القصري

 تأثري دائم قليل -
له تأثري قليل على األسباب  -

 الكامنة

يقتصر العمل العسكري 
على ختفيف املعاناة طوال 

 فرتة االنتشار.

الالجئني 
 واملشردين داخليا

 األمن -
اعدات اإلنسانية املس -

)الغذاء واملساعدات 
 الطبية(

القضاء على  واحلد أ -
العنف ضد وبني 

الالجئني / النازحني 
 داخليا
االغاثة من املعاناة  -

بسبب نقص الغذاء 
 واألمراض

قد تسمح بعودة  -
النازحني والالجئني إىل 

 ديارهم

 تأثري إجيا ي على املدى القصري
مل لكنه قليل إذا  تأثري دائم -

تعاجل القضايا األساسية 
 دبلوماسيا

له تأثري قليل على األسباب  -
 الكامنة

 والتدخل العسكري ه
إجيا ي ولكن جيب أن 

تكون اجلهود الدبلوماسية 
الناجحة للتأثري الطويل 

 األمد

 املظامل اجلماعية
العمليات األمنية )صنع 
 السالم / حفظ السالم(

الفصل بني اجملموعات -
 لتجنب الصراع

اإلشراف على التسوية -
 التفاوضية

تأثري على املدى الطويل إذا كان 
مصحوبا العوامل املساعدة مثل 

 الدبلوماسية
واملصاحلة، قابل  واملكاشفة

للتفاوض تسوية مقبولة جلميع 
 األطراف

 والتدخل العسكري ه
إجيا ي ولكن جيب أن 

تكون اجلهود الدبلوماسية 
الناجحة للتأثري الطويل 

 األمد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد هجرة األدمغة
من  العائد العسكري قليل

الناحية العملية يف معاجلة 
 القضايا املرتبطة هبذا املؤشر

التنمية 
االقتصادية 
 متفاوتة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد
من  العائد العسكري قليل

الناحية العملية يف معاجلة 
 القضايا املرتبطة هبذا املؤشر

والتدهور الفقر 
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد االقتصادي

من  العائد العسكري قليل
الناحية العملية يف معاجلة 
 القضايا املرتبطة هبذا املؤشر

 العمليات األمنية شرعية الدولة

إبطال مفعول التمرد  -
 املسلح

تدريب اجليش  -
 والشرطة

األجل القصري من تلقاء -
 نفسها
أمد طويل عندما يرافقه  -

حلول دبلوماسية بالفساد 
 والنزاعات وعدم شرعية الدولة

العمل العسكري ميكن أن 
يعاجل األعراض ولكن 

ليست سوى جزء من احلل 
لتحقيق االستقرار على 

 املدى الطويل
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 اخلدمات العامة
 املعونة الطبية-
مشاريع التنمية )صغرية  -

 احلجم(

عدم كفاية توفري -
 اخلدمات

ة أعمال البنية التحتي -
من شأهنا أن تساعد يف 
توفري اخلدمات )اآلبار، 

 والطرق، اخل.(

مشاريع البنية التحتية قد يكون 
هلا تأثري دائم ولكن سوف 
تكون متناسبة يف حجم 
 املشاريع نفسها اليت تنفذها

 واسطة/ وكيل

حقوق اإلنسان 
 وسيادة القانون

 

عمليات األمن )حفظ  -
 السالم / صنع السالم(

ضد وقف العنف -
 السكان املدنيني

ليس له تأثري دائم من دون 
تغيري يف احلكومة الدولة 

 املستهدفة

ميكن توجيه العمل العمل 
 العسكري فق  لتجاهل
آثار حقوق اإلنسان 

 وسيادة القانون.

 األجهزة األمنية
العمليات األمنية )حفظ 
 السالم / صنع السالم(

تفكيك "امليليشيات -
 اخلاصة"

 إنفاذ السالم-
خرباء التدريب  -

العسكري للقوات 
 العسكرية والشرطة احمللية

ليس له تأثري دائم من دون 
تغيري يف احلكومة الدولة 

 املستهدفة

تأثري األعمال العسكرية ال 
تستمر إذا مل تتحقق 
 تغيريات يف احلكومة

عمليات األمن )حفظ  إنقسام النخبة
 السالم(

احلفاظ على بيئة -
مستقرة بني الفصائل 
حىت جتد اجلهود 
 الدبلوماسية مكاهنا

اجلهود العسكرية فق  تسعى 
اجلهود  ألن توفر شروطا لتحقيق
 االسرتاتيجية النجاح

الفائدة العملية من العمل 
العسكري من صغرية 

خبصوص التصدي للقضايا 
 املرتبطة هبذا املؤشر

 التدخل اخلارجي

 العسكرياملساعدة  -
 التدريب العسكري -
 عمليات مكافحة التمرد -
 عمليات األمن -

زيادة قدرة األمة  -
املضيفة يف الدفاع عن 
نفسها ضد القوات 
 التقليدية واملتمردة

حتييد القوات الغازية  -
العسكرية السرية / 

 العلنية

املساعدة العسكرية اليت ميكن 
أن يكون هلا آثار إجيابية دائمة 

 رافقتها جناحا دبلوماسياإذا 

التدخل العسكري ميكن 
اللجوء اليه، ولكن ميكن 
أن يسبب عدم التوازن 
 HNواالعتماد من قبل 
 على الدعم اخلارجي

 Commander R.B. Creighton, Limitations Of Military Intervention In Failed :املصدر
States, CANADIAN FORCES COLLEGE, 2012, p,p, 57, 58, 59. 

أن القوات العسكرية ال ميكن  و( ه11أحد االستنتاجات اليت ميكن استخالصها من اجلدول )
دولة عاجزة، وبالتايل جيب أن تكون جزءا من جهد أكرب  إجناحأن تكون املساهم األساسي يف إعادة 

ولكن ال ميكن أن  حمفز، مبثابة واجلهود الدبلوماسية. فالتدخل العسكري هو واليت تشمل كال من التنمية 
يكون اجلهد األساسي إذا أريد أن يكون هناك تأثري دائم داخل دولة فشلت يف حتسني أدائها. ميكن 
للجهد العسكري فق  توفري السالمة واألمن ألنشطة أخرى حتدث واليت ميكن أن يكون هلا تأثري طويل 

ليست  ،أوال وقبل كل شيء ،يوش هيمعقوال بالنظر إىل أن اجل واألمد على دولة عاجزة. هذا األمر يبد
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ال و  ،العنف ميكن أن يدمر فق  شيء مافأداة مثلى باعتمادها العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية. 
 ميكن أن نبين به مؤسسات.

يف الوقت الذي ميكن أن تساهم القوات العسكرية يف تأمني وصول املساعدات اإلنسانية و 
ال يكون هلا األثر الدائم يف من حيث التأثري  حمدود من الناحية الزمنية، إذملستحقيها، إال أن هذا األثر 

يف حتسني وضع الدولة العاجزة. وإن كان ال ينبغي أن ينظر إىل تأمني وصول املساعدات اإلنسانية إىل 
من السكان املنكوبني كما وانه عمل ال معىن هلا، وإمنا ينبغي تقييم األداء بناء على اهلدف النهائي 

التدخل الدويل يف الدولة؛ إذ ينبغي أن يسعى لتهيئة الظروف لنجاح الدولة يف حد ذاهتا، مع عدم جتاهل 
 معاناة الفرد من منظور إنساين.

ل ج  فأهم نتيجة ميكن الوصول إليها من خالل اجلدول السابق، هي أن التدخل العسكري، و 
الب عن حتقيق أثر طويل املدى فيما يتعلق بتحسني املهام اليت تضطلع هبا القوى العسكرية، تعجز يف الغ

قد يتساءل البعض عن السبب الذي مما  ،وضع الدولة املستهدفة على صعيد مؤشرات العجز الدوليت
السبب يكمن يف أنه مصمم ولعل جيعل التدخل العسكري غري قادر على إحداث تغيريات عميقة. 

تدخالت هتدف إىل منع ارتكاب األفراد واجملموعات أعمال أن هكذا  وأساسا لتحقيق أمرين: أوهلما؛ ه
 ؛مبهامه هذه الثاين يتعلق أفعاهلا اإلجرامية واألمر وسلبية ضد بعضهم العض، سواء كانت أعمال عنف أ

األفراد ضمن دولة  القوى املسلحة بينما تستطيع فرض احرتم القواعد والضواب  إال أهنا عاجزة عن جعلف
 ك من تلقاء أنفسهم.معينة يقومون بذل

لذلك، فإن إهناء التدخل العسكري اخلارجي من دولة عاجزة يعين ببساطة إزالة جسم خارجي  
نت عليه من اعن نظام طبيعي. وبذلك تعود الوضعية داخل الدولة املعنية عقب انتهاء التدخل إىل ما ك

رحلة سبات وتستجمع قواها رمبا أسوأ. حبيث أن العصب املتناحرة تقتصد مواردها وتدخل م وقبل أ
الستغالل فرتة ما بعد االنسحاب احملتمل للطرف اخلارجي، وهذا ما يفسر السبب الذي جيعل من 

  1التدخالت العسكرية يف الدول العاجزة حمدودة األثر.

عندما تقوم بتدريب القوى األمنية احمللية مبا يتيح الحقا  ومع استثناء واحد فق ، وه
بدور محاية الدولة من االخرتاقات اخلارجية وخلق مناخ مساعد على جتسيدهم االضطالع بنفسها 

                                                           
1 canadian forces Limitations Of Military Intervention In Failed States, Commander R.B. Creighton, 

college, 2012, p, 64. 
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مبا يعطي جناح الدولة معىن  ،القانون وضمان أن تقدم املؤسسات األخرى احلد األد ى من اخلدمة
ضمان أن تكون  وحقيقيا، إن هناك عوائق جلية حتول دون حتقيق هذا التوازن. أول عائق جيب تذليله ه

احمللية غري مسيسة حىت ال تنزلق إىل توظيف العصب املتناحرة لالنقسامات القائمة من أجل  قوى األمن
الوصول إىل السلطة واالنقالب عليها. أما العائق الثاين فيتمثل يف؛ كون الدول العاجزة حباجة إىل هيكلة 

إىل توفري موارد مالية  واسعة على كامل أقاليم الدولة لضمان األمن وباملقابل يصطدم هذا اهلدف باحلاجة
ما تعزوه الدول العاجزة. واملشكلة أن كلتا العقبتني صعب تذليلهما يف ظل  وومادية ضخمة لتجسيده وه

دولة تشهد صراعا مزمنا بني عصب ال تثق ببعضها البعض وال متتلك تقاليد احلياد، وحيث الوالء للدولة 
املعروفة بوالءاهتا القبلية الراسخة. وتلك العوامل جتعل يعترب مفهوما غربيا وأجنبيا ال سيما يف األوساط 

 1من مأسسة الوالء للحكومة القائمة وليس للقبيلة والتزام احلياد أهداف يصعب حتقيقها.

 العودة إلى المستقبل وإعادة هندسة التفاعالت العالمية ومن االنتقالية نحالمطلب الثاني: 

"برتران بادي" يندرج ضمن مسعى هندسة عامل جديد،  إن اخرتاع احلاضرة الكونية حبسب تعبري
يبحث عن توازنات تضمن اتساق خمرجات التفاعالت اجلزئية يف إطار نسق البنية الكلية؛ وذلك يف 

 الكونية. وإطار تثبيت صحة تطور مناذج احلكم الغر ي حن

جاوز الثقافات ويف هذا اإلطار يقرتح التقليد القائم على السستمة، حسب برتران، تصورا يت 
فيما يتعلق بالعالقات السياسية، وال خيلي املكان للبناء التصنيفي إال فيما يتعلق بتصنيف أمناط األنظمة 
تبعا لدرجة قدرهتا السياسية. فاللعبة السياسية احلديثة بتحوهلا إىل تقنية هي أكثر فعالية طاملا تبقى 

أليديولوجية، يف حني أن الثقافة يف مثل هذا البناء حيادية، وطاملا تعرف كيف تغض النظر عن املراجع ا
  2ليست وظيفية إال عندما توًطد قدرات النظام.

ال ميكن هلذا التصور أن جيد له أرضية نظرية صلبة تعضد قدرته التفسريية إال يف ظل رسم و 
لفرتة احلرب ملمح واقعي للسياق الزمين الذي تتم عربه التفاعالت الدولية. مما يقتضي قراءة جديدة 

الباردة كفرتة انتقالية، خالفا لكثري من األدبيات اليت تنطلق منها كمرحلة أساسية يف تاريخ العالقات 
 الدولية.

                                                           
1 Commander R.B. Creighton, Op. Cit, p, 65. 
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وبالتايل، ننظر يف مسعى هندسة التفاعالت الدولية بإعتماد توصيف الدولة العاجزة لتربير أداة 
الكثري من التقاطعات مع تفاعالت تارخيية التدخل العسكري اخلارجي. يف إطار سياق مستقبلي حيمل 

يف العالقات الدولية. لذا كان توصيف السياق "بالعودة إىل املستقبل" مستعريا عبارة كريس براون من  
   "فهم العالقات الدولية". كتابه

 

 الفرع األول: السياق االنتقالي لمرحلة الحرب الباردة 

هيكل النظام الدويل، فيمكننا احلصول على فكرة إذا أردنا أن نفهم ما سيكون عليه مستقبل 
"الغرب"، وعامة بالنظر إىل كيفية عمل النظام يف املاضي، قبل انبثاق الصراع األيديولوجي بني "الشرق" 

احلرب وقبل ظهور البنية ثنائية األقطاب اليت كانت القوتان األعظم تسيطر عليها، وهي مسة فرتة ما بعد 
 1ملستقبل سيكون مشاهبا جدا للماضي القريب، بل ما مضى البارحة.. فاالعاملية الثانية

الوضع الراهن حيمل مالمح عودة جديدة ملرحلة ما قبل احلرب العاملية اآلوىل، وخباصة فرتة ما إن 
وذلك لعودة الصراعات اإلثنية والقومية حبدة إىل الساحة الدولية. وهذا  ،1419 -1393بني عامي 

التحليل يقوم على فرضية "الثالجة املغلقة" فبعد عقود من الصراع املركزي بني القطبني الشيوعي 
والرأمسايل، انفتحت الثالجة على كل ما مت جتميده وكبته لعقود طويلة حتت غطاء الصراعات 

هلذا تعود النزاعات القومية واألصوليات و . 2نزاعات التسلطية والرتتيبات اجليوسرتاتيجيةاإليديولوجية وال
 الدينية واحلروب والتعصب بقوة ورمبا بشكل أكرب حدة مما كانت عليه سابقا.

هذه النظرة حتيلنا إىل اعتبار أن فرتة احلرب الباردة اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية هي مرحلة 
يتم التعاطي معها كمرحلة استثنائية، مت فيها جتميد الكثري من القضايا األساسية املتصلة  انتقالية؛

باألحداث والعالقات الدولية. وأهنا ليست مرحلة أساسية "مرجعية" يف معاجلة القضايا الراهنة بالقواعد 
 الناظمة هلا يف تلك املرحلة. 

أكثر  والفرتة الزمنية، عمر جيل لإلنسان أ املرحلة انتقالية ال غري؛ وذلك بالنظر إىلومتثل 
وال مقايسة بني عمر اإلنسان والدول ناهيك بالنظام الدويل. باإلضافة إىل  .سنة فق ( 93بقليل)حوايل 

                                                           
 .291. ص، 2339حباث، كريس براون، فهم العالقات الدولية. ترمجة: مركز اخلليج لألحباث، "فهم العالقات الدولية"، االمارات العربية املتحدة:مركز اخلليج لأل  1
 .14(، ص،2331، 1م )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية،طسعدي، حممد، مستقبل العالقات الدولية من صراع احلضارات اىل أنسنة احلضارة وثقافة السال2 
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تأجيل البت فيها ومل يتم  ووبالتايل جتميد قضايا دولية ذات أمهية أ ؛اتسام الفرتة بإشاعة هاجس األمن
ة باالنتقالية. إىل جانب البعد االبستمولوجي املميز للمرحلة من حيث والتأجيل مسة مقرون ،حسمها
الوضعية على املنطلقات املعرفية لكل االجتاهات الفكرية املنضوية حتت القطبني األمريكي  هيمنة

 والسوفييت.

يدرجها "تشومسكي" كمرحلة ثانية من مرحلة احلرب الباردة اليت بدأت حسبه خبدعة و بل، 
للدستور؛ أي أن احلرب الباردة بالنسبة إليه متتد عرب مرحلتني: اآلوىل متتد من الثورة إبطال الروس 

البلشفية إىل احلرب العاملية الثانية، واملرحلة الثانية هي فرتة جتديد الصراع ومتتد من هناية احلرب العاملية 
    1وحىت اهنيار االحتاد السوفيايت. الثانية

وصفه ملرحلة احلرب الباردة بقوله "إن مراجعة وقائع احلرب الباردة ويؤكد تشومسكي، يف معرض 
توصلنا إىل نتيجة مبدئية مفادها انه يف البداية كان البالشفة يقيمون يف وطنهم نظاما عسكريا مشوليا 
دكتاتوريا بلغ ذروة أعماله اإلجرامية يف ثالثينيات القرن العشرين. أما يف اخلارج فقد ساعدوا يف نشر 

شيوعية واحلرية يف املرحلة اآلوىل من احلرب الباردة، بينما قاموا، بشكل وحشي يف أغلب األحوال، ال
أفغانستان، وممارسة دور  وبقمع الشعوب اليت كانت تابعة هلا يف املرحلة الثانية من هذه احلرب، مع غز 

دة فإنه يف املرحلة اآلوىل من احلرب القوة الدولية الكربى يف بقية أحناء العامل، وأما بالنسبة للواليات املتح
الباردة وظفت واشنطن " التهديد البلشفي" للتحكم يف النشاط االقتصادي على املستويني الداخلي 
واخلارجي. ويف املرحلة الثانية أقامت نظاما اقتصاديا ذا مرجعية عسكرية يف الداخل، مث عمقت من 

ال وغريها من العناصر الشعبية، وخارجيا قامت سلطة الشركات الكربى بينما أضعفت من قوة العم
واشنطن بعمليات هيمنة واسعة النطاق مستخدمة اإلرهاب والعدوان على العامل الثالث بينما ساعدت 
على تشكيل اجملتمعات الصناعية لتحقيق مصاحلها واضعة األساس لنظام عاملي تسوده الشركات العابرة 

 2للقارات. للقوميات واحلركات املالية العابرة

ومن هذا املنطلق، ميكن النظر إىل حدث سقوط حائ  برلني وتوحيد األملانيتني كأبرز حدث 
احلدث البارز يف  وتارخيي يؤسس ملرحلة جديدة، خالفا للنظرة السائدة، بأن تفكك االحتاد السوفييت ه
األد ى حبيث ال  ذلك. فتفكك االحتاد السوفييت يعين انكماش نفوذ نطاق قطب سياسي إىل املستوى

                                                           
 . 55.ص، 2331..اجلديد والقدمي"، مصر: شركة هنضة مصر للطباعة الونشر والتوزيع، ،ناعوم تشومسكي، ترمجة: عاطف معتمد عبد احلميد. "النظام العاملي 1
 .18، ص، املرجع نفسه 2
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ميثل هتديد لبنية النظام الواستفايل، بينما ميثل توحيد األملانيتني إعادة إنتاج بنية هلا خلفية تارخيية سعت 
)أوروبا يف عهد  من منطلق عرقي أدت إىل هز أركان مركز البنية إىل إعادة تشكيل البنية الواستفالية

لوجي أهم حمور يتم من خالله هز أركان البنية املعرفية احلربني العامليتني(. كما ميثل البعد االبستمو 
للوضعية اليت كانت سائدة عرب مدرسة فرانكفورت واليت عرفت بنزعتها ما بعد الوضعية. ونقض األسس 
االبستمولوجية للوضعية بإدخال العناصر املعيارية والثقافية إىل جانب العوامل املادية يف إنتاج املعرفة 

  ما بعد عامل احلرب الباردة.والنظرة إىل عامل

وبالتايل، ميكن إيعاز االختالف القائم بني التوجهات الداعية إىل االلتزام بقواعد القانون الدويل 
واالتفاقات املنظمة للعالقات الدولية وتلك الداعمة لعملية التدخل العسكري. فاالوىل؛ تنطلق من مبدأ 

كـ"استثناء" يف إطار التقيد مببدئي السيادة وعدم التدخل   التدخلعدم التدخل كـ"قاعدة"، بينما يأيت 
اخلارجي إال يف األطر املتعارف عليها ضمن نطاق املنظمات واهليئات الدولية. مركزة على توجيه أهداف 

ما يدعم  والتدخل مبا خيدم فكرة إصالح االختالالت الطارئة ضمن الوحدات الرئيسة للنظام الدويل. وه
أمهية التدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة لتجاوز معضلة العجز بصفته حالة الرأي القائل ب

مرضية هتدد كيان النظام الواستفايل، وذلك بعد استنفاذ كل الوسائل األخرى السلمية. مع إطالق 
يل اإلمكانات املتاحة يف اجتاه التعايف ذاتيا واكتساب القدرات املؤهلة للتكيف مع سريورة النسق الدو 

ضمن الرؤية العامة لشكل النظام يف هيئته التقليدية، أشبة ما يكون بنظام النوادي. هذا التوجه يعضده 
 أمران أساسيان:

النتائج اهلزيلة للتدخالت اخلارجية من حيث األداء والنتائج يف جتاوز معضلة العجز الدوليت  .1
 العمليات.قياسا باملدى الزمين والتكلفة اإلنسانية واملادية ملثل هذه 

تنامي املقاومة الرافضة هلذا الشكل من التعاطي مع معضلة العجز باعتبارها شكال من  .2
 أشكال االمربيالية واالحتالل؛ أي إعادة بعث مشروع االستعمار التقليدي.

يف حني؛ ينطلق التوجه القائم على فرضية "انتقالية مرحلة احلرب الباردة" من إمكانية جتاوز 
. وبالتايل، ال تصبح قواعد ميثاق األمم اليت أفرزهتا هذه املرحلة، باعتبارها "استثنائية" العمل بالقواعد

يف ظل  املتحدة الناظمة للعالقات الدولية قواعد ملزمة، بل يتم التعاطي معها على سبيل االستئناس،
توزيع ية وفق ما تتطلبه مرحلة ت رًسم من خالهلا قواعد عرفية متهد لتعديل صياغة املنظومة القانونية العامل
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إعادة  إىل. وهو التوجه الذي متثله األصوات الداعية اخلارطة اجلديدة للتفاعالت الدولية إطارالقدرات يف 
  .النظر يف آليات عمل جملس األمن الدويل وهيئة األمم املتحدة

يا الراهنة تقتضي التعاطي مع القضااليت  دود املسؤولية الدوليةحل هذا التوجه هو الذي يؤسس
اإلطار الذي يسند عملية التدخل  وبقواعد مرنة وفق ما تساهم يف التصدي للتحديات العاملية. وه

   العسكري يف الدول العاجزة، وإن مل جيد له سندا قانونيا يف الصكوك الدولية التقليدية.

 

 الفرع الثاني: التدخل العسكري الخارجي وإعادة هندسة التفاعالت العالمية

تراتبا يف الوقت نفسه، صرحا مركزيا ممركزا مبجموعة من املعايري، ليس النموذج اجلديد إال نظاما و 
وإنتاجا بعيد املدى، وطويل الباع للمشروعية، باسطا أجنحته على الفضاء العاملي كله. يتشكل من 

. وحنن نتصور البنيان، كنوع أفقيابوصفه بنيانا منهجيا ديناميكيا ومرنا متصال ومرتابطا  األوىلالبدايات 
من جهة، ونظرية العدالة عند  "نيكالس لومان"من االختزال الفكري، هجينا جيمع بني نظرية النظم عند 

من اجلهة املقابلة. بعضهم يطلق على مثل هذا الوضع اسم " احلكم دون حكومة" تلميحا  "جون راولز"
عال دائما وبصورة متزايدة، الذي يلف مجيع العناصر إىل املنطق اهليكلي، غري املدرك أحيانا، ولكنه ف

  1النظام العائد للكل. إطارالفاعلة يف 

بالنظر إىل االنتظامات اجلديدة اليت تؤسس للنظام الدويل أنطلوجيا من حيث خصائص و 
نظام  البىن املمثلة للوحدات الرئيسة والفرعية منه، املتسمة بالفوضى؛ وال يقصد بالفوضى، الالاألشكال و 

املتعارف عليه، وإمنا غياب الرتاتبية التقليدية احملددة للمسؤولية اجلزائية واإلجرائية، إىل جانب التعقيد 
والتشابك يف االنتظام بني تلك الوحدات حبيث تتماها احلدود فلم يعد مثة التمييز بني الداخل واخلارج 

االجتاه الواقعي وال حىت متماثلة وظيفيا وإن   الرئيسي والفرعي. فالدول مل تعد الفواعل الرئيسة حسب وأ
كان ملتغري القدرات املادية لديها تأثري من حيث مكانتها ضمن املنظومة الكلية. وال الفواعل غري 
الدوالتية، عرب الوطنية وما دون الدولة، قد استقر أثرها ضمن النسق الدويل بالشكل الذي يسمح 

 بتحديد حجم وإطار مسؤولياهتا.

                                                           
 .83. ص، 2332جتكر. "االمربطورية". اململكة العربية السعودية: مكتبة العبيكان نيغري. ترمجة: فاضلو مايكل هاردت، انطوني 1
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غياب الرتاتبية هذه، تعزز من وجودها طبيعة التفاعالت بني هذه الوحدات. فإذا  شك ان وال 
كان االنتظام املتعارف عليه يف شكل النظام الدويل من املنظور التقليدي يسمح بتحديد املخرجات من 

 تبحث يف صيغة 1منطلق دراسة املدخالت وشكل انتظام تفاعلها وفق مسار خطي، فإن نظرية الفوضى
ما يثري جدال واسعا حول طبيعة ومآالت نتائج األحداث  واملخرجات وفق مسار ال خطي. وه

 والتفاعالت بني تلك الوحدات؛ حبيث يتم تعضيد التحليل باستدعاء مناهج عرب ختصيصة.

املدخل املعتمد لدى دعاة إعادة تشكيل بنيات النظام العاملي وفق منظور شبكي متداخل  ووه
ومعقد تفاعليا، الذي يدعم فكرة التدخل قصد إعادة التموقع والنفاذ إىل مناطق شاغرة انطولوجيا 

باعتماد أدوات غري تقليدية)تقنيات االتصال، املؤسسات املالية، شركات املتعددة اجلنسيات،...(، 
موقع، األمر واللجوء إىل األدوات التقليدية)العسكرية( إلزالة العوائق واملوانع اليت حتول دون حتقيق الت

وإعادة ترتيب بنيات النظام  الذي يؤكد املسعى اجليوسرتاتيجي للتدخل العسكري يف الدول العاجزة
 اجلديد.

اهلوبزية  ىهذا الرتتيب اجلديد ال حيمل تغيريا جذريا بقدر ما يفتح اجملال إىل االنتقال من الفوض
عدو/ الصديق" على غرار التصنيف الذي ، وضب  العالقات من منطلق "الاملبنية على اهلواجس األمنية

اللوكية ى إىل الفوض يعتمد " الدول املارقة" كدول مهددة لألمن والسلم الدوليني، مثل؛ كوريا الشمالية.
يف إطار تداخل املصاحل واملعامالت االقتصادية على  على املستوى العاملي املبنية على النزعة التنافسية،

تعزيز وكذلك  مثال. G20و  G8 إطارلعالقات بني الدول الكربى، يف على غرار ا املستوى الدويل،
، كما هو الشأن بالنسبة الكانتية بني املكونات اإلقليمية يف إطار االعتماد املتبادل والتكامل ىالفوض

 .لالحتادات اإلقليمية مثل االحتاد األورو ي

أال تتوقع الواليات  وه تعلمه،الدرس الذي جيدر بنا " ما أشار إليه كيسينجر بقوله؛ ووه
يعتقد بنشوء عامل متعدد القطبية مع  واملتحدة أن تأيت هناية احلرب الباردة بنظام جديد جذريا. فه

                                                           
. والذي راج أوال 1411( لـ "إدوارد لورنز" باسم " أثر جناح الفراشة" من خالل حبثه يف كيفية اختالف منطني من الطقس عام Chaosاشتهرت نظرية الفوضى) 1

تستطيع أت تغري نظام العواصف فوق نيويورك ". لذا فكر لورنز يف إمكان صوغ )حلقة ما  وإن رفة جناح فراشة فوق طوكييف أواس  خرباء الطقس عرب مجلة مفادها " 
سد بذلك علما من (بني ميل الطقس لعدم تكرار نفسه وبني عدم قدرة االختصاصيني على توقع تقلباته؛ حلقة ترب  الالدوري مع غري املتوقع. فنظرية الفوضى جت

 ت املتحركة أكثر مما تصلح وصفا للحاالت الثابتة وإهنا علم ما قد يتحقق وما قد يكون، أكثر مما هي علم الكائن واملتحقق فعال.العمليا
لية ملعطيات األو لقد سعت النظرية إىل صوغ معادالت رياضية بسيطة لكي تشرح مظاهر كربى وعنيفة مثل الشالالت، ورصدت ظاهرة قوامها أن تغريات بسيطة يف ا

( تلك الظاهرة " االعتماد احلساس على املعطيات األولية" Chaosاليت تتعامل معها تلك املعادالت، تفضي إىل نتائج هائلة عند احلساب النهائي. ومسيت نظرية)
  فظلت مقولة أثر جناح الفراشة أفضل نقطة انطالق هلذه الثورة العلمية اجلديدة.

 .2333للتوسع أكثر حول نظرية الفوضى، أنظر: جاميس غليك، نظرية الفوضى" علم الالمتوقع"، ترمجة: امحد مغر ي. بريوت: دار الساقي، 
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السيطرة على العامل،  منالذي مينع الواليات املتحدة  1495االحندار النسيب للقوة األمريكية منذ عام 
متاما مثلما أن التبعية املشرتكة مع باقي العامل حتول دون االنسحاب. ولتلخيص أفكاره، حيدد كيسينجر 
جمالني حيث جيب تطبيق موازين القوى. يف أوروبا، روسيا وأملانيا مها القوتان اللتان حتتاج الواليات 

املتحدة مصلحة يف التأكد من أن أملانيا املوحدة وروسيا املتحدة إىل الرتكيز عليها. كما حتمل الواليات 
الناشئة من جديد لن تتنافسا على السيطرة على وس  أوروبا كما فعلتا يف النصف األول من القرن 

شرقا. إن على الواليات  والعشرين. يتطلب هذا األمر استمرار وجود أمريكا يف أوروبا وتوسيع حلف النات
ني يف آسيا مقابل اليابان، وتساعد االثنني على التعايش على الرغم من شكوك املتحدة ان توازن الص

  1."الواحد منهما إزاء اآلخر

هذه النظرة تؤكد التقسيم العاملي وفق املنظور احلضاري الذي تبناه "صامويل هنتنغتون"؛ إذ يعترب 
والعادات واملؤسسات  أن الناس يعرفون أنفسهم من خالل النسب والدين واللغة والتاريخ والقيم

مع و )قبائل، مجاعات اثنية، جمتمعات دينية، أمم(  االجتماعية، ويتطابقون مع اجلماعات الثقافية
نعرف من نكون إال عندما نعرف من ليس حنن، وذلك يتم  احلضارات على املستوى األكرب. فنحن ال

السياسة احمللية هي السياسة العرقية فيه هذا العامل اجلديد تكون  2غالبا عندما نعرف " حنن ضد من".
  3.، وحمل املنافسة بني القوى الكربى حيل صدام احلضاراتوالسياسة الكونية هي سياسة احلضارات

حضوره يف التعبئة  أنإال  ؛هذا التنافس القائم ، مبفرده،يفسر وإذا كان البعد احلضاري ال
، ويعترب احد احملركات الدافعة األبعاد االقتصاديةنب اج إىلقوي نسبيا، والدولية  اإلقليميةوالتكتالت 

، من منطلق تعزيز الدميقراطية و نشر مبادئ حقوق حلركة التدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة
لصاحل القوى  . وهي يف احملصلة؛ تثبيت ألركان نظام متشبع بتبعية حضارية مبحتواه القيمياإلنسان
 إىلالدويل على حنو أقرب منه  عقايد من شأنه أن يساهم يف إعادة ترتيب الو هذا االنتشار اجلد .املتدخلة

  التقسيمات الكربى اليت شهدها تاريخ العالقات الدولية، وهو ما يسمى بالدول القارية.

لصيغة ما لنظام تآلف القرن التاسع  أنه ال تزال مثة حاجة منروزكرانس، به جيادل هو ما و 
عشر. واليوم، ال بد من تعاون الواليات املتحدة وروسيا والصني واليابان واالحتاد األورو ي لضمان 

                                                           
 .19مرجع سابق، ص،  مارتن غريفيثس، مخسون مفكرا يف العالقات الدولية،1 
. 6111، 2ط نظام العالمي، مصر: شركة سطور،صامويل هنتنغتون، ترجمة: طلعت الشايب، صدام الحضارات: إعادة صنع ال2 

 .91ص، 

 .16نفس المرجع، ص، 3 
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ومن احملتمل أن تعزز دينامية  استقرار النظام. إن التقدم ليس آليا، وميزان القوى ليس نظاما ذايت التنظيم،
ني الدول " وداخلها"، على املدى القصري على األقل. ال ميكن استمرار الرأمسالية العاملية التفاوت ب

حتالف بني الدول إال استنادا إىل ثالثة مبادئ: " إشراك اجلميع، واتفاق عقائدي، ونبذ احلرب والتوسع 
ذه للتطور الدميقراطي الليربايل واالقتصادي". ويف غياب اتفاق على ه األوىلاإلقليمي؛ مع إيالء األولوية 

أنه يوجد توتر بني متطلبات  "روزكرانس"املبادئ، قد ال تتحقق نتائج النظام اجلديدة احلميدة، ويدرك 
إنفاق حكومي مرتفع،ـ  -الليربالية التجارية يف تسعينيات القرن العشرين، والفرص للدميقراطيات املتقدمة
تضخم  -ات السوق الدوليةحاالت عجز أكرب ومزيد من الفوائد االجتماعية، جيب إخضاعها ملتطلب

منخفض، إنتاجية مرتفعة، عملة وقوة عاملة مرنة ومدربة. ويعد عدم االستقرار االجتماعي الذي رافق 
االقتصادي  واهنيار الكثري من العمالت األسيوية شاهدا على صعوبات التوفيق بني متطلبات النم

  1واملشاركة السياسية.

من خالل فرضية "التغيري املنظومي" الذي يطال، حبسبه، منظومة  هذا التوجه يؤكده "جيلبني"
للتغيري املنظومي على عدد  هويرتكز منوذج احلكم وعدد القوى بداخلها وانتقال هوية القوى املسيطرة.

ومن االفرتاضات حول الدول يستنتجها الكاتب من االقتصاديات الصغرى ونظرية اخليار العقالين. وقد 
ج لوضع نظرية التغيري الدوري يف النظام الدويل. وهي تتكون من مخسة أطروحات استخدم النموذ 

 2أساسية:

يكون النظام الدويل يف حالة استقرار " أي يف حالة توازن" عندما ال تؤمن أي دولية فيه بفائدة  .1
 تغيري النظام.

 التكاليف املتوقعة.ستحاول دولة ما تغيري النظام الدويل إن كانت األرباح املتوقعة تفوق  .2
ستسعى دولة ما إىل تغيري نظام دويل عرب توسيع جغرايف واقتصادي وسياسي حىت تصبح  .8

 التكاليف اهلامشية ألي تغيري إضايف مساوية لفوائد املتوقعة وتفوقها.

                                                           
 .188ص،  ،سابقمرجع  مارتن غريفيثس، مخسون مفكرا يف العالقات الدولية، 1
 جانب الدولة. مما يصنف صمن جبامعة برنستون يف السياسة والشؤون الدولية، تكشف أعماله عن اهتمامه الكبري بدور السلطة وإدارهتا من  روبرت جيلبني، أستاذ

يري يف السياسة وميكن العثور على التوجه العام الذي تتبعه براهينه يف ثالثة من أهم كتبه: "قوة أمريكا والتعاون املتعدد اجلنسيات" و " احلرب والتغ االجتاه الواقعي،
  العاملية" و " االقتصاد السياسي للعالقات الدولية".

 .29،25ع السابق. ص، ص، رجاملمارتن غريفيثس، 2 
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بأي توسع، تنزع و مىت التوصل إىل توازن بني التكاليف والفوائد اخلاصة بأي تغيري مقبل أ .9
تصادية اخلاصة باحلفاظ على الوضع القائم إىل االرتفاع بسرعة اكرب من سرعة التكاليف االق

 تزايد املقدرة االقتصادية على احلفاظ على هذا النظام القائم.
إن استعصى على فقدان التوازن يف النظام الدويل، فإن النظام سيتغري وسينجم عنه توازن جديد  .5

 عكس إعادة توزيع القوى.

يف معناه الدقيق، حسب ما ذهب إليه وليد عبد احلي يف كتابه" حتول وإذا كان التغيري 
 أمناطدراك غري املستقر من خالل املستقر. وقد ميز بني إاملسلمات يف نظريات العالقات الدولية"، هو 

غري  التغري املختلفة؛ التغري املستمر والتغري غري املستمر، التغري الكمي والتغري النوعي، تغري مدرك وتغري
أداة تسريع يف حدوث  أوتكون مؤشرا لتغيريات عميقة،  أنظاهرة احلرب ميكن  أنمدرك. ويعتقد 

ميكن تصنيفها  فإن فرتة ما بعد "احلرب الباردة" 1تغيريات عميقة، أو نتيجة هامشية حلدوث التغري.
لنتائج املرتتبة عن ضمن التغري النوعي املدرك، لكنه مل يأت عن طريق حرب تارخيية، وبالتايل؛ تكون ا

الوضع الطارئ حدوث هزات يف الرتكيب االنطولوجي للنظام الدويل السابق، مما يؤثر على طبيعة 
   من جهة، والقضايا العاملية من جهة أخرى. التفاعالت بني الوحدات التقليدية

من دون  مبكانتها لفرتة طويلة ويبقى اجلدل األساسي قائما حول إمكانية احتفاظ القوى الكربى
موازنة تقريبية بني املطالب املتنافسة؛ واملتمثلة يف املطالب الدفاعية، املطالب االستهالكية واملطالب 

فالدولة احملاطة جبريان عدوانيني ترى األولوية يف رصد املزيد لألمن العسكري أكثر من دولة  .االستثمارية
اجملتمع العازم على حتقيق النمو االقتصادي  أولويات إن. يشعر مواطنيها بالتحرر النسيب من هذا التهديد

  2شفري حرب. واللحاق بركب اجملتمعات األخرى ملختلفة عن أولويات بلد على

وتندرج حركة التدخل العسكري اخلارجي يف الدول العاجزة ضمن سياق األحداث املمهدة 
بالشكل الذي يعكس توازنا  القوى إلعادة التموقع ضمن مسعى ترسم واقع عاملي تتعدد فيه مراكز

وال ميكن اجلزم بوجود حل جذري للتوتر طاملا تتداخل اهلويات واملصاحل  جديدا مبقاييس القوة اجلديدة.
    يف بلورة التوجهات و إشباع احلاجات.

                                                           
  1وليد عبد الحي، تحول المسلمات في العالقات الدولية، الجزائر: مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر، ط6، 6111. ص ص ، 66-66.
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671. 



 ".الواقع المحليوالتدخل العسكري الخارجي بين السياق الدولي الفصل الثالث: "

 

164 
 

 وتقوده الواليات املتحدة األمريكية حن ، الذيكحركة من القوى  ،ةالعسكري تالتدخالويبدو أن 
طائل الفراغ املؤسسايت والتغطية اإلسرتاتيجية من القوى الكربى األخرى، حتت األقاليم والدول اليت تقع 

ضمان الوالء الفعلي للعمالء وفق املنطق  وتٌبقي على مسارها يف اجتاه تثبيت التواجد امليداين هلا، أ
  الكولونيايل. طاملا أن األرباح املتوقعة تفوق التكاليف املمكنة.
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يتضمن هذا الفصل املعطيات املقارنة حلاليت أفغانستان والصومال خبصوص ما يتصل مبوضوع 
 املعتمدة، حيث جون ستيوارت ميل أحد أهم املنطلقات املؤسسة ملفهوم املقارنة تراثويشكل الدراسة، 

عرفها بأهنا " دراسة ظواهر متشاهبة أو متناظرة يف جمتمعات خمتلفة. أو هي التحليل املنظم لالختالفات 
  1".أكثريف موضوع أو أكثر عرب جمتمعني أو 

ظاهرة التدخل العسكري اخلارجي يف اجملتمعني املختلفني، أفغانستان  منطلق دراسةومن 
جانب  إىلياسية و العوامل الداخلية اجلاذبة للتدخل اخلارجي، والصومال، مت رصد أهم املتغريات الس

تقفي أثر األحداث يف البلدين لتحليل مسار العجز الدوليت يف البلدين؛ هبدف حتديد أوجه التشابه 
 واالختالف.

وعلى ضوء تلك املعطيات يتم اختبار مدى صدقية الفرضيات املقرتحة من الناحية االمربيقية، 
حتليل االسرتاتيجيات  افع احملركة للتدخل اخلارجي يف كل من أفغانستان والصومال، وواستقصاء الدو 

، والنتائج امليدانية املقابلة لتلك املرصودة لكل عملية على حدى اإلمكاناتجانب  إىلاملعتمدة 
، للتحقق من الفوارق أخرىبعامل الزمن من جهة باألهداف املعلنة من جهة، و قياسا  اإلمكانات

     .  اإلنساينتيجية  واألمنية على حساب الدافع ااملرجحة للدوافع اجليوسرت 
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 المتغيرات والعوامل الجاذبة للتدخل العسكري في أفغانستان والصومال.المبحث األول: 

اقارنة  املدارسة ؤهلهما للعوامل داخلية وأخرى خارجية تيف  أفغانستان والصومالمن كل   تشرتك
فهما دولتان مصنفتان ضمن الدول املتصدرة قائمة تصنيف الدول العاجزة، إىل جانب تعرضهما 

العسكري اخلارجي من قبل جهة واحدة ممثلة يف الواليات املتحدة األمريكية، مع بعض الفوارق للتدخل 
 من حيث البعد الزمين وطبيعة األطراف املشاركة يف العملتني 

البلدين يدين  ملتاقاطعة للدولتني، فالشعب يف كالكما يشكل البعد اهلويايت أحد ابرز املتغريات ا
املهيمن على النسق االجتماعي كخلفية قوية تؤسس للفعل  ولاقبلي لديهما هبدين اإلسالم، والرتكيب ا

يشكل أحد املتغريات  وإن كان نسبيا، فهو العمق االسرتاتيجي للدولتني،  السياسي تارخييا  باإلضافة إىل
 الدالة على التاقاطعات املمكن إدراجها ضمن سياق الدراسة  

التداخل الاقبلي للمناطق و ويأيت العامل اخلارجي؛ املتمثل يف اإلرث االستعماري من جهة، 
الطرفية يف الدولتني مع دول اجلوار، من جهة أخرى؛ دول اجلوار هذه اليت تتخذ من أقاليم كال من 

 وإقليميا أالتفاوض لتحاقيق الطموحات اإلسرتاتيجية  وأفغانستان والصومال األرضية املناسبة للتنازع أ
 دوليا على أمن واستاقرار هاتني الدولتني  

إىل جانب هذه التاقاطعات،هناك متغريات غري مشرتكة بني هاتني الدولتني، منها املركب 
 تني  لبني الدو  ةتلفنهما، والبعد الدميوغرايف املتباين واملعطيات اجلغرافية كعوامل ثابتة خمياملتمايز ب اإلقليمي

سيتم تناول املتغريات و ن شأهنا أن تؤسس لدراسة ماقارنة بني احلالتني  كل هذه املعطيات م
لتشابه الداخلية منها واخلارجية اليت أفضت إىل التدخل العسكري اخلارجي يف هاتني الدولتني، وأوجه ا

 تني، ومدى صدقية الفرضية املطروحة يف ثنايا الدراسة والتباين بني هاتني احلال
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 البلدينالمتغيرات الداخلية والعوامل السياسية الجاذبة للتدخل في المطلب األول: 

إن رصد املتغريات الداخلية باعتبارها عوامل جاذبة للتدخل العسكري اخلارجي يف كل من 
األبعاد، اجملتمعية  أفغانستان والصومال يتعدى السرد الوصفي للمكونات املشكلة للبنيتني من خمتلف

، ويبحث يف التاقاطعات والتباينات املشكلة للمشهد يف واجلغرافية واالقتصاديةوالسياسية والثاقافية 
اجلاذبة إجياد أرضية نظرية صلبة تساعد على بناء حتليل تفسريي للعوامل  يفالبلدين  األمر الذي يساهم 

  لدولتنيني ااتهل للتدخل العسكري اخلارجي

النسيج االجتماعي املتسم بالتعدد الاقبلي والتنوع اللغوي واملذهيب، إىل جانب التنوع الطبيعي إن 
التمايز اجملتمعي بني و من الناحية اجلغرافية واليت انعكست على احِلرف والنشاط االقتصادي من جهة، 

احلدودي  شكل االنفتاحياألقاليم يف كل دولة من حيث طبيعة هذه األنشطة من جهة أخرى  كما 
للدولتني، والتداخل الاقبلي العابر للحدود، أحد أبرز العوامل املشكلة للمشهد التفاعلي بني املكونات 

 الداخلية لكل من أفغانستان والصومال والدول اجملاورة هلما 

باإلضافة إىل التجاذب السياسي بني املكونات الاقبلية األساسية يف كل دولة؛ والذي أفضى إىل 
بيلة وتوظيفها يف عملية التعبئة والتجنيد؛ مما أدى إىل اندالع نزاعات داخلية حادة، أتت على تسييس الاق

البنية التحتية هلاتني الدولتني وأدت إىل إهناك قدرات املؤسسات الرمسية هلما  فتشكلت بذلك املربرات 
ظل التدهور  الكفيلة بالتشكيك يف شرعية السلطة إىل جانب عدم كفاية الاقدرات املؤسسية، يف

 الرتاجيدي للوضع اإلنساين حسب التاقارير والبيانات املرصودة من قبل اهليئات املنتدبة ملثل هذه املهام 

اخللفية التارخيية املفضية إىل و  الرتكيب السياسي ونات الرئيسية للبنية اجملتمعية،فما هي املك
 يا؟تدهور الوضع الداخلي بالشكل الذي استدعى تدخال عسكريا خارج
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 المتغيرات الداخلية والعوامل السياسية في أفغانستان الفرع األول:

 األمهية يف يكمن أفغانستان حلكومة األمريكية اإلدارة دعماجلاذبة ل ةالرئيس باسباألمن  إن
 منها الفعلية النووية العسكرية الاقوى كل تتوسط فأفغانستان املنطاقة، تلكتتمتع هبا اليت  اجليوبولتيكية

 احللاقة تعد كما إيران(، باكستان، اهلند، الصني، روسيا، من ) كل وتشتمل على آسيا يف واحملتملة
 إجياد فبعد األمريكية املتحدة للواليات املناوئة احملتملة الاقوى العظمى الصني حصار سلسلة يف األخرية

 اندونيسيا عن الشرقية تيمور وانفصال اآلسيوية( الصني )النمور جوار إىل قوية إقليمية اقتصادية قوى
 سوى ال تباقى الصينية النووية الاقوة لتوازن النووية اهلندية بالتجارب والسماح إليها اسرتالية قوات وناقل

 جتاه الاقوي العسكري املتحدة حترك الواليات فأن وبالتايل الصني حول احلصار لتكمل أفغانستان
ال  اليت العاملية احليوية مصاحلها لتحاقيق  ولكن فاقط املعلنة أهدافها حتاقيق بالضرورة ال يعين أفغانستان

 1مطلاقا  عنها تعلن

حة امبا ياقارب مس وأ – 0ميل 000222األراضي األفغانية منطاقة جبلية تبلغ مساحتها تشمل 
وتعترب يف الواقع حمور العجلة حبيث حتد االحتاد السوفييت السابق  -" أريزونا" معاووالييت "نيومكسيكو" 

جهة الشمال، وإيران إىل الغرب، وباكستان إىل الشمال، والصني من جهة الشرق  وعلى هذا النحو، 
فإهنا تاقع على حماذاة عدد من الطرق التجارية الاقدمية واليت تصل الشرق بالغرب، كما أن موقعها اجلغرايف  

كالدين، واللغة، فإن كان ولاقرون احملدد األساسي لسياستها اخلارجية  أما من حيث األصل العرقي،  
الغالبية من أفغان هم مسلمون سنة من " البشتون" )غالبا ما كان يطلق عليهم اسم " باثانس" يف  

     2كتابات الاقرن التاسع عشر الربيطانية( 

 من جمموع السكان، مث يتبعهم " الطاجيك" الذين تبلغ نسبتهم  %40ويشكل  " البشتون" حن
هم و فهي " اهلازاراس"  -واليت تتساوى تاقريبا باحلجم -أما اجملموعات الثالث األكرب األخرى 20%

" االمياك"  كما وختتلف اللغات األساسية لكل و" أوزبيكس" ومسلمون شيعة مع ظهور عرقي متميز، 
لغة " مجاعة عن غريها من اجلماعات املذكورة )على سبيل املثال، لغة "الباثوو" للبشتون(، ولكن 

                                                           
   00، ص، املرجع نفسهنادية فاضل عباس فضلي، 1
، )دمشق، حماكاة للدراسات والنشر والتوزيع، كيف يكسب الضعفاء الحروب: نظرية عن النزاعات غير المتكافئةترمجة: أدهم مطر،  إيفان اربغوين، توفت،2 

  020(، ص، 0212، 1ط



 الصومال بين األهداف المعلنة والنتائج المسجلةوالتدخل الخارجي في أفغانستان الفصل الرابع: 

 

169 
 

من األفغان هم مسلمون سنة، بينما   %90الداري" بني األراق هي موجودة أيضا  ويف هناية األمر، فإن 
 1تشكل أغلبية الفئة املتباقية من الشيعة 

 (: خريطة توضح التوزيع الاقبلي يف دولة افغانستان11الشكل رقم)

 
املصدر: 

« https://www.google.dz/search?q=%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9+%
D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 » 
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فعندما تكون اهلوية الدينية هي األبرز، فإن هذا األمر جيعل معظم األفغان حلفاء مع  ،وهكذا
، حبكم االنتماء الشيعي لاقطاع من سكان أفغانستان باكستان والسعودية، مما يولد خالفا مع إيران

(، 11هذا التوزيع الاقبلي للسكان حسب ما توضحه اخلريطة الواردة يف الشكل رقم)  حتالفها مع إيرانو 
يوضح طبيعة التداخل املعاقد بني هذه املكونات الاقبلية بالشكل الذي يستبعد فكرة التاقسيم وانفصال 

احلدود مع دول  جانب التداخل العرقي على مستوى املناطق الطرفية عرب خمتلف إىلاألقاليم،  لبعض
 ودول اجلوار   أفغانستاناملتبادل بني  التأثرياجلوار مما يعمق فكرة 

باإلضافة إىل أن اهلوية "البشتونية" تعترب من أهم اهلويات املشكلة للاقبائل األكثر قوة وانتشارا 
 1وذلك لسبني:

)حبيث  السننيإن هذه اجلماعة قد سيطرت على السياسة واجملتمع األفغاين ملئات من   1
 ( رانوإي العديد من احلكام يف اهلند نصبت حكامها إضافة إىل

احلدود  –اهلوية البشتونية من حيث أهنا ذات أمهية بالغة وذلك بسبب أن األفغان   0
كما يطلق عليها اسم خط " دوراند" عام  وأ -مت تأسيسها على أهنا -الباكستانية

، واليت تاقسم العرق البشتوين إىل نصفني، ويف الواقع، فإن ما يطلق عليه 1182
الباكستانيون اسم املاقاطعة احلدودية الشمالية الغربية، حيث يشري إليها األفغان بـ 

 "بوشتانستان"  

ممارسة تعاليم الدين اإلسالمي، وخاصة السنة ضمن  وكان األمر البارز يف حياة " البشتون" ه
بشتون" يف حني أن اهليكلة غري هرمية عند اجلماعات الاقبلية، والكود البشتوين كان يعرف  بـ" معظم " ال

بوشتونوايل" وكانوا يشاركون مجيعهم يف املاقاومة ضد السوفييت يف بادئ األمر، ولعناد البشتون أنفسهم 
ل هذه العاقول العمل ضمن مث وعدم املوافاقة على كيف ستكون احلكومة املاقبلة أ وإما للموافاقة أ

املتشددة إلهناء احلرب األهلية  يف حني كان اآلخرون يؤكدون على مشاكل ناقص الوحدة والتدرج 
 اهلرمي:
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قوة حبد ذاته، وذلك ألنه يعين بأن املاقاومة ال  و"قال بعض احملللني إن هذا اخللل يف النظام ه
نظيم ال ميكن هلم أخذ املبادرة  وإذا ميكن قطع رأسها، ولكنه ليس من هذا الاقبيل: فمن دون الوحدة والت

   1أخذوا املبادرة فإن النصر سيكون غري ممكن 

وعلى الرغم من التعدد الاقومي فإن اجملتمع األفغاين يعترب واحدا من أكثر اجملتمعات انسجاما 
    وجتانسا من ناحية الدين واملذهب، فاألغلبية الساحاقة من املسلمني السنة يتجاوز عددهم ما بني

وهذا التجانس   %10من جمموع السكان، وياقدر نسبة  الشيعة من السكان ما ياقارب   % 82 -12
 الديين قد ساعد على احلفاظ على استاقرارا نظام حكم  

وإعالن اجلمهورية يف أفغانستان، بدأ الصراع السياسي على السلطة  1892وبعد اناقالب عام 
ة اجلديدة مل تستطع توطيد دعائم سلطتها يف البالد فذهبت يف أفغانستان وذلك ألن الاقيادة السياسي

باقيادة احلزب الدمياقراطي للشعب األفغاين ذي  1891هذه احلكومة ضحية االناقالب الذي حدث عام 
امليول االشرتاكية  وما لبث النظام اجلديد أن وقع اتفاقية صداقة وتعاون مع االحتاد السوفييت 

حيل الشاه وإعالن إيران قيام اجلمهورية اإلسالمية مث ما لبثت قبل شهر فاقط من ر  20/10/1891
أن أرسلت عديد اخلرباء واملهندسني واألطباء ملساعدة النظام اجلديد احلليف هلا يف أفغانستان  وموسك

على توطيد دعائم السلطة وتطوير البالد  ومتاشيا مع مبدأ "برجينيف" املتمثل يف دعم كل نظام يتحول 
التوسع يف لاقدمي املتمثل إىل االشرتاكية كي يستمر يف تطبياقها باإلضافة إىل رغبة روسيا يف حتاقيق حلمها ا

   وقد قام 09/10/1898باجتاه املياه الدافئة الذي كان السبب وراء التدخل السوفييت يف أفغانستان يف 
اجليش السوفييت خالل فرتة التدخل لتاقدمي الدعم العسكري الكبري للنظام االشرتاكي يف كابول ملواجهة 

 ع كل األطراف املعارضة قوى املعارضة الداخلية األمر الذي أدى إىل مج

ورغم االنسحاب السوفيايت من أفغانستان إىل أن الصراع على السلطة يف أفغانستان مل ينته،  
ح رغم قيامه بإجراء انتخابات يف لكما أن كل احملاوالت اليت بذهلا جنيب اهلل يف إهناء الصراع مل تف

اف األمم املتحدة وبأنه سوف يستاقيل وإعالنه تشكيل حكومة انتاقالية بإشر  1880أفغانستان يف أوت 
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يف األول من تشكيل هذه احلكومة، فاقط أعلنت املعارضة األفغانية رفض هذه االتفاقية، واستمر الاقتال 
   1حىت ساقطت كابل يف يد املعارضة األفغانية 

 ومن خالل رصد هذا النزاع املسلح على السلطة يف أفغانستان، جند أن هناك حتالفني مها:

بزعامة رباين ويضم عبد الرب الرسول سياف واحلركة الشيعية التابعة آلية اهلل حمسن  حتالف  1
 جبانب املاقاتلني الذين هم حتت سيطرت اجلنرال إمساعيل خان  

حتالف يضم حكمتيار وامليلشيات األزبكية التابعة لعبد الرشيد دستم وعناصر احلركة اإلسالمية    0
 الشيعية التابعة لعبد علي قراري 

اجلهود اليت بذلتها األطراف األفغانية املعتدلة قد فشلت يف طرح خطة تسوية سياسية  أنكما 
 تستند إىل توزيع السلطة بني األطراف املتنازعة عليها 

ويف هذه الظروف ظهرت حركة الطالبان وهي حركة تستند يف تنظيمها طالب الدين واملعاهد 
، وقد متكنت من السيطرة على 1880الدينية وقد بدأت حركة طالبان نشاطها من الربع اخلري من عام 

 22والية من أصل  00حتكم فعليا  1886من أراضي أفغانستان وأصبحت منذ عام  %82حوايل 
إىل احلكم عرب انتخابات دمياقراطية فإهنا قد حظيت باقدر كبري  رغم أن حكومة طالبان مل تأتية  و وال

 2من الدعم الشعيب، ويعود سبب ذلك:

إن جميئها إىل احلكم اعتمد على مرتكزات شرعية منحتها الاقبول الداخلي واليت متثلت بان   1
بية الشعب األفغاين من الغالبية العظمى من أعضائها املؤسسني هم من البشتون وإن غال

 نفس الاقبيلة 
 حركة الطالبان هي حركة سنية وإن غالبية الشعب األفغاين من السنة  إن  0
مر الذي مكنها من نشر مجع السالح من أيدي الشعب األ يفجنحت حركت الطالبان   2

 األمن الشامل يف كل الواليات اليت سيطرت عليها 

أفغانستان حدث اناقسام حاد داخل اجملتمع  ونتيجة لصعود حركة طالبان إىل السلطة يف
األفغاين ونشبت احلرب األهلية لذلك وجدت إدارة  الرئيس األمريكي "بيل كلينتون" ان إمدادات الطاقة 
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أصبحت يف خطر وان طالبان والاقاعدة أصبحا يشكالن خطرا على األمن الاقومي األمريكي من هنا بدأ 
وكانت األخرية قد حاولت التفاوض مع  ،1889يف كانون األول  اخلالف بني الواليات املتحدة وطالبان

اإلدارة األمريكية بشأن االعرتاف هبا عامليا كحكومة شرعية ألفغانستان حيث اعرتفت هبا كحكومة 
أفغانية كل من باكستان واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة دون أن تكون عضوا كامال 

د ساومت أمريكا على االعرتاف هبا ماقابل إنشاء خط األنابيب يف املؤمتر اإلسالمي، وكانت طالبان ق
النفطي مث توقفت املفاوضات بعد أن رأت طالبان من املستحيل االعرتاف هبا عامليا الن األمم املتحدة 
اعرتفت فاقط حبكومة "برهان الدين رباين" لذلك قررت الواليات املتحدة التخلص من قادة األحزاب 

 مها )املال حممد عمر( والاقائد امليداين )ادمد شاه مسعود( وإبداهلم حبكومة مستاقبلية األفغانية الرئيسيني
 1تكون موالية هلا وتستمد هذه احلكومة ظاهرها الشرعي من امللك السابق )ظاهر شاه( 

بروز حركة  ووكذلك ال نغفل أيضا دور العوامل اخلارجية اليت كانت السبب وراء ظهور أ
  2الساحة األفغانية هبذه السرعة وهبذا احلجم وهي:الطالبان على 

قناعة باكستان ومن يتحالف معها بعدم جدوى مساعدة املعارضة الاقدمية املتمثلة يف احلزب   1
 اإلسالمي أساس 

 رفض التحالف الباكستاين الغريب التعاون مع حكومة رباين وذلك ألسباب هي:  0
  تعد نفسها علمانية  وبوناظري بوتأهنا حمسوبة على األصولية اإلسالمية وحكومة 
  إن حكومة رباين اندفعت إىل التحالف مع روسيا واهلند وإيران واقرتبت من الصني وال

خيفى ما بني باكستان واهلند من عداء إضافة إىل حماوالت الواليات املتحدة تضييق 
 اخلناق على إيران 

  لفتح اجملال أمام التيارات تزعم الواليات املتحدة حلملة تشويه صورة اإلسالم وذلك
 العلمانية 

املسيطرة بشكل شبه تام على البالد إىل أن وقعت و وقد باقيت حركة طالبان هي الاقوة الوحيدة 
اليت نسبت إىل أسامة بن الدن وتنظيمات الاقاعدة اليت تتخذ من أفغانستان  0221/ 11/8أحداث 

ن قامت الواليات املتحدة بالتدخل العسكري قاعدة هلا ومع رفض حركة الطالبان تسليم أسامة بن الد
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يف أفغانستان من أجل الاقضاء على تنظيم الاقاعدة وحركة طالبان يف إطار حماربة اإلرهاب والدول الراعية 
 لإلرهابيني 

 

 المتغيرات الداخلية والعوامل السياسية في الصومالالفرع الثاني: 

عشر من قبل الدول االستعمارية إىل مخس  لاقد تعرضت الصومال إىل التاقسيم يف الاقرن التاسع
غريب الذي منح إىل أثيوبيا وإقليم جنوب لمناطق هي: الصومال الفرنسي الذي أصبح جيبويت والصومال ا

إيطالية، والصومال الربيطاين يف  –فرنسية  -غريب الصومال الذي منح إىل كينيا مبوجب اتفاقية بريطانيا
 نوب  الشمال والصومال االيطايل يف اجل

من خالل إحتاد الصومال االيطايل مع  10/26/1862قد قامت اجلمهورية الصومالية يف و 
الصومال الربيطاين، وقد ورثت الدولة احلديثة االستاقالل املشاكل املتعلاقة باحلدود مع كل من كينيا 

تتمتع  ستاقرار؛ ألهنالال ا مؤهلةرأى كثري من احملللني السياسيني أهن ااستاقالهل بعد وإثيوبيا وجيبويت   و
السكان هم صوماليون يتكلمون لغة واحدة ويدينون بدين  ة جتمع أكثر مما تفرق، فجميعبعوامل داخلي

فالشعب الصومايل جيمعه التاريخ املشرتك واإلحساس بالتميز واالختالف عن  اإلسالم  وواحد ه
  الوحدة الوطنية أسساجلريان، ومن مث تتوافر لديه 

ماقارنة بباقي الدول  ،اليت يتميز هبا اجملتمع الصومايل هذه، من حالة التجانسعلى الرغم و 
اإلفرياقية جنوب الصحراء، فإن هذا اجملتمع حيمل بني طياته نواة االناقسام الاقبلي اليت تتمثل يف قوة 

والساب، الصوماليون يناقسمون إىل جمموعتني بشريتني مها: الصامال فاالنتماء واملشاعر العشائرية داخله  
الدارود وكلها من الرعاة، أما الثانية،  االسحاق واهلاوي و تضم اآلوىل أربع عشائر وهي الدير و

فتاقسيماهتا أقل عددا، وأفرادها من الزارعني ومن أهم عشائرهم الرحيل والرحانوين، وتعترب العشرية أكرب 
نظيمات، إىل أن طبيعة السياسات وحدة ذات فاعلية يف الصومال  ورغم حماولة الدولة اخرتاق هذه الت

  1أدت إىل تاقوية االنتماءات الاقبلية حني قرب عشريته وأقاربه  "سياد بري"املتعاقبة، وخباصة حكومة 
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(، التمايز 18ارطة حسب الشكل رقم)كما هو مبني يف اخل  ،يربز التوزيع اجلغرايف لالنتماء الاقبلي
املؤسس لدعوات االنفصال وسهولة تاقسيم البالد يف حال حدوث أي استاقطاب سياسي توظف فيه 

   االنتماءات الاقبلية املغذية للحركات االنفصالية  

 

 (: خريطة توضح التوزيع الاقبلي لدولة الصومال18الشكل رقم )

 املصدر:

« https://www.google.dz/search?q=%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D
8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8% » 

قبل وبعد التدخل العسكري  وصلت إليه الصومال ملاعدة كانت السبب  برزت عوامل اقدل
سياد "، منها عوامل داخلية متثلت يف منط احلكم الفردي التسلطي الذي متيزت به حكومة اخلارجي

ألفراد  "سياد بري"اليت متثلت باستاقطاب و ، ماقرتنة بإحياء النزعة الاقبلية اليت استند إليها يف حكمه "بري
قبيلته وإعطائهم مراكز حساسة يف الدولة  على الرغم من أنه يف بداية حكمه قد قضى على الاقبلية، 
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وام التوتر احلدودي مع دول اجلوار، باإلضافة إىل التنمية غري املتوازنة بني الشمال واجلنوب وكذلك د
واليت فسرها  1899/1891وخوض الصومال حربا مع إثيوبيا حول إقليم أوغادين  ما بني عامي 

الصومال بسبب ظروف احلرب الباردة وسببت هذه احلرب اخلسارة وإرهاق االقتصاد الصومايل باإلضافة 
ألف شخص  وإن  002حوايل  1891م سنة إىل مشكلة الالجئني يف الاقرن اإلفرياقي الذي قدر عدده

 1فيما بعد إناقاص شعبية النظام  وفشل النظام يف حتاقيق الوحدة الوطنية الكربى أ

د تزايد اخللل وعدم التوازن يف توزيع مشروعات التنمية يف عملية توزيع املناصب وكذلك فاق 
هور مثلها ظحركات التمرد يف الشمال، و العليا يف اإلدارة واجليش، وكان هذا اخللل سببا مهما يف بروز 

يف اجلنوب، ولكن التمييز مل ياقتصر على التمييز بني الشمال واجلنوب فاقط، بل وتفضيل قبائل على 
قد دعا إىل جترمي الاقبلية عام  "ريسياد ب"حساب غريها يف الشمال واجلنوب  فعلى الرغم من أن 

تغذية االنتماءات الاقبلية لضمان االحتفاظ بالسلطة  ، إال أن سياساته يف الواقع كانت تاقوم على1891
وإحكام سيطرته عليها، إال أن طبيعة حكمه املستبد قد خلق هوة بني السلطة واجلماهري وقد توسعت 
هذه اهلوة شيئا فشيئا، وأمام تناقص شعبيته جلأ إىل االنتماءات الاقبلية لضمان الوالء لشخصه  واستطاع 

الوصول إىل أعلى املناصب يف الدولة  ويف املاقابل جلأ معارضوه إىل استخدام  أبناء قبيلته املارحيان
انتماءاهتم الاقبلية لاقيادة حركة مترد ضد نظام حكم سياد بري، واستمر اللعب على هذه االنتماءات حىت 
مت إساقاط نظام بري، وحتولت الصراعات الاقبلية إىل وسيلة لتفتيت الوحدة  وبعد أن كانت الدعوات 

  2لوحدة الشاملة هي املسيطرة أصبحت االنتماءات الاقبلية هي احلاكمة يف البالد ل

العشرية كانت متثل أمة صغرية تتوىل الدفاع عن نفسها، وإبرام االتفاقات واملعاهدات يف إن 
حدود حاجاهتا املختلفة، وظلت العشرية يف الصومال حمورًا رئيسًا يف تكوين كيان الدولة وجمتمعها، ويف 
إساقاط السلطة والتمرد عليها، كما حدث يف حتالف الشمال واجلنوب الذي أساقط سلطة سياد بري 

  .1881عام 

  صاحبه اهنيار مجيع املؤسسات 1881اهنيار احلكومة املركزية يف الصومال عاقب أحداث مث إن 
خلت الصومال بعدئذ يف الرمسية يف الدولة  وافتاقدت احلكومة املركزية السيطرة على أجزاء البالد كلها  فد
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الءات دون الوطنية و دوامة من الصراع بني الاقيادات املتنافسة مسيسة االنتماءات الاقبلية بتوظيف ال
 1خاصة الاقبلية منها، مما أفضى إىل:

 أوال: عجز الحكومة المؤقتة

 فلم تتعد سيطرهتا نطاق العاصمة ماقديشو؛ 
  مؤسسات أمنية " الشرطة" األمر الذي عدم قدرهتا على تأمني املواطنني لغياب تشكيل

 أدى إىل ظهور عصابات وتنامي اجلرمية صاحبه انتشار السالح على نطاق واسع؛
  تشكل مليشيات مسلحة معارضة أبرزها، "اجمللس الصومايل للمصاحلة والتجديد" الذي

 يرأسه حسني عيديد وكان يضم أمراء احلرب، وقد إنطلق من إثيوبيا؛
  للاقوات اإلثيوبية التدخل ا ملباشر 

 

 ثانيا: الفوضى وانقسام الصومال

 اليت تسيطر عليها احلكومة املؤقتة إال قليال  ويف ظل تصاعد دور احملاكم اإلسالمية،  وماقديش
 فاقد أصبحت العاصمة خارج سيطرة احلكومة؛

  ( ويرأسها 1881دولة "يونت الند" يف الشمال الشرقي، وعاصمتها "جروي" )تأسست عام
علي جامع، وهي ال تسعى إىل االنفصال باقدر رغبتها يف التمتع باقدر اكرب من احلكم جامع 
 الذايت؛

  1881مجهورية أرض الصومال  يف مشال غريب البالد واليت أسسها "إبراهيم عاقال" عام ،
وعاصمتها "هرجيسا"، وقد أعلنت االنفصال التام عن البالد لكن مل يعرتف  هبا أحد حىت 

 اآلن؛
  ويرأسها 0220تتخذ من "بيداوا" عاصمة هلا  وقد أٌعلنت يف مارس و غريب الصومال مجهورية  

 حممد حسن نور، وقد اضطلعت إثيوبيا بدور كبري يف إعالن نشوء هذا الكيان اجلديد   

                                                           
  26/22/0210الصراع يف الاقرن اإلفرياقي  املبحث الثاين عشرة: تطورات الصراع يف الاقرن االفرياقي  مت تصفح املوقع بتاريخ:  ،ـــــــــ ،ــــــــــ 1 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/karn-Afric/sec18.doc_cvt.htm 
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طلب احلكومة املؤقتة استاقدام قوات  0226جويلية  10قر يف أوكان الربملان الصومايل، قد 
ما يعارضه " احتاد احملاكم اإلسالمية" وجاءت موافاقة الربملان بعد  وأجنبية  حلفظ السالم يف البالد، وه

ساعات من استيالء مليشيات احملاكم على آخر معاقل زعماء احلرب املنتمني إىل حتالف "أمراء احلرب"  
المية يف الصومال قد حذر من إقرار الربملان من استدعاء قوات وكان اجمللس األعلى للمحاكم اإلس

أجنبية، سيؤدي إىل شيوع حالة من الفوضى يف البالد مهددا يف الوقت نفسه خبوض حرب ماقاومة لتلك 
)إن استدعاء  0226ويوني 11الاقوات  حيث أكد الشيخ "شريف شيخ أدمد" يف مؤمتر صحفي يوم 

فوضى جديدة( مستدال على ذلك بفشل تدخل الاقوات األمريكية يف قوات أجنبية ياقود البالد إىل 
  ورأى أن دخول قوات أجنبية إىل الصومال استعمار جديد هلذا الشعب املسلم 1882الصومال عام 

"لن ناقبل هذا وسناقاوم كل قوة أجنبية تدخل بالدنا" كما أكد " أن السالم مرهون بالتفاوض بني 
  1زام أمراء احلرب"الصوماليني أنفسهم، بعد اهن

وبالرغم من املبادرات الرامية إىل إجياد تسوية للوضع الداخلي غري أن جل تلك املبادرات مل 
تفلح يف ثين األطراف املتحاربة على االقتتال  وميكن الاقول أن أسباب فشل جهود التسوية واملصاحلة 

 : 2أمهها الوطنية يف الصومال طيلة عاقدة من الزمن يعود إىل عدة اعتبارات

 ضعف مفهوم الدولة يف الثاقافة السياسية الصومالية   1
 مجود ميزان الاقوى بني الفصائل واجلماعات الصومالية   0
 مة مناهج التسوية املتبعة يف مفاوضات املصاحلة الصومالية ءعدم مال  2
وجود قوى اجتماعية مستفيدة من استمرار الصراع، ال سيما من خالل اقتصاديات احلرب اليت   0

 أت يف ظل اهنيار الدولة نش
االستاقطاب اإلقليمي للمسألة الصومالية والذي انعكس يف استغالل قوى إقليمية لبعض   0

  أخرىالفصائل الصومالية من اجل إفشال جهود الوساطة اليت تاقوم هبا قوى إقليمية 

ظهرت نواة أول حمكمة شرعية على يد الشيخ  ،1881بعد ساقوط الرئيس حممد سياد بري عام 
بالتعاون مع شيوخ الاقبائل للفصل بني  و)طور طيجلي( جنوب ماقديش حممد معلم حسن مبنطاقة

                                                           
الصراع يف الاقرن اإلفرياقي، نفس املرج السابق، املبحث: الرابع عشرة: تطورات األحداث الداخلية يف املنطاقة وتأثري الدور اإلثيويب   ،ــــــــ ،ـــــــــ1 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/karn-Afric/sec21.doc_cvt.htm 
، 22العراق، جامعة املوصل  ص ص،   1/0228(، العدد 16بان غامن الصائغ، احلروب األهلية يف الصومال وجهود املصاحلة الوطنية، جملة الرتبية والعلم، اجمللد)2 

06  00  
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الذي كان يسيطر على  "حممد فارح عيديد"املتخاصمني باالحتكام إىل الشريعة، اىل أن اجلنرال الراحل 
أحبط تلك احملاولة إذ عدها وسيلة إلضعافه  ويف  "حسني عيديد"جنوب الصومال آنذاك، وخلفه ابنه 

جرت ثاين حماولة فردية بتأسيس حمكمة شرعية على أسس عشائرية بالشطر الشمايل  1880بداية عام 
من العاصمة ماقديشو، وعني الشيخ على حممود )طريي( رئيسا هلا، إذ استطاعت بسط نفوذها على 

ملليشيات اليت كونتها واليت كانت اغلبها من العشائر اليت أجزاء واسعة من مشال العاصمة معتمدة على ا
تفتاقد لألمن، وجنحت احملاكم بالفعل يف فرض النظام بعدما نفذت أحكام رادعة من الرجم إىل 

    1الاقصاص واإلعدام 

لاقد أثار بروز احملاكم اإلسالمية قوة موحدة يف الساحة الصومالية، الفصائل املسلحة املتمثلة 
)أمراء احلرب( الذين دخلوا يف حتالف مع احلكومة االنتاقالية برئاسة علي حممد جيدي، إذ اخذوا ـــب

يشعرون بالتهديد من بروز احملاكم، بعدما اهتموها بأهنا تسعى إىل إقامة دولة إسالمية يف الصومال 
امة حتالف مع وترتبط بعالقات قوية مع تنظيم الاقاعدة، األمر الذي دفع قادة تلك الفصائل إىل إق

الواليات املتحدة ملواجهة احملاكم، من خالل ما عرف بـ)حتالف إعادة السلم ومكافحة اإلرهاب( يف 
قادة التحالف بعدما قام األخري و   مما أدى إىل تفاقم الصراع بني احملاكم اإلسالمية  0226فيفري 

ار، إال أن احملاكم اإلسالمية سالميني التابعني للمحاكم وتسليمهم لدول اجلو اإلباغتيال واختطاف 
   2متكنت عاقب مثاين اشتباكات رئيسة من إحلاق اهلزمية باقادة التحالف 

ومن املالحظ أن احلالة الصومالية تشري إىل أن تكلفة الصراع ظلت يف احلدود اليت متكن 
، وقد وصلت األطراف املتصارعة من حتملها، لذا مل تكن مضطرة للتنازل منّ اجل الوصول إىل التسوية

التكلفة إىل أقصاها يف ظل التدخل األمريكي، إذ إن ارتفاع تكلفت الصراع تتسبب يف نتائج متناقضة 
وتسبب هلا قدرا عاليا  ،دي من ناحية إىل إضعاف قدرة اجلماعات املتصارعة على مواصلة الصراعؤ فهي ت

يف وصول الصراع  ،ناحية أخرى ارتفاع التكلفة منميكن أن يتسبب من االستنزاف املادي والبشري، و 
ما يعرف بناقطة الال عودة، كما اتسمت عملية التسوية واملصاحلة الوطنية الصومالية بكثرة الدول  إىل

ما تسبب يف ظهور نتائج سلبية تتمثل  ونظمات اليت تاقوم بدور الطرف الثالث يف هذه العملية، وهاملو 

                                                           
 -229  ص، ص، 0210(، 0)02بغداد، اجمللد ، جامعةمجلة الدراسات الدولية، ومال السياسي يف ظل احلركات اإلسالمية املعاصرةواقع الصمىن حسن عبيد، 1 

  210  ص، 201
   212، ص، املرجع نفسهمىن حسن عبيد، 2 
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والتنافس بني الاقوى اإلقليمية، وسعي الدول اجملاورة  ،يف: تعدد مبادرات األطراف اإلقليمية وتضارهبا
  1للتأثري على خمرجات عملية التسوية الصومالية مبا يتوافق مع مصاحلها 

  

                                                           
  06ص،  املرجع نفسهبان غامن صايغ،  1 
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 منظور مقارنمن والصومال  في أفغانستانالمطلب الثاني: مسار ومؤشرات العجز الدولتي 

جتمع اغلب األدبيات اليت تبحث يف مستويات الضعف والاقوة لدول العامل إىل تصنيف كال من 
وفق ترتيب قائمة الدول  العاجزة، للدول األوىل()العشرة الصومال وأفغانستان ضمن املنطاقة احلمراء 
املشار إليها يف املبحث األول من الفصل األول للدراسة  و الفاشلة حسب التصنيفات اليت تنشر سنويا 

ومهما تباينت املواقف حول صدقية التصنيف فإن الواقع احمللي للدولتني، حسب املعطيات الواردة يف 
اقتصاديا وسياسيا، مما أثر على الوضع اإلنساين داخليا، و املطلب السابق، يعكس الوضع املرتدي أمنيا 

  احمليط اإلقليمي والدويل  أثره إىل بل وتعدى

الدولة سلطتها املركزية، بل أصبحت طرفا يف  فاقدأكلتا الدولتني من نزاع داخلي عنيف، تعاين  
عمق ي ، كل ذلك من شأنه أنإىل جانب املؤشرات االقتصادية املتدنية ،على إدارة النزاع هتاقدر  شلالنزاع 

فالدولتان مها مبثابة مناطق   ية داخليا وحنو دول اجلوارحركة نزوح قو  إىلمن املعاناة اإلنسانية، فتؤدي 
اإلطار يف  الواردة( األمنالثالثة )الاقدرات، الشرعية،  األبعادرخوة يف بنية النظام الدويل، قياسا مبستويات 

األمر الذي جعل منها هدفا للتدخل اخلارجي   من الدراسة، األولاملفاهيمي للدولة العاجزة يف الفصل 
جاء يف  أفغانستان، فإن التدخل يف اإلنسانيةوإن كان التدخل يف الصومال يصنف كبالون اختبار للنزعة 

  سياق اختبار املربر األمين كمسوغ للتدخل 

دوليت ا هي التاقاطعات اليت تشرتك فيها الدولتان بالنسبة للسياق املفضي إىل العجز اللكن م
 اخلارجي فيهما؟ العسكري فيهما، والتباينات املؤسسة لطبيعة التدخل

 

 

 

 

  

                                                           
  تصنفان ضمن المراتب المتدنية عبر مختلف السنوات األخيرة. ويمكن االطالع على  تشير معظم المؤشرات إلى أن الدولتين

. للعلم ان دولة  031(،ص،10رقم )ترتيبهما ضمن العشرين دولة األكثر ضعفا من خالل االطالع على الجدول المرفق في الملحق 

 . طيات مما يجعلها خارج المقياسمؤشر التنمية البشرية نظرا لغياب المعالصومال لم نجد لها موقعا بالنسبة ل
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 الفرع األول: أوجه التشابه والتباين بين البلدين من منظور مقارن

إن إبراز أوجه التشابه واالختالف بني البلدين ياقتضي رصد املتغريات الثابتة املتصلة بالعوامل  
املعطيات املتغرية ذات الصلة بالاقدرات و البعد الثاقايف، من جهة  و الدميوغرافية  ،اجلغرافية، التارخيية

 العسكرية من جهة ثانية  التحتية، والاقدراتاالقتصادية والبنية 

فالتاقارب بينهما جغرافيا من حيث املساحة، ال يعكس التشابه من حيث الطبيعة اجلغرافية 
 تتمتع اغلب األراضي األفغانية بالسالسل اجلبلية واملناطق فمعظم األراضي الصومالية صحراوية، يف حني

الرعوية  وهي إحدى املؤشرات املفسرة للكثافة الدميوغرافية لصاحل أفغانستان بنسبة تفوق ثالثة أضعاف 
 سكان دولة الصومال 

كما أن االختالف يف املوقع اجلغرايف من حيث احلدود ودول اجلوار، ال يتجلى يف إمجايل 
ة هذه احلدود فهي متاقاربة أيضا، وإمنا يتجلى التباين يف طبيعتها من حيث احلدود الربية والشريط مساف

كم( ياقوي من مركزها احليوي   2200) الساحلي  فتمتع أراضي الصومال بشريط ساحلي ياقدر حبوايل
حمليط هبا؛ واالسرتاتيجي، يف حني تستمد أفغانستان عماقها االسرتاتيجي من طبيعة املركب اإلقليمي ا

 فهي تتوسط دول تتمتع مبكانة دولية مثل الصني وباكستان وإيران 

 لجوانب االقتصادية وما تعلق باملواردل بالنسبةوبالرغم من صعوبة رصد معطيات دقياقة ماقارنة 
 إال أن بسبب ضعف البنية التحتية الراصدة للاقدرات اليت تتوفر عليها، يف كلتا الدولتني، الطبيعية

تشمل رواسب احلديد  أفغانستانتشاف مكامن ثروات معدنية يف كيف ا  ظهر جلياالتفاوت النسيب ي
 نيجيوجلي حبوايل تريليون دوالر، حبسب تاقديرات خرباء قيمتها األوليةوالنحاس والذهب، تاقدر 

  اخلارجي بالبحث عن الثروات الطبيعية ضمن املهام غري املعلنة للتدخل العسكرياملكلفني  ،نيأمريكي
(، أن الرواسب Scientific Americanوقد كشفت التاقارير األولية، حسب جملة العلوم )

املكتشفة حديثا يف هذا البلد املضطرب باحلروب ميكن ان يوفر احتياجات العامل من معادن الرتبة النادرة 
  1لألفيون والبالغة األمهية وأن تنهي من خالل ذلك سيطرة الاقبضة احمللية اخلاناقة 

                                                           
  تتضمن المناطق الجنوبية، األكثر خطورة من حيث تمركز عناصر حركة طالبان باالمتداد مع الحدود المتاخمة لباكستان، المعادن

 .050(، ص، 10والتربة النادرة. أنظر الخريطة في الملحق رقم)

-02. ص ص، 0100جانفي  005/002العددان ، األمريكية مجلة العلوم، الكويت: ثروات أفغانستان الدفينةسامية سمببسون، 1 

 .  02(،ص، 05
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على  أفغانستانترجح التفاوت النسيب لصاحل  األولية إحدى املؤشرات اليت املعطياتوتعترب هذه 
   حساب الصومال وفق العوامل الاقومية الثابتة املشكلة ألبعاد الاقوة من منظور جيوسرتاتيجي

حتت وطأة التجاذب االستعماري، ففي  اأما من حيث اخللفية التارخيية للدولتني، فكالمها كانت
الوقت الذي تعرضت فيه أفغانستان لالحتالل والتجاذب الربيطاين والسوفييت هبدف تامني االستاقرار 
للجزء احليوي إىل شبه الاقارة اهلندية اليت كانت ضمن اإلمرباطورية الربيطانية، أدى تاقسيم مؤمتر برلني عام 

وزعت على ثالث دول أوروبية استعمارية، فرنسا وايطاليا وبريطانيا  الصومال إىل ثالثة أقاليم،  1110
لدول اليت استعمرها، وذلك من خالل لتثبيت النظام الاقبلي والعشائري  يفوقد أسهم االستعمار 

 استخدام شيوخ الاقبائل وزعماء العشائر أداة لتنفيذ سياساهتم، وضمان الوالء هلم يف املنطاقة 

والبعد الثاقايف والرتكيب االجتماعي؛ فالشعبان يشرتكان يف التدين بدين أما االنتماء الديين 
اإلسالم، وإن اختلفا يف اجلوانب الثاقافية والعادات االجتماعية املرتبطة باجلانب اللغوي واجلغرايف، 

عامل ماقارن  وباإلضافة إىل االرتكاز على االنتماء الاقبلي وتسيسه يف إدارة التجاذب السياسي  وه
اطي اخلارجي مع الوضعني من منظور اخللفية الدينية، خاصة حينما حنلل املوضوع من زاوية الدافع للتع

املشرتك بالنسبة للاقوات الدولية املتدخلة يف كل من أفغانستان  وعلى اإلرهاب؛ فالعد األمين واحلرب
ة ألفغانستان، واحملاكم والصومال باقيادة الواليات املتحدة األمريكية قد تبلور يف حركة طالبان بالنسب

 اإلسالمية 

لاقد أقلق ظهور احملاكم كاقوة موحدة الكثري من خصومها يف الداخل واخلارج مما أدى إىل اجتاه 
أمراء احلرب الذين دخلوا يف احلكومة االنتاقالية إىل تشكيل ما مسي "بتحالف مكافحة اإلرهاب" حيث 

يف احلكومة االنتاقالية، حيث أصدر التحالف بيانا  فصيال مسلحا كان أبرز قياداته وزراء 11تشكل من 
أوضحوا فيه أن مهمة هذا التحالف هي الاقضاء على اإلرهاب وإعادة السالم إىل العاصمة، وبدأ الصراع 
بني احملاكم اإلسالمية وعدد من زعماء احلرب الصوماليني على خلفية الاقبض على عدد من اإلسالميني 

فاحلرب على اإلرهاب ضد احملاكم اإلسالمية   1جنبية مع اغتيال آخرين الذين مت تسليمهم إىل دول أ
 0226بدعوى العالقة بينها وبني تنظيم الاقاعدة كان املربر للتدخل األثيويب املباشر يف الصومال عام 

مبباركة دولية ودعم أمريكي  وقد نفذت الواليات املتحدة األمريكية ضربات جوية ضد أهادف لعناصر 

                                                           
، اوت 200العدد  مجلة المستقبل العربي،"، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية،احملاكم االسالمية وما بعدهاو الصومال يف ظل سيطرة هيفاء أدمد حممد، "1 
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سبها إىل الاقاعدة يف جنوب الصومال منطلاقة من قاعد عسكرية أمريكية تاقع ضمن أراضي تنتمي ح
 1جيبويت 

التوجهات األساسية، املرتبطة باخللفية الدينية و ومل ختتلف كثريا مالبسات ظهور حركة طالبان 
اقوى اليت هلا، عن احملاكم الشرعية إال يف تفاصيل ذات الصلة خبصوصيات كل منطاقة إىل جانب طبيعة ال

 تاقف وراءمها 

ويأيت البعد اجليوسرتاتيجي، يف إطار السياق التارخيي للتدخل العسكري يف البلدين، ضمن 
األبعاد احملورية املاقارنة بني البلدين  فاحنصار النفوذ السوفييت بانفصال الدول اليت تنتهي بـ)ـ ستان( عنه  

ا اسرتاتيجيا إلحكام السيطرة على املنطاقة املتامخة جعل من التواجد األمريكي، كاقوة قائدة عامليا، توجه
تأيت أفغانستان ضمن املوقع املثايل و املعادية تاقليدا )مثل اهلند، والصني، وإيران  (،  وللاقوى املنافسة أ

قواعد بيانات و لتحاقيق هذه األهداف، خاصة بعد أن أسست الواليات املتحدة األمريكية قنوات اتصال 
هلا يف املنطاقة خالل دعمها للمجاهدين األفغان، عن طريق اململكة السعودية، يف حرهبم ضد االحتاد 

    1818-1998السوفييت ما بني 

يف حني، وبالرغم من املوقع االسرتاتيجي للصومال ضمن ما يعرف بالاقرن اإلفرياقي، الذي ياقع 
املندب والبحر األدمر إال أن ثاقلها االسرتاتيجي بالنسبة للواليات على الطرق الشمالية املؤدية إىل باب 

املتحدة األمريكية ليس يف نفس مستوى املوقع األفغاين؛ وميكن إيعاز ذلك إىل الاقدرات البحرية اليت 
تتمتع هبا أمريكا ما جيعلها يف غىن عن التواجد الفعلي  يف الصومال بنفس الثاقل االسرتاتيجي املوجه 

بسبب املركب اإلقليمي،  وستان، باعتبارها ال متلك حدودا حبرية تسمح ألمريكا بالتواجد قرهبا أألفغان
 البعد الدميوغرايف املشار إليه آنفا  و 

كما تؤشر التاقاطعات للاقبائل والعشائر يف املناطق الطرفني للدولتني على التداخل بني 
اخلارجي للنزاعات الداخلية وتغذيتها يف نطاق مصاحلهما بدول اجلوار، مما أوجد حاالت من االمتداد 

التحالفات الاقبلية العابرة للحدود الوطنية يف الدولتني، مصطحبة اخللفيات التارخيية املوروثة عن 
 االستعمار، خاصة أثيوبيا وكينيا بالنسبة لدولة الصومال وباكستان بالنسبة ألفغانستان 
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 ن أفغانستان والصومال من منظور مقارنالفرع الثاني: مسار العجز الدولتي لكل م

إن التاقارب يف الرتتيب ضمن قوائم التنصيف للدول العاجزة بالنسبة لكل من )أفغانستان/ 
الصومال( ال يعكس بالضرورة تطابق املسارين  كما أن التمايز بينهما من حيث اخلصوصيات 

ما يفسر التاقارب  واحملورية بني املسارين وه االجتماعية والتارخيية واجلغرافية ال يؤثر يف رصد التاقاطاعات
يف مراتب التصنيف؛ مبعىن، أن التشابه يف النتائج ياقتضي البحث يف أوجه االشرتاك يف املاقدمات  

"  Ashley Townshendاشلي توونشند" " وباعتماد منوذج مسار العجز الدوليت املصمم من قبل "
الذي أوردناه يف املبحث األول من الفصل األول للدارسة، ميكن رصد أهم احملطات األساسية املفسرة 

 حلالة العجز يف الدولتني  

باإلضافة إىل طبيعة الضغوط اليت تعانيها الدولتان داخليا وخارجيا، وعرب خمتلف الاقطاعات 
( الصادر عن التاقرير 02مجاهلا يف اجلدول رقم)األمنية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، واليت ميكن إ

 يف إطار البحث عن العالقة بني التنمية والصراع واألمن   0211السنوي للبنك الدويل لسنة 
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 للدول الهشة (: الضغوط األمنية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية02الجدول رقم )

 اخلارجية الداخلية الضغوط 
اإلرث التارخيي من أعمال العنف   األمنية

 والصدمات
  انتشار األسلحة اخلفيفة بني أفراد

 الاقبائل
  

  االحتالل وأ والغز 
 املساعدة اخلارجية ملتمردين حمليني 
 امتداد آثار الصراعات عرب احلدود 
 اإلرهاب العابر للحدود الوطنية 
 الشبكات اإلجرامية الدولية 

االقتصادية 
 واالجتماعية

  الدخل، وقلة تكلفة الفرص تدين
 البديلة للتمرد

 ارتفاع نسبة بطالة الشباب 
 ثروة املوارد الطبيعية 
 انتشار الفساد الشديد 
 سرعة التوسع العمراين 

 صدمة الغذاء 
 تغري املناخ 

 والديين أ والتنافس العرقي أ  السياسية
 اإلقليمي

 انتهاكات حاقوق اإلنسان 

  والعدالة يف االفتاقار املتصور إىل املساواة
 العامل يف معاملة خمتلف اجلماعات

 البنك الدولي: الصراع واألمن والتنمية. ،1122المصدر: فريق إعداد تقرير عن التنمية في العالم 

 

بالطبع ال يكمن اجلزم بالتحديد الدقيق للفرتة الزمنية لبداية مرحلة الضعف واهلشاشة املفضية 
عدم التوافق  وتأيت مرحلةإىل الفشل والعجز يف النهاية، ولكن ميكن رصد حمطات أساسية يف املوضوع  

ية البنية السياسية على إدارة شؤون الدولة أحد املنطلاقات املؤذنة لالختالل السياسي البنيوي يف هرم
 للدولتني  

ل برئاسة عبد الرشيد عاقب االستاقالل لدولة الصوما األوىل ةاحلكومي ةالتشكيلمل تفلح 
يف حتاقيق االستاقرار السياسي للصومال، إذ دخلت البالد يف مواجهات عسكرية مع اجلارة  "شريماكي"،

ما أدى إىل إخفاقها يف حتاقيق  وإثيوبيا، يف الوقت الذي تعاين فيه الصومال من التخلف والفاقر، وه
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ة شباب   واتبعت احلكومة التالية اليت فاز فيها حزب رابط1869الفوز يف االستحاقاق االنتخايب لسنة 
الصومال، سياسة أكثر مرونة، فسعت إىل املصاحلة مع إثيوبيا للتفرغ ملعاجلة مشكالت البالد املتفاقمة، 
إال أن سياسة املصاحلة مع إثيوبيا قوبلت باملعارضة الشديدة من قبل الشعب الصومايل بكوهنا قد 

ك احلكومة مدة طويلة بسبب أهدرت حق تاقرير املصري للصوماليني يف إثيوبيا وكينيا  ومل تستمر تل
اهتامها بالفساد وسوء اإلدارة، األمر الذي أدى إىل تعرضها الناقالب عسكري قاده املالزم حممد سياد 

   1 1868بري عام 

أخذت املعارضة بالتصاعد ضد نظام سياد بري، وال سيما يف األقاليم الوسطى والشمالية، اليت  
صادية اليت يتمتع هبا جنوب الصومال مث تطورت األحداث إىل كانت تطالب باملساواة السياسية واالقت

ما أدى إىل إساقاط حكمه عن طريق االتفاق بني احلركة  وانتفاضات شعبية عمت أرجاء الصومال  وه
الاقومية الصومالية يف الشمال بزعامة عبد الردمان علي مع املؤمتر الصومايل املوحد يف اجلنوب بزعامة 

   2 1882عيديد سنة 

هذه اهلزات تدلل على التصدعات البنيوية على املستوى الرأسي للسلطة يف الصومال، ومهدت 
الطريق لألزمات االقتصادية احلادة بسبب الظروف الطبيعية وندرة املوارد  فأنتشر الفساد والنهب، مما 

الديون   أدى إىل التدهور يف عموم االقتصاد الصومايل فاعتمد على الاقروض واملساعدات، فارتفعت
وازداد العجز يف ميزان املدفوعات، فضال عن ارتفاع يف اإلنفاق العسكري،وبلغ مستوى الدخل الفردي 

  3دوالر سنويا( وانتشرت البطالة واألمية والفاقر والاقبلية  01حوايل )

توظيف اإلرث التارخيي و مما أدى إىل تنامي الضغوط الداخلية عن طريق تسييس الاقبيلة  
 زرعها االستعمار، وكل الرواسب املرتتبة عنه يف اجملتمعات ما بعد الكولونيالية؛ فاهنارت لألحاقاد اليت

تعد تتحكم السلطة املركزية يف اغلب األقاليم مما أشاع  الشرعية، فلمفاقدت و املؤسسات احلكومية 
 الفوضى واالنفالت األمين وارتفعت معدالت النازحني واجلرمية   

ا يف أفغانستان إال يف بعض التفاصيل  فلاقد بدأت مالمح التصدع يف البنية مل يتغري املشهد كثري 
، وذلك ألن الاقيادة 1892السياسية إذ بدأ الصراع السياسي على السلطة يف أفغانستان بعد اناقالب 

                                                           
  212السابق، ص،  املرجع نفسهمىن حسني عبيد، 1 
  211ص،  املرجع نفسه،2 
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السياسية اجلديدة مل تستطع توطيد دعائم سلطتها يف البالد فذهبت هذه احلكومة ضحية االناقالب 
باقيادة احلزب الدمياقراطي للشعب األفغاين ذي امليول االشرتاكية وأدى باالحتاد  1891م الذي حدث عا

فرزت أالسوفييت إىل التدخل  وهي املرحلة اليت أدخلت البالد يف دوامة احلرب ضد قوات خارجية غازية 
   تانمليون( وباكس 0 1) وضعا اجتماعيا هشا؛ إذ برزت مشكلة الالجئني األفغان خاصة جتاه إيران

مليون(، إىل جانب تدمري البنية التحتية للبالد وظهور جتارة املخدرات لتمويل العمليات احلربية ضد  0)
 1السوفييت 

ورغم االنسحاب السوفيييت من أفغانستان إال أن الصراع على السلطة مل ينته، كما أن كل 
بذهلا جنيب اهلل يف إهناء الصراع مل تفلح رغم قيامه بإجراء االنتخابات يف أفغانستان يف ياحملاوالت اليت 

وإعالن تشكيل حكومة انتاقالية بإشراف األمم املتحدة بأنه سوف يستاقيل يف اليوم األول من  1880
ساقطت  رفضت املعارضة األفغانية رفض هذه االتفاقية واستمر الاقتال حىت  تشكيل هذه احلكومة، فلاقد

  2كابل يف يد املعارضة 

وتتشكل قوى املعارضة من أحزاب ذات مرجعية إسالمية متفرعة، تلاقب أتباعها باجملاهدين 
مد شرعيتها من ذلك، وأخرى ذات توجه علماين غالبا ما توصف تنسبة حلرهبم ضد السوفييت؛ وتس

ة نتيجة ملوالهتا أيديولوجيا لإلحتاد باهلشاشة الفتاقارها للاقواعد الشعبية وتعاين من أزمة الشرعية الشعبي
 السوفيييت بصفته حمتال 

بدأ التفكك بني اجملاهدين وتالشت روح اجلهاد يف سبيل أفغانستان، وطفا على السطح التوجه 
الاقبلي العرقي، هذا التوجه له تأثري سليب على املساعي من توحيد صفوف اجملاهدين إلقامة حكومة 

بالد  باإلضافة إىل افتاقار الدولة إىل قيادة وطنية موحدة، فالشخصيات موحدة تتوىل السلطة يف ال
الدينية، اليت تولت زمام املاقاومة ضد االحتاد السوفييت، مل تكن مؤهلة سياسيا لاقيادة البالد إىل جانب 

 غياب برنامج سياسي واجتماعي للاقيادة امليدانية آنذاك  

املنهار نتيجة حلرب دامت عشر سنوات، مما أفرز هذا الواقع، زاده تعاقيدا الوضع االقتصادي 
وضعا اجتماعيا مربكا ألي قيادة ميكن أن متسك بزمام السلطة ناهيك أن تسري وضعا يف ظل استمرار 
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كاف لتعطيل الوظائف  واالقتتال برتكة ثاقيلة اجتماعية وانتشار كبري لألسلحة مبختلف أنواعها  وه
دان سلطتها املركزية عرب معظم أقاليمها، فهي موزعة بني الفصائل فاقو األساسية للدولة يف أفغانستان، 

 املتناحرة، وحىت مركز العاصمة كابل مل يكن يف مأمن بيد جهة واحدة 

التصدع البنيوي السياسي، نتيجة للعوامل الداخلية واليت متت تغذيتها خارجيا من ويبدو أن 
بنية االقتصادية اهلشة اليت مل تكن مؤهلة المتصاص منطلق اخللفية االستعمارية املوروثة، إىل جانب ال

التصدع السياسي واحلد من تفاقمه  أديا إىل التشظي يف الوالء الوطين، وتغليب الوالءات اجلزئية ذات 
املرجعية الاقبلية والدينية وتسيسها بالاقدر الذي يدفع إىل تغليب ثاقافة االقتتال واإلقصاء على حساب 

التوافق؛ فاحنصر بذلك الدور األساسي للدولة، إذ مل تعد قادرة على توفري احلد و طة والسل مركزية الوالء
مفصل يف الفصل األول  فكانت كال من أفغانستان  واألدىن من اخلدمات العامة واألمن وغريها كما ه

األدبيات املتصدية للبحث يف موضوع الدول  إثراءوالصومال النماذج املثالية والعناوين الرئيسة يف 
 العاجزة             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الصومال بين األهداف المعلنة والنتائج المسجلةوالتدخل الخارجي في أفغانستان الفصل الرابع: 

 

190 
 

 (: يمثل التأثير المتبادل لمراحل العجز الدولتي في أفغانستان والصومال12الشكل رقم)

 المصدر: بتصرف

  Ashley Townshend, Anatomy of State Failure, The University of ydney, 
2007. P,28. 

  

منطقة 
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يويةاختالالت سياسية بن  

تقلص وال مركزية 
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ةأزمات اقتصادية خانق  

مركزية   تقلص وال

دولةعاصمة ال  

فقدان الدولة 

 السياسية للشرعية

ممنهجةالضغوط ال  

اهفقدان الدولة الحتكار االكر  

مستقرةدولة   

 دولة عاجزة
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 آليات ضبط العجز الدولتي  و المبحث الثاني: التدخل العسكري الخارجي 

تسيطر مسألتان حرجتان على أي ناقاش اسرتاتيجي يتعلق بالصراع  تتمثل املسألة اآلوىل يف ما 
 إذا كانت احلرب تستحق أن ختاض، وتتعلق املسألة الثانية مبا إذا كان الفوز فيها ممكنا 

هذه التساؤالت بعد فرتة غري وجيزة من التدخل العسكري اخلارجي)األمريكي( يف  إن إثارة مثل 
كل من أفغانستان والصومال يدحض فرضية الدوافع اإلنسانية للتدخل  ويباقي الناقاش حول احلضور 

 النسيب للدوافع األمنية ماقارنة بالدوافع  اجليواسرتتيجية على احملك 

رات املادية والبشرية املدفوع هبا لتغطية مهام التدخل، وميكن اختبار ذلك باقياس حجم الاقد 
ومستوى حضور الاقضيتني ضمن األجندة السياسية لصانع الاقرار السياسي بالدول املنخرطة يف عملية 

 التدخل العسكري هذه 

كما ال ميكن إغفال العامل الزمين يف التعاطي مع الاقضيتني كمؤشر دال على ترجيح األمهية 
الدافعني األمين واجليوسرتاتيجي لعملية التدخل يف كل من أفغانستان والصومال  إىل جانب النسبية بني 

مستويات كلفة العمليتني، واملردود املتوقع من خالل الربامج املعتمدة يف إعادة اإلعمار والتأهيل لكل من 
 البلدين     

تعلق األمر يف ما إذا كانت وحىت وإن كانت اإلجابة عن املسألتني الساباقتني غري مؤكدة  سواء 
مثل هذه احلروب هي املالذ األخري لاقضية عادلة وفق الشروط املصممة لشرعنة التدخل العسكري يف 

تعلق األمر بالتحكم يف نتائج عملية التدخل، إذ تفيد الوقائع امليدانية قياسا  وإطار احلرب العادلة  أ
 احلسم، على األقل، يف حتاقيق اهلدف من التدخل  مبؤشر الزمن والكلفة البشرية واملادية إىل عدم 
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 الدوافع المحركة للتدخل الخارجي في كل من أفغانستان والصومال :األولالمطلب 

إن اقتصار الدراسة على حتليل ظاهرة التدخل العسكري اخلارجي على الفرتة املمتدة عاقب 
توحيد األملانيتني وتفكك االحتاد السوفييت، ياقتضي تناول حاليت الدراسة يف السياق نفسه، وذلك 

فيد يف بالبحث يف الدوافع احملركة لعملية التدخل يف كل من أفغانستان والصومال يف هذه الفرتة مما ي
 دراسة التدخل العسكري األمريكي يف املنطاقتني  

 الدويل، يفوإذ تفيد املرجعية املستند إليها، املتمثلة يف مواثيق هيئة األمم املتحدة وجملس األمن 
تربير التدخل العسكري يف أفغانستان والصومال إىل التباين الواضح للدوافع احملركة لعملية التدخل؛ حيث 

ن األسباب اإلنسانية كمحرك دافع للتدخل يف الصومال، بينما ارتبطت عملية التدخل مت اإلعالن ع
واحلرب على اإلرهاب؛ مبعىن، ترجيح البعد األمين كدافع  11/8العسكري يف أفغانستان بأحداث 

 حاقياقي للتدخل 

إن حتليل الوضع ياقتضي النظر يف ربط مسار العجز الدوليت بعملية التدخل، هبدف حتديد 
هر احلدث والفروق املمكن رصدها يف احلالتني، إىل جانب حتليل بيئة احلدث من خالل معرفة دور جو 

العوامل اليت من شأهنا أن تؤثر يف السياسات املعتمدة أثناء التدخل يف كل من أفغانستان  والاقوى أ
 والصومال   
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 السياقو في الدوافع  قراءة مقارنة: الفرع األول: التدخل العسكري في أفغانستان والصومال

الاقرن من مثلت الدوافع اإلنسانية العنوان األبرز لتربير شرعية التدخل خالل عاقد التسعينيات 
كنطاقه حتول يف طبيعة التدخل من حيث دوافعها؛ إذ اقرتنت   11/8املاضي، بينما تصنف أحداث 

 وهو عمليات التدخل العسكري أكثر بالدوافع األمنية يف ظل تراجع مساحة أدبيات التدخل اإلنساين، 
ما يدلل على تأثري سياق األحداث على عنوان وطبيعة الدوافع اليت جيري تسوياقها لشرعنة التدخل 

خالت باقيت مثار خالف، وكذا مدى إمكانية أن تصبح جزءا من اجتاه العسكري  غري أن هذه التد
 مهم طويل األمد يف السياسة الدولية 

وحىت وإن اختلف السياق الزمين للتدخل العسكري يف كل من أفغانستان والصومال، غري أن 
رتاتيجية مسار األحداث والتعاطي الدويل مع الاقضيتني يعكس ضرورة إمعان النظر يف اخللفية اجليوس

 املبنية على الدوافع املصلحية للتدخل يف إطار النزعة التوسعية  

ىف التاسع من ديسمرب  وحلت الاقوات األمريكية إىل أرض ميناء ماقديشي ماحينويذكر أنه 
لتاقود قوات التحالف الدويل حتت مظلة األمم املتحدة يف عملية مسيت "باستعادة األمل ىف  1880

رأي العام العاملي االعتاقاد بسرعة وسهولة حتاقيق هذه العملية ألهدافها املتمثلة يف الصومال" ساد لدى ال
تأمني وصول املساعدات اإلنسانية الدولية لشعب أهنكته اجملاعة واجلفاف واحلروب األهلية الدموية  إال 

األمر الذي  وهأن عملية استعادة األمل قد بدت بعد اقل من العام أشبه بالسري على الرمال املتحركة، و 
، وما 1880مارس  21حدا بالواليات املتحدة إىل إعالن سحب قواهتا من الصومال يف موعد أقصاه

تفاء اثر اإلدارة األمريكية يف هذا الشأن، قتال ذلك من إعالن كل من فرنسا وإيطاليا عزمهما على ا
  1. وذلك بسحب قواهتما يف مواعيد خمتلفة

الواليات املتحدة األمريكية املكلفة بتأمني إيصال املعونات اإلنسانية، حتولت إىل طرف يف إن 
النزاع يف حماولة منها لتجريد الفصائل املسلحة من سالحها مما أدخلها يف مواجهة مباشرة مع أمراء 

تل اجلنود احلرب، حيث حتول "عيديد" يف مواجهته للاقوات األمريكية كزعيم قومي  وقد أدت عملية ق
األمريكيني وسحل جثثهم يف شوارع ماقديشو، أحد املشاهد الدراماتيكية حبسب ما صورهتا الاقنوات 
                                                           

  20/10/0212جنوى الفوال، األزمة الصومالية وعام من التدخل الدويل  مت تصفح املوقع بتاريخ: 1 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=217748&eid=4064 
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" بشكل خاص واملعجلة يف اقتناص اللحظة الناضجة لتسويغ مربر االنسحاب من CNNاإلعالمية " 
ب ترتب عنه تراجع الصومال دون تاقدير حجم املعاناة اإلنسانية املرتتبة عن موقف كهذا  ألن االنسحا

الزخم الدويل جتاه الاقضية الصومالية بصفتها الدولية وحتولت إىل قضية حملية/ إقليمية وإدخاهلا يف النطاق 
التاقليدي ملهام قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة واالحتاد اإلفرياقي، يف ظل املعطيات الدالة على 

 ية أعباء هذه املهام      عدم كفاية اإلمكانات املادية والبشرية لتغط

لاقد تطور الصراع يف الصومال بني الفصائل املسلحة وتوسعت احلرب األهلية مث انتشر اجلفاف 
الذي أدى إىل جماعة أصابت معظم األراضي الصومالية، ويف ظل هذا الوضع اإلنساين البالغ السوء كان 

الدولية ضد الصومال بدعوى إنشاء بيئة البد من تدخل دويل إلياقاف هذه املأساة، وقد دخلت الاقوات 
آمنة متثل شرطا ضروريا لتوفري املساعدة اإلنسانية وتشجيع املصاحل الوطنية  يف الواقع لاقد تأخر التدخل 

( والذي نص على قيام قوات األمم 922الدويل ملدة من الزمن بعد إصدار الاقرار الدويل ذي الرقم)
 الفصائل الصومالية ودماية قوافل اإلغاثة، لكن هذه الاقوات كانت املتحدة مبراقبة وقف إطالق النار بني

فردا، فأقدمت الواليات املتحدة على إرسال قوات أمريكية لتوزيع  02قليلة العدد ال تزيد على 
من  1022جندي أمريكي وأكثر من  0022املساعدات اإلنسانية مباشرة يف الصومال وكان عددها 

   1الدول األخرى، مث تبىن اجمللس قرار يسمح بالتدخل األمريكي مسي بـ" إعادة األمل" 

من تاقدمي املساعدة إىل حماولة نزع أسلحة املليشيات تغريت أهداف الاقوات الدولية لكن 
الذي عارض التدخل األمريكي، ما أدى إىل  "حممد فارح عيديد"الصومالية وأخريا السعي إىل اعتاقال 

صاعد املاقاومة ضد الاقوات الدولية واليت أدت إىل ماقتل عدد من اجلنود األمريكيني ومن الاقوات الدولية ت
  1880سحب قواته، ومت ذلك يف مارس الاقاضي باألخرى، فكان الاقرار األمريكي 

يف دوما  هييف أية جهود إلقرار االستاقرار وإعادة اإلعمار وإذا كانت املتطلبات العسكرية 
فإن الدولة املستهدفة تكون قد خرجت لتوها من نزاع  ،ماسة للعنصر العسكري  من حيث املبدأ حاجة

مسلح أو اهنيار مفاجئ ملاقومات الدولة، وال شك أن اإلدارة األمريكية ستكون حباجة للعمل يف بيئة 
د اجلنود عدهو آمنة نسبيا حىت تتمكن من جتسيد برنامج إرساء االستاقرار وإعادة اإلعمار، لكن كم 

املطلوبني يف جهود إسناد بعثة االستاقرار وإعادة االعمار؟ وما هي املدة املطلوبة حىت يتمكنوا من الاقيام 
خبصوص بعض البلدان يرسم صورة قامتة  فتحاقيق أهداف طموحة  DSB هبذه املهمة؟ قراءة إحصائيات

                                                           
  92السابق، ص، املرجع نفسههيفاء أدمد حممد يونس، 1 
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ويف هايييت كان ال بد من  جندي خلمس إىل ستة سنوات 055.555يف العراق استوجب نشر ما ياقارب 
جندي أمريكي، بل أن حتاقيق أهداف أقل طموحا تلاقي أعباء كثرية على املتدخل حيث  555 261نشر 

   1 جندي 05.055جندي ويف هايييت  210 555تتطلب يف العراق نشر 

ويف املاقابل، عاقب اهلجمات اإلرهابية على الواليات املتحدة، كان االئتالف الذي تاقوده 
الواليات املتحدة يف أفغانستان مدفوعا باملصاحل الاقومية املتوسعة أكثر من النزعة اإلنسانية  وكان املربر 

الدفاع عن النفس  غري أن  واملنطاقي واألساس الاقانوين الرمسي للتدخل الذي تاقوده الواليات املتحدة ه
لتدخالت السابق، تفكيك االئتالف انطوى على أهداف خمتلفة اختالفا جذريا عن أهداف معظم ا

شبكة إرهابية دولية وإزالة نظام كان مينح الدعم لتلك الشبكة  ورغم تردد الواليات املتحدة يف املشاركة 
مبا أمسته بناء األمة، إال أن االئتالف الذي تاقوده أمريكا سرعان ماجه إىل مسعى دويل مواز لبناء السالم 

مامات اإلنسانية بشكل جزئي، وكذلك على األقل اخلوف من وحفظ السالم يف أفغانستان، حتفزه االهت
أن انعدام االستاقرار يف أفغانستان ميكن أن يعود بسهولة إنتاج الظروف اليت مسحت للبلد قاعدة 

  2لإلرهاب الدويل يف تسعينيات الاقرن العشرين 

ركة طالبان من لكن هذا التوجه مل يشفع للاقوات األمريكية ميدانيا، إذ جوهبت مباقاومة شرسة ح
عدم الاقدرة على جتاوز الوالءات اجلزئية املبنية و جهة، وإغراق عملية بناء الدولة يف مشكالت الفساد 

قبليا لصاحل الوالء الوطين  كما أثار سلوك احلرب يف أفغانستان قضايا أخالقية وقانونية مهمة أيضا  فاقد 
إذا كانت الواليات ما ت دون طيار، أسئلة بشأن عن طريق طائرا ،أثار قتل املدنيني يف الغارات اجلوية

 3املتحدة تبذل جهودا كافية لتجنب " األضرار اجلانبية" والتمييز بني املاقاتلني واملدنيني 

كما أثار احتجاز سجناء  طالبان/الاقاعدة من قبل الواليات املتحدة وناقلهم إىل الاقاعدة 
تساؤالت مهمة بشأن وضع هؤالء السجناء ومعاملتهم،  "وغوانتانام"العسكرية األمريكية يف خليج 

يكونوا مؤهلني مل  ومعاملتهم كذلك حىت ول ووخباصة إذا ما كان جيب منحهم وضعية أسرى احلرب أ
ملثل هذا االعرتاف الرمسي  فاقد اختذت الواليات املتحدة موقفا بأن ماقاتلي طالبان وإرهايب الاقاعدة " 

                                                           
1 Justin Logan and Christopher Preble, Failed States and Flawed Logic: The Case against a Standing 
Nation-Building Office, CATO Institute, Policy Analysis,N:560,January 11 2006.p,17. 

، )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، معهد ستوكهومل ألحباث السالم أفغانستان والديناميات الجديدة للتدخل: مكافحة االرهاب وبناء الدولكويت، و أندر 2 
  080(  ص، 0222الدويل، الكتب السنوي، 

  228، ص، املرجع نفسه3 



 الصومال بين األهداف المعلنة والنتائج المسجلةوالتدخل الخارجي في أفغانستان الفصل الرابع: 

 

196 
 

ن يف ميدان الاقتال" بدال من سجناء احلرب، ألن أعضاء الطرفني مل و تجز " حموماقاتلون غري قانونيني" أ
 1يكونا جزءا من جيش معرتف 

بإضفاء الطابع   2وقد مت جتاوز الناقاش الاقانوين لوضعية السجناء حبسب معاهدة جنيف الثالثة
لوضع األمين على مسعى احلرب على اإلرهاب، مبا يسمح بتعطيل العمل بالاقوانني السارية يف ا

اللجوء إىل األحكام االستثنائية بدعوى احلرب على اإلرهاب  كما مت جتاوز معضلة تاقبل و االعتيادي 
الرأي العام األمريكي ملاقتل أبنائهم يف أفغانستان، بتوظيف اآللة اإلعالمية للرتويج لاقدسية املهام اليت 

ىل حجم التكاليف بالنظر إو ياقوم هبا اجلنود األمريكيني يف سبيل الدفاع عن األمن الاقومي األمريكي  
 و"اهلالمي" فإن الدافع املصلحي يربز بشكل الفت يف العملية؛ وإن كان عنواهنا الرمسي هووطبيعة العد

 حماربة اإلرهاب الدويل ممثال يف الاقاعدة بزعامة "أسامة بن الدن"   

ب ودبلوماسيا عن عملية السالم يف الصومال يضر احلر  األمريكي عسكرياوإذا كان االنفصال 
اليت تشنها على اإلرهاب الدويل  فإن استمرار فشل الدولة الصومالية سيؤدي بالتأكيد إىل جعل مصاحل 
أمريكا ومصاحل حلفائها يف املنطاقة معرضة بصورة خطرة للهجمات اإلرهابية  والشيء الوحيد الذي 

دام الاقانون، وانعدام استمرار حالة عدم االستاقرار، وانع وسيغذي األجندات اإلسالمية الراديكالية، ه
ما يف ذلك  -الذي سيساعد  واحلكومة يف الصومال  إن دعم السالم واالستاقرار يف الصومال اليوم ه

  3.على إضافة ملجأ آمن آخر لإلرهابيني يف املستاقبل -شك 

يف و إن الواليات املتحدة ال متلك أي سبب وجيه ملواصلة وجود اسرتاتيجي هلا يف أفغانستان أ
بالتايل، من   وسطى  إذ لديها أولويات إسرتاتيجية أكثر أمهية بأشواط يف مجيع أحناء العامل تاقريباأسيا ال

 تتدخل يفغري املنطاقي أن تزج نفسها يف شؤون الدول اجملاورة لروسيا ويف نطاق النفوذ الصيين، وأن 
ستية واالقتصادية تصب  طموحات اهلند  يضاف إىل ذلك، أن العوامل اجلغرافية والدميغرافية، واللوجي

كلها يف مصلحة دول أخرى، وال ميكن ألي قدر من الغطرسة األكادميية أن يطبق واقعيا منوذج 

                                                           
  210الساباقن صن  املرجع نفسهكويت، و أندر 1 
   متوفرة عرب االنرتنت على الرابط التايل:1808/ 11/ 01املتعلاقة مبعاملة أسرى احلرب، وقد دخلت حيز التنفيذ يف معاهدة جنيف الثالثة 2 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntang.htm 
عواقب إمهال عملية السالم الصومالية  جون برندرجاست، 3 

http://www.crisisgroup.org/ar/regions%20countries/africa/horn%20of%20africa/somalia/op-
eds/john%20prendergast%20and%20andrew%20stroehlein%20in%20al%20ittihad.aspx 
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اإلصالح األمريكي يف مجهوريات الواقعة يف آسيا الوسطى واجلنوبية وحتديدا البلدان اليت تنتهي أمساؤها 
    1ت األخرى للموارد األمريكية ب )ستان( بطرق فعالة من حيث التكلفة نسبة إىل االستخداما

 الفرع الثاني: المرجعية القانونية وتكييفها لمبررات التدخل في أفغانستان والصومال 

ميكن رصد تكييف اجملتمع الدويل للوضع اإلنساين واألمين يف كل من أفغانستان والصومال من 
باعتبارها املرجعية الاقانونية املعربة عن خالل حتليل حمتوى قرارات جملس األمن الدويل خبصوص الاقضيتني، 

مشروعية التدخل العسكري يف البلدين  وبالنظر إىل الكم املعترب من الاقرارات املنبثاقة عن اجمللس يف هذا 
اإلطار فإن التحليل يرتكز بالدرجة األساسية على األبعاد املتاقاطعة يف الاقضيتني حسب ما ورد يف 

 2التسلسل الزمين هلا  قرارات جملس األمن، مع مراعاة

وإذ تأيت الاقضية الصومالية من حيث التسلسل الزمين يف ماقدمة االهتمام الدويل بالنظر إىل 
املأساة اإلنسانية كحالة استعجاليه، نتيجة للنزاعات الداخلية املدمرة  حيث جاء الاقرار رقم 

يشر إىل اجلهة اليت تاقدت )نالحظ أن نص الاقرار مل  استجابة للطلب املاقدم من الصومال 922/1880
بطلب النظر يف قضية الصومال( كي ينظر يف احلالة يف الصومال  وتتضمن معظم الاقرارات عبارات 
متكررة؛ تعرب عن اجلزع الشديد والشعور بالاقلق لسرعة تدهور احلالة يف الصومال واخلسائر الفادحة يف 

 راع األرواح البشرية وتفشي األضرار املادية النامجة عن الص

وياقرر اجمللس مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، بتنفيذ حظر عام كامل على 
تسليم أي نوع من أنواع األسلحة واملعدات العسكرية للصومال إىل أن ياقرر اجمللس خالف ذلك  مع 

 إباقاء املسالة قيد االستعراض املستمر إىل أن يتم التوصل إىل حل سلمي  

مبوجبه مت تربير التدخل العسكري، وجاءت الاقرارات يف السنتني املواليتني يف  الاقرار الذي ووه
شكل عملية متابعة لعمل األمم املتحدة يف حتاقيق املصاحلة الوطنية كأولوية وتشجيع ودعم إعادة إنشاء 

ما زالت املؤسسات اإلقليمية والوطنية واإلدارة املدنية يف كامل أحناء البلد، وفق تكييف للاقضية بأهنا 
 هتدد السلم واألمن يف املنطاقة  

                                                           
، السنة 291، العدد العربيمجلة المستقبل   مركز دراسات الوحدة العربية: ، الواقعية يف أفغانستان: إعادة النظر يف احلجة امللتبسة بشأن احلربأنتوين كوردمسان1 

  108  ص، 186، 101 ص ص، 0212
 ميكن االطالع على معظم قرارات جملس األمن املعتمدة يف هذه الدراسة،  بتصفح موقع االنرتنت على الرابط التايل:2 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/ 
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يه جملس األمن أن إعادة إنشاء الشرطة الصومالية والنظامني ف 160/1882الاقرار رقم ويعرب 
الاقضائي واجلنائي يف الصومال تتسم بأمهية حامسة بالنسبة إلعادة األمن واالستاقرار يف البلد  كما يعرب 

أفراد عملية األمم املتحدة الثانية يف الصومال احملددة بالاقرار  بالغ قلاقه الستمرار اهلجمات املسلحة ضد
)بعد انسحاب الاقوات األمريكية(  وقد مت طي ملف الاقضية الصومالية على املستوى  802/1880رقم 

، ومت 0221الدويل ضمن أجندة جملس األمن؛ إذ مل يتم اإلشارة إىل الاقضية الصومالية إىل غاية عام 
االحتاد اإلفرياقي ليتم متابعة جهود املصاحلة إقليميا وحمليا بالرغم من التدهور املستمر للوضع حتويلها إىل 

 اإلنساين واألمين يف الصومال وتداعياهتا على املنطاقة 

بالرغم من حالة  1886ويبدأ جملس األمن الدويل يشتغل على الاقضية األفغانية بدءا من عام 
والاقبلية املختلفة خاصة بعد أن اهنارت حكومة جنيب اهلل اليت يدعمها االقتتال بني اجملموعات االثنية 

 السوفيت، والوضع اإلنساين املرتدي جراء تزايد أعمال العنف وارتفاع عدد الالجئني داخليا وخارج البلد 

لاقد خضعت العاصمة كابل إىل سيطرة قوات الطاجيك واألوزبك واهلازار باقيادة الاقائد 
مسعود، الذي توجد قاعدة دعمه يف وادي بانشري يف الشمال الشرقي، والاقائد  الطاجيكي أدمد شاه

)اصبحت هذه الاقوات  الزبكي عبد الرشيد دستم الذي توجد قاعدته يف مدينة مزار شريف الشمالية
تعرف الحاقا بالتحالف الشمايل(  وقد تشكلت حكومة جديدة برئاسة برهان الدين رباين غري أن 

الشمالية والبشتون اجلنوبيني كانت قوية وباقيت األخرية خارج احلكومة  بني اجملموعاتانعدام الثاقة 
 باقصف العاصمة ونشبت حرب حكمتيارالدين بشكل فعلي  وقد بدأت الاقوات البشتونية باقيادة قلب 

ل  أهلية وعزز الاقادة املختلفون سيطرهتم على مناطاقهم  واندلع الاقتال أيضا بني اجملموعات الشمالية داخ
  1كابل، حيث انضمت قوات دستم إىل قوات حكمتيار ضد أدمد شاه مسعود 

أدى سيطرة حركة طالبان، املشكلة يف معظمها من البشتون واليت تستمد دعمها من املدارس 
 1886و 1880الدينية اإلسالمية وبدعم باكستاين قوي، على جنوب ووسط أفغانستان ما بني عامي 

األمريكي باملنطاقة وحركت بذلك آلة جملس األمن واحتالل قضية أفغانستان  إىل توجيه بوصلة االهتمام
والذي ياقضي بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية  1886/ 1296رقم أولوية أجندة اجمللس  فكان الاقرار 

ر للدولة األفغانية، ويكرر التأكيد على أن استمرار الصراع يف أفغانستان يهيأ تربة خصبة لإلرهاب واالجتا

                                                           
  086، ص، املرجع نفسهأنتوين كوردمسان، 1 
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باملخدرات مما يزعزع استاقرار املنطاقة وما وراءها، ويعرب فاقط عن أسفه للخسائر اليت وقعت بني املدنيني 
 جراء بسبب األلغام الربية 

كمحطة فارقة يف حتول املوقف األمريكي جراء االعتداء على سفارتيها يف   1881وتأيت سنة 
نريويب، كينيا، ودار السالم، تنزانيا، باعتبارها أعمال هلا تأثري ضار على العالقات الدولية وتعرض أمن 
الدول إىل اخلطر، واعترب أن قمع اإلرهاب الدويل أمر أساسي من أجل صون السلم واألمن الدوليني؛ 

   1881/  1118سب ما ورد يف الاقرار رقم ح

والذي ياقضي مبوجبه أن الوضع يف أفغانستان  1262/0221بعدها مت اإلعالن عن الاقرار رقم 
ميثل هتديدا للسلم واألمن الدوليني، وذلك بعد بسط حركة طالبان نفوذها على كامل الرتاب األفغاين 

يعرب فيه عن رغبته يف رؤية السالم  1206/0221  وقد سبق الاقرار السابق باقرار رقم 0222عام 
واألمن يعودان إىل أرض الصومال  وهي إشارة يف بداية إعادة ربط الاقضيتني حتت مسمى حماربة 
اإلرهاب الدويل؛ مبعىن، طغيان احلس األمين على توجهات النزعة التدخلية على حساب الدوافع 

سالمية باقوة يف نفس العام لتسيطر على ماقديشو  اإلنسانية يف الاقضيتني، خاصة مع عودة احملاكم اإل
    11/8؛ أي قبيل أحداث  0221جويلية 22بتاريخ: صدر  1262/0221واملالحظ أن قرار 

وبدوافع  11/8وتبدأ رحلة التدخل العسكري الدويل حتت مظلة قرارات جملس من بوابة أحداث 
ليعطي املشروعية  0221ديسمرب 02الصادر بتاريخ  1216/0221أمنية صرفة، وقد جاء الاقرار رقم 

الدولية للتدخل  إذ ياقضي الاقرار بإنشاء قوة دولية للمساعدة األمنية ملدة ستة أشهر ملساعدة الاقوات 
األفغانية املؤقتة على كفالة األمن يف كابل واملناطق احمليطة هبا  مبعىن توجيه جهود الاقوات الدولية على 

 متثله من رمزية سياسية كبداية لبسط السيطرة على باقية األقاليم     تأمني العاصمة ملا

عمليات بناء الدولة يف كل من  والشروع يفونظرا لتعثر اجلهود الدولية يف جتاوز املعضلة األمنية 
متديد فرتة التواجد للاقوات الدولية كل ستة أشهر قابلة  إىلوالصومال، عمد جملس األمن  أفغانستان

الاقوي لسيادهتما وسالمتهما اإلقليميتني واستاقالهلما السياسي  قرار احرتامهمع تأكيده يف كل  ،للتمديد
  ووحدهتما الوطنية، وتذييل كل قرار بإباقاء املسألة قيد نظره الفعلي 

                                                           
 طالع على أحد نماجج التقارير الصادرة عن مجلس األمن بخصوص القضيتين األفغانية والصومالية بالعودة الى الملحق يمكن اال

 المتضمن .032،ص، (15بتمديد مهام االتحاد اإلفريقي في إدارة األزمة الصومالية. والملحق رقم) المتعلق .030ص، ،(10رقم)

 تمديد مهام القوات الدولية في أفغانستان.
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وبالرغم من تعبئة املوارد املادية يف شكل صناديق لتغطية نفاقات تكاليف عمليات التدخل اىل 
كما كان يف مشاريع إعادة اعمار الوضعيات املرتتبة عن العمليات العسكرية، غري أنه و جانب متويل تكال

العكسي من حيث تاقويتها  األثرصناديق يف أفغانستان قد يكون هلا هذه الاحلال يف الصومال، فإن 
تلك النفوذ السياسي ألمراء احلرب على حساب احلكومة  وتبعا لذلك، تسعى احلكومات لربط 

  لكن هذا املسعى لتعزيز قوة الدولة عرب مركزة بإدارة كرزايصناديق وإعادة تأهيل الدولة مباشرة ال
الوظائف ميكن أن يتعرض للكبح إذا دخلت املنظمات غري احلكومية اخلاصة يف اللعبة خاصة تلك 

 ريغ متتلك موارد ضخمة  فكما تظهره حاالت كل من كوسوفو، البوسنة، والصومال فإن املنظمات
كلها تسعى من أجل زيادة بروزها وتأثريها هبدف استمالة املاحنني وزيادة مواردها، وهذه   احلكومية

املنافسة جتعلها غري مهمتة كثريا باألطراف الذين تتفاوض معهم بغية الوصول إىل الضحايا ملساعدهتم  
 مع أمراء احلرب سينتهي مبساعي إن إقامة شراكات مع األطراف الذين ميتلكون الاقوة امليدانية املتحالفني

 1 عمومامن إرساء حوكمة فعالة  األخريةاملساعدات اإلنسانية إىل إضعاف احلكومة املركزية وحيرم هذه 

مت التعاطي مع التدخل العسكري يف أفغانستان مبربرات أمنية ختتلف عن تلك املساقة أثناء  اقدل
التأييد واملشاركة الدولية يف عملية التدخل  احب لعمليةاملص التدخل يف الصومال  ويباقى الزخم اإلعالمي

يف أفغانستان تعكس مدى قوة أمريكا يف التأثري على الاقرار الدويل من جهة، ومدى قدرهتا على توظيف 
ضدنا"  وهي  ومن مل يكن معنا فه" الرئيس األمريكي يومها ةالاقدرات الدولية لصاحلها انطالقا من ماقول

اليت عرفت مبرحلة احلرب على اإلرهاب الدويل وقد اشتغلت األدبيات األكادميية كثريا حول  الفرتة
 املوضوع 

املعلنة واالجنازات املرجوة من عملية احلرب على اإلرهاب والتدخل  األهداففهل حتاقاقت 
 العسكري يف كل من أفغانستان والصومال؟ 

 

 

 

                                                           
1 Holzegrefe J.I & Robert Keohane, Op Cit,p,318. 
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 .باعتماد جاذبية البدائل الخارجيةفي البلدين  العجز المطلب الثاني: استراتيجيات ردم فجوات

غالبـــا مـــا يـــتم طـــرح فكـــرة إعـــادة االعمـــار كمهـــام جوهريـــة للبـــدائل اخلارجيـــة لـــردم فجـــوات العجـــز 
)فجوة الاقدرات، فجوة األمن، فجوة الشرعية(، لكن هذه الفكـرة مرتبطـة أكثـر بالبعـد االقتصـادي  الدوليت

مـار مـا ترتـب عـن العمليـات العسـكرية جـراء التـدخل اخلـارجي؛ يف إطار االسـتفادة مـن صـفاقات إعـادة إع
 على غرار املنافسة حول مشاريع إعادة االعمار بالعراق    

أفغانســتان إىل مراكــز   وال ميكــن ألي برنــامجا إلعــادة اإلعمــار بعــد فــرتِة النــزاع أن حيــو ل الصــومال أ
الواليـات  املتحـدة إلقامـة دمياقراطيـات مسـتاقرة يف هـذه رفاها مزدهرة  ولكـن  إخفـاق التـدخالت الـيت تاقود هـا 

ــــمااالقتصــــادي  فاجملتمعــــ مــــن جمــــر د التفســــري رلــــدان لــــه أكثــــالب  واجتماعيــــا اقتصــــاديا أ ون عرقيــــا أان ماقس 
عشائريا بطرق مل تكن عليها أملانيـا واليابـان باعتبارمهـا النمـوذجني النـاجحني لعمليـة التـدخل العسـكري يف 

الضـــغائن  عـــد أنـــواعاعد، لكنـــه لـــيس شـــرطا ضـــروريا  وتســـي راألمريكـــي  ومـــن مث فـــإن التجـــانس  أمـــالتـــاريخ 
العوائـق املـؤثرة علـى نتـائج التـدخل اخلـارجي وفـق املاقاربـة الـيت  وأفغانسـتان أكثـر الصـومال زياليت مت الطائفية

 تعفي العامل اخلارجي من العجز الداخلي 

جسر هوة الفجوات بالنسبة للدول  إزاء تعدد األطرافامل النظام يواجه الذي كما أن التحدي
 تولت اليت اهلياكل الاقدمية بني وال اإلقليمي، العاملي واالجتاه االجتاه بني خيار مسألة ليسالعاجزة 

 حلاجات استجابة اليت تنشأ اجلديدة والرتتيبات يف الدول املتدخلة، التاقليدية الاقوى تصميمها وإدارهتا
 إصالح احلاالت قضية بعض يف وهي تكييف،و انسجام  قضية باألحرى هي فالاقضية .الدول العاجزة

 1بفعالية معا  العمل على الاقدرة حبيث تكتسب للمؤسسات
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 الفرع األول: استراتيجيات التدخل العسكري في الصومال بين األهداف والنتائج

األمم املتحدة كطرف يف  إن التغيري املتكرر يف أهداف التدخل الدويل قد أدى إىل إدخال
الصوماليني إىل قوة احتالل، وبعد االنسحاب األمريكي، قررت  الكثريين منالنزاع، وحتولت يف نظر 

األمم املتحدة ختفيض حجم قواهتا وتغيري أهدافها حبيث تكتفي بإيصال املعونات اإلنسانية إىل املناطق 
 صائل األكثر أمانا واليت تلاقى فيها تعاونا من قادة الف

إيعاز اإلخفاق الرئيسي الذي أصاب عملية التدخل الدويل متثل يف احملاوالت غري وميكن 
املنضبطة لتغيري مهام عملية التدخل وحماولة فرض املوقف السياسي/ العسكري األمريكي على األطراف 

هة مع بعض املتصارعة  ولاقد استمر الوجود الدويل إىل ما بعد االنسحاب األمريكي، إىل أن املواج
  1الفصائل يف الصومال بشكل متكرر دفع األمم املتحدة إىل سحب قواهتا من الصومال هنائيا 

فالرتكيز على املعونات اإلنسانية يف ظل بيئة تشهد نزاعا داخليا عنيفا، يف إطار قوات متعددة 
وغياب إسرتاتيجية اجلنسيات، وإبعاد اجلانب األمين من أولويات أجندة الاقوات املتدخلة من جهة، 

واضحة طويلة املدى لدى اجملتمع الدويل إىل جانب اهنيار مؤسسات الدولة وعدم وجود تنظيمات قوية 
ميكن االرتكاز إليها كنواة للتأسيس االنتاقايل يف بداية عملية التدخل، من شأن كل ذلك أن يؤدي إىل 

فري احلد األدىن من اخلدمات واليت غالبا حالة من اإلرباك لدى الاقوات الدولية؛ فاحنصرت مهامها يف تو 
ما تتوقف لدى مستوى احلفاظ على الاقوات املتدخلة وأعوان األمم املتحدة املكلفة بتوزيع املعونات 

 اإلنسانية 

هذا التوجه أفضى إىل التخلي املبكر للاقوات الدولية عن مهامها واعتماد املاقاربة اإلقليمية يف 
وقد استنفذت الاقوات الدولية جهودها يف البحث عن أحد أمراء احلرب  التعاطي مع امللف الصومايل 

 "عيديد"  وميكن تلخيص هذا املسار من خالل الشكل التايل:     
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 املصدر:
United States Forces, Somalia After Action Report and  Historical Overview: The 
United States Army in Somalia, 1992–1994 , Center of Military History United States 
Army Washington, D.C., 2003.p, 79. 

 

بدا وكأن عملية التدخل الدولية قد تعثرت وانزلاقت على منحدر مراوغ  مجلة من األسئلة 
طرحت حول تفويض األمم املتحدة وخصوصا حول مدى مشوله للتورط املباشر يف احلروب األهلية 

لساسة األمريكيون يعربون عن املخاوف بشأن املصلحة الاقومية للواليات املتحدة  وراح الصومالية  راح ا
 ،1882الذي خلف الرئيس بوش يف كانون الثاين  ،ينتونلأعضاء الكونغرس يطالبون الرئيس كبعض 

  1882 أكتوبرلسحب الوحدات العسكرية األمريكية من الصومال  ومت اختاذ قرار ياقضي بذلك يف 
بعد قام جملس األمن بإلغاء أمره الاقاضي باعتاقال أمراء احلرب الصوماليني الدائبني على عرقلة وفيما 

وكانت  ،كان آخر اجلنود األمريكيني قد عاد إىل بلده  1880ومع حلول ربيع  ،مهمة األمم املتحدة
العتماد على قوة األمم املتحدة قد عادت إىل دورها األكثر تاقليدية واملتمثل يف احلفاظ على السالم، با

 1 متعددة الاقوميات اصغر واخف تسليحا للممارسة صالحياهتا
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 -0221العنف من جانب واحد يف الاقرن اإلفرياقي يف العاقد  ،ارتكبت اجلهات من غري الدول
العلمية  غري أن احلكومة اإلثيوبية كانت  التخميناتكبته احلكومات، كما تتوقع تأكثر مما أر  0212

وقد  وعدد الاقتلى   اليت قضتها داخل أرض الصومال حيث عدد السنوات الفعلية اجلهة األسوة من
قتيال على التوايل(، يف  002و قتيال 022األكثر دموية )حيث ساقط  0220و 0222كانت السنتان 

فذ مدنيا  ويف تلك السنة، ن   162عندما قتل أكثر من  0229خرى يف سنة األحني سجلت الذروة 
يف خاصة العنف من جانب واحد الذي ارتكبته احلكومة اإلثيوبية يف إقليم الصومال، أشكال معظم 

جنوب شرق البالد، الذي كان مسرحا لصراع متاقطع داخل الدولة بني احلكومة وجمموعات املتمردين 
 1االنفصاليني يف أوساط سبعينيات الاقرن العشرين 

الاقصر   كر إال باقدر كبري من الصعوبة والتدخل يف الصومال مع املبادئ أنفة الذ ال يتناغم 
تعترب نفسها مهددة من اخلارج     ةمما يشري إىل عدم وجود أي دول ،مل يتم استحضارها 01فاملادة 

كذلك مل يكن التدخل ملتمسا من جانب طرف قادر، بصورة ماقنعة، على الزعم بأنه جيسد حكومة 
من مل تكن مثة حكومة كهذه موجودة يف ذلك الوقت  كانت األزمة متجذرة،  ،ذات سيادة الصومال

 يف عدم وجود أي سلطة دولة فعالة يف الصومال  الناحية امليدانية، 

     لعملية التدخل ردا دوليا على "بطرس بطرس غايل"جاء تربير األمني العام لألمم املتحدة وقد 
من الصعب، بل ومن  هؤثر على أمن "املنطاقة بأسرها"  غري أن" هتديد للسالم" من شأن "عواقبه" أن ت

من أي دول و من الدوليني الصادر إما من داخل الصومال أاملستحيل حاقا، رؤية أي هتديد للسلم واأل
للتدخل يف الصومال   ومن يدعأخرى يف املنطاقة  مل يكن هناك أي سبب ماقنع ذي عالقة بالسلم واأل

بدأ مل اولي افإن تربير األمني العام إشكايل مباقدار ما ميثل مط ،اخلية  وبالتايلمل تكن األزمة دولية بل د
ورمبا جيب اعتبارها  980األمن الدويل التاقليدي  فصياغته مثلها مثل صياغة جملس األمن يف الاقرار رقم 

لدوليني  كما ضرورية، نظرا للغة الفصل السابع من امليثاق التاقليدية املرتكزة على مبدأ السلم واألمن ا
ميكن أيضا فهمها على أهنا لغة خطابية مصممة، حسب أقوى االحتماالت، هبدف مالحظة وطمأنة 

                                                           
، مركز دراسات الوحدة العربية، مركز 0210، التسلح ونزع السالح واألمن الدويل، الكتاب السنوي، العنف المنظم في القرن اإلفريقيجوناس بومان وآخرون، 1 
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الدول اإلفرياقية املرشحة ألن تصاب بالذعر إزاء ما ميكنها، بسهولة، أن تعتربه شكال جديدا من أشكال 
       1النظام االستعماري)الكولونيايل( حتت رعاية األمم املتحدة 

أدت جتربة التدخل األمريكي الفاشلة يف احلرب األهلية يف الصومال إىل اجتاه الواليات  لاقد
تبين سياسة جديدة يف مسالة التدخل يف احلروب األهلية اإلفرياقية تاقوم على حماولة تشكيل  واملتحدة حن

لعسكري هلذه الاقوة على أن تاقوم الواليات املتحدة بتاقدمي التمويل والتدريب ا ،قوة افرياقية حلفظ السالم
إسناد هذه و بشريا على اخلصوص،  ،اإلفرياقية  وبالتايل جتنب التحمل املباشر لكلفة عمليات التدخل

 املهام إىل الاقوى االستعمارية التاقليدية يف املنطاقة 

وبالتايل، فإن املوقف األمريكي من مسالة حفظ السالم اإلفرياقي يعكس قدرا عاليا من االنفراد 
ما حال لفرتة طويلة  ويبات ال تاقبلها منظمة االحتاد اإلفرياقي والدول الرئيسة يف املنطاقة، وهباختاذ ترت

دون االتفاق على صياغة متكاملة وماقبولة هلذه املسألة على الصعيد األفرياقي  وكأن كل ما يهم اإلدارة 
راعات داخلية عنيفة أال جتد نفسها مضطرة إىل التدخل يف املستاقبل يف ص واألمريكية يف هذا الشأن ه

يف إفرياقيا بصورة تسبب هلا لطمة جديدة، على غرار ما حدث يف الصومال  ويعكس هذا املوقف قدرا 
من التعلم السيئ من التجارب الساباقة من جانب اإلدارة األمريكية  ذلك أن فشل جتربة التدخل 

 كانت تفرضها الكارثة األمريكي يف الصومال مل يكن عائدا إىل خطأ فكرة التدخل نفسها، اليت
اإلنسانية يف الصومال وقت ذاك،  ولكن كان الفشل عائدا إىل أن الواليات املتحدة حتولت إىل طرف يف 

  2الصراع الداخلي بعد أن وسعت كثريا من نطاق املهام املوكلة إىل الاقوات الدولية يف الصومال 

سياسة التدخل العسكري يف احلروب  وبدال من أن تعدي الواليات املتاحة األمريكية النظر يف
األهلية، حبيث تاقتصر على االهتمام بتأمني وصول املساعدات اإلنسانية والفصل بني الفصائل 
املتصارعة، فإن اإلدارة األمريكية باتت تفضل العزوف عن التدخل على نطاق واسع يف أية جهود دولية 

لك إىل إنشاء قوة افرياقية تتدخل بالوكالة عنها يف ملوقف احلروب األهلية يف إفرياقيا، وتسعى بدال من ذ
أية صراعات داخلية يف املستاقبل، إال أن التخطيط العسكري األمريكي يف هذا اجملال جيابه عددا من 
املشاكل الرئيسية اخلاصة بإطار عمل الاقوة اإلفرياقية حلفظ السالم وال سيما بالنسبة للناقاط املتعلاقة 
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ذه الاقوة، والتكاليف العالية، والتاقدير الغامض للحجم املطلوب هلذه الاقوة، التفويض غري الواضح هلب
   1والتعاقيدات السياسية احمليطة هبذه املهمة 

التحرك ألغراض إنسانية حبتة  ووإذا كان اهلدف املعلن من عملية استعادة األمل ىف الصومال ه
على حد قول جورج بوش نفسه إال أن هذه العملية متت هبدف حتاقيق نصر عسكري أمريكي سهل 

عاصفة الصحراء وقد استفادت الواليات املتحدة من العمل  خاللوميسور ىف عملية سريعة تشبه ما مت 
إال أن التدخل العسكري  ،الالزمة حتت مظلة األمم املتحدة من أجل إكساب عمليتها الشرعية الدولية

األمريكي قد أثار بعض التحفظات من الدول االستعمارية الساباقة يف منطاقة الاقرن اإلفرياقي، وعلى 
ن أثارتا احلديث عن املصاحل احلاقياقية للواليات املتحدة يف الصومال، ورغبتها ااألخص إيطاليا وفرنسا اللت

كما   ، فلكها وتسمح هلا بالوجود يف هذه الباقعة اإلسرتاتيجيةيف إقامة حكومة صومالية موالية تدور ىف
السودان ومنطاقة حوض النيل، باإلضافة إىل نشر تاقارير حول تواجد  وتسمح هلا أيضا بالتوغل حن

  شركات البرتول األمريكية حتسبا الحتماالت تدفاقه يف األرض الصومالية

استفهام حول اهلدف اإلنساين للمهمة وقد وضعت هذه التحفظات والتاقارير عالمات  
ففي النهاية، تسعى كل دولة لتحاقيق مصاحلها الاقومية حبسابات املكسب واخلسارة   العسكرية األمريكية

تتدعم وجهة النظر هذه من خالل حاقياقة أرقام اإلنفاق األمريكي ىف الصومال، اليت قدرت تكلفة  و
مليار دوالر أمريكي، طباقا ملا أعلن رمسيا  10األوىل ب الوجود العسكري األمريكي هناك خالل الشهور 

فاقد أوردت بعض  ،كذلك   وذلك خبالف نفاقات اإلغاثة اإلنسانية ،ىف مناقشات الكوجنرس األمريكي
التاقارير أن تسعة أعشار املبالغ املخصصة للمهمات اإلنسانية ىف العملية الدولية يف الصومال كانت 

وليست إغاثية، األمر الذي يعكس غلبة اهلدف العسكري للعملية تصرف ملهمات وأغراض عسكرية 
على أهدافها اإلنسانية، والتحول ىف مسارها من مهمة إلناقاذ ضحايا اجلفاف واجملاعة وتأمني وصول 

 .2املساعدات إليهم، إىل حرب اقرب إىل حرب العصابات

سبتمرب، وما أعاقبها من إعالن الواليات املتحدة األمريكية ما أمسته احلملة  11منذ أحداث و 
العاملية على اإلرهاب، قفزت منطاقة الاقرن اإلفرياقي إىل مكانة متاقدمة ىف أولويات السياسة األمريكية 

رية اليت بشأن املناطق الالزم السيطرة عليها كمواقع ومراكز حشد ومراقبة، سواء فيما يتعلق باحلملة العسك
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حلصار املناطق املتصور وجود قواعد وأنصار لتنظيم الاقاعدة هبا، واليت أشارت   وقادهتا على أفغانستان، أ
كثري من التصرحيات والتحليالت الغربية إىل تركزها يف دول شرق أفرياقيا، ولذا استخدمت الواليات 

كينيا وأثيوبيا وأوغندا بشأن التعاون األمين   املتحدة األمريكية االتفاقات الثنائية املوقعة ساباقًا مع كل من
والعسكري، كمدخل لتكثيف الوجود األمريكي يف تلك البلدان، عالوة على اختيار جيبويت لتكون مركز 

جانيب البحر األدمر اإلفرياقي منه واآلسيوي، وذلك بالتنسيق مع حلفائها من الدول  يدائرة تغط
ة األمريكية أملانيا الاقيادة العامة لاقوات التحالف املسئولة عن األوروبية، حيث منحت الواليات املتحد

مراقبة األوضاع يف تلك املنطاقة، حيث أقامت األخرية قاعدة عسكرية هلا يف جيبويت إىل جوار الاقاعدة 
 الفرنسية الاقائمة هناك منذ استاقالل جيبويت 

قبة يف تلك املنطاقة اليت تتبع ورغم انضمام قوات أسبانية إىل الاقوات األملانية يف جهود املرا 
تاقليديًا النفوذ الفرنسي، فإن فرنسا مل تبد اعرتاضًا على ذلك باعتبارها شريكا يف احلملة العاملية ضد 

وقد تال ذلك قيام الواليات املتحدة األمريكية بإرسال قواهتا إىل جيبويت لتكون ماقرًا لرئاسة  -اإلرهاب 
واليت ياقع عليها مسئولية مراقبة دول جانيب البحر األدمر، حيث بلغت أركان التحالف الدوىل ىف املنطاقة 
ألف فرد من  وتسعة آالف فرد، مت دعمهم بنح وىف جيبوتى حن 0222الاقوات األمريكية مع مطلع عام 

مشاة البحرية األمريكية )املارينز( يف إطار االستعدادات األمريكية لشن حرب ضد العراق، ىف حني مل 
وات الفرنسية عن ألفى فرد واألملانية عن ألف فرد، عالوة على بعض الاقوات الربيطانية يزد عدد الاق

واألسبانية، وتعترب تلك الاقوات الدولية على أرض جيبويت األكرب من نوعها اليت شهدهتا دولة أفرياقية منذ 
مريكية والدولية االستاقالل  وجتدر اإلشارة إىل أن تعاون جيبويت مل يتوقف عند حد استاقبال الاقوات األ

حيث وافاقت على افتتاح حمطة إرسال إذاعة صوت أمريكا يف أراضيها، كما تدفاقت عليها أنظمة 
 1تسليحية متاقدمة 

 

 

 

 

                                                           
 ، 0222-0220، الاقاهرة: التاقرير االسرتاتيجي العريب ورات الداخليةالقرن اإلفريقي. التداعيات الدولية والتفاعالت اإلقليمية والتطجمموعة باحثني، 1 
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 الفرع الثاني: استراتيجيات التدخل العسكري في أفغانستان بين األهداف والنتائج

تستمد عملية إعادة تثبيت سلطة قائمة على مؤسسات قادرة على إنتاج وإنفاذ الاقانون عرب  
كامل أقاليم أفغانستان إىل جانب تبين النموذج الدمياقراطي الذي حتمله الاقوات املتدخلة كوصفة 

ئم على متكاملة لتخطي العجز الداخلي ويوفر إمكانات االندماج يف املنظومة العاملية ضمن املسعى الاقا
تدمري الاقاعدة اخللفية واملالذ الذي يأوي اإلرهابيني بصفتهم اليت تشكل هتديدا للسلم و حماربة اإلرهاب 

 واألمن الدوليني  

متثل هذه األهداف األرضية األساسية اليت ينبين عليها تاقييم مستوى األداء بالنسبة للاقوات 
عن العملية من حيث حجم التواجد امليداين  سئولةاملالدولية واملمثلة يف الاقوات األمريكية باعتبارها 

لاقواهتا، واإلشراف املباشر لعملية تشكيل مؤسسات الدولة وفق اتفاقية بون اليت مت التوصل إليها يف 
 بواسطة األمم املتحدة    0221ديسمرب 

كانت العمليات العسكرية للاقوات املتدخلة موجهة للاقضاء على حركة طالبان بعد إساقاطها 
هنا متثل التهديد املباشر واجلدي لألمن واالستاقرار الداخلي بالاقدر الذي ال يسمح بالشروع يف تنفيذ أل

بنود اتفاقية بون الرامية إىل إنشاء مؤسسات حكومية انتاقالية تشرف على املصادقة على الدستور يف 
عتمة أثناء التدخل   فاإلسرتاتيجية امل0220وانتخاب جملس الشعب)اللويا جريغا( يف سبتمرب  0220

العسكري اخلارجي ترتكز على ناقطة التاقاطع بني الفجوات الثالث )الاقدرات، واألمن، والشرعية(؛ عاملة 
العمليات العسكرية و بذلك على املستويني األساسني الاقاعدي بإقامة مؤسسات منتخبة من جهة، 

األفغانية اجلديدة الستعادة كيان بسط نفوذ السلطات و لتاقليص حجم التهديد الذي متثله حركة طالبان 
 (     28مبني يف الشكل رقم) والدولة واستاقرارها كما ه
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 (: ميثل إسرتاتيجية التدخل باعتماد املستويات املختلفة ملسار العجز الدوليت00الشكل رقم)

 

 
 

الفصل املصدر: املخطط من إعداد الباحث برتكيب مراحل مسار العجز الدوليت الواردة يف 
 األول من الدراسة

 

 

 

الحد من التهديدات األمنية 
المزعزعة لإلستقرار في الدولة

توسيع نطاق  مركزية احتكار الدولة  
لإلكراه

توسيع نطاق مركزية عاصمة 
الدولة

يةالتأسيس للشرعية السياس

امتصاص الضغوط 
الممنهجة

التخفيف من األزمات 
االقتصادية الحادة

تجاوز 
االختالالت 
السياسية 
البنيوية
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إن إقامة مؤسسات منتخبة قد ال متثل انتهاء أفغانستان من االنتاقال اىل حالة االستاقرار  
األفغاين املشرتك لبناء دولة شرعية، فعالة  -ويتمثل اهلدف االسرتاتيجي الطويل األمد للمشروع الدويل

ملمولة دولية إلرساء الشرعية من خالل ومسؤولة وأساس اقتصادي  وحىت هذه الناقطة سباقت اجلهود ا
بون( املساعي املبذولة إلرساء امن وأساس اقتصادي  من اتفاقية)الناحية اإللزامية الوحيدة  عملية سياسية

قدرة احلكومة والتنظيم الشرعي على تزويد األفغان  وقابل للحياة  وجيب اإلسرتاتيجية التالية تسريع من
احملسوبية اليت يؤمنها الاقادة، واالقتصاد الاقائم على األفيون، واحلضور  ببدائل أفضل من االتكال على

الدويل لتوفري األمن، وسبل العيش، واخلدمات  ويف الوقت نفسه، جيب دمج األفغان يف حميطهم ليلعب 
  1مفاقدا له  يسول جرياهنم دورا داعما لالستاقرار يف بلدهم

كد مستوى التاقدم يف إجنازها بالنظر إىل حجم هذه األهداف مل جتد يف الواقع امليداين ما يؤ 
العمليات املهددة لألمن واالستاقرار الداخلي عرب مناطق عديدة من البلد خاصة يف اجلنوب والعاصمة  

 كابل نفسها  مما يثري تساؤالت حول نسبة التاقدم يف حتاقيق األهداف املعلنة ميدانيا   

نصر بالطرياقة اليت اعتمدها اجلنرال لكن الوضع سيكون خمتلفا جدا يف حال تعريف ال
ماكريستال وغريه يف " ايساف"  إهنم يتحدثون عن إجنازات أكثر واقعية بكثري، من شأهنا توفري منافع  

كربى ملعظم األفغان، باإلضافة اىل حتاقيق انتصار مهم ومالحظات قيادة "ايساف" تعرف كال من 
 2أهداف احلملة وتلك االجنازات كما يلي:

 ف:األهدا

 مساعدة حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية على دحر املتمردين؛  1
 دماية السكان األفغان وفصل نفوذ املتمردين عنهم؛  0
 كسب الدعم الشعيب للحكومة؛  2
 السماح بالتاقدم املستمر وتعزيز الشرعية؛  0
 منع عودة اإلرهابيني الدوليني، والاقضاء على املالجئ اآلمنة احملتملة   0

                                                           
(، 0226)الدار العربية للعلوم، األوروبية حيال الشرق األوسط الكبير  -هالل األزمات: اإلستراتيجية األمريكيةدالدر، وآخرين، ترمجة، حسان البستاين، و أيف1 

   196ص، 
 291، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد مجلة المستقبل العربي، ان: إعادة النظر يف احلجة امللتبسة بشأن احلربالواقعية يف أفغانستأنتوين كوردمسان، 2 

      160، 161 ، ص ص، 0212آب/أغسطس 
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 األساليب:

 ذ العملية على ثالث مراحل:تنفي  1
i) أخذ املبادرة؛ 

ii) دمج املصاحل اإلسرتاتيجية؛ 
iii)  احلفاظ على األمن 

 التالية؛ 11 -10أخذ املبادرة؛ وقف زخم املتمردين يف األشهر الـ   0
 إقامة تعاون أكرب مع اجملتمع الدويل؛  2
 العسكري -حتاقيق تكامل أفضل، وتعزيز متاسك العمليات يف اجملال املدين  0

 االنجازات:

 هزم املتمردين ضمن حدود قدرة حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية؛  1
 توسع احلكم الشرعي إىل املستويات احمللية؛  0
 استفادة أغلبية الشعب األفغاين من الربامج االجتماعية االقتصادية؛  2
رساء متكن حكومة مجهورية أفغانستان اإلسالمية، بدعم " ايساف" من تويل زمام املبادرة إل  0

 األمن 

هذا التاقييم املتفائل يصطدم بالرفض من زاوية نسبة االجناز قياسا مبستويات التكاليف، إىل 
جانب املدى الزمين للعمليات، وانعكاس ذلك على مستويات الثاقة يف األوساط الشعبية والسياسية جتاه 

خالل املساس  الاقوات اخلارجية  فايل جانب التذمر الشعيب من السلوكات املستفزة ملشاعر األفغان من
باملاقدسات على غرار تدنيس الاقرآن الكرمي، فاقد تنامت توترات بني الواليات املتحدة واحلكومة األفغانية 

 يف ما يتعلق بسلوك احلرب ضد حالة التمرد واالجتار باملخدرات  

فيما يتعلق مبواجهة املخدرات، انتاقلت الواليات املتحدة منة هدفها األساسي الاقاضي بإتالف 
إىل متويل سبل بديلة لكسب الرزق  كما وقعت اتفاقية بناقل املعتاقلني األفغان إىل رعاية  حملاصيلا

أفغانستان بشكل تدرجيي، خمففة التوترات الناشئة عن سوء معاملة املوقوفني الذين مات العديد منهم  
بالطرياقة املالئمة  ومع ذلك، اعرتضت احلكومة األفغانية على التاقاعس يف معاقبة اجلنود األمريكيني
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نتيجة للتعذيب، وتباقى أحداث مماثلة  0220بسبب ماقتل معتاقل يف قاعدة أمريكية يف باغرام، عام 
  1ناقطة حساسة بالنسبة إىل الشعب األفغاين موفرة رموزا معبأة ألولئك الذين يعارضون الوجود الدويل 

رز التحديات املاقلاقة للتواجد وتباقى الضغوط احمللية والدولية إىل اآلجال املفتوحة أحد أب
على شكل االجنازات املذكورة ساباقا  فلن  واألمريكي يف أفغانستان، إذ ال احد يضمن النصر حىت ول

 وأهنا مل تكن موجودة يوما، أ ويتم الفوز باحلرب من خالل التعامل مع بنية السلطة يف أفغانستان كما ل
م الاقليلة الاقادمة  ولن متنح احلكومة املركزية كافة كانت ستشهد تغيريا جذريا خالل األعوا وكما ل

الصالحيات على حساب االناقسامات اإلقليمية، واجلغرافية، واالثنية، والطائفية الرئيسية، وال ميكن 
اإلقدام فجأة على إلغاء دور الاقبائل والعائالت املرموقة  ولن تفلح ببساطة اجلهود املبذولة إعادة صاقل 

إنشاء بنية غربية حديثة من " احلكم الراشد" ياقوم بطرياقة ما بتحويل الوضع العام  نظام احلكم من اجل
يف أفغانستان  إن التحدي هنا يكمن يف استمالة بنية السلطة، والسيطرة على أسوأ عناصرها وسلوكياهتا، 

عاملني يف وذلك بأساليب ياقبلها الشعب األفغاين كخيار أفضل من حركة طالبان  وقد عرب أحد اخلرباء ال
جمال اإلغاثة عن الوضع قائال:" جيب أن يبحث األفغان عن أسوأ مآسيهم، وأن جيدوا هلا حال، وأن 

  2يهيئوا ظروفا مناسبة متكنهم من املضي قدما يف حال أرادوا فعل ذلك" 

كما أن هلذا التواجد العسكري اخلارجي يثري قلق الدول اجملاورة خاصة الاقوى اإلقليمية منها،  
روسيا وإيران  فاقد أطلاقت الصني وروسيا احتجاجات ماقنعة علنا وتوبيخات قاسية سرا  و صني كال

)روسيا،  وصدرت ردود الفعل األكثر شهرة عن رؤساء الدول األعضاء يف منظمة شانغهاي للتعاون
، معربة 0220/ جويلية/20الصني، كازاخستان، ومجهورية قرغيزستان، وطاجكستان وأوزباكستان( يف 

أنه " من الضرورة قيام أعضاء التحالف ضد اإلرهاب بتحديد جدول زمين هنائي لالستخدام املؤقت عن 
للبىن التحتية املذكورة أعاله ]الاقواعد العسكرية يف أسيا الوسطى[، وباقاء الفرق العسكرية التمثيلية التابعة 

وللمرة األوىل بعمليات  للدول األعضاء يف منظمة شانغهاي للتعاون"  ومن مث قامت الصني وروسيا،
عسكرية مشرتكة كل منهما على أراضي األخرى  لاقد كان للتاقارب االسرتاتيجي بني هاتني الاقوتني 

                                                           
  112، ص، املرجع نفسهدالدر، و أيف1 
  166، ص، املرجع نفسهأنتوين كوردمسان، 2 
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اآلسيويتني أسباب عديدة، وقد التخوف من املخططات األمريكية الواضحة إلقامة قواعد دائمة يف 
    1أفغانستان وآسيا الوسطى أحد هذه األسباب اهلامة 

 وبني أفغانستان يف الدائرة احلرب بني ومعنوي مادي ارتباط أدى إىل االعتاقاد بوجودما  ووه
 هذه احتلت فاقد الاقوقاز، وخاصة املنطاقة امن على ذلك وانعكاس األمريكية السياسة اخلارجية مضامني
 ية،األمريك السياسة مرتكزات يف املاضي الاقرن من التسعينيات عاقد منذ منتصف كبرية أمهية املنطاقة

 الدمياقراطية تطوير إىل تتطلع وأهنا اإلسرتاتيجية ملصاحلها حيويا اإلقليم عماقا هذا أن  األخرية وأعلنت
 اجلماعية األمن مبنظومة اإلقليم هذا وإدماج والتعاون واألمن واحتضان السلم احلرة السوق اقتصاد وخلق

 اجلوار دول ضد اسرتاتيجيا هدفا طياته بني وحيمل دمل يف أفغانستان املتحدة الواليات فوجود الدولية،
 التعددية على قائمة حتتية وتغطية الصني ومراقبة وإقصاء إيران روسيا احتواء اجل من )الاقوقاز(

 ال متر آسيوية-اورو نفطية ملمرات منظومات بشماله وإنشاء وانتهاء جنوبه من الاقوقاز يف اجليوسياسية
 إىل هتدف املتحدة الواليات أن من خيفة روسيا وبذلك تتوجس والصينية واإليرانية الروسية األراضي عرب

 تنامي ضد الروسية– اإليرانية للمصاحل اتالقي جند أن والغر  ولذا ،الاقوقازية الطاقة تنمية دائرة من طردها
 2الاقوقاز  يف األمريكي النفوذ

  على الرغم من 0221عام  يف أ ْكفاءنظام جهاز شرطة وجيش  لبناء احلاقياقيلاقد بدأ العمل 
التعهدات اليت ال هناية هلا الستعادة سيادة الاقانون، هذا وبالكاد قد بدأ بذل اجلهود لتوفري نظام عدالة 
مبدئي لألفغان، لاقد فشل اجملتمع الدويل مرارا وتكرارا باالعرتاف بالعالقة بني االستاقرار والعدالة على 

ويل أن املظامل املرتكبة من قبل اجلهات احلكومية املتوحشة الرغم من أنه قد بدا واضحًا منذ زمن ط
 3 تغذي حركات التمرد

وبالرغم من ذلك، تعترب أفغانستان إحدى الدول األكثر عوزا يف العامل  وال تشبه مؤشراهتا 
املرتبطة بالتطور اإلنساين مؤشرات أي دولة آسيوية أخرى؛ فهي ماقيدة باملرتبة األخرية يف العامل مع 

                                                           
  110، ص، املرجع نفسهدالدر، و أيف1 
  00، ص، املرجع نفسهنادية فاضل عباس فضلي، 2 
  0212ديسمرب  14/  القدس العربيهل حان الوقت لالنسحاب من أفغانستان؟  ،ـــــ ،ــــــ  3

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Asia/South%20Asia/Afghanistan/op-
eds/Afghanistan-Candace-al-Quds-Alarbi.aspx 
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الدول اإلفرياقية كـ بورونديب، وسرياليون، والنيجر، والصومال  ويباقى ألفغانستان ما يدعوه تاقرير التنمية 
البشرية اخلاص هبا " النظام الرتبوي األسوأ يف العامل" وبالرغم من بدأ املساعي السلمية يباقى معدالت 

الذي تشهده املؤسسات واألمن وفيات األمهات، واألطفال األعلى يف العامل  وبسبب الضعف البالغ 
   1 جزئيا، تواجه جهود البناء االقتصادي اآلن صعوبة يف التنفيذ

باإلضافة إىل غياب رؤية واضحة يف تاقدير حجم التهديدات اليت متثلها حركة طالبان بامتداداهتا 
عمق الاقبلي، يف دول اجلوار خاصة يف باكستان، والسند الذي ترتكز إليه من ناحية املذهب العاقدي وال

يف ظل تراجع مستوى الاقدرات الباكستانية يف حتجيم تنامي هذه التنظيمات خاصة على مستوى 
 اجلوار  أفغانستان ودولاألطراف السكنية للحدود املتداخلة عرقيا بني 

إىل جلوء الاقوات األمريكية إىل تصميم اتفاقية أمنية واملفاوضة حول األمر الذي يعزوه البعض 
التواجد امليداين  ة، لضمان استمراري0212سنة  أواخرعليها من قبل الرئيس "حامد كرازاي" يف التوقيع 

غري  هلا؛ حىت تتمكن من استكمال برنامج التدريب والتكوين للاقوات األمنية اإللزامية للدولة األفغانية 
باملفاوضات السرية بني على االتفاقية، ألسباب تتعلق  أجل التوقيع النهائي الرئيس "كرازاي" أن

 0210افريل غاية إجراء االنتخابات الرئاسية يف  أفغانستان، إىلوممثلني عن حركة طالبان  األمريكيني
مما يعين إرجاء  ،حسب الدستور األفغاين ،وهو االستحاقاق الذي ال يسمح له بالرتشح لعهدة ثالثة

التهديد إىل "أوباما"  يدفع بالرئيس األمريك ماوهو التوقيع على االتفاقية إىل حني تويل رئيس جديد، 
   0210سحب كامل قواته يف غضون العام ب

"عاقد التعاون األمين والدفاعي املشرتك بني مجهورية أفغانستان اإلسالمية بــاالتفاقية  وقد مسيت
 تشتمل على ست وعشرين مادة وملحاقني، وهي يف حاقياقة األمر و  والواليات املتحدة األمريكية"

وثياقة تعطي حق إقامة الاقواعد األمريكية الدائمة يف أفغانستان، وتطلق يد الاقوات األمريكية اليت مشروع 
يف كل ما تريد أن تفعله، كما أهنا تعطي صالحيات واسعة  0210ستتواجد يف أفغانستان بعد عام 

   ع تلك الاقواتوكبرية للمتعاقدين م

     

 
                                                           

  111، ص، املرجع نفسهدالدر، و أيف1 
  (ص،10يمكن االطالع على ملخص بعض بنود مشروع االتفاقية األمنية األمريكية/ األفغانية في الملحق رقم ،)020 . 
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 خاتمة:ال

يف اخفباا مدى صدقي  عدد من االفرتاضات  اتخسعى البحثيهلذا  ا ا اتخلفة  سامهت احمل
ةمصطةحات اتخفصة  باتخوضوع، حيث ناقش ال صل بعد حتةيل نقدي لاتخفضمن  يف مقدم  الدااس  

األكادميي األ ل اتخالبسات اتخ اهيمي  لكل من الفدخل العسكري اخلااجي  الد ل  العاجزة  اجلدل 
 السياسي اتخرتبط هبما،  إذا كان السياق الزمين، اتخفمثل يف ما بعد فرتة احلرب الباادة، هو القاسم 

، فإن طبيع  عالق  الفأثري  الفأثر اتخشرتك لفنامي حرك  الفدخل العسكري  بر ز مصطةح الد ل  العاجزة
 .تفصل بالفأصيل األكادميي  الفوظيف السياسي بينهما هي عالق  جدلي 

جتا ز مبدأ "عدم الفدخل" يف الفعاطي مع بعض القضايا، ن  يف هذا اإلطاا، ميكن القول أ
قد أ جد  اقعا ميهد لفأسيس  ،اتخصن   كفهديد أمين إنساين أ  د يل، عةى مسفوى العالقات الد لي 

النصوص القانوني  اتخوا ث  عن فرتة ما بعد احلرب  بذلكمفجا زة قواعد عرفي  حتكم العالقات الد لي  
احلماي " من منطةق  هو ما أدى إىل االنفقال من مبدأ "ق الفدخل" إىل مبدأ "مسؤ لي   .العاتخي  الثاني 

يف م اهيم  النظري . هذا الفحول" اجب الفدخل" ليفم طي أي نقاش ممكن حول مبدأ "عدم الفدخل"
يت تسرتعي ، اصطدم من الناحي  العمةي  بإشكالي  الفقدير لةقضايا الاتخبادئ اتخنظم  لةعالقات الد لي 

أجندة السياس   إلدااجها ضمن، لفكون ضمن األ لويات اتخةح  اهفماما أكرب بالنسب  لةمجفمع الد يل
ديد مصادا ومويةها لف ادي معضة  ، إىل جانب تقدير كة   أعباء عمةي  الفدخل العسكري  حتالد لي 

الف رد يف  إشكالي لفجا ز الركب  اجملاني ،  كذلك األطراف اتخلول  بالفدخل  حد د اتخسئولي  الد لي  
    الفعاطي مع القضايا الد لي .

أحد أهم اتخداخل اتخؤسس  لفربير الفدخل العسكري اخلااجي ك يأيت مصطةح "الد ل  العاجزة"  
اتخؤشرات اتخصمم  لفحديد األداء الوظي ي لةد ل    مدى قداهتا أ  اغبفها يف توفري اخلدمات بالنظر إىل 

عةى اتخسفوى   الوفاء بالفزاماهتا الد لي  داخةيا، العام  تخواطنيها، الفحكم يف  سائل اإلكراه اإللزامي 
توظي ه يف تكييف احلاالت اليت ترصد  ميكنهذا الفصنيف بقدا ما حيدد بؤا الفوتر يف العامل، اخلااجي. 

يف هذه الد ل؛ مما يعةق سيادهتا "كامفياز"  نقل مسؤ ليفها  اإلنساينفيها انفهاكات صااخ  حلقوق 
 .اصد اتخناطق الرخوة من العامل لكي يفم الن اذ إليها، أ  لةمجفمع الد يل
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، هبدف بالدااسات الكمي هود العةمي  لضبط مؤشرات قابة  لةقيا  اسفعان   بالرغم من اجل 
أثرت عةى جاذبي  هكذا دااسات يف جمال  توخي دق  الفصنيف، فإن عددا من اتخؤاخذات العمةي  قد

اتخنطق  العربي  خالل  ومر هبا اسفقراا الذياهلزات االجفماعي   حال  الال  ؛ من أبرزها  .العالقات الد لي
الد ل كانت حتفل مراتب مرحي  ضمن قوائم اغم أن أغةبي  هذه   ما تزال؛ 0202 -0202فرتة 

توجيه بعض اجلهود إىل االسف ادة  الفعاطي مع الظاهرة   ازد اجي إىل جانب  مؤشرات الد ل العاجزة.
تربير الفدخل قصد  هناكهاةفأثري عةى الد ل اتخسفقرة   إالدااسات النظري  لفن يذ برامج موجه  لمن هذه 

 يف العراق.  أجنزالعسكري، عةى غراا ما 

ال صل الثاين  من خاللةفدخل العسكري يف الد ل العاجزة، احملرك  لمناقش  اخلة ي   تكما وم
خمفربا بذلك أٌي من الد افع، اإلنساني  منها  األمني ، أكثر تأثريا يف حتريك العمةي ؛ الدااس ، هذه من 

مت تصميم معايري صاام  مبؤشرات دقيق  إلض اء الطابع اإلنساين عةى العمل ف ي الوقت الذي 
صطدم بالنفائج االمربيقي ، سواء أن هذا اتخسعى قد ا جندالعسكري القفايل حتت عنوان "احلرب العادل "، 

 البعد تعةق األمر بالبعد األخالقي لعدم تناسب الوسائل القفالي  يف حتقيق األهداف اإلنساني ، أ 
عدم فعالي  هذا الدافع يف حتريك الضمري اجلمعي ، إىل جانب الفقديري لةفدخل العسكري كمالذ أخري

     .لةمجفمع الد يل جتاه قضايا إنساني  مةح  مثل حال  بواما ميامناا

يف ت عيل قرااات الدافع األمين  ترجيححمط  أساسي  يف الفحول حنو  سبفمرب 00 أحداث تعفرب  
 بدعوى أن الد ل العاجزة  ،  السرع  يف الفن يذ حتت ذايع  "احلرب عةى اإلاهاب"العسكريالفدخل 

، من منطةق دي لمأمن  السةم الد لينياجلفهديد مبثاب  ال "اإلاهاب" ومثل مالذا آمنا لإلاهابيني،  اعفباا
خالفا لوقائع تاايخ أن اجتاه حرك  الفهديد موجه صوب الد ل الكربى، أمريكا   بريطانيا  فرنسا...، 

ن مت ت عيل النقاش العةمي يف جمال األمن يمسفعينني باألد ات اتخعرفي ؛ أ. حرك  االسفعماا الفقةيدي
 الفحوالت الطاائ ،  ابفكاا مصطةح "األمنن "  إض ائها عةى قضايا حمددة لفعطيل العمل بالقواعد 

،  جتا ز الوجوديجالي  اتخرتبط  بالفهديد القانوني  يف  ضعها العادي  إدااجها ضمن القضايا اإلسفع
 البعد البري قراطي، اتخعطل، يف الفعاطي معها.

"العجز  عدم امنن  ظاهرةلكن هذا الفوجه مل يفعاطى مع القضايا اتخةح  بن س داج  االهفمام؛ ف
الد ليت" من زا ي  البعد اإلنساين،  إدااجها ضمن أ لوي  األجندة الد لي  يف سياق احلرب عةى 
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اإلاهاب، يوحي بأن م هوم "الد ل  العاجزة" اتخؤسس من خالل اخلطاب السياسي  األكادميي، مل يأت 
ل عقالين،  ال هو موجه ليقوض االفرتاضات االنطولوجيا لةنظام الد يل القائم عةى  حدة الد ل  ك اع

بفوجيه االهفمام األكادميي إىل البحث يف العوامل  بقدا ما يوحيلفصحيح االخفالالت الطاائ . 
قداة الد ل عةى  اتخؤشرات الدال  عةى العجز، بدال من توجيه االهفمام إىل البحث يف إمكاني  

يٌنظر لآلليات الك ية  ، أكثر من أن يقعد لةعجز الد ليت ، مما ي فح آفاقا يف إنفاج معريفاالسفمرااي 
 .النسق الد يل عةى بني لفحوالت الطاائ  مع ايف الد ل بفجا ز الفحديات اليت تعيق عمةي  تكُ 

 ال صل الثالث قوة دافعي  البعد اجليوسرتاتيجي لعمةي  الفدخل العسكري اخلااجي؛ رييف حني يث
سفهدف اتخناطق اليت اليت اصدت لفةك العمةيات اليت تمن خالل مقداا اإلمكانات، اتخادي   البشري ، 

 اتخكونات الثابف  لةقوة، من دميوغرافيا  جغرافيا  اقفصاد  القداات العسكري ،  ياجليوبولفيك تفمفع باتخعطى
، مش وع  بالذهني   اإلاادة جانب األبعاد اتخعنوي  اتخفصة  بالرصيد الفااخيي  احلضااي القيمي إىل

 ال ين صل نقاش هذا البعد عن النزع  الفوسعي  القائم  عةى  .لدى القيادة السياسي  اإلسرتاتيجي 
الن وذ الشيوعي عقب ت كك  انكماش  حتقيق الن وذ يف مناطق ال راغ االسرتاتيجي النامج  عن  ،اهليمن 

 االحتاد السوفييت.

صودة يف الفصدي لقضييت اتخر   اإلقةيمي الد لي   اإلمكاناتالفباين الصااخ يف  يفجةى ذلك يف 
 حسب ما مت حتةيةه يف ال صل الرابع  يف ثنايا الدااس بينهما، اتخسجة   لة وااق، نظرا  أفغانسفانالصومال 

 ذلك برتكيز القوة الد لي  يف احلرب األفغاني ، بينما مت االكف اء بإدااة األزم   من الناحي  اجليوسرتاتيجي .
 أمني  مقةق ،  إن كانت تداعياهتا  حتديات إنساني   مبركب قوى عاجز، إقةيمي ،الصومالي   فق مقااب  

عدا ما تعةق بقضي  القرصن   اليت مت الفعاطي معها من منظوا  ال تفجا ز البعد اجلغرايف اجلوااي،
  الد ل  العاجزة.   إفرازات معاجل  من صة  عن فردي، مصةحي 

الدافعني اجليوسرتاتيجي  األمين بالنسب  لعمةي  الفدخل أسبقي  هذا الفوجه يثبت صدقي  فرضي  
من الناحي  االمربيقي ،  بالفايل يفم الفعاطي عسكريا مع الد ل  العسكري اخلااجي يف الد ل العاجزة

الد يل، حسب الفصنيف الذي  اإلاهابالعاجزة، فقط، حينما تطرح حتديات أمني  مفصة  بظاهرة 
 أ مفغريا ثانويا  اإلنسايناإلاهاب،  يكون بذلك الدافع تعفمده الد ل اتخنلرط  يف عمةي  احلرب عةى 

  . دخيال يف تربير العمةيات القفالي  يف الد ل العاجزة
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 تخا كان من الضر اي اصد السياق العام الذي تفم عربه عمةي  الفدخل العسكري ل هم 
ه، مت تنا ل موضوع الفحوالت اليت يشهدها النظام الد يل انطالقا من اعفباا مرحة  احلرب الباادة، خمرجات

كمرحة  إسفثنائي ؛  بالفايل، فإن النصوص  القواعد القانوني  اتخنبثق  اليت تةت هناي  احلرب العاتخي  الثاني ،  
 .بهايف سياقها مل تعد اتخرجعي  الوحيدة لضبط العمةيات الطاائ  عق

 أن تصدا الواليات اتخفحدة األمريكي  مشهد عمةيات الفدخل العسكري اخلااجي، عقب 
من منطةق أن القوة تبقى مصحوب   مثقة  باتخسؤ لي ، إىل جانب أن الواليات  اخف اء تةك اتخرحة ،

اتخفحدة األمريكي  قاداة عةى ممااس  حق النقض الرباعي؛ حقها يف النقض عةى مسفوى جمةس األمن، 
مةيات،  قداهتا عةى منع الزعام  السياسي  العاتخي ،  قداهتا عةى منع اتخساعدة االسفلباااتي  أ  اتخادي  لةع

" هيئ  مثل من شأن ذلك أن يؤثر عةى اتخؤسسات اتخرجعي   . حق النقض اتخايل عرب افض دفع مسامهاهتا
السياسي   اإلاادةاألمم اتخفحدة  جمةس األمن" يف مسايرة القضايا  العمةيات الد لي  خااج نطاق 

 األمريكي .

  صد النفائج الفالي : من هذه اتخنطةقات ميكن تأكيد صدقي  ال رضيات اتخقرتح    ا   

تنداج عمةي  الفدخل العسكري اخلااجي يف الد ل العاجزة ضمن سياق إعادة تشكيل بني   .1
ن وذ القطب الشيوعي  فق النزع  العاتخي   انكماشاألنظم  ال رعي  لةمناطق اليت شهدت 

 القائم  عةى القيم الةيربالي  بص فها اتخنفصرة.
 إليهازيع اتخصاحل، هبدف تأمني اتخوااد احليوي   الن اذ و اتخفدخة   ت فز مواقع الن وذ لمأطرايتعز  .2

)أجهزة األمن، اتخؤسسات السياسي ، اتخنظوم  الرتبوي ،...(  فق  عرب بناء مؤسسات حيوي 
، اتخفعا ن  مع القوى اتخفدخة ، من اتخواقع اتخ صةي  النلباتخنظوم  الدميقراطي  الةيربالي ،  ومكني 

قراا الوطين بالشكل الذي يضمن الوالء لةمفدخل، إحياء ألسةوب االسفعماا يف صناع  ال
 مبدأ تقرير اتخصري. إقرااالفقةيدي عقب 

 اقع د يل يفأسس من خالله توازن جديد تفحدد عةى  تشكيل أ  إعادة ترتيبالسعي إىل  .3
ر يف إعادة تصميم  توزيع األعباء اتخرتتب  عةى هذه األد اا كفمهيد لةنظ ضوئه األد اا القيادي 

اليت تعكس مسفوى القداات يف  اتخؤسسات الد لي  مبا جيعةها تفكيف  فق الفحوالت اجلديدة
   .بني  النسق الد يل  فق اتخقااب  النيو اقعي 



 دراسة مقارنة لحالتي أفغانستان والصومال": ري الخارجي في الدول العاجزة"أثر التدخل العسكالخاتمة                                            
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يأيت الفدخل العسكري اخلااجي يف الد ل العاجزة يف سياق إزاح  اتخوانع اتخعيق  تخساعي   .4
البعد اقفصادي، الفنموي، الرامي إىل جتا ز حال  العجز الد ليت الفدخل اخلااجي القائم عةى 

  عرب  ص ات اتخؤسسات اتخالي  الد لي ، كصند ق النقد الد يل  البنك الد يل.
اتخباداة بالفدخل، إال يف حال ضمان  جود حةيف داخةي يسفطيع أن يشكل النواة عدم  .5

 اتخسهة  لعمل القوات اتخفدخة .
 أفغانسفان  الصومال عن القاعدة؛ إذ مل تفناسب النفائج من عمةي  الفدخل امل تشذ حالف .6

مع األهداف اتخعةن  قياسا بالوقائع اتخيداني  من جه ،  العامل  العسكري اخلااجي يف كل منهما
  .أخرىالزمين من جه  

تأكيد أسبقي  الدافع اجليوسرتاتيجي القائم عةى العامل اتخصةحي لةفدخل العسكري اخلااجي  .7
اتخفغري  اإلنساين مبثاب عةى حساب البعد األمين، ليأيت العامل  كل من أفغانسفان  الصومال،يف  

إلض اء الطابع األخالقي عةى الفدخل العسكري  ،أ  الثانوي يف أحسن احلاالت ،الدخيل
اد مصطةح " احلرب العادل "  لكسب تأييد الرأي العام الداخةي  اخلااجي، لفقبل  / أ  باعفم

 تغطي  الفكاليف اتخرتتب  عن العمةي . 
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 قـحالـمال
 

 

ملؤشرات خمتلف التصنيفات  املعلومات املرجعيةشكل ميثل مصادر ال :(01امللحق رقم)

    العاجزةلدول ل

جدول يوضح عدد خمتلف الدول املصنفة ضمن "مؤشر الدول العاجزة"  (:02امللحق رقم )

 .2010-2002ما بني سنيت 

 األفغانيةاالتفاقية األمنية األمريكية/ مشروع حمتويات (: خمتصر 30امللحق رقم) 
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 شكل ميثل مصادر املعلومات  املرجعية ملؤشرات خمتلف التصنيفات الدول العاجزة    (: 01الملحق رقم)
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جدول يوضح عدد خمتلف الدول املصنفة ضمن "مؤشر الدول العاجزة" (: 02الملحق رقم )

 .5000-5002ما بني سنيت 

 – 5002بني يف السنوات ما تزايد عدد الدول العاجزة تبني األرقام الواردة يف اإلحصاءات أعاله 
 مما يوحي بعدم فعالية عملية التدخل العسكري اخلارجي كأداة يف تقليص ظاهرة العجز الدوليت. 5000
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 (30الملحق رقم)

 األفغانيةاالتفاقية األمنية األمريكية/ مشروع محتويات ملخص 

 
 :األمريكية/األفغانيةاالتفاقية األمنية الثنائية مشروع  النقاط األساسية الواردة يف ملخص

 :ستقيم أمريكا تسع قواعد عسكرية داخل أفغانستان يف األماكن اإلسرتاتيجية التالية .0
 كابول.          
  قاعدة باجرام اجلوية )أكرب قاعدة جوية يف أفغانستان تقع مشال كابول يف والية

 ).بروان
 مزار شريف )من العواصم الكبرية يف مشال أفغانستان( 
  الوالية املتامخة للحدود اإليرانية(.هرات( 
 )قندهار )الوالية املتامخة حلدود والية بلوشستان الباكستانية. 
 هلمند.            
 جرديز )جنوب أفغانستان( 
 جالل آباد )شرق أفغانستان(    
 (.شني دند )ثاين أكرب قاعدة جوية يف والية فراه غرب أفغانستان 

، بل هناك عنه اإلعالنختريت للقواعد يشي بأن اهلدف ليس ما يتم هذا التنوع يف املناطق اليت ا 
 .أخرى قد تشمل مناطق خارج احلدود األفغانية إسرتاتيجيةأهداف 

مل يتم حتديد عدد القوات األمريكية اليت ستتواجد يف هذه القواعد، ويبدو أنه قد ُأمهل ذلك عن  .5
 .قصد ليكون الطرف األمريكي مطلق اليد يف ذلك

االتفاقية ستكون سارية ملدة عشر سنوات مبدئًيا، وستتجدد تلقائًيا إن مل تُ ْلَغ وفق النظام هذه  .3
، وهذا يعين أن القواعد اليت تقام هنا هي قواعد دائمة، 52احملدد يف البند الرابع من مادة رقم 

أو كما ورد يف مقدمة  52وليست مؤقتة كما يومهه هذا العقد يف البند األول من مادة 
 .التفاقيةا

حيق للقوات األمريكية املتواجدة يف هذه القواعد القيام بالعمليات العسكرية؛ فقد نصت  .4
االتفاقية يف املادة الثانية، البند الرابع على: "اتفق الطرفان على أن العمليات العسكرية األمريكية 

هاب"، كة على اإلر لكسر القاعدة واجلماعات املوالية هلا ميكن أن تكون يف إطار احلرب املشرت 
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مث يضيف هذا البند نفسه: "املراد بالعمليات العسكرية األمريكية ضد اإلرهاب هي العمليات 
املكملة للعمليات العسكرية اليت تقوم هبا القوات األفغانية املسلحة". ومل تستجب أمريكا يف 

غان األف ذلك ملطالب احلكومة األفغانية خبصوص عدم دخول القوات األجنبية إىل بيوت
وتفتيشها. وقد أومهوا يف البند األول من املادة املذكورة أن القوات األمريكية ستوقف العمليات 

  .العسكرية بعد توقيع االتفاقية
تنص املادة السابعة من االتفاقية على أن هذه القواعد تكون حتت تصرف القوات األمريكية  .2

من غري قيد أو رقابة، وال ُيسمح ألحد أن  بالكامل، تديرها كما تريد، وتبين فيها ما تريد
يدخلها إال بإذهنا، وتكون جمانية، كما تنص املادة الثالثة على أن كال طريف العقد ميلكان حق 

 .الدفاع عن النفس
ميكن أن تستفيد الواليات املتحدة األمريكية من األراضي األفغانية كمخزن لألسلحة واألجهزة  .2

ة تنص على أن القوات األمريكية تستطيع أن ختّزن السالح واألجهزة األخرى؛ فإن املادة التاسع
واملؤن داخل قواعدها ويف األماكن اليت يتفق عليها الطرفان، وأن القوات األمريكية هلا حق 

امللكية على تلك الوسائل واألجهزة وحق الرقابة داخل األراضي األفغانية كما حيق هلا نقل هذه 
  .غراض خارج أفغانستانالوسائل واألجهزة واأل

تنص املادة العاشرة من االتفاقية على أن أفغانستان تسمح للطائرات اليت تتبع القوات األمريكية  .2
أو الطائرات اليت تعمل للقوات األمريكية بكل ما حتتاجه، وأن هذه الطائرات ال تدفع شيًئا من 

 .ت األفغانيةالضرائب أو أجرة استخدام املطار أو أجرة الوقوف يف املطارا
تنص املادة نفسها على أن أفغانستان تسمح لوسائل النقل التابعة للقوات األمريكية بالدخول  .8

إىل أفغانستان واخلروج منها والتجول فيها من غري تسجيل أو رقابة، وأن الطائرات ووسائل 
ل، ودفع يالنقل التابعة للحكومة األمريكية ُتستثىن من كل أنواع الرقابة والتفتيش والتسج

 .الضرائب
تنص املادة احلادية عشر على أن العقود اليت تعقدها القوات األمريكية يف أفغانستان للتموين  .9

وبناء املباين وغريها تكون تابعة للقوانني األمريكية يف كل شيء، وأن عمالء القوات األمريكية يف 
عه مرة واحدة لضرائب إال ما تدفأفغانستان واملتعاقدين معها يستثنون من مجيع أنواع التسجيل وا

 .إلدارة الدفاع عن االستثمار عن استخراج جواز العمل الذي تكون مدته ثالث سنوات
حيق للقوات األمريكية وعمالئها واملتعاقدين معها أن تستفيد من اخلدمات العامة؛ مثل  .00

ات األفغانية للقو  الكهرباء واملاء والغاز وغريها بنفس التكلفة اليت تُوّفر هبا هذه األشياء
 .املسلحة من غري أن يدفعوا أية ضريبة إضافية على ذلك
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ستخصص دولة أفغانستان ترددات إذاعية وتليفزيونية للقوات األمريكية، ويكون ذلك جمانًا من  .00
غري أن تدفع أمريكا مقابلها أي شيء، وحيق للقوات األمريكية االستفادة منها يف كل ما حتتاجه،  

قية تنص على أن القوات األمريكية حيق هلا أن تبث برامج ترفيهية جلنودها ومنتسبيها كما أن االتفا
ومن املعلوم أن تلك الربامج الرتفيهية لن تكون قاصرة على  عن طريق تلك الرتددات املختصة هبا،

 حدود القواعد العسكرية بل ستتجاوزها إىل املناطق السكنية، وهو ما يثري خماوف ثقافية من تأثري
 .هذه الربامج

ومن أهم ما تشتمل عليه هذه االتفاقية احلصانة القضائية الكاملة للقوات األمريكية املتواجدة يف  .05
تنص على أن منتسيب القوات األمريكية من املدنيني والعسكريني  03أفغانستان؛ فإن املادة رقم 

فغاين على أية وفق القانون األيتمتعون حبصانة قضائية كاملة يف أفغانستان، فإن هؤالء لن حياكموا 
جرمية يرتكبوهنا ضد أي أحد داخل األراضي األفغانية، وال حيق للجهات األمنية األفغانية إلقاء 

القبض على أي أحد من منتسيب القوات األمريكية من املدنيني والعسكريني حتت أية ظروف، وإذا 
و ألي سبب يسلمه للجهات حصل ذلك وأُلقي القبض على أحد من هؤالء حتت أية ظروف أ

األمريكية بأسرع ما ميكن، كما أنه ال يسلم أي أحد من أفراد القوات األمريكية من املدنيني 
والعسكريني إىل أية حمكمة جنائية عاملية أو إىل جهة أو دولة أخرى من غري موافقة صرحية من 

 .أمريكا
ق هلم محل من املدنيني والعسكريني حي تنص املادة الرابعة عشر على أن منتسيب القوات األمريكية .03

 .السالح من غري أن يكونوا حباجة إىل استصدار رخصة محل السالح من احلكومة األفغانية
تنص املادة اخلامسة عشر على أن منتسيب القوات األمريكية من املدنيني والعسكريني حيق هلم  .04

ر، ومجاعات من غري تأشرية أو جواز سفالدخول إىل أفغانستان من مجيع البنادر واملطارات أفراًدا 
بل يكفي يف ذلك أن يقدموا بطاقات هويتهم الصادرة من قبل احلكومة األمريكية، وأهنم مستثنون 

  .من قوانني تسجيل ومراقبة األجانب يف أفغانستان
وتلزم االتفاقية احلكومة األفغانية بإصدار تأشريات مدهتا سنة متعددة الدخول لعمالء القوات  .02

األمريكية واملتعاقدين معها، وأن ذلك يتم بسرعة، وإذا امتنعت السلطات األفغانية عن إصدار 
 .التأشرية ألحدهم، فإهنم ملزمون بإخطار القوات األمريكية بذلك

وتنص االتفاقية يف املادة السادسة عشر على أن القوات األمريكية حيق هلا استرياد ما تريد، كما  .02
ما تريد خارج أفغانستان من غري أن يدفعوا مليًما واحًدا كالضريبة واجلمارك أهنا تستطيع أن ترسل 

وغريها، ومن غري أن يكون ألحد حق التفتيش أو الرقابة إال يف ظروف استثنائية خاصة، وال 
 .يلزمهم حني االسترياد والتصدير أي نوع من اإلذن أو الرخصة
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قوات األمريكية من املدنيني والعسكريني على أن أعضاء ال 02تنص االتفاقية يف مادة رقم  .02
معفون من مجيع أنواع الضرائب اليت تضعها احلكومة األفغانية على كل من يعمل داخل 

أفغانستان، كما أن املتعاقدين مع القوات األمريكية الذين ال يقيمون يف أفغانستان وليسوا من 
 .سكان أفغانستان معفون من كل أنواع الضرائب كذلك

ادة الثامنة عشر والتاسعة عشر على أن اجلهات األفغانية ستعتمد رخص القيادة تنص امل .08
الصادرة من قبل اجلهات األمريكية، كما أن الرخص الفنية الصادرة من قبل اجلهات األمريكية 

ملنتسيب القوات األمريكية من املدنيني والعسكريني ستعتمد من قبل السلطات األفغانية، وأن 
للسيارات ووسائل النقل من قبل اجلهات األمريكية ستكون معتمدة لدى  الرخص الصادرة

السلطات األفغانية، وأن السلطات األفغانية ستصدر أرقاًما خاصة للسيارات اليت حتتاجها القوات 
 .األمريكية بأرقام أفغانية من غري تكلفة أو ضريبة

 http://studies.aljazeera.net/issues/2013/12/20131289392564329.htm : املصدر
accessed 15/12/2013 
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 التدخل العسكري الخارجي في الدول العاجزة
 والصومال حالتي أفغانستانمقارنة لدراسة 

 الملخص:

تتباين مربرات تنامي االهتمام األكادميي والسياسي مبوضوع التدخل العسكري اخلارجي يف 
الدول العاجزة، حبسب االجتاهات النظرية واالهتمامات السياسية. فبقدر ما يتم نقاش األثر املرتتب عن 

هتمام مساعي ليتم توجيه ا العجز الدوليت، بصفته حالة مرضية مهددة لوحدة بنية النظام الواستفايل،
 جندعملية التدخل العسكري اخلارجي حنو إعادة البناء وتوفري الشروط املساعدة على التعايف هلذه الدول. 

منحى البحث يف اجلوانب الشكلية املرتبطة بالبعدين القانوين واألخالقي ومدى تنحو نقاشات أخرى 
مقارنة بالنتائج  القواعد العامة املتعارف حوهلااستجابة األعمال العسكرية اخلارجية للضوابط اليت تفرضها 

  .اإلمربيقية
مدى مطابقة  من خالل فحصويف خضم هذه النقاشات، تأيت هذه الدراسة لتبحث املوضوع 

، مقارنة بالنتائج من املساقة كمسوغات لشرعنة العملية (اإلنسانية، األمنية واجليوسرتاتيجية) الدوافع
لكل عملية من جهة ثانية، والدول العاجزة املستهدفة بالتدخل من جهة جهة، واإلمكانات املرصودة 

منحى مسار حركة التدخل يف ظل السياق الدويل املتسم بالتحوالت املتسارعة  الستكشاف .ةثالث
 والتداخل يف القضايا و التخصصات البحثية.

بيعة وقوة االستجابة "الدولة العاجزة" الختبار ط قد مت حتليل كال من املصطلحني "التدخل" وو 
كثري من الدول، حسب   منه العجز اليت تعاين معضلةالدولية، من منطلق مسئولية احلماية، لتخطي 

 التصنيفات اليت تدل عليها مؤشرات العجز.
داخل الدول العاجزة، إىل جانب  اإلنسانيةوبالرغم من األولوية القصوى اليت تسرتعيها املعاناة 

األداة العسكرية تتحكم فيها االعتبارات  باعتمادالتحديات األمنية، غري أن مستوى االستجابة الدولية 
جمرد  اإلنسانيةاملصلحية والدوافع اجليوسرتاتيجية بشكل أكثر حدة من الدوافع األمنية لتبقى الدوافع 

يؤكد  وهو ما ،يف تربير التدخل العسكري يف الدول العاجزة ،لمتغري ثانوي ويف بعض احليان متغري دخي
الدراسة من خالل فحص  فرضية النزعة التوسعية املصاحبة لعملية التدخل هذه، وقد جتلى ذلك يف

 والصومال. أفغانستانحاليت 
 



The Impact of Foreign Military Intervention in Failed States:  

A comparative study between Afghanistan and Somalia 

 

Abstract: 

 

The increasing literature on foreign military interventions in failed 

States takes controversial tendencies, depending on theoretical 

perspective formulated in and the influencing political orientations. As 

much the impacts of State failure is considered like a negative pattern 

threatening the integrity of Westphalia system, the world community 

efforts may be directed towards an external military intervention aiming 

at reconstruction and aiding for the healing of these States.  

However, debates over intervention is often prone to question 

legal and ethic related issues examining whether foreign interventions 

respond to conventional norms, these debates usually evoke empirical 

evidence. 

This dissertation examines, too, the extent to which foreign 

motivations to intervene (Humanitarian, security related or strategic) 

are consistent as a rationale to legitimize the process compared to 

intervention consequences on one hand and to available resources on 

the other one. The study prospects intervention behavior in the light of 

global transformations, entanglement of issues and disciplines. 

Both “intervention” and “failed State” concepts have been 

thoroughly investigated to better understand international response to 

failure consequences from a “Responsibilty to protect” rationale. The 

subsequent efforts are designed of course to face failure’ troubles and 

dilemmas measured through States failure index. Humanitarian 

emergencies in failed States and security related challenges presumably 

incite that priority be given to the matter. However, the international 

community response though military means are directed by narrower 

national’ interests incentives rather than humanitarian. The latter has 

been verified using Afghanistan and Somalia cases. 
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