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 مقدمة 
اليت ، قوائم الدول الفاشلة ر الدول العربيةوتصد   ،عداد الدول اهلشةأاملنطقة إىل زايدة اليت تعانيها  تكالاملش أدت  

سنوايا  واحلكم  ؛ تصدر  اإلدارة  بوظائف  القيام  عن  العاجزة  الدول  السيادة  ،وهي  تعان   ،وفرض   ت  مشكال  واليت 
ور الدولة ها، ونتيجة لرتاجع دسياسية واقتصادية يصعب حلأمنية و   ت  يف شرعية احلكم أو مشكال  و خلالا أبنيوية  

و املسلحة أسمى )ابلفواعل العنيفة  ظهرت فواعل جديدة داخل هذه الدول واليت ت    ،عجزها عن القيام بواجباهتاو 
وحتاول حتقيق أهدافها عن طريق اللجوء ،  و أيديولوجيةأو اقتصادية  أسياسية    اا من غري الدول( واليت متتلك أهداف

 هتديد االستقرار اإلقليمي.و   ،لداخليمن اعلى تقويض ال   اا حقيقي اا ل خطر وتشك    ،إىل العنف

التدخالت اخلارجية واحلروب   البنيوية يف طبيعة النظمة السياسية يف املنطقة، أصبحت    ت وابإلضافة إىل املشكال
اخلارجية   الطراف  هذه  وابتت  الوسط،  للشرق  اإلقليمية  البيئة  يف  الرئيسية  املظاهر  من  بصورة ابلوكالة  تعتمد 

الدول(  مباشرة )الفواعل من غري  التوسع واالنتشار و على  لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية وزايدة  تنفيذ سياساهتا ؛ 
املنطقة  الدول  اخلارجية، حىت حتولت  املسلحة من غري  للفواعل  رئيسي  ميدان  إىل  الخرية  السنوات   ؛العربية يف 

؛ وبعدها النموذج اهلجني يف العراق،  وانتهاءا بتنظيم داعش  "، حزب هللا" وابتداءا من تنظيم القاعدة مروراا ابحلوثيني
نشاطاته الداخلية واخلارجية ، بينما أفعاله و من الدولة  وهو احلشد الشعيب الذي حياول الظهور مبظهر رمسي كجزء  

 نه جزء من منظومة الفواعل العنيفة من غري الدول. أتوضح  

فهناك فواعل تطمح    ؛أهدافها هتا و إمكاانحسب قدراهتا و   ،سلحة من غري الدولتلف دائرة نشاطات الفواعل املخت
ريني من مثل حركة "النيج،  لتخريب المن واالستقرار الداخلي أو إسقاط الدولة أو احلصول على احلكم الذايت

تجاوز أتثري الفواعل "كتائب الثوار" يف ليبيا. وقد يأو "جبهة النصرة" يف سوراي، وأجل العدالة" يف مشال النيجر،  
 ،"احلوثيني" يف اليمنب هللا اللبنان" أو تنظيم "داعش" ومثل منظمة "بوكو حرام" أو "حز   ؛إىل الدائرة اإلقليمية

من ال  وهددت    ،مثل نشاطات تنظيم القاعدة اليت مشلت شبكة واسعة؛  وأحياانا تعمل الفواعل يف النطاق العاملي
 واالستقرار العاملي بشكل كبري. 

يف ظل تنامي   صوصاا خ  ؛ةالفوضى اإلقليمينركز يف هذا البحث على أتثري الفواعل املسلحة من غري الدول على  
واليت أثرت على المن ،  وتقويض الدولة القومية ،من واالستقرار الداخليالنشاطات التخريبية هلذه الفواعل على ال 

اجلماع  وقدرة هذه  والعاملي،  قدر اإلقليمي  تطوير  العسكريةات على  لدول و   ، اهتا  المنية  التقليدية  املنظومة  جتاوز 
، وأحلق أضراراا بسوراي والعراق ، املنطقة جتربة تنظيم داعش الذي حتول إىل كابوس تبعدما شهد صوصاا خ  ؛املنطقة
ضرب وهي قيام احلوثيني ب  ، من اإلقليمي، وإضافة إىل ذلك شهد العامل حادثة أخرىمنياا على ال أل هتديداا  وشك  
وقف إىل  دون طيار، والذي أدى    عن طريق طائرات    2019يف عام  ،  ني لشركة "أرامكو" السعوديةني اتبعت  منشأت  
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لسابيع  السعودية  العربية  اململكة  إنتاج  ي شك   ،  نصف  احلادثة  5ل  والذي  وهذه  للنفط،  العاملي  اإلمداد  من   %
و أعلى اجلانب المين    ؛ سواءا على صنع الفوضىوقدرهت  ، كانت إشارة واضحة إىل تنامي خماطر هذه اجلماعات

 و االقتصادي. أالسياسي  

ضرورة تشخيص و   ،دولتية  ومن املهم التطرق إىل أساليب وأدوات معاجلة املخاطر اليت ت شكلها هذه الفواعل الال 
واخل الضعف  الداخليمواطن  البنيوي  النظام  يف  اإلقليميةو   ، لل  المنية  اليت  والعو ،  املنظومة  هذه امل  ت غذي 

تقويتها الوسائل والدوات وطرق احللإىل  التطرق  و   ،اجلماعات وتسهم يف  حقيقية   للوصول إىل معاجلات  ؛  أبرز 
 من اإلقليمي.ل صداعاا مزمناا وخطراا حمدقاا على ال وجذرية إلهناء هذه املخاطر اليت ت شك   

فواعل العنيفة من غري الدول يف الكثري الوح اخنراط  ابلنظر إىل الصراعات اإلقليمية اليت متر هبا املنطقة، نرى بوضو 
وتؤثر ،  وابلتايل هناك أمهية لدراسة هذه الفواعل اليت ابتت طرفاا رئيسياا يف الفوضى اإلقليمية  ؛ من هذه الصراعات

الفاعل   مكانة  على  ترتبع  ظلت  اليت  الدولة  مكانة  التفاعالت    الولعلى  اجلماعات يف  وبسبب كثرة  العاملية، 
املنطقة ابت هناك م  او  القرن  ن يسم   ملنظمات املسلحة يف  الدول:  ـــبي هذا  الفاعلني من غري  وهذا يضفي   ؛قرن 

 التطورات احلالية.  وجيعلنا نتصور مالمح النظام العاملي القادم يف ظل     ،أمهية كبرية على املوضوع

 : هيكلية الورقة البحثية

 قليميمن اإلال ول و الفواعل العنيفة من غري الد  : الولاملبحث  

 تعريف ابلفواعل العنيفة من غري الدول   -

 أسباب ظهور وانتشار هذه الفواعل عوامل و   -

 املبحث الثان: دور الفواعل العنيفة من غري الدول يف إشاعة الفوضى 

 خرق سيادة الدولة والنظام الويستفايل  -

 مناذج من فواعل عنيفة من غري الدول   -

 ايت العالقات الدولية ومراجعة املعاجلات التقليدية املبحث الثالث: نظر 

 فق نظرايت العالقات الدولية : طرق املعاجلة و  الولاملطلب  

 لى االستجابة للتهديدات املستجدة ت التقليدية عاملطلب الثان: ضعف اإلمكاان 

 اخلامتة
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 قليمي من اإلاأل لفواعل من غري الدول و : ااألولاملبحث  

 ف ابلفواعل العنيفة من غري الدول : تعريالولاملطلب  

 

الدولية العالقات  يف  الفواعل  عن  الدولية  ؛ احلديث  والتفاعالت  العالقات  يف  املؤثرين  الالعبني  مبعىن  وهم   ؛ أييت 
ركز املدرسة الواقعية على الدولة كفاعل تيت الفواعل الخرى من غري الدول، ويف حني  أتمث  ،  الوىلالدول ابلدرجة  
نه يف فإ  ؛ومتلك القدرة على التأثري يف اجملال الدويل  ،ابعتبارها حتتكر أدوات العنف   ؛قات الدوليةرئيسي يف العال

الداخلية احمللية للدول،   ت كالوغياب احلوكمة واملش  ، سيادة الدولوتراجع    ، وبفضل انتشار العوملة  ، خريةالفرتة ال
حيث أصبحت   ؛قليمي والدويل ال الداخلي واإلالعديد من الفواعل من غري الدول اليت ابتت تؤثر على اجمل  ظهر

قادرةا  الفواعل  وال  هذه  السلطات  اليت كانت سابقاا حمتكرةا على ممارسة بعض  يعد   صالحيات  ومل  الدولة،  يد  يف 
للدولة الداخلي  النطاق  على  الفواعل  هذه  أتثريات  احمليط ؛  يقتصر  على  حقيقية  خماطر  ت شكل  أصبحت  بل 

 أنشطتها التخريبية. بسبب؛  اإلقليمي والدويل

ساسية يف اجملتمع الدويل أن دور الدولة يرتاجع كوحدة  أ: )يبدو  لة زبغنيو برجينسكي عندما يقولوهنا نستذكر مقو 
الخرية   على حساب    غري الدولة    عندما بزغت فواعل  لباردة  اىل هناية احلرب  إ   ويعود هذا االحنسار ،  ويف حياة الفرد

الرئيسية التغيري  واجلماعات أبعدما    صاا صو خ  ؛قوة  اجلنسيات  متعددة  والشركات  الدولية  املصارف  صبحت 
 .1متجاوزة املفاهيم السياسية للدولة(؛ رهابية ذات البعد العاملي تنشط بشكل أكثرالراديكالية واإل

بشكل   الدول"  من غري  "فواعل  مفهوم  إىل  التطرق  الضروري  مالمح   ،عام  ومن  وبيان  التفاصيل  يف  الدخول  مث 
فإن الفاعلني من غري الدول "هم مجاعة أو منظمة  ،مايكل مسيثحسب تعريف براين هوكينغ و ف ؛وضوع البحثم

ابالستقالل لتحقيق  ؛  تتمتع  السعي  عند  احلرية  من  مبقدار  متثيل    ؛والتمثيل  .هدافهاأأي  ومؤيديهاأأي   . تباعها 
 2بتأثري فاعل آخر يف القضية ذاهتا".   ارنةا أي القدرة على إحداث فرق جتاه قضية ما يف سياق معني مق ؛  والنفوذ

 
لبنان،   -، بريوت2ج الكربى السيطرة المريكية وما يرتتب عليها جيو اسرتاتيجياا، ترمجة مركز الدراسات العسكرية، طزبغنيو برجينسكي، رقعة الشطرن  1

 . ٤1، ص1٩٩٩
العدد    2 الدولية،  السياسة  االنتقالية"،  املراحل  الدول يف  من غري  العنيفني  الفاعلني  مداخل حتليل  املنافسة:  "القوة  أبريل  1٩2إميان رجب  نيسان/   ،

 . 15، ص٤8، اجمللد 2013
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؛ "الفاعلني من غري الدول"  فراد والشركات واجلماعات اليت تنضوي حتت مصطلح وهناك كياانت عديدة من ال
 :3ومن أبرزها 

 وحتركاهتم. السلطة اخلارقة ممن يتجاوزون االتفاقيات والقيود ملمارسة نشاطاهتم   أصحاب فراد  ال  .1

 . سلحة أو العنيفةاجلماعات امل  .2

 . اليت تعمل يف أكثر من بلد و ؛  الشركات متعددة اجلنسيات  .3

 . املنظمات غري احلكومية  .٤

 حسب القانون الدويل. ، ن تعترب دوالا أمثل الكياانت اليت متارس وظائفها دون ؛  أقاليم المر الواقع أنظمة و  .5

سمى ابلفواعل املسلحة من غري لدول أو ما ي  نتحدث عن الفواعل العنيفة من غري اهذا البحث سوف  وحنن يف  
"نداء جنيف   اليت Geneva Callالدول، واليت عرفتها مبادرة  املنظمة  املسلحة  "الكياانت  " أبهنا عبارة عن 

 اا إىل الهلية القانونية لتصبح طرفوتفتقر    ، وتعمل خارج سيطرة الدولة الفعالة  ،سياسية  حتركها يف الساس أهداف  
املعاهدات  الصلة  يف  ذات  احلكومية  ؛ الدولية  غري  املسلحة  اجلماعات  يشمل  الوطين  ،وهذا  التحرير   ، وحركات 

 .٤فقط"   اا ا جزئيأو املعرتف هب  اا والدول غري املعرتف هبا دولي  ،والسلطات احلاكمة حبكم الواقع 

 :5رئيسية إىل عدة أقسام    ،أوضح  بشكل    ،بينما ميكن تصنيف الفواعل العنيفة من غري الدول

عسكرية  ،أوالا  خربة  ميتلكون  شخصيات  عن  عبارة  وهم  احلرب:  لتحقيق أويلج  ،أمراء  والعنف  القوة  إىل  ون 
 وهم حيققون الرابح من خالل استمرار النزاع والصراعات.   ، أهدافهم، ولديهم قدرة على إدارة مجاعة مسلحة

الدولةيشياتامليل  ،اثنياا  ضعف  تستغل  نظامية  غري  مسلحة  مجاعات  وهي  والموال   ، :  املوارد  لكسب  وتسعى 
والسيطرة عرقية  أوميكن    ،والسلطة  مجاعات  متثل  دينية  أن  مذهبية  أو  طائفيةأو  العراق و  يف  امليليشيات  مثل  ؛ 

 ليبيا. وسوراي و 

العسكرية  ،اثلثاا  املوازيةأ   القوات شبه  العسكرية  التشكيالت  قوات ؛  وهي تشكيالت ومجاعات مسلحة:  و  مثل 
 كولومبيا. الدفاع الذايت يف  

 
قانونية  أ.د.  3 دراسات  الوسط،  الشرق  اجلديدة يف  الوسطى  العصور  منظور  من  دراسة  الفاشلة،  والدولة  الدول  من غري  الفاعلون  فرج حممود،  أنور 

 .270، ص2017اسية، العدد التاسع، وسي

٤ Call, October 2013: p 5State actors and displacement in armed conflict : Geneva ‐Armed non 
5  State Actors and National and International Security, -Phil Williams, Violent Non

International Relations and Security Network (ISN), 2008, pp. 9-14 . 
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التمرد:  رابعاا  ال، حركات  الدفاع  منظمة  اإلطاحة حبكومة خالل   ؛مريكيةحسب  منظمة هتدف إىل  فهي حركة 
 مثل حركة )فارك( يف كولومبيا.  ؛وهدفها االستيالء على السلطة بقيام الثورة، الصراعات السياسية املسلحة

و ألعنف بشكل عشوائي لتحقيق أهدافها السياسية  املنظمات اإلرهابية: وهي املنظمات اليت تستخدم ا   ، خامساا 
 .تنظيم داعشسبانية و يتا اإلإمثل منظمة   ؛و االقتصاديةأاليديولوجية 

الظروف شكال حسب البيئة و المن املظاهر و   الدول قد تظهر بعدد  ويظهر من ذلك أن الفواعل العنيفة من غري  
، وتستغل الفوضى لالنتشار والتوسع   ،لتحقيق أهدافها  ريقة  ولكن مجيع هذه الصناف تتجه إىل العنف كط  ؛احمللية

املؤسسايت والضعف  الدولة  داخل  يف  املوجودة  الخطاء  من  تؤثر؛  وتستفيد  وقدراهتا   وابلتايل  الدولة  على كيان 
اإلقليمي،  وسيادهتا احمليط  بؤرة صراع هتدد  الدولة إىل  اإلرهاب والعنف ك  ،وابلتايل حتويل  لنشر  ما وتكون مركزاا 

 حيصل يف اليمن والعراق وسوراي ولبنان. 

عابرة   اا بل ابتت حتمل أهداف  ؛جلماعات العنيفة من غري الدول تعمل وتنشط يف النطاق احمللي فقطاحيث مل تعد  
هناك واستنزاف قدرات إوتؤدي إىل    ،ما يعين أهنا سوف تشكل معضلة أمنية ابلنسبة إىل الدول الوطنية،  للحدود

 حتاول السيطرة على هذه اجلماعات لتحجيم نشاطاهتا ومنعها من تنفيذ أهدافها.وهي    ،هذه الدول

 

 أسباب ظهور وانتشار هذه الفواعلعوامل و  املطلب الثان:

تيجة تراكم جمموعة من بل تكون ن؛  الفواعل العنيفة من غري الدول ال تظهر فجأة على املسرح الداخلي للدول
تشكيل حاضنة شعبية هلا، ومن   حياانا أو   ، تؤدي إىل ظهور هذه اجلماعاتالخطاء والسباب اليت  السياسات و 

اإل حبياة  الفواعل  حياة هذه  دورة  تشبيه  فشل يف وظائف   ؛ نسان املمكن  احلضانة عند وجود  مرحلة  تبدأ  حيث 
دت إىل وانتشار االنقسامات اهلوايتية، بينما يتحول إىل مرحلة احلمل إذا استمرت توافر السباب اليت أ  ، الدولة

ن يتم  ها واستمرارها، ويف النهاية إما أ مرحلة النضج يف حال كانت البيئة مناسبة ومشجعة لتقويت  وأخرياا   ، ظهورها
 6تستمر بسبب اتباع إجراءات خاطئة ملواجهتها.  وإما   ، التعامل معها بصورة سليمة وتنهي حياهتا

تشكيل البيئة املناسبة لظهور الفواعل العنيفة من   هم يف داخلية وخارجية ت س  وعوامل  من البديهي أن هناك أسباابا 
الدو  املشل غري  السباب  هذه  أهم  ومن  واالقتصادية  ت كال؛  واإلدارة   ،السياسية  اجملتمع  يف  الطبقي  واالنقسام 

ىل تعزيز شعور هذه إ مما يؤدي    ؛إحداث شرخ بني شرحية من املواطنني والنظام السياسيإىل  اخلاطئة اليت تؤدي  
والتفكري  الشرحية اب العنفيف  ملظلومية  اللجوء إىل  الدولة عن طريق  العراق عندما االنتقام من  ، مثلما حصل يف 

 
، 31مية للبحوث والدراسات التجارية، جامعة حلوان، اجمللد  ريهام حممد أمحد حسني، الفواعل العنيفة من غري الدول: رؤية استطالعية، اجمللة العل  6

 .573، ص 3العدد 
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واستغالل   ، ىل وقوع صداماتإأدت الحقاا  2011اندلعت احتجاجات شعبية ضد السياسات احلكومية يف عام  
 . 2014راق عام وإعالن خالفته من الع  ،حداث يف السيطرة على مناطق واسعة هذه ال  تنظيم داعش

عالقة بني الدولة واملواطنني توجد جمموعة من القيم الساسية اليت يفرتض من الدولة ومؤسساهتا أن   ةيف قلب أي
ويف حال عجز الدول عن توفري ،  والرفاهية(  ،والعدالة  ،والنظام  ،واحلرية  ،وهذه القيم هي )المن  ؛توفرها للشعب

القيم مباشر  ،  هذه  بشكل  سيؤدي  هذا  ابرزاا فإن  دوراا  أتخذ  اليت  الدول  غري  من  العنيفة  الفواعل  تصاعد   ؛إىل 
لتزاماهتا، وهذا ما يدفع الفواعل العنيفة اأننا نرى أن الدول يف العامل النامي عاجزة عن الوفاء ابلكثري من    خصوصاا 

 ية. نة الشعبضواستغالله لبناء احلا  ، من غري الدول إىل حماولة ملء الفراغ الذي ترتكه الدولة

وانتشار  العدالة  وغياب  املفرط  والعنف  القضاء  نطاق  خارج  والقتل  اإلداري  الفساد  وتفاقم  انتشار  أن  كما 
ت شك     ؛نسان انتهاكات حقوق اإل الدول  كلها  العنيفة من غري  للفواعل  بيئة مناسبة  للظهور وشن ل عوامل ختلق 

الرتاكمي سيؤد النشاط اإلرهايب  الدولة، وهذا  الناسإي  اهلجمات وهتديد  وزعزعة استقرار   ،ىل خلق اخلوف بني 
كما جاء   7لن هذه الفواعل تنشط يف بيئة الفوضى.   ؛وخلق املزيد من الظروف للقيام بنشاطاهتم وتوسيعها   ، الدولة

 . 1يف الشكل 

ابلوكا واحلروب  اخلارجية  التدخالت  فإن  الدول،  غري  من  العنيفة  الفواعل  لظهور  الداخلية  العوامل  إىل  لة إضافة 
الفواعلأ تقوية هذه  اخلارجي  ،سهمت يف  الدعم  نفوذها عن طريق  استغالل ح  ؛وزايدة  الدول  بعض  يث حتاول 

الداخليةكالاملش واملالو   ،ت  السالح  طريق  عن  اليديولوجية  اجلماعات  بعض  التدريب   ،دعم  وتوفري 
ماذج على هذه التدخالت السلبية حىت خيلقوا الفوضى ويزعزعوا االستقرار يف دوهلم، ومن أبرز الن،  واالستشارات

ا اإليرانية يف  ولبنان؛التدخالت  الال  ليمن  تقوية مجاعات  إىل  أدت  ابرزة.  حيث  بصورة  أن   دولة  نرى  لبنان  يف 
هللا" الدولة  " حزب  داخل  دولة  إىل  مسلحةأورغم    . حتول  ميليشيات  فإهنا  الدولة   هنا ؛  على  التأثري  على  قادرة 
أدوار إقليمية تتجاوز احلدود اليت نشأت فيها، ويف النموذج اليمين نرى أن احلوثيني   ولعب   ، يضاا أالتحرك خارجياا  و 

حيث ؛ ململكة العربية السعوديةإىل اهتديد دائم ابلنسبة  مصدر معضلة أمنية ابلنسبة إىل اليمن، و أصبحوا ي شكلون  
زعزعة و   ، ب االستقرار الداخليإىل غياما يؤدي  ،  تقوم إيران ابستخدامهم كوسيلة ضغط وهتديد على ابقي الدول

 من اإلقليمي. ال

 

 

 
7  state Armed -Dr.Francis Jegede, Mr. Kevin Bampton, Prof. Malcolm Todd, State vs Non

Groups – A Political Economy of Violence, University of Derby, 2015 

 

جمعيات خيرية غير  

   حكومية

NGOS 

الدول المستقرة  

والمؤسسات  

 السياسية العاملة 

نااالزدهار واألمن العالمي   
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 8. الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول واالقتصاد السياسي للعنف(1الشكل واحد )الشكل  

 

 بحث الثاين: دور فواعل من غري الدول يف إشاعة الفوضىامل

 لدولة والنظام الويستفايل خرق سيادة ا  : الولاملطلب  

السيادة انحية  الدولة  ، من  سيادة  تقويض  يف  تسهم  الدول  غري  من  العنيفة  الدولة    ، فالفواعل  احتكار  وتكسر 
حيث تتورط هذه الفواعل يف عدة نشاطات تؤثر سلبياا على سيادة  ؛ كطرف وحيد إبمكانه ممارسة العنف املشروع

احتكار الدولة للقوة من خالل   ،وبشكل أساسي  ،عنيفون من غري الدول يتحدى الفاعلون ال  إذالدولة القومية،  
نه إبمكاهنم إنشاء إحىت    ؛ و تعزيز أفكارهم وتوسيع نفوذهمأنشاطاهتم عن طريق استخدام العنف لفرض قواعدهم  

 
8  8  state Armed -Bampton, Prof. Malcolm Todd, State vs Non Dr.Francis Jegede, Mr. Kevin

Groups – A Political Economy of Violence, University of Derby, 2015 /p 4 

المنظمات القائمة على  
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والمؤسسات  

غير  السياسية 

مستقرة ال  

صعود الجهات الفاعلة  

 من غير الدول 

 التطرف والفوضى العالمية 

 الدول / المنظمات غير الحكومية تراجع وقدرة 

االنق

ساما

ت  

السي 

اسية  

واال 

قتص 
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ل إضعاف مساحة موازية للنظام السياسي القائم، وهذه النشاطات ختلق احتكاراا بديالا للقوة، وميكن هلذه الفواع
 ٩الشرعية العامة للنظام السياسي.

طريق  عن  الويستفايل  النظام  فكرة  مع  وتتصادم  ت عارض  اجلماعات  هذه  تتبناها  اليت  النشطة  أن  الواضح  ومن 
 ضمان الوالء القومي. ضرب املبادئ اليت مت إقرارها كأساس إلهناء احلروب واحرتام السيادة و 

ل أطراف الصراع الكاثوليكي والربوتستانيت إىل اتفاق وستفاليا يف عام توص    ، اببعد احلروب الدينية الدامية يف أورو 
الدولية  1648 العالقات  القواعد واملبادئ اليت حتكم  احلروب وحتقيق السالم   ، والوصول إىل جمموعة من  إلهناء 

 واالستقرار.

 : وكان من أبرز هذه املبادئ

الفرد واملواطن  .1 القومي، مبعىن والء  القوم وليس    الوالء  السياسةاإىل  الدين عن  اندالع   ؛لكنيسة، وفصل  ملنع 
 احلروب الدينية.

وممارسة سيادهتا فيها حبرية دون اخلضوع   ،مبدأ السيادة الوطنية: سلطة الدولة على النطاق اجلغرايف التابع هلا  .2
 .إرادات خارجيةو ألي ضغوط  

وحق كل دولة يف ممارسة صالحياهتا   ،خريناحرتام سيادة اآلعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول: مبعىن    .3
 وسلطاهتا حبرية دون أي تدخالت خارجية.

دئ الرئيسية عن طريق ممارساهتا ومن الواضح أن هذه الفواعل العنيفة من غري الدول تعمل على تقويض هذه املبا
ا  ؛نشاطاهتاو  اليت ظهرت خالل  اإلرهابية  املاضيةحيث يظهر بوضوح أن اجلماعات  )تنظيم    ، خصوصاا لسنوات 

بل تعلن الوالء إىل مشروع أيديولوجي ديين عابر ؛  داعش، وامليليشيات يف العراق وسوراي( ال متلك الوالء القومي
على تنفيذه هو إزالة احلدود بني العراق   وأول ما عمل،  تنظيم داعش شعار الدولة اإلسالمية  للحدود، حيث رفع

ا؛  وسوراي احللم  املصطنعةلتحقيق  احلدود  وإهناء  اخلالفة  برؤية  العراق   ، لتارخيي  يف  الشيعية  امليليشيات  نرى  بينما 
اإليران الفقيه  والية  ملشروع  الوالء  تعلن  املنطقة،  وسوراي  دول  بني  للقتال  انتماءها    ،وتنتقل  في  خت  هذا إىل  وال 

، )فصيل مسلح شيعي يف العراق(  "حزب هللا"حيث يؤكد املتحدث العسكري لكتائب    ؛املشروع العابر للحدود
ابعتباران ،  ومجيع العمليات تكون بفتوى من املرشد اإليران علي خامنئي،  ب تتلقى الوامر من إيران ئ أن "الكتا

 
٩  State Actors and Security -Schneckener, Ulrich (2006) Fragile Statehood, Armed Non

Governance. IN Bryden, Alan & Caparini, Marina (Eds.) Private Actors and Security 
Governance. Geneva, DCAF.23-40 
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الفقيه"  والية  احلوثي10نتبع  أما  عام  و ،  طهران  إىل  اليمنية  هللا  أنصار  حركة  ابسم  للناطق  زايرة  ففي   ،2019ن 
قائالا: "إننا نعترب واليتكم امتداداا خلط نيب اإلسالم )ص(، ووالية أمري املؤمنني ،  خاطب املرشد اإليران "خامنئي"

اخلميين"  ،)ع( اإلمام  خلط  امتداداا  متثل  املظلوم  اليمين  الشعب  دعم  يف  مواقفكم  هذا   . وأن  أن  اخلرباء  واعترب 
 11إعالن الوالء بشكل رمسي للمشروع اإليران. و   ،اخلطاب هو مبايعة احلوثيني خلامنئي إماماا 

الوطن السيادة  تقويض  إىل  القوميةوإضافة  للدولة  السياسيةو   ،ية  الشرعية  غري   ؛ضرب  من  العنيفة  الفواعل  فإن 
حيث تعمل هذه اجلماعات   ؛ تسهم يف تدمري االقتصاد الوطين،  أمثال اجلماعات املتطرفة واليديولوجية،  الدول

د املالية لتمويل نشاطاهتا على حساب استنزاف موارد واقتصاد الدولة، ففي العراق مثالا تسيطر  على توفري املوار 
ات املالية للكثري على معابر حدودية وحقول النفط وتستحوذ على اإليراد  ،واجلماعات املسلحة  ،بعض امليليشيات
املركزية عن   دولة، بعد أن عجزت احلكومة ل نزيفاا مستمراا القتصاد ال وت شك   ،  التجارية  روعات املشمن العقارات و 

الذي تنشره منظمة ،  على مستوى العامل يف سلم الفساد  162العراق حيتل املركز الـ  مما جعل كافة؛  ملوارد  اب  التحكم
 الشفافية الدولية بشكل سنوي.

 

 املطلب الثاين: مناذج من الفواعل العنيفة من غري الدول 

العنيفة  رينتش الفواعل  الوسط  العديد من  الشرق  منطقة  الدول يف  املشكال؛  من غري  اليت   تبسبب  والزمات 
تصاعد أكثر فرص تنامي تفإنه  ؛  غياب منظومة تعاون أمين مشرتك بني دول املنطقة  ويف ظل     . مرت هبا املنطقة

الفوضى بيئة  من  تستفيد  اليت  الفواعل  هذه  والقوةإ وتلجأ  ،  وتغذية  العنف  السياس؛  ىل  أهدافها  و أية  لتحقيق 
 . تستخدم تقنيات متطورة يف هجماهتاو  ،و االقتصاديةأاليديولوجية 

اإلسالمي داعش(الدولة  )تنظيم  والشام  العراق  يف  عام    : ة  يف  اإلسالمية  اخلالفة  عن  التنظيم  ، 2014أعلن 
النطاق احمللي واإلقليمي والدويل  اا حقيقي  اا وشكلت هتديد  الدولة املرك  ؛على   ، زيةحيث استغلت ضعف وهشاشة 
عليه   وإعالن االنتصار ،  2017الرغم من اهنيار التنظيم يف عام  على  و   . واسعة يف العراق وسوراي  وانتشرت بصورة  

وتنفيذ   ،ن التنظيم حياول استغالل الفراغات المنية؛ فإمريكيةبفضل التحالف الدويل بقيادة الوالايت املتحدة ال 
 العراق.  يف ، خصوصاا مباغتة على القوات المنية  هجمات  

 
 https://cutt.us/B9MW7  03/2017 /07فصائل شيعية عراقية جتاهر ابلوالء إليران وسط خماوف س نية، تقرير لوكالة الانضول،  10
 

  https://jadehiran.com/archives/10629 1٤/08/201٩ثيون خامنئي إماماا؟ جادة إيران، زكراي أبو سليسل، هل ابيع احلو  11

https://cutt.us/B9MW7
https://jadehiran.com/archives/10629
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وكانت تستخدمها   ،دون طيار للمجاهدين(  طيار املعروفة ابسم )الطائرات  للتنظيم وحدة للطائرات دون   ت كان
التقنية يف معاركها بصورة    ؛للمراقبة واهلجمات ضراراا ابلقوات المنية أوأحلقت  ،  كبرية  حيث اعتمدت على هذه 

 احمللية.

ي عترب  اللبناين  " هللا  حزب" الدولم  "حزب هللا" :  غري  من  املسلحة  اجلماعات  اليت   ووه؛  ن  اجلماعات  أبرز  من 
  1985منذ عام    ي برزذ ال   "حزب هللا" عمل  يت شكل مكانة ابرزة داخل شبكة النفوذ اإليرانية يف اخلارج، حيث  

نشاطات عسكرية   ، ولديه2013مباشرة عام    يف احلرب السورية بصورة    كدولة داخل الدولة يف لبنان، وتدخل 
وفر التدريب واالستشارة لوكالء طهران يف ابقي الدول، ويرتاوح عدد مقاتلي احلزب يصادية داخل العراق، و واقت

 12حسب دراسة ملركز راند للدراسات.،  ألف مقاتل  70و  20بني  

دون طيار   استخدمت طائراتاليت  من غري الدول    الفواعل   من أبرز   اللبنان كان  " حزب هللا" وجدير ابلذكر أن  
والحقاا   يف اجملال اجلوي اإلسرائيلي،  2004إبطالق الطائرات املسرية منذ نوفمرب    حيث بدأ   ؛عسكرية  لغراض  
 . ضد املعارضة السورية  يف تنفيذ اهلجمات يف سوراي أيضاا احلزب    اهاستخدم

هللا(احلوثي )أنصار  اليمن  يف  وهون  والدو   م :  احلكم  على  السيطرة  هبدف  إيرانياا  مدعومة  مينية  يف ميليشيات  لة 
من اإلقليمي عن طريق وزعزعة ال ،  وابقي الدول اخلليجية  ،ضعاف اململكة العربية السعوديةإواستهداف و ،  اليمن

وتطبيق أهدافهم اليديولوجية عن طريق نشر وفرض وحياول احلوثيون فرض نفوذهم ابلقوة    .النشاطات التخريبية
 .ساعدات اإليرانيةعن طريق االستفادة من امل،  عشري ثيناملذهب الشيعي اإل

 

 املبحث الثالث: نظرايت العالقات الدولية ومراجعة املعاجلات التقليدية 

 فق نظرايت العالقات الدولية : طرق املعاجلة و  الول  املطلب -

نسب مع الفواعل العنيفة هناك عدة مقارابت ملدارس نظرايت العالقات الدولية حول طريقة التعامل الفضل وال
الدول  غري  احتوا  من  و ها وحتجيمهائ وطريقة  العنف  ي فضل  من  بني  اجلماعات ؛  هذه  لردع  رئيسية  القوة كوسيلة 

وفورية  إو  سريعة  بصورة  اآلأمخادها  االجتاه  أو  معينة،  لفرتة  خماطرها  إهناء  واتباع  و  التفاوض  يف  يرى  الذي  خر 

 
12  ARIANE M. TABATABAI, JEFFREY MARTINI, BECCA WASSER , The Iran Threat Network (ITN) 

Four Models of Iran’s Nonstate Client Partnerships, The RAND Corporation, 2021, p12  
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ة املقابل وكسر حاضنته الشعبية يف نسب لتحقيق تغيري حقيقي عن طريق التأثري على هويأقناع طريقاا  أساليب اإل
 13عميلة مستمرة قد تدوم لسنوات.

 املقارابت الواقعية: استخدام القوة والعنف   ،أوالا 

الواقعي املنظور  و   يؤكد  والعنف  "القوة"  أدور  من  القمعية  الوسائل  املسلحة اتباع  اجلماعات  على  الضغط  جل 
السيطرة واالحتواء، التهميش والعزلة،    ،)اإلكراهأساليبها بـ  ومن املمكن تلخيص  .اواحتوائه  اوردعه   ا القضاء عليهو 

 .فرض االنقسامات والتنافس الداخلي، الرشوة واالبتزاز(

 املقارابت املؤسسية: قوة املساومة   ،اثنياا 

إىل  املؤسساتية  املقارابت  املساومة  هتدف  عمليات  إجراءات  ؛  اتباع  إنشاء  تعرتف   هبدف  مؤسسية  وقواعد 
 من التعايش السلمي عن طريق إدارة الصراع. وتسمح بنوع   ،احل مجيع أطراف النزاعبتفضيالت ومص

بشرط  ؛  ومن المثلة )وقف إطالق النار، تدابري بناء الثقة، اتفاقيات السالم، آليات تسوية النزاعات والتحكيم(
ق   تنفيذ هذه اإلجراءات ومراقبتها من  الوساطة بل أطراف دولية، وابلتايل تعتمد هذوجود ضمان  املقاربة على  ه 

 والتفاوض واالستقطاب والتكامل. 

 املقاربة البنائية: قوة اإلقناع  ،اثلثاا 

واإل للمناقشة  الرئيسي  الدور  على  النهج  هذا  بقبول يعتمد  املسلحة  اجلهات  إقناع  هو  النهائي  واهلدف  قناع، 
ال تعزيز عمليات  املطاف، وابلتايل  القواعد يف هناية  تنطوي فقط واحرتام واستيعاب  اليت ال  تحول طويلة الجل 

 تغيري حقيقي ومستدام لسياسات الفاعلني مبعىن )تغيري اهلوية(.   ولكن أيضاا ؛  على توافق السلوك لسباب تكتيكية

هذ رئيسيةوتعتمد  خطوات  عدة  على  املقاربة  االجتماعية،  ه  التنشئة  عمليات  والتشهريو :  واملصاحلة التسمية   ،
 . والعدالة االنتقالية

يف كيفية التصدي للعوامل العنيفة   ى، خر خمتلف عن ال   مدرسة من هذه املدارس لديها تصور    ومن الواضح أن كل  
اإلمكان  قدر  وحتجيمها  الدول  غري  العوامل   .من  هذه  خلفية  إىل  ابلنظر  النسب  املقاربة  اختيار  املهم  ومن 

واحد للوصول   ت  و العمل أبكثر من مقاربة يف وقجية، ألفكرية والدينية واليديولو مكاانهتا وخلفياهتا اإوأهدافها و 
 دقيقة. إىل نتائج مرضية و 

 
 

13  Claudia Hofmann and Ulrich Schneckener*  building: -state armed actors in stateand peace-, Engaging non
options and strategies , International Review of the Red Cross, Volume 93 Number 883 September 2011, p 608 
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 ت التقليدية على االستجابة للتهديدات املستجدة ين: ضعف اإلمكااناملطلب الثا

امنا والتطورات يف القوة التقليدية جزءاا من املاضي من خالل النظر إىل املنظومة الدولية اليت تتشكل أم  أصبحت  
لن   ، كبرياا على أمن الدوليار مثالا أصبحت خطراا مباشراا و حيث نرى أن الطائرات من دون الط  اع المين؛ القط

أضراراا كبرية  تلحق  اليت  الرخيصة  الطائرات  هذه  مواجهة  عاجزة عن  الثمن  ابهظة  التقليدية  الدفاعية  املنظومات 
واعل العنيفة من غري الدول تقوم بتطوير اهلجمات ابلدولة واقتصادها، ومن الواضح أن اجلماعات اإلرهابية والف

للدول وصناع القرار بسبب صعوبة   اا كبري   مر يشكل حتدايا وهذا ال  ؛ومل تعد تستخدم الوسائل التقليدية  ،اإلرهابية
 .لوسائل اليت يستخدموهنا مستقبالا والتكهن اب  ،السيطرة على نطاق هجمات هذه اجلماعات

االعتداءات و يري كبري يف جمال التهديدات المنية اليت ت شكلها الفواعل من غري الدول،  املنطقة تتجه حنو ثورة وتغ
ت  رامكو "أ الخرية على منشآت   الكبري"  التغيري  اهلجوم  ؛ ظهر هذا  تطور كبري يف وسائل   ، خصوصاا حيث هناك 

 ،وجتديد املنظومة الدفاعية  لوجيا و من الضروري تطوير التكن  .بسيطة  قوة هائلة تدمريية بتكلفة    ؛ عمليات )الدرون(
حيث عليها املبادرة وحتطيم املخاطر اليت   ؛دفعت مثناا أكرب الحقاا   جراء هذه التحديثات إوكلما أتخرت الدول يف  

 قد ت شكلها هذه الفواعل مستقبالا.

.. لعراق وسورايوامليليشيات املوالية إليران يف ا  "داعش"و  " حزب هللا"كاحلوثيني و؛  الفواعل العنيفة من غري الدول 
التخريبية العمليات  لتنفيذ  وطرق مبتكرة الخرتاق املنظومات المنية   ،مجيعها تعمل على تطوير أساليب جديدة 

تسعى لتحقيق اهليمنة    إىل هذه اجلماعات من دول    ن يصال   نذيلن الدعم والتوجيه اخلارجي الإ حيث    ؛التقليدية
تطوير البنية التحتية العسكرية لدى هذه اجلماعات والتحول إىل   يف  ان سهميدولة،    والنفوذ عن طريق فواعل الال

 ملنظومة المنية يف املنطقة. إىل اصداع مستمر ابلنسبة 

ملواجهة ؛  مبا يتوافق مع املواثيق والقوانني الدولية  ،زايدة هذه املخاطر تتطلب على الدولة تفعيل الدفاع االستباقي
اليت تتش الوشيكة  الداخلالتهديدات واملخاطر  التدخالت عن طريق أوسواء    .كل يف اخلارج وهتدد  كانت هذه 

وتؤثر   ، املرنة، فإهنا بال شك تسهم يف تقليل املخاطر اليت قد تتشكل خارج احلدود  م أىل القوة الصلبة  إ اللجوء  
كانت تركز على   مرباطورايت السابقة اليتكما كانت اإل   ،عد الدول هتتم ابجلغرافيا والرتابتمن اإلقليمي، مل على ال

واالنتشار ظل   التوسع  ويف  اليوم  ولكن  اإلتاملغري  االعتداءات    ؛  على  جهودها  الدولة  تركز  على ناظرة  نفاق 
 التهديدات.حقق النجاح يف ردع هذه املخاطر و حىت يت  ؛ نفاق العسكريإضافة إىل اإل ،لوجياو التكن

 

 اخلامتة
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 ؛اليت تعانيها الدولة القومية  ت الخطاء واملشكالغري الدول و الفواعل العنيفة من    هناك عالقة مباشرة بني ظهور 
نة شعبية ضالعمل على أتسيس حاو حيث تستغل هذه الفواعل الخطاء والثغرات املوجودة للظهور وبناء كياهنا  

الدولة فراغاا    .لتقوية نفوذها  الفواعل،  منياا أ وكلما تراجعت املؤسساتية والعدالة وشهدت   حيث   ؛زادت قوة هذه 
الفاشلة واهلشة   الدول  املنتشرة يف  الظواهر  الفواعل من  بواجباهتا و أصبحت هذه  القيام   ،وظائفهااليت تفشل يف 

التكن الفواعل متتلك أسلحة متطورة وتستغل  تطوير قدراهتاو وابتت هذه  الوسائل ،  لوجيا يف  تعتمد على  تعد  ومل 
الفواعل اليت تتحدى املنظومات المنية ىل مضاعفة تكاليف مو إوهذا سيؤدي    ؛التقليدية يف معاركها  اجهة هذه 

 التقليدية احمللية للدول. 

 ىل بؤرة للصراع إ   وحتول هذه الدول ،  زمات اليت هتدد كياانت الدول الوطنيةوال  تالعديد من املشكال  املنطقة   تعان 
املسلحة واجلماعات  الدول  غري  من  العنيفة  الفواعل  وتكاثر  ظهور  على  وال ولتحقيق    . وتساعد  من االستقرار 

وعدم االعتماد فقط ،  اإلقليمي يتطلب إعادة النظر يف الوسائل املتبعة يف مواجهة الفواعل العنيفة من غري الدول 
ال مركب  لتفعيل  اجلدي  التفكري  إىل  إضافة  التقليدية،  الوسائل  اإلقليميعلى  إقليمية ،  من  أمنية  منظومة  وبناء 

القدرة على االستجابة السريعة للتحدايت اليت تواجه ى سد الثغرات المنية و ، وتعمل علت شارك فيها دول املنطقة
 من اإلقليمي. ال

الدول  غري  من  العنيفة  الفواعل  معاجلة  يف  دولية  أطراف  مشاركة  الضروري  واملساعدة ،  من  العون  وتقدمي 
بل ؛ ى النطاق الداخلي للدولةواالستشارات الالزمة للتغلب على هذه اجملاميع املسلحة اليت لن تقتصر خماطرها عل

 ىل قرية صغرية.إ بسبب العوملة وحتول العامل  ؛  ىل النطاق اإلقليمي والدويلإ نتشر  تتوسع و تسوف  
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