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يحتل موضوع الفاعل2 الدولي2 ثلث الحقل النظري لدراسة العالقات الدولية، وذلك ألن املواضـيع 

الفـاعلون الـدوليون :  (محاور رئيسة، هـياألساسية يف مجال دراسة العالقات الدولية، تنقسم إىل ثالثة 

International Actors( ،) التفــاعالت الدوليــةInternational Interactions(و ،) القــضايا الدوليــة

International Issues.(  

ًتاريخيا بدأ النظام الدويل الحديث يف أوروبا بفاعل دويل وحيد هو الدولة القومية، ثـم انتـرشت يف 

 الـسيايس واإلقتـصادي األورو` يف العـاY كلـه، حب الحركة اإلستعZرية وتوسـع النظـامبقية العاY بسب

ولكن شهد القرن العرشين تطورات سياسية واقتصادية ومعرفية هائلة مهـدت لظهـور فـاعل2 آخـرين 

 ًبجانب الدولة القومية، ومع دخولنا إىل القرن الحادي والعرشين رأينـا تكـاثرا يف عـدد وأنـواع الفـاعل2
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، والــرشكات املتعــددة الحكوميــةالــدول، واملــنظZت الدوليــة الحكوميــة وغــ  : الــدولي2 حتــى شــمل

  .الجنسيات، والفاعل2 الجدد من غ  الدول العنيف2 وغ  العنيف2

نركز يف هذا البحث عىل دور وفاعليـة الفـاعل2 مـن غـ  الـدول يف سـياق ظـاهرة تـصاعد الـدول 

ًالفاشلة يف منطقة الرشق األوسط منظورا إليها باعتبارها qر pرحلة تاريخية شبيهة بالعـصور الوسـطى 

هـوم وننطلـق مـن تحديـد مف. من حيث هويات الفاعل2 وانـتZءاتهم وطبيعـة التفـاعالت وتطوراتهـا

الفاعل2 من غ  الدول ونب2 رؤية النظريات األساسية يف العالقات الدولية لطبيعة ودور هؤالء الفاعل2 

وتفاعالتهم، ونركز عىل الـدول الفاشـلة كبيئـة إجتZعيـة سياسـية مناسـبة لدراسـة تنـامي دور هـؤالء 

  . يف الرشق األوسطالفاعل2 من غ  الدول فيها وقراءتها من منظور العصور الوسطى الجديدة

  :املفهوم والتطور: الفاعلون الدوليون: أوالً

الكيـان الـذي "بـ) Evans, Newnhamإيفان ونيونهام، (ًتقليديا تم تعريف الفاعل الدويل من قبل 

ًيلعب دورا محددا يف العالقات الدولية ًتعريفـا أكـ� تحديـدا، )  Oran Youngأوران يونـغ،(ّوقدم ) ١(".ً ً

ًأي كيان منظم يتكون، عىل األقل بشكل غ  مبارش، من البرش، وليس تابعا بالكامـل إىل أي فاعـل "بأنه 

وحـسب هـذا ) ٢(".خـرينّآخر يف النظام الدويل بشكل فعال، ويشارك يف عالقات القـوة مـع الفـاعل2 اآل

 فاعالً يف السياسة العاملية، فهو بحاجة المتالك درجـة مـن اإلسـتقاللية ماالتعريف ل� يتم اعتبار كيان 

 )٣(.والنفوذ بدالً من الوضع القانو� والتعلق بالدولة ضمن السيادة

جملة من املعاي  لتحديد املقصود بالفاعل ) إسZعيل صربي مقلد. د(ومن أجل توضيح أك� يحدد 

  )٤(:الدويل، �كن تلخيصها يف اآل�

 . قابل للتحديدكيانأن يكون له  .١

                                                           
(1) G. Evans, J. Newnham, The Dictionary of World Politics, New York: Harvester 
Wheatsheaf, 1990, P. 6. 
(2) Oran Young, 'The Actors in World Politics', in J. N. Rosenau and M. A. East (Eds), The 
Analysis of International Politics, New York: ¬e Free Press, 1972, P. 140. 
(3) Gustaaf Geeraerts, Analyzing Non-State Actors in World Politics, Pole paper Series 
(Issued by Vrije Universiteit Brussel), Vol. 1, No. 4, October, 1995, at: 
http://poli.vub.ac.be/publi/pole-papers/pole0104.htm 

، ص ٢٠١١النظرية والواقع، القاهرة، املكتبة األكاد�يـة، : إسZعيل صربي مقلد، العالقات السياسية الدولية. د) 4(
٩٤-٩٣. 
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 . واإلمكانات تؤهله إلتخاذ القراراتاملواردًأن يكون حائزا لقدر من  .٢

 . مع غ ه من الفاعل2التفاعلأن تتوافر لديه املقدرة عىل  .٣

  . واإلستمرار عىل املرسح الدويلالبقاءأن يتمتع بالقدرة عىل  .٤

ل یـأحمـد جم(قـرتح یالدول، وغ  الـدول، و:  ينقسم الفاعلون، بشكل عام، إىلاملعاي ًووفقا لهذه 

  )١ (:ر الدول إىلیمن غ) الفواعل(ن یم الفاعلیتقس) عزم

ذ سـمة الهيئـة الجامعـة لعـدد مـن الـدول،  تأخیقصد بها الفواعل التی و:فواعل فوق دولة .١

 .وتتضمن املنظZت والتجمعات الدولية

 هي فواعل غ  حكومية تعمل داخـل نطـاق الدولـة التـي تنتمـي إليهـا، :فواعل تحت دولة .٢

. وليست عابرة للحدود، وتؤثر يف اتخاذ القرار الدويل وصناعته، وقد تسهم يف التفاعل الخـارجي للـدول

أحزاب، وميليشيات، وطوائف، وقبائـل، وعـصابات، ورشكـات، وجمعيـات، ووسـائل : ومن األمثلة عليها

 .الخ...أعالم

 قد تكون من ضمن املـشار إليهـا – هي جZعات وأطراف غ  حكومية :عل عابرة للدولةفوا .٣

تحـت الدولـة، وعـابرة ( لكنها تتصل وتؤثر يف هيئات أخرى من ذات نوعها وتتأثر بها -يف الصنف الثا�

، وهو اتصال قد يأخذ طابع الندية والرشاكة). منظZت وهيئات–فوق دولة (أو ) دول(، أو مع )للدولة

  .والتعاون العلني والرسمي، أو التبعية والتأث  أو التأثر، والطابع غ  الرسمي ورpا الرسي

وبناء عىل ما سبق، نجـد أنفـسنا أمـام موجـات مـن الفـاعل2 الـدولي2 دخلـوا إىل النظـام الـدويل، 

تلـك ويساهمون يف التفاعالت الدولية من خالل ملفات مختلفة وبـدرجات متفاوتـة، و�كـن تلخـيص 

  :املوجات بخمس موجات رئيسة، وهي

 ).Nation Stateالدول القومية، (عاY : نظام ويستفاليا �

  ).IGOsاملنظZت الدولية الحكومية، (عاY : نظام األمن الجZعي �

  ).TNCالرشكات املتعددة الجنسيات، (عاY ): اإلعتZد املتبادل(النظام االقتصادي العاملي  �

  ).INGOs(عاY القوة الثالثة والناشط2 من املنظZت غ  الحكومية الدولية  �

 ).NSAs(ن الجدد من غ  الدول یعاY الفاعل �

                                                           
، أبـوظبي، مركـز ٣/ ياسة الخارجيـة، مجلـة آفـاق املـستقبل، العـددأحمد جميل عـزم، عـودة الدولـة يف الـس) 1(

 .٤٣، ص ٢٠١٠فرباير/ اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، يناير
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تـشبه خـشبة ) ٢١القرن (لسياسة العاملية يف أن ا: "إىل القول" جوزيف ناي" دفعت التطوراتهذه 

، "مرسح، Y تعد فيه الدولة املمثل الوحيد، إذ بدأ يزاحمها ممثلون آخـرون كالفـاعل2 مـن غـ  الـدول

أن تزايد دور الفاعل2 من غ  الدول مظهر للتغـ  الـذي طـرأ عـىل الـرشق " بهجت قر�. د"بينZ يرى 

ن الحادي والعرشين هو عقد الفاعل2 من غـ  الـدول، وأن هنـاك أي أن العقد األول من القر. األوسط

، مثل حزب هللا وحZس وتنظـيم القاعـدة، )١(تحوالً للقوة من الدول العربية إىل الفاعل2 من غ  الدول

  .الخ...وتنظيم داعش، والحوثيون، والتيار الصدري، والحشد الشعبي 

يشكلون كيانات سياسية تكتـسب ) Non-State Actors(و�كن القول بأن الفاعل2 من غ  الدول 

تش  تلك التسمية إىل مـنظZت  و. املحلية واإلقليمية والدوليةاملستويات من الرشعية والتأث  يف املزيد

-Non(فاعلة يف الساحة السياسية غ  تابعة لسلطة الدولة التي هي قاÕة فيها، ومن هنا جاء النعـت 

State .( أما االسم)Actor (ولكـن يـشيع يف الكتابـات الـسياسية العربيـة " فاعـل"فـيمكن ترجمتـه بــ

للتعب  عن شخص أو كيان سيايس �ارس مثل هذا التأث  يف مجريـات " العب"ستعZل كلمة املعارصة ا

  .وهذا ما سنتناوله يف الفقرة اآلتية من البحث، ونحدد مفهوم الفاعل2 من غ  الدول) ٢(.الحياة العامة

  :التعريف والوظائف: ن من غ! الدولیالفاعل: ًثانيا

الفاعل2 من غ  الدول، أوسع تعريـف "pوجب القانون الدويل ليس هناك تعريف محدد ملصطلح 

ممكن يشمل جميع الجهات الفاعلة الخاصة املتميزة عن الدولة، pا يف ذلك األفراد ومنظZت املجتمـع 

  )٣(.املد�، والرشكات الخاصة، والجZعات املسلحة، األنظمة القاÕة بحكم األمر الواقع

غـ  هـي كيانـات "ن من غ  الدول بأنهـا یالفاعل)  األمريكية-مجلس اإلستخبارات القومي (يعرف 

ًسيادية، qارس سلطة ونفوذا اقتصاديا وسياسـيا واجتZعيـا هامـا عـىل املـستوى الـوطني أو الـدويل ً ً ً ال . ً

                                                           
يف املنطقة العربية، مجلة السياسة " الفاعل2 من غ  الدول"أØاط وأدوار : إ�ان أحمد رجب، الالعبون الجدد) 1(

 .٣٥، مؤسسة األهرام، القاهرة، ص ٢٠١٢/ ير، ينا١٨٧/ ، العدد٤٧/ الدولية، املجلد

: تحليل مقارن للتغي  والتطور داخل حـZس وحـزب هللا، يف: الالعبون غ  الدول/ه يك، الفاعلون. جويل يس) 2(
محمد . د:  إىل الديناميكيات العربية، ترجمةنظرة جديدة: ، الرشق األوسط املتغ )إرشاف وتحرير(بهجت قر� 

 .٢٧١، ص ٢٠١١بدوي، ب وت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

(3) REDRESS, Not Only the State: Torture by Non-State Actors, MAY 2006, P. 14, at: 
http://www.redress.org/downloads/publications/Non%20State%20Actors%209%20June%20
Final.pdf 
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ًيوجــد إجZعــا حــرصيا عــىل فئاتهــا، ويحــدد بعــض التعــاريف النقابــات ومــنظZت املجتمــع املحــيل  ً

  )١(".واملؤسسات الدينية والتجمعات العرقية، والجامعات

 Non-state(يف كتـاب ) Daphne Josselin and William Wallace(يعد التعريف املقدم مـن 

Actors in World Politics ( 2تمنًتعريفا مقبوالً للفاعليZغ  الدول، وتشمل كل املنظ :)٢(  

النابعـة مـن املجتمـع : ًقلة، qاما أو إىل حد كب ، عن qويل الحكومة املركزية وسيطرتهااملست .١

  .ًاملد�، أو من اقتصاد السوق، أو من الدوافع السياسية بعيدا عن سيطرة الدولة وتوجيهها

 وبالتايل االنخراط يف - التي qتد عرب حدود دولتان أو أك� الشبكاتتعمل بوصفها مشاركة يف  .٢

  .عالقات العابرة للحدود، والربط ب2 النظم السياسية واالقتصادات واملجتمعاتال

هذه املنظZت تعمل بطرق تؤثر عىل النتائج السياسية، سواء داخل دولة واحـدة أو أكـ� أو  .٣

 .داخل املؤسسات الدولية، إما بشكل عمدي أو شبه عمدي، إما من أجل تحقيق هدفها الرئييس

التي تقوم بتحديد ثـالث ) إ�ان رجب. د(يف السابق �كن اإلتفاق مع الباحثة ًواعتZدا عىل التعر

 :صفات أساسية للفاعل2 من غ  الدول، فرتى أنه جZعة أو منظمة تتمتع

 أي مقدار الحرية التي يتمتع بها عند السعي لتحقيق أهدافها،: Autonomyاالستقالل  .١

 أي qثيل أتباعها واملؤيدين لها، : Representationوالتمثيل  .٢

أي القدرة عىل إحداث فرق تجاه قضية ما يف سياق مع2، مقارنة بتأث  :  Influenceوالنفوذ .٣

 .فاعل آخر يف القضية ذاتها

وفيZ يتعلق بوظائف الفاعل2 من غ  الدول، فهناك اتجاهان للرأي حول دور الدولة والفاعل2 من 

ة، أي عىل الرغم من أن الدولة تحتفظ بدرجة كب ة من األهمية، ولكن يف نفس غ  الدول يف ظل العومل

الوقت هناك مجموعة واسعة من الفاعل2 من غ  الدول qتلك قـدرات بـارزة، وعـىل نحـو متزايـد، يف 

                                                           
(1) National Intelligence Council (NIC), Non-state Actors: Impact on International Relations 
and Implications for the United States, August, 2007, P. 2. 
http://fas.org/irp/nic/nonstate_actors_2007.pdf. 
(2) Daphne Josselin and William Wallace (Eds), Non-state Actors in World Politics, 
(London: Palgrave Macmillan, 2001), P. 3-4. 
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 وهذا ال يعني بالرضورة أنهـا متحـررة مـن أي نفـوذ للدولـة، كـZ )١(.هيكلة السياسة واالقتصاد العاملي

فاملجموعـات ذات الـصالت . كومات أجنبيـةً�كن لهذه املجموعات وكث ا ما يحصلون عىل دعم من ح

الوثيقة بالدولة، كالقوات غ  النظامية وامليليشيات وغ ها من املجموعات والقـوى، تعتـرب فئـة أخـرى 

وتتصف كيانات هذه الفئة بطبيعتها املزدوجـة كـأن تكـون . من الكيانات التي تستخدم القوة املسلحة

  )٢(.قت نفسه تتمتع بصالت وثيقة بحكومة البلد املعنيمتميزة عن هياكل الدولة الرسمية ويف الو

وبشكل عام هناك ثالث قضايا �كن أن يفهم من خاللها الفاعل2 من غ  الـدول ومـا �يـزهم عـن 

  )٣ (:اإلقليم، الهوية واملصادر، وطبيعة العالقة مع املجتمع األوسع، كZ يأ�: غ هم، وهي

 بعض الفاعل2 من غ  الدول يعمل بشكل علنـي يف املحافـل الدوليـة ولـه qثيـل يف :اإلقليم �

باإلضـافة إىل االعتبـارات الـسياسية، الطريقـة التـي تتبعهـا . ًمختلف البلدان، يف ح2 يعمل آخرون رسا

  . الجهات الخارجية يف استخدام الفاعل2 من غ  الدول تعتمد عىل موقعهم عىل األرض

 طريقة أخرى لفهم وqييز الفاعل2 من غ  الدول هي معرفـة إىل أي مـدى :الهوية واملصادر �

تـشمل املـوارد عـىل الـسلع املاديـة، . يعتمد عـىل الهويـة واملـوارد مـن أجـل تنظـيم وتعبئـة أعـضائها

  .ء للجZعةًوالخدمات، واملوارد غ  املادية أيضا، مثل إنشاء وإنتاج الهويات الجZعية والفردية، والوال

 باإلضافة إىل الديناميات الداخلية، لدى الفاعل2 من غـ  الـدول :العالقة مع املجتمع األوسع �

ومن ثم، فإن الديناميكية الثالثـة . ًأيضا روابط متعددة والتفاعل مع املنظZت والجهات الفاعلة األخرى

ففـي حـ2 . مـع املجتمـع األوسـعالتي تعرف بها الفاعل2 من غ  الدول هي مستوى العالقات العامة 

إن " املالءمـة الـسلوكية،"بوضع معاي ها الخاصـة بــ) مثل الخاليا اإلرهابية(ًتقوم الفئات املهمشة qاما 

بـل يـسعون إىل مراقبـة وتنظـيم الـسكان : الفاعل2 من غ  الدول ال يعزلـون وال يـستبعدون أنفـسهم

  .من ذلك لديهم املواقع األلكرتونية الخاصة بهماملحلي2، ومتابعة االتصاالت الخارجية، وأك� 
                                                           
(1) Richard A. Higgott, Geoffrey R. D. Underhill, Andreas Bieler, Globalisation and non-
state actors, in: Non-State Actors and Authority in the Global System, New York, Taylor & 
Francis e-Library, 2003, P. 1. 
(2) REDRESS, Not Only the State: Torture by Non-State Actors, Op. Cit., P. 16. 
(3) The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) & Geneva Call, 
Armed Non-State Actors: Current Trends & Future Challenges, DCAF Horizon 2015 
Working Paper, No. 5, P. 9-11. Available at: http://www.dcaf.ch/Publications/Armed-Non-
State-Actors-Current-Trends-Future-Challenges 
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  :ن من غ! الدولیأنواع الفاعل: ًثالثا

األفـراد واملـنظZت والـرشكات : كيانـات متنوعـة مثـل" الفـاعل2 مـن غـ  الـدول"يشمل مصطلح 

واألقاليم والجZعات، التي تؤدي وظائف ال ترتبط عادة مع الحكومات الوطنية، و�كن تحديـد أهمهـا 

  :اآل�يف 

 وهم أشخاص �كنهم ):Super Empowered Individualsاألفراد ذوي السلطة الخارقة، ( .١

التغلب عىل القيود، واالتفاقيـات، والقواعـد ملZرسـة النفـوذ الـسيايس واالقتـصادي والفكـري والثقـايف 

تـشمل األمثلـة . الفريد، عىل مجموعة من األحداث اإلنـسانية، والتـي ولـدت مناقـشة واسـعة النطـاق

. الصناعي2، واملجرم2، واملمول2، وأبـاطرة اإلعـالم، النـشطاء املـشاه ، والـزعZء الـديني2، واإلرهـابي2

هي متنوعة مثـل مجـاالت ) املال والسلطة األخالقية والخربة(الطرق التي �ارسون نفوذهم من خاللها 

 )١(.عملهم

ــة،( .٢ ــسلحة أو العنيف ــات امل ــة ):  Armed or Violent GroupsالجEع ــرف منظم تع

)REDRESS()∗(عة املسلحة كـZفاعل مسلح ذات بنيـة أساسـية للقيـادة، يعمـل خـارج سـيطرة " الج

مكتب األمم (ويعرف ) ٢(".الدولة، يقوم باستخدام القوة لتحقيق أهدافه السياسية أو يزعم أنها سياسية

مجموعات من املحتمـل "بأنها ) املجموعة املسلحة) (UNOCHAاملتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 

ية، مجموعـات أن توظف السالح يف استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أو إيديولوجية أو اقتـصاد

ليست داخل الهياكل العسكرية الرسـمية للـدول أو ألحـالف الدولـة أو املـنظZت الحكوميـة الدوليـة؛ 

 Genevaمنظمة نداء جنيف، (وتستخدم ) ٣(".مجموعات ليست خاضعة لتحكم الدول التي تعمل فيها

Call ()∗∗( :مصطلح )موعة مسلحة غ  حكوميـةمج،(ANSA  وتعرفهـا بالكيانـات املـسلحة املنظمـة 

                                                           
(1) National Intelligence Council (NIC), Non-state Actors: Impact on International Relations 
and Implications for the United States, Op. Cit., P. 2. 

 . منظمة لحقوق اإلنسان تساعد ضحايا التعذيب للحصول عىل العدالة والتعويض)∗(
(2) REDRESS, Not Only the State: Torture by Non-State Actors, Op. Cit., P. 14. 
(3) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 
Humanitarian Negotiations with Armed Groups: A Manual for Practitioners, New York, 
United Nations, January 2006, P. 87. 

 .تعمل من أجل حZية املدني2 يف النزاعات املسلحة) ٢٠٠٠( منظمة غ  حكومية محايدة تأسست عام )∗∗(
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ًاملنخرطة يف النزاعات املسلحة الداخلية التي تحركها أساسا أهداف سياسية، والتي تعمـل خـارج نطـاق 

 )١(.ً األهلية القانونية ألن تصبح طرفا يف املعاهدات الدولية ذات الصلةسيطرة الدولة، وبالتايل تفتقر إىل

 وهـي الـرشكات التـي ):Multinational corporationsالـرشكات املتعـددة الجنـسيات، ( .٣

ًوتقليـديا متعـددة الجنـسيات هـي رشكـة خاصـة . تدير اإلنتاج أو تقدم الخدمات يف بلدين عىل األقـل

مقرها يف دولة واحدة ولها فروع يف مناطق أخرى، وجميعهـا تعمـل وفقـا السـرتاتيجية عامليـة منـسقة 

 كبـ  مـن النقـاش يجـري ولكن جزء. لكسب حصة أكرب من السوق وتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة

أو ) Rosonboronexportالـرشكة الروسـية لـصادرات االسـلحة، (حول الرشكات اململوكة للدولة، مثل 

، وهــي كيانــات مملوكــة للدولــة أي ال يــشرتكون يف نفــس الحــوافز )CNPCرشكــة الــنفط الــصينية، (

 )٢(.واألهداف كنظرائهم من الرشكات الخاصة

 وهي منظZت خاصة، تتمتـع باإلسـتقاللية، والطوعيـة، ):NGOsاملنظEت غ! الحكومية، ( .٤

ًوهي تلعب دورا متزايد األهمية عىل .  لتحقيق مصلحة أو إنجاز مهمةوغ  الربحية، واملدافعة املوجهة

املستوى الدويل، بفضل التقنيات الجديدة مثل اإلنرتنت، ويشار إىل بعض املنظZت غ  الحكومية األكرب 

Zت غ  الحكومية وتقسم املجموعة الثانية إىل املنظ). GSMs(ًواألك� نشاطا كحركات اجتZعية عاملية 

التي ترعاها املجتمع، والتي تتواجد بـشكل رئيـيس يف العـاY الغـر`، واملـنظZت غـ  الحكوميـة التـي 

، وهـي ً)منظZت غـ  حكوميـة مدعومـة حكوميـا: GONGOs(ًترعاها الدولة، وغالبا ما يطلق عليها 

 والنقاش الحايل يتطرق إىل التناقض الحاصـل نتيجـة تـدخل )٣(.موجودة، عىل سبيل املثال، يف رشق آسيا

، والتي �كـن تأسيـسها مـن قبـل )بل الحكومةاملنظZت غ  الحكومية املدارة من ق(الحكومة يف عمل 

  )٤(.الحكومات لكسب أموال املساعدات أو تعزيز املصالح الحكومية

                                                           
(1) http://genevacall.org/how-we-work/armed-non-state-actors/ 
(2) National Intelligence Council (NIC), Non-state Actors: Impact on International Relations 
and Implications for the United States, Op. Cit., P. 2. 
(3) Richard A. Higgott, Geoffrey R. D. Underhill, Andreas Bieler, Globalisation and non-
state actors, in: Non-State Actors and Authority in the Global System, Op. Cit., P. 1-2. 
(4) National Intelligence Council (NIC), Non-state Actors: Impact on International Relations 
and Implications for the United States, Op. Cit., P. 2. 
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كـل وظـائف الحكومـات ذات "وهي كيانات تعرف بأنها qارس : أنظمة وأقاليم األمر الواقع .٥

السيادة يف املحافظة عىل النظام والقانون ومحاكم العدالة وتبني أو فرض القـوان2، وتنظـيم العالقـات 

 أفغانـستان ب2 سكان األرايض ب2 فرد وآخر ومع الدولة، واألمثلـة ألنظمـة األمـر الواقـع كثـ ة كـZ يف

، والصومال، وجمهورية شZل قربص )حكومة إقليم كوردستان(وسلطات املناطق الكردية شZل العراق 

وتختلف طبيعة أنظمـة . الرتكية، وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية يف جورجيا، والسلطة الوطينية الفلسطينية

 أوقات السلم، عـىل نحـو واسـع، يف األمر الواقع والظروف التي تعمل يف ظلها، سواء يف إطار نزاع أو يف

درجة أدائها واملدى الذي بلغته يف الحـصول عـىل اعـرتاف دويل والتZسـك والتنظـيم الـداخيل والتـأث  

واليشء املشرتك ب2 هذه الكيانات هي أنها ال . الخارجي والتحكم الفعال يف السيطرة عىل أرايض معينة

  )١(.تفتقر لواحد، عىل األقل، من املتطلبات األساسية للدولةتعترب دوالً pوجب القانون الدويل ألنها 

  

  :ن من غ! الدول ونظريات العالقات الدوليةیالفاعل: ًرابعا

عىل مدى عقود من الزمن، بنت النظرية القانونية الدولية وطنها يف كليات الحقوق، يف حـ2 بنـت 

نظرية العالقات الدولية وطنها يف أقـسام العلـوم الـسياسية، كـال املجـاالن األكاد�يـان يعالجـان نفـس 

يـة الدوليـة كلتـا النظريتـان القانون. ًاملوضوع، ولكن حتى وقت قريـب Y يحـط أحـدهZ علـZ بـاآلخر

وح2 سيطرت الواقعية عىل حقل العالقات الدولية، وافرتضـت أن . والعالقات الدولية ركزت عىل الدول

الدولة كيان موحد، والفاعل2 العقالني2 يسعون إىل تحقيق أهداف املـصلحة الذاتيـة، أكـدت النظريـة 

ًارس ضغطا معياريا عـىل الـدول القانونية الدولية أن الدول تخضع لنظام خارجي من القوان2 بحيث � ً

  )٢(.يف عالقاتها الخارجية

ًوكZ تفهم يف القانون الدويل املعارص، الدول يجب أن qتلك سكانا يعيشون بصفة داÕة، عـىل أرض  ُ

ومعظـم علـZء . محددة، وحكومة تدير شؤونهم، والقدرة عىل الدخول يف عالقات مـع الـدول األخـرى

رسـمي مـن قبـل ًالقانون والعالقات الدولية يضيفون إىل هذه املعاي  املوضوعية نوعـا مـن االعـرتاف ال

                                                           
(1) REDRESS, Not Only the State: Torture by Non-State Actors, Op. Cit., P. 15. 
(2) Jeremy Telman, Non-State Actors in the Middle East: A Challenge for Rationalist Legal 
¬eory, Cornell International Law Journal, Vol. 46, Issue. 1, Article. 3, Winter 2013, P.51-
52,   
Available at: http://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol46/iss1/3 
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باحتكـار "، فـإن جـوهر الدولـة ينطـوي عـىل القـدرة )مـاكس فيـرب(ًالدول األخـرى، وارتباطـا pفـاهيم 

وعليه فالدول هـي تلـك الكيانـات التـي حققـت ". االستخدام املرشوع للقوة املادية داخل إقليم مع2

وية يف املجتمـع القـانو� هذه املجموعة الصارمة من املتطلبات الذاتية واملوضوعية للحصول عىل العض

  )١(.الدويل

نها حول مكانة الدولة ومدى مشاركة الفـاعل2 مـن غـ  یZ بیوتنقسم نظريات العالقات الدولية ف

ّالدول يف العالقات الدولية، فبينZ يعرتف بعض الباحث2 بأن هذه الكيانات أدت إىل تغي ات أساسية يف  َّ َ

ُالسياسة العاملية، يزعم ُ آخرون بأن النظام الدويل �كن التعامل معها باعتبارها عالقات ب2 الـدولَْ ِ ْ ُ مـن . ّ

  :أجل توضيح تلك اآلراء نش  إىل أهم نظريات العالقات الدولية وموقفها من الفاعل2 الدولي2

  

 ):State-Centric Theoryالنظرية املتمركزة حول الدولة، ): (Realismالواقعية، (النظرية   . أ

 يف العالقـات -إن Y تكن الوحدة الوحيدة-تؤكد النظرية الواقعية بأن الدولة هي الوحدة األساسية 

 وأيـة )٢(.الدولية، وما عداها من منظZت ورشكات ومؤسسات وأفراد ال تلعب إال دورا هامـشيا وثانويـا

عالقات أخرى ال تتدخل فيها الدولة كطرف ال �كن بحثها مـن ضـمن العالقـات الدوليـة، ألن الفـاعل2 

الـنهج "يف تعريـف الواقعيـة ) بيرت ويلـتس(يقول . اآلخرين ال يستطيعون املبادأة يف السياسة الخارجية

الذي يقوم بتحليل العالقات الدولية كافة مثل العالقة ب2 الدول التي تسعى وراء السلطة، وال �كن أن 

  )٣(".تشمل الواقعية العنارص الفاعلة من غ  الدول يف هذا التحليل

 )٤ (:ية، هيوعليه �كن القول بأن النظرية الواقعية تقوم عىل ثالثة افرتاضات أساس

افرتاض مركزية الدولة، حيث الدول هي الجهـات الفاعلـة الرئيـسية والهامـة فقـط يف الـسياسة . ١

 .العاملية
                                                           
(1) Eric A. Heinze and Brent J. Steele, Introduction: Non-state Actors and the Just War 
Tradition, in Ethics, Authority, and War Non-state Actors and the Just War Tradition, 
Edited by: Eric A. Heinze and Brent J. Steele, New York, Palgrave Macmillan, 2009, P. 9-10. 

فـصلية " أفكار جديـدة"، مجلة املداخل والتوجهات الجديدة يف دراسة العالقات الدولية: حسن حاج عيل. د) ٢(
 .١٧١، ص ٢٠٠٤ يونيو -، أبريل٩/تصدر عن هيئة األعZل الفكرية، الخرطوم، العدد

جـون بيلـيس : بيرت ويلتس، األطراف املتخطية للحدود الوطنيـة واملـنظZت الدوليـة يف الـسياسة العامليـة، يف) 3(
 .٥٩٨، ص ٢٠٠٤مركز الخليج لألبحاث، د`، : ، عوملة السياسة العاملية، ترجمة)محرران(وستيف سميث 

(4) Gustaaf Geeraerts, Analyzing Non-State Actors in World Politics, Op. Cit. 
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 .افرتاض العقالنية، حيث يتم تحليل الدول كZ لو كانت الفاعل الرشيد والوحيد. ٢

افرتاض القوة، حيث تبحث الدول يف املقام األول عن القوة، ويف معظم األحيان القوة العسكرية، . ٣

  .ن باعتبارهZ وسيلة وغاية يف حد ذاتهZیوكال القوت

 أنها تعا� صعوبة كب ة يف تفس  الجهات الفاعلة ی املوجه إىل النظرية الواقعية هیوالنقد الجوهر

التي Y يتم تحديدها عىل أنها دول والتي لها تأث ، مرة واحـدة عـىل الـسياسة الداخليـة للدولـة التـي 

  وتنامـت االنتقـادات)١(.تعمل فيها وللمرة الثانية عىل العالقـات الخارجيـة للـدول األخـرى يف املنطقـة

 سبتمرب عىل وجـه ١١بسبب الزيادة يف الفاعل2 اإلرهابي2 غ  التابع2 للدول بشكل عام وبعد أحداث 

والحجة الرئيسية للنقاد أن هذا النهج ال �كـن أن يفـرس عواقـب الهجـZت اإلرهابيـة عـىل . الخصوص

 الـنهج الـواقعي السياسة العاملية وخيارات الدولة كفاعل أسايس، وظهر سؤال كبـ  حـول قـدرة تفـس 

  )٢(.للحالة التي تعلن فيها القوة العظمى الوحيدة يف العاY الحرب عىل كيان مجرد مثل اإلرهاب

تتجاهل النظرية الواقعية القوى الفاعلة من غ  الدول عىل املستوى العاملي بزعم أن الـدول فقـط 

هي التي qلك القدرات العسكرية والسياسية لشن حرب أو التهديد بهـا، عـىل الـرغم مـن أن الـسلوك 

 القوى قد يكون أعنف من السلوك الدويل لكث  مـن الـدول، وهـذا سـبب كـاف لإلهـتZم الدويل لتلك

ًكن الواقعية ترى أن تلك القوى ال qثل تهديدا لسلطة الدولة القومية، حيث يقال أن مـا  ول)٣(.بدراسته

تسعى إليه هذه املنظZت يف العديد مـن الحـاالت هـو التـأث  عـىل الـدول مـن أجـل املحافظـة عـىل 

 تعمـل ووفقا لهذه الرؤية فـإن هـذه املـنظZت ال. تعهداتها أو املواءمة بشكل أكرب مع املعاي  الدولية

  )٤(.من أجل أن تحل محل الدولة، ولكن من أجل أن تجعلها تعمل

                                                           
(1) Carmit Valensi, Non-State Actors: A Theoretical Limitation in a Changing Middle East, 
Military and Strategic Aøairs, Tel Aviv, Vol. 7, No. 1, March 2015, P. 65. at: 
http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/MASA7-1Eng_FINAL031943027.pdf 
(2) Marc Lynch, Al-Qaeda’s Constructivist Turn, Praeger Security International, 2006, at: 
http://www.marclynch.com/2006/01/17/al-qaedas-constructivist-turn. 

أحمد عيل ساY، القوة والثقافة وعاY مابعد الحرب الباردة، املجلة العربية للعلوم السياسية، تصدرها مركز . د) ٣(
 .١٣٢، ص ٢٠٠٨، خريف ٢٠/ دراسات الوحدة العربية، ب وت، العدد

مروة محمود فكري، أثر التحوالت العاملية عىل الدولة القوميـة، رسـالة ماجـست  مقدمـة إىل كليـة االقتـصاد ) ٤(
 .٦٣، ص ٢٠٠٤والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، 
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بـأن ) John Mearsheimerجـون م شـا�ر، (وقد اعرتف الواقعيون البنيويون املعـارصون، أمثـال 

ًالواقعية، ونظرا إىل تركيزها عىل الدول، فإنه ليس لديها إالّ القليل لتقوله عن الجهات الفاعلة مـن غـ  

ولة الرئيسة يف العاY، وهـو  �كن أن تفرس الواقعية أفعال املدافع عن فكرة الد.الدول، كاإلرهابي2 مثالً

ًالواليات املتحدة األمريكية، وأن تفرس ردها عىل الهجZت، لكن الواقعية محدودة أوالً وأخ ا بافرتاضها 

 ويعقـب )١(.وجود حالة موضوعية داÕة من الفوىض، تكون الدول فيها هـي الجهـات الفاعلـة الرئيـسة

مهZ كانت القوة التفس ية للنظرية الواقعية فإنها Y تثبت : "عىل هذه القضية بالقول) ف سميثیست(

 بروز العنارص الفاعلة من غ  الدول، والحركات اإلجتZعية، والعمليـات املتـسعة جدارة يف التعامل مع

بشكل جذري، وما شابه ذلك من حركات، وباختصار فقد برزت الحاجـة إىل مقاربـات جديـدة لتفـس  

هذه األجزاء من السياسة الدولية، حتى ولو بقيت النظرية الواقعية قـادرة عـىل التعامـل مـع جوانـب 

  )٢(".قوةسياسة ال

  

 ):Multi-Centric Theoryالنظرية املتعددة املراكز، ): (Liberalismالليربالية، (النظرية   . ب

تشبه النظرية الليربالية عاY العالقات عرب القوميـة بـاإلعتZد املتبـادل واملتـشابك، وتوسـع الفاعـل 

وترى أن الفاعل2 األساسي2 يف العالقات . الدويل ليشمل كل من يؤثر عىل القيم واملصالح خارج الحدود

تـي تتميـز بكـونهم فـاعل2 ال) الجZعات الخاصة،(و) Individualsاألفراد، (الدولية بجانب الدول هم 

عقالني2 ومنظم2، يجمعهم الفعل الجZعي نحو تحقيـق مـصالح مختلفـة ويقيـدها بعـض املقيـدات 

روبـرت كيـوه2 ( لذلك دعـى )٣(.املادية والقيم املتضاربة واإلختالف يف درجة ونوعية النفوذ اإلجتZعي

مركزية الدولة ألنها فشلت يف التعرف عىل أهمية الفـاعل2 مـن غـ  إىل إعادة النظر يف ) وجوزيف ناي

حركـة "وحددوا مجموعة من التفاعالت التي ليست تفاعالت ب2 الـدول فقـط، وعرفوهـا بأنهـا . الدول

                                                           
التخصص والتنـوع، :  ستيف سميث، نظريات العالقات الدوليةتيم دان، ميليا كورþ،: كارين ف ك، البنائية، يف) ١(

 .٤٥٧-٤٥٦، ص ٢٠١٦د�ا الخرضا، املركز العر` لألبحاث ودراسة السياسات، ب وت، : ترجمة

، عوملة السياسة )محرران(جون بيليس وستيف سميث : ستيف سميث، مقاربات جديدة للنظرية الدولية، يف) ٢(
 .٣٥٢العاملية، مصدر سابق، ص 

ًإقليم كوردستان العراق Øوذجا، رسـالة : زانا كريم نجم، الفاعلون من غ  الدول ودورهم يف السياسة العاملية) ٣(
 .٧١، ص ٢٠١٦ماجست  مقدمة إىل كلية العلوم السياسية واإلدارية بجامعة جةرمو، إقليم كوردستان العراق، 
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األشـياء املاديــة أو املعنويــة عــرب حــدود الدولــة، عنــدما يكـون فاعــل واحــد، عــىل األقــل، لــيس وكــيال 

   )١(".للحكومة

تهتم الليربالية pا يتجاوز السلوك اإلقتصادية للفـاعل2 لرتكـز عـىل مـستويات مختلفـة مـن الفعـل 

والفاعل2 كالحركات الدينيـة وحركـات التحـرر الـوطني وغ هـا التـي تتـرصف وتتفاعـل وتتحـرك عـىل 

 ومـن هنـا يعـرتف )٢(. كأطراف مستقلة وليس فقط كأدوات للسياسات الخارجية للدولاملستوى الدويل

ميلـون إىل تفـس  مـصالح ین مـن غـ  الـدول، لكـنهم یأنصار نهج الليربالية الجديـدة بأهميـة الفـاعل

ن من الناحية االقتصادية، مع إشارة قليلة أو معدومة إىل االعتبارات العسكرية واألمنية، وبهـذه یالفاعل

فتقدون إىل القدرة عىل مناقشة املنظZت غ  الحكومية التي تعمل اليـوم يف النظـام الـدويل یالطريقة 

  )٣(.صلحة اإلقتصادية أو اإلجتZعيةويف الرشق األوسط والتي ال تحركها بالرضورة امل

وبشكل عام يركز املنظور الليربايل عىل العالقة ب2 الدولة واملجتمع وأثرهZ عىل الـسياسة العامليـة، 

  )٤(:ويقوم عىل ثالثة افرتاضات

دويل يشكلون الفاعل2 األساسي2 يف السياسة األفراد والجZعات يف املجتمع املد� الوطني وال .١

 .الدولية

كل املؤسسات السياسية pا فيها الدولة qثل مصالح بعض وليس كل أطراف املجتمع الخاضع  .٢

  .لحكمها

ًسلوك الدولة الذي يعترب محددا ملستويات النزاع والتعـاون الـدويل، يعكـس طبيعـة مقاصـد  .٣

  .الدولة وخياراتها

  

  ):Social ConstructivismجتEعي، البناء اإل(نظرية   . ج

                                                           
(1) Carmit Valensi, Non-State Actors: A Theoretical Limitation …, Op. Cit. 

 .٦٠-٥٩، ص ٢٠١٣يوسف محمد الصوا�، نظريات يف العالقات الدولية، ب وت، منتدى املعارف،. د) ٢(

(3) Carmit Valensi, Non-State Actors: A Theoretical Limitation …, Op. Cit. 
منتـديات (عادل زقاغ، متـاح عـىل موقـع : منظور ليربايل بنيوي، ترجمة: حادية والسالمأندري مورافيسك، اإلت) ٤(

ــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــــــــــــرابط) بواب :                                                         عــــــــــــــــــــــــــــىل ال
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=482141  
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ًإن البنائية ليست نهجا متميزا يف العلوم السياسية، ومكانتها تكمن يف أنها نظرية اجتZعية واسعة ً .

ًهذا النهج يعطي مكانا مركزيـا لألفكـار يف هيكلـة الحيـاة االجتZعيـة، وتـرى بـأن الفـاعل ن ین الـدوليیً

 وثقافـات اجتZعيـة، يعـربون مـن خاللهـا عـن مـواقعهم يحملون هويـات متميـزة وينتمـون إىل قـيم

  .ومصالحم

كـن أول مـن كتـب عـن هـذه یAlexander Wendt ( Y، وينـدتألكـسندر (عىل الـرغم مـن أن 

الهويـات، : (ة، لكنه عرف كمؤسـس لهـذا الـنهج، وهـو يتبنـى ثالثـة مـصطلحات رئيـسية، هـيیالنظر

Identities :( ،2التي تحدد هوية الفاعل)ي ، املعاNorms :( الذي يعرف بأنه التوقعات املشرتكة بشأن

  )١(.يف اشارة إىل ما يريد الفاعلون تحقيقه): Interestsاملصالح، (السلوك السليم لهوية الفاعل، و

ومع أننا قـد : "عىل أهمية منظومة الدول يف سياق تحليله للعالقات الدولية، ويقول) ويندت(يركز 

ال نستطيع أن نفهم السياسة العاملية بشكل كامل إالّ إذا فهمنا منظومة الـدول، فـإن ذلـك ال يعنـي أن 

 مـن فـاعل2 دوليـ2 السياسة العاملية، ومنظومة الدول أمران مرتادفان، أو حتى أن الـدول أكـ� أهميـة

آخرين، فكث  من األمور تدخل تحت عنوان العالقات الدولية، ومنظومة الدول هـي فقـط أحـد هـذه 

   )٢(".األمور

  )٣ (:اآلتية الجوهرية عىل اإلدعاءات تعتمد والتي الدويل للنظام هيكلية نظرية هي البنائية فإن إذن

  .الدولية السياسة نظرية يف للتحليل األساسية الفواعل هي الدول .١

  .كونها مادية من أك� مشرتكة وجZعية وهمية الدول نظام يف الهياكل إن .٢

 االجتZعية، الهياكل بواسطة هذه وبناءها صنعها يتم األهم جانبها يف الدول وهويات مصالح .٣

 .الداخلية السياسة أو اإلنسانية الطبيعة بواسطة النظام أتت إىل املنشأ خارجية مسلZت كونها من أك�

ويف نفس الوقت يش  إىل رضورة عدم الـدمج بـ2 أهميـة منظومـة الـدول والنظريـة الواقعيـة يف 

: فالرتكيز عىل منظومة الدول كنقطة انطالق لنا هو وصف للعاY، كأن نقول: "الوصف والتحليل، فيقول

                                                           
(1) Alexander Wendt, Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power 
Politics, International Organization, 46, No. 2 (1992), PP. 391-425. 

عبدهللا جرب صالح العتيبي، الريـاض، النـرش . د: ألكسندر وندت، النظرية اإلجتZعية للسياسة الدولية، ترجمة) 2(
 .٢٧٤، ص ٢٠٠٦العلمي واملطابع بجامعة امللك سعود، 

(3) Alexander Wendt, Collective Identity Formation and the International State, American 
Political Science Review, Vol. 88, No. 2, (June 1994), P. 385. 
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فكـZ أن هنـاك نظريـات . ًة فليست منظومة الـدول رشحـا بحـد ذاتهـاأننا مهتمون باملنظومة الشمسي

ً، فإنه أيضا مـن املمكـن أن )نظريات بطليموس، نظريات كوبرنيكية(متنافسة حول املنظومة الشمسية 

  )١(".تكون هناك نظريات متنافسة حول منظومة الدول، والواقعية هي إحدى هذه النظريات

والتأكيـد للـدول أو ) تفـس  الواقعيـة( فإنها ستبتعد عـن اإلرهابأما املقاربة البنائية للحرب عىل 

وبدالً من ذلك، فإنها ستبحث يف كيفية بناء . ًالتهديدات بوصفها ظواهر مسلZ بها أو ظواهر موضوعية

ًفاملـشكلة إذا تتعلـق بكيفيـة تعامـل . هويات، واألفعال، واملعاناة البرشية، من خالل عمليـة التفاعـلال

الجهات الفاعلة بعضها مع بعض، وكيفية تعريفها لنفسها وتعريف بعضها لبعضها اآلخر، وكيـف يقـوم 

بيعة التنافسية وفيZ يسلط الواقعيون الضوء عىل الط. هذا بتشكيل حدود العاY الذي يترصفون ضمنه

للدول يف حالة الفوىض، فقد يحول البنا� الرتكيز إىل كيف أنه يف سياق مع2 أصبحت الجهات الفاعلـة 

  )٢(.ًوقد يرون أيضا احتZالت أكرب لتحويل هذه العالقة. تعرف عالقاتها من خالل مصطلحات معادية

 أو الدول وحدها، سلوك عىل يتوقف والسالم الحرب تفس  أن تعني ال مركزية الدولة فإن ثم ومن

 أهمية أك� الدول غ  من الفواعل قد تكون. السياق هذا يف أهمية األك� الفواعل هي الدول أن حتى

  )٣ (.الدول خالل من يحدث النهاية يف النظام تغي  ولكن بالتغي ، كبادئ2 الدول من

  

  :عالقة الفاعل� من غ! الدول بالدولة الفاشلة: ًخامسا

 الفاعل2 من غ  الدول يعتمد عىل السياق السيايس واالقتصادي واالجتZعي للدول، فمـثالً تأث إن 

 )٤(:العاY إىل ثالث فئات، وهي) مجموعة أوراسيا ملجلس اإلستخبارات القومي األمريكية(قسمت 

 يف أغلبهـا هـي مـستعمرات سـابقة وY تتحـول إىل دول :)Weak Statesالدول الـضعيفة، ( .١

هذه الحكومات منذ وجودها تناضل من أجل توف  النظام للمجتمع، ويف محاولتها . قومية قابلة للحياة

للقيام بذلك لجأت إىل القوة يف كث  من األحيان، ألن الطائفية العرقية والدينيـة والقبليـة تهـيمن عـىل 

                                                           
 .٢٧٤ألكسندر وندت، النظرية اإلجتZعية للسياسة الدولية، مصدر سابق، ص ) 1(

ث، نظريات العالقات الدوليـة، مـصدر سـابق، ص تيم دان، ميليا كورþ، ستيف سمي: كارين ف ك، البنائية، يف) ٢(
٤٥٧. 

 .٦٣مروة محمود فكري، أثر التحوالت العاملية عىل الدولة القومية، مصدر سابق، ص ) ٣(

(4) National Intelligence Council (NIC), Non-state Actors: Impact on International Relations 
and Implications for the United States, Op. Cit., P. 4. 



  

@RWY ٢٠١٧حزيران ) التاسع(السنة الخامسة ، العدد  درا��ت 	������ و ������  @

الفاعلون من غ! الدول والدولة الفاشلة
https://doi.org/10.17656/jlps.10108  

حركة : (عىل ذلك أفغانستان والصومال ولبنان، وهناك فاعل2 من غ  الدول، مثلالقومية، ومن األمثلة 

تتحـدى بجديـة الحكومـة املركزيـة؛ وتتحـول املـنظZت غـ  ) طالبان، واملحاكم اإلسـالمية، وحـزب هللا

  .الحكومية إىل بديل للحكومات يف مجاالت التنمية املستدامة؛ الصحة والتغذية؛ وحقوق اإلنسان

مـن سـكان العـاY، وهـي %) ٨٠(وتـشمل عـىل ): Modernizing Statesاملحدثـة، الدول ( .٢

تـستخدم . ي، صلبة بشأن السيادة وتحدد أمنها القومي من خـالل القـوةراسخة يف نظام الدول التقليد

هـذه الـدول qيـل إىل أن . القومية يف كث  من األحيان أداة لقوة الدولة، ويتم قمع األقليـات الجامحـة

و�كن لهذه الدول أن . تكون مركزية وب وقراطية للغاية، مع حكومة وطنية منغمسة يف إدارة اإلقتصاد

هذه الدول تنظـر ). الربازيل، روسيا، الهند، والص2(قراطية أو استبدادية؛ ومن أمثلتها البارزة تكون د�

خاصـة " فاعل2 من غ  الدول"إىل الفاعل2 من غ  الدول كتهديد للسيادة الوطنية، ورpا تحاول إنشاء 

. د مـن أهـداف الدولـةبها، شبيهة باملنظZت غ  الحكومية املوجهة من قبل الحكومـة، لتحقيـق املزيـ

  .ًوعاموما، الدول املحدثة هي أقل البيئات املناسبة للفاعل2 من غ  الدول

انتقلت هـذه  ):Developed/Post-Industrial Statesمابعد الصناعية، / الدول املتقدمة( .٣

ىش يف هـذا العـاY يـتال. الدول ماوراء النموذج املطلق لسيادة الدولـة التـي وجـدت يف الـدول املحدثـة

. التمييز ب2 الشؤون الداخلية والخارجية، بحيث يصبح التداخل املتبادل واملراقبة ب2 دول pثابة قاعدة

الـدول . يصبح الحدود ب2 الدول دون حراسة عىل نحو متزايد، وترفض القوة كوسيلة لتسوية النزاعـات

لعظمـى مـن الـرشكات متعـددة الغالبيـة ا. األعضاء يف االتحاد األورو` أمثلـة للـدول مـن هـذه الفئـة

ًالجنسيات األك� نفوذا واملنظZت غ  الحكومية، واألفراد ذوي السلطة الخارقة تنشأ يف أو يتم تشغيلها 

ِّوذلك ألن العديد من العوامل التي qكنهم، مثل تكنولوجيات االتـصال واملعلومـات، . من العاY املتقدم

لذلك فإنها qيل إىل . ملية، هي وظائف تتواجد يف البلدان املتقدمةالتجارة والتمويل املعوY، والنخبة العا

 ). عىل سبيل املثال، األسواق الحرة وحقوق اإلنسان(حمل قيم العاY املتقدم، وأعرافه، وأفكاره 

ويتضح من التصنيف السابق أن الفاعل2 من غ  الدول يتواجدون وينشطون بشكل واسع يف فئـة 

 زیـهناك اختالف ب2 البـاحث2 حـول تحديـد مفهـوم الـدول الـضعيفة، فمـثالً �الدول الضعيفة، ولكن 

  )١(: ب2 ثالث مستويات لضعف الدولة)Ulrich Schreckenerشخريك	، خ یأولر(

                                                           
(1) Ulrich Schneckener, How Transnational Terrorists Profit from Fragile States, Stiftung 
Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs, Berlin, S. 
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.  تقوم الدولة باحتكار استخدام القـوة بطريقـة أو بـأخرى):Weak Stateالدول الضعيفة، ( .١

إريرتيـا، (ومـن أمثلتهـا . ولكن تعا� من العجز يف القيام بوظائف الرفاهية أو الرشعية أو حكم القانون

ًالتي لديها جزئيا مـشاكل كبـ ة مـع ) أوغندا، ب و، مقدونيا، ألبانيا، ومعظم الدول العربية أو اإلسالمية

ًيف هذه الفئة هناك عدد من األنظمة االستبدادية جزئيا أو كليا والتـي يف الغالـب تـوفر . فتلك الوظائ ً

ومع ذلك، تـستند إىل قاعـدة ضـعيفة مـن . قدر مع2 من اإلستقرار مع توف  بعض الخدمات األساسية

ًوهي تقدم عجزا كب ا يف مجال سياسات الرعاية االجتZعي. الرشعية وهياكل قانونية شكلية  .ةً

 يف هـذه الفئـة احتكـار الدولـة السـتخدام القـوة ):Failing Stateالدول املتجهة للفـشل، ( .٢

أما فيZ يتعلـق بواحـدة مـن الـوظيفت2 البـاقيت2 أو كلتـاهZ فالدولـة . وضZن األمن محدودة للغاية

). يا، وجورجيـاكولومبيا، رسيالنكا، الفلب2، أندونيـس(ومن أمثلتها . الزالت تعرض قدرة معينة يف الحكم

وعـالوة عـىل ذلـك . حكومات هذه الدول ليست قادرة عىل السيطرة عىل أراضيها وحدودها الخارجيـة

�كن، ومع ذلك، القيـام بالوظـائف . عليهم التعامل مع عدد كب  من الفاعل2 املسلح2 من غ  الدول

ياكـل الد�قراطيـة والدسـتورية األخرى بطريقة معقولة، عىل سبيل املثـال، تـداب  الرعايـة العامـة واله

بلد د�قراطي تحارب النزعـات ) رسميا(يف كث  من األحيان هذا النوع من الدولة هو ). مثال رسيالنكا(

إنها ال تسيطر عىل كـل أجـزاء أراضـيها ولكـن ال تـزال ). كولومبيا(اإلنفصالية ودرجة عالية من الجر�ة 

مجال توف  الخدمات العامة التي تفيد عىل األقل أجزاء من qلك قدرة معينة إلدارة الدولة، وخاصة يف 

 .السكان

 يف هذه الفئة الدولـة الفاشـلة ال :Failed or Collapsed Stateالدول الفاشلة أو املنهارة،  .٣

ًوبالتـايل، هنـاك فـشالً ذريعـا أو . تستطيع القيام بأي من الوظائف الثالث األساسية للدول بشكل كاف

يف الواقـع، يـتم اسـتبدال الدولـة بغ هـا مـن . هذا ال يعني بالرضورة حالة من الفوىضو. إنهيار للدولة

: ومن أبـرز األمثلـة الحاليـة. ًالفاعل2، وغالبا ما تتنافس الفاعل2 من غ  الدول عىل القيام مقام الدولة

، )١٩٩٥- ١٩٩٢(وسنة ؛ وأمثلة الب)الصومال، أفغانستان، جمهورية الكونغو، وليب يا، وس اليون، والعراق(

  .ًتنتمي أيضا إىل هذه الفئة) ١٩٩٢-١٩٧٥(، ولبنان )١٩٩٧-١٩٩٢(وطاجيكستان 

                                                                                                                                               

18, English version, May 2004, P. 10. at: 
berlin.org/
leadmin/contents/products/research_papers/2004_S18_skr_engl_ks.pdf 
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منـذ ) فـورن بوليـيس(بالتعـاون مـع مجلـة ) fundforpeaceصندوق للسالم، (يصدر مركز أبحاث 

 )١ (:ً، ووفقا للمؤرشات املتبعة تصبح الدولة فاشلة)الدول الفاشلة(، قاÕة سنوية بـ)٢٠٠٥(

أن تفقد قدرتها عىل السيطرة الفعليـة عـىل أراضـيها أو أن تفقـد إحتكارهـا لحـق اسـتخدام  .١

 .العنف املرشوع يف األرايض التي تحكمها

 .فقدانها لرشعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها .٢

 .عجزها عن توف  الحد املعقول من الخدمات العامة .٣

 .عجزها عن التفاعل مع الدول األخرى كعضو فاعل يف األرسة الدولية .٤

الصومال، (وإذا نظرنا يف البيانات نجد أن الدول التي تعا� من صعود الفاعل2 من غ  الدول، مثل 

  )١(، تحتل مراكز متقدمة يف نسبة الفشل، أنظر الجدول )اليمن، سوريا، أفغانستان، العراق

 

  )٢ ()٢٠١٦(للدول الفاشلة ) صندوق السالم(ًيوضح موقع بعض الدول وفقا ملؤرشات ) ١(الجدول 

  

هذه الدول، عالوة عىل حالة الفشل، تواجه تحدي الفواعل الداخلي2، بسبب تحـدي قـوة داخليـة 

ًطائفية، أو سياسية، أو قومية، تسعى أصالً إىل تغي  نظام الحكم، كليا أو جزئيا، وتطرح نفـسها  فـاعالً "ً

أو تـؤدي إىل .  القبيلـةفإن فشل الدولة يؤدي إىل إحياء كيانات ماقبـل الدولـة، مثـل الطائفـة أو" ًدوليا

نشوء جZعات جديدة عىل شكل أحزاب وحركات وعصابات، تتـوىل الوظـائف األساسـية التـي فـشلت 

  )٣(.الدولة يف القيام بها، من مثل القيام عىل أمن التابع2 لها وعىل غذائهم وتعليمهم

 وجد الفاعلون من غ  الدول الذين ينهجون أسلوب الكفاح املسلح بيئة حاضـنة ومـشجعة يف وقد

أقاليم الدول الفاشلة، أي تلك التي تعجز عن القيـام بوظائفهـا األساسـية يف تـوف  الحاجـات األساسـية 

الـدول، مثـل ًملواطنيها، ويف مقدمتها الحاجة لألمن، سواء كان الفشل عائدا إىل سZت بنيويـة يف هـذه 

ضعف قدراتها، أم كان يعود إىل تدخل دويل هو الذي حد مـن امتـداد سـلطتها إىل بعـض أقاليمهـا، أو 

أسقط لهشاشة أجهزتها املسؤلة عن توف  هـذه الحZيـة، وهكـذا، ففـي أقـاليم هـذه الدولـة، ال تجـد 

                                                           
(1) http://global.fundforpeace.org/index.php 
(2) http://library.fundforpeace.org/fsi16-report.php 

 .٤٤أحمد جميل عزم، عودة الدولة يف السياسة الخارجية، مصدر سابق، ص) ٣(
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ألقاليم، بل وهي qـد الحركات املسلحة من يوقف نشاطها، أو يقيد حريتها يف بسط نفوذها عىل هذه ا

يد املساعدة لحركات شقيقة يف دول أخرى، أو لتوسيع نشاطها ليـشمل هـذه الـدول األخـرى، أو حتـى 

  )١(.دوالً بعيدة عنها

ويف املقابل، ظهر بعض الفاعل2 الجدد يف دول Y تكتمل نشأتها بعد، مثل حركة حـZس يف األرايض 

الفلسطينية، أو يف دول باتت تعا� درجـة مـن درجـات الـضعف، مثـل حـزب هللا يف لبنـان، أو يف دول 

 العـراق، أو يف دول رضبهـا تعرضت النهيار تام بسبب الغزو، كZ هو الوضع بالنسبة لجيش املهـدي يف

وعادة ما يقوم . الضعف حتى وصلت إىل مرحلة اإلنهيار، كZ هو يف حالة املحاكم اإلسالمية يف الصومال

 والنظـام، والخـدمات هذا النمط من الفاعل2 ببعض املهام الخاصة بالدولة، مثـل الحفـاظ عـىل األمـن

  )٢(.العامة مثل الصحة والتعليم

والواقع أن حاالت الفشل �كن أن تكون جزئية، فعجـز دول عـن تـأم2 التعلـيم والغـذاء والعـالج 

وال . ئس واملساجد ودور العبادة لهيئات أخرى، مثل الكناالوظائفًأحيانا، يجعل هذه الدول ترتك هذه 

  )٣(.ًيكون ذلك نوعا من تنشيط املجتمع املد�، بقدر ما هو تخل عن وظائف الدولة األساسية

الـدول ونستخلص من تجارب الرشق األوسط بأنه عندما تفشل الـدول، يعمـل الفـاعلون مـن غـ  

 :باسرتاتيجيات مختلفة، �كن استخالص أهمها يف اآل�

 ).الجيش الحر يف سوريا) (حاالت الثورات(يقدم نفسه كبديل للدولة ومؤسساتها  .١

 ).حالة إيران(التحالف مع دولة أخرى، سواء عىل أساس التبعية أو التعاون  .٢

 ).حالة ليبيا(دخول الفاعل2 العنيف2 يف رصاع مسلح مفتوح للسيطرة عىل الدولة  .٣

 ).الحرس الثوري اإليرا�(إستغالل الظروف السياسية الدولية لدعم أجنداتها  .٤

 ).حاالت اليمن وسوريا(الدخول يف تحالف مع بقايا نظام الدولة الفاشلة  .٥

 ).حالة داعش مع السنة(الحه إستغالل اإلضطهاد الديني والقومي والطائفي لص .٦

  :الفاعل� من غ! الدول من منظور العصور الوسطى الجديدة: ًسادسا

                                                           
، القـاهرة، )الـسياسة الدوليـة(مصطفى كامل السيد، الفاعلون الجدد عىل مرسح السياسة العاملية، مجلـة . د) ١(

 .٩٠، ص ٢٠١٥ ، أبريل٢٠٠/ مركز األهرام، العدد

يف املنطقة العربية، مـصدر سـابق، " الفاعل2 من غ  الدول"أØاط وأدوار : إ�ان أحمد رجب، الالعبون الجدد) 2(
 .٣٧ص 

 .٤٤أحمد جميل عزم، عودة الدولة يف السياسة الخارجية، مصدر سابق، ص) ٣(
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، من املؤرخ2 إىل علـZء األن�وبولوجيـا، عـىل أثـر الحـرب يف تطـور الدارس2هناك شبه إجZع ب2 

ــا  ــ  مــن الكتــب تتحــدث عــن نظــام الحــرب وعملياته ــاوين كث ــى إىل درجــة أن عن املجتمعــات، حت

صعود وهبوط القوى الكربى، ( يف دراسته املهمة )Paul Kennedyبول كينيدي، ( ويظهر )١(.االجتZعية

The Rise and Fall of the Great Powers (ًالتي أجرى فيها مسحا تاريخيا لفرتة الـ سـنة بـ2 ) ٥٠٠(ً

، أن الحرب ب2 الدول كانت العامل املحدد لـصعود القـوى الكـربى وهبوطهـا، وهـي )٢٠٠٠ إىل ١٥٠٠(

  )٢(.القوى التي تسيطر عىل النظام الدويل وتشكله

إحدى التفس ات التي أعطيت ملوجـة االحتجاجـات التـي اجتاحـت منطقـة الـرشق األوسـط منـذ 

ستعZر، ألن معظم الدول القوميـة يف أن االضطرابات تعود إىل تأث  الطويل املدى منذ عهد اال) ٢٠١١(

-ًالـرشق األوســط الحــديث هـي دول مبتدعــة جديــدة نــسبيا، وظهـرت نتيجــة لإلمربياليــة الربيطانيــة

سـايكس (الفرنسية، التي قسمت بقايا اإلمرباطورية العثZنية إىل دول ذات حدود مصطنعة يف اتفاقيـة 

  )٣(). بيكو–

من هنا تحاول هذه الدراسة أن تحلل سلوك الفاعل2 من غ  الدول يف بيئة سياسـية تعـرف ببيئـة 

 من الفشل، والكشف عن أهم األسباب التي تـدفع الـبعض إىل تبنـي منظـور القريبةالدول الفاشلة أو 

  .يف قراءة األوضاع الجارية يف الرشق األوسط" ةالعصور الوسطى الجديد"

 Newالعـرص الوسـيط الجديـد، ( مـصطلح اسـتخدمأول مـن ) Hedley Bullهيديل بـول، (يعترب 

Medievalism ( أو)(يف كتابه ) القروسطية الجديدة ،þاملجتمع األنـارAnarchical Society ( الـصادر

. ، وذلك لوصف حالة النخر الذي تتعرض له سيادة الدولة وانتشار مظاهر متعددة للعنف)١٩٧٧(سنة 

أعـادت ) Ann Marie Slaughterآن مـاري سـلوتر، (أعـادت ) بول(وبعد عرشين سنة من نرش كتاب 

ويـرى . ينإحياء النقـاش حـول املوضـوع يف سـياق تراجـع دور الدولـة أمـام تنـامي أدوار فـاعل2 آخـر

ًوفقا لخطاب التفكيك، أن الدولة Y تعد قادرة عىل تلبيـة تطلعـات ) Bertrand Badieب تراند بادي، (

                                                           
إرشاف (بهجـت قـر� : عدسـة مفهوميـة بديلـة، يف: بهجت قر�، النظرة إىل الرشق األوسط بطريقة مختلفـة) 1(

 .٥٥، الرشق األوسط املتغ ، مصدر سابق، ص )وتحرير

ربيع وهبة، : ك  السيايس والنظرية السياسية واملجتمع املد�، ترجمة وتقديمستيف2 ديلو وتيمو ديل، التف) 2(
 .٧٣٧، ص ٢٠١٠القاهرة، املركز القومي للرتجمة، 

(3) Carmit Valensi, Non-State Actors: A Theoretical…, Op. Cit. 
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كفيل بتحقيق مواطنة فعلية ) كالقبيلة واإلثنية(مواطنيها، وأن اإللتفاف حول مرجعيات محلية تقليدية 

 )١(.ال مواطنة بالغية

ًباعتبـاره مفهومـا ) العـرص الوسـيط الجديـد(أن طـرح ) Jörg Friedrichsيورغ فريدريكس، (يرى 

ًمستجدا يف العلوم االجتZعية ككل، ليس الهدف منـه اسـتعراض أحجيـة جديـدة عـىل بـاحثي الحقـل 

ًاملعريف، أو رياضة فكرية، بل إنه تعب  دقيق جدا عن حالة من االرتباك الناجم عن تحـوالت عميقـة يف 

 Y٢(.الدولةاملتمركز حول » ويستفاليا«عا(   

 )٣ (:كاآل�) العرص الوسيط الجديد(من جانبه خصائص ) يورغ فريدريكس(ويحدد 

إعادة صياغة األقاليم ومجاالت اإلختصاص اإلقليمي باإلعتZد عىل معاي  متداخلة تجمـع بـ2  .١

 .املكونات اإلثنية والثقافية والدينية

ظهور تحديات جدية للنظام املتمركز حول الدولـة واحتكارهـا للفاعليـة يف الـسياسة الدوليـة،  .٢

 .فهؤالء الفاعل2 الجدد أصبحوا ينافسون الدولة يف اإلستحواز عىل الرشعية وبالتايل الوالء

ًأصبح النظام الويـستفايل الـذي هـو يف ذروة تطـوره يف الوقـت الحـايل مليئـا pظـاهر ماقبـل  .٣

 ).التعصب القبيل، التطه  العرقي، واملغاالة يف التطرف الديني(، مثل حداثية

يف كث  من مناطق الرشق األوسط Y تنجح منـذ ) مابعد اإلستعZر(وإذا دققنا النظر نرى بأن دولة 

التأسيس يف القيام بالوظائف األساسـية للدولـة، ولكنهـا ونتيجـة لألحـداث التـي رافقـت اإلحتجاجـات 

ًتكـشفت qامـا أمـام " دول الربيع العـر`"نتفاضات الجZه ية يف بلدان ماباتت تسمى بـالشعبية واال

 :العاY يف فشلها يف الوظائف األساسية للدولة الحديثة املتمثلة يف

ــة .١ ــظ : الحZي ــرشطة يف حف ــق ال ــن طري ــام،(ع ــدود، (، والجــيش يف حراســة )Orderالنظ الح

Borders.( 

                                                           
اعياته عىل النظرية واملZرسة يف العالقات الدوليـة، مجلـة املفكـر، عادل زقاغ، العرص الوسيط الجديد وتد.  د)1(

، ص ٢٠١١، نـوفمرب ٧/ تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيرض بسكرة، الجزائر، العـدد
١٦٢-١٦٠. 

(2)  Jörg Friedrichs, The meaning of New Medievalism: An exercise in theoretical 
reconstruction, in: Jörg Friedrichs, European Approaches to International Relations 
¬eory: A House with Many Mansions (London: Routledge, 2004), P.126. 
(3) Ibid. 
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 ).Justiceالعدالة، (و آليات ) Developmentية، التنم(بواسطة مشاريع : الرعاية .٢

 ).Citizenshipاملواطنة، (وحقوق ) Identityالهوية، (من خالل خلق : اإلنتZء .٣

، وظهرت الفاعل2 من غ  الدول يف مختلف الدول وبدرجات متفاوتة يقومون pـأل تلـك الفراغـات

قة الدولـة ومباركتهـا يف بعـض األحيـان أو من خالل تقديم أنفسهم كبدائل للدولة الفاشلة، سواء pواف

 :pواجهة الدولة وطردها يف أقاليم كث ة من أراضيها يف أحيان أخرى، وتتمثل عمل الفاعل2 يف األ�

 ).لألتباع(بالقيام بتوف  الحد األد� من الحZية ) فاعل مسلح(يقوم  .١

 ).ية والهويةالحZية والرعا(بتقديم الحد األد� من ) فاعل شبه دولة(يقوم  .٢

 ).الدين، القومية، الطائفة(بالتعب  عن الوالءات الفرعية ): فاعل ذو هوية(يقوم  .٣

 ).الوالء للخارج(باالرتباط بفاعل دويل أقوى ) فاعل عابر للحدود(يقوم  .٤

  

  االستنتاجات

أي مقـدار ) االستقالل(الفاعلون من غ  الدول، هم كل الجZعات أو املنظZت التي تتمتع بـ .١

أي qثيـل أتباعهـا واملؤيـدين لهـا، ) التمثيـل(الحرية التي يتمتع بها عنـد الـسعي لتحقيـق أهـدافها، و

خر يف القضية أي القدرة عىل إحداث فرق تجاه قضية ما يف سياق مع2، مقارنة بتأث  فاعل آ) النفوذ(و

 .ذاتها

األفراد ذوي السلطة الخارقة، الجZعـات : يشمل الفاعل2 من غ  الدول كيانات متنوعة مثل .٢

املسلحة أو العنيفة، الرشكات املتعددة الجنسيات، املنظZت غ  الحكومية، أنظمة وأقاليم األمر الواقع، 

 .التي تؤدي وظائف ال ترتبط عادة مع الحكومات الوطنية

نها حول مكانة الدولة ومدى مشاركة الفـاعل2 مـن یZ بیتنقسم نظريات العالقات الدولية ف .٣

َّغ  الدول يف العالقات الدولية، فبينZ ترى النظرية الواقعية بأن النظام الدويل مكون مـن عالقـات بـ2  َ

ّالدول فقط، تزعم النظرية الليربالية بأن هذه الكيانات أدت إىل تغي ات أس ّ َُ اسـية يف الـسياسة العامليـة، ْ

وتؤكد النظرية البنائيـة االجتZعيـة عـىل دور القـيم واألفكـار والثقافـة يف خلـق الفـاعل2 ومـصالحهم 

  .وهوياتهم

الـدول الـضعيفة، الـدول املحدثـة، الـدول : (تصنف الدول بشكل عام إىل ثـالث فئـات، هـي .٤

الـدول الـضعيفة، الـدول املتجهـة : (، هـي، والدول الضعيفة بدورها تنقسم إىل ثالث درجات)املتقدمة
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فقدت قدرتها عىل السيطرة الفعلية عىل أراضيها، ، أما الدول الفاشلة فهي التي )للفشل، الدول الفاشلة

ورشعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها، وتوف  الحـد املعقـول مـن الخـدمات العامـة، والتفاعـل مـع 

 .الدول األخرى

فإن الدول التـي تعـا� مـن صـعود ) صندوق السالم(ة من قبل مؤسسة ًوفقا للبيانات املعلن .٥

، تحتـل )الصومال، الـيمن، سـوريا، أفغانـستان، العـراق(الفاعل2 من غ  الدول يف الرشق األوسط، مثل 

مراكز متقدمة يف نسبة الفشل حسب معاي  الصندوق، وهذا يدل عىل العالقة القوية ب2 فشل الدولة 

 .وقوة الفاعل2 من غ  الدول يف شغل تلك الوظائف) لرعاية، واإلنتZءالحZية، وا(يف 

ًنظرا إلعادة ) العرص الوسيط الجديد( عليها يطلقqر منطقة الرشق األوسط pرحلة �كن أن  .٦

صياغة األقاليم بـاإلعتZد عـىل املكونـات اإلثنيـة والثقافيـة والدينيـة، وظهـور الفـاعل2 الجـدد الـذين 

ًة يف اإلستحواز عىل الرشعية وبالتايل الوالء، وأصبح النظام الويستفايل مليئا pظاهر ماقبل ينافسون الدول

 ).التعصب القبيل، التطه  العرقي، واملغاالة يف التطرف الديني(حداثية، مثل 

وظهر الفاعلون مـن غـ  الـدول يف مختلـف الـدول وبـدرجات متفاوتـة يقومـون pـأل تلـك  .٧

يم أنفسهم كبدائل للدولة الفاشلة، سـواء pوافقـة الدولـة ومباركتهـا يف بعـض ، من خالل تقدالفراغات

أنفـسهم عـىل األحيان أو pواجهة الدولة وطردها يف أقاليم كث ة من أراضيها يف أحيان أخـرى، وتقـديم 

 ).فاعل مسلح، فاعل شبه دولة، فاعل ذو هوية، وفاعل عابر للحدود(شكل 
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Š†b—¾a@óá÷bÔZ@ @
  : العربيةالكتب: أوالً

النظريــة والواقــع، القــاهرة، املكتبــة : إســZعيل صــربي مقلــد، العالقــات الــسياسية الدوليــة .١

 .٢٠١١األكاد�ية، 

عبدهللا جرب صالح العتيبي، . د: ألكسندر وندت، النظرية اإلجتZعية للسياسة الدولية، ترجمة .٢

 .٢٠٠٦الرياض، النرش العلمي واملطابع بجامعة امللك سعود، 

نظــرة جديــدة إىل الــديناميكيات : ، الــرشق األوســط املتغــ )إرشاف وتحريــر(بهجــت قــر�  .٣

 .٢٠١١محمد بدوي، ب وت، مركز دراسات الوحدة العربية، . د: العربية، ترجمة

مركـز الخلـيج : ، عوملـة الـسياسة العامليـة، ترجمـة)محـرران(جون بيليس وسـتيف سـميث  .٤

 .٢٠٠٤لألبحاث، د`، 

: التخصص والتنوع، ترجمـة: كورþ، ستيف سميث، نظريات العالقات الدوليةتيم دان، ميليا  .٥

  .٢٠١٦د�ا الخرضا، املركز العر` لألبحاث ودراسة السياسات، ب وت، 

ستيف2 ديلو وتيمو ديل، التفكـ  الـسيايس والنظريـة الـسياسية واملجتمـع املـد�، ترجمـة  .٦

 .٢٠١٠لرتجمة، ربيع وهبة، القاهرة، املركز القومي ل: وتقديم

 .٢٠١٣يوسف محمد الصوا�، نظريات يف العالقات الدولية، ب وت، منتدى املعارف، .٧

  

  :الرسائل الجامعية: ًثانيا

إقلـيم كوردسـتان : زانا كريم نجم، الفاعلون مـن غـ  الـدول ودورهـم يف الـسياسة العامليـة .٨

واإلداريـة بجامعـة جـةرمو، إقلـيم ًالعراق Øوذجا، رسالة ماجست  مقدمـة إىل كليـة العلـوم الـسياسية 

 .٢٠١٦كوردستان العراق، 

مروة محمود فكري، أثر التحوالت العاملية عىل الدولة القومية، رسـالة ماجـست  مقدمـة إىل  .٩

  .٢٠٠٤كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، 

  

  :الدوريات العربية: ًثالثا
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، ٣/ خارجيـة، مجلـة آفـاق املـستقبل، العـددأحمد جميل عزم، عـودة الدولـة يف الـسياسة ال .١٠

 .٢٠١٠فرباير/ أبوظبي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، يناير

أحمد عيل ساY، القوة والثقافة وعاY مابعد الحرب الباردة، املجلة العربية للعلوم الـسياسية،  .١١

 .٢٠٠٨ ، خريف٢٠/ تصدرها مركز دراسات الوحدة العربية، ب وت، العدد

عـادل زقـاغ، متـاح عـىل : منظور ليربايل بنيوي، ترجمـة: أندري مورافيسك، اإلتحادية والسالم .١٢

  .عىل شبكة االنرتنت) منتديات بوابة العرب(موقع 

يف املنطقـة " الفـاعل2 مـن غـ  الـدول"أØـاط وأدوار : إ�ان أحمـد رجـب، الالعبـون الجـدد .١٣

 .، مؤسسة األهرام، القاهرة٢٠١٢/ ، يناير١٨٧/ ، العدد٤٧/ العربية، مجلة السياسة الدولية، املجلد

أفكـار "املداخل والتوجهـات الجديـدة يف دراسـة العالقـات الدوليـة، مجلـة : حسن حاج عيل .١٤

  .٢٠٠٤ يونيو -، أبريل٩/فصلية تصدر عن هيئة األعZل الفكرية، الخرطوم، العدد" جديدة

لنظريـة واملZرسـة يف العالقـات الدوليـة، عادل زقاغ، العرص الوسيط الجديد وتداعياته عىل ا .١٥

/ مجلة املفكر، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيرض بسكرة، الجزائر، العـدد

 .٢٠١١، نوفمرب ٧

الـسياسة (مصطفى كامـل الـسيد، الفـاعلون الجـدد عـىل مـرسح الـسياسة العامليـة، مجلـة  .١٦

  .٢٠١٥، أبريل ٢٠٠/ ، القاهرة، مركز األهرام، العدد)الدولية
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Abstract 

The field of International Relations consists of three main categories: 

International Actors, International Interactions and International Issues. Historically, 

the modern international order in Europe began with a single international actor, the 

nation state, and then spread to the rest of the world because of the colonial 

movement and the expansion of the European political and economic system 

throughout the world. 

The twentieth century witnessed tremendous political, economic and cognitive 

developments that paved the way for the emergence of other actors alongside the 

nation state. In the twenty-first century, we saw a proliferation of international actors 

and actors, including States, intergovernmental and non-governmental organizations, 

multinational corporations and new violent and non-violent actors. 

This article focuses on the role and effectiveness of non-state actors in the context 

of the phenomenon of the emergence of failed states in the Middle East, as they are 

undergoing a historical phase similar to the Medieval Ages in terms of the identities 

of the actors and their affiliations and the nature of the interactions and 

developments. We focus on failed states as an appropriate socio-political 

environment to study the growing role of these non-state actors and their reading 

from the perspective of the new Medievalism in the Middle East. 
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˜ƒÝ¾a 

الفاعلون الدوليون، والتفاعالت الدولية : يحتوي مجال العالقات الدولية من ثالث فئات رئيسية هي

تاريخيا، بدأ النظام الدويل الحديث يف أوروبا بفاعل دويل واحد، الدولة القوميـة، ثـم . ضايا الدوليةوالق

انترش إىل بقية العاY بسبب الحركة االستعZرية وتوسع النظام السيايس واالقتصادي األورو` يف جميـع 

Yأنحاء العا.  

راكية هائلة مهدت الطريـق لظهـور شهد القرن الحادي والعرشين تطورات سياسية واقتصادية وإد

ويف القـرن الحـادي والعـرشين، شـهدنا انتـشارا للجهـات . جهات فاعلة أخرى عىل غرار الدولة القومية

الفاعلة الدولية والجهات الفاعلـة، pـا يف ذلـك الـدول واملـنظZت الحكوميـة الدوليـة واملـنظZت غـ  

  .فاعلة العنيفة وغ  العنيفة الجديدةالحكومية والرشكات املتعددة الجنسيات والجهات ال

تركز هذه الدراسة عىل دور وفاعلية الجهات الفاعلة من غ  الدول يف سياق ظـاهرة ظهـور الـدول 

الفاشلة يف الرشق األوسط، ألنها qر pرحلة تاريخيـة مـشابهة التفاقـات العـصور الوسـطى مـن حيـث 

ونحـن نركـز عـىل الـدول الفاشـلة كبيئـة . تطـوراتهويات الفاعل2 وانتZءاتهم وطبيعة التفـاعالت وال

اجتZعية وسياسية مناسبة لدراسة الدور املتنامي لهذه الجهات الفاعلـة غـ  الحكوميـة وقراءتهـا مـن 

  .منظور القرون الوسطى الجديدة يف الرشق األوسط

 
 

ón‚íq@
: تێــگرى دهۆخــ لــهیكــره ســهیتــ بابــهێكــان ســهیــیتهڵــوودهێــنهیــیندوهیــبــوارى پــه

 یروولــه. كــانهیــتهڵــوودهێــنكــان و پرســههیــتهـڵــوودهێــنككردنــهێكــان، كارلهیــتهڵــوودهێــنرهكتــهئــه

كرد، ێپیسـت دهیتـهڵـوودهێـ نیكـێركتـهئـهتاكـهوروپا بهئهرن لهێدۆ میتهڵوودهێ نیستمیسوههیژووێم

ى وهوبوونه�زم و بیالینۆلۆى كوه بزوتنهییرگهی كاریۆه، پاشان بهییوهته نهیتهڵوده بوو لهیتیبركه

  .ى كردنهشههاندا تهی جیواوتهلهوههییوروپا و ئابورى ئهیاسی سیستمیس

 وههیــكانورهگــههیــفیعر و ئــابورى و مــهیاســیسندنــهســهره پــهیۆهــمــدا بــهستهیــى بدهســهلــه

، ییـوهتـه نـهیتهڵو دهی هاوشانێ نویتهڵوودهێرى نكتهن ئهیند چهیوتنركه دهۆربوو بشكهۆخگهێر

ــه ــهل ــهڵگ ــانره س ــهیتاك ــى بده س ــست و ی ــههی ــدا كارك ــهیم ــرگ ــهیی ــه ئ ــێنوره كت ــانهی : ك وهیك
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ــراوهێر ــنكخ ــوودهێ ــومهیــیتهڵ ــ و ناحكومیحك ــمپانۆكــان و كهی ــرهی ــهزهگــهرها ف ــان و ئ ره كتــهك

  .كانتازهژهیژو ناتوندوتیتوندوتهیتهڵوناده

 بـوارى یكـاناوازهیـجرهۆیـى تروانگـهكـان لـههیـتهڵـونـادهرهكتـه ئـهیمكـدا چـههیوهنهیژێم توله

ى اردهیـ دیكردنـنـهشـه تـهیخـۆدان لـهییرگهی و كارڵوو، روڕتهخراوهوهكانههییتهڵوودهێنهیندوهیپه

 یاسـی و سیتـهیـ"مـهۆ كیكهینگهیك ژراستدا وه ناوهیت"رههۆى خناوچه شكستخواردوو لهیتهڵوده

ى روانگـهش لـهمانـهمـوو ئـه، هـههیـرانـهكتـهئـهرهۆم جـ ئـهیزتربـوونێه بـهیردهیـتارمـهی كهۆوتئه

 یناوچــههیــ وایێــپى كـههیــو روانگــه، ئـهكراوهۆگفتوگــوهێــ نویراســت نـاوهیكــاندهى ســهڤیكتێرسـپێپ

 ی ناسنامهیرووت لهێبدهڕپهێاستدا تڕ ناوهیكانده سهیوهێش هاویكێناغۆراست به ق ناوهیت"رههۆخ

 .انیوانێ نیكانككردنهێ كاری و رسوشتییستهكان و وابهرهكتهئه
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