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1. املقدمة

شهد القرن الحايل العديد من التدخالت العسكرية الغربية يف البلدان النامية. ومن األمثلة 
 / ومايل   ،2003 عام  من  والعراق   ،2001 عام  من  أفغانستان  اآلن:  إىل  املستمرة  جيداً  املعروفة 
ما  ولكن رسعان  فرنسا،  أو  املتحدة  الواليات  الثالثة  التدخالت  بدأ   .2013 عام  من  إفريقيا  غرب 
الجانب. تصف  أحادية  بالتوازي مع قوات تدخل  تم استكاملها مبهامت متعددة األطراف تعمل 
بناء  النشط يف  بسبب دورهام  »دولتان محوريتان«  بأنهام  وفرنسا  املتحدة  الواليات  مارينا هنك 
العسكرية  املهامت  بني  املشرتك«  »التواجد  اعتمد   .)2019  ،Henke( األطراف  متعددة  تحالفات 
متعددة األطراف وأحادية الجانب عىل أعداد كبرية من القوات يف البلدان النامية )Brosig، 2017؛ 
Williams، 2020(. وتزامن ذلك مع التطورات التي أصبحت فيها عملياُت حفظ السالم التابعة 
املكثف  االستخدام  أصبح  ، 15-11( حيث   3  -  2 )كارلرسود، 2019، ص  قوًة  أكرثَ  املتحدة  لألمم 
الغربية إرسال عدد أقل من قوات حفظ  أتاح للدول  النامية أمراً شائعاً مام  البلدان  للجنود من 

السالم )ويليامز ، 2020 ، ص 482-483(.

وتثري خصائص التدخالت العسكرية متعددة األطراف عدة تساؤالت. أوالً، ملاذا فضلت القوى 
الغربية مثل الواليات املتحدة وفرنسا املهام متعددة األطراف بينام بدا أنَّ دافعها األول هو التدخل 
ثانياً، ما هي عواقب إرشاك  الوطنية؟  العسكرية وقيادتها  باالعتامد عىل قوتها  من جانب واحد، 
النامية يف عمليات  الدول  من  أيضاً  ولكن  املامثل«  التفكري  »ذات  الدول  ليس فقط من  القوات، 
إدارة الرصاع والسالم متعددة األطراف؟ من خالل اإلجابة عن السؤالني، تهدف املقالة إىل اإلسهام 
يف النقاش حول الشكل الذي تبدو عليه التعددية التي تنطوي عىل االنتشار العسكري يف البلدان 
املرتتبة عىل  اآلثار  املناقشة حول  اإلسهام يف  إىل  تهدف  والعرشين. كام  الحادي  القرن  النامية يف 

مشاركة البلدان النامية بنشاط يف العمليات العسكرية متعددة األطراف.

أنَّ  تقرتح  األوىل  الفرضية  السؤالني.  عن  اإلجابة  إىل  تهدف  فرضيات  ثالث  املقالة  تناقش 
القرار  ه صّناع  يعدُّ ما  تعكس  والعرشين  الحادي  للقرن  العسكرية  التعددية  متيز  التي  التطورات 
للتدخالت  الهائلة  للتكاليف  نظراً  أنه  الثانية  الفرضية  وتقرتح  أساسية.  وطنيًة  مصالَح  الغربيون 
العسكرية، فإنَّ صانعي القرار الغربيني يرون أنه من مصلحتهم )الوطنية( تقاسم هذه التكاليف مع 
اآلخرين. ومن ثم، فإنهم يختارون التعاون متعدد األطراف الذي قد يشمل الجهات الفاعلة »ذات 
التفكري املامثل«، مثل تلك املوجودة يف حلف الناتو والرشكاء من البلدان النامية. وتقرتح الفرضية 
الثالثة أنَّ النخب الحالية يف البلدان النامية املتأثرة بالتدخالت العسكرية الغربية تتطور، ولديها 
رغبة قوية يف تدريب قواتها املسلحة. كام أنَّ لديهم مصالَح قويًة يف تلّقي املساعدة االقتصادية من 
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الغرب ألنها تسهم يف دعم مراكز القوة لديهم. إنَّ نتيجة هذه األنواع املختلفة من املصالح املشاركة 
يف التدخالت العسكرية هي تعاون فوضوي متعدد األطراف - وليس بالرضورة ناجحاً.

تم تنظيم األجزاء املتبقية من املقالة عىل النحو التايل: يعرض القسم التايل النهج التحلييل 
واألدوات  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الجديدة  التعددية  خصائص  عىل  خاص  بنحو  الرتكيز  مع 
التحليلية املطبقة يف التحليل. ثم تيل ذلك ملحة موجزة عن ثالث عمليات أمنية متعددة األطراف 
يف أفغانستان والعراق ومايل/ غرب إفريقيا. ومتت مناقشة مصالح الفاعلني الكبار، مبا يف ذلك قضايا 
رشعية التدخالت وتقاسم األعباء. ومتت مناقشة قضية تقاسم األعباء مع رشكاء من البلدان النامية 
يف قسم منفصل. ويناقش القسم األخري تحليل مصالح الحكام يف البلدان النامية قبل التوصل إىل 

االستنتاج.

2. تعددية األطراف واملصالح الوطنية والرتاث

يحتل التعاون متعدد األطراف فيام يتعلق بالتدخالت العسكرية الغربية يف البلدان النامية 
بأنها  والعرشين  الحادي  القرن  يف  األطراف  تعددية  توصف  ما  وغالباً  املقالة.  يف  االهتامم  مركز 
»فوضوية« أو »حديثة« أو »جديدة« يف األدبيات التي متيز بني التعددية يف ظل هيمنة الواليات 
املتحدة و«تعددية ما بعد الهيمنة« )أشاريا، 2014؛ هيل وبيرتسون، 2013(. تؤكد إحدى الحجج 
يف النقاش أنَّ الواليات املتحدة مل تعْد قادرة عىل لعب دور املهيمن الدويل، وبالتايل، فإنَّ تعددية 

.)2018 ،Smith  2018 ؛ ،Ikenberry( األطراف اليوم تختلف عن تلك التي كانت يف املايض

الواليات  بأن  القائلة  النظر  مع وجهة  بشدة  قدمه مريشامير  الذي  املعارض  الرأي  يتعارض 
املتحدة ليست يف وضع املهيمن يف القرن الحايل. وعىل العكس من ذلك، يؤكد مريشامير أنَّ الواليات 
الفرتة الخاضعة للدراسة. بل إنه يجادل بأنه  الفاعل الدويل املهيمن طوال معظم  املتحدة كانت 
هيمنة  كانت  أي  ليربالية«،  »الهيمنة  كانت   ،2004 عام  املمتدة حتى  الذهبية«  »السنوات  خالل 
الواليات املتحدة »شديدة العدوانية وتبنت أجنداٍت طموحًة بنحٍو خاص« )مريشامير، 2019، ص 
أفغانستان والعراق،  الذهبية«، يف كل من  املتحدة خالل »السنوات  الواليات  32(. ولقد تدخلت 
بزعم أنها تهدف إىل »تحويلهام إىل دميقراطيات ليربالية« )مريشامير، 2019، ص 33(. ومع ذلك، بدءاً 
من عام 2005 إىل اآلن، كان النظام الدويل الليربايل يتجه نحو »االنحدار«، مام يعني أنَّ الواليات 

املتحدة أصبحت أقلَّ نفوذاً )مريشامير، 2019، ص 28-31(.



4

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عىل الرغم من كمية االختالف بني رأي إيكينبرييو مريشامير، يبدو أنَّ هناك اتفاقاً كبرياً عىل أنَّ 
تعددية القرن الحادي والعرشين تتميز »باالعتامد املتزايد عىل مجموعات مرنة غالباً ما تكون مبنية 
لغرض محدد من الجهات الفاعلة املهتمة أو القادرة أو ذات التفكري املامثل« )باتريك، 2015 ، ص 
120(. إنَّ ذلك يعدُّ شكالً فوضوياً لتعدديٍة تعكس تحوالً من مناذج تعاون حكومية دولية بحتة إىل 
أطر جديدة قد تكون عرب وطنية وأصحاب مصلحة متعددين )باتريك، 2015، ص 120-122، -129
130(. تتفق جوليا مورس وروبرت كيوهان مع الرأي القائل بأننا نواجه نوعاً جديداً من »التعددية« 
وهو أكرث فوضوية. يقرتح املؤلفان استخدام املفهوم الشامل »التعددية املتنازع عليها« للتأكيد عىل 
وغري  الرسمية  املتغرية،  املؤسسية  والرتتيبات  املتنافسة  االئتالفات  بدور  يتميز  الجديد  الوضع  أنَّ 
هيل  كريستوفر  وجد  هذا،  مع  ومتاشياً   .)pp.386–389  ،2014  ،Morse &Keohane( الرسمية 
وجون بيرتسون أن »التعددية غري عملية إطالقاً«، واصفاً إياها بأنها »فوضوية وغري منظمة ومعيبة« 

.)2013 ،see also Bouchard et al. ؛p.6 ،2013 ،Hill & Peterson(

الدولية  للحياة  عام  مؤسيس  »شكل  هي  التعددية  بأنَّ  روجي  جون  جادل  سنوات،  منذ 
الحديثة«، وعىل هذا النحو، فهي موجودة منذ سنوات عديدة، وبالتايل، ليس من املستغرب أنها 
فوضوية وغري منظمة )Ruggie، 1992، ص 567(. يؤكد روجي أن التعددية يف العالقات الدولية 
ال تتعلق فقط بتنسيق السياسات الوطنية يف مجموعات من ثالث دول أو أكرث، كام اقرتح تعريف 
روبرت كيوهان األصيل للتعددية )pp. 732 ،1990 ،Keohane(. يقوم التعاون عىل مبادئَ معينٍة 
 ،Ruggie( باملثل  واملعاملة  التمييز  وعدم  للتجزئة  القابلية  عدم  مثل  الدول،  بني  العالقات  تنظم 
p. 567 ،1992(. يعتمد التحليل التايل عىل الخطوة األوىل يف تعريف روجي بأنَّ تعددية األطراف 
هي شكل عام للحياة املؤسسية الحديثة، وبالتايل فهي عنرص حاسم يف العالقات الدولية. كام أنه 

يبنى عىل الحجة القائلة بأنَّ التعددية تنطوي عىل عنارص املعاملة باملثل.

ويركز التعريف عىل الدول باعتبارها الجهات الفاعلة الحاسمة يف العالقات الدولية  و»الشكل 
املؤسيس العام للحياة الدولية الحديثة« )روجي، 1992، ص 567(. وبالرتكيز عىل الدول، وبالتايل عىل 
صانعي القرار يف السياسة الخارجية، يرى املقال أنه من املناسب تطبيق إطار تحلييل يويل اهتامماً 
خاصاً للجهات الفاعلة يف الدولة. هذا املقال مستوحًى من التفكري النظري الذي يجمع بني التفكري 
الواقعي الكالسييك الجديد يف صنع السياسة الخارجية مع مناهج تحليل السياسة الخارجية التي روج 
 ،Ripsman et al. 2016؛ ،Hill 2017؛ ،Alden &Aran( لها كريستوفر هيل وكريس ألدن وأمنونآران
2016(. يشري هذا إىل أن املقال يحافظ عىل املفهوم الواقعي بأنَّ الدول وصانعي القرار يف السياسة 
النظامية  الهياكل  التي تضعها  القيود  لون ذلك ضمن  الوطنية ويفعِّ الخارجية يسَعون وراء املصالح 
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الدولية. وبالتايل مييل املقال نحو تفسري جون مريشامير للظروف النظامية الدولية يف القرن الحايل.

فيام يتعلق بقضية تقاسم األعباء، يجادل ميلرنوتينجيل بأنَّ »نظرية الوكالة الرئيسة« ميكن أْن 
تحدد ما هي املصلحة الوطنية يف هذا السياق حيث تشري النظرية إىل أهمية تقاسم األعباء وتقاسم 
 ،Milner &Tingley( املخاطر حينام يتعلق األمر بتعزيز متعدد األطراف لألمن يف البلدان النامية
2013؛ p.586 ،1992 ،Ruggie(. تؤكد النظرية أن »الرئيس« أو »الدولة املحورية« تفوض املهام 
إىل »وكيل«، يف هذه الحالة، القوات املسلحة لرشيك يف التحالف. وجدت مارينا هينيك أنه ال يوجد 
متغري واحد ميكنه رشح تفويض السلطة من املدير إىل الوكيل. ومع ذلك، فإن تقاسم األعباء هو 
دافع حاسم لبناء تحالفات دولية وبالتايل لتعزيز التعددية. كام أنَّ تعزيز الرشعية من خالل دعوة 
دول أخرى للمشاركة يف التدخل يعد دافعاً مهامً أيضاً ) pp. ، 2019 ،Henke 134 - 135(. يذهب 
أوليفيه شميت إىل حد القول بأنه »منذ نهاية الحرب الباردة، أصبحت تعددية األطراف عامالً رئيساً 
إلضفاء الرشعية عىل التدخالت العسكرية« )شميت، 2018 ، ص 16 - 18(. ولعلَّ من األسهل بكثري 
الدفاع عن تدخل عسكري يف دولة نامية ضد االنتقادات املحلية والدولية إذا بدا أنَّ املجتمع الدويل 

يدعم مثل هذا اإلجراء الجذري وأنه ليس مجرد عمل يخدم املصلحة الذاتية.

النامية أنَّ مثل  البلدان  العسكرية يف  للتدخالت  الحلول متعددة األطراف  ال يعني اختيار 
هذه القرارات عقالنية. يتخذ صانعو القرار يف السياسة الخارجية أغلب قراراتهم بناًء عىل معلومات 
القرار  صنع  لعملية  التعددي  الفهم  مع  تتامىش  والتي  الخاطئة،  املفاهيم  أساس  وعىل  ناقصة 
أو  الدول  القرار يف  أنَّ صانعي  يعني  له كريستوفر هيل. وهذا  روَّج  الذي  الخارجية  السياسة  يف 
الحكومات ال يَُعّدون جهة فاعلة واحدة ومتامسكة قادرة عىل السعي بعقالنية لتحقيق مصلحة 
الفعيل  الخارجية  السياسة  أنَّ سلوك  إىل  التعددي  املوقف  يشري  ذلك،  من  وبدالً  واضحة.  وطنية 
12–17؛   ،pp.7–9  ،2016  ،Hill( منطقي  غري  يكون  وقد   - متسق  وغري  متامسك  غري  يكون  قد 

.)2016 ،Ripsman et al.

إنَّ االفرتاض بأنَّ الحكومات ليست بالرضورة جهات فاعلة متامسكة تتبع سياسات عقالنية 
يجعل من املمكن أْن يكون هذا النهج مفيداً ليس يف الغرب فقط ولكن أيضاً يف البلدان النامية. لقد 
مرت البلدان النامية التي تم تناولها يف هذا املقال بحروب قوضت هياكلها السياسية الرسمية بغض 
النظر عن األطر املؤسسية التي كانت موجودة للسياسة قبل اندالع الرصاع. تتميز فرتة ما بعد الرصاع 
قادة  مثل  الرسمية،  الفاعلة غري  الجهات  متنح  التي  الدولة  بناء  بعمليات  عادًة  النامية  البلدان  يف 

.)2013 ،Cheng 2013؛ ،Berdal&Zaum( العشائر ورؤساء وأمراء الحرب، مجاالً كبرياً للمناورة
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لقد قيل إنَّ العديد من الجهات الفاعلة غري الرسمية ترى إعادة اإلعامر وبناء الدولة عىل أنها 
 Malejacq&Sandor, 2020,( استمرار للحرب ومنافسة سياسية للوصول إىل املوارد بوسائل جديدة
p. 559(. ومن اآلراء البارزة يف األدبيات أنَّ الدافع القوي للعديد من صانعي القرار والسياسيني يف 
 p. ،2017 ،Alden &Aran( البلدان النامية هو بقاء النظام الحايل، مبا يف ذلك بقاء النخبة الحاكمة
94؛ Clapham، 1996(. وغالباً ما تؤدي األولوية التي تُعطى لبقاء النظام إىل تقويض كبري لإلصالح 
وتغيريات قليلة يف السياسة ألن مثل هذه املبادرات قد تفكك األمناط الحالية للتحالفات املحلية 

.)Oliveira &Verhoeven, 2018, pp. 18–20(وعالقات الزبون والعميل

يشري قدر كبري من األدبيات حول البلدان واملناطق التي متت مناقشتها يف هذا املقال إىل أنه 
من املفيد العمل مع نظام املرياثية ونظام التسلسل الهرمي االجتامعي كمفاهيم تحليلية أساسية 
 Bach,( القديم  النظام  ببقاء  بشدة  املهتمني  السياسات  وصانعي  السياسيني  هؤالء  سلوك  لفهم 
Brosig, 2017; De Waal, 2009; Mehran, 2018 ;2011(. يتميز نظام املرياثية بعالقات التبعية 
 Bach,( املتبادلة بني عدد محدود من الرجال األقوياء أو الرعاة وأتباعهم، ويطلق عليهم العمالء
De Waal, 2009; Erdman & Engel, 2007; Mehran, 2018 ;2011(. ويشري نظام التسلسل 
األنظمة  والعقالنية يف  والقانونية  املوروثة  البريوقراطية  الهيمنة  إىل مزيج من  االجتامعي  الهرمي 
الخاصة  الذين ميارسون سلطتهم عىل أساس مصالحهم  الدولة  بها مسؤولو  يتميز  التي  السياسية 
 .)Bach, 2011, pp. 277–278; De Waal, 2009, pp. 101–103; Mehran, 2018, pp. 93–95(
عىل وفق اإلطار التحلييل املقرتح هنا، فإنَّ التأكيد عىل أهمية عالقة التبادل بني العمالء والفاعلني 
ودوافعهم يف  الفرديني ومصالحهم  القرار  دور صانعي  يؤكد عىل  الكبار«  »الرجال  أو  النخبة  من 

مواقف صنع القرار امللموس )Hill، 2016، ص 65(.

مام سبق، يطبق املقال إطاراً نظرياً يجمع بني تأثري الهياكل النظامية الدولية والدور الوسيط 
للمتغريات املحلية. يتامىش املقال مع الحجة الواقعية لجون مريشامير بأنَّ التدخلني بقيادة الواليات 
التي  العاملية  األمريكية  للهيمنة  الذهبية«  »السنوات  والعراق حدثا خالل  أفغانستان  املتحدة يف 
سمحت للهيمنة باتِّباع سياسات شديدة العدوانية. وباملقارنة، حدث التدخل الفرنيس يف مايل حينام 
ثانياً، تفرتض  الغربية تحديات متزايدة لرشعيتها.  القوى  الليربايل، وواجهت  الدويل  النظام  تدهور 
املقالة أنَّ تصورات صانعي القرار املهمني يف السياسة الخارجية بشأن املصلحة »الوطنية« متقلبة 
للغاية، مام قد يؤدي إىل وجود سياسات غري عقالنية. ويستند فهم سلوك صانعي القرار يف البلدان 
النامية إىل افرتاض أنهم منشغلون بشدة بتأكيد استمرار النظام الحايل. قد يؤدي تحويل املوارد إىل 
هذه الحكومات إىل حدوث عواقب اجتامعية واقتصادية وسياسية سلبية يف الدول املتلقية، كام 

.)pp. 161–162 ،2019 ،Henke( أشارت مارينا هينكه

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84+%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84+%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83
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3. العمليات األمنية متعددة األطراف يف أفغانستان والعراق ومايل / غرب إفريقيا

يف أعقاب الهجوم اإلرهايب عىل الواليات املتحدة يف 11 أيلول، استند الناتو إىل املادة 5 من 
معاهدة شامل األطليس، مام أّدى إىل سنوات عديدة من التدخل العسكري األجنبي يف أفغانستان. 
منذ بدايته يف ترشين األول 2001، كان التدخل العسكري يف أفغانستان يسري عىل مسار مزدوج 
)Hallams، 2009؛ Sperling& Webber، 2012(، فمن ناحية، كانت هناك عملية أحادية الجانب 
بقيادة الواليات املتحدة، تركزت عىل مصالحها اإلسرتاتيجية، ومن ناحية أخرى، كانت هناك مهمة 
وكندا،  املتحدة  اململكة  مثل  األعضاء  الدول  من  العديد  مبشاركة  الناتو  بقيادة  األطراف  متعددة 

.)Rynning, 2013( فرنسا وأملانيا والدول الصغرية مثل الرنويج والدمنارك

يعني النهج األحادي أنَّ الواليات املتحدة حافظت عىل قدرتها عىل توليد ردود رسيعة ومرنة 
»القوة  إنشاء عملية  وتم   .)2012 ،Sperling& Webber 2009؛ ،Hallams( العدو  وفعالة ضد 
الدول  من  العديد  فيها  شارك  املتحدة.  األمم  من  بتفويض  )إيساف(  األمنية«  للمساعدة  الدولية 
األعضاء يف الناتو ومساهامت من العديد من املنظامت الدولية. وكانت البعثة موجهة نحو إعادة 
بناء املؤسسات الحكومية وتدريب قوات األمن األفغانية )Carati, 2015, pp. 206–207(. ويف مرة 
الناتو  من املرات وصل عدد القوة الدولية للمساعدة األمنية أكرث من 130.000 جندي من دول 

.)Olsen, 2020, p. 62; Sperling& Webber, 2012( والدول الرشيكة

وأّدى الغزو األمرييك األحادي الجانب للعراق عام 2003 إىل واحدة من أخطر األزمات يف 
العالقات عرب األطليس منذ الحرب العاملية الثانية ألنَّ بعض الدول األوروبية األعضاء يف حلف الناتو، 
مثل أملانيا وفرنسا، كانت ضد التدخل )Garey، 2020(. ومع ذلك، وبعد سنوات قليلة، تم االتفاق 
عىل أن يتوىل الناتو تدريب قوات الدفاع العراقية. تأسست البعثة يف عام 2008 بهدفني رئيسني: 
بناء القدرات، والتدريب غري القتايل، وتحقيق االستقرار يف العراق بهدف منع اإلرهاب، وعىل وجه 
الخصوص، منع إعادة ظهور تنظيم داعش اإلرهايب )أولسن ، 2020 ،ص 70-69 ؛ شافرانيك ، 2019(.

بعد أحداث الحادي عرش من أيلول بفرتة وجيزة، أصبحت إفريقيا، وال سيام غرب إفريقيا، 
إحدى املناطق الجغرافية حيث كان التعاون متعدد األطراف يعدُّ أداة مهمة ملكافحة اإلرهاب. 

يف أعقاب أحداث الحادي عرش من أيلول، قدمت الواليات املتحدة العديد من املبادرات التي 
تركز عىل األمن اإلقليمي إذ أصبحت برامج التدريب العسكري ومتويل القوات املسلحة اإلفريقية 
 Chivvis, 2016, pp. 44–48; Ploch, 2011,( إلفريقيا  األمريكية  السياسة  مكونات حاسمة يف 
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p. 23(. وحينام توىّل اإلسالميون املتطرفون السلطة يف شامل مايل يف عام 2012 وهددوا بدخول 
قوة  الفرنسية-  -القوة  السابقة  االستعامرية  القوة  أطلقت   ،2013 عام  أوائل  يف  باماكو  العاصمة 

 .)2019 ،Wing 2019؛ ،Dieng( تدخل عسكري للقضاء عىل التهديد اإلسالمي

وجد صّناع القرار يف واشنطن أنَّ للواليات املتحدة مصلحًة يف منع إنشاء مالذ آمن النتشار 
تنظيم »القاعدة يف املغرب العريب« ومنو عملياتها اإلرهابية يف شامل مايل )مقابالت أجراها الكاتب 
الواليات  تدخلت  لذلك،   .)Larémont, 2013; Weltz, 2014, p. 609 2015؛  عام  واشنطن  يف 
املتحدة مبساعدة القوات الفرنسية يف النقل الجوي والتزود بالوقود الجوي. إنَّ بناء قاعدة للطائرات 
بدون طيار بقيمة 110 ماليني دوالر يف النيجر املجاورة يعرب عن االلتزام األمرييك محاربة اإلرهاب 
واإلسالميني املتطرفني يف غرب إفريقيا )Turse، 2020(. أّدت السياسة األمريكية االستباقية يف غرب 
إفريقيا إىل تدريب عدة آالف من القوات اإلفريقية ألداء عمليات حفظ السالم ومكافحة اإلرهاب 

.)Pham, 2014, p. 262( يف القارة

وبإيجاز، تم الرتويج للتدخالت الثالثة املذكورة من جانب واحد من قبل الواليات املتحدة أو 
فرنسا، مام يجعلها »دوالً محورية«. ورسعان ما أصبحت العمليات الثالث متعددة األطراف تحت 
قيادة الناتو أو األمم املتحدة، وتعمل بالتوازي مع املهام أحادية الجانب تحت قيادة أمريكية أو 
فرنسية. وركزت جميع املهامت أحادية الجانب بقوة عىل مكافحة اإلرهاب، يف حني كانت العمليات 

متعددة األطراف أكرث انخراطاً يف أنشطة بناء الدولة وتدريب قوات األمن املحلية.

4. مصالح كبار الفاعلني

4.1. املصالح الوطنية

تنص الفرضية األوىل يف هذا املقال عىل أنَّ التدخالت العسكرية الغربية يف البلدان النامية 
ه صانعو القرار  خالل السنوات األوىل من القرن الحادي والعرشين كانت تدور حول االهتامم مبا عدَّ
الغربيون األساسيون مصلحتهم الوطنية. يتناول هذا القسم مصالح الواليات املتحدة وفرنسا بناًء 
عىل افرتاض أنه ميكن أْن يسهم يف تفسري سبب تدخل الفاعلني الدوليني يف أفغانستان والعراق ومايل 

/ غرب إفريقيا.

الغزو األمرييك ألفغانستان عام 2001  انتهجها  التي  كانت األهداف االسرتاتيجية واملصالح 
واضحة جداً. فمنذ البداية، كان واضحاً أنَّ الغزو األمرييك األحادي مل يكن عملية إدارة أزمة، وأن 
هدفه األساس كان االنتقام ألحداث الحادي عرش من أيلول ومنع تنظيم القاعدة من تهديد الواليات 
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املتحدة األمريكية مرة أخرى )Garey, 2020, pp. 83–85, 90–92(. رسعان ما اختلطت األهداف 
نطاق  ومحددة عىل  غامضة  إضافية  بأهداف  أفغانستان  يف  األمريكية  للمهمة  األصلية  والغايات 
واسع مثل »بناء الدولة« و»مكافحة التمرد« و»كسب القلوب والعقول« و»الدمقرطة« و»مكافحة 
األهداف  أنَّ  إىل  اإلشارة  متت  لقد   .)Carati, 2015, p. 203( اإلقليمي«.  و»االستقرار  اإلرهاب« 
اإلضافية عكست إىل حد كبري حقيقة أنَّ صانعي القرار يف الواليات املتحدة مل يكن لديهم فكرة عام 
أوصلوا أنفسهم إليه حينام غزت الواليات املتحدة أفغانستان باستثناء هدف االنتقام ألحداث 9 

.)Russel, 2013, pp. 51, 55( أيلول

يف  األطراف  ومتعددة  الجانب  أحادية  املشرتكة  املهمة  تواجه  التي  التحديات  خضم  يف 
غزو   2003 عام  أوائل  يف  بوش  دبليو  جورج  بقيادة  املتحدة  الواليات  قررت حكومة  أفغانستان، 
العراق من جانب واحد. زعم صّناع القرار األمريكيون أنَّ النظام العراقي يف عهد صدام حسني أخفى 
الحقائق  تزوير  أو  للتحقق  املتحدة  األمم  أرسلتهم  الذين  الدوليني  املفتشني  النووية عن  أسلحته 
األمريكيني  القرار  صّناع  أنَّ  حقيقة  من  الرغم  وعىل   .)Garey, 2020, pp. 123–128( األمريكية 
فقد  نووية،  أسلحة  العراقي  النظام  بامتالك  ادِّعائهم  أيِّ معلومات إلثبات  تقديم  يتمكنوا من  مل 
شنت الواليات املتحدة غزواً للبالد يف آذار 2003 باالشرتاك مع عدد محدود من الحلفاء. هدفت 
االسرتاتيجية األمريكية إىل إزالة النخب الحاكمة من خالل اتباع ما يسمى بسياسة »اجتثاث البعث« 
ملؤسسات الحكومة العراقية، مبا يف ذلك القوات املسلحة )Dodge, 2013, pp. 196–197(. وهذا 
يدعم حجة مريشامير بأنَّ الواليات املتحدة اتبعت أجنداٍت عدوانيًة خالل السنوات الذهبية للهيمنة 

.)Mearsheimer, 2019, pp. 32–33( الليربالية

العديد من  بنحٍو ملحوظ يف إدارة  بارزاً  منذ إنهاء االستعامر يف إفريقيا، أدت فرنسا دوراً 
النزاعات العنيفة يف غرب إفريقيا. لقد كانت نتيجة طبيعية لحقيقة أنَّ فرنسا حافظت عىل موقعها 
Chafer, 2014, p. 514; Vallin, 2015, pp. 93–( يف القارة يف حقبة ما بعد االستعامر بأكملها
97(. ويف وقت مبكر من منتصف عام 2010، رصح وزير الخارجية فرانسوا فيون قائالً: »إننا يف 
الكتاب  أكد   .)Knaup et al., 2012( اإلسالمي«  املغرب  بالد  القاعدة يف  تنظيم  مع  حالة حرب 
 / وأوروبا  فرنسا  أمن  أنَّ  القومي«  واألمن  »الدفاع  حول   2013 لعام  الفرنسية  للحكومة  األبيض 
السيايس يف  االستقرار  أنَّ عدم  إىل  األبيض  الكتاب  وأشار  وثيقاً.  ارتباطاً  مرتبطان  األورويب  االتحاد 
 .)Chafer, 2014, p. 54( منطقة الساحل مل يكن تهديداً لفرنسا فقط ولكن بالتأكيد ألوروبا كلها
يجادل برونو شاربونو، الخبري يف القضايا األمنية يف منطقة الساحل، بأنَّ »الفرنسيني ، مثل االتحاد 
األورويب، قلقون اآلن بشأن الكيفية التي سيؤدي بها عدم االستقرار إىل تدفق املهاجرين والسلع غري 
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املرشوعة إىل أوروبا« )Essa, 2017(. يتامىش التقييم مع البيانات والوثائق الرسمية الصادرة عن 
 European Council,( »االتحاد األورويب، مبا يف ذلك »اسرتاتيجياته املختلفة حول منطقة الساحل
European External Action Service, 2011;2016(. لذلك، فمن املنطقي االفرتاض أنَّ صانعي 
إعادة  الوطنية من خالل  للمصالح  أنها رعاية  رأوا إطالق عملية »سريفال« عىل  الفرنسيني  القرار 

االستقرار يف مايل مع املساهمة يف الحد من تدفق املهاجرين والالجئني إىل االتحاد األورويب.

وبإيجاز، يبدو أنَّ غزو أفغانستان كان عمالً انتقامياً. ومع ذلك، فإن الضغط الداخيل عىل 
صّناع القرار يف السياسة الخارجية األمريكية للعمل كان ال يرقى إليه الشك. رأى صّناع القرار يف 
باريس أنَّ منع الفوىض يف مايل ويف منطقة الساحل األوسع يخدم املصلحة الوطنية لفرنسا ويخدم 
مصلحة االتحاد األورويب. بينام يُعدُّ الوضع العراقي أكرثَ صعوبًة ألنَّ األسباب املعلنة الجتياح البالد 
كانت موضع تساؤل منذ بداية الحملة األمريكية. وهو يقودنا إىل تفسري مفاده أنَّ قرار غزو العراق 

نتج عن نقص يف املعرفة أو ببساطة تالعب بالحقائق. 

4.2 تقاسم العبء مع البلدان »متشابهة التفكري« 

كان من املفرتض أْن يؤدَي وجود الناتو يف الرصاعات يف أفغانستان والعراق إىل توفري الرشعية 
بني الجامهري املحلية والدولية. تجادل جويل جاري بأنَّ »الواليات املتحدة سعت إىل مشاركة الناتو 
الرصاع«  يف  واالشتباك  القوة  استخدام  تحكم  التي  املعايري  والتزام  أفعالها  عىل  الرشعية  إلضفاء 
)Garey, 2020, p. 213(. ال شك أنَّ مشاركة اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا أرسلت إشارة واضحة 
للجمهور األمرييك املحيل وكذلك إىل املجتمع الدويل بأنَّ هناك دعامً سياسياً واسَع النطاق للعمليات 
العسكرية يف أفغانستان )Schmitt, 2018, pp. 138–148(. كان األمُر نفُسه يتعلق بالغزو املثري 
أسرتاليا  مع  جنب  إىل  جنباً  األمرييك  التعهد  بشدة  املتحدة  اململكة  دعمت  إذ  للعراق،  للجدل 

.)Schmitt, 2018, pp. 104–137( وإيطاليا، مام منحها مسحة من الرشعية

كانت هناك أيضاً دوافع واضحة حول تقاسم األعباء يف تشجيع الرشكاء ذوي التفكري املامثل 
عىل املشاركة يف العمليات يف البلدين )Henke, 2019, pp. 145–147(. يف البداية، تم نرش بعثة 
الناتو يف كابول للدفاع عن املؤسسات الحكومية، وتم تصورها كمهمة للمساعدة يف  )إيساف( - 
إعادة بناء املؤسسات الحكومية وتدريب قوات األمن األفغانية )Carati, 2015, p. 207(. جلب 
حلفاء الناتو األوروبيون داخل قوة املساعدة األمنية الدولية مهاراٍت ال تقدر بثمن لتعزيز جهود 
االستقرار وإعادة اإلعامر، وبالتايل إظهار الفائدة املحتملة للتعددية لرعاية بعض املصالح األمريكية 

.)Garey, 2020, pp. 214–220( يف تعزيز االستقرار واألمن يف البلدان النامية
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السياسة  بسبب  كبري  حد  إىل  األطراف  املتعددة  )إيساف(  مهمِة  أهداِف  تقويض  تم  لقد 
األمريكية األحادية. وبعد عدة سنوات من التدخل، يف ظل إدارة أوباما، كان واضحاً أنه تم وصفه 
بأنه »إعادة أمركة« للرصاع )Carati, 2015, p. 215(. مل تكن النتيجة ضعف التنسيق فحسب، بل 
كانت أيضاً نقصاً يف االتصال وأحياناً رصاعاً مفتوحاً بني البعثة التي تقودها الواليات املتحدة وقوة 
املساعدة األمنية الدولية. عكست الخالفات املتوترة جزئياً عدم وجود إجامع بني الواليات املتحدة 
 ،2015 ،Carati( والدول الرشيكة يف الناتو حول أهداف املشاركة العسكرية األجنبية يف أفغانستان

.)p.355 ،2012 ،Sperling& Webber 207؛ ،pp. 203

عىل الرغم من الخالف الشديد بني الواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا حول بدء الحرب عىل 
العراق، انتهى األمر بحلف شامل األطليس باملوافقة عىل تقديم تدريب لقوات األمن العراقية يف 
الناتو  بعثة  عملت   .)pp. 51-53  ،2009  ،Hallams p. 212؛   ،2020  ،Garey(  2004 عام  أواخر 
)NMI( جنباً إىل جنب مع البعثة االستشارية لالتحاد األورويب )EUAM( لدعم اإلصالح األمني يف 
العراق. يف شباط 2021، قرر وزراء دفاع الناتو توسيع مهمتهم التدريبية يف العراق من 500 جندي 
إىل حوايل 4000 إىل 5000 جندي. مل تشمل الزيادة يف األعداد األفراد األمريكيني، مام يعني أنَّ أعضاء 
الناتو األوروبيني سيتولون بنحٍو متزايد بعض أنشطة التدريب التي كانت تنفذها الواليات املتحدة 

.)2021 ،Emmott( ًسابقا

بعد فرتة قصرية من إطالق عملية »سريفال« يف مايل، اشرتك أكرث من 2000 جندي من تشاد، 
مام حوَّلها إىل عملية متعددة األطراف. اختارت فرنسا نهجاً متعدد األطراف بالتوازي مع عملياتها 
العسكرية لتجنب تحمل املسؤولية عن الحفاظ عىل األمن ومكافحة التطرف اإلسالمي. وبالتايل، 
فإنَّ أسباب الدفع الفرنيس نحو التعددية والحلول العسكرية املتعددة األطراف لألزمات العديدة 
 Erforth,( يف غرب إفريقيا كانت عملية للغاية. إذ كان األمر حول العبء والسعي وراء الرشعية
الفرنسيني يف  لرغبة  pp. 572–575; Recchia& Tardy, 2020, pp. 478–479 ,2020(. ونتيجة 
تقاسم العبء واملخاطر، فوضت األمم املتحدة بعثة متعددة األطراف تضم أكرث من 10000 جندي 

 .)Dieng, 2019( و2000 ضابط رشطة مع مقرها الرئيس يف باماكو، مايل

وباختصار، يبدو أنَّ الحالة األفغانية تتعارض مع حجة جون مريشامير بأنَّ واشنطن كانت 
األعباء  بتقاسم  يتعلق  فيام  املامثل  التفكري  ذات  الدول  من  الدعم  عىل  الحصول  عىل  حريصة 
كان هذا  فقد  الليربايل،  الدويل  للنظام  الذهبية«  »السنوات  التدخل حدث خالل  والرشعية. وألنَّ 
التدخل محرياً. عىل الرغم من االلتزام القوي من قبل العديد من الرشكاء األوروبيني يف الناتو الذي 
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أهدافها من دون  إىل تحقيق  املتحدة إىل حد كبري  الواليات  للمهمة، فقد سعت  الرشعية  أعطى 
مراعاة مخاوف رشكائها. ويدعم االنسحاب األمرييك أحادي الجانب من أفغانستان يف آب 2021 
هذا التقييم. ونشري هنا إىل أنَّ بعض صانعي القرار األمريكيني مل يعرتفوا بأنَّ »السنوات الذهبية« 
للهيمنة األمريكية الدولية قد انتهت وأنَّ التعاون متعدد األطراف يف القرن الحادي والعرشين كان 
يتعلق باملعايري السلوكية واملعاملة باملثل. أّما يف حالة مايل، فقد تم إطالق بعثات متعددة  أيضاً 

األطراف لتقاسم العبء وإضفاء الرشعية عىل التدخالت، ونجحت باريس يف كال الجانبني.

4.3 مشاركة العبء مع رشكاء من البلدان النامية

يف  الناتو  لحلف  العسكرية  االسرتاتيجية  محوَر   )ANA( األفغاين  الوطني  الجيُش  كان 
أفغانستان )p.263 ،2013 ،Grissom(. كرّس التحالف موارَد كبريًة لبناء وتدريب الجيش الوطني 
 Grissom, 2013,(2011 األفغاين، وعىل مرِّ السنني، ازدادت أعداده لتصل إىل 171000 رجل يف عام
تويل  عىل  قادرة  لجعلها  األفغانية  الوطني  األمن  لقوات  التدريبي  الربنامج  تكثيف  تم   .)p. 268
 Carati,( مسؤولية األمن وبالتايل تقاسم تكاليف حلف الناتو للحفاظ عىل االستقرار واألمن يف البالد

.)2015, p. 214

وبحلول عام 2011، كانت الفعالية التشغيلية لـ )ANA( غري مرضية من منظور الناتو. كان 
األمر كذلك، عىل الرغم من االستثامرات األمريكية وحلف شامل األطليس الضخمة يف تدريب الجنود 
املفروضة عىل  بالقيود  األسباب  األفغان وتوفري أسلحة جديدة وإمدادات أخرى. وارتبطت بعض 
 Grissom, 2013,( التدريب واألسلحة، إاّل أنَّ مصادر الناتو أكدت أيضاً عىل الفساد كسبب أساس
pp. 273– 74(. مل تتم معالجة الفساد عىل جميع املستويات اإلدارية وال التحديات الناجمة عن 
سوء الحكم وانهيار النظام القضايئ بسبب الرتكيز األمرييك القوي عىل مكافحة التمرد يف الربنامج 
التدريبي الخاص بالجيش الوطني األفغاين. وهذا يعني أنه مل يتم النظر يف السياق االجتامعي - 

.)p. 214 ،2015 ،Carati( السيايس األوسع يف أفغانستان

كبرية يف  تبذل جهوداً  أن  العراق، كان عىل واشنطن  البعثية يف  وبسبب طرد قوات األمن 
تدريب وتجهيز ودعم القوات املسلحة العراقية الجديدة، وبحلول عام 2009، استخدمت قوات 
األمن العراقية ما مجموعه 645000 فرد. دفعت الواليات املتحدة إعادة التسليح الرسيع للدولة 
العراقية وعالقاتها مع مجتمعها يف محاولٍة للحدِّ من الخسائر يف صفوف قواتها وتقليل التكاليف 
السياسية املحلية الحتالل العراق )Dodge, 2013, pp. 204–207(. ومع ذلك، فإنَّ التدريب الغريب 
 ،Bizhan( لقوات األمن عزز الترشذم املؤسيس القائم بالفعل وسياسة املحسوبية يف هذه املؤسسات
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p.1020 ،2018(. فضالً عن ذلك، أدى حلُّ الجيش العراقي إىل تفاقم الوضع األمني   يف البالد، الذي 
بتأسيس ودعم  تجىل يف القتال املستمر ضد تنظيم القاعدة. لذلك، قامت الواليات املتحدة أيضاً 

.)Bizhan, 2018, p. 1023( قوات عشائرية، ضمت 100،000 فرد

ورسعان ما أدى التدخل العسكري الفرنيس يف مايل بدعم من القوات التشادية إىل هزمية 
اإلسالميني الراديكاليني يف الجزء الشاميل من البالد )Dieng، 2019؛ Wing، 2019(. كانت السياسة 
 Burgess,( األمريكية االستباقية تجاه غرب إفريقيا جزءاً من الحرب األمريكية العاملية عىل اإلرهاب
p. 211 ,2015(. ومتاشياً مع الجهود األمريكية، أنشأ االتحاد األورويب ما ال يقل عن ثالث بعثات 
متعددة األطراف، كانت إحداها، بعثة االتحاد األورويب يف مايل، تهدف رصاحًة إىل تدريب القوات 

.)Pirozzi, 2013, p. 16–17( املسلحة املالية

محاوالت  أدت  إفريقيا،  وغرب  مايل  يف  العسكرية  للتدخالت  املعقدة  الصورة  عن  وفضالً 
تحويل عملية »سريفال« إىل مهمة متعددة األطراف إىل إنشاء عملية بقيادة فرنسا ولكْن ال تزال 
متعددة األطراف تسمى »برخان« ومقرها يف تشاد. وكان هدُف »برخان« هو تأمني املنطقة ومحاربة 
الفرنسية  القوات  بني  واشتملت عىل عمليات مشرتكة  اإلقليميني.  الفاعلني  مع  بالرشاكة  اإلرهاب 
وجنود من مايل والنيجر وتشاد )Larivé، 2014(. تم التأكيد عىل األولوية العالية املمنوحة لتعزيز 
األمن يف غرب إفريقيا/الساحل من خالل إنشاء ما يسمى يف عام 2017 »قوة الساحل G5«. هذه 
الوحدة العسكرية القوية البالغ عددها 5000 فرد تهدف إىل مكافحة اإلرهاب والجرمية املنظمة 
إفريقيا باإلضافة  بالبرش. ومن بني الرشكاء املشاركني خمس دول من غرب  عىل الحدود واالتجار 
 Dieng, 2019, pp.( املتحدة  والواليات  وفرنسا  األورويب  االتحاد  من  التمويل  وجاء  فرنسا.  إىل 

.)485–487; Dörrie, 2019, p. 2; Essa, 2017

باختصار، أظهر التحليل يف هذا القسم أنَّ مصالح تقاسم األعباء وتقاسم املخاطر للواليات 
 / أفغانستان والعراق ومايل  القوات من  املتحدة وفرنسا أسفرت عن تدريب وتعاون مكثف مع 
اقتصادية كبرية وال سيام ألفغانستان ومايل. وتساعد فرضية  نقل موارد  إفريقيا، إىل جانب  غرب 
الدول املحورية يف تفسري زيادة عدد الدول املشاركة يف العمليات العسكرية متعددة األطراف يف 
الحاالت الثالث التي تم تحليلها. ويف الوقت نفسه، من املهم االعرتاف بأنَّ األمثلة الثالثة للتعددية 
 Hill( ًيف القرن الحادي والعرشين مل توفر االستقرار ومل تُزِِل التهديَد من اإلرهاب كام كان متوقعا

.)& Peterson, 2013, pp. 64, 67
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5. مصالح الحكّام يف الدول النامية

تنص الفرضية الثالثة من املقال عىل أنَّ أصحاب السلطة السياسية والنخب الحالية يف الدول 
النامية املعرضني للتدخل العسكري الغريب لديهم مصالح قوية يف تلّقي تدريب لقواتهم واملساعدة 
السلطة  الدعم يدعم مناصبهم يف  النوع من  الغربية. ذلك ألنَّ هذا  القوى  االقتصادية من نفس 

.)Brosig, 2017; Fischer, 2013; Oliveira &Verhoeven, 2018( وبالتايل بقاء النظام الحاكم

كان الجيش الوطني األفغاين مؤسسة مهمة ضمن سياق مجتمعي وسيايس أوسع تتخللها 
الوطني  الجيش  الضباط يف  العديد من  أنَّ  وأفراداً. متت اإلشارة إىل  شبكات املرياثية تضم ضباطاً 
والتي  الجيش  داخل  املحسوبية  شبكات  إدارة  يف  والطاقة  الوقت  من  كبرياً  قدراً  أمَضوا  األفغاين 
بدت مشتتة للغاية بسبب هذه املكائد )p.278 ،2013 ،Grissom(. وعىل ما يبدو، كان العديد 
الذين  الجيش  أقوياء خارج  املرتبطني بشبكات ورعاة  املرؤوسني  تأديب  الضباط حذرين من  من 
منعوا بشكل روتيني اتخاذ إجراءات ضد »رجالهم« )p. 278 ،2013 ،Grissom(. باختصار، فإّن 
نظام املحسوبية شوَّه االنضباط يف القوات املسلحة وشوَّه نظام العدالة العسكرية. واجه املدربون 
الغربيون الذين دربوا أعضاء الجيش الوطني األفغاين صعوبة يف فهم والءاتهم وانتامءاتهم األخرى 

.)Malejacq&Sandor, 2020, p. 558( حينام يتعلق األمر بالجندي كفرد

ازدادت املساعدة اإلمنائية الرسمية ألفغانستان مبقدار 50 ضعفاً خالل السنوات العرش األوىل 
من الوجود الغريب، ولكن بعد عام 2016، بدأت يف الرتاجع. لقد قيل إنه عىل الرغم من أنَّ التدفق 
ه اإليرادات  الكبري للمساعدات اإلمنائية أدى إىل منو اقتصادي رسيع، إال أنه عزز أيضاً الفساد ووجَّ
إىل املجرمني والجامعات املتمردة )Bizhan et al., 2018, pp. 971–972(. دعمت املبالغ الهائلة 
للمساعدات االقتصادية والعسكرية قاعدة القوة للعديد من الرجال األفغان األقوياء مام منحهم 
 Smith, 2020,( حافزاً التباع سياسة »بقاء األمور عىل النحو املعتاد«، مام يعرقل مطالب السالم
p. 16(. وينبغي أن يُشار هنا إىل أنَّ النخبة الحاكمة يف أفغانستان اهتمت مبصالحها بتلّقي متويل 
وتدريب جنودها من الغرب. وكذلك، يبدو أنَّ اتباع سياسات »بقاء األمور عىل النحو املعتاد« يف 

أفغانستان قد أعاقت تنفيذ اإلصالحات.

حينام يتعلق األمر بالعراق، يؤكد نعمة الله بيزان أنَّ الغزو األمرييك تسبب يف فشل الدولة 
بفعل سياسة »اجتثاث البعث«. وال بدَّ أن نذكر أنه قبل الغزو، تم تصنيف حكومة العراق كونها 
الفشل  إنَّ  سلطتها.  عىل  للحفاظ  أساسيًة  أداًة  القمع  استخدمت  فقد  املركزية؛  شديدة  حكومة 
التي  األمريكية  السياسة  ملبادرات  نتيجة  كان  الغرب  من  املستوحى  الدولة  بناء  ملرشوع  الالحق 
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عطلت القدرة املوجودة مسبقاً للدولة العراقية وقوَّضت احتاملية بناء دولة فّعالة من خالل تطهري 
 .)Costantini&Cozzolino, 2020( املؤسسات الحكومية من املوالني السابقني لنظام صدام حسني
وعىل الرغم من مركزية السلطة، إاّل أنَّ النخبة العراقية كانت مجزأة بينام كانت يف نفس الوقت 
تستخدم سياسة املحسوبية كأداة مهمة لتوزيع املوارد )Bizhan,2018(. وكام يف الحالة األفغانية، 
فقد تعزز موقع القوة للنخب يف العراق بسبب تدفق املوارد من الغرب وتوزيع املوارد الذي حدث 
عرب آلية )الراعي-العميل(. وهذا يعني ضمناً أنَّ مرشوع بناء الدولة املستوحى من الغرب قد تم 
العراقي واجهت مشاكل خطرية حينام  للمجتمع  أنَّ اإلصالحات الرضورية  تقويضه مام يشري إىل 

.)Costantini&Cozzolino, 2020( يتعلق األمر بتنفيذ أيِّ إصالح

يف أعقاب التدخل العسكري الفرنيس يف مايل عام 2013، ركزت باريس فقط عىل مطاردة 
 Wing,( املتمردين اإلسالميني يف الشامل وكانت حريصة عىل عدم االنخراط يف السياسة الداخلية
pp. 100–102 ,2019(. أدى استمرار الوجود العسكري الفرنيس واألمم املتحدة يف مايل جنباً إىل 
جنب مع تدفق املوارد من الغرب إىل توفري مثبطات للنخب املتمركزة يف جنوب البالد إلجراء إعادة 
 Tull, 2017,( هيكلة مؤسسية وسياسية عميقة كان من املمكن أْن تسهم يف الحفاظ عىل السالم
pp. 2–3; Wing, 2017, pp. 190–192(. فضالً عن ذلك، من غري املرجح أْن يدفع الرشكاء الدوليّون 
من أجل اإلصالح املحيل، طاملا كان يُنظر إىل الحكومة يف مايل عىل أنها حليف أسايس يف الحرب عىل 

.)Wing, 2017, p. 193( اإلرهاب

وباختصار، تلقت النخب الحالية يف الدول الثالث وحلفاؤها وعمالؤها املحليّون مساعدة 
اقتصادية وعسكرية كبرية من الغرب. وعززت املوارد الخارجية واألنظمة املوروثة من موقع القوة 
الكربى.  اإلصالحات  االمتناع عن  إىل  ميلهم  أسهم يف  النفوذ، مام  املختلفة وأصحاب  النخب  لدى 
وأسهمت التدفقات السخية للموارد من الغرب يف تفسري سبب استعداد النخب الحالية يف الدول 

الثالث ملشاركة العبء واملخاطر مع القوات العسكرية املتدخلة.
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6. الخالصة

بدأ هذا املقال البحثي بسؤال: ملاذا بادرت الواليات املتحدة وفرنسا إلطالق عدة تدخالت 
عسكرية يف البلدان النامية يف القرن الحايل؟ وملاذا بدت القوتان الغربيتان تفضالن تعاوناً متعدد 
يف  النامية  الدول  من  قوات  إرشاك  عواقب  عن  املقال  تساءل  كام  التدخالت؟  هذه  يف  األطراف 
العمليات العسكرية. من خالل اإلجابة عن هذين السؤالني، يهدف املقال إىل اإلسهام يف النقاش 
حول الشكل الذي تبدو عليه التعددية التي تنطوي عىل التدخالت العسكرية يف البلدان النامية يف 
القرن الحادي والعرشين. كام يهدف إىل اإلسهام يف النقاش حول آثار التعددية األوسع التي تتضمن 

مشاركاٍت بقوات من البلدان النامية يف العمليات العسكرية.

عىل  بناًء  وفرنسا  املتحدة  الواليات  يف  القرار  صّناع  فعل  رد  كان  الثالث،  الحاالت  يف  اوالً: 
املحفزات الدولية واملحلية. فبسبب الهجامت اإلرهابية عىل الواليات املتحدة يف 11 أيلول، كان عىل 
الواليات املتحدة الرد عىل الهجامت العنيفة عىل أراضيها، وكان الغزو العسكري ألفغانستان خطوة 
الضغط  أنَّ  إاّل  املتحدة،  للواليات  القومي  لألمن  تهديداً  أفغانستان تشكل  تكن  مل  لذلك.  واضحة 
الداخيل عىل صّناع القرار األمريكيني للتحرك أمراً ال جدال فيه. وباملثل، شعر صّناع القرار الفرنسيون 
أنَّ عليهم الرد عىل استيالء اإلسالميني عىل السلطة يف شامل مايل يف عام 2012. وكان من الواضح 
أنَّ التدخل العسكري يف مايل يف أوائل عام 2013 يصب يف املصلحة الوطنية لفرنسا وأوروبا عموماً. 
وحينام يتعلق األمر بغزو العراق يف عام 2003، فمن املقنع أكرث تفسري الغزو عىل أنه نتيجٌة للضغط 
الداخيل يف الواليات املتحدة كعنرص لالنتقام بعد أحداث 11 أيلول. بالطبع، ميكن أيضاً النظر إىل 

الغزوتني األمريكيتني عىل أنهام انعكاٌس لـ »السنوات الذهبية« للقوة األحادية األمريكية.

املتحدة وفرنسا تقاسم  للواليات  الوطنية  ومن املصلحة  املنطقي جداً  ثانياً: قد يكون من 
العبء مع العديد من الجهات الفاعلة األخرى. ويبدو أنَّ حلف الناتو رشيٌك حقيقي يف كل من 
أفغانستان والعراق، إذ أعطى أيضاً رشعية للتدخالت. بالكاد كان من الرضوري قبول حجة جون 
مريشامير بأنَّ الواليات املتحدة وحلفاءها يتمتعون بقدر كبري من الرشعية خالل »السنوات الذهبية« 

 .)Mearsheimer, 2019, p. 25( لليربالية الدولية

البالد واملنطقة.  لإلسهام يف استقرار  يف مايل / غرب إفريقيا، أبدى رشكاء آخرون استعداداً 
ويسهم تحليل التدخالت الثالثة يف تفسري سبب ظهور الفوىض يف املهام العسكرية املتعددة األطراف 
يف القرن الحايل - ويرجع ذلك ببساطة إىل العديد من املشاركني من الغرب والدول النامية. وقد 
يسهم أيضاً وجود العديد من الرشكاء واألهداف غري الواضحة للعمليات العسكرية يف تفسري سبب 
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نجاحهم املحدود يف إحالل السالم واالستقرار.

ثالثاً: أظهر التحليل أنَّ تقاسم األعباء مل يكن فقط يف مصلحة القوى الغربية. كانت النخب 
الحالية يف الدول الثالث التي متت مناقشتها هنا مهتمة بشدة بالتعاون مع القوات الغربية املتدخلة 
تلقت  ذلك،  عن  فضالً  والرشطة.  املسلحة  لقواتها  وتدريب  وذخرية  أسلحة  عىل  حصلت  ألنها 
املساعدة  نتائج  االقتصادية. وكانت  التنمية واملساعدات  الحكومات كمياٍت كبريًة من مساعدات 
الغربية هي دعم الحكومات االستبدادية، وبهذا الدعم، كان من السهل عليهم تجنب تنفيذ اإلصالح 

االقتصادي والسيايس.

نعود اآلن إىل دور هذا املقال البحثي يف مناقشة التدخالت العسكرية متعددة األطراف يف 
البلدان النامية يف القرن الحادي والعرشين وإىل النقاش حول اآلثار املرتتبة عىل مشاركة البلدان 
كانت  أنها  إىل  والعراق  أفغانستان  يف  التدخالت  أشارت  العسكرية.  العمليات  يف  بنشاط  النامية 
تتعلق بالظروف الداخلية واالنتقام أكرث من كونها تهدف إىل تعزيز االستقرار يف البلدين. ومن ناحية 
أخرى، كان التدخل يف مايل أكرثَ وضوحاً حول تعزيز االستقرار، ومنع انتشار الدين اإلسالمي، والحد 
من الهجرة إىل أوروبا. ومل تؤدِّ التدخالت العسكرية إىل االستقرار يف أيٍّ من الدول الثالث. بل كانت 
عواقب التدخل الغريب املكثف تتمثل يف دعم مواقع السلطة للنخب السلطوية القامئة، وبالتايل، 
والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  اإلصالحات  يف  الرشوع  عن  النخب  هذه  امتناع  الغرب  دعم 
إنها  بل  فحسب؛  فوضوية  األطراف  متعددة  العسكرية  التدخالت  تكن  مل  وباختصار،  الرضورية. 

قوضت احتاملية تحقيق االستقرار. 
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