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وظفت هذه االستراتيجية من قبل لضمان أمنها الوطنى من خالل
ـتعـلقـة بانـتهـاج التـوازن أو مسـايرة جتاوز تـوصيـات الواقـعيـ ا
الـركـب أو احلـيـاد(٣). بل ويــقـدم بـعض بــاحـثى تــاريخ الـعالقـات
الـدولـيـة سـيـاسـة االسـتـرضـاء  Appeasement Policy التى
ـانيا الـنازيـة قبيل اتبعـتهـا كل من بريطـانيـا وفرنـسا فى مواجـهة أ
ـعـاصـرة لـسـيـاسة ـيـة الـثـانـيـة عـلى أنـهـا الـتـرجـمـة ا احلـرب الـعـا
الــتـحــوط االســتــراتــيــجى حــيث كــانت الــدولــتــان تــنــخـرطــان فى
ـواجهة ـانيا وفى الوقت نـفسه تـستـعدان  دبلـوماسـية ناعـمة مع أ
"عسـكرية" آتـية معـها. لذلك أطـلق هؤالء علـى سياسـة االسترضاء
سـياسـة الـدرب الـتوأم A Twin-track Policy وإن حمَّـلـها
ية كثير من دارسى الـعالقات الدولية مـسئولية انـدالع احلرب العا

الثانية(٤).
عـلى الـرغم من أن نـظـريـة الـتـحـوط االسـتـراتـيـجى ال تـزال فى
مـرحلـة الـتـطور فـإنه قـد بذلت جـهـود من قبـل البـاحثـ فى مـجال
الـعالقـات الـدوليـة والـدراسـات األمـنـية لـلـتـعـريف بظـاهـرة الـتـحوط
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يقصد بـ "التحوط االستراتيجى" Strategic Hedging أن
ـتـحـوطـة" مع مـصـدر الـتـهـديـد ألمـنـهـا الـوطـنى تـتـعـاون الـدولـة  "ا
لتـجنب التـهديدات أو الـدخول فى صراعـات غير مـتكافـئة (وهو ما
يطلق عليه "التـوازن الناعم"). وفى الوقت نفسه تتبنى عناصر من
ـهددة من قبـيل االنـخراط الـتـوازن "الصـلـد" فى مواجـهـة الدولـة ا
ـنــافــسـة لألخــيـرة وزيــادة مــقـدراتــهـا فـى حتـالــفـات مع الــقــوى ا
العسـكرية وغير الـعسكرية. ومن الـواضح أن استراتيجـية التحوط
تـتضمن خـليطـا من التعـاون والصراع حـيث تمكن اسـتراتيـجيات
الـتحـوط الـدول التـى تطـبـقهـا من االنـخـراط فى تـعاون اقـتـصادى
هددة بينـما توظف ميـكانزمات وسياسى - اجـتماعى مع الـدولة ا
ــقـدرات الـعــسـكـريـة والـدخـول فى عــسـكـريــة (زيـادة أو حتـديث ا
ـــهـــددة) تــــعـــاون أو حتـــالف أمـــنـى رســـمى مـــضــــاد لـــلـــدولـــة ا
واقتصادية ودبلوماسية ومـؤسسية إلضعاف قوتها. وعلى الرغم

ـتـابـعـة مـصـاحلـهـا تـلـجـأ الـدول إلى اسـتـراتـيـجـيـات مـتـعـددة 
الـقـومــيـة وتـنــفـيـذ أهــداف سـيـاســاتـهـا اخلــارجـيـة مـنــهـا مـا هـو
صراعى ومنها ما هو تعاونى ومنها ما يـوظف احلياد ومنها ما
يـعـتمـد عـلى الـتوازن سـواء أكان نـاعـما Soft Balancing أم
صـلدا Hard Balancing ومـنـهـا مـا يـقـوم عـلى الـتـحـالف مع
Band- "الــقـــوى الــكـــبــرى أو مـــا يــعـــرف بـ "مـــســايـــرة الــركب
ـهـادنـة أو يـسـتـغرق فى wagoning ومـنـها أخـيـرا مـا يـنـشد ا

التبعية(١).
مـارسة أن هـناك اسـتـراتيـجيـة أخرى لم حتظ لـكن أوضـحت ا
ــيـة وهى "الــتــحــوط بــاالهــتــمـام الــكــافـى فى الــدراســات األكــاد
االســــــتــــــراتــــــيــــــجى" Strategic Hedging. وتــــــقــــــدم هــــــذه
االسـتـراتــيـجـيـة كـونـهـا بــديال ثـالـثـا أو اسـتـراتــيـجـيـة وسـطـا بـ
يـكانـزمات الصـراعية اسـتراتيـجيـات األمن القومى الـتى تتـبنى ا
ـيـكانـزمـات الـتـعـاونـيـة من جـهة وب الـتوازن وتـلك الـتى تـتـبـنى ا
التـقلـيدى ومـسايـرة الركـب من جهـة أخرى (سـواء اتخـذت طابـعا
هددة أو طـابعـا هجومـيا بالـتحالف دفـاعيا بـالتـحالف مع الدولـة ا
مع دولـة/دول مـنـافـسـة لألخـيرة) وبـ الـتـوازن الصـلـد والـتوازن
ـفرط عـلـى الدول ـبـاشـرة أو االعـتـمـاد ا ـواجـهـة ا الـناعم وبـ ا

الكبرى(٢).
تـتـلـخص إشكـالـيـة هـذه الـدراسة فى تـفـسـيـر إمكـانـات نـظـرية
"الـتحـوط االستـراتيجى" لـلتـطبـيق فى منـطقـة الشرق األوسط. ومن
أجل معاجلـة هذه اإلشكـالية  تقسـيم الدراسة إلى ثـالثة أقسام
رئـيسـيـة. يحـاول الـقسم األول اسـتـكشـاف مـعالم نـظـرية "الـتـحوط
ـفـاهـيم األسـاسـيـة الـتى تـطـرحـهـا. أمـا القـسم االسـتـراتـيجى" وا
الـثـانى فـيـعــمـد إلى إجـراء حتـلــيل مـقـارن لـلــتـطـبـيـقــات اخملـتـلـفـة
لــلـنــظـريـة ثم يـشـرح الــقـسم الــثـالث واألخــيـر إمـكــانـات الــتـحـوط

االستراتيجى فى إقليم الشرق األوسط.
ــفـاهــيم أوال- نــظــريــة "الــتـحــوط االســتــراتــيــجى" وا

األساسية التى تطرحها:
يعد "التحوط االستراتيجى" نـظرية هيكلية جديدة فى العالقات
الــدولــيــة عــلى الــرغـم من أن ســلــوك الــتــحـــوط لــيس جــديــدا فى
ـمـارسة أن هـناك دوال السـيـاسات اخلـارجـية لـلـدول. فقـد أثـبتت ا
كثـيرة سـواء كـانت صـغرى أو كـبـرى أو صـاعدة أو مـتـوسـطة

التحوط االستراتيجى فى الشرق األوسط
أستاذ مساعد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
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(أو الــتـخـطــيط حلـاالت طـارئــة فى) مـوقف ال تــسـتـطــيع فـيه الـدول
بـاشرة مثل الـتوازن ومـسايرة اتـخاذ قـرار باسـتخـدام البـدائل ا
ـتـحـوطـة مـوقـفا الـركب أو احلـيـاد". وبـدال من ذلك تـتـخـذ الـدول ا
وسـطا يجـنـبـها ضـرورة االخـتـيار بـ طـرف علـى حسـاب الـطرف
اآلخـــر(١١). وقــــد عـــمـــد كل مـن تـــيـــســـمـــان Tessman وولف
Wolfe إلى تطـويـر تعـريف إجـرائى الستـراتـيجـيـة التـحوط(١٢)
حيـث وضعا أربـعة معـايير يـجب أن تتوافـر فى سلوك الـدولة حتى
ـعيـار األول بـأن تقـوم الـدولة ـكن عدَّه سـلـوكا حتـوطـيـا. يتـعـلق ا
بتحس قدرتها التنافسـية (العسكرية واالقتصادية) حتسبا ألية
عادية (ويـطلق البعض على مواجهـة عسكرية مـحتملة مع الـدولة ا
ذلك النمط األول من الـتحوط) وزيادة االحـتياطـيات االسـتراتيـجية
ـقدمـة من الدولة ـساعـدات الراهـنة ا من الـسلع الـعامـة لتـعويض ا
ــهـددة (ويـطــلق الـبـعض عــلى ذلك الـنــمط الـثـانى مـن الـتـحـوط). ا
ـتـحوطـة من خالل ـقـدرات الـتنـافـسـيـة لـلـدولـة ا ـكن حتـسـ ا و
الـتــعـاون األمـنى والـدفـاعى واالنــخـراط فى حتـالـفـات رسـمـيـة مع
هددة ) مـناهضـ لسـياسـات الدولـة ا فاعلـ (إقلـيمـي أو دولـي
لـألمن الـوطــنى لــلــدولـة وتــطــويــر قـدراتــهــا الــذاتــيـة الــعــســكــريـة
واالقتـصادية وما يـرتبط بـذلك من زيادة الـتسـلح وإعطـاء اإلنفاق
الــدفـاعى أولـويــة مـتـقـدمـة عــلى مـا عـداه من أوجـه اإلنـفـاق الـعـام.
ـهددة عـيار الـثـانى بأن تـتجـنب الـدولة اسـتـثارة الـدولة ا ويتـعـلق ا
ـباشرة معها واالنخراط فى واجهة ا بصورة صريحـة أو جتنب ا
عـالقــات تـــعــاونـــيـــة فى اجملــاالت الـــســـيــاســـيــة واالقـــتــصـــاديــة
ـعـيـار الـثـالث فـيـؤكـد أن ـهــددة. أمـا ا واالجـتــمـاعـيـة مع الـدولـة ا
ستويات التنسيق الستراتيجية الـتحوط يكون  مركزيا على أعلى ا
احلـكـومـية ألنـهـا تـتـناول قـضـايـا تـتعـلق بـاألمن الـقـومى. وأخـيرا
تـحوطـة مسـتعـدة لـقبـول التـكلـفة الـداخلـية يجب أن تـكـون الدولـة ا
دى القصير الستراتيجيتها التحوطية من أجل و/أو الدولية فى ا
نافع فى األجـل القـصير والطـويل. وقد تتـضمن التـكلفة حتقـيق ا
ـستـهدفة وضخ الداخـليـة إقامـة أو تطويـر البـنيـة التـحتـية لـلدول ا
االستثمارات وتقـد حوافز سيـاسية واقـتصاديـة ... إلخ تماما
كمـا تفـعل الصـ فى الشـرق األوسط حيث تـقوم اسـتراتـيجـيتـها
ـتـحدة(١٣). ـنـطقـة عـلى الـتـحوط مـع الواليـات ا االقـتصـاديـة فى ا
سـتوى اخلارجى قد تتـضمن اتبـاع سلوك خـارجى محايد على ا
ـهددة جتـاه الصـراعـات اإلقـلـيمـيـة أو الـدوليـة الـتى تـكون الـدولـة ا
ـا تبذل مـساعى حـميدة لـتسـوية هذه الـصراعات طرفا فـيها ور

تماما كما تفعل عُمان فى سياستها جتاه إيران.
ــفــاهــيم تــطــرح نــظــريـة الــتــحــوط االســتــراتــيــجى عــددا من ا
والـتوازن األسـاسـية أهـمـهـا: الـتـوازن الـناعم والـتـوازن الـصـلد 

اإليجابى والتوازن السلبى.
يــسم الــتـــوازن الــنــاعم  Soft Balancingاألشـــكــال غــيــر
الـعسـكريـة للـتوازنات فـى النظـام الدولى وهو يـحدث عـندمـا تقرر
كن قـبوله وأنه الـدول األضعف أن سـيطـرة ونفـوذ دولة أقـوى ال 
ـكن تـوظـيف الـتـوازن الـتـقــلـيـدى جتـاه األخـيـرة نـظـرا لـتـفـوق ال 
مـقـدراتــهـا الـعـسـكــريـة. ويـوظف الـتــوازن الـنـاعم وسـائـل مـتـنـوعـة
يـسـتـخدم دبـلـومـاسـيـة واقـتـصـاديـة ومـؤسـسـيـة. بـعـبـارة أخرى 
الـتـوازن الـنـاعم الـوسـائل غـيـر الـعـسـكـريـة لـتـأجـيل أو تـثـبـيط أو
إضعـاف الـسـلوك الـعـنـيف األحادى من جـانب الـدولـة األقوى من

ــطى الـســلـوك (الــتـعـاون مـع الـدولـة من الـتــنـاقـض الـظـاهــر بـ 
ــهـددة ومـحـاولـة إضـعــافـهـا أو زعـزعـة اســتـقـرارهـا فى الـوقت ا
نفسه) فإن اسـتراتـيـجيـة التـحـوط الفـريدة تـعـمل إذا كانت الـدولة

ترى خصمها تهديدا حقيقيا ومباشرا ألمنها الوطنى(٥).
بيد أن "التحوط" يختلف عن احلياد. فاحلياد يجبر الدولة على
عدم التدخل فى أى صراع وعلى التزام موقف واحد جتاه جميع
ن تـتبنـاه التعـاون مع الدولة أطراف الصراع فـيما يـتيح التـحوط 
اخلصم والـتـعاون فـى الوقت نـفـسه مع حـلفـاء ضـدها(٦). أى أن
اسـتـراتـيـجـيـة الـتـحـوط تقـع ب اسـتـراتـيـجـيـتى الـتـوازن واحلـياد
تـوسطـة منـها عنـدما ال وتلـجأ إلـيهـا الدول خـاصة الـصغـيـرة وا
ـتنـافـسـت أو وضع نـفـسـها فى ترغب فـى دعم أى من القـوتـ ا
مـوقف يتـطلب االخـتيار بـينـهمـا(٧). وهذا بالـضبط مـا تفـعله الدول
تحدة اآلسيوية فى إقلـيم آسيا-الباسيفـيك جتاه كل من الواليات ا

.(٨) األمريكية والص
ويتـكون سـلوك الـتحوط إذن من مـتابعـة استـراتيـجيـات تؤكد
فهوم ميكانـزمات االنخراط والتـكامل من ناحية وتؤكد التـوازن با
الــواقــعى الـذى يــأخـذ شــكل الــتـعــاون األمـنى مع الــدول األخـرى
قدرات العسكرية وحتديثها من ناحية أخرى. وقد وصف وزيادة ا
تيـسـمان  Tessmanسـلـوك التـحوط بـأنه أقل تـصـادما من فـكرة
التوازن التـقليدى التى كانت سائـدة فى احلرب الباردة وأنه أقل
تعاونـا من استـراتيـجيـتى مسـايرة الركب والـتبـعيـة اللـت جتعالن
الـدول تـتــعـاون اسـتـراتــيـجـيـا مـع الـدولـة الـقــائـد أو األقـوى حـتى
شاركة فى غنائم تتجنب هجوما مباشرا من جانبها أو من أجل ا
النـصـر. هـذا النـمط من الـسلـوك كـان غـالبـا عـلى سيـاسـات الدول
اخلـارجيـة بـعـد انـهيـار االحتـاد الـسوفـيـتى مـباشـرة. كـمـا يوصف
"الـتـحـوط االسـتـراتــيـجى" بـأنه أكـثـر اسـتـبــاقـيـة من مـجـرد تـمـريـر
مــسـئــولـيــة احلـمــايـة أو ضــمـان األمن إلى طــرف آخـر من خالل
التـحالـفـات مع الدول الـكـبرى وهى احلـالـة التى تـنـبع من اخلوف
من ظـهور قـوة جديـدة أو ائتالف قـوى يؤدى إلى إحـداث خلل فى
نـظـام مـتـعــدد األقـطـاب (مـثل احلــالـة الـتى أعـقــبت انـتـهـاء احلـرب
ية األولى(٩). من هنا تستهدف استراتـيجية التحوط احلفاظ العا

على الوضع الراهن وليس تغييره.
بـاإلضـافــة إلى اجلـمع بـ مــيـكـانـزمــات تـعـاونـيــة وصـراعـيـة
Issue-areas يـتـضـمن ســلـوك الـتـحـوط الـفـصل بـ الـقـضـايـا
وتـنـويـع األهـداف أو الـشــركـاء لـتــوسـيع الـفــضـاء االسـتــراتـيـجى.
ـتـحـوطـة إلى ويـقـصــد بـالـفـصل بــ الـقـضـايـا أن تــلـجـأ الـدولــة ا
الـتـحـالف مـع الـدول األخـرى فى قـضـايـا مـخـتـلـفـة لالسـتـفـادة من
إمكـانات هذه الـدول. فمثال تفـضل دول شرقى آسـيا الـتعاون مع
تحدة فى القضايا األمـنية لكنها تنخرط مع الص فى الواليات ا
الـقـضـايــا االقـتـصـاديـة. ويـســتـنـد تـنـويع الــشـركـاء إلى نـقـاط قـوة
ـتـحدة األخـيـرين وخـصائـصـهم. فـمثال حتـتل الصـ والـواليات ا
مـرتـبـة مـتـقـدمـة فى اخـتـيـارات دول شرقـى آسـيا تـلـيـهـا الـيـابـان

واالحتاد األوروبى والهند(١٠).
يـعـرف جوه Goh الـتـحـوط االسـتـراتـيجى فى إطـار دراسته
ـتـحدة لـسيـاسـات دول آسيـا-الـبـاسيـفـيك جتـاه كل من الـواليات ا
والص بأنه "مجموعـة من االستراتيجـيات التى تهدف إلى جتنب
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باشـرة للحـلفاء وزيادة مـستوى وزيادة االسـتثمـارات اخلارجيـة ا
ـسانـدة الـدبـلـومـاسـيـة فى احملـافل الـدولـية الـتـبـادل الـتـجارى وا

والتعاون التقنى وبرامج التدريب معهم(١٩).
أما الـتوازن الـسلبى Negative Balancing فيـشير إلى
قدرات الـوطنـية الـعسـكريـة وغير الـعسـكريـة للـخصوم إضعـاف ا
ســواء من خالل تــبــاع اســتــراتـيــجــيــات تــوازن مـبــاشــرة أو غــيـر
بـاشـرة على عـملـيات مبـاشـرة. وتشـتمل اسـتراتـيـجيـات التـوازن ا
التجسس والتخريب العسكرى ومنع وصول تكنولوجيا عسكرية
ضاربة باشرة وا للحلفاء تتضمن أيضـا العقوبات االقتصادية ا
واحلـصـار ـالــيـة وفــرض الـعــزلـة الــدبـلــومـاســيـة  فى األســواق ا

عارضة الداخلية لنظام العدو. الثقافى والتكنولوجى ومساندة ا
ـبـاشـرة عـلى تـصـدير تـشـتـمل اسـتـراتـيـجـيـات الـتـوازن غـيـر ا
ـهددة األسلـحـة ونقل الـتـكنـولوجـيـا العـسـكريـة خلصـوم الـدولة ا
ـنافس واالنخـراط فى جـهود وإقـامة غـطاء صـاروخى يـستـهدف ا
ضبط الـتـسلح الـتى تـستـهدف إضـعـاف قدرات الـنظم الـعـسكـرية
ـهــددة. وتـشـتـمـل أيـضـا عـلى وتــغـيـيـر الــنـظم الـصــديـقـة لـلــدولـة ا
ـهددة ـؤسـسات الـدولـيـة إلضعـاف اقـتـصاد الـدولـة ا اسـتخـدام ا
والعـقوبات االقـتصاديـة ضد حلـفائها واالنخراط فى اجلـهود غير

العسكرية لتغيير النظم الصديقة لها واحلرب اإلعالمية.
ـاذا تــلـجــأ الـدول إلـى اسـتــراتـيــجـيــة الـتــحـوط لــكن 
ـــكن تـــفــســـيــر جلـــوء الــدول إلـى الــتـــحــوط االســـتــراتــيــجى? 
االســـتـــراتـــيـــجـى بـــصـــفـــة عـــامـــة بـــأنه يـــوفـــر مــــا يـــطـــلق عـــلـــيه
مديروس Medeiros"اسـتراتـيجـية تـأم جـيوبـوليـتيـكى" للـدولة.
ويالحظ أن سـلـوك الـتـحـوط يـنـدرج بـامــتـيـاز حتت مـظـلـة الـنـظـريـة
الواقعـية اجلـديدة (الهـيكـلية) حـيث إنه اعتـراف باألبـعاد الهـيكـلية
للـقوة فى الـسيـاسة ومـحاولـة لتـقلـيل تأثـيرهـا فى الداخل. بـعبارة
أخرى فإن سيـاسة الـتحـوط ليـست نتـيجـة كلـية لـعوامل نـابعة من

الداخل(٢٠).
إن العنصر األساسى لفهم هذه االستراتيجية اخملتلطة هو أن
الــدولــة الــتى تــتــحــوط حتـاول من األسـاس تــقــلــيل الــتــهــديـدات
الستـقرارها والبـقاء فى عـالم فوضوى Anarchic وأن دافعها
فـى ذلك لـيس احلـصـول عـلى مـكـاسب مـاديـة أو تـغـيـيـر وضـعـهـا
ـا تـأميـنه. فأيـة مكـانة أو اعـتـراف تنـالهـما الـدولة من النـسبى وإ
ساحة ب احللفاء ناورات الدبلومـاسية التى تصمم الستـغالل ا ا
واألعداء يدعم أمنها(٢١). بعبارة أخرى فإن التحوط استراتيجية
مـنـهجـيـة تعـنى من األسـاس بقـاء الـدولة ال حـجم التـأثـير والـنـفوذ

اللذين يأتيان فى مرتبة ثانية بعد البقاء.
تلجأ الـدول أيضا للتـحوط عندما تقل الـقدرة النسبيـة للحلفاء
على ضـمان أمنـها الوطنى بـفعل تغيـر موازين القـوة لغير مـصلحة
هؤالء احلـلفـاء أو تدهـور مقدراتـهم االقتـصادية وفى الوقت نـفسه
تـتيح ـنـافسـة. عالوة عـلى ذلك  زيـادة الـقـدرات الشـامـلـة لـلـقـوى ا
ـتوسطة استـراتيجـية التـحوط مسـاحة للدول السيـما الصـغيرة وا
منـها لتـوظف قوتـها الـنـسبـية من أجل حتـقيـق بعض االسـتقاللـية
لسـياسـاتـها اخلـارجيـة عن الـدول الكـبرى. فـالـتحـوط يعـطى الدول
الدافـع لدعم أمـنـهـا من خالل إقـامة الـتـحـالفـات وزيـادة الـقدرات

خالل زيـادة تـكــلـفـته(١٤). ويــعـتـمـد هــذا الـنـمط مـن الـتـوازن عـلى
أدوات الــقـــوة الــنـــاعــمــة مــثل الـــثــقـــافــة والـــقــيم الـــســيـــاســيــة
والدبـلومـاسيـة واألدوات اإلعالمية وعدالـة أو شرعيـة السـياسات
اخلارجـية الـتى تتابـعهـا الدولة وجاذبـية النـموذج (االقـتصادى أو
السـيـاسى) الذى تـطرحه وقـدرتهـا علـى االندمـاج الدولى وصنع
صـورة دوليـة إيجـابـية لـذاتـها كـمـثال يـحتـذى فى مـجاالت الـتـنمـية
االقــتـصــاديـة والــتـقــدم الــتـكــنـولــوجى والــعـمل اإلنــسـانى ودعم

الشرعية الدولية(١٥).
وقـد راج مـفـهـوم التـوازن الـنـاعم بـعـد انـتـهـاء احلـرب الـباردة
وبـروز األحـاديـة الــقـطـبــيـة لـدرجـة أن الــبـعض وصـفـه بـأنه سـلـوك
ـهـيمـنـة فى ظل نـظـام أحـادى القـطـبـية. ـواجـهة الـدولـة ا ـوذجى 
فـهـذا الـنـوع من الــتـوازن يـوضح أطـرا جـديـدة ال تـتــضـمن الـقـوة
وازنـة القـطب األوحد فى الـنظام الـدولى. ووفقـا لبابى العسـكرية 
Pape يشـير الـتوازن النـاعم إلى "اتخـاذ مجمـوعة من اإلجراءات
ال تـتـحـدى بشـكل مـبـاشر الـهـيـمنـة الـعسـكـريـة األمريـكـيـة ولكـنـها
ؤسسات الدولية وكفاءة اإلدارة االقتصادية والتدابير تستخدم ا
ـتــحـدة أو الــدبـلــومــاسـيــة من أجل إحــبـاط ســيــاسـات الــواليــات ا
تقـويضـها وتـعويق مـحـاوالتهـا لفـرض الهـيمـنة"(١٦). ووفـقا لـبول
Paul يــنـطـوى الـتــوازن الـنـاعم عــلى "حتـقـيق تــوازن ضـمـنى مع
ـهـيـمـنـة عـنـدمــا تـقـوم الـدول بـشـكل عــام بـتـطـويـر بـعض الـدولــة ا
التفاهمـات األمنية احملدودة مع بعـضها بعضا والتعاون فى إطار
ؤسـسات اإلقـليـميـة والدولـيـة لتـحقـيق التـوازن مع مصـدر تهـديد ا

محتمل أو مع  قوة صاعدة"(١٧).
أمـا الــتــوازن الــصــلـد  Hard Balancing أو الــتــقــلــيـدى
ــقـدرات الــعـســكــريـة و/أو االقــتـصــاديـة أو فــيـشــيـر إلـى زيـادة ا
الــدخـول فـى حتــالـفــات "حــيث تــقــوم الــدولــة بــزيــادة مــقــدراتــهـا
ـعـاديـة لـها وتـرسـانـتـهـا الـعسـكـريـة لـتـحـقيـق التـوازن مع الـدول ا
ويــكـون ذلك من خالل بــنـاء مـســتـمـر لـألسـلـحــة الـتـقــلـيـديــة وغـيـر

قدرات النووية وتطويرها"(١٨). ا فى ذلك ا التقليدية 
يــســـتــهــدف الـــتــحـــوط االســتـــراتــيـــجى إيـــجــاد مـــوازنــة بــ
واجهة استراتيجيتى الـتوازن الصلد والتوازن الناعم مع جتنب ا

باشرة مع القوة الصاعدة أو الكبرى فى الوقت نفسه. ا
يـقصـد بالـتوازن اإليـجابى Positive Balancing حتس
قدرات الوطنية العسكرية وغير العسكرية سواء من خالل اتباع ا
اسـتــراتـيــجــيـات تــوازن داخـلــيــة أو خـارجــيـة عــسـكــريـة أو غــيـر
عـسكـريـة. وتشـتـمل استـراتـيجـيـات التـوازن الـداخلـيـة علـى تطـوير
مـكـثف للـقـدرات الـعسـكـرية وزيـادة اإلنـفاق الـعـسـكرى وحتس
سـلحة واستـيراد الـتكـنولـوجيـا العـسكـرية وزيادة عـدد القـوات ا
األسـلــحـة مـع مـا يــعـنــيه ذلك من االنــخـراط فـى سـبــاق الـتــسـلح.
ــقـدرات وتــتــضـمـن اســتـراتــيــجــيــات الــتــوازن أيـضــا تــطــويــر ا
االقتـصادية وتـوفير احـتيـاطى استراتـيجى من الـسلع األسـاسية

وتطوير البنية التحتية وحتس مستوى وسائل اإلعالم. 
أما استـراتيجيات الـتوازن اخلارجية فـتشتمل على الـتحالفات
شترك وتصدير األسلحة وحتويل العسكـرية واتفاقات الـدفاع ا
الـتــكـنـولـوجـيـا الـعــسـكـريـة إلى احلـلـفـاء والـتـدريـبـات الـعـسـكـريـة
ساعـدات االقتصاديـة االستراتـيجية شـتركة وتـتضمن أيضـا ا ا
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وتــمــارس تــايالنــد ســلــوك الـتــحــوط من خـالل احلــفـاظ عــلى
عـالقـات وثــيــقــة مع بــكــ وواشـنــطن عــلى حــد ســواء لــتــعــظـيم
فوائدهـا وفتـح آفاق جـديدة للـمنـاورة. فقـد وقعت تـايالنـد سلـسلة
ـتحـدة تهـدف إلى تأمـ التـجارة ضد ـبادرات مع الـواليات ا من ا
الـهــجـمـات اإلرهـابـيـة مـنـهـا مـشـروع ثــنـائى لـتـتـبع احلـاويـات من
وانئ األمريـكية. كما أعادت احلكومة فتح وانئ التايالندية إلى ا ا
القـاعدة البـحرية فى سـتاهيب Sattahip التى تـبعد عن بـانكوك
عدات العسكرية األمريكية فى نحو ٢٠٠ كيلومتر للسماح بنشر ا
ــنــطــقـة. وعــلى الــنــقــيض من ذلك  قــررت سـنــغــافــورة تــرسـيخ ا
ـتـحدة وبـالـتالى تـمـيل بقـوة نـحو عالقـاتـهـا األمنـيـة مع الـواليات ا
. لكنها فى الوقت نفسه تتحوط مع الص واشنطن بعيدا عن بك
واجهة التحدى الصينى لالستقرار اإلقليمى واحتمال قيام بك

. بعرقلة جهود الـتنمية االقتصادية. األمر نـفسه ينطبق على الفلب
" فإنها أما فيتنام فعـلى الرغم من أنها توصف بـ "صديق الص
ـتـحـدة فى الـسـنـوات األخـيـرة وهى طـورت عالقـاتـهـا بـالـواليـات ا
ـكنـهـا تـعمـيق الـعالقات مـجبـرة عـلى استـيـعاب الـص حـيث ال 

تحدة بشكل سريع(٢٧). الثنائية مع الواليات ا
وقـد استـخدم مـديروس نظـرية الـتحـوط االستراتـيجى لـتفـسير
سـلــوك دول جــنــوبى شــرق آســيــا واحملـيـط الـهــادى جتــاه كل من
(٢٨). كذلك فعل فان جاكسون تحدة األمريكـية والص الواليات ا
Van Jackson فى دراســته عن ظــهـور واســتــمـراريــة الـتــحـوط
االستـراتيجـى عبر الـقارة اآلسيـوية(٢٩). فالـدول اآلسيويـة تنخرط
ـتــحـدة خــوفـا من نــفـوذ الــصـ فى تـعــاون أمـنـى مع الـواليــات ا
تنامى ورغبـتها فى نـيل قيادة الـقارة اآلسيويـة ولكن فى الوقت ا
ذاته تـنــخــرط فى أطـر لــلـتــعـاون االقــتـصــادى والــدبـلــومـاسى مع
والصعوبات . ففى الـسنوات األخيرة أدى صعود الص  الص
ـتـحـدة إلى سـيـادة ـالـيـة واالقـتـصــاديـة الـتى عـانـتـهـا الــواليـات ا ا
إحــسـاس بــعــدم الــيــقــ االســتـراتــيــجى لــدى الــقــوى اآلســيــويـة
الـصـغـرى. ومن ثم بـدأت اسـتـراتـيـجــيـة الـتـحـوط فى الـظـهـور فى

الكثير من عواصم هذه الدول.
لــكن اتـضـح فـيــمـا بــعـد أن الــدول الـكــبــرى أيـضــا تـلــجـأ إلى
ـواجهـة األخـطـار الكـامـنة فى بـيـئة اسـتخـدام هـذه االسـتراتـيـجيـة 
ـوازنـة الدولـة الـقـائد فى الـنـظام دولـيـة تتـسم بـعدم الـيـق و/أو 
الدولى السيما إذا كان هـيكله أحاديا. ففى ظل األحـادية القطبية
تـلـجـأ الـدول الـكـبـرى الـتى تـنـتـمـى إلى الـفـئـة الـثـانـيـة فى الـنـظـام
الدولى إلى الـتـحـوط من أجل مـوازنـة الـدولـة الـقـائـد وفى الوقت
Tess- بـاشرة معـها. وقـد ربط تيـسمان واجهـة ا نـفسه تـتجنـب ا
man ب اسـتراتـيجيـة التـحوط والـنظـام الدولـى أحادى الـقطـبية.
وتنـهض حجـته على أسـاس أن استـراتـيجـية الـتحـوط تسـاعد دول
الفئة الثانية على التكيف مع التهديدات والقيود على سلوكها ومع
الـبـيــئـة الـدولـيـة الــتى تـتـسم بــعـدم الـيـقـ فـى ظل نـظـام األحـاديـة
الــقــطــبــيـة وهــو مــا بـرز فـى سـلــوك هــذه الــدول فى أوائل الــقـرن
احلادى والعشرين وهى الفترة الـتى شهدت أقصى مدى لـلهيمنة
األمـريـكيـة أو مـا يُعـرف بـ "الـسالم األمـريكى". ومن الـصـحيح أن
لكنه سلـوك الـتحـوط ليس مـقـصورا عـلى نـظام األحـادية الـقـطبـية. 
أكـثر احـتـماال فى ظل ظـروف األحاديـة القـطبـية السـيمـا إذا كانت

ـهـددة األمـر الذى الـعسـكـريـة واالنـخـراط فى تـعاون مع الـدولـة ا
عضلة األمنية(٢٢). كن هذه الدول من جتنب تداعيات موقف ا
ثـانــيـا- الــتــطـبــيـقــات اخملــتـلــفـة لــنــظـريــة "الـتــحـوط

االستراتيجى":
ظـهـرت اسـتـراتـيـجيـة الـتـحـوط فى الـبـدايـة لتـفـسـيـر سـيـاسات
الــدول الـصــغــرى جتـاه نــظـيــراتـهــا الـكــبــرى حـيث إنــهـا اخلــيـار
األفضل أو "الـطريق الذكـى" لتعـويض صغر حـجم األولى وغياب
تاحـة أمامها لتنفـيذ سياساتها - أو قلة - وسائل القـوة الصلدة ا
اخلارجية. بعبارة أخرى تلجأ الدول الصـغرى إلى اتباع التحوط
ـكـاسب وجتـنب الـتـبـعـيـة كـخـيـار اسـتـراتـيـجى من أجل تـعــظـيم ا
ـيديروس(٢٤) تلجـأ الدول الصـغيرة للـقوى الكـبرى(٢٣). وطـبقا 
إلـى الـتـحـوط عـنـدمـا تـريـد االحـتـفـاظ بـعالقـات مـتـوازنـة مع قـوتـ
قدرة فى تعـلقة بالـقوة وا . فبالـرغم من احلقائق الـهيكلـية ا كبـري
ـية تـتيح اسـتـراتـيـجيـة الـتـحـوط مسـاحـة واضـحة الـسـيـاسة الـعـا
لـلدولـة الـصغـيـرة لتـوظـيف قوتـهـا الـنسـبـية من أجل حتـقـيق بعض

االستقاللية لسياستها اخلارجية(٢٥).
لـعـل من أبــرز األمــثــلـة فى هــذا اخلــصـوص ســيــاسـات دول
جــنـوب شــرقى آسـيـا الســيـمــا سـنــغـافــورة وفـيــتـنـام وتــايالنـد
والـفـلبـ وإنـدونيـسـيا جتـاه الـصـ وجتاه تـبـلـور نظـام إقـلـيمى
جـديـد وهـو الـنـظـام الـذى يـتم تـشـكـيـله أسـاسـا بـواسـطـة الـصـ
ـتـحدة. ويـالحظ أن استـراتـيـجـيـة الـتـحـوط هى األكـثر والـواليـات ا
شـعبـية فى سـياسـات دول جنـوب شرقى آسـيا إذ إن الـسيـاسات
كن فهـمهـا من خالل منـظور التـحوط بدال اخلـارجية لـهذه الـدول 
من الــتـوازن أو مـســايـرة الـركب حـيث تـتـخــذ هـذه الـدول مـسـارا
ـتـحـدة وسـطـا بــدرجـة أو بــأخـرى فى الـعالقــات بـ الـواليــات ا
. فهذه الدول تتحوط ضـد سيناريوهات األمن السلبية من والص
ـباشـر واالنـخراط مع الـص كـما خالل مـزيج من الـتوازن غـير ا
تدرك هذه الدول أن الص تمثل أكـبر حتد ألمنها الوطنى. ولذلك
تتـحوط جتـاههـا عن طـريق سيـاسات االرتـبـاط القـوية مع الـواليات

تحدة. ا
وتـستـهدف اسـتراتـيجـية الـتحـوط حتقيـق هدف همـا: حتقيق
أعــــظم الــــفــــوائــــد مـن خالل االنــــخــــراط مـع الــــصــــ (من خالل
باشر ؤسسات والروابط االقتصادية) ومن خالل التوازن غير ا ا
(حتـديـث مـقــدراتـهــا الـعــسـكــريـة والــروابط األمـنــيـة مع الــواليـات
تـحدة) وكـسب حـرية أكـبر فـى سيـاستـهـا اخلارجـية من خالل ا
توسيع خياراتها االستراتيجية. وتتراوح ميكانيزمات التحوط لهذه
الدول ب ميكانيزمات تعاونية وأخرى صراعية. وتتضمن حتديث
ـقدرات الـعـسكـرية درجـة مـنخـفـضة من الـقـسر (مـثل الـتدريـبات ا
الـعسـكريـة مع طـرف ثالث) وتـعاون أمـنى مـحدود (مـثل إجراءات
الى والروابط التجارية واالستثمارية(٢٦). بناء الثقة) والتعاون ا
وقـد اســتـطـاعت هـذه الــدول حتـقـيق مـكـاسـب اقـتـصـاديـة من
خالل انـخراطـهـا مع الـص وفى الـوقت نـفـسه حتسـ روابـطـها
ــاذج الـدول ــتــحـدة. وتــعــد تــايالنــد من  األمــنــيـة مـع الـواليــات ا
اذج تـحوطـة القـوية فـيمـا تـعد كل من سـنغـافـورة وفيـتنـام من  ا

التحوط األضعف.
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الطاقة فإن القيادة الصينـية حريصة على أال تؤدى هذه العالقات
تحدة. فبك حتاول إيجاد إلى تخريب عالقات الص بالواليات ا
تحدة والـتزاماتها توازن ب حتـالفها االسـتراتيجى مع الواليـات ا
جتــاه الــدول الــغـــربــيــة. عالوة عــلى ذلك وعــلـى الــرغم من زيــادة
اإلنفاق العسكرى الـصينى فى السنوات األخيرة ال ترغب الص
تـحدة. وعـليه فى هـدر مصـادرها فـى سبـاق تسـلح مع الواليـات ا
فـقـد دفـع أمن الـطـاقـة لـدى الـصـ إلى اتـبـاع "دبـلـومـاسـيـة الـقـوة
ـناطق وأوكلت مـهمـة إدارتهـا إلى أعلى الـناعـمة" فى الـكثـير من ا

ستويات احلكومية(٣٢). ا
فى إطار دراسـته لـلتـحـوط االسـتراتـيـجى فى سيـاسـات الدول
Samir غيـر الراضـية فى الـنظـام الدولى استـخدم سـميـر بورى
Puri نظـريـة التـحوط االسـتراتـيـجى لتـفسـير الـسـياسـة الروسـية
تحـدة(٣٣). فى هذا الصدد والسـياسة الـصينيـة جتاه الواليـات ا
يـدلل "بـورى" عـلى كيف أن روسـيـا والـص كـونـهـما دولـتـ غـير
راضـيـت اسـتــخــدمـتــا الـتــحـوط االســتـراتــيـجى لــتـحــقـيق األمن
ـراجـعــة الـداخــلـيــة الـتى ال تــخـاطـر ـكــانـة خــاصـة من خـالل ا وا
شاركة فى النظام الدولى أو باالجنرار إلى حرب بقدرتهما على ا
دولية. وقد حافظت الدولتـان على هذا التوازن الدقيق خالل اثنت

من كــبـرى أزمــات الــقـرن الــعــشـرين هــمــا: الـصــراع الـروسى -
تواكبت األوكرانى والـعمـليـات البـحـرية الـصيـنيـة. وفى احلالـت 
جهود الدولت لتأكيد قوتهما اإلقليمية مع جهودهما للمقايضة مع
ـتحدة). وقدَّم بورى ـهيمنـة على النظـام الدولى (الواليات ا الدولة ا
Revisionist ــراجـعـة ــنـاورات ا دلـيال مــفـصال عــلى أنه رغم ا
 Maneuversالـتى تقـوم بـها كل من بـكـ وموسـكو فإن هات
الـدولــتــ ال تـريــدان الـتــورط فى مـواجــهــة مـبــاشـرة مع الــواليـات
كن تفهم تحـدة أو االنفصـال عن النظام الـدولى الراهن. هنا  ا
كـيف أن اسـتـراتـيـجـيـة التـحـوط تـسـتـهـدف احملـافـظـة علـى الوضع

دى القصير على األقل. الراهن فى ا
ـكن أن يفـهم التـحوط االسـتراتـيجى عـلى أنه نوع من هكذا 
ـستـوى الـثـانى فى الـنـظـام الدولى من الـسلـوك اخلـارجى لـدول ا
هيمنة أجل أن تتكيف مع األثر الكلى للسيـاسة اخلارجية للدولة ا
ـميـزة لنـظم الواحـدية القـطبـية. وقد رأى ومع مـظاهـر عدم الـتأكد ا
مديـروس أن اسـتراتـيـجيـة الـتحـوط هى األكـثر انـتشـارا فى الـنظم
الدولية أحادية القطبية والتى تتميز بالمركزية القوة أى أن هناك
مـجـمـوعـة من الــقـوى الـكـبــرى إلى جـانب الـدولـة الــقـائـد. تـلك هى
احلالة الـتى ميزت النظـام الدولى عقب انتـهاء احلرب الباردة وهو
نظـام تـتمـتع فيه دولـة مـا بتـفـوق بارز فى الـنفـوذ ومـصادر الـقوة
ولـكن قدراتـها فى حـالة انـخفـاض نسـبى فى الوقت نـفسه. وعـليه
تـعد هذه االسـتراتـيجيـة هى األنسب لـدول الفئـة الثـانية فى الـنظام
ـواجـهــة الـدولـة الـقـائـد حـيث إنـهـا حتـمى هـذه الـدول من الـدولى 
ـدى الـقـصـير وفى الوقت ـبـاشـرة مع األخـيـرة عـلى ا ـواجـهـة ا ا
نـفسه تـمكن تلك الـدول من البـقاء إذا حـدثت مواجهـة عسـكرية مع
ـكن اسـتـخـدام سـلوك ـدى الـبـعـيـد. كـذلك  الـدولـة الـقـائـد عـلى ا
الـتحـوط فى حالـة فقـدان السـلع العـامة أو اخلـدمات الـتى تقـدمها
الـدولـة الـقـائـد لـدول الـفـئـة الـثـانـيـة فى الـنـظـام الدولـى. ومن أمـثـلة
السـلع العامة الـتى توفرها الـدولة القائـد حماية خـطوط االتصاالت

تـتسم بـانتـشـار القـوة حـيث تسـعى دول الـفئـة الـثانـيـة إلى تطـوير
قـدراتـهـا الـتنـافـسـيـة من أجل تـقـليـل أو جسـر الـفـجـوة مع الـدولة
القائد فى النظام الدولى. وفى الوقت نفسه تلجأ األخيرة إلى منع
أو إحـباط أيـة محـاولة لـتغيـير هـيكل الـقوة فى الـنظـام الدولى كأن
اسـتراتيـجيـة التحـوط تنشئ اسـتراتيـجيـات للتـوازن اإليجابى (من
جــانب دول الـفـئـة الـثــانـيـة) والـتـوازن الـســلـبى (من جـانب الـدولـة

هيمنة) فى الوقت نفسه(٣٠). ا
كـثيـرة هى الـدراسـات الـتى تـركـز علـى الصـ كـدراسـة حـالة
للتـحوط االسـتراتـيجى حـيث تـتحـوط األخيرة فـى سيـاستـها جتاه
ـتحـدة. ويتـكون الـسلـوك التـحوطى الـصيـنى من متـابعة الواليات ا
اسـتـراتـيـجـيـة تؤكـد مـيـكـانـيـزمات االنـخـراط والـتـكـامل من نـاحـية
ــفــهــوم الـواقــعى من خـالل حتـديث قــدراتــهـا وتــؤكـد الــتــوازن بـا
الـــعــســكـــريــة والــتـــعــاون األمــنـى مع الــدول األخــرى فى آســيــا
وخـارجها. ويـالحظ أن استراتـيجيـة بكـ التحـوطيـة مدفوعـة بعدم
اليـقـ العـمـيق بشـأن الـبيـئـة األمنـيـة الدولـية خـاصة فـيـما يـتـعلق
ـا كـانـت أهـداف سـيـاسـتـها بـالـعالقـات الـصـيـنـيـة - األمـريـكـية. و
اخلارجيـة تتمثل فى حتقيـق التنمية االقـتصادية لتـسهيل صعودها
إلى مـرتـبـة الـقـوة الـعـظـمى فـإنـهـا تـسـعى إلى تـقـلـيل قـدرة الـدول
األخـرى عـلى احلــد من سـعــيـهــا لـتـحــقـيق هــذة األهـداف. فـخالل
ـاضـية وظـفت الصـ الـتحـوط االسـتراتـيجى الـسـنـوات القـلـيـلة ا
كـسيـاسة تـأم فى مـجاالت عـدة. وقد أكـد عدد من الـباحـث هذا
االجتــاه فى الــســيــاســة اخلــارجــيــة الــصــيــنــيـة من خالل جتــنب
ـتـحدة وفى الـوقت نـفـسه تأسـيس شـبـكة من اسـتعـداء الـواليات ا

العالقات مع الدول األخرى(٣١).
M.Salmanـــان فى هـــذا الــــصـــدد اخــــتــــبـــر كـل من ســــا
وجـــيـــرارتــز Geeraerts فى إطـــار دراســتـــهـــمــا عـن الــتـــحــوط
االستراتيجى للدول الكبرى فروض النظرية فى حالة استراتيجية
أمن الطاقة الصينيـة فى الشرق األوسط. وقد وقع اختيارهما على
وذجا واضحا لـسلوك التحوط هذه احلالة الـدراسية ألنها تـقدم 
االستـراتيـجى. كـما اخـتبـرا تـأثيـر هذه االسـتراتـيـجيـة فى عالقات
الــصـ االســتـراتــيـجـيــة بـدول الــشـرق األوسط. وخـلــصـا إلى أن
التـحـوط قاد إلـى تطـوير عـالقات الـصـ االقتـصـادية والـعـسكـرية
ــنــتــجــة لــلــنــفط فـى الــشــرق األوسط من أجل تــغــطــيــة بــالــدول ا
وها االقتـصادى. كما تزايدة لـلنفط ولـدعم  احتـياجات الصـ ا
ستوردة للنفط دفع التحوط بك إلـى العمل مع الدول الرئيسـية ا
ية وخطوط إمدادات وإلى احلفاظ على استقرار أسواق النفط العا
دمرة ألسـعار النفـط. وكان من نتائج النـفط للحـد من الصدامـات ا
هـذه الـسـيــاسـة أن أصـبــحت الـصـ أكــثـر اسـتــقالال فى حتـقـيق
مـصـلـحــتـهـا الــعـامـة فى تــعـزيـز أمـن الـطـاقـة األمـر الـذى يـوضح
ـصـالح الـصيـنـيـة بشـكل مـسـتـقل عن الـواليات مـحـاوالت حمـايـة ا
ـتحدة. وفـى الوقت ذاته فإن الـص حـريصـة على عـدم الدخول ا
فى مـواجــهـة عـســكـريـة مـع واشـنـطن. فـهى تــعـلم جـيــدا الـتـكــلـفـة
ـواجـهـة. لذلك فـهى تـعـمل مع دول تلك الضـخـمـة خلوضـهـا تلك ا
ـنطـقة إلى احلد الـذى ال يثـير غضب الـدولة الـرئيسـية فى الـنظام ا
ثال الشاهد على ذلك هو عالقات الص بإيران. فعلى ى. وا العا
الرغم من أهـمية إيران جـيوبوليـتيكيـا واقتصاديـا من منظور أمن
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الـسـابــقـة عــلى تـوقـيـع االتـفـاق الــنـووى فى عــام ٢٠١٥ بـ إيـران
والدول الـست الكـبرى (الدول اخلـمس دائمة الـعضويـة فى مجلس

انيا)(٣٩). األمن وأ
وتـــعــد الـــهـــنــد مـــثـــاال بـــارزا عــلـى اتــبـــاع ســـلــوك الـــتـــحــوط
االسـتـراتـيجى نـتيـجـة صـعـود الصـ كـقـوة إقـليـمـيـة كـبرى كـما
. ينـطبق األمر نفـسه على اليـابان وماليـزيا فى عالقاتـها مع الص
وباإلشارة إلى احلالة الهندية يالحظ أن دلهى تمارس التحوط فى
سياستـها اخلارجيـة جتاه الص على الـرغم من العالقات اجليدة
ب البلدين. فقد شهد القرن احلادى والـعشرون حتسنا كبيرا فى
الــعالقــات بـ الــبــلـديـن من حـيـث الـتــبــادل الـتــجــارى والـتــعـاون
Na- الـثـقـافى والـتعـلـيـمى. وبـعـد وصـول حكـومـة نـاريـنـدرامودى
rendra Damodardas Modi إلى السلطة فى منتصف عام
 ٢٠١٤ اقترنت تـلك العالقات اجلـيدة باستـراتيجية حتـوطية. ففى
ظـل إدارة مــودى احلــالــيـة ســعـت دلــهى إلى تــعــزيــز شــراكــتــهــا
ـتحـدة (وهى الشـراكة الـتى تسـتوفى االسـتراتـيجـية مع الـواليات ا
أو تكاد - مقومات الـتحالف الرسمى) للتصـدى لنفوذ الص عبر
آسيا السـيما فى باكـستان وجنـوب شرق آسيا واحملـيط الهندى
. فى الـوقت نـفـسه الذى اتـبـعت فـيه دلهى عـالقات أفـضل مع بـك
ـوقـعة عـام ٢٠٠٥) ب فقـد  تـمديـد اتفـاقـية الـتعـاون الـدفاعى (ا
دة عشـر سنـوات أخرى فى عام ٢٠١٤ تـحدة والـهنـد  الـواليات ا
و دعم الـتـسـلح الـهـنـدى واالتـفـاق عـلى حـمـايـة األمن الـبـحـرى
ائية باحمليط الهندى رات االتصـال ا الحة فى  وضمان حرية ا
وبـحــر الــصــ اجلــنـوبى وتــوقــيع مــعــاهــدة لــتــأمــ االتــصـاالت
العـسكريـة (٢٠١٨). فى الوقت نـفسه تربط الـهند عالقـة جيدة مع
). فـمنـذ عام ٢٠١٤ الـيـابان (الـتى لديـها عـداء تاريـخى مع الـص
 تعـزيز العالقـات األمنيـة والسيـاسية بـ البلدين حيث سارعت
ناورات الـبحـرية األمريـكية - دلـهى بدعـوة طوكيـو للمـشاركـة فى ا
الهـنـدية فى مـاالبار والـتى انضـمت األخـيرة إلـيهـا بـعد أن تـوقفت
دة ست سنوات بسبب االعتـراض الصينى عليها. ومع ذلك جند
الـهنـد حريصـة على تـطويـر عالقاتهـا مع الصـ بسبب احـتيـاجها
لـلــصـ فى حتــقــيق إصالحــات اقـتــصـاديــة داخـلــيـة فـضال عن
ية وعضوية الهند أخيرا فى التقارب فى الكثيـر من القضايا العا
منظمة شنـغهاى للتعاون التى تضم الص وروسيا ودول آسيا
) تـقدم الوسـطى(٤٠). واحلـقيـقة أن احلـالـة الهـنـدية (جتـاه الـص
مثـاال قويـا للتـحوط االستـراتيجى إذ تـستوفى اخلـصائص الثالث
التى يجب أن تـتوافر فى السـلوك اخلارجى كى نصـفه بالتحوطى
وهى اجلــمع بــ وســائل مـتــنــوعـة (مــا بــ تـعــاونــيـة وتــوازنــيـة)
والـفـصل بـ الـقـضـايـا (حيـث يتـم التـعـاون فى اجملـال األمـنى مع
ـتـحدة واالنـخـراط مع الـص فى اجملـال االقـتـصادى الواليـات ا
والــفــصل بــ مــنــازعـاتــهــا الــســيــاســيــة واحلــدوديــة مع الــصـ
ـتـحـدة وعالقـاتـهـمـا االقـتـصـاديـة) وتـنـويع الـشـركـاء (الـواليـات ا

والص واليابان وروسيا وغيرهم).
ثـالـثـا- إمـكـانـات الـتــحـوط االسـتـراتـيـجى فى الـشـرق

األوسط:
ثمة إمـكانات كبـيرة الستراتـيجية الـتحوط فى الشرق األوسط.
فإذا حاولنا تطبيق نظرية مركب األمن اإلقليمى(٤١) لبارى بيوزان

البحرية الرئيسية ودعم النظام النقدى الدولى ومكافحة اإلرهاب
ـمـكن أن تـكون اخلـدمـات فى شـكل حـمـاية الدولى وغـيـره. ومن ا

دولة ونقل تكنولوجيا أو مساعدات مالية وعينية(٣٤).
يفسر كاربنتر Carpenter ذلك بأن التهديد األساسى لدول
الفـئة الثانـية هو وقـوع مواجهة عـسكرية مـباشرة مع الدولـة القائد
فى النظام الدولى األمر الذى حتاول اسـتراتيجيـة التحوط جتنبه
وذلك من خالل تـعـزيز الـقدرات الـعـسكـرية لكـنه ال يـرقى إلى حد
التوازن الداخلى أو اخلارجى الصارم الذى قد يثير غضب الدولة
دى الطويل الكبرى. فـهى حتسن من قدرة الدولـة التحوطيـة على ا
للـتنافس بـنجاح خـالل أى نزاع عسكـرى محتـمل مع قائـد النظام
وتـتـجــنب بـوعى أى نــوع من االسـتـفــزاز الـذى قـد يــثـيـر مــواجـهـة
ـدى الـقـصـيـر. كذلك تتـيح اسـتـراتـيـجـيـة الـتـحوط عـسـكـريـة فى ا
ـتـحـوطـة تـنـويع مـصـادر الـطـاقـة والـتـعـاون االقـتـصـادى لـلـدول ا
والــدبـلــومـاسى والــتــكـنــولـوجى مع دول أخــرى لــلـحــد من تـأثــيـر
الـعـقـوبـات إذا تـعـرضت حلـظـر من جـانب الـدول الـكـبـرى. أمـا عن
احـتـمـاليـة تـوقف الـسـلع الـعامـة واخلـدمـات الـتى تمـنـحـهـا الدول
الـكـبـرى فـالـتـحـوط االسـتـراتـيـجى قـد يـشـمل الـبـحث عن مـقـدم
آخرين لهذه الـسلع واخلدمات أو تـطوير قدرات ذاتيـة مستقلة أو
الـتـقـدم نـحـو تـقــلـيل االعـتـمـاد عـلى هــذه الـسـلع واخلـدمـات. لـذلك
تــتــجـنب اســتــراتـيــجــيـة الــتــحـوط هــذا اإلجــراء من خالل إنــشـاء
رتبـطة باألمن مـنظـمات إقلـيميـة قادرة عـلى توفيـر السلع الـعامـة ا
وتـطــويـر قـدرات بــحـريــة مـســتـقــلـة تــكـفى حلــمـايــة طـرق الــشـحن
الـرئـيـسـيـة واالخـتـنـاقـات وانـخـفـاض االعـتـمـاد عـلى دعم الـدفـاع
ظالت الـنوويـة) التى يـقدمـها قـائد بـاشر (الـقوات والـقواعـد وا ا

تحوطة(٣٥). النظام للدول ا
فـارقات أن الدولة الـقائد فى ظل نظـام األحادية القـطبية من ا
بــعـد احلـرب الـبــاردة كـانت تـتـحــوط فى عالقـاتـهــا مع دول الـفـئـة
تحدة تنـتهج هذه االستراتيجـية فى سياساتها الثانية. فـالواليات ا
ـتـنامى فى اخلارجـيـة جتاه الـص لـلـحد من الـصـعود الـصـينى ا
الـقـارة اآلسـيـويـة واحلـئـول دون حتـولـهـا إلى دولـة "مـراجـعـة" فى
الـنــظـام الـدولـى. وتـقــوم اسـتــراتـيــجـيـة الــتـحــوط األمـريــكـيــة عـلى
سيـاسات تـؤكد مـيكـانيـزمات تـعاونـية وتـنافـسيـة فى الوقت نـفسه.
فـبـاإلضافـة إلى االنخـراط مع بـك فى عالقـات اقـتصـادية واسـعة
دى ومـحـاولـة دمـجـها فى الـتـرتـيـبـات الـسيـاسـيـة واالقـتـصـادية ا
تحـدة وحلـفاؤها تعمـد األخيرة يـة التى وضـعتهـا الواليـات ا الـعا
إلى تطويـر مقـدراتهـا العسـكريـة وتنمـية حتـالفـاتها الـعسـكرية مع
ـتـحـدة تـلـجـأ إلى . فـالـواليـات ا الـدول اآلسـيـويـة احملـيـطـة بـالـصـ
تنامى وتستخدم ـنطقة للحد من نـفوذ الص ا التحوط فى هذة ا
الـتعـاون االقتـصادى لـتزيد مـن قدرة حلـفائـها فى مـقاومـة الص

.(٣٦) وإيجاد قوة إقليمية تنافس الص
توسطة والصاعدة إلى اسـتراتيجية التحوط كما تلجأ الـدول ا
أيـضـا. فـمثال اسـتـنـتج جـنـادراش Gindarash أن إنـدونـيـسـيا
صممت استراتيجيتهـا الدفاعية على أساس التحوط(٣٧). واختبر
تــيـــســـمــان Tessman اســتـــراتـــيـــجـــيــة الـــتـــحـــوط فى احلـــالــة
الــبــرازيــلــيــة(٣٨). كــمــا اســتــخــدمــهــا "بــورى" Puri فى دراسـة
ـتـحـدة السـيـمـا فى الـفـتـرة الـسـيـاسـة اإليــرانـيـة جتـاه الـواليـات ا
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ثـمــة جـانب آخــر مـهم لــلـتــحـوط االســتـراتـيــجى لـدول مــجـلس
التعاون اخلليجى يتعلق بتنويع الشركاء. فانطالقا من اخلشية من
ـتـحدة من انسـحـاب الـقـوى الـتـقـلـيـدية وعـلى رأسـهـا الـواليـات ا
نـطقة تـتابع دول اجملـلس سيـاسة لتـنويع الـشركـاء. فالـشراكات ا
ا االستراتيجية اخلليجية لم تعد مقصورة على الدول الغربية وإ
بدأت تتجه باطراد السيما نحو الصـ والهند واليابان وكوريا
اجلنـوبية. إال أن هذه الـسياسة ال تـنطلق من استـراتيجيـة مشتركة
ا تعبر عن خيـارات أحادية لكل دولة على حدة. لدول اجمللس وإ
ويالحظ أن الـشـراكات الـثـنـائـيـة ب دول مـجـلس الـتـعـاون والدول
ا تـتضمن اآلسيـوية لم تـعد مقـصورة فقط عـلى مجال الـطاقة وإ
ـشـتـرك فـى مـجاالت أيـضـا احلـوار االسـتـراتـيجى واالسـتـثـمـار ا
تجددة) والتدريبات تقـدمة (مثل الفضاء والطاقة ا التكنولوجيا ا

شتركة ومكافحة اإلرهاب(٤٣). العسكرية ا
بـيـد أن الـنـمـوذج األبـرز لـسـيـاسـة الـتـحـوط االستـراتـيـجى فى
مـنـطـقـة اخلـلـيج تقـدمه سـلـطـنـة عـمـان. فبـالـرغم من أن سـيـاسـتـها
األمنيـة تستنـد إلى التحالف فإن مسقط تـتابع بالتواكب مع ذلك
تـحدة سيـاسـة احليـاد. فـهى متـحـالفـة مع السـعـودية والـواليـات ا
وحتـتفظ بـعالقـات اقـتصـاديـة وأمـنيـة وسـيـاسيـة قـويـة مع إيران
وتـفضل الـبقاء عـلى احليـاد فى أية مـشكالت إقـليـمية السيـما إذا
كـانت األخيـرة أحـد طرفـيهـا أو أحـد أطرافـها مـثل أزمة الـبـرنامج

النووى اإليرانى والصراع فى اليمن والصراع السورى(٤٤).
احلقيقـة أن سياسات عُمان التـحوطية تظهـر أن لها تصوراتها
اخملـتـلـفـة لـلـبـيـئـة اخلـارجـيـة مـقـارنـة بـسـائـر حـلـفـائـهـا فى مـجـلس
الـتـعـاون. وهـذا يـفـسـر مـا تـتـخـذه بـطـريـقـة مـسـتـمـرة من خـيـارات
ــكن إرجـاع الـسـبب فى مـسـتـقـلــة فى سـيـاسـاتــهـا اخلـارجـيـة. و
ــصـاحلـهــا االسـتـراتـيــجـيـة والــتـهـديـدات الــتـصـورات اخملـتــلـفـة 
والفرص إلى الوضع اجليوبوليتـيكى الفريد للسلطنة الذى ينبع -
مـنذ أكثـر من ٢٥٠ عامـا - من التفـاعالت التاريـخيـة مع بريطـانيا

وإيران والسعودية.
من أجل أن تـتـحوط تـقـوم عُـمان بـاسـتـثـمـارات مـتـبـادلـة جتاه
مـجلس الـتـعاون (كـونهـا عـضوا مـؤسـسا ومـشـاركا فـيه ومـلتـزما
بــسـيــاسـاته) وجتــاه إيـران من خالل تــطـويــر عالقـات الــصـداقـة
الثـنائـية طـويلـة األجل. وفى ظل كل التـكاليف فإن عـلى مسقط أن
وازنة ب عالقـاتها مع القوتـ الكبري فى تنتـهج طريقا دقيـقا: ا
نطقة (إيران والسعودية) وفى الوقت نفسه التعاون مع الواليات ا
ــتـحـدة. واحلـقـيــقـة أن الـسـيــاسـة اخلـارجـيــة الـعـمـانــيـة مـتـعـددة ا
الـطـبـقـات. فبـصـفـة عـامة تـنـتـهج مـسقط سـيـاسـة تـوازن خارجى
ـهـددة ـعـنـى الـتـحـالـف مع فـاعـلــ دولـيـ آخــرين ضـد الــقـوة ا
(إيـران باألسـاس). وفى هـذه احلـالة فـإنـها تـتـحـالف مع الـواليات
تـحـدة والسـعـودية وسـائـر أعضـاء مـجلس الـتـعاون اخلـلـيجى. ا
كما أن عُمان تتحوط جتاه األخيرة أيضا من خالل االنخراط فى
ا يـسمح لـها عالقـات دبلـوماسـيـة وجتاريـة ب مـسقط وطـهران 
رتـفعة بـاشرة معـها. وعـلى الرغم من التـكلـفة ا واجهـة ا بـتجـنب ا
فـإنـها الـتى تـتـحـمـلـهـا مـسـقط فى عالقـتـهـا الـتـجـاريـة مع طـهران 
فـضلت حتمُّـلها عن االنـخراط فى مواجـهة غيـر متكـافئة. وقـد يبدو
السلوك اخلارجى العـمانى متناقضا ولكنه ليس كذلك حيث إنها

Barry Buzan وزمالئه فى مــدرســة كـــوبــنــهــاجن لــلــدراســات
األمـنـيـة فـســنـجـد أن هـنـاك حـالـة من عــدم الـيـقـ االسـتـراتـيـجى
سائدة بالنـسبة لهيكل النـظام اإلقليمى أو القطـبية اإلقليمية أو أنه
-فـى أفـضل األحـوال- فى مـرحـلـة الـتـشـكل السـيــمـا بـعـد تـوقـيع
االتفاق الـنووى اإليرانى فى يـوليو ٢٠١٥ ثم االنسـحاب األمريكى
ا فى األحادى منه بـاإلضافة إلى أن عالقات الـعداء والصداقة 
ذلك التحالـفات ب دوله متغـيرة وأن ثمة اختـراقا خارجيا واسع
دى للنـظام اإلقليـمى من جانب الدول الكبـرى (روسيا والواليات ا
تحدة باألساس) وأن هناك -إجماال- حالـة من عدم التأكد فيما ا
يـتـعـلق بــالـبـيـئـة األمــنـيـة اإلقـلـيـمــيـة. وال شك فى أن هـذه الـظـروف
نطقـة فى تفاعالتها تـابعة سلوك حتـوطى من جانب دول ا مالئمة 
ا إسرائيل. مع الدول اإلقليمية الكبرى السيما إيران وتركيا ور
باإلضافة إلى ذلك ينظر إلى استراتيجيات التحوط على أنها جتل

لديناميات ورطة األمن الراهنة فى اإلقليم.
فـى مـنـطـقـة اخلـلـيج الـعـربى تـلـجـأ عُـمـان واإلمـارات وقـطـر
والـبحـرين والـكويت إلى استـراتـيـجـية الـتـحـوط فى عالقـاتـها مع
إيـران. ذلك أن الــبـيــئـة األمــنـيـة فـى مـنــطـقـة اخلــلـيج الـتـى تـتـسم
ـوذجـية بـصـفة خـاصـة الستـراتـيجـيات بـالفـوضى وعـدم التـأكد 
" من احلـفــاظ عــلى خــيـارات ـتــحــوطــ الــتــحــوط ألنـهــا تــمـكـن "ا
ـنـاورة. فى هـذا اسـتـراتـيـجـيـة مـخـتـلـفــة وتـعـطـيـهم الـقـدرة عـلى ا
اخلـصـوص يــشـيـر جــوزانـسـكى Guzansky إلى أن عـددا من
دول اخلـلــيج تـبــنت مــبـدأ مــسـايــرة الـســلـوك اخلــارجى اإليـرانى
واالنـخـراط مع طـهـران فـى عالقـات اقـتـصـادية وفى الـوقت نـفسه
ـا يـوازن هذا الـسـلوك الـعمل عـلى تـطـوير قـدراتـهـا العـسـكريـة 
ــدى األمـــر الــذى يــقـــلل من خـــطــورة الــصـــراع مع إيــران عـــلى ا
القصير ويتيح الـفرصة لهـذه الدول احلفاظ عـلى خططـها الطارئة
دى البعيد(٤٢). ويعود السبب فى واجهة التهديد اإليرانى على ا
ذلك إلى إدراك هــذه الــدول خلــطــورة الــتــهــديــد اإليــرانـى ألمــنــهـا
الــوطـنى ســواء من حــيث الــقــدرات الــعــســكــريـة الــتــقــلــيــديـة أو
ـتـماثـلة وأن هذه الـدول لم تـطور االستـراتـيجـيـة والقـدرات غـير ا
ـواجهـة هـذا التـهـديد. كـما أن تـنـامى النـفوذ هيـكال أمـنيـا مـوحدا 
اإلقليمى إليـران يضيف إلى أسباب الـتحوط معها. واألهم من ذلك
أن مـواجـهـة إيـران من خالل الـتـوازن اخلـارجى الـواضح سـوف

يحولها إلى عدو وهو ما تريد دول مجلس التعاون جتنبه.
من هـنا نفـهم كيف أن دول مـجلس التـعاون اخلـليجى تـنخرط
فى تـعاون أمـنى رسـمى مضـاد إليران يـتمـثل فى مـجلـس التـعاون
ـواجـهـة اخلـلـيـجى الــذى أنـشئ بـاألسـاس لــدواع أمـنـيـة تـتــعـلق 
التـهديد اإليـرانى واالئتالف اخللـيجى/العـربى لدعم الشـرعية فى
اليمن الذى يضم حاليا كل دول اجمللس عدا عمان وقطر. كما أن
السـيـمـا هـذه الـدول تـرتــبط بـتـرتــيـبـات أمــنـيـة مع الــدول الـكـبـرى 
ـتـحـدة. وفى الـوقت نـفـسه حتـتـفظ مـعـظم دول مـجـلس الـواليـات ا
التعاون بعالقات تعاون اقتصادى وسياسى-اجتماعى مع إيران
من أجل جتـنب صـراع مــسـتـقـبـلى مع األخـيـرة. وهـكـذا يـتـضـمن
الـسـلوك الـتـحـوطى لـهذه الـدول جتـاه إيـران ميـكـانـزمات تـعـاونـية
وتنافسية/صراعية وإن كانت األخيرة آخذة فى النمو باطراد فى

السنوات األخيرة.
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تـحدة سـياسيـا وشاركت فى العـقوبات دعـمت أبوظبى الـواليات ا
فروضة على إيران وزادت من إنتاجـها للنفط مـن أجل منافسة ا
وإزاحـة الــنـفط اإليــرانى من الــسـوق وهـو مــا يـؤكــد الــتـوازن فى
سيـاستهـا جتاه إيران. ومع ذلك فإن هيـكل السيـاسة واحلكم فى
اإلمارات وبنية الدولة االحتادية التى تقوم على أساس الفيدرالية
ساس ا يـقربـها من الـدول الكونـفيـدرالية يكفالن عـدم ا ـرنة  ا
بــأسس الــتــحــوط االســتــراتــيــجى جتــاه إيــران. فــجــهــود تــغــيــيـر
اسـتـراتـيـجـيـة الـدولـة من الـتـحـوط إلـى الـتـوازن تـقـودهـا بـاألساس
إمارة أبـوظبى وبـصورة مـحددة ولى الـعهـد ورئيس الـدولة بـحكم
األمـر الواقـع الشـيخ مـحـمـد بن زايـد وال يـبـدو أن سـائـر إمارات
ـرنـة الـدولـة الـست مـنـخـرطـة فى هــذا الـشـأن. كـمـا أن الـطـبـيـعـة ا
للفـيدرالية اإلماراتـية أبقت على العالقـات االقتصادية واالجـتماعية
ـثال ال تزال بـ إيـران واإلمارات كـما هى تـقـريبـا. فعـلى سـبيل ا
إيــران تــعـد أكــبـر شــريك جتـارى إلمــارة دبى ولإلمــارات بـصــفـة
عـامـة. وال يــعـنى تـنـامى الـقــدرات الـعـسـكـريـة لإلمـارات أو زيادة
حـجم مساعـداتهـا اخلارجيـة أنها تـركز عـلى أدوات القوة الـصلدة
فـقط فـى تـنـفيـذ سـيـاسـتـهـا اخلـارجـيـة. فـالـواقع أن صـانـع الـقرار
زج بـ أدوات الـقـوة الـنـاعمـة وأدوات الـقـوة الـصـلدة اإلمـاراتى 
ـصالـح دولته فى اخلـارج. فـمثال تسـتـبعـد اإلمارات فى مـتـابعـته 
استـخدام القـوة العسـكرية السـترداد جزرهـا احملتلة وتسعى إلى
ـفـاوضـات تـسـويـة هـذه الـقـضـيـة بـالـوسـائل الـسـلـمـية عن طـريق ا
ـباشـرة أو االحـتـكـام إلى محـكـمـة العـدل الـدولـية. وتـشـيـر بعض ا
قتضاه صادر إلى أنها مستـمرة فى مناقشة حل لهذه اجلزر  ا
حتصل إيـران عـلى حـقـوق فى قـاع البـحـر احملـيط بـاجلزر مـقابل

إنهاء احتاللها للجزر نفسها(٤٧).
تـقـدم الـكـويت مـثـاال آخـر مـهـمـا لـلـتـحـوط االسـتـراتـيجـى جتاه
إيران. وهـناك عدة عوامل تـفسر هذا الـتوجه الكـويتى جتاه إيران
أهمها القـرب اجلغرافى من ناحية واألنشطة التخـريبية التى تقوم
بـها إيـران من نـاحيـة أخرى عـلى أساس وجـود أقـليـة شـيعـية فى
الـكويت. وتـتلخص اسـتراتـيجيـة التـحوط الكـويتـية جتاه إيـران منذ
الـتسعـينيـات فى احلفاظ عـلى عالقات جتـارية وسيـاسية وثـيقة مع
إيـران ودعـمــهـا الــكــامل حلق إيــران فى احلـصــول عــلى الـطــاقـة
الـنـوويـة ألغـراض سـلـمـية والـرفض الـقـاطع السـتـخـدام أراضـيـها
اسـتـمـرار ـنـشـآت الــنـوويـة اإليـرانــيـة وفى الـوقت ذاته  لـضــرب ا
تـحدة وتـأييـد الـعقـوبـات على إيـران. وقد الـتحـالف مع الواليـات ا
أسهمت بـعض األحداث فى إيجاد تـوتر فى العالقات بـ البلدين
مـثل احلـرب الـعـراقـيـة-اإليـرانـيـة الـتى جـعلـت إيـران تدخـل اجملال
اجلوى الـكويتى أكثـر من مرة واألنشطـة التخريـبية التى تـقوم بها
إيـران فى الـكويت. إال أن األخـيـرة حـرصت دائـمـا عـلى احـتـوائـها
جتـنـبــا حلـدوث أضـرار كـبـيـرة فـى عالقـتـهـا مع إيـران بل وإبـقـاء
الــعالقـات مـعــهـا عـلى نـحــو جـيـد(٤٨). ورغم تـوتــر الـعالقـات بـ
اجلانـب عـقب توقيع االتـفاق الـنووى اإليرانى بسـبب إثارة إيران
ـوقف ـتـنـازع عــلـيه مع الـكـويت فـإن ا لـقــضـيـة اجلـرف الـقــارى ا
ؤثـرة على العالقات فظل الكويـتى من إيران لم يتجـاوز العوامل ا
ـوقف الـكـويـتى مـتـراوحـا بـ الـتـصـعـيـد والـتـهـدئـة مـبـتـعـدا عن ا
خـيــارات مــتـطــرفـة. فـقــد حتـوطـت الـكــويت جتــاه إيـران من خالل
تــأيــيـدهــا الـكــامل لالتــفــاق الـنــووى اإليـرانى وتـعــزيـز عـالقـاتــهـا

تستفيد من العالقات "الصراعية" ب إيران ودول مجلس التعاون.
وتـتـوافق عُـمـان مع الـسـياسـة اإلقـلـيـمـيـة اإليـرانـيـة كـاسـتـراتـيـجـية
لـلــتـحـالف مع مــصـدر الـتــهـديـد واالسـتـفــادة من أيـة انـشــقـاقـات

تنشأ(٤٥).
سهل لقـد مكـنت هذه االستـراتيجـية عُمـان من أن تقوم بـدور ا
ـســاعى احلـمـيــدة فى تـسـويـة الــنـزاعـات اإلقـلــيـمـيـة. أو صـاحب ا
فـمثال استـضـافت فى مـنتـصف عـام ٢٠١٣ مـحادثـات سـريـة ب
ـتــحـدة وإيـران والـتى أفـضت فـى الـنـهـايــة إلى تـوقـيع الــواليـات ا
االتـفــاق الــنــووى اإليــرانى فى يــولــيــو ٢٠١٥ (٤٦). وتــسـهـم هـذه
السياسة من وجهة نظر مسقط فى حتقيق أمنها القومى وتعزيز
دورهـا ونـفـوذهـا اإلقـلـيـمى واحلـفـاظ عـلى بـعض االسـتـقاللـيـة فى
ســيـاسـتـهـا اخلـارجـيـة. وحـتى داخـل مـجـلس الـتـعـاون اخلـلـيـجى
تـستطـيع عُمان أن حتـتفظ بـدرجة كبـيرة من حريـة الفعل الـسيادى

لتحقيق مصاحلها االستراتيجية.
باجلملة فإن سياسة مسقط اخلارجية فى فترة ما بعد ٢٠١١
تعـكس مـتـطـلـبـا عـلى الـدارسـ بـأن يـنظـروا لـهـا بـطـريـقـة جـديدة
ومنحها مـساحة لصنع تكـيفات عمليـة فى بيئة معقدة تعلمتها من

اخلبرات اجليوبوليتيكية الفريدة للدولة.
ـتــابع لـلـسـيـاسـة اخلــارجـيـة اإلمـاراتـيـة أن يالحظ يـسـتـطـيع ا
تـوظيـفـها السـتـراتيـجـية الـتـحوط االسـتـراتيـجى فى سـلـوكهـا جتاه
إيران عـلى مدى العقـود األربعة األولى لـتأسيـسها فى عام ١٩٧١.
وقـد أسهمـت عدة عوامـل فى حتديـد عالقة اإلمـارات بإيران منـها
الـقـرب اجلـغرافى والعالقـات االجـتـماعـيـة بـ الشـعـبـ اإليرانى
واإلمـاراتى ووجـود جــالـيـة إيـرانــيـة كـبـيــرة احلـجم فى اإلمـارات
والــشـراكــة الـتــجــاريـة بــ الـبــلـدين واالحــتالل اإليــرانى لــلــجـزر
اإلماراتية الثالث هى: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.
مـنـذ أحداث الـربـيع العـربى التـى اجتـاحت العـالم الـعربى فى
ـؤشـرات بـدا عـام ٢٠١١ ضـمن أسـبـاب أخـرى ظـهــر عـدد من ا
مـنـهـا أن دولـة اإلمـارات تـنأى بـنـفـسـهـا عن اسـتراتـيـجـيـة الـتـحوط
الـتقلـيدية فـى سياسـتها جتـاه إيران بـشكل خاص مفـضلـة علـيها
ـتحدة الـتوازن الذى يـقوم عـلى االعتمـاد على احلـلفـاء (الواليات ا
والـسعـوديـة ومصـر) وتـنمـيـة قدراتـهـا العـسكـريـة. ففـى السـنوات
األخيرة تتابـع اإلمارات برنامـجا شامال لتـحديث وتطويـر قدراتها
العسكرية مع إعطاء أولـوية للـقوات اجلوية ونـظم الدفاع اجلوى
ـسـلـحـة من خالل اعـتـمـاد وحتـسـ األداء الـعـمـلـيـاتى لـقـواتـهـا ا
Network-centric Approach اقتـراب قائم علـى الشبـكية
من أجـل حتـويـلـهــا إلى قـوة قـائــمـة عـلى الــشـبـكـات يـشــكل فـيـهـا
ـتـفوق وشـبـكة اإلدراك الـظرفى Situational Awareness ا
ــدى والـرد ــبــكـر بــعــيــد ا االتــصــاالت اآلمــنـة أســاســا لإلنــذار ا
السـريع والـقـدرة على االسـتـهداف الـدقـيق. كـما عـمـدت اإلمارات
إلى تـوثـيق عالقـاتــهـا مع الـسـعـوديـة ومـصـر وتـعــمـيق شـراكـتـهـا
تحدة التى تغطى اجملاالت االستراتـيجية الرئـيسية مع الـواليات ا
ا يـجعل اإلمارات "حـليفا" االقتـصادية والـسياسـية والدفاعـية 
لــواشـنــطن خــارج حـلـف الـنــاتـو قـريــبـا من عـالقـات األخــيـرة مع
الـيابـان أو كوريـا اجلنـوبيـة. فقـبل توقـيع االتفـاق النـووى اإليرانى
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ـتـحـدة(٥٣). كـمـا ـبـاشــرة مع الـواليـات ا ـواجـهـة ا تـضــمن عـدم ا
نظمات اإلقلـيمية لتعـزيز مكانتها فى انضمت إيران إلى عـدد من ا
ـنـظـمة إطـار اسـتـراتـيـجـيـة الـشـراكـة مع روسـيـا حـيث الـتـحـقت 

شــنــغــهــاى بــصـــفــة مــراقب عــام ٢٠٠٥. وفى أكــتــوبــر ٢٠٠٧ 
نطـقة بحر قزوين اإلعالن عن إنشاء مـنظمة الـتعاون االقتـصادى 
ـطلـة عـلى البـحر بعـد عقـود من اخلالفات ب الـتى تضـم الدول ا
ـتـأمل لـلسـيـاسة ـياه. وا هـذه الدول حـول كـيـفيـة اقـتسـام ثـروات ا
اإليرانـية أيضا سـوف يرى مدى الـنجاح الذى حـققته عـبر سنوات
فـاوضـات الـتى تـمـثـلت فى إبـرام االتـفـاق الـنووى فى طـويـلـة من ا

طاف. نهاية ا
خاتمة:

ـا تــكــون الـنــتـيــجـة األســاسـيــة لـهــذه الـدراســة أنه فى ظل ر
خـصائص الـبيـئة األمنـية فى الـشرق األوسط ثمـة إمكـانات كـبيرة
ـتـابـعة اسـتـراتـيجـيـة الـتحـوط االسـتـراتيـجى لـلـتـكيف مـعـهـا. فمن
ناحـية تتـحدى اسـتراتـيـجيـة التـحوط الـتقـسـيم "الواقـعى" الثـنائى
ــبـسط الـذى يــوضح أن الــسـبــيل أمــام الـدول لــتـحــقــيق أمـنــهـا ا
ـارسـة الـنـفـوذ أو نـشـدان االسـتـقاللـيـة. فإذا االسـتـراتـيـجى هـو 
اخــتـارت الـدولــة "الـنـفـوذ" فـإنــهـا تـلـتــحق بـتـحـالـف وتـنـخـرط فى
سـياسـات تـوازن "تـقـلـيدى". وإذا اخـتـارت "االسـتـقاللـية" فـعـلـيـها
كن اتباع سياسة احلياد. فمن خالل تـبنى استراتيجية التحوط 
للدول أن حتقق األمن والنفوذ ومد فضائها االستراتيجى وتنويع
ـبدأ شـركائـهـا. من ناحـيـة أخرى تـذكـرنا اسـتـراتيـجـية الـتـحوط 
ية وأن العالقـات الدولـية انـتشـار القـوة فى مجـال السـياسـة العـا
هى عـبـارة عن الـقـوة الـذكـيـة أكـثـر من الـقـوة الـصـلدة وهو وضع
يالئم الـدول الـصـغـيــرة أكـثـر من غـيـرهـا. وتـســاعـد اسـتـراتـيـجـيـة
التحوط الدول بصرف النظر عن مكانتها الدولية على التكيف مع
واجـهة حـالة عـدم الـتأكـد بالـنسـبة لـلمـستـقبل وجتـنبـها مـخاطـر ا
هددة وتـمنـحها مـهلـة زمنـية مطـلوبـة لتـطوير بـاشرة مع الدولـة ا ا
مقدراتها القومية. باإلضافة إلى ذلك حتقق الدول مزايا مادية من
ـسـتهـدفة من االنـخـراط فى عالقات اقـتصـاديـة مع الدولـة/الدول ا
التحوط. واألهم من ذلك تتيح هذه االسترتيجية حرية حركة للدول
تحوطة سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو حتى دول كبرى فى ا

نظام أحادى القطبية.
ومع ذلك يـجب الـتـذكـيـر بـأن اسـتـراتيـجـيـة الـتـحـوط مـحـفـوفة
كن أن تعجل بتحـولها نحو التنافس ضاعفات واخملـاطر التى  با
ـبـاشرة ومن ثم تـؤدى إلى عـدم االسـتـقرار ـواجـهـة ا ـفـتـوح وا ا
اإلقـليـمى. ذلك أن التـحوط عـملـية تـوازن حسـاسة تـتطـلب أن تكون
فـعـالـة ومـسـتـدامة كمـا تـتـطـلب إدارة حـذرة لتـراكم الـضـغـوط ب
تـحـوطـة واجلـانب اآلخر وكـذلك لـردود الـفعـل اإلقلـيـمـية الـدولـة ا
ـتـحـوطـة. وتـأثـيـر الـتـحـوط فى الـسـيــاسـات الـداخـلـيـة فى الـدولـة ا
فـانـتـهاج الـتـحـوط كاسـتـراتـيجـيـة فى الـسيـاسـة اخلـارجيـة مـسـألة
"دقيقة أو معقدة" وحتمل مخاطر جـمة. ومن أهم هذه اخملاطر أنه
فى وقت األزمات قـد تـصبح مـجـبـرة على إعالن نـيـاتهـا صـراحة
وحتـديـد مع أى جـانب تـقف وهـو مـا قـد يـحـرج الـدولـة ويـؤثـر فى
مصـاحلهـا. كمـا أن االستـمرار فى هـذه االستـراتيـجيـة يعـد مكـلفا
ــكن أن تـــســتــخـــدم فى االجتــاهــ لــلـــغــايــة ويـــتــطــلب مـــوارد 

ـثـيـرة لـلـجدل الـتـجـاريـة مـعـهـا(٤٩) والـعـمل عـلى حل الـقـضـايـا ا
بــيــنـهــمـا مع الــعـمل فـى الـوقت ذاته عــلى دعم إجــراءات مــجـلس
الـتعـاون اخلـليـجى بـقيـادة الـسعـوديـة فى محـاربـة أنشـطـة اخلاليا
وتضامنها التـخريبيـة الشيعـية التابـعة إليران فى مجـلس التعاون 
الكامل مع السعودية عبر إدانة إيران عقب االعتداء على القنصلية

السعودية فى طهران ٢٠١٦(٥٠).
تـتشـابه استـراتيـجيـة الـتحـوط القـطريـة مع نـظيـرتهـا العـمانـية
تـحوطـ فى جنـوب شرقى آسـيا فى أنها وكـذلك مع سيـاسـات ا
مـصـمـمــة من أجل أال تـضــطـر الـدوحــة إلى االخـتـيــار بـ دولـتـ
إقليميت رئيسيت ينظر إليهما صانع القرار القطرى على أنهما
مصـدر الـتـهـديد ألمـن بالده الوطـنى (إيـران والـسـعـودية). ذلك أن
ـوازنة سـيـاسـة الـتـحـوط الـقـطريـة نـحـو إيـران هى أيـضـا مـحـاولـة 
القـوة والنـفوذ ضـد السـعودية وحـماية مـواردها الـطبـيعـية. وقد ال
يـــتــسع اجملـــال هــنــا لـــلــتـــفــصــيـل فى الــســـيــاســـات الــتــعـــاونــيــة
والـتــنـافـسـيــة/الـصـراعـيــة الـتى انـتـهــجـتـهـا الــدوحـة جتـاه كل من
Structural Incentives الـبـلـدين انـطالقا من دوافـع هيـكـلـية
لـلـحـفـاظ عـلى أمـنـها وحتـقـيق بـعض االسـتـقاللـيـة فى سـيـاسـتـها
قاطعة اخلارجية وتأم نفوذ خارجى لها. ومع ذلك فإن إعالن ا
ـنـزلــة إعالن عن فـشل اخلـلـيــجـيـة لــقـطـر فى يــونـيـو ٢٠١٧ كــان 
ـا يـعـود السـبب سـيـاسـة الـتـحـوط الـقـطـريـة جتـاه الـسـعـوديـة. ور
ا الـرئيـسى إلى سعى الـدوحة ليس فـقط للـحفـاظ على أمـنها وإ
صلحتها. فى هذا اخلصوص يجب أيضا لتغيير الوضع الراهن 
التذكيـر بأن استراتيـجية التحوط هى اسـتراتيجية مـحافظة تسعى

للحفاظ على الوضع القائم.
بالنسبة إليران فقد اتبعت استراتيجية التحوط جتاه الواليات
يشـير لف الـنـووى. وفى هذا اخلـصوص  تـحدة فـيـما يـتعـلق بـا ا
"بورى" إلـى أن هذه االستـراتيـجيـة أتاحت لـطهران ضمن أسـباب
ـعــروفـة بـاسم ــشـتـركـة ا أخرى إبــرام خـطـة الــعـمل الـشــامـلـة ا
االتــفــاق الـنــووى (٢٠١٥) مع الــدول الــست الـكــبــرى الـتـى تـضم
انيا واالحتاد الدول اخلمس دائمة العضوية فى مجلس األمن وأ
األوروبى(٥١). بــــعـــبـــارة أخـــرى مــــارست إيـــران الــــتـــحـــوط فى
تـحدة فـيمـا يخص بـرنامـجهـا النووى سيـاستـها جتـاه الواليـات ا
حـيث جتـنبت الـدخـول فى مواجـهـة مبـاشـرة معـها وانخـرطت عام
٢٠٠٢ فى مــفــاوضــات بــشــأن بـرنــامــجــهــا الــنــووى مع الــواليـات
ـتـحدة وسـائـر الـدول الست الـكـبرى وأكـدت سـلمـيـة الـبـرنامج ا
وتعـاونت مع  الـوكالـة الـدوليـة للـطـاقة الـذريـة فى هذا اخلـصوص.
فـاوضات مـرات كثـيرة فإن طـهران كانت وعـلى الرغم من تـعثـر ا
ـقــدمـة من جـانـب الـدول الـوســيـطـة فى تــسـتـجــيب لـلـمــقـتــرحـات ا
ـفـاوضات. وفى الـوقت نـفسه كـانت طـهـران مـاضـيـة فى تـطـوير ا
بـرنامـجهـا النـووى ومقـدراتهـا العـسكـرية عـموما السيـما بـرنامج

الصواريخ الباليستية(٥٢).
تأمل للـسياسة اإليرانية خالل تلك الفتـرة يجد أن طهران فا
تحدة ودول كانت تستخدم ذلك اخلليط من التعاون مع الواليات ا
فاوضات النووية فى الوقت الذى تدعم أوروبا الغربية فى إطار ا
فــيه تـرســانـتــهـا الــعـسـكــريـة وقــدراتـهــا االقـتــصـاديـة مع تــنـويع
شـركـائـهـا االسـتـراتـيـجـي السـيـمـا الـصـ وروسـيا وذلك حتى
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ــدى الـــطــويل خـــاصــة فى ظـل عــدم تـــطــويــر ــتــحـــوطــة عـــلى ا ا
واجهة التهديدات فضال عن عدم استراتيجية مشتركة متماسكة 
اتفـاقها باألسـاس على حتديد طـبيعة وحـجم هذه التهـديدات (حالة

دول مجلس التعاون اخلليجى).

تعارض كالتـعاون مع إيران وفى الـوقت نفسه موازنـة قوتها ا
أو االنخراط مع قوت إقليميت فى الوقت نفسه مثل حالة عُمان.
ــدى عــلى الـــرغم من أن هــذه االســتــراتــيـــجــيــة حتــقق عــلى ا
ـصـاحـبة ـطـلـوبـة مـنـها فـإن حـالـة الاليـق ا الـقـصـيـر األهـداف ا
لــسـلــوكـيــات احلـلــفـاء قـد تــؤثـر فـى طـبـيــعـة األمـن الـقـومـى لـلـدول
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