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ـتحدة وازن اخلـارجى (الواليات ا إيقـاع هذا التـوازن من خالل ا
األمريكية بالتنسيق مع روسيا).

تـأسـيـسـا عـلى مـا سبق تـأتى أهـمـية هـذه الـدراسـة من
هـمة واحليـوية فى دراسة منـطلق أن مسـألة "التـوازن" من األمور ا
العالقات الـدولية وقـد تأسسـت مديس فكـرية ونـظريـات سيـاسية
مـنـذ عـقـود طـويـلـة عـلى مـفـهـوم "تـوازن الـقـوى" وعـدّه الـكـثـيـر من
ــفـكــرين والـســيـاســيـ إحــدى أهم الـركــائـز الــتى تـبــنى عـلــيـهـا ا
الـسـيـاســات اخلـارجـيـة لـلـدول وهــيـكـلـيـة الـنــظـام الـدولى والـنـظم
اإلقليمية. وعليه تسعى الدراسة إلى تأصيل مفهوم "توازن القوى
عاصرة ـقاربات الـفكريـة ا " فى الـفكر الغـربى والعـربى وحتليل ا
ـفــهـوم وحتــديــد خـصــائص نــظــام تـوازن الــقــوى الـدولى لــهــذا ا
والــشــرق أوســطى وأبــرز مــحــددات وســمــات تــوازن الــقــوى فى

الشرق األوسط.
تـكمـن إشكـالـيـة الـدراسة فى حتـديـد األبـعـاد احلاكـمـة لـتوازن
الــقــوى فى الــشـرق األوسـط وأبـرز مـالمح هــذا الـتــوازن فى ظل
ؤثرة فى هيـكليته وسمـاته الرئيسية واختالف تسارع التـحوالت ا
تـوجــهــات مـصــالح الـقــوى الـدولــيـة فى مــنـطــقـة الــشـرق األوسط.
وتستند إلى فرضية محورية مفادها أن الصراعات التى تشهدها
ـنطـقة هى نتـاج استراتـيجـيات وسيـاسات تنـافسـية لقـوى عظمى ا
وكبرى وحروب بـالـوكالـة توظف فـيـها الـقـوى الفـاعـلة فى الـشرق
نـطقة األوسط وذلك إلعـادة هيـكلة وضـبط توازن الـقوى فى هـذه ا
صالح االستراتيجية احليوية وفرض ترتيبات أمنـية حتافظ على ا

لهذه القوى.
ولـتوضـيح اإلشكـالـية الـسابـقة وإثـبات مـدى صحـة الـفرضـية
السابق ذكرها تعـتمد الـدراسة على عـدة مناهج بـحثيـة أساسها
عطيات ومن ثم االستنباط التحليلى وذلك فى الوصف وعرض ا
شتركة فى مفاهـيم توازن القوى فى الفكر إطار حتديد القـواسم ا
الغـربى والعربى وتتـبُّع ورصد وحتـليل مـراحل التـطور الـسياسى
لــنـظــام تـوازن الــقـوى الـدولـى فى مـنــطـقـة الــشـرق األوسط بـغــيـة
اســتـنــبــاط األبــعـاد احلــاكــمــة لـتــوازن الــقـوى وأبــرز مالمح هـذا

التوازن.

لم يُـستقـر فى األدبيات الـسياسـية على مـفهوم واضح
ومحدد لتـوازن القوى فى النظام الدولى. فقد تعرض هذا
ـــفـــهــــوم حلـــالــــة من اجلـــدل الــــواسع بـــ احملــــلـــلـــ ا
السياسي وتشكلت حوله نظريات وتوجهات ومدارس
فـكـرية ودراسات مـتـعـددة تنـاولت تـشـكيـل أنظـمـة توازن
القوى الدولية واإلقليمية عقب التحوالت الكبرى وتأثير
هذه األنـظمـة فى العالقـات الدولـية واإلقـليـمية والنـتائج

التى ترتبت على تشكيلها.
ما تشهده منطقة الشرق األوسط وحتديدا الدول العربية من
تــهـديـدات ومــخـاطـر قـد تــصل إلى مـســتـوى الــصـراع فى كل من
سوريـا وليـبيـا واليمن يـشير إلـى أن الصـراع ينطـلق من مـرحلة
إلى أخـرى طبـقـا الستـراتـيجـيـات الفـاعـل الـدولـي واإلقـلـيمـي

ـشـروطة بـضـمـان مصـالح الـقوى ومسـتـوى الـشراكـة واألحالف ا
الـكـبـرى والـتـوافـق مع الـسـيـاسـات الـدولـيـة واإلقـلـيـمـيـة اجلـارى

نطقة. تطبيقها فى تلك ا
ولعل الـسيـنـاريوهـات التى نـفذت أو اجلـارى تنـفـيذهـا لتـغيـير
واقع الشرق األوسط اشتـملت عـلى مـحاور ومـسارات عدة منـها
التخلى عن اتفاقية أوسلو وتهويد القدس بنقل السفارة األمريكية
إلـيـها وفـرض حل الـقـضـية الـفـلـسـطـيـنيـة من مـنـظـور اقـتـصادى
ومـحـاولة إسـقـاط الـنظـام الـسـورى لـتلـحق سـوريـا بالـعـراق ويـعاد
تشكيـلها على أسـاس طائفى وعرقى وكذلك ليبيا واليمن ليالقيا
ـنطـقة الـعـربيـة إلى كيـانات كن تـقسـيم ا صـير نـفسه. وهكـذا  ا
صـغيـرة إلضـعـافهـا ولـطمس شـخـصيـة اإلقـلـيم والهـويـة العـربـية
ولـتـمـكــ إسـرائـيل لـقـرون قــادمـة من الـهـيـمــنـة وفـرض شـروطـهـا

اإلقليمية فى الشرق األوسط.
وجترى عـمليـة إعادة هـيكـلة الـتركـيبـة البـنائـية لـلشرق األوسط
ــكـانــة) وفق مــعـادالت جــديـدة لــتـوازن (احلـدود - اخلــريـطــة - ا
عادلة القوى بعد التعمد واإلصرار على خروج قوى أساسية من ا
ـة (الـعراق وسـوريـا ولـيبـيـا والـيمن) واسـتـقـدام قوى فى القـد
عـادلـة (تركـيا) ومـراقـبـة حالـة تـوازن القـوى اإلقـليـمـية من قـلب ا
خالل مراقب إقـليمـى داخلى حلـيف ومضمـون (إسرائيل) وضبط

تطور مفهوم وتطبيقات توازن القوى فى النظام الدولى
ية ناصر العسكرية األسبق مدير أكاد
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وُسـطى بـ وضعـ مـتنـاقـض أو هـو حـالـة اعـتـدال نـسـبى بـ
عـتدلـة نـسبـيا والتى متـضادين. إال أن هـذه احلـالة الـوسطـى أو ا
تعبر عن االتـزان ليست بالضـرورة لها صفة االستـمرارية الدائمة.
من هنـا تأتى دائـما احلاجـة إلى العـودة إلى االعتدال الـنسبى فى
حالة اإلخالل به. فمثال حـالة "اليسـر" هى حالة وسطى بـ الفقر
ـدقع والغـنى الفـاحش. بيد أن أيًـا من احلالـت قـد ال تسـتمر إذا ا
تـغيـرت حـالـة الـفـقر أو الـغـنى بـالـنـقص أو الـزيادة فـتـصـبح حـالة
الفقر حالة غـنى أو تصبح حالة الغنى حالـة فقر وبالتالى ال تكون
هـنـاك مـنطـقـة وسـطى بيـنـهـما. وكـذلك "احلـالة الـسـائـلة لـلـماء" هى
حـالـة وسـطى بـ الـبـخـار والـثـلج وهى أيــضـا قـد ال تـسـتـمـر إذا
تـعـرضت النـخـفـاض أو ارتـفـاع فـى درجـة احلرارة فـيـذوب الـثـلج
ــاء إلى بـخـار وبـالــتـالى تـتالشى ويـتــحـول إلى مـاء أو يــتـحـول ا

نطقة الوسطى فى هذه احلالة. ا
ثانيا- مفاهيم توازن القوى:

١- مفاهيم توازن القوى فى الفكر الغربى:
يعرف سيدنى فاى  (Sidney Fay)توازن القوى بأنه يعنى
الـتوازن احلق بـ دول أعضـاء العـائلـة الدولـية والقـادر عـلى منع
ا فـيه الكفـاية لـتفرض إرادتـها على أى مـنها من أن تـصبح قـوية 
ــنع ظـهـور قـوة اآلخـرين. فـتــوازن الـقـوى بـحــسب فـاى يـعــد آلـيـة 
مهـيمنة تـستطيع حتـقيق مصاحلـها بشكل مـنفرد وفرض مـبادئها

على باقى القوى فى اجملتمع الدولى(٥).
ـفـهوم كمـا حـدد زينس (Zinnes) مـجـموعـة من الـتعـريـفات 

توازن القوى على الوجه التالى(٦):
أ - هو توزيع متـساو للسلـطة فيما بـ أمراء أوروبا بحيث ال

يجد أحد منهم فائدة عملية من إزعاج اآلخرين.
ب- يـعـنـى تـرتـيب األمــور بـحـيث ال تــكـون أى دولـة فى وضع

طلقة على اآلخرين. يسمح لها بالهيمنة ا
ج- يـعــمل تـوازن الـقـوى بــشـكل عـام عـلى إبــقـاء مـتـوسط قـوة
الدول مـنـخفـضـا من حيث كل مـعـيار لـقيـاس الـسلـطة الـسـياسـية
توسط السائد بحيث تتعرض الـدولة التى تهدد بزيادة قـوتها عن ا
إلى الـضغط تـلقائـيا من جـميع الـدول األخرى األعضـاء باجملـموعة

السياسية نفسها.
ـبـدأ األساسى لـتـوازن الـقوى هـو أن تـتجه جـمـيع الـقوى د- ا
صـلـحة اجلـانب الـذى يبـدو أنه مـعرض ـهددة إلى الـتـدخل  غيـر ا
للخطر فى احلرب الدائرة للتأكد من أن اخلاسر لم يتم إزاحته من

النظام نهائيا بل  استيعابه فى النظام الناشئ العمالق.
لــقــد فــرَّق كــويــنــسى رايت  (Quinc Wright)بـ "توازن
ثل النظام القوى الثابت" و"توازن القوى الديناميكى" عاداً األول 
ثـل السـيـاسة. ووصف "رايت" الـتـوازن الثـابت (الـتوازن واآلخـر 
كـنـظـام) بـاحلـالـة الـتى تـفـسـر اسـتـمـرار الـتـعـايش بـ احلـكـومات
سـتـقـلـة التى تـتـصل مع بـعـضهـا بـعـضا بـينـمـا وصف الـتوازن ا
تخذة من قبل الدول الديناميكى (التوازن كسيـاسة) بالسياسات ا

للحفاظ على هذه احلالة(٧).

يتناول لقـد ترتب على مـا سبق تقـسيم الدراسـة إلى محورين 
ـفاهـيم توازن القـوى. أما اآلخر فيـتطرق األول التـأصيل الـنظرى 

إلى خصائص نظام توازن القوى الدولى والشرق أوسطى.
فاهيم توازن القوى: احملور األول- التأصيل النظرى 
ال يـزال مفـهـوم تـوازن الـقوى يـكـتـنفه الـغـمـوض عنـد كـثـير من
علماء السيـاسة والعالقات الدولية حيث يفسره الـبعض بأنه نقطة
. ويـرى آخـرون أنه حــالــة جــمـود تــعـادل بـ قــوتـ مـتــعـارضـتــ
بافـتراض انعـدام حركته أو حتـركه ببطء شـديد. بينـما يتـعامل معه
ـسـتـوى الـدولى أو كـسـيـاسـة فـريق ثـالث كـسـيـاسـة دولـيـة عـلى ا
ـستوى اإلقـليمى وهذه الـسياسـة مقصـودة لذاتها إقلـيميـة على ا
بـحـســبـانـهـا آلـيــة من آلـيـات حـفـظ االسـتـقـرار فى الــنـظـام الـدولى
صطلح توازن القوى فاهيم  واإلقليمى لذلك تعددت التعاريف وا

وأصبح يستخدم فى أكثر من شكل وله دالالت متعددة.
أوال- مفهوم التوازن:

فهوم فى اللغة العربية: ١- ا
مأخـوذ من الفـعل "وزن" أى قابل أو قارن بـ شيـئ لتـحديد
وبيـان رابـطـة التـسـاوى أو التـعـادل فـيمـا بـينـهـما وهـو مشـتق من
ـيزان أو بـاليد. وقال صـدر "الوزن" أى وزن الـثقل واخلـفة فى ا ا
وازين الـقسط احلق سـبحـانه وتـعالى فى مـحكم تـنـزيله: "ونـضع ا
لـيـوم الـقـيـامـة فال تـظـلم نـفس شـيـئـا"(١). وفى الـلـغـة اإلجنـلـيـزيـة
يعـرف التوازن بـأنه احلالة التى تـتشكل عـندما يـتساوى ضدان أو

يتسقان معا(٢).
٢- مفهوم التوازن فى العلوم الطبيعة:

عادالت الرياضية" بأنها متوازنة إذا تساوى طرفاها. تعرف "ا
ـيـكـانـيـكا" يـعـرف اجلـسم بـأنه مـتـوازن إذا كـانت مـحـصـلة وفى "ا
ـؤثــرة فـيه تـسـاوى صـفـر. وفى "الــفـيـزيـاء" يـعـبـر عن الـضـغـوط ا
ستطرقـة بأنها تصل معا إلى ارتفاع توازن السوائل فى األوانى ا
واحـد بــاإلضــافــة إلى "تــوازن الــذرة" الــذى يــعــنى حــالــة تــعـادل
ـكونة كهربـائى تتـساوى عـندهـا أعداد اإللـكتـرونات والـبروتـونات ا

لها.
٣- مــفــهـوم الــتــوازن فى الــعــلـوم االجــتــمــاعــيـة وفى

األدبيات السياسية:
هو وصف لـلعالقـة ب عنـاصر أو مـكونات أى نـسق لألشياء
كــالـتـوازن بــ اإلنـســان ومـحــيـطه اإليــكـولــوجى (الـنــظـام الـبــيـئى
احمليط). وال يـعـنى بالـضـرورة االنـطـبـاع األول الـذى يـرد لـلـقار

عبر عن السكون أو االستقرار(٣). وا
ويعـرف اللواء دكـتور مصـطفى كامل الـتوازن بأنه حـالة تعادل
ـؤثرة فى جـسم ما والتى يـسعى ـضادة ا وتـكافـؤ جمـيع الـقوى ا
هذا اجلـسم إلى حتقـيـقهـا بقـوته الذاتـيـة عنـدما تـتغـير إحـدى هذه

القوى عليه سلبا أو إيجابا لتحقيق حالة استقراره(٤).
ويرى الباحث بعـد استعراض مفاهـيم التوازن فى اللغة وفى
الـعـلـوم الطـبـيـعـية واالجـتـمـاعـية والـسـيـاسـية  أن الـتـوازن حـالة
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نسق دولـى أو إقلـيمى األمـر الذى يـهـدد حريـة األطـراف األخرى
ا يجعلها تتجمع فى محور مضاد(٩).

ويصف أحمد عـطية الله أستـاذ إدارة األزمات الدولية توازن
الـقـوى بـأنه عـبـارة عن نـظـرة سـيـاسيـة يـقـصـد بـهـا احملـافـظـة على
ميـزان القوة بـ مجمـوعة من الدول بـحيث ال يسـمح لدولة ما أو
مجموعة دول متـحالفة باالستئثـار بالنفوذ فى اجملال الدولى حتى
ا يكون فى حوزتها من ال تفرض سيطـرتها على الدول األخرى 

قوة عسكرية متفوقة وإمكانات اقتصادية كبيرة(١٠).
ويـنـطـلق خـلــيل إسـمـاعـيـل احلـديـثى أسـتــاذ الـقـانـون الـدولى
الـعام فى تـعـريفه لـتـوازن الـقـوى من مـنظـور "أنه سـيـاسـة تـسعى
إلـيــهـا الـدول لـلـحـفـاظ عـلى وجـودهـا وأمـنـهـا ومـركـزهـا الـدولى أو

اإلقليمى وذلك من خالل عملية صراع إلكتساب القوة"(١١).
وتعـرف موسـوعة الـسـياسـة توازن الـقوى بـأنه نـظام الـعالقات
بنى على أساس فـرضية أن حفظ السالم الدولى يشترط الدولية ا
عــدم رجـــحــان كـــفـــة دولــة أو حتـــالف دولـى عــلـى كــفـــة الــدول أو
ـقـابـلة ألن ذلك يـغـرى بـالـهيـمـنـة والـعدوان الـتـحـالـفات األخـرى ا
وبـالــتـالى فـإن الـتــوازن فى الـقـوى يـضــمن عـدم اإلخالل بـالـوضع
عـنـية. من الدولى الـراهن وتـوزيع الـنفـوذ بـالتـراضى بـ الـدول ا
هنا يفترض هذا النظام أن تساند القوى الدولية أى دولة تتعرض

للعدوان من دولة أخرى ضمن هذا النظام(١٢).
فـكر السـياسى وأستـاذ القانون ويعـرف إبراهيم أبـو خزام ا
الدولى تـوازن القـوى بأنه احلـالة الـتى يتـسم بهـا توزيع الـقوة ب
عـدد من الـدول بـشـكل مـتـعـادل نـسـبـيـا بـحـيث ال تـكـون ألى دولـة
القدرة على فـرض هيمنتـها على ما عداهـا من الدول ويتحقق هذا

بشكل تلقائى دون أن تسعى إليه الدول(١٣).
ـشـتركـة بـ مـفـاهـيم تـوازن الـقوى فى ٥- الـقـواسم ا

الفكر العربى:
يــتـضح لـلـبـاحث بــعـد اسـتـعـراض مـفــاهـيم تـوازن الـقـوى فى
الـفـكـر الـعربى أنه ال تـوجـد قـواسم مـشـتـركـة تـرتـكـز عـلـيـهـا هذه
ـفـاهـيم كـمــا فى الـفـكـر الـغـربى. فـالــبـعض يـرى أن حـالـة تـوازن ا
القوى تنـشأ نتيجة تـفوق وهيمنـة دولة واحدة. والبعض اآلخر يرى
أنها حالة تعـادل وتكافؤ كامل جملموعـة دول متنافسة. وفريق ثالث
يرى أن توازن القوى سياسة تنتهجها الدول للحفاظ على وجودها
من خالل عمـلية صـراع الكتسـاب القوة. وذهب الـفريق الرابع إلى
ا ال يسمح ألحدها أنه حالة تعـبر عن توزيع القوى ب عـدة دول 
بالهيمنة وتتحقق بصورة تلقائية. أما موسوعة السياسة فترى أنه
عنـية فى إطار نظام العالقات توزيع النفوذ بـالتراضى ب الدول ا

بنى على فرضية حفظ السالم الدولى. الدولية ا
٦- وفى تــقـديــر الــبــاحث أن حــالـة الــتــضــاد أو عـدم
الثـبات أو عدم الـوضوح أو اتسـاع مفهـوم توازن القوى

ترجع إلى اآلتى:
أ- أنه مفـهوم تمت استـعارته من العـلوم الطبـيعية و توظيفه
فى مــعـظـم بـاقى الــعـلــوم واألدبـيــات الـســيـاســيـة واالقــتـصــاديـة
والعسكرية واالجتماعية واألمنية فتعددت مجاالت استخدامه.

٢- مفاهيم "مورجنثاو*" لتوازن القوى:
تـمـثل مـجـمـوعـة تـعـاريف مـورجـنـثـاو لـتـوازن الـقـوى فى كـتـابه
ـفــاهــيـمى األبــرز لــهـذا " اإلطــار ا ــعـروف "الــســيـاســة بــ األ ا
ــدرسـة الــواقــعــيـة لــلــســيـاســة الــدولــيـة ــثل ا ــفـهــوم والــذى  ا

فاهيم على النحو التالى(٨): ونستعرض أبرز هذه ا
أ- أشار مـورجـنثـاو إلى أنه يـسـتخـدم مـصـطلح تـوازن الـقوى
بأربع طـرق مخـتلـفة: كسـياسـة تهـدف إلى إحداث تـوزيع مع فى
السلطة وكوصف للـحالة الواقـعية على الـصعيد الدولى وكتوزيع
مـسـاو لـلقـوة عـلى الـصعـيـد الدولى وكـمصـطـلح يـصف أى توزيع

للقوى السياسية فى العالقات الدولية.
ب- يـرى مورجـنـثـاو فى تـوازن الـقـوى أنه ظاهـرة طـبـيـعـية فى
حـيـاة الـدول. فـالــسـيـاسـة الــدولـيـة لـيــست سـوى صـراع من أجل
القوة وتوازن الـقوى هو نتـيجة حـتمية لـهذا الصـراع الذى تسعى
من خـالله عــدة دول كل عــلى حــدة فى إطــار الــنــظـام الــدولى أو
اإلقـليـمى للـحفـاظ على الـوضع القـائم أو اإلحاطـة به والذى يؤدى
بحـكم الضرورة إلى صـورة أو تشكيـلة تسـمى توازن القوى وإلى

سياسات تهدف إلى احلفاظ عليه.
ج- يــشـتـرط مـورجـنـثـاو لـتـحــقـيق تـوازن الـقـوى احلـفـاظ عـلى
االســتــقــرار واحلــفــاظ عــلى ظــاهــرة الـــتــعــدد فى الــوقت نــفــسه.
كونة للتوازن ضـرورية ويجب أن يكون لها احلق فى فالعناصـر ا
الوجود ولـذلك يرى فى تـوازن القوى نـظامـا يهـدف إلى احليـلولة
دون أى عنصر من حتـقيق التفوق عـلى العناصر األخرى ويحفظ
االسـتقـرار دون حتـطـيم ظـاهرة الـتـعـدد فى الـعنـاصـر الـتى تـؤلفه
فـضـمـان االسـتـقـرار لـيس هـو وحـده هـدف الـتـوازن. فـاالسـتـقـرار
ــكن أن يــتـحــقق عن طــريق الــسـمــاح لـعــنــصـر واحــد بــتـحــطـيم
العناصر األخرى والتغلب عليها واحللول محلها. فهدف التوازن
ؤلفة للنظام. هو االستقرار مضافا إليه احملافظة على العناصر ا
فـاهيم توازن الـقوى فى الـفكر ـشتركـة  ٣- الـقواسم ا

الغربى:
يتضح للبـاحث بعد استعراض أبـرز مفاهيم توازن القوى فى

فاهيم تتفق مع الثوابت اآلتية: الفكر الغربى أن معظم هذه ا
أ- توازن القوى ينشأ فى الـغالب نتيجة صراع أو تنافس من
أجل الـقوة والـنفوذ بـ الوحـدات السـياسـية فى الـنسق الدولى أو

اإلقليمى.
ب- تـشـكـيـل حـالـة تـوازن فى نـسق دولـى أو إقـلـيـمى ال يـلـغى
حــالـة الــصـراع أو الــتـنــافس بــ الـوحــدات الـســيــاسـيــة فى هـذا

ا يفرض مجموعة من القواعد يتع االلتزام بها. النسق وإ
ـفاهيم تـوزيعا مـتساويا أو ج- يعـنى توازن القـوى فى معظم ا
نسـبـيا بـ قوى أطـراف مـعادلـة الـتوازن وغـالبـا مـا يهـدف توازن
القوى إلى حتقيق االستقرار والـسالم ب الوحدات السياسية فى

النسق الدولى أو اإلقليمى.
٤- مفاهيم توازن القوى فى الفكر العربى:

يـعـرف د. إسمـاعيل صـبـرى أستـاذ العـالقات الـدوليـة توازن
الـقـوى بأنه حـالـة تـنشـأ نـتـيـجة الـتـفـوق الضـخم لـدولـة واحدة فى
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٨- وفى نـهـايـة عـرض وحتــلـيل مـفـاهـيم تـوازن الـقـوى يـطـرح
الباحث مفهوما مقترحا لتوازن القوى على النحو التالى:

تـوازن الــقـوى هـو: "حــالـة تــعـادل نـســبى أو تـفـوق نــسـبى فى
القدرات الشـاملة ب طرف مـتنافس ( كل طـرف وحدة سياسية
أو أكثر ) ينشأ بطريقة تلقائية نتيجة التنافس أو الصراع بينهما
لتـحقـيق التفـوق أو الهيـمنة فى الـنسق الدولى أو اإلقـليمى وأنه ال
ـثل أى الـتوازن "سـيـاسة" أو "هـدفـا" يسـعى إليـه كال الطـرف

إال فى حـالـة اختـالل هذا الـتـوازن لـلقـوى بـيـنهـمـا بـانحـراف كـبـير
ـعــاهـدات - يـســتــدعى إعـادة تــوجــيه الــسـيــاسـات (األحـالف - ا
اسـتـخـدام الـقـدرة الـعـسـكـريـة ) إلعـادة حـالـة الـتـعـادل أو الـتـفـوق

النسبى بينهما".
عاصرة لتوازن القوى: قاربات الفكرية ا ثالثا- ا

بدأت تظهر فى أدبيات العلـوم السياسية فى القرن العشرين
فـهـوم "تـوازن الـقوى" أفـكار ومـفـاهـيم أخرى تسـتـخـدم كـبدائـل 
منهـا "تالزم القوى" و"األمن اجلماعى" وهما يـلقيـان الضوء على
تـوازن القـوى كفكـرة محـورية لـتحقـيق االستـقرار وكمـفهـوم منظم

لألمن اجلماعى نستعرضها على النحو اآلتى:
اركسى): فهوم ا ١- تالزم القوى (فى ا

ـفهوم ظـهر مـفهـوم "تالزم القـوى" كمـقاربة فـكريـة أو كنـموزج 
"توازن القوى"مع بزوغ الدول الشيوعية فى القرن العشرين وذلك
وفيـها فى الـدراسة الـتى طـرحـها "لـيدر Lider" عام ١٩٨٦(١٤) 
عـرف تـومـاشـفــيـسـكى تالزم الـقــوى بـأنه مـجـمــوعـة من الـعالقـات
والدبلـوماسية والعسـكرية االقتـصادية والسـياسيـة والقانـونية 
وكــذا عالقــات مـتــبــادلـة بــ األفــراد والـدول وبــ أنـظــمـة الـدول
وبــعــضـــهــا بــعــضــا وبــ الــقــوى الــســيــاســيـة واالقـــتــصــاديــة
نظـمات الـفعالـة فى العالم من واالجـتماعـية الـرئيسـية من جهـة وا
جهـة أخـرى. وقد وجـه احمللـلـون الغـربـيون االنـتـقادات إلى مـفـهوم
تالزم أو ترابط القوى كان أهمها أن التالزم أو الترابط كان قائما
على عدة عـوامل لم يتم قياسهـا بدقة أو يصـعب قياسها. وأشاروا
ــفـهـوم وضع لـتـبـريـر هـيـمـنـة الـسـوفـيت عـلى أوروبـا إلى أن هـذا ا
الشـرقية ولتـبريـر التـراكم الضـخم للـقوى الـعسـكريـة السـوفيـتية
بـاإلضـافــة إلى اسـتـخـدامه كـأداة تـرويـجــيـة لـنـيل دعم دول الـعـالم

الثالث.
دى التوافق أو التعارض ٢- فى إطار حتليل الباحث 
اركسى "تالزم / فهوم الغربى "توازن القوى" وا ب ا

ترابط القوى" يتضح اآلتى:
فهوم الغربى لتوازن القوى  استخدام مصطلحات أ- فى ا
"القـوى العظـمى واجلبهات" لـلتعبـير عن القـوى الفاعلـة فى تشكيل
ــاركـــسى فـــتم اســتـــخــدام ـــنــظـــور ا حــالـــة الــتــوازن. أمـــا فى ا
مـصــطــلـحــات "األنــظـمــة االقــتـصــاديــة واالجـتــمــاعـيــة واحلــركـات

العمالية".
فيما اركسى  فهومـ الغربى وا ب- هناك اتـفاق نسبى بـ ا
يـتـعلق بـأهـميه الـعـنصـر الـعسـكـرى وتأثـيـره فى عمـلـية قـيـاس قوة
الـدولة لـتحقـيق توازن الـقوى. بـينمـا االختالف فـقط كان فى تـأكيد

ب- ارتبـاط مصـطلح "الـتوازن" "بـالقوة" والتى تـتعـدد مفـاهيم
وصور اسـتخـدامها وكـذا ارتبـاطه بالـسيـاسة والـعالقات الـدولية

وما يصاحبها من عدم ثبات وعدم وضوح.
ج- تـعـدد وتـضـاد طــرق حتـقـيق تـوازن الـقـوى إمـا من خالل
الـصــراع واسـتــخـدامــات الــقـوة أو الــعـكس مـن خالل اتـفــاقـات
ومعـاهدات سالم فـتداخلـت طرق حتقـيق التـوازن مع الهـدف منه

وهو حتقيق االستقرار والسالم.
د- حركية "نظام توازن القوى" والتى أكسبته أشكاال وصورا
مختلفة من خالل نشأته وتطوره عبر العصور فأصبح لكل شكل

أو صورة مفهومها اخلاص.
٧- يـستنتـج الباحث بـعد استعـراض وحتليل مـفاهيم
توازن القوى أن هـناك مجموعـة من الثوابت ترتكـز عليها

فاهيم يتم إيضاحها على النحو التالى: هذه ا
أ- أن مـعـظم مــفـاهـيـم تـوازن الـقــوى مـبـنــيـة عـلـى حس سـلـيم
ومـنـطق واضح وتـنــشـد تـشـكـيـل حـالـة من الـتـعــادل الـنـسـبى فى
مـوازين الــقـوى بــ الـوحـدات الــسـيــاسـيــة فى الـنــسق الـدولى أو
اإلقـلـيـمى بـهـدف حتـقـيق االسـتـقـرار واألمن والـسالم فى اجملـتـمع
ـفـهـومه هـذا غـائب بـصـورة الدولى/ إال أن مـنـهج تـوازن الـقـوى 
ــدون بــســجل واضــحـــة فى مــعــظم فــتــرات الــتــاريـخ اإلنــســانى ا

العالقات الدولية.
ب- يــشــيــر الــواقع إلى أن حــالــة "الــصــراع والــتــنـافـس" بـ
ـنشـئة الـوحـدات السـياسـيـة فى النـسق الـدولى أو اإلقلـيمى هى ا
ـمكن أن ـعظم حـاالت تـوازن الـقوى. حـيث من غـيـر ا صـاحـبـة  وا
تـتوافق مـجموعـة من الدول على تـوزيع القـوى بينـها لـتشكـيل حالة
توازن قوى فى نـسق دولى أو إقليمى. وهـذا يرجح أن الصراع أو
ـنـشئ حلـالـة تـوازن الـقـوى. كـمـا أن حـالـة الـتـغـيـر الـتـنـافس هـو ا
ستمر فى موازين الـقوى الدولية واإلقليمـية وسباق التسلح تؤكد ا
اسـتمـراريـة مـصاحـبـة حـالة "الـصـراع أو الـتنـافس" بـ الـوحدات

رتبطة معا بحالة توازن القوى. السياسية ا
ـكن لـدولة عـظـمى (حـقـقت لـها مـفـردات قـوتـها الـشـامـلة ج- 
الـهـيـمـنـة الـدولـية) أن تـفـرض حـالـة من تـوازن الـقـوى عـلى الـنـظام
الدولى أو األنـظمـة اإلقلـيمـية عـبر مـجمـوعة من الـسيـاسات. إال أن
ـكن وصفه بـ "تـوازن الـقوى الـقلق" والـذى يفـتـقد هذا الـتوازن 
عدم القدرة على استـمراره أو احلفاظ عليه لفـترة طويلة. مثال ذلك
نظام توازن الـقوى أحادى القطبـية الذى فرضته تـدريجيا الواليات
ـتحـدة األمريـكـية بـعـد إنهـيـار االحتاد الـسـوفيـتى وانـهيـار توازن ا
القـوى الـنسـبى ثنـائى الـقطـبـية بـيـنهـما والـذى لم تعـد قـادرة على

السيطرة عليه واحملافظة على استمراره.
د- يصعب حتقيق أى توازن قوى ب أطراف دولية أو إقليمية
مــتــصــارعـة أو مــتــنــافــسـة إال فى إطــار نــســبى. ويــرجع ذلك إلى
صـعـوبـة حـدوث تـعـادل أو تـكـافـؤ كـامـل لـلـقـدرات الـشـامـلـة لـلدول
أطراف معادلـة توازن القوى بـدون انحراف نسبى. ومن هنا تأتى

أهمية التقدير الدقيق لهذا االنحراف.
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أراضــيـهم ومــصـاحلــهم بـشــكل مــبـاشـر وبـعــيـدا عن أى تــمـيــيـز
فهوم أن باد واضحـة فى كال ا أيديولـوجى. وبالتالى تكـون ا

عتدى معارض. ضحية االعتداء مدعوم وا
ــفــهــومـ من مــنــظـور ٥- أمــا أوجه االخــتالف بـ ا

الباحث فتتمثل فى اآلتى:
أ- يخـتلف النظـامان من منـظور التـحالفات حيث يتـميز األمن
ى". فى حـ أن توازن الـقوى يرتـكـز على اجلـماعى بـتـحـالف "عا
ــتــنــافــسـة" والــتــوجه إلى اخلــارج لــلــتــعــامل مع الــتــحــالــفــات "ا
الــصـراعـات الـتـى أثـارتـهـا دولــة أو مـجـمـوعــة من الـدول فى إطـار
حتـالف آخر. وعـلى النـقـيض فإن نـظام األمن اجلـماعى توجه فيه
جـهود احلـلف "داخلـيا" إلمداد جـميع أعـضائه بـاألمن ضد أى من
بــاقى األعـضــاء الـعـازمــ عـلى الـعــدوان. كـمــا يـضـاف إلى أوجه
ـ أو أكـثـر فى مـواجـهـة االخـتالف أن تـوازن الـقـوى يـفـتـرض عـا
مـتـضادة فى حـ أن األمن اجلـمـاعى يـفتـرض عـالم واحـد يـعمل

على "االلتزام التعاونى" حلفظ النظام داخل حدوده.
ـيـكـانـيزم ب- يـختـلف األمن اجلـمـاعى عن تـوازن الـقـوى فى ا
ستخـدم فى استغالل القوة حيث يـسعى إلى حتقيق أهدافه عن ا
ـصالح وتـطـويـر التـعـاون. ويرى بـعض خـبـراء علم طريق مـواءمـة ا
الـعالقــات الـدولــيـة أن اســتـخــدام الـقـوى لــتـحــقـيق أمن ومــصـالح
األعـضـاء اسـتـثـناء والـقـاعدة أنه يـتـمـثل فى الـتـركـيـز عـلى آلـيات
األمن التـعاونى. فى حـ أن توازن الـقوى يـسـعى لتـحقـيق أهدافه

نافسة أو التصارع ويتعهد بتحقيق أمن تنافسى. عن طريق ا
ج- من منظور منهجية العمل هناك اختالف ب كل من األمن
ركزيـة لم تصـل بعد إلى اجلماعى الـذى يحـمل درجة عـالية مـن ا
ية بعكس توازن القوى الذى كان من أولى مستوى احلكـومة العا

مظاهره فى القرن الثامن عشر مرادفته للفوضى الدولية.
ـا سـبق يـتـضح لـلـبــاحث أنه رغم غـمـوض واتـسـاع إجـمـاال 
فاتيح وتعقـيدات شبكـة مفهوم توازن الـقوى فإنه يبـقى أحد أهم ا
وحجر الـسيـاسيـة والفكـرية لـدراسة مـراحل تطـور النـظام الدولى 
فـهوم األسـاس ومـدخل دراسة الـعالقـات الدولـية. ويـحـتاج هـذا ا
والنـظريات الـتى تأسـست عليه والتـطور الـذى حلق به كمـقاربات
أو بدائـل عصـريـة تـتـسق وتـتـآلف مع واقع احلـالـة فى كل عـصر
ية لشـرح وحتليل احلجم الضخم إلى مزيد من الدراسـات األكاد

فهوم. من التفصيالت اخلاصة بهذا ا
احملـور الثانـى- أبعاد وخـصائص نـظام تـوازن القوى

الدولى والشرق أوسطى:
أوال- أبعاد نظام توازن القوى الدولى:

يــتــسم نــظــام تــوازن الــقــوى الــدولـى بــبــعــد "جــغــرافى" عــلى
ى واإلقـلـيمى وبـبـعـد "هـيـكـلى" سـواء فى الـنـظام ـسـتـوي الـعـا ا
الدولى أو اجملـتمع الدولى باإلضـافة إلى بـعده "الـقطـبى". وسوف
يـتم اسـتــعـراض األبـعــاد الـثالثـة وتـرتــيب أولـويـاتــهـا عـنــد أربـعـة
"Bull” "Mergenthau" مــــــنـــــظــــــرين ســــــيـــــاســــــيـــــ هم
ــشــتــركـة وحتــلــيل الــقــواسـم ا  "Mearsheimer” "Waltz"

وأوجه االختالف بينهم وذلك على النحو التالى(١٦):

لمـوسة فى عمـلية الـقياس بيـنما فى ـفهوم الـغربى للـمؤشـرات ا ا
لموسة أيضا. ؤشرات غير ا اركسى أكد أهمية ا فهوم ا ا

ى ـفـهومـ فى رؤيـتـهم "لـلنـظـام الـعا ج- هنـاك اخـتالف فى ا
فـهوم الـغربى على أنـه ينـشأ من تـفاعالت لـتوازن الـقوى". يـركـز ا
ـاركسى على أهـمية ودور فـهوم ا وحتالـفات الدول بـينـما يـركز ا

ى لتالزم/ترابط القوى. القوى الداخلية فى تشكيل النظام العا
ـكن اسـتـنـتـاج أن فـكرة مـفـهـوم "تالزم / تـرابط د- إجـمـاال 
القوى" تتـشابه فى جوهرها أو فـيما تهدف إلـيه مع فكرة / مفهوم
المح فـهـوم من خـالل جمع ا كن تـوحـيـد ا "تـوازن الـقـوى". و
فاهيم اإليجابية فى كل منهـما فى مفهوم واحد. وفى تقديرى أن ا
ـصـطـلـحـات اجلـديـدة الــتى ظـهـرت مع بـدايـات الـقـرن احلـادى وا
والـعــشـرين هى ولــيـدة حتــوالت جـذريـة مــر بـهــا الـنــظـام الـدولى
وتـطــور طـبــيـعى فى أدبــيـات الـعــلـوم الــسـيـاســيـة الـتـى تـصـاحب

وترصد وتتفاعل مع هذه التحوالت.
٣- األمن اجلماعى وتوازن القوى:

ـية األولى بـزغ مـفـهوم األمن اجلـمـاعى من رمـاد احلرب الـعـا
ى اجلديد ليحل محل نظام توازن وعدّه البعض نذيرا بالنظام العا
القـوى الذى فـشل ظاهـريا فى عام ١٩١٤. ويـظهـر األمن اجلماعى
بـشـكل تقـليـدى على أنه نـقـيض لسـياسـات توازن الـقوى وكمـنهج

لتشكيل كل من األمن احمللى والدولى(١٥).
٤- وفى تقـدير الباحث أن أوجه التـشابه ب مفهومى

األمن اجلماعى وتوازن القوى تتلخص فى اآلتى:
ــثل "األمن اجلــمـــاعى" شــكال أو صــيــغــة أو مــفــهــومــا أ- 
فهوم "التفـاق القوى" وال يـلغى "توازن الـقوى" ولكـنه تطويـر فى ا

ؤسسية عليه. وآلية لتحس وتنظيم وإطفاء السمة ا
ب- يـفـضل الــنـظــر لـفـكــرة "األمن اجلـمــاعى" عـلى أنــهـا جـزء
ضـــرورى من نــظـــريــة تـــوازن الــقــوى ولــيس خـالفــا مـــعــهــا مع
االعتـراف بـوجـود أوجه خالف. كمـا ال يـفـترض أن إعـادة صـيـاغة

مفهوم لألمن اجلماعى جترده من محتوى توازن القوى.
ج- يــتــشــارك كـال الــنــظــامــ فـى مــوضــوع إدارة الــقــوة فى
العالقات الدولية لكنـهما يقدمان حـلوال مختلـفة للمشكـلة. فمفهوم
ستقبل الدول أى التركيز على توازن القوى يركز على االهتمـام 
مدى قوة الدول فى تشكيل حالة التوازن بينما يؤكد مفهوم األمن
اجلــمــاعى الــتــوجـيـه الـســيــاسى لــقــوة الــدول عـلـى حتـقــيق األمن

اجلماعى.
د- يـشترك كال الـنظـام فى أهمـية حتـقيق عنـصر الردع. إال
أنه فى حـالـة "األمـن اجلـمـاعى" يـبـقـى الـردع أكـثـر وضـوحـا ألنه
مـؤمَّن من ائـتالف مـدعـوم دائـمـا ذى قـوة سـاحـقـة لـردع أى مـعـتد
بعكس احلالـة فى "توازن القوى". فاستـراتيجية الردع يـغلب عليها

ساواة. الغموض والطموح إلى التفوق أكثر من ا
هـ- يتـشابه الـنظـامان فى آليـات إعادة تـوازن القوى أو األمن
اجلماعى فى النسق الدولى أو األنساق اإلقليمية. ويرى النظامان
ـعـتـدين حـتى ولـو لم تـهدد أن الـدول تـتـخـذ مـوقفـا مـوحـدا ضـد ا
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عــلى تـوازن الـقــوى واسـتـمـراريــة االسـتـقـرار فى الــنـظـام الـدولى.
وتعلو أهميـة القطبية عند  "Waltz"عن بقية أبعاد توازن القوى
حـيث يرى أنهـا أحد أهم أسبـاب التغـير فى البـناء الهـيكلى لـلنظام
ـؤسـسـ لـلـنـظام ـتـد تـأثـيـرهـا إلى األعـضـاء ا الدولى وأيـضـا 
ويـؤكـد أن توازن الـقـوى يـتسم بـاسـتـقـرار أكثـر فى نـظـام القـطـبـية
الـــثـــنـــائــــيـــة عـــنه فى نـــظـــام الــــتـــعـــدديـــة الـــقـــطـــبـــيـــة. وقـــد ذهب
 "Mearsheimer"فـى نـظــريــتـه عن تــوازن الــقــوى فى بــعــدهـا
ستوى اإلقـليمى والقـطبية القـطبى إلى التفـرقة ب القـطبية عـلى ا
ى. ويـــشــيــر  "Mearsheimer"إلى أن ــســـتــوى الـــعــا عـــلى ا
ـنطـقة أو ـؤثر من خـارج ا التـوازن اإلقـليـمى الـفعـال يـكون نـتاجـا 
ـوازن اخلـارجى" ويـصـور تـوازن اإلقـلـيم وهــو مـا يـطـلق عــلـيه "ا

ى فى سياقات من التفاعل ب األقاليم اخملتلفة. القوى العا
ثانيا- سياسات حتقيق توازن القوى الدولى:

الـتـوازن كـسـيـاسـة: يـقـر تـشـكـيل الـتـوازن واحلـفـاظ عـلـيه من
ــنع إحــدى الــقــوى من الــتــفـرد بــوضع خـالل مـواجــهــات الــقـوة 
الـقانـون جلمـيع القـوى األخرى فى الـنسق الـدولى. وسوف نـتناول
هذه السياسات بالعرض والتحليل وذلك على النحو التالى(١٧):

١- التحالفات:
ساواة ب الدول فإن األفضل يتمثل فى نظرا لعدم حتـقيق ا
استخـدام حتالفات مـرنة خللق مسـاواة فعالة فـى القوى ب الدول
ـساواة ـكن تصـحـيح مـظـاهر عـدم ا الـتى يـتألف مـنـهـا النـظـام. و
العـسـكريـة واإلقلـيـميـة ب الـدول عـبر نـظام الـتـحالـفات من خالل
إضـافة قـوة احللفـاء أو تقـليل قـوة اخلصم بإبـعاد هـؤالء احللـفاء
من الـتــحـالف مـعـه. ويـشـيـر أورجــانـسـكى (Organski) إلى أن
الـعدد الكـبير من الـقوى الرئـيسـية التى شـكلت النـظام الدولى فى
الــقـرن الــثـامـن عـشـر سـمح بــعـدد مــرتـفع لــلـغــايـة من تــركـيــبـات
ـمـكـنة وكان هـذا أحـد األسـبـاب الـرئـيـسـيـة وراء عمل الـتـحـالف ا

نظام توازن القوى بفاعلية كبيرة خالل تلك الفترة.
٢- اللجوء الى احلرب:

يعد كل من التلويح باستخدام القوة واالستخدام الفعلى لها
األدات الـرئيسـيت لـدبلوماسـية توازن الـقوى. ففى الـفترات التى
أدت إلى احلـروب االئـتالفـيــة الـكـبـرى فـيـمـا بـ أعـوام ١٩١٤ إلى
١٩١٨ و١٩٣٩ إلى ١٩٤٥  اتـــبــاع ســـيــاســـات الــتـــوازن عــبــر
التـهديدات بـاستخـدام القوة بـدال من استخـدام القوة ذاتـها. وعلى
الرغم من أن احلرب كانت أداة يـتم استخدامهـا على نطاق ضيق
كنهم التـخلص من حقيقة هى أن توازن فإن رجال السيـاسة لم 
القوى لن يسعى ببساطـة لتحقيق ذاته بشكل تلقائى حيث أدركوا
أنه فى الــتــحــلـيـل الـنــهــائى ســوف يــتــوجب عــلــيــهم أن يــكــونـوا
مسـتعـدين لـقيـادة بالدهم إلى احلـرب ضد الـدولـة التـوسـعيـة التى

تهدف إلى فرض هيمنتها.
نفصل كتكتيك: ٣- السالم ا

ـوازنـة" لـبـريـطـانـيـا كــان أحـد مالمح الـسـيـاسـة اخلـارجــيـة "ا
خالل القرن الـثامن عشر يتـمثل فى القـيام بعـقد "اتفـاقيات سالم
ــشــاركـة مـنــفــصــلــة" فى نــهــايـة إحــدى احلــروب. حــيث انــتــهت ا

ية واإلقليمية): ١- البعد اجلغرافى (القسمة العا
ـنـظـرين األربـعـة بـأن الـطـريـقـة الـتى عـلى الـرغم من اعـتـراف ا
تنتشـر بها القوة فى الـنظام الدولى ال تسـير فى خط مستقيم فإن
"Mearsheimer" كــان أكـثــرهم اهـتــمـامــا بـالــبـعـد اجلــغـرافى
(فكـرة القوة اإليـقافيـة للماء) وارتـباطه بتـوازن القوى. فـقد افترض
ى بدون األخذ فى كن مـعرفة ماذا يـحدث فى الـبعـد العـا أنه ال 
احلسبان البعد اإلقليمى. ولقد كان رأى   "Mearsheimer"أن
لــلــبــعــد اجلــغــرافى أولــويــة عن الــبــعــد الــقـطــبى بل ذهب إلى أن
ـنع الـهـيـمـنـة ـكن أن تــكـون الـعـامل الـوحـيـد الــذى  اجلـغـرافـيـا 
يـة سوف تردع ـية أو األحـادية الـقطـبية وأن اجلغـرافيـا العـا الـعا
سئول ى وأنها العـامل ا ـهيمن العا أى دولة من احتالل موقف ا
ى لـلـقـوى. ويـدلل عـلى ذلك بـأن عن احملـافـظــة عـلى الـتـوازن الــعـا
أمريـكا الـشمـاليـة رأت أنـها غـير مـعرضـة للـخطـر من جناح الـغزو
ـتـحــدة األمـريـكـيـة ظـلت غـيـر بـواسـطـة األوروبـي وأن الـواليـات ا
ـدة ١٥٠ عامـا. وشكك  "Mearsheimer"فى مـعرضـة للـخـطر 
العالقة ب نصف القرى الغربى واألوراسى وألى مدى أثر البعد
اجلغـرافى بيـنـهمـا على حـسـابات تـوازن القـوى عـلى مدى الـقرون
"Mergenthau" ـاضيـة. وقد اتفق كل من الثالثـة أو األربعة ا
و "Bull"عـلى أهـميـة "الـبعـد اجلـغرافى" فـى توازن الـقوى ولكن
"Waltz" بـدرجــة أقل من "الــبـعـد الــهـيــكـلى" وذلك عـلى خالف
الذى اسـتـبعـد هـذا البـعد من اهـتـمامـاته وأعـطى األهمـيـة الكـبرى

"للقطبية".
٢- البعد الهيكلى/البنائى (قسمة النظام واجملتمع):
أخذ هذا البعـد اهتماما أكبر من اخلـبيرين فى القانون الدولى
"Bull" حـيث يــعــتـرف كالهــمـا بــاألهـمــيـة "Mergenthau"
ـؤكد ب سـتقبل رغم االرتباط ا تـوقعـة "للمـجتمع الـدولى" فى ا ا
توازن القوى والسياسة الدولية فى"النظام الدولى". وقد ارتبط هذا
التوجه بفكرة التقسيم الوجودى ب "النظام" و"اجملتمع" واختلف
كل مـنـهـمـا مع "Waltz” فى درجـة اهـتـمـامـهمـا بـاالخـتـالف ب
ادية) واجملتمع مفهـوم  النظام الدولى (يـعرف بواسطـة العوامل ا
الدولى (يعرف بـواسطة العوامل االجـتماعية) وأى منهما تكون له
األولوية على اآلخر. وقد ذهب كل منهما أيضا إلى أن فكرة توازن
القـوى لعـبت دورا حيـويا سـياسـيـا وتاريـخيـا فى تأسـيس وإعادة
تـأسـيس الـنـظـام الـدولى الـسـائد ولـكن األهم هـو االنـتـقـال إلى ما
ـفـاهـيم عن "اجملـتـمع ـفـهـوم عن "الـنــظـام الـدولى" لـيـشـمل ا وراء ا
الـدولى" وارتـبــاطه بـتــوازن الـقـوى الــقـائم عـلـى الـتـعـاون بـدال من

رتبط "بالنظام الدولى". توازن القوى القائم على التضاد وا
٣- البعد القطبى (القطبية):

نظـرين األربعة ونظرياتهم عن لعبت القطبـية دورا مؤثرا لدى ا
توازن القـوى.  فقد ربط "Bull" القـطبـية بالـتعـقيدات حيث يرى
أن النظام الـدولى يصبح أكثر تـعقيدا فى كل مرة يـتم فيها إضافة
ــركـــزيــة. أمــا قـــطب جــديـــد أو عــنـــد تــصـــاعــد إحـــدى الــقـــوى ا
"Mergenthau" فقد ناقش التعددية القطبية حيث عدّها أكثر
استقرارا من الـقطبية الـثنائية ارتباطا بـأنها تولد مـستويات أعلى
من عـدم الـتـاكد وتـشـجع الـتـحرز وتـلك هى الـعـوامل الـتى حتافظ
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إقــلــيم الــشــرق األوسط من أكــثــر من مـنــظــور (اجلــيــوبـولــيــتــيـكى
واجلــيــواســتـراتــيــجى) وكــذلك تــنــاولــوا أهـمــيــتــهــا الـتــاريــخــيـة

واحلضارية والدينية واالقتصادية والنفطية.
ــوقع اجلــغـرافى وتـمــثل مــنـطــقــة الـشــرق األوسط من حــيث ا
امتـدادا إقـلـيمـيـا كـكتـلـة جـغرافـيـة واحدة تـستـنـد فى الـشرق إلى
جـبـال زاجـروس واخلـلـيج الـعربى ومن الـغـرب احملـيط األطـلسى.
ومن ثم فهى نـطاق إقليمـى يتسم بالعـمق االستراتيـجى. ويكتسب
ائية ـسطحـات ا ـوقع أهميـة استراتيـجية بـاختراقه الـعديد من ا ا
ـتـوسط والـبـحـر األسـود مـثل احملـيط األطـلـسى غـربـا والـبـحـر ا
وبحـر قزوين شـماال وبحـر عمان واحمليط الـهنـدى شرقـا وجنوب
شـرق. كـمـا يـخــتـرقـهـا الـبـحـر األحـمـر واخلـلـيج الـعـربى وخـلـيج
الـعـقـبـة(١٨). وتـقع مـنـطـقـة الـشـرق األوسط كـكـتـلـة جـغـرافـيـة بـ
دائــرتى عــرض "٨ درجـة و٤٢ درجــة شــمــاال" وخــطى طـول "٦٠
شــرقـا و٢٥ غــربـا" وهى بــذلك تــعــد قـلـب الـعــالم ونــطـاق األمن
اجلـنوبى واجلـنـوبى الشـرقى ألوروبا وهى خط احلـدود الرئـيسى

ياه الدافئة. الذى يجب أن تعبره روسيا للوصول إلى ا
نـطـقة الـشـرق األوسط مـساحـة تـبلغ وتشـغل الـدول الـعربـيـة 
١٣٫٨٦ مـلـيـون كم٢ بـنــسـبـة ٧٩٫٢% بـيـنــمـا تـشـغـل الـدول غـيـر
العـربية (إيـران وتركيـا وإسرائيـل وإثيوبـيا) مسـاحة نحو ٣٫٦٣
مـلــيـون كم٢ بــنـســبـة ٢٠٫٨%. ويــتـسم الــتـكـويـن الـسـيــاسى لـدول
الشـرق األوسط بـالـتنـوع بـ دول ملـكـيـة وجمـهـورية وتتـنـوع تلك
قراطية باإلضافـة إلى تعدد الرؤى الدول أيضـا فى جتاربها الـد
الـســيـاســيـة واالســتـراتــيـجــيـة لــلـنــخب احلــاكـمــة وتـنــوع الـثــقـافـة
نـظور اجلغرافى السـياسية. كـما تعد مـنطقـة الشرق األوسط من ا
وجـرافى منطـقة تتـقاطع فـيها اجلـيوبولـيتـيكيـة اإلسالمية مع والـد
نطقـة شهدت وتشهد اجليوبولـيتيكـيه العربية. وبالتالى فـإن هذه ا
تفاعـالت وحتوالت تاريخـية فى اجملاالت السـياسية واالقـتصادية

والعسكرية واألمنية والفكرية(١٩).
ــائـى فى مــنــطــقـــة الــشــرق األوسط بــعــدا ــثل األمن ا كــمـــا 
استراتيجيا مهما حيث يعبر عن أزمات وتهديدات وأخطار بنسب
نـطـقة الـتى قـد تصل فى متـفـاوتة بـ الـوحدات الـسـياسـيـة فى ا
ــســتــقـبـل إلى حــدود الــصـراع وذلك فى ظـل حتـكـم بـعض دول ا
ـائـيــة (إثـيـوبـيـا وتـركـيـا وإيـران). وجتـدر ـصـادر ا ـنـطـقـة فى ا ا
ياه وأن أكثر من نطقة العربية تعانى ندرة فى ا اإلشارة إلى أن ا
ـائـية الـتى تـرد إلى الـدول العـربـية تـأتى إلـيـها من ـوارد ا نصف ا
دول اجلـوار اجلغـرافى. وتـنـبع خـطـورة األمر مـن تسـيـيس مـسـألة
ـنـطقـة لـتـحـقيق ـياه واسـتـخـدامـها كـوسـيـلـة للـضـغط بـ دول ا ا

صالح االقتصادية. ا
وتتميز منطقة الشـرق األوسط بأهمية حضارية ودينية خاصة
حــيـث أنــهــا مــهـــد احلــضــارات والــديـــانــات الــثالث حــيث تــضم
ـشـرفـة ومـســجـد الـرسـول ـقـدســات اإلسالمـيـة مـثل الـكــعـبـة ا ا
ـسـجـد األقصى وغـيـرها من الـكـر (صـلى الـله عـليـه وسلم) وا
نطقة األمر قدسات الدينـية التى تتعلق بها قـلوب الشعوب فى ا ا
الـذى يجب الـنظـر إليه باعـتبـار فى احلسـابات االسـتراتيـجيـة لهذه

نطقة. ا

الـبــريــطـانــيــة فى كل من حــرب اخلالفــة عـلـى الـعــرش اإلســبـانى
وحرب اخلالفة على الـعرش النمساوى وحروب السنوات السبع
ومبـدأ الـتـخلى عن حـلـيـفهـا الـرئـيسى ألنه طـبـقـا الستـراتـيـجيـتـها
أصــبح هـذا احلـلـيـف عـلى اجلـانب األقـوى وشـرعت فى مـسـانـدة
الـعـدو الـسـابق ألنه صـار ضـعـيـفـا وذلك لـتـتـجـنـب تـهـديـد توازن

القوى من جانب احللفاء السابق بعد مكاسب احلرب.
وازن: ٤- ا

ـوازن" ب ؤلـفات التى تـناولت "ا هـناك انـقـسام واضح فـى ا
ـفـكـرين. فـمـنـهم من يـرى أنه نـظـام لـتـوازن الـقـوى وأن عـدد من ا
ـكـنه الـعـمل بـشـكل يـتـسم بـالـكـفـاءة دون وجـود تـوازن الـقوى ال 
ـوازن ليس فقط وازن. وهـناك وجـهة نـظر أخرى تقول إن دور ا ا
غير ضرورى ولكن مجرد وجوده يحول دون تشكيل نظام حقيقى
وازن رؤيتهم بأن مفهوم توازن لتوازن القوى. ويبرر منتقدو دور ا
الـقـوى يـجـب أن يـعـمل فــيه الـنــظـام بـصــورة آلـيـة نـوعــا مـا مـثل
وجب "اقتصادات الطريقة التى تـدير بها قوى السوق االقـتصاد 

دعه يعمل".
٥- التقسيم والتعويض:

قـد يـبـدو مـتــنـاقـضـا لـلـوهـلـة األولى الـقـول إنه يـنـبـغى إدراج
الـتقـسـيم كإحـدى الـوسائـل التى قـد تـسعى بـهـا الدول لـلـمحـافـظة

على توازن الـقوى. لكن عـمليا فعلى مـدى القرن الـثامن عشر 
بـشكل مـتـكـرر احلـفاظ عـلى الـتـوازن عـلى حسـاب الـدول األصـغر
اختـفاء حجـمـا. فقـد شهـدت الـعديـد من تـسويـات الـسالم الكـبرى 
دول صـغرى بـأعداد كـبيرة. حـيث كلـفت معـاهدة فـييـنا عام ١٨١٥
الـعديـد من الـدول الصـغرى بـالتـنـازل عن استـقاللـها حـ  نزع
الـعـضـويـة عن دول كـبــرى مـثل  سـاكـسـونـيــا. وقـد تـبـلـور مـوقف
الـقوى األكـبر حـجـما فى هـذه األمثـلة فى رؤيـة التـقسـيم على أنه
"ضرورة غير سارة" وظهر ذلك فى موقف كل من فرنسا والنمسا

حيال التقسيم احملتمل للدولة العثمانية.
٦- االعتدال:

اإلعـتدال فـى هذا الـسـياق له مـعـنى مـحدد حـيث ينـبـغى على
نتصرة بعد إحدى حروب توازن القوى أال تسعى إلذالل الدول ا
أو تدمـيـر عـدوهـا فى هـذه احلروب. ويـكـمن الـسـبب وراء مـثل هذا
نـزلة أوزان مكافئة ـنهزمة سوف تكون  "الضابط" فى أن الدول ا
مهـمـة فى نـظام تـوازن الـقوى اخلـاص بـفتـرة مـا بعـد احلـرب. وقد
ـنـتـصـريـن حـديـثا يـكـون وجـودهـا أسـاسـيـا لـضـبط طـمـوح أحـد ا
الذين يتـطلعـون نتيـجة النتصـارهم إلى القيـام بأنفـسهم بلعب دور
ة ثـال على حـالة "االعـتـدال" معـاملـة "بـسمـارك" الكـر هـيمن وا ا

هزومة فى عام ١٨٦٦. للنمسا ا
ثـالــثــا- أهـمــيـة مــنــطـقــة الـشــرق األوسط وتــأثـيــرهـا

االستراتيجى:
ـوقعـهـا اجلـغرافى لم يـعـكس تمـيـز مـنـطقـة الـشـرق األوسط 
وتـأثـيـراته اجلـيـوبـولـيـتـيـكـيـة واجلـيـواسـتـراتـيـجـية مـزايـا لـوحداته
ا خلق قضايا تـنافسية وصراعية دولـية وإقليمية. فقد الدولية وإ
تـناول الـكثيـر من الباحـث فى دراسـاتهم البـحثـية أهمـية منـطقة /



السياسة الدولية  - العدد  ٢٢٠ - أبريل  ٢٠٢٠ -  اجمللد  ٥٥  - ١٩ -

سـتـوى الثـنائى. وكـان الهـدف من هـذه العالقـات الـتكـاملـية عـلى ا
شـترك وتـشكـيل كيـانات أو تـكتالت أو تـوحيـد اجلهـد العـربى ا
مـحـاور إقـلـيـمـيــة عـربـيـة تـسـهم فى حتــقـيق تـوازن الـقـوى الـعـربى

واإلقليمى.
وأطـلق عـلى هـذه التـكـتالت الـعـربـيـة اإلقلـيـمـيـة اسم "مـجلس"
وتـمثلـت هذه اجملالس فى "مـجلس الـتعـاون اخللـيجى عام ١٩٨١"
والذى ضم كال من السعودية والكويت والبحرين وقطر وعمان
واإلمـارات الـعربـيـة و"مـجلس الـتـعاون الـعـربى عام ١٩٨٩" وضم
كال من مــصـر واألردن والـعـراق والـيــمن الـشــمـالى و"مــجـلس
واجلزائر ـغاربى ١٩٨٩" وضم كـال من ليـبيا وتونس  التـعاون ا
ـغرب ومـوريتـانـيا و"دول إعـالن دمشق ١٩٩١" وضم كال من وا

مصر وسوريا إضافة إلى دول مجلس التعاون اخلليجى(٢٤).
وفى تـقــديـر الـبـاحث أن هــذه اجملـالس فـشــلت فى حتـقـيق أى
تـوازن فـى مـنــطـقــة الــشـرق األوسط أو حــتى أسـهــمت فى وضع
اسـتـراتـيجـيـة أمـنيـة مـوحدة أو رؤيـة عـربـيـة موحـدة جتـاة قـضـايا
ــنــطـــقــة. وقــد يــرجع هــذا إلى أن كـل مــجــلس من هــذه وأزمــات ا
اجملالس كان له نظامه وقضاياه اخلاصة ومصاحله وأهدافه التى
يسعى لـتحقـيقها حتى إن تـعارض مع مصـالح اجملالس األخرى

أو حتى مع ميثاق جامعة الدول العربية.
وفى بداية عقد التسعينيات ومع نهاية عهد الرئيس األمريكى
األســبق جــورج بــوش األب وبـــدايــة عــهــد الــرئــيـس األســبق بــيل
ـتـحـدة األمــريـكـيــة فى تـطـبــيق وثـيـقـة كــلـيـنـتــون بـدأت الـواليــات ا
تـحدة "التـخـطيط الـدفاعى" الـتى كانت تـقـتضى حتـرك الواليـات ا
لقطع الطريق أمام أى قوة منافسة فى أوروبا أو آسيا أو الشرق
األوسط.  وبــنـاء عـلى هــذا بـدأت تـشـكــيل بـنـيــة تـوازن الـقـوى فى

الشرق األوسط(٢٥).
ـتـحدة األمـريـكيـة عـلى عـدة سيـاسات لقـد اعـتمـدت الـواليات ا
لـبـنــاء وهـيـكـلـة تـوازن الــقـوى فى الـشـرق األوسط مـنــهـا سـيـاسـة
ــعــتــدلــة الــفــاعــلــة فى ــوازن اخلــارجى" مع الــدول ا "األحالف وا
ـنـطـقة وهى مـصـر والـسـعـوديـة واألردن وإسـرائيـل وتـركـيا ا
نـظور األمريكى) هى ارقة (من ا وسياسـة "احلصار" مع الـدول ا
إيران والـعراق وسـوريا باإلضـافة إلى الـفاعـل من غـير الدول
ـتـحـدة وهـمــا حـزب الـله وحـركـة حـمـاس. لــقـد جنـحت الـواليـات ا
األمــريـكـيـة مــنـذ أحـداث احلـادى عــشـر من سـبــتـمـبـر ٢٠٠١ فى
احلـفاظ عـلى تـوازن القـوى فى الـشرق األوسط طـبـقا لـتـوجهـاتـها
ـنـطـقـة والـتى عـلى إثـرهــا بـدأت فى تـطـويـر االسـتـراتـيـجــيـة فى ا
سـياستـها االستـراتيجـية فى الشـرق األوسط إلعادة هيـكلته طـبقا

عادالت توازن قوى جديدة.
فى مــطـــلع الـــقــرن احلـــادى والــعـــشــرين بـــدأت تــطـــبــيـــقــات
االستراتيجية األمريكية لـتشكيل واقع توازن قوى جديد فى منطقة
الـشــرق األوسط بــاحـتـالل الـعــراق (عـام٢٠٠٣) ودعم مــا يــعـرف
بـثورات الربـيع العـربى مع بدايـة عام ٢٠١١ وذلك لـتغيـير األنـظمة
ـنـطــقـة الـعـربـيـة يـتـمـثل فى احلـاكـمـة وفـرض واقع جـديــد عـلى ا
تــشــكـيـل كـيــانــات ال تـرقـى إلى مـســتــوى الـدول وذات انــتــمـاءات
طائفية وعرقية وقبلية لتتناحر فيما بينها ويسهل السيطرة عليها

رابـعـا- الـتــطـور الـسـيـاسى لــنـظـام تـوازن الـقـوى فى
الشرق األوسط:

ـيـة الـثـانـية وبـعـد حـرب ١٩٥٦ وإثر مـنـذ نـهايـة احلـرب الـعـا
تـراجع الـدور الـبـريـطـانى والـفـرنـسى فى مـنـطـقـة الشـرق األوسط
واالنـسحـاب البـريطـانى من شرق الـسويس بدأت أنـظار الـواليات
ــتـحـدة األمــريـكـيـة تــتـطـلـع إلى مـنـطــقـة الــشـرق األوسط لـتــأكـيـد ا
مـشـاركـتـهـا فى صـيـاغـة الـنـظـام الـدولى من خالل ضـبط مـوازين
ـنـطـقـة احلـيـويـة فى إطـار تـطـبـيق "اسـتـراتـيـجـيـة الـقـوى فى هـذه ا
األحالف الـعـسـكـريـة حلـصـر الـنـفـوذ الـسوفـيـتى" وكـسب مـناطق

نفوذ فى الشرق األوسط خاصة فى الدول العربية(٢٠).
وقد شـهـدت منـطقـة الـشرق األوسط خالل خـمـسيـنـيات الـقرن
الـعـشـرين مـا يـعـرف بـسـيـاسـة احملـاور اإلقـلـيـمـيـة خلـلق حـالـة من
ـنـطـقــة احلـيـويــة من الـعـالم. وبـنــيت هـذه تــوازن الـقـوى فى هــذه ا
الـسـياسـة عـلى فكـرة تـكوين األحالف. فـظهـر آنـذاك حلف الـشرق
كون من العراق وتركيا ركـزى ا األوسط وحلف بغداد واحللف ا

وباكستان وبريطانيا(٢١).
ومنـذ أن أعلنت بريـطانيا عـزمها االنسـحاب من منطـقة اخلليج
الـعـربـى قـبل نـهـايـة ١٩٧١ تـتـطـلع الـدول الـفـاعـلـة األخـرى دولـيـة
ـخـتلـف تيـاراتـها وأيـديـولوجـيـاتهـا الـسيـاسـية كـانت أو إقـليـمـية 
ـنـطـقـة ــتـعـارضـة إلى مـنـطــقـة الـشـرق األوسـط وا والـعـســكـريـة ا
لء الـفـراغ احملتـمل حدوثه ولكن ليس العـربـية وكل مـنهـا تـتهـيأ 
ـا لــتـشـكـيل واقع تـوازن قـوى جـديـد فى لء الـفـراغ وحـسب وإ

النظام اإلقليمى العربى والشرق أوسطى(٢٢).
وفى نــهـايــة الـســبـعـيــنـيــات شـهــدت مـنــطـقـة الــشـرق األوسط
ـنطـقة. اضطـرابات سـياسـية مـتتـالـية أثـرت فى توازن الـقوى فى ا
ـرشـد فـمن جـهـة انـدلـعـت الـثـورة اإلسالمـيـة فى إيـران وسـعى ا
األعـلى للـثورة اإليـرانيـة (اخلمـينى) إلى تـصديـر أفكـارها إلى دول
نطقة خصوصا اخلـليج العربى. من جهة أخـرى سعى العراق ا
لــلـعـب دور إقـلــيــمى عــربى بــعــد أن حــمل لــواء جــبــهــة الــصــمـود
والتـصدى التى عـزلت مصر عـن العالم الـعربى بعـد توقيع اتـفاقية

كامب ديفيد عام ١٩٧٨.
ومع اشـتـعال فـتيـل احلرب الـعراقـيـة اإليرانـية بدأت الـقـوتان
العـظمـيان تـستـثمـران هذه الـتطـورات اإلقلـيمـية فى مـنطـقة الـشرق
ـنطقة. فاالحتاد الـسوفيتى األوسط للحـفاظ على مصـاحلهما فى ا
ـوقع ــيـاه الـدافـئــة فى الـشـرق األوسط حـيث ا كـان يــتـطـلع إلى ا
االســتـراتــيـجـى والـثــروات الـطــائـلــة. وعــلى اجلـانـب اآلخـر تــعـلن
تحدة األمريكية عن حالة التأهب للتدخل العسكرى فى الواليات ا
ـنطـقة بـاإلضافـة إلى حالـة التـنافس حـالة تـهديـد مـصاحلـها فى ا
بـ كل من العـراق وإيران لتـبوؤ مـكانة الـزعامـة اإلقليـمية رغم ما
استـنزفته احلـرب الدائرة بـينهـما خالل ثمـانى سنوات مـن خسائر

مالية وبشرية واقتصادية هائلة(٢٣).
لـقد شهـد العقـد الثـامن من القرن الـعشـرين حالة من الـتقارب
بـ األنظمة الـعربيـة بعد انـخفاض النـزعة القـومية الـعربية وبدأت
فى الظهور أطر عالقات التكـامل الوظيفى ب الدول لتحل بدال من
الوحـدة العربـية الشـاملة والتـى ثبت عدم إمـكانـية حتقـيقـها حتى
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ـــثـل أهم احملـــاور فى الـــســـيـــاســات الـــذى جـــعل هـــذا اإلقـــلـــيم 
تـحدة األمـريكيـة بل أصبح لـزاما علـيها االسـتراتـيجيـة للـواليات ا
تأم مـصاحلها واحملافـظة عـلى توازن إقـليمـى مناسب به وذلك
عبـر بنـاء توازنـات للـقوى يـصب فى مصـلحـة حلـفائـها اإلقـليـمي

ــنــطــقــة عــلـى أن يــكــون عــمــوده الــفــقــرى وضــابط إيـــقــاعه فى ا
"إســرائــيل". وقــد رأت دول أوروبــا الــغــربـيــة أن مــنــطــقــة الــشـرق
األوسط تـشكـل ايضـا بعـدا استـراتـيجـيا لـها وعامال مـؤثـرا على
األمن األوروبى بوصـفهـا األقرب لهـا. كما أن نـشوب أى حرب فى
ـثل تهـديدا حـقيـقيـا للـمصـالح األوروبيـة. مثـال على ـنطـقة  هذه ا
ذلك حـرب أكـتوبـر عام ١٩٧٣ (اسـتخـدام الـبتـرول العـربى كسالح

ضغط على الدول األوروبية)(٢٧).
ط التـحالفات الداخلـية فى إقليم الشرق األوسط  -٢

ية: وامتداداتها العا
ـشـهـد الـسـيـاسى فى مـنـطـقـة الـشـرق األوسط فى ـراجـعـة ا
عـقدة داخـليا وخـارجيا يـتأكد الفتـرة الراهنة وشـبكة الـعالقات ا
لـنــا أن هـنـاك أســبـابـا قــويـة لــلـدول من داخل اإلقــلـيم لـلــبـحث عن
عالقات جديـدة مع بعضهـا بعضا قد تأخـذ شكل حتالفـات ثنائية
أو أخرى متعددة األطراف هدفها الواضح بناء توازن قوى بسيط
فـى مـواجـهـة تـهـديـدات أمـنـيـة أو لــلـسـيـطـرة عـلى انـفالت الـوضع
ـواجهـة طمـوح قوى إقـليـمية الداخـلى فى إحدى دول اجلوار أو 
ـصرى مع الـسـعوديـة واإلمارات ووقف تمـدد نـفوذهـا (التـحـالف ا

إليقاف تمدد النفوذ اإليرانى فى دول اخلليج واليمن).
ونظـرا لألهـمـية اجلـيـواستـراتـيـجيـة لإلقـليم فـالقـوى الـكـبرى
وعـلى رأســهـا أمـريـكـا مـنـخـرطـة فـى عالقـات ثـنـائـيـة وأحالف مع
وعسكرية. وأمنية  واقتصادية  أطراف إقليـمية ألسبـاب سياسية 
والـواضح أن الـعالقات اخلـارجيـة بالـنـسبـة لدول الـشرق األوسط
خاصة الدول العربية تشهد حالة من عدم الثبات نتيجة الشتباك
قـوى خـارجيـة مع قوى إقـلـيمـيـة فى الصـراعات التـى تدور رحـاها
فى بــعض الــدول الــعــربــيــة. وقــد تــســبب مــا ســبق فى حــالــة من
الـتـنـاقض واالخـتالف فى الـرؤى ســواء عـلى مـســتـوى الـعالقـات
البيـنية الداخـلية ب الـدول العربية أو فى التوجـهات مع األطراف
والقـوى اخلارجـية األمر الـذى يخلق أحـيانا حـالة من األستـقطاب
تـلـقى بـظاللهـا الـسـلـبيـة عـلى أى جـهـود تبـذل من أجل الـتـسـويات

نطقة. السياسية لألزمات والقضايا التى تمر بها ا
٣- توجهات ودور القوى الدولية فى اإلقليم:

ثـمـة دور أسـاسى لـلـقــوى الـدولـيـة الـكـبـرى فـى تـشـكـيل حـالـة
نـطقة مـن خالل عالقتهـا بالقـوى اإلقليـمية الـتوازن اإلقلـيمى فى ا
الفاعلة ودورها فى حـالة التفـاعالت اإلقليـمية. وتتـمثل أهم القوى
ـعــنـيـة بـحـالـة الـتـوازن فى الـشـرق األوسط فى الـواليـات الـدولـيـة ا
تحدة األمريـكية وروسيا االحتادية بحسبانهـما الدولت األكثر ا
ـنـطـقة رغم فـارق الـنـفـوذ بـيـنـهـما. فـالـواليات تـأثـيـرا ونـفـوذا فى ا
نـطقـة حتى فى ـتحـدة صاحـبة الـنـفوذ األوسع واألسـاسى فى ا ا
أثـناء احلـرب الـباردة. ووفقـا لـقـواعد االنـفـراج الـدولى بيـنـهـا وب
االحتـاد السـوفيـتى السابـق الذى اعتـرف لهـا بالـنفـوذ فى الشرق
كن األوسط وارتباطا بـهذه احلقيقة فـإن شبكة التـحالفات التى 

وتوجيهـها فى معادالت توازن الـقوى اجلديدة فى الشرق األوسط
الذى يجب أن يرجح  دائما كفة إسرائيل فى موازين القوى لعقود

طويلة قادمة.
شهد فى مـنطقة الشرق إجماال يتـضح للباحث أن تفـاعالت ا
األوسط عـلى جمـيع األصعـدة العـسكريـة والسـياسـية واألمـنية ال
قبل نظرا تعطى مؤشرات واضحة عن شـكل نظام توازن القوى ا
منها ـعوقات أمـام تنـفيذ االسـتراتـيجيـة األمريـكية  لـظهـور بعض ا
عدم انـهيار وتـفكك مـصر والتـدخل الروسـى فى األزمة الـسورية
بــاإلضــافــة إلى مــا يـــشــهــده إقــلــيم الــشــرق األوسط من حتــوالت
سـياسيـة داخل وحداته الـسياسـية خـاصة العـربية وصراع على
الـنـفـوذ بـ قـوى إقـلـيـمـيـة ودولـيـة وعــودة حـدة الـتـوتـر لـلـعالقـات
األمـريـكيـة - اإليـرانـيـة بـعد انـسـحـاب أمـريكـا من االتـفـاق الـنووى
"٥+١" مع إيـران وظـهور عـدة حتـالـفـات إقـليـمـيـة ودولـيـة فى إطار
ـتحدة األمـريكيـة مع دول اخلليج التكوين منـها حتالـف الواليات ا
تحدة ستقر ب الواليات ا ليمثل امتدادا للتحالف االستراتيجى ا
وإسرائيل باإلضافة إلى التحالف الروسى - اإليرانى - التركى.

خامسا- محددات توازن القوى فى الشرق األوسط:
تشكلت خريطة تـوازنات القوى فى إقليم الشرق األوسط على
مدى التاريخ طبـقا حملددات ثابتة تـتعلق بجيواستـراتيجية اإلقليم
أو متغيرة كنتائج حلالة التنافس والصراع ب وحداته الدولية أو
ـية طـبـقا لـنـمط التـحـالفـات الـداخلـيـة فى اإلقلـيم وامـتدادتـهـا العـا
باإلضافة إلى محددات خـارجية تتعلق بتأثـير التحوالت فى النظام
الدولى واسـتراتـيجـيات الـقـوى الكـبرى وتـوجهـاتهـا جتاه اإلقـليم
عالوة عـلـى تـأثــيـر وأدوار الــفــاعـلــ من غــيـر الــدول فى اإلقــلـيم.
ـوجـبـهــا تـتـشـكل حـالـة وســوف نـسـتـعـرض أهم احملــددات الـتى 

توازن القوى فى الشرق األوسط وذلك على النحو التالى:
نطقة الشرق األوسط: ١- الوضع اجليواستراتيجى 
ـنطـقة إقـلـيمـية يـعنى الـوضع اجلـيواسـتراتـيـجى لدولـة ما أو 
مــعــيــنــة الــتــفــاعل بــ مــقــومــاتـهــا اجلــغــرافــيــة والــســيــاســيـة
واالقتـصادية وتـأثيـر ذلك فى سيـاستـها اخلـارجية ثم تأثـيره فى
ـناطق اجملاورة لـها(٢٦). وقـد احتلت مـنطقـة الشرق عالقـتها مع ا
األوسط مكانة استراتيجية مهمة بالنسبة جلميع القوى الفاعلة فى
نطقة حتتل موقعا وسطا اجملتمع الدولى. ويعود ذلك الى أن تلك ا
ب قارات العـالم الثالث (آسيا وإفريـقيا وأوروبا) وتتـجمع فيها
يـة جوية وبحرية وبـرية. كما تعد واصالت العا معظم شبـكات ا
ـنــاطق ذات احلـســاسـيـة الــشـديـدة مـنـطــقـة الـشــرق األوسط من ا
هـمـة سـواء كانـت متـعـلـقة بـصـعـود أو هبـوط الـقوى لـلـمتـغـيـرات ا

رتبطة باالقتصاد والتكنولوجيا. العظمى أو تلك ا
ــصـالح ــنـطــقـة أهــمـيــة كــبـرى فى مــنــظـور ا وقــد اكــتـســبت ا
األمريكيـة واألوروبية بسبب مـوقعها القـريب من االحتاد السوفيتى
ـوارد االقـتـصـاديـة خـصـوصـا سـابـقـا والمـتالكـهـا لـلـعـديـد من ا
الـنفط واأليـدى الـعـامـلة والـطـاقـة الـشـمـسـيـة والـغاز إلى جانب
معـادن عديدة مـهمـة فى بنـاء صنـاعات حـيوية تـرتكـز علـيهـا قاعدة
رات الـشرق واسعـة من الـتقـدم الـعلـمى والـتكـنـولوجى. كـمـا أن 
األوسط ومـضايـقه الـبحـرية تـضمن الـسيـطـرة على الـعالم األمر
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وفى تـقـديـر الـبـاحث أن هـنـاك فـاعـلـ من غـيـر الـدول بـعـد أن
ـادى والسيـاسى) من أطراف إقـليمـية أو دولية توافـر لهم الدعم (ا
قـد جنـحوا فى لـعب أدوار سـياسـية مـؤثرة فـى قضـايا وصـراعات
سارات واجلهود لتحقيق فى منطقة الشرق األوسط إما بتعطيل ا
تــسـويــة لـلــقـضــيـة أو الــصــراع الـدائــر (حـركــة حـمــاس فى غـزة
واحلوثيون فى اليمن) أو التحكم فى تشكيل النظام السياسى فى
بـعض الـدول (حـزب الـله فى لـبـنان ) بـاإلضـافة إلى الـفـاعـل من
غـيــر الـدول الـذيـن تـعــدى نـفـوذهـم نـفــوذ بـعض الــدول وأحـدثـوا
ى (شركات الـنفط مـتعددة تغيـيرات بـنيويـة فى طبـيعة الـنظـام العـا
نظمات الدولـية غير احلكومـية وحركات االحتجاج اجلنسيـات وا
يـة) وهو مـا يـطلق عـليـهم "الـعابـرون للـقومـية". ولعل الـتشـبيه العـا
ية فى القرن احلـادى والعشرين هو ما ذكره األمثل للسياسـة العا
فـكر األمريـكى الشهـير جوزيف ناى بـأنها خـشبة مـسرح لم تعد ا
ــثــلــون آخـرون ـمــثل الــوحــيــد فـيه إذ بــدأ يــزاحــمـهــا  الــدولــة ا

كالفاعل من غير الدول.
٥- الصراعات اإلقليمية والقضايا الدولية فى اإلقليم:
نـطقـة (ليـبيـا واليمن) تشـكل الصراعـات اإلقلـيمـية الـراهنـة با
ـنـطـقـة وحتــديـدا الـصـراع فى سـوريـا مـسـرحــا إلعـادة تـشـكـيل ا
وتـرتيب مـوازين القوى بـها وبـالتالـى حالة الـتوازن اإلقـليمى. ومن
ثم فالصراع السورى هو أكثر الصراعات اإلقليمية حدة وأكثرها
ـنطـقة تدويال. فـدخول روسـيـا كالعب أساسى فـيه أعـادها إلى ا
الستـعـادة جـزء من نـفوذهـا فى الـشـرق األوسط وحـمايـة مـخـتلف
سـاعى الروسـية كـانت أقوى مصـاحلهـا فيه. واقع األمر أن هـذه ا
ـنـطـقـة الـعـربـيـة قـبل تـولى تـرامب الـذى أظـهـر أهـتـمـامـا أكـبـر بـا
واتخـذ خطوات واضحـة وجادة إلعادة النـفوذ األمريـكى بها ولكن

باستراتيجية مختلفة عن الرئيس األسبق أوباما(٣٢).
الالفت للـنظر فى تـقدير الـباحث أن أهم القـضايا الـتى تمحور
حـولـها الـنـظام الـعربى فـى الشـرق األوسط خالل الـنصف الـثانى
من القـرن العشـرين كانت القـضية الفـلسطـينية. إال أنه فى الوقت
وأسباب الـراهن قد تضـاءل االهتـمام العـربى بهـا بشكل مـلحوظ 
ـستجدة ذلك عديدة أهمـها انشغـال النظـام العربى بـالصراعات ا
وقـضايـاه الـداخلـية وانـعكـاسـاتهـا على األمـن الداخـلى فى الدول
كاسب العربية واألمن العربى ككل وهذا يوجهنا بالضرورة إلى ا
الـتى حتقـقت إثـر ذلك إلسـرائيل وأهـمـها تـفـاقم اخلـلل فى مـيزان
ـصـلـحـتـهـا فى مــواجـهـة الـدول الـعـربـيـة خـاصـة فى دول الـقـوى 
ــنــطــقـة الــطـوق. ولــعل إدارة الــصــراعــات الـتـى جتـرى اآلن فى ا
وتهـدف بشـكل أساسى إلى تـغيـير شـكل اخلريـطة اجلـيوسـياسـية
فى الـشـرق األوسط إلنـتـاج هـيـكلـيـة جـديـدة لـتـوازن قـوى إقـلـيمى

تصب جميعا فى مصلحة إسرائيل.
٦- تـأثير الـبيـئة الداخـلية (قـوة اجملتمـعات) فى صنع

القرار السياسى:
عنى آخر فإن إن زيادة تأثـير الرأى العـام بعد عام ٢٠١١ و
"قوة اجملـتمـعات" أو "الـبـعد اجلـماهـيرى" فى عـمـليـة صنع الـقرار
أدت لـدخـول "اجملـتـمع" كـقـوة سـيـاسـيـة فـعـالـة داخل دول اإلقـلـيم
وهى بال شك قـوة يـسـهل الـتأثـيـر فـيـها بـوسـائل مـخـتلـفـة خـاصة

أن جتمع بـ أى من القـوت الـدوليـت والـقوى اإلقـليـميـة سيـكون
لها اإلسهام األكبر فى تشكيل حالة التوازن اإلقليمى(٢٨).

ويـجب أال يـفـهم من ذلك أن الـقوى الـدولـيـة األخرى بـعـيدة عن
ـنـطقـة الـعـربيـة أوالـشرق األوسـط كالـصـ أو الدول ـشهـد فى ا ا
األوروبـية. فـالـصـ ال تـسـعى لـلـتـدخل فى الـشـئـون الـداخـليـة فى
الدول مـا لم تتعـرض مصاحلـها لإلضرار وتنـافسهـا مع الواليات
تـحدة فى منطـقة جنوب وجـنوب شرق آسيـا أمر مختـلف. فهناك ا
مـجـالـها احلـيـوى وامتـدادهـا الطـبـيعى ووجـودها كـشـريك جتارى
ـنــطـقـة يـحــقق لـهـا نـفــوذا مـرضـيـا فى هـذه أسـاسى ألغـلب دول ا
نطقة بأسرها. أما الدول األوروبية فهى أكثر توافقا الدول وفى ا
ـؤشـرات على ـتحـدة األمريـكـية رغم ظـهـور بعض ا مع الواليـات ا
توتـر الـعالقات بـ احلـ واحلـ بيـنـهمـا وبـ إدارة ترامب. وال
ـمـلـكـة يـعـنـى وجـود عالقـات ثـنـائـيـة بـ بـعض الـدول األوروبـيـة (ا
ــانــيــا) مع دول مــنــطــقــة الـشــرق األوسط ــتــحـدة وفــرنــسـا وأ ا

تحدة(٢٩). بالضرورة تعارض مصاحلهم مع الواليات ا
ـكـان تـأكـيـد أن حتقـيق وفى تـقـديـر الـبـاحث أنه من األهـمـيـة 
ـسـتـويـات اإلقــلـيـمـيـة أصـبح إحـدى أولـويـات تــوازن الـقـوى عـلى ا
سـيــاســات الـقــوى الـدولــيـة ألن مــحـصــلـة تــوازنــات الـقــوى عـلى
ـثل احملـاور األسـاسيـة فى هـيـكل الـتوازن ـسـتويـات اإلقـلـيـميـة  ا
الدولى وهو ما تشير إليه شواهد األحداث فى العقدين األخيرين.
وبـات واضــحـا أن الـقــوى الـكــبـرى تـبــنى حتـالــفـاتـهــا عـلى أسس
ـتنافسة إلى إقليمية. على اجلانب اآلخـر تسعى الدول اإلقلـيمية ا
بـناء حتـالفـاتهـا على أسس دولـية ويـظهـر ذلك بوضـوح فى منـطقة
الــشــرق األوسط (إيــران وروســيـا) وتــركــيــا واالحتـاد األوروبى

تحدة األمريكية" ودول اخلليج. وإسرائيل والواليات ا
٤- تأثير الفاعل من غير الدول فى اإلقليم:

خـاصة يـشـهـد اإلقـلـيم دورا كـبـيـرا لـلـفـاعـلـ من غـيـر الـدول 
والتنظيم التنـظيمات الديـنية التكـفيرية مثل تـنظيم الدولة "داعش" 
الدولى لإلخوان وحزب الـله اللـبنانى وجمـاعة احلـوثيـ وحركة
حــمـاس. ويـكــتـسـب هـذا الـدور أهــمـيــته وتـأثــيـره بــفـعل األنــشـطـة
اإلرهـابــيـة الــتى تـزعــزع االسـتــقـرار وتـهــدد الـقــيم األمـنــيـة لـدول
ـنــطـقـة وأيـضـا بــسـبب الــعالقـات الـتـى تـربط هـذه الــتـنـظــيـمـات ا
ـا جعـلـهـا تـظهـر كـأداة جـديدة لـتـنـفـيذ سـيـاسـات الدول والـدول 
الراعية لها سـواء بالتمويل أو باإلمدادات العـسكرية أو بالدعاية
واإلعالم وهـذا الـدور له أهـمـيـته فى تـطـور الـتـفـاعالت بـ الـقـوى
اإلقـلـيـمـيـة. وتــتـسم عالقـات هـذه الـتـنـظــيـمـات سـواء مع بـعـضـهـا
بـعــضـا أو مع بـعـض الـدول بـالــسـريـة. ومن ثم فــإن كل مـا يـتم
تــقـديـره لـدورهــا هـو وجـهــات نـظـر تـعــتـمـد عــلى قـراءات مـخــتـلـفـة

لألحداث(٣٠).
وال شك فى أن هـذه الـتنـظـيـمـات تمـتـلك مـصـادر قوة مـتـنـوعة
صادر بـشكل موثق إذ تتـضارب حولها لكن يصـعب رصد هذه ا
اآلراء والـتـحـليالت. لكن تـتـفق اآلراء فى أن مـثل هـذه الـتـنـظـيـمات
وأقصى ـيـزان اإلقـليـمى فى حـد ذاتـها  يصـعب عـدّهـا طرفـا فى ا
التقديرات أن جناحاتها -إذا حتـققت- تضاف لقوة الدولة الراعية

لها والعكس صحيح(٣١).
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١- واقع التوازن العربى واإلقليمى قبل عام ٢٠١١:
أ- مــر نــظــام تـوازن الــقــوى الــعــربى واإلقــلــيـمـى فى الــشـرق
األوسط بتـحوالت أفـرزت مجمـوعة من اخلصـائص والسمـات لهذا
التوازن. فـقبل عـام ٢٠١١ تراجـعت القـوة النسـبيـة للـدول العـربية
التـقـليـدية وحتديـدا مـصر والـتى تراجـعت قـوتهـا نسـبيـا فى هذه
ـرحـلـة نـتـيحـة عـدة عـوامل أهـمـها ابـتـعـادهـا فعـلـيـا عن قـضـايا ا
ـنطقة وإن ظـلت مصر ثابتـة فى توجهاتـها اخلارجية ومشكالت ا
وكـذلك تـراجع الـتـنـمـيـة احلـقـيـقـيـة لـقـدرات الـدولـة بـاإلضـافة إلى
قومات القيادية تخليهـا عن مسئوليات القيـادة اإلقليمية وإهمـال ا

صر.
ـمـلـكـة العـربـيـة الـسـعـودية فـكـانت قـوة إقـلـيـمـية فى ب- أمـا ا
مـنـطـقـة اخلـلـيج ولم تـمـتـد أهـمـيـتـهـا خلـارجـها ولـذلك ظـلت كـلـتـا
ـوذجـا لـلـقوى الـعـربـيـة الـتـقـلـيـدية الدولـت مـصـر والـسـعـوديـة 
ـقــابل كـانت "احملـافــظـة" فى إطـار واقـع الـتـوازن اإلقــلـيـمى. فى ا
هـناك زيادة واضـحة لقـوة القوى اإلقـليمـية غير الـعربيـة إسرائيل
وإيران وتـركيـا فى هذا الـتـوازن اإلقلـيمى نـتـيجـة تطـور عنـاصر
القوة الـصلبـة والناعمـة لديها ونتيـجة وجود رؤيـة أو مشروع لكل
نطقة العربية. وأمام السلوك احملافظ للقوت العربيت منها فى ا

كـانت الـفـرصـة مـتـاحة لـتـنـفـيـذ مـشـروعـات الـقـوى اإلقـلـيـمـيـة غـير
العـربـية وتـنـفيـذ سـيـاسات واسـتـراتـيجـيـات الـقوى الـكـبـرى جتاه

كنة(٣٦). منطقة الشرق األوسط لتحقيق أكبر استفادة 
صلحة القوى غير العربية ج- وقد رجحت كفة ميزان القوى 
خالل هـذه الفـتـرة (قـبل عـام ٢٠١١) متـأثـرةً بـسيـاسـات الـواليات
ـنطـقة بـدءا من حرب تـحدة األمـريكـية وانـخراطـهـا فى قضـايا ا ا
ـبـاشـر فى مـنطـقـة اخلـليج اخلـليـج الثـانـية والوجـود الـعـسـكرى ا
الــعــربى واحــتالل الـــعــراق فى عــام ٢٠٠٣ ومــاتــرتب عـــلــيه من
ــيـزان(٣٧) بـاإلضــافـة إلى إضــعــاف لـلــقـوى الــعـربــيــة فى هـذا ا
االعـتـمـاد األسـاسى لــلـقـوى الـعـربـيـة بـاســتـثـنـاء سـوريـا (مـصـر
ـتـحـدة لتـوريـد مـنـظـومات واألردن ودول اخلـليـج) على الـواليـات ا
التسليح اخملتلفة وما يتبع ذلك من قيود تسليحية تفاقم من اخللل
فى مـيـزان الـقـوى مع إسـرائيل فـضال عن زيـادة الـنـفـوذ اإليرانى
فى العراق ومنطقة اخلليج بعد جالء القوات األمريكية عن العراق.
د- وفى تقدير الـباحث أن حالة توازن الـقوى فى إقليم الشرق
األوسط قـبل عام ٢٠١١ قـد اتسـمت بأنهـا حالـة يصـعب حسـمها
بـالقـدرات الكـميـة أو الفـوارق التـكنـولوجيـة فقط لكن هـناك عوامل
وسيـطة نوعيـة تمثل تـغيرات أساسـية فى هذا التـوازن أهمها دور
ـوجودين داخل الـدول الـعـربيـة وامـتداد الفـاعـلـ من غيـر الـدول ا
وتـنـظيم عالقـاتـهم خـارجـهـا كـتـنـظـيم حـزب الـله وحـركـة حـماس 
اإلخوان. وكان لهؤالء دور مؤثر وفعـال فى حالة التوازن اإلقليمى
من خالل إضعاف نفوذ القوى العربـية التقليدية من ناحية وزيادة
نـفــوذ قـوى إقــلـيــمـيـة غــيـر عــربـيــة من نـاحــيـة أخـرى. كـذلك كـان
الستخدام أدوات القوة الناعمة من قبل القوى اإلقليمية الفاعلة من
غيـر الدول العربـية أثر فـعال فى تزايـد نفوذها. فقد صـدَّرت تركيا
ـتــقــدمـة ــعـتــدلــة ا ــوذجـا لــلــقـوى اإلسـالمـيــة ا قــبل عــام ٢٠١١ 

اإلعالميـة بـوسـائلـهـا الـتقـلـيـدية أو بـوسـائلـهـا اجلـديدة (شـبـكات
الـتــواصل االجـتــمـاعى) أو بــوسـائل اقـتــصـاديـة خـاصـة فى ظل
دنى وحقوق ة وتعاظم دور منظـمات اجملتمع ا تنامى ظاهرة الـعو
اإلنــســان(٣٣). ومن ثـم فــقــد أصـــبح لــقــوة اجملـــتــمع أو لـــلــبــعــد
ـكن اسـتـبـعـاده من مـعـادلـة اتـخـاذ الـقرار اجلـمـاهـيـرى تـأثـيـر ال 
السـيـاسى فى الـدول والـذى ينـعـكس بـالـضرورة عـلى قـوة الـدولة
ووزنها النـسبى فى معادالت توازن الـقوى اإلقليمى. ورغم أن هذه
احلقيقة إيجابية فى حد ذاتها وتعبر عن مستوى عال من السلوك
عضلـة أو الصعوبة تنـشأ إذا كان الرأى العام قراطى فإن ا الد

غير رشيد أو تعرض للتضليل.
وهــنـاك تـصـنـيف تــقـلـيـدى لـعالقــات الـدول واجملـتـمـعـات وفى
ـنــطــقـة الــعـربــيـة حتــديـدا يــقـرر أنه كــانت هـنــاك دول أقـوى من ا
اجملتـمعات كحـالتى مصـر وسوريا ومجـتمعـات أقوى من الدول
كـحــالـتى لــبـنـان والــيـمن "فى الــشـمـال" ودول تــتـعـادل فــيـهـا قـوة
عـادلـة تسـير اجملتـمع والـدولة كـاجلزائـر والـكويت. واآلن بـدأت ا
فى اجتـاه واحد فقـد بـدأت قوة اجملـتـمعـات فى الـتـصاعـد لـدرجة
تـكـاد تــفـتك بـالــدولـة الـتى أصــبـحت تـواجـه صـعـوبـات فـى الـقـيـام
ـهامـهـا األساسـيـة -علـى األقل- فى حفظ األمن وقـد حدث ذلك
مبكرا فى العراق وجار حدوثه فى كل من سوريا وليبيا واليمن
عـادلة فى وقت والسـودان ولبـنان(٣٤). ومن ثم فـإذا لم تنـضج ا
تـثـير مـنـاسب فـقـد تـتـحـول الـدولـة إلى دولـة فـاشـلـة أو مـنـقـسـمة 
مـتـاعب مزمـنة فى الـدول اجملاورة لـهـا والبـعيـدة عنـها األمر الذى

يؤثر فى مجمله فى حالة توازن القوى فى اإلقليم
٧- مشكالت األمن غير التقليدى فى اإلقليم:

تـتــأثـر بـشــدة حـالــة تـوازن الــقـوى فى إقــلـيم الــشـرق األوسط
ـشكالت األمن غـيـر التـقلـيدى. فـالـنظم اإلقـليـمـية قـد تـستـند إلى
مستويـات مختلفة من الـتنسيق السيـاسى أو التعاون االقتصادى
سـاحة لـكـنهـا تـصبح نـظـما إقـليـمـية حـقـيقـيـة عنـدمـا تقـتـرب من ا
ـصالح صلـبة تؤسس لهـيكلـية أمنـية إقلـيمية. األمـنية الـتى ترتبط 
ويشهد إقـليم الشرق األوسط فى الفـترة الراهنة تـوازنات عسكرية
مختـلفة وتدخالت فى شـئون الدول وموازين نـووية مقـلقة وليس
لـدى دوله خـاصــة الـعــربـيـة مــنـهـا عــلى وجه اخلـصــوص جـهـود
مـعتبـرة أو آليات واضـحة للـشكل احملـتمل لتـرتيبـات األمن القومى
الــعــربـى أو اإلقــلــيــمى. كل هـــذا يــســهم فى مـــزيــد من اخلــلل فى
توازنـات الـقـوى فى اإلقلـيم األمـر الـذى قـد يؤدى فى الـنـهـاية إلى

صدامات إقليمية عنيفة(٣٥).
ســادسـا- خـصــائص نـظــام تـوازن الـقــوى فى الـشـرق

األوسط:
اتــسم نـظــام تـوازن الـقــوى فى الـشــرق األوسط بـعــدة سـمـات
أفــرزتــهــا الــتـــحــوالت اجلــذريــة فى نــظـــام تــوازن الــقــوى الــدولى
ـركــزيـة لـلــحـفــاظ عـلى واإلقــلـيــمى وسـيــاسـات الــقـوى الــدولـيــة ا
مـصاحلـها عـلى الصـعيديـن الدولى واإلقـليمى. وسوف نـستـعرض
أبرز هـذه الـسـمات واخلـصـائص فى الـفتـره مـا قـبل وما بـعـد عام

٢٠١١ وذلك على النحو التالى:
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للدول. وركز الـتقـريـر على تـمـكن هذه الـتـنظـيمـات من امـتالك نظم
تــسـلــيح تــضـاهى تــســلـيح اجلــيـوش الــنــظـامــيـة مــثل الـدبــابـات
ـضـادة ــضـادة لـلـسـفن والـصـواريخ ا ـدرعـات والـصـواريخ ا وا

دن دقيقة التوجية. للطائرات والصواريخ عابرة ا
ب- تعثر تسوية الصراعات فى اإلقليم:

دفع تفاقم الـصراعات األهليـة فى الشرق األوسط وتعـثر حلها
الرتفاع تكلفـة األمن نتيجة لتزايد حـدة التهديدات األمنية. ويرتبط
ـستحكم ذلك بانعـدام الثقة بـ أطراف الصراعات وإرث العداء ا
فيما بـينها وهيمـنة قيم "الثـأر" و"التعصب" و"شيطـنة اخلصوم"
ـادى لآلخر وهو ما جعل وتصـميم كل مـنها عـلى إنهـاء الوجود ا
كـاسب النسـبية غـير قائم فى إطار التـوصل لتسـوية تقـوم على ا
عقدة التى تـفتقد حتديـد مسار واضح ألطرافها هذه الصراعـات ا
وشبـكات حتـالفـها. ويتـضح ذلك من حـالة "سـوريا" حيث أخـفقت
مـحــاوالت الــوســاطـة الــتى قــامت بــهـا روســيــا من خالل رعــايـة
عارضة السورية ونظام مؤتمرى "آستانه" و"جنيف" ب فـصائل ا
ـرجح أن ـشــاركــة كل من إيــران وتـركــيـا. ومن غــيــر ا األســد و
ـفاوضـات الـقـادمة أى تـقـدم مـلحـوظ إال بـضـغوط تـشهـد جـوالت ا
واقـفهـا التى تـقوم على مـيدانـية بـسبب تـمسك مخـتلف األطـراف 

نفى وجود اآلخر.
ويشـير الواقع بدالالته فـى األزمة اليمـنية إلى عـدم تمكن قوات
ـملكـة العربـية السـعودية حـتى اآلن من حتقيق الـتحالف بـقيادة ا
. ولـذا فــاألولـويـة تـقـدم حـاسـم فى الـيـمن عـلـى حـسـاب احلـوثـيـ
الـرئيـسـيـة حـالـيـا بـاتت تـتـمـثل فى تـرجـمـة الـتـقـدم الـعـسكـرى إلى
مـكـاسـب سـيـاسـيـة فى مـفـاوضـات الـتـسـويـة مع احلـوثـيـ وبـاقى
والتـصدى ـسلـحـة وفق قـرارات الشـرعـية الـدولـية  يـلـيـشيـات ا ا

لتهديدات التنظيمات اإلرهابية فى اليمن.
كذلك لم تتمكن جهود الوسـاطة ب أطراف الصراع فى ليبيا
. فبالـتوازى مع جهود من تسويـة الصراع ب الـفرقاء السـياسي
الــوسـاطــة الـدولــيـة كــثــفت دول اجلـوار الــلـيــبى خــاصـة مــصـر
. وتـونس واجلزائـر من جهـودها لـلتـقريب بـ الفـرقاء الـسيـاسي
إال أن هذه اجلـهود مجتـمعة لم تـثمر عن حتقـيق تقدم بـسبب تعدد
األطـراف اللـيبـية وتـعارض مـصاحلـها وأزمـات الثـقة بـ اجليش
الوطنى الـليـبى بقيـادة اللـواء خليـفة حـفتر وحـكومـة الوفاق الـليـبية
بـقيادة فـايز السـراج. أما فيـما يـتعلق بـالقضـية العـربية األم وهى
الــقـضــيـة الــفـلــســطـيــنـيــة فــقـد هــيـأت حــالــة اخلالف واالنـقــسـام
ارسـة الهـيمنـة واالستيالء الـفلـسطيـنى - الفـلسطـينى إلسـرائيل 
على أراض فلـسطينـية جديدة وعطلت أى حـلول عادلة وأضعفت

ساعى واجلهود العربية والدولية(٤٠). ا
ج- تصاعد التدخالت اخلارجية:

ـاضـية تـزايـدا فى شـهـد الـشـرق األوسط عـلى مـدى األعـوام ا
حـدة تـدخالت الـقـوى اخلــارجـيـة خـاصـة فى مـنـاطق الـصـراعـات
سلحة حيث حتولت روسـيا إلى فاعل إقلـيمى شديد الـتأثير فى ا

نطقة اقتصاديا وسياسيا وعسكـريا وصاحبة قبول نسبى فى ا
ـذهـبــيـة الـشـيـعـيـة وتـبـنى فى حـيـنه. كــذلك اعـتـمـدت إيـران عـلى ا
ـنـطـقة. أمـا إسـرائيل فـاعـتـمدت ـسـتضـعـفـ مـنهم فى ا نصـرة ا
باألساس على تفوقها العسـكرى والتكنولوجى وعالقتها اخلارجية

تميزة فى التوازن اإلقليمى(٣٨). فى احلفاظ على مكانتها ا
هـ- مجمل القول إن الباحث يستنتج أن التوازن اإلقليمى فى
الشـرق األوسط قبل عام ٢٠١١ اتـسم بخريـطة توازنـات واضحة
صلـحة الـقوى اإلقلـيميـة غير نسبـيا تمـيل كفة تـوازن القـوى فيهـا 
العـربيـة (إسرائـيل وتركـيا وإيـران) على حـساب الـقوى الـعربـية.
والــسـبب الــرئـيـسى فى هــذا اخلـلل فى مــيـزان الـقــوى هـو خـروج
العراق من معادلة توازن القوى العربية باإلضافة إلى السياسات
األمريكية التى سعت إلى جتميـد وحتجيم النفوذ العربى عسكريا
واقـتـصـاديــا وسـيـاسـيـا إلضــعـاف دور ومـكـانـة الــنـظـام الـعـربى
وطمس هـويته العربـية فى نظام شـرق أوسطى جديد تـكون الريادة

والتحكم وضبط إيقاعه لـ "إسرائيل".
٢- واقع التوازن العربى واإلقليمى منذ عام ٢٠١١:

نطقة العربية منذ عام ٢٠١١ تغيرات التى شهدتها ا برصد ا
ومؤثـراتـهـا فى نـظـام توازن الـقـوى اإلقـلـيمى يـتـأكـد لـنـا أن هـناك
حـالة حـراك نسبـية فى مـيزان الـقوى العـربى (مصـر والسـعودية
ودول مـجـلس الـتــعـاون اخلـلـيـجى) ومـيـزان الـقـوى لـلـفـاعـلـ فى
وتركيا وإسرائيل). فعلى الـصعيد الـعربى تشير اإلقليم (إيران 
ــؤشــرات إلى حتـــسن نــســبى بـــعــد صــعــود الـــدور الــســعــودى ا
ـنطـقة واخللـيجى وحـالـة التـفاعل اإليـجـابى مع أحداث وقـضـايا ا
بــعــد ثــورات الـــربــيع الــعــربى واالجتــاه إلى مــزيـــد من الــتــعــاون
واجـهة نفـوذ القوى الـفاعلـة غير والـتنسـيق ب مصـر والسعـودية 
الــعـربــيـة واحلــد من تــدخالتـهــا فى الــقـضــايــا واألزمـات بــالـدول
العـربية. وعـلى صـعيـد القـوى الفـاعلـة من غيـر الدول الـعربـية فال
نـطقة ـزايا من مـجمل األحـداث فى ا تـزال إسرائيـل حتصد كل ا
ـنـطـقـة وتـواصـل إيـران وتـركـيـا وتـزداد مـكــانـة وقـوة ونـفـوذ فـى ا
تـواصالن تـدخالتـهـمـا لـلـتـأثـيـر فى الـقـضـايـا الـعـربـيـة وتـوجـيـهـها
نـطقة. وسوف نـستعرض أهم مالمح لتتـواءم مع مصاحلـهما فى ا
وسمات تـوازن القوى فى الـشرق األوسط خالل هذه الـفترة على

النحو التالى:
سلحة: يليشيات ا أ- تطور قدرات ا

سـلـحون مـن غيـر الدول فـى منـطـقة الـشرق تمـكن الـفاعـلـون ا
األوسط من اكــتــسـاب قــدرات عـســكـريــة نـظــامــيـة تــكـاد تــضـاهى
نظـيـرتـهـا فى اجلـيـوش التـابـعـة لـلدول ورصـدت الـتقـاريـر الـدوليه
تمـكن عدة مـيلـيشيـات مسـلحـة من تطـوير قـدراتهـا العـسكـرية عام
٢٠١٧ وهى "حــزب الـلـه الـلــبـنــانى" و"الــبــشـمــركـة الــكــرديـة" فى
الــعــراق وتــنــظــيم "داعش" وتـــنــظــيم "بــوكــو حــرام". وألول مــرة
ـعـهـد الـدولى خـصص تـقـريـر الـتـوازن الـعـسـكـرى الـصـادر عن ا
لـلـدراســات االسـتــراتـيــجـيـة عــرضـا لــلـقــدرات الـعـســكـريــة لـهـذه
التـنظـيمات(٣٩) بـعد أن كـان ال يتنـاول سوى الـقدرات الـعسـكرية
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العـسكـرى اإليرانى لـنظام األسـد من قوات احلـرس اإليرانى (عدة
وكــتـائب آالف مـن الـفــرقــة "١٩ فــجـر" وفــيـلـق مـحــافــظــة فـارس 
فاطميون) باإلضافـة الى ميليـشيات حزب الـله اللبنانى(٤٣). كما
تـصاعـدت حـدة الـتصـريـحـات والتـهـديـدات اإليرانـيـة لـدول اجلوار
(الـــبــحـــرين والــســـعــوديـــة واإلمــارات) ووصـــلت إلى حـــد قــطع
الـعالقـات الــدبـلـومـاســيـة مـطـلع يــنـايـر ٢٠١٦ مع الــسـعـوديـة. ولم
ـا امــتـدت تــقـتــصـر الــتـهــديـدات اإليــرانـيــة عـلى دول اجلــوار وإ
ـتــحــدة األمـريــكــيـة وزادت حــدتــهـا بــعــد االنـســحـاب لـلــواليــات ا
األمـريــكى من االتــفــاق الــنـووى ٥+١ والــتــهـديــدات بــاســتــهـداف

البوارج األمريكية قبالة السواحل اليمنية.
هـ- سباق التسلح اإلقليمى:

تسببت التوترات اإلقليمية فى تأجيج سباق التسلح ب القوى
ـركزية حيث تـمكنت إيـران من احلصـول على منـظومة اإلقليـمية ا
"إس ٣٠٠" للدفاع الـصاروخى من روسيا كما  التوافـق بينهما
ــتــطــورة عـــلى حــصــول إيـــران عــلى مـــقــاتالت "ســـو ٣٠ س م" ا
وغواصـات حربيـة ومقاتالت مـروحية واإلعالن عن خـطة خمـاسية
ـسلـحة بـاإلضـافة إلى اسـتـمرار بـرنامـج تطـوير لـتـطويـر قـواتهـا ا
دى والقذائف الصاروخية دقيقة الصواريخ الباليستية متوسطة ا
ـقـابل عززت إسـرائـيل قـدراتهـا الـعـسكـريـة المتالك التـوجه. فى ا
واسـتـمـرت طـائـرات "إف ٣٥" الــقـادرة عـلى الـتــخـفى من الـرادار. 
مصـر فى تـطويـر قدراتـهـا العـسكـريـة بتـشغـيل حـاملـتى الطـائرات
اخلـفـيـفـة مـن طـراز "مـسـتـرال" فـضال عن تـدعـيم قـواتـهـا اجلـويـة
ــقــاتالت الــفــرنــســيــة "رافـال". فى الــســيــاق نــفــسـه تــعــاقـدت بــا
ـسلحة "السـعودية" على صـفقات تسـليح ضخمـة لتطويـر قواتها ا
ـغـرب وكـذلك اإلمـارات واحـتـدم سـبـاق الـتـسـلح بـ اجلـزائـر وا
حيث اتـفقـت اجلزائـر مع روسيـا عـلى صفـقات تـسلـيـحيـة ضخـمة
شـمـلت تــطـويـر قـواتــهـا اجلـويــة والـبـريـة واحلــصـول عـلى أحـدث
ـقابل الدبـابـات الـروسيـة ونـظـام الدفـاع اجلـوى "إس ٤٠٠". فى ا
ـتحدة غـرب على صـفقات تـسلـيح متـطورة مع الـواليات ا تـعاقـد ا

وفرنسا والص لتطوير قدراته العسكرية(٤٤).
المـح الـرئـيـسـية إجـمـاال اتـضح لـلـبـاحث بـعـد اسـتـعـراض ا
لـلتـطور الـسيـاسى لنـظام تـوازن القوى فـى الشرق األوسط وأبرز
احملددات الـتى أسهمت فى تـشكيل واقع تـوازن القوى واستـنتاج
أهم مالمح وســمـات تـوازن الـقــوى اإلقـلـيــمى مـنـذ عـام ٢٠١١ أن
تغيرات التى شهدتها منطقة الشرق األوسط وال تزال تفاعالتها ا
مـسـتـمـرة أوجـدت حـالـة حـراك فى مـيـزان الـقـوى اإلقلـيـمى كـانت
نـتائجـها فى غيـر مصلـحة القـوى العربـية الفـاعلة األمر الذى دفع
بـضـرورة بنـاء حتـالف عـربى بـ مـصـر والـسـعـوديـة واإلمارات
تحـدة األمريـكية) لـتحـييد وازن خـارجى (الواليـات ا واالسـتعـانة 
إسرائيل فى مـعادلة توازن الـقوى اإلقليمى أو استخدامـها كقوى
صـلـحـة مـيـزان الـقـوى الـعربـى إذا دعت الـضرورة ذلك. مـضـافـة 
ومن ثم فإعادة هـيكلـة نظام توازن الـقوى فى الشرق األوسط فى
ـعــاجلـة خـلل فى مـوازين الـقـوة لـلـقـوى الـفـتـرة الـراهـنـة تـتـشـكل 
الفـاعلـة من ناحـية ولـتنـفيـذ استـراتيـجيـات احملافـظة علـى مصالح

نطقة االستراتيجية من ناحية أخرى. القوى الكبرى فى هذه ا

ظـل استـمـرار وجـودهـا العـسـكـرى فى سـوريا وسـقوط الـرهـانات
األمـريكـيـة عـلى استـنـزاف الـقدرة الـروسـية بـإطـالـة مدة الـبـقاء فى
الــشـرق األوسط وتــمـكــنت روســيـا من دمـج األدوات الـعــسـكــريـة
عارضة والسـياسية بـرعاية التـفاوض ب نـظام األسد وفصـائل ا
ـناطق وهو مـا قد واإلشـراف عـلى الـهدنـة الـعسـكـرية فى بـعض ا

تحدة فى األزمة السورية. يؤدى للتقارب مع توجهات الواليات ا
تحدة فبـدأت فى إعادة تقييم سياسات التدخل أما الواليات ا
العـسكرى فى بـؤر الصـراع فى الشرق األوسط واالكتفـاء بتنـفيذ
غارات جـوية ضد مـعاقل التـنظيـمات اإلرهابـية فى سوريـا واليمن
ـفـرط أو ضــد قـوات نـظــام األسـد فى ســوريـا حـال اســتـخــدامه ا
عارضة والهدف من ذلك دائما احملافظة على للقوة ضد فصائل ا

كنة(٤١). مصاحلها فى الشرق األوسط بأقل تكلفة 
وعلى نقـيض التوقعات بـانحسار التـدخالت العسكريـة التركية
فى مـحيـطها اإلقـليـمى عقب محـاولة االنـقالب العسـكرى فى يـونيو
والهدف ٢٠١٦ عـززت تركـيـا من وجودهـا العـسـكرى فى سـوريا. 
األسـاسى من هـذا الوجـود هـو حتجـيم مـناطق األكـراد فى سـوريا
ـنع امـتـداد وتـشـكـيـل نـطـاق عـازل بـ األكـراد واحلـدود الـتـركـيـة 

التوجهات االنفصالية لألكراد داخل تركيا.
ــواجـــهــات وعـــلى الـــرغم من جتـــنب إســـرائــيل الـــتـــورط فى ا
فـإنـها الـعـسـكـريـة احملـتـدمـة فى خـضم احلـرب األهـلـيـة الـسـورية 
حافظت على تدخل عسـكرى تكتيكى فى اجلبـهة السورية الستباق
الـتـهـديـدات الـتى قـد تصـل إلى منـاطق تـمـركـز قـواتـهـا فى هـضـبة
اجلـوالن احملـتـلـة وذلك من خـالل مـهـاجـمـة وقـصف مـواقع تـابـعـة
لـلـجـيش الـسـورى فى يـولـيـو وسـبـتـمـبـر ٢٠١٦ ردا عـلى تـعـرض
هضـبـة اجلـوالن إلطالق نـار أو قـذائف صـاروخيـة بـطـريق اخلـطأ

خالل القتال فى سوريا.
فى السـياق ذاته اجتـهت الـص لـتـعزيـز وجودهـا الـعسـكرى
فى الشرق األوسط من خالل االتـفاق مع جيبوتى عـلى استضافة
أول قاعدة عسكرية للص خارج إقليمها حيث بدأ العمل بها فى
شاركة هام إمداد السفن ا فبراير ٢٠١٦. وستقوم هذه القاعـدة 
فى عـملـيـات حفظ الـسالم والعـملـيات اإلنـسانـية باإلضـافة لـلقـيام
ـــنــدب ـالحــة فـى مــضـــيق بـــاب ا بـــأدوار مــركـــزيـــة فى تـــأمــ ا
والـتــصــدى لــتـهــديــدات الــقـرصــنــة فى احملــيط الــهــنـدى والــبــحـر

األحمر(٤٢).
د- عسكرة السياسة اإليرانية اإلقليمية:

تـصاعـد تـوظيـف إيران لـلـقوى الـعـسـكريـة فى إدارة عالقـاتـها
اإلقليـمية حيث بـاتت طهران تـركز على تـعزيز هـيمنتـها العـسكرية
فى بؤر الصراعات اإلقليمية خاصة فى العراق وسوريا ولبنان
تقدمـة للميليشـيات التابعة لها فى واليمن ونقل تقنيـات التسليح ا
ـان العراقى قبـيل نهايـة نوفمبر هذه الدول. ففى العـراق أقر البر
٢٠١٦ دمج ميـليـشيـات "احلشـد الشـعـبى الشـيعى" وثـيقـة الصـلة
بإيـران فى اجليش الـعـراقى على الـرغم من االنـتهـاكات الـطـائفـية
ثل يـليشـيات بحـق "السنـة" السيمـا فى "األنبار" وهو ما  لـهذه ا
ؤسسة العـسكرية فى العراق وينطبق ترسيـخا للطائـفية فى بنيـة ا
األمــر ذاته عــلى ســوريـا ويــظــهـر ذلـك بـوضــوح من حــجم الــدعم
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التـوازن سياسة أو هـدفا يسعى إلـيه الطرفـان إال فى حالة اختالل
هـذا الــتـوازن بـيــنـهــمـا بــانـحــراف كـبــيـر يــسـتــدعى إعـادة تــوجـيه
عـاهدات واستخـدام القدرة العـسكرية) السيـاسات (األحالف وا

إلعادة حالة التعادل أو التفوق النسبى بينهما.
٤- تـوجـد عـالقـة تـأثـيـر وتـأثـر بـ الــتـغـيـرات الـتى حـدثت فى
هيكلية النظام الدولى ونظام توازن القوى فى الشرق األوسط منذ
اضى حيث يشير الواقع بدالالته إلى أن بداية تسعينيات القرن ا
ـصـلـحـة الـقـوى اإلقـلـيـمـيـة غـيـر الـعـربـيـة ـيـزان مـالت كـفـته  هـذا ا
(إسـرائــيل وتـركــيـا وإيـران) عــلى حـســاب الـقـوى الــعـربـيــة بـعـد
الـتغـييـر فى الـنظـام الـدولى من الثـنـائيـة القـطـبيـة إلى نـظام الـقطب
ـتحدة األمريكية وأسهم فى األوحد الذى تسيـطر عليه الواليات ا
ذلك خـروج العراق من مـعادلـة توازن القـوى العـربية والسـياسات
األمـريــكـيــة الـتى ســعت إلى جتــمـيــد وحتـجـيـم قـوة ونــفـوذ الـدول
الـعربـية عـسكـريا واقـتصـاديا وسـياسـيا. غيـر أنه فى السـنوات
اضية نـرصد حالة "حراك نسـبى" للقوى العـربية لتعديل القلـيلة ا
ـيـزان وحتديـدا عـلى ضـفتى اخلـلـيج الـعربى فى اخللل فى هـذا ا
الـتــفـاعالت اخلــلـيــجـيــة - اإليـرانــيـة وذلك بــعـد دعم مــصـر لـدول
ـثله ذلك من قـوة مـضافـة تـعالج مجـلس الـتعـاون اخلـليـجى ومـا 
تحـدة األمريـكية هذا اخللل بـاإلضافـة إلى االستعـانة بـالواليـات ا

كموازن خارجى.
٥- فى إطـار تـفعـيل دور مـصر فى مـعـادالت توازن الـقوى فى
صرية إلى الشرق األوسط توصى الدراسة بأهـمية توجه الدولة ا
تطوير إمكانـاتها الفضائية من خالل تـوفير مختلف وسائل الدعم
صرية لتطوير وتنمية قدراتها على تصنيع معدات لوكالة الفضاء ا
ـكانة التى تسمح لها ووسائل استخدامات الـفضاء لتحتل مصر ا
بعـضويـة نادى الـفضـاء الدولى وامتالك "قـدرة فضـائيـة" تضاف
إلى قــدراتـهــا الــشـامــلـة ألنــهـا تــمـثـل فى عـصــرنــا احلـالى وفى
سـتقبل الـقريب إحدى أهم الـقدرات الشـاملة الـتى تعظم من دور ا
ومكـانـة الـدولـة فى مـعادالت "تـوازن الـقـوى" فى الـنـسق الدولى أو

اإلقليمى.

خالصة:
ـكن التـوصل إلى عدة نـتائج عـلى النـحو بنـاء على مـا سبق 

التالى:
١- هنـاك وضـوح وقـواسم مـشتـركـة فى مـفهـوم تـوازن الـقوى
ـفكرين والسياسي على ديس الفكريـة اخملتلفة وتوجهات ا ب ا
عـكس مـا يـرى بعض الـبـاحـث وأن الـغـمـوض واالخـتالفـات التى
فـهوم يرجعـان إلى تفسـيرات تطبـيقاته فى مـنظومة أحاطت بـهذا ا
الـعالقـات الـدولـيـة. وجتـلـت أبـرز هـذه االخـتالفـات فى أن الـبـعض
يرى أن "تـوازن القـوى" يـأتى نتـيـجة لـتـفاعالت وعـالقات الـوحدات
السياسية فى األنساق الدولية واإلقليمية فيما بينها ويرى البعض
نـشئ لـهذه التـفاعالت اآلخر عكس ذلك وأن "تـوازن القـوى" هو ا

والعالقات.
٢- توازن القوى ليس بالضرورة أن يكون نتيجة "حالة تعادل"
لـلـقدرات الـشـامـلـة لـلـدولـة بـ دولـتـ أو أكـثـر بـيـنـهـمـا تفـاعالت
مكن تنافسـية كما ذهب كثـير من الباحثـ فى تفسيره ألنه من ا
أن يتـحقق توازن الـقوى نتـيجة حـالة "تفـوق نسبى" وذلك ألنه من
طلق ومن جهة فهـومهـا ا جـهة يصـعب حتقـيق "حالة الـتعـادل" 
ـكن حتــقـيق تـوازن الــقـوى بــ طـرفـ فى إطــار "تـفـوق أخــرى 
ـتـفـوق نـسـبـيـا نـسـبى" بــيـنـهـمـا يـصـعـب مـعه أن يـغـامـر الـطــرف ا
بـتحويل حـالة الـتنافـسية إلى حـالة صـراعية لـعدم تيـقنه من إحراز
النجاح أو لـتقديره بأنه ستـكون هناك تداعيـات مؤثرة فيه حتى لو
حتــقق له الــنــجـاح. ومن ثم فــاألهـمــيــة الـتـى يـجب أن تــوضع فى
احلـسبـان فى تـقديـر حالـة التـوازن هى مقـدار االنحـراف النـسبى
تـفـوق من هـيـمنـة تـضـمن له حتـقيق ومـدى مـا تسـمح به لـلـطـرف ا

كنة. أهدافه بأقل خسائر 
ــفـهـوم تـوازن ٣- تـرتـيـبــا عـلى مـا ســبق جـاء طــرح الـبـاحث 
الـقـوى لـيـعـبـر عن حـالـة الـتـعـادل الـنـسـبى أو الـتـفـوق النـسـبى فى
الـقدرات الـشاملـة ب طـرف (كل طـرف وحدة سيـاسيـة أو أكثر)
وينشـأ بطريقة تلـقائية نتـيجة التنافس أو الـصراع بينهـما لتحقيق
ـثل هذا ـصالـح واألهداف فى الـنـسق الدولى أو اإلقـلـيمى. وال  ا

الهوامش :

(١) محمـد عصام أكـبر خوجه األخـطار التى تـواجه توازن الـقوى اإلقلـيمى فى منـطقـة اخلليج الـعربى من عام ١٩٩٠ الى
عام ٢٠٠٩ (رسالة ماجستير جامعة مؤتة: األردن ٢٠١٠) ص١١.

(٢) معجم أكسفورد ص٧٧.
(٣) د. على الدين هالل تقـد كتـاب توازن القـوى ب الـعرب وإسرائـيل ب حربى ١٩٦٧ و١٩٧٣ فى  د. جمال زهران

محررا القاهرة: مكتبة مدبولى ١٩٨٩ ص١٢٢.
مركز (٤) د. مصـطفى كـامل محـمد الـتوازن االسـتراتـيجى فى الـشرق األوسط ودور مـصر (الـقاهـرة: مؤسـسة األهرام 

األهرام للترجمة والنشر القاهرة ط ١ ١٩٩٥) ص١٨.
(٥) شـوقى عـبـدالـكـر الـتـغيـرات اإلقـلـيـمـيـة اجلـديـدة وتأثـيـرهـا عـلى الـتـوازنـات الـدولـيـة فى الـشرق األوسط: دراسة فى

التحالف الروسى (اجلزائر: مجلة دراسات جلامعة عمار ثلجى األغواط العدد ٥٧) ص١٨٥.
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(٦) مايكل شيهان توازن القوى: التاريخ والنظرية (القاهرة: مركز احملروسة للنشر والتوزيع ٢٠١٦) ص ص١٢-١٤.
رجع السابق ص٢٢. (٧) ا

ـية انى األصل أمريـكى اجلـنسـية أحـد شهـود العـصـر على احلـرب الـعا * هانـز جى مـورجنـتاو عالم سـيـاسى بارز أ
ـدرسة الـواقعـية فى ـية الـثانـية وأصـبح من بعـدهـا رائدا  " عـقب احلرب الـعا األولى والـثانـية نشـر كتـابه "السـياسـة ب األ

السياسة الدولية.
(٨) مايكل شيهان مرجع سابق ص٢٣.

(٩) إسـماعـيل صـبرى مـقـلد العالقـات الـسيـاسـية الـدولـية (الـكـويت: منـشـورات ذات السالسل الـكويت  ط ٤ ١٩٨٥)
ص٢٦٥.

(١٠) أحمد عطية الله القاموس السياسى القاهرة دار النهضة العربية ط٤ ١٩٨٠ ص٤١٣.
(١١) خليل إسماعيل احلديثى الوسط فى التنظيم الدولى جامعة بغداد ١٩٩١ ص٣١.

ـؤسسـة العـربيـة للـدراسات والـنشر الكويت ١٩٨١ اجلزء (١٢) د. عـبدالـوهاب الـكيـالى وآخرون موسـوعة الـسيـاسة ا
األول ص٧٩٧.

(١٣) إبراهيم أبو خزام احلروب وتوازن القوى األهلية للنشر والتوزيع األردن عمان ١٩٩٩ ص٤٦.
(14) Lider (1986) "the correlation.of world forces: the soviet concept journal of peace

research ,vol 27.
(١٥) مايكل شيهان مرجع سابق ص١٧٦.

(١٦) لـلمـزيـد اقرأ: ريـتـشارد لـيدل ترجـمـة: جهـاد عودة السـيـاسة الـدولـية واالسـتـراتيـجيـة: تـوازن القـوى فى الـعالقات
كتب العربى للمعارف القاهرة ٢٠٠٩ ص ص٢٦٥-٢٨٠. ركب لتوازن القوى ا الدولية اجلزء الرابع التصور ا

(١٧) مايكل شيهان مرجع سابق ص ص٦٧-٨٢.
(١٨) مصطفى كامل محمد مرجع سابق ص٤٢.

(١٩) حس حيدر على مرجع سابق ص٤١.
(٢٠) د. سـيد أبـو ضـيف أحـمد إمـبراطـوريـة تـتداعى: مـستـقـبل الـهيـمـنـة األمريـكـية والـنـظـام الدولى دار الـطالئع للـنـشر

والتوزيع ٢٠٠٩ ص٢٠.
(٢١) حس حيدر على مرجع سابق ص٣٩.

(٢٢) فايـز يوسف الـدالبيح توازن الـقـوى وأثره فى الـشرق األوسط بـعـد االحتالل األمـريـكى للـعراق (رسـالـة ماجـستـير
جامعة الشرق األوسط ٢٠١١) ص١٤.

(٢٣) فايز يوسف الدالبيح مرجع سابق ص١٤.

(٢٤) فايز يوسف الدالبيح مرجع سابق ص٤٨.
(٢٥) حس حيدر على مرجع سابق ص٢٩.

رجع السابق ص٣٤. (٢٦) ا
(٢٧) فايز يوسف الدالبيح مرجع سابق ص١٨.

(٢٨) د. دالل مـحـمـود الـسـيد الـتـغـيـرات فى تـوازن الـقـوى اإلقـلـيمى مـجـلـة آفـاق عـربـية الـعـدد الـثانى ديـسـمـبر٢٠١٧
ص١١٦.

رجع السابق ص١١٧. (٢٩) ا

رجع السابق ص١١٨. (٣٠) ا

رجع السابق ص١١٩. (٣١) ا

رجع السابق ص١٢٠. (٣٢) ا
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رجع السابق ص١٢٢. (٣٣) ا
(٣٤) حس حيدر على مرجع سابق ص٣٦.

رجع السابق ص٣٨. (٣٥) ا
(٣٦) د. دالل محمود السيد مرجع سابق ص١٠٥.

رجع السابق ص١٠٦. (٣٧) ا
رجع السابق نفسه ص١٠٦. (٣٨) ا

مجـلة تـقـدمة  ـستـقـبل لألبـحاث والـدراسـات ا (٣٩) اجتاهـات الـتسـلـيح واإلنفـاق الـعـسكـرى فى الـشرق األوسط مركـز ا
ستقبل ص٧. ستقبل تقرير ا اجتاهات ا

رجع السابق نفسه ص٧. (٤٠) ا
رجع السابق ص٨. (٤١) ا
رجع السابق ص٩. (٤٢) ا
رجع السابق نفسه. (٤٣) ا

رجع السابق ص١٠. (٤٤) ا


