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أحـمــد مـحـمــد أبــو زيــد@

الـعـالقـات الـخـارجـيـة
والـتـوازن يف مـنـطـقـة
الـخـلـيـج
يف عالم ما بـعـد أمـريـكـا

مقدمة

(*) كــــلـــــــيـــــــــــــــــة
الــعــالقــات الــدولــيــة
جـــــامــعـــــة ســـــانـــت
انــــدروز  -اسـكتـلنــدا،
اململكة املتحدة.

عىل الرغم مـن كل املشاكل واالزمات التـي اثارهتا منذ انغـامسها يف شؤون الرشق األوسط
قبيل احلرب العاملية الثانية ،اال ان الواليات املتحدة وبفعل طول جتربتها التارخيية يف التعامل
مع املنـطقة نجحت اىل حـد كبري يف ادارة االمور لـصاحلها ،وحتقـيق اهليمنة االقـليمية عىل
املنطقة حتـى مع وجود منافـس عتيد هلا متـمثل يف االحتاد السوفـييتي .اال أن دخول قوى
عظمى بـازغة ،مثل الصني ،للمـنطقة ومساعـيها مللء الفراغ السـيايس واالسرتاتيجي الذي
سيـوجد ،إثر تراجع الواليات املتحدة واجتاهها لـتعميق انغامسها وتركيز قوهتا عىل مناطق
أخرى من العامل مثل ،الرشق االقصى والباسيفيـك ،سيرتك املنطقة عرضة لتقلبات سياسية
واسرتاتيجية خطرية ،كون الـصني ليست لدهيا اخلربة واحلنكة الدولية التي كانت تتمتع هبا
الواليات املتحـدة .وهو ما سيجعل من مـنطقة الرشق االوسط بمثـابة حقل جتارب للصني،
متاما كام كانت بالنسبة للواليات املتحدة طوال احلرب الباردة.
مبدئيـا ،وبالنسبة للوضع املـستقبيل للقوة األمريكية عـرب العامل ،وعىل العكس مما يعتقد
الكثـريون ،بسبب الرتاجع األمريكـي يف إدارة بعض االزمات والرصاعات الـدولية مؤخرا
(مثل األزمـة يف أوكرانيـا والرصاع يف سوريـا وغريمها) فـإن مكانـة الواليـات املتحدة
ونفوذها احلقيقي مل يترضر كثريا حتى االن .فاملصالح االمريكية العليا مل تترضر ،واالمن
االمريكي (أو أمن حلفـائها) غري مهـدد بصورة خطـرية ،واالهتام الذي يـوجهه البعض
لالدارة االمريكية بتعاملها اللني والضعيف جتاه الرئيس الرويس بوتني ،عىل سبيل املثال،
ليس صحيحا ،فالواليات املـتحدة كقوة دولية عظمى لدهيـا من االلتزامات والواجبات ما
يـوجب عليها الـتحرك بتأن وصـرب اسرتاتيجي شديـد ـ عىل حد قول وزيـرة اخلارجية
االمريكية السابقة كوندليزا رايـس ـ وأن تنظر للصورة الكاملة وعىل املدى البعيد ،وليس
القصري وعىل املكاسب الوقتية.
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األسئلة
حتاول هذه الـدراسة األجابة عـن جمموعة من األسئلـة (النظرية والعـملية) فيام يتعلق
بمستقبل العالقات األمريكـية ـ اخلليجية حتديدا ،ومستقبل عالقات دول جملس التعاون
اخللـيجي مع القوي الدولـية يف النظام الـدويل يف حال استكامل االنسـحاب األمريكي من
اخلليج واالجتاه رشقا نحو الباسفيك.
•ما هي أهم العوامل املؤثرة عيل حتديد العالقات األمريكية ـ اخلليجية؟
•ما هو تأثري التحوالت التي جرت يف املنطقة العربية منذ  2011عىل العالقات األمريكية
ـ اخلليجية؟
•كيف ستكون العالقات األمريكية ـ اخلليـجية خالل فرتة حكم الرئيس دونالد ترامب،
يف ضوء أسرتاتيجية األمن القومي األمريكي للعام 2018؟
•أي مستقبل للعالقات اخلليجية مع بقية القوي الدولية يف "عامل ما بعد أمريكا"؟

الفرضية
تـنطلق هذه الورقـة من فرضية تقـول بأن "هناك ارتبـاط طردي بني استمـرار اهليمنة
األمريكيـة عيل النظام الـدويل وحتسن العالقـات اخلليجية ـ األمـريكية" .حـيث يرتبط
احلديث عن العالقات األمريكية ـ اخلليجية يف رأينا ارتباطا جوهريا بمسألة نظرية متعلقة
بـبنية النظـام الدويل ،حيث يمـكن القول بأن نـوعية القطـبية الدولـية التي ستربز خالل
النصف الثاين من هذا القرن سوف تـؤثر ،ليس فقط ،عىل السلوك اخلارجي لدول الربيع
العريب ،ولكن عىل كافة أفعال وسلوكيات الوحدات الدولية والفاعلني الدوليني اآلخرين.
إذا مـا حتول النظام الدويل إىل نظام ثنائي القطبية (الواليات املتحدة والصني) فمن املتوقع
أن تعود أجواء احلرب الباردة من جديد .مثل هذه البنية الدولية ستعطي هلذه الدول حرية
حـركة كبرية نسبيا عىل املستـوى اإلقليمي والدويل ،بسبب املنطقـة الرمادية بني القطبني،
التي سيكون الفـارق الشاسع يف حجم الـقدرات واالمكانيـات مطمئنـا هلا ،سيجعل جل
تركيزهـا منصبا عىل التـوازن ضد القطب الدويل اآلخـر ،وإن ظل االستقطاب الدويل عىل
أشده لضم هـذه البالد إىل أحد القطبني احتامال غـالبا .كال حسب أمهيـة مركزه اجلغرايف
ومكانته القيادية يف منـطقة الرشق األوسط ،التي ستظل دوما "ذخرا اسرتاتيجيا" للقوى
العـظمى الساعية للسيطرة عـىل مناطق استخراج النفط ،والتحكم يف أهم طرق املواصالت
يف العامل ،قناة السويـس ،مضيق جبل طارق ،مضيق هرمـز .وعليه فإن بعضا من الدول
العربية مثل ،مرص والسعودية وإمـارات اخلليج العربية وسوريا وغريها ،ستكون ساحة
للحـرب الباردة بني الـواليات املتحـدة والصني ،وربام أيضـا روسيا واهلنـد وأوروبا،
بصورة ستجربها عىل انتهاج سياسات خارجية وتوازنات دقيقة للغاية لتوضيح احلدود
الفاصلة بني املصالح الوطنـية والقومية ،وتلك املرتبطة بـالقوى الدولية .ومن جانب آخر

9
الفصل بني سيادهتا الوطنـية وحتالفاهتا وتعاوهنا مع أحـد القطبني .النظام الدويل ثنائي
القـطبية (كام خيربنا والتـز) هـو أكثر النظـم الدولية استقرارا ،وهـو كذلك أكثر اهلياكل
الدولية تدعيام حلركة واستقالل القوى اإلقليمية والصغرى.
أمـا يف حال بزوغ نظام دويل متعدد األقـطاب تسوده التنافسـات والتحالفات والتحالفات
املضادة نتيجة سيادة الـشعور بعدم التيقن والشك واالرتيـاب يف نوايا وحتركات القوى
الدوليـة ،سيجعل النظام الدويل أكثر ميال للـرصاعات واحلروب وعدم االستقرار بني هذه
القوى الدولية .إن حتول النظام الدويل يف مـنتصف القرن الواحد والعرشين ليكون متعدد
القطبية (الواليـات املتحدة ،االحتاد األورويب ،اليابـان ،الصني ،روسيا ،اهلند ،الربازيل..
وغريهـا من القوى) ،عىل املستـوى العام ،وعىل املستوى الفـرعي/اإلقليمي ،هو وضع مل
حتيا أغلب هذه البلدان يف شكل مماثل له من قبل.
يف حال حتول النـظام الدويل لـوضع التعدديـة القطبيـة ،فإنه سيـتطلب من دول اخلليج
العـربية سياسة خارجية حذرة للغايـة ،عقالنية إىل أبعد احلدود ،وهادئة إىل حد السكون،
ونظرا ألن طبيعـة البنية الـدولية املتعـددة القطبية جتعـل من احتاملية الـوقوع ضحية
احلسابات اخلاطئة والتصورات اخلاطئة ،نتيجة عدم الثقة وعدم التيقن من نوايا واهداف
األطراف الدولية االخرى لعدم توافر املعلـومات الكافية واملؤكدة عن سلوكياهتا ونواياها
احلقيقية ،وانتقال وتغري حتالفاهتا وانحيازاهتا من طرف إىل آخر ،كون التفاوت النسبي يف
توزيع القـدرات بني القوى الدولية حمـدود للغاية .وهو ما يعـني أن انتقال طرف إقليمي
حمـوري يف منطقة مـثل العامل العريب (مـثل مرص أو السعوديـة) من تكتل أو حتالف إىل
معسكر آخر سيساهم يف اإلخالل بتوازن القوى بني األطراف ،وبالتايل زيادة قوة كتلة عن
اخرى ،واحتامل تورطها يف حروب مع التكتالت االخرى من أجل إعادة توازن القوى.

اإلشكالية
كون الـواليات املتحدة تـعلم جيدا أين تقع مصـاحلها القومـية اجلوهريـة ،التي تستحق
وحدها املخـاطرة بالتورط يف رصاعات مع بقية القوى الدولية يف اي منطقة من العامل ،مثل
حـاالت دول أوروبا الغربـية ودول مثل بولنـدا يف منطقة أوراسـيا ،السعوديـة يف منطقة
الرشق األوسط ،اليابان يف الرشق االقصـى ،ودول أمريكا الشاملية واجلنوبية (وهذا مبدأ
سائد منذ القرن التاسع عـرش) وعليه ،ومادامت أوكرانيا (أو غريها) ال متثل مصلحة عليا
المريكا ،فـإهنا ال تستدعي االهتامم هبا ،بالدرجـة التي قد توصل حلالة الرصاع مع قوى
نوويـة مثل روسيا مـن جانب ،وحتميل الـواليات املتحـدة ودافعي الرضائب االمـريكية
فاتـورة حرب غري رضوريـة ،يف ظل االوضاع االقـتصاديـة الصعبـة التي تعـاين منها
الواليات املتـحدة وحلفاؤها الغربيـون .وبالتايل فإن الرتاجع الـذي يراه البعض ما هو إال
اسرتاتيجية وتكتيك أمريكيان يندرجان حتت ما يمكن أن نسميه بـ "التقييد االسرتاتيجي
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" Strategic Restraintبتعبري كل من ستيفن والت وجون ايكنبريي.
بالنسبة للصني ،فإن اعتامدها عىل املنـطقة العربية (وحتديدا عىل دول اخلليج العربية) يف
توريد احتياجاهتا املتزايدة من النفط (تستورد الصني حوايل  %50من احتياجاهتا النفطية
من اخلليج) سـيجعلها متـورطة لعنقهـا يف ادارة شؤون املنطقـة ،سواء من أجل ضامن
وصول الـبرتول اىل اسواقـها بيـرس وبأسعـار منخفـضة ،او احلفـاظ عىل مصـاحلها
االقتصادية املتـزايدة هناك ،وهو ما يـعني عملها عىل تقوية عـالقاهتا مع الدول املصدرة
للنفط وبناء شبكة من التحالفـات مع القوى االقليمية يف املنطقة ،وهي الدول التي ال توجد
لدهيا عالقات عميقـة معها ،بعيدا عن العالقـات االقتصادية والتبـادل التجاري .وبالتايل
سيحد من قـدرهتا عىل ادارة الرصاعـات واالزمات التي تعـج هبا املنطقـة ،بام قد جيعل
االمـور غري مستقرة وسببا يف تعثر واعاقة نفوذها الدويل .وهو النمط الذي متت مالحظته
حتى يف منـاطق أخرى تتمتع فيها الصني بنفوذ ووجود قديم نسبيا ،مثل الوجود الصيني
يف افريقـيا واسيـا ،حيث لـوحظ ان جـل اهتامم الصـني ينحرص يف تـدعيم مصـاحلها
االقتصـادية والنأي بنفسهـا عن التورط يف حماوالت حل أو ادارة الرصاعـات السياسية
واالجتامعية يف هــذه املناطق .من ناحيـة أخرى ،دخول الصـني يف حرب باردة مع قوى
دولية أخـرى تسعى لـفرض هيمنتـها وتوسيع نـطاق نفوذهـا يف املنطقة بعـد انسحاب
الواليات املتحدة مثل اهلنـد وروسيا ،حيث تعمل اهلند عىل تـوسيع نفوذها االقتصادي يف
املناطق املجـاورة هلا مثل وسط وغـرب اسيا ويف اخلليج ،وبحـريا املحيط اهلـندي وبحر
العرب واخلليج ،وهو الرشيان الرئييس (وربام الـوحيد) لضامن وصول االمدادات النفطية
لالسواق الصينـية ،وهو ما يعني وقوع الصني حتت رمحـة اهلند يف املستقبل ،وحتى اهلند
نفسها تسعى جاهـدة لتعميق ارتباطها االقتصـادي باخلليج والرشق االوسط ،الذي يمثل
سوقا عظيام للتوسع االقتصادي اهلنـدي ،ومستقبال كبريا للقوى العاملة اهلندية ومصدرا
حيويا للدخـل القومي اهلندي املتمـثل يف حتويالت القوى العامـلة الضخمة يف دول اخلليج
العريب ،وهو ما قد يساعدها وجيعل فرصها كبرية يف حتقيق نفوذ أكرب من الصني (وغريها
من القوى الـدولية البازغـة) لعمق االتصال الثقـايف واالقتصادي بينـها وبني دول املنطقة،
وبفضل جاليتها الضخمة املنترشة يف املنطقة ،وبفضل قوهتا الناعمة املتزايدة.
أمـا بالنسبـة لروسيا ،وحتت قيـادة بوتني ،فإهنا سـتسعى هي االخرى جـاهدة لتدعيم
وجتديـد نفوذها التقليـدي يف املنطقة ،مستغـلة ارث سلفها االحتاد الـسوفيتي وعالقاته
املمتدة مع قوى إقليمية كربى يف املنطقـة مثل ،مرص وايران وارسائيل .حيث لوحظ وجود
مساعي حثيـثة من جانب روسيا الحياء االمرباطـورية الروسية ،كام جتيل ذلك يف افتعال
ازمات مـثل جورجيا ( )2008وأوكرانيا ( )2014واسلـوب ادارهتا لرصاعات اقليمية يف
الـرشق االوسط وحتدي اهلـيمنة االمـريكية ،كـام يف االزمة السـورية ،ومن قبـلها ازمة
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الربنامج النووي االيراين ،وحتى يف حرب احتالل العراق . 2003
وألن الرشق االوسـط أحتل دائام مكانة مركـزية يف االسرتاتيجية السـوفيتية ،فيتوقع أن
يستمر كذلك يف االسرتاتـيجية الروسية ،سواء بسبـب النفط والغاز الطبيعي ،الذي تعترب
روسيا من أكرب املصدرين العامليني هلام ،وهناك حاجة ماسة للتنسيق والتعاون مع الدول
العربية املـصدرة له ،خصوصا اململكة العربية السعودية ،وأيضا ألن روسيا تعترب نفسها
أكثر االطراف الـدوليني فهام ومعرفة بظروف وحالة وتـفاعالت املنطقة ،وبالتايل اكثرهم
قدرة عىل حلها وادارهتا بصورة افضل من اجلميع ،وثالثا ،الهنا أكثر هذه االطراف تعاونا
مع القوى االقليمية ،وبالتايل فـإهنا لن تسمح باقصائها وطـردها من املنطقة مرة أخرى،
كام فعلت الواليات املتحدة والغـرب معها اثناء احلرب الباردة .إن اسـتمرار هذا التنافس
الدويل املستعـر سوف حيدد بكل تأكيد مستقبـل التوازن الدويل يف هذه املنطقة من العامل،
ولن يكـون مستقبل املنطقـة واعدا يف رأينا ،أو حتـى مقبوال كام كان طـوال فرتة اهليمنة
االمريكية عىل االوضاع السيـاسية واالجتامعية املضطربـة يف املجتمعات العربية ،بسبب
تعثر الثورات وانتـكاسة التحول الـديمقراطي وزيادة وترية االعـامل االرهابية وحاالت
االستقطاب االقلـيمية .وهو مـا ينبئ بمسـتقبل مضطرب وميلء بـاالزمات والرصاعات،
سواء الداخلية أو االقليمية أو الدولية.

تقسيم الدراسة
تنقسم هذه الـدراسة إىل ثالثة أجزاء رئيسية باألضـافة للخامتة .اجلزء األول يتعامل مع
اجلدل الـنظري حول التوازن والـتحالف الدويل للدول الصغـرية يف العالقات الدولية مثل
دول جملس التعاون اخلليجي .ومـاهي املحركات واملحددات التي تصيغ وتشكل السلوك
اخلارجي للـدول الصغرية وحتدد عالقاهتا مع القـوى الكربى يف النظام الدويل من جانب،
وكيف تنظـر األخرية لعالقاهتـا مع الدول الـصغرية يف ضوء التـنافس الـدويل وطبيعة
العالقات بينها وبني بـقية القوى الدوليـة واإلقليمية األخرى .اجلـزء الثاين من الدراسة
يتناول التحـوالت والتطورات االسرتاتيجية والسياسيـة التي شهدهتا منطقة اخلليج منذ
العام  2011ومـا تاله ،وحتديداً منذ إعالن الـرئيس األمريكي السـابق باراك أوباما عن
عزم الواليات املتحدة االنسحـاب من منطقة اخلليج وختفيف الوجود األمريكي هناك منذ
العـام  2015فصاعداً .أمـا اجلزء الثالـث فيتناول انعكـاسات وتداعيـات هذه التحوالت
والتغريات االسرتاتيجـية عىل عالقات القوى الدولية مع دول جملس التعاون اخلليجي من
جانب ،وعىل مـستقبل التـوازن حتت اإلقليـمي يف منطقـة اخلليج ،واإلقلـيمي يف الرشق
األوسط .أما اخلامتـة ،فحاولنا فـيها ،عىل قدر اإلمكـان وبناء عىل املعلومـات والبيانات
املتوفرة لدينا ،وضع تصـور مستقبيل عن مستقبل التحالف والتوازن يف منطقة اخلليج يف
مرحلة ما بعد االنسحاب األمريكي.
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أوال :نظريات التحالف والدول الصغرى يف النظام الدولي
كون هذه الـدراسة ستتعـامل مع موضوع الـتحالفات الـدولية فيعـني ذلك التعامل مع
موضوعات عسكرية وأمنية باألساس ،وهو موضوع ركزت عىل دراسته وختصصت فيه
املدرسة الواقعية والواقعية اجلديدة يف دراسة العالقات الدولية أكثر من أي مدرسة فكرية
أخرى .هنا سنتحـدث تداً عن النظريات الواقعية الرئيـسية يف موضوع التحالفات الدولية
(نظرية توازن القوى ،وتوازن التهديد) .من خالل عرض للمقوالت الرئيسية ،الفرضيات،
مميزاهتا ونقاط القوة ونقاط الضعف ،خاصة فيام يتعلق بأوضاع دول صغرية مثل دول
جملس التعاون اخلليجي ـ خط التشديد للكاتب(. )1

املدرسة الواقعية يف دراسة السياسة الدولية
هي املدرسة املهيمنة عىل حقل العالقات الدولية منذ هنـاية احلرب العاملية الثانية .وتفرتض الواقعية أن
الـسياسة الدوليـة عبارة عن رصاع من أجل القوة بني دول (وحـدة التحليل الرئيسيـة) تسعى لتعزيز
مصاحلها بشكل منفـرد .كوهنا ـ أي الدول القومية ـ حتيا يف نظام دويل فوضوي ،حيث ال توجد سلطة
عليا متارس نفوذها وحتكمها عىل احلكومات الوطنية ومتنعها من االعتداء عىل األخرين ،وهو ما جيعلها
تعتمد بصـورة شبه تامة عىل نفسها من أجل تامـني مصاحلها ومحاية أمنها وبقـائها .الذي هو بمثابة
اهلدف الرئييس هلا ،وهـو ما جيعلها متيل ألنتهاج كـافة السبل املتاحة لـدهيا (بناء عىل توزيع القدرات
واالمكانيات بني الوحدات الـرئيسية املكونة لـلنظام) حلامية نفسها .ومـن أهم هذه الوسائل التحالف
اخلارجي الذي تسعى خالله الدول للتوازن ضد االخرين ذوي النوايا العدائية وامليول التوسعية.
جيادل كينـيث والتز بأن النظـام الدويل منذ بزوغ الـدول القومية عقب صـلح ويستفاليا
 ،1648وربام كام يرى البعـض منذ احلروب البيلزونية بني دول املـدينة اإلغريقية (أثينا
وأسربطـة) ،هو ( )1نظام فوضوي ،أي ال تتواجد فيه سلطة أعىل من الدول نفسها ،متتلك
حـق الوصاية وتوجيههـا وفرض إرادهتا عىل األخرين ،وبأن هـذا النظام الفوضوي ()2
ذايت املساعـدة ،أي أن الدول تعتمد عىل أنفـسها يف توفري احتيـاجاهتا االمنيـة والدفاعية
الالزمة للحفاظ عىل أمنهـا ووجودها )3( .وهذا السعي من أجل البقاء هو املحرك الرئييس
لسلوكها اخلـارجي جتاه بقية الـوحدات واألعضاء االخـرين املوجوديـن يف هذا النظام،
وعليه ( )4فإهنا تسعـى جديا من أجل تعزيز وتوسيع نـطاق أمنها وأستقرارها الوطني،
وهـي يف سبيلها لتحقيق هذا اهلـدف ،فإهنا ( )5تنتهج أسلوبـا عقالنيا راشدا ،فهي فاعل
عقالين ،ختضع سلوكـياهتا لعملـيات وحسابـات (املكسب واخلسـارة) وليس بصورة
عشوائيا أو غري منتظـم .هذه األصول اخلمسة هي التـي تشكل جممل السلوك اخلارجي
لكافة الـدول القومية يف النظام الدويل .وهو ما يقـودنا الستنتاج أن هذه الدول ال هيمها يف
املقام األول إال احلفاظ عىل أمنهـا وبقائها ،وبأن السبيـل الوحيد لتحقيق ذلك هو األعتامد
عىل الذات .وذلـك بالعمل عىل إزالة مـصادر التهديـد وردع الدول العدائيـة واألكثر قوة،
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باالجتاه إىل بنـاء قدرهتا الـوطنية الالزمة لـذلك ،أو بالتكتل والتجـمع مع أطراف دولية
أخرى ملواجهة مثل هذا التهديد املشرتك (كام جتادل نظريتي توازن القوى والتهديد) .هذا
السلوك حتدده الدول بناء عىل خمـرجات عمليات اإلدراك واحلسابات املعقدة لطبيعة هذه
املخاطر والتهديدات ،وحتديد أكثـر األطراف قدرة عىل توفري احلامية الالزمة للحفاظ عىل
بقائها وأمنها .الرس يف تفسري كيفية حترك الـدول ونوعية سلوكها عند الواقعيني يتمحور
يف عدة عوامل منها ،كام جادل كينيث والتز عن حق ،عامل "توزيع القدرات "Capabilities
بني الوحدات الدولية وبنية النظام الدويل .وهي املقوالت الرئيسية لنظرية توازن القوى()2
 .وأضاف تلميذه ستيفن والت عـامل "التهديد  "Threatكأحـد أهم املؤثرات عىل سلوك
الدول اخلارجـي والداخيل( . )3وأضاف الواقـعيون الكالسكيون اجلـدد عوامل مثل بنية
النظـام السيايس املحيل واأليدلوجيات الـسياسية وكيفية رؤية القـادة السياسيني لطبيعة
النظـام الدويل وصور توزيع القـدرات فيه( . )4أخرياً وليس آخرا ،أضـاف راندل شويللر
عامل "املصلحة  "Interestومدى تضارهبا أو تناغمها يف التاثري عىل مسار وطريقة وكيفية
حترك الدول يف النظام الدويل(. )5
ستحاول هذه الدراسـة تقديم حتليل نظري لكيفية حترك وتوازن الدول الصغرى يف النظام
الدويل بأتبـاع مقوالت وأطروحات نظـريات التوازن الدويل الـتي يقول هبا علامء العالقات
الـدولية الواقعيني باختالف صـورها (حتديدا نظريات تـوازن القوى لكينيث والتز ،توازن
التهديد لستيفن والت ،ونظـرية توازن املصالح لراندل شويللر) .جمادال بأنه عىل الرغم من
األخـتالظ الظاهر بني خمتلف نـظريات التوازن الـدويل التي تقول هبا املـدرسة الواقعية يف
دراسة العالقات الدولية بصورها الثالثـة (توازن القوى ،توازن التهديد وتوازن املصالح)
بخصوص سـلوك القوى الكربى ،إال إننا نرى أهنا مجيعا تتفق ـ وألسباب خمتلفة ـ عىل أن
الـسلوك االمـثل واألفضل املتـاح أمام الـدول الصغـرى إن هي أرادت احلفاظ عـىل أمنها
وسيادهتـا ووجودها يف النـظام الدويل هو مـسايرة ركب القـوى الكربى .ومرجع ذلك هو
تعاظـم حجم اهلوة يف القدرات واالمكانيـات بني الطرفني ،والتي متثل عـائقا وحائال عظيام
أمام هذه الدول متنعها من الوقوف يف وجه هذه القوى أو حتدهيا(.)6

نظرية توازن القوى

Balance of Power

كمفهوم يف العالقات الـدولية يتواجد توازن القوى عندمـا يكون هناك حالة من التكافؤ أو
االستقرار بني قوى دولية متنـافسة .حيث يبدأ ظهور نظام توازن القوى عند حدوث خلل
يف صور تـوزيع القدرات يف هيكل النظام الدويل .بغـرض منع أي دولة من أن تصبح قوية
بـام فيه الكفاية بام يمكنهـا من فرض إرادهتا عىل البقية( . )7ويف حـالة بزوغ نظام توازن
القـوى فإن الدول يف سعيهـا نحو ضامن ومحايـة وجودها واستقـالهلا الوطني يف وقت
الرصاع (احلرب) قد ختَري ـ طـواعية أو كرهاً ـ بني انتهاج سلوك التوازن أو التبعية .ففي
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ظل وجـود نظام دويل فوضوي ،يغـيب فيه وجود سلطة مـركزية دولية تقـوم بالتوجيه
والـرقابة عىل سلوكيات وحتـركات الدول ،فإن لكل دولة عىل حـدة ،باعتبارها أعىل صور
السلطات يف النظام الدويل ،أن جتعل من حفظ وحتسني موقعها وتفوق أوضاع القوة لدهيا
نسبيا مقارنة باألخرين هدف أسايس يف سياستها اخلارجية(. )8
مفهوم "توازن القوى" يعترب من املفاهيم املركزية يف النظرية الواقعية والواقعية اجلديدة
يف دراسـة العالقات الدولية والسيـاسة اخلارجية .وتارخييـا ،عرف توازن القوى كفكرة
منـذ العرص اإلغريقي ،وهـو ما يتضح يف كتـابات املؤرخ الـعسكري األثينـي ثيوديتوس
وكتابه "احلـروب البيلونزية" .وكتطبيق سيـايس عميل ظهر توازن القوى أول ما ظهر يف
نظام الدول ـ املدينة اإليطالية يف القـرن اخلامس عرش .وكان الدوق فرانشيسكو سفورزا
حاكم ميالنـو أول من طبق هذه السياسـة بشكل فعال ،يف سبيله ملـواجهة باقي اإلمارات
اإليطالـية املتنافسة معه .وهنـاك دراسات تقول بعاملية تـطبيق اسرتاتيجية توازن القوى
ربام حتى من قبل بزوغ النظام السيايس الدويل بعد اتفاقية سالم ويستفاليا . )9(1648
يف النظام الدويل الواقعي تكون الدول القومية (وحدة التحليل الوحيدة) متامثلة من ناحية
األحـتياجـات والوظـائف ،وخمتلفـة يف قدراهتـا ووسائلهـا لتحقيق هـذه األحتيـاجات
وإنجازها .ويتحدد موقع الدولـة يف النظام الدويل حسب ما حتوزه من قدرات وإمكانيات،
التي تعترب أهـم املؤثرات عىل بـنية النظـام الدويل .ونظـرا لألختالف والتبـاين يف توزيع
القدرات يف هـيكل النظام الدويل ،حسب ما حتوزه كل دولة من مصادر وأدوات القوة ،فإن
احـتامالت أجتاه الدول للتعـاون واألعتامد عىل الدول األخرى تـقل بسبب خماوف بعض
الدول من حتقيق اآلخرين ملكـاسب نسبية أكثر عىل حساهبا ،نتيجة التفاوت واالختالل يف
صور توزيع القدرات يف بنية النظام.
إن رغبات الـدول وسعيها نـحو تعظيم قـدراهتا النسبـية واملحدودة عىل حـساب الدول
األخرى تجُعيق بعضهـا البعض ،بام يؤدي لبـزوغ نظام "توازن القـوى" .وهو ما يسبب
ويؤدي أيضا فيام بعد ـ حسب التوازن واملفاضلة بني القدرات اهلجومية والدفاعية للدول
املتنـافسة ـ لبـزوغ ما يعرف يف أدبيـات العالقات الدوليـة باملأزق األمـني .الذي يعرفه
روبرت جريفـس عىل إنه "موقف مـعني بني دولتني أو أكـثر يكـونان عىل أتـم استعداد
للـرصاع وحتى لـلحرب من أجل تـأمني أحتيـاجاهتم األمـنية ،ولـو عىل حسـاب الدول
األخرى" .واملقصود بـاملأزق األمني يف جمال دراسات األمن الـدويل من املنظور الواقعي
هو "كيـفية حتقيق الدول ألمـنها وجتنب هتديـد مصاحلها وقـيمها احليويـة واملركزية
مقارنة بام متتلكه من مصادر وقدرات وإمكـانيات مادية يف ظل نظام دويل فوضوي ذات
بيـئة تنافسية دون املبـاالة بأمن واستقرار األخرين" .وعليـه ،وطبقا لـجريفث ،فإن هذا
املوقف يوجد عندما تتعدد الوسائل الـتي تستخدمها الدول من أجل مساعدهتا عىل تأمني
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أمنها وهتديد أمن اآلخرين .وهـو ما أطلق عليه "النموذج التسلسيل  "Spiral Modelالذي
يصف كيف أن التفـاعالت بني الدول التـي تسعى ألمـنها فقط يـمكن أن تثري املنـافسة
والتأثري عىل جممل العالقات السياسية بني الدول(. )10
وفق هذا الـتعريف فإن الدول يف سبيلهـا لتحقيق أمنها وأستقرارهـا الوطني فإهنا يف ظل
البيئة الفوضوية والتنافسيـة للنظام الدويل جتد نفسها يف خضم رصاعات ومنافسات مع
بعض الوحدات الدوليـة األخرى ،التي حتاول هي األخرى حتقـيق أمنها القومي ولو عىل
حسـاب الدول األخـرى .ففي دراسته الـرائدة عن "املـازق األمني" فَـصل جون هريز
املقصود هبـذا املوقف قائالً بـأن املازق األمني هـو "أنعكاساً حلـالة عدم الـثقة والشك
املتبادل "Mutual Suspicionالتي تـسود بني الدول .فنتيجـة لبعض اإلجراءات واألفعال
التي تقوم بـاختاذها إحدى الدول يف سبيلهـا لزيادة قوهتا مقارنـة باألخرين ،فإن الدول
األخـرى تشعر بالتهـديد التي متثله هذه األفعـال عىل أمنها القومـي ،وهو ما جيربها عىل
اختاذ اجراءات احرتازيـة مضادة ملواجهة هـذه التهديدات ،ومن هنـا يبزغ موقف املأزق
األمني .الـذي حيذو بالـدول إما أتبـاع سياسـات هجوميـة متثل هتديـداً أو إكراهاجُ عىل
األخرين لصالح أمنـها القومي ،وأما سياسـات دفاعية كاستجابـة عىل بعض السياسات
العدوانية من بـعض الدول األخرى (ردعية) .وتتوقف حدة املأزق األمني هنا عىل التوازن
بني أنتهاج إحدى اإلسرتاتيجيتني ،إما الدفاع أو اهلجوم(. )11
لكن ،وهنـا يتوجب السـؤال ،ما هو موقع الـدول الصغرية من هذه النـظرية؟ وهل جيوز
تطبيق مقوالت وأطروحات هذه النظريـة عىل دوالً مثل اإلمارات العربية املتحدة وقطر أو
غريمها ،كام تطبق هذه النظرية عىل قوى عـظمى مثل الواليات املتحدة أو قوى دولية مثل
الصني أو فرنسـا؟ جيادل البعض ،وعىل رأسهم والـتز ،بأن نظريـة توازن القوى تصلح
للتطبيق عىل مجـيع دول النظام الدويل ،الكربى والصغرى ،القـوية منها والضعيفة .معلالً
أجابته باإلجياب بأن هذه النظريـة ما هي إال "خيار سيايس خيتاره صناع القرار ورجال
الدولة يف أيـة دولة للحيلولة دون الـوقوع حتت هيمنة أحد األطـراف الدولية أو اإلقليمية
الساعـية للهيمنة وكطـريقة للحفاظ عىل أمن وأستقـرار ووجود دولتهم( . ")12ويوضح
والتز بـأن الفرق يف أنتهاج أسـرتاتيجية توازن القـوى يكون يف (الكيفيـة) التي تطبق هبا
وكذلك (الوسيلة) لتحقيقهـا .حيث ختتلف الطريقة التي تـنتهجها الدول يف تطبيق توازن
القوى حسب مقدار ما حتوزه من مصادر القوة والقدرات العسكرية واالقتصادية مقارنة
بام حيوزه أعدائها أو جرياهنا .بـمعنى أن الدول الكربى قد تنتهج إسرتاتيجيات من نوعية
التحالف ،التكـتل االنحياز واالستقالل وغريها من سياسـات القوى التي تسمح هلا الفجوة
بني قدراهتا وموارها االقتصادية الكبـرية ،مقارنة بام يملكه أعدائها أو منافسيها من انتهاج
سيـاسات من هذه النـوعية .بينام الـدول الصغرى والضعـيفة ،وبسبب افـتقارها ألمتالك
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مصـادر ومقومات القـوة من جانب ،وبسـبب صغر حجم قوهتـا االقتصادية والـعسكرية
وتـأثريها السيـايس من جانب أخر ،فـإهنا حمكومـة بإتباع وأنـتهاج سياسـات من نوعية
مسـايرة الركب ،احلياد ،املهادنة والتبعية وغـريها من إسرتاتيجيات توازن القوى املفروضة
عليها( . )13كـذلك يرى البعض أن الـدول الصغرى ال مكـان هلا يف نظريـة توازن القوى،
وبالتايل فـإهنا ال تفيدنـا (أي النظرية) يف حمـاولة فهم وتفسـري كيف تتحرك وتترصف
الدول .حيث جيادل هؤالء بـأن الدول الصغرى يف سياسـات الـقـوى الـكـبـرى (اللعبة
الكربي) جمرد "بيادق" يف أيــدي هذه القوى ،بال أستقاللية أو حـرية حركة ،وإن كانت
أحيانـا حتجُدث تغيريات كـبرية يف النظام الـدويل( .)14وبالتايل فـإهنا ،وباسـتعارة أحدى
مقوالت علم الكالم ،مجُسرية وليـست خمجُرية .وعليه ،فإن هذه النظرية ال يمكن االعتداد هبا
إن أردنـا حماولة تقديم تفسري علمي لكيفيـة حترك الدول يف النظام الدويل .بل إن مقوالت
النظرية ذاهتـا إن حاولنا تطبيقها عىل الدول الـصغرى سوف تكشف لنا عن نقاط ضعف
بنائية يف النظرية ذاهتا ،بل ويف النظرية الواقعية اجلديدة ذاهتا .عىل سبيل املثال ال احلرص،
فإذا كـان النظام الدويل كام جيادل والتز هو نـظام ذايت املساعدة فهل معنى ذلك أن هناك
تضارب بني انتزاع استقاللية الدولة (بتـبعيتها أو بمسايرهتا لركب القوى الكربى) وبني
القول بأن الدول ال تعتمد إال عىل نفسها لتوفري احلامية ومحاية وجودها؟ وهل القول بأن
الدولة فاعل عقالين يتناقض مع الـرشوط واملقيدات والضغوط التي تفرضها بنية النظام
الدويل وبيئته عىل الدول الصغرى ،بصورة تـرغمها (وفقاً حلسابات عقالنية) عىل انتهاج
بعـض السياسـات واالسرتاتيجيـات (الغري عقالنيـة) وهي حتسبهـا محاية لـوجودها
ولسيادهتا .فالعاهل األردين الراحل امللك احلسني عىل سبيل املثال انتهج سياسة التحالف
مع صـدام حسني وهو مرغم وكاره هلا بسبب العـديد من املقيدات والضغوط التي أملتها
عليه البيئة اإلقليمية والدولية وبنية النظام املحيل لدولته ،معتقداً بأن يف ذلك محاية لسيادة
ووجود مملكته ،وهو ما ثبت خطئه فيام بعد.
اخلالصة ،يمكننـا القول بأن مقوالت وأطروحـات نظرية توازن الـقوى قد ختربنا الكثري
والكثري عن سلوك القوى العظمـى وقت السلم واحلرب بصورة شاملة إىل حد كبري ،ولكن
عنـدما نحاول تطـبيق هذه النظريـة عىل الدول الصغرى فـإهنا تفقد الكـثري من متاسكها
وقـدراهتا التحليلية فيام يـتعلق بتقديم تفسري لسلـوك الدول الصغرى .ولعل مرجع ذلك
باألساس يعود إىل منبعها املعريف والـتارخيي األورويب ،الذي تعامل بصورة رئيسية مع
قوى كربى يف حـالة مـستديـمة من الـرصاع واحلرب ،يف بيـئات وسيـاقات اجتـامعية
وسياسية وإسرتاتيجية وجغرافية وثقافية وسجل تارخيي خمتلف متاماً عام هو موجود
يف أغلب العـامل الثالث الـذي يضم أغلب الـدول الصغرى ،واألهم إهنـا باألساس نـظرية
للقوى الدولية(. )15
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نظرية توازن التهديد Balance of Threat

يف حماولته لتقـديم تفسري واقعـي (أخر) عن كيفـية حترك الـوحدات الدولـية (الدول)
واستجابتها لـرصاعات القوى يف البيـئات املحيطة هبـا قام ستيفن والـت بوضع نظريته
املعروفة بإسم "تـوازن التهديد  "Balance of Threatوالذي جـادل فيها بأن "الدول يف
سعيها للحفاظ عـىل بقاءها وضامن أمنها الـقومي ،باعتبارمهـا اهلدف األسمى للدول يف
النظـام الدويل الفوضـوي ،متيل للتوازن ولـيس للتبعيـة أو آيثار السالمـة" كام يذهب
أستاذه والتز .ويـرى والت كذلك أن الدافع وراء ذلك هو شعور الدول بالتهديد اخلارجي.
هذا التهديـد يظهر بوجـود عدة مؤرشات ،يذكـر منها والت حجم القـوة اإلمجايل للدولة
مقارنـة بجرياهنا ،القـرب اجلغرايف من مصـادر اخلطر أو التهـديد ،القدرات اهلجـومية
العدوانية جلرياهنا ،وسوء نواياهم( . )16والدول حتت شعورها بالتهديد املوجه لوجودها
وأمنها القومي ومصاحلها الوطنية تلجأ النتهاج كافة االسرتاتيجيات املتاحة ،سواء كانت
مـرشوعة أم ال ،ملوازنة ومـواجهة مصادر وصـور هذا التهديـد .إما بمحاولـة إقامة نظم
حتـالفات مع أطراف خارجية ،أو بتدشني تكتل دويل ملـواجهة هذه التهديدات ،أو بمحاولة
توحيد اجلبهة الداخلية ألي مواجهة مع أي طرف خارجي(. )17
هذه النظـرية يف رأينا تقدم صورة شاملة عن النزاعـات الدولية وتداعياهتا ،عىل الرغم من
االنتقادات النظريـة احلادة التي وجهت إليها من جانب بـعض الباحثني( .)18وتساعد عىل
فهم الدوافع واملحددات وراء أفعال ورود أفعال األطـراف الدولية املتورطة واملحيطة بأي
رصاع .بعـيداً عن أي أنتامءات وطنية أو دينـية أو سياسية خري من أيـة نظريات العالقات
الدولية األخرى ،حتى تلك املهيمنة عىل احلقل األكاديمي العاملي.
الفارق بني نظـرية توازن الـقوى ونظريـة توازن التهديـد هو أن األوىل تذهـب للقول بأن:
"الدول تتـوازن ضد القـوة التي قـد حتوزهـا بعض األطـراف األخرى ،بام هيـدد أمنها
ووجودها ويعيق حتركها وسعيها نحو تامني مصاحلها وحتقيق أهدافها القومية ،بام يسببه
اخللل والـتفاوت يف صور توزيع الـقدرات واإلمكانيات بـينها وبني باقي الـوحدات الدولية.
وبأن مـا هيم هنا هو حجم ما حتوزه الـدولة مقارنة بجرياهنا األخريـن ،ونوعية السياسات
التي ينتهجها هـؤالء اجلريان ،هل هي سياسات وسـلوكيات هجوميـة أم دفاعية؟" .وطبقاً
هلـذه النظريـة فإن الدول غـالباً ما متـيل آليثار السالمـة (كام جيادل والتـز) أمام القوى
الصاعدة والقوية أكثـر من ميلها للتوازن ضدهـا .أما نظرية توازن الـتهديد فتذهب للقول
بأن :الدول تتـوازن ضد التهديدات ولـيس ضد القوة ،ألنه قد يكـون هناك قوي دولية غري
مؤذية أو متثل مصدراً لتهـديد جرياهنا ،عىل العكس من الدول العـدوانية ،التي تكون لدهيا
النوايـا أليذاء جرياهنا .وهو مـا يقود يف الغالب الـدول ألن تسعي للتوازن ضـدها أكثر من
التبعيـة هلا (كام جيادل والت) .فالدول القوية تـتوازن مع مصادر وصور التهديد ،والدول
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الضعيفـة تتبع أمام مصادر وصـور التهديد .حيـث حتتل مسائل نوايـا وطموحات الدول
جانباً مهاً جنباً إىل جنب مع أعتبارات القوة الكلية واهلجومية والقرب اجلغرايف(. )19
التسـاؤل حول كيف يمكن أن تـساهم هذه النـظرية يف مسـاعدتنا عىل فهـم الكيفية التي
تتحـرك وتترصف هبا الدول يف النظـام الدويل مردود عليه بالقـول بأن الدول التي تواجه
هتديداً أو عدواناً من ناحية أحد جرياهنـا أو أعدائها اإلقليميني ،فإن مثل هذا التهديد يكون
بمثـابة املحفز األول واملجُشكل الرئيـيس لسلوكها وحتركها جتـاه األخرين يف مواجهة هذه
التهديدات واملخاطر التي تـواجهها .وألن الدول حتيا يف عامل تسـوده التنافسية وحيكمه
الرصاع مـن أجل القوة واملوارد والـتوسع ،فإن التـهديد يظـل سمة حتميـة تواجهها كل
الواحـدات الدولية املوجودة يف النظام الدويل .وبـالتايل فإهنا يف سعيها األبدي للحفاظ عىل
أمنها ووجودهـا وسيادهتا ستحاول مواجهة هذه التهديدات والتغلب عليها وقهرها .وهو
مـا سيساعد العلامء والبـاحثني يف سرب أغوار السلوك الذي تـنتهجه هذه الدول يف سبيلها
للتغلب عىل هذه التهديدات ،وبالتايل معرفة كيف تتحرك الدول .وذلك عن طريق عن رصد
املحفزات التي تقودها ،آال وهي التصدي للتهديد واخلوف منه.
وعند تطبيق مقوالت هذه النظرية عىل الدول الصغرى فإننا سنجد فيها خري عون يف تقديم
تفسري عقالين ومقبول عن سلوكياهتـا وكيفية حتركها السيايس والدبلومايس عىل النطاق
الدويل .وألن مجيع الـدول (القوى الكـربى والدول الصغـرى) تواجه شـكالً من أشكال
التهديد ،املختلف يف درجته ويف نوعيته ،فإهنا مجيعاً تنتهج سلوكاً واحداً خمتلف الدرجات
يف سبيلهـا ملواجهـة هذه املخـاطر والتهـديدات .واملعيـار يف حتديـد األختالف يف هذه
األستجابات هو مـدى التباين يف امتالك الـقدرات وامكانيات ومـصادر القوة بني الدول،
متاماً كـام هو احلال يف توازن القوى .ومن ناحية أخـرى ،مدى جدية وخطورة التهديدات
التي تواجهها الدولة.
نظرية توازن املصالح Balance of Interests

املقـولة الـرئيسيـة هلذه الـنظريـة تقول بـأن "الدول يف ظـل سعيها نحـو حتقيق األمن
واملحافظة عىل بقـائها فإهنا تويل أهتاممـاً كبرياً بموضوع الفرص املتـاحة أمامها لتعظيم
حجم مكاسبها ومنافعها" .حيث جادل راندل شويللر (واضع هذه النظرية) بأن الوحدات
الدولية يف النظام الـدويل (الدول القومية) نوعان ،دوالً قـانعة بالوضع القائم Status-que
 Statesوأخرى طموحـة  ،Revisionist Statesأما أن تكون عدوانيـة أو غري عدوانية .حيث
متيل الدول الطموحة العدوانية  Revisionist-Aggressive Statesللتوازن وانتهاج مثل هذه
النوعية من السلوكيات ،ومتيل الدول القـانعة ،غري العدوانية لالستكانة واملسايرة للقوى
الكربى العدوانية .وعليه يرى شويللر أن السلوك الشائع الذي تنتهجه الدول يف حتركاهتا
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الدولية هو املسايرة ،وليس التوازن كام جيادل والتز (التوازن ضد القوي) وستيفن والت
(التوازن ضد التهديد)(. )20
أطلق البعض عىل هـذه النظرية أسم "تـوازن املصالح "Balance of Interestحيث جيادل
شويللر بـأن الدول الصغرية والضعـيفة يف بعض أو أغلب األحيـان متيل للتحالف (مع)
األطراف الدولية األكـرب واألقوى ،عندما يكـون ذلك يف مصلحتها أو لفـائدهتا أو سيعود
عليها ذلك بالنفـع .وهو ما يعني أن سلوك الـدول الشائع يف النظام الـدويل هو "مسايرة
الركب" الذي يعني عند شويللر" :أي حماولة للوقوف بجانب األقوياء"( . )21وهي بذلك
ختتلف عن تعـريف والتز ووالت هلا .حيث يـذكر كال منهام ويعرف مـسايرة الركب عىل
إهنا سلوك مضاد للتحالف ،الذي يعني االنحياز جلانب الطرف األقوى(. )22
يجُـرجع شويللر تأكيـده عىل أن الدول تتحرك باألسـاس بنمط مسايـرة الركب إىل التكلفة
املرتفعـة واملخاطر اجلسيمة التي قد تتكبـدها الدول إن هي حاولت أنتهاج سلوك التوازن
ضد القوى الكربى( . )23وهو ما يمنعها ،يف سبيلهـا للحفاظ عىل بقائها ووجودها ومحاية
قيمهـا ،النتهاج سلوكيـات غري مكلفة وغري خطـرة مثل مسايـرة الركب .ويدلل عىل ذلك
بالرجوع إىل الـسجل التارخيي األورويب املمتد منذ القرن الـسابع عرش ليؤكد أطروحته.
حيث يؤكد شويللر أن الدول فضلت مسايرة ركب الدول الكربى بدالً من التحالف ضدها.
فقـد سايرت بـريطانيـا واألمرباطورية النـمساوية ـ املجـرية فرنسـا حتت حكم لويس
اخلامـس عرش ،الذي كان مهيمناً عىل القـارة األوروبية (1667ـ ،)1679وكذلك مسايرة
إيطالـيا الملانيا يف احلرب العاملية الثانية ،ومـسايرة القوى األوروبية للواليات املتحدة منذ
هنـاية احلرب العاملية الثانية ( .)24عىل العكس مما جيادل به والتز ووالت ،اللذان ركزا عىل
أن أكثـر العوامل تأثـرياً عىل سلوك الوحـدات (الدول) يف النظـام الدويل هي بنيـة النظام
الدويل ،أي حجم ومدى التفـاوت يف القدرات واالمكانيات التي حتـوزها الدول من جانب،
وحجم التهديـدات التي تواجههـا الدول .من جانب أخـر ،يرى شويللـر أن أكثر العوامل
تأثـرياً عىل حتديد وصيـاغة سلوك الـدول ومسار حتـركها يف النظـام الدويل هي سلوك
الـوحدات الدولية البينية ،وكيفية إدارهتا للفجوة املوجودة بني حجم االمكانيات والقدرات
بينها وبني األخرين (متاماً كام يذهب الليرباليون اجلدد) .وعليه ،يرى شويللر أن التغري يف
القدرات واإلمكانيات الكلية بني الدول له تأثري كبري ليس فقط عىل الفاعل الدويل ذاته ،وإنام
بالقدر ذاته عىل باقي الفاعلني املجاورين له (( .)25أنظر الشكل رقم )1
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شكل رقم 1
العوامل املؤثرة يف كيفية حترك الدول
البنية الدولية
الـليـرباليـــون

الــواقـعيـــون
الوحدات املتفاعلة

املصدر :بترصف عنKenneth Waltz: “Evaluating Theories”. American Political Sci- :
ence Review, Vol. 91, No. 4 (December 1997), p. 914

الدول عند شويللـر دوالً ال تسعى لتوسيع نطاق أمنها Security-Seeking-Stateوإنام هي
دوالً تـسعى لتوسيع نطاق قوهتـا (كام يذهب مورجانثو وأورجـانسكي) .وبالتايل فإهنا
(وفقـاً لرؤية شويللر) هتتـم فقط بحجم مكاسبها ومنافـعها ،بغض النظر عن مدى األمن
واألستقرار الـذي قد تنعم به أو تفـتقر لوجـوده( . )26ويعلل شويللـر عىل ذلك بقوله أن
الواقعيني اجلدد (والتز وأتباعه) برتكيزهم املطلق عىل تأثري البنية الدولية وعىل أهدافاً مثل
األمن والبقاء فقد جعلوا من الرصاع واملنافسة جمرد أداءة حلامية الذات .بمعنى أن الدول
يف ظل تواجـدها يف نظام فوضوي فإن هاجس اهليمنـة والسيطرة عليها أو تدمريها هو ما
يدفعها للتحرك بصورة متيل للتوازن أكثر من أي يشء أخر .وهو ما يرى فيه شويللر نمط
جزئي وليس عـام .وجيادل بأن ذلـك يصيب الواقعيـة اجلديدة بقرص نـظر ،فليست كل
الـدول طموحة ،أي تسعى لتغيـري أوضاع القوى القائمة ،كام تـركز أدبيات توازن القوى
وتوازن الـتهديد .ولكن هناك دوالً غري قـانعة باألوضاع القائمـة وتسعى لتحقيق أهداف
أخرى مثل القـوة ،املنفعة ،املصلحـة ،اهلدوء والسكيـنة .وهي األهداف التي يـرأها والتز
ثانـوية .إال أن شويللر جيـادل بأن ذلك غري صحيح .فبعيـداً عن أوقات احلرب والرصاع،
ويف ظل غياب وجود مـعضلة أمنية تواجهها الدول ،فإن هذه األهداف تصبح هي األهداف
الـرئيسة للدول ،ولـيس األمن أو ضامن البقاء .وبالـتايل فإهنا تسعـى للتعاون والتقارب
وتعظيم حجم املكـاسب املتبادلـة ،مادام وجودهـا غري مهدد( . )27فالقـوى الكربى تقدر
مساعدات الدول الصغرى هلا ،بعـدم أعرتاض طريقها ونزع الرشعية عن أفعاهلا ،والدول
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الصغرية بالطبع تتجنب بمسايرهتا لركب القوى الكربى مغبات تدمريها.
ختاماً يمكن القـول أن األطروحات السالفـة تؤكد لنا أن سلوك الـدول القومية وحتركها
واستجـابتها للوقائع واألحداث الـدولية يتوقف بصورة رئيـسية عىل مواردها ومصادر
قوهتا املـادية من جانب ،ونوع الـتوازن الدويل وتوازن القوى القـائم يف النظام من جانب
أخر .كام تشدد أطروحات والـتز ومقوالت املدرسة الواقعيـة اجلديدة .واخلالصة ،فإننا
يمكن القول بـأن جوهر تفسـري سلوك الدول وحتركهـا يف النظام الدويل وفقـاً للمدرسة
الواقعية هو الـقول بأن "ما تفعله الـدول هو أنعكاساً ملـا تريده" .بينام تـشدد املدرسة
الليرباليـة عىل أن "ماذا تريده الدول هـو أنعكاساً ملا تفعله" .وشتـان بني املقولتني ،حتى
وإن كان الظاهر إهنام مرتادفـتان .فالقول بأن األحتياجات هي التي حترك الدول يعني أن
حتركات الدول يف النظام الدويل لـتلبية أحتياجاهتا تكون حمـسوبة ودقيقة ،وبالتايل فإن
الدول لن تنتهج أي سلـوك ال يتوافق أو يعكس أحتـياجاهتا (إال يف حـاالت شاذة) .بينام
يعني قول الليـرباليون أن األفعال مـا هي إال أنعكاسـاً الحتياجـات الدول أن الدول تربر
انتهـاجها واتباعهـا لسلوكيـات بعينها حتت مـسمى إهنا تبحـث عن تلبية الحتـياجاهتا
األساسية .وهو مـا يعني اعطاء تربيرات متنـوعة لكافة السلوكـيات التي تنتهجها الدول
جتاه بعضها البعض .وهو ما يعكس رؤية استغاللية وتربيرية لسلوك الدول الكربى جتاه
األخرين وحتقيقاً ملصاحلها الوطنية اخلارجية (أنظر الشكل رقم .)2

شكل رقم 2
حمركات حترك الدول
الـــواقعـيــــون

األفعال

اإلحتياجات
املصـدر :املـؤلف

اللـيـربالـيـــــون

ثانياً :عالقات دول مجلس التعاون اخلليجي مع القوى الدولية بعد
اإلنسحاب األمريكي
كام أسامها ستيفن والت من قبل بالقوة اجلاحمـة ،عاد واحد من كبار الواقعيني اجلدد يف
الواليـات املتحدة الربوفيسور جون مريشايمر يف مقالة نرشت يف عدد (مارس  )2014من
جملة  The National Interestليصف الواليات املتـحدة بالقوة املعتوهة Unhinged Power
حيث هياجم مريشايمر يف هذه املقالة التوسع املفرط من جانب الواليات املتحدة يف التدخل
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يف شؤون العامل ،وهو ما يزيد من تفاقم املشاكل وليس حلها ،والترصف بشكل يوحي بأن
العامل كله بات يمثل "مصلحة وطنية أمريكية" وذلك حتت ذرائع واهية نرشها من وجهة
نظر مريشايمر من أسامهم بالليرباليني املؤسساتيني واملحافظون اجلدد(.)28
ويعـطي مريشايمـر مثاالً عىل ذلك بـالدور االمريكـي املبالغ فيه بخـصوص دول الربيع
العريب ،وحتـديداً دوالً مثل مرص وسـوريا وليبيـا .حيث ينتقـد الدعاوي الـتي يروجها
الليرباليني واملحـافظني داخل واشنطـون بأن التدخل االمـريكي يف هـذه املـناطق حيوي
ورضوري لعدة أسباب ،منها:
• ما حيدث يف أماكن مثل سـوريا ومرص ذات أمهية حيويـة للواليات املتحدة ،سواء
حلامية املصالح االمريكية يف املنطقة أو ملواجهة اعدائها هناك.
• هنـاك قضية أخالقية للـتدخل ،عىل األقل يف حالة سوريـا .وهي الدفاع عن الشعب
السوري من النظام الذي يشن حرباً ضد املواطنني العزل.
• أن الواليات املتحدة يمكنها معاجلة وادارة مشاكل يف هذه البلدان بنجاح وسهولة.
يـرفض مريشايمر كل هـذه الـدعاوي ،ويرى أهنا السبب الـرئييس يف الفشل الذي أصاب
الـسياسة اخلـارجية االمريـكية حول العـامل ،وليس فقط يف الـرشق األوسط ،بل ويؤكد
مريشايمر يف أعرتاف واضح وخطري بقـوله "أن السياسة اخلارجية األمريكية هي السبب
الرئييس ملشكلة اإلرهاب التي نعاين منها( . ")29حيث يقلل مريشايمر من قيمة أمهية دوالً
مثل مرص وسوريا وغـريها ،كوهنا ال متثل مصلحة جوهريـة للسياسة األمريكية ،وحتى
أعدائها يف منطقة الرشق االوسـط (إيران) فإن مريشايمر يـقول بأن شعورها ،أي ايران،
بالتهديد من جانب أمريكـا وجرياهنا سيزيد من عزمها عىل أمتالك أسلحة الدمار الشامل.
أما بخصوص الدعاوي بـالعبء واأللتزام األخالقي األمريكي بـالتدخل يف سوريا ،فإنه،
وبنربة بـواقعية جافـة ،يقرر بأن الرشط الـوحيد لتأكيـد املصداقية وأخالقيـة السياسة
األمريكية يف سوريا وأمام املجتمع الدويل هـو منع وقوع ابادة مجاعية يف سوريا ،وهو ما
مل حيدث حتي االن من وجهة نظـره .أما بخصوص األدعاء الثالـث والقائل بإمكانية حل
هذه املشاكل بسهولة ،فإن مريشايمر يكتفي فقط باألشارة حلاالت الفشل األمريكي اجليل
يف كال من العراق وأفغـانستان ،نـاهيك عن جتارب احلـرب الباردة .حيث تـوكد اخلربة
التارخيية أن رصاعات العامل الثـالث معقدة وعصية عىل احلل ،خصوصاً باستخدام القوة
العسكرية والتدخل اخلارجي(. )30
يدعـو مريشايـمر صنـاع القرار األمـريكي لـتجاهل مـبالغـات و "خرافـات" بعض
الشخصيـات السياسية والعسكـرية األمريكية التي تـروج منذ احلادي عرش من سبتمرب
 2001ايل أن أمريكا تعيش يف أخـطر اللحظات التارخييـة ،كام رصح رئيس هيئة األركان
األمريكية املشرتكـة مارتن ديمبيس .حيث يـؤكد مريشايمر (مثـل واقعيني كبار كستيفن
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والت ،ستيفن بروكس ووليام وولفورث وغريهم) بأن أمريكا اليوم حتيا يف أمان أكثر من
أي وقت ميض ،فال يوجد هتديد جـوهري أو حتى جاد ملصاحلهـا القومية ،وال توجد قوة
عىل األرض قـادرة عىل هزيمتها ،هـذا إىل جانب "نعمة العـزلة" اجلغرافيـة التي منحتها
مناعة ضد اهلجوم من جانب القوي الدولية األخرى (.)31
من وجهة نظر مريشايمر التهديد الوحـيد اخلارجي الذي يواجه مستقبل القوة األمريكية
والتوازن الدويل القـائم حالياً يتمثل يف الـصعود املتزايد للصـني يف منطقة رشق أسيا وما
ورائها .حيث يـري أن القرن احلادي والعرشين سيشهـد رصاع قوي بني الصني وأمريكا
حـول االستحواذ عىل منـاطق النفوذ والـتمدد والتمتـع بوضعية "املـهيمن اإلقليمي" يف
مـناطق مثل الباسيفـك ورشق أسيا ،وهو السبـاق الذي قد ينتهي بـرصاع مسلح كنتيجة
حتمية ملا يعرف بـ "مصيدة ثيودتوس" أو املعضلة األمنية التقليدية بني القوى الصاعدة
وتلك املهيمنـة( . )32وهو مـا يتطلب مـن وجهة نظـره أن تكون الـواليات املتحـدة أكثر
انضباطا يف قـراراهتا االسرتاتيجية جتاه الصني يف حـال صعود نجمها يف املستقبل(. )33
التـهديد اجلدي األخـر للقوة األمريكـية عند مريشـايمر (وغريه من الـواقعيني) يتمثل يف
ممارسة الكذب املمنهج واستمرار سياسات التضليل واخلداع التي متارسها اإلدارات عىل
الشعـب األمريكي ،خصـوصاً فيام يـتعلق بقضايـا مثل السيـاسة اخلارجيـة ،مكافحة
اإلرهاب ،احلرب ،واحلقوق املدنية والـتعدي املستمر عىل جوهر النظام االمريكي واملتمثل
يف احلـريات والشفافيـة والرقابة عىل السـلطات( . )34ويرى مريشايـمر أن هذا النوع من
املخاطر يوازي أو يفوق يف خطره تعرض الواليات املتحدة لالعتداء اخلارجي .فالعدو هذه
املرة قد يكون من الداخل ،عىل حد قول جول فيدال.

توازن القوى الدولي يف منطقة اخلليج
عـىل العكس ممـا يعتقـد الكثـريين ،بسـبب الرتاجع األمـريكي يف إدارة بعـض االزمات
والرصاعات الدولـية مؤخراً (مثل األزمـة يف أوكرانيا والرصاع يف سـوريا وغريمها) فإن
مكانة الواليات املتحدة ونفـوذها احلقيقي مل يترضر كثرياً حتي االن .فاملصالح األمريكية
العليا مل تترضر ،واألمن القـومي األمريكي (أو أمن حلفائهـا) غري مهدد بصورة خطرية.
وفقاً لستيفن والت ،فإن الواليات املتحدة تعلم جيداً أين تقع مصاحلها القومية اجلوهرية،
التي تستحق وحدها املخـاطرة بالتورط يف رصاعات مع بقيـة القوي الدولية يف أي منطقة
مـن العامل ،مـثل حاالت دول أوروبـا الغربـية ودوالً مثـل بولنـدا يف منطقـة أوراسيا،
السـعودية يف منطقـة الرشق األوسط ،اليابـان يف الرشق االقيص ،ودول أمريكـا الشاملية
واجلنوبية (وهذا مبدأ سائد منذ القرن التاسع عرش) وعليه ،ومادامت أوكرانيا (أو غريها)
ال متثل مصلحة عليا ألمريكا فإهنا ال تستدعي االهتامم هبا بالدرجة التي قد توصل حلالة
الرصاع مع قـوي نوويـة مثل روسـيا من جـانب ،وحتمـيل الواليـات املتحـدة ودافعي
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الرضائب االمريكية فاتورة حرب غري رضورية ،يف ظل االوضاع االقتصادية الصعبة التي
تعاين منها الواليات املتحدة وحلفائها الغربيني .وبالتايل فإن الرتاجع الذي يرآه البعض ما
هو إيل اسرتاتيجية وتكيك أمريكـي يندرج حتت ما يمكن أن نسميه "التقييد االسرتاتيجي
 "Strategic Restrainatبتعبري كالً ستيفن والت وجون ايكنبريي(. )35

عامل االستقرار
واقعياً ،فـإن الدول متيل للتقارب والتعـاون مع القوى الكربى الداعمـة لالستقرار ومحاية
األمن اإلقـليمي ،ومتيل للتكتل ضد القوى الـدولية الداعية لتغيري األوضـاع القائمة وهتديد
أمنها واستقـرارها( . )36وستكون لدى مرص يف املـرحلة القادمة حسـاسية كبرية جتاه أية
حماولـة لزعزعة االستقـرار ونرش االضطراب يف البيئـة اإلقليمية املحيطـة هبا ،ملا لذلك من
تداعيات وعـواقب وخيمة عىل مـساعيها إلعـادة بناء الدولـة املرصية من جـانب ،وترميم
مكانتها ومحـاية والدفاع عن مصاحلها اخلارجية من جانب أخر .وهو األمر الذي قد يدمره
عدم استقرار الرشق األوسط يف املستقبل .وعليه ،فـإن القوى اإلقليمية التقليدية والصاعدة
يف املنطقة (مرص والـسعودية ودول جملس الـتعاون اخلليجي) ستعمـل عىل قدر مواردها
وقدراهتا املتـوفرة لدهيا عىل الوقـوف يف وجه القوى الدولية التي سـتسعى لعدم استقرار
املنطقة أو جرها ألتـون رصاعات ال ناقة هلا وال مجل ،وستعمل عىل إعـادة تشكيل منظومة
التحالفات والتكتالت اإلقليمية والدولية من أجل الدفاع عن مصاحلها وقيمها ومبادئها ،عىل
قدر استطاعتها كدول صغري أو كقوى إقليمية من املستوى الثاين عىل أفضل تقدير.

عامل بنية النظام الدولي
إن نوعية القطبية الدولية  Polarityالتي ستربز خالل النصف الثاين من هذا القرن سوف
تـؤثر ،ليس فقـط ،عىل السلوك اخلـارجي لدول اخلليج العـربية ،ولكن عىل كـافة أفعال
وسلوكيات الوحـدات الدولية والفاعلني الدوليني األخـرين .إذا ما حتول النظام الدويل إىل
نظام ثنائي القطبية (الواليات املتحدة والصني) فمن املتوقع أن تعود أجواء احلرب الباردة
من جديد .مثل هـذه البنية الـدولية ستعطـي هلذه الدول حريـة حركة كبـرية نسبياً عىل
املـستوى اإلقليمي والـدويل ،بسبب املنطقـة الرماديـة بني القطبني ،التـي سيكون الفارق
الشـاسع يف حجم القدرات واالمكانـيات مطمئنا هلـا ،وسيكون جل تركيـزها منصباً عىل
التوازن ضـد القطب الدويل األخر ،وإن ظل االستقطـاب الدويل عىل أشده لضم هذه البالد
إىل أحد القطبني احتامالً غالباً .كال حسب أمهية مركزه اجلغرايف ومكانته القيادية يف منطقة
الرشق األوسط ،التي ستظل دوماً "ذخـراً اسرتاتيجياً" للقوى العظمى الساعية للسيطرة
عىل مناطق اسـتخراج النفط ،والتحكم يف أهـم طرق املواصالت يف العامل ،قـناة السويس،
مضيق جبل طـارق ،مضيق هـرمز .وعـليه فإن بعـضا من الـدول العربيـة مثل ،مرص
والسعودية وإمارات اخللـيج العربية وسوريا وغريها ،ستكون ساحة للحرب الباردة بني
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الواليات املتحـدة والصني ،وربام أيضا روسـيا واهلند وأوروبا ،بـصورة ستجربها عىل
انـتهاج سياسات خارجية وتوازنات دقيقة لـلغاية لتوضيح احلدود الفاصلة بني املصالح
الوطنيـة والقومية ،وتلك املرتبطـة بالقوى الدولية .ومن جـانب أخر الفصل بني سيادهتا
الوطنية وحتالفاهتا وتـعاوهنا مع أحد القطبني .النظام الـدويل ثنائي القطبية (كام خيربنا
والتز) هـو أكثر النظـم الدولية استقراراً ،وهو كذلك أكثر اهلـياكل الدولية تدعيام حلركة
واستقالل القوى اإلقليمية الصغرية (.)37
أما يف حال بزوغ نظام دويل متعدد األقطاب  Multipolarityتسوده التنافسات والتحالفات
والتحـالفات املضـادة نتيجة سـيادة الشعـور بعدم التـيقن والشك واالرتيـاب يف نوايا
وحتركات القـوى الدولية ،سيجعل النـظام الدويل أكثر ميـال للرصاعات واحلروب وعدم
االستقـرار بني هذه القوى الدولية( . )38إن حتول النـظام الدويل يف منتصف القرن الواحد
والعرشين ليـكون متعدد القطبيـة (الواليات املتحدة ،االحتـاد األورويب ،اليابان ،الصني،
روسيا ،اهلند ،الربازيل ...وغريها من القوى) ،عىل املستوى العام ،وعىل املستوى الفرعي/
اإلقليمي ،هـو وضع مل حتيا أغلب هذه البلدان يف شكل مماثل له من قبل .وهو ما سيتطلب
من دول اخلليج العربية (وبقيـة الدول العربية عامة) اتباع سياسة خارجية حذرة للغاية،
عقالنية إىل أبعد احلدود ،وهادئة إىل حد السكون.
ونظراً ألن طبيعـة البنية الـدولية املتعـددة القطبية جتعـل من احتاملية الـوقوع ضحية
احلسابات اخلاطئة والتصورات اخلاطئة ،نتيجة عدم الثقة وعدم التيقن من نوايا وأهداف
األطراف الدولية األخرى لعدم توافر املعلـومات الكافية واملؤكدة عن سلوكياهتا ونواياها
احلقيقية ،وانتقال وتغري حتالفاهتا وانحيازاهتا من طرف إىل أخر ،كون التفاوت النسبي يف
توزيع القـدرات بني القوى الـدولية حمـدود للغاية( .)39وهـو ما يعني أن انـتقال طرف
إقليمي حموري يف منطقة مثل العامل العريب (مثل مرص أو السعودية) من تكتل أو حتالف
إىل معسكر أخر سيسهم يف اإلخالل بتوازن الـقوى بني األطراف ،وبالتايل زيادة قوة كتلة
عن أخرى ،واحتامل تورطها يف حروب مع التكتالت االخرى من أجل إعادة توازن القوى.

ثالـثاً :الـقوى الـدوليـة ومسـتقبل التـوازن يف منطقـة اخلليـج ما بـعد
اإلنسحاب األمريكي
كام سلف الـذكر ،فإنه وعىل الرغم من كل املشاكل واالزمات التي أثارهتا الواليات املتحدة
منـذ دخوهلا املبكرة يف شؤون الرشق األوسط قبيل احلـرب العاملية الثانية ،إال أهنا وبفعل
طـول جتربتهـا التارخيـية يف التعـامل مع املنـطقة نـجحت ايل حد كـبري يف ادارة االمور
لصاحلها ،وحتقيق اهليمنـة اإلقليمة عىل املنطقة حتى مع وجود منافس عتيد هلا متمثال يف
االحتاد السوفيتي السـابق ،لكن دخول قوى عظمى بازغة مثل الصني للمنطقة ومساعيها
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مللئ الفـراغ السيـايس واالسرتاتيجي الـذي سيوجـد عىل أثر تـراجع الواليـات املتحدة
واجتاهها لتعميق انغامسها وتركيز قوهتا عىل مناطق أخري من العامل مثل الرشق األقيص
واألطلنطي سيرتك املنطـقة عرضة لتقلبـات سياسية واسرتاتيجـية خطرية ،كون الصني
ليـس لدهيا نفس اخلربة واحلنكة الـدولية التي كانت تتمتع هبـا الواليات املتحدة .وهو ما
سيجعل من منطقة الرشق االوسط حقل جتارب للصني ،متاما كام كانت بالنسبة للواليات
املتحدة طوال احلرب الباردة.
بالنـسبة للصني ،فإن أعتامدهـا عىل املنطقة العربية (وحتـديدا عىل دول اخلليج العربية) يف
توريد احتياجاهتا املتزايدة من النفط (تـستورد الصني حوايل  %50من احتياجاهتا النفطية
من اخلليج) سيجعلها متورطة لعنقها يف إدارة شؤون املنطقة ،سواء من أجل ضامن وصول
البرتول ألسواقـه الدولية خـصوصاً يف أسـيا ،بيرس وبـأسعار منخفضـة ،أو للحفاظ عىل
مـصاحلها االقتصاديـة املتزايدة هناك .وهـو ما يعني عملها عىل تقـوية عالقاهتا مع الدول
املصدرة للنفط وبناء شبكة من التحالفات مع القوى اإلقليمية يف املنطقة ،وهي الدول التي ال
توجد لدهيا عالقات عميقة معها ،بعيداً عن العالقات االقتصادية والتبادل التجاري .وبالتايل
سيحد من قـدرهتا عىل إدارة الرصاعات واألزمات التي تعج هبا املنطقة ،بام قد جيعل األمور
غري مستقرة وسببا يف تعثر واعاقة نفوذها الدويل .وهو النمط الذي متت مالحظته يف مناطق
أخرى تتمتع فيها الصني بنفوذ ووجود قديم نسبيا ،مثل أفريقيا وأسيا .حيث لوحظ أن جل
أهتـامم الصني ينحرص يف تـدعيم مصـاحلها االقتصـادية والنـأي بنفسهـا عن التورط يف
حماوالت حل أو إدارة الرصاعات السياسية واالجتامعية يف هـذه املناطق.
من ناحـية أخرى ،دخـول الصني يف حرب بـاردة مع قوى دوليـة أخرى تسـعى لفرض
هيمنتهـا وتوسيع نـطاق نفوذهـا يف املنطقة بعـد انسحاب الـواليات املتحـدة مثل اهلند
وروسيا ،حيث تـعمل اهلند عىل توسيع نفـوذها االقتصادي يف املـناطق املجاورة هلا مثل
وسـط وغرب أسيا ويف اخلليج ،وبحريـاً يف مناطق كاملحيط اهلـندي وبحر العرب واخلليج،
التي متثل الـرشيان الرئييس (وربام الـوحيد) لضامن وصول اإلمـدادات النفطية لألسواق
الصينـية ،وهو ما يعنـي وقوع الصني حتت رمحة اهلـند يف املستقبل .وحتـى اهلند نفسها
تسعى جاهـدة لتعميق ارتباطها االقـتصادي باخلليج والرشق األوسـط ،الذي يمثل سوقاً
عظيامً للتوسع االقتصادي اهلـندي ،ومستقبال كبريا للقوى العاملة اهلندية ومصدراً حيوياً
للدخـل القومي اهلندي املتمثل يف حتويالت القوى العـاملة الضخمة يف دول اخلليج العربية،
وهو مـا قد يساعـدها وجيعل فرصهـا كبرية يف حتقيق نفوذ أكرب مـن الصني (وغريها من
القوى الدولية البازغة) لعمق االتصال الثقايف واالقتصادي بينها وبني دول املنطقة ،وبفضل
جاليتها الضخمة املنترشة يف املنطقة ،وبفضل قوهتا الناعمة املتزايدة.
أمـا بالنسبة لروسيـا ،وحتت قيادة بوتني ،فإهنـا تسعى جاهدة لتـدعيم وجتديد نفوذها
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الـتقليدي يف املنطقة ،مـستغلة إرث سلفها االحتـاد السوفييتي وعالقـاته املمتدة مع قوى
إقليمية كربى يف املنطقـة مثل ،مرص وايران وارسائيل .حيث لوحظ وجـود مساعي حثيثة
من جانب روسيـا ألحياء االمرباطـورية الروسـية ،كام جتيل ذلك يف افتعـال أزمات مثل
جـورجيا ( )2008وأوكـرانيا ( )2014وأسلـوب إدارهتا لرصاعـات إقليمـية يف الرشق
االوسط وحتـدي اهليمنة االمـريكية ،كام يف االزمة الـسورية ،ومن قبلهـا أزمة الربنامج
النووي االيراين ،وحتى يف حرب احتالل العراق . )40(2003
وألن الرشق االوسط كان دائام حيتل مكانة مركزيـة يف االسرتاتيجية السوفيتية ،فيتوقع
أن يسـتمر كذلك يف االسرتاتيجـية الروسية .سـواء بسبب النفط والغـاز الطبيعي ،اللذان
تعترب روسيا من أكرب مورديه العامليني .وهنـاك حاجة ماسة للتنسيق والتعاون مع الدول
العربية املـصدرة له ،خصوصا اململكة العربية السعودية ،وأيضا ألن روسيا تعترب نفسها
أكثر األطـراف الدوليني فهامً ومعرفة بظروف وحالـة وتفاعالت املنطقة ،وبالتايل أقدرهم
عىل حلها وإدارهتا بصورة أفضل من اجلميع .وثـالثاً ،الهنا أكثر هذه االطراف تعاوناً مع
القوى اإلقليمية يف املنطقـة ،وبالتايل فإهنا لـن تسمح بإقصائها وطـردها من املنطقة مرة
أخرى ،كام فعلت الواليات املتحدة والغرب معها اثناء احلرب الباردة.
إن استمرار هذا التنافس الدويل املستعر سوف حيدد بكل تأكيد مستقبل التوازن الدويل يف
هذه املنطقة من العامل ،ولن يكون مستـقبل املنطقة واعداً يف رأينا ،أو حتى مقبوالً كام كان
طوال فرتة اهليمنة األمريكية عىل األوضاع السياسية واالجتامعية املضطربة يف املجتمعات
العربيـة ،بسبب تعثـر الثورات وانتكـاسة التحـول الديمقـراطي وزيادة وترية األعامل
اإلرهابية وحاالت االستقطاب اإلقليمية .وهو ما ينبئ بمستقبل مضطرب وميلء باألزمات
والرصاعات ،سواء الداخلية أو اإلقليمية أو الدولية.

خامتة :مستقبل توازن القوى يف منطقة اخلليج
نظراً لعالقاهتا القـوية مع القوي العظمى الوحيدة يف الـنظام الدويل ،فإن التحدي الرئييس
لدول جملس التعـاون لدول اخلليج العربيـة (ولبقية دول املنطقـة) هو التكيف مع التغري
املـحتمل يف اهليكل الدويل نـتيجة للرتاجع املتـسارع للقوة األمـريكية والصعـود املتنامي
للقوى العظمى األخرى (الصني) التي تطمح ألن تكون القطب األخر أو املهيمن اإلقليمي يف
منطقـة اخلليج( . )41التحدي الدويل األخر الذي يـواجه دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية هو كيفية التعـامل مع الرشق األوسط بعد الواليات املتحدة (The Post American
)Middle Eastيف ضوء انسحاهبا املحتـمل من املنطقة( . )42من ناحية أخرى ،كيف ستبني
هذه الدول رشاكات مع القـوي املهيمنة املحتـملة ،مع األخذ بعني األعتـبار كون العالقات
اخلليجية مع الصني (وروسيا أيضا) ليـست بقوة عالقاهتا مع القوى األمريكية .التحدي
الرئييس الثـالث الذي يواجه دول جملس التعاون لدول اخلليج العـربية هو التأثري املتزايد
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لروسيا وتدخلها السيايس والعسكري الشديد يف الرشق األوسط( . )43يف هذا الصدد ،فإن
التوتر املتزايد واملنافسة بني الواليات املتحدة وروسيا والصني وإيران ودول حوض بحر
قزوين األخرى يمكن أن يـزعزع استقرار سوق النفط والغـاز العاملي بطريقة ال يمكن أن
ترض فقط اقتصاديات دول املـجلس والبلدان املصدرة األخرى ،ولكن بالنظام االقتصادي
العاملي ككل .هذه املنافسة يمكن أن تتصاعد إىل حافة احلرب عرب اإلقليمية مع تزايد وترية
االضطرابات والسياسية واالجتامعية يف املنطقة.
بـالنسبة لدول جملس التعـاون لدول اخلليج العربية فقد أظهـرت هلا جتربة االنتفاضات
العـربية مغالطـة وضعف هنج االعتامد عىل القوى اخلارجيـة لتوفري مظلة دفـاعية فعالة
وقت االضطرابـات واخلطر .فعنـدما وصلت االنتفـاضة إلحدى عـواصم دول املجلس
(املنامة) فإن اململكة العـربية السعودية واإلمارات العربيـة املتحدة فقط كانتا من تصدي
بالدفاع عن النظام امللكي ومطالبته بالبقاء يف السلطة( . )44منذ ذلك احلني ،ھناك العديد من
املقرتحات التي تدعـو وتشجع دول جملس التعـاون اخلليجي عيل تطويـر اسرتاتيجيتها
العسكرية اخلاصة وحتمل مسؤولية الدفاع عن أنفسها( . )45وهو بالفعل ما بدأ جلياً فيام
بعد وصول اإلخوان املسلـمون للحكم يف بلدان مثل مرص وتونس ويف اليمن ،الذي تدخلت
فيه دول جملس التعاون عسكرياً ربام للمرة األويل يف تارخيها.
يف ضوء كل هـذه التطورات الـتي جتري يف املنطقـة ،يبدو مستقـبل دول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية والرشق األوسط عموماً تشائـمياً .فمع هزيمة االنتفاضات الشعبية
العربية ،وتزايد وانتشار اجلامعات اإلرهابـية يف املنطقة ،والتجزئة العرقية والطائفية بني
السنة والشيعة ،االسـتقطاب اإلقليمي واحلرب العربية ـ العـربية من جانب ،والتوتر بني
املـملكة العـربية الـسعوديـة (وحلفائهـا داخل منظمـة دول جملس التعـاون اخلليجي
وخارجها) وإيران (ووكالئها) ،وتراجع الدور العاملي األمريكي ،وتزايد التقارب الصيني
الرويس ،واالنفصال املحتمل لالحتاد األورويب من جانب أخر ،فإننا نجادل مستقبل دول
جملس الـتعاون لـدول اخلليج العـربيـة واملنطقـة يمكـن أن يأخـذ أحد املـسارات أو
السيناريوهات التالية:

حرب باردة جديدة
حيـث ستستمر املنـافسة والتوتـر داخل املعسكر العـريب (األزمة القطريـة ـ اخلليجية) من
جانب ،وبني اململكة العربية السعودية وبقية دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وإيران
وتركـيا وسوريا ومرص وإرسائيل حول قضايا مثل مساندة ودعم اإلرهاب ،األسلحة النووية
واألزمة السورية وعملية السالم والعراق وما إىل ذلك ،خالل السنوات القادمة كام كان احلال
خالل العـامني األخريين .حيث مل يتـواجد أو يستـطع طرف إقليمي واحـد أمتالك القدرة أو
السلطة التي ختوله التمتع بسلطة إهناء هذه النزاعات واخلالفات سلمياً أو قرسياً (.)46
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لقد باتت دول جملس التعـاون مكشوفة ومعرضة للخطر بسبب التوقعات املتزايدة بقرب
انسحاب الواليات املتحدة من الرشق االوسط وإعادة متركزها يف الرشق األقصى ،وهو ما
سينتج عنه فراغ اسرتاتيجي كـبري سيدعو لتكالب الـقوى الكربى واإلقليمية األخرى عىل
املنطقـة ،بداية من الصـني وروسيا واهلند وغريهـا ،مما سيخلق وضعاً مـشاهباً للحرب
الباردة ،لكن هذه املرة بدون الواليـات املتحدة .هذا الوضع سوف يسبب قلقاً شديداً هلذه
الدول ،املرتبطة تارخيياً ومعـتمداً متاماً عيل الواليات املتحدة يف تأمينها والدفاع عنها ضد
اطامع القوي االقليميـة والدولية العـدوانية والتي تسعـى للهيمنة عليـها وعىل مواردها
الـطبيعية .جنبـاً ايل جنب مع تزايد حـدة االزمات والرصاعات والتهـديدات التي تعج هبا
البيئة الدولـية ،مثل اإلرهاب واجلريـمة املنظمة ومـوجات الثورات واحلركـات املتطرفة
واالنـفصاليـة ...الخ .فإن هـذا الوضع اجلـديد سيجرب هـذه الدول عىل إعـادة التفكري يف
تشكيل حتالـفات وتوازنات قوي جديدة تضمن هلا األمن واالستقرار ،وتوفر هلا احلامية
من أطامع األخرين .وهـو األمر الذي يـفرس التقارب اخلـليجي ـ األورويب األخري ،الذي
يعترب حمـاولة من دول اخلليج ملـوازنة النفوذ املـتزايد اقليـمياً لقوى دولـية مثل الصني
وروسيا .وهـو ما يعني استمـرار تورط دول جملس التعـاون يف لعبة سيـاسات القوى
واللعبة الكـربى ،كوهنا ليـست باألساس عـىل توافق وتفاهـم شديد مع القـوى الدولية
الصاعدة .وهي لعبة حمفوفة باملخاطر ،كون احلليف اجلديد للخليج ال يمكن االعتامد عليه
بصورة أكيدة كام كان احلـال عليه طوال العقود الستة االخرية بعـد هناية احلرب العاملية
الثانية ،والتي سامهت حلد كـبري يف استمرار حالة السالم واالستقرار الذي نعمت به هذه
الدول بفضل مظلة الدفاع األمريكية.
أما فيام يتعلق بسياسـاهتا اخلارجية وعالقاهتا الـدولية ،فعيل دول جملس التعاون تعلم
درس احلرب الباردة ،وتدرك مغبة االعتامد األحادي عىل قوى دولية واحدة ،واإلقالع عن
سياسـات األرتباط الثـنائي مع هذه الـقوى دون غريها .فعـامل اليوم ليـس عامل احلرب
الباردة ،والسياسة الدولية مل تعد حلبـة مصارعة بقدر ما أصبحت مباراة كرة قدم .ففي
ظل التعـددية القـطبية الـدولية ،والـتداخل والتعقـيد الكبري الـذي باتت تـتسم به مجيع
الـسياسـات الدوليـة واملحلية ،أصـبح التعاون والـعمل اجلامعي والتـواصل مع مجيع
األطراف والفـاعلون املوجودون يف العـامل هو السبيل الوحـيد لتحقيق األمن واالستقرار
والرفاهية لشعوهبا .ولعل هذا الدرس هو ما أدركته ليس فقط دول جملس التعاون ،ولكن
حتى القوى الدولية يف النظام الدويل.

نوازع الهيمنة اإلقليمية
وفقـاً هلذا السينـاريو ،ستصبح إحـدى القوى اإلقليمـية الرئيـسية (إيران والـسعودية
وتركيـا) املهيمن اإلقليمي يف منطـقة الرشق األوسط .هذا املهيمـن اإلقليمي يمكنه التدخل
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وتوظيف سلطته حلل (أو عىل األقل تـسوية) هذه الرصاعات واستعادة االستقرار واألمن
اإلقليمـي .للوهلة األوىل تبدو السعودية هـي املهيمن اإلقليمي املحتمل ،بام متتلكه من قوة
املالية والديـنية والدبلومـاسية ،وبفضل شبكـة التحالفات التـي أقامتها مع دول جملس
الـتعاون لدول اخلليج العـربية األخرى والقـوى اإلسالمية ـ السنيـة حول العامل (مرص
وباكستـان وأندونيسـيا) وغريها من القـوى الغربية .هـذه املصادر من القـوة (الصلبة
والنـاعمة) قد تدعم مساعي املـملكة وتعزز قدرهتا عىل ممارسـة السلطة وتوظيف قوهتا
خارج حدودهـا إلدارة وتسوية هذه األزمات .إن حالـة "السالم السعودي" الذي أقامته
اململكـة يف منطقة اخلليـج منذ حرب اخلليج األوىل يمـكن أن يكون بمثابـة القاطرة أو قوة
الدفع نحو مرحلة "اهليمنة السعودية" عىل الرشق األوسط يف املستقبل(. )47
هذا االحتامل ليس وارد الـوقوع لعدة أسباب موضوعـية (صحيحة وغري صحيحة) أمهها أن
اململكة تفتقد الكثري من مقومات وأدوات املـهيمن اإلقليمي التقليدية ،منها عدم اخلربة اإلقليمية
والـدولية الكافية الـتي تؤهلها للنوط بمهـام القوي املهيمنة إقليمـياً ،الرفض اإلقليمي املحتمل
وبالتايل التـكتل ضدها وأعاقتها عن حتقيق أهدافها ومـساعيها ،وجود عدد كبري من املنافسني
واألعداء اإلقليـميني (سواء فـاعلون رسـميون أو غري رسـميون) مثل قـطر وتركـيا وإيران
وإرسائيل وغريهم ،ثالـثاً تفكك القوة اإلقلـيمية وترشذمهـا مع وجود عدد كبـري من الفاعلون
واجلامعات اإلرهابية العابرة للحدود ومجاعـات اهلوية وغريها من الفاعلون الرسميون وغري
الرسـميون ،والتهديدات التي جلبـوها وأغرقوا هبا املنطقـة بصورة أصبحت عصية عىل احلل
بواسطة قوي إقليمية (أو دولية) بمفردها .وأخرياً وليس أخراً ،انتقال القوة يف املنطقة من قوي
تقليدية مثل مرص والعراق وسوريا لصالح قـوي إقليمية صاعدة تتمثل يف جمموعة من الدول
الصغـرية مثل اإلمارات العربية املتحدة وقطر ،الـتي تسعى بكل ما أوتيت من قوة هي األخرى
لفرض سيطرهتـا "الناعمة" عىل اإلقلـيم وحتدي القوى التقليـدية التي تسعـى إلقصائها أو
إبقائها حتت سيطرهتا ،كوكالء أو تابعني هلا.

الفوضى
إذا مل يتغري الوضع احلايل يف الرشق األوسـط (ويف بنية النظام الدويل بشكله احلايل بشكل
عام) ،وظلت القوى الدولـية الكربى واملؤسسات الدولـية واملجتمع الدويل عاجزة عن حل
أزمات ونزاعات الرشق األوسط ،فإن السيناريو األسوأ يف الرشق األوسط يمكن أن يصبح
حقيقة .حيث ستنترش الفوضى يف أنحاء املنطقة (بام يف ذلك منطقة اخلليج) وستتزايد حدة
ووترية هتـديدات مجاعات اإلرهاب عـرب الوطنية مثل داعش والقـاعدة وغريمها .وسوف
هيدد تـدفق الالجئني ،بسبب األنـظمة اإلجراميـة يف مناطق مثل سوريـا والعراق واليمن
والسودان وغريها ،أمن واستقرار املنطقة (وما ورأها وحتديد دول حوض البحر املتوسط
وبقيـة دول االحتاد األورويب) .فمع اسـتمرار وتفـاقم حالـة اخللل وعجز احلكـومات
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العربية يف التعـامل مع املشاكل السـياسية واالجتامعيـة واالستجابة للمطـالب الشعبية
(املرشوعة) يف الـتحول الديمقراطي والنزاهة وحتـسني الظروف املعيشية واحرتام أدامية
وكرامـة املواطنني ضـد كافة صـور الرتهيب الذي متـارسه أجهزة الدولـة ضدهم ،فإن
أحتامليـة اهنيار االقتصاديـات الوطنية سـوف تتزايد ،وستكـون فرص أندالع أو جتدد
احلروب األهلية عاليـة جداً .وهي التداعيات التي يمكن أن تـنتهي يف هناية املطاف بتفتيت
الدول الوطنية العربية وحتللها لكيانات طائفية متحاربة.
تناغم قوي إقليمي New Concert of Power

يعترب هـذا اخليار السينـاريو املستقبيل الـوحيد التفائيل/املـبرش .فكام حدث يف أوروبا يف
القرن التـاسع عرش ،عنـدما عملت القـوى األوروبية الكربى سـوياً عيل جتـميع احللفاء
واألعداء سـوياً خللق توازن قـوي ناجح للوقـوف يف وجه األمرباطور الفرنـيس نابليون
بونابرت ووقف احلروب النابليـونية داخل القارة األوروبية والتي استمرت خالل الفرتة
من (1803ـ .)1815يف حـال الرشق األوسط ،فإذا قامـت القوى الدولية الغـربية املهتمة
واملنغمسة يف الرشق األوسـط (الواليات املتحدة وروسيـا واالحتاد األورويب) بالتعاون
والتنسيق مع حـلفائها الرئيسـيني يف املنطقة (السعوديـة وتركيا وإرسائيل ومرص ودول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية) من أجل تسوية النزاعات وعقد أتفاقية سالم كربي
بني األطـراف والفاعلون املنخرطـون يف هذه النزاعات لوقف احلـرب والتوتر بني بعضها
البعض ،فإن مستقبل املنطقة قـد ال يكون يف هناية املطاف هبذه الـسوداوية التي تطرحها
السيناريوهات األخرى.
رغم عقالنية ورشادة (بل وجاذبيـة) هذا السيناريو إال أنه يبـدو غري واقعياً باملرة ،ليس
لكوهنا خيالياً أو مثاليـاً ،ولكن ألنه يفتقر للظرف املوضوعي أو التارخيي املناسب .فحتي
األن ال يمـكن اجلدل بأي شكل من األشكـال أن هناك خطر "وحـيد" مشرتك جيجُِمع عليه
أغلـب األطراف الفاعلـة يف املنطقة ويـدركونه ويعتـربونه "العدو املشـرتك" فيام بينهم،
وبالتايل سيكون بمثابـة القوة الدافعة هلم للتكتل والـتغايض عن اختالفاهتم احلقيقية من
أجل غـاية أسمى وهي تدمري هـذا اخلطر أو إهنائه .ففي احلالـة األوروبية كانت احلروب
التي اشعلها نابليون هتدد باألساس أمـن واستقرار ووجود النظم األوربية نفسها ،بينام
يف احلـال الرشق أوسطية ال يوجـد املامثل املوضوعي هلذا اخلـطر .فاإلرهاب واجلامعات
اإلرهـابية العابـرة للحدود ال متثل خطـراً حقيقياً "جلـميع" الوحدات املـوجودة يف هذه
املنطقة ،كام أن حدته ال متثل خمـاطر بينية أخرى يعتربهـا البعض أشد وطأة عليها وعىل
أمنها وأسـتقرارها القومي ووجـودها ،كاخلطر اإليـراين عىل دول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية ،أو اخلطر اإلرسائييل واألمـريكي عىل طهران ،أو خطر اإلرهاب ومجاعات
االسالم السيايس عىل النظام املرصي .ولذلك فإن من العسري (إن مل يكن مستحيالً) اجلمع
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أو التـوفيق بني هؤالء الفاعلـون اإلقليميون .ومن نـاحية أخرى ،فـإن نفس املنطق يمكن
تطبيقه عىل حـال القوى الدولـية الكربى املنخـرطة يف املنـطقة (الصني ،أوروبـا ،روسيا
والواليات املـتحدة األمريكية) التي تتبـاين وجهات نظرها حول أيـة التهديدات واملخاطر
أكثر وطأة عيل مستقبل املنطقة بوجه عام.
حمصلـة القول ،إن املنـطقة العـربية األن تـبدو فعلـياً "بال مالمح" و "بال بـوصلة"
فاألطـراف الرئيسيني فيها أنفسهم يعـتربن جزءاً كبرياً من املشكلة ،وقليل من احلل .ومع
استمرار حاالت العجز الداخيل ،واستـدامة املطالب الشعبية الـداعية للتغيري (رغم انطفاء
وتـراجع جاذبية التغيـري اجلذري الشعبي) فإنـه ال يمكن القول بثقة أن مـستقبل املنطقة
يمكن أن يـأخذ مسارا معـينا .فبسبب حـالة السيولـة الشديدة ،واالستقـطابات احلادة،
وتفكك التحالفات اإلقليمـية وإعادة تشكيلها بـصورة متسارعة ،ومع تـزايد تشظي قوة
الدولة الداخلية واخلارجية وانتقاهلا لفاعلون جدد ،فإن املنطقة ستظل تسبح يف خضم من
التضاربات والرصاعات واالنتكاسـات التي ستعصف ببعض النظم السياسية وقد تؤدي
لتفكك دوال أخرى .ولن تستقـر املنطقة بصورة كبرية إال بعد التخلص من السبب الرئييس
وراء بزوغ أغلب الـرصاعات التي تعج هبـا ،ونقصد هـنا احلكومـات والنظم السـياسية
العاجزة عـن تقديم وطرح بدائل وخيارات سياسية واقـتصادية واجتامعية تلبي حاجات
الغالبيـة من مواطنيها ،وتـتبني سياسات أكثـر رشادة وحوكمة وإنـسانية من تلك التي
دائبت عىل اتباعهـا منذ حصوهلا عيل االسـتقالل الوطني ،ومل تؤدي يف التحليل األخري إال
خلروج اجلـموع مطـالبة بـإسقاط دولـة التحرر الـوطني ونـظم ما بعـد االستعامر،
واستبداهلا بأخرى أكثر ديـمقراطية وتعبريا ومتثيال حقيقيا إلرادة الغالبية من املواطنني،
دون وصاية أو حتكم بأي شكل من األشكال ،من الداخل أو من اخلارج.
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يف أحدى الـدراسات العربية الـرائدة لسياسـات توازن القوى عـرفت الـدكتورة حورية
جماهد هذا املـوقف السيايس واالسرتاتيجي بـ "الورطة األمـنية" .وقد فصلت الدكتورة
جماهد هذا املوقف يف كتـاهبا الرائد عن الفكر السيـايس الصادر يف ثامنينات القرن املايض
عىل إنه موقف هوبـزي ،نسبة اىل املفكر اإلنجليزي الرائد السري توماس هوبز ،الذي جادل
يف كتابه "اللـيفياثينث" إىل أن غياب وجـود سلطة تسيطـر عىل ترصفات األفراد (وكذلك
الدول) وحتـد من رصاعاهتـم عىل القوة وإندفـاعهم يدخلهم يف ورطـة األمن ،التي تعني
االندفاع من أجل حتقيق األمن واملحافظة عىل البقاء والرصاع عىل القوة كوسيلة له ،ينتهي
إىل أنتقـاص األمن النسبي عـند اجلميع .وبالـتايل فاحلالـة السائدة هـي حالة احلرب ،أو
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