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النظرية الواقعية في مواجهة أحادية القطبية الدولية
Realist Theory in the Face of International Unipolarity

تعالــج الدراســة تداعيــات تحــول النظــام الدولــي مــن ثنائــي القطبيــة إلــى أحــادي القطبية
الدولية على النظرية الواقعية؛ حيث تستعرض وتحلل الكيفية التي تعامل بها الواقعيون
ً  وتســتعرض.فــي الــرّد علــى هــذا التحــدي الخارجي
أيضا الــر ّد التقليــدي على "الهجمــة " تجاه
 وتشــرح بعــد ذلــك. والــذي جــاء فــي محاولــة للحفــاظ علــى مرتكزاتهــا األساســية،الواقعيــة
ّ
منظرون من هذه المدرســة في
 التجديديــة المختلفــة التي قام بهــا- التوجهــات التعديليــة
 تتطرق الدراســة.محاولة منهم لمواءمة أســس هذه النظرية ومرتكزاتها مع أحادية القطبية
 والتوازن خارج، وتوازن المصالــح، والتــوازن الناعم، توازن التهديد:إلــى أربــع محاوالت تعديليــة
،"  جــاءت بعنوان "التوازن مــن الداخل، أخي ًرا تســعى الدراســة لتقديــم إضافة جديدة.المجــال
 إال أنــه يأتي بتكييف،وإن كان هــذا العنوان مســت ًلا مــن النظرية الليبراليــة المناوئة للواقعية
. لطول أمد حقبة أحادية القطبية الحالية،واقعي
. التعديلية، أحادية القطبية الدولية، توازن القوى، الواقعية:كلمات مفتاحية
This paper addresses the implications of the transformation of the international
system from a bipolar to a unipolar system for realist theory. The paper
demonstrates and analyzes how realists react to this external challenge. The
paper demonstrates the traditional response to the "attack" on realism, in an
attempt to preserve its basic premises. It then proceeds to explain the different
revisionist orientations undertaken by the theorists of this school in an attempt
to harmonize the foundations of this theory with unipolarity. The study deals
with four revisionist approaches: "balance of threat", "soft balance", "balance of
interests" and "external balancing". This paper presents a new addition, "internal
balancing" which, while derived from the liberal theory opposed to realism,
comes with a realist adaptation to explain the length of the current unipolar era
Keywords: Realism, Balance of Power, International Unipolarity, Revisionism.
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دراسات
النظرية الواقعية في مواجهة أحادية القطبية الدولية

مقدمة
ميتاز حقل العالقات الدولية بوجود عدة نظريات متنافسة يف تقديم
تفسرياتها لبنية العالقات الدولية ومنظومتها ،وكيفية صنع السياسات
من جانب الفاعلني األساسيني داخل الساحة الدولية ،والذين تختلف
النظريات بشأن عددهم وأهمية ومحورية تحكمهم أو تدخالتهم
يف إدارة الشؤون الدولية .من أهم هذه النظريات النظرية الواقعية
التي دخل ُمنظّروها خالل العقود املاضية يف سجا ٍل مهم مع أقطاب
النظرية الليربالية ،التي تعترب منا ِفستها الرئيسة يف الرؤية والتفسري
لكيفية حياكة السياسات والعالقات الدولية .ومع أن هذا السجال
املمتد عرب السنني كان األهم يف أثره يف الحقل ،وأدى إىل تعميق
فهم جوانب متعددة ومتداخلة ضمنه ،وكذلك تطوير منا ٍح جديدة
يف النظريتني املتنافستني ،فإنه ال ميكن إغفال أثر نظريات أخرى
تشابكت معهام يف تقديم تفسريات من زوايا مختلفة ،كالنظرية
البنيوية ،واملاركسية ،والتبعية ،والنسوية .كل هذه النظريات
ومحصلة تفسرياتها املختلفة ،املتحاورة حي ًنا واملتباينة أحيانًا ،أغنت
حقل العالقات الدولية وفتحت داخله رحابًا ومسالك منهجية
متعددة للباحثني والدارسني.
كان لتفكك الكتلة الرشقية ،ثم انهيار االتحاد السوفيايت يف عام ،1991
األثر الكبري الحقًا ليس يف مسار املجريات الفعلية للسياسة الدولية
فقط ،بعد تحول النظام الدويل من ثنايئ إىل أحادي القطبية ،ولكن
يف ما انتاب أيضً ا البعد النظري املواكب لهذا التحول داخل حقل
العالقات الدولية .جرى هذا السجال املهم بني أوساط الواقعيني
والليرباليني عىل خلفية انقضاض الليرباليني عىل النظرية الواقعية،
استغالل لفرصة اعتقدوا أنها مواتية إللحاق الهزمية بهذه النظرية
ً
املنافسة وتحقيق االنتصار الحاسم عليها .ولك ّن الواقعيني انترصوا
لنظريتهم وقاموا مبا يلزم للدفاع عن كينونتها؛ وذلك من خالل
التمرتس خلف مرتكزاتها التقليدية ،أو بتقديم تعديالت مهمة عليها
بهدف تطوير ال َف ْهم املنهجي الذي تقدمه هذه النظرية للحالة
الدولية الجديدة .تأيت هذه الدراسة لسرب غور آثار هذا السجال ،وما
أدى إليه من تحوالت داخل النظرية الواقعية.
يف عام  ،1988تنبأ كينيث والتز ،أحد أهم منظّري املدرسة الواقعية
الجديدة يف السياسة الدولية ،بأن الحرب الباردة ستستمر؛ لكونها
"متجذّرة بقوة يف هيكل السياسات الدولية بعد الحرب (العاملية
الثانية) ،وستبقى ما دام الهيكل الدويل مستم ًرا"((( .ولكن هذا
التنبؤ خاب ،إذ مل ميض عام عليه إال والحرب الباردة قد انتهت.
1 Kenneth N. Waltz, "The Origins of War in Neorealist Theory," The
Journal of Interdisciplinary History, vol. 18, no. 4 (Spring 1988), p. 628.
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فقد أ ّدى االنهيار املفاجئ لالتحاد السوفيايت ،وتفكك الكتلة الرشقية،
إىل حدوث تح ّول جذري يف النظام الدويل الذي تأسس يف أعقاب
معاهدة وستفاليا يف عام  .1648فأول م ّرة منذ ذلك الحني يقطع
النظام الدويل استناده إىل ُمرتكز تنظيم العالقة بني أكرث من العب؛
ٌ
دول ت ُشكّل أقطابًا يف هذا النظام ،إما عىل نحو تعددي كام كانت
الحال حتى نهاية الحرب العاملية األوىل ،وإما بثنائية قطبية نتجت
من تلك الحرب ،وأنتجت الكتلة الغربية بقيادة الواليات املتحدة
األمريكية مقابل الكتلة الرشقية بزعامة االتحاد السوفيايت .وبفعل
غياب أحد القطبني الرئيسني ابتدا ًء من عام  ،1991انتقل النظام
الدويل إىل حالة جديدة مل يعهدها من قبل؛ حالة ترتكز عىل أحادية
القطبية الدولية التي انبثق منها نظام دويل جديد يقوم عىل هيمنة
دولة عظمى واحدة وتف ّردها ،هي الواليات املتحدة.

املفاجئ يف النظام الدويل العا َمل.
التغي
ُ
عىل الصعيد العميل ،أربك هذا ّ ُ
وقد أدى انفراط منظومة سياقاته التي كانت مألوفة ومتعارفًا عليها،
حتى ظ ّنها بعضهم مثل كينيث والتز مستقرة وثابتة وراسخة ،إىل إفقاد
العامل ركيزة انضباطه؛ عىل نح ٍو أدى إىل حدوث خلخلة واختالالت يف
بنيته التقليدية ،نجم عنها سلسلة من االضطرابات والرصاعات والحروب
عصفت مبناطق مختلفة فيه ،وال زالت آثارها تتفاعل حتى اآلن.

مل يقترص ح ّد االضطراب عىل هذا الصعيد العميل فقط ،بل تجاوزه
ُفس ملاهية عمل النظام الدويل
ليرضب يف عمق البعد النظري امل ِّ
وكيفيته ،وبالتحديد من وجهة نظر املدرسة الواقعية .فهذه املدرسة
التي ظهرت وانترشت وعال شأنها بعد الحرب العاملية الثانية ،ارتكزت
يف أسسها وتفسريها للسياسة الدولية عىل رضورة وجود أكرث من
قطب عىل رأس هرم النظام الدويل .ولذلك ،عندما أصبح هذا النظام
أحادي القطبية ،بو ِغت ُمنظِّرو هذه املدرسة بواقع جديد مل يكونوا
يتوقعونه فحسب ،وإمنا جاء خارج نطاق منظومة وسياقات فهمهم
للسياسة والعالقات الدولية باألساس.
التغي غري املتوقع .فبينام
تفاوتت ر ّدة فعل هؤالء املنظرين عىل هذا ّ
متسك بعضهم بأسس النظرية الواقعية كام هي ،واعتربوا أحادية
ّ
طويل ،بل
القطبية الدولية حدث ًا طارئًا لن يُخلّف أث ًرا ،ولن يُع ّمر ً
سيزول رسي ًعا ويعود النظام الدويل إىل سابق عهده((( ،طرح البعض
 2ملزيد من االطالع حول حتمية عودة توازن القوى ،انظر:
Christopher Layne, "This Time it's Real: The End of Unipolarity and the Pax
Americana," International Studies Quarterly, vol. 56, no. 1 (March 2012),
pp. 202–213; Waltz, "Structural Realism after the Cold War," International
Security, vol. 25, no. 1 (Summer 2000), pp. 5–41; Kenneth N. Waltz, "The
United States: Alone in the World," in: I. William Zartman, (ed.), Imbalance
of Power: US Hegemony and International Order (London: Lynne Rienner
Publishers, 2009), pp. 27-36.
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يف الجهة املغايرة رضورة إخضاع أسس النظرية الواقعية إلعادة
تقييم ،معتربين أن حقبة أحادية القطبية ليست طارئة أو مؤقتة ،بل
طويل((( .وبني هذين االتجاهني الفكريني ،ق ّدم العديد من
ستستمر ً
املنظّرين الواقعيني أطروحات تعديلية متعددة؛ يف محاوالت ملواءمة
األسس النظرية ملدرستهم مع التغريات الحاصلة يف العامل((( .لقد
أربكت أحادية القطبية الدولية النظرية الواقعية ومنظّريها ،وتركتهم
يحاولون إيجاد املخارج التكييفية التي ميكنها أن تحافظ لهم عىل
نظرية كانت سائدة طوال نصف قرن مىض .املهم يف األمر أن تفتّت
محاوالتهم واختالف طروحاتهم قد يكونان أسهام يف إنعاش نظريتهم
تغي ،وقد تكون أ ّدت عن غري قصد
بض ّخ مواءمات جديدة لواقعٍ قد ّ
إىل زيادة ح ّدة اإلرباك وتعميق حالة التشتت الواقعة بني صفوفهم.
تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء عىل وجهات النظر املختلفة التي
نجمت ر ّد ِ
ات فعلٍ داخل املدرسة الواقعية عىل مباغتتها بأحادية
القطبية الدولية ،وتقييم جدوى كل منها يف فتح آفاق جديدة
واستيعاب
ٍ
للنظرية الواقعية متكّنها من التأقلم والتطور ألجل فهمٍ
للمتغريات املؤثرة والتغريات الحاصلة يف بنية عمل النظام الدويل
الجديد وآليته .وأثناء القيام بذلك ،تحاول الدراسة أيضً ا تقييم األثر
الذي تركته هذه املتغريات يف متاسك النظرية الواقعية وفاعليتها،
وفحص مدى قدرتها بصفتها نظرية عىل االستمرار يف تفسري التغريات
املقبلة والتنبؤ بها .وأخ ًريا ،تتضمن هذه الدراسة ما نعتقد أنه ميثّل
مساهمة جديدة ألجل فهمٍ وتفسري الستمرارية وجود نظام أحادي
القطبية من وجهة النظر الواقعية.

ً
أوال :االفتراضات األساسية للنظرية
الواقعية
غالبًا ما توصف الواقعية بأنها النظرية السائدة يف مجال العالقات
الدولية؛ لكونها تقوم عىل أسس منهجية واضحة ويسرية ،عىل نحو
يجعلها توفّر للباحثني واملهتمني مسارات تحليلية ت ُس ّهل عليهم فهم
 3يعترب وليم ويلفورث املدافع األول عن استمرار نظام أحادي القطبية وعدم إمكانية
موازنة الواليات املتحدة .ملزيد من املعلومات ،انظر:
William C. Wohlforth, "The Stability of a Unipolar World," International
& Security, vol. 24, no. 1 (Summer 1999), pp. 5-41; Stephen G. Brooks
William C. Wohlforth, World Out of Balance: International Relations and the
Challenge of American Primacy (Princeton: Princeton University Press, 2008).
 4ملزيد من االطالع عىل األطروحات التعديلية ،انظر:
Stephen M. Walt, Taming American Power: The Global Response to U.S.
Primacy (New York: W. W. Norton & Company, 2006); Robert A. Pape,
"Soft Balancing Against the United States," International Security, vol. 30,
no. 1 (Summer 2005), pp. 7-45; T.V. Paul, "Soft Balancing in the Age of U.S.
Primacy," International Security, vol. 30, no. 1 (Summer 2005), pp. 46–71.
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مقتضيات السياسة الدولية ومجرياتها وتعقيداتها ،ومتنحهم املداخل
مباش ًة وأقلها تعقي ًدا لكيفية عمل النظام
التي ت ُق ّدم أكرث اإلجابات َ
الدويل .وهذا ما جعل الواقعية حارضة عىل مدار النصف الثاين
من القرن العرشين يف كل النقاشات التي دارت يف مجال العالقات
الدولية((( ،وأدى إىل كونِها إحدى أهم النظريات الدامئة ،واملسيطرة،
واملثرية أيضً ا للجدل يف مجال دراسة السياسة الدولية(((.
تطورت النظرية الواقعية تدريج ًيا بعد الحرب العاملية الثانية ،من
خالل سلسلة أعامل لعدد من املنظّرين ،ابتدا ًء من هانز مورغنثاو،
وحتى وقتنا الحايل .وخالل هذه الفرتة املديدة ،عمل عدد كبري من
املختصني عىل شحذ أسس هذه النظرية وتطويرها ،وتوسيع رؤاها
وتفسرياتها .وهذا ما دعا ستيفن والت ،أحد أهم منظّري هذه
املدرسة ،إىل اعتبار أ ّن الواقعية ال تشكّل نظرية واحدة فقط((( ،وجعل
جاك دونليل يصفها بأنها "توجه عام"((( ،وقاد كولني إيلامن أيضً ا
إىل مشاركتهام الرأي بوصفه للنظرية الواقعية بـ "الخيمة الكبرية"
التي ت ّ
ُظل تحتها عد ًدا من النظريات املختلفة((( ،كام اعتربها روبرت
جلبني "توج ًها فلسفيًا" ومجموعة من االفرتاضات عن العامل ،عوضً ا
عن النظر إليها عىل أنها نظرية "علمية" باملعنى الدقيق للكلمة(.((1
تقوم النظرية الواقعية عىل مجموعة من األسس املرتابطة واملحبوكة
جي ًدا ،وتنبثق من رؤية مح ّددة لإلنسان وللعامل الذي يعيش فيه .هذه
الرؤية هي باألساس تشاؤمية ،تنطلق من النظرة الهوبزيّة للطبيعة
البرشية ،بأن اإلنسان أناين واستحواذي ،وذو نزعة عدوانية تجاه
اآلخرين .ومن ث ّم ،فإن الرصاع ،وليس التعاون ،هو ما يحكم العالقات
بني األفراد واملجموعات ،وبالنتيجة بني املجتمعات والدول عندما
يتعلق األمر باالستحواذ عىل املصادر املحدودة .ويعتقد الواقعيون أن
أفضل طريقة للحفاظ عىل حالة السلم واالستقرار يف النظام الدويل،
الذي يعيش يف خض ّم العالقات الرصاعية الدامئة والفوىض العارمة،
هي يف إيجاد توازن بني األطراف يردع تع ّدي بعضها عىل بعض .لذلك
يُعترب مبدأ توازن القوة ،والحفاظ عليه ،املنطلق والهدف األساسيني
5 Colin Elman, "Realism," in: Martin Griffiths (ed.), International
Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction (London; New
York: Routledge, 2007), p. 11.
6 Michael C. Williams, The Realist Tradition and the Limits of International
Relations (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), p. 1.
7 Stephen M. Walt, "International Relations: One World, Many Theories," no.
110, Special Edition: Frontiers of Knowledge (spring 1998), pp. 29-32, 34-46.
8 Jack Donnelly, Realism and International Relations, Series Themes in
International Relations (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 6.
9 Ibid.
"10 Robert Gilpin, "The Richness of the Tradition of Political Realism,
International Organization, vol. 38, no. 2 (Spring 1984), pp. 289-290.
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اللذين يجتمعان ليشكّال املرتكز األسايس لهذه النظرية .ومن دون
هذا املبدأ ،تفقد النظرية الواقعية مرتكزها وبوصلتها(.((1

من هذا املنطلق ،وعىل أساس هذا املرتكز ،تبني الواقعية بنيانها
النظري عىل ما يحدده ميلر ولني  -جونز بستة مبادئ مرتابطة وهي:
•اعتبار أن الدول هي الركائز الرئيسة للنظام الدويل والفواعل
األساسية يف السياسة الدولية.

•أن الفوىض هي السمة الطاغية عىل الحياة والسياسة الدولية.
•أن الدول تسعى دامئًا لتعظيم قوتها وضامن أمنها.

•أن الدول يف سعيها لتأمني مصالحها وتحقيق أهدافها ،تترصف
دامئًا وفقًا لحسابات عقالنية.

•أن الــدول متيل إىل االعتامد عىل الــذات واستخدام القوة
العسكرية لتثبيت مكانتها وتحقيق غاياتها.

•أن توزيع القوة بني الدول هو املحدد األسايس ألمناط السياسة
الخارجية لهذه الدول ،والسياسة الدولية يف النظام الدويل(.((1
تعكس هذه املبادئ الستة واقع االفرتاض األسايس للواقعيني ،وهو
أن الرصاع يُشكّل السمة األساسية الحاكمة داخل النظام الدويل؛ ما
يؤدي إىل عدم االستقرار بسبب التناحر والتنافس الذي ال ب ّد أن
وخصوصا األساسيني منهم .يؤمن الواقعيون
يحصل بني "الالعبني"،
ً
بأن الدولة هي حجر األساس و "الالعب" الرئيس يف عمل النظام
 11عيل الجرباوي" ،الرؤى اإلسرتاتيجية لثاليث القطبية الدولية :تحليل مضمون مقارن"،
سياسات عربية ،العدد ( 31آذار /مارس  ،)2018ص .9
12 Sean M. Lynn-Jones & Steven E. Miller, "Preface," in: Michael E.
Brown, Sean M. Lynn-Jones & Steven E. Miller (eds.), Perils of Anarchy:
Contemporary Realism and international security (Cambridge: MIT Press,
1995), p. ix.
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الدويل وبنيته .ومن ث ّم ،فإن هذا النظام يقوم عىل أساس التعامل
بني الدول .أما الفواعل األخرى من غري الدول ،فتأثريها بالنسبة إىل
الواقعيني ثانوي يف أفضل األحوال .وتدفع مركزية الدولة يف النظرية
الواقعية إىل الواجهة قوة عنرص سيادتها الذي يرتكز عليه استقاللها،
وهو الذي يعني امتالكها حق السيطرة الداخلية املطلقة ،والحرية
الخارجية الكاملة .فالدولة السيادية هي وحدها مالكة الحق والقرار
بشأن كيفية التعامل مع قضاياها الداخلية والخارجية ،وهي التي
تحدد طبيعة عالقاتها بـ "اآلخرين" ،إن كان من خالل الدخول يف
أحالف ،أو تعظيم القوة الذاتية ،أو تقييد ترصفات الذات(.((1
باختصار ،ال سلطان عىل الدولة إال نفسها ،وما يفرضه عليها واقع
البنية الدولية التي تتشكل من دول مثلها؛ ولكن مع تفاوت عنرص
القوة بينها .ويف واقع رصاعي  -تنافيس ،وليس توافقيًا  -تعاونيًا،
وبغياب سيطرة قوة مركزية ذات سلطة أعىل من سلطة الدولة ،أي
عدم وجود "حكومة عاملية" متتلك الحق والقدرة عىل فرض سيطرتها
عىل أفعال الدول ،وتستطيع كبح جامحها وتنظيم عالقاتها فيام بينها،
حقق استقرار النظام الدويل ،ويجلب "السالم الدائم" للعامل ،فإن
مبا يُ ّ
العامل يتح ّول إىل "غابة" تحكمها الفوىض .ويف عامل الفوىض يسود بني
ّ
والشك يف نيات كل منها .ومن
الدول مناخ عام يقوم عىل الريبة
دون وجود الضوابط الفاعلة وامللزمة لفرض االنضباط عىل ترصفات
الدول ،تسود حالة خوف الكل من الكل( .((1هذه الصورة السوداوية
لعالقات الدول فيام بينها ،وفقًا لرؤية الواقعيني ،هي التي تقود جون
مريشامير ،وهو ُمنظّر الواقعية الهجومية الجديدة ،يف اتجاه اعتبار أن
وحيش تبحث فيه الدول عن فرص لالستفادة
النظام الدويل "مجال
ّ
(((1
بعضها من بعض ،ما يؤدي إىل غياب ما يُربر الثقة فيام بينها" .
يف خضم هذه الصورة السوداوية لفوىض العامل العارمة من ج ّراء
تحف َ
الدول باملخاطر من ج ّرائها ،ال مناص أمام
الرصاع الدائم ،والتي ّ
كل دولة من السعي للحفاظ عىل ذاتها ،فتصبح حامية نفسها أوىل
عب عن ذلك والتز ،حني أكّد أنه "بعد دافع البقاء ،قد
أولوياتها .وقد ّ
(((1
تكون أهداف الدول متنوعة بأشكال ال نهاية لها"  .وقد أعاد هرني
كيسنجر هذا التأكيد حني اعترب أن املسؤولية األوىل التي تقع عىل
عاتق الدولة تتمثل يف الحفاظ عىل بقائها ،وش ّدد عىل أن هذا الهدف
13 Moisés Silva Fernandes, "An Assessment of the Major Assumptions
of Realism," Repositório Comum, pp. 41-55, accessed on 16/5/2019, at:
http://bit.ly/2HrYti6
14 Gilpin, p. 290.
"15 John J. Mearsheimer, "The False Promise of International Institutions,
International Security, vol. 19, no. 3 (Winter 1994/1995), p. 10.
 16تيمويث دن" ،الواقعية" ،يف :جون بيليس وستيف سميث (محرران) ،عوملة السياسة
العاملية (ديب :مركز الخليج لألبحاث ،)2004 ،ص .243
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غري خاضع للمساومة .من هذا املنطلق ،تشدد النظرية الواقعية عىل
رضورة استشعار الدولة بأهمية الحفاظ عىل أمنها بصفته أولوية
تسبق غريها من األولويات(.((1
إذا كان الحفاظ عىل الوجود وضامن األمن هو الدافع امل ُحفّز لنشاط
الدولة ،فإن ذلك هو ما أنتج يف النظرية الواقعية افرتاضً ا أساسيًا
مفاده أن الدولة كائن عقالين ،يحكم ترصفاتها حسابات الربح
والخسارة ،ويقودها السعي الدائم لتعظيم املكاسب ،وتقليص
الخسائر إىل أدىن درجة ممكنة( .((1هذه الحسابات ُاملدركة ُ
واملرشّ دة
تحظى دامئًا بأسبقية وأهمية عىل االعتبارات املبدئية واألخالقية .فام
تأت
يُح ّرك الدولة عند الواقعيني هو تحقيق مصالحها وأهدافها ،كيفام ّ
ذلك ،حتى وإن كان عىل حساب القيم واملعتقدات( .((1يف هذا الشأن،
الواقعيون ميكافيليون ،و "الغاية" عندهم ت ّربر "الوسيلة" .والدولة
يك تحقق غاياتها ،عليها واجب االعتامد املطلق عىل الذات .ولذلك
فإن تعظيم قوتها واجب أسايس يقع عليها ،إذ عليها أال تعتمد إال
عىل نفسها يف حامية وجودها ومالحقة مصالحها( .((2وعند الحديث
عن الدولة يف هذا السياق ،فإن الواقعيني يعتربون أنها يف عالقاتها
بغض النظر عن الخالفات
باآلخرين تُشكّل وحدة واحدة موح ّدةّ ،
الداخلية بني مكوناتها .فعندما يتعلق األمر بشأن خارجي ،تتوحد
مكونات الدولة خلفها ،تسند مواقفها وتدعمها(.((2
إن انشغال الدولة بتعظيم قوتها ،مبدأ واقعي أسايس ،فالقوة هي
العملة الوحيدة الرائجة عند الواقعيني .فهم يرون أن الدول تتنافس
باستمرار فيام بينها لتجميع مختلف عنارص القوة ،لتحولها جمي ًعا يف
نهاية املطاف إىل قدرة عسكرية؛ ثم "قوة صلبة" يجري دامئًا إعدادها
وتطويرها ،ليس فقط ملواجهة تحدي املنافسني عندما يلزم ذلك ،وإمنا
لتحقيق االنتصار الالزم عليهم باألساس .عند الواقعيني أيضً ا ،ليس
مفي ًدا للدولة االعتامد عىل غريها من الدول ،أو التعاون مع الغري ،إال
مبا يحقق لها الفائدة امل ُطلقة ،وليس الفائدة النسبية؛ مبعنى القبول
بإفادة الغري ما دامت هي مستفيدة .فالنظرية الواقعية ال تؤمن بأن
تحقيق الفائدة للدولة يسمح لها بأن تدع غريها من الدول يستفيد،
بل إن العالقة يف هذا املجال بني الدولة والدول األخرى قامئة عىل
املنافسة ،ويجب أن ت ُبنى عىل القاعدة الصفرية ،فأي ربح لجهة
ضئيل مقارنة بحجم املكاسب املتحققة للدولة
أخرى ،حتى وإن كان ً
يُعترب خسار ًة لها ،ومصدر خط ٍر عليها.
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18 Fernandes, p. 44.
19 Gilpin, p. 290.
;20 Kenneth Waltz, Theory of International Politics (Massachusetts
California; Amsterdam: Addison-Wesley, 1979), p. 118.
21 Fernandes, p. 44.

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

وقد لخّص ألكسندر وندت كل ما سبق بصورة مكثفة ودقيقة :إن
مجال فوضويًا يتكون من وحدات
ً
املجال الدويل يُعترب بطبيعته
مستقلة تسمى دولً  ،وأن الدول هي الفواعل الرئيسة التي متتلك
قدرات عسكرية هجومية تجعل بعضها خطــ ًرا عىل أمن بعضها
اآلخر ،وأن هذه الدول تعاين معضلة الشك الدائم يف نيات بعضها
تجاه بعض ،وأن الحافز املح ّرك لسلوك هذه الدول هو الرغبة يف
البقاء واملحافظة عىل سيادتها ،وأن هذه الدول عقالنية يف ترصفاتها
وسلوكها وتفكر بطريقة إسرتاتيجية حول بقائها وأمنها(.((2
كيف ميكن يف مثل هذه البيئة الرصاعية  -التنافسية التي تنشغل
فيها كل دولة بتعظيم قوتها ،وترتبّص فيها الدول بعضها ببعض،
وينع االنفالت ،ويُ َح ّد من املواجهات والحروب،
أن تُض َبط الفوىض ُ
وينعم النظام الدويل باالستقرار؟ سؤال مركزي مهم ،واجهه الواقعيون
باللجوء إىل معادلة إحداث التوازن يف القوة بني الفرقاء؛ ألن ذلك هو
الوسيلة الكفيلة والضامنة الف ّعالة الوحيدة لردع توجهاتهم العدوانية
بعضهم تجاه بعض .فالتفاوت يف القوة هو الذي يُ ّ
حرك عدوانية
دولة عىل أخرى .يف املقابل ،توازن القوة بني دولتني هو الذي يضبط
عدوانيتهام ويردعهام عن مهاجمة بعضهام بعضً ا .باختصار ،الدول
متوازنة القوة ال يحارب بعضها بعضً ا.
توازن القوة إذًا أصبح ُيثّل للواقعيني الغالف الواقي الذي مينع النظام
الدويل من االنهيار ،ويحافظ عىل ثباته واستقراره .بصيغة أخرى ،ال
ميكن للنظام الدويل ،بالنسبة إىل الواقعيني ،أن يستمر كام هو ،وال
ميكن فهم مجريات السياسة الدولية ،إال من خالل وجود توازن قوى،
إن كان عىل نحو تعددي كام طرح مورغنثاو ،أو بصورة ثنائية القطبية
الدولية كام أشار والتز ومريشامير( .((2أما هيمنة قوة واحدة وتف ّردها،
دولة عظمى وحيدة ،بالنظام الدويل ،فقد كان ينظر إليها الواقعيون،
حتى منذ أيام ثيوسيديوس ،عىل أنها الوصفة الجالبة لخراب هذا
النظام .فالنظرية الواقعية ال تؤمن بإمكانية "تقعيد" النظام الدويل
عىل " ِر ْجلٍ " واحدة ،بل لحاجته إىل "أرجل" ع ّدة (اثنتني أو أكرث)
ليتحقق له االرتكاز .لذلك ،استقر الرأي الواقعي عىل أن وقوع أي
حرب عىل
اختالل بتوازن القوى يف النظام الدويل ،من ج ّراء وقوع ٍ
سبيل املثال ،يؤدي إىل إطاحة قوى رئيسة وازنة ،ال بد من أن يتبعه
بصورة تلقائية ورسيعة إعادة تشكيل للتوازن من جديد .فمن دون
التوازن ينهار هذا النظام .وهذا هو أساس النظرية الواقعية.
 22ألكسندر وندت ،النظرية االجتامعية للسياسة الدولية ،ترجمة عبد الله جرب صالح
العتيبي (الرياض :جامعة امللك سعود للنرش العلمي واملطابع ،)2006 ،ص هـ-و.
 23ملزيد من االطالع عىل نقاش هذا املوضوع ،انظر :ريتشارد ليتل ،توازن القوى يف
العالقات الدولية :االستعارات واألساطري والنامذج ،ترجمة هاين تابري (بريوت :دار الكتاب
العريب؛ ديب :مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.)2009 ،

دراسات
النظرية الواقعية في مواجهة أحادية القطبية الدولية

ثان ًيا :مفاجأة انهيار ثنائية القطبية
الدولية
كان تشارلز كراوثامر ،الباحث والصحايف األمرييك ،أول من أعلن عن
تغي بنية النظام الدويل ،حني صاغ يف مطلع تسعينيات القرن املايض،
ّ
بعد انهيار االتحاد السوفيايت وتفكك الكتلة الرشقية ،مصطلح "لحظة
ٍ
منذئذ ،مثّل غياب أحد طريف معادلة توازن
أحادية القطبية"(.((2
القوى الدويل ،وتربّع قوة عظمى وحيدة عىل هرم النظام الدويل،
معضل ًة كربى للنظرية الواقعية؛ ليس فقط لكونها مل تكن قادرة قبل
وقوع األمر عىل التنبؤ به ،وإمنا ألنها باألساس مل تكن تؤمن بإمكانية
أول ،واستمراريته ،ثانيًا .فمنذ "لحظة أحادية القطبية"،
وقوعهً ،
أدى غياب التوازن عن بنية النظام الدويل إىل ارتفاع ح ّدة األصوات
املناوئة للواقعية  -وهي كانت موجودة منذ البداية  -واشتداد وترية
حملة النقد املوجهة ضدها .وبدأت التساؤالت تتوارد وتتعاىل :أتكون
الواقعية نظرية قامئة عىل أسس علمية متنحها قدرة تفسريية ،أم أنها
وجهة نظر رؤيوية تستند إىل مجموعة من التكهنات االفرتاضية؟
وهل يف إمكان نظام أحادي القطبية أن يستمر من وجهة النظر
الواقعية؟ وكيف ميكن هذه النظرية أن تتعامل مع مثل هذا الوضع
إن استمر من دون أن يُعيد النظام الدويل توازنه؟ وهل ستبقى
النظرية قادرة عىل التح ّول وتقديم رؤية جديدة لواقع أحادية
القطبية؟ وباملجمل ،هل ما زال للنظرية الواقعية أهمية تُذكر يف
حقبة ما بعد توازن القوى الدولية؟
أسئلة صعبة واجهها الواقعيون ،ولكنها ُمحقّة .فقد واجهت النظرية
الواقعية امتحانًا عصيبًا بانهيار منظومة توازن القوى واستمرارية
أحادية القطبية .وكان عىل مختصيها ليس فقط تقديم اإلجابات،
وإمنا القيام أيضً ا مبا يلزم من مواءمات الستيعاب املتغريات الجديدة.
لقد كانت املفاجأة صادمة ،وأشعلت جداالت وأنعشت نقاشات
داخلية بني الواقعيني ،وأتت بطيف من الردود املتنوعة التي أضافت
إىل النظرية أبعا ًدا جديدة ،ومنحتها جرعة متجددة من الحيوية.

 .1رد الفعل التقليدي
كان من املتوقع أن يأيت ر ّد فعلٍ من داخل نواة الواقعيني الصلبة
عىل حملة االنتقادات وجملة التساؤالت التي تعرضت لها النظرية
الواقعية ،وأن يكون هذا الر ّد دفاع ًيا ،يحامي إيجاب ًيا عن التأصيل
وخصوصا ما يتعلق
التقليدي لهذه النظرية ،وعن بنيتها ورؤيتها،
ً
 24ملزيد من االطالع عىل هذا املوضوع ،انظر:
Charles Krauthammer, "The Unipolar Moment," Foreign Affairs, vol. 70, no.
1, America and the World (1990/91), pp. 23-33.
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مبرتكزها املحوري القائم عىل أساسية توازن القوة .وكان من املتوقع
أيضً ا أن يكون كينيث والتز عىل رأس هؤالء املدافعني؛ كونه أحد
أهم أعمدة النظرية الواقعية ،وامل ُنظّر الرئيس لتوجهها الدفاعي
الجديد تحدي ًدا.
منذ البداية أرىس والتز رؤيته بشأن السياسة والعالقات الدولية عىل
رضورة توازن القوة بني الدول ومحوريته ،وهي الوحدات األساسية
التي يتشكل منها ،وبسببها ،النظام الدويل الفوضوي .هذه الوحدات،
وبغض النظر عن تفاوت القوة فيام بينها ،تتشابه يف كيفية ترصفها
ّ
فيام بينها ،يقودها دامئًا قلقها املستمر عىل وجودها ،وسعيها الدائم
لتعزيز أمنها .ولكن ،بالرغم من هذا التشابه ،آمن والتز ،وهو يف
ذلك عىل رأي مورغنثاو نفسه ،بأن الدول الكربى هي التي تتحكم
يف سياق النظام الدويل؛ ما يعني أن توازن القوة فيام بينها أساس
الحفاظ عىل استمرار هذا النظام واستقراره ،والذي اعتقد ،بخالف
مورغنثاو ،أن ثنائية القطبية وليس تعدديتها هي البيئة األفضل
لتحقيق ذلك.

يأيت استقرار النظام الدويل ،بالنسبة إىل والتز ،من استقرار حالة
التوازن فيه .لذلك عندما يختل التوازن ،فإن الوحدات األساسية
يف النظام ،وهي الدول الكربى تحدي ًدا ،تتخذ ما يلزم من مواقف
وإجراءات إلعادة تشكيل حالة التوازن من جديد .عىل هذا األساس،
فإن النظام الدويل ال ميكن أن يكون ثابتًا وجام ًدا ،بل هو يف حالة
حراك دائم ألن "توازنات القوة تتشكل فيه بشكل مستمر"( .((2أما
ما يدفع الدول لالستمرار يف هذا الحراك فهو خوفها وقلقها من
نياتها وأفعالها ،ما يجعلها دامئة املراقبة لغريها ،وتترصف بصورة
دفاعية .فهي يف العادة ال تسعى لتعظيم قوتها ،وإمنا تستهدف منع
الدول األخرى من تحقيق ذلك .فإذا استشعرت دولة أن أخرى تقوم
25 Waltz, Theory of International Politics, p. 128.
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بتعظيم قوتها لتهيمن عىل النظام الدويل ،فإن ر ّد الفعل املتوقع منها
هو إما السعي الجاد لتعظيم قوتها الذاتية (التوازن الداخيل) ،وإما
االصطفاف مع دول أخرى (التوازن الخارجي) ،ملوازنة ذلك .ومن ث ّم،
فإن االنخراط يف التحالفات ال يتم لزيادة قوة الدولة ،وإمنا لكبح
جامح زيادة قوة دولة أخرى .هذا هو أساس توازن القوى عند والتز:
منع اآلخرين من زيادة قوتهم إىل درجة تهدد االستقرار الدويل.

النظام ،أي أحادية القطبية الدولية ،ظاهر ًة عابر ًة ال ميكن أن
شن هجو ًما قاسيًا عىل أصحاب نظرية
تستمر .ومن هذا املنطلق ّ
استقرار الهيمنة ،لكونهم يعززون اآلمال الزائفة بإمكانية استمرار
تف ّرد الواليات املتحدة وتص ّدرها النظام الــدويل ،من ناحية،
واستقرار هذا النظام عىل هذه الوضعية طوال القرن الحايل ،من
ناحية أخرى(.((2

بعد انهيار ثنائية القطبية ،واختفاء االتحاد السوفيايت والكتلة الرشقية
عن الخريطة السياسية للنظام الدويل ،واختالل معادلة توازن القوى
ملصلحة قوة عظمى وحيدة متبقّية ،هي الواليات املتحدة ،جاء
موقف والتز متوق ًعا :سيعيد النظام الدويل توازنه من جديد ،ولو بعد
حني .فأمر مسألة إعادة التوازن كان بالنسبة إليه محسو ًما بصفته
حتمية تاريخية ،تدلّل عليها أمثلة ما حدث آلل هابسبورغ ونابليون
وهتلر .فالطبيعة "تكره الفراغ ،لذلك فإن السياسة الدولية تكره
القوة غري املتوازنة .ويف مواجهة القوة غري املتوازنة ،تحاول بعض
الدول زيادة قوتها الخاصة ،أو تتحالف مع اآلخرين لجعل التوزيع
الدويل للقوة متوازنًا"( .((2أما بالنسبة إىل توقيت عودة التوازن
مجد ًدا للنظام الدويل ،فلم يكن والتز بدرجة اليقني نفسها ليتنبأ
مبوعد محدد لتحقق ذلك ،بل ترك األمر مفتو ًحا ومعت ِم ًدا عىل كيفية
ترصف الواليات املتحدة ،من جهة ،والدول األخرى املقابلة لها ،من
جهة أخرى(.((2

يف "وهم أحادية القطبية" ،وهو عنوان ملقالة نرشها عام ،1993
ق ّدم الين أطروحته الدفاعية عن النظرية الواقعية ،معت ًربا أن أحادية
ُعب عن "فرتة جيوسياسية فاصلة"
القطبية ليست سوى "لحظة" ت ّ
سوف تعود وتستسلم للتعددية القطبية يف الفرتة .2010-2000
فأحادية القطبية الدولية حالة تحتوي بذور فنائها لسببني :األول،
أن هيمنة قوة واحدة عىل النظام الدويل ت ُقلق الدول األخرى عىل
مكانة قوتها النسبية داخل النظام ،ما يخلق البيئة املحفّزة لهذه
باملحصلة لبزوغ دول
الدول يك تسعى ملوازنة هذه الهيمنة ،ويؤدي
ّ
عظمى جديدة .والثاين ،أن دخول دول عظمى جديدة للنظام الدويل،
ومنافستها للدولة املهيمنة عليه ،ال بد من أن يؤدي إىل تأكّل القوة
النسبية لهذه الدولة ،من خالل إعادة توزيع القوة بني الدول داخل
النظام ،ومن ث ّم إىل إنهاء تف ّوق الدولة املهيمنة عليه .فالدول املؤهلة
والقادرة عىل املنافسة ال بد من أن تتحدى فردانية القوة العظمى يف
نظام أحادية القطبية؛ ألن استكانتها وعدم قيامها بذلك سيُع ّرضانها
لوطأة الخضوع رهينة الستغالل الدولة املهيمنة .لذلك فإن عملية
كبح انحراف منحنى القوة الذي مييل يف اتجاه الدولة املهيمنة ال بد
من أن يت ّم ،ويؤدي إىل حتمية عودة التوازن للنظام الدويل ،عىل هيئة
تعددية قطبية جديدة(.((3

لالسرتشاد بإشارات عىل طريق عودة توازن القوى للنظام الدويل ،ن ّوه
والتز إىل رضورة مراقبة الكيفية التي ستترصف بها الواليات املتحدة
بعد أن أضحت الدولة العظمى املهيمنة عىل النظام الدويل .فالتحيل
بدرجة عالية من االعتدال وضبط النفس يف تعامالتها الدولية ،ميكن
أن يطيل من أمد تربّعها عىل قمة الهرمية الدولية .أما إذا اتسمت
ترصفاتها بالعدائية والتوسعية ،وبدأت يف التمدد املفرط خارج
حدودها ،فإنها ،وبالتوافق مع طروحات بول كيندي حول أسباب
سقوط القوى العظمى ،ستستهلك طاقتها وتب ّدد مواردها برسعة،
وستفشل يف ص ّد رد فعل الدول األخرى ،كأملانيا والصني واليابان،
دول كربى ،وتأتلف يف السعي لتقليص قوة
التي توقع لها أن تصبح ً
(((2
الواليات املتحدة ،وإعادة التوازن للنظام الدويل من جديد .
باعتامده مبدأ والتز األسايس بأن بنية النظام الدويل الفوضوي -
الرصاعي ت ُحتّم ،لتحقيق استقراره ،رضورة توازن القوى داخله،
اعترب كريستوفر الين هيمنة دولة عظمى واحــدة عىل هذا
26 Waltz, "Structural Realism after the Cold War," p. 28.
27 Ibid.
28 Ibid., pp. 27-28.

من خالل استحضار أمثلة تاريخية تدلّل عىل "لحظية" أحادية
القطبية ،يستنتج الين أن قدرة الواليات املتحدة عىل الحفاظ عىل
تف ّردها وهيمنتها عىل النظام الدويل ستكون محدودة وستفشل يف
نهاية املطاف .فدول مؤهلة ستنافسها ،وتوقّع أن تكون اليابان يف
دول عظمى تحقق التوازن معها،
مقدمتها ،وستسعى ألن تصبح ً
ٍ
حينئذ ،عام
وتنهي هيمنتها التي لن يتجاوز بقاؤها ،وفقًا لتوقعاته
 .((3(2010ولكن يف عام  ،2006عاد الين يف مقالة جديدة حول
املوضوع نفسه وم ّدد املوعد املرتقب النتهاء األحادية القطبية ملا
بعد عام  ،2010ولكن مبا ال يتجاوز عام  ،2030مؤك ًدا أطروحته
 29ملزيد من االطالع عىل هذا املوضوع ،انظر:
Christopher Layne, "The Unipolar illusion: Why New Great Powers Will
Rise," International Security, vol. 17, no. 4 (Spring 1993), pp. 5-51.
30 Ibid., pp. 7-8.
31 Ibid., pp. 7, 51.
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السابقة برش ٍح مفصلٍ حول نواحي تأكّل القوة النسبية لهيمنتها عىل
النظام الدويل(.((3
ويف مقالة جديدة نرشها عام  ،2018عاود الين هجومه عىل دعاة
يبشون بدميومة بقاء الواليات
استقرار الهيمنة الذين ما فتئوا ّ
املتحدة قو ًة عظمى وحيدة عىل رأس هرم النظام الــدويل ،أو
باستمرارية سيطرة "العهد األمرييك"  Pax Americanaعىل مق ّدرات
النظام الدويل خالل القرن الحادي والعرشين ،حتى يف حالة تراجع
القوة النسبية للواليات املتحدة .ومن خالل استعراض واقع تراجع
الواليات املتحدة يف املجاالت العسكرية واالقتصادية واملؤسساتية،
ويف حيوية قوتها الناعمة وجاذبيتهاّ ،بي الين هشاشة موقف ُمنظّري
وعب عن قناعته بأن الصني ستكون املنافس الذي
استقرار الهيمنةّ ،
لن يقبل باستمرار "العهد األمرييك" عىل حاله ،وإمنا ستقوم باستخدام
أسسه ،والنفاذ من داخله ،لتحقيق أمر تقويضه ،وإيجاد نظام دويل
رئيسا فيه(.((3
جديد تكون الع ًبا ً
انطالقًا من ذلك ،يرى الين أن الحفاظ عىل الهيمنة األمريكية سياسة
رسع نهاية
مل تعد تستحق العناء ،بل قد يكون لها نتائج عكسية تُ ّ
الهيمنة ،ألنها ستحفّز منافسة الدول األخرى لها ،وتزيد من وترية
رسعة قوة هذه املنافسة وعنفوانها .فالتغيري قادم ال محالة ،بطريقة
سلمية أو بالحرب ،وستكون منطقة رشق آسيا مرسح الرصاع بني
الصني والواليات املتحدة .ويف مثل هذا الواقع التنازعي عىل القيادة
الدولية يف العقود املقبلة ،يعتقد الين أن عىل الواليات املتحدة ،يك
تحافظ لنفسها عىل موقع متقدم يف النظام الدويل الجديد الناشئ،
ّأل تستمر يف اإلرصار عىل التف ّرد ،وتقف معانِدة وعدائية لفكرة
التشارك ،بل أن تقوم هي ،ومن خالل ات ّباع منهجية ضبط النفس،
باإلرشاف ،والدفع يف اتجاه إرشاك القوى األخرى ،وتحويل النظام
الدويل إىل التعددية القطبية .فعوضً ا عن أن يجرفها التغيري نحو ذلك،
من األفضل لها أن تسيطر عليه وتقوده هي إىل ذلك(.((3

 .2التحدي من الداخل
عىل العكس من الين ،ويف مواجهة منظّري التيار املركزي التقليدي
نرش وليم وولفورث يف عام  1999مقالة ،كانت مهمة ومثرية يف آن
32 Christopher Layne, "The Unipolar Illusion Revisited: The Coming End
of the United States Unipolar Moment," International Security, vol. 31, no.
2 (Fall 2006), p. 39.
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Americana," International Affairs, vol. 94, no. 1 (2018), pp. 89-111.
–34 Layne, "The Unipolar Illusion Revisited," p. 41; Layne, "The US
Chinese power shift," p. 111.
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واحد .تكمن أهمية هذه املقالة يف أنها مثّلت امل َ ْعلَم األبرز لتحدي
النظرية الواقعية من داخلها؛ من بني صفوف أتباعها الذين كان
وولفورث أحدهم .فحتى ذلك الحني ،كانت النظرية الواقعية ،بعامة،
تواجه منتقديها الخارجيني ،من الليرباليني والبنائيني وغريهم ،مبتانة
عب عنها وحدة أتباعها ومتاسكهم الذين
خطوط دفاعها الذي كان يُ ّ
كانوا يدافعون بقوة عن مرتكزاتها وافرتاضاتها األساسية .ولكن ،بهذه
املقالة من وولفورث بدأت هذه الخطوط الدفاعية يف التشقق ،ليس
بفعل الهجامت الخارجية ،وإمنا بسبب االنشقاق الداخيل.
كانت املقالة مثرية؛ ألن وولفورث تح ّدى فيها االفرتاضات األساسية
للنظرية الواقعية ،وخاصة مرتكزها األسايس املتمثل بحتمية توازن
القوة بني املكونات الرئيسة للنظام الدويل ،أي الدول الكربى ،للحفاظ
عىل استقراره ،ومن ث ّم استمراره .ففي هذه املقالة يعارض وولفورث
التنبؤ الواقعي التقليدي بعدم إمكانية استقرار نظام أحادي القطبية
الدولية ،ويختلف مع االفرتاض بأن النظام الدويل كفيل بأن يعيد
بنفسه التوازن الداخيل لذاته ،من خالل العودة إىل التعددية القطبية
(الثنائية أو املتعددة) .باختصار ،يُق ّوض وولفورث يف مقالته ،وهو
واقعي التوجه ،املستند األسايس لنظريته ،ولكن مع استمرار االدعاء
ّ
ً
بأنه ال يقوم بذلك ،كون الواقعية ،بالنسبة إليه ،نظرية "حاملة أوجه"
متعددة .وقد أثار رأيه هذا نقاشً ا داخليًا عميقًا استمر حتى اآلن
مدخل مالمئًا ملحاولة
ً
بني أقطاب النظرية الواقعية ،وأعطى مناوئيها
النيل منها.
ارتكز رأي وولفورث حول "استقرار عامل القطب الواحد" عىل فكرة
أساسية مفادها "أن األحادية القطبية بنية تتعاظم فيها مق ّدرات
إحدى الدول بحيث تعجز أي قوة أخرى عىل موازنتها"( .((3ينبع هذا
العجز من التكلفة الباهظة التي عىل القوة ،أو القوى ،التي ستحاول
موازنة الدولة املهيمنة ،أن تتحملها للقيام بفعل التوازن ،وهي تكلفة
أكرب من قدرة املنافسني املحتملني عىل تح ّملها .إن "فجوة القوة
الشاملة"( ((3التي تتمتع بها الدولة املهيمنة ،القطب الواحد ،عىل
التحسب من
جميع َمن سواها من القوى املنافسة ،تؤدي بهؤالء إىل
ّ
مواجهتها وتج ّنب تحدي مكانتها املهيمنة ،وذلك من باب حفاظ
هذه القوى عىل مصالحها الذاتية ،والتي تقوم باألساس عىل حسابات
الربح والخسارة .فاملواجهة يف ظل االختالل الكبري يف ميزان القوة
رسا ،لذلك لن تقوم بها الدول
تجعل مواجهة الدولة املهيمنة أم ًرا خا ً
األخرى .بل هي ستسعى ،من باب الحفاظ عىل مصالحها ،إىل مهادنة،
ومسايرة ،والسري يف ركاب الدولة املهيمنة ،يك ال تستثري عداءها ،بل
 35وليم وولفورث ،استقرار عامل القطب الواحد ،سلسلة دراسات عاملية ( 36أبوظبي:
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2001 ،ص .11
 36املرجع نفسه ،ص .33
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تستأثر برضاها( .((3مبعنى آخر ،إن فرق القوة الهائل ملصلحة الدولة
املهيمنة هو ما يؤدي بالدول األخرى إىل القبول بهيمنتها ،وعدم
الدخول يف محاولة خارسة ملوازنتها .فــ "التفوق الواضح لدولة يف
الصدارة تتوافر لها عنارص القوة الشاملة من شأنه أن يستأصل أي
تنافس يرمي إىل إحراز التفوق"(.((3
بانحسار خيارات الدول األخرى للمنافسة أمام سطوة الدولة املهيمنة،
وطاملا استطاعت هذه الدولة الحفاظ عىل اتساع فجوة سطوتها،
يستنتج وولفورث أن أحادية القطبية ال ت ُشكّل "لحظة فانية"( ((3يف
سريورة النظام الدويل .بل يؤكد أن من الخطأ "أن نتوقع العودة إىل
سياسات توازن القوى عىل طريقة األقطاب املتعددة ،وذلك لسبب
بسيط هو "أننا نعيش يف أول نظام قطبية أحادية يشهده العامل
الحديث" ،وهو نظام "شديد الرسوخ ،وله مقومات الدميومة لعقود
بش وولفورث يف عام  1999بأن النظام أحادي القطبية
كثرية"( .((4لقد ّ
الذي تقبع عىل رأسه الواليات املتحدة سيستمر فرتة ممتدة ،أطول
كم عن حتمية
بكثري مام تنبأ به دعاة التعددية القطبية الناجمة ُح ً
توازن القوة لضامن استقرار النظام الدويل .فأمريكا ،وفقًا له" ،هي أول
قائدة يف التاريخ الدويل الحديث يتحقق لها تفوق حاسم يف كل ركائز
القوة ،أي االقتصادية والعسكرية والتقنية والجيوسياسية"( .((4كام أن
لديها ميزة الجغرافيا التي متنحها أربعة حلفاء هم "األكرث وثوقًا،
كندا واملكسيك واملحيط األطليس واملحيط الهادي"( .((4ويف ضوء هذه
امليزة ،واستمرار القدرة عىل الحفاظ عىل اتساع فجوة القوة ،يتوقع
وولفورث بقاء الهيمنة األمريكية عىل النظام الدويل فرتة طويلة مقبلة.
فأحادية القطبية الدولية جاءت ،بالنسبة إليه ،لتبقى وتُع ّمر.
يف مواجهة االنتقادات املستمرة التي تع ّرض لها بسبب رأيه ،والتي
تدفقت عليه من منظّري الواقعية التقليديني ،استمر وولفورث يف
التنظري لوجهة نظره "الجديدة" الوافدة عىل النظرية الواقعية من
رحمها .ويف هذا السياق ،نرش يف عام  2007مقالة مشرتكة مع مثانية
باحثني آخرين ،تم فيها استعراض مثاين حاالت قدمية يف تاريخ النظام
الدويل .وكانت نتيجة دراسة هذه الحاالت إثبات عدم حصول عمليات
توازن يف نظم دولية سابقة كانت متعددة الدول ،بل استقرار هذه
النظم بوجود دولة مهيمنة يف كل حالة من تلك الحاالت( .((4وكان
 37املرجع نفسه ،ص .29
 38املرجع نفسه ،ص .30
 39املرجع نفسه ،ص .9
 40املرجع نفسه ،ص .44
 41املرجع نفسه ،ص .9
 42املرجع نفسه ،ص .33
"43 William Wohlforth et al., "Testing Balance-of-Power Theory in World History,
European Journal of International Relations, vol. 13, no. 2 (June 2007), p. 160.

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

االستخالص أن نظام أحادي القطبية هو "نسق تاريخي موجود"(،((4
وليس "أم ًرا طارئًا من ناحية تاريخية ،أو مدهشً ا من ناحية نظرية"(.((4
يف عام  2008عاد وولفورث ،يف كتاب مشرتك نرشه مع ستيفن
بروكس ،عنوانه "عامل خارج التوازن" ،ليؤكد مج ّد ًدا افرتاضه األسايس
بإمكانية استقرار نظام أحادي القطبية واستمراره( .((4يف هذا الكتاب،
يتم تقديم مقاربة جديدة ومهمة بشأن النظرية الواقعية وافرتاضها
الرئيس املتعلق بتوازن القوة .تقوم هذه املقاربة عىل أن هذا
أساسا للنظرية الواقعية يتعلق بالتنبؤ أن
التوازن املطروح بصفته ً
الدول ستحاول منع صعود دولة ما ملكانة الهيمنة عىل النظام الدويل؛
ولكن هذا التنبؤ ال يشمل ما الذي سيحصل بعد أن تحقق دولة ما
مكانة الهيمنة عىل النظام الدويل( .((4يبدو من هذا التفريق كأن
وولفورث وبروكس يقبالن إمكانية تفاعل عامل توازن الق ّوة للح ّد
من احتامل وصول دولة ما إىل مكانة الهيمنة الدولية ،ولكنهام ينفيان
أثر هذا العامل بعد أن ت ُحقق دولة ما هيمنتها عىل النظام الدويل .يف
الحالة الثانية ،يكون أمر الهيمنة قد ُحسم ملصلحة الدولة املهيمنة،
وال تتوافر ،وفقًا لهام ،إمكانية للح ّد من هذه الهيمنة مبوازنتها من
جانب دول أخرى .يف هذا الوضع ال تتحقق هيمنة هذه الدولة عىل
النظام الدويل فحسب ،وإمنا تكون مرشّ حة لالستمرار؛ وذلك ألن
تكلفة موازنتها من جانب دول أخرى ستكون مرتفعة ج ًدا ،وستشكّل
عبئًا ليس مبقدور هذه الدول أن تتحمله .فليس مبقدور دولة وحدها
أن تتحمل تكلفة تعظيم قوتها لتحقيق التوازن الداخيل مع الدولة
املهيمنة( .((4كام أن تحقيق التوازن الخارجي ،الذي يعتمد باألساس
عىل تعاضد عدة دول وتعاونها للتصدي للدولة املهيمنة ،يصبح
صع ًبا أيضً ا؛ ألن كل دولة ستحاول مترير املواجهة لغريها يك ال ت ُغضب
الدولة املهيمنة ،عىل نح ٍو يجعل إقامة تحالف مضاد ضد هذه الدولة
ً
أم ًرا مستبع ًدا ،إن مل يكن
مستحيل(.((4
بنا ًء عىل ما سبق ،أكّد الباحثان حينذاك أن مكانة الواليات املتحدة،
من حيث هي دولة مهيمنة عىل النظام الدويل أحادي القطبية ،أمر
راسخ وبائن .فالواليات املتحدة تقبع عىل قمة هذا النظام ،يف وضعٍ
متفرد ال إمكانية ملضاهاته ،فهي فائقة القدرة وعظيمة القوة؛ ما
44 Ibid., p. 176.
45 Ibid., p. 179.
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يجعل تكلفة موازنتها من جانب اآلخرين أعىل من أي وقت شهده
النظام الدويل عرب التاريخ(.((5
وبعد مرور حواىل عقد من الزمن عىل هذا االستنتاج ،عاد الباحثان
وخصوصا
لفحص ص ّحة ادعائهام يف ضوء الصعود الصيني املتسارع،
ً
بتغي طبيعة النظام الدويل يف
يف املجال االقتصادي ،الذي أثار تكهنات ّ
اتجاه ثنائية القطبية الدولية .ففي كتاب جديد صدر لهام عام ،2016
بعنوان "أمريكا يف الخارج" ،فحص بروكس ووولفورث قوة الصني من
جوانب متعددة مقارنة بالواليات املتحدة .وجاء استنتاجهام الجديد
متوامئًا مع القديم ،مع تعديل جزيئ مفاده أن "لدى الصني وحدها
(من بني الدول الكربى) إمكانية أن تصبح يف يوم من األيام قوة
عظمى مساوية للواليات املتحدة" ،ولكن مع االستدراك بأن ذلك
"لن يحصل يف املستقبل املنظور"(.((5

ً
ثالثا :التوجهات التعديلية :محاوالت
لتكييف التوازنات
يف ضوء استمرار هيمنة الواليات املتحدة قو ًة عظمى عىل النظام
الدويل ،وتح ّول أحادية القطبية من "لحظة عابرة" إىل ما يبدو أنه
أصبح وضعية مستمرة ،وعىل خلفية ما تعرضت له النظرية الواقعية
من انتقادات خارجية وداخلية ،انربى عدد من الواقعيني للدفاع
عنها .مل يكن هذا الدفاع تقليديًا ،يتمرتس يف خنادق املرتكزات
خصوصا ما يتعلق مببدأ توازن القوة ،بل جاء
األساسية لنظريتهم،
ً
الدفاع تحديث ًيا ،ومن خالل إدخال تعديالت تحويلية يف هذا املبدأ
لتحيط مبجرى املتغريات الجارية يف النظام الدويل؛ ما ميكّن النظرية
الواقعية من تقديم تفسري مواكب لصمود أحادية القطبية الدولية
فرتة أطول مام كان يتوقعه الواقعيون التقليديون .لقد جاءت هذه
املحاوالت لض ّخ مدلوالت جديدة يف النطاق النظري للواقعية؛ وذلك
بهدف توسيع مدى قدرتها التفسريية لواقع مل تكن تتوقعه ،أو تقدر
عىل تفسريه ،وفقًا ملرتكزاتها التقليدية.
حافظ التعديليون عىل مفهوم التوازن مبدأً أساس ًّيا يف النظرية
الواقعية ،ولكنهم قاموا بتحوير دالالته من خالل إضافة مفاهيم
جديدة إليه ،مثل "تــوازن التهديد" و"التوازن الناعم" و"توازن
املصالح" و"التوازن خارج املجال" ،وذلك ليفتحوا أمام هذا املبدأ
آفاقًا جديدة للتحليل ،ومينحوا النظرية الواقعية قدرة إضافية
ومتجددة عىل التفسري.
50 Ibid., p. 23.
51 Stephen G. & William C. Wohlforth, America Abroad: Why the Sole
Superpower Should Not Pull Back from the World (Oxford: Oxford University
Press, 2016), p. 47.
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 .1توازن التهديد
مع وجود مؤرشات عديدة تدلّل ،وفقًا للنظرية الواقعية ،عىل رضورة
قيام دول أخرى مبحاوالت ملوازنة الواليات املتحدة بعد تشكّل أحادية
القطبية ،إال أن ستيـﭬن والت ،أحد أهم منظّري الواقعية الجديدة،
يلحظ أن "ال أحد يقوم بجهد ج ّدي لتشكيل تحالف ضدها"(.((5
ويف محاولته تفسري ذلك ،اختلف والت مع رؤى أخرى حاولت
القيام بذلك .فهو مل يوافق وولفورث الرأي بأن الحائل أمام التوازن
هو الهيمنة الطاغية والتفوق الشاسع للواليات املتحدة عىل غريها
من الدول التي ال تستطيع ،بل تخىش ،الدخول يف محاولة توازن
مع القوى العظمى( .((5كام ال يقبل برأي جون أكنربي القائل بأن
املانع يتمثل مبتانة عالقة الواليات املتحدة بحلفائها ،عىل نحو يجعل
من التحالف الغريب "حالة فريدة" من تشابك القيم واملعتقدات
وترابط املؤسسات .وهذا ما يجعل الدخول يف عملية توازن أم ًرا غري
مرغوب لدى املشاركني يف التحالف ،وغري مقدور عليه ملن هم خارج
هذا التحالف( .((5وال يوافق والت عىل رأي ثالث يقول بأن قلق
دول عديدة من إمكانية انسحاب الواليات املتحدة من مناطقها،
وتركها تواجه التحديات اإلقليمية والدولية مبفردها ،هو ما يدفع
هذه الدول إىل عدم الدخول يف محاولة ملوازنة الواليات املتحدة،
بل اللحاق بركبها والقبول بقيادتها املتف ّردة للنظام الدويل( .((5ففي
أبحاثه يستنتج والت أن الدول ،مهام كانت ضعيفة ،ال تفضّ ل تذييل
نفسها لغريها من الدول األقوى منها؛ ألن ذلك سيكلّفها أكرث مام لو
واجهتها وحاولت التوازن معها(.((5
فس والت إذًا استمرار أحادية القطبية الدولية ،وعدم وجود
كيف يُ ّ
محاوالت جا ّدة من دول كربى ملوازنة الواليات املتحدة املتف ّردة
حاليًا يف قيادة النظام الدويل ،وهو النظام الذي يُفرتض أن يرتكز،
وفقًا للنظرية الواقعية ،عىل مبدأ توازن القوة؟ ومبعنى آخر ،كيف
يُدافع الواقعي عن استمرار أهمية مبدأ التوازن يف العالقات الدولية،
والنظام الدويل الحايل غري متوازن ،بل مستمر عىل أساس أحادية
القطبية الدولية؟
منذ أواخر تسعينيات القرن املايض ،انربى والت للدفاع عن النظرية
بشت
الواقعية التي ُوو ِج َهت منذ انتهاء الحرب الباردة بانتقادات ّ
52 Stephen Walt, "Keeping the World 'Off-Balance': Self-Restraint and
U.S. Foreign Policy," in: G. John Ikenberry (ed.), America Unrivaled: The
Future of the Balance of Power, Cornell Studies in Security Affairs (New
York; London: Cornell University Press, 2002), p. 126.
53 Ibid., p. 128.
54 Ibid., pp. 129-130.
55 Ibid., p. 132.
56 Kenneth N. Walt, "Alliances in a Unipolar World," World Politics, vol.
61, no. 1 (January 2009), pp. 108-109.
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بـ"شطبها" النعدام صالحياتها أن تكون أدا ًة تحليلي ًة ناجعة للسياسة
الدولية .وصف والت االستنتاج الناجم عن هذه االنتقادات بـ "االدعاء
رسع"(ُ ،((5معربًا منذ ذلك الحني عن اقتناعه باستمرارية حيوية
املت ّ
النظرية الواقعية وقدرتها عىل تقديم تفسريات مفيدة للعالقات
بني الدول ،حتى يف ضوء أحادية القطبية الدولية .ولتأكيد ادعائه
هذا ،استند والت إىل تعميق دراسته لدوافع إقامة التحالف بني
الدول ،واالستدالل من خالل استعراض أنواعها ليس عىل أهمية
مبدأ التوازن يف رسم العالقة بني الدول الكربى فقط ،وإمنا أيضً ا إىل
تقديم تفسري واقعي الستمرارية األحادية القطبية ،وذلك بواسطة
إجراء تعدييل سحب مبدأ التوازن من محيط "القوة" وانتقل به إىل
دائرة "التهديد" .فقد عاد والت إىل التكييف الذي كان قد ق ّدمه يف
وأحل من خالله مبدأ "توازن التهديد" ،ليصبح
مثانينيات القرن املايضّ ،
املرتكز األسايس للواقعية السياسية مكان "توازن القوة" ،واستخدم ما
منحه ذلك التعديل من توسعة للفسحة التفسريية للنظرية الواقعية،
لتقديم مقاربة تجمع بني أمرين يبدوان متناقضني :استمرار أهمية
مبدأ التوازن الذي ترتكز عليه النظرية الواقعية ،من جهة ،واستطالة
أمد أحادية القطبية األمريكية ،من جهة أخرى.

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

والتز ،تتمثل باملراقبة املستمرة والسباق الدائم لتعظيم قوة الدولة
والح ّد من قوة الدول األخرى املنافسة.
جاءت وجهة نظر والت مغايرة لتلك التي كان والتز قد ق ّدمها يف
أساسا للرؤية الواقعية
نظريته عن "توازن القوة" ،والتي أصبحت ً
للسياسة الدولية .بالنسبة إىل والت ،فإن الدول تسعى دامئًا لتحقيق
التوازن ،ولكن الجديد الذي جاء به يتعلق بأن ما يثري السعي لتحقيق
هذا التوازن هو ليس عامل القوة ،بعنارصها املادية ،فقط ،وإمنا أثر
عامل "التهديد" باألساس .فالدول تخىش تهديد بعضها بعضً ا أكرث مام
تخشاه من تفوق قوة بعضها عىل بعض .وما يدخل يف تشكيل عامل
التهديد هو عنارص مختلفة عن تلك التي تدخل بصفتها مك ّونات يف
عامل القوة .فالدول بالنسبة إىل والت تقلق من مقدار القوة ،ومدى
القرب الجغرايف ،وامتالك القدرة الهجومية ،واالنطباع حول النيات
العدائية .هذه هي العنارص التي ت ُشكّل تهديد الدول بعضها بعضً ا،
والقوة ليست سوى عنرص واحد منها فقط(.((6
اعترب والت أن الدول يوازن بعضها بعضً ا ،وتختار التحالفات ،لتواجه
باألساس التهديدات التي تتعرض لها ،وليس إلعادة توزيع القوة مع
غريها( .((6ومن وجهة نظر الدولة ،ويف حساباتها ،ليس رشطًا أن يكون
التهديد الذي تتعرض له من دولة ،أو دول أخرى ،حقيقيًا وفعليًا؛
إذ يكفي أن يتشكّل لديها االنطباع بكونه كذلك( .((6وينجم هذا
االنطباع عن كيفية تقييم هذه الدولة سلوك غريها من الدول .فإن
تك َّون لديها االنطباع بعدائية نيات دولة ما ،أو تحالف من الدول،
ضدها ،فإن ذلك يقلقها ويستحثها عىل السعي لحامية نفسها .وعىل
األغلب أن يأيت ر ّد الفعل الوقايئ يف اتجاه سعي الدولة نحو تحقيق
التوازن مع الجهة التي يتك ّون لديها انطباع بأنها ت ُشكّل تهدي ًدا لها،
وذلك إما من خالل السعي لتعظيم قوتها الذاتية ،وإما الدخول يف
حلف مضاد( .((6ومام يزيد من قوة أثر هذا االنطباع عند الدولة التي
تشعر بالتهديد هو مدى القوة والقدرة الهجوميتني اللتني متتلكهام
الجهة امله ِّددة ،ومدى قربها الجغرايف من تلك الدولة .فالدول األقرب
يكون تهديدها أكرب ،ويتصاعد كلام زادت قوتها املادية(.((6

يف كتابه "أصل التحالفات"( ،((5الصادر عام  ،1987ق ّدم والت صورة
مستفيضة عن معامل نظريته الجديدة "تــوازن التهديد" ،والتي
اعتربها الحقًا "استكاملية"( ((5وليست استبدالية لنظرية "توازن
الق ّوة" لكينيث والتز .أكد والت يف كتابه أن تحقيق التوازن هو
وخصوصا الكربى ،يف السياسة
النزعة املسيطرة عىل ترصفات الدول،
ً
الدولية( .((6بالنسبة إىل والتز كان هذا التوازن يتحقق من خالل
توزيعٍ وإعادة توزيع للقوة بني الدول .والقوة يف هذا السياق كانت
ُعب عنها بالقدرات املادية املتوافرة للدولة ،من
تعني القوة الصلبة ،امل َّ
عدد السكان ،والقدرة العسكرية واالقتصادية ،واملهارة التكنولوجية،
والتامسك السيايس( .((6تخىش الدولة ،إذًا ،زيادة القوة لدى الدول
األخرى ،فرياقب بعضها بعضً ا باستمرارٍّ ،
بشك وريبة .فإن تحققت
دولة من أن أخرى منافسة لها ت ُعاظم من قدراتها املادية ،بصورة
ذاتية أو من خالل الدخول يف تحالف ،فإن الدولة األوىل تسارع إىل
موازنتها بتعظيم مقابل لقدراتها املادية ،بصورة ذاتية أو من خالل
الدخول يف تحالف مضاد ،وهكذا ،فإن السياسة الدولية ،من منظور

استحرض والت نظريته حول "توازن التهديد" ،والتي كان ط ّورها يف
نهاية مرحلة ثنائية القطبية ،بعد انهيار تلك الثنائية .فهو يرى أن
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الدولة التي ترتبع عىل قمة أحادية القطبية ميكن أن متثّل يف نظر
الدول األخرى انطبا ًعا بأنها "قوة فائقة" ،وتصبح مصد ًرا للتهديد؛ ما
يستدعي رضورة مواجهتها ،والسعي ملوازنتها( .((6من هذا املنطلق،
كان من املتوقع أن تقوم الدول الكربى مبحاولة موازنة تف ّرد الواليات
املتحدة باألحادية القطبية ،وإعادة النظام الدويل رسي ًعا إىل ثنائية
أو تعددية القطبية ،كام كان والتز قد توقّع .هذا التوقع ،بالنسبة
رصا
إىل والت ،كان ميكن أن يكون صحي ًحا لو أن التوازن بقي منح ً
يف التفسري الذي تعطيه نظرية توازن القوة ،والذي يقوم عىل أساس
أن الدول تقوم بعملية التوازن إلعادة توزيع القوة .لكن الدول،
وخصوصا الكربى منها ،مل تقحم نفسها يف عملية إعادة التوازن لنظام
ً
أحادي القطبية؛ ألن الدولة التي تقبع عىل رأس هذا النظام هي
الواليات املتحدة .واألخرية ،مع قوتها املتف ّردة ،ال تس ّبب قلقًا للدول
األخرى ،كونها بعيدة جغراف ًيا ،وال يوجد انطباع عنها بأنها عدائية،
لذلك ال تُشكّل تهدي ًدا بارزًا يستدعي من الدول األخرى اإلرساع يف
االنخراط يف عملية ملوازنتها .لهذا مل تس َع أي دولة أخرى لتعظيم
قوتها ملواجهة الواليات املتحدة ،أو الدخول يف حلف مضاد لها .فهي
"أقوى دولة يف العامل ،ولكنها ال تُشكّل تهدي ًدا كب ًريا ملصالح معظم
الدول الكربى األخرى"(.((6
يستنتج والت أن مكانة الواليات املتحدة عىل قمة نظام أحادي
القطبية ستبقى مستقرة ،ما دام انطباع الدول األخرى عنها بأنها
غري عدوانية أو توسعية باق ًيا؛ فهي يف تلك الحالة ال تُ ثّل خط ًرا عىل
غيت من ترصفاتها،
وجود هذه الدول ،أو تهدي ًدا ملصالحها .أما إذا ّ
ٍ
حينئذ يف عملية
وتغي هذا االنطباع عنها ،فإن الدول الكربى ستدخل
ّ
محمومة ملواجهتها وتحقيق التوازن معها .وعىل هذا األساس ،يف
عام  2009نصح والت الواليات املتحدة بعدم التهور يف سياساتها
تجاه الدول األخرى ،بل مامرسة قد ٍر عا ٍل من "ضبط النفس" عىل
الصعيد الدويل؛ كون ذلك ميثّل املدخل والضامنة الستمرار ريادتها
وقيادتها النظام الدويل .وكانت رؤيته أ َّن أ ْخ َذ الواليات املتحدة
بهذه النصيحة سيقود إىل أن تُركّز الدول األخرى جهودها ليس
يف اتجاه فتح مواجهة شاملة لتحقيق "التوازن الصلب" معها ،أي
موازنتها عسكريًا ،بل الرتكيز عىل اتباع وسائل "التوازن الناعم" الذي
تؤثر هذه الدول من خالله يف سياسات الواليات املتحدة بالوسائل
السياسية والدبلوماسية .وسيؤدي ذلك إىل أن تستعيض هذه الدول
عن سباق "التوازن الصلب" مع الواليات املتحدة بتحقيق "التوازن
اإلقليمي" فيام بينها .ويُلخّص والت رؤيته هذه كالتايل" :إذا كانت
67 Ibid., p. 135.
68 Ibid., p. 139.

الدولة املهيمنة بعيدة جغراف ًيا ،تضبط نفسها بطريقة معقولة يف
الطموحات والسلوك ،واألهم أنها ال تحاول احتالل اآلخرين ،فمن
امل ُرجح ّأل تواجه أكرث من حاالت محددة من التوازن الناعم ،ومن
املمكن أن تجتذب حلفاء كُرثًا يق ّدرون ما ميكن الدولة املهيمنة أن
تقدمه من حفاظ عىل النظام ،ومن اإلسهام بقوتها يف معالجة القضايا
املهمة لهم"(.((6
وعاد والت بعد ذلك بعامني ،أي يف  ،2011وأشار إىل أن اقرتاف
العديد من األخطاء عىل صعيد السياسة الخارجية األمريكية أ ّدى
يحل "عرص االنحطاط األمرييك قبل أوانه"( .((7وطالب بأخذ
إىل أن ّ
العرب لتفادي الوقوع يف املزيد من األخطاءُ ،مش ّد ًدا عىل رضورة تركيز
السياسة األمريكية عىل "إعادة التوازن يف األعباء الدولية والرتكيز عىل
الرضورات املحلية"(.((7
لقد مثّلت نظرية "توازن التهديد" املنفذ املالئم لوالت ،إلنعاش
النظرية الواقعية يف حقبة أحادية القطبية الدولية .فقد وظّف
تفسريه لعدم الحاجة إىل تحقيق التوازن مع التفرد األمرييك يف
أحادية القطبية الحالية ،للدفاع عن استمرارية أهمية مبدأ التوازن
يف السياسة الدولية وحيويته.

 .2التوازن الناعم
استعار والت مفهوم "التوازن الناعم" ،امل ُشار إليه ،من ُمنظّرين
واقعيني جدد ،مثل روبرت ﭘـايب وت .ﭬـي .بول ،لريفد تفسريه
الستمرارية أحادية القطبية األمريكية ،ويُ ّبي من خالله الطريقة
املحتملة ،لترصف الدول الكربى تجاه الواليات املتحدة املرتبعة عىل
قمة النظام الدويل .وكان ﭘـايب وبول قد قاما يف العقد األول من
مدخل
ً
هذا القرن ،كل عىل حدة ،باستنباط هذا املفهوم وتقدميه
نظريًّا تعديل ًّيا جدي ًدا عىل النظرية الواقعية ،ليمكنها من درء
قصورها يف تفسري استمرارية عدم التوازن املرافق ألحادية القطبية
األمريكية( .((7ويرجع السبب يف استحداث هذا املفهوم إىل السياسات
التي اعتمدتها إدارة جورج بوش االبن بعد أحداث الحادي عرش
من سبتمرب  ،2001من إقرار للحرب االستباقية ولربنامج الدرع
الصاروخي ،واعتربها العديد من الواقعيني سياسات مثرية ستؤدي
الصف الثاين كانت مستكينة وقابلة بهيمنة
إىل متلمل دول من
ّ
الواليات املتحدة عىل النظام الدويل.
69 Walt, "Alliances in a Unipolar World," p. 120.
 70ستيفن والت ،الجدل حول مستقبل القوة األمريكية ،ترجمة وتعليق محمد العريب،
سلسلة أوراق ( 4اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية ،)2012 ،ص .19
 71املرجع نفسه ،ص .2
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يؤكد ﭘـايب أن أحادية القطبية الدولية تتحقق عندما تتوافر للدولة
املهيمنة قوة ال متلكها أي دولة أخرى ،خاصة يف املجال العسكري
الصلب .ومن ث ّم ،ال تستطيع أي دولة من قوى الصف الثاين النجاح
مبوازنتها بصورة أحادية ،أو من خالل تشكيل تحالف ناجز للقيام
بذلك .فالدول ال ثقة بينها ،ولن تدخل يف حلف غري مضمون أن
تلتزمه الدول األخــرى ،ويُغضب الدولة املهيمنة .تستقر الدولة
العظمى يف موقعها املتفرد ،وتستطيع أن تحافظ عىل هيمنتها ،ما مل
تتَّبِع سياسات عسكرية عدائية تثري غريها من الدول ،وتفرض عليها،
حتى وإن مل تكن هذه الدول راغبة أو قادرة ،رضورة الرشوع يف
تحقيق التوازن الصلب معها .يستهدف السعي لتحقيق هذا التوازن،
يف هذه الحالة ،منع الدولة املهيمنة من استخدام أفضليتها العسكرية
للهجوم عىل غريها ،أو تقليص إمكانية إحرازها النرص يف الحرب ،عىل
أقل تقدير(.((7
عىل األغلب ألّ تتمكن دول الصف الثاين من مجابهة الدولة العظمى
املهيمنة عسكريًا ،أي بتحقيق توازن صلب ،ألنها ستخرس .كام أنها
ال تستطيع التغايض والصمت عىل السياسات العدائية التي تبديها
هذه الدولة؛ ألن ذلك ميكن أن يؤدي بها إىل الوقوع فريسة لهجوم
عسكري من هذه الدولة ،يؤدي إىل احتاللها وإفقادها ،كام يؤكد
بول ،سيادتها( .((7لذلك ،وعوضً ا عن اللجوء إىل التوازن الصلب غري
املقدور عليه ،تتجه هذه الدول يف محاولتها كبح جامح قوة الدولة
املهيمنة إىل استخدام أسلوب التوازن الناعم ،أي مبواجهتها بصفة
غري مبارشة ،ومبا ال يؤدي إىل تح ّمل هذه الدول تكلفة عالية لو هي
اختارت التوجه إىل التوازن الصلب املبارش مع الدولة املهيمنة ،يف ظل
االختالل الكبري يف توازن القوى بينهام.
بخالف التوازن الصلب الذي يسعى لتحويل ميزان القوة ،ويعتمد عىل
تعظيم الدول لقدراتها العسكرية يف مواجهة الدولة العظمى ،يرمي
التوازن الناعم إىل فتح اإلمكانية أمام هذه الدول ،لتؤثر يف اتجاه ضبط
سلوك هذه الدولة ،وتقييد تف ّردها والح ّد من هيمنتها .وال يتأىت ذلك
من خالل اتّباع وسائل عسكرية ت ُدخل الدول الكربى من مستوى
الصف الثاين يف مواجهة مبارشة ومفتوحة ،وعىل األغلب غري مرغوبة،
مع الدولة املهيمنة ،بل من خالل توظيف هذه الدول لطرق مبطّنة،
واستخدامها لوسائط غري مبارشة ،إلحباط سطوة هذه الدولة عليها،
وعىل النظام الدويل ،وإعاقتها وعرقلتها .التوازن الناعم ،إذًا ،هو الوسيلة
املتاحة أمام الدول األضعف لكبح جامح تغ ّول الدولة األعظم .ولتحقيق
ذلك تلجأ هذه الدول إىل ات ّباع مزيج من األساليب ،والوسائل املؤسسية،
73 Pape, pp. 11-18, 38.
74 Paul, p. 47.

والدبلوماسية ،واالقتصادية( .((7فيمكنها أن تتعاون وتناور دبلوماس ًيا
لعرقلة السياسات التي تحاول الدولة العظمى متريرها داخل املؤسسات
وخصوصا تلك املتعلقة بش ّن الحرب؛ ما يؤدي إىل تقليص
الدولية،
ً
عنرص املفاجأة ،ومنح الطرف املستهدف وقتًا لالستعداد ،أو يُقلّل مع
مرور الوقت من أهمية التوجه إىل الحرب ويدفع يف اتجاه التوصل إىل
تسوية سياسية .كام ميكّن هذه الدول ،ثان ًيا ،أن تنسق فيام بينها إليجاد
رشاكات اقتصادية ،قد تكون إقليمية ،يقام من خاللها تكتالت تجارية
تستثني مشاركة الدولة العظمى؛ ما يؤثر سلب ًيا يف من ّوها اإلجاميل وق ّوتها
االقتصادية مع مرور الوقت .وثالثًا ،ميكن استهداف الدولة العظمى
وتقليص قدرتها العسكرية من خالل مامرسة الحرمان اإلقليمي عليها،
والذي يتضمن عدم منح حقوق القواعد العسكرية التي تتمتع بها
الدولة العظمى يف دول أخرى أو إنها َءها ،وعدم السامح لها بالوصول
إىل أرايض دول عرب املرور بأرايض دول أخرى .يف إمكان أي من هذين
اإلجراءين التأثري سلبيًا يف النشاطات العسكرية للدولة العظمى ،ويزيد
من تكلفة تدخالتها عرب العامل .وميكن أيضً ا أن متارس الدول التوازن
الناعم عن طريق تقديم املساعدة لخصوم الدولة العظمى وتدعيم
مواجهتهم لها(.((7
يؤكد باﭘـي أن مامرسة التوازن الناعم ،باإلجراءات سابقة الذكر،
ميكن إن متّت بصورة منظّمة ومنتظمة ،أن تكون ف ّعالة يف تأثريها
السلبي يف الدولة العظمى؛ إذ يتوقع أن تؤدي إىل تقليص ما تتمتع
به سياساتها من تأييد ،عىل الصعيدين الداخيل والخارجي ،وتزيد من
األعباء امللقاة عليها .كام أن التنسيق بني الدول املشاركة يف التوازن
الناعم ،ميكن أن يوطد العالقة ويزيد الثقة املتبادلة بينها ،خاصة كلام
امتد فرتة زمنية أطول؛ ما يؤدي إىل تعميق التعاون فيام بينها .وهذا
يزيد من ثقتها بقدرتها عىل مواجهة الدولة العظمى ،والتي إن متادت
العاملي من املمكن أن يقود يف اتجاه تح ّول
يف هيمنتها ،فإن تفاعل
ْ
(((7
التوازن الناعم إىل توازن صلب  .معنى ذلك أن أهمية التوازن
الناعم ال تكمن فقط يف قدرته التأثريية الكابحة لتمدد هيمنة الدولة
العظمى عىل الدول الكربى يف الحارض ،بل متتد أيضً ا لتصل إىل
إمكانية تغيري سياق هذه العالقة من خالل زيادة قدرة هذه الدول
عىل حساب تراجع قوة الدولة العظمى يف املستقبل.
ولكن ما الــذي يعنيه كل ذلك للنظرية الواقعية التي اعترب
خصومها أنها مل تعد صالحة لتفسري السياسة الدولية يف حقبة
75 Pape, p. 10; Paul, p. 58.
76 Keir A. Lieber & Gerard Alexander, "Waiting for Balancing: Why the
World is Not Pushing Back," International Security, vol. 30, no. 1 (Summer
2005), p. 126.
77 Pape, pp. 36-42.
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أحادية القطبية؟ وما الجديد الذي يضيفه مفهوم التوازن الناعم
إلنعاش هذه النظرية التي تعرضت لنكسة بسبب غياب التوازن
املتوقع مع الدولة العظمى ،واستمرارها وحيدة متف ّردة عىل رأس
النظام الدويل؟
يتفق باﭘـي وبول عىل أن املواجهة املبارشة من جانب الدول
الكربى ،والهادفة إىل تعديل ميزان القوة مع الواليات املتحدة بعد
أن أصبحت القوة العظمى الوحيدة ،مل تحصل بالصورة االنسيابية
والحتمية التي توقعها والتز وأتباعه .ولكن من الواضح أن ك ًُل منهام
مل يقبل باالستنتاج املترسع والقايض بأن النظرية الواقعية فقدت
قدرتها التفسريية يف حقبة أحادية القطبية ،وبسبب استمرارية هذه
األحادية .يوافق االثنان عىل آراء من سبقهام من واقعيني تعديليني
وخصوصا اإلضافة التمديدية التي
بشأن صمود فكرة التوازن،
ً
استحدثها والت عىل نظرية توازن القوة بض ّخ توازن التهديد عليها.
وباالعتامد عىل مفهوم التوازن هذا عند والت ،يستنتج باﭘـي أن
الواليات املتحدة استمرت متف ّردة قو ًة عظمى وحيدة ألنها ليست
عدائية ،ومل ِ
تعط الدول الكربى سببًا للدخول يف مواجهة معها(.((7
يؤيد بول ذلك ،ويؤكد أن الواليات املتحدة "مهيمن منضبط"(.((7
هذا االنطباع الخارجي عن عدم عدائية الواليات املتحدة ،بل
انضباطيتها بصفتها دولة عظمى تحرتم القواعد األساسية للتشاركية
الدولية ،وليس عدم رغبة الدول الكربى أو قدرتها عىل املوازنة ،هو
ما يقف ،بالنسبة إىل باﭘـي وبول ،وراء استمرارية أحادية القطبية
الدولية .فالدول بعامة ،والكربى منها بخاصة ،تدافع باستمرار عن
بقائها ومصالحها ،وهي عىل استعداد دائم للدخول يف عملية موازنة
مع غريها إذا اقتضت الرضورة ذلك .هي عىل استعداد للدخول
مبارشة من الباب الرئيس يف مواجهة توازن صلب إن توافرت لديها
القدرة ،وإن مل تتوافر فستدخل من الباب الخلفي يف عملية توازن
ناعم ميكن أن يتحول مع الوقت واكتساب القدرة إىل سعي لتحقيق
التوازن الصلب .األمر إذًا ال يتعلق بالدولة املتوقع منها ر ّد الفعل،
وإمنا باالنطباع الذي ترتكه ترصفات دولة الفعل ،أي الدولة العظمى
يف هذه الحالة ،عن نفسها عند اآلخرين املتوقع منهم ر ّد الفعل.
لذلك يرى باﭘـي أن سياسات إدارة بوش املتجهمة ذات الطابع
تغي االنطباع اإليجايب السابق للدول
العدايئ هي املسؤولة عن ّ
الكربى عن الواليات املتحدة ،والسبب الذي استدعى دخول هذه
الدول يف عملية توازن ناعم معها .لذلك ينصح باﭘـي تلك اإلدارة
برضورة إحداث تغيري رسيع عىل سياساتها ،يك يُستعاد االنطباع
اإليجايب السابق عند الدول األخرى عن الواليات املتحدة ،ما يُنهي
78 Ibid., p. 20.
79 Paul, p. 53.

الدافع ملواجهة اآلخرين لها بتوازن ناعم ميكن أن يتحول مع الوقت
إىل مواجهة صلبة ،ويضمن لها استمرارية تب ُّوئِها قمة هرم أحادية
القطبية الدولية(.((8
االستخالص ،إذًا ،من ض ّخ مفهوم التوازن الناعم لتفسري عدم حصول
التوازن التقليدي القائم عىل إعادة توزيع القوة بني الدول الكربى
والدولة العظمى املهيمنة يف حقبة أحادية القطبية ،هو تأكيد أن
مبدأ التوازن يف فهم السياسة الدولية والعالقات بني الدول وتفسريها،
ال يزال قامئًا ورضوريًا يف هذه الحقبة ،كام يف سابقاتها .ومن ث ّم ،مل
تفقد النظرية الواقعية حيويتها التفسريية املستندة إىل هذا املبدأ،
وإمنا اكتسبت من خالل ض ّخ مفهوم التوازن الناعم مرونة إضافية
وديناميكية جديدة لفهم الواقع املتغري يف الساحة الدولية.

 .3توازن المصالح
اقرتح راندال شويلر ،يف سياق نقده نظرية توازن التهديد لستيـﭬن
والت ،إضافة جديدة إىل مجال تشكيل التحالفات وتحقيق التوازنات
يف إطار النظرية الواقعية ،أطلق عليه تعبري "توازن املصالح" .اعتقد
شويلر أن والت غاىل يف اعتقاده أن دول الصف الثاين تسعى دامئًا
لتحقيق التوازن مع الدولة األقوى منها ،وليس تذييل نفسها لهذه
الدولة( .((8كانت وجهة نظر والت تفيد أ ّن لحاق دول الصف الثاين
بالتحالف الذي تقوده الدولة املهيمنة ال يحقق لهذه الدول الفائدة
املرج ّوة .فدوافع اختيار تذييل هذه الدول لنفسها تقوم عىل تحقيق
األمن لهذه الدول من سطوة الدولة املهيمنة ،إما بقبول االستسالم
للجهة األقوى وإلحاق نفسها بها اسرتضا ًء ووقاية من أن تتعرض
لهجوم هذه الجهة عليها ،وإما لضامن االقتتات عىل البقايا عند
توزيع الغنائم بعد تحقيق الدولة املهيمنة االنتصار عىل أعدائها(.((8
ال يجد والت يف هذه املربرات ما يكفي لذهاب دول الصف الثاين
يف اتجاه التذييل؛ كونه ال يضمن تحقيق أمنها ،بل يجادل بأن أمن
هذه الدول ال ميكن أن يتحقق إال مبواجهة الدولة املهيمنة من خالل
مواجهتها بحلف مضاد .لذلك فإن تحقيق التوازن ،بالنسبة إىل والت،
وليس قبول تذييل دول الصف الثاين لنفسها ،هو الخيار األسلم
واملُفضّ ل لهذه الدول يف سعيها لدرء الخسارة عن نفسها(.((8
ال يشارك شويلر والت الرأي أن التذييل يتم فقط من باب االضطرار
واإلرغام ،فيفرض نفسه فرضً ا عىل دول الصف الثاين ،والتي ستخرس
80 Pape, pp. 44-45.
81 Randall L. Schweller, "Bandwagoning for Profit: Bringing the
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يف حال ذهبت يف اتجاهه .بل هو يجادل بأن التذييل ميكن أن يكون
خيا ًرا مفتو ًحا ،وليس اضطراريًا ،تختاره دول الصف الثاين برغبة ورضا
منها ،ليس فقط سعيًا للحفاظ عىل أمنها ،وإمنا لكونها تجد فيه منفذًا
لتحقيق مصالحها .من هذا املنطلق ت ُفضّ ل هذه الدول يف الكثري من
األحيان تذييل نفسها للدولة املهيمنة عىل تحقيق التوازن معها( .((8ويف
فس استمرارية نظام أحادي القطبية الدولية؛ إذ
هذا ما ميكن أن يُ ّ
إن "توازن مصالح" الدول من الصف الثاين هو الذي يح ّد من توجهها
نحو مواجهة هيمنة الدولة العظمى والسعي للتوازن معها .أي إ ّن
املنافع التي تحصل عليها هذه الدول ،من قبول استمرارية هيمنة
دولة القطب الواحد ،تفوق تلك التي من املمكن أن تحصل عليها هذه
الدول يف حال اختارت مواجهة الدولة املهيمنة ،والتصدي لها بحلف
مضاد .باختصار ،ال تُحقق استمرارية نظام أحادي القطبية مصلحة
الدولة العظمى املهيمنة عليه فقط ،وإمنا مصالح الدول الكربى امللتحقة
بها أيضً ا .وعندما ينهار "توازن املصالح" هذا ،يبدأ نظام أحادي القطبية
يف مواجهة تحدي موازنته من جانب الدول الكربى املنضوية فيه.
ّبي شويلر الحقًا ،باالشرتاك مع زياوو بو ،أن تحقيق التوازن يف ظل
أحادية القطبية الدولية أمر ليس باليسري ،بل يتطلب الكثري من جهد
القوى املواجِهة للدولة العظمى .أما السبب يف ذلك فيعود ،بالنسبة
إليهام ،إىل أن تحقيق التوازن يف النظام األحادي القطبية يتطلب من
الدول التي تواجه الدولة العظمى أن تدخل يف عملية مقارعة جذرية
لتغيري النظام الدويل بر ّمته ،وليس إلحداث تغيري ضمني داخله فقط.
معنى ذلك أن التوازن ،يك يتحقق ،يجب أن ين ّم عن ات ّباع سياسة
تحويلية للنظام ،وليس العمل من داخل الوضعية القامئة للنظام .وهذا
أمر يتطلب الدخول مع القوة العظمى املهيمنة يف مواجهة تستهدف
نزع الرشعية عن استمرار هيمنتها ،أولً  ،و"فكفكة" مصادر قوتها ،ثان ًيا؛
وذلك إلحالل نظام دويل جديد وفق أسس توازنية مختلفة عن تلك
التف ّردية للدولة العظمى .باختصار ،يتطلب تحقيق التوازن يف ضوء
أحادية القطبية الدولية إطاحة هذه األحادية واستبدالها بتعددية قوى
جديدة .وبالطبع ،هذا ليس بالشأن اليسري يف ضوء املامنعة واملقاومة
اللتني ستبديهام القوة العظمى للحؤول دون فقدان مكانتها املتف ّردة؛
صب جام غضبها عىل الدولة (أو الدول) التحويلية،
عىل نحو سيؤدي إىل ّ
(((8
واستهدافها بإجراءات متعددة ميكن أن تصل إىل ش ّن الحرب عليها .
يعتقد شويلر وبو أن إمكانية حصول هذا االستهداف لن تؤدي إىل
توقف الدول الكربى عن محاوالت إحداث املوازنة وتغيري طبيعة
84 Ibid., p. 106.
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ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

النظام أحادي القطبية .وهام يعتقدان أن العديد من الدول تتج ّرأ
عىل مكانة الدولة العظمى ،من خالل ات ّباع أساليب "التوازن الناعم"،
و"املقاومة اليومية" ،و"املقاومة الصحيحة"(((8؛ وذلك لسرب غور قوة
هذه الدولة وامتحان قدرتها عىل مجابهة تحديها لهيمنتها املتف ّردة.
وعىل الرغم من أن هذه املحاوالت ال تزال يف مهدها ،فإنهام يجدان
يف الصني قوة تحويلية أساسية ستقوم مع مرور الوقت وتراكم القوة
لديها مبواجهة الواليات املتحدة وإحداث التوازن معها ،وهذا يعني
تغي طبيعة النظام الدويل إىل التعددية القطبية ،التي
السري يف اتجاه ّ
ستحل محل أحادية القطبية الحالية يف إطار "توازن عاملي جديد
ّ
(((8
للقوة" .

 .4التوازن خارج المجال
مل يكن كريستوفر الين ،كام ب ّينا سابقًا ،من هواة أحادية القطبية
الدولية ،أو من املعجبني بنظرية استقرار الهيمنة األمريكية عىل
النظام الدويل ،أو الداعني الستمرار فرض الهيمنة عىل العامل .بل كان
من الواقعيني املؤمنني بأن توازن القوة هو ُمستَقر النظام الدويل،
وحمل رؤية تقوم عىل أن مطالع القرن الحادي والعرشين ستشهد
انتهاء حقبة أحادية القطبية والعودة إىل التعددية الدولية ،مطالبًا
الواليات املتحدة بأن تقود العامل يف هذا االتجاه ،أفضل من أن تقاد
إليه وتخرس من ج ّراء ذلك ما تتمتع به من قوة نسبية.
من هذه الخلفية الفكرية استنبط الين ،يف عام  ،1997مفهوم توازن
تعدييل جديد ،أطلق عليه تعبري التوازن خارج املجال ،وطالب بأن
يصبح هذا التوازن هو أساس اإلسرتاتيجية األمريكية يف القرن الحادي
والعرشين ،يك تبقى الواليات املتحدة قوية وال تتورط يف حروب ال
طائلة منها( .((8يقوم مفهوم التوازن خارج املجال ،وفقًا لالين ،عىل
أساس رضورة إنهاء "التوسع املفرط" يف الدور الذي تأخذه الواليات
املتحدة عىل عاتقها يف السيطرة عىل الشؤون الدولية؛ إذ يعتقد أنه
دور مكلف وضار باملصالح األمريكية ،إذ يراكم اعتامدية حلفائها
عليها ،ويزيد األعداء الساخطني عليها(.((8
يف التوازن خارج املجال تنتهي الهيمنة األمريكية عىل النظام الدويل،
ويستعاض عنها بإسرتاتيجية توازن القوة يف عامل تعددي األقطاب.
يف ضوء التوازن خارج املجال تتوقف الواليات املتحدة عن سعيها
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لتصدير الدميقراطية وتشكيل النظم السياسية عىل شاكلتها ،وحامية
الدول الفاشلة ،واملشاركة يف عمليات حفظ السالم ،واستخدام القوة
العسكرية للتدخالت ذات الطابع اإلنساين( .((9فهذه شؤون بالنسبة
إىل الين ال تخدم املصالح األمريكية ،بل تزيد العبء عىل الواليات
املتحدة من دون تحقيق املرجو من املردود .فالجهود يجب أن ترتكز
عىل اهتامم الواليات املتحدة بشؤونها الداخلية ،وليس عىل رعاية
أول" هو الشعار الذي يجب
الواليات املتحدة للشؤون الدولية" .أمريكا ً
أن تتبناه اإلسرتاتيجية األمريكية مع بداية القرن الحادي والعرشين،
وبناء عليه يجب أن تقلص الواليات املتحدة تدخالتها الخارجية ،وأن
تركز مساعيها عىل االهتامم بتحسني أوضاعها الداخلية( .((9هذا ال
يعني أن الين يتبنى ويدعو من خالل مفهوم التوازن خارج املجال
إىل اتّباع سياسة أمريكية انعزالية ،بل عىل العكس من ذلك فهو يريد
من الواليات املتحدة أن تفتح املجال لغريها من الدول ملشاركتها
األعباء الدولية ،وقبولها تب ًعا لذلك بتعددية القطبية الدولية.
ركّز الين يف تحليله عىل أن أوروبــا ورشق آسيا هام املنطقتان
بدل من أن تقوم الواليات
الحاويتان للمصالح األمريكية .وجادل بأنه ً
املتحدة بحامية مصالحها من خالل الوجود العسكري فيهام إلسناد
حلفائها ،ومنع ظهور مهيمن محتمل ،عليها أن تنسحب من هاتني
املنطقتني ،وترتك للدول فيهام مهمة موازنة بعضها بعضً ا .أما دورها
هي ،فيتقلص للقيام بدور املوازنة من الخارج ،إذ يقع عليها للحفاظ
عىل التوازن داخل اإلقليم أن تقوم دامئًا باالصطفاف إىل جانب الجهة
األضعف يف املوازنة اإلقليمية؛ ما يعنيه ذلك انتهاء دور التحالفات
الدامئة ،واالنتقال إىل مرحلة التحالفات املرحلية املؤقتة .وال تتدخل
الواليات املتحدة عسكريًا مبارشة عىل األرض ،إال يف حاالت الرضورة
القصوى ،لتقوم مبنع سيطرة قوة مناوئة عىل اإلقليم ،وذلك من خالل
القيام بعملية تدخل رسيع ،تنتهي بالخروج مجد ًدا منه( .((9باختصار،
تحافظ الواليات املتحدة من خالل التوازن خارج املجال عىل
مصالحها يف العامل عن بعد ،وليس من خالل االنخراط املبارش والدائم
يف الهيمنة عىل شؤونه واإلنهاك املستمر يف ترتيب أوضاعه ورعايتها.
بعد أحــداث الحادي عرش من سبتمرب  ،2001وشن الواليات
املتحدة الحرب عىل اإلرهاب ،عاد الين ليؤكد رضورة أن تتبنى
الواليات املتحدة إسرتاتيجية التوازن خارج املجال ،وأعطى هذه
اإلسرتاتيجية أبعا ًدا إضافية ملا كان مستن ًدا إليه سابقًا( .((9فبعد
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أن أعاد تأكيد أنه من الجيد أن تكون الدولة قوية داخل النظام
الدويل ،رأى أن زيادة قوتها أمر غري محبذ لكونه يؤدي بالرضورة
إىل تشكل حلف مضاد لها( .((9لذلك يجد أنه من األنسب للواليات
املتحدة عدم االستمرار يف ات ّباع سياسة تدعيم هيمنتها عىل النظام
الدويل ،بل أن تقوم بعد االنتهاء من الحرب عىل اإلرهاب بانتهاج
سياسة التوازن خارج املجال ،والتي تقوم عىل قبولها بظهور قوى
عظمى أخرى تقبل بأولوية الواليات املتحدة يف الساحة الدولية،
ولكن مع وجود مصالح لها يف أقاليمها .أما مهمة تحقيق التوازن
داخل كل إقليم فتُرتك لدول اإلقليم ذاته ،عىل نح ٍو يزيل عن كاهل
الواليات املتحدة تح ّمل تكلفة عبء املوازنة اإلقليمية ،ويحولها إىل
داخل اإلقليم؛ ما يعطي الدول العظمى الجديدة إمكانية تحقيق
مصالحها داخل أقاليمها ،ولكن من دون املساس مبكانة الواليات
املتحدة ومصالحها يف العامل .باختصار ،فإن إسرتاتيجية التوازن
خارج املجال تقوم ،بالنسبة إىل الواليات املتحدة ،عىل تحويل
األعباء ،وليس تقاسمها ،داخل النظام الدويل؛ ما يتيح لها إطالة
أمد سيطرتها عليه(.((9
يف مرحلة الحقة ،التقطت الواقعية الدفاعية ممثلة بستيـﭬن والت،
والواقعية الهجومية مبنظّرها جون مريشامير ،أهمية مفهوم التوازن
كل منهام هذا املفهوم ،ودفعا به ليشكّل
خارج املجال ،إذ تبنى ٌّ
وخصوصا
أساس اإلسرتاتيجية األمريكية يف عهد الرئيس باراك أوباما،
ً
بعد إخفاقات السياسة الخارجية األمريكية يف عهد الرئيس بوش
االبــن .فقد ارتــأى والت أن املوقع الجغرايف الحصني للواليات
املتحدة ،الذي يحميها من تهديدات جريان محتملني ،يخ ّولها أن
وخصوصا أن التدخالت
تتبع إسرتاتيجية التوازن خارج املجال،
ً
األمريكية يف تسيري شؤون دول أخرى مل تكن ناجحة أو مفيدة
للواليات املتحدة ،وليست رضورية أو تن ّم عن سياسة حكيمة(.((9
أما مريشامير ،فقد نادى برضورة أن تتبع إدارة الرئيس أوباما
أساسا لسياستها يف منطقة الرشق
إسرتاتيجية التوازن خارج املجال ً
األوسط ،وأن ترتك لدول املنطقة مسؤولية موازنة بعضها بعضً ا ،وال
تتدخل إال يف حالة الرضورة القصوى .فالواليات املتحدة ،من وجهة
نظر مريشامير ،ال تحتاج إىل أن تسيطر عىل املنطقة ،وإمنا إىل أن
متنع غريها من السيطرة عليها .لذلك عليها أن تنهي برسعة الحرب
عىل العراق ،وأن تتوصل إىل تفاهامت مع إيران ،وأن ت ُخرِج قواتها
من املنطقة ،وترتكها لدولها تتصارع لتحقيق املوازنة اإلقليمية،
94 Ibid., p. 237.
95 Ibid., pp. 245-247.
96 Stephen M. Walt, "Offshore Balancing: An Idea Whose Time
Has Come," Foreign Policy, 2/11/2011, accessed on 20/1/2019, at:
https://bit.ly/2TBGlXW
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وتكون هي مستعدة فقط للتدخل العسكري ،والخروج برسعة إذا
اقتضت الرضورة ذلك ،أي يف حال حاولت دولة من دول املنطقة
الهيمنة عىل اإلقليم(.((9
من أجل املحافظة عىل "الريادة األمريكية أم ًدا بعي ًدا يف املستقبل"،
دعا مريشامير ووالــت يف مقالة مشرتكة نرشاها عام  2016إىل
رضورة أن تتوقف الواليات املتحدة عن اتباع سياسة "الهيمنة
الليربالية" التي تحاول من خاللها فرض رؤيتها وتحكمها يف النظام
الدويل ،وأن تستبدل ذلك بإسرتاتيجية التوازن خارج املجال التي
رضة( .((9فتحقيق
تتجنب إهدار املوارد عىل "حمالت صليبية" ُم ّ
املصالح األمريكية ال يتطلب "حراسة" الواليات املتحدة للعامل ،وإمنا
منح املبادرة لدو ٍل يف األقاليم الثالثة املهمة للواليات املتحدة؛
أوروبا ،ورشق آسيا ،والخليج العريب ،لتقوم بـ "عرقلة" محاوالت
القوى الصاعدة للهيمنة عىل هذه األقاليم( .((9أما مكانة الواليات
املتحدة فلن يضريها انسحابها من هذه األقاليم ،والتدخل فقط
عند الــرورة؛ ألن مكانة هيمنتها الدولية تتأىت باألساس من
"الحفاظ عىل الهيمنة يف القسم الغريب من العامل" ،وهو أمر ال
ينازعها عليه أحد .من هذا املنطلق ،عىل الواليات املتحدة ،ومن
خالل توظيف إسرتاتيجية التوازن خارج املجال ،أن تسعى لرضورة
احتواء الصني يف آسيا ،وأن ترتك أوروبا لألوروبيني ،وأن تساعد
دول الخليج العريب يف سعيها للتوازن مع إيران .كل هذا يجب
أن يتم مع تقليص الوجود العسكري األمرييك يف الخارج ،وإعادة
ترتيب األولويات األمريكية للرتكيز يف جميع األوقات واألحوال
عىل السياسات الداخلية ،ال عىل الرتويج للدميقراطية والدفاع عن
حقوق اإلنسان خارجيًا(.((10
ميكن االستنتاج أن التوازن خارج املجال كان ُيثّل عند الين الوسيلة
األفضل للدفع يف اتجاه العودة إىل تعددية القطبية الدولية،
وإنهاء الهيمنة األمريكية عىل النظام الدويل الحايل .أما بالنسبة
إىل مريشامير ووالت فإن املفهوم نفسه ميكن أن يُوظّف إسرتاتيجيًا
إلطالة أمد أحادية القطبية الدولية من خالل تقليص متدد
الواليات املتحدة خارج إقليمها الحيوي ،وترك اآلخرين يتصارعون
تحت رقابتها ورعايتها عىل تحقيق املوازنة يف األقاليم املختلفة.
97 John J. Mearsheimer, "A Return to Offshore Balancing," Newsweek,
30/12/2008, accessed on 20/1/2019, at: https://bit.ly/2UOjcl5
98 John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt, "The Case for Offshore
Balancing: A Superior U.S. Grand Strategy," Foreign Affairs, vol. 95, no. 4
(July 2016), pp. 71, 78.
99 Ibid., pp. 71-72.
100 Ibid., pp. 81-83.
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 .5التوازن من الداخل
كام ب ّينا ،ترك ّزت املحاوالت التعديلية لـ "تحديث" النظرية الواقعية
ومالءمتها مع حقبة أحادية القطبية الدولية عىل ض ّخ تفسريات
جديدة لعالقة التوازن بني الــدول .بقيت هذه املحاوالت أمينة
للمبادئ األساسية التقليدية التي تقوم عليها رؤية النظرية الواقعية
للسياسة والعالقات الدولية .فهي تنبثق من استمرار االرتكاز عىل أن
الدول هي البنى األساسية للنظام الدويل ،وأن العالقة بني كربياتها
هي التي ت ُشكّل ماهية النظام الذي يحتاج إىل توافر نوع من أنواع
التوازن يف العالقة بني هذه الدول الستمرار استقراره .لهذا السبب
حاول التعديليون ،كل من زاوية ،تقديم إضافة جديدة ،ولكن ال تزال
قامئة عىل مرتكز التوازن بني الدول ،لتفسري حقبة أحادية القطبية
واستمرارية تربّع الواليات املتحدة عىل قمة النظام الدويل.
رص منتقدوها ،إىل
قد تكون هذه الزوايا التعديلية أ ّدت ،كام يُ ّ
"متييع" النظرية الواقعية .ولكن مام ال ّ
شك فيه أن كل واحدة من
هذه الزوايا أضافت قدرة تفسريية إىل النظرية الواقعية ،ومنحتها
حيوية متجددة من خالل فتح مسارب جديدة لتعميق فهم
مكنونات السياسة الدولية والعالقات بني الدول .نحن يف هذه
الدراسة نريد أن نطرح إضافة زاوية جديدة قد ت ُسهم يف تفسري
استمرارية أحادية القطبية فرتة أطول مام كان متوق ًعا يف النظرية
الواقعية التقليدية .الجديد يف هذه الزاوية أنها ال ترتكز عىل مبدأ
تحقق التوازن بني الدول ،وال تبحث عن صيغة مستجدة لهذا
التوازن .بل هي تستند يف تفسريها الستمرارية أحادية القطبية
الدولية إىل أن الدولة املرتبّعة عىل قمة النظام الدويل حاليًّا ،أي
الواليات املتحدة ،هي من النوع الذي يرتكز نظامه السيايس عىل
وجود توازن داخيل .هذا التوازن الداخيل ،والذي هو سمة النظام
الدميقراطي ،هو الذي مينح الواليات املتحدة حتى اآلن القدرة
عىل استمرارية التفرد .فهو يعطيها أطيافًا من املناعة أمام الدول
األخرى ،والتي تستخدم هذا التوازن الداخيل للنظام السيايس
مدخل لتحقيق مصالحها ،من دون االضطرار إىل الدخول
ً
األمرييك
يف عملية مواجهة ُمكلفة مع الواليات املتحدة لتحقيق املوازنة
الصلبة معها .ونعتقد أن التفرد األمرييك سيستمر ما دام التوازن
فعال ،وحيويًا ،ومستجي ًبا
الداخيل للنظام السيايس األمرييك يبقى ً
إلمكانيات التأثري فيه من خارجه ،أي من الدول األخرى عىل
وجه التحديد.
من املمكن أن يُظّن أن ما نحاول إضافته هنا حول "التوازن من
الداخل" يأيت من صميم مرتكزات النظرية الليربالية املنافسة للنظرية
الواقعية ،وأن هذه اإلضافة تتكئ عىل النظرية الليربالية من أجل

دراسات
النظرية الواقعية في مواجهة أحادية القطبية الدولية

إعطاء نفحة حياة مستجدة للنظرية الواقعية .ولكن يجدر التشديد
عىل أن ما يبدو عليه األمر من متا ٍه من خالل االستعارة ليس سوى
شكل مظهري ال يلحق االختالف املنهجي بني النظريتني .يتعلق
مدخلنا يف طرح هذا التعديل الجديد بالعدسة التي تنظر وتق ّيم من
خاللها الدول األخرى ماهية الدولة املرتبعة عىل قمة النظام الدويل
أحادي القطبية ،واستغالل هذه املاهية التباع املسار األقل تكلفة
من ناحية ،واألكرث نجاعة لها يف تحقيق أهدافها يف مواجهة الدولة
العظمى ،من ناحية أخرى .ما يعنيه ذلك أن اآلليات الداخلية لعمل
النظام السيايس الدميقراطي للواليات املتحدة ميكن أن تكون املدخل
األسلم لدول أخرى ،لتاليف املواجهة املفتوحة معها ،والتي ميكن أن
تكون مكلفة وغري ناجعة لهذه الدول يف آن ،واالستعاضة عن ذلك
إما باستغالل مفاتيح النظام األمرييك ومفاعيله إلحداث التغيري الذي
تتوخاه هذه الدول ،وإما باالحتامل والصرب عليها؛ توق ًعا لحدوث
هذا التغيري.
يجدر التنويه أن املوضوع املتعلق بنوعية النظام السيايس للدولة
العظمى ،وأثره يف استمرارية قدرتها عىل الرتبع عىل قمة النظام
الــدويل ،ليس موضو ًعا جدي ًدا .فقد وردت حوله إشــارات عدد
من منظّري الواقعية ،ولكن املثري لالنتباه ،ورمبا للدهشة أيضً ا،
أن تلك اإلشارات بقيت مقتضبة ومفككة ،ومل يلتقطها أحد حتى
اآلن ويح ّولها إىل إطار تفسريي ناظم ملا ميكن أن يُكسبه التوازن
الداخيل للدولة العظمى من مناعة أمام التحديات الواردة عليها
من الدولة األخرى.
يف عام  ،2009التقط روبرت جريفز أهمية نوع النظام السيايس
ومواصفات القيادة للنظام األحادي القطبية .وقد أشار إىل أن العامل،
عم هو عليه اآلن لو أن الواليات
ونظامه الدويل ،كان سيختلف ّ
املتحدة هي التي انهارت وليس االتحاد السوفيايت الذي اعتربه
"دكتاتورية" كان تفردها ُسينتج "كوارث" يف السياسة الدولية(.((10
أما جون أكنربي فقد كان سبقه يف طرح أهمية تأثري املنظومة
الليربالية يف مامرسة القوة( .((10فقد ّبي أن املؤسسات السياسية
األمريكية "منفتحة ،وشفافة ،ومنظمة يف إطار القانون" ،وهذا
يُس ّهل عىل اآلخرين توقع ترصفاتها ،ويُقلّص من عنرص مفاجأتهم
101 Robert Jervis, "Unipolarity: A Structural Perspective," World Politics,
vol. 61, no. 1, International Relations Theory and the Consequences of
Unipolarity (January 2009), pp. 204-205.
102 G. John Ikenberry, "Power and Liberal Order: America's Postwar
World Order in Transition," International Relations of the Asia-Pacific, vol. 5,
no. 2 (January 2005), pp. 133-152.
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بقراراتها .ومن ث ّم تستطيع الــدول األخــرى استنباط املواقف
والتوجهات األمريكية ،وبناء مواقفها وعالقاتها مع الواليات املتحدة
تب ًعا لذلك ،مع توافر إمكانية التأثري الخارجي يف السياسة األمريكية
نظ ًرا إىل انفتاح النظام السيايس والمركزية العملية السياسية يف
الواليات املتحدة( .((10ويف إشارة عابرة ،ذكر ستيفن والت أن طبيعة
النظام السيايس األمرييك تتيح ملجموعات املصالح إمكانية التأثري يف
صنع السياسات .وبالنتيجة ،فإن نظا ًما أحادي القطبية تقبع عىل
قمته الواليات املتحدة ال ب ّد أن يكون أكرث انفتا ًحا أمام املؤثرات،
واستجابة للضغوط التي ميكن أن تُ ارس عليه من الخارج(.((10
بالتقاط هذه اإلشارات وتجميعها واإلضافة إليها ميكن استخراج
سياق يقوم عىل أساس أن التوازن الداخيل الذي يتمتع به النظام
عامل أساسيًا ،ليس فقط يف استقرار التفرد
السيايس األمرييك يُشكّل ً
األمرييك الحايل عىل الساحة الدولية ،وإمنا أيضً ا يف اعتبار أن وضعية
أحادية القطبية األمريكية هي حالة فريدة قد ال تتكرر يف مستقبل
النظام الدويل.
النظام السيايس األمرييك هو نظام دميقراطي رئايس؛ ومن ث ّم ينجم
عن هذا ثالث مواصفات مهمة ألحادية القطبية الدولية:
•أن هذا النظام يتشكّل من ثالث سلطات ،ليست فقط
منفصلة بعضها عن بعض ،وإمنا متوازنة فيام بينها؛ ما يعني
أن القرار السيايس ُمفتّت بينها ،وليك مي ّر يجب أن يُج ّمع ،األمر
خصوصا بني السلطتني التنفيذية
الذي يحتاج إىل توافقات،
ً
والترشيعية .هذا النظام املتوازن داخل ًيا ،أفق ًيا يف العالقة بني
سلطاته الثالث ،وعموديًا يف عالقة سلطاته بأطراف وأطياف
مجتمعية متنوعة ومتعددة ،مفتوح لتأثري وسائل اإلعالم
والرأي العام ،والسياسة الداخلية تؤثر فيه ،كام تؤكد املدرسة
الليربالية املنافسة للمدرسة الواقعية ،عىل السياسة الخارجية.
وهكذا ،فإن املواقف األمريكية تجاه الدول األخرى والقضايا
الدولية تتأثر مبؤثرات داخلية ال سلطان ملركز القرار السيايس
عليها .وهذا يعني أن النظام السيايس األمرييك مفتوح أمام
التأثريات الداخلية.

•أن هذا النظام ليس مفتو ًحا فقط للتأثريات الداخلية ،وإمنا
هو ُعرضة أيضً ا للتأثريات الخارجية .فمجموعات الضغط
الداخلية والخارجية ،عىل السواء ،تستطيع السعي لتحقيق
103 Ibid., p. 140.
104 Walt, "Alliances in a Unipolar World," p. 119.
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رش ع واملنظم قانون ًيا.
مصالحها من خالل مامرسة الضغط امل ُ ّ
من هذا املنطلق تستطيع الدول املختلفة ،إن هي أرادت ،أن
تُ ارس ضغوطها ،ومامرسة التأثري لتحقيق مصالحها من داخل
"الشقوق" القانونية املسموح بها يف النظام السيايس األمرييك،
ولدرجة توظيف "وكــاء" أمريكيني للقيام بهذه املهمة،
وإيجاد "لوبيات" لتحمل مصالحها وتحميها .هذا االنفتاح
الذي يوفره التوازن الداخيل للنظام السيايس األمرييك من
ناحية فعلية ،واالنطباع الذي يرتكه عند الدول األخرى ،ميكن
أن يكون لهام بالغ التأثري يف كبح رغبتها يف السعي لتحقيق
التوازن الصلب مع الواليات املتحدة ،وهو أمر ُمكلف؛ لكونه
يضع من يحاول ذلك يف مواجهة مبارشة مع القوة العظمى
يف العامل .سيكون أسهل وأقل تكلفة عىل الدول املعن ّية أن
تقوم عوضً ا عن املواجهة مبامرسة التأثري من خالل العمل
من داخل النظام األمرييك نفسه لتغيري السياسات واملواقف
األمريكية لصالحها.

•يتسم النظام السيايس األمرييك بكونه نظا ًما رئاس ًيا ،وامل ّدة
التي يقضيها الرئيس وإدارته محدودة ومحددة دستوريًا
بفرتتني عىل أقىص تقدير .معنى ذلك أن الرئيس ال ميكن
أن يستمر يف الحكم مدة تتعدى الثامين سنوات .هذه
املحدودية الزمنية لها دور بالغ األهمية يف تشكيل االنطباع
حول السياسة األمريكية عند الدول األخرى ،وبالتحديد
يف اتجاه أن السياسات األمريكية ليست بالرضورة ثابتة،
بتغي الرؤساء
وإمنا هي عرضة للتحول املستمر املرتبط ّ
واإلدارات .فإن كانت السياسات األمريكية تجاه دولة ما
عيني ،فإن من املمكن
غري مواتية يف عهد رئيس وإدارة ُم ْ
أن يتغري ذلك يف عهد رئيس وإدارة جديديْن .وبحساب
التكلفة ،ميكن بسهولة أن تجد الدول أن من األجدى لها
ّأل تواجه الواليات املتحدة ذات القوة الفائقة ،بسبب
سياسات رئيس بذاته ،بل أن تنتظر حتى يُنهي فرتته
وتأيت إدارة جديدة قد تكون ذات سياسات مختلفة تأيت
ملصلحتها .وعندما تستقي هذه الدول العربة من دراسة
تغي اإلدارات
التاريخ السيايس األمرييك الحديث ،تجد أن ّ
األمريكية منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية جلب دامئًا
تغي يف التوجهات والسياسات .وهذا
معه إمكانية حدوث ّ
أمل يف تغري السياسة األمريكية،
ما مينح الدول املختلفة ً
كل منها ملصلحته ،وال يدفعها للعمل مع الرئيس واإلدارة

ددعلالا
ويام  /رايأرايأ

ٍ
حينئذ فقط ،بل مع من ميكن أن
املوجودين يف الحكم
يأيت بعد ذلك أيضً ا لتغيري هذه السياسة.
مثل ،إدارة الرئيس ترامب حاليًا،
لنأخذ يف هذا السياقً ،
التي متارس عىل دول عديدة ،حليفة كانت أم منافسة،
ٍ
مثل بتعديل
خصوصا فيام يتعلق ً
ضغط مفتوحة،
حمالت
ً
ميزان التبادل التجاري ملصلحة الواليات املتحدة ،وتح ّمل
الدول األخرى نسبة إضافية من التكاليف املادية الستمرار
التحالفات التقليدية معها ،والــخــروج من معاهدات
ومواثيق دولية ،والتحلل من التزام قواعد القانون الدويل
ونواظمه وتقليص التعاون مع الدول األخرى داخل الهيئات
واملنظامت الدولية .السؤال الذي يحتاج إىل تفسري هو :ملاذا
مل تؤ ِّد هذه السياسات ذات النزعة الهجومية  -العدائية
تجاه العديد من الدول ،والتي تثري االضطراب الشديد عىل
صعيد العالقات الدولية ،إىل استنفار عند متلقيها ،واالندفاع
نحو تشكيل تحالف مضاد يواجه هذه اإلدارة ويسعى
لتحقيق التوازن مع الواليات املتحدة؟ قد يكمن الجواب،
بعض منه ،يف أن هذه اإلدارة األمريكية ستكون عابر ًة
أو ٌ
كغريها من اإلدارات ،قد تذهب بعد انتهاء فرتتها األوىل
املمتدة أربع سنوات فقط ،وقد متتد لوالية ثانية فقط.
بعدها قد تأيت إدارة جديدة بتوجهات وسياسات مختلفة.
لذلك ال داعي لفتح مواجهة شاملة مع الواليات املتحدة
بسبب إدارة رئاسية مؤقتة.
ما يتسم به النظام السيايس األمــريك من وجود عوامل
عديدة تعمل مجتمع ًة لضامن سمة التوازن الداخيل لهذا
خصوصا الدول األخرى،
النظام تعطي اآلخرين خارجه،
ً
االنطباع بتوافر اإلمكانية لديهم بالتأثري يف هذا النظام.
فالسياسة األمريكية وصناعة السياسات ليست ثابتة ،نهائية،
متغية تعمل وفق مبدأ تح ُّرك "بندول" ساعة
وقطعية ،بل ّ
الحائط الذي يستمر يف التأرجح ميي ًنا ويسا ًرا .هذا التأرجح،
وإمكانية استغالله للتأثري الخارجي ،ميكن أن يعطي الدول
بديل أش ّد مالءم ًة من الدخول
األخرى ،حتى الكربى منهاً ،
يف مواجهة مبارشة مع الواليات املتحدة ،والذهاب يف اتجاه
القطيعة معها .وقد يكون يف هذه امليزة ما يطيل أمد تفرد
الواليات املتحدة عىل قمة هرم نظام أحــادي القطبية،
ولحني تضافر عوامل خارجية مختلفة تسمح لدولة كربى أو
ملجموعة دول مبواجهتها بصفة مبارشة يف مسعى استعادة
توازن القوى عىل الصعيد الدويل.
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خاتمة
عالجت هذه الدراسة طبيعة املــأزق الــذي واجهته النظرية
الواقعية عندما تفككت الكتلة الرشقية وانهار االتحاد السوفيايت،
مخلّفًا نظا ًما دول ًيا جدي ًدا ،مل تكن هذه النظرية تتوقعه أو مؤهلة
لتفسريه ،أال وهو نظام أحــادي القطبية .بعد خلفية عالجت
املرتكزات األساسية للواقعية ،بحثت هذه الدراسة يف ر ّد الفعل
التقليدي الذي جاء رسي ًعا ،بل مترس ًعا ،بعد انهيار ثنائية القطبية
وبش برضورة العودة القريبة لتوازن القوى عىل الساحة
الدوليةّ ،
الدولية ،ويُرسها .وعندما مل يتحقق ذلك بالرسعة املتوقعة ،بدأت
النظرية الواقعية تتعرض لوابل من االنتقادات من مناوئيها ،وحتى
من داخل صفوفها ،واعتُربت يف "ورطة"(((10؛ عىل نحو دفع عد ًدا
من الواقعيني لتطوير منافذ تعديلية ملواءمة القدرة التفسريية
لنظريتهم مع طول بقاء أحادية القطبية الدولية .لهذا الغرض تم
استعراض "توازن التهديد" و"التوازن الناعم" و"توازن املصالح"
و"التوازن خارج املجال" .وقد قمنا بإضافة تعديل جديد نعتقد أنه
يُشكّل إضافة تفسريية الستمرارية أحادية القطبية ،وهو "التوازن
من الداخل".

مكنونات حالة أحادية القطبية الدولية ،وتقديم التحليالت امل ُفرسة
الستمرارية هذه األحادية.
ال تزال النظرية الواقعية مفعمة بالنشاط ومليئة بالحيوية ،وسيستمر
لها شأن كبري ،وأث ٌر قوي يف مجال دراسة السياسة والعالقات الدولية.
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