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:الملخص
 يرتبط انتشار القوة ب��القوة البتكاري��ة للدول��ة ومس��توى الكثاف��ة المآلي��ة المطلوب��ة

 للط��رف المبتك��ر ال%ول(أ)، ينم��ا ترتب��ط الحي��ازة للط��رف الث��اني (ب) وللق��وة المماثل��ة أ%و
 المبتك��رة م��ن قب��ل ط�رف (أ) بم��دى ق��درت الط��رف (ب) عل��ى ت��وفير ق��درات مآلي��ة اك��بر،
 حي���ث تزي���د كلف���ة الق���درات التكنولوجي���ة خصوص���ا ف���ي البتك���ارات العس���كرية، س���اهمت
 البتك�ارات العس��كرية الرئيس�ة، دور% حاس��م الهمي�ة عل��ى م��دى مراح��ل التأري�خ المختلف��ة
 ف���ي تحدي���د ت���وازن الق���وى ال���ى ج���انب ت���وقيت الح���رب وكثافته���ا، م���ا جعل���ت الق���درات
 العسكرية في حالة من التطور الدائم، ولم يقف حدود انتشار القوة عند الق��وة العس��كرية
 فحس���ب، ب���ل لح النتش���ار ح���دود الق���وة الPقتص���ادية والتكنولوجي���ة والثقافي���ة كمحص���لة
للنتشار غير المقأ%وم للعولم��ة، بينم��ا اث��ر انتق��ال الق��وة بع��د انهي�ار التح��اد الس��وفيتي ع��ام

بشكل كبير في بنية النظ��ام ال�دولي واعتل�ت الولي��ات المتح�دة المريكي��ة هيكلي��ة1991  
 الهرم الدولي من ناحية امتلك الق��وة الش��املة، ذل��ك م��ا اح��ال ال�ى انتش��ارها كق��وة عظم��ى
.في معظم ارجاء العالم

T h e  pr olif erati o n  o f  p o w e r  a n d  its eff e ct o n  th e  m o v e m e nt  
o f  g l o b al  b al a n c e

T h e  pr olif erati o n  o f  p o w e r  is  lin k e d  t o  th e  inn o v ati v e  str e n gt h  a n d  
th e  l e v el  o f  finan cial  int e nsity o f  th e  Country w h i c h  is  r e q uir e d  f or  
th e  first inn o v at or  (a), w h il e  th e  p o ss e s si o n  is  lin k e d  t o  th e  s e c o n d  
party (b) a n d  t o  th e  si m ilar o r  inn o v ati v e  str en gt h  o f  party (a) w h i c h  
is  r elat e d  t o  th e  a bility  o f  party  (b)  in  o r d er  t o  pr o v i d e  gr e at er  
finan ci al  c a p a city,  w h er e  th e  c o st  o f  Te c h n o l o g i c al  c a p a biliti es  
in cr e a s e s  e s p e c ially  in  m i litary  inn o v ati o n s.  T h e  m a j or  m i litary  
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inn o v ati o n s  h a v e  play e d  a  cru cial  r ol e  o v er  diff er e nt  p has e s  o f  
hist ory  f or  th e  d et er m i nin g  th e  b ala n c e  o f  p o w e r  al o n g  w it h  th e  
ti m i n g  a n d  int ensity  o f  th e  w ar,  w h i c h  h a s  m a d e  m i litary  
c a p a biliti es  e v er-e v o l vin g,  a n d  it di d n't st op  o n  th e  m i litary str e n gt h  
o nly,  b ut  it  e x p a n d e d  t o  in v o l v e  th e  e c o n o m i c,  te c h n o l o g i c al  a n d  
c ultural  str en gt h  as  a  r esult  o f  th e  Unc o n diti o n al  diffusi o n  o f  
Glo b alizati o n.  T h e  p o st-Sovi et transiti o n  in 1 9 9 1  gr e atly influ en c e d  
th e  structur e  o f  th e  int ernati o n al  syst e m ,  s o  th e  United  States  
assu m e d  th e  structur e  o f  th e  int ern ati o n al  pyra m i d  in  ter m s  o f  
uni v ers al p o w er, Superlati v e  f or th e  m o st parts o f  th e  w o rl d.
Key  w o r d s:  pr olif erati o n  o f  p o w e r  -  stat e's  inn o v ati v e  str en gt h-  
m i litary p o w er-strat e gi c  b al an c e .

  المقدمة
 لش���ك إن% ع���الم الي���وم يض���م منظوم���ة عالمي���ة منتظم���ة بقواه���ا الدولي���ة الفاعل���ة

 والمؤثرة بما تحوزه من مدخلت القوة والتأثير، يصطف إلى جانبها منظوم��ات أPقليمي��ة ل
 تقل أهمية في تأثيرها عن سواها من القوى الدولية الخرى بمدخلت قوتها، لكن نط��اق
 تأثيره��ا منص��ب عل��ى الPقلي��م ال��تي تمس��ه جغرافي��ا وذل��ك بحك��م محدودي��ة نط��اق قوته��ا
 والفعل المترتب عليه قياسا بسواها من القوة العالمية نتيجة التف��وق ف�ي الق��وة بي�ن ال��دول
.ومدى انتشارها

 ما ينتج عن ذلك تكافؤ بين الفاعلين على المستوى ال��دولي بي��ن ال��دول ذات 
 التأثير العالمي ( التوازن  الشامل ) والتكافؤ ذات التأثير الPقليم��ي أ%و م��ا يس��مى ب��التوازن
 الفرعي، يرتكز التوازن بشكل عام على ما تملكة الدولة من قوة، تارة نجد صعود ون��زول
 ال��دول ف��ي تراتبي��ة اله��رم ال��دولي يع��ود ال��ى الت%غي��ر ف��ي منحني��ات ق��وة الدول��ة داخلي��ا% نتيج��ة
 لنتش���ار الق���وة أ%و حص���ول الدول���ة عل���ى اش���كال الق���وة ل���م تك���ن تمتلكه���ا قب���ل أ%و ت���أثير
 .المتغيرات الدولية بما تمنحه من فرص للتفوق أ%و تقليل التهديدات

 تتسم بنية القوى الدولية بحراك تفاعلي مط��رد، بي�ن ممكن��ات قوته��ا الداخلي�ة، 
 وأدائه��ا الخ��ارجي ال��ذي يفض��ي ال��ى الت��وازن الس��تراتيجي م��ع س��واها م��ن الق��وى العالمي��ة
 الخرى، بمعنى ان اساس استدامة توازن القوة يعتمد بالدرجة الPساس على التك��افوء ف��ي
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 الق��وة بي��ن ال��دول س��وء عل��ى المس��توى الPقليم��ي أ%و الع��المي، وبالت��الي ف��إlن انتش��ار الق��وة
 يحدث خلل في عملية التوازن الستراتيجي العالمي، فكلما حازت الدول عل��ى أPجن��اس
 جدي��دة للق��وة كلم��ا مكنه��ا تأدي��ة ادوار أPقليمي��ة وم��ن ث��م دولي��ة، وبالت��الي ف��إlن التك��افؤ ف��ي
 القوة أ%و الوصول ال��ى درج��ة م��ن التك��أفؤ الق��ووي ه�و م��ا س��يثير الختلل الم��oدرك أ%و غي��ر
 الم����درك، ف����ي ت����وازن الق����وى، بمعن����ى إlن% التك����افؤ أ%ص����بح بدلل����ة الص����راع ولي���س بدلل����ة
. الستقرار في حال انتشار القوة
. أ%ول: مشكلة البحث

 تنب����ع اش����كالية الدراس����ة م����ن وج����ود اختلل ف����ي تراتبي����ة الق����وى ال����دولي عل����ى
 المستوى الPقليمي والدولي نتيجة لنتشار القوة بين الفواعل من ال��دول عل��ى أPق��ل تق��دير
.ضمن اطارها الPقليمي، ما يحدث ذلك اختلل في عملية التوازن الPقليمي والدولي
: ثانيا: الفرضية

 تنطلق فرض�ية البح�ث م�ن اف��تراض مف��اده : كلم��ا ح�ازت الدول�ة عل�ى ممكن��ات
 قوة  جديدة، وعملت على توظيفها ، كلما تمكنت من ضبط إيق��اع الت��وازن الس��تراتيجي
.الPقليمي و العالمي مع سواها ، والعكس صحيح
.المبحث ال%ول : الطار المفاهيمي
. المطلب ال%ول: فهم القوة

 ب��دأ يتش��دد الج���دل ح���ول م��ا هي��ة الق���وة وم��ا هي��ة مس��اراتها ومقوماته���ا، اذ م���ر
 مفه���وم الق���وة بمراح���ل متع���ددة جعل���ت م��ن الق���وة مفهوم���ا% متغي���ر (غي��ر ث��ابت) كأنعك���اس
 للمتغيرات الداخلية والخارجية، مر مفهوم القوة بتحولت جوهرية لحت مضامينها حتى
 تغي��ر مفه��وم الق��وة وانتقل��ت دللت��ه، حي��ث ن��اقش الفيلس��وف الفرنس��ي ميش��يل فوك��و، ب��أن
 اساس القوة هو التفاعل، ومن مقولته الشهيرة اذ يفترض في القوة انها توجد ف��ي الك��ون
 بطريق��ة مرك��زة أ%و منتش��رة، ون�اقش الف��ن ت��ولفر ب��أن الق��وة ه��ي المعرف��ة وان امتلك المعرف��ة
1) يمثل اساسا% لمتلك الثروة، والقوة العسكرية ).
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 بينما عرفها سان توزو في كتابه ( ف�ن الح��رب ) بأنه�ا كاف��ة العملي��ات العس��كرية
2)المهمة للمة، وهي اساس الموت والحياه وطريق النجاة والدمار فلبد من اختيارها ).
 وفي اطار انتقال المفهوم تعد القوة من اكثر المفاهيم  التي تتطور في سياق المحيط بها

وبه��ذا الص��دد ان الق��وة ه��ي ليس��ت ه��دف وانم��اح��تى يص��عب تحدي��د نهاياته��ا، اذ ي��ذكر   
، بالش�ارة ال�ى تغي�ر ف�ي دلل�ه مفه�وم الق�وة فأص�بحت)3(وسيلة من اج�ل تحقي�ق اله�داف  

 الق��وة تتخ��ذ ثلث��ة اتجاه��ات ف��ي تحدي��د مفهومه��ا ال%ول: بدلل��ة الت��أثير في��رى فيري��س إن
.(4))القوة هي )قدرة التأثير في الخرين في وقت السلم والحرب

 كم��ا رب��ط مورجنت��أ%و بفك��رة الت��أثر والتحك��م ف��ي المكاس��ب ع��رف الق��وة ايض��ا :
 بأنه��ا الق��درة عل��ى الت��أثير ف��ي س��لوك الخري��ن ، وبالت��الي يمك��ن تحدي��د ق��وة دول��ة (أ) ع��ن
 طري���ق معرف���ة المحص���لة النهائي���ة للت���أثير ال���ذي تمارس���ه ض���د دول���ة اخ���رى به���دف امتلك
5)المزيد من الموارد ) .
 أما القوة عند لستاسنكر فعرفها بدللة التوظيف كأتجاه اخ��ر رب��ط في��ه المش��اركة الفعال��ة 
 في صنع القرارات المهمة، حيث ع%رف القوة بأنها  ( قدرة الشعب ف��ي اس�تخدام م��وارده
6)(المادية وغير المادية التي تمتلكها، بما يمكنه من تأثير على سلوك الشعوب الخرى )

 بينما عرف جونز القوة بأنها المس��اهمة ف��ي ص��نع الق��رارات كأتج��اه ث��الث، وم��ن
 هن��ا يؤك��د ج��ونز عل��ى أن الق��وة تض��م ع��دة عناص��ر منه��ا مادي��ة وغي��ر مادي��ة (معنوي��ة)، أم��ا
 مودلسكي عرف القوة بأنها ( قابلية الدولة في استخدام الوسائل المتوفرة لديها من أجل
7)(الحصول على سلوك ترغب في أن تتبعه الدول أخرى ).

 اما القوة في الفكر الستراتيجي فيقص��د به�ا ق�درة الدول��ة عل�ى توظي��ف مص�ادر
 القوة المتاحة في فرض ارادتها، وتحقيق اه�دافها ومص��الحها القومي��ة والت��أثير ف�ي ارادات
8)الدول الخرى ومصالحها واهدافها ). 

 ويتض�ح م�ن ه�ذه التعريف��ات ب�أن الق��وة ليس�ت كم�ا ي��رى بع��ض المختص�ين بأنه�ا
 القوة العسكرية فق��ط وإنم��ا الق��وة ف�ي ال��وقت الحاض��ر تش��مل العناص��ر كاف��ة منه��ا ( الق��وة
 القتص���ادية والعس���كرية والسياس���ية)، وهن���اك س���مات للق���وة غالب���ا م���ا تك���ون معنوي���ة غي���ر
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 ملموس���ة، وأيض���ا يمك���ن أن ن�Pع���oد% ق���وة الدول���ة ف���ي تغي���ر مس���تمر نتيج���ة هب���وط أ%و ص���عود
 . منحنيات القوة الداخلية، اذ تؤثر سلبا% أ%و ايجابا% على قوة الشاملة للدولة

ة للق����وة منه����ا الق����وة العس����كرية والق����وة   وكم����ا ه����و معل����وم هن����اك أش����كال ع����د%
 القتصادية والقوة التنظيمية، وإن القوة العسكرية تكون لها أهمية كبيرة، لن من خلله��ا
 يمك���ن للدول���ة أن تف���رض قراراته���ا عل���ى الخري���ن ويمك���ن التع���رف عل���ى الق���وة العس���كرية
ة منها حجم القوات المسلحة في الدولة أ%و نس��بة النف��اق  للدولة من خلل مؤشرات عد%
.العسكري من الناتج المحلي أ%و على نوعية السلح الذي تمتلكه الدولة

 أما بالنسبة للقوة القتصادية فإlنه�ا تع��د الركي�زة الس��اس م�ن عناص��ر ق��وة الدول��ة
 وإن الجغرافي���ة السياس���ية تهت���م اهتمام���ا% ك��بيرا% به���ذه الق���درة، لن���ه إذا ك���انت الدول���ة قوي���ة
 اقتص��اديا% ف��إlن له��ا فرص��ا% لزي��ادة الق��درة العس��كرية، لPن له��ا القابلي��ة عل��ى الحص��ول عل��ى
 معدات عسكرية متطورة، وإن الخريطة السياس��ية العالمي��ة ف��ي ال��وقت الحاض��ر تؤك��د ه�ذا
9)الكلم إذ إن الدول المتقدمة اقتصاديا هي الدول المتقدمة عسكريا% ).

 وبقدر ارتباط القوة ( قوة الدولة) بمؤشرات قوتها الداخلي ، أي بمنحنى القوة
رص الق�درات الداخلي��ة الن��اجمه عم�ا تح��وزه الدول��ة عناص�ر قووي��ةالداخلية المرتكز عل��ى   

  كما)10(متغيرة قد تكون اكتسبتها  نتيجة تطورير مقدرات داخلية ( أي صناعة القدرات)
 يعبر عنها ال��دكتور العم��ار ، أ%و امتلكه��ا  كمحص��ل لنتش��ار الق��وة خارجي�ا ( الق��وة الع��ابرة
).

 إlن% منطل���ق دللت التغي���ر ف���ي منحن���ى الق���وة يرتب���ط بالدرج���ة ال%س���اس ب���التغير
 الحاص���ل ف���ي من���ابع الق���وة المتمثل���ة بجمل���ة مقوم���ات ( ثابت���ة ومتغي���رة ) تحوزه���ا الدول���ة
 وامكاني���ة توظيفه���ا (ك���الموقع الجيوبول���تيكي- والق���وة القتص���ادية والعس���كرية والثقافي���ة،
 فض��ل% ع�ن عنص��ر أ%و منب�ع ق��ووي مه��م يتمث��ل ب��القوة الس��تخبارية جنب�ا ال��ى عوام��ل اخ��رى
. (معززة للقوى

 ك���ذلك ان تعاض���م ق���وة ال���دول يرتب���ط بم���دى التغي���رات ف���ي منحن���ى الق���درات
 الداخلي فإlذا كان المنحن��ى يش�ير ال�ى التص�اعد ف�ي الق�درات ، يمن�ح الدول�ة امكاني��ة ف��ي
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 التأثير والتحكم والمساهمة في فرض التوازن��ات الPقليمي�ة والدولي��ة ( خارجي�ا%) أي بمعن��ى
 انها تصبح قوة مؤثرة بالخرين، ل�ذلك ي�ذهب بيرتران�د ف��ي تحدي�د الق��درات بدلل��ة الق��وة
1)أ%و السلطة المؤثرة لذلك يعرفها بأنها نتائج التأثيرات المقصودة 1 ).

 ف���ي حي��ن تتمح���ور الق���وة بثلث��ة أPن���واع  مك���ونه ل��ه ال%ول: الق���وة الص��لبة: وال��تي
ناعم��ةيمكن اجمآلها بأستخدام بالقوة العسكرية والقوة القتص��ادية، بينم��ا مثل�ت الق��وة ال  

 ن��وع اخ��ر م��ن ان��واع الق��وة : ال��ذي يكم��ن جوهره��ا ف��ي كيفي��ة الت��أثير ف��ي الخري�ن وجعله��م
 يفعل��ون م��ا نري��د دون ارغ��امهم أ%و اجب��ارهم ب��القوة، أ%و ه��ي الق��درة عل��ى تحقي��ق اله��داف
 المطلوب��ة بالعتم��اد عل��ى جاذبي��ة ال��دول المس��تمدة م��ن م��وارد يغل��ب عليه��ا الط��ابع غي��ر

الثني��ن، ويoع��د مفه��وم جم��ع م��ا بي��نت، ف��ي حي��ن ج��اءت الق��وة الذكي��ة: حال��ة )12(الم��ادي  
 ومقياس القوة وقدرة الدول�ة عل��ى ترجم��ة ه�ذه الق��وة ع��بر أي آلي��ة م�ن الياته�ا ال�ى اه�داف
 وطني���ة مح���ددة، اح���د اك���ثر الخص���ائص الPس���اس للمنظ���ور ال���واقعي، ويف���رض معظ���م رواد
 التوجه الواقعي ان مصلحة الدوله هي الحيازة على اكبر ق�در ممك��ن م��ن الق��وة وممارس��ته
 بع��د الحص��ول عليه��ا، والمح��افظه عل��ى الق��وة ورف��دها بأجن��اس ق��وة جدي��دة تخل��ق الف��ارق
1)بينها وبين الدوول الخرى الساعية للحيازة على القوة 3 ) .
. المطلب الثاني : مفهوم التوازن

 يش��ير الت��وازن ف��ي ابس��ط مع��انيه ال��ى حال��ة التك��افؤ والتع��ادل بي��ن وض��عين يمث��ل
 فيه���ا الت���وازن الحال���ة الوس���طى تقريب���ا% ، ال ان���ه ف���ي المحص���لة يص���ف ح���الت العت���دال
.النسبي في مختلف العلوم

 وف���ي اط���ار الدراس���ات السياس���ية، فمن���ذ الق���رن الس���ادس عش���ر ش���اع اص���طلح
 التوازن وأ%صبح جزءا% من اللغة السياسية، حيث يشير التوازن الى الحاله المثالي��ة المقبول��ة
 ف��ي حي��اه الف��راد والمؤسس��ات والجماع��ات وال��دول فه��و يص��ف حال��ة التع��ادل والتك��افؤ
 فيما بينها، بغية منع الصراع وتحقيق الس�تقرار ، ولي�س بالض��رورة ان يك��ون الت�وازن حال��ة
 مثالية في تحقيق الستقرار، وانما هي الحاله المسكنة والمهدئة للصراع اذ يمثل الت��وازن
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 اداة م��ن ادوات تحقي��ق الس��تقرار الPقليم��ي أ%و ال��دولي ال ان ه��ذه الحال��ة نس��بية ولي��س
.مطلقة

 واختلف الباحثون في تحديد عن جوهرية التوازن فهناك من اش��ار ال��ى الت��وازن 
1)على انه نظرية تحكم العلقات الدولية بغية تحقيق السلم 4 ) .

 بينم��ا تح��دث اخ��رون ب��أنه "سياس��ة" لتحقي��ق الس��تقرار، واخ��رون ذهب��و بوص��فه
 "نظ��ام" بينم��ا يش��ير ت��وازن الق��وى ال��ى وض��ع دول��ي ينش��أ ع��ن ص��راع بي��ن ال��دول م��ن خلل
 هذا الصراع تتفوق مجموعة م��ن ال��دول عل��ى غيره��ا فينش��أ بي�ن ال��دول المتفوق��ة حال��ة م��ن
 التكافؤ النسبي، وتصبح هذه الدول متكافئة فيحدد بعضها بعض من الهيمن��ة مم��ا يخل��ق
1)احيانا مدة من الستقرار النسبي في العلقات الدولية 5 ).

 ويعرفه س��دني .ب . ف��اي ف��ي دائرة المع��ارف اللعل��وم الجتماعي��ة ب��أنه: التع��ادل
 الص��حيح ف��ي الق��درة، بي��ن أ%عض��اء اس��رة الم��م بحي��ث يمن��ع واح��دة منه��ا ان تص��بح قوي��ة
1)اكثر مما ينبغي، فتكون قادرة بفرض ارادته على الخرين 6 ).

 بينم���ا يص����فها ك���انتور ب���أنه حال����ة م���ن الت���زان الس���اكن أ%و المتح���رك بي���ن ق���وى
 متعارضة، غير ان ه�ذا الت�وازن ل يعن�ي بض�رورة التع��ادل الت�ام ف��ي الق��درات فه�و خ��ط ف�ي
 متسع من الطول بين وض��عين متعارض�ين ق�د يق��ترب م�ن اح�دهما أ%ك�ثر م�ن الخ��ر، ولك�ن
 حالة التوازن تبقى قائمة ما لم يقترب بشكل جسيم من احد الوضعين عندها فإlن التوازن
1)يختل بشكل ظاهر بما يترتب عليه من نتائج 7 ).

 بينم��ا يص��ف ال��دكتور م�ازن الرمض��اني ( الت��وازن ) ب�أنه حال��ة ال�تي تتمي��ز ب��التوزيع
 المت���وازن أ%و ش���به المت���وازن للق���وة والت���أثير بي���ن الق���وى الس���اس داخ���ل النظ���ام السياس���ي
 ال��دولي ( الت��وازن الش��امل) أ%و داخ��ل نظم��هo الفرعي��ة ( الت��وازن الPقليم��ي) فق��ط واث��ر ذل��ك
1)في بناء التكافؤ في العلقات المتبادلة فيما بينها 8 ).

 على الرغم من تع��دد التعريف��ات ال��واردة ع��ن مفه��وم الت��وازن ال إlن ف��ي المجم��ل
 تشير الى حالة التوزيع المتعادل في الق��وة، وف�ي مناس�بات اخ��رى فه�و يش�ير للتوزي�ع غي�ر
 المتع��ادل للق��وة، م��ا ي��دعو ذل��ك ال��ى الحي��رة والغم��وض، والس��بب ف��ي ذل��ك ه��و ال%ص��رار
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 عل��ى تق��ديم تعريف��ا% واح��دا% للت��وازن، ولPن النظ��ام ال��دولي من��ذ ب��دء التك��وين يتعل��ق بوج��ود
 فواعل متعددة فإlن ذلك يستدعي الستعارة، ومن هنا ارتبط مفهوم التوازن ب� ( المي��زان )
 القوى ك�أستعارة تبين افتراضات القوة تمدنا برؤية مختلفة تماما% عن الكيفي��ة ال��تي يتفاع��ل
1)بها العالم 9 ).

 بينم��ا يع��رف الت��وازن الس��تراتيجي بمفه��ومه الش��امل ب��أنه : الحال��ة ال��تي تتع��ادل
 عندها المقدرات البنائية، و السلوكية، و القيمية لدولة ما منفردة أ%و مجموع��ة م��ن ال��دول
 المتحالفة م��ع غيره��ا م��ن الوح��دات السياس��ية المتنافس��ة معه��ا بحي�ث تض��من ه�ذه الحال��ة
 للدول��ة أ%و لمجموع��ة ال��دول المتحالف��ة ردع أ%و مجابه��ة التهدي��دات الموجه��ة ض��دها م��ن
 دولة اخرى أ%و أPكثر و بما يمكنها ايضا% من التحرك و حري��ة العم��ل ف�ي جمي�ع المج��الت
2) للعودة الى هذه الحالة عند حدوث اي خلل فيها بما يحقق الستقرار 0 ).

 ل ش��ك ان ت��وازن الق��وى ه��و فك��ره ذات امت��داد ت��أريخي س��واء تعل��ق ال%م��ر ف��ي
 التوازن الفرعي أ%و الشامل، وكما ان التوازن الفرعي "الPقليمي" هو ال%سبق وج��ودا% ، وبم��ا
 ان العلقات في الماضي أPقل شمول  فإlن توازنات القوى اخذت الط��ابع نفس��ه والقاع��دة
 العام���ة ان الت���وازن الفرع���ي ل يمك���ن ان يعم���ل مس���تقل ع���ن الق���وى الس���اس ف���ي النظ���ام

، أي بمع��زل ع��ن الط��راف الرئيس��ة لم��ا له��ا الق��درة م��ن الت��أثير عل��ى مس��توى)21(ال��دولي  
.شامل في معظم القاليم كحالة الوليات المتحدة المريكية
 كذلك ان ظاهرة التوازن " توازن القوى " ظاهرة غير ثابته أ%و بديهية، بل انها تميل دائم��ا
 الى التحول الى حالة عدم التوازن، ولهذا فإlنها بحاجة دائمة الى التع��ديل س��واء بمحأ%ول��ة
 استعادة حالة التوازن السابقة أ%و انشاء توازن جديد في الغالب، والس�بب ف��ي ذل��ك يع��ود
 ال��ى تغي��ر منحن��ى الق��وة ال��داخلي للدول��ة، وق��د تن��أ%ول لزوي��ل مفه��وم ت��وازن الق��وى لي��س
 بمفه����وم التك����افؤ ، وذل����ك لن محأ%ول����ة لتحقي����ق الت����وازن ل يمك����ن ان تك����ون ناجح����ة،
 والس��بب ف��ي ذل��ك ه��و ع��دم امكاني��ة تحقي��ق نقط��ة التس��اوي أ%و التع��ادل فلب��د م��ن وج��ود
2)معدل للنحراف في امتلك عناصر القوة 2 ) .
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 بينم��ا ج��اء انتش��ار الق��وة ليزي��د م��ن عناص��ر المتداخل��ة ف��ي ض��بط ايق��اع الت��وزان
 فأعطى مفهوم��ا ح�ديث للت��وازن، بمعن��ى ان��ه اص�بح يتض��من عناص��ر اقتص��ادية وتكنولوجي��ة
 جانباP الى اعتبارات القدرة في التجارة والستثمار في التكنلوجيا ووسائل نقله��ا ، وحماي��ة
 حق���وق النس���ان وال���بيئة ، والس���بب ف���ي ذل���ك تعاض���م  ق���وة الت���أثير للق���درة القتص���ادية
 والتكنولوجية جنبا ال��ى العس��كرية والس�تراتيجية بس��بب توزي�ع الق��وة ال��ذي عق��ب الح��رب
. الباردة
 المطلب الثالث: مفهوم انتشار القوة

 ف��ي ال��وقت ال��ذي تط��رق في��ه العدي��د م��ن الب��احثين ع��ن جوهري��ة الق��وة ومقوماته��ا
 وس�ط في��ض م��ن التراكم��ات النظري��ة، ال ان التأص��يل لم��ا هي��ة انتش��ار الق��وة تتس�م بالن�درة
 والمحدودية، فأذا كان من الممكن الق��ول ان الق��وة ه�ي الق�درة عل��ى الت�أثير، ف�إlن انتش�ار
 القوة  يمك��ن اجم��آله ب��أنه انتق��ال الق��درات التأثيري��ة م��ن منابعه��ا ال��ى متبنيه��ا بم��ا تعني��ه ف��ي
 ذلك من انتقال في الدوات الصانعة للقوة سواء كان ذلك النتقال يشمل أي عامل من
.عوامل امتلك القوة

 ان انتشارة القوة ظ�اهرة حديث�ة ارتبط�ت يتعاض��م دور الف��اعلين م�ن غي�ر ال��دول،
 وذل���ك : لن العولم���ة ل���م تع���د حك���را% عل���ى ا%ح���د، فف���ي س���بعينات الق���رن الماض���ي ك���انت
 امكانية الحصول على صورة للكرة الرض�ية حك��را% عل�ى الولي��ات المتح�دة المريكي��ة و"
 التح��اد الس��وفيتي " لم��ا يمتلك��ان م��ن امكان���ات تكنولوجي���ة ، ام��ا الن فل��م تع��د ب��ذلك
 الحتك��ار فأص��بحت متاح��ة للجمي��ع؛ والس��بب يع��ود لم��ا حقق��ه التق��دم التكنول��وجي م��ن
 اضافات جوهري��ة ل��م تك�ن معه��ودة س��ابقاP، الPم��ر ال�ذي س�اهم بش��كل أ%وبأ���خر ف��ي انتش�ار
 الق��وة بي��ن الف��اعلين واعط��ى مس��احة للفواع���ل م��ن غي��ر ال��دول للتف��اعلت العالمي��ة ع��بر
 الفض�اء اللك��تروني وال�ذي زاد م�ن المخ�اطر والتهدي�دات اتج��اه الفواع��ل بق�در م��ا اعط��ى
2)اهميته في التقدم في مختلف جوانب الحياه 3 ).

 فهن��اك اتج��اه للخ��روج م��ن اس��ار ال��تركيز عل��ى الق��وة العس��كرية كتجس��يد للق��وة
 الص���لبة بش���كل اساس���ي ال���ى الهتم���ام بالص��ور الخ���رى للق���وة مث���ل الق���وة القتص���ادية –
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 المعياري��ة – الناعم��ة – الهيكلي��ة ، وغيره��ا م��ن اش��كال الق��وة ، بع��د ان تلمس��ت ال��دول
 الحاج��ة الماس��ة ال��ى مبادل��ة الق��وة العس��كرية ب��القوة الخ��رى، ب��الPخص بع��د دخ��ول ابع��اد
 جدي���دة للق���وة، فض���ل ع���ن تهال���ك ص���رامة القطبي���ة الحادي���ة وش���يوع مب���دأ الوف���اق اب���ان

، ما ادى ذلك الى انتش�ار أPجن�اس جدي�دة للق�وة خ�ارج)24(السبعينات من القرن العشرين   
.الطر العسكرية ادقها القوة التكنولوجية

 ومن هنا يمكن  ان نلخص النتشار( انتشار الق�وة) ب�أنه عملي��ة ابتكاري�ة لس��لعة
 معين���ة بع���د تنفي���ذ انتاجه���ا، م���ن ث���م تح���ذو ح���ذو المنتج���ات الطبيعي���ة فتلق���ي استحس���ان
 الخري���ن ورغبته���م ف���ي تبن���ي تل���ك الس���لعة المنتج���ة م���ن قب���ل المتبني���ن ال%وائل، فيس���عى
 المتبني��ن الج��دد للحي��ازة عل��ى تل��ك الس��لعة  وب��التلي ف��إlن الع��دد الجم��آلي للمتبني��ن أ%و
.مجموع المتبنين لذلك البتكار تمثل عملية النتشار
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SPELL  وبق������در تعل������ق الPم������ر بالستص������ال النظ������ري فيص������ف  0VER 
EFFECT  أPثر النتشار فإlنه يعبر عن أPح�د المف��اهيم المس��تخدمة ف�ي النظري�ة الوظيفي��ة
 الجديدة، وهو ما يشير الى انتقال عملية التكامل ال�وظيفي بي�ن ال�دول م��ن مج��ال لخ��ر،
 وقد استخدم هذا المفه��وم ف�ي تحلي��ل أPث�ر التط�ورات تح��دث داخ�ل الدول��ة م��ا عل�ى دول�ة
 اخ��رى تتش��ابه م��ع الدول��ة ال%ول��ى م��ن حي��ث مكوناته��ا ومق��درات الق��وة الخاص��ة به��ا واث��ره
 على الPقليم ال��ذي تنتم��ي آلي��ة الدول��ة، وعل��ى النظ�ام ال��دولي وذل��ك ب��أفتراض وج��ود ت�أثير

ويتخذ انتشار القوة نمطين. )25(عابر للحدود لقضايا معينة :
. أ%ول: انتشار داخل الدولة
الداخلية  القوة  الداخلي واتساع نطاق  التأثير  الى النتشار بدللة زيادة   يشار هنا 

 بالشكل ال�ذي يفض�ي ال�ى تعزي��ز مرتك��زات الق��وة الداخلي�ة كمنطل�ق لتأس�يس مكان��ة
 خارجي��ة بي��ن ال��دول، أ%و الت��أثير عل���ى مركزي��ة الق���وة بالش��كل ال��ذي يض���عف الدول��ة
2)ويفقدها المكانة والتأثير الخارجي حيث يتحذ النتش�ار داخ�ل الدول�ة ص�ورتين 6 ) 

: 
1 .  النتشار اليجابي: الذي يدعم فرضية مرتكزية القوة وفاعليته الدولة في التأثير

: الخارجي الناجم عن منطلقات انتشار ايجابي داخليا
1 .  انتشار القوة السياسية داخل مؤسسات الدولة، مثل الحديث عن انتش�ار 

.القوة داخل البرلمان بين الحزاب وقوى مختلفة
2 .  انتشار القوة بين المؤسسات الدولة مثل انتشار القوة في النظ�ام الرئاس�ي 

.بين المؤسستين التشرييعية والتنفيذية
3 .  انتش�ار الق�وة جغرافي�ا بي�ن الق�اليم ، كم�ا ف�ي حلت توزي�ع ونق�ل الس�لطة 

.والصلحيات في اطار الترتيبات المختلفة للمركزية الدارية والسياسية
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2 .  النتشار السلبي للقوة داخل الدولة الذي يدعم فرضية تراجع الدولة ف��ي م��دى
المط����الب الثني����ة والعرقي����ة، وتف����اقم التغي����رات الجتماعي����ة الت����أثير كالنتش����ار:  

فضل عن انتشار الجماعات المسلحة داخل حدود الدولةوالتكنولوجية.  .

.(ثانيا: البعاد الخارجية لPنتشار القوة ( تبدل مراكز القوة
 يoعبر البعد الخارجي لنتشار القوة عن انتقال القوة من التركز في الفاع��ل الق��وى أ%و

 مجموعة الفاعلين الك��ثر ق��وة ف��ي الPقلي�م أ%و الع��الم ، ال�ى ف��اعلين اخري�ن س��واء ك��انو م��ن
 الدول أ%و من غير الدول، ويرتبط انتشار القوة في بعض جوانبه بتغي�ر ادراك مفه��وم الق��وة
.ذاته وتعدد انماطه استجابة الى تطور الواقع الدولي

 فهناك اتجاه للخروج م��ن اس��ار ال�تركيز عل��ى الق��وة العس��كرية كتجس�يد الق��وة الص�لبة
 بشكل اساسي الى الهتمام بالصور الخ��رى للق��وة مث��ل الق��وة القتص��ادية – المعياري��ة –
.  الناعمة – الهيكلية ، وغيرها من اشكال القوة المعرفية

 وتع��د اس��هامات جوزي��ف ن��اي ف��ي ه�ذا المج��ال (انتش�ار الق��وة ) تط��ورا ف�ي فه��م
 الظاهرة على المستوى العالمي حيث ميز ن��اي ف��ي تحليل��ه لنتش��ار الق��وة عل��ى المس��توى
 الع��المي بي��ن ص��ورتين: ال%ول��ى تنص��رف ال��ى انتق��ال الق��وة  م��ن ال��دول المهيمن��ة ال��ى دول
 الخرى وهي واقعة تأريخية مآلوفة، والثانية : تنصرف الى انتش��ار الق��وة بي�ن الفواع��ل م��ن
 الدول بحيث تنتشر القوة من الدولة أ%و الدول التي تحتل قمه هيك��ل النظ��ام ال��دولي ال��ى
 دول اخرى ف، يصبح انتش��ار الق��وة مرتبط��ا% بالح��ديث ع�ن التح��ول م�ن الحادي��ة القطبي��ة
 الى نظام تعدد القطاب . أي بمعنى ان دول تحصل عل��ى الق��وة ال��تي ك��انت ترتك��ز عل��ى
2)مجموعة محددة من الدول 7 ). 

 ان تغير هيكلية النظام الدولي بسقوط التحاد الس��وفيتي والنتق��ال م��ن القطبي��ة
 الثنائية الى نظام احادي القطبية، مثل الصورة ( انتقال الق��وة) م��ن ط�رف من��افس بالحي��ازة
 على القوة الى طرف واحد مآلك للقوة، بمعن��ى ان تركي�ز الق��وة ك�ان بي�ن طرفي�ن، واص�بح
.التركيز لطرف واحد
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 بينما تمثل الصورة الثانية ( انتشار القوة ) تعدد الفواعل المآلك��ة للق��وة واع��ادة
 توزيع القوة بين فواعل متعدد، ما يعني ان العالم في ظل انتشار القوة سيتجه من القطبية
.الحادية الى نظام متعدد القطاب

 عل���ى الرغ���م ان مفه���وم انتش���ار الق���وة يس���تخدم ع���ادة للتع���بير ع���ن تراج���ع  دور
 الدول���ة وانته���اء احتكاره��ا لمتلك واس��تخدام الق���وة بأش���كالها المختلف���ة لص���الح ف���اعلين
 اخري���ن، ف���إlن الط���ار الع���ام هن���ا أPص���بح ب���دلله انتق���ال الق���وة، بمعن���ى انتق���ال الق���درة عل���ى
 الت��أثير، م��ن حال��ة ترتك��ز عل��ى فاع��ل واح��د أ%و منطق��ة واح��دة، أ%و مج��ال واح��د، أ%و ص��وره
 واح�دة، ال��ى حال��ة أPق��ل تركي�زا واحتك�ارا، واك�ثر انتش�ارا، بي�ن الف��اعلين متع��ددين، ومن��اطق
2) مختلفة ومجالت وصور متعددة 8 ).

Pوهك��ذا اث��ر انتش��ار الق��وة عل��ى طبيع��ة ال��دول ذاته��ا ال��تي اتخ��ذت تبن��ي انماط��ا 
 جديدة للقوة، وأPخذ يشمل ذلك الثر على الفكار التي تتعلق بهويته��ا ومكانته��ا ودوره��ا
 في النظام الدولي، فضل عن الثر في أPفكار وتوجهات الدولة على المس��توى الخ��ارجي،
 . والتحديات التي تواجهها داخليا وكيقية التعامل مع اهداف الدوله

 Pف�%رPق��ل تق��دير وPانتشار القوة امكانية تغير هيكلية النظام الدولي، أ%و عل��ى أ Pف�%رPو 
 التغي��ر ف��ي تراتبي��ة ال��دول ف��ي اله��رم ال��دولي بع��د س��لم الولي��ات المتح��دة المريكي��ة، أي
 بمعنى ان انتشار القوة اثر في القوى التي تأتي في مرتبة أPدنى من الولي��ات المتح��دة م��ن
 حي��ث الحي��ازة عل��ى الق��وة، ذل��ك م��ا جع��ل البع��ض يبح��ث ع��ن التعددي��ة القطبي��ة أ%و اع��اده
 نقل Timothy Garton Ash      التفكير في شكل الهرم الدولي حي��ث يق��ول
 ف���ي كت���اب مس���تقبل الق���وة : ان الق���وة انتش���رت  Joseph S. Nye. jr  ع���ن
 كالهش��يم رأس��يا وافقي��ا% ، وانن��ا ل نمل��ك عالم��ا متع��دد القطبي��ة، كم��ا انن��ا ل نمل��ك عالم��ا
2)بدون قطبية 9 ).
 المبحث الثاني: انتشار القوة  واثره على التوازن الستراتيجي

 إlنP جدلي���ة العلق���ة تتمح���ور ح���ول موض���وع الت���وازن الPقليم���ي وال���دولي وال���ذي
  ق��وة الدول��ة بي��ندراس��ة منحني��ات الق��وة والمتمثل��ة بالص��عود أ%و الن��زول ف��ييتطل��ب علمي��ا% 
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 اللع���بين الرئيس���ين ف���ي ال���بيئة الPقليمي���ة والدولي���ة ، وعل���ى ذل���ك الPس���اس يتض���ح ش���كل
 التوازن ببعديه الPقليمي والدولي ، وبالتالي فإlن حقيقة التنافس الدولي يكمن في الحي��ازة
 عل��ى الق��وة والحف��اظ عليه��ا و اس��تدامتها ال��ى اقص��ى ح��د ممك��ن أ%و انتقاله��ا لتص��بح ق��وة
.مضافة لدولة ما لم تكن تملكها من قبل
.المطلب ال%ول: منحنى القوة الداخلي و التوازن الستراتيجي

 ان منحن���ى الق���وة يش���ير ال���ى قي���اس م���دى امكاني���ة الدول���ة ف���ي الحف���اض عل���ى 
 مق��درات قوته��ا وبالت��الي مي��زان قوته��ا الس��تراتيجي عل��ى المس��توى الخ��ارجي ف��ي الت��وازن،
 بمعنى ان الدول لها مقومات قوة متغيرة عبر الزمن؛ فأذا كان المؤشر في السالب فهناك
 ض���عف ف���ي م���دى ق���درة الدول���ة ف���ي الحف���اظ وزنه���ا الخ���ارجي ، ذل���ك وي���رى العدي���د م���ن
 الب��احثين  أPنP السياس��ات الداخلي��ة مرتبط��ة ف��ي نتائجه��ا م��ع الداء الخ��ارجي للدول��ة ، وان
 ال���بيئة الداخلي����ة لل����دول ه����ي مرتك����ز لم����ا تحقق����ه خارجي����ا%، م����ن مص����الح وتف����وق وتوس����ع
 واس��تيعاب للخري��ن، وبعب��ارة اخ��رى ي��رون ان فش��ل الدول��ة عل��ى المس��توى ال��داخلي ه��و
 حتم���ا س���يكون فش���لها عل���ى الص���عيد الخ���ارجي م���ا يس���تدعي ف���ي ذل���ك النظ���رة التكاملي���ة

، ولع���ل ه���ذا م���ا يفس���ر انهي���ار التح���اد الس���وفيتي، كم���ا يمك���ن وص���فه ب���تراجع)30(للداء  
.( منحنى القوة أ%و انخفاظ مؤشر القوة ( التغير السلبي في منحنى قوة الدولة

 على العكس إlنP حيازة القوة وتغير اليجابي في منحنى القوة الداخلي��ة يص��طف
 الى جنبه الرادة في التأثير الPقليمي وال��دولي يع��زز مكان��ة الدول��ة م��ا يغي��ر هيكاي��ة الت��وازن
.الPقليمي أ%و الدولي

 ل��ذلك يف��رض الت��وازن عل��ى ال��دول ض��رورة العتم��اد عل��ى ذاته��ا لتحقي��ق أPمنه��ا
 الق��ومي، ذل��ك م��ن خلل تس��خير ك��ل الم��وارد المادي��ة لقوته��ا الفعلي��ة والك��امنه، ويش��مل
 منحن��ى الق��وة جمي��ع عناص��ر ق��وة الدول��ة ال��تي تتس��ع لتش��مل عناص��ر متع��ددة منه��ا ع��دد

، ول���م تق���ف عناص���ر ق���وة)31(الس���كان ، ومع���دل النف���اق العس���كري، والموق���ع الجغراف���ي  
 الدولة عند حدود ما يملكه كل عنصر من جزئية قووية تساهم في تشكيل الق��وة الش��املة

  ظه���رت فك���رة الجي���و سياس���ية ، والجي���وللدول���ة أ%و منحن���ى الق���وى الش���امل للدول���ة ب���ل
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 اقتصادية والجيو استخبارية لتؤكد على ان القوة ل�م تع��د تق�اس بمعي�ار واح��د ب�ل ه�ي ق��وة
 ش��املة وف��ق النظ��رة التكاملي��ة، واذا م��ا ارادت الدول��ة ان ترك��ز اثاره��ا لع��ادة انتش�ار قوته��ا
 بمفص��ل واح�د دون غي��ره ) وه�ي ذاته��ا ال�تي اثبتته�ا ك��ثير م�ن الق��وة الPقليمي���ة،عندما ترك�ز
 دول��ة (س) ف��ي ق��وة واح��دة ،تح��أ%ول  ايض��ا ان توظ��ف جمي��ع المع��اير لص��الح تركي��ز اث��ر
 ادائه��ا ف��ي ه��ذا المج��ال مث��ل ( فك��رة العم��ق الس��تراتيجي) ، عل��ى س��بيل المث��ال؛ الماني��ا
 ترى ان سر بقائها ه��و ان تفص��ح ع��ن ذاته��ا كق��وة دولي��ة م��ؤثرة بقي��اس مؤش��رات الق��وة ب�دأ
 بالكفاءة – الفاعلية، انتهاءاP الى الرخاء،  الى حدما حصرت تركيزها بالعام��ل القتص��ادي
 ، ب��ذلك ف��إlن الماني��ا اسس��ت ل��دورها ع��بر بواب��ة القتص��اد لك��ن ب��الرتكز عل��ى مقوم���ات
3)اخرى 2 ) .
 وف��ي الج��انب العس��كري ،هن��اك ق��در واس��ع م��ن أPدبي��ات العلق��ات الدولي��ة يش��ير ال��ى ان
 قياس القوة العسكرية والتنبؤ بنتائجها ينطوي��ان عل��ى م��ا ه��و اك��ثر م��ن مج��رد تقي�م الم��وارد
 المادي��ة ال��تي يمك�ن لل�دول ان توظفه��ا للت�أثير ف�ي مي�دان القت��ال، وق�د اس��تندت دراس��ات
 في اجريت في السنوات الPخيرة ، بأستخدام نماذج كمية اكثر تعقيدا، حيث اظهرت ان
 مؤشرات القوة المادية ل تكشف عن المستقبل بالكامل، فعل��ى س�بيل المث��ال يرك�ز "دان
 عل��ى النظ��م السياس��ية لل��دول Allan Stam واPل��ن س��تام  "Reiter  Dan راي��تر
3)وكيفية تأثيرها في نتائج ميدان القتال 3 ).

 ضمن النظرية الواقعي��ة الهيكلي��ة : ان بني��ة Kenneth N. Waltz ويشير
 النظ���ام ال���دولي تع���د المح���دد الس���اس لس���لوك ال���دول ال���تي تش���كل خي���ارات سياس���اتها
 الخارجية والتي تتأسس على توزيع الق��وة بي�ن الف��اعلين ف�ي النظ��ام ال�دولي وم��ا تح��وزه ك��ل
 دولة م��ن عناص��ر قووي��ة تس�تطيع م��ن خلله��ا ان تف��رض الت��وازن بمعن��ى ان ال��ردع المتب��ادل
 بي����ن ال����دول ق����د يك����ون ح����ائل ام����ام انخراطه����ا ف����ي الص����راعات أ%و ف����ي توظيفه����ا للق����وة

، وانم��ا ب��دأت ال��دول تلج��ئ تكام��ل منحن��ى الق��وى ال��داخلي م��ن م��ا تح��وزه)34(العس��كرية  
 ذات الدول���ة م���ن ق���درات قومي���ة ، أ%و ببحثه���ا ع���ن تحالف���ات اس���تراتيجية تحق���ق اله���دف
 المنش���ود بالتكام���ل الق���ووي، أ%و ع���ن طري���ق مس���توى الس���تحواذ الق���ووي بواس���طه ال���دول
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 اش���ار ال���ى ثلث اطاري���ح ف���ي البن���اء  Waltz الخ���رى ف���ي النظ���ام ال���دولي، بمعن���ى ان
 الهيكل�����ي للت�����وازن : ال%ول اش�����راك العوام�����ل القومي�����ة الخ�����رى غي�����ر المتعلق�����ة بالج�����انب
 العس��كري ورك��ز عل��ى القتص��اد اهمه��ا، والثاني��ة التألف��ات الس��تراتيجية للفواع��ل الك��ثر
 ت���أثير ف���ي النظ���ام ال���دولي بغي���ة تحقي���ق الس���يطرة والحك���م وممارس���ة ه���ذه الق���درات عل���ى
 المس��تويات الس��تراتيجية والتكتيكي��ة، والثالث��ة: الحي��ازة عل��ى الق��وة الكمي��ة والنوعي��ة لن
3)زيادة القوة تسمح بممارسة افعال واسعة النطاق 5 ).

 ان التغي���ر ف���ي منحني���ات الق���وة الداخلي���ة س���وى ك���ان تط���ويرا للق���درات القومي���ة
 للدول�����ة أ%و اكتس�����اب الق�����وة ع����ن طري����ق النتش����ار ت����ؤثر وبش�����كل مباش�����ر عل�����ى الت����وازن
 الس��تراتيجي، فكلم��ا ح��ازت الدول��ة عل��ى اجن��اس جدي��دة للق��وة كلم��ا دأب��ت تبح��ث ع��ن
 تصريفات لهذه الق��وة بغي��ة بغي��ة الحص�ول عل�ى مكان��ة معي��ة أ%و الخ��روج م�ن اس��ر الس�يطرة
 للقوى المسيطرة أPقليميا ام دوليا، ولم يرتكز التغي��ر ف��ي الق��وة الداخلي��ة أ%و ح��دود انتش��ار
 القوة على الجانب العسكري وما يمتلكه طرف (أ) م��ن س��لح  يع��ود امتلك��ه ط�رف(ب)
 بغي���ة تحقي��ق الت��وازن العس���كري الPقليم���ي أ%و ال��دولي، وانم��ا ذهب��ت ال��ى ابع���د م��ن ذل���ك
 والس����بب ف����ي تع����دد عناص����ر الق����وة الم����ؤثرة م����ع زي����ادة قابلي����ة انتش����ارها، فمثل����ت الق����وة
 القتصادية صوره ناجع��ة لنتش�ار الق��وة واص�بحت ادواته�ا اك�ثر ت�أثير حي�ث ي��رى جوزي��ف
 .اس. ناي ان انتشار القوة القتصادية وامت��دادها ال�ى ف�اعلين م�ن غي�ر ال�دول ، بم��ا فيه�ا
 اتح��اد الش��ركات الع��ابرة للح��دود زاد م��ن ع��دم امكاني��ة الس��يطرة عل��ى انتش��ارها والتحك��م
3)بقوتها لن الفاعلين في السوق يصعب التحكم فيه ولن شروط السوق متغايرة 6 ). 

 ك���ذلك ن���رى ان ق���وة التجم���ع اللك���تروني المرتكن���ة ال���ى مص���ادر المعلوم���ات 
 والحاسوب التي اخ��ذت طابع��ا انتش�اريا واس�ع س�اهمت ف�ي تغي�ر م��وازين الق��وى الPقليمي�ة
 والدولي��ة، ال أPنP اط��ر انتش��ارها تج��أ%وزت ك��ل الح��دود الس��يادية لل��دول ح��تى ب��اتت ال��دول
 جميعها والمتقدمة منها تبحث عن مصدات دفاعية ولي�س ع�ن س�بل معالج��ة انتش�ار ه�ذا
 النوع من القوة؛ فلجأت الى "التحوط اللكتروني" المعني بأيجاد النظم المتطوره القادرة
. على صد الهجمات الواردة عبر الفضاء السبراني
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. المطلب الثاني: امتلك القوة والتوازن الستراتيجي
Anthony  كت��ب الفيلس��وف البرط��اني انت��وني كين��ي1985في ع��ام   K e n ny 

 مؤك��دا ان ال��ردع يع��د (The Logic of Deterrence)  ف��ي كت��ابه منط�ق ال��ردع
 مفهوم رئيسي يتيح فهم أPستراتيجية هذا العصر ودبلوماس��يته، مش��يرا% ال��ى تراج��ع الح��روب
 المباش����رة بي����ن ال����دول عام����ة وبي����ن الق����وى الك����برى خاص����ة، ورب����ط ه����ذا التج����اه بتط����ور
 اس��تراتيجيات ال��ردع المتب��ادل بي��ن الق��وى الك��برى ف��ي النظ��ام ال��دولي وال��تي ك��ان اساس��ها
3)الحيازة القووية للقدرات العسكرية بجنبتيها التقليدية والPستراتيجية 7 ) .

 ف���ي حي���ن ي���رى الب���احث؛ ان انتش���ار الق���وة س���اهم ف���ي تع���اظم الحي���ازة القووي���ة
 للدول، فجنبا الى تطوير القدرات القومية يأتي النتشار ليع��زز جانب��ا% م��ن الق��وة ع��ن طري��ق
 النتش����ار الن����وعي والنتش����ار الكم����ي التقلي����دي، فالحي����ازة النوعي����ة تعن����ي التوف����وق عل����ى
 الخرين ضمن المنطقة التي يحكمه��ا الت��وازن، بينم��ا حي�ازة الق��وة التقليدي��ة تعن��ي تخلخ��ل
 مي���زان الت���وازن لص���الح ال���دول الخ���رى ذات الحي���ازة النوعي���ة لموض���وع ق���وويه الق���درات
.المتاحة والسلوك الناتج عنها

 بينم��ا س��اهمت العولم��ة ف��ي تعزي��ز انتش��ار الق��وة مم��ا س��هل ذل��ك امتلك ال��دول
 لPجن��اس جدي��دة م�ن الق��وة : ك��القوة الPبتكاري�ة وال�تي اص�بحت ركي��زة للسياس�ات الدولي��ة
 وأ%ولوي��ة تنافس�ية للعدي��د م�ن ال�دول ويرتب�ط البتك�ار بمجموع��ة م�ن المف�اهيم م�ن  قبي�ل "
 انتش������ار البتك������ار" أي انتش������ار الفك������ار والمف������اهيم التجريدي������ة والمعلوم������ات التقني������ة
 والممارس���ات الفعلي���ة ض���من النظ���ام الجتم���اعي م���ن خلل التص���ال والنتش���ار والت���أثير
 والتدفق من مصادرها الى متبنيه�ا، وزادت أPهمي��ة ذل�ك المفه��وم ف�ي ظ�ل انتش�ار الPبتك�ار
 عبر ال��دول والمجتمع��ات وت��انمي العولم��ة وتط��ور انظم��ة التص��ال عالي��ة الكف��اءة وال��ترابط

، ول���م يق���ف حي���ازة الق���وة البتكاري���ة ف���ي مج���ال التص���الت)38(الع���المي ف���ي القتص���اد  
 والتواصل والتأثير بل س�اهمت ف�ي تعزي��ز الق��وة الش��املة للدول��ة بك��اف جوانبه��ا فل��و اردن�ا
 الحديث عن القدرات العسكرية نجد للقوة البتكارية أPثر ف��ي تط��ورير الس��لحة التقليدي��ة
. والPستراتيجية
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 م��ن هن��ا لب��د م��ن ط��رح تس��أؤل مه��م كي��ف يمك��ن للنتش��ار ان ي��ؤثر ف��ي حرك��ة
.التوازنات الدولية؟

 تودي الحيازة على القوة الى انتشار الق��وة م�ن ث��م ال��ى نه�م الحي��ازة القووي��ة م��ن
 ث���م الرتب���اك ف���ي التص���رف ف���ي الق���وة، م���ن ث���م ي���ؤدي سياس���ات ط���اردة للت���وازن ( ت���وازن
(التهديد

 مخطط افتراضي من تصميم الباحث بالعتماد على محاضرات أ.د منعم العمار،
تفاضل القوة ، الدراسات العليا/ الدكتوراه،كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين،

2019  .  

. المطلب الثالث : انتقال القوة والتوازن الستراتيجي
 ان انتق��ال الق��وة يعن��ي حي��ازة اط��راف اخ��رى عل��ى مص��ادر قووي��ة م��ا ي��ودي ال��ى

 احتمآلية بروز اقطاب جديدة مآلكة للقوة تسعى بالمقدار الذي ح��ازت علي��ه م��ن ق��وة ان
 تفض سياسات توازن أPقليمية أ%و دولية، ما يزيد  فرصه الصراع والحرب، فعلى الرغ��م م��ن
 من ادعاء المتفائلين ب�أن التن�افس المن�ي والح��رب بي�ن الق��وى العض��مى ق�د غ�ادرا النظ�ام
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 بل رجع��ة ادع��اء خ��اطئ عل��ى ح��د تع��بير ج��ون مي��ر ش��ايمر ، فل ت��زال ك��ل ال��دول الك��برى
 حول العالم يهيمن عليها منطق توازن القوة ول تزال عازمة على التنافس على الق��وة فيم��ا
 بينه��ا ف��ي المس��تقبل المنظ��ور، فل ت��زال الق��وى تخش��ى الق��وى الخ��رى وتس��عى ال��ى زي��ادة

  لن س���لوك الق���وة ل���م يتغي���ر ح���تى م���ع س���قوط التح���اد)39(قوته���ا عل���ى حس���اب الخ���رى
 السوفيت وتغير هيكيلة النظام الدولي بأنتهاء الحرب الباردة حيث بقية القوة هي ال��دافع
 الرئيس ف�ي حرك��ة التوازن��ات الPقليمي��ة والدولي��ة، وبقي�ت ال�دول ه�ي الفاع��ل الس�اس  ف�ي
 السياس���ة الدولي���ة، وان التغي���ر ح���دث فق���ط ف���ي توزي���ع الق���وة ولي���س ف���ي فوظوي���ة النظ���ام
4)الدولي 0) .

 وعادة ما يدور في الذهن ان انتقال القوة أ%و الحيازة عل��ى ق��در ك��افي م��ن الق��وة
 يؤدي الى توازن غير مستقر يأ%ول الى قيام حرب ، ويعبر ابراهيم ابو خزام بأن التوزن هو
 جرثوم��ة الح��رب وهن��اك ك��ثير م��ن الكت��اب ال��ذين ي��دعمون فك��رة الرب��ط بي��ن ت��وازن الق��وى
 والح���رب، في���ذهب كريفل���د  ال���ى ان ان���دلع القت���ال يقتض���ي ف���ي معظ���م الح���وال، عل���ى
 الصعيد العملي درجة من التكافؤ والتوازن ال ان ذلك ل يعني ان النزاعات المس��لحة ل
 تن���دلع ال بي���ن طرفي���ن مت���وازنين لك���ن ذل���ك ان ح���دث لي���س بالض���رورة ان يس���مى حرب���ا،
4) فيمكن وصفه بالمعركة أ%و جريما أ%و غو احيانا 1 ).

 ومن هن�ا يمك��ن الق��ول؛ أPن% انتق�ال الق��وة يق�ترب احيان�ا% م��ن انتش�ار الق��وة ال إlن��ه
 ثمة فارق مهم ل يميزه البعض ، فب��الرغم م��ن إlن% انتش�ار الق��وة ممك��ن ان ي��ؤدي ال�ى تغي�ر
 هيكلية النظام العالمي على سبيل المثال من القطبية الحادية الى القطبية الثنائي��ة أ%و ال��ى
 نظام متعدد القطاب ، ال أPن% الدولة المآلكة لPساس القوة تبق��ى تحتف��ظ بش��ي م��ن الق��وة
 تتك��افئ احيان��ا أ%و تتف��وق ربم��ا عل��ى الق��وى المنافس��ة الخ��رى الح��ائزة عل��ى الق��وة نتيج��ة
 النتش���ار، ولي���س بالض���رورة ان تك���ون هن��اك حرب���ا لغ���رض انتش��ار الق���وة فالتن���افس وح���ده
 يكف��ي للحي��ازة عل��ى الق��وة نتيج��ة تط��وير الق��درات القومي��ة للدول��ة أ%و أي ن��وع م��ن ان��واع
 الكتساب كالشراء مثل ، ال ان انتقال القوة يحول تماما% ال�ى تف��وق الق��وة المنتص��رة ف�ي
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 المقابل تفقد الق��وة الخ��رى  ق��دراتها اللزم��ة للتك��افؤ أ%و التع��ادل م��ا يفق��د الت��وازن ش��كله
.ومضمونه

 واللفت للنظر ايضا؛ ثمة انعط�اف ف�ي تغي�ر مس�ار الت�وازن الس�تراتيجي، فج��اء
 تعاطم القوة الستخبارية لتساهم في انتقال القوة من خلل العملي��ات الس��تخبارية جم��ع
 المعلومات السرية ومعالجتها بالشكل الذي يتيح للدولة امتلك ما تخفيه الدول الخرى
 م���ن عناص���ر ق���وة، وع���ادة م���ا تلج���ى الس���تخبارات ال���ى الفض���اء اللك���تروني بغي���ة تحقي���ق
.الهدف المرجوه ، الطريقة التي اختصرت كثير من العمل الستخباري الميداني

 . المبحث الثالث: مآلت انتشار القوة
 أPنP المكانيات العامة التي تستخدمها الدولة فى عملية التأثير ���بين مس��تويين ال%ول:

 يمث����ل م����وارد تس����تخدمها الدول����ة عل����ى المس����توى البعي����د ك����الموقع الجغراف����ي والم����وارد
 القتص��ادية و الديمغرافي��ة وه��ي تش��كل أس��اس الق��وة والث��اني: يمث��ل ق��درات تس��تخدمها
 الدول��ة مباش��رة ف��ي ممارس��ة الت��أثير عل��ى الم��دى القري��ب ك��القوة العس��كرية والس��تخبارية

وانطلقا من كون المنحنى معطى متغي��روالتمثيل الدبلوماسي وهي تشكل أدوات القوة ،   
 يعتمد بالدرجة الPساس على م��ا تح��وزه الدول�ة م��ن مقوم��ات ق��وة  ذاتي��ة أ%و مكتس�بة نتيج��ة
 النتشار القوة، لذا فإlن فاعلي��ة الداء عل��ى المس��توى ال��داخلي للدول��ة م��ن حي��ث تجمي�ع
 القوة وتوظيفها  جنبا الى اكتسابها ومن ثم توجيهها صوب الخ��ارج  ت��وثر وبش��كل مباش��ر
 عل��ى طبيع��ة الت��وازن الس��تراتيجي الع��المي م��ا يمن��ح "نم��وذج الس��تمرارية القووي��ة "، وان
 غيابها وتأكل القوة وتراجع المؤشرات الداخلي��ة وانخف��اض منح��ى الق��وة ال��داخلي يجعل��ى

 " النموذج الثاني (تراجع قووية الداء الستراتيجيماما
1 .  م��آل اس��تدامة هيكلي��ة الت��وازن الس��تراتيجي (بمؤش��ر اس��تمرارية التف��وق الض��ابط

.(للتوازن
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 ل أPحد يستطيع انك��ار ان ص��فة الق��وة أ%و معي��ار الق��وة وامتلكه��ا ل��دى ال��دول، ك��انت
 قد ساهمت الى حد كبير بتشكيل البيئة الدولية ، كما ولعب��ت دورا% ف��ي تحدي��د المص��الح
4) ونيلها في السياسة الدولية عبر الزمنة 2 ).

 ل��ذا أPنP امتلك روس��يا الس��لح الن��ووي مث%��ل واقع��ة مهم��ة ف��ي تاري��خ الت��وازن ال��دولي،
 وان دخول التحاد السوفيتي في مرحلة الحرب الباردة م��ع الولي��ات المتح��دة المريكي��ة
 وتمحور الدول حولهما انتج ذلك نظاما% قطبية الثنائي واستمر حتى نهاي��ة الح��رب الب��اردة
 مث��ل ذل��ك تزاي��د ف��ي مoتحن��ى الق��وى ل��دى التح��اد الس��وفيتي آن��ذاك مم��ا خل��ق ن��وع م��ن
 التك���افؤ وولدة نظ���ام القطبي���ة الثنائي���ة ، ال أPنP تفك���ك التح���اد الس���وفيتي وانس���حابه م���ن
 المسرح الدولي تاركا الساحة للوليات المتح�دة المريكي��ة مث�ل تراج�ع ف�ي منحن�ى الق��وة

  ، تقاب��ل ذل��ك ف��ي زي��ادة منحن��ى الق��وة)43(بش��كل ع��ام بالنس��بة للتح��اد الس��وفيتي س��ابقا
 والداء بالنس����بة للولي����ات المتح����دة المريكي����ة م����ا يجعل����ى ش����ريك ع����المي ف����ي معظ����م
 التوازن���ات الPقليمي���ة والدول���ة، بن���اء عل���ى م���ا تح���وزه ال���ذات المريكي���ة م���ن مقوم���ات ق���وة
 متزايدة ، فضل% عن ضخامة اهدافها ومصالحها، كق��وة متف��ردة ف�ي الع�الم واتس��اع قن��وات
 ترجمتها للفعال لتتح��ول ال�ى علق��ة التغي��ر وع�بر ق�وانين المص��لحة والتف��وق م�ن المركزي��ة
4)الى التخصصية 4) . 

 ازاء ذل�����ك ي�����أتي انتش�����ار الق�����وة  ليح�����دد أPط�����ر جدي�����دة ، تلج�����أ الي�����ه ال�����دول ف�����ي
 أPستراتيجيات متعددة تحقق من خللها مصالها القومي��ة وتنفي��ذ سياس��اتها الخارجي��ة، منه��ا
 م��ا ه��و ص��راع ، ومنه��ا م��ا يوظ��ف الحي��اد ، ومنه��ا م��ا يعتم��د عل��ى الت��وازن ذات��ه، ومنه��ا م��ا
 يعتمد على التحالفات كوسيلة لتحقيق التكافؤ أ%و ما يعرف بمسايرة الرك�ب، ومنه�ا أPخي�را
4)ما ينشد المهادنة أ%و يستغرق في التبعية 5 ).

 وبالت��الي ف��إlنP امتلك الق��وة النوعي��ة هن��ا يص��بح ق��وة مض��افة لق��وة الدول��ة تع��زز عملي��ة
 توغله��ا عل��ى المس��توى الPقليم��ي أ%و الع��المي، بالق��در ال��ذي يمنحه��ا امتلك الق��وة ذل��ك
 النتشار، وبذلك فإlنP التحولت التي تؤدي الى تصاعد منحن��ى الداء تتطل��ب مس��تويات
 مرتفعه من رأس المآل التنظيم��ي والكثاف�ة المآلي��ة؛ لن مع��دل انتش�ارها وم��داه يحتم�ل ان
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 يكونا مقيدين، وينبغي ان يكونا مقيدين، من الناحية النظرية وأPنP يكون لها تأثير اك��بر ف��ي
 مي��زان الق��وة؛ لن ال��دول ال��تي تس��تفيد م��ن البتك��ارات العس��كرية ستكتس��ب مزاي��ا ط��ويله
 الم��دى م��ن حي��ث الق��وة غي��ر المتن��اظرة، والق��وى الك��برى ال��تي تفتق��ر الق��درة عل��ى تبن��ي
 البتكارات العسكرية الرئيسية الجدي�دة ه�ي ايض�ا ال�دول الPك�ثر ميل لرتك�اب الPخط��اء
4)الستراتيجية عندما تواجه احد التحديات 6 ) .

 ومن هنا يمكن القول ان مؤشر الس�تمرارية يفض��ي ال��ى اس��تدامة هيك��ل الت�وازن
 المتمث��ل ب��التفوق ف��ي الق��وة لPح��د الط��راف الق��ادرة عل��ى ت��وفير اقص��ى تركي��ز م��ن الكثاف��ة
 المآلي��ة جنب��ا ال��ى توظي��ف والق��وة البتكاري��ة والتكنولوجي��ة ف��ي بن��اء الق��وة العس��كرية غي��ر
 المتناظرة والمحافظة على استدامه هذه القوة، وه��ذا م��ا يمك��ن مق��اربته عل��ى واق��ع النظ��ام
 ال����دولي الح����الي المتمث����ل ب����التفوق اح����ادي الج����انب يحس����ب ال����ى الولي����ات المتح����دة
 المريكية على حساب غيرها من القوى الكبرى الخرى في النظ�ام ال��دولي، ال ان ذل��ك
 ل يعني عدم امكانية بزوغ طرف الى الساحة العالمية ذلك ما دفعنا الى التطرق الى م��آل
.اخر في المطلب التالي

2 .  م��آل تذب��ذب بني��ة الت��وازن الس��تراتيجي ( بمؤش��ر انح��دار المؤش��رات الض��ابطه
.(للتوازن

 يفضي انتشار القوة الى تعدد أPطراف المآلكة للقوة بحي��ث ي��ؤدي ال��ى تراج�ع عملي��ة
 التوازن أ%و انحدارها ما ينتج عنه تذبذب في بنية التوازن الستراتيجي الشامل كيف؟

 ل ش���ك إlنP ع���الم السياس���ة ل يمك���ن ان يس���تقر تح���ت خ���ط معي���ن، ذل���ك ان
 هيكلي��ة الق��وى الدولي��ة تتغي��ر وفق��ا% لص��عود أ%و هب��وط الق��وة الدولي��ة، وه��ذا م��ا يؤك��ده ع��الم
 الي��وم الحرك��ي بمتغيرات��ه الس��ريعة،  فل يمك��ن الق��ول بأس��تمرارية وج��ود ق��وة دولي��ة ل��ذاتها،
 دونم����ا أن نؤش����ر احتمآلي���ة نم���و مع����ايير الق����وة ل����دى ال���دول الخ����رى وبالت���الي احتمآلي����ة
 صعودها وبشكل تدريجي ال��ى مرات��ب متقدم��ة بي�ن الق��وى الدولي��ة الفاعل��ة ، لتم��ارس دورا%
4) تأثيريا% يتسق ومقدرات القوة التي تحوزها 7) . 
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 يرتب��ط ت��وازن الق��وى العالمي��ة ارتباط��ا وثيق��ا% بعام��ل الق��وة، م��ا ي��دفع ك��ل دول��ة ال��ى
 زيادة اهتمامها بالتسلح لتبقى عل�ى مس��توى معي�ن م�ن الت�وازن م�ع اقرانه��ا م�ن ال�دول مم��ا
 يؤدي ال��ى الف��راط ف��ي البح��ث ع��ن الق��وة وامتلكه��ا، وان ه�ذا الف�راط ف�ي امتلك الق��وة
 يؤدي بدوره الى زعزعة الPستقرار ال�دولي وي�دفع ال�دول ال�ى التص�ادم ليص�بح هن�ا الت�وازن

؛ تتج���ه ال���ى تراج���ع قووي���ة الداء الس���تراتيجي)48(لي���س اك���ثر م���ن عملي���ة نس���بية ومؤقت���ة  
 المفضي الى الت�وازن ل�دى اح�د الط�راف م��ا يجعل��ه يبح�ث ع�ن تعزي��ز الق��وة لض�بط ايق��اع
.التوازن من جديد

 ذلك ان تعدد الفواع��ل المآلك��ة للق��وة نتيج��ة النتش�ار الق��ووي بش��قيه التقلي��دي
 والستراتيجي يدفع الدول الحائزة حديثا على أPجناس القوة الجديدة الى الرغبة ف��ي تغي��ر
 مي��زان الق��وى لكفته��ا ، أي بمعن��ى اس��تثمار ه��ذه الحي��ازة وتوظيفه��ا لتأدي��ة دور اك��بر عل��ى
 – S400 ) النطاق الPقليمي أ%و ال��دولي ، فحي�ازة روس��يا عل��ى منظوم��ة ال��دفاع الج��وي
( S500  المتقدم��ة نتيج��ة تط��وير ق��دراتها القومي��ة ومنظوم��ات اخ��رى لل��ردع الص��اروخي
(SM-1 Block 1A) مث���ل منظوم���ة (SM-3 Block 1B) و   ومنظوم���ة 
(SM-3 Block 2A) ص���واريخ  المعدل���ة والمجه����زة لنص���بها عل���ى مت���ن الس���فن 

، جنب����ا ال����ى الس����تعداد لنش����ر الص����واريخ2018الحربي����ة وال����تي ت����م نش����رها من����ذ ع����ام   
، جع��ل2020والمقرر نش��رها ف��ي ع��ام  (SM-3 Block 2B) العتراضية من فئة  

، م�ا جع�ل الط�راف الخ�رى)49(منه�ا ق�وة م�ؤثرة ف�ي بني�ة التوازن�ات الPقليمي�ه حيثم�ا تنش�ر  
. تبحث عن خيارات جديدة كدرب من دروب استعادة التوازن

 ف��رض انتش��ار الق��وة بيئة دولي��ة جدي��دة ل��م يج��دي نفع��ا فيه��ا الت��وازن التقلي��دي
 وانم���ا اص���بحت ال���دول تبح���ث ع���ن منق���ذات فلجئت ال���دول ال���ى التح���وط الس���تراتيجي
 وال��تي تبح��ث فيه��ا الدول��ة ع�ن احاط��ة مص��ادر تهدي��د الم��ن ال��وطني وتجن��ب ال��دخول ف��ي
.صراعات غير متكافئة  أ%و وهو ما يطلق عليه ايضا بالتوازن الناعم
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 ويقول مورجنتأ%و في هذا الصدد " ي��ؤدي التطل�ع ال��ى الس�لطان م�ن ج�انب دول
 عدي��دة تس��عى ف��ي ك��ل واح��دة منه��ا ام��ا ال��ى الحف��اظ عل��ى الوض��ع الق��ائم أ%و الح��اطه ب��ه"
 حيث يع��رف ت��وازن الق��وى ب��أنه نظ�ام يه�دف للحيلول��ة دون أي عنص�ر م�ن تحقي��ق التف��وق
 عل��ى العناص��ر الخ��رى، يحف��ظ الس��تقرار دون تحطي��م ظ��اهرة التع��دد ف��ي العناص��ر ال��تي
 ت��ؤلفه، فض��مان الس��تقرار لي��س وح��ده ه��دف الت��وازن وانم��ا يض��اف الي��ة المحافظ��ة عل��ى
5)العناصر المؤلفة للنظام 0 ).

 ل��ذلك يمك��ن الق��ول؛ ان ال��دول اخ��ذت تبح��ث ع��ن الي��ات جدي��دة ف��ي تحقي��ق
: التوازن قوامها
 امتلك ما امتلكه الخرون من قدرات جديدة ف�ي ظ��ل انتش��ار الق��وة، م��ا ي�آول ال��ى ف��رض
 ت��وازن التهدي��د، والحف��اظ عل��ى م��ا تملك��ه ال��دول م��ن ق��درات ومن��ع انتش��ارها، وتح��ديث
 الق���درات الذاتي���ة واللج���وء ال���ى التخصص���ية القووي����ة والرتك���ان آلي���ة ف���ي عملي���ة ف����رض
.التوازن
 ذلك ما غير مسار التوازن في ظ�ل انتش�ار الق��وة وج��ل م��ن ال��دول ف�ي حال��ة س��باق تس��لح
 جدي��د حي��ث يمك��ن وص��فه ( ت��وازن التس��لح ) لن انتش��ار الق��وة جع��ل م��ن منحن��ى الق��وى
 ف��ي حال��ة ع��دم اس��تقرار، فل��م يع��د هن��اك ت��وازن اس��تراتيجي ش��امل للق��وة بي��ن ال��دول وانم��ا
 اص��بحت ال��دول تت��وازن م��ع غيره��ا ف��ي جزئي��ات م��ن الق��وة وتتف��وق عليه��ا ف��ي اخ��رى، م��ا
.يشير ذلك الى احتمآلية بزوغ القوى الخرى، أ%و الميل الى التعددية القطبية

  توزي�ع الق��وة عل��ى ع��دد م��ن الق��وى أ%و التكتلتوبما ان� التعددية القطبية تعني:
 أ%و المح����أ%ور س����واء أك����انت متس����أ%وية أم غي����ر متس����أ%وية ف����ي الق����درات، وذل����ك يعن����ي: إن
 مقوم��ات الق��وة بح��دود المس��تقبل المتوس��ط ل��ن تبق��ى م��تركزة ف��ي قط��ب واح��د أ%و قط��بين
 أثنين. ولكنها مشتتة وموزعة بين مجموعة م��ن الق��وى أ%و القط��اب ف��ي إط��ار ش��به متع��ادل

، يح��رك التوازن��ات الPقليمي��ة والدولي��ة وي��ذهب به��ا بأتج��اه التق��ارب ف��ي الق��وة م��ا)51(تقريب��ا  
 يحدث حالة من الردع المتكافئ نسبيا خصوصة بين الدول الحائزة عل��ى اس��لحة الت��دمير
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 الشامل، أ%و الى حالة اكثر فوضوية في اس��تخدام الق��وة المكتس��بة نتيج��ة انتش�ار الق��وة م��ا
 . يحدث حالة من التصادم أ%و الحرب أ%و الفوضى العارمة في النظام العالمي
(خيارات اخرى ( المسؤولية الدولية – المن الجماعي - التحوط الستراتيجي .3

 طالما إنP توازن القوى يعني وج��ود اقط�اب أ%و فواع��ل تتقاب��ل ف�ي م�ا تح��وزه م��ن 
 قوة بغية فرض التوازن بغض النظر عما هو شكل ذلك التوازن، فإlنP ال��دول تبق��ى تحتف��ظ
 بحالة البحث عن اجناس القوة خشية من الطراف الخرى وحيازنها عل��ى أي ش��كل م��ن
 القوة، تمث��ل ق�وة مض��افة لق�دراتها الم��تزنه به�ا م�ع الق��وى الخ��رى م��ا يخل�ق له��ا ف�ارق ف��ي
. القوة نسبيا%، ومن ثم يميل في كفة الميزان القووي بين اطراف التوازن

 وبذلك فإlن فكرة توازن الق��وى ل�م تع�د تج�دي نفع��ا ب��الخص م��ع ح��الت تزاي��د
 انتشار القوة في ظل العولمة المفرطة ، ذلك ما يجعل الدول تبحث عن مسارب جديدة
.بغية تحقيق الستقرار بشكل تعأ%وني وليس بشكل تظادي

رغ��م م��ن محأ%ول��ة الولي��ات المتح�دة المريكي��ة كق��وة عالمي��ة التوس�يع م�نعلى ال  
 انتش��ار قوته��ا الناعم��ة عل��ى المس��توى الع��المي، بمجالته��ا المختلف��ة، س��ينمائيا%، اعلمي��ا%
 وبفعالي��ات اخ��رى ثقافي��ة واجتماعي��ة، ال ان ق��وى دولي��ة اخ��رى ل ت��زال مس��احتها ض��يقة
 ج���دا% عل���ى ص���عيد الق���وة اللين���ة، قياس���ا% بحج���م اس���تخدامات قوته���ا الص���لبة أ%و الخش���نة،
5) كروسيا التحادية 2 ).

 ومنها ج��اءت فك��رة المس�ؤلية الدولي��ة ك�درب م�ن دروب ف��رض الس�لم ومجابه��ة
 المعوق��ات ال��ذات الت��أثير الع��المي، فلم��ا ازداد اث��ر التنظيم��ات الرهابي��ة واتخ��ذت نطاق��ا

  بحي�ازته عل��ى نط�اق جغراف��ي ع��ابر2014جيوسياسي جديد في حالة تنظي��م داع��ش ع��ام 
 للح��دود، ولم��ا ب��ات اث��ره يص��دع ف��ي مختل��ف عواص��م ال��دول الغربي��ة وم��ن ض��منها، دأب��ت
 الحاج���ة ال���ى تمري���ر المس���ؤولية الدولي���ة ف���ي مكافح���ة الره���اب واطلق���ت الس���تراتيجيات
المشتركة تشترك فيها اطراف دولية متعدد كالتحالف الدولي المعلن ضد تنظيم داعش
 ولم����ا ب���ات الخط����ر يه���دد الجمي���ع دون اس���تثناء لي���س الخط���ر المتمث����ل ف���ي الته���ددات
 التقليدية وانما ذهب الى ما ه�و ابع��د م��ن ذل��ك فتض��من التهدي��دات والك��وارث الطبيعي��ة،
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 طرح��ت فك��رة الم��ن الجم��اعي ، أ%و نظ��ام الم��ن الجم��اعي كمحأ%ول��ة لكس��ر جم��اح نظ��ام
 الت���وازن ال���دولي ع���ن طري���ق الس���تخدام المغ���اير للق���وة، في���رى ك���ار مثل ان نظ���ام الم���ن
 الجم���اعي لي���س ال سياس���ة الق���وة، وان الم���ن الجم���اعي يعن���ي ان حف���ظ الس���لم والم���ن
 الدولي من مصلحة الدول كلها، وهو ليس حالة من تقاس النف��وذ ع��ن طري��ق ع��رض الق��وة
5)المتاحة 3 ).
 على الرغم من ذلك فإlن فكرة المن الجماعي يرى فيها البعض انها مسرب من مسارب
 تحقيق التعاون والتشارك في القوة وتوظيفه��ا بالش��كل ال��ذي يبتع��د قليلP ع��ن ح��اله التظ��اد
.المبني عليها فكرة التوازن، كما انها تمثل المسكن والمهدئ للنظام الدولي الحالي

 وفي اطار اختلف توظيف القوة بين نظام ت��وازن الق��وى ونظ��ام الم��ن الجم��اعي
 ف�إlن اح�داهما يخت��ف ع�ن الخ��ر ف�ي الميك�انيزم  المس�تخدم ف��ي اس��تغلل الق��وة، فعن��دما
 يذهب توازن القوى الى اطار تنافسي بين الفواعل المشاركة، فإlن المن الجماعي يس��عى
 ال��ى التأكي��د عل��ى موائم��ة المص��الح وتط��وير التع��أ%ون، وف��ي ه��ذا الس��ياق ي��رى الت��وازن ان
 الصراع هو القاعدة الموسسة لبنية النظام الدولي ، في حين يرى المن الجماعي ان بنية

 Richard  وين����اقش (ريتش���ارد بيت����س النظ����ام ال���دولي يج����ب ان تك����ون بأط����ار تع����أ%وني
betts ) ان التميز الساسي بين كل المنهجين هو اعتماد نظام المن الجم��اعي عل��ى 
 قواعد معيراية تختلف عن النظام توازن القوى ، فهو يقوم على اساس ان ال��دول " يج��ب
 ان تخضع مصالحها الخاص��ة الملح��ه ال�ى مص��الح ع��امه أ%و المص��الح البعي��دة، بمعن��ى ان�ه
 يجب يثير العدوان استجابة أ%وتوماتيكية م�ن جمي�ع دول النظ��ام، بينم�ا نظ�ام ت��وازن الق��وى
5)ليسعى الى التعأ%ونيه 4 ).
 بينما يذهب البعض بمآل استخدام الق��وة بغي��ه تحص�ين ال�ذات م��ن خلل احاط��ة مص��ادر
 التهديد المستقبلي وتفير خيارات المعالجة من خلل التحوط الستراتيجي الشامل

 فالولي���ات المتح���دة المريكي���ة ت��درك ان الص��ين ق���وة تنم���و بش���كل س���ريع، ق���د
 تشكل اح��د اه��م المخ��اطر ال�تي تبعثه��ا الص�ين للولي��ات المتح�دة عالمي�ا%، لس��يما عن��دما
 يتض���من الح���ديث ع���ن هيكلي���ة الق���وة العالمي���ة اس���تنادا% ال���ى مع���ايير الق���وة ال���تي تحوزه���ا
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 الص����ين ، الم����ر ال����ذي ق����د يح����رج الولي����ات المتح����دة مس����تقبل% فيم����ا يتعل����ق بوض����عها
5) القتصادي ، وهل تستطيع اتخاذ خطوات تحد فيها من قوة الصين اقتصاديا% 5 ).

 لذلك عادة م��ا نج�د ان الولي��ات المتح��دة المريكي��ة تلج��ه ال��ى اح��اطه مص�دار
 التهديد أي كانت سواء ف��ي الج�انب القتص��ادي فتتج��ه ال��ى ف��رض العقوب��ات القتص��ادية
 والضرائب أ%و (الدفع مقابل الحماية) في ظل ادارة الرئيس دونالد ترامب ، وفي الج��انب
 العس����كري - المن����ي تلج����أ ال����ى اش����راك الخري����ن ف����ي المس����اهمة م����ن خلل الحلف
 الدفاعي��ة (القي��ادة م��ن الخل��ف) ف��ي ظ��ل ادارة الرئي��س الس��ابق ب��اراك أ%وبام��ا وال��ى ح��د م��ا
 .الدارة الحآلية
 وهي كذلك تدرك إlن روسيا التحادية تسعى الى تغيي��ر هيكلي��ة النظ�ام الع��المي م�ن خلل
 رص��ص الق��درات ال��ذاتيه ال��تي تس��عى به��ا ال��ى تغي��ر م��وازين الق��وى العالمي��ة وتراتبيته��ا ف��ي
 سلم الهرم ال�دولي ناهي�ك ع�ن ع��دم رض�اها بالهيمن��ة المريكي��ة المطلق��ة، ال ان الولي��ات
 المتحدة المريكية هي ايضا لم تقبل بالتشارك معها، خصوصا اذا ما ذكرنا ان س��ر تف��وق
 الولي���ات المتح���دة المريك���ة وجعله���ا ف���ي مح���ل الق���وة المطلق���ة يع���ود ال���ى امري���ن ال%ول:
 الحي������ازة الواس������عه للمق������درات العس������كرية - التكنول������وجيه -القتص������ادية ال������ى ال�..خ ،
 وانتشارها في عصر الكومبيوتر)، والثاني جزئيا تس��ببت ف��ي بروزه��ا بش��كل الق��وة المطلق��ة

، فمن المؤكد ان�ا ستس�عى جاه�دة ال�ى التواج�د ف�ي جمي�ع)56(هو انهيار التحاد السوفيتي  
 .الجبهات التي تحصن مكانتها الدولية في تراتبية الهرم الدولي
 الخاتمة

 يع���د موض���وع الق���وة، وس���بل أنتش���ارها، م���ن اه���م المواض���يع الم���ؤثرة ف���ي حرك���ة
 الت���وازن الPقليم���ي وال���دولي وس���لوك ال���دول، جنب���ا ال���ى ت���أثير ينس���حب ف���ي العم���وم عل���ى
 السياسة الدولية

 ولي��س بغري��ب ان ك��ل دول��ة تتطل��ع للت��أثير ف��ي س��واها، م��ن اج��ل ني��ل مص��الحها
 الس��تراتيجية، لس��يما الق�وى الدولي��ة متوس��طة وك�بيرة الت�أثير، س��اعية ف�ي س��بيل ذل�ك ال��ى
 توظيف كل مدخلت القوة التأثير، تقف ف�ي مق��دمتها القووي��ة التأثيري��ة للدول��ة ، والكامن��ة
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 ف��ي توليف��ة م��دخلت  قوامه��ا م��ا تح��وزه الدول��ة م��ن ق��درات قومي��ة، تس��هم بش��كل ت��أثيري
 ،كبير في تحقيق اهداف الدولة العليا

 ولما كانت القوى الدولية تعمل جاهدة على كبح جماح الخرين في كل تق�اطع
 للمصالح والنفوذ، عل��ى المس��توى ال��دولي، وقبل��ه الPقليم��ي، ف��إlن ذل��ك يض��عنا ف��ي احي�ان
 كثيرة على احتمآلية سعي كل منها لسيما تلك المتوازية في مدخلت الق��وة ال��ى تحقي��ق
 حال���ة ب���اتت ظ���اهرة متس���عة ف���ي عالمن���ا الي���وم، ال وه���ي "الت���وازن الس���تراتيجي" بش���قيه
. الPقليمي والعالمي

 وه���ذا يق���ود بن���ا ال���ى محأ%ول���ة تل���ك الق���وة ض���بط ايق���اع ذل���ك الت���وازن، ظاهري���ا،
 ومحأ%ول��ة كس��ره لص��الحها عل��ى حس��اب الخص��م باطني��ا، وه��ذا يعتم��د عل��ى موض��وع مه��م
 ج��دا% ه��و م��دى رغب��ة ال��دول ف��ي اجه��اد ذاته��ا لتوس��يع حرك��ة الق��وة ل��ديها بم��دخل منض��بط
 يفضي الى مخرج مهم وهو حيازة قووية م��ؤثرة تزي��ح الخص��م نس��بيا% عل��ى حس��اب تحقي��ق
 مص���الح ال���ذات، م���ا يتس��ق م���ع م���آل اس���تمرارية الت���وازن الس��تراتيجي بمس��تواه الPقليم���ي
 والدولي، نتيجة التفوق في القوة وخل�ق الف�ارق ف�ي الحي�ازة ال�ذي يجع��ل م�ن الخص��وم أ%و
.المنافسين غير قادرين بلحق ركب الحيازة ما يخلق توازن التفوق القووي
 وفي جانب اخر ان انشار القوة غير المسيطر ال��ذي فرض�ته المتغي��رات الدولي��ة م�ن اف��ول
 وهبوط بين القوى أ%و نتيجة اكتساب القدرات البتكارية والمعرفية جنبا ال��ى التكنولوجي��ة
 والكثافة المآلية احال الى تع��دد الفواع��ل المآلك��ة للق��وة بالش��كل ال��ذي يجعله��ا ت��ؤثر ف��ي
 حركة التوازنات العالمية والذي يتسق في ذلك مع مآل تذب��ذب بني��ة الت��وازن ، ولك��ل م��ن
 ه��ذه ال��رؤى فرض��ياتها العلمي��ة، وب��ذا كن��ا ق��د انتهين��ا ف��ي ه��ذا البح��ث ال��ى ثلث مش��اهد،
 يميل ال%ول منها الى تص��اعد منحن��ى قووي��ة الداء الس��تراتيجي، بينم�ا ي�ذهب الخ��ر ال��ى
 تراج���ع منح���ى قووي����ة الداء، وبالت���الي تراج���ع بني���ة الت���وازن الس���تراتيجي، بينم���ا ي���ذهب
 المش��هد الث��الث ال��ى تج��أ%وز حال��ة التن��افس فيب��دء الرك��ون ال��ى التع��أ%ون ال��دولي ك��درب م��ن
 دروب الس���تعمآل المث���ل للق���وة فمن���ه م���ن ي���ذهب بأتج���اه التش��ارك ف��ي اس��تخدام الق���وة
 مج��ابهه للخط��ار العالمي��ة المح��دقه، ومنه��م م��ن يتج��ه ال��ى تمري��ر المس��ؤوليه الدولي��ة ع��ن
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 طري��ق المؤسس��ات ال��دوليه الف��اعله، ومنه��م م��ن يح��ذو بأتج��اه مج��ابهه المس��بقة للخط��ار
 المحتمله التي تهدد المن القومي ذلك ما يسمى بالتحوط الستراتيجي، سيما وان لكل
.من الخيارات اشتراطاته العلمية الداعمة
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