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القوة العظمى

حول مقدرة مفهوم التدمري املتبادل املؤكد عىل احلؤول دون حتول احلرب الباردة إىل ساخنة أم 
ال. وقال جون ميولر عىل سبيل املثال أن األسلحة النووية مل تقم سوى بدور بسيط يف عدم شن 
التي  املذبحة  ذكرى  تزال  ال  أخرى،  عوامل  ضمن  ومن  العظمى.  القوى  بني  مفتوحة  حرب 
نجمت عن احلربني العامليتني املعروفتني سببًا كافيًا يضمن أال يدخر صانعو السياسة يف الواليات 

املتحدة واالحتاد السوفيايت جهدًا كي حيولوا دون حتول احلرب الباردة إىل حرب ساخنة.

ال شك يف أن هناية احلرب الباردة قد غريت طريقة التفكري يف ما يتعلق بالسالح النووي 
تغيريًا مهاًم. فمع انخفاض عدد األسلحة النووية، وتوقيع طائفة من املعاهدات، وسيادة روح 
التعاون اجلديدة بني القوى العظمى، يكمن القلق الرئيس لدى صانعي القرار اليوم يف إمكانية 
ُتطَبق نظريات  الدمار الشامل. ويف هذا اإلطار، ال  املارقة أسلحة  حيازة اإلرهابيني والدول 

الردع التقليدية تطبيقًا يامثل ذاك الذي شهدته احلرب الباردة يف أوجها.

سباق  الردع؛  الباردة؛  احلرب  النووي؛  االنتشار  الشامل؛  الدمار  أسلحة  أيضًا:  انظر 
التسلح؛ ضبط التسلح. 
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 (Superpower) القوة العظمى
كيف نتعرف إىل قوة عظمى حني نلتقي إحداها؟ ليست اإلجابة عن هذا السؤال سهلة كام يبدو 
للوهلة األوىل. فبعض الباحثني يشكون يف أن هلذا املفهوم أي فائدة حتليلية يف القرن احلادي والعرشين. 
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القوة العظمى

كان وليام فوكس أول من استخدم هذا املصطلح يف عام 1944. يف ذلك الوقت، كانت 
أملانيا وإيطاليا واليابان )كلها من قوات املحور( مهزومة، وكان القسم األكرب من أوروبا يف 
حالة متزق، وكانت الصني غارقة يف حرب أهلية. حدد فوكس القوة العظمى عىل أهنا دولة 
متتلك قوة عظيمة »باإلضافة إىل متيز قوهتا بحركية كبرية«. وقال إن الواليات املتحدة واالحتاد 
كام  الثالث،  الدول  هذه  ألن  عظمى،  بقوى  تسمى  أن  تستحق  وحدها  وبريطانيا  السوفيايت 
قال قد تكون مسؤولة عن رسم عامل ما بعد العام 1945. كان فوكس حمقًا بمعنى من املعاين. 
فـ»الثالثة الكبار« مل يضعوا فقط رشوط االستسالم األملاين يف عام 1945، بل أرشفوا كذلك 

عىل ما تبعه من تقسيم أوروبا، وكانوا أساسيني يف قيام األمم املتحدة. 

ولكن خيطئ من يظن أن هذه الدول الثالث كانت متساوية يف القوة. وإذا كان صحيحًا 
أن اجليش السوفيايت هزم لوحده تقريبًا األملان عىل اجلبهة الرشقية، ينبغي أال ننسى أن الواليات 
املتحدة أمنت له 15 ألف طائرة و7 آالف دبابة و52 ألف سيارة نقل )جيب( و376 ألف 
بكثرة عىل قوة  السابق معتمدة  السوفيايت  شاحنة. بكلامت أخرى، كانت حركية قوة االحتاد 
االحتاد  وضع  حول  شكوك  أي  تبخرت  بالطبع،  واالقتصادية.  الصناعية  الشاملية  أمريكا 

السوفيايت بوصفه قوة عظمى حينام فجر يف عام 1949 أول قنبلة نووية له. 

وكذلك، كان قانون اإلعارة والتأجري األمريكي عاماًل حاساًم يف السامح لربيطانيا يف مواصلة 
احلرب يف أوروبا واالنتصار يف النهاية عىل أملانيا. كام إنه، عند هناية احلرب العاملية الثانية، كانت 
بريطانيا عىل شفة اإلفالس وكان قسم كبري من شعبها يقف عىل حد املجاعة. برر فوكس تسمية 
بريطانيا بقوة عظمى بالقول إن مواردها اإلنسانية واملادية اهلائلة، وتكنولوجيتها املتقدمة وقيادهتا 
ملنظمة الكومنولث تعطي هلا وضعية مميزة مقابل دول أخرى متارس بعضًا من السيطرة اإلقليمية. 
وعىل الرغم مما سبق، يصعب االستنتاج أن بريطانيا استحقت أبدًا يف يوم ما أن تدعى قوة عظمى. 
وعند إلقاء نظرة متأخرة عىل الوضع الذي كان قائاًم، نجد أن القوة العظمى احلقيقية الوحيدة يف 
عام 1944 كانت الواليات املتحدة. وبوصفها »خمزونًا للديمقراطية«. مّولت الواليات املتحدة 
املجهود احلريب ومتتعت باحتكار األسلحة النووية، كام امتلكت االقتصاد العامل الوحيد صاحب 
األمهية العاملية آنذاك. وعىل الرغم من اعرتاضات بريطانيا واالحتاد السوفيايت السابق، طورت 

الواليات املتحدة إطارًا تنظيميًا القتصاد العامل ما بعد احلرب.
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يقيض مصطلح »قوة عظمى« بوجود تراتبية هرمية للقوى بني الدول. والقوة العظمى 
أخرى.  دول  والء  كسب  من  وتتمكن  العاملي،  النظام  يف  حاساًم  قيادة  دور  تؤدي  دولة  هي 
بإمكان القوة العظمى أن تفرض، يف إطار دائرة نفوذها، إرادهتا السياسية عىل الدول األصغر 
وتبقى بعيدة عن املساءلة نسبيًا. وهي ال متلك فقط القدرة عىل إرسال قوة عسكرية فاعلة إىل 
مسافات بعيدة عن أراضيها، ولكنها متلك أيضًا موارد عسكرية هائلة حتت ترصفها. وأخريًا، 
الدويل،  النظام  عىل  باحلفاظ  متعلقة  خاصة  واجبات  متلك  العظمى  القوة  إن  املرء  يقول  قد 

وتتمتع بوضعية مميزة يف املنتديات الدولية كام يف األمم املتحدة. 

يقول بعض الباحثني إن املصطلح ال يضيف شيئًا مهاًم إىل مصطلح قوة كربى األقدم بكثري. 
واستباقًا هلذا االنتقاد، قال فوكس بوجود فرق نوعي بني القوى العظمى يف حقبة ما بعد 1945 
وبريطانيا.  وإسبانيا  كفرنسا  عرش،  والتاسع  عرش  الثامن  القرنني  يف  األوروبية  الكربى  والقوى 
فالقوى الكربى كانت من ناحية أصغر بكثري وقامت بنشاطاهتا عىل مسافات قريبة الواحدة من 
األخرى. وحتى لو كانت هذه الدول من الالعبني الدوليني املهمني، إال أهنا مل تبلغ يومًا املدى 
العاملي والتأثري الذي بلغته الواليات املتحدة ومعها االحتاد السوفيايت. واليوم، وبعد اهنيار االحتاد 

السوفيايت، يبدو أن القوة العظمى الوحيدة يف املستقبل املنظور ستظل الواليات املتحدة.

انظر أيضًا: احلرب الباردة؛ القوى العظمى؛ القوى الكربى؛ القوى الوسطى؛ اهليمنة.
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 (Great Power) القوى الكربى
منها:  وكان  الكربى،  القوى  عباءة  العامل  دول  أقوى  ارتدت  قرون،  مخسة  امتداد  عىل 
يف  والدانامركيون  والسويديون  عرش،  السادس  القرن  يف  واإليطاليون  واإلسبان  الربتغاليون 


