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القوى الكربى

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.

ملزيد من املطالعة:
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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 
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وأخريًا  عرش،  والتاسع  عرش  الثامن  القرنني  يف  والفرنسيون  والربيطانيون  عرش،  السابع  القرن 
األمريكيون والروس يف القرن العرشين. القوى الكربى، كام يدل اسمها هي أكثر الدول تأثريًا يف 
النظام العاملي يف وقت معني من الزمن. خالل احلرب الباردة، دعت الواليات املتحدة واالحتاد 
السوفيايت نفسيهام قوى عظمى انسجامًا مع املقدرة التدمريية اهلائلة ألسلحتهام النووية واملدى 

العاملي ملصاحلهام القومية.

ومع اهنيار االحتاد السوفيايت وتفكيك ميزان القوى ثنائي القطبية الذي رافقه، جيب إعادة 
النظر يف ما يمثل قوة كربى يف القرن احلادي والعرشين. ففي عامل ما بعد احلرب الباردة، امتلكت 
العسكرية  والقوة  السياسية  اإلرادة  افتقدتا كل من  اقتصادية مهمة، ولكنهام  قوة  واليابان  أملانيا 

املالزمة لوضعية القوة الكربى.

وبعد سقوط جدار برلني يف عام 1989، وعىل مدى سنتني قصريتني، انتهج االحتاد السوفيايت 
دورًا أمميًا، وتطلعت إليه الدول الغربية رشيكًا يف حقبة جديدة من السياسات العاملية. إال أن هذه 
املرحلة االنتقالية انتهت وبدأت مرحلة ما بعد احلرب الباردة مع اهنيار االحتاد السوفيايت واندالع 
حرب البوسنة يف عام 1992. تتمتع روسيا حاليًا باقتصاد أصغر من اقتصاد إسبانيا، لذا يصعب 
رؤيتها قوة كربى ناشئة حتى سنوات كثرية إىل األمام، عىل الرغم من استمرار سيطرهتا اإلقليمية 
عىل وسط آسيا. ويف الوقت ذاته، ستنشأ الصني عىل األرجح يف العقود املقبلة بصفتها قوة مؤثرة 

يف الشؤون العاملية نظرًا إىل إمكاناهتا االقتصادية الواسعة وقدرهتا العسكرية الصاعدة.

البعض نوعًا من حمطة يف  أما االحتاد األورويب، بحسب واقعه احلايل، فإنه يمثل يف أعني 
وسط الطريق، ليس من املؤكد إذا كانت تستطيع أن تتحول إىل قوة كربى، أو أهنا ستظل حمكومة 
بالعجز. ويعتقد الكثري من املراقبني أن االحتاد األورويب يقف عىل مفرتق طرق. ومل يعد مصمموه 
يركزون عىل أولوية توسيع أو تقوية مؤسساته وآليات صنع القرار فيه. واذ تتسم قيادته بالضعف 
نجد أن العالقات الفرنسية األملانية التي متثل حمركه األسايس مهتزة. كام إن املسائل املحيطة بالنقد 

األورويب املوحد )اليورو( متثل أيضًا جمااًل خلالفات عميقة. 

القوة  بقدرات  تتمتع  التي  الوحيدة  الدولة  املتحدة  الواليات  متثل  احلايل،  الوقت  ويف 
العظمى يف كل املجاالت، إال أن الدور الذي متارسه اليوم خيتلف بشكل كبري عن الدور الذي 
أدته خالل احلرب الباردة. ومل تعد الواليات املتحدة تفرض من جانب واحد السياسات العاملية 
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وتطبقها فحسب، بل هي تعمل كمحفز للقيام بأعامل متعددة األطراف )عىل الرغم من أهنا ختتار 
عام 1991  اخلليج يف  حرب  فعلت خالل  كام  اخلاصة(،  وتضعها حتت رشوطها  األعامل  هذه 

ومؤخرًا يف البوسنة. 

اخلارجية  السياسة  خيارات  عىل  كبريًا  انعكاسًا  اآلن  الداخيل  األعامل  جدول  حيمل 
أو  مدروسة  غري  زالت  وما  واخرتاقية،  جديدة  ظاهرة  فهذه  الكربى.  القوى  لكل  بالنسبة 
مفهومة بشكل كاف. ويف غياب أي نوع من التهديد كالذي يشبه نمط املواجهة بني الرشق 
والغرب يف سنوات ما بعد احلرب العاملية الثانية، يبدو أن خيارات السياسة اخلارجية أصبحت 

حتت رمحة اهلموم الداخلية. 

النقاش.  الكربى بحد ذاته مسألة خاضعة لبعض  الدولة  الوقت ذاته، يمثل تعريف  ويف 
فهي حتتم وجود ناد مع قواعد عضوية. كانت القوى الكربى تقليديًا يف الصفوف األمامية من 
حيث القوة العسكرية وكان يعرتف هلا ببعض احلقوق والواجبات يف ما يتعلق باألمن والسالم 
املتحدة. وحجة هذه  األمم واألمم  مثل عصبة  منظامت  مميزة يف  لذا، منحت وضعية  العامليني. 
القوى هي أهنا سامهت يف النظام واالستقرار العامليني ليس فقط بواسطة سياساهتا، ولكن أيضًا 
من خالل اتباعها سياسات معينة الواحدة منها إزاء األخرى. وتتضمن هكذا سياسات املحافظة 
عىل موازين القوى، وجتنب األزمات والسيطرة عليها حينام تنشب )بداًل من استخدامها من أجل 

فائدة حتقق لطرف واحد( واحتواء النزاعات بينها واحلد منها. 

أما اليوم، فإن املعيار األسايس للعضوية واألداء ضمن هذا النادي مل يعد واضحًا. فاألمور 
ثابتة يف عامل  أمور غري  القطبية قد حلت حملها  الثنائي  الباردة  إبان عامل احلرب  ثابتة  التي كانت 
وحيد القطبية تسيطر عليه حاليًا الواليات املتحدة، أو عىل األقل، عامل متثل فيه القرارات السياسية 
األمريكية مرجعًا أساسيًا يقيس إزاءه اآلخرون قراراهتم. وجتدر املالحظة أيضًا إىل أن دواًل عديدة 
تقف موقفًا مزدوجًا إزاء الواليات املتحدة، وتسود مشاعر قريبة من اإلحراج أحيانًا لكون قوى 
مهمة أخرى مضطرة إىل أن تعتمد بدرجة كبرية عىل األمريكيني. فأوروبا تعتقد مثاًل أن االلتزام 
األمريكي هو رشط مسبق للنظام الدويل، ومع ذلك، فإن العديد من األوروبيني عىل قناعة أيضًا 
أن الواليات املتحدة ال يمكنها أن تترصف لوحدها يف عامل اليوم، وجيب أن تترصف باالتفاق مع 
اآلخرين. ومع مرور الزمن يف القرن احلادي والعرشين، يرجح أن ال تتمكن الواليات املتحدة 
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من االستمرار يف وضعيتها املرحية احلالية. فثمة قوى كربى أخرى ستنشأ، ويبقى أن نرى ما إذا 
كانت ستتعايش بطرائق تعزز النظام الدويل أو هتدده. 

انظر أيضًا: االحتاد األورويب؛ حتالف القوى؛ توازن القوى؛ عصبة األمم؛ القوى العظمى؛ 
القوى الوسطى؛ جمموعة الدول الصناعية السبع؛ نظرية االستقرار املرتكز عىل اهليمنة.

ملزيد من املطالعة:
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(Middle Power) القوى الو�سطى
ينضوي هذا املصطلح حتت لواء التحليل اخلطايب أكثر منه التحليل املقارن. وقد يبدو هذا 
القول غريبًا. ففي النهاية، إذا أمكن استعامل مصطلحات مثل قوة عظمى استعاماًل متجردًا إىل 
حد ما للداللة عىل دول تتشارك ميزات مهمة متيزها من سواها من الدول، فلم ال ينطبق هذا 
القول عىل الدول الوسطى؟ ُيفرتض أن القوى الوسطى ليست بالعظمى وال بالصغرى، وهذا 
صحيح من حيث التعريف. ولكن تكمن مشكلة هذا املصطلح يف أنه ينطبق عىل عدد وافر من 
من  بمراحل  شأنًا  أقل  الدول  هذه  فيه  تتشارك  ما  املتوسطة،  القوى  وضع  صعيد  فعىل  الدول. 
اختالفها عن بعضها البعض. وبالتايل، عىل نحو خمتلف عن القوى العظمى، ال تترصف القوى 
الوسطى ترصفات متشاهبة. فعدد الدول العظمى اقترص عىل مخس أو ست يف النظام الدويل يف 
آن واحد، يف حني أن قائمة الدول الوسطى أطول بكثري مع العلم أهنا تتنوع بتنوع املعايري التي 
توضع الدولة عىل أساسها يف هذه الفئة الغامضة. ويف القرن احلادي والعرشين الذي يصعب فيه 
قياس السلطة أكثر من أي وقت مىض، ُينظر إىل االفرتاض القائل إن السلوك مرتبط بحالة القوة 

املتوسطة هو افرتاض يدعو إىل الشك. 

أثمرت بعض املحاوالت عن وضع الئحة بالدول الوسطى. عىل سبيل املثال، من خالل 
للعام 1975، حدد كارستن هولرباد 18 دولة، مرّكزًا عىل  القومي  الناتج  االطالع عىل إمجايل 


