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القوى الوسطى

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 
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حضورها يف مناطق معينة. فظهرت األسامء التالية:

أفريقيا: نيجرييا، جنوب أفريقيا؛

آسيا: الصني، اليابان، إيران، اهلند؛

أوروبا: اململكة املتحدة، إسبانيا، إيطاليا، بولندا، فرنسا، ومجهورية أملانيا الفدرالية؛

أمريكا الوسطى والشاملية: املكسيك وكندا؛

أمريكا اجلنوبية: األرجنتني، الربازيل؛

أوقيانيا: إندونيسيا، أسرتاليا.

وقد قامت حماوالت مماثلة بوضع لوائح خمتلفة بمرور الزمن، لكن تكفي هذه الالئحة لنبذ 
الفكرة القائلة إن السلوك مرتبط بوضعية الدولة.

األمم  تأليف  حول  قامت  التي  املناظرات  إىل  وسطى«  »قوة  مصطلح  أصول  ترقى   
تلتها. أعلنت كندا وأسرتاليا أهنام  التي  الفرتة  الثانية، ومبارشة يف  العاملية  املتحدة خالل احلرب 
الرغم  العامة عىل  تستحقان اعرتافًا دستوريًا هبام يفوق جمرد احلصول عىل العضوية يف اجلمعية 
من أهنام ال متثالن جزءًا من القوى العظمى، وال يمكنهام بالتايل التمتع باالمتيازات التي حتظى 
بلغة اخلطابة، تصدرت كندا  الواقع،  العضوية يف جملس األمن. ويف  الدائمة  الدول اخلمس  هبا 
الوسطى«.  »القوة  دبلوماسية مهمة عىل مصطلح  إسباغ داللة  إىل  اهلادفة  املحاوالت  وأسرتاليا 
بصفتهم  واألسرتاليني  الكنديني  مكانة  إىل  لإلشارة  املصطلح  هذا  استعامل  إىل  البلدان  ونزع 
مواطنني صاحلني. وهم بحسب الظاهر، قريبون كفاية من القوى العظمى، ما يتيح لصوهتم أن 
دويل  نظام  إقامة  مسألة  الدولتان  تويل  أخرى،  ناحية  ومن  الدبلوماسية.  الساحة  آذان  إىل  يصل 
بالقواعد واملعايري لتعزيز تعايش سلمي بني  تتقيد السلطة  اهتاممها، كام الدول الصغرية، حيث 
احلالية  من  أقوى  دولية  مؤسسات  بقيام  يتعلق  مشرتكًا  مها  حتمالن  بأهنام  يوحي  وهذا  الدول. 
لتعزيز حل املشكالت بواسطة وسائل سياسية نظامية، وأهنام يف وضع فريد للمسامهة بالقضاء 

عىل مصادر النزاعات الكامنة، كام سباق التسلح. 

الذي  الذات  تعريف  أساس  عىل  فقط  دولتني  عىل  معتدلة«  »قوة  مصطلح  اقترص  إذًا 
يستحق التهنئة، فليس املعنى بمرفوض كليًا. يف النهاية، متلك أسرتاليا وكندا خصائص مشرتكة. 
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العظمى،  الدول  موجودات  مع  باملقابلة  حمدودة  واالقتصادية  العسكرية  البلدين  فموجودات 
ومها حياوالن تأدية دور دويل فاعل من خالل االعتامد عىل مهارهتام الدبلوماسية والتقنية للتأثري 
يف العالقات الدولية بام يعود عليهام بالفائدة. ويميل البلدان كذلك إىل االعتامد عىل جمموعات 
متعددة األطراف، أو عىل ائتالف الدول للتأثري يف القوى العظمى، وال سيام يف ميدان التجارة 

الدولية جتاه الواليات املتحدة.

ال يمكن الذهاب إىل أبعد مما قلنا عىل أي حال. ففي ميدان حفظ السالم عىل سبيل املثال، 
أرسلت فرنسا وباكستان جنودًا عرب البحار لتأدية هذا الدور، ما فاق عدد اجلنود الذين أرسلتهم 
الدوليني  املواطنني  صورة  عن  مضيئة  أمثلة  الكندية  القوات  مّثلت  وبالكاد  وأسرتاليا.  كندا 
الصاحلني يف الصومال عام 1992، بعد أن ُوجدت بعض فرقهم مذنبة بجرم تعذيب مواطنني 
صوماليني. وصحيح القول إن أسرتاليا تزعمت باقي الدول يف إرسال قوات حفظ السالم إىل 
تيمور الرشقية يف عام 1999، ولكن بعض خطابات احلكومة األسرتالية أثارت نفور الكثري من 
الدول اآلسيوية بعد أن أملحت إىل أن أسرتاليا حتتل مكانة تؤهلها االنضامم إىل فئة الدول العظمى 
يف تلك املنطقة! تدل هذه األمثلة عىل خماطر استعامل مصطلح مشابه ملصطلح »القوة املتوسطة« 
وليس عن  حمظوظ  جغرايف  موقع  عن  اخلطرية  غري  اخلارجية  نجمت سياساهتا  بدول  للتعريف 

ميزة قومية.

انظر أيضًا: األمم املتحدة؛ حفظ السالم؛ القوى العظمى ؛ القوى الكربى.
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