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 (Balance of Power) توازن القوى
النقاش بشأنه بقدر هذا املفهوم. لقد تم  ما من مفهوم يف دراسة العالقات الدولية تم 
بطريقة  العبارة  هذه  استخدام  ويدل  مبهمة.  فكرة  إىل  حتول  أنه  لدرجة  عدة  بطرائق  حتديده 
موضوعية أو وصفية عىل توزيع القوى بني الدول بشكل متساٍو أو غري متساٍو، وهي تدل عادًة 
عىل حالة ال تتفوق فيها دولة عىل أخرى. ومن الناحية الفرضية، فإهنا تعرب عن سياسة ترويج 
الدول  عىل  يتعني  لذلك،  خطري.  أمٌر  توازهنا  عدم  أن  افرتاض  عىل  القائمة  القوى،  تساوي 
احلذرة التي ال تقف يف الطرف املترضر من ميزان القوى أن يتحالف بعضها مع بعض ضد 
دولة مهيمنة، أو أن تتخذ تدابري أخرى من شأهنا أن تعزز قدرهتا عىل وضع حد ألي معتٍد. كام 
يمكن ألي دولة أن ختتار دورها التوازين فتغري انحيازها مع طرف ما ملصلحة آخر متى دعت 
ئ أي دولة  احلاجة من أجل املحافظة عىل هذا التوازن. وتستدعي سياسة توازن القوى أن هتدِّ
من مسعاها املستقل إىل القوة، ألن توافر الكثري من القوة لدولة واحدة قد يولد لدى الدول 

األخرى شعورًا باخلوف منها والعدوانية نحوها.

وتقوم كل أنظمة توازن القوى عىل رشوط مشرتكة:

جمموعة من الدول السيدة املستقلة ال تقيدها أي سلطة مركزية رشعية.

منافسة دائمة مع مراقبة أي موارد نادرة أو قيم متعارضة.
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توزيع غري متساٍو للمكانة والثروة وإمكانات القوة بني الالعبني السياسيني الذين 
وضعوا النظام.

يتضافر انعدام املساواة والتهديد بالعنف ليوّلدا عند الدول املسيطرة والدول التابعة هلا 
مصلحة مشرتكة، ولكن غري متساوية يف املحافظة عىل االنضباط داخل النظام الذي يضمن 
توازنه سيادهتا. إن توازن القوى هو نوع من التسوية بني الدول التي تفضل نظامه عىل الفوىض 
املطلقة، عىل الرغم من أنه نظام يؤثر الدول األكثر قوة وازدهارًا عىل حساب السيادة املتساوية 

بني الدول كلها.

تؤدي القوى العظمى دورًا رئيسًا يف أنظمة توازن القوى بسبب قواها العسكرية املتفوقة 
وسيطرهتا عىل مفاتيح التكنولوجيا. لذلك، تسعى دائاًم أي دولة مسيطرة أو مهيمنة لتربير موقفها 
سواء من خالل توفري بعض اخلدمات العامة لدول أخرى )كنظام اقتصادي مفيد أو توفري األمن 
الدويل( أو ألهنا تعتنق جمموعة من القيم املشرتكة مع دول أخرى. وحتصد القوى العظمى حصصًا 

غري متساوية من أرباح النظام لكنها تتحمل أيضًا مسؤولية كبرية بوصفها منظمًة له.

التمييز بني  التمييزات األساسية يف شأن توازن القوى؛ وأوهلا  ومن املهم حتديد بعض 
األوضاع الدولية بحسب القطبية، ويشتمل عىل احلاالت التالية:

أحادية القطبية، وهو وضع تفرض فيه دولة واحدة أو قوة عظمى سلطتها عىل النظام 
الدويل. وقد يقول كثريون إن الواليات املتحدة األمريكية يف هذا الوضع اليوم.

ما  وغالبًا  تقريبًا.  القوة  يف  دول  جمموعتا  أو  دولتان  فيه  وتتساوى  القطبية،  ثنائية 
يستخدم هذا املفهوم للداللة عىل فرتة احلرب الباردة بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد 
السوفيايت، عىل الرغم من أن هذه التسمية مضللة. ففيام كانت هاتان القوتان العظميان أقوى 
كان  السوفيايت  فالقطب  بينهام.  متساٍو  قوة  بمقدار  تتمتعا  مل  فإهنام  األخرى،  الدول  كل  من 
الناحية االقتصادية، عىل الرغم من أن قدرته عىل الدخول يف  أضعف بكثري من خصمه من 
سباق تسلح نووي مستديم مع خصمه وعىل مد قوته العسكرية التقليدية إىل خارج أراضيه 

غطت ضعفه هذا.

تعددية قطبية، وتتمركز فيه عىل الساحة العاملية ثالث قوى عظمى عىل األقل. واملثال   -
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التقليدي عىل ذلك هو أوروبا القرن التاسع عرش. وإن القوة االقتصادية والعسكرية الكربى 
لدولة ما ال جتعلها يف هذه احلال تتفوق بالرضورة عىل الدول الضعيفة التي بإمكاهنا أن تتكتل 

ضدها.

التمييز الثاين املهم هو بني التوازنات اإلقليمية واملحلية من جهة، وتوازن القوى يف النظام 
الدويل عامًة من جهة أخرى. فعىل الرغم من أن املؤرخني غالبًا ما يتحدثون عن توازن القوى 
يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش كام لو أنه كان يمثل جمموع العالقات الدولية، فإن ذلك مل 
يستحل حقيقة فعلية إال يف الفرتة الوجيزة التي سيطرت فيها الدول األوروبية عىل باقي العامل. 

ويشهد العامل اليوم عددًا من التوازنات اإلقليمية التي تطغى عليها دولة أحادية القطب.

ويكمن التمييز الثالث بني توازن القوى املوضوعي واآلخر غري املوضوعي. إن إحدى 
أكرب مشكالت تقييم توازن القوى يف القرن احلادي والعرشين هي أن مصادر القوة موزعة 
عىل نحو متفاوت بني القوى العظمى، وما من رابط بني امتالك مصدر قوة ما والقدرة عىل 
السيطرة عىل حمصلته. فعىل سبيل املثال، يف الوقت الذي تظهر فيه الواليات املتحدة األمريكية 
دولًة مهيمنًة بصورة مطلقة من ناحية القوة العسكرية، فإن القوة االقتصادية موزعة بطريقة 

أعدل كثريًا عىل الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا الغربية واليابان.

وإن إحدى أبرز املسائل املتنازع عليها يف دراسة العالقات الدولية هي العالقة بني توازن 
القوى واستقرار النظام الدويل. وجتدر اإلشارة إىل أن كلمة “استقرار” ذاهتا متنازع عليها! فهي 
عىل سبيل املثال، قد تعني السالم، كام قد تعكس حالة ثابتة يف توزيع معني للقوى، بغض النظر 
عام إذا كانت سلمية أم ال. وَيـُعد بعض العلامء أن التعددية القطبية أقل استقرارًا من أحادية 
القطبية أو ثنائيتها. ففي ظل تعدد األقطاب يقال إنه من الصعب جدًا تقييم األخطار، كام متيل 
ضد  التوازن  لتحقق  أخرى  دول  عىل  وتتكل  أخرى  دولة  إىل  املسؤولية  حتميل  إىل  دولة  كل 
دولة ناشئة. ويف املقابل، عندما ترتكز القوة بني دولتني تتنافسان عىل املستوى العاملي، فغالبًا 
األمريكية واالحتاد  املتحدة  الواليات  أن  الرغم من  فعىل  اخلارج.  إىل  نزاعهام هذا  تنقالن  ما 
السوفيايت السابق مل خيوضا حربًا مبارشة يف ما بينهام مثاًل، فإن عرشين مليون شخص قتلوا يف 
العامل الثالث جراء تدخل القوى العظمى يف سلسلة ما يسمى “احلروب بالوكالة” يف النصف 

الثاين من القرن العرشين.
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إن اجلدل القائم بني مؤيدي أنظمة توازن القوى ومعارضيها مل حتسم بعد لسببني رئيسني: 
أواًل، إن مسألة توزيع القوى بني الدول متغرية وتكمن عىل مستوى التحليل اهليكيل؛ إذ جيب 
حتديد ارتباطها بالنتائج عىل مستوى العالقات بني الدول يف ضوء طابع القوى العظمى وعالقاهتا 
الكثري  فثمة  السابع عرش،  القرن  الدول احلديث تعود إىل  بام أن جذور نظام  ثانيًا،  بينها.  ما  يف 
من األنظمة املختلفة التي يمكن إجراء مقابالت هادفة بينها. ويف الواقع، إن توازن القوى هو 
مفهوم ديناميكي يستوجب فهمه يف إطاره. فمثاًل، من الصعب استخالص نتائج التوازن الثنائي 
القطبية املزعوم خالل احلرب الباردة يف وقت كانت املنافسة فيه بني الواليات املتحدة األمريكية 

واالحتاد السوفيايت السابق عىل أشدها حول التحديات اجلديدة التي حتملها احلقبة النووية. 

عىل  القدرة  احللف؛  الباردة؛  احلرب  السياسية؛  اجلغرافيا  القوى؛  حتالف  أيضًا:  انظر 
التحليل؛  مستويات  العظمى؛  القوى  الفوىض؛  احلضارات؛  صدام  املؤكد؛  املتبادل  التدمري 

نظرية االستقرار املرتكز عىل اهليمنة؛ الواقعية. 
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