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إحجى نظخيات  "Omni-Balancing"تعج نظخية التهازن الجسعي      
العالقات الجولية والتي أسيست في تفديخ الكثيخ من سمهكيات وسياسات 

لباردة وما الجول وبذكل خاص قادة دول العالم الثالث، أثشاء فتخة الحخب ا
بعجىا ، والتي واجيت الكثيخ من التحجيات والتيجيجات الجاخمية والخارجية ؛ 

إقامة التحالفات كأحج الدياسات التي يسكن عبخىا لحلك تم إعتساد آلية 
 الترجي لمتيجيجات والحج مشيا. 

عسميًا حققت نظخية التهازن الجسعي غايتيا في القجرة عمى مقاومة     
والحج مشيا أو القزاء عمييا عن شخيق التجارب  اخمية والخارجيةالجالتيجيجات 

الدياسية التي مّخت بيا دول القارة األسيهية واألفخيقية ، وإن الجول تدعى الى 
ضج خرهميا أو أعجائيا  -مرادر قهتيا -تحذيج كل قهاىا ومهاردىا

و تيجيجّا تجج األساسيين األشّج خصخًا وتيجيجًا من الثانهيين، والجولة التي تهاج
. وإّن الجولة نفديا أمام خيار التحالف مع إحجى التيجيجات لسهاجية اآلخخ

تتحالف مع غيخىا من الجول التي تسمك القجرة عمى مداعجتيا في مهاجية 
التيجيج الجاخمي والقزاء عميو، ومن ثم فإن مهاجية ىحه التيجيجات تخمق 

بقرج تحقيق أىجاف لسقاومتيا حالة من اإلصصفاف الحي يذكل عساًل أساسيًا 
أن نظخية تهازن القهى ونظخية  يدتشتج جعل الباحثما وىه. أىسيا األمن
 العالم لقادة دول الدمهكية الشساذج شخح عمى تانغيخ قادر  تهازن التيجيج

 وشاممة. كاممة برهرة الثالث
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“Omni-Balancing theory” is regarded as one of the 
international relations theories which contributed to 
clarifying state's behavior and policies, especially Leaders of 
the Third World countries that faced many internal and 
external challenges and threats during and after the Cold 
War. Therefore establishing alliances has been adopted as 
one of the policies through which threats can be confronted 
and limited. 
        Practically,  Omni-Balancing theory has achieved its 
aims that represented by resisting, reducing or eliminating 
internal and external threats through political experiences 
that Asian and African countries witnessed that States have 
to mobilize all their abilities and resources against their 
dangerous opponents and enemies than subordinate ones. 
Also,  the state facing a threat, find itself to join alliance in 
order to face other. The state allies itself with other countries 
that have abilities in order to face the internal threat and 
eliminate it, consequently,  addressing these threats lead to 
create alignment, which is regarded an essential pillar for 
the work of resistance to achieve a set of objectives including 
security. This pushed the researcher to conclude that the 
theories of "balance of power" and balance of threat" are 
unable to clarify the behavioral models of Third World 
countries Leaders completely and comprehensively 
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 تمظ تكػن  قج متشػعة اتعالق بيشيا فيسا الجول تكيع كسا ىػ معخوف أن
كأحج فخوع  الجولية العالقات عمع جاء لحا ،صخاع  أو تعاون  عالقات أّما العالقات

 الجولية فيع وتفديخ الطػاىخ أجل مغ -األولى  العالسية الحخب بعج -عمع الدياسة 
 في تديع التي الُسحجدة والعػامل األسباب عمى الزػء إلقاء عمى والعسل السختمفة
 . الطػاىخ ظتم تصػر
 فى يديع رئيذ كعامل الجولية العالقات نطخيات إذ ضيخ عجد كبيخ مغ 
والتصػرات  االحجاث تيتع ىحه الشطخيات بسجسل الجولية، إذ تصػر العالقات دراسة

 التي الجولية العالقات نطخيات تعجدت التي يذيجىا الشطام الدياسي الجولي ولقج
تعج إذ ,  يخ مغ الدياسات والدمػكيات الجوليةلكث تفديخا   تقجم ان مشيا كل تحاول

نطخية تػازن القػى أحج أىع الشطخيات التي أسيست في تفديخ شبيعة العالقات 
الجول مشح تاريخ ما  بيا وتترخف تتحخك الكيفية التي فيع الجولية وتداعجنا عمى

 مغ ق.م بيغ كل 8558في اشارة الى معاىجة قادش السػقعة عام  -قبل السيالد 
 دفاعية وقػة تحالف وإقامة الحيثييغ وممظ الثاني رمديذ السمظ السرخي  الفخعػن 

ثع أعقبيا نطخية تػازن التيجيج  –األشػرييغ تيجيج قػة ثالثة تتسثل ب مذتخكة ضج
التي ضيخت في أواخخ القخن العذخيغ لتبحث في التيجيجات التي ترجر مغ دول 

قػة. وأخيخًا جاءت نطخية التػازن الجسعي تسمظ القجرة عمى التيجيج وقج ال تسمظ ال
"Omni-Balancing"  )أحج أىع الشطخيات التي تع إختبارىا ) مػضػع بحثشا

تفديخ سياسات قادة دول العالع الثالث لسػاجية التيجيجات  فيلمتأكج مغ قجرتيا 
 والتحّجيات الخئيدة األشّج خصخا .

 "ستيفغ راي ديفيج"صاغيا  التي نطخية التػازن الجسعي يتشاول ىحا البحث  
في  الجولية والعالقات الجولي الػاقع وتفديخ فيع مغ اجل أشخوحتو عمى لتعخفوا

 القػى . نطخية تػازن  واقعية دول العالع الثالث متجاوزاً 
في أن دول العالع الثالث بعج انتياء  تتمخز مذكمة البحثاإلشكالية : 

مغ التيجيجات الجاخمية والخارجية  غيالحكبة االستعسارية أضحت في مػاجية نػع
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القػى وسياسات تػازن التيجيج سياسات تػازن وبذكل أكبخ الجاخمية مشيا ، وأن 
اقترختا عمى فكخة الترّجي لمتيجيجات السػجية مغ دول أخخى ؛ لحلظ اقتزت 

يجاد صيغة فاعمة ومشيا خمق حالة مغ التػازن الجسعي مغ أجل مػاجية إالزخورة 
 والخارجية. ةت الجاخميكل التيجيجا

الحي  يشبغي اإلجابة عشو : ما ىػ تفديخ  ومغ ىشا يشبثق تداؤل البحث  
سياسات قادة دول العالع الثالث والقائسة عمى التحالف مع دول أخخى لسػاجية 

بمجانيع ويسذ أمشيع وبقاءىع في الدمصة ، ُرغع أّن  اتيجيجات داخمية تتعّخض لي
 خارجيًا ليا في الػقت نفدو؟ ىحه الجول ُتذّكل تيجيجاً 

 :فخضية البحث
 الفخضية األولى :
إثبات فخضية أّن أفزل شخيقة لسػاجية التيجيج الجاخمي  يحاول البحث

والخارجي في آن معا  ىي مػازنة مرجر التيجيج األكثخ خصػرة )أو مػازنة الدمػك 
د بكدخ الجال( .ويتع ذلظ مغ خالل تصبيق ىحه الفخضية عم ى عجة نساذج الُسيجّ 

 دول العالع الثالث. لقادةواقعية 
 :الفخضية الثانية

 أّن نطخية التػازن الجسعي التي تجسع بيغ التيجيجات الجاخمية والخارجية ككل
ىي أكثخ قجرة عمى تفديخ قخارات قادة دول العالع الثالث بالسقارنة بشطخية تػازن 

 القػى ونطخية تػازن التيجيج.
 السشيجية:
عمى ) مشيج التحميل الشطسي( وذلظ مغ أجل الػصػل  حا البحثيعتسج ى  

، فزاًل عغ استخجام السشيج السقارن لبيان يع حكيقي وعسيق لمشطخية وتفديخىالف
أوجو الذبو واالختالف بيغ نطخية التػازن الجسعي مغ جية ونطخيتي تػازن القػى 

 وتػازن التيجيج مغ جية اخخى.  
 تقديم البحث:
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 :اآلتيالى ثالثة محاور وعمى الشحػ  بحثالسيتع تقديع  
 "Omni-Balancing"نطخية التػازن الجسعي :  السحػر األول

 : أىسية نطخية التػازن الجسعي أوالً 
 : فخضيات الشطخيةثانياً 

 مقارنة نطخية التػازن الجسعي بشطخيات التػازن في العالقات الجولية السحػر الثاني:
 تػازن الجسعي ونطخية تػازن القػى : مقارنة بيغ نطخية الأوالً 
 : مقارنة بيغ نطخية التػازن الجسعي ونطخية تػازن التيجيج ثانياً 

 السحػر الثالث  : تصبيقات الشطخية عمى قادة دول العالع الثالث
  األسيػية دول القارة  قادة بعس أواًل: تصبيقات الشطخية عمى

 ارة األفخيكيةثانيًا: تصبيقات الشطخية عمى بعس قادة دول الق
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 السحهر األول
 Omni-Balancing"نظخية التهازن الجسعي "

 .Steven R " سيتيفغ راي ديفييج" التيي أوجيجىا "نطخية التػازن الجسعيي"ُتعج 

David 
والتيي ضييخت فيي  نديبياً  الحجيثية العالقيات الجوليية مغ نطخيياتواحجة  ،(8)

ي تدييعى لمكذييف عييغ حكيقيية الطييػاىخ فييي والتييعقييج التدييعيشات مييغ القييخن العذييخيغ 
الدياسيييات الجوليييية وتفدييييخ وتحمييييل الػقيييائع واألحيييجاث الجوليييية تحجييييجًا فيييي العيييالع 

 الثالث تحمياًل عمسيًا مػضػعيًا بيجف التػصل الى نتائج مشصكية بذأنيا.
 : أىسية نظخية التهازن الجسعي  أوالً 

دياسة الجولية البج مغ تقػم فكخة الشطخية عمى مشيج رئيذ ىػ " لفيع ال 
وقج أصبحت .(5) الخجػع الى سياسات دول العالع الثالث القائسة عمى التحالفات"

 لمذخق  الجولية العالقات مشاقذة في ستخجاما  إ السفاليع األكثخ بيغ مغ الشطخية
 جػىخ أن بيدػيظدانييل  ويعتقج .(3)ي الخارجي الدياس تحميلال دراساتو  األوسط
 الجقيق التػازن  وعمى لقادةالتي يتعّخض ليا ا التيجيجاتمقاومة  عمى دخكّ يُ  الشطخية
 مفيجةوىي  .(4) الشطام بقاء وضسان القػة لتعطيعة والخارجي ةالجاخمي تيجيجاتال بيغ
 .القادة بعس يتخحىا التي الدياسية القخارات فيعفي مداعجتشا عمى  لمغاية

ف قيييادة دول العيييالع الثاليييث وميييغ أىيييع مختكيييدات الشطخيييية التحيييالف، إذ ُيػّضييي   
شييار التعيياون الػثيييق بيييجف تحقيييق األمييغ وحساييية الجوليية مييغ إسياسييات دوليييع فييي 

التيجييييجات بحدييي  وجيييية نطيييخىع. وشبقيييًا لمشطخيييية فيييتّن قيييادة ىيييحه اليييجول يعتبيييخون 
قياسيييًا بالتيجييييج اليييجاخمي اليييخئيذ، وكسيييا ىيييػ مػّضييي  فيييي  اً التيجييييج الخيييارجي ثانػيييي

 السعادلة األتية: 
 العدو الرئيس             التيجيج الجاخمي = التيجيج الخئيذ  

 التيجيج الخارجي= التيجيج الثانػي           العجو الثانػي 
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 التيجيجات مغ بجالً  الجول ادةق إلى السػجية التيجيجات عمىديفيج  دخكّ يُ و 
يعسمػن عمى  سػف القادةىؤالء  أنويجادل ب ، كػحجة الجول إلى السػجية

 التعامل عمى جيػدىع بتخكيد ليع لمدساح الثانػية تيجيجاتاإلنحياز لم أو تخضاءسإ
 )خرػميع الثانػييغ( الجولييغ ئيعحمفا ستخضاءإبيجف  ، األساسييغ الخرػم مع
 يشتيجػن  قج ىؤالء القادة أن حجةال ، أخيخاً  ؛ السحمييغ خرػميع يجعسػن  قج الحيغ
 .(5)الجولة مرال وىي   زلاألف حداب عمى عأمشي تحسي ومدالظ شخق 

 كخد التػازن الجسعي إستخاتيجية سيعتسجون  القادة أن إلى الشطخية ذيخوتُ  ىحا
 ترخفات عغ الشاتجة التيجيجات (8): (6)ىي  الدياسي لبقائيع تحجيات ثالثة عمى
 السذكمة (3)، الجاخمية الدياسة في السشافدة زيادة (5) ، خارجية جيػسياسية قػى 

 عمى الذخعية إضفاء أجل مغ القػمية األيجيػلػجية وتعديد لخمق الكالسيكية
 الالزمة التجابيخ كل يتخحون ييغ كػنيع عقالن القخار شاعص أن فتخضوت، حكسيع
 الجاخمية التيجيجات ضج أنفديع عغ لمجفاع فقط ليذ عصبيامش في لمبقاء

 بمجىع لةحا وتحديغ الػششية بأيجييع الثخوةخكيد تل أيزاً  ولكغ ، والخارجية
 .الجولية ومكانتيع

إّن التخكيييد عمييى دول العييالع الثالييث تحجيييجًا يخجييع الييى كػنيييا مشصقيية خرييبة 
شييخعية الحكييع لقييادة لطيييػر كثيييخ مييغ التيجيييجات الجاخمييية نتيجيية ضييعف أو  ييياب 

دول العالع الثالث قياسًا بحكع القادة في مشاشق أخخى مغ العالع ، إذ وصمت كثيخ 
سيييية فيييي العيييالع الثاليييث بيييالقػة اليييى الديييمصة ، ويديييتخجم قادتييييا ميييغ األنطسييية الديا

خعية فييتن دوليييع تػاجييو فتقييار القييادة لمّذييالقسييع لمبقيياء فييي الحكييع ، وبفعييل إ أسييالي 
 . (7) الجاخميةستسخار التيجيجات بت

أّن قييخارات الدياسيية الخارجييية يتخييحىا رجييل واحييج أو فييي أحدييغ األحييػال  كسييا
االعتبار الخأي العام ودور السؤسدات الدياسية الفاعمة  نخبة صغيخة ال تأخح بشطخ

 ول العييالع الثالييث والُسعارضييػن ّن قييادة دوبالشتيجيية فييتفييي أميياكغ أخييخى مييغ العييالع ، 
والتييي لتمّقييي السدييانجة والتأييييج الخييارجي ضييسانًا لسرييالحيسا  آن واحييج يدييعيان فييي 
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حتييى مشترييف عييام و  8945، فسشييح العييام ًا مييا تكييػن مسشػحيية مييغ دول أخييخى غالبيي
نقيييييالب ( ا54دورًا فيييييي دعيييييع ميييييا ال يقيييييل عيييييغ )أّدت الُسذييييياركة الخارجيييييية  8985

 .(8) عدكخي في العالع الثالث
 الجيات ىي الجول أن تفتخض التقميجية الشطخياتأّن  ويخى الباحث      

 لبقاء خارجيةال تيجيجاتعمى ال تؤكجالتي و  العالسية الدياسة في الخئيدة الفاعمة
 الجاخمية والتيجيجات القادة عمىالتػازن الجسعي  نطخية دخكّ تُ في حيغ  ، ةالجول

ستيفغ مغ وجية نطخ  الجاخمية لتيجيجاتا ، وتتسّثلفي مشاصبيع  بيجف بقائيع
 ، االنفرالية والحخكات األىمية والحخب واالنقالبات االغتيال سحاوالتبديفيج "
" الدياسية حياةلم قائجا   دعيعبقاء ال تتحجى قج التي واألحداب السعارضة قادة وكحلظ

(9).  
 ثانيًا : فخضيات الشظخية

 ة ىي:أساسيّ  فخضيات يةتشصمق الشطخية مغ ثسان  
التخكيييييد عمييييى التيجيييييجات بييييجاًل مييييغ القييييػة . وأن معطييييع :  الفخضييييية األولييييى

 التيجيييجات السدييتسخة )عالييية الخصييػرة( تشبييع مييغ داخييل حييجود الجوليية وليييذ خارجيييا
 الجودة في التفاحة(.) ك(80)

لسػازنة األمغ ) الجاخمي والخارجي( ، يخى  "ستيفغ والت"وفقًا لسفيػم         
ويجادل بأّن معطع  ديفيج أّن الجول تيتع بالتيجيجات أكثخ مغ القػة وحجىا ،

مغ داخل الجول وليذ مغ  تشبعّخة ، السيسا في العالع الثالث ،التيجيجات السدتس
الفػضػي " ال يسكغ تجاىل  "و في ضل الشطام الجوليكسا يخى أنّ خارجيا، 

ج في الػقت نفدو أّن ىحه الجول التيجيجات األمشية الخارجية لبقاء الجولة ، لكغ يؤكّ 
 .(88) تػازن القػة  بذكل متدامغ عمى السدتػييغ الجاخمي والخارجي

، "لدياسيية يياب الذيخعية ا" عفاء وغيخ شخعييغع ُض القادة ىُ  نّ أ:  الفخضية الثانية
 الذيخعية فيييا تكيػن  التيي البميجان فييو  ،لمغايية عاليية الجاخميية لدياسةا مخاشخ نوإ

 التيجيييجات احتساليييةفييأّن  ، القييػي  الجوليية جييياز فييي القييػة وتتخكييد ضييعيفة الدياسييية
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القائج بجاًل مغ الجولة نفديا  نّ أ:  الثالثة الفخضية. و(85)أكبخ  تكػن  لمقادةالجاخمية 
دافيع قيادة دول العيالع  إنّ الخابعية :  الفخضيية، حميل في العيالع الثاليثىػ مدتػى الت

 الخامدة الفخضية ،الثالث لزسان بقائيع الدياسي ُيعج السحجد األكثخ قػة لمتحالف
ال يسكيييييغ فييييييع قيييييخارات التحيييييالف لقيييييادة دول العيييييالع الثاليييييث دون الخجيييييػع ليييييجور : 

أّن التيجيييييجات الجاخمييييية ادسيييية : الد الفخضييييية، التيجييييجات الجاخمييييية ليييييؤالء القييييادة
)سيييػاء السجعػمييية خارجييييًا أم ال( ىيييي األكثيييخ إحتسيييااًل لتيجييييج سييييصخة القائيييج عميييى 
، الدمصة في العالع الثالث مّسا تخمقو التيجيجات الخارجية القادمة مغ الجول األخخى 

ل فخص امكانية اإلشاحة بقادة دول العيالع الثاليث بيالقػة ميغ قبيالفخضية الدابعة : 
مشييح انتييياء الحييخب العالسييية الثانييية الفخضييية الثامشيية :، أعييجائيع فييي الييجاخل أكبييخ

فيسيا وحتى يػمشا ىحا فتن عجد الحخوب داخل دول العالع الثالث فاق عجد الحخوب 
 .(83)عبيشي
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 السحهر الثاني
 مقارنة نظخية التهازن الجسعي بشظخيات التهازن في العالقات الجولية 
يدُخيخ عمييع العالقييات الجوليية بجراسيية العجيييج مييغ الشطخييات التييي حاولييت فيييع         

وتفديخ واقع تمظ العالقات الجولية مغ مشطػر التػازن مػضػع بحثشا ، فقيج سياد فيي 
الدابق مفيػم تػازن القػى في العالقيات الجوليية ، وميع حريػل تغيييخات فيي مفييػم 

ازن كيان الُبييج مييغ تػضيي  أىييع نقييا  اإلتفيياق القيػة والتيجيييج بييخزت مفياليع أخييخى لمتييػ 
 واإلختالف بيغ الشطخيات الكالسيكية والحجيثة السعشية بسفيػم التػازن.

 : مقارنة بين نظخية التهازن الجسعي ونظخية تهازن القهى  أوالً 
ذات  اأني يخى  الحي القػى  تػازن  نطخية جػان  ترحي  إلى ديفيج ييجف         

 مغ ذلظ  مقرجهو ".  الثالث العالعبمجان  " البمجان الشامية  اسةدر أىسية محجودة في 
 حػل معيشة خيارات اقادتي التحجيج وجو عمىو  الشامية الجول إتخاذ باسبأ وفيع شخح
 لمتيجيجات الخارجية الثانػية دون الجاخمية. (84) "االنحياز"

القييػى ، وىييي ازن نطخييية التييػازن الجسعييي نابعيية مييغ نطخييية تييػ  والحكيقيية أنّ        
سياىست فيي تفدييخ كثييخ ميغ  فقيج سيتخجامًا فيي العالقيات الجوليية ،إالشطخية األوسع 

ات مييغ يلكييغ فييي مصمييع عقييج التدييعيشو  الدياسييات الجولييية مشييح فتييخة تاريخييية قجيسيية.
نطخية ؛ ألّن بشطخية التػازن الجسعي  ُعخفتتع صياغة نطخية ججيجة القخن العذخيغ 

طيخ االعتبيار خريائز دول العيالع الثاليث التيي تسيدىيا عيغ تػازن القيػى ال تأخيح بش
ز فيي تػضيي  تحالفيات خيتجياءت الشطخيية األخييخة لت، لحلظ  غيخىا مغ دول العالع

العييالع الثالييث  نّ أ الشطخييية جتعييو بفعييل شيييػع التيجيييجات الجاخمييية فييييا.  العييالع الثالييث
تحادييية وكشييجا واليابييان وروسيييا اال األمخيكييية ل الييجول عييجا الػاليييات الستحييجةيزييع ُكيي

 .(85) وأستخاليا ونيػزلشجا وجشػب أفخيكيا والجول االوربية
التييي يتعييخض ليييا قييادة ُكميييا عمييى مػاجييية  التيجيييجات  ىييحه الشطخيييةد خّكييتُ و         

ّخكيد نطخيية تيػازن القيػى عميى التيجييجات القادمية ميغ دول العالع الثالث . في حيغ تُ 
نطخيييية تيييػازن  نّ ، وإىيييحه التيجييييجات ميييغ قبيييل الجوليييةدول أخيييخى ، وضيييخورة مقاومييية 
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غ فيييي شخوحاتييييا فييييع قيييخارات التحيييالف واالنحياز)االنحيييياز لمتيجييييج القيييػى ليييع تتزيييسّ 
تفتيييخض نطخيييية التيييػازن الجسعيييي أّن صيييانع القيييخار الدياسيييي و  ، الخيييارجي الثيييانػي(

؟ بيشسيا  ةحتساليية بقيائي فيي الديمصإ فيي: كيي  تيؤّثخ سياسية التحيالف  يصخح تدياؤالً 
خ : كيييي  تيييؤثّ صيييانع القييخار الدياسيييي يصيييخح تديياؤالً  تفتييخض نطخيييية تييػازن القيييػى أنّ 

تفتخض نطخية التػازن الجسعي أّن صانع القخار كسا  قػة بمجي ؟في سياسة التحالف 
القيػة الخارجيية األكثيخ احتسيااًل لحسايية بميجي ميغ  ىيميا آخيخ الدياسي يصخح تدياؤالً 

 : ميا بيشسيا تفتيخض نطخيية تيػازن القيػى  ؟ارجية التي أواجييالجاخمية والخالتيجيجات ا
ىي القػة الخارجية األكثخ احتسااًل لحساية بمجي مغ  التيجيجات التي تفخضييا اليجول 

 .(86) ؟ األخخى 
مدييتػى ى القائييج بييجاًل مييغ الجوليية نفديييا ُتخّكييد نطخييية التييػازن الجسعييي عمييو         

د نطخيية تيػازن القيػى عميى الجولية مديتػى ُتخّكي ، فيي حييغ لمتحميل فيي العيالع الثاليث
، وأّن الحكػمية السخكديية قيادرة  الع  رئيذ في الدياسيات الجولييةرئيذ لمتحميل أو 

الديصخة عمى ميا يجيخي  مغ ثعّ ، و  عمى إخزاع الجساعات السختمفة تحت سيصختيا
وىييحه ،  ، ووفقييًا لمشطخييية فييتّن ىييحا ُيّبييخر التخكيييد عمييى سييمػك الجوليية ضييسغ حييجودىا

الفخضييية ال يسكييغ تصبيقيييا عمييى دول العييالع الثالييث بحييجودىا العذييػائية التييي تزييع 
محييياوالت الدييييصخة ميييغ قيييادة  إزاءميييغ الجساعيييات التيييي تبيييجي مقاومييية عشيفييية   اً كثييييخ 

والتييييي تعييييج الػحييييجة السالئسيييية لمتحميييييل لفيييييع الدياسيييية ، يذ الجوليييية نفدييييياالجوليييية وليييي
تفتييييخض نطخييييية التييييػازن و  ،والسيييييسا دول التحييييالف،  الخارجييييية لييييجول العييييالع الثالييييث

الجسعي أّن الشخبة التي تسدظ بالدمصة في العالع الثالث تيخى اّن مريالحيا متخادفية 
سشفعة مع مرال  الجولة ، ويخى القادة ىشا أّن قخارات التحالف التي يّتخحونيا تقّجم ال

ػى عمييى مرييمحة . فيي حيييغ تخّكيد نطخييية تييػازن القيلييع عػضييًا عيغ مرييمحة الجوليية
 .(87) القادة ال دون الشطخ لسرلزسان بقائيا  الجولة وحجىا 

نتذار التيجيجات في العالع الثالث ضّج إتفتخض نطخية التػازن الجسعي أّن و         
القادة مغ شأنيا أن تجفع بيع الى اتخاذ الػسائل الاّلزمة لزسان بقيائيع فيي الديمصة 
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إحيجى لعيالع الثاليث التحيالف ميع اليجول ،ّزيل قيادة ابجاّل ميغ تعطييع قيػة الجولية ، ويف
، لزسان سيصختيع وبقائيع في الدمصة. في حيغ تفتخض نطخية تػازن  ىحه الػسائل

ال  كحلظالقػى أّن الجول تدعى الى تعطيع قػتيا بأقرى ما تدتصيع ضسان بقائيا .
لتيجيييجات نيييا تغفييل دور ايسكييغ تصبيييق  نطخييية تييػازن القييػى عمييى العييالع الثالييث كػ 

الكييييادة فيييي بميييجان  بسعشيييى أّنييييا تتجاىيييل السريييجر األكثيييخ احتسيييااًل لتحيييّجي ،الجاخميييية
فييتّن نطخييية تييػازن القييػى ال يسكشيييا أيزييًا أن ُتكييّيع وبجقيية قييػة  مييغ ثييعّ و  العييالع الثالييث.

ألّن مثل ىحه التيجيجات تعتسيج عيادة فيي فاعمّيتييا عميى  ؛خصخ التيجيجات الخارجية 
مية التي تكػن عخضة لمسعالجة الخارجية .وباإلمكان تصبيق الشطخية األوضاع الجاخ

، ولكييغ  عشييجما تكييػن التيجيييجات الخئيديية لقييادة دول العييالع الثالييث قادميية مييغ الخييارج
فيسييا يبييجو أّن الغالبييية العطسييى مييغ دول العييالع الثالييث تذيييج تيجيييجات داخمييية ىييي 

لتيييييػازن الجسعيييييي أّن الحكػميييييات ) نطخيييييية ا بيييييّيغتُ وفيييييييا.  اً دورًا رئيدييييي ؤديالتيييييي تييييي
السخكديية( فيي العيالع الثالييث غالبيًا ميا تفتقييخ اليى القيػة لحييل الشداعيات ضيسغ حييجودىا 
بحكييع  ييياب االجسيياع القييػي عمييييا أو  ييياب وجييػد مجتسييع مػحييج متكامييل ، وىييحا 
يأتي خالف نطخية تػازن القػى التي تشطخ اليى الجولية عميى أنييا تسميظ ميغ القيػة ميا 

باإلجسياع قيج تحيجث فيي مجتسيع  مػحيج متساسيظ لمتغم  عمى الشداعيات التيي يؤىميا 
  .(88) القػي والقػة الستعّحر تحّجييا شبيعيًا لمحكػمة السخكدية

 

   : مقارنة بين نظخية التهازن الجسعي ونظخية تهازن التيجيج ثانياً 
نطخيييية تيييػازن التيجييييج  8987 سيييشة  "سيييتيفغ واليييت"صيييّسع البخوفيديييػر         

Balance of Threat  وىييػ أحييج مشّطييخي مجرسيية الػاقعييية الججيييجة فييي العالقييات
بقائييا والحي يفتيخض فيييا بيأن اليجول تسييل لمتيػازن ميغ أجيل الحفيا  عميى  ، الجولية

الشطخيييية أّن اليييجول التيييي تذيييعخ بالتيجييييج ميييغ قبيييل   وضيييسان أمشييييا القيييػمي ، وُتبيييّيغ
أو تكتيل دوليي أو محاوليية تػحييج الجبييية جيخانييا ميغ الييجول تحياول إقامية التحالفييات 

تفتييخض نطخييية . و (89)الجاخمييية لسػاجييية التيجيييجات التييي ترييجر مييغ شييخف خييارجي 
 تػازن التيجيج أّن التيجيجات الخارجية قج ترجر مغ أشخاف ال تسميظ القيػة بالزيخورة
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، أو أنييييا اقيييل قيييػة ميييغ خريييػميا ، ولكيييغ تسميييظ القيييجرة عميييى التيجييييج) التيييػازن فيييي 
قػتيييا و تيا الحاتييية اقييجر  عبئييةوأن الييجول غالبييًا مييا تمجييأ الييى ت،  جيييج ال فييي القييػة(التي

ليييذ فييي و  التحالفييات لتحقيييق التييػازن فييي التيجيييج ولخدعييو الييجخػل فييي)العدييكخية( و 
واليجول تمجيأ لمتحيالف ميع دول أخيخى تسميظ القيجرة عميى حيج التيجييج والقزياء  ، القيػة
صييصفاف الييحي يذييكل حاليية مييغ اإل ػجييجيييجات تمػاجييية التيج تنّ ومييغ ثييع فيي،  عميييو
مػاجية ىحه التيجيجات السيسا عشجما يكيػن نصياق بيجف  لديادة القػة  ياً أساس عاملً 

 .(50) اً ومختفع اً التيجيج واسع
ىييييحا يعيييية ، و ُلغيييية التيجيييييج ال يسكييييغ أن تكييييب  إاّل بسػاجييييية مييييغ ذات الصب إّن      

تييػازن التيجيييج شييبيية بشطخييية التييػازن فشطخييية  الذيييء يشصبييق عمييى كييال الشطييخيتيغ.
الجسعي مغ حيث أن تذكيل تحالف لسػازنة التيجيج األكثخ خصػرة قج يتصّم  وجيػد 
دولة أخخى تقاتل الى جان  الجولة الُسيجّدة) بفت  الجال( تع الشطخ إليييا مديبقًا عميى 

يييية كسيييا تتفيييق نطخ  أّنييييا عيييجو )تيجييييج خيييارجي(، أو حتيييى مشيييافذ لييييا فيييي السديييتقبل.
التييييػازن الجسعييييي مييييع نطخيييييية تييييػازن التيجيييييج عمييييى مقػلييييية أّن الييييجول تتييييػازن ضيييييج 

 .التخكيد عمى التيجيجات بجاًل مغ القػةو  ،(58)التيجيجات وليذ ضج القػة 
ال تدعى إلمتالك القػة ولكغ تفتخض نطخية تػازن التيجيج أن الجولة و         
بيا تيجيجًا تزاىي بيا قػة  عمى قػة كبيخة لُتذّكلالحرػل  بالزخورة يجفتدت

وكحلظ  وإاّل إنحخفت عغ نيجيا وإتجيت نحػ نطخية تػازن القػى . الجول األخخى 
متالك الجولة إاألمخ بالشدبة لشطخية التػازن الجسعي التي ال تفتخض ىي األخخى 

، وإاّل لسا إضصّخت الى والخارجية لقػة كبيخة تزاىي بيا قػة التيجيجات الجاخمية 
ستخجام مفخدة إتخّكد كال الشطخيتيغ عمى و  ف لسػازنة التيجيج األكثخ خصػرة.التحال

التيجيجات بجاًل مغ القػة ، ولكغ تشفخد نطخية تػازن التيجيج في مقػلة أّن التيجيج ىػ 
الػاقعي أو  مجى التيجيج ُتخكد عمى ألّن الشطخية، (55) اليجف الشيائي وليذ القػة

ميغ الجولييغ األقل قػة تجاه األخخيغ األكثخ قػة ، الُسحتسل الحي يرجر عغ الفاع
التي شيجتيا  5008أيمػل/ سبتسبخ 88وىحا ما حجث فعاًل وواقعيًا أثشاء ىجسات
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تتّفق كمتا الشطخيتيغ بأن الجول التي تخى نفديا و .(53)الػاليات الستحجة األمخيكية
مغ شأنيا العسل  ( تتبّشى سياساتخارجياعخضة لمتيجيج) سػاء داخل الجولة أو مغ 

 عمى مػاجية ىحا التيجيج. 
مّسا تقجم ندتخمز مغ إجخاء السقارنة بيغ الشطخيات الثالث أّن :          

التحالف أحج أىع وسائل الشطخيات الثالث ) تػازن القػى وتػازن التيجيج والتػازن 
جيج تتػقع نطخية تػازن التيأّن  الفارق الجػىخي بيغ الشطخيتيغ ىػ أنّ  إالّ الجسعي( 

، في حيغ تحى  نطخية التػازن تكتميا ضج الجولة األكثخ تيجيجاً تحالف الجول و 
الجسعي الى أن الجولة تتحالف مع دولة أخخى ضج  التيجيج الجاخمي الخئيذ الحي 

ي تدتثسخه دول أخخى تكػن جارة ليا عمى حر مغ داخل إقميع الجولة ذاتو واليرج
  اسي عمييا.األغم  كأحج أسالي  الزغط الدي
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 الثالث حهرالس
 دول العالم الثالثقادة تصبيقات الشظخية عمى 

تصبيقات وأمثمة لفكختو األساسية  "ديفيج"قّجم  ة التػازن الجسعينطخي إلثبات       
سسة العالع  –التي ُتجّلل عمى وجػد التجاخل بيغ التيجيجات الجاخمية والخارجية 

القارة األسيػية ل ما شيجتو بعس دول العالع الثالث في مغ خال –الثالث وحجه 
، فزاًل عغ ذلظ قّجم الباحث عجة سػف نأتي عمى ذكخىا تيجيجاتواألفخيكية مغ 

الشطخية ،الحي  واضعلسا جاء بو  ستكساالً مة وتصبيقات مغ تاريخشا السعاصخ إأمث
 نطخيتو. صحة عخض أمثمتو مغ فتخة الحخب الباردة ، إلثبات

 دول القارة  األسيهيةقادة تصبيقات الشظخية عمى بعس :  أوالً 
إّن تفّػق نطخية التػازن الجسعي في تفديخ وتػضي  سياسات قادة دول         

واألمثمة كثيخة عمى إمكانية تصبيق ىحه  العالع الثالث يسكغ مالحطتو عسميًا وواقعيًا،
تيجيجات داخمية دوليع  شيجتالقارة األسيػية التي دول بعس قادة الشطخية عمى 

في أعقاب قيام ما أصصم  عمى تدسيتو بثػرات الخبيع ف،  وخارجية ومشيا سػريا
مغ القخن  لنياية العقج األو  -األسيػية واألفخيكية - العخبي في بعس الجول العخبية

التػازن الجسعي، ويخجع سب  ذلظ الى تصبيقات نطخية  زدادتالحادي والعذخيغ ا
نخخشت في إجيجات الجاخمية الرادرة عغ القػى الذعبية التي تعاضع حجع التي

تشطيسات مدمحة وتداُيج نذا  العسل العدكخي عمى مدتػى العالقات الجولية في 
مػاجية الجساعات السدمحة العشيفة )اإلرىابية( والتي أصبحت ُتذّكل تيجيجًا داخميًا 

تيجيجًا خارجيًا لمجول االخخى ؛  حكيكيًا للمغ القػمي لمجولة ومتجاوزًا حجودىا ليسّثل
بتمبية  عوعجم اكتخاثي مغ قبل القادة في الجول ئوسب  ىحا التيجيج ىػ التعامل الدي

 السصال  الذعبية.
إذ باإلمكان مالحطة تصبيقات الشطخية في قخارات الخئيذ الدػري الدابق         

ي  ثابت ووحيج مغ حم8970حافظ االسج بالتحالف مع االتحاد الدػفييتي مشح عام 
الجول الكبخى في مشصقة الذخق األوسط، إذ تُسج سػريا باألسمحة والسدتذاريغ 
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 وأستسخ ذلظ التحالف في عيج الخئيذ بذار األسج ، ففي.(54)العدكخييغ الدػفييت 
( ضابط سػري تمّقى التجري  في 80,000كان ىشاك حػالي ) 5006عام 

( 5000لعام نفدو كان ىشاك حػالي )األكاديسية العدكخية الخوسية ، وفي ا
مدتذار عدكخي روسي يخجمػن مع الجير الدػري ، فزاًل عغ تقجيع الجعع 

وُتعج روسيا الجاعع الخئيذ والكبيخ لدػريا في . (55) اإلستخباري لشطام بذار األسج
  59حخبيا ضج التيجيج الجاخمي الُستسّثل بالجير الدػري الحخ، الحي  تأسذ في 

، والسجعػم 5088آذار / مارس  88بعج انجالع  الثػرة في   5088 تسػز/يػليػ
، فزاًل عغ التشطيسات السدمحة (56) د مخاكد الكيادة عمى أراضيياػ تخكيًا ، عبخ وج

 األخخى.
د ػ أسمػب الػج نطام األسجوإيخان حمفاء  ةكسا اتبعت روسيا االتحادي         

حساية لبقاء بذار األسج في الحكع  العدكخي عمى األراضي الدػرية بقرج تػفيخ ال
 القػة ىي روسياومازال وعالسيًا  األسجنطام  مؤيجي أشج مغ إيخان كانت، وإقميسيًا 
الجرع "الغصاء أو  في تقجيع الجعع بتمجادات األسمحة وتػفيخ بخوًزا األكثخ

عبخ إعاقة استرجار قخار دولي بتدانة الشطام . (57) الدػرية لمجولة" الجبمػماسي
 ع دكخياً  كسا قجمت ايخان دعساً لدػري الرتكابو جخائع إبادة بحق الذع  الدػري. ا

 ومغ اإليخانّييغ الخسسية، الجشخاالت كبار ، والجليل عمى ذلظ ىػ اعتخافات لدػريا

 سبتسبخ يمػل/في أ جعفخي  عمي دمحم اإليخاني  الثػري  الحخس اعتخاف قائج أبخزىا

 بذار الخئيذ نطام لجعع سػريا في السدتػى  عيعدكخييغ رفي " لبالده بأنّ  5085

 ألف 500 مغ يقخب ما ػجػدب"  5086كانػن الثاني /يشايخ في وإعتخافو "، األسج

 وباكدتان واليسغ والعخاق سػريا ىي دول 5 في اإليخانيّ  الثػري  بالحخس مختبط مقاتل

مايػ   /ايارفي  "ىسجاني حدغ" الثػري  بالحخس القائج واعتخاف ، وأفغاندتان "
 غالسقاتمي مغ مديًجا وستخسل الدػرية ، بالبمجات قتاليا في مدتسخة بأّن" بالده 5084
 الالزمة بالتكشػلػجيا اسػريتيا حميفايخان  تزود كسا.(58)سػريا  في لمقتال الباسيج
 .(59)اإلجتساعي التػاصل ووسائل ، الياتف أجيدة" اإللكتخوني البخيج لسخاقبة
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 سبتسبخ /أيمػل شيخ مشح العدكخية سػريا لعسميات السباشخ يّ الجػ  الجعع وتػفيخىا

 .(30)في استعادة الديصخة عمى مجيشة حم  السيسة   5085
جاخمييييية التيييي تسثييييل إّن التصبييييق العسميييي لمشطخييييية  أثبيييت خصييييخ التيجييييجات ال       

مييع األخييح واسييتقخارىا الييجاخمي حتسييااًل لتيجيييج وحييجة أراضييي الجوليية السرييجر األكثييخ إ
بشطخ االعتبار التيجيجات الخارجية التي تعتسج في فاعمّيتيا عمى تصػرات األوضياع 

 أيزيييياً القييييارة األسيييييػية  الجاخمييييية التييييي تكييييػن عخضيييية لمتييييجّخالت الخارجييييية ، ففييييي 
الحييدب  عييجوالتييي فييييا يُ وتحجيييجًا فييي جدئيييا الذييسالي الذييخقي حيييث تػاجييو الريييغ؛ 

اليييحي يخسيييع الدياسييية الجاخميييية و  لسحتكيييخ لمديييمصةسيييييسغ واالذييييػعي ىيييػ الحيييدب ال
؛ حخكية انفريالية فيي مشصقية التبيت التيي ضيستيا اليييا نيائييًا عيام  والخارجية لميبالد

. ومشح ذلظ التاريخ والريغ تػاجو تيجيجًا داخميًا يتسّثل باإلنفرالييغ فيي (38) 8959
تي بػسيائل سياسيية إقميع التبت والسصيالبيغ بالحريػل عميى االسيتقالل أو الحكيع اليحا

سمسية ، ولكغ الكيادة الذيػعية الريشية تخفس السصمبيغ معًا ُمبخّرة ذلظ بأنو سيفت  
 .  (35) الباب إلنفرال مشاشق أخخى مشيا إقميع سشغيانغ الػاقع غخب البالد

فييي الػقييت الييحي تذيييج فيييو الريييغ تيجيييجًا داخميييًا يتسّثييل بسحيياوالت انفرييال         
يا تتعييّخض فييي الػقييت نفديييو الييى تيجيييج خييارجي مييغ قبييل الجولييية التبييت عييغ أراضييي

الجارة اليشج ، مّسيا جعيل  الرييغ أميام مػاجيية التيجييج اليجاخمي والخيارجي معيًا ، إذ 
تجعع اليشج قزية انفرال التبت؛ أحج محاور الريخاع بييغ البميجيغ؛ عيغ الجولية األم 

. ويخجييع دعييع (33) يغبيييغ الحيييغ واألخييخ تدييتخجميا كػرقيية ضييغط فييي مػاجييية الريي
حيشسا تع مش  القائج الخوحيي اليجيشي اليجالي الميا  8959اليشج إلقميع التبت الى عام 

حق المجيػء اليى اليشيج ىخبيًا ميغ مصياردة الديمصات األمشيية الرييشية وتذيكيل حكػمية 
 . (34) التبت في السشفى ، والتي ال تحطى بتعتخاف دولي لغاية األن

أسالي  ووسائل كثييخة لسػاجيية التحخكيات اإلسيتخاتيجية  كسا إستخجمت اليشج        
الريشية في السشصقة تسّثميت بتيػفيخ السيالذ االميغ لكثييخ ميغ زعسياء التبيت اليخوحييغ 
عمييى أراضييييا ، وإسييتكبال الييجالي المييا مييغ قبييل رئيييذ الييػزراء اليشييجي أتييال بيييياري 



 

 

 

 

 

 

61 

، والدييييييساح والييييييحي إعتبختييييييو الريييييييغ تييييييجخاًل فييييييي شييييييؤونيا الجاخمييييييية  8998عييييييام 
، فزيياًل عيييغ (35)لإلنفرييالييغ التبتييييغ بسسارسيية نذيياشاتيع عميييى األراضييي اليشجييية 

 .(36)ألف الجئ مغ سكان إقميع التبت 500استكبال اليشج أكثخ مغ 
وبيجف خمق حالة مغ السػازنة في التيجيج بادرت الريغ الى إتخاذ جسمة مغ       

؛ وفييي  5006نيا الييجاخمي، ففييي عييام التييجابيخ العسمييية لسػاجييية تييجخالت اليشييج بذييأ
اشييييار قيييييام الريييييغ بتسػيييييل دول الصييييػق الجغخافييييي لميشييييج بسختمييييف أنييييػاع األسييييمحة 
والسعييجات؛ جيييّدت بييشغالدير بسئييات الرييػاريخ وتجييييد قػاتيييا البحخييية بالفخقاشييات 
والرػاريخ ، واليجف الرييشي ميغ وراء ذليظ زييادة مخياوف اليشيج ميغ قييام الحكػمية 

. وفييي عييام  (37) بسييش  الريييغ حقييػق إنذيياء قػاعييج عدييكخية عمييى أراضيييياالبشغالييية 
باشيييخت الرييييغ فيييي تذيييييج السعبيييخ االقتريييادي فيييي باكديييتان والسيييار عبيييخ  5086

، (38) السشصقة التي ُتديصخ عمييا باكدتان مغ إقمييع كذيسيخ الستشيازع عمييو ميع اليشيج
عميييى حيييجود اليشيييج والتيييي وُتسّثيييل الرييييغ اليييجاعع االقتريييادي األّول لميييجول التيييي تقيييع 

تذيسل كيل ميغ باكديتان وبييشغالدير وسيخيالنكا والشيبيال والسعارضية لقزيية إنفرييال 
 .(39) التيبت عغ الريغ

 دول القارة األفخيقية قادة ثانيًا : تصبيقات الشظخية عمى بعس   
وما بعجىا كحلظ ، شيجت القارة األفخيكية في فتخة صخاع القػى االستعسارية         
ة التجاخل في الحجود والفرل في القػمية الػاحجة وانقدام القبيمة ذات المغة حال

، فال تػجج دولة قػمية أفخيكية (40) والجيغ والثقافة الػاحجة الى أكثخ مغ بمج أفخيقي
واجيت الُبمجان األفخيكية لخصخ التيجيج الجاخمي الُستسّثل  كسا في القارة .

خارجي. ففي أثيػبيا مثاًل، وججت الدمصة الحاكسة باالنفرالييغ مرحػبًا بالتيجيج ال
بدعامة ليالسيالسي نفديا أمام خصخ التيجيج الجاخمي الُستسّثل أواًل بجبية التحخيخ 
األرتيخية االنفرالية السصالبة باالستقالل عغ أثيػبيا، وثانيًا في اقميع أو غاديغ 

.واستسخت 8954ا عام السعخوف باسع ساحل الرػمال الغخبي والحي احتمتو أثيػبي
 8974أيمػل/ سبتسبخ 85ىحه التيجيجات في اعقاب االنقالب العدكخي في 
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 عام حتى ن اإلتحاد الدػفييتيوكا ووصػل مشغدتػ ليال ميخيام لحكع أثيػبيا.

السحتمة  أراضيو باستعادة صال الس والرػمال االرتيخي  التحخيخ جبية يجعع 8974
 فتبّجل  االفخيقي القخن  في التحالفات مػازيغ في بإنقال  حجث لكغ ،أثيػبيا  مغ قبل

بكل أشكال  (48)ثيػبيا أ في الججيج الذيػعيلمشطام  ت دعسيعيالدػفي الحمفاء وأعمغ
، (45)مشيا  االرتيخي  التحخيخ جبيةالجعع الدياسي والعدكخي واالقترادي وحخمان 

 األمخيكية ات الستحجةبعج أن كانت أثيػبيا تتمقى السداعجات العدكخية مغ قبل الػالي
عام  . وفي(43)دشتان الّمتان أعقبتا حكع مشغدتػشيمة حكع ليالسيالسي وفتخة ال

 شخفاه كانو أوغاديغ ،  أرتيخيا وجبية جبية مدم  شامل عمى وقع صجام 8977

ومقاتميغ مغ دول كػبا  يتيالدػف السجعػم بالخبخاء ، األثيػبي الجير األساسييغ
 ناحية لمسداىسة في الجفاع عغ األراضي األثيػبية ، مغوألسانيا الجيسقخاشية 

 .(44)أخخى  ناحية مغ الرػمالي والجير
نجج أن نطخية التػازن الجسعي وحجىا  ،وفيسا يخز الحالة األثيػبية        

أوضحت قخار الخئيذ مشغدتػ بالتحالف مع اإلتحاد الدػفييتي وشم  السداعجة 
لع  األخيخةبحريعة أن  - حمي  أثيػبيا التقميجي -ة مشو والتخّمي عغ الػاليات الستحج

ُتقجم الجعع العدكخي الكافي لمجير األثيػبي لسػاجية التيجيج الجاخمي الحي فخضتو 
والتيجيج الخارجي الحي فخضتو الرػمال في أوغاديغ ،  -أرتيخيا -الػالية األثيػبية 

شصمق مغ ادراكو بأّن كسا وججت الشطخية أيزًا أن تحالف مشغدتػ مع الدػفييت ي
ىحا التحالف أفزل وسيمة لمسػازنة ضج التيجيج الجاخمي الخئيذ، مغ جية ، 
وأفزل شخيقة لتيجئة التيجيجات الخارجية الثانػية وىسا الرػمال واإلتحاد 

مغ جية  ،يغ في آن واحجالدػفييتي الجاعع في وقت سابق للرتيخييغ والرػمالي
نج  في تيجئة التيجيجات الخارجية مغ أجل  . ويبجو أن مشغدتػ قج(45)أخخى 

 الحاق اليديسة بالتحّجي الجاخمي األكبخ واألكثخ ضغصًا .
فكخة انحياز قادة العالع الثالث لمتيجيج الخارجي  أنّ  "ستيفغ راي ديفيج"ويخى        

مغ أجل مػازنة التيجيج السحمي) الجاخمي( ليدت بفكخة خاشئة بل ىي صحيحة 
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سا أّنيا تحقق اليجف السشذػد بغس الشطخ عغ الصخيقة أو التػجو ، وواقعية ، شال
" أّن الدياسات في بيئة  الجولية الدياسة في أستاذ ىػو  "جيخفيذ روبخت"اذ يخى 

 .(46)ُمعقّجة ُتػّلج نتائج غيخ مقرػدة " 
ولمحجيث عغ حالة دولة روانجا، الػاقعة في وسط القارة األفخيكية ، فسشح          
جسيػرية الكػنغػ الجيسقخاشية عام الخسسي لقػاتيا مغ داخل أراضي  حاباالند
بحريعة مصاردة قػات التسخد التي تتخح مغ أراضي الكػنغػ قػاعج لذغ  5003

الكػنغػ تتدع  مع  روانجا عالقاتكانت  كاغامي بػلاليجسات عمى قػات نطام 
بتيػاء ودعع خاشية اتيست روانجا حكػمة جسيػرية الكػنغػ الجيسق اذ،  بالتػتخ

الحيغ ييجدون الشطام ، الستػاججيغ بأعجاد كبيخة عمى حجودىسا السذتخكة و  الستسخديغ
بجعع جساعات الستسخديغ مغ قبل دولة الكػنغػ الجارة  متيسةىي األخخى  وروانجا

 بػل. فأثشاء فتخة تػلي (47) جسيػرية الكػنغػ الجيسقخاشية الحيغ يعسمػن في شخق 
والحي يتػلى حاليًا  -وزيخ الجفاع ونائ  الخئيذ الخوانجي_مشربي  كاغامي

قام بتذكيل تحالفات اقميسية عخقية مغ قبائل التػتدي  -مشر  رئيذ الجسيػرية 
الستػاججة عمى شخفي الحجود( إلجبار الشطام ىشاك عمى ) في داخل الكػنغػ

 .  (48)مػاجية تيجيج الستسخديغ مغ اليػتػ الستػاججيغ عمى أراضيو 
خخ في جشػب الدػدان ؛ تسّثل آ اً داخمي اً تيجيجكسا شيجت القارة األفخيكية      

عام تػقيع اتفاقية الدالم " 5005عام الى  8963عام  فيبطيػر حخكة تسخد 
 9الذامل التي وقعتيا الحكػمة الدػدانية والحخكة الذعبية لتحخيخ الدػدان في 

 حق لتحجيج استفتاء خاءبتج حي انتيىوال "والتي تعخف باتفاقية نيفاشا 5005تسػز 

 قيام إعالن ومغ ثعّ  5088يشايخ كانػن الثاني/ 9 في الدػدان جشػب مريخ تقخيخ

 .(49) نفدو العام مغ يػليػ مغ تسػز / التاسع في الدػدان شػبج دولة
جعفخ نسيخي ؛  الدػداني األسبق حكع الخئيذ وعمة التيجيج الجاخمي ىػ        

تأسيذ ما يعخف  وشيج 8969دمصة بتنقالب عدكخي في ايار الحي وصل الى ال
بدعامة العقيج جػن قخنق كخد فعل  8983بالحخكة الذعبية لتحخيخ الدػدان عام 
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الخئيذ نسيخي إعالن تصبيق أحكام الذخيعة االسالمية في عسػم البالد  عمى اصجار
ػن السديحية ، مّسا أدى الى تشامي مذاعخ العجاء في أنحاء الجشػب الحيغ يجيش

مع الشطام  والػثشية الى جان  الجيغ االسالمي ، ونذػب حخب أىمية واسعة الشصاق
 .(50)الحاكع
بيجف في تغحية الرخاع الجاخمي في الدػدان  اً كبيخ  اً دور  ةدول عج أدتوقج         

تسػيل وتدمي  اسخائيل لمجير الذعبي لتحخيخ  عبخ؛  تقػيس وحجة أراضي الجولة
، كسا واجيت البالد تيجيجًا 8990اء االقتتال مع الجير الدػداني عام الدػدان أثش

خارجيًا متسثاًل بجعع ومدانجة أثيػبيا وكيشيا واوغشجا لقػات الجير الذعبي في 
 .(58)جشػب الدػدان 

كحلظ أسيست اسخائيل في اقامة مخاكد لتجري  مقاتمي الحخكة االنفرالية          
خافي لمدػدان مثل أثيػبيا وكيشيا وتذاد وأوغشجا وزائيخ في أراضي دول الجػار الجغ
 وبالسقابل نالت الدػدان دعسًا عخبيًا عدكخياً  .(55) )الكػنغػ الجيسقخاشية حاليًا(

وقج تجّجد دعع دول الجػار الجغخافي السحكػرة أنفًا لقػات التسخد  ،وماليًا مغ مرخ
تصبيق قػانيغ الذخيعة 8983في جشػب الدػدان أعقاب إعالن الشسيخي بعج عام 

دعع  تع تقجيع  مشغدتػ ليال ميخيام سبقاأل أثيػبيا في عيج رئيذو  .(53) اإلسالمية
وفت   8983عام  وتحجيجاً  ,لػجدتي كبيخ وحاسع لمحخكة الذعبية لتحخيخ الدػدان 

مغ داخل  يعسساإذاعة ناشقة ب أقامأراضي بالده لتجري  متسخدي الجير الذعبي و 
الخئيذ جعفخ نسيخي ودفعو لتقجيع  حفيطة ػبية ، األمخ الحي أثاراألراضي اإلثي

 شسال الػاقع تيغخاي إقميع)ندبة الى  خايغت لتحخيخ الذعبية لجبيةاالجعع  لستسخدي 
ضج نطام مشغدتػ، كسا دعع ثػار الجبية األرتيخية ، وبعج سقػ  نطام ( إثيػبيا

خل األراضي اإلثيػبية ، تع شخد قػات الجير الذعبي مغ دا 8998مشغدتػ عام 
وخاضت  مغ القخن العذخيغ العالقات مغ ججيج مشترف التدعيشياتتجىػرت  ثع

، و أوغشجا مػاجيات ضج الجير الدػداني وبجعع أمخيكي  وإريتخياثيػبيا أقػات 
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القحافي الجعع السالي لمجير الذعبي لتحخيخ الخئيذ الميبي الدابق معسخ  مكحلظ قجّ 
  .(54) سقا  نطام الخئيذ نسيخي الثسانيشيات في محاولة إلالدػدان مشح مصمع 

ن مغ الستعارف عميو في فقو العالقات الجولية  ان أسيل شخيق لمشيل مغ إ          
األضعف  مشصقة القم  الجغخافي ىػ الشفاذ اليو مغ خالل األشخاف ؛ كػنيا الحمقة

" مبجأ شج ، وىػ ما أشمق عميو حامج ربيع في أي كيان جيػاستخاتيجي
  .(55)األشخاف"
دول العالع قادة مثمة التي تع بحثيا في تصبيقات الشطخية عمى إّن جسيع األ       

الثالث أوضحت أّن التخكيد عمى مرال  القادة والشخبة الحاكسة يقػد الى تفديخ 
، (56) يامُيػّضحو التخكيد عمى مرال  الجول كُ قخار التحالف عمى نحػ أفزل مّسا 

 لييا مغ خالل مرمحة القائج وأعػانوار أّن مرمحة الجولة يسكغ الشطخ إعتبعمى إ 
ومع سا مع االتحاد الدػفييتي في وقت ّن أمثمة أثيػبيا والرػمال وتحالفي. كحلظ إ

 -شار إعادة االصصفاف أو التحالف يأتي في إ -خخ آالػاليات الستحجة في وقت 
عاد بالفائجة عمى قائج ىحه الجولة  قجاإلتحادية وأّما سػريا فتحالفيا مع روسيا 

ولع يعج التحالف والذع  عمى الدمصة  وذلظ بتعديد قبزتو ونطامو الدياسي
ىي التي ُتحّجد بػصمة   بحاتيا . وال تدال التيجيجات الجاخمية ةبالفائجة عمى الجول
 ل العالع الثالث في وقتشا الحاضخ.دو تحالفات قادة 
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       الخاتسة :             
إحجى نطخيات " ستيفغ راي ديفيج"إّن نطخية التػازن الجسعي التي صاغيا          

التػازن في العالقات الجولية ،أثبتت وبجقة قػة خصخ التيجيجات الجاخمية التي 
تتعخض ليا بمجان العالع الثالث قياسًا بخصخ التيجيجات الخارجية. كسا أسيست  

ء تبشي قادة دول العالع الثالث سياسات التحالف الشطخية في تفديخ اليجف مغ ورا
مع دول أخخى لسػاجية التيجيجات التي تتعّخض لو بمجانيع . وقج أو االصصفاف 

بّيغ البحث مغ خالل التصبيقات العسمية أن تحالف أغم  قادة العالع الثالث كان 
ى مغ أجل ضسان بقائيع الدياسي في الدمصة أشػل مجة مسكشة وإن جاء ذلظ عم

أحج أىع ُمدبّبات  ، كسا أوض  البحث أنّ ومدتقبميا لمجولةسرمحة العميا الحداب 
التيجيج الجاخمي في بمجان العالع الثالث يكسغ في السسارسات الدياسية لقادة الجول 

حتكارىع الدمصة لفتخات او كع مغ خالل االنقالبات العدكخية الحيغ وصمػا الى الح
الجاخمية التي يتعخض ليا القادة والتي ُيعّبخ عشيا وفيسا يخز التيجيجات  شػيمة .
في ذلظ  أو دول خارجية قػى  مغأيزًا  الجعع يصمبػن  ما غالباً  الجاخمييغ بالخرػم

 تأخح ىحه ما الباً غ، و  خارجيا أو سشصقةال مغ دول سػاء ،كأنيع دولذأن ال
خارجيًا في بعس الحي يالقي تأييجًا داخميًا ودعسًا  سدم ال تسخدال شكل  يجيجاتالت

 األحيان.
وإن الّمجػء الى نطخية التػازن الجسعي والتي ُتدّسى أيزًا بشطخية التػازن         

الُكّمي أو الذامل ىػ أفزل مغ نطخيتي تػازن القػى وتػازن التيجيج في تفديخ 
الدياسات والدمػكيات التي يّتبعيا قادة الجول في العالع الثالث والستعمقة بقخارات 

، ويطيخ ذلظ جميًا مغ خالل تصبيقات اجية التيجيجات الجاخمية والخارجيةمػ 
ىحا وسيبقى .الشطخية عمى الػاقع الدياسي في كثيخ مغ الجول في العالع الثالث

العالع الثالث مخىػنًا بيحا الشػع مغ التحالفات في حال وجػد قادة تبحث عغ 
كسا سيبقى العالع الثالث ، بعيجًا عغ مرمحة الذع  والجولة  مرالحيا الحاتية

واّن فيع سياسات قادة بمجان العالع الثالث بسا ،  ديًا في دراسة العالقات الجوليةمخك
 فييا تحالفاتيع أمخ بالغ األىسية لفيع أوسع لمدياسات العالسية.
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