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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى  إضافًة 

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيًضا عضوية في اتحاد 

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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اإلشارة المرجعية للدراسة: 
يجوز استخدام هذه الدراسة ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية إليها، كاآلتي:

ماتي سزالي )2021(. األنظمة الصغيرة في الشرق األوسط: بديل مفاهيمي نظري للدول الصغيرة في المنطقة غير الغربية، 
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، أيلول / سبتمبر 2021.

حقوق النشر
هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي

ر بالضرورة عن آراء ميسلون للثقافة  ر عن كاتبها، وال تعّبِ اآلراء الواردة في الدراسة تعّبِ
والترجمة والنشر 
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كاتب ومترجم سوري عن اإلنكليزية، متعاون مع مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.

الخارجية  الشؤون  معهد  هنغاريا،   ،)Budapesti Corvinus Egyetem( بودابست  في  كورفينيوس  جامعة 
والتجارة في بودابست/ هنغاريا.

نشرت هذه الدراسة في Springer Nature، 24 آب/ أغسطس 2020، رابط المادة على الشبكة العنكبوتية

https://doi.org/10.1057/s41311-020-00266-0

وحدة الترجمة مسؤولة عن أعمال الترجمة في مؤسسة ميسلون، من اللغات األوروبية إلى العربية، 
صدره مؤسسة ميسلون باللغة العربية، وفًقا الختيار إدارتها، إلى عدٍد من 

ُ
وبالعكس؛ ترجمة ما ت

اللغات األخرى، بهدف إيصال دراساتها إلى الناطقين باللغات األخرى، وترجمة البحوث والدراسات 
والمقاالت المهمة من اللغات األخرى إلى اللغة العربية بهدف تعريف المثقفين والباحثين 

والمهتمين في منطقة الشرق األوسط ببعض ما ينشر عن المنطقة في مراكز البحوث العالمية. 

https://doi.org/10.1057/s41311-020-00266-0
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امللخص

تم ربط مفاهيم ونظريات دراسات الدولة الصغيرة، وهي تخصص فرعي للعالقات الدولية، بالتطور السيا�سي 
الغربي، ما يجعل قابليتها للتطبيق خارج أوروبا موضع شك. باستخدام إطار عمل املدرسة اإلنكليزية، تهدف املقالة 
يلزم تغييرها، حتى تكون مالئمة ملنطقة الشرق  التي  الدولة الصغيرة  الرئيسة لنظرية  العناصر  إلى تحديد  الحالية 
عنصًرا  تشكل  التي  الرئيسة  األولية  للمؤسسات  اإلقليمي  املظهر  في  التحقيق  خالل  من  أفريقيا.  وشمال  األوسط 
الدول  نفوذ  أن  إلى  البحث  خلص  والتعاون،  والصراع  والسيادة  الدولة  كيان  أي  الصغيرة،  الدول  لتحليل  أساسا 
التقليدية، خاصة  الصغيرة  الدول  الشرق األوسط يختلف اختالًفا كبيًرا عما هو متوقع من دراسات  في  الصغيرة 
»الدول  لـ  املفاهيمي  إطارنا  تغيير  فإن  هذا،  على  وبناء  والصراع.  الدولة  بكيان  املرتبطة  اإلقليمية  املعايير  بسبب 
الصغيرة« إلى »األنظمة الصغيرة« سيكون ضرورًيا أيًضا لتفسير كيفية تصرف هذه الكيانات بشكل أفضل في الشرق 

األوسط أو مناطق أخرى من العالم.

الكلمات املفتاحية: الدول الصغيرة. املدرسة اإلنكليزية. دراسات الشرق األوسط. دول الخليج. األنظمة.

 توطئة

أواًل،  أسباب:  ثالثة  إلى  أساًسا  ذلك  ويرجع  إقليمي،  إلى منظور  الصغيرة  الدولة  لدراسات  البحثي  املنهج  افتقر  ما  كثيًرا 
تشير النظريات السائدة في العالقات الدولية عادًة إلى أن حجم الدولة هو املتغير الرئيس الذي يحدد السياسة الخارجية، 
 Waltz 1979; Neumann and Gstöhlنظًرا إلى طبيعة النظام الدولي، مع عد العوامل األخرى معظمها غير ذات صلة )انظر
2006(. ثانًيا، إن النظريات التي تهدف إلى تحدي االفتراضات السائدة )خاصة املؤسسيين النيو ليبراليين، والبنائيين ]متبعي 

النظرية التعليمية[( تحافظ على وجهة النظر النظامية العاملية، أو تقفز فوًرا إلى املستوى الفردي للتحليل، تاركة املستوى 
Gigleux 2016 أو الدراسات املقارنة في Archer et al. 2014( تحاول ربط  اإلقليمي كما هو. حتى املحاوالت املبتكرة )مثل 
الحالة واملستوى الهيكلي أو تقّيد نفسها بمقارنة تجريبية من دون تنظير عميق. ثالًثا، لم يكن للمدارس النظرية التي تمتلك 
مجموعة أدوات لفهم الخصائص اإلقليمية )مثل نظرية النظام العالمي، أو النظرية املعقدة لألمن اإلقليمي( تأثير كبير في 

دراسة الدول الصغيرة.

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي االختالفات اإلقليمية إلى تغيير كبير في نفوذ وسلوك الدول الصغيرة. ال يمكن للمرء أن يشكك 
لديه وضع مختلف استراتيجًيا عن اآلخر، ليس  العربي،  الخليج  في  أو  في االتحاد األوروبي،  يقع  املوارد،  بلًدا شحيح  أن  في 
تغّير مثل هذه  أن  املتنوعة. يجب  املعيارية  أيًضا بسبب األوضاع  الجيوسياسية فحسب، ولكن  البيئة  في  التغيرات  بسبب 
الخصوصيات اإلقليمية الطريقة التي ال ننظر بها إلى حالة الدول الصغيرة فحسب، بل إلى طبيعتها الذاتية أيًضا. فمن دون 
إجراء تحقيق مالئم، ال يمكننا التأكد حتى من أن املبادئ األساس التي توجه توقعاتنا تجاه سلوك الدولة الصغيرة صالحة في 
بيئة جيوسياسية ومعيارية محددة. تحاول هذه املقالة تحديد التعديالت الالزمة لنظرية الدولة الصغيرة التقليدية املستمدة 
من خصوصيات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. باستخدام املصطلحات التي طرحتها املدرسة اإلنكليزية للعالقات 
الدولية، تتلخص حجتي الرئيسة بأن املفاهيم السائدة لدراسات الدولة الصغيرة غير قابلة للتطبيق، بسبب املظهر املتغاير 
للمؤسسات األساس مثل »كيان الدولة« و»السيادة«، إضافة إلى »الصراع« و»التعاون« في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، أو مناطق أخرى.
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ومع ذلك، فإن تغيير اإلطار املفاهيمي التقليدي، ووجهة النظر، يمّكننا من اكتشاف األنماط السلوكية املختلفة. نتيجة 
إلى  الصغيرة«  »الدول  من  املعتادة  التحليل  وحدة  وتغيير  الصغيرة،  الدولة  دراسات  مفردات  توسيع  عن  سأدافع  البحث، 
ة. بينما يستخدم  »األنظمة الصغيرة«، ألن املصطلح األخير، في بيئات معيارية محددة، يظهر طبيعة الفاعل بطريقة أكثر ِدقَّ
املصطلح لوصف دول الشرق األوسط الصغيرة، فإنه يمكن تطبيقه على الجهات الفاعلة ذات الخصائص املماثلة في مناطق 

أخرى.

تنقسم املقالة إلى ثالثة أجزاء: أواًل، سأضع اإلطار النظري األساس للمقالة بناًء على مفاهيم املدرسة اإلنكليزية، وتحديد 
املؤسسات األساس التي تحدد نفوذ الدول الصغيرة. ثانًيا، سأنتقل إلى التحقيق في مثل هذه املؤسسات األولية في منطقة 
بشأن  اقتراحاتي  سألخص  ثالًثا،  أهميتها.  إلثبات  شاهد  لحاالت  قصيرة  دراسات  وأقدم  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 

تعديالت نظرية الدولة الصغيرة، لتكون قابلة للتطبيق في مناطق خارج أوروبا.

بوساطة التحليل، أرغب في املساهمة في ثالثة مساٍع أكاديمية معاصرة في أدب العالقات الدولية؛ أواًل، سد الفجوة بين 
العالقات الدولية النظرية والتطبيقية في دراسات الشرق األوسط. ثانًيا، املساهمة في األدبيات املتنامية التي تضفي الطابع 
اإلقليمي على النظريات السائدة في العالقات الدولية. وثالًثا، إعادة تقييم النقاط املحورية الحالية لدراسات الدولة الصغيرة 

.)Baldacchino 2014: 242( »التي »قد تركز كثيًرا على القوة والحجم وقلياًل جًدا على وضع الدولة

تفسير االختالفات اإلقليمية والصغيرة في إطار املدرسة اإلنكليزية

مع أّن تاريخها يمتد لعقود من الزمن، ال يزال من املمكن عد املدرسة اإلنكليزية برنامًجا بحثًيا ناشًئا في العالقات الدولية. 
من  عناصر  يتضمن  الدول(  من  )مجتمع  فوضوي«،  »مجتمع  أنه  على  الدولي  النظام  تصور  يمكن  أنه  هي  األساس  فكرتها 
الفو�سى، إضافة إلى العالقات الرسمية، واملؤسسية في الوقت نفسه، )ولهذا السبب ال يمكن أن تكون الواقعية وال الليبرالية 
قابلتين لالستخدام بوصفهما نظريتين ُكْلّيتين(. من أجل تقليل الضرر إلى الحد األدنى، ودعم االتفاقات وضمان املمتلكات 
)Bull 2002: 4; Schouenborg 2014: 80(، طور أعضاء املجتمع مؤسسات أولية، وهي »مجموعة من العادات واملمارسات 
التي تم تشكيلها من أجل تحقيق األهداف املشتركة« )Bull 2002: 71( التي »تم تطويرها أكثر من أن تحدد وتصمم«، تمثل 
بعضهم  عالقات  في  املشروع  نشاطهم  »أنماط  إلى  إضافة  السياسيين،  الفاعلين  تأثير  وتشكل  ودائمة«  أساس  »ممارسات 
»األنظمة  أي  الثانوية،  املؤسسات  عبر  عليها  والحفاظ  املجردة،  املفاهيم  هذه  حماية  تتم   .)Buzan 2004: 167( ببعض« 

.)Schouenborg 2014: 80( »امللموسة أو املنظمات

بطبيعة الحال، من الصعب إعداد قائمة دقيقة للمؤسسات األولية. ذكر الباحثون عديًدا من املفاهيم املختلفة، منها 
والقوى  الدولي  والقانون  القوى  وتوازن  والحرب  الدبلوماسية  بول؛  هيدلي  عددها  التي  »الكالسيكية«  الخمسة  املفاهيم 
تتناول   .)Buzan 2004: 174( شديدة  النتقادات  تعرضها  عن  فضاًل  األدبيات،  في  الفردية  القوائم  هذه  نوقشت  العظمى. 

املناقشة أيًضا التسلسل الهرمي بين املؤسسات املذكورة، والعالقة بين املؤسسات الرئيسة واملشتقة.

على الرغم من وجود املنهجية، إال أن املدرسة اإلنكليزية فاعلة جًدا في تحديد وتفسير االختالفات بين األنظمة الفرعية 
اإلقليمية للمجتمع الدولي. في حين أن اإلقليمية ليست سمة أساس ألدب املدرسة اإلنكليزية، يجادل كثيرون بأن »املجتمع 
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العالمي يتطور بشكل غير متساو إلى درجة ملحوظة بسهولة« )Buzan 2004: 208(. يكمن السبب في أصول املجتمع الدولي، 
االستقالل،  بعد  وتوطد  األخرى،  املواجهات  وأشكال  االستعمار،  بوساطة  العالم  بقية  عبر  انتشر  غالًبأ،  أوروبي  بناء  وهو 
ما فتح املجتمع على »العالم الثالث« )Buzan and Little 2014: 61(.)1( بينما تضمنت العملية من الناحية النظرية، نقل 
األشكال السياسية الغربية )مثل الدول( إلى بقية العالم، لم تتمكن هذه النماذج القانونية )والثقافية( من التغلب تماًما على 
»القوى املعقدة واملتنافسة التي واجهتها على األرض« من الناحية العملية. )Buzan and Little 2014: 62( مثل االنتماءات 
القبلية، واألشكال األخرى ألنظمة املساعدة الذاتية الجماعية )Salzman 2016(. وقد أدى ذلك إما إلى نوع من التعددية و/

 Acharya 2011:( »بـ »التبعية املعيارية العملية، املسماة  أو مزيج من املؤسسات واملعايير املحلية و»العاملية«. تؤدي هذه 
النظام  وبين  األوسط(،  الشرق  ونظام  األوروبي  النظام  )مثل  املختلفة  الفرعية  اإلقليمية  األنظمة  بين  اختالفات  إلى   ،)96

العالمي ونظام إقليمي فرعي محدد )على سبيل املثال النظام العالمي والنظام الشرق أوسطي(.

تم بالفعل إجراء بعض املساعي املحددة في األدبيات لفهم األنظمة أو املؤسسات اإلقليمية عبر تطبيق املدرسة اإلنكليزية، 
على سبيل املثال ما قام به نارين Narine )6002( في ما يتعلق بمنطقة اآلسيان ]رابطة دول جنوب شرق آسيا[، وكذلك تحليل 
 )9002( Gonzalez-Pelaezو Buzan في ما يتعلق بتوسيع االتحاد األوروبي وقواعده، أو املجلد املحرر لـ )8002( Stivachtis
حول املجتمع الدولي في الشرق األوسط. يصور كوستا برونيلي )Costa-Brunelli 5102( هذه التركيبات الجيوسياسية مثل 
»السياقات اللغوية« التي تعطي في الواقع معنى مختلًفا للمؤسسات نفسها )مثل السيادة(. وهذا يعني أنه حتى في السيناريو 
تعمل  لن  نفسها  املناطق  فإن  جميعها،  املناطق  في  نفسه  بالقدر  قوية  نفسها  األولية  املؤسسات  أن  في  املتمثل  الضعيف 

بالضرورة بالطريقة نفسها، حيث يمكنها إعطاء معنى ومضموًنا مختلفين للقواعد »املشتركة«.

 Maas 2005:( »الدول الصغيرة )...( على عكس االختالفات اإلقليمية، فإن املدرسة اإلنكليزية »ليس لديها كثير لتقوله عن
 Neumann and( نظًرا إلى أن دراسات الدولة الصغيرة تطورت غالًبا في إطار الواقعية الجديدة والنيوليبرالية والبنائية )1(.)2

Gstöhl 2006: 16-17(، فإن »التقاليد النظرية األخرى«، وفيها املدرسة اإلنكليزية، »تكرس مزيًدا من الوقت واالهتمام للدول 
اإلقليمية  التغييرات  في  التحقيق  فإن  ذلك،  ومع   .)Neal 2017: 34( الصغيرة«  بالدول  مقارنة  العظمى،  القوى  أو  األكبر، 
للمؤسسات األولية يمكن أن يكون له قيمة ضخمة تضاف إلى دراسة الدول الصغيرة، وهي فكرة رددها تشونج وماس )0102: 

Chong and Maas 382( اللذان حثا علماء املدرسة اإلنكليزية على إيالء مزيد من االهتمام للدول الصغيرة.

 )3(.)Maas 5002( تم تجاهل هذه الدعوة في أغلب األحيان حتى اآلن. كان االستثناء األكثر بروًزا ورقة بحثية كتبها ماس
وكان سؤاله البحثي فيها يتمحور حول وجود فائدة من املجتمع الفوضوي الذي ظهر في القرون املاضية للدول الصغيرة أم ال. 
من خالل التحقيق في تطور املجتمع الدولي منذ القرن السابع عشر، ليتوصل إلى استنتاج مفاده أن املعنى الدقيق لكل من 

القوة والحجم »ال يمكن تحديده إال إذا قورن بالنظام العام«.

1  انظر 
 Yost )1979( for a discussion of works of F.S. Northedge, Martin Wright and Hedley Bull on different historical state 

systems and their interactions.
سيتم تعريف الدول الصغيرة على أنها تلك الدول التي تقل أراضيها وسكانها وإنتاجها االقتصادي وقدراتها العسكرية عن املتوسط   2

ملنطقة معينة.
إلى جانبه، كتب وايت )Wight 1978( عن الجهات الفاعلة الضعيفة في العالقات الدولية. ومع ذلك، فإن إطاره املفاهيمي ال يتناسب   3

تماًما مع دراسات الدولة الصغيرة.
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إن أهم درس قدمه تحليل ماس هو أن وضع الدول الصغيرة قد تم تشكيله بوساطة تطور املؤسسات األولية )والثانوية( 
للمجتمع الدولي. بالنسبة إلى معظم األبحاث في دراسات الدولة الصغيرة، »تظل نقطة البداية في التحليل هي القيادة الواقعية 
للسلطة« )Chong and Maas 2010: 382(. لذلك، تشير املالحظات التي يبدونها عادًة إلى العجز األمني، والضعف النا�سئ 
عن صغر حجم هذه الدول، ما يؤدي إلى سياسة خارجية محدودة تحت الرادار تفضل املنظمات والقانون الدولي، وتسوية 

النزاعات بالطرق الدبلوماسية.

تشير هذه املالحظة أيًضا إلى أنه إذا تم تغيير املؤسسات األولية املحددة في عصور ومناطق مختلفة، فإن نفوذ الدول 
الصغيرة سيخضع أيًضا للتغيير. السؤال األهم هو ما هي املؤسسات األساس التي تؤثر في وضع الدول الصغيرة إلى أق�سى 

حد؟. يجب أن يكون هناك زوجان من هذه املعايير في بؤرة البحث.

أواًل: »الدولة« و»السيادة«. اعتماًدا على مفهوم الدولة، يمكن أن يكون للحجم عواقب مختلفة. في إطار الواقعية الجديدة 
)Waltz 1979: 87–89(، الدول هي جهات فاعلة متطابقة وظيفًيا في السياسة العاملية »تختلف عن بعضها بعًضا«، »ال في 
الوظيفة، ولكن بالقدرة في املقام األول. التفاوتات بين الدول لها تأثير سيا�سي أكبر من عدم املساواة بين مجموعات الدخل، 
داخل الدول«)Waltz 1999: 698(. وبناء على هذا، فإن الدول هي في األساس صناديق سوداء، يجب عدها جهات فاعلة 
البيئة  بأن  للدول والسيادة. وهم يجادلون  النيوليبراليون فهًما مختلًفا  يمتلك  ناحية أخرى،  أراضيها. من  ذات سيادة على 
املتغير املستقل األكثر  بعيد، ما يحرم الحجم من كونه  إلى حد  الدولي  السلوك  للدول، تحدد  املؤسسية املحلية والدولية 
سطوًة على السياسة الخارجية. وصف كاتزنشتاين )Katzenstein 1985( كيف أدت الثقافة السياسية والنظام االقتصادي 
املرن للدول األوروبية الصغيرة إلى مرونتها خالل األزمات االقتصادية الكبرى. إلى جانبه، حقق عديد من الكتاب، مثل فيتال 
)Vital 1967( أو ثورهالسون )Thorhallson 6002(، في كيفية تأثير بناء املؤسسات ألطر السياسة الخارجية ضمن الدولة 
الصغيرة في عالقاتهم بالدول األخرى واملنظمات الدولية. في اآلونة األخيرة، تم إجراء بعض املحاوالت ملعالجة مختلف مظاهر 

الدولة في دراسات الدولة الصغيرة )مثل Chong 2014 أو Taylor 2014(، ولكن على أساس دراسة حالة شاهد فحسب.

ثانًيا: »الصراع« و»التعاون«. وهي مسألة اختالف بين املدارس الثالث لدراسات الدولة الصغيرة. ففي بيئة ُيسمح فيها 
بالنزاع املسلح، وُينظر إليه على أنه ظاهرة يومية، تواجه الدول الصغيرة تهديدات مستمرة من الخارج. ولكن إذا ما تم بناء 
السياسات اإلقليمية بطريقة مؤسسية وتعاونية، )كما هو الحال في أوروبا(، فإن الدول الصغيرة ستكون أكثر أمًنا، وسيكون 
لديها القدرة على أن تكون أكثر نفوذًا. ينبع االختالف األكثر وضوًحا بين املدرسة الواقعية الجديدة واملدرسة النيوليبرالية من 
الوصف املختلف ألهمية ألعاب الصراع، والحصيلة الصفرية في الفو�سى الدولية.)4( من أجل تشكيل توقعاتنا في ما يتعلق 
بسلوك الدول الصغيرة في نظام إقليمي معين، ينبغي لنا أواًل أن نفهم املظهر املحلي لألزواج املعيارية من »الدولة« و»السيادة« 

إضافة إلى »الصراع« و»التعاون«.

في حال عدم استخدام مفردات املدرسة اإلنكليزية، توصل ويفل )Wivel et al 21 :2014( إلى استنتاجات مماثلة فيما يتعلق بأهمية   4
هذه املعايير. عند مقارنة أمن الدول الصغيرة داخل أوروبا وخارجها، جادلوا بأن التحقيق في الخصوصيات اإلقليمية ودون اإلقليمية 
له قيمة تفسيرية إذا تضمن »املفهوم املحلي للدولة« )أي املؤسسات األساسية لـ »الدولة« و »السيادة«( و»العالقات بين الدول« )أي 

القواعد املتعلقة بالصراع والتعاون(.
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الدولة والسيادة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تغيير الوكيل: »الدول« و»األنظمة«

النوع األساس للمجتمعات  التي نطلق عليها عادة »الدول«  التنظيم االجتماعي  يشكل تنوع األنظمة السياسية وأشكال 
السياسية املنظمة واملؤسسية. النوع األكثر نفوذًا من هذه املنظمات هو الدولة الحديثة أو الدولة الوستفالية، التي كانت 
حجر الزاوية في العالقات الدولية منذ القرن السابع عشر. بينما ال يزال من الصعب تحديد هذا املفهوم، يمكننا وضع الحد 
األدنى من املعايير التي يجب أن ُتنسب إلى املؤسسة حتى تسمى دولة حديثة )Coporaso 2000: 8-11(. وتشمل هذه املعايير:

السلطة )الحق املعترف به في الحكم على إقليم وشعب معين(. 	•

السيادة )كونها السلطة النهائية، ولها الحق النهائي في اتخاذ القرار(. 	•

اإلقليمية )يجب أن ُتنسب السلطة القضائية إلى الحدود املكانية(. 	•

املواطنة )العضوية املؤسسية في املجتمع السيا�سي على أساس الحقوق واملسؤوليات الصريحة(. 	•

هذا النموذج، املبني على وجهات نظر فيبرية، ووجهات النظر القانونية الدولية، تم األخذ به بوصفه مسّلمة من مختلف 
التخصصات في العالقات الدولية، مثل دراسات الدولة الصغيرة. ومع ذلك، يركز هذا املفهوم على السمات القانونية للدولة، 
وليس على مظاهرها التجريبية )Jackson and Rosberg 1982: 3( التي يمكن أن تختلف اختالًفا كبيًرا ألسباب التاريخية. 
تم تصدير الدولة الحديثة، على أنها مؤسسة أساس للمجتمع الدولي املولود في أوروبا، إلى مناطق أخرى في خطوتين؛ أواًل، 
شكلت اإلمبراطوريات الغربية اإلطار املؤس�سي بطريقة تنازلية من أعلى إلى أسفل، وبعد ذلك قّدم القادة املحليون املحتوى 
لها )Hinnebusch 2018: 392-393.(. يتألف هذا املحتوى غالًبا من التقاليد املحلية، ورواية النخب في ما يتعلق بالحداثة، 
ومحاولتهم تعزيز سلطتهم. أدت هذه العملية إلى مفاهيم مختلفة بشكل ملحوظ عن الدولة والسيادة في مناطق مختلفة، 
املاندالي  بالنظام  البوذية، وما يسمى  املفاهيم  مبنية على  كانت  التي  بعد االستعمار،  ما  فترة  في  الصغيرة  فالدول اآلسيوية 

.)Taylor 2014( تعمل وتتصرف بشكل مختلف عن دولة التنمية األفريقية، على سبيل املثال ،)Chong 2014(

في سياق الشرق األوسط، بدأت العملية بتطور تطوعي قامت به اإلمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر، حيث 
أدرك القادة تراجعهم النسبي. وهكذا، دأبوا على نسخ الحلول املؤسساتية الغربية. بالتوازي مع هذا »التحديث الدفاعي« 
)Anderson 1987: 5(، وسعت الحكومتان البريطانية والفرنسية نفوذهما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وبدأتا 
بتغيير املؤسسات السياسية واالجتماعية املحلية بالقوة. أدى هذا التحديث القسري، الذي استمر مع نظام االنتداب، إلى 

إنشاء معظم الدول العربية القائمة حالًيا.

الحكام الجدد، مناصرين أكانوا أم معادين للغرب، استوعبوا من قبل النظام الويستفالي خالل بنائهم لسلطتهم، وحدوا 
 Lawson 2000:( تطلعاتهم جغرافًيا، وبدؤوا باالنخراط في منافسة واقعية فيما بينهم، على الرغم من عموم الخطاب العربي
529(. بطبيعة الحال، لم تحدث العملية بين عشية وضحاها، وفًقا لهينبوش )Hinnebusch 2014: 36–54(، في السبعينيات 
من القرن املا�سي أسفر جهد بناء الدولة عن حسابات سياسة خارجية واقعية جًدا، لكنها أدت بالتأكيد إلى نظام إقليمي 

لدولة األمة الذي نص، للوهلة األولى، على استيفاء معايير الحداثة.



األنظمة الصغيرة في الشرق األوسط: بديل مفاهيمي نظري للدول الصغيرة في المنطقة غير الغربية

9

ومع ذلك، فإن الوضع أكثر تعقيًدا من الناحية العملية. تعد إقامة الدولة في الشرق األوسط مثااًل على التعديالت اللغوية 
ملؤسسات أولية عاملية محددة اقترحتها كوستا برونيلي )Costa-Brunelli 5102(. تظهر كلمة »دولة« )دولة باللغة العربية، 
و»دوالت« بالفارسية وديفليت باللغة التركية( في الخطاب السيا�سي اإلقليمي لوصف الدول الحديثة، مع أّنها تحمل معنى 
إلى  أشار  بل  الحديثة،  الدولة  مفهوم  إلى  العالم  يشر  لم  العشرين،  القرن  حتى   .)18-N. Rózsa 2018: 17( قلياًل  مختلًفا 
»املنصب الرفيع وسلطة الشخص في الحكم« وإلى املؤسسات التي يحكم بوساطتها )املرجع نفسه(. عبر التاريخ، تم ممارسة 
السلطة السياسية من خالل أنواع أخرى من املجتمعات السياسية املؤسسية، كالقبائل واإلمبراطوريات، وهي ظاهرة استمرت 
التاسع عشر والعشرين. كانت  القرنين  في  للدول الحديثة  التقديم الرسمي  الديناميات السياسية حتى بعد  التأثير على  في 
النتيجة مزيًجا من السمات القديمة والجديدة التي خلقت إطاًرا مختلًفا بشكل ملحوظ عن إطار عمل العالقات الدولية 
بوصفها نظاًما. لفهم وظيفة دولة الشرق األوسط، فإن أفضل طريقة هي إدراج التعديالت األساس في مقابل فكرة الدولة 

الويستفالية. لخص هينبوش )Hinnebusch 8102( أهم االختالفات في النقاط التالية:

الهوية / التنافر اإلقليمي: تم بناء الهيكل ما قبل الويستفالي للمجتمع اإلقليمي على وحدات هوية أصغر )مثل القبائل(،  	•
وأكبر )مثل األمة(، من املجتمعات الوطنية. ونتيجة ذلك، كان على الهويات القومية التي تروجها الدولة دائًما أن تعاني 

املنافسة من داخل وخارج حدود الدولة.

تقنيات الطاقة الهجينة: تم استيراد السلطة العقالنية القانونية الفيبرية أيًضا مع نظام الدولة الحديث، الذي دمج  	•
 Sharabi( تقنيات تجميع الطاقة املوجودة بالفعل، ما أدى إلى ثقافة سياسية هجينة. يشير مفهوم النيوباتريمونالية

1988( إلى ظاهرة مماثلة.

ضعف  نتيجة  الوستفالي:  غير  الهرمي،  غير  والحكم   ،]neo-medievalism[ الجديدة  امليديفالية  على  السيادة  شبه  	•
الهياكل املؤسسية، والتدخل املستمر للقوى الخارجية، وعدم االستعداد للعوملة، تعاني دول الشرق األوسط فقدان 

سيادتها، ويتم نقل سلطتها جزئًيا إلى جهات فاعلة من دون وطنية، وعابرة للحدود.

املسارات غير الخطية: لم يحدث جهد بناء الدولة تطوًرا تقدمًيا مستمًرا، بل اتخذت شكل منحني الجرس، الذي بلغ  	•
ذروته في سبعينيات القرن املا�سي، لكنه بدأ بالتراجع نتيجة اإلصالحات املوجهة نحو السوق في تسعينيات القرن املا�سي.

فشل الدولة والحروب بالوكالة: بسبب كل سمات الدولة هذه، لم تتمكن مؤسسات الدولة من تقوية نفسها، وممارسة  	•
السلطة الكاملة. يمكن أن يؤدي هذا بسهولة إلى حروب أهلية، والتعرض ملنافسة خارجية على القوة.

نتيجة هذه الظواهر كلها، فإن الفاعل في السياسة الدولية في الشرق األوسط ليس بالضرورة الدولة نفسها، بل النظام 
)Brichs 2013; Brichs and Lampridi-Kemou 2013(. على مر التاريخ، حاربت النخب املحلية املختلفة )القبائل والجماعات 
الدينية، ...إلخ( من أجل السلطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهي منافسة لم تنته بسبب صعود هياكل الدولة 
الحديثة، بل تحولت. ُعدت الدولة املورد النهائي في التنافس، وفعلت مجموعات النخبة التي تمكنت من السيطرة عليها كل 
�سيء إلعادة إنتاج هيمنتها. ونتيجة ذلك، اندمجت النخب الحاكمة مع بعض مؤسسات الدولة، ما أدى إلى إنشاء أنظمة. 
تعيد هذه الدينامية إنتاج ضعف شرعية الدولة باستمرار، حيث إنها بنيت بطبيعتها على اإلقصاء والهياكل النيوباتريمونالية 

.)Sharabi 1988: 35( للعائالت أو العشائر أو القبائل
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هيكل النظام ليس نادًرا في املناطق األخرى بعد إنهاء االستعمار )Jackson 2009(، ويمكن القول إن صغر حجم الدولة 
يحفز تطورها. على الرغم من املناقشة النظرية في السياسة املقارنة في ما يتعلق بالعالقة بين الديمقراطية أو ثقافة تقاسم 
التي  التجريبي أن »الصغر ينتج مجموعة متنوعة من اآلليات غير الرسمية  التحقيق  السلطة وصغر حجم الدولة، ُيظهر 
تقوض الديمقراطية«، وال سيما »املحسوبية والسياسة الشخصية والسيطرة التنفيذية« )Veenendaal 2020: 80(. نتيجة 
ذلك، من املرجح أن تستحوذ النخب على الدولة »القهرية والشاملة« وستعمل »كصاحب عمل املالذ األخير، و )...( جهاز 

.)Baldacchino 2014: 247(»الفوائد، خاصًة ألولئك املتعاونين على املستوى السيا�سي )...( يقوده األشخاص يوزع

فإن  ما،  نظام  إلى  بالنسبة  »الدول«.  زي  ترتدي  التي  الفاعلة  الجهات  سلوك  على  كثيرة  عواقب  لها  الخصوصية  هذه 
االنقسام الوستفالي بين السالم الداخلي والفو�سى الخارجية، ليس ذا أهمية قصوى. تطبق األنظمة »استراتيجية شاملة 
للتوازن«، وتوجه دائًما عيًنا واحدة إلى املنافسين املحليين لحكمها )David 1991; Colombo 2017: 56–58(، ما يطمس 
الشرق  منطقة  في  نوعه  من  فريًدا  ليس  السلوك  هذا  مثل  الخارجية.  والسياسة  الداخلية  السياسة  بين  الفاصل  الخط 
األوسط وشمال أفريقيا، فعلى سبيل املثال وفي حالة دول جنوب آسيا الصغيرة، يالحظ تشونغ )Chong 206 :4102( أيًضا 

مفهوًما »داخلًيا« لألمن، بحجة أن »إدارة مشاكل الدول الصغيرة تتطلب معايرة ثابتة بين الضغوط الداخلية والخارجية«.

وبذلك، فإن خط االنقسام الرئيس لن يكمن بين املجالين الداخلي والخارجي، ولكن بين النطاق داخل النظام، واملجال 
خارج النظام. كل �سيء خارج النظام )داخل أو خارج الحدود »الوطنية«( سيتم عده عدائًيا محتماًل، ما يثير تساؤالت حول 
الديناميات  تختلف  حيث  النظام،  داخل  املجال  إلى  املحلي  املجال  سالم  نقل  يتم  الويستفالي.  باملعنى  املواطنة  مؤسسة 
السياسية بشكل ملحوظ عما هو خارجها.)5( على غرار املجال املحلي الويستفالي، إذا حدثت مشكلة داخل النظام، فعادة ما 

تكون مصدر قلق كبير يمكن أن يقوض الحكم إلى حد بعيد.

النظر عن حجمها. ومع ذلك، فإن  في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا جميعها، بغض  أثرت تلك األوضاع 
خصائص نظام دولة الشرق األوسط مفيدة بالفعل للدول الصغيرة ألسباب عديدة.

أواًل؛ ال تستطيع دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا رسم خط وقائي بين السياسة الداخلية والخارجية، ما 
الدولي.  املجتمع  منظور  من   )Hinnebusch 2018: 392( مخترقة«  ضعيفة  »دول  بطبيعتها  فهي  الخارجية.  للبيئة  يعرضها 
لذلك، في السياسة الدولية، يعد التدخل في الشؤون الداخلية لآلخرين ممارسة شائعة )Halliday 2009: 15–17(. يمكن 
أن يكون هذا مفيًدا للدول الصغيرة بطريقتين؛ أواًل، التدخل هو أداة أكثر نجاعة لها من شنها الحروب ضد بعضها بعًضا، 
ما يقلل من فرص الحروب التقليدية بين الدول، وهو السيناريو األكثر رعبًا للدول الصغيرة. ثانًيا، القدرة على التدخل في 
الشؤون الداخلية لبعضها بعًضا، أو حجب مثل هذا املسعى ال يرتبط حصرًيا بامتالك املوارد املادية. األولى ليست بالضرورة 
أداة باهظة الثمن، ويمكن أن تتطلب استراتيجية قوة ناعمة فاعلة فحسب، بينما تعتمد الثانية إلى حد بعيد، التماسك 
االجتماعي وإدارة املظالم االجتماعية. في حين أن املوارد املادية ضرورية لكليهما، إال أنها ال تتطلب كثيًرا، مثل بناء جيش وطني 

منافس.

هذا هو السبب وراء مالحظة نورثيدج )Northedge 172 :1976( فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لدول ما بعد االستعمار التي ال   5
تحددها التطورات النظامية، ولكن »املتطلبات« الداخلية )أي أمن النظام(.
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ثانًيا؛ نظًرا إلى ضعف الدول، هناك مجال كبير ملناورة الجهات الفاعلة غير الحكومية، خاصة الحركات اإلسالمية )منها 
الجمعيات الخيرية والشبكات واألحزاب السياسية(، والجماعات العنيفة التي تشكك في احتكار الدولة استخدام السلطة 
الشرعية )Valensi 2015(، أو املنظمات غير الحكومية. في حين أن هؤالء الفاعلين يمتلكون بالتأكيد وكالة، إال أنه يمكن 
استخدامهم بسهولة على أنهم أدوات للسياسة الخارجية )Kausch 2017؛ Marchetti and Al Zahrani 2017(. هذه األدوات 
فاعلة في التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى، وهي أرخص من األساليب القسرية التقليدية، وعلى هذا، فإّنه من 
املمكن استخدامها بسهولة من الدول الصغيرة أيًضا. إضافًة إلى ذلك، فهي ال تعاني عيًبا نسبًيا لقيامها بذلك. يمكن للمرء 

أن يفكر في قطر وعالقتها باإلخوان املسلمين على سبيل املثال.

ثالًثا؛ بسبب التوازن الشامل، يتم تثبيط الدول األكبر حجًما عن العسكرة التقليدية للسياسة الدولية )خوف الدول 
الصغيرة األعظم(. بما أن األنظمة جميعها يجب أن تهتم بالعواقب الداخلية ألعمال السياسة الخارجية، فإن بناء جيش 
 ،)Jackson 2009: 148( »انعدام األمن تكاليف سياسية. بسبب ظاهرة تسمى »معضلة  يأتي من دون أي  القوة ال  مفرط 
فإن تطوير القدرات القسرية يمكن أن يضر بسهولة بالتوازن بين النخب املحلية، حيث تعد املجموعات املعارضة أن هذه 
الخطوات تهدد بقاءها وتحفزها على الوقوف في وجه الحكومة. هذا ال يعني أن العسكرة غير واردة، لكنها تأتي مع ثمن تعريض 
السالم الداخلي للخطر. ال يمثل هذا مجرد قيود على الدول األكبر حجًما، بل يمثل أيًضا إمكان تدخل الدول األصغر في 

الشؤون الداخلية للدول األكبر حجًما، والتسبب بمشاكل في الفناء الخلفي لألنظمة.

ونتيجة ذلك، فإن املظهر اإلقليمي لظاهرة الدولة الحديثة له تأثير إيجابي عموًما على وضع الدول الصغيرة، حيث إنه 
يضيق الفجوة بين القوة التي يمكن أن تمارسها هذه الدول، والقوة التي يمكن أن تمارسها الدول األكبر. في حين أن أمنهم 
يتضاءل أيًضا بسبب قابلية اختراق شؤونهم الداخلية، كذلك هو الحال بالنسبة إلى جيرانهم األكبر. من ناحية أخرى، إنهم 
ُمخولون بأدوات غير تقليدية )مثل استخدام الجهات الفاعلة غير الحكومية( لتزيد من نفوذهم. يشير هذا إلى االستنتاج 

القائل: إن الفكرة الواقعية عن توافق الدول، غير صالحة في نظام الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

دراسة حالة شاهد: املقارنة بين حالتي قطر والبحرين

مع أّن دول الخليج الصغيرة ليست متطابقة في الحجم، إال أنها تتمتع بوضع متشابه بشكل منهجي. كما تنبأت نظرية الدولة 
السياسة  وتغيرات  الثالث،  الخليج  منها حروب  بجوارها،  التي تحدث  للتطورات  الخمس  الدول  أمن  تعرض  الصغيرة، فهي 
الخارجية في اململكة العربية السعودية وإيران والعراق، وازدياد عدم االستقرار في اليمن والعراق. ومع ذلك، اختلفت تصوراتها 
وسلوكها األمني إلى حد بعيد في العقود املاضية، وهي ظاهرة يمكن أن ُتعزى إلى الخصائص املوصوفة أعاله لدولة الشرق 
األوسط. إلثبات أن تحويل انتباهنا إلى األنظمة أمر حيوي لفهم اختالفات السياسة الخارجية بين »الدول الصغيرة« التي 
لها مواقف متشابهة بشكل منهجي، سأقارن حالتي قطر والبحرين. إن الدينامية املختلفة داخل النظام واملستوى املختلف 

للتماسك االجتماعي في الدولتين، في سياق الشرق األوسط، أكثر أهمية من الحجم.

 Byman and Green 1999; Crystal 2014; Davidson( للوهلة األولى، يبدو النظامان البحريني والقطري متشابهين جًدا
ثاني،  بين عائلة سنية )آل خليفة وآل  ثنائي  اتفاق  في  Ismael and Ismael 2011 ;2012(. كالهما قائم على تحالف تجلى 

على التوالي( واإلمبراطورية البريطانية. يتميز كال النظامين السياسيين باتخاذ قرارات مركزية، وشخصية، وروح ريعية. تتمتع 
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كلتا الدولتين بنظام ملكي، ودستور مكتوب، وكالهما يشتمل على شكل من أشكال الهيئات االستشارية التمثيلية، ولكنهما 
يضعان السلطة السياسية واالقتصادية في املركز.

عميًقا،  اختالًفا  والقطري  البحريني  النظامان  فيهما  يختلف  رئيسان  بعدان  هناك  هذه،  التشابه  أوجه  من  الرغم  على 
وكالهما يكتسب أهمية بسبب الطبيعة الخاصة لدول الشرق األوسط. يمكن مالحظة االختالف األكثر أهمية بين الدولتين 
من حيث التماسك االجتماعي. كثيًرا ما حوربت عائلة خليفة املعارضة املحلية في املجتمع البحريني لثالثة أسباب على األقل 
)Kinninmont 2011: 32; Louer 2014: 118–119(؛ أغلبية السكان من الشيعة، لم تنحدر األسرة من البحرين، وبالتالي 
فهي ليست جزًءا من السكان األصليين البحرينيين، وينتقد كثيرون الهيكل امللكي بوصفه شكاًل من أشكال الحكومة. تقترن 
إلى نقص طويل األمد في  الناتجة من سوء اإلدارة االقتصادية، ما يؤدي  هذه املظالم، وفًقا للذاكرة االجتماعية، بالحرب 
القدرة التنافسية للبحرين )Fuccaro 2009: 16–42(. ونتيجة ذلك، كان على الحكومة البحرينية دائًما مواجهة استياء مزمن 
 Ulrichsen( من السكان، ما أدى إلى سلسلة من االحتجاجات الواسعة النطاق بين عشرينيات وسبعينيات القرن املا�سي

.)335-2014: 334

 Crystal( إلى جانب استخدام املنطق الريعي التقليدي، كانت األدوات الرئيسة في يد النظام هي خطوات محدودة للتحرير
172 :2014(، وتعزيز السرد الطائفي )Diwan 2014: 144(. بسبب الثورة اإليرانية، لم يكن من الصعب البناء على املشاعر 
املعادية إليران لدى املجتمعات السنية، على الجانب اآلخر من الخليج الفار�سي. ولذلك كان تأمين »التهديد الشيعي« فاعاًل. 
كانت هذه األداة مفيدة خالل أحداث »الربيع العربي« في عام Matthiesen 2013: 33–49; Khalaf 2013( 1102(، بعد 
نزع  الحكومة من  تمكنت   ،)Barany 2012: 23( أسرة  لكل  مباشر  مالي  بتحويل  بوعد  املتظاهرين،  فاشلة إلرضاء  محاولة 
حوافز عديد من املتظاهرين السنة عبر التأكيد على الطبيعة الطائفية للتظاهرات. في النهاية لم يكن هذا كافًيا، فاتجهت 

الحكومة إلى مساعدة مجلس التعاون الخليجي الذي نفذ تدخاًل داعًما قصيًرا لضمان بقاء النظام.

نظًرا إلى وجود االنقسامات االجتماعية الحساسة واالفتقار إلى التماسك االجتماعي، تعرضت البحرين للتدخل الخارجي. 
تمكنت إيران، من توسيع نفوذها بوساطة الشبكات اإلسالمية الشيعية في العقد األول من القرن الحادي والعشرين من جهة، 
ومن جهة أخرى، وسعت اململكة العربية السعودية نفوذها على عملية صنع القرار في البحرين منذ عام 1102. كان للرياض 
الدولتين،  بين  الوثيقة  التهديد اإليراني املتصور والعالقات االقتصادية  البحرين، بسبب  في جزيرة دولة  تأثير كبير  بالفعل 
ولكن منذ الربيع البحريني، تعمق اعتماد النظام على الدعم السعودي. لعل الضغط املتزايد على شبكة اإلخوان املسلمين 
البحرينية )املتمركزة في مجتمع ميمبار اإلسالمي(، يشكل أحد مظاهر النفوذ السعودي املتنامي، إذ كانت تاريخيًا أقرب إلى 
الحكومة منها إلى املعارضة الشيعية )على الرغم من االختالفات األيديولوجية جميعها(، ولكن في اآلونة األخيرة تم إبعادهم 
من النظام )Freer and Cafiero 2017(. ما يبدو أنه يتما�سى مع املصالح األمنية السعودية، وليس املصالح البحرينية. في عام 
8102 أيًضا، ظهرت بعض األخبار حول الضغط السعودي واإلماراتي لعزل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة من 

.)Middle East Eye 2018( منصبه

في املقابل، إن التماسك االجتماعي أقوى كثيًرا في قطر. وبسبب االفتقار إلى القدرات االقتصادية الكبيرة قبل اكتشاف 
الفحم الهيدروجيني ]النفط[، واملوقع املحيطي للبالد، لم تتمكن النخب االقتصادية أبًدا من موازنة سلطة األسرة الحاكمة. 
كثيًرا ما كان السكان الشيعة )الذين يقدرون بنحو 02 في املئة من املجتمع( مندمجين جيًدا من دون أي تطلعات معادية 

.)Kamrava 2014: 161( للمؤسسة
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سمح هذا املستوى من التجانس االجتماعي للحكومة القطرية بأن يكون لها نفوذ أوسع، ألن الجهات الخارجية لم تنجح في 
اختراق املجتمع القطري إلى حد ُينِذُر بالخطر. حتى بعد الصدع الخليجي في عام 7102، لم تنجح القيادة السعودية وحلفاؤها 
في تشكيل معارضة كبيرة للقيادة الحالية. فضاًل عن ذلك، كان الدعم الشعبي للقيادة واضًحا بعد عام 7102، وبينما كان 

ذلك على األرجح حملة سياسية منظمة جزئًيا، فقد كان لها خلفية اجتماعية.

لم يحِم التماسك االجتماعي قطر من التدخل الخارجي فحسب، بل أدى أيًضا إلى توسيع نفوذها في السياسة الخارجية. 
في  الدولي  املستوى  على  ألعمالهم  املحلية  العواقب  الشامل  التوازن  لتحقيق  النظام  جهد  يأخذ  أن  الضروري  من  يكن  لم 
إلى  ببناء عالقات مع الالعبين اإلقليميين والعامليين من دون أي مقايضات، وقد أدى ذلك  ثاني  الحسبان. سمح ذلك آلل 

القدرة على بناء استراتيجية تحويط )Kamrava 2014: 167–181(، تهدف إلى الحفاظ على عالقات مستقرة مع أي أحد.

تختلف الدولتان بشكل ملحوظ في بعد آخر هو الديناميات داخل النظام. تاريخًيا، كانت القيادة البحرينية موحدة إلى 
حد ما من دون أي معارك داخلية مثيرة، فتوارث الحكم الوحيد منذ االستقالل حدث في عام 9991، بعد وفاة عي�سى بن 
سلمان آل خليفة، ليتبعه حمد بن عي�سى آل خليفة، الذي كان الوريث املعين منذ عام 4991. عالمة أخرى على االستقرار هي 
.)Kinninmont 2011: 40( حقيقة أن خليفة بن سلمان آل خليفة املذكور آنًفا قد تولى رئاسة مجلس الوزراء منذ االستقالل

جبر أعضاء هذا الفرع على مغادرة 
ُ
أهم التطورات الحديثة داخل النظام هو ظهور فرع الخوالد من آل خليفة. حيث أ

العميقة  مشاعرهم  وبسبب  البحرينية،  البريطانية  العالقات  لتعميق  معارضتهم  بسبب  العشرين  القرن  أوائل  في  البالد 
املعادية للشيعة )Diwan 2014: 162–163(. بعد خالفة عام 9991، تمكن الخوالد من االقتراب من السلطة )حيث تنتمي 
والدة األمير الجديد أيًضا إلى هذا الفرع(، وال سيما مع وزير الدفاع خليفة بن أحمد، ووزير الديوان امللكي خالد بن أحمد. 
ساهمت وجهات نظرهم الطائفية بشكل كبير في تنامي الخطاب الطائفي الذي أعاد النظام إنتاجه باستمرار بعد عام 1102 

.)Gengler 2013(

تأثرت السياسة الخارجية للبحرين كذلك بصعود الخوالد إلى الساحة. يتوافق النهج القا�سي املناهض للشيعة، ممثاًل 
بهذا الفرع من آل خليفة، مع الرؤية اإلقليمية الحالية للقيادات السعودية، وهذا هو السبب في أنهم معروفون بقربهم من 
الرياض. على سبيل املثال، في عام 1102، دعموا مبادرة االتحاد الخليجي للمملكة العربية السعودية، التي تم رفضها بشدة 

.)Wehrey 2013: 135–136 28؛-Guzansky 2015: 25( من األعضاء اآلخرين من مجلس التعاون الخليجي

في حين ُينظر إلى النظام القطري على أنه يعمل من دون أي تصدعات داخلية خطرة، لم يكن هذا هو الحال تاريخًيا. 
منذ االستقالل، حدث تعاقبان على الحكم بالقوة، في 2791 وKamrava 2013( 5991؛ Crystal 2014(. مرت أول عملية 
انتقال سلمي للسلطة في أواخر عام 3102، عندما تم استبدال حمد بن خليفة آل ثاني بابنه تميم بن حمد آل ثاني. من بين 
هذه التعاقبات، كان لحدث عام 5991 أهمية كبيرة ألّنه غّير السياسة الخارجية للبالد بشكل عميق. األمير خليفة، الذي 
حكم بين عامي 2791 و5991، قاد سياسة خارجية متسترة، متبًعا غالًبأ قيادة اململكة العربية السعودية. ومع ذلك، عندما 
جبر على إعطاء العرش لحمد، بذل األمير الجديد كل ما في وسعه إلخراج رجال والده من السلطة. األمر الذي يعني عملًيا 

ُ
أ

االنفصال عن الرياض أيًضا، ألن السعوديين )الذين يفضلون االستقرار على عدم القدرة على التنبؤ( نظموا محاولة انقالبية 
ضد حمد.
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هذا هو أحد الجذور الرئيسة لسياسة قطر الخارجية املناهضة للسعودية على مدى العقدين التاليين. ظهرت التوترات 
بعد الصدع الخليجي في عام 7102 بين آل ثاني املوالين لحمد وابنه تميم من جهة، وأولئك الذين يفضلون املوقف املوالي 

للسعودية املمثل من خليفة، وبعد ذلك بدأت الرياض بتكوين معارضة ملكية ضد تميم من دون أي نجاح ملحوظ.

تؤثر الصراعات داخل النظام والتماسك االجتماعي بشكل كبير في نفوذ السياسة الخارجية واستراتيجية كل من البحرين 
وقطر. ففي حالة األولى، ساهم صعود فرع الخوالد في السياسات الطائفية بعد عام 1102، التي فتحت البالد أمام التدخل 
السعودي )من أعلى إلى أسفل(، واإليراني )من أسفل إلى أعلى(، بسبب غياب التماسك الوطني. عندما يتعلق األمر بقطر، 
مّكن التجانس االجتماعي النظام من إدارة سياسة خارجية أكثر استقاللية، لكن عملية االستيالء العنيف على الحكم في 
عام 5991، وضعت البالد في مسار تصادمي مع اململكة العربية السعودية. تكتسب هذه التطورات أهمية ومعنى في سياق 

املؤسسة األولية املعدلة للدولة الحديثة، في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

األنظمة الصغيرة في بيئتها اإلقليمية المحيطة للصراع والتعاون
القواعد املتعلقة بالصراع والتعاون

تباين جوهرها، وحدودها  الحديثة، ومع ذلك، فقد  الدول  في  الدول  بين  املشترك  املجتمع  في  الحرب سنة  لطاملا عدت 
القانونية واملعيارية على نطاق واسع. كما ذكرنا سابًقا، كان أحد الدوافع وراء إنشاء قواعد املجتمع بين الدول هو تجنب 
نزاع مسلح واسع النطاق، لكن هذا ال يعني أن استخدام القوة قد تم استبعاده بوصفه ممارسة اجتماعية أو »نمًطا ثابًتا 

.)Bull 2002: 178(« للسلوك

لقد تغير جوهر قاعدة »الحرب« على املستوى العالمي بشكل عميق في القرن املا�سي. تقلصت شرعية مهاجمة دولة أخرى 
إلى حد بعيد )Buzan 2004: 182(، حتى أن بوزان جادل الستبدال القاعدة بـ »إدارة القوة العظمى«، ما يشير إلى أن القواعد 
الحالية للمجتمع بين الدول تحرم الدول من إمكانية خوض الحروب من أجل املصالح الذاتية، وتسمح لهم باستخدام القوة 

في حالة الهدف الجماعي الذي يحدده مجلس األمن، أو الدفاع عن النفس فحسب.

يمكن للمرء أن ينظر إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على أنها مجتمع متصارع، إذ كان لنظام الشرق األوسط 
نزاعات مسلحة عديدة )على سبيل املثال بين إسرائيل وجيرانها، أو حروب الخليج(، حيث كانت التطورات التي حّدت من 
استخدام القوة املسلحة على املسرح العالمي، )أي االعتماد املتبادل والدمقرطة واملأسسة( غائبة في املنطقة، ما خلق بيئة 

.)Hinnebusch 2014( غير مستقرة بشدة

أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  املخترقة  الطبيعة  إلى  نظًرا  الحرب.  القوة  ميزان  ديناميات  توازن  حفز  كما 
والضعف املؤسساتي املتأصل في الدول، لم تتمكن أي قوة مهيمنة إقليمية من الظهور. يحد وجود القوى العاملية، ونقاط 
ضعفها املحلية، من نفوذ الركائز اإلقليمية، ما يجعل القوة أكثر تشتًتا على املستوى الدولي )Commins 2014: 2(. تسارعت 
هذه الظاهرة بالفعل منذ عام 1102، ما أدى إلى تعددية قطبية تنافسية )Kausch 2014(. إن االفتقار إلى الهيمنة يجعل 
اندالع الحروب بين الدول من الناحية النظرية أكثر احتمااًل، حيث ال يوجد فاعل في املجتمع قادر على تقديم السالم على أّنه 

صالح عام، على الرغم من أّنه يوسع نفوذ القوى الصغيرة واملتوسطة. 
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وأهمها  التقليدية.  الحروب  بدء  للدول على  السياسية  القدرة  تحد من  قائمة،  إقليمية  ناحية أخرى، هناك معايير  من 
التضامن العربي، ونظًرا إلى طبيعة أن العروبة فوق الوطنية، فإن القومية لم تدفع الصراع، ولكنها وفرت أساًسا معيارًيا 
لتكاتف الدول ومجتمعاتها. حتى عام 0991، عندما هاجم العراق الكويت، كانت هذه املعايير تمنع الدول العربية من بدء 
نزاع مسلح ضد بعضها بعًضا )Gonzalez-Pelaez 2009: 105(، ما نزع شرعية الحرب التقليدية بوصفها أداة سياسية في 

السياسة بين الدول العربية.

إن حظر الحروب بين الدول العربية متجذر في كل من التاريخ والثقافة، وليس في املتغيرات املادية التي بحثت فيها الواقعية 
الجديدة أو النيوليبرالية. ال يحدد اإلسالم طريقة محددة إلدارة العالقات الدولية، مع أّنه ساهم عملًيا في ظهور رؤية ثنائية 
للعالم، تميز بين »األمة« واآلخرين )Saeed 2006: 6; Bennison 2009: 45(. تعود قاعدة شن الحروب إلى نطاق األخيرة )دار 
التراث اإلمبراطوري للمجتمعات السياسية في الشرق األوسط الذي كان  الحرب(. تم تعزيز هذا التمييز املعياري بوساطة 
 Steunebrink( قائًما أيًضا على مثل هذا االنقسام، لم يتم االعتراف باملؤسسات خارج حدود اإلمبراطورية على أنها شرعية
10 :2008(. ورثت الدول العربية منطًقا مشابًها، حيث تنص معظم دساتيرها على أنها جزء من األمة العربية، األمر الذي 
يشكل وبطريقة رسمية منطقًة ال ُتقبل فيها الحرب. هذه سمة رائعة بالنسبة إلى الدول الصغيرة في املجتمع املشترك بين دول 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث إن النزاع املسلح التقليدي يأتي على رأس مخاوفها.

العدائية جميعها.  بطبيعة الحال، كما ذكرت سابًقا، ال تعني هذه الخصوصية املعيارية القضاء على أشكال املنافسة 
التضامن العربي لم يقِض على الصراع، بل أعاد تشكيل الطريقة التي تتم بها إدارة الصراع. هناك طريقتان على األقل يمكننا 
من خاللهما رؤية حدود التطور املوصوف أعاله؛ أواًل، مرتبط بالطبيعة املميزة للدولة املوصوفة في الجزء الثاني، حيث كان 

.)Halliday 2009: 15–17( التدخل في شؤون اآلخرين أمًرا شائًعا

ثانيًا، مع ضعف القومية العربية بعد فشل الصراع العربي اإلسرائيلي، تراجعت كذلك قاعدة تحريم الحروب العربية- 
في  تسببت  والتي  أيًضا،  الكويتية  العراقية  الحرب  مع  تزامنت  التي   )Barnett 1998( املعياري  التجزؤ  عملية  أدت  العربية. 
انقسام إضافي في العالم العربي، إلى تراجع التضامن القومي العربي، وصعود الهويات اإلقليمية، وإضعاف حظر الصراعات 

بين الدول.

 Hinnebusch 2014:( هذا يدل على أنه لم يتم إضفاء الطابع املؤس�سي على حظر الصراع بين الدول العربية بشكل كاٍف
17(. كانت جامعة الدول العربية أهم مؤسسة ثانوية مشتقة إلدارة الشؤون العربية البينية. ستكون هذه املؤسسة الثانوية 

موضوع دراسة الحالة التالية.

دراسة حالة: جامعة الدول العربية بوصفها حامية للدول الصغيرة

تم إنشاء جامعة الدول العربية في عام 5491، لتكون أول منظمة إقليمية في إطار األمم املتحدة. وفًقا مليثاقها )ميثاق 
جامعة الدول العربيةومالحقه، 7102(، فإن القواعد األساس التي تسعى لحمايتها في العالم العربي هي التعاون واالستقالل 

والسيادة.

 Little( وبطبيعة الحال، ينتقد كثيرون جامعة الدول العربية لكونها منظمة غير فاعلة، تعمل اسمًيا من دون أي فحوى
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Toffolo 2008: 121–122 ;1956(. تجادل فرح دخل هللا بأن جامعة الدول العربية هي »نتاج معضلة بين سيادة الدولة 
والقومية العربية«، وبناء على هذا، فهي غير قادرة على العمل بفاعلية )Dakhlallah 2012: 393(. على الرغم من صدق مثل 

هذا النقد، أود أن أزعم أن جامعة الدول العربية تؤدي دوًرا معيارًيا وثيق الصلة بين الدول في الشرق األوسط.

أهمية الجامعة العربية بالنسبة إلى الدول الصغيرة؛ أواًل، تخلق وتعيد إنتاج ثقافة التعاون الحكومي الدولي القائم على 
التوافق املبني على احترام املساواة الناشئة عن القبول املتبادل للسيادة )Hinnebusch 2014; Murden 2009(، ما يوفر 
بيئة رائعة للدول الصغيرة، ألنه يحرم القوى العظمى الساعية للحصول على مكانة من فرض إرادتها على اآلخرين في إطار 

جامعة الدول العربية.

 .)285-Solingen 2008: 284( أدت الدول الصغيرة األعضاء في الجامعة دائًما دوًرا نشًطا في إنشاء وتشغيل هذه الجامعة
إحدى الطرق التي ساهمت بها في العمل كانت املشاركة في الوساطة بين عامي 5491 و0002، حيث أدت دوًرا في 54 في املئة 

.)Yassine-Hamdan and Pearson 2014: 93–94( من محادثات التيسير في إطار جامعة الدول العربية

الطريقة األخرى التي تؤدي بها جامعة الدول العربية دوًرا مهًما للدول الصغيرة هي الحماية املعيارية التي يتم اكتسابها 
مع العضوية. بما أن الجامعة نفسها هي مؤسسة مشتقة من الهوية العربية، والتكافل العربي، يمكن ترجمة العضوية على 
أنها اعتراف بكونها جزًءا من املجتمع العربي بين الدول. يعني هذا، في املمارسة العملية، حمايًة معيارية )وليست فعلية( من 

الهجمات الخارجية. 

 Yassine-Hamdan and Pearson 2014:( للعضوية  الكويت  طلب  هذه  الدفاع  آليات  ظهور  على  البارزة  األمثلة  ومن 
126–117(. كانت اإلمارة محمية بريطانية قبل حصولها على االستقالل في حزيران/ يونيو 1691. وبالتالي، تم توفير الدفاع 
الخارجي عن اإلقليم من لندن. قبل وبعد أن تصبح الكويت دولة مستقلة بالكامل، أعلن رئيس الوزراء العراقي مراًرا وتكراًرا أن 
الكويت تنتمي إلى العراق )Podeh 2003: 103(. أصبحت األزمة عاملية حيث اجتمع مجلس األمن ملناقشة البدائل املمكنة، 
بمشاركة بريطانية وسوفياتية قوية. ومع ذلك، لجأ نظام صباح جابر الصباح إلى جامعة الدول العربية أيًضا، وكانت إحدى 
أولى الخطوات الدبلوماسية التي اتخذها هي التقدم بطلب للحصول على عضوية في املنظمة. كان التفسير األكثر احتمااًل 
لهذه الخطوة هو تصور الوظيفة الوقائية للعضوية. كما كان متوقًعا، رفض العراق على الفور اقتراح العضوية، لكن دواًل 

أخرى )اململكة العربية السعودية في مطلعها( أيدت الجانب الكويتي.

 Al-Rashidi( الرشيدي  ألحمد  وفًقا  املصلحة.  أصحاب  بين  التوسط  حسونة  الخالق  عبد  للجامعة  العام  األمين  وقرر 
42–38 :1992(، فقد أراد حسونة أن يجعل الجهات الفاعلة املتورطة تقبل أربعة مبادئ أساس إلدارة الصراع:

استبعاد الجهات الفاعلة غير العربية )مجلس األمن بالدرجة األولى(.	 

إيجاد حل سلمي لتجنب التدخل العسكري غير العربي.	 

تجنب حدوث انشقاق في القومية العربية بقبول الكويت عضًوا مستقاًل في املجتمع العربي.	 

املحافظة على الوحدة بين الدول العربية.	 
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املعيارية،  والحماية  السيادة  في  باملساواة  الجماعي  والعمل  العربية  القومية  ترتبط  كيف  بوضوح  املبادئ  هذه  ُتظهر 
املستمدة منها للدول األعضاء جميعها، صغيرة أكانت أم كبيرة. كما ُيظهر أن هذه الظاهرة مرتبطة أيًضا بإدراك الطبيعة 
عربية  حلول  إيجاد  في  والرغبة  األجنبي،  التدخل  تجنب  إلى  فالحاجة  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  املخترقة 

للمشاكل العربية، تحفز الوحدة والتعاون على الصراع.

في النهاية، تم حل النزاع بواسطة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد في 02 تموز/ يوليو. في ذروة النقاش، 
إن  الكويت.  عضوية  طلب  على  جميعهم  املتبقون  األعضاء  وافق  ذلك  وبعد  املفاوضات،  العراقيون  الدبلوماسيون  غادر 
حقيقة قبول العراق القرار وعدم مهاجمة الكويت )على األقل حتى عام 0991(، تظهر أن العضوية وفرت الحماية للكويت.

من املهم اإلشارة إلى أن األزمة، ونشاط حسونة )وهو نفسه مواطن مصري(، يمكن تفسيرها أيًضا على أنها أفعال ناصر في 
سياق الصراع املصري العراقي على السلطة )Podeh 2003(. ال تتعارض هذه الرواية مع السرد السابق حول الدور الوقائي 
للعضوية. ال تحظر البيئة املعيارية ملجتمع الشرق األوسط على الدول السعي لتحقيق مصالحها، ولكنها تخلق بيئة يتم فيها، 
وفًقا لبارنيت )ُاقتبس من قبل Podeh 2003(، »إضفاء الشرعية على مصالح الدولة، بالرجوع إلى نظام معياري، و ال يزال 

يتم تأمين النظام ]العربي[ من خالل املفاوضات، وليس اإلكراه العسكري وحده«.

بطبيعة الحال، فإن عملية التجزئة املعيارية تطرح السؤال عما إذا كان بإمكان جامعة الدول العربية االستمرار في تقديم 
مثل هذا الدور في مجتمع الشرق األوسط. على الرغم من ذلك، ومن املدهش أن نرى وظيفة مشابهة جًدا للجامعة العربية 
خالل االنتفاضات العربية، وإن كان ذلك بطريقة متناقضة. في عام 1102، للمرة األولى في تاريخها، قررت الرابطة تجريد ليبيا 
 Wajner and Kacowicz( من عضويتها بسبب مخاوف إنسانية، وفي الوقت نفسه، أيدت تدخاًل عسكرًيا ضد نظام القذافي
504 :2018-505(. مع أّن التدخل نفسه لم يتم تنظيمه من الدول العربية، حيث تم بناؤه من الدول الغربية على أساس قرار 
مجلس األمن رقم 3791، فقد شاركت دولتان عربيتان، وهما قطر واإلمارات العربية املتحدة. تظهر هذه الحالة، مرة أخرى، 
بوضوح العالقة بين العضوية وحظر الحرب. على النقيض من ذلك، وفرت جامعة الدول العربية الشرعية للنظام البحريني 

في عام 1102 من خالل عدم محاولتها سحب عضويته لديها.

حدثت عملية مماثلة مع سورية، عندما علقت جامعة الدول العربية )بعد محاولة وساطة سريعة( عضويتها في نوفمبر 
غالًبا  املعارضة  لدعم  األهلية،  الحرب  في  عربية  دول  عدة  تدخلت  ذلك،  بعد  األسد.  نظام  على  عقوبات  وفرضت   ،1102
)Küçükkeleş 2012(. بعد ثماني سنوات، بدأت إعادة دمج سورية في املجتمع العربي املشترك ببطء، ولكن من املحتمل أن 

تنتهي بإعادة تثبيت عضويتها في جامعة الدول العربية فحسب.

الخالصة: تغيير مفردات دراسات الدولة الصغيرة

كان الهدف من الدراسة هو التحقيق في كيفية تغيير النظريات السائدة لدراسات الدولة الصغيرة، بحيث تكون قابلة 
للتطبيق في مناطق خارج أوروبا، وبشكل أكثر تحديًدا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. لقد جادلت في أن املدرسة 
الواقعية الجديدة والنيوليبرالية ُصممت لتحليل الدول الصغيرة في الجزء الغربي من املجتمع الدولي غالًبا، لكنها تتجاهل 
التغيرات املحتملة التي يمكن رؤيتها في مناطق أخرى. وهذا هو سبب فشلهم في تفسير نفوذ الدول الصغيرة في الشرق األوسط 

بطريقة شاملة.
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عندما يتعلق األمر بالتعديالت الضرورية، قلت إنه يجب إجراء تعديلين لتحليل السياسة الخارجية لدول الشرق األوسط 
الصغيرة. بادئ ذي بدء، تغيرت ظاهرة الدولة الحديثة بشكل كبير في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التغير الذي 
يتجلى غالًبأ في هيكل النظام وإمكان اختراق حدود الدولة، ما يجبر الدول على تحقيق توازن شامل. هذا يعني أن التجانس 
املعايير  توفر  ثانًيا،  الدولة.  حجم  بالضرورة  وليس  الحكومات،  نفوذ  تحدد  التي  هي  النظام  داخل  والديناميات  االجتماعي 
املتعلقة بالصراع والتعاون مستوًى معيًنا من األمن للدول العربية الصغيرة، كتضامن عربي )حتى اليوم( يحظر بدء الحروب 

بين أفراد املجتمع العربي.

الدولة  بإقامة  املتعلقة  املعايير  ألن  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  على  التعديلين  هذين  أهمية  تقتصر  ال 
والسيادة والصراع والتعاون ليست متساوية في األنظمة اإلقليمية املختلفة في العالم. وبالتالي، يجب تغيير كل من نظريات 
دراسات الدولة الصغيرة ومفرداتها، لتكون قابلة للتطبيق في مناطق خارج أوروبا. إن التركيز على الدول على أنها جهات فاعلة 
فحسب، ليس كافيًا، بسبب املظاهر املختلفة للدولة في العالم. لفهم كيف يؤثر الصغر على الالعبين السياسيين، يجب أن 

نكون منفتحين على مؤسسات مختلفة عن الدولة الويستفالية.

يقدم تحليل سلوك »األنظمة الصغيرة« مثل هذا االحتمال، من خالل األخذ في الحسبان عملية التبعية املعيارية التي 
تحدث في مجتمعات تشبه مجتمع الشرق األوسط. يمكن استخدام هذا النموذج في أجزاء أخرى من العالم أيًضا، ولكن ليس 
تلقائًيا، إذ يجب تحليل التغييرات املحددة في معايير الدولة والسيادة والصراع والتعاون أيًضا، لتعكس تعقيد املجتمعات 
السياسية. هذه هي الطريقة الوحيدة لفهم الديناميات بين األطراف الصغيرة والكبيرة، وكذلك الفاعلين األقوياء والضعفاء 

في املجتمع الدولي.
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