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  تأمللمالحظة جديرة با

  
  

 يف العراق اال من خالل ة ميكن فهم وإدراك األهداف اإلستراتيجية للواليات املتحدال
 العاملية وإدراك مصاحلها احليوية اليت توجه وتتحكم يف رسم سياساهتا تهافهم إستراتيجي

يف كل القارات واملناطق ، ولفهم هذه اإلستراتيجية البد من التواصل مع العقل العامة 
ريكي املتمثل حبزانات الفكر ومراكز األحباث اليت هي جامعات بال اإلستراتيجي األم

أهم وتلخيص طالب كما وصفها أحد املعلقني واملتابعني ، ومن خالل متابعة وترمجة 
وأخطر الدراسات واألحباث والكتب اليت تصدر بشكل دوري ومستمر ، وهذا ما 

   ةيطمح إليه مركز الكاشف للمتابعة والدراسات اإلستراتيجي
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
أحد الكتب اإلستراتيجية التي تتناول  لتقرير يلخص أهم ما تم التطرق اليه في في هذا العدد ترجمة

ملفاَ من الملفات الساخنة اآلن على مستوى المنطقة ، اال وهو الدمقرطة وأفضل السبل العملية لنشر 

 والتبعات والتداعيات يسلط هذا الكتاب الضوء على المخاطر. المنطقةوترويج الديمقراطية في دول 

المختلفة لفرض الديمقراطية المتعجل وما يمكن أن يسببه من فوضى أمنية وإحتماالت قيام الحرب 

  .إنه موضوع جدير بالمطالعة المتعمقة ألنه يمس صميم الواقع العراقي اآلن. األهلية

المرموقة  مجلة شؤون خارجيةوهو أحد مواد  العالقات الخارجيةمجلس والتقرير منشور في موقع 

  .التابعة لهذا المجلسو

  :والتأمل لدراسةباالجدير   التقريراذه األفكار الواردة في ألهمفيما يلي إستعراض 
 

وبحسب ما يستند إليه من أقوال األكاديميين فان خطيئة بوش الكبرى ذات عالقة بالسياسة 

لو كان ، فقط ،  وهي ورطة كان  في  اإلمكان  تجنبها–لحرب في العراق الخارجية وبخاصة ا

  الرئيس ومستشاروه قد أصغوا ألولئك الذين كرسوا حياتهم لدراسة العالقات الدولية
 

و إدارة بوش الحالية ، على أي حال ، ذهبت إلى ابعد من ذلك في اعتقادها بالفكرة وراهنت على 

 تساعد واشنطن على تحقيق عالم إسالمي مسالم ومستقر وينعم نجاح النظرية وعلى إنها سوف

بالرفاهية حيث يقوم جيران العراق بانتهاج السبيل الذي انتهجه العراق ويتجهون إلى الديمقراطية 
 

، ) تغيير النظام ( والدوافع الحقيقية للواليات المتحدة في مهاجمة العراق ربما كانت معقدة لكن 

ة محل نظام صدام حسين البغيض كان أمراَ مركزياً في الخطاب الصادر عن وإحالل الديمقراطي

 ٢٠٠٣واشنطن حين بدأت بقصف بغداد في آذار 
 

ان رغبة إدارة بوش في فسخ العالقة مع من سبقها وتغيير األنظمة المستبدة الراهنة في الشرق 

 مغلوطة او في األقل بصورة ولكن البيت األبيض تلقى العلم بصورة. األوسط كانت مثيرة لإلعجاب 

غير صحيحة تماماً ، ذلك ان نظرية السلم الديمقراطي ال تسلم بان الواليات المتحدة يمكنها أو 

 ينبغي عليها ان تعيد بناء العراق ديمقراطياً
 

ة ان جعل األنظمة االستبدادية تستبدل بأنظمة ديمقراطية ليس أمرا صعباً الى ابعد حد فقط ، لكن اكثر صعوب

والشرق األوسط يمكن ان يصبح مكاناً اكثر خطورة اذا ما كان هدف واشنطن . مما توقعت اإلدارة ايضاً 

 وسائر دول العالم هو مجرد إنشاء نظام شبه ديمقراطي في بغداد
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ان عراقاَ كهذا كما يشير مانسفيلد وسنايدر قد يكون على قدر كبير من احتمال بدء الحروب وقد يكون ثوراً 

 ولسوء الحظ فان عراقاً كهذا هو بعينه ما قد ننتهي اليه. جاً في متجر خزف الشرق األوسط هائ
 

وبالنسبة لما يقوله الواقعيون فان الطريقة المثلى للتعامل مع صدام حسين لم تكن اإلطاحة به بل 

 المثالمن خالل مساومة قسرية تهدد بمحوه من الوجود اذا ما استخدم األسلحة النووية في سبيل 
 
ليس هناك إجماع للمثقفين حول الكيفية التي تصبح فيها الدول ديمقراطية ، وما كتب في هذا المجال ال 

 تتضح من خالله الكلفة التي تتحملها الواليات المتحدة في إجبار هذه الدول على ان تصبح حرة
 

البعض ، فان الدول في حال انتقالها على الرغم من ان الديمقراطيات الناضجة المكتملة ال تتقاتل مع بعضها 

 من األنظمة االستبدادية الى الديمقراطية قد تفعل ذلك
 

وبحسب قول مانسفيلد وسنايدر ففي الدول التي بدأت مؤخراً بإجراء انتخابات حرة ولكنها تفتقر إلى اآلليات 

 وحماية أحزاب مؤسسات مثل القضاء المستقل والسيطرة المدنية على الجيش(الصحيحة للمساءلة 

، فان السياسيين لديهم دوافع النتهاج سياسات تجعل من المحتمل الى حد بعيد ان ) المعارضة والصحافة 

 تبدأ بلدانهم الحرب
 

فان السياسيين في الديمقراطيات الناضجة كذلك غالباً ما حاولوا    استخدام الوطنية ، وبطبيعة الحال

، على أي حال،ل حشد قوة التأييد الشعبي ، وفي مثل هذه الحاالت من اج، وخطابات التخويف من األجانب

 فهم محددون بتنظيم آليات للمساءلة
 

ومن خالل معرفتهم انهم ان قادوا البلد إلى هزيمة عسكرية او ورطة من نوع ما فانهم سوف يعاقبون في 

 ا عن حرب طابعها المغامرةاالنتخابات القادمة فان السياسيين في مثل هذه البلدان يستبعد ان يدافعو
 

والسياسيون . في هذه الدول التي اتجهت إلى الديمقراطية فان المنافسة السياسية الداخلية كانت حادة 

يطمحون في الحصول على السلطة ولذا فهم يسكتون المتشددين المحليين وذلك بتبني مطالب وطنية  تضر 

وب لم تكن في األصل من ضمن االهتمامات الستراتيجية باألجانب وغالباً ما تؤدي هذه السياسات الى حر

 لهذه الدول
 

تدعم االدعاءات الواقعية القائلة بان القوى الرئيسة هي األكثر  ،ان المعلومات المعتمده على الكمية 

احتماال لدخول الحرب من الدول الصغيرة وكلما كانت الدول العظمى اكثر تعادال كلما كانت الحروب 

 ر احتماالبينهم اكث
 

فالواليات المتحدة وسائر الفاعلين الدوليين ( واستنتاجات المؤلفين للسياسات الخارجية واضحة المعالم ، 
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ينبغي ان يستمروا في تطوير الديمقراطية ولكنها يجب ان تساعد على دمقرطة الدول واستخدام اإلصالحات 

مة ينبغي أال تتقدم على إقامة المؤسسات التي فان االنتخابات العا، وعلى وجه الخصوص. بالشكل الصحيح 

 تحد من توجهات السياسيين المشؤومة نحو الحرب
 

فقد كانت المنظمات مثل البنك الدولي والمعهد الوطني ، على سبيل المثال، وكما يوضح المؤلفان

. ينات للديمقراطية هي التي دفعت بوروندي ورواندا إلى توسيع السيادة الوطنية في اوائل التسع

 وهو ضغط أدى كما يقول مانسفيلد وسنايدر إلى سلسلة من األحداث أدت الى التطهير العرقي
 
والكاتبان يقفان ضد منح الناس القوة بصورة مفاجئة ، الن االنتخابات في غير أوان نضجها 

 باالتجاه المضاد لجيرانها، قد تحدث إضطراباَ في الداخل تدفع الدولة خارجاً
 

لندع جانباً التفكير في ان حكما يهيمن . احتمال حرب أهلية سنية شيعية كردية في العراق ، لحظةفلننسى ل

عليه الشيعة قد يتحالف مع ايران وسورية وحزب اهللا اللبناني ، فماذا لو ان بعد رحيل قوات الواليات 

ي عريض ولكنها المتحدة يصبح العراق شبه ديمقراطي مبنياً على مؤسسات حكومية لها رصيد انتخاب

 معادية ؟
 

 العلمانيون ، اليساريون ، المعتدلون ، –سوف تتنافس قوى النخب هناك ، في المستقبل القريب

يتنافسون لتحريك ، واإلسالميون من كال الجانبين السني والشيعي من اجل إحراز التأييد الشعبي

 المشاعرالوطنية ضد واحد او اكثر من جيران العراق
 

لعراقية الشيعية ما لبثت ان وجهت النقد إلى األردن الذي يحكمه السنة واألحزاب العراقية السنية فاألحزاب ا

 وجهت النقد إلى إيران التي يحكمها الشيعة واألحزاب العراقية الكردية وجهت النقد إلى تركيا
 

وبصرف  ٢٠٠٣ويأمل المرء فى ان البيت األبيض قد انعم النظر في هذا السيناريو قبل آذار 

النظر عما اذا كان قد فعل ذلك ام ال فان هذه اإلحتماالت يجب ان تؤخذ في الحسبان اآلن من 

قبل القادة المدنيين والعسكريين واألكاديميين للواليات المتحدة وحلفاء الواليات المتحدة 

 الذين يوافقون على راي هذين األكاديميين
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  العراق والسلم الديمقراطي

 الشؤون  مجلة  من- الرابع  اوين. جون ام 

الخارجية                                                  

  ٢٠٠٥  كانون األول -تشرين الثاني 

         

لماذا تتجه الديمقراطيات : االنتخاب للقتال 

   ؟الناشئة الى الحرب 

مانسفيلد وجاك سنايدر ، مطبعة . إدوارد دي 

 ٢٨٨ ، ٢٠٠٥ معهد ماسشوستس للتكنولوجيا

   دوالر٣٢,٩٥صفحة  ،  السعر 

  

  من يقول ان الديمقراطيات ال تقاتل ؟
و لم يسبق ان حصل ان كان العداء بين         اَ أ نادر

األكاديميين ورئيس الواليات المتحـدة بهـذه       

كمـا  ،ومن الطبيعى   . الصراحة والوضوح     

ان يشكك علماء السياسة   دومـا بمـن          ، يبدو

 هذا المجال فـان     يحتل البيت األبيض ، وفي    

لقد كان  : الجمهوريين اسوأ من الديمقراطيين     

، ) قاسـي القلـب     ( هربرت هوفر يدعى ب     

و ريتشارد )المغفل(ايزنهاور ب . ودوايت دي 

ـ   )الـشرير (كسون ب   ين ن ب  اورونالـد ريغ

ال (  وجورج اتش دبليو بـوش ب     ) الخطير  (

ولكن األساتذة قد وضـعوا دبليـو       ) . يلمس  

. اصة من جحيمهم الرئاسي     بوش في دائرة خ   

  . ويبدو ان البيت األبيض يبادلهم الشعور 

وبحسب ما يستند إليه من أقوال األكـاديميين        

فان خطيئة بوش الكبرى ذات عالقة بالسياسة       

 وهي  –الخارجية وبخاصة الحرب في العراق      

لـو   ،فقط  ، ورطة كان  في  اإلمكان  تجنبها       

لئـك  كان الرئيس ومستشاروه قد أصـغوا ألو      

  .الذين كرسوا حياتهم لدراسة العالقات الدولية 

ان السخرية التي تكمن في مثل هذا الجدل ان         

 –هناك القليلـين مـن الرؤسـاء اآلخـرين          

وبالحقيقة وال واحد منهم منـذ عهـد وودرو         

ن الذي كان في السابق رئيساً للرابطـة        وولس

االمريكية للعلوم السياسية ، ثم دخـل البيـت         

 ربطوا سياسـاتهم الخارجيـة       وقد –األبيض  

. بصورة أوثق بمنجزات العلوم االجتماعيـة         

والعمل  المميز لرئاسة بوش كان يستند إلـى         

نظرية ان العالم السياسي جاك ليفي قد قال انه         

ينبغى ان نقترب اكثر ما نستطيع من القانون        (

وبـالحرف  ) التجريبى فى العالقات الدوليـة      

تقاتـل إحـداها    الواحد ان الديمقراطيات لـن      

  .األخرى 

هذه النظرية النابعة من أعمال القرن الثـامن        

عشر للفيلسوف عمانؤيل كنت وجرى تعريفها      

في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي       

من قبل عدد من البـاحثين الـذين يعملـون          

أصبحت منـذ   ، باستقالل عن بعضهم البعض   

التسعينيات واحدة من اكثر ميـادين البحـث        

وعلى الرغم من   . ة في العالقات الدولية     حرار

وجود بعض المشككين وعدم التوافـق التـام        

حول الطريقة التي تعمل بها النظرية ، فـان         

معظم األكاديميين االن يشتركون باالعتقاد بان      

الديمقراطيات قامت في الحقيقة بايجـاد سـلم        

ـ   ، واألكثر من هذا  . مجزء    ينحثافان اكثر الب

ان تـؤدي إلـى توقيـع       يفترض أنها يمكـن     

واحترام اتفاقيات دولية وان تـصبح الـدول        

بموجبها اكثر تبـادال لالعتمـاد االقتـصادي        

  .بعضها على بعض 
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بوش . دبليو. ان إدارتي الرئيسين جورج اتش 

وبل كلينتون قامتا غالباً بتجنيد هذه النظريـة        

علناً ويبدوا انها أسهمت في دعمها للدمقرطـة       

 خاضـعة للـشيوعية     في الدول التي كانـت    

  .ولهايتي 

و إدارة بوش الحالية ، على أي حال ، ذهبت          

إلى ابعد من ذلك في اعتقادها بالفكرة وراهنت        

على نجاح النظرية وعلى إنها سوف تـساعد        

واشنطن على تحقيق عـالم إسـالمي مـسالم         

ومستقر وينعم بالرفاهية حيث يقـوم جيـران        

ـ        راق العراق بانتهاج السبيل الذي انتهجـه الع

والدوافع الحقيقية   .ويتجهون إلى الديمقراطية    

للواليات المتحدة في مهاجمة العـراق ربمـا        

، وإحـالل   ) تغيير النظام   ( كانت معقدة لكن    

الديمقراطية محل نظام صدام حسين البغـيض       

 مركزياً في الخطاب الـصادر عـن      كان أمراَ 

واشنطن حين بدأت بقصف بغـداد فـي آذار         

٢٠٠٣.   

 رئيس بنى سياسته حول واحدة من       ىقللماذا يت 

جواهر تاج العلوم السياسية سخط األكاديميين      

أنفسهم الذين يؤيدون هذه الفكرة ؟ وبعد كـل         

فان العديد من المقاالت الصحفية تؤيـد       ، شيء

ادعاء بوش بان عراقاً ديمقراطياً سـوف لـن    

يهدد الواليات المتحدة واسرائيل ولن يطـور       

هل . عى اإلرهاب   أسلحة دمار شامل ولن ير    

األساتذة ببساطة ناقدون دائميـون يرفـضون       

االضطالع بمسؤولية نتائج أفكـارهم ؟ ام ان        

  كراهية بوش تؤثر في العلوم االجتماعية ؟

ان رغبة إدارة بوش في فسخ العالقة مع مـن        

سبقها وتغيير األنظمة المستبدة الراهنـة فـي        

ولكن  . الشرق األوسط كانت مثيرة لإلعجاب    

 العلم بصورة مغلوطـة او      ىت األبيض تلق  البي

ذلـك  ،  في األقل بصورة غير صحيحة تماماً       

ان نظرية السلم الـديمقراطي ال تـسلم بـان          

الواليات المتحدة يمكنها أو ينبغـي عليهـا ان        

في االنتخاب من    . تعيد بناء العراق ديمقراطياً   

لماذا تذهب الديمقراطية الناشـئة     ، اجل القتال 

عالمان الـسياسيان المميـزان     الى الحرب ، ال   

إدوارد مانسفيلد وجاك سنايدر يبديان نقطتـين       

. ذات عالقة بذلك وعلى درجة من األهميـة         

ان جعل األنظمة االستبدادية تستبدل بأنظمـة       

ديمقراطية ليس أمرا صعباً الى ابعد حد فقط ،         

 . لكن اكثر صعوبة مما توقعت اإلدارة ايضاً      

ح مكاناً اكثـر    والشرق األوسط يمكن ان يصب    

خطورة اذا ما كان هدف واشنطن وسائر دول        

العالم هو مجرد إنشاء نظام شبه ديمقراطي في    

 كهذا كما يـشير مانـسفيلد       ان عراقاَ . بغداد  

وسنايدر قد يكون على قدر كبير من احتمـال         

بدء الحروب وقد يكون ثوراً هائجاً في متجر        

ولسوء الحـظ فـان     . خزف الشرق األوسط    

   .كهذا هو بعينه ما قد ننتهي اليهعراقاً 

  الديمقراطيات غير الليبرالية 
من النظرة األولى فان المنتقـدين الـواقعيين        

لحرب العراق يستطيعون بشكل اكثر سـهولة       

من أصحاب نظريات الـسلم الـديمقراطي ان        

 الحقيقية ان الواقعية التـي      وفي. يفهموا ذلك   

تقول بان نوعية حكومة بلد مـا لـيس لهـا           

تاثيرات منتظمة على سياسـته الخارجيـة ،        

تزدهر اليوم في واشنطن بسبب الحرب علـى        

وبالنسبة لما يقوله الواقعيـون     . وجه التحديد   
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فان الطريقة المثلى للتعامل مع صدام حسين لم 

قسرية تكن اإلطاحة به بل من خالل مساومة        

تهدد بمحوه من الوجود اذا ما استخدم األسلحة        

  .النووية في سبيل المثال 

علـى اي   ،وحتى نظرية السلم الـديمقراطي      

ال تستلزم بالضرورة استخدام القوة من      ، حال

اجل تغيير األنظمة المـستبدة مثـل العـراق         

 في الحقيقة فان فكرة ان      .وجعلها ديمقراطية   

ها األخرى ليس لها    الديمقراطيات التقاتل إحدا  

 بالنسبة لواضعي الـسياسة     يأي مضمون عمل  

ان االمر يحتاج الى ما يكمله مثل       . الخارجية  

الواليات المتحـدة تـستطيع ان تجعـل        ( ان  

هذا هو  ) . العراق ديمقراطياً لقاء كلفة مقبولة      

لـيس  .  فيه األكـاديميون     شككالميدان الذي   

 تصبح  هناك إجماع للمثقفين حول الكيفية التي     

فيها الدول ديمقراطية ، وما كتب فـي هـذا          

المجال ال تتضح من خالله الكلفة التي تتحملها        

الواليات المتحدة في إجبار هذه الدول على ان        

  .تصبح حرة 

هذا القسم األخير من األحجية هو اكثر تعقيداً        

وهنـا يتـدخل    . مما قد يبدو عليه الول وهلة       

في منـاظرات   مانسفيلد وسنايدر اللذين اسهما     

. السلم الديمقراطي لمدة عقـد مـن الزمـان          

ا االولى التي نشرت الول مرة في       موأطروحته

علـى الـرغم مـن ان        تشير الى انه     ١٩٩٥

الديمقراطيات الناضجة المكتملة ال تتقاتل مـع       

بعضها البعض ، فان الدول في حال انتقالهـا         

من األنظمة االستبدادية الى الديمقراطيـة قـد        

انتخـاب  ( وفي عملهما الجديـد     .  تفعل ذلك 

. همـا ءراآفان المؤلفين قاما بتنقـيح      ) للقتال  

فانه ليـست الـدول      ،وكما يشيران في الكتاب   

غير مكتملة الديمقراطيات فقط ، بل تلك الدول        

التي تقيم مؤسسات ديمقراطية بنظام خـاطئ       

ايضاً ال يحتمل ان تتم عملية االنتقـال الـى          

ذات ،جه الخصوص   وهي على و  ، الديمقراطية

 وبحسب قول مانسفيلد وسـنايدر    . ميل للقتال   

جراء انتخابات  إففي الدول التي بدأت مؤخراً ب     

حرة ولكنها تفتقر إلـى اآلليـات الـصحيحة         

مؤسسات مثـل القـضاء المـستقل       (للمساءلة  

والسيطرة المدنية على الجيش وحماية أحزاب      

، فان السياسيين لديهم    ) المعارضة والصحافة   

فع النتهاج سياسات تجعل من المحتمل الى       دوا

في مثل هذه    . حد بعيد ان تبدأ بلدانهم الحرب     

األماكن يعلم الـسياسيون انهـم يـستطيعون        

تحريك التأييد عنـدما يطـالبون بمنـاطق او         

استالب أخرى من بلدان أجنبيـة أخـرى او         

وحتـى  . بإلحاق الظلم والحرمان بـاآلخرين      

مؤســسات البلــدان التــي تطــورت فيهــا ال

 بتبنى طريق   -الديمقراطية في النهج الصحيح     

نهـا  إ ف –جراء االنتخابـات    إحكم القانون قبل    

شديدة العداء في السنوات األولى المبكرة مـن       

تحولها على الرغم من أنها اقل عدائيـة مـن          

المجموعة األولى ويحتمل بـشكل افـضل ان        

  .تتحول في النهاية الى ديمقراطيات متكاملة 

ــة  ــالوبطبيع ــي ، الح ــسياسيين ف ــان ال ف

الديمقراطيات الناضجة كذلك غالباً ما حاولوا         

استخدام الوطنية وخطابـات التخويـف مـن        

 ،  من اجل حشد قوة التأييد الـشعبي      ، األجانب

فهـم  ، على أي حـال   ،وفي مثل هذه الحاالت     

ومن خـالل   . محددون بتنظيم آليات للمساءلة     
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زيمـة  معرفتهم انهم ان قـادوا البلـد إلـى ه         

عسكرية او ورطة من نوع ما فـانهم سـوف        

يعاقبون في االنتخابات القادمة فان السياسيين      

في مثل هذه البلدان يستبعد ان يـدافعوا عـن          

 وعلى الضد من ذلك   . حرب طابعها المغامرة  

ن السياسيين فـي الـدول المتجهـة نحـو          إف،

الديمقراطية يعلمون ان سياستهم الرديئه تسبب      

في سبيل  ، ذا ما اتجهت الحرب   وإ: لهم العزلة   

ـ   ، المثال نهم سـيعلنون حالـة     إاتجاها سيئا ف

ويؤجلون االنتخابـات ويفرضـون      الطوارى

. الرقابة على الصحافة ومـا شـاكل ذلـك          

والسياسيون في مثل هذه البلدان ايضاً يميلون       

إلى تخويف عسكرييهم الذين يقفون في وجـه        

األعــداء األجانــب والــذين قــد يطيحــون 

. مات المدنية التي ال تشاركهم أهدافهم       بالحكو

وباجتماع هذه العوامل فـان مهاجمـة دولـة         

 .أخرى تصبح اغراء ال يمكن مقاومته 

  ويقدم مانسفيلد وسـنايدر دراسـة عدديـة        

وباستخدام . ودراسة معيارية لدعم نظريتهما     

الطرق اإلحصائية الدقيقة يظهر المؤلفان انـه       

جهـة صـوب     فان الدول المت   ١٨١٥منذ عام   

الديمقراطية كانت في الحقيقة اكثر عرضة لبدأ       

الحروب من الدول الكاملـة الديمقراطيـة او        

وبتصنيف حاالت التحول بحـسب     . المستبدة  

كما فـي   (كونها انتهت الى ديمقراطيات كاملة      

او الى ديمقراطيـات    ) حالة الواليات المتحدة    

-١٨٧١(كمـا فـي حالـة ألمانيـا       ( جزئية  

فـان  ) تان في خالل تاريخها     او باكس )١٩١٨

المؤلفين توصال الى ان السنوات األولى مـن        

التحول الديمقراطي هي بشكل خاص االكثـر       

ثم يأتي مانـسفيلد    . تي بالحرب   أن ت أاحتماال ب 

وسنايدر بعدد من القصص الموجزة البارعـة       

حول التحول الديمقراطي للدول التي اتجهـت       

ـ         ابلون فعال الى الحرب مثل فرنسا في عهد ن

ــث  ــين  ) ١٨٧٠-١٨٥٢(الثال ــربيا ب وص

وأثيوبيـــا وإريتريـــا  ) ١٩١٤-١٨٧٧(

 ١٩٤٧وباكـستان منـذ     ) ٢٠٠٠-١٩٩٨(بين

وفـي أكثريـة هـذه      . وحتى الوقت الراهن    

 فـي   .الحاالت يجد المؤلفان ما كانا يتوقعان       

هذه الدول التي اتجهت إلى الديمقراطية فـان        

. المنافسة السياسية الداخليـة كانـت حـادة         

والسياسيون يطمحون فـي الحـصول علـى        

السلطة ولذا فهم يسكتون المتشددين المحليـين       

وذلك بتبني مطالب وطنية  تضر باألجانـب        

وغالباً ما تؤدي هذه السياسات الى حروب لم        

تكن في األصـل مـن ضـمن االهتمامـات          

   .الستراتيجية لهذه الدول

ن أطروحتهما تتعزز مـن     أوعلى الرغم من    

راسات المقارنة حول الـدول     خالل بعض الد  

المتجهة إلى الديمقراطية التي تحاشت الحرب      

وحول الدول ذات الديمقراطيات المتكاملـة او       

 بالحرب فان ما يقوله     أالدول المستبدة التي تبد   

مانسفيلد وسنايدر يبدو مقنعاً ويعود ذلك إلـى        

حد كبير الى انهمـا يحيطـان بادعاءاتهمـا         

ان ان بعض الحاالت    فهما يعلن . بصورة متقنة   

أي ان الحرب قد بدأتها     ) إيجابية زائفة   ( هي  

 على أنها ديمقراطية ومثـال   َأدول صنفت خط  

 العراقية التي بـدأها     –ذلك الحرب اإليرانية    

 وهما ايضاً يجيبان علـى      ١٩٨٠العراق في   

. االعتراضات األكثر احتماال على فرضياتهما 
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قـد  ،  سـبيل المثـال    على،فبعض المشككين 

ذكرون ان مانسفيلد وسنايدر ينظـران الـى        ي

الن الحـرب او    : السبب بطريقـة معكوسـة    

التهديد بها هما اللذان يمنعان الـدول مـن ان          

وقـد يجـادل    . تصبح ديمقراطيات ناضـجة     

البعض من ان الدول المتجه نحو الديمقراطية       

تتورط فى المزيد من الحروب  ببـساطة الن         

ا قـد تغـري     حالة عدم االستقرار الداخلي فيه    

فـان  ،  بكلمة  أخرى   –دوال أجنبية بمهاجمتها    

المتجهون للديمقراطية هم الذين يذنب بحقهـم       

. وليسوا هم الذين يـذنبون بحـق اآلخـرين          

 ١٩٩٢ الـى    ١٨١٦وبتحليل المعلومات منذ    

. يأتي مانسفيلد وسنايدر بهذه الشروح البديلة       

ان المؤسسات المحلية الرديئة عـادة تـسبق        

، ثر من ان يكون االمر بعكس ذلك      الحروب اك 

هي التي تقوم   والدول المتجهة الى الديمقراطية     

  .بالهجوم 

عن الحقيقـة ،    ) االنتخابات للقتال   ( اين تبتعد   

ان النظريــة البــارزه للــصراع العــالمي ؟ 

ـ       تـدعم   ،ةالمعلومات المعتمـده علـى الكمي

االدعاءات الواقعية القائلة بان القوى الرئيـسة       

احتماال لدخول الحرب من الـدول      هي األكثر   

 وكلما كانت الدول العظمـى اكثـر        ةالصغير

. تعادال كلما كانت الحروب بينهم اكثر احتماال      

ة  تجعل الحرب اكثر احتماالً      يطاولكن الديمقر 

حتى حين يقوم المرء باخذ هذه العوامل بعين        

وفضال عـن ذلـك فـان دراسـة         . االعتبار  

ـ        ة الـى   الحاالت تظهـر ان الـدول المتجه

الديمقراطية تخسر اكثر ممـا تكـسب مـن         

الحروب التي تبدأها وهو ما يعنـي أنهـا ال          

تتناغم مع االتجاهات الدولية بـشكل منطقـي        

وبكلمـة أخـرى    . بحسب ما تتطلبه الواقعية     

فعلى الرغم من ان نظرية مانسفيلد وسـنايدر        

نهـا  إتفضل النظر إلى الدول مـن الـداخل ف        

 العام من حيث أنها     مازالت واقعية في معناها   

تفترض ان السياسيين وسـائر الفعاليـة هـم         

واهتمامهم بأنفـسهم   . منطقياً مهتمون بأنفسهم    

يشمل بصورة مبسطة على بناء وصيانة القوى   

الداخلية وبالطريقة نفسها التي يصان بها األمن 

الخارجي وفي بعض األحيان التضحية بقليـل       

  . من األخير في سبيل الحصول على األول 

واستنتاجات المؤلفين للـسياسات الخارجيـة      

فالواليات المتحدة وسـائر    ( واضحة المعالم ،    

الفاعلين الدوليين ينبغي ان يستمروا في تطوير      

الديمقراطية ولكنها يجـب ان تـساعد علـى         

دمقرطة الدول واستخدام اإلصالحات بالشكل     

فـان  ، وعلى وجـه الخـصوص    . الصحيح  

أال تتقدم على إقامـة     االنتخابات العامة ينبغي    

المؤسسات التي تحد من توجهات الـسياسيين       

ومانسفيلد وسـنايدر    . المشؤومة نحو الحرب  

اليعذران المنظمات ذات النوايا الطيبة التـي       

دفعت األنظمـة االسـتبدادية للتوجـه نحـو         

االنتخابات في الماضي والتي غالبا ما جاءت       

  . بنتائج كارثية 

فقد ،  سبيل المثال  على، وكما يوضح المؤلفان  

كانت المنظمات مثل البنك الـدولي والمعهـد        

الوطني للديمقراطية هي التي دفعت بوروندي      

ورواندا إلى توسيع السيادة الوطنية في اوائـل   

وهـو ضـغط أدى كمـا يقـول      . التسعينات  

مانسفيلد وسنايدر إلى سلسلة من األحداث أدت       
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ا وهما يعلنان عن كونهم . الى التطهير العرقي  

مدينين من الناحية البحثية لكّتاب مثل صموئيل       

على وجه الخصوص في كتابـه      ( هنتننغون  

 النظـام الـسياسي فـي       ١٩٦٨الصادر في   

  .وفريد زكريا ) المجتمعات المتغيرة 

. لقد كتب مانسفيلد وسنايدر كتاباً محافظا جداً        

ويبدو انه مثل كتاب ادموند بروك حول الثورة        

 باإلحـصاءات والكـالم     الفرنسية ولكنه يأتي  

  . المحكم بدل القوة الخطابية

والكاتبان يقفان ضد منح الناس القوة بـصورة        

مفاجئة ، الن االنتخابات في غير أوان نضجها    

 في الداخل تـدفع الدولـة       إضطراباَقد تحدث   

  .باالتجاه المضاد لجيرانها، خارجاً

  العودة إلى بغداد 
، العراقوتعيدنا هذه المناقشة مرة أخرى إلى       

إلى الفكـرة  التـى      ، وعلى وجه الخصوص  

تستطيع الواليـات المتحـدة تحويلهـا إلـى         

ويرفـع مانـسفيلد    . ديمقراطية بكلفة مقبولة    

وسنايدر هذه الكلفة الى تقدير أعلى يستند إلي        

وهو أمـر   ، سبب هو ان هذا الجهد قد ال يفلح       

ـ  .يبدو ان القليلين فكروا فيه     ، ة فلننـسى للحظ

هلية سنية شيعية كرديـة فـي       احتمال حرب أ  

لندع جانباً التفكيـر فـي ان حكمـا         . العراق  

يهيمن عليه الشيعة قد يتحـالف مـع ايـران          

وسورية وحزب اهللا اللبناني ، فماذا لو ان بعد         

رحيل قوات الواليات المتحدة يصبح العـراق       

شبه ديمقراطي مبنياً على مؤسسات حكوميـة       

 يـة ؟  لها رصيد انتخابي عريض ولكنها معاد     

مثل هذا العراق قد يعمل مواطنيه بشكل افضل 

مما كان يفعل النظام البعثي ولكنـه بالنـسبة         

  .لجيرانه قد يكون بالدرجة نفسها من السوء 

على الرغم من أن صدام كان طاغية بغيـضاً         

 ١٩٨٠هـاجم ايـران فـي       ،عديم االكتراث   

 ووقـف إزاء الواليـات      ١٩٩٠والكويت في   

ية تصل شفا الهاوية    المتحدة في مواجهات غب   

كما يقول مانـسفيلد وسـنايدر فـان عراقـاً          

قل عدم  أديمقراطياً قد ال يكون اقل بغضاً وال        

سوف تتنافس  ، في المستقبل القريب  . كتراث  إ

 العلمانيون ، اليساريون ،     –قوى النخب هناك    

المعتدلون ، واإلسالميون من كـال الجـانبين        

،  الشعبيالسني والشيعي من اجل إحراز التأييد

 لتحريك المشاعرالوطنية ضد واحـد      نيتنافسو

والعراق يعـيش    . او اكثر من جيران العراق    

 فـاألحزاب العراقيـة     .وسط جيرة خطـرة     

الشيعية ما لبثت ان وجهت النقد إلـى األردن         

الذي يحكمه السنة واألحزاب العراقية الـسنية       

وجهت النقد إلى إيران التي يحكمها الـشيعة         

راقية الكردية وجهت النقد إلـى      واألحزاب الع 

   .تركيا

ويأمل المرء فى ان البيت األبيض قد انعـم           

 ٢٠٠٣النظر في هذا الـسيناريو قبـل آذار         

وبصرف النظر عما اذا كان قد فعل ذلك ام ال          

فان هذه اإلحتمـاالت يجـب ان تؤخـذ فـي        

الحــسبان اآلن مــن قبــل القــادة المــدنيين 

ـ    ات المتحـدة   والعسكريين واألكاديميين للوالي

وحلفاء الواليات المتحدة الذين يوافقون علـى       

وإذا كـان مانـسفيلد     . راي هذين األكاديميين    

وسنايدر محقين حول التوجهات الخطرة للدول      

الشابة الجديدة غير المكتملة ديمقراطياً ، فـان        
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مخاطر تحول العراق اكبر بكثير مما توقعـه        

 فـي   أنها أعلى بما فيه الكفايـة ،      . الكثيرون  

ان هؤالء الذين رفعوا أصواتهم فـي       ،الحقيقة  

التسعينات بوجوب إنهاء العقوبات على العراق      

التي فرضتها األمم المتحـدة الن العـراقيين        

ولكنهم سكتوا فيما يتعلق األمر     ، كانوا يموتون 

وهو امـر   ،بان العراقيين اليوم يموتون ايضا      

ينبغي ان يعاد النظر فيه بصرف النظر علـى         

ان عراقاً عدائياً يمكـن ان      . هم بالحرب تفاخر

يهاجم الكويت او إيران او المملكـة العربيـة         

السعودية او سورية او إسرائيل وهو امر ليس        

من مصلحة أحد والخالفات حول ان يـصبح        

العراق ديمقراطية ناضجة بعيـدة جـداً عـن        

. التوقعات التي خطرت في بال إدارة بـوش         

ـ       سبب رفـض   ولكن هذه الخالفات قد تطول ب

دول في اوربا والشرق األوسط التي تـستطيع       

  .ان تشكل فرقاً حقيقياً في انجاز ذلك 

  

  

     


