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  حرب الضرورة وحرب االختیار

  االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجيةمركز : عرض

  

*هاسريتشارد:المؤلف

:النشربيانات

وشوسترمونساي: نيويورك

)٢٠٠٩(األولىالطبعة

  ٣٦٣: الصفحاتعدد

يقع هذا الكتاب في قلب المناظرة الفكرية والسياسية التي لم تتوقف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على األقل 

 هل: أهداف سياستها الخارجية بين المدرسة الواقعية التقليدية والمدرسة الويلسونيةفي الواليات المتحدة حول 

تسعى إلى تغيير السياسات الخارجية للدول األخرى، أم إلى تغيير الطبيعة الداخلية لهذه الدول، بما يعنيه ذلك 

ويقدم صاحب الكتاب ريتشارد هاس، من تغيير نظم الحكم التي ال تروق ألمريكا أو تمثل تهديداً لمصالحها؟ 

حرب (هما حربا الخليج الثانية لهذه المناظرة،  ، نموذجين تطبيقيينرئيس مجلس العالقات الخارجية األمريكية

فقد عمل . ، والتي شارك في صنع السياسة خاللهما بدرجة أو بأخرى)حرب العراق(والثالثة ) تحرير الكويت

، ورئيس دائرة )١٩٩٣-١٩٨٩(للرئيس جورج بوش األكبر ) في إطار مجلس األمن القومي(مستشاراً خاصاً 

  .٢٠٠٣ارة الخارجية األمريكية منذ بداية رئاسة بوش األصغر حتى نوفمبر التخطيط االستراتيجي في وز

 War ofوحرب االختيار  War of Necessityيبني هاس حجته على التمييز بين حرب الضرورة 

Choice .وعندما ال يتاح أمامها خيار تكون الحرب ضرورية عندما تكون هناك مصالح حيوية للدولة مهددة ،

بعد أن تستنفد الخيارات األخرى أو يثبت عدم نجاعتها،    العسكرية لحماية هذه المصالح، وذلكآخر غير القوة 

ويندرج تحت هذه الفئة الحرب العالمية الثانية . والسيما حين يكون الموقف الذي تواجهه ال يمكن التسامح معه

ما يقرر الكاتب، حولها غير أن الرئيس باراك أوباما، ك(٢٠٠١والحرب الكورية وحرب أفغانستان عام 

فيما تكون الحرب اختيارية، عندما تكون ). بقراراته لزيادة القوات وإضافة مهام جديدة لها، إلى حرب اختيارية

المصالح المهددة غير حيوية، وعندما تكون هناك بدائل أخرى لحماية هذه المصالح، أو عندما يكون ممكناً 

. حرب فيتنام وحربا البوسنة وكوسوفا وغيرهاندرج تحت هذه الفئة وي .احتمال الموقف الذي تواجهه الدولة

أن حروب الضرورة أفضل من حروب " هاس"والتمييز بين هذين النوعين من الحرب ليس قيمياً؛ فال يدعي 
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إذا ثبت أن بل إن كاتبنا يقرر أنه . كل ما في األمر أنه يريد تسمية األشياء بمسمياتها. االختيار، أو العكس

نافع الناتجة من الحرب أكبر من مخاطرها، وأن نسبة المنافع المتوقعة إلى المخاطر المحتملة تفوق ما يمكن الم

  .تحقيقه من اتباع بدائل أخرى، فقد يكون قرار الحرب االختيارية جيداً

ية واستباق(األولى كانت حرباً ضروريةوبالتطبيق على حرب الخليج الثانية وحرب العراق، يقطع هاس أن 

preemptive   ووقائية (كانت الثانية حرباً اختيارية، فيما )ضد خطرٍ حالpreventive  ضد خطرٍ في

فقد انطبقت على حرب الخليج الثانية . األولى كانت أفضل تخطيطاً وتنفيذاً من الثانيةكما أن ). طور التشكيل

يداً حقيقياً لمصالح أمريكية حيوية مثل الغزو العراقي للكويت تهدسمات الحرب الضرورية؛ حيث  ١٩٩١عام 

بمعنى تأمين تدفقه إلى أسواق  ؛)وليس التجاري(في منطقة الخليج، تتعلق بالنفط بالمفهوم االستراتيجي 

استهالكه في أوروبا وأمريكا الشمالية من دون أية قيود سياسية أو اقتصادية، وعدم تمكين العراق من بسط 

طيات النفطية في العالم، وممارسة نفوذه على جزء آخر أكبر تمتلكه سيطرته الفعلية على خمس االحتيا

إضافة إلى أن سيطرة العراق على الكويت من دون ردعه، ستجعله يمثل . السعودية وسائر دول الخليج العربية

د واألكثر أهمية من ذلك، أن الوضع الناجم عن االحتالل العراقي للكويت حصل بع. تهديداً حقيقياً إلسرائيل

ومن ثم كان انتهاء الحرب الباردة وفي بداية مرحلة جديدة من تطور النظام الدولي تتسم بالهيمنة األمريكية، 

  .اختباراً سيكون له ما بعده لكيفية التعامل األمريكي مع معالم هذه المرحلة

تالل العراقي ومن ناحية أخرى، فقد طرقت الواليات المتحدة الخيارات أو البدائل األخرى لمواجهة االح

للكويت، سواء كانت الدبلوماسية أو العقوبات االقتصادية أو حتى التهديد باستخدام القوة العسكرية، دون 

ولكن انتصر الفريق، ومنهم الرئيس وريتشارد وقد أثير جدالً حينها حول أمد العقوبات االقتصادية، . جدوى

سوف يعني أنه لن يوجد شيء في الكويت لتحريره،  هاس نفسه، الذي ارتأى أن إعطاء العقوبات وقتاً أطول

  .وسوف يؤثر بالسلب على معنويات نصف مليون جندي معسكرين في الصحراء

وقد امتدح هاس عملية صنع السياسة الخارجية خالل حرب الخليج الثانية، التي شارك فيها مشاركة فعالة، 

ويفصل الكاتب في عدة مسائل أثارت وال . األمريكية نموذجاً لما يجب أن تكون عليه الحروبوتنفيذها، وعدها 

فيما إذا كانت اإلدارة األمريكية ستتيح للعراق االنسحاب بقواته ومعداته تزال تثير الجدل، تتعلق المسألة األولى 

يرى هاس أن االنسحاب العراقي لو حدث كان سيضع . من الكويت، فيما لو قرر صدام حسين حينها ذلك

فمن الناحية العسكرية، كان سيبدو من الصعب . ورطة عسكرية وإقليمية وربما دوليةتحدة في الواليات الم

ومن الناحية اإلقليمية، لم يكن االنسحاب العراقي ليغير حجم التهديد . سحب القوات األمريكية من غير قتال

على رأسها السعودية، كانت  كما أن هناك قوى إقليمية،. الذي تواجهه المصالح األمريكية قي المنطقة وطبيعته

أما المسألة . تعارض السماح للعراق باالنسحاب بكامل قواته ومعداته، أو إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه

الثانية فهي قتل الجنود العراقيين المنسحبين من الكويت، وهي حقيقة رأى الكاتب حينها أنها سوف تؤثر على 

لماذا وثالثة هذه المسائل هي . جة تماسك التحالف الدولي المضاد للعراقصورة أمريكا في الخارج، وعلى در

؟ يرى هاس أن لم تتوغل القوات األمريكية في األراضي العراقية، وتحتل بغداد، وتسقط نظام صدام حسين
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الرأي السائد في البيت األبيض وقتها، على الرغم من وجود معارضين له، أن التوغل في األراضي العراقية 

، والتي نقضاً أمريكياً للصفقة التي قطعها الرئيس بوش مع الكونجرس وأعضاء التحالف الدوليكان سيعني 

توريطاً للقوات األمريكية في دولة ال يعرف كما أن ذلك سيعني . حددت حصرياً هدف التحالف بتحرير الكويت

من إضعاف العراق كعامل إقليمي موازن  ثم إن اإلدارة األمريكية لم ترد مزيداً. عنها األمريكيون إال القليل

وأخيراً، هناك التساؤل حول ما إذا كانت . إليران، وهي مصدر التهديد األكبر للمصالح األمريكية في المنطقة

ترتبط اإلجابة على هذه المسألة . بعدم دعم تمردهم ضد نظام بغداد خذلت الشيعة أو األكرادأمريكا قد 

  .أقصى ما يمكن تقديمهى أن ما قدمته الواليات المتحدة كان إل" هاس"بسابقتها، وينتهي 

اختيارية، وسيئة التخطيط والتنفيذ ) ٢٠٠٣(ثم ينتقل هاس ليوضح لنا األسباب التي جعلته يرى حرب العراق 

فلم تكن هناك مصالح أمريكية . فطبقاً له، لم تتوافر في هذه الحرب المعايير الالزمة للحرب الضرورية. معاً

فالوضع العراقي لم يتغير في السنوات السابقة على الحرب؛ فصدام حسين لم يقدم على . ة أو حيوية مهددةمهم

ولم تكن هناك روابط مادية بين النظام العراقي . غزو الكويت ثانية أو أي من جيرانه أو حتى يهدد بذلك

الشامل، رغم تيقن اإلدارة األمريكية كما أن أسلحة الدمار . والحركات اإلرهابية، وبصفة خاصة تنظيم القاعدة

وهاس نفسه من وجودها في العراق، لم تكن حالة ضاغطة أو اكتشافاً جديداً؛ فاالعتقاد بوجودها يعود إلى ما 

: يضاف إلى ذلك أنه كانت هناك وسائل أخرى للتعامل مع التهديد الذي يمثله النظام العراقي، مثل. ١٩٩١قبل 

رار العقوبات وتقويتها، أو تطبيق عقوبات ذكية اقترحها وزير الخارجية كولن باول، وتكثيف التفتيش استم

نظام بغداد كان أفضل من شن الحرب " احتواء"بعبارة واحدة، يؤكد هاس أن . الدولي على أسلحته وغيرها

  .عليه، وأنه كان يمكن احتمال الوضع العراقي برمته

شرحه لألهداف ا الكتاب، باإلضافة إلى تمييزه بين حربي الضرورة واالختيار، هو وربما يكون الجديد في هذ

أن إدارة جورج دبليو بوش لم تقتنع بأن ما فعلته  الحقيقية أو الهدف الحقيقي لغزو العراق، والذي يتلخص في

كانت تتطلع إلى عمل  ومن ثم،. سبتمبر ١١في أفغانستان كان كفيالً بإعادة هيبة الواليات المتحدة بعد هجمات 

أكبر وأكثر اتساعاً، ليس فقط لتكريس الهيمنة األمريكية في عالم ما بعد القطبية الثنائية، وإنما لتغيير البيئة 

اإلقليمية في الشرق األوسط لتكون أكثر توافقاً مع المصالح األمريكية، من خالل تغيير نظام الحكم في العراق، 

يف ألمريكا، يكون نموذجاً لسائر دول المنطقة، ومن خالل إرسال رسالة قوية وتأسيس نظام حكم ديمقراطي حل

  .إلى عضوي محور الشر األوسطين اآلخرين، وهما إيران وسورية

ويشرح هاس لماذا كانت الحرب على العراق، والتي اتخذ قرارها قبل نحو تسعة أشهر من بدئها، سيئة الصنع 

قبل الحرب اتسمت بالسرية وعدم النظامية، وهيمنة الرئيس ومعاونيه فعملية صنع السياسة والتنفيذ معاً؛ 

األقربين المؤيدين، وتصاعد نفوذ نائب الرئيس ديك تشيني، فيما لم يتح للمعارضين، ومنهم هاس نفسه ورئيسه 

 ووفقاً لهاس، حصل بوش، الذي أراد. المباشر كولن باول، االشتراك في العملية، بل تم تهميشهم باستمرار

تسجيل نفسه كأحد القادة االستثنائيين العظام في التاريخ األمريكي، على عملية صنع السياسة التي يريدها، 

من (ويضيف الكاتب أن عملية صنع السياسة بكاملها بنيت على افتراضات إيجابية خاطئة . وليس التي يحتاجها
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سهولة الحرب، وامتالك العراق ألسلحة الدمار استقبال العراقيين للقوات األمريكية الغازية بالورود، و: قبيل

، فيما اتسمت العملية قبل غزو )الشامل، ويسر عملية تأسيس نظام ديمقراطي عقب اإلطاحة بصدام حسين

عدم إمكانية إقدام العراق على غزو الكويت : مثل(العراق للكويت باالستناد إلى افتراضات سلبية ثبت صحتها 

  ).يح بنظام صدام بعد هزيمتهبكاملها، وأن الجيش قد يط

وكان من أبرز معالم سوء . ، زادت كلفتها المادية والبشريةعملية تنفيذ حرب العراق سيئة للغايةكما كانت 

ضآلة حجم القوة الغازية، وحل الجيش العراقي، وحظر حزب البعث وأعضائه من المشاركة في العمل : التنفيذ

وفي هذا . تزال تساهم في زيادة فاتورة الحرب بشرياً ومادياً السياسي، وغيرها من القرارات التي ال

أن الرئيس بارك أوباما لن يستطيع سحب قواته من العراق بحلول أغسطس من العام الخصوص، يؤكد هاس 

  .القادم، وأن الوجود العسكري األمريكي هناك سوف يستمر لسنوات أخرى قادمة

مدرستين الواقعية والويلسونية في السياسة الخارجية األمريكية أب من الطريف أن يكون طرفي المناظرة بين ال

فقد انتهج بوش األب سياسة خارجية تقليدية محسوبة ذات أهداف محدودة استطاع انجازها، فيما أراد . وابنه

فعالً  ره، ولكنه، كما يقرر هاس، غيتغيير التاريخ في الشرق األوسطبوش االبن بسياساته الخارجية الراديكالية 

  !ولكن إلى األسوأ

  

  

  

  ريتشارد هاس*

في الواليات المتحدة األمريكية، وقد شغل هذا المنصب   مجلس العالقات الخارجية  ريتشارد هاس هو رئيس

يونيو /حتى حزيران  وزارة الخارجيةفيتخطيط السياساتان ريتشارد هاس مديروك. ٢٠٠٣يوليو /منذ تموز

. ، حيث كان مستشاراً أول لوزير الخارجية كولن باول في مجال واسع من اهتمامات السياسة الخارجية٢٠٠٣

على منحه رتبة سفير، قد عمل منسقاً للسياسة األمريكية مجلس الشيوخ األمريكي  وكان هاس، الذي صادق

فيما يتعلق بمستقبل أفغانستان، وقد كان المسؤول القيادي في الحكومة األمريكية لدعم عملية السالم في أيرلندا 

وبسبب الجهود المميزة التي بذلها فقد حصل على جائزة الشرف بامتياز من وزارة الخارجية . الشمالية

  .ةاألمريكي

مساعداً خاصاً  ١٩٩٣-١٩٨٩فقد كان خالل الفترة . ويتمتع السفير هاس بخبرة حكومية واسعة ومتميزة

. مجلس األمن القوميللرئيس جورج بوش، والمدير األول للعاملين في شؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا في

الرئاسية؛ إلسهامه في تطوير السياسة األمريكية والتعبير عنها " ميدالية المواطنين"١٩٩١وقد منح هاس عام 
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وكان قد عمل في السابق في مختلف المواقع في وزارة . درع الصحراء، وعاصفة الصحراء: أثناء عمليتي

، كما كان مساعداً تشريعياً في مجلس الشيوخ )١٩٨٠-١٩٧٩(ووزارة الدفاع  ،)١٩٨٥-١٩٨١(الخارجية 

  .األمريكي

، وأستاذاً زائراً معهد بروكنجزعمل ريتشارد هاس أيضاً نائب رئيس، ومدير دراسات السياسة الخارجية في

، مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي، وزميالً أول فيكلية هاملتون  على منحة سول لينووتز للدراسات الدولية في

المعهد الدولي ، وزميل بحوث فيجامعة هارفاردلنظم الحكم فيبكلية كينديومحاضراً في السياسة العامة

، بكالوريوس )Rhodes(منحة رودسويحمل ريتشارد هاس، الذي كان باحثاً على. للدراسات االستراتيجية

.جامعة أكسفورد، ودرجتي الماجستير والدكتوراه منكلية أوبرليناآلداب من 

  


