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للرئي�س الفرن�سي -جاك �شرياك يف اجلزائر دافعاً
لعدم اندفاعه نحو املخاطرة وامل�شاركة يف احلرب
الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ال���ع���راق ع���ام  ، 2003ف��ي��م��ا ك��ان��ت
اخلربة الع�سكرية للرئي�س الأمريكي -جورج بو�ش
االب����ن -وخ��دم��ت��ه يف احل��ر���س ال��وط��ن��ي الأم��ري��ك��ي
ال �أ�سا�سياً
دون خو�ض معارك قتالية حقيقية عام ً
يف توجهه نحو ات��خ��اذ ق���رار احل���رب ،غ�ير �أن هذه
الفر�ضية لي�ست �صحيحة على �إطالقها؛ فالرئي�س
الأم��ري��ك��ي الأ���س��ب��ق -جيمي ك��ارت��ر -خ��دم يف �سالح
الغوا�صات بالبحرية الأمريكية وله خربات قتالية
م��ع��روف��ة لكنه ك���ان �أق���ل ر�ؤ����س���اء ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية ميال لتورط بالده يف احلروب.
خ�ب�رة ال��ق��ادة يف احل��رك��ات ال��ث��وري��ة :كما يذهبامل�ؤلفون �إىل �أن خربة القادة يف احلركات الثورية
م��ن الأ���س��ب��اب ال��ت��ي جتعلهم �أك�ث�ر �إمي��ان��ا ب�ضرورة
امتالك بالدهم لنظم ت�سليح متطورة يف مقدمتها
الأ�سلحة النووية بهدف حماية بالدهم من الغزو،
وه��و ما يف�سر  -من وجهة نظر م�ؤلفي الكتاب -
�سعي الرئي�س العراقي �-صدام ح�سني -والرئي�س
ال��ك��وب��ي -ف���ي���دل ك���ا����س�ت�رو ، -والإ����س���رائ���ي���ل���ي -بن
ج��وري��ون -للح�صول على �أ�سلحة ن��ووي��ة ،وكذلك
ال�صني خالل فرتة حكم -ماو ت�سي توجن -كمثال
يربط بني و�صول الزعيم الثوري للحكم وانت�شار
الأ�سلحة النووية .كما �أن اال���ش�تراك يف انقالبات
ع�سكرية � ،أو حركات متردية ،ثم الو�صول لل�سلطة
ي��ع��زز م��ن ا���س��ت��خ��دام ال��ق��ادة للعنف ،ف��ه��م م��ن ه��ذا
املنطلق �أك�ث�ر ميال ل��ت��وري��ط ب�لاده��م يف �صراعات
م�سلحة بعد و�صولهم للحكم مبا�شرة.
 معاي�شة القادة �أحداثا مريرة وم�ؤملة يف الطفولة :ي�ؤكد م�ؤلفو كتاب (ملاذا يحارب القادة) �أن معاي�شة
القادة �أح��داث��ا مريرة وم�ؤملة يف الطفولة من �أهم
ال��ع��وام��ل التي ت�شكل �شخ�صياتهم وتوجهاتهم يف
اتخاذ القرارات امل�صريية ،فبع�ضهم يحاول جتنب
تكرار هذه الأح��داث ويتالفى اللجوء �إىل العنف،
فيما يتجه ال��ب��ع�����ض الآخ����ر �إىل ا���س��ت��خ��دام العنف
ك��و���س��ي��ل��ة حل��ل ال�����ص��راع��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وي��ف�تر���ض
امل����ؤل���ف���ون ع�لاق��ة ط���ردي���ة ب�ي�ن ال��ع��ي�����ش يف ط��ف��ول��ة
م�ضطربة وان���خ���راط ال��ق��ادة فيما ب��ع��د يف �سلوك
عدواين.
 عمر القائد � :أورد م�ؤلفو الكتاب عوامل �أخرىكالعمر من �ضمن العوامل التي ت�ؤثر على اتخاذ
ال���ق���رار ،ف��ق��د ذه��ب��وا �إىل �أن ال���ق���ادة ال�����ش��ب��اب �أق��ل
احتمالية ل��ل��دخ��ول يف ���ص��راع��ات ع��ن ال��ق��ادة كبار
ال�سن ،فالقادة ال�شباب مييلون �إىل الطرق ال�سلمية

يف ت�سوية اخلالفات� ،أم��ا القادة كبار ال�سن  -من
وج��ه��ة ن��ظ��ر امل���ؤل��ف�ين  -ف��ي��م��ي��ل��ون �أك��ث�ر �إىل جر
بالدهم ل�صراعات م�سلحة ت�ستهدف حتقيق �أجماد
�شخ�صية تخلد ذكراهم .
النوع  :بالرغم من االعتقاد ال�سائد ب�أن الن�ساء قديكنّ قائدات �أقل ت�شددا من الرجال،تو�صل امل�ؤلفون
�إىل �أن النوع لي�س م�ؤثرا ب�شكل كبري يف الدخول
يف احل���روب .ويخ�ص�ص الكتاب ج��ز ًءا خلم�سة من
ال��ق��ي��ادات الن�سائية يف دول خمتلفة  ،يف الفلبني
كورازون �أكينو ،-و-بنازير بوتو -يف باك�ستان ،و-كيم كامبل -يف كندا ،و-غولدا مائري -يف �إ�سرائيل،
و-مارغريت تات�شر -يف بريطانيا العظمى  ،وتعد
 مارغريت تات�شر -مثاال جيدا على خلفية من���ش��خ�����ص��ي��ت��ه��ا ال���ق���وي���ة ،ف��ق��د واج���ه���ت ت��ات�����ش��ر ب��ق��وة
هجوم الأرجنتني على جزر فوكالند يف عام .1982
 ال�ثروة والتعليم وجمال العمل :ا�ستمر م�ؤلفوال��ك��ت��اب يف ر���ص��د ع��دد م��ن ال��ع��وام��ل الأك�ث�ر ح�سما
والتي من �ش�أنها تف�سري �سلوك القادة ال�سيا�سيني
جت����اه ات���خ���اذ ال�����ق�����رارات امل�����ص�يري��ة م��ث��ل ال��ث�روة
وال��ت��ع��ل��ي��م وجم�����ال ال��ع��م��ل ق��ب��ي��ل ال���و����ص���ول �إىل
ال�سلطة ف�ضال عن البيئة االجتماعية والأ�سرية
التي ن�ش�أ من خاللها وهو ما يف�سر تركيز و�سائل
الإع�لام على خلفية املر�شحني وتناولها بالفح�ص
الدقيق يف حماولة لفهم قراراتهم عند و�صولهم
للحكم،على �سبيل املثال يف االنتخابات الأمريكية
احلالية خلربة املر�شح اجلمهوري -دونالد ترامب-
يف جمال االقت�صاد ،وتاريخ املر�شحة الدميقراطية
-ه����ي��ل�اري ك��ل��ي��ن��ت��ون -يف ال���ك���وجن���ر����س وك���وزي���رة

للخارجية الأمريكية،وتركيز الإع�لام فيما م�ضى
ع��ل��ى ت��ن��اول جت��رب��ة ط��ف��ول��ة �أوب���ام���ا وم���دى ت���أث�ير
انف�صال والديه على توجهاته يف اتخاذ القرارات
ال�سيا�سية .
ومي��ك��ن ال���ق���ول �إن م���ؤل��ف��ي ال��ك��ت��اب ح���اول���وا فهم
كيفية اتخاذ القادة ال�سيا�سيني ل��ق��رارات الدخول
يف ح��رب ا�ستنادا �إىل معرفة اخللفيات التاريخية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ن��ف�����س��ي��ة ل���ه����ؤالء ال���ق���ادة وم���دى
ت�أثريها على �سلوكياتهم امل�ستقبلية فيما يعد �أداة
مفيدة للمواطنني والباحثني الأكادمييني ملعرفة
�أي م��ن ه�����ؤالء �أك��ث�ر م��ي�لا ل�لان��خ��راط يف �سلوك
ع����دواين ،ف�ضال ع��ن ك�شف اجت���اه ق��رارات��ه��م ح��ال
و�صولهم لل�سلطة .
هذا كتاب حول زعماء العامل وكيف كانت جتاربهم
قبل توليهم احلكم وه��و يقدم جمموعة البيانات
الأك�ث�ر اك��ت��م��اال ع��ن ال��ت��ج��ارب ال�سابقة لأك�ث�ر من
ع�شرين قائدا ،ت�شمل مرحلة الطفولة ،واخلدمة
الع�سكرية �إىل مرحلة الزواج ،لكل زعيم منهم منذ
عام� 1875إىل عام.2004
و���ض��ع امل���ؤل��ف��ون �إط���ارا ع��ام��ا لل�سيا�سات والبحوث
امل�ستقبلية م���ؤك��دي��ن �أن ال��ع��ام��ل الأك�ث�ر �أه��م��ي��ة يف
عمل ال��دول واتخاذ قرارتها هو القيود الهيكيلية
وامل���ؤ���س�����س��ي��ة ،و�أن����واع احل��ك��وم��ات ،وت��و���ص��ل��وا �إىل �أن
الدول اال�ستبدادية والأنظمة ذات اخللفية الثورية
�أكرث نزوعا خلو�ض احلروب.
وق����د ك��ت��ب � -إي����زاي����ا ب���رل�ي�ن  -امل��ف��ك��ر ال�����س��ي��ا���س��ي
ال�بري��ط��اين ذات م����رة �أن الأك��ث�ر �أه��م��ي��ة يف فهم
ع��وام��ل �إ���ص��دار الأح��ك��ام ال�سيا�سية ه��و �أن نتلم�س
التفاعل ب�ين الب�شر وال��ق��وى غ�ير ال�شخ�صية و�أن
نتفهم ك��ل ح��ال��ة يف ت��ف��رده��ا ال��ك��ام��ل ،والأح����داث
واملخاطر ،والآم��ال واملخاوف التي حتكم القرار يف
مكان معني يف وقت معني.
----------------الكتاب« :ملاذا يحارب القادة؟».
امل�ؤلفني :مايكل � -سي -هورويتز يعمل �أ�ستا ًذا للعلوم
ال�سيا�سية بجامعة بن�سلفانيا ،و�آالن �سي �ستام يعمل
�أ�ستاذا م�ساعدا للعلوم ال�سيا�سية بجامعة ميت�شيجان،
وكايل .ام� .ألي�س يعمل باحثاً مبركز الدرا�سات الدولية
التابع جلامعة �شمال كاليفورنيا.
النا�شر :جامعة كامربيدج.2015 ،
اللغة :الإجنليزية
* كاتبة وباحثة م�صرية
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ملاذا يحارب القادة؟
فينان نبيل *

ال يح�صل القادة عادة على اهتمام كبري من علماء العالقات الدولية ،الذين مييلون �إىل تف�ضيل النماذج املجردة لتجارب �صناع القرار ،بينما
يقدم م�ؤلفو كتاب «ملاذا يحارب القادة» ب�شكل حاذق م�شكلة �صعبة يتقاطع عندها العلوم ال�سيا�سية والتاريخ وعلم النف�س ،وهي  :كيف ت�ؤثر
رئي�سا يف ت�شكيل م�صائر
�سمات الزعماء والقادة ال�شخ�صية على ت�شكيل قراراتهم ،ومواقفهم يف مواجهة املخاطر؟ يلعب القادة ال�سيا�سيون دو ًرا ً
بلدانهم؛ فالقائد هو امل�س�ؤول عن اتخاذ القرارات التي تتعلق بال�سلم واحلرب ف�ض ًال عن �صياغة التوجهات الداخلية واخلارجية ل�سيا�سات
بالده و�أ�سلوب التعامل مع م�ستجدات الأحداث علي خمتلف الأ�صعدة؛ لذلك ف�إنّ الكتاب يكت�سب �أهمية كربى �إذا �إنّه يعيد القادة �إىل ب�ؤرة
اهتمام علم العالقات الدولية ،حيث يحاول امل�ؤلفون البحث عن �أ�سباب اتخاذ القائد ال�سيا�سي قرار احلرب ،وذلك با�ستخدام �إطار منهجي
يدمج بني التاريخ والعلوم االجتماعية احلديثة ونظريات العالقات الدولية ،متلم�سني الإجابة يف البحث عن كيفية ت�شكل معتقدات القادة،
ور�ؤيتهم للعامل واحلرب ،ويف البحث عن مدى ت�أثري خربات حياتهم اخلا�صة على قراراتهم ال�سيا�سية يف احلرب وال�سالم .ميكن القول �إن كتاب
(ملاذا يحارب القادة )  -الذي كتبه ثالثة من املتخ�ص�صني يف علم العالقات الدولية باجلامعات الأمريكية  -ي�سد فجوة عميقة بني الدار�سة
الأكادميية التي تقوم على نظريات جمردة ،وواقع عملي ي�ستند �إىل �أحداث حقيقية �شكلت م�صائر ال�شعوب من خالل فح�ص دقيق ملعلومات
وفرية عن احلياة ال�شخ�صية لأكرث من  2400قائد �سيا�سي حكموا العامل خالل الثالثة قرون املا�ضية .

مبقدمة تبحث ع��ن �أ���س��ب��اب ا�ستمرار
ي��ب��د�أ الكتاب ُ
زع��ي��م ب���ارج���واي ���-س��والن��و ل��وب��ي��ز -يف ح��رب��ه التي
ب��د�أت عام 1864م �ضد حتالف ي�ضم ثالث دول هي
الربازيل والأرجنتني و�أورج��واي رغم �إحلاقهم به
ه��زمي��ة �ساحقة �أدت �إىل خ�سائر ب�شرية جت��اوزت
ً
�������ض�ل�ا ع���ن ت��دم�ير
 %60م���ن ����س���ك���ان ب�����ارج�����واي ،ف
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���ب�ل�اده ،ورغ����م �إت���اح���ة �أك��ث�ر من
فر�صة حلقن دم��اء �أب��ن��اء وطنه من خ�لال جوالت
مفاو�ضات متقطعة �أف�شلها مت�سك لوبيز با�ستمرار
احلرب حتى ُقتِل يف نهاية �ست �سنوات من القتال
الدامي منهياً حرباً تعد الأك�بر يف خ�سائرها منذ
توقيع معاهدة و�ستفاليا حتى الآن .
وي�ستنتج ال�� ُك�� ّت��اب �أن لوبيز  -كمثال للقائد ال��ذي
اته التخاذ
�شكلت ر�ؤيته ال�شخ�صية م�صري بالده َّ -
قرار احلرب حتت ت�أثري الرتبية اال�ستبدادية التي
تلقاها على ي��د وال���ده دك��ت��ات��ور ب��ارج��واي الأ�سبق،
�إ�ضافة �إىل الرتبية الع�سكرية التي تلقاها خالل
فرتة املراهقة دون خو�ض حلروب حقيقية والأوهام
ال��ت��ي روج��ه��ا امل��ح��ي��ط��ون ب��ه ح���ول متتعه بعبقرية
ع�سكرية ف��ذة �سيطرت على �أف��ك��اره ومثلت ق��ي��و ًدا
منعته م��ن التفكري اال���س�ترات��ي��ج��ي ال�سليم فمال
�إىل ال��ب��ح��ث ع��ن جم��د ���ش��خ�����ص��ي زائ����ف م��ن خ�لال



حتقيق ن�صر ع�سكري ،وحينما �أحل��ق��ت ب��ه هزمية
راف�ضا
ع�سكرية نكراء �أ�صر على ا�ستمرار احل��رب
ً
ما �أ�سماه عار الهزمية وحمافظً ا على معنى ال�شرف
الع�سكري طبقا ملعتقداته ومفاهيمه ال�شخ�صية
مهما كان ال�ستمرار احلرب من �آثار مدمرة لبالده
و�شعبها .
ي�����س��ت��م��ر امل�����ؤل����ف����ون يف حت��ل��ي��ل ق��������رارات ع�����دد م��ن
ال��ق��ادة ال�سيا�سيني ال��ذي��ن لعبوا �أدوارا رئي�سة يف
خ��و���ض ب�لاده��م احل���رب م��ث��ل ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي
ال�����س��اب��ق -ج����ورج دب��ل��ي��و ب��و���ش -ال���ذي ي��ع��د امل��ح��رك
الأ���س��ا���س��ي للحرب الأم��ري��ك��ي��ة على ال��ع��راق ،فريى
امل���ؤل��ف��ون �أن���ه يف ���ض��وء �أح����داث احل����ادي ع�����ش��ر من
�سبتمرب الإرهابية ف���إنّ �أي رئي�س �أمريكي  -مهما
ك��ان��ت ت��وج��ه��ات��ه ال�شخ�صية  -ك���ان �سيتخذ ق��رار
احل���رب على �أفغان�ستان ع��ام  ،2001بينما احل��رب
على ال��ع��راق ع��ام  2003لها ���ش���أن خمتلف؛ فلو �أن
املر�شح الدميقراطي (�آل ج��ور) ال��ذي ناف�س بو�ش
االب���ن ع��ل��ى مقعد ال��رئ��ا���س��ة الأم��ري��ك��ي ه��و الفائز
باالنتخابات الختار ت�شديد العقوبات االقت�صادية
على الرئي�س العراقي �صدام ح�سني بد ًال من خو�ض
احلرب �ضده ،كما �أ�شار امل�ؤلفون �إىل �أنَّ التف�ضيالت
ال�شخ�صية للرئي�س ال��رو���س��ي -ف�لادمي�ير بوتني

 هي امل ُحرك الأ�سا�سي لبدء العمليات الع�سكريةالرو�سية يف �أوكرانيا و�شبه جزيرة القرم.
يذهب امل���ؤل��ف��ون م��ن خ�لال �ست ف�صول يت�ضمنها
كتاب (ملاذا يحارب القادة) �إىل ذكر عدد من العوامل
التي تف�سر �سلوك القادة ال�سيا�سيني ومدى ت�أثريها
على قراراتهم يف دخول احلروب من بينها:
طبيعة ال�سلطة :ي�ؤكد امل�ؤلفون �أنَّ ال��ق��ادة الذين
يتمتعون ب�سلطات مطلقة يف اتخاذ القرار يكونون
�أك�ث�ر ع��ر���ض��ة ل��ل��دخ��ول يف ���ص��راع��ات م�سلحة مثل
جوزيف �ستالني -الذي كان �سبباً يف تورط االحتادال�سوفيتي ال�سابق يف عدد من ال�صراعات امل�سلحة،
فيما ي��واج��ه ال��ق��ادة الدميقراطيون ق��ي��ودا حملية
وع��امل��ي��ة حت��د م��ن �إرادات����ه����م ال�شخ�صية يف ات��خ��اذ
القرارات امل�صريية مثل الرئي�س الأمريكي روزفلت
الذي ف�شل يف تنفيذ �سيا�ساته لزيادة حجم اجلي�ش
الأم��ري��ك��ي خ�ل�ال ح��ق��ب��ة الأرب��ع��ي��ن��ي��ات م��ن ال��ق��رن
املا�ضي.
 اخل���ب��رة ال���ق���ت���ال���ي���ة ال�������س���اب���ق���ة �إذ ي���ع���د ال���ق���ادةالع�سكريون الذين واجهوا امل��وت يف ح��روب �سابقة
�أقل رغبة يف خو�ض غمار احلروب جمددا من القادة
الع�سكريني الذين ال ميلكون خربة قتالية �سابقة،
فعلى �سبيل املثال كانت اخل�برة القتالية ال�سابقة

