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 (War) احلرب
تعني احلرب استخدام القوات املسلحة يف نزاع ما، وبخاصة بني البلدان. ترى وجهة 
قتيل عىل أرض  إىل 1000  أن يفيض  أنه حرب جيب  النزاع عىل  أن تصنيف  التقليدية  النظر 
داخل  األهلية  احلروب  مثل  أخرى،  حروب  بضم  التعريف  هذا  يسمح  األقل.  عىل  املعركة 
الدول، وحروب من النوع الثالث أيضًا. وعىل الرغم من أن كل حرب فريدة من نوعها، من 
املفيد التمييز بني ثالث فئات من احلروب بوصفها جمموعة من األعامل العدوانية التي تقوم هبا 

الدول وتبادر إليها بارسال قواها املسلحة لتعرب احلدود الدولية.

أول هذه الفئات الثالث تتضمن احلروب التي يمكن وصفها بـ»العقالنية«. وهي حروب 
تشن عن قصد من جانب حكومة أو أكثر عىل أمل أن تكون احلرب هذه أداة يف حتقيق بعض من 
األهداف القومية. يف القرن التاسع عرش، كانت احلروب من هذا النوع كثرية، ومل تكن احلسابات 
املؤدية إليها غري واقعية. فبني عامي 1816 و1911، انترصت الدول التي بادرت إىل احلرب يف 

أربعة أمخاس منها. وهكذا، بدا وكأن شن احلرب يف القرن التاسع عرش عماًل منطقيًا.

الفئة الثانية من احلروب هي تلك التي تعنى باالنزالق أو بالصدام. ويف هذه احلال، تنخرط 
احلكومات يف احلروب بسبب سوء حسابات فاضحة، أو فشل يف إدراك مسرية معينة لألحداث. 
التي  الدول  ربحت  العرشين،  القرن  احلروب. يف  من  النوع  هذا  بنتائج  التنبؤ  ما يصعب  وعادة 
شنت هكذا حروب مخسيها فقط، بينام خرست ثالثة أمخاسها. بكلامت أخرى، بعد العام 1911، 
نرى أن احلكومة التي تبادر إىل حرب ستخرسها عىل األرجح، األمر الذي يطرح السؤال حوملا إذا 
كانت احلكومات قد أصبحت أكثر غباء، أو إذا كانت قد أصبحت مثقلة كثريًا بالسياسات املحلية، 
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أو ما إذا كان النظام الدويل قد أصبح بالتدريج أكثر تعقيدًا وأصعب بالتايل عىل الفهم والسيطرة.

الثالثة فهي تتقاطع مع أوىل الفئتني. وهي حروب تشن ألن احلكومة  أما فئة احلروب 
املعنية ختاف من السالم، وتشعر أهنا ما مل تشن حربًا اآلن فإن النتيجة املرتتبة عن عدد متزايد 
من سنني السالم ستكون أقل احتاماًل. ومثال عىل ذلك، وجود مؤرشات كثرية هلكذا خماوف 

وراء قرار اليابان يف قصف مرفأ بريل هاربور يف عام 1941. 

ثمة عدد من النظريات التي تسعى إىل رشح أنامط احلرب والسالم بني الدول يف النظام 
العاملي. يقول بعض املفكرين إن األسباب الكامنة وراء احلرب قد تكون موجودة يف هيكلية 
السلطة والتحالفات يف النظام العاملي، أو يف طريقة تغري هذه اهليكلية مع الزمن. ويقول البعض 
والنفسية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  العوامل  إىل  ترجع  احلرب  جذور  إن  اآلخر 
الداخلية يف الدولة. ويقول بعض مفكرين آخرين أيضًا إن الدول الديمقراطية الليربالية دول 
مساملة بطبيعتها، بينام الدول املستبدة أكثر مياًل للحرب. ويعتقد البعض أن احلرب تنتج من 
نزعات الدول الرأساملية التوسعية بحثًا عن أسواق خارجية وفرص استثامرية ومواد أولية. 
كام قيل إن جذور حروب معينة ترجع إىل حماوالت يقوم هبا قادة سياسيون حلل مشكالهتم 
التناغم  النزاع اخلارجي سيعزز  اتباع سياسات خارجية عدائية عىل فرضية أن  الداخلية عرب 
الداخيل. وقد جرى رشح احلروب أيضًا بوصفها حمصلة سوء إدراك ونتيجة الضغط النفيس 

الذي متارسه األزمة عىل مركز صنع القرار.

ال وجود لنظرية واحدة مقنعة بالكامل حول احلرب. خالل بحثنا عن أسباب احلرب، 
من املهم التمييز بني ثالث مشكالت: الظروف التي يف غياهبا ال تكون احلرب ممكنة، أنامط 
دراسته  يف  معينة.  حروب  تفسريات  وأخريًا  واملكان،  الزمان  امتداد  عىل  والسالم  احلرب 
الشهرية حول الكتابات املتعلقة بأسباب احلرب، الحظ كينيث والز )1959( أنه عىل الرغم 
من أن غياب حكومة عاملية قد جعل احلرب ممكنة، إال أنه ما من حرب معينة يمكن رشحها 

من دون دراسة العوامل عىل خمتلف مستويات التحليل. 

الرغم مما يواجهنا من صعوبات يف رشح احلرب، جتدر مالحظة ثالثة تغيريات  وعىل 
رئيسة يف أنامط احلرب والسالم يف العالقات الدولية املعارصة. أوهلا، أن إمكانية احلرب بني 
املتحدة  الواليات  ما ظلت  إذا  بعيدة، وبخاصة  والعرشين  احلادي  القرن  العظمى يف  القوى 
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مرحلة  يف  احلديثة  احلقبة  بداية  وقبل  الدويل.  النظام  عىل  سياسيًا  ومهيمنة  عسكريًا  مسيطرة 
ما من القرن السابع عرش، كان من الصعب التمييز بني فرتات احلرب وفرتات السالم. ومع 
صعود الدولة احلديثة والتصنيع وتطبيق التكنولوجيا املتقدمة عىل األسلحة احلربية، أصبحت 
احلرب أكثر تدمريًا ولكنها أقل وترية. واليوم، وبسبب وجود األسلحة النووية، جزئيًا، يقول 
بعض املفكرين إن احلرب قد أصبحت متقادمة يف جمال العالقات بني الدول الصناعية األكثر 
تقدمًا. ومن املتأمل به أن تكون احلرب العاملية الثانية هي »احلرب الشاملة« األخرية يف العرص 
احلديث. هذا عدا القول إن العالقات بني روسيا والصني وأوروبا والواليات املتحدة ستكون 
منسجمة حتى ليكون من الصعب جدًا ختيل ظروف جتعل استخدام هذه البلدان للقوة ضد 

بعضها البعض عماًل عقالنيًا حلامية ما تراه مصاحلها القومية.

وإذا كانت احلرب التقليدية أو النووية تبدو غري مرجحة بشكل متزايد بني أكثر الدول قوة، 
إال أن هذا التوقع السعيد ال ينطبق بالرضورة عىل العالقات بني الدول القوية والدول الضعيفة يف 
النظام، أو بني دول غري القوى العظمى. فهكذا حروب مل تتوقف البتة خالل فرتة احلرب الباردة، 
وهذا ما يسمى بشكل مضلل أحيانًا بـ»السالم الطويل«! وثاين أهم التغيريات يف احلروب التقليدية 
اخلاصة بالواليات املتحدة هو ما سمي بالثورة يف الشؤون العسكرية. يعتقد العديد من املخططني 
الواليات  فيها  التي ستنخرط  احلرب  والعرشين، ستكون  احلادي  القرن  أنه مع هناية  األمريكيني 
القتال  دورات  من  الكثري  وستجري  متزايد.  بشكل  اجلنود  من  وخالية  بالكامل  مؤمتتة  املتحدة 
باستخدام مقاتالت وقاذفات صواريخ من دون برش إلطالق األسلحة من  املعركة  فوق أرايض 
غواصات أو سفن نصف مغمورة باملاء. وسرياقب القادة البعيدون سري املعارك بواسطة الفيديو 
يف الوقت ذاته التي تدور املعركة ويضغطون عىل أزرار لتدمري األهداف التي تظهر أمام شاشاهتم. 
أما اجلنود األمريكيني عىل أرض املعركة، فسيكونون »عىل خط اتصال« دائم وقادرين عىل تدمري 
أهداف بكبسة عىل أزرار كمبيوترهم احلريب النقال. وتشري االجتاهات احلالية إىل أن حرب القرن 
منذ  البنتاغون  الرصاص. وخيطط  ما هي رهن  بقدر  املعلومات  والعرشين ستكون رهن  احلادي 
اآلن ألشكال متطورة من حروب املعلومات، بام فيها ختريب قواعد األنظمة اإللكرتونية واملالية 
واهلاتفية لدى العدو قبل إطالق رصاصة غضب واحدة. وستكون هذه احلرب مدعومة بـ»هجامت 
أثريية« عىل مراكز القيادة بمساعدة السواتل الفتاكة. وسيكون اهلدف هو إفقاد قيادة العدو برصها 

بشكل فعيل بحرماهنا من االتصال مع جنودها ومعرفة مواقعهم قبل بدء العدوان املادي.
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ما زالت املحصالت السياسية هلذه الثورة يف الشؤون العسكرية غري واضحة حتى اآلن. 
وعىل الرغم من أن الكثري من املراقبني يرون أن التكنولوجيا املتقدمة ستحمل معها حروبًا أكثر 
تدمريًا، إال أنه جيب التمييز بني تدمري الناس وتدمري البنى التحتية. من ناحية، تشري الوقائع إىل 
أن الكنولوجيا العسكرية املتقدمة تنتج أسلحة دقيقة جدًا وقادرة عىل التمييز. فالقنابل »الذكية« 
قادرة عىل اختيار أهداف حمددة وجتنب أهداف أخرى، معيدة بالتايل التمييز بني املقاتلني وغري 
بعض  حق  عن  الناتو،  ادعت  وهكذا،  العرشين.  القرن  طول  عىل  هبت  متييز  وهو  املقاتلني، 
اليشء، أهنا مل تستهدف املدنيني يف حرب كوسوفو يف عام 1999، ولكنها استهدفت فقط الفرق 
والتجهيزات العسكرية. من جهة أخرى، قد متثل مقدرة الواليات املتحدة عىل خوض حرب 
من دون أن تؤدي إىل خسائر برشية أمريكية، إغراء باستخدام القوة من دون رضورة هلا، هبدف 
»حل« نزاعاهتا مع الدول األضعف منها يف النظام الدويل. كام إن ما تعد به هذه الثورة يف الشؤون 
العسكرية من تقليص عدد الضحايا املدنية خالل حرب ما، ال يعني أن األرضار يف البنى التحتية 
الصناعية ستكون أقل، األمر الذي سيؤدي بدوره إىل وقوع ضحايا كبرية من املدنيني بعد هناية 

احلرب. يف احلقيقة، نجد شواهد كثرية جدًا عىل ما نقول يف العراق ورصبيا. 

يف النهاية، يتعلق التغيري الثالث األسايس يف طريقة شن احلرب بالعالقة ما بني احلرب 
والدولة. يف املايض، كانت احلروب بني الدول األوروبية جزءًا بحد ذاهتا من مرشوع »صناعة 
الدولة«، فتساعد عىل توحيد الدول داخليًا وتسهل توسع االستعامر األورويب خالل فرتة نظام 
املعارصة  األنامط  إن  القول  الصعب  فإنه سيكون من  اليوم،  أما  »التقليدي«.  القوى  موازين 
بعض  ويميز  ذاهتا.  النتيجة  إىل  ستفيض  الثالث  العامل  من  كبرية  أجزاء  يف  املسلحة  للنزاعات 
الباحثني بني »مناطق« سالم و»مناطق« حرب. تقع األوىل يف شامل وجنوب أمريكا وأوروبا 
السياسات  عىل  تسيطر  فهي  الثانية  أما  اهلادي.  املحيط  يف  آسيا  من  كبرية  وأجزاء  الغربية 
اإلقليمية يف الرشق األوسط ومناطق جنوب الصحراء األفريقية. واليوم، نحن نشهد عودة 
كام  تتفكك،  الدول  العامل حيث  من  األجزاء  احلرب يف هذه  إدارة  اخلاصة يف  املؤسسات  إىل 
تقديم  يف  ترغب  أهنا  ملجرد  الدولة  عىل  السيطرة  حتاول  املتحاربة  األطراف  حيث  أفريقيا  يف 

مصاحلها اخلاصة بالسيطرة عىل ثروات »مواطنيها«.

انظر أيضًا: التدخل لدواٍع إنسانية؛ احلرب الباردة؛ احلرب العادلة؛ احلروب من النوع 
الثالث؛ الدولة الفاشلة؛ السالم الديمقراطي؛ علم االجتامع التارخيي؛ القوى العظمى.


