شوال  1438هـ  -يونيو 2017م

امل �ن �ظ��ار ال� ��ذي ك ��ان ��وا ي���س�ت�خ��دم��ون��ه �أث �ن ��اء
ح�م�لات�ه��م االن �ت �خ��اب �ي��ة .وي �ع ��ود ال���س�ب��ب يف
ذل ��ك �إىل امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا وك��ال��ة
امل� �خ ��اب ��رات امل ��رك ��زي ��ة (�� � �س � ��ي�.آي�.إي � ��ه) �إىل
الرئي�س  -ولي�س �إىل املر�شح للرئا�سة -عن
حقيقة �أو�ضاع العامل وت�أثرياتها على الأمن
الأم�ي�رك ��ي وع �ل��ى امل���ص��ال��ح اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة .ول �ك��ن امل ��ؤل ��ف ي�لاح��ظ
بقلق �أن الرئي�س ترامب ال ي�ستمع �إىل جهاز
املخابرات � ..أو �أنه يقلل من �ش�أن املعلومات
التي يقدمها اجلهاز �إليه لأنه ال يثق به �أو
برجاالته املحرتفني.
ويف هذه احلالة ماذا تكون النتيجة؟
جن ��د اجل� � ��واب ع ��ن ه� ��ذا ال� ��� �س� ��ؤال يف ك�ت��اب
جو�شو اكريلن�شيك «املكان العظيم للحرب»
لا وم��وث�ق�اً
 .ف��امل ��ؤل��ف ي ��روي ح��دي�ث�اً م���س�ج� ً
ج� ��رى ب�ي�ن ال��رئ �ي ����س الأم �ي�رك� ��ي ري �ت �� �ش��ارد
نيك�سون ووزي��ر خارجيته ه�نري كي�سنجر.
يجري احلديث على النحو التايل :
ي�س�أل نيك�سون :كم قتلنا من الالو�سيني؟
ي��ر ّد كي�سنجر :ما بني  10و  .15وه��و يعني
ما بني ع�شرة �آالف وخم�سة ع�شر �ألفاً � .إال
�أن الرقم احلقيقي كما يذكر امل�ؤلف هو 200
�أل��ف .فقد �أدت احلرب �إىل قتل ُع�شْ ر �سكان
الو�س .
ويقول امل�ؤلف �إنه خالل الفرتة الأوىل من
رئ��ا��س�ت��ه ،ط�ل��ب نيك�سون رف��ع ع��دد عمليات
ال�ق���ص��ف اجل� ��وي ي��وم �ي �اً م ��ن  15ع�م�ل�ي��ة يف
ال�ي��وم �إىل  300عملية .وق��د �أدى ذل��ك �إىل
حت ��وي ��ل الو� � ��س �إىل �أر� � ��ض حم ��روق ��ة و�إىل
جحيم حقيقي .
غ�ير �أن الأم� ��ر امل �ث�ير يف ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة هو
�أن�ه��ا بقيت بعيدة ع��ن الإع�ل�ام وع��ن ال��ر�أي
ال �ع��ام ال�ع��امل��ي وح�ت��ى يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة.
وقد لعبت وكالة املخابرات كما ي�ؤكد امل�ؤلف
ال ��دور الأ��س��ا���س يف �إخ �ف��اء حقائق الفواجع
الإن���س��ان�ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت حت ��دث يف الو� ��س يف
ذلك الوقت .
ويذكر امل�ؤلف �أن ال�سبب يف تلك احلرب على
الو�س رمبا يعود �إىل تنبيه اجل�نرال داويت
ايزنهاور �إىل خلفه الرئي�س جون كندي ب�أن
الو�س ت�شكل غطاء «الزجاجة ال�شيوعية» يف
�آ�سيا .ف�إذا متكنت ال�شيوعية من اخلروج من
هذا العنق ومن جتاوزه ،ف�إنها �سوف تفي�ض
وتنت�شر يف كل �آ�سيا .
يف ذل � ��ك ال� ��وق� ��ت ك ��ان ��ت وا���ش��ن��ط ��ن ت�ع�ت�بر

تتوافق م��ع برنامج الت�ضليل ال��ذي �أعدته
املخابرات� .أق�سم فيه اليمني على �أنه يقول
ك ��ل احل �ق �ي �ق��ة وب �ك ��ل � �ش �ف��اف �ي��ة ع ��ن �أو�� �ض ��اع
احل��رب .ولكنه يف ال��واق��ع مل يقل �سوى ما
متت �إىل
�أعدته له املخابرات من تقارير ال ّ
حقيقة املجازر الب�شرية التي كانت تتواىل
ب�صورة �شبه يومية يف الو�س .
ال ما نقله امل�ؤلف عن
مل يقل للكونغر�س مث ً
ال عن �أحد
وثائق �سرية ر�سمية تتحدث مث ً
ال �ق ��ادة ال�ع���س�ك��ري�ين الأم�يرك �ي�ين اجل�ن�رال
ت��وين ب��و ،وك��ان �سكرياً مدمناً على اخلمر.
وت��روي هذه الوثائق بال�صور كيف �أن��ه كان
يتلذذ بقتل الأ�سرى الالو�سيني ،وكيف كان
يقطع ر�ؤو� �س �ه��م ويعلقها ع�ل��ى الأع �م��دة يف
��س��اح��ات ال�ق��رى ال�ت��ي ك��ان��ت حتتلها ال�ق��وات
الأمريكية ،لإرهاب ال�سكان.
وي�شري امل�ؤلف �إىل � َّأن دور املخابرات يف �إخفاء
هذه اجلرائم مل يتوقف .فهو م�ستمر حتى
لا على
ال �ي��وم يف �أف�غ��ان���س�ت��ان للتغطية م �ث� ً
املجازر التي تت�سبب بها الطائرات القاذفة
من دون طيار (درون) والتي أ�م � َر الرئي�س
ال���س��اب��ق �أوب ��ام ��ا ب��ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ��ض��د ح��رك��ة
ط��ال�ب��ان يف ك��ل م��ن �أف�غ��ان���س�ت��ان وباك�ستان،
وكذلك يف اليمن .
يعترب م�ؤلف كتاب «الع�صا الغليظة» اليوت
ك��وه�ين �أح��د ك�ب��ار امل ��ؤرخ�ين الع�سكريني يف
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وك��ان م�ست�شاراً ل��وزي��رة
اخلارجية ال�سابقة كونداليزا راي�س .
�أم ��ا م ��ؤل��ف ك�ت��اب «امل��وق��ع العظيم للحرب»
ج��و� �ش��وا ك�يرل�ن���ش�ي��ك ف�ه��و خ�ب�ير يف � �ش ��ؤون
جنوب �شرق �آ�سيا ،وع�ضو يف جمل�س العالقات
اخلارجية يف الواليات املتحدة  .ولذلك ف� َّإن
كتابيهما ع��ن ال�ق��وة الع�سكرية الأم�يرك�ي��ة
وا�ستخداماتها ،يتمتعان ب�صدقية عالية،
لي�س يف الدوائر ال�سيا�سية الأمريكية فقط،
ول�ك��ن يف الأو� �س��اط اجلامعية والأك��ادمي�ي��ة
املعنية بدرا�سة العالقات الدولية .
---------------------- ال�ك�ت��اب« :ال�ع���ص��ا الغليظة :ح ��دود ال�ق��وةالناعمة و�ضرورة القوة الع�سكرية».
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ال���ش�ي��وع�ي��ة خ �ط��راً ع�ل�ي�ه��ا وع �ل��ى حلفائها.
وك��ان��ت تعتقد �أن ال �ق��وة ال�ع���س�ك��ري��ة ق ��ادرة
وحدها على الق�ضاء عليها ومنع انت�شارها.
غ�ير �أن م��ا ح��دث بعد ذل��ك يف فيتنام �أثبت
ع��دم �صحة ه��ذه ال�ن�ظ��ري��ة .م��ع ذل��ك ي�ؤكد
امل�ؤلف الدكتور كريلن�شيك �أن جناح وكالة
املخابرات املركزية يف التعمية على التورط
ال�ع���س�ك��ري الأم�ي�رك ��ي يف الو�� ��س م ��ن حيث
احل�ج��م ت��دم�يراً وت�ك��ال�ي��ف م��ال�ي��ة وخ�سائر
ب���ش��ري��ة ،ج�ع��ل م��ن ت�ل��ك ال ��دول ��ة الآ��س�ي��وي��ة
املكان العظيم للحرب .
وملا ف�شلت الوكالة يف القيام بالدور ذاته �أثناء
احلرب يف فيتنام ،قامت املظاهرات ال�شعبية
املعار�ضة للحرب  .وك��ان حممد علي كالي
(بطل املالكمة العاملي) �أحد �أبطال مقاطعة
احل��رب ورف�ض التجنيد العك�سري لأ�سباب
�أخالقية دينية .
ي � ��روي ال �ك �ت ��اب ك �ي��ف �أن ج �ه ��از امل �خ ��اب ��رات
الأمريكية �أقام يف ذلك الوقت موقعاً مزورا
يف الو�� ��س ��ش�ب�ي��ه ب��امل��وق��ع ال�ع���س�ك��ري لقائد
ق� ��وات ال�ت�ح��ري��ر ال�لاو� �س �ي��ة اجل �ن�رال ف��ان��غ
باو .ويقول �إن القيادة الع�سكرية الأمريكية
كانت تدعو الإعالميني ورج��ال الكونغر�س
ل��زي��ارة امل��وق��ع باعتبار �أ ّن ��ه امل��وق��ع احلقيقي
و�أنه �أ�صبح بيد القوات الأمريكية .ويف ذلك
امل��وق��ع كانت تقدم للزائرين وث��ائ��ق م��زورة
�أي�ضاً ت�ؤكد على هزمية الالو�سيني التي مل
حتدث �أبداً .
ويف عام  1971قدم ال�سفري الأمريكي لدى * مفكر لبناين متخ�ص�ص فـي درا�سات العلوم
الو�س بيل �سوليفني �شهادة �أمام الكونغر�س
وال�سيا�سة والفكر الإ�سالمي
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«العصا الغليظة :حدود القوة الناعمة وضرورة
القوة العسكرية» ..إلليوت كوهين
محمد السماك *

تزامن �صدور هذا الكتاب عن ا�سرتاتيجية القوة الع�سكرية يف ال�سيا�سة الأمريكية اخلارجية مع �صدور كتاب ثانٍ مل�ؤلف �آخر يقدم دولة الو�س منوذج ًا
ملمار�سة هذه اال�سرتاتيجية  .وا�سم الكتاب هو «املكان العظيم للحرب� :أمريكا يف الو�س ووالدة املخابرات الع�سكرية» ،وم�ؤلف الكتاب هو امل�ؤرخ جو�شوا
كريلن�شيك .والكتاب الذي يقع يف � 323صفحة هو من من�شورات �ساميون و�شو�سرت يف الواليات املتحدة .
يتكامل الكتابان يف معاجلة مو�ضوع دور القوة الع�سكرية يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية  .ولكن قبل عر�ض هذا التكامل ،من املهم نقل ال�صورة التالية
على ل�سان الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك �أوباما نف�سه .ففي �شهر �سبتمرب � -أيلول � ،2016أي قبل نهاية واليته الرئا�سية ب�شهرين تقريب ًا ،زار الرئي�س
الأمريكي مدينة فينتيان عا�صمة الو�س ،و�ألقى هناك خطاب ًا -اعرتافي ًا -قال فيه ما ترجمته حرفي ًا « :بني عامي  1963و � ،1974ألقت الواليات
املتحدة على هذه الدولة -الو�س -مليوين طن من املتفجرات .وهذه الكمية هي �أكرب مما �ألقته الواليات املتحدة على اليابان و�أملانيا جمتمعتني خالل
احلرب العاملية الثانية.
وقال الرئي�س �أوباما �أي�ضاً�« :إن هذا الأمر
يجعل من الو�س �أكرث دولة تعر�ضت للق�صف
يف التاريخ» .وقد اعرتف الرئي�س �أي�ضاً «ب�أن
�ضحايا الق�صف ال يزالون يت�ساقطون حتى
ال �ي��وم رغ ��م م ��رور �أرب �ع ��ة ع �ق��ود ع�ل��ى �إن �ه��اء
احل� ��رب ه �ن ��اك ،وذل� ��ك ل َّأن ث �م��ة ق �ن��اب��ل مل
تنفجر يف حينه� ،إال �أن�ه��ا تتفجر م��ن وقت
لآخ ��ر حت��ت �أق� ��دام الأب ��ري ��اء فتقتل وت���ش� ّوه
الكثريين منهم يف كل ع��ام»  .ولذلك تعهد
ب � ��أن ي��رف��ع م ��ن ق�ي�م��ة ال �ت �م��وي��ل الأم�ي�رك ��ي
لإزالة هذه القنابل والألغام  ..ولكن واليته
انتهت قبل �أن يتمكن م��ن ال��وف��اء ب��وع��ده.
ولقد تبو�أ الرئا�سة يف البيت الأبي�ض رئي�س
ج ��دي ��د ه ��و دون� ��ال� ��د ت ��رام ��ب ال � ��ذي ت���ص�ف��ه
ال�صحافة الأمريكية ب�أنه « � ّأمي يف ال�سيا�سة
اخلارجية».
من هنا ت�أتي �أهمية كتاب «الع�صا الغليظة»،
فالع�صا عندما تكون بيد «�أمي يف ال�سيا�سة
اخلارجية» ،وعندما تكون ع�صا غليظة جداً،
ريا جداً �أي�ضاً .
ف� ّإن خطرها ي�صبح خط ً
يلخ�ص الغالف م�ضمون الكتاب ،وهو عبارة
عن �صورة حذائي جندي فوق �أر�ض موحلة
.
وي� �ق ��ول امل� ��ؤل ��ف �إن � ��ه يف ع� ��امل ت �ت �ك��اث��ر فيه
الأنظمة غري العقالنية ،والثورات الدينية،
والتج�س�س الإلكرتوين ،والتناف�س املتفلت،



ف�إن الواليات املتحدة جتد نف�سها م�ضطرة
�أو مدعوة ال�ستخدام القوة الع�سكرية خالل
العقود الأوىل من القرن الواحد والع�شرين
يف م��واق��ع م �ت �ع��ددة م��ن ال �ع ��امل ،وب��درج��ات
متفاوتة من القوة .
وي�ضع امل��ؤل��ف الئحة باهتمامات ال��والي��ات
املتحدة اخلارجية ،تقع ال�صني يف ر�أ�س هذه
االهتمامات .ويقول �إن املبادرات التي قام بها
الأ�سطول ال�صيني البحري يف بحر ال�صني
اجلنوبي وم��ا ترتب عليها من ا�ضطرابات
مع دول اجل��وار (ك��وري��ا اجلنوبية واليابان
حت��دي��داً) م��ن ��ش��أن��ه �أن يعيد ر��س��م النظام
العاملي .
وي�سلط ال�ضوء كذلك على مبادرات االحتاد
الرو�سي خا�صة يف �ضوء تنامي قوى �سيا�سية
�أوروب �ي��ة ج��دي��ده ترفع �شعارات وطنية (ال
احتادية) وتدعو �إىل �أنظمة وطنية وقومية
منغلقة ومت�شددة يف انغالقها على الذات .
وي�ق��ول امل ��ؤل��ف �أي���ض�اً �إن ��ه م��ن دون ال��وح��دة
الأوروبية ف�إن حلف �شمال الأطل�سي �سوف
يتعر�ض لل�شلل .وي�ضيف امل�ؤلف �أن هذا هو
بالتحديد ما يريده �أو ما ي�ؤمن ب�صوابيته
الرئي�س الأم�يرك��ي اجلديد دونالد ترامب
!!
وي�ت�ح��دث ال�ك�ت��اب ع��ن دور الع�صا الغليظة
يف مكافحة الإره� ��اب  .وي�ق��ول � َّإن الطريق

الوحيد ملكافحة الإره ��اب ال��دويل بطريقة
�صحيحة و�سليمة هو با�ستخدام القوة من
ال�بر واجل��و  .ويت�ساءل :ت�صوروا ك��م كانت
ليبيا �ستكون م�ستقرة الآن لو �أن الواليات
امل �ت �ح ��دة وح �ل �ف ��اءه ��ا �أر�� �س� �ل ��وا ق � ��وات ب��ري��ة
مبا�شرة بعد �سقوط الرئي�س ال�سابق معمر
القذايف !
وي�ط��رح امل ��ؤل��ف �سيناريوهات ح��ول ق�ضايا
بالغة الأهمية واخلطورة ،منها :
 م��اذا �إذا وق��ع خط�أ ��ص��دام ع�سكري ن��وويبني الهند والباك�ستان؟
 �أو بني �إيران و�إ�سرائيل؟ �أو بني كوريا ال�شمالية واجلنوبية؟ �أو حتى بني ال�صني والواليات املتحدة؟ويقول �إن املخاطر الكبرية املرتتبة على �أي
م��ن ه��ذه االح �ت �م��االت ،ت��وح��ي ب ��أن حدوثها
هو �أمر م�ستحيل .وي�ضيف �إىل ذلك قوله:
ول�ك��ن االع�ت�ق��اد ب�صحة ذل��ك ه��و كاالعتقاد
ب ��أن �أ��ص�ح��اب ال �ق��رار يف ه��ذا ال���ش��أن لي�سوا
ب�شراً خطاءين  ..وبالفعل �أمل تلقى القنابل
ال �ن��ووي��ة يف ن�ه��اي��ة احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة الثانية
على هريو�شيما وناجازاكي يف اليابان؟
ويالحظ امل�ؤلف الدكتور كوهني �أن جميع
مر�شحي الرئا�سة الأمريكية كانوا ينظرون
�إىل م���س��أل��ة الأم ��ن ال�ق��وم��ي ل��دى دخولهم
ال �ب �ي��ت الأب �ي �� ��ض م ��ن م �ن �ظ��ار خم �ت �ل��ف عن

