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ويجب �أن تكون على ا�ستعداد ال�ستخدامه ،على الرغم من �أن
الأمريكني قد �أ�صبحوا متعبني منذ عقد ون�صف من �صراع
ط��ال �أم���ده ،ولكن كوهني ي��رى �أن الأم��ة الأمريكية يجب �أن
ت��ظ��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ل�����ش��ن امل��زي��د م��ن احل����روب ول��ي�����س ل��ل��ردع
فقط ،ويرف�ض �أي حماوالت �سابقة للحد من ا�ستخدام القوة،
وي��ق��ول� :إن م��ا نحتاجه ه��و جمموعة ح���ذرة م��ن ال��ت��ذك�يرات
لتوجيه القيادات الأمرييكية الذين انتهوا �إىل �أن العنف هو
�أقل اخليارات �سوءا.
ي��ك��اد دون��ال��د ت��رام��ب �أن ي��ك��ون ق���ر�أ ك��ت��اب ك��وه�ين ،ل��ق��د تعهد
«بق�صف داع�ش» ،وتفاخر بتخويل «جي�ش» لإ�سقاط كم هائل
من املتفجرات (املعروف با�سم �أم القنابل) على �أفغان�ستان ،فال
�أحد ي�ستطيع �أن ي�شكك يف رغبة ترامب يف ممار�سة التو�سع يف
القوة الغا�شمة ،رغم �أن ذلك �أدى لقتل العديد من الأبرياء،
ولقد حتدث ترامب بو�ضوح حول ا�ستخدام الأ�سلحة النووية،
وك��ذل��ك ي��رى كوهني �أن الأ�سلحة النووية مفيدة لأك�ثر من
جم��رد ال��ردع ،و�أ���ش��ار كري�س ماتيوز من «�إم�.إ���س�.إن.ب��ي���.س��ي»
�إىل �أن تطلعات ترامب حول اال�ستخدام النووي للمرة الأوىل
ق��د ت��ه��دد �سيا�سة م��ن��ع االن��ت�����ش��ار ال��ن��ووي ل��ع��ق��ود ،ومي��ك��ن �أن
ت�شجع حلفاء الواليات املتحدة مثل اليابان على �إعادة النظر
يف قرارهم بالتخلي عن مثل هذه الأ�سلحة.
وت��ن��اول كوهني م��ا �أ�سماه ال��دول التي ت�شكل خطرا (رو�سيا،
�إي���ران ،كوريا ال�شمالية) ب�شكل موجز لكنه دقيق؛ �إذ �أو�صى
بعدة �إج����راءات للتعامل معها منها ،طم�أنة حلفاء ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية ،خا�صة يف �أوروبا ،وبناء قدرات لنزع �أ�سلحة
�إيران �أو كوريا ال�شمالية ب�شكل ا�ستباقي �إذا كان من املرجح �أن
ي�ستخدموا �أ�سلحتهم النووية يف �أي وقت.
وي��رى كوهني �أن �إخفاقات �أمريكا يف احل��رب حتى الآن تنبع
ب�����ش��ك��ل رئ��ي�����س م��ن «ت����ردد وا���ش��ن��ط��ن يف حت��دي��د ال��ع��دو ب�شكل
�صحيح للبدء به» ،ويرى �أن حتقيق النجاح يتطلب من القادة
التخل�ص من املفاهيم اخلاطئة ،والت�صريح ح��ول حقيقة �أن
هذه احلرب �ست�ستمر لعقود ،وهذا ما فعله ترامب بالتحديد،
فقد �أو�ضح يف نوفمرب 2015ب�أن «هناك تهديدا �أكرب بكثري مما
يفهمه �شعب بالدنا».
وعلى م��ا يبدو م��ن ت��واف��ق ب�ين �أف��ك��ار كوهني وت��رام��ب� ،إال �أن
الواقع يقدم دالئل على �أن الكاتب لي�س من م�ؤيدي ترامب؛
ح��ي��ث ي���دع���م ك���وه�ي�ن ب���ق���وة م����ب����ادرة �أط��ل��ق��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن
الأك��ادمي�ين تعار�ض �سيا�سة ترامب ،فقد رف�ضوا «دفاعه عن
احل��روب التجارية وو�صفوها بالكارثة االقت�صادية يف عامل
م�تراب��ط ،كما ان��ت��ق��دوا خطابه امل��ع��ادي للم�سلمني ،وو�صفوا
حتم�سه ل��ب��ن��اء ح��ائ��ط ح����دودي م��ع امل��ك�����س��ي��ك لل�سيطرة على
الهجرة ال�شرعية ب�أنه �سوء ق��راءة ،وازدراء للجار اجلنوبي،
وا�ستنتجوا �أنه قد ي�ستخدم �سلطة مكتبه بطرق جتعل �أمريكا
�أقل �أمنا ،ما من �ش�أنه �أن يقلل �ش�أنها عامليا ،عالوة على ر�ؤيته
لكيفية مم��ار���س��ة ال�سلطة ال��رئ��ا���س��ي��ة ت�شكل ت��ه��دي��دا وا�ضحا
للحرية املدنية خا�صة �ضد منتقديه.

تبدو عبارة روزفلت «الع�صا الغليظة» حا�ضرة يف ذهن ترامب،
لكنه �أغ��ف��ل اجل��ان��ب الآخ��ر «تكلم ب��ه��دوء» على ال��رغ��م م��ن �أن
الع�صا الع�سكرية الأمريكية بالفعل غليظة و�أكرث ترويعا من
�أي �شيء كان ميكن �أن يتخيله روزفلت� ،إمنا لي�ست كبرية مبا
يكفي بالن�سبة لرتامب ،فرتامب يختلف عن نهج �سلفه؛ فهو
يركز على ال�سالم من خ�لال القوة ،بينما ك��ان �أوب��ام��ا ينتهج
«القوة الناعمة».
فر�ض الد�ستور الأمريكي قيودا �صارمة على القوة الع�سكرية
ل��ل��ب�لاد ،و�أرغ���م ال��ر�ؤ���س��اء على ال��ذه��اب �إىل الكوجنر�س كلما
رغبوا يف بدء حرب ،ومبوجب هذا النظام ،ميكن للأمريكيني
�إج���راء نقا�ش وط��ن��ي ح��ول ن��وع ال��ق��درات الع�سكرية املطلوبة
للحفاظ على �سالمتهم ،ويربط كوهني االفتقار �إىل تفكري
�إ�سرتاتيجي متميز بعدم فعالية الكليات احلربية يف البالد.
ذكر الكاتب �أنه منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية عام ،1945
والواليات املتحدة تلعب دور ال�ضامن الرئي�سي للنظام الدويل؛
حيث �صاغت �أ�س�س وقواعد العالقات التجارية واملالية ملرحلة
ما بعد احلرب لتحفيز حرية حركة ال�سلع ،واخلدمات ،ور�أ�س
املال ،والعمالة .كما �أنها �أ�س�ست �أي�ضا النظام ال�سيا�سي لتعزيز
امل�ؤ�س�سات الليربالية والدميقراطية .وي�ضيف �أنه بذلك متتع
العامل -لأكرث من �سبعني عاما -بع�صر من االزدهار واحلرية
مل ي�سبق له مثيل .فخالل تلك الفرتة ،مل حتدث �صراعات
عاملية ك�بري ،بف�ضل وج��ود ق��وة ك�برى مهيمنة حتافظ على
النظام بقوة ال�سالح.
وينتقد كوهني فكرة «عامل ما بعد �أمريكا» ،م�ؤكدا �أن الواليات
املتحدة ال تزال قوية للغاية يف العديد من �أبعاد القوة .فمثال
يف البُعد الدميوغرايف ،ال تزال �أف�ضل من �أي بلد متقدم �آخر،
كما يت�سم البعد االقت�صادي للقوة الأمريكية بالديناميكية.
�أما البُعد ال�سيا�سي ،فيت�سم بال�صمود ،على حد قول امل�ؤلف.
وي�����ض��ي��ف� :إن ه��ن��اك ف��روق��ا وا���ض��ح��ة ب�ين ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
ومناف�سيها يف م�صادر ال��ق��وة مل�صلحتها ،مم��ا جعلها حتافظ

على مكانتها كقوة مهيمنة على النظام ال���دويل ،منذ نهاية
احل��رب ال��ب��اردة .وانطالقا مما �سبق ،تظل ثمة �أهمية للدور
الأمريكي يف �ضمان ا�ستقرار النظام العاملي ،نظرا لإحجام �أو
عدم قدرة القوى الدولية الأخرى على القيام بذلك.
لهذا ،يدعو كوهني الإدارة الأمريكية اجلديدة �إىل ا�ستخدام
القوة الع�سكرية ملواجهة التحديات الأمنية التي تهدد النظام
ال��دويل ،ويف مقدمتها حماربة التنظيمات الإره��اب��ي��ة ،والتي
تتطلب �إ�سرتاتيجية فعالة تركز على �شن حمالت برية وجوية
متوا�صلة .ويف �سياق مت�صل ،ي��رى �أن الأو���ض��اع يف ليبيا رمبا
تكون �أكرث ا�ستقرارا� ،إذا �أبقت الواليات املتحدة وحلفا�ؤها على
بع�ض القوات ،بعد الإطاحة مبعمر القذايف .ويدعو امل�ؤلف �إىل
ن�شر ق��وات �أمريكية يف بولندا ودول البلطيق ل��درء الأعمال
العدائية الرو�سية .ويرغب �أي�ضا يف تعزيز الوجود البحري
الأم��ري��ك��ي يف منطقة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي لإح��ب��اط ال��ط��م��وح��ات
الإقليمية الإيرانية.
وي����ري ك��وه�ين �أن ج��م��ي��ع م��ر���ش��ح��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة،
ال��ذي��ن يعلنون� ،أث��ن��اء حمالتهم االنتخابية� ،أن��ه��م �سيقللون
م��ن االع��ت��م��اد على ال��ق��وة الع�سكرية ،ي��غ�يرون مواقفهم ،بعد
ف��وزه��م ،وتوليهم من�صب ال��رئ��ا���س��ة ر�سميا؛ لأن��ه��م ُي��ج�برون
على مواجهة العامل كما هو ،ولي�س كما يرجون �أن يكون .وال
يبدو �أن الرئي�س ترامب �سيقف مكتوف الأي��دي �أم��ام تقارير
املخابرات التي ت�صف العامل كما هو.
«ال��ع�����ص��ا ال��غ��ل��ي��ظ��ة» ..ك��ت��اب م��ت��م��ي��ز ي��ع�بر ع��ن ع��ن��وان��ه ،يفند
خالله �إليوت كوهني -عميد الفكر الإ�سرتاتيجي الأمريكي
وم�ست�شار وزي��رة اخلارجية ال�سابقة كونداليزا راي�س -القوة
ال��ع�����س��ك��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة ،وي��ح��ل��ل ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا
ال�سلطة ،ويذكرنا دوما ب�أنه «لكي نذهب بعيدا يف هذا العامل
يجب علينا �أن نتحدث بهدوء ونحمل ع�صا غليظة» .ويختتم
ك��وه�ين ك��ت��اب��ه ب��ت��و���ص��ي��ات ح���ول م��ت��ى وك��ي��ف ت�ستخدم ال��ق��وة،
ويخل�ص �إىل �أن اخلطط مهمة ولكن القدرة على التكيف �أكرث
�أهمية؛ فالرئي�س الأمريكي ي�ستطيع �أن ي�شن حربا ولكن عليه
الفوز فيها ،وعليه �أن يحافظ على دعم الكوجنر�س والت�أييد
ال�شعبي ،والتفكري ب�شكل �أكرث مرونة ،والتحلي بال�صرب حول
ويكن القول �إ َّن الكتاب له �أهمية كربى ومفيد
نتائج احلربُ .
للمتخ�ص�صني وغريهم على حد �سواء ،لكنه يظل حمط انتقاد
لكل من يدعو لعدم ا�ستخدام القوة الع�سكرية.
----------------------------- الكتاب« :العصا الغليظة ..حدود القوةالناعمة وضرورة القوة العسكرية».
 المؤلف :أليوت كوهين. الناشر ،Basic Books :نيويورك،2017م.
 عدد الصفحات 299 :صفحة.* كاتبة وباحثة مصرية
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"العصا الغليظة :حدود القوة الناعمة وضرورة القوة
العسكرية" ..إلليوت كوهين
فينان نبيل *
«تحدث بلطف ،واحمل عصا غليظة» ..عبارة شهيرة للرئيس األمريكي السابق تيودور روزفلت ( ،)1909-1901ظلت قيد التطبيق
خالل عصر التنافس مع االتحاد السوفييتي السابق إبان الحرب الباردة ،بينما اليوم يشكك الكثير من األمريكيين في جدوى
االنتشار العسكري األمريكي خارجيا اعتقادا منهم أنه عفى عليه الزمن ،وأنه خطير العواقب ،خاصة بعدما تكبدت القوات
العسكرية األمريكية خسائر فادحة في حربي أفغانستان ( ،)2001والعراق ( ،)2003وفي اتجاه مغاير لرؤية هؤالء ،يدافع إليوت
كوهين في مؤلفه «العصا الغليظة» عن القوة العسكرية األمريكية ،وأهميتها لخدمة األمن والقيم األمريكية .منطلقا من
حجة رئيسة مفادها أن القوة الصلبة ال تزال ضرورية للسياسة الخارجية األمريكية ،مع االعتراف بأن الواليات المتحدة ينبغي
أن تكون حذرة في استخدامها ..و ُيقيم كوهين السنوات الخمس عشرة الماضية من الحرب ،ويصف التقدم في أفغانستان
بالهش ،وحرب العراق بالخطأ ،لكنه أشار إلى الفوائد التي حصدتها الشعوب في تلك الدول -على حد قوله -وما حققته من
إنجازات مثل اإلطاحة بنظام طالبان ،ونظام صدام حسين.
وي�سلط كوهني ال�ضوء على براعة الواليات املتحدة التكتيكية،
لكنه يُالحظ �أن التفكري الإ�سرتاتيجي ح��ول طبيعة احلرب
وكيفية م��واءم��ة الو�سائل الع�سكرية م��ع ال��غ��اي��ات ال�سيا�سية
ينتهي ب�شكل غري مرغوب فيه ،ويرى �أن هناك جمموعة من
التهديدات العاملية القائمة ،التي رمبا تدفع الواليات املتحدة
�إىل ا�ستخدام قوتها الع�سكرية؛ من �أبرزها :ال�صعود ال�صيني
امل�سلح ،والغزو الرو�سي ل�شبه جزيرة القرم و�شرق �أوكرانيا،
وال��ت��ه��دي��دات ال��ن��ووي��ة ل��ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة و�إي������ران ،وان��ت�����ش��ار
احل��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة املتطرفة ،كتنظيم ال��دول��ة اال�سالمية
(داع�ش).
ي�ضع كوهني ال�صني يف املرتبة الأوىل يف قائمة التهديدات
العامليةُ ،ي�ؤكد على وجوب اتخاذ اخلطر ال�صيني على حممل
اجلد و�إج��راء حتليل ثاقب ودقيق له ،والعمل على فهم كامل
ل��ل��ث��ق��اف��ة الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال�صينية و���س��ل��وك ���س��اح��ة امل��ع��رك��ة.
مو�ضحا �أن ال��ن��ظ��ام ال���دويل رمب��ا ي��ع��اد ت�شكيله �إذا م��ا قامت
بكني ب���أي اع��ت��داءات بحرية� ،أو ب��د�أت ال�صراع مع �أح��د حلفاء
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف �آ���س��ي��ا .ك��م��ا ع�بر ال��ك��ات��ب ع��ن ق��ل��ق��ه من
قيام رو�سيا ب���أي اعتداء يف الوقت احل��ايل .وي��رى كوهني �أنه
ملواجهة القوة الع�سكرية ال�صينية والرو�سية ،وغريهما من
القوى املناوئة للواليات املتحدة ،ف���إن ثمة �ضرورة للتطوير
امل�ستمر لتقارير الأج��ه��زة الع�سكرية الأمريكية ،والتي يقوم
بع�ضها على افرتا�ضات خاطئة ،من وجهة نظره؛ منها� :أن
رو�سيا �ضعيفة اقت�صاديا للغاية مبا ال ميكنها من اتخاذ قرار
�أي هجوم ع�سكري يف الوقت الراهن ،وحذر كوهني من �إحجام
ال��والي��ات املتحدة ع��ن ا�ستخدام ال��ق��وة ،لأن ذل��ك رمب��ا ينجم
عنه تكلفة �أخالقية وب�شرية كبرية ،يف ظل عامل تنت�شر فيه
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الأن��ظ��م��ة غ�ير العقالنية ،واجل��م��اع��ات اجل��ه��ادي��ة الإره��اب��ي��ة،
والع�صابات الإلكرتونية ،والأعداء املناف�سون لقيادة الواليات
امل��ت��ح��دة ل��ل��ن��ظ��ام ال�����دويل وم���ث���ل ه����ذه امل��ع��ط��ي��ات حت��ت��م على
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ال��ل��ج��وء �إىل ال��ت��ه��دي��د احل��ك��ي��م ،ومم��ار���س��ة
القوة الع�سكرية يف ح��االت التهديد اال�سرتاتيجي� ،أو حاالت
الطوارئ الإن�سانية.
و�أ َّك��د كوهني �ضرورة تطوير ا�ستخدام القوة بو�سائل جديدة
ملواجهة التطورات العاملية املعا�صرة ،م�شريا �إىل �أهمية الدور
الذي تلعبه القوات الع�سكرية الأمريكية لدعم الدور الأمريكي
عامليا .ولفت النظر �إىل �أن��ه �إذا تخلت ال��والي��ات املتحدة عن
مكانتها ك��ق��وة ع�سكرية حكيمة ،وف�شلت يف ال��ق��ي��ام ب��دوره��ا
ك��ح��ار���س ال���س��ت��ق��رار و�أم����ن ال��ن��ظ��ام ال����دويل ،ف���إن��ه �سيتعر�ض
ملخاطر وا�سعة النطاق كاال�ضطرابات ،والعنف ،واال�ستبداد
على نطاق مل ي�شهده منذ ثالثينيات القرن املا�ضي .وي�ؤكد
ال��ك��ات��ب ق���ول وزي����رة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة م��ادل�ين
�أول�براي��ت �إن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة مل ت��زل «الأم���ة ال��ت��ي ال غنى
عنها» .و�أن هناك احتماالت متزايدة لإمكانية ا�ستخدام القوة
الع�سكرية ،وتتفاوت م�ستويات حدتها ،خالل العقود التالية.
داف����ع ال��ك��ات��ب ب���ق���وة ع���ن زي�����ادة الإن����ف����اق ال��ع�����س��ك��ري م��ق��ارن��ة
مبيزانية ال��دف��اع احل��ال��ي��ة ،فقد ح���اول ت��رام��ب ت���أم�ين املزيد
من الأم��وال ل�صالح البنتاجون ،كما يرى العديد من �صقور
اجلمهوريني التقليديني �أن زي��ادة الإنفاق الدفاعي لرتامب
غري كافية ،وقد قال ال�سيناتورماكني« :يف عامل ي�شتعل ،يجب
علينا بل وميكننا �أن نفعل الأف�ضل» ،ويرى كوهني �أن حتديد
الإن��ف��اق الدفاعي كن�سبة مئوية من الناجت املحلى الإجمايل
�سيكون تقدما كبريا .و�إن مل يحدده بدقة ولكنه ي�ضع هدفا

م�ستداما بن�سبة  .%4ويف ظل توقعات �إجمايل الناجت املحلي
ملكتب امليزانية يف الكوجنر�س يف يناير ،2017ف�إن تلك الن�سبة
�ست�صل �إىل ما يقرب من ثمامنائة مليون مليار يف .2018
ي���ن���ف���ق الأم����ري����ك����ي����ون ع���������ش����رات امل�����ل�����ي�����ارات ل���ي���دف���ع���وا ث��م��ن
ا���س��ت��م��رار �أم��ري��ك��ا يف احل����روب؛ مم��ا �أث��ارغ�����ض��ب اجلمهوريني
والدميقراطيني عندما دعا الرئي�س دونالد ترامب �إىل �إجراء
تخفي�ضات كبرية يف كل ال��دوائ��ر احلكومية تقريبا من �أجل
تعوي�ض الزيادات الكبرية املخطط لها يف البنتاجون ،وقطاع
الأمن الداخلي ،التي تزيد على  %3من �إجمايل الناجت املحلي
يف �أث���ن���اء احل����رب ال���ب���اردة .وي����ري ك��وه�ين -خ�لاف��ا ل�لاع��ت��ق��اد
ال�سائد� -أن تراجع ق��درة الدولة على الوفاء بالديون ،لي�س
ب�سبب الإن��ف��اق الع�سكري ،و�إمن���ا ب�سبب ال��زي��ادة الثابتة على
الإن����ف����اق غ�ي�ر االخ���ت���ي���اري ع��ل��ى م���ا ي�����س��م��ي «اال���س��ت��ح��ق��اق��ات»
كالرعاية ال�صحية ،وال�ضمان االجتماعي .واف�تر���ض �أن��ه يف
حال مت تخفي�ض ميزانية الدفاع �إىل الن�صف ،ف���إن الأو�ضاع
املالية للبالد لن تتح�سن كثريا.
و�أو�ضح الكاتب �أن ا�ستخدام القوة الع�سكرية ال ميثل احلل لكل
م�شكلة ،و�إمنا تلعب القوة الناعمة دورا حموريا �أي�ضا ،م�شريا
�إىل �أن �أ�شكال القوة غري العنيفة لها مكانتها يف فن حكم �أي
دول��ة .ويف هذا ال�سياق ،انتقد �إدارة الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما ،لأنها مل حت�سن ا�ستخدام الأ�شكال غري العنيفة للقوة
خالل احل��رب �ضد الإره��اب� .إذ �إن��ه من خالل القوة الناعمة،
ميكن �إقناع الدول غري ال�صديقة للواليات املتحدة بالت�صرف
بطرق مرغوب فيها .مع ت�أكيده على �أن القوة الناعمة لها �أثر
حم��دود و�أن��ه يجب االعتماد على القوة ال�صلبة ب�شكل �أك�بر.
و�أن �أمريكا حتتاج �إىل جي�ش �أ�شد قوة من ال��ذي متلكه الآن.

