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ال تخ�سر احلرب يف �أفغان�ستان ولكنها ال تك�سبها .وهذا
�أمر لي�س جيدا».
وي�ح��دد التقرير ا�ستمرار احل��رب بالأ�سباب التالية:
الأفيون ،والف�ساد واالنق�سامات العن�صرية؛ وي�ضيف
�إىل ذل��ك �سبباً �آخ��ر وه��و ح�صول طالبان على م��أوى
�آم��ن يف الباك�ستان امل�ج��اورة ،رغ��م �أن باك�ستان حت�صل
م ��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ع �ل��ى م �� �س��اع��دات م��ال �ي��ة تبلغ
امل�ل�ي��ارات م��ن ال ��دوالرات �سنوياً (وحت��دي��داً  1،3مليار
دوالر يف العام) مل�ساعدتها على مطاردة قيادات طالبان
ومكافحة �شبكات تهريب املخدرات وال�سالح.
ويت�ساءل التقرير :ملاذا مل تتمكن وا�شنطن من حمل
باك�ستان على تغيري �سيا�ستها طوال عهود :جورج بو�ش
وباراك �أوباما ،والآن دونالد ترامب!
ويتجاوز التقرير ذلك �إىل طرح ال�س�ؤال املبدئي ،وهو:
مل��اذا نحن يف �أفغان�ستان؟ وم��ا هي امل�صالح الأمريكية
ال �ت��ي ت�ب�رر ت �ق��دمي ك ��ل ه ��ذه ال�ت���ض�ح�ي��ات يف الأن�ف����س
والأموال؟ وكيف ميكن و�ضع حد للحرب؟
ت�ع�ترف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب ��أن ثمة �سببني رئي�سيني
ال�ستمرار التو ّرط يف احل��رب .ال�سبب الأول هو و�ضع
ح ��د ل �ل �ت �ه��دي��د ال � ��ذي مي �ث �ل��ه ت�ن�ظ�ي��م ال �ق ��اع ��دة لأم ��ن
ومل�صالح ال��والي��ات املتحدة .غري �أن التقرير ي�ؤكد �أن
ك��ل ق�ي��ادات ه��ذا التنظيم ومعظم ك ��وادره انتقلت من
�أفغان�ستان �إىل الباك�ستان منذ عام � .2002أما ال�سبب
الثاين فهو املحافظة على الأمن النووي الباك�ستاين.
ذلك �أن باك�ستان دولة نووية ،وميكن �أن ي�صل �سالحها
النووي �إىل �أي��د غري م�س�ؤولة ،متحالفة مع طالبان.
غري �أن التقرير ي�ؤكد هنا �أي�ضاً �أن الأ�سلحة النووية
م��وج��ودة يف باك�ستان ،وك��ذل��ك العنا�صر التي يخ�شى
�أن تت�سرب الأ�سلحة �إليها .فلماذا البقاء يف �أفغان�ستان
وملاذا ا�ستمرار احلرب؟
ويذهب التقرير �إىل �أبعد من ذلك ليقول� :إن القاعدة
ك��ان��ت ه��ي ع��دو ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،فهي ال�ت��ي ارتكبت
جرمية �11سبتمرب  .2001ولكن حركة طالبان لي�ست
القاعدة .القاعدة انتهت عملياً بقتل زعيمها وم�ؤ�س�سها
�أ��س��ام��ة ب��ن الدن� .أم��ا �أع���ض��اء حركة طالبان فهم من
ال�شعب الأفغاين ومن ن�سيجه القبلي وال�سيا�سي ،وال
ي�شكلون خطراً على الواليات املتحدة.
من �أجل ذلك حذر وزير الدفاع ال�سابق روبرت غيت�س
من �إنه ال ميكن ربح احلرب الأمريكية على طالبان �أو
على الأقل ال ميكن ربحها على املدى الق�صري ،كما �أنه
ال ميكن ربحها بتكاليف حمدودة �أو معقولة.
ويبدو �أن الرئي�س �أوباما اقتنتع بهذه النظرية ف�أعلن
يف ع ��ام  2009ق ��رار �سحب جميع ال �ق��وات الأم�يرك�ي��ة
م��ن �أف�غ��ان���س�ت��ان وت���س�ل�ي��م ال �ق ��وات الأف �غ��ان �ي��ة املحلية
امل�س�ؤوليات الأمنية كافة ابتداء من عام .2011

يومها ح��ذرت امل�خ��اب��رات الع�سكرية الباك�ستانية مما
و��ص�ف�ت��ه مب �غ��ام��رة ��س�ي�ئ��ة احل �� �س��اب��ات .و�أك � ��دت ف�شلها
م�سبقاً .وهذا ما حدث .حتى �أن الرئي�س �أوباما نف�سه
ا�ضطر فيما بعد �إىل زيادة عدد القوات الأمريكية بد ًال
من �سحبها.
�إن الإ� �ش �ك��ال �ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ع�لاق��ة ب��اك �� �س �ت��ان ب��احل��رب
الأف �غ��ان �ي��ة ت �ق��وم ع�ل��ى �أم ��ري ��ن ه ��ام�ي�ن؛ الأم� ��ر الأول
ع���س�ك��ري وه ��و م�ن��ع ان�ت�ق��ال ال�ع�م�ل�ي��ات الإره��اب �ي��ة من
�أفغان�ستان �إىل باك�ستان كما حدث مع القاعدة يف عام
 .2007ولذلك تطارد القوات الباك�ستانية اجلماعات
الأفغانية امل�سلحة املن�ضوية حتت �سلطة حركة طالبان
خا�صة يف املناطق ال�شمالية ال�شرقية من البالد.
� ّأم ��ا الأم ��ر ال �ث��اين ف�سيا�سي ،وه��و ال�ت�خ��وف م��ن قيام
حتالف هندي � -أفغاين �ضد باك�ستان .وثمة م�ؤ�شرات
�سيا�سية واق�ت���ص��ادي��ة وح�ت��ى �أم�ن�ي��ة ع��دي��دة ت�ع��زز هذا
التخوف.
�أم� � ��ام ت ��داخ ��ل ه� ��ذه ال ��وق ��ائ ��ع ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة والأم �ن �ي ��ة
وتعقيداتها ،يعرتف الكتاب بالأمر الأ�سا�س املفجع..
وهو ا�ستمرار �سقوط ال�ضحايا من الأبرياء الأفغان.
وينقل عن تقرير للأمم املتحدة ي�ؤكد �أنه يف عام 2017
(يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام التي �سبقت �صدور
الكتاب) ،قتل � 2640أفغانياً مدنياً ،بينهم  700طفل.
ولكن هذا الرقم املفجع عن عدد ال�ضحايا مل يغري من
لعبة الأمم التي تتوا�صل ف��وق الأر���ض الأفغانية بني
الواليات املتحدة واالحت��اد الرو�سي وال�صني ،وكذلك
الباك�ستان و�إيران.
وحدها الواليات املتحدة ب��د�أت ت�شعر بالتعب .ولكنها
ت�ع��رف �أن تخليها ع��ن دوره ��ا ل��ن ي�ك��ون ب��ال���ض��رورة يف
م�صلحة الأف �غ��ان ..ب��ل �سيتحول �إىل ت�ق��دمي مكا�سب
جمانية خل�صومها يف لعبة الأمم.

وكان قد تزامن �صدور هذا الكتاب مع كتاب ثان يعالج
املو�ضوع ذاته ،ولكن من بوابة فيتنام .ا�سم الكتاب هو
«الطريق الذي مل ي�سلك  :امل�أ�ساة الأمريكية يف فيتنام
The Road Not Taken: The
American Tragedy in Vietnam
(وال�ك�ت��اب ال���ص��ادر ع��ن دار ن�شر ماك�س ب��وت Max
 Boatيف عام  ،2018يقع يف � 768صفحة).
يك�شف امل�ؤلف النقاب عن �أن املحافظني اجلدد يف عهد
الرئي�س جورج بو�ش االبن �أطلقوا نظرية «انت�صارية»
ت�ق��ول �إن ��ه ك��ان ب��إم�ك��ان ال��والي��ات امل�ت�ح��دة رب��ح احل��رب
يف فيتنام ل��و �أ ّن �ه��ا ا�ستجابت مل�ق�ترح��ات تو�سيع رقعة
احلرب يف حينه .و�أنها ق��ادرة الآن على ربح احلرب يف
�أفغان�ستان (ويف العراق) �إذا ما اعتمدت ا�سرتاتيجية
احل��رب امل�ضادة �ضد الإره ��ابّ � .أم��ا الأ�س�س التي تقوم
عليها هذه اال�سرتاتيجية فهي عدم االعتماد كلياً على
القوة النارية ،والعمل يف الوقت ذاته على بناء الدولة
(وفق املعايري وامل�صالح الأمريكية).
وي �ق��ول امل ��ؤل��ف �إنّ م��ن ب�ين �أع���ض��اء ه��ذا ال�ف��ري��ق ك��ان
اجل�ن�رال م��اك ما�سرت (ال ��ذي عينه الرئي�س ترامب
م�ست�شاراً للأمن القومي ثم ا�ستبدله ب�شخ�صية �أ�شد
تطرفاً ،هو جون بولتون).
ميكن اخت�صار الكتاب ال��ذي يعترب ال�ي��وم واح ��داً من
�أه� ��م ال �ك �ت��ب ال �ت��ي ت �ع��ال��ج م��و� �ض��وع ال �ق ��وة ال�ع���س�ك��ري��ة
الأمريكية وم�آالتها �سيا�سياً وع�سكرياً يف عبارة واحدة.
وهي �أن الواليات املتحدة تعاين من عدم التوازن بني
القوة الع�سكرية املفرطة و�ض�آلة املعرفة؛ من كثري من
القوة ..وقلة التفكري !!
ك ��ان رئ�ي����س احل�ك��وم��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة الأ� �س �ب��ق ون�ستون
ت�شر�شل ي�ق��ول متهكماً ع��ن ال��والي��ات املتحدة �إن�ه��ا يف
احل�سابات الأخرية ت�أخذ املوقف ال�صحيح ..ولكن بعد
�أن تكون قد ج ّربت كل املواقف اخلاطئة.
------------------------------
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تشريح الفشل :أميركا تخسر كل حرب تبدأ بها
هارلن أولمن

محمد السماك *

من مكان عن الغرب بمبعد ،انبثقت دعوة إيمانية وإمبراطورية امتدت من شبه الجزيرة اإليبيرية إلى الهند لكي تشمل اليوم
ربع قاطنة العالم .وقد أثارت هذه الظاهرة الفريدة غلين وارن بوفرسوك ( )1936ـ وهو أستاذ زائر للتاريخ القديم في عدة
جامعات ومعاهد آخرها معهد الدراسات العليا ببرينستون (تقاعد منه عام ( ، )2006ومؤلف حوالي  12كتابًا و 400مقالة حول
اليونان والرومان والشرق األدنى ،وعضو األكاديمية األمريكية للفنون والعلوم ،والجمعية الفلسفية األمريكية ،وحاصل على
الدكتوراه الفخرية من جامعات ستراسبورغ وباريس وأثينا ـ إذ سعى في هذا كتابه «بوتقة اإلسالم» ( )2017إلى تسليط الضوء
على هذه الحقبة األغمض واألكثر دينامية في تاريخ اإلسالم ـ من منتصف القرن السادس الميالدي إلى عهد حكم عبد الملك
بن مروان ـ مستكشفًا سر كيف استطاعت أرض يباب كشبه الجزيرة العربية أن تهيئ تربة خصبة لرسالة نبي اإلسالم ،ولماذا
انتشرت تلك الرسالة بمثل هذه السرعة.
يطرح كتاب جديد عن الع�سكريتاريا الأمريكية �س�ؤا ًال
ا�سرتاتيجياً .ال�س�ؤال هو :ملاذا تخ�سر الواليات املتحدة
كل احلروب التي تبادر �إىل �شنّها؟
يحدد م�ؤلف الكتاب هارلن �أومل��ن بع�ض هذه احلروب
اخلا�سرة و�أبرزها:
احلرب الكورية ( )1950امل�ستمرة حتى اليوم.
ح ��رب فيتنام  -ال�ت��ي ان�ت�ه��ت ب��ان���س�ح��اب م � ّ
�ذل للقوات
الأمريكية من �سايغون (عا�صمة فيتنام اجلنوبية).
ح��رب العراق الثانية التي �أدت �إىل تفجري اخلالفات
املذهبية و�إطالق حركة التطرف الديني الإرهابي.
ح��رب �أفغان�ستان ال�ت��ي ي�ق��ول امل ��ؤل��ف �إن ب�ين عنا�صر
ال�ق��وات الأم�يرك�ي��ة املقاتلة فيها ال�ي��وم ،ج�ن��وداً كانوا
يبلغون م��ن العمر ع��ام�اً واح ��داً عندما ب ��د�أت احل��رب
يف ع��ام  ،2001ث��م �إنّ حركة طالبان التي كانت هدف
احل ��رب الأم�يرك �ي��ة ه��ي ال �ي��وم �أق ��وى مم��ا ك��ان��ت عليه
عندما �أعلنت الواليات املتحدة حرب ا�ستئ�صالها من
�أفغان�ستان .وه��ي ت�سيطر على م�ساحات م��ن الدولة
�أكرث مما كانت ت�سيطر عليه يف �أي وقت م�ضى .بل �إنّ
الواليات املتحدة تعرتف ب�أنه ال ميكن ت�سوية الو�ضع
بحيث تتمكن من �سحب قواتها من دون التفاو�ض مع
طالبان .ولكن �شروط طالبان للتفاو�ض مرتفعة جداً
مما ي�ؤخر �إطالقها ر�سمياً .و�سوف نعود �إىل احلرب
يف �أفغان�ستان فيما بعد باعتبارها احل��رب امل�ستمرة..
وامل�ستمرة يف خ�سارتها �أي�ضاً!
ع �ن��وان ال�ك�ت��اب ه��و «ت���ش��ري��ح ال�ف���ش��ل� :أم�يرك��ا تخ�سر
ك��ل ح��رب ت�ب��د�أ ب�ه��ا» .وه��و ��ص��ادر ع��ن معهد البحرية
لل�صحافة (.)2017
يف م�ق��اب��ل ذل��ك ي�سجل امل ��ؤل��ف م�لاح�ظ��ة ه��ام��ة .وه��ي
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�أن ال��والي��ات املتحدة تربح احل��روب التي ال تكون هي
ال�ب��ادئ��ة يف �شنها .م�ث��ل ح ��رب حت��ري��ر ال�ك��وي��ت يف ع��ام
.1991
وي�ؤكد امل�ؤلف على أ� ّن��ه ال توجد دول��ة يف العامل قادرة
على م��واج�ه��ة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ع�سكرياً� ،إال �أن ربح
احلرب �أمر �آخر.
ويت�ساءل ع��ن ال�سبب ،ث��م ي�ح��اول الإج��اب��ة عنه ،لي�س
فقط باعتباره باحثاً يف اال�سرتاتيجيات الع�سكرية،
ولكن باعتباره مقات ً
ال �سابقاً خدم يف اجلي�ش الأمريكي
يف فيتنام .وه��و را�سم برنامج العمل الع�سكري الذي
اعتمدته القوات الأمريكية يف اجتياح العراق يف عام
 ،2003وك��ان م�ست�شاراً ل��وزي��ر ال��دف��اع الأ��س�ب��ق روب��رت
مكنمارا ،ثم لوزير اخلارجية كولن باول.
يحدد امل�ؤلف الأ�سباب التالية لف�شل الواليات املتحدة
رغم �أنها القوة الع�سكرية الأقوى يف العامل.
�أو ًال :انتخاب ر�ؤ�ساء للدولة غري �أ ْك َفاء.
ثانياً :ارتكاب �أخطاء ا�سرتاتيجية ب�شكل م�ستمر.
وي �ق ��دم ال��رئ�ي����س احل� ��ايل دون ��ال ��د ت ��رام ��ب م �ث� ً
لا على
ذلك ،ويقول �إنه كلما كان الرئي�س فاقداً للخربة كلما
ازداد اعتماده على الع�سكريني يف البنتاغون -وزارة
الدفاع -غري �أن البنتاغون لي�س م�ؤه ً
ال التخاذ قرارات
ا�سرتاتيجية� .إن ذل��ك ه��و م��ن م�ه��ام امل��دن�ي�ين الذين
انتخبوا ليكونوا ر�ؤ�ساء على الع�سكريني.
ويقدم امل�ؤف �أمثلة عديدة لت�أكيد �صحة نظريته .من
هذه الأمثلة ،اعتماد الرئي�س الأ�سبق جون كندي على
ن�صيحة جهاز امل�خ��اب��رات (� �س��ي�.آي� .إي ��ه) ل�شنّ حملة
ع�سكرية (خليج اخل�ن��ازي��ر) على ك��وب��ا .وك��ان��ت حملة
فا�شلة بكل املقايي�س ال�سيا�سية وحتى الع�سكرية.

واع �ت �م��اد ال��رئ�ي����س ج ��ورج ب��و���ش االب ��ن ع�ل��ى ن�صيحة
البنتاغون الجتياح العراق ،بحجة �أن ذلك �سوف ي�ؤدي
�إىل ا�ستئ�صال ك��ل ح��رك��ات التطرف .وك��ان��ت النتيجة
عك�س ذلك متاماً.
و�إيهام الرئي�س ال�سابق باراك �أوباما ب�إمكانية ت�صفية
حركة طالبان والق�ضاء عليها .ف�إذا بالواليات املتحدة
ال� �ي ��وم ت �ب �ح��ث يف �� �ش ��روط ط ��ال �ب ��ان ل �ل �ت �ف��او���ض ع�ل��ى
االن�سحاب.
وي�ستثني امل�ؤلف من ذل��ك الرئي�سني داوي��ت ايزنهاور
ال ��ذي ك ��ان ق��ائ��د ال �ق��وات الأم�يرك �ي��ة يف �أوروب� ��ة �أث�ن��اء
احل ��رب العاملية ال�ث��ان�ي��ة ،وج ��ورج ب��و���ش -الأب -ال��ذي
�أوقف عملية اجتياح العراق يف عام  1991قبل �أن تبلغ
قواته بغداد .وهو ما مل يفطن �إليه ابنه الرئي�س جورج
بو�ش يف عام .2003
ّ
ولعل من �أهم ما يف هذا الكتاب �أنه يلقي ال�ضوء على
حقيقة �أ�سا�سية؛ وهي �أن القوات الأمريكية غالباً ما
جتهل ثقافة العدو الذي تقاتله ..كما جتهل الأو�ضاع
املحلية يف ال��دول التي جتتاحها .ويقول �إن القيادات
الأمريكية غالباً ما تت�صرف على �أ�سا�س االعتقاد ب�أن
العدو يفكر مثلها .وقد دفعت الواليات املتحدة ثمن
تلك الأخطاء غالياً جداً.
وي �ق��دم ف�ي�ت�ن��ام م �ث� ً
لا ل��ذل��ك .ف�ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان
الفيتناميون يقاتلون من �أجل حقهم يف تقرير امل�صري،
ك��ان��ت ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ت�ق��ات�ل�ه��م اع �ت �ق��اداً م�ن�ه��ا ب ��أن
فيتنام ه��ي جم��رد حجر دومينو يكفي �إ�سقاطه حتى
يتواىل �سقوط الأحجار ال�شيوعية الأخرى.
وي�ب ّ�ين تقرير ا�ستخباراتي و�ضع يف ع��ام  2008بطلب
من الرئي�س الأ�سبق جورج بو�ش «�أن الواليات املتحدة

