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سياسة

ّ
ّ
العالمية القادمة
البحرية والمواجهة
الحرب
عامر محسن

الضغط
الجنبالطي
يهدف
إلى َ توحيد
دائرتي عاليه
والشوف
ال إلى منع
النسبية
وحسب
(هيثم
الموسوي)

ّ
ّ
وضم عاليه والشوف
تعديل الدوائر،
بدائرة واحدة ليضمن الكتلة الدرزية
األوسع ،وعندها ،ستعود قوته إليه،
ّ
وبإمكانه وقتها أن «يتدلع» ليختار
ّ
تحالفاته االنتخابيةّ .
وربما «يتدلع»
أكثر ،إذا ما حصل على ِذكــر «إنشاء
مجلس شيوخ» ،في صيغة أي قانون
انتخابي جديد.
أزمــة جنبالط العميقة ،هي خوفه من
أن ت ـمـ ّـر املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة الـحــالـيــة
ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـل ـب ـنــانــي وتـ ـ ّ
ـوسـ ــع دور
ّ
املسيحيني على حسابه ،وهو في عز
حــاج ـتــه ل ـتــوريــث اب ـن ــه .وهـ ــذه األزم ــة
حـقـيـقـيــة ،ول ـهــا جـ ــذور ،وأســاس ـهــا أن
جنبالط لم يعد يملك حليفًا ،ال داخليًا
ّ
ّ
وال خ ــارج ـي ــا ،ب ـعــدمــا ت ـقــلــب وت ـقــلــب
ّ
وتقلب .وهو ،ال يزال يغلق الباب أمام
بشكل
تيمور جـنـبــاط ،ال ــذي يحتاج
ٍ

ُمـ ـ ِـلـ ـ ّـح إلـ ــى أن ي ــرف ــع س ـ ّـم ــاع ــة هــات ـفــه،
وي ـط ـلــب مــوعــديــن ع ـلــى ع ـج ــل ،واح ـ ٌـد
ّ
في حارة حريك ،وآخر في دمشق ،عل
طمأنينة ّ
الدروز ،التي ال يزال ّ
يؤمنها
الجيش السوري وحزب الله وحدهما،
ّ
تتحول إلى طمأنينة جنبالطية.
ٌ
أمر آخر جدير بالذكر :في هذا الوقت
العصيب بــالــذات ،فــإن رايــة يــا «غيرة
الـ ـ ّـديـ ــن» ال ـت ــي يــرف ـع ـهــا ج ـن ـب ــاط فــي
وج ــه النسبية ال ـتــي ُوجـ ــدت لحماية
ُ
األقليات في العالم ،ستتيح آلخرين،
ّ
التشدد الجديد عند الدروز،
من ذوي
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ل ـت ـعــزيــز «ال ـ ـخـ ــوف مــن
اآلخ ــر»ّ ،أي ــا يـكــن ،وفــي سبيل البحث
وراع خ ــارج ــي لـ ـل ــدروز في
ـام
ع ــن حـ ـ ٍ
ٍ
ً
ّ
تسوق
املنطقة ،كإسرائيل مثال ،التي
ن ـف ـس ـهــا دائ ـ ـمـ ــا ح ــام ـي ــا ل ــأقـ ـلـ ـي ــات...
ولـ«غيرة الدين».

تراجع الدور؟
ودينية من ّ
تقدم الهيئة على حسابها.
وم ـنــذ ال ـيــوم األول لـتــأسـيـسـهــا ،كــان
ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـود مـ ـفـ ـق ــودًا بـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة وتـ ـي ــار
املـسـتـقـبــل الـ ــذي ك ــان يــرفــض وج ــود
أي ج ـه ــة ت ـن ــاف ــس اس ـت ـئ ـث ــاره ب ـقــرار
الطائفة .ولم تكن عالقتها طيبة مع
دار ال ـف ـتــوى ال ـت ــي ك ــان ــت تـنـظــر إلــى
ال ـه ـي ـئــة ك ـم ـنــافــس ع ـل ــى «ال ــزع ــام ــة»
ال ــدي ـن ـي ــة ل ـل ـط ــائ ـف ــة ،فـ ـش ــاب الـ ـب ــرود
عالقتها بمفتي الجمهورية السابق
ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد رش ـي ــد ق ـب ــان ــي ،قـبــل
أن تـنـســج عــاقــة «ج ـي ــدة» مــع مفتي
ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـ ـح ــال ــي ال ـش ـي ــخ عـبــد
اللطيف دريــان ،فيما بقيت مقطوعة
مــع مفتي طرابلس والشمال الشيخ
مالك الشعار.
بعد كل هذه التطورات ،يأتي انتخاب

حليحل رئيسًا للهيئة ملدة ستة أشهر
وف ـ ــق مـ ــا ي ـن ــص ن ـظ ــام ـه ــا ال ــداخـ ـل ــي.
وحليحل ،ابــن بلدة القلمون جنوبي
طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،مـ ـ ـع ـ ــروف عـ ـن ــه انـ ـتـ ـم ــاؤه
إســامـيــا إل ــى الـتــوجــه الـسـلـفــي ،وهــو
ّ
حصل علومه الشرعية في السعودية،
وليس منتميًا إلى أي تنظيم أو تيار
أو حــزب إسالمي ،ويمارس الخطابة
ً
واإلم ــام ــة مـتـنـقــا ب ــن مـســاجــد ع ـ ّـدة،
كما أنه يدير معهد األمــن للدراسات
اإلسالمية في طرابلس .وهو سيحاول
اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـ ـ ــدور الـ ـس ــاب ــق ل ـل ـه ـي ـئــة،
رغ ــم أن ال ـظ ــروف وال ـت ـط ـ ّـورات ليست
مؤاتية ،بعدما سبقه في منصبه كل
مــن امل ـشــايــخ :حـســن قــاطــرجــي ،سالم
الرافعي ،أحمد العمري ،عدنان إمامة،
مالك جديدة وأبو بكر الذهبي.

ـريــة ،تــاري ـخـ ّـيــا ،ه ــي م ـي ـ ٌ
ال ـح ــرب ال ـب ـحـ ّ
ـدان ح ـصــري لـلـقــوى
العظمىٌ ،
بعيد عن خيال ومتناول دول الجنوب الفقيرة .في
وسعك ،ولو كنت بلدًا صغيرًا ،أن تقتني قطعًا ّ
بحرية وخفر
سواحل وأن تضع عليها علمكّ .
ّ
ولكن املنافسة على تزعم
اليابسة،
املحيطات في عمقها ،بعيدًا آالف الكيلومترات عن
ً
والسيطرة على ثلثي مساحة كوكب األرض ،تستلزم كلفة
ّ
تتوفر تقليديًا ّال لحفنة من ّالدول أو ّ
لقوة عظمى
وموارد ال
وحيدة ،كما هي الحال اليوم (من هنا كنت دائمًا أعرف ،في
ّ
حقيقي وذي شأن ،لكنت
بلد
قرارة نفسي ،أنني لو ولدت في ٍ
ٍ
اآلن على منت ّ
غواصة).
ّ
ّ
ٌ
البحرية ـ ـ ألسـبــاب ال تحتاج لتوضيح ـ ـ هــي عــالــم خــاص
ّ
ٌ
مغلق على نفسه ،بتقاليده وتاريخه وتقنياته ،وحتى في
نـظــرتــه املختلفة ال ــى الـجـغــرافـيــا وال ـ ّـزم ــن .ضـمــن الـ ّـجـيــوش
ً
ـاال ـ ـ هـنــاك نـفـ ٌ
معروف
ـور
نفسها ـ ـ الجيش األمـيــركــي مـثـ
ً
ّ
البحرية من جهة ،وباقي فروع الجيش مجتمعة
ومتبادل بني
ّ
البر والجوّ
ّ
األميركيون في أسلحة ّ
من جهة أخرى .والضباط
واملارينز ال يفهمون ّ
مبررًا للميزانيات الهائلة التي تستحوذ
ّ
ّ
البحرية ،ويستهجنون ثقافة ضباطها واعتدادهم
عليها
ّ
بــأنـفـسـهــم و»الـ ـن ــادي ال ـخ ــاص» الـ ــذي ك ــون ــوه ،اض ــاف ــة الــى
ّ
ورسميتهم ،فيما هم ال يرون
تقاليدهم «الغريبة» ولباسهم
ّ ّ
لسبب
التكلفة
باهظة
،
نقل
شاحنات
البحرية ال
في سفن
ٍ
ٍ
ّ
مكان الى آخر .قادة
ما،
عملها نقل جنودهم ومعداتهم من ّ ٍ
ّ
البحرية ،على الضفة الثانية ،يقولون بثقة إنهم هم األساس،
وقد احترفوا (ضمن مناوشات التنافس على ميزانية ّالدفاع
ّ
االمبراطورية
في واشنطن) شرح وتفصيل ملاذا هم عماد
ّ
األميركية وذراعها في العالمّ ،
ّ
وأن استثمار كل هذه املليارات
ّ
في سالح البحر ليس أمرًا مبررًا فحسب ،بل هو قليل.

كلفة الهيمنة
فــي الحقيقة ،فـ ّ
ـإن ّأول كمبيوتر «عـمـلـ ّـي» فــي العالم قــد تمّ
ٍ
ّ
ّ
البريطانية في
بـنــاؤه لكي يــركــب على ب ــوارج «دري ــدن ــوت»
أوائ ــل الـقــرن العشرين (فـئــة «دري ــدن ــوت» األثـقــل كــانــت ،في
ذلــك السياق وبالنسبة الــى االمبراطورية البريطانية ،رمزًا
ّ
البحرية،
يوازي حاملة الطائرات األميركية اليوم) .في الحرب
ّ
ّ
بخاصة مع ظهور املدافع
التصويب هو مسألة معقدة للغاية،
ّ
ذات األعيرة الهائلة التي تركب على البوارج ،ويقارب مداها
ّ
العشرين كيلومترًا (مــن ّ
مميزات ّ
السفن هو انــك تقدر أن
ّ
ووزن ال
حجم
تحملها مدافع ـ ـ وصواريخ ورادارات  -ذات
ٍ
ٍ
ّ
يمكن تشغيله وتحريكه على ّ
تتحرك
البر) .في البحر انت
ٌ
ّ
يتحرك ايـضــا ،وهـنــاك أم ــواج ترفعك
على الـ ـ ّـدوام ،والـهــدف
ّ
وتـخـفـضــك ،وتـقــديــر املـســافــة بــدقــة عـبــر امل ــاء لــم يـكــن أم ـرًا
ّ
هينا ،وعليك أن تحتسب ايضًا سرعة الرياح ومـ ّـدة طيران
ّ
القذيفة ،الخ ...من املمكن أن تحصل على هذه املعلومات كلها
وأن تضعها في معادلة ،ولكن من شبه املستحيل على ّأي
ّ
ّ
ّ
بشري (ونحن هنا نتكلم على عساكر) أن يحل هذه املعادلة
على ورق ٍة في ثوان قبل أن يكون مكان الهدف قد ّ
تغير.
السبب جاء ٍالكمبيوتر ّ
لهذا ّ
األول ،الـ»دومارسك» عام ،1902
وهو كان ـ ـ ككل الحواسيب في بداية عصرها ـ ـ ميكانيكيًا
يزن أطنانًا ،بمعنى ّأنه ّ
يحول معلومات حسابية الى حركات
ّ
ّ
ـروس ،وهي
ميكانيكية باستخدام نظام كــرات
حديدية أو تـ ٍ
ّ
ٍّ ُ
ّ
ّ
مرتبة ومصممة لحل معادلة محددة .فتدخل الى «حاسوب»
البارجة معلومات عن السرعة واتجاه الهدف واملدى وغيرها
ليعطيك ،بـشـكــل شـبــه لـحـظــي ،رقـمــا هــو «ح ـ ٌّـل ن ـ ـ ّ
ـاري» ،أي
ٍ
املوقع الذي سيكون فيه هدفك بعد عشر ثوان (هو فعليًا،
ّ
في نموذجه ّ
األول ،كان يعطي رقمني يمثالن وتيرة حركة
ال ـه ــدف بــالـنـسـبــة ال ـيــك ف ــي االت ـج ــاه ــن :ك ــم يـبـتـعــد عـنــك أو
يقترب في الدقيقة وكم يذهب شرقًا أو غربًا بالنسبة اليك
في الدقيقة ،وهذا يسمح بتنسيق مدافع السفينة لتضرب
جميعها على املــوقــع الصحيح فــي لحظ ٍة م ـحـ ّـددة سلفًا).
التنافس البحري قد جعل من األساطيل مرتعًا لإلختراعات
ّ
التكنولوجية واالستثمار املكلف واإلنشاءات الهائلة ،حتى ّأن
أحد اسباب انطفاء االمبراطورية البريطانية ،بحسب العديد
مــن املــؤرخــن ،هــو ّأن كلفة الـحـفــاظ على الهيمنة البحرية
كانت تتزايد بوتيرة أســرع من ّ
نمو اقتصاد االمبراطورية
وعائداتها.
ّ
التفوق األميركي
الـهــدف هنا هــو ليس التعظيم مــن ال ـقـ ّـوة األمـيــركـ ّـيــة ،ولكن
ٌ
الحقيقة املــوضــوعـ ّـيــة هــي ّأن األسـطــول األمـيــركــي مـتـفـ ّـوق،
ّ
ـول آخ ــر ف ــي الـعــالــم
حـجـمــا ون ــوع ــا وعـ ـ ــددًا ،ع ـلــى أي اس ـط ـ ٍ
بشكل يصعب شرحه .الجيش األميركي وســاح الطيران
ٍ
ّ
قــد يـتـفـ ّـوقــان عـلــى بــاقــي الـجـيــوش ول ـكــن ،فــي الـبـحــر ،ف ــإ ّن
املسألة محسومة لصالح اميركا وبمساف ٍة شاسعة .حاملة
ٌ
الـطــائــرات أصبحت رم ـزًا ّ
سفن ال مقابل
للقوة األمـيــركـ ّـيــة:

[]1

ٌ
عشر
لها في العالم وتفوق إزاحتها املئة ألــف طــن ،وهناك
ً
منها ،وليس واحــدة أو اثنتني (في الواقعّ ،تم تمرير قانون
ّ
أميركي منذ عقود ُيجبر القوى املسلحة ،بغض النظر عن
التكلفة والظروف األمنية والسياسية ،على أن تحتفظ بعشر
ّ
ّ
حامالت عاملة ٌ على األقل في ّأي وقت) .ولكن ،حتى نعطي
ً ٍ
مثاال ،هناك فئة كاملة من ّ
السفن لدى أميركا ،بالعدد نفسه،
ّ
ّ
مختص فهو سيحكم فورًا بأنها
انسان غير
لو شاهدها ّأي
ٍ
ّ
ّ
حــامــات طــائــرات ،وسيكون محقًا .هــي ال تسمى رسميًا
«حامالت طائرات» ،بل «سفن هجوم برمائي» أو «حامالت
حــوامــات» ولكنها فعليًا حــامــات طــائــرات ،وزنـهــا يقارب
الـحــامــات األوروب ـي ــة والــروسـيــة ( 44ألــف ط ــن) ،والنسخة
األخـيــرة منها ـ ـ فئة «أمـيــركــا» ـ ـ ق ــادرة على حمل سربني
ّ
حروب كاملة ،كإخوتها األكبر
وشن
من طائرات «اف»35-
ٍ
ّ
منها .املسألة ال تتوقف على القطع البحرية والتكنولوجيا،
فــا يمكن فهم أس ــاس الـقــوة البحرية األمـيــركـيــة مــن دون
ّ
وتفحص البنية التحتية الهائلة،
نظر ٍة الى الخارطة العاملية،
ّ
ّ
أرجاء
كل
في
منتشرة
تذخير
ات
ومحط
من قواعد ومطارات
ّ ً
الدنيا ،والتي تخدم هذه اآللة الحربية الهائلة وتعطيها منصة
هجومية في ّأي موقع.
ً
قــد يـكــون صحيحًا أن دوال كاليابان والـصــن وكــوريــا قد
تـ ّ
ـوصـلــت الــى بـنــاء م ـ ّ
ـدم ــرات ،سـفــن الـقـتــال األســاسـيــة التي
تقوم بمهام الحماية والدفاع الجوي والضربات الصاروخية،
تــوازي فــي قدراتها وتقنياتها تلك التي تصنعها أميركا؛
ولكن هذه ّالدول ـ ـ مجتمعة ـ ـ ال تملك ،كاألسطول األميركي،
أكثر من مئة ّ
مدمرة! البحرية األميركية تمتلك ،فعليًا ،سالح
ّ
جـ ّـو خـ ّ
ـاصــا بها ،وجيشًا صغيرًا خــاصــا بها ،وتعمل في
كتمرين نظري ،طائرات
شبه اكتفاء واستقاللية .لو جمعنا،
ٍ
البحرية التي ّ
تجهز حامالت الطائرات األميركية فحسب،
ّ
طــائــرات القتال واالستطالع والـحــرب االلكترونية ،لشكلت
جو في العالم بعد سالح ّ
أقوى سالح ّ
الجو األميركي .اضافة
ال ــى ذل ــك ،ف ـ ّ
ـإن كــامــل أس ـطــول ال ـغـ ّـواصــات األمـيــركـيــة الـيــوم
ّ
يستخدم الـ ّـدفــع الـنــووي ،ويكلف أصغر نماذجها مليارات
الدوالرات.

الحرب القادمة؟
ّ
ّ
االتحاد السوفياتي ،على طول الحرب الباردة ،جرب فحسب
ً
ّ
البحرية
أن يبني اس ـطــوال دفــاعـيــا ،ال يعتمد عـلــى الـقـطــع
ّ
الكثيرة والكبيرة بل على ّ
تتصيد ّ
السفن،
الغواصات التي
ّ
ّ
وتسمح بحماية محيط االتحاد وحدوده البحرية ،وتصعب
(املهمة الثانية ّ
ّ
للغواصات السوفياتية،
حصار عليه
إقامة ّ ٍ
ّ
كما مع كل القوى النووية ،هو حمل الصواريخ الذرية لتكون
ّ
يمكنك من ضــرب عـ ّ
ـدوك
احتياطًا «خفيًا» خــارج الـحــدود،
ّ ً
ّ
وإبادته حتى لو قام بضرب بالدك أوال وتدميرها بالكامل).
ّ
ّ
ّ
بالت ّ
أسطول
حول الى
وقد اتخذ االتحاد السوفياتي القرار
ٍ
يقاتل في عمق املحيطات ،ويبنى حول مجموعات حامالت
طائرات وسفن ضخم ٍة ّ
مدججة ،في اسوأ لحظ ٍة ممكنة ،قبل
ٍ
ٍ ّ
ّ
عقد من انهيار االتحاد ،الذي سقط بينما أكثر هذه السفن
ٍ
ما تزال في طور البناء ،وال امكانية لدى روسيا الستكمال
ّ
مشروع بهذا الطموح .هذا من األسباب التي تجعل روسيا،
ٍ
ّ
الى اليوم ،تعاني من التخلف في املجال البحري ،وتجاهد
جيل جــديـ ٍـد مــن سفن السطح يناسب حاجاتها وله
لبناءٌ ٍ
مكان على املستوى العاملي.
ّ
ولكن املنافس الجديد اليوم هو ّ
الصني .يجمع الخبراء على
ّأن ال ـت ـحـ ّـول األس ــاس ــي فــي الـجـيــش األح ـمــر خ ــال الـعـقــود
املاضية (والذي ّتمت ترجمته في سلسلة اصالحات تطال
العقيدة العسكرية والتنظيم وبنية الجيش الصيني) كان في
نقل اإلهتمام واألولوية من سالح ّ
البر ،الذي كان يستوعب
في املاضي أكثر املوارد وامليزانيات ولديه الصوت السياسي
األع ـل ــى ،ال ــى ســاحــي الـبـحــريــة وال ـج ـ ّـو .حــن كــانــت الصني
ّ
دولــة فقيرة ،كانت االستراتيجية العسكرية ملــاو تتلخص
هائل من املشاة ،يقدر على خوض حرب
في تهيئة
جيش ّ ٍ
ٍ
ضد \خصم ّ
متفوق في التكنولوجيا ،ما
مكلفة
عصابات
ٍ
ً
فكرة ٍ ّ
محرمة على ّأي كــان (ســواء
يجعل من غــزو الصني
ّ
أمـيــركــا أو االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي) .فــي الـعـقــديــن املــاضـيــن،
ّ
ّ
تغيرت الظروف ،وبدأت الصني بالنظر صوب البحرّ ،
وتحول
ّ
ّ
غزو الى منعه من التحقق ،وأصبح
همها األمني من مقاومة ٍ
امل ـي ــدان األس ــاس ــي لـلـمـعــركــة «املـحـتـمـلــة» ه ــو بـحــر الـصــن
ّ
تزنر أميركا ّ
الصني بسلسلة من القواعد،
الجنوبي ،حيث
وخلفه نـظـ ٍـام للهيمنة البحرية بنته واشنطن بعد الحرب
الـكــوريــةّ ،
يمتد مــن دييغو غارسيا الــى جــزيــرة غ ــوام ،ومن
اوكيناوا اليابانية ـ ـ ـ على طول املحيط الهادىء ـ ـ الى سياتل
الساحل األميركيّ .
على ّ
الصني ،من جه ٍة أخــرى ،قـ ّـررت أن
ًّ
تبني قوة قادرة ـ ـ عند الضرورة ـ ـ على كسر الحصار ومنع
ّ
الواليات املتحدة ،في ساعة الخالف ،من اعتراض تجارتها
وخنقهاّ .
والصني وحدها ،دون باقي دول العالم ،تملك املوارد
ّ
لطموح من هذا النوع (يتبع).
الالزمة
ٍ
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