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سياسة

هارلن أولمان ...حروب أميركا الفاشلة
محمد دلبح

يعتبر ّأن
دونالد
ترامب
أسوأ من
أسالفه

ك ـت ــاب ج ــدي ــد ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
يقدم فيه مؤلفه الـجــواب عن السؤال
األك ـ ـثـ ــر إثـ ـ ـ ــارة ل ـل ـق ـلــق ال ـ ـ ــذي تـسـعــى
امل ــؤس ـس ــة األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى تـغـيـيـبــه،
وهو :ملاذا لم تربح الواليات املتحدة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب ال ـ ـتـ ــي ش ـن ـت ـه ــا وال ت ـ ــزال
خــارج حــدودهــا؟ فــي كتابه «تشريح
الفشل :ملــاذا تخسر أميركا كــل حرب
ت ـب ــدأه ــا» (،)Naval Institute Press
يؤكد االستراتيجي األميركي وكبير
ال ـب ــاح ـث ــن فـ ــي امل ـج ـل ــس األط ـل ـس ــي،
هارلن أوملان أن الحرب الوحيدة التي
ربحتها الواليات املتحدة هي الحرب
ال ـ ـبـ ــاردة ،فـيـمــا فـشـلــت ف ــي ك ـســب أي
حرب بدأتها .وهو يعتقد أن إجابته
تفتح سجل الفشل الــذي كــان مخفيًا
إلــى حــد كبير على مــرأى الجميع أو
يجري نسيانه مع مرور الوقت.
وي ـقــول أومل ــان إن معظم األمـيــركـيــن
ي ـع ـت ـقــدون أن جـيـشـهــم أرق ـ ــى جيش
فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ضـ ـم ــن اعـ ـتـ ـق ــاد راسـ ــخ
ألسباب عديدة .ولكن إذا كان الجيش
األميركي فريقًا رياضيًا ،استنادًا إلى
سجله في الحرب ،وعندما استدعي
منذ الـحــرب العاملية الثانية للدفاع
عــن األم ــة ،فسيتم تصنيفه فــي أدنــى
القائمة.
ول ـط ــرح ه ــذه ال ـق ـض ـيــة ،ل ـجــأ املــؤلــف
إلى تحليل معمق لسجالت الرؤساء
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ــون ك ـي ـن ـي ــدي
إل ــى ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ودون ــال ــد تــرامــب
م ـ ـ ــرورًا بـ ـج ــورج ب ـ ــوش األب واالب ـ ــن
ف ــي اس ـت ـخ ــدام ال ـق ــوة أو ب ــدء ح ــروب
استراتيجية .والحلول التي يوصي
ب ـهــا ت ـب ــدأ ب ـن ـهــج ي ـس ـت ـخــدم ال ـع ـقــول
ل ـل ـت ـف ـك ـي ــر االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ال ـس ـل ـيــم
مل ـعــال ـجــة أح ـ ــد األس ـ ـبـ ــاب الــرئ ـي ـس ـيــة
لـلـفـشــل ،أي ع ــدم خ ـبــرة كـثـيــريــن من
الــرؤســاء األميركيني الــذيــن يحتلون
منصب الـقــائــد ال ـعــام .وي ـعــزز أومل ــان
حـجـتــه م ــن خ ــال اس ـت ـخــدام الـسـيــرة
ال ــذاتـ ـي ــة ال ـت ــي ت ــوف ــر ق ـ ــدرة اإلن ـس ــان
والتبصر في أسباب الفشل.
يـ ـق ــول أومل ـ ـ ــا« :لـ ــو أم ـع ـن ــا ال ـن ـظ ــر فــي
الـتــاريــخ ،فــإن الـحــرب الــوحـيــدة التي
كسبتها الواليات املتحدة هي الحرب

الـ ـب ــاردة .ول ـكــن فــي كــل م ــرة تــم فيها
إرســال األميركيني إلى الحروب التي
شنتها الواليات املتحدة أو إلى قتال
ألسباب تفتقر إلى قضية عادلة ،فإن
الواليات املتحدة تخسرها أو تفشل
فيها .وكــانــت الـحــرب التي خاضتها
الــواليــات املـتـحــدة فــي شبه الجزيرة
ال ـكــوريــة انـتـهــت فــي أح ـســن األح ــوال
إلــى تـعــادل حيث انتهت بعقد هدنة
مؤقتة وليس معاهدة سالم.
أم ــا فــي سـجــل ال ـحــروب والـصــراعــات
الــاح ـقــة ،فـفــي كـثـيــر مــن األح ـي ــان لم
يكن أفـضــل ،بــل أســوأ مــن ذلــك .كانت
فيتنام هزيمة صريحة ومهينة قتل
فيها أكثر من  58،000أميركي .ربما
تستحق حـكــومــة ج ــورج ب ــوش األب
اعترافًا كبيرًا في حربها على العراق
ع ــام  1991وف ــي الـتـعــامــل مــع انهيار
االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي .ول ـكــن الـحــرب
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان ال ـتــي
بدأتها حكومة جورج بوش االبن في
عام  2001ال تزال مستمرة بال نهاية.
أما الحرب التي شنتها حكومة بوش
االبــن على الـعــراق في عــام  2003فقد
اس ـت ـح ـقــت وصـ ــف الـ ـح ــرب ال ـفــاش ـلــة.
ح ـت ــى الـ ـت ــدخ ــات األصـ ـغ ــر ب ـك ـث ـيــر -
بيروت وغرينادا في عام  ،1983ليبيا
في عام  -2011أيضًا فشلت».
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول املـ ـ ــؤلـ ـ ــف إن مـ ـ ــا ي ـح ـت ــاج ــه
األم ـيــرك ـيــون ه ــو مـعــرفــة ملـ ــاذا؟ لكنه
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه يـعـتـقــد أن الـفـشــل
لـيــس خـطــأ وزارة ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة
(الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون) .يـ ـش ــرح ك ـت ــاب ــه ملـ ــاذا
سجل هــذا الفشل وملــاذا تستمر هذه
االنتكاسات ،إذا لم يتم تصحيحها.
ومن املثير لالهتمام أن أسباب الفشل
تمتد على أجيال من القادة ،وتطبق
ب ــالـ ـتـ ـس ــاوي ع ـل ــى كـ ــل مـ ــن األح ـ ـ ــزاب
ال ـس ـيــاس ـيــة ،م ـمــا يـشـيــر إل ــى أن هــذا
امليل إلى الفشل أصبح نوعًا ما جزءًا
من الحمض النووي القومي.
فــالـفـشــل ـ ـ ـ حـســب رأي أوملـ ــان ـ ـ ـ يـبــدأ
فـ ــي األعـ ـ ـل ـ ــى .ي ـن ـت ـخــب األم ـي ــرك ـي ــون
الرؤساء الذين غالبًا ما يكونون غير
ّ
مهينيني وعديمي
مستعدين وغـيــر
ال ـخ ـبــرة فـيـمــا يـتـعـلــق بـمـســؤولـيــات
ال ـب ـيــت األب ـي ــض األك ـث ــر ص ـعــوبــة في
الـ ـع ــال ــم .وق ـ ــد أدى ذل ـ ــك إل ـ ــى ال ـح ـكــم

االستراتيجي املعيب الذي زاد سوءًا
ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود مـ ـع ــرف ــة وف ـه ــم
كــاف ـيــن ل ـل ـظــروف ال ـت ــي سـتـسـتـخــدم
فيها القوة.
الحـ ــظ ال ــرئ ـي ــس جـ ــون ك ـي ـن ـيــدي أن ــه
ال م ــدرس ــة ل ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ــرؤس ـ ــاء .وم ــع
ذلـ ــك أص ـب ــح ه ــو وخ ـل ـي ـف ـتــه ل ـي ـنــدون
جــونـســون مـحــاصــريــن فــي املستنقع
الـ ـفـ ـيـ ـتـ ـن ــام ــي بـ ـسـ ـب ــب س ـ ـ ــوء ال ـح ـك ــم
االستراتيجي واالفتقار شبه الكامل
للمعرفة وفهم هذا الصراع.
رونــالــد ري ـغــان ك ــان يعتقد خـطــأ أنــه
يمكن أن يفلس االتحاد السوفييتي
من خالل االنخراط في سباق التسلح.

وع ـل ــى ع ـلــى طـ ــول الـ ـخ ــط ،انـ ـه ــار في
بيروت ،التي كلفت أرواح  241جنديًا
أمـيــركـيــا قـضــوا فــي تفجير ثكنتهم.
وغرينادا التي غزاها بذريعة حماية
طـ ــاب ال ـط ــب األم ـي ــرك ـي ــن ال ــذي ــن لــم
ي ـت ـع ــرض ــوا ألي خ ـط ــر ،ووق ـ ــف ب ـنــاء
«قــاعــدة جــويــة سوفيتية» كــانــت في
الـ ــواقـ ــع مـ ـح ــاول ــة ح ـك ــوم ـي ــة ل ــزي ــادة
السياحة.
وي ـقــول املــؤلــف« :لـقــد اسـتـغــرق االمــر
بيل كلينتون  78يومًا الجبار الرئيس
الصربي سـلــوبــودان ميلوسيفيتش
ع ـل ــى وقـ ـ ــف ق ـت ــل ال ـك ــوس ــوف ـي ــن مــن
خ ــال حـمـلــة تـفـجـيــر ك ــان مــن املمكن

أن ينجزها فــي ســاعــات اذا مــا رافقه
ت ـهــديــد بــاس ـت ـخــدام الـ ـق ــوات ال ـبــريــة.
وغ ـ ـ ــزا ج ـ ـ ــورج بـ ـ ــوش اإلب ـ ـ ــن الـ ـع ــراق
لتغيير «املـشـهــد الجيوستراتيجي
في الشرق األوسط الكبير» من خالل
دمـقــرطــة املـنـطـقــة .وتـسـبــب غ ــزوه في
أكبر قــدر مــن الكارثة األميركية منذ
ال ـحــرب األهـلـيــة األم ـيــرك ـيــة .وتجنب
بـ ــاراك أوب ــام ــا ال ــدخ ــول م ـبــاشــرة في
ال ـحــرب فــي ســوريــا مــن خ ــال قصف
ب ـن ـغــازي ،مـمــا أدى إل ــى مـقـتــل معمر
القذافي وانتشار العنف في ليبيا».
وم ــن امل ــؤس ــف أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ب ــدأت ه ــذه ال ـح ــروب ألس ـبــاب أثبتت
أن ـهــا كــانــت خـطــأ بـلـيـغــا ،أو تدخلت
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس االفـ ـتـ ـق ــار إلـ ــى امل ـعــرفــة
وال ـف ـه ــم ال ـ ــذي أدى إلـ ــى ال ـف ـش ــل .في
ّ
امل ـقــابــل ،ف ــإن دونــالــد تــرامــب ،لحسن
الـ ـح ــظ ،ل ــم يـ ـع ــان م ــن أزمـ ـ ــة م ـث ــل 11
سبتمبر ،إذ أن حكمه االستراتيجي
وتـفـهـمــه ي ـبــدو أن ــه ضـعـيــف أو حتى
أسوأ من أسالفه.
ومل ـ ـ ـنـ ـ ــع أو ت ـ ـخ ـ ـف ـ ـیـ ــف اإلخ ـ ـ ـفـ ـ ــاقـ ـ ــات
املـسـتـقـبـلـیــة ،ف ــإن امل ــؤل ــف يــدعــو إلــى
ضـ ــرورة تـجــاهــل الـتـفـكـيــر األمـيــركــي
ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ــاد ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــرن ال ـع ـش ــری ــن
واعتماد مقاربة جدیدة تستند إلی
نهج يوصل إلى أحكام استراتيجية.
وي ـ ـ ـ ـ ــورد امل ـ ــؤل ـ ــف أن ردع االت ـ ـحـ ــاد
السوفييتي ك ــان مختلفًا تـمــامــا عن
ردع روس ـي ــا ال ـت ــي ل ـيــس لــدي ـهــا نية
مل ـه ــاج ـم ــة ح ـل ــف الـ ـن ــات ــو أو تـنـظـيــم
«الـ ـق ــاع ــدة» و«داعـ ـ ـ ــش» ال ـت ــي تفتقر
إلــى جيوش وســاح بحرية .وعــاوة
على ذلــك ،يجب أن يكون لدى صناع
ال ـس ـي ــاس ــات ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
معرفة وفهم أكبر بكثير للظروف التي
تستخدم فيها القوة .ويجب أن يكون
ت ــرك ـي ــز ال ـس ـي ــاس ــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة
منصبًا على إحداث التأثير ،والنفوذ،
وحتى ضبط اإلرادة واالنطباع لدى
األصدقاء والخصوم واألعداء.
ويـ ـ ـق ـ ــول أوملـ ـ ـ ـ ــان إن ـ ـ ــه «م ـ ـ ــا ل ـ ــم ي ـ ــدرك
األمـيــركـيــون سـبــب فشلنا أيـضــا في
كثير من األحيان في استخدام القوة
وتصحيح ه ــذه الـعـيــوب ،ف ــإن فــرص
االنعكاسات املستقبلية قــد ال تكون
حتمية ،ولكنها مرجحة جدًا».
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نصري الصايغ

باسم مروان فليفل

كتاب
مجموعة ّ

ّ
املصور
على مــدى  15عــامــا ،ساهم
الصحافي الـســودانــي ســامــي الحاج
فــي فـضــح الحقيقة املخيفة ملعتقل
غـ ــوان ـ ـت ـ ـنـ ــامـ ــو .مـ ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل س ـج ـنــه
الرهيب الــذي مكث فيه ست سنوات
وستة أشهر ،كشف سامي حقائق
وجـ ــوانـ ــب م ـظ ـل ـمــة ح ـ ــرص ال ـج ـيــش
ً
األميركي طويال على إخفائها .وها
ّ
هــو السجني رقــم  345يــوثــق لــذاكــرة
السجن ويكشف عن ّ
قصته الكاملة
في كتاب «غوانتنامو قصتي» (الدار
ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـع ـلــوم نـ ــاشـ ــرون) ،وال ـتــي
رواه ــا املـحــامــي والـنــاشــط الحقوقي
البريطاني كاليف ستافورد سميث.

فــي مجموعتها الشعرية الخامسة
«العبور بال ضوء» (فواصل للنشر)،
تتجه دارين حوماني إلى الكشف عن
املستور في ذهنها عبر كالم واضح
ّ
ال يـخـشــى ال ـع ـب ــور ،وك ــأن ـه ــا تشعر
اللحظة ،وتفكر الشعر في انسيابية
ت ــدل عـلــى شــاعــريــة عــال ـيــة .تحتوي
امل ـج ـم ــوع ــة ال ـت ــي ق ـ ـ ّـدم ل ـه ــا ال ـشــاعــر
ع ـب ــاس ب ـي ـض ــون ع ـن ــاوي ــن م ـن ـ ّـوع ــة،
منها ما ّ
يعبر عن دواخل صاحبتها
بــأفـكــار مسبقة عــن الـحـيــاة ،ومنها
ما يدعو إلى فتح السؤال على أبواب
شـ ّـرعـتـهــا ال ـشــاعــرة بـحــريــة لتدخل
وجدان القارئ بذكاء.

«رح ـيــل املـ ــدن» (ريـ ــاض ال ـ ّ
ـري ــس) هي
ال ــرواي ــة الـثــانـيــة للصحافية اللبنانية
جنى نصر الله بعد «الـنــوم األبيض»
( .)2015استعادت «ملى» حديثًا قديمًا
مع والدتها «ســارة» لدى زياراتها لها
في باريس .أصـ ّـرت الوالدة أن تشحن
ثريا ورثتها عن والدتها «سليمى» التي
ورثتها عن والدتها «إزده ــار» .وحني
اعـتــرضــت «مل ـ ــى» ...أجــابـتـهــا «س ــارة»
ّ
بــان ـف ـعــال« :إن ـه ــا ثــريــا ال ـع ـمــر ،وهــديــة
ّ
مـنــى لحفيدتي «ل ـيــا» ي ــوم ت ـت ــزوج»...
ّ
حــدثــت «ملــى» نفسها قائلة« :الـعــادات
والتقاليد ...آه يــا ّإم ــي ،كــم أحـتــاج في
هذه اللحظة إلى «ثريا العمر».»...

«ملـ ـ ـ ــاذا ل ـب ـن ــان هـ ــو هـ ـ ـك ـ ــذا؟» .سـ ــؤال
يـطــرحــه ك ـتــاب «ل ـب ـنــان فــي مـئــة عــام
انتصار الطائفية» (ري ــاض الـ ّ
ـريــس)
لـنـصــري الـصــايــغ ويـجـيــب ع ـنــه .في
إصـ ـ ــداره ال ـجــديــد الـ ــذي يـعـقــب «خــذ
حصتك مــن الـقـتــل» ( ،)2014يقول
الـكـتــاب إن «لـبـنــان ليس للبنانيني...
فلكل محور حصة ولكل طائفة فروع
خارجية ،والــدولــة كرقاص الساعة».
ّ
وألنـ ــه كــذلــك ،ي ــرى الـصــايــغ ّأن البلد
عاش حوالى مئة عام على حافة الدم،
وانزلق مــرارًا ،فيما فشلت محاوالت
إص ــاح ــه .ف ـمــن يـتـنـ ّـبــأ بـصـيــرورتــه
دولة؟

بدأ كتاب «موقف البيارتة من الثورة
ضــد الـسـلـطــان عـبــد الـحـمـيــد الـثــانــي
 1908ـ ـ ( »1909ن ـل ـســن) كــرســالــة
ماجستير ّ
أعدها باسم مروان فليفل
فــي الـتــاريــخ الـحــديــث واملـعــاصــر في
«جــامـعــة ب ـيــروت الـعــربـيــة» بــإشــراف
األك ــادي ـم ــي ح ـســان حـ ــاق .يـضــيء
العمل على تاريخ بيروت املعاصرة
بــدءًا مــن أواخــر الـقــرن ال ـ  ،19مظهرًا
م ــوق ــف األه ـ ــال ـ ــي مـ ــن الـ ـ ـث ـ ــورة ال ـتــي
قــادتـهــا «جمعية اإلت ـحــاد والـتــرقــي»
ضــد السلطان وأجـبــرتــه على إعــادة
العمل بالدستور ،ومن تلك التي تلتها
وخلعته عن العرش.

قـبــل ع ــام ،ش ــارك  45بــاحـثــا مــن 11
جامعة في لبنان والعالم في املؤتمر
الــدولــي ّ حــول فلسفة أمــن الريحاني
الذي نظمته ّ
«مؤسسة الفكر اللبناني»
و«برنامج أنيس املقدسي لآلداب» في
«جــامـعــة سـ ّـيــدة الـلــويــزة» و«الجامعة
األميركية ُ في بيروت» 22 .بحثًا من
تلك التي ق ِّد َمت خالل الحدث ّ
املميز،
وج ــدت طريقها إل ــى كـتــاب «مـحــاور
في فلسفة أمني الريحاني» ()NDU
ال ـجّ ـم ــاع ــي ،ض ـم ــن عـ ـش ــرة م ـح ــاور
تغطي فكر املـفـ ّـكــر واألدي ــب وامل ـ ّ
ـؤرخ
ً
الـلـبـنــانــي ،فـضــا عــن مـقــارنــات بينه
وبني فالسفة عرب وأجانب.

