
 الثالثاء قضايا  قضايا  قضايا  قضايا 
  ٤  يناير ٢٠١١ 

 في عــام ١٩٦٦ اصــدر الســـيناتــور  32 
وليم فولبرايت كتابا عنوانه «غطرسة القوة» 
هاجم فيه جميع التبريرات التي قدمت حلرب 
ڤيتنام وندد بفشل الكونغرس في وضع حد 

لها، وبالدوافع التي زادت من عملياتها.
  وقد قوضت انتقادات فولبرايت في حينها 

إجمــــاع النخب األميركية التــــي اعتبرت ان 
التدخل العسكري األميركي في الهند الصينية 
فرضته الضرورات اجليوبوليتيكية للحرب 

الباردة.
  وأســــهمت االنتقادات فــــي خلق رأي عام 
مناهض للحرب ســــرعان ما حتول الى قوة 

ضغط شعبية أدت أخيرا الى إنهائها، واليوم 
تدور احلرب األميركية في افغانستان في حلقة 
مفرغة وردود الفعل السياســــية والشعبية 
ال تزال دون املســــتوى املطلــــوب ولم يظهر 
أي معارض جــــدي يتمتع باإلرادة والعزمية 

والتصميم على وقف هذه احلرب. 

 غطرسة القوة

 بقلم: إلياس فرحات *
  «ان هدفنا الشامل يبقى دائما تعطيل وتفكيك 
تنظيم القاعدة والقضاء عليه في افغانســـتان 
وباكســـتان وحرمانه من القـــدرة على تهديد 
الواليات املتحدة وحلفائها في املســـتقبل» هذا 
ما قاله الرئيس باراك اوباما في املدرسة احلربية 
«وســـت بوينت» عام ٢٠٠٩ وتصدر هذا القول 
املراجعة السنوية ألفغانستان وباكستان التي 
أصدرها البيت االبيض في ١٦ ديســـمبر ٢٠١٠ اي بعد نحو ٩ سنوات 

من بداية احلرب على افغانستان.
  واضح أن املراجعة تضمنت حتليل االســـتراتيجية األميركية في 
افغانســـتان وتقوميها بشـــكل عام ومراجعة الستراتيجية مواجهة 
القاعدة والتعامل مع الوضع في افغانستان وباكستان. وأهم ما ورد 
في هذه املراجعة هو انها تبني ان عناصر االســـتراتيجية األميركية 
في افغانســـتان ال تزال تعمل بشـــكل جيد وقد حققت مكاسب على 
الصعيد العسكري بحيث بات كبار قادة القاعدة الالجئني في باكستان 
اضعف مما كانـــوا عليه جراء الضغط املتواصل عليهم منذ ان فروا 

من افغانستان عام ٢٠٠١.
  وترسي كل من الواليات املتحدة وباكستان دعائم شراكة استراتيجية 
تستند الى االحترام والثقة املتبادلتني والقائمتني على زيادة احلوار 

وتطوير التعاون وتكثيف برامج التبادل.
  في افغانستان توقف الزخم الذي حققته «طالبان» خالل السنوات 
املاضية في معظم أنحاء البالد وتراجع في بعض املناطق احليوية، 
ومع ذلك تبقى املكاســـب األميركية هشة وقابلة لالنكسار، لذلك فان 
التحدي األساسي هو احملافظة على املكاسب وإبقائها قوية ومستمرة 

ودائمة.
  ان الهدف االســـتراتيجي األميركي هو هزمية القاعدة في املنطقة 
وهذا يتطلب حرمانها من مالذ امن في منطقة القبائل غربي باكستان. 
يجب ان تبقى افغانستان وباكستان في صلب االهتمامات السياسية 

األميركية.

  االنتشار السريع

  أسهم االنتشار السريع للقوات املسلحة األميركية وحلفائها عام 
٢٠٠٩ والذي استمر بوتيرة عالية بعد توجيهات الرئيس اوباما األخيرة، 
في حتقيق تقـــدم واضح كما رفع حس الثقة بالنفس لدى احلكومة 
األميركية وحلفائها لناحية حتديد اهدافها بشكل صحيح يتيح حتقيق 

الشروط الالزمة خلفض القوات املنتشرة في افغانستان.
  وحول تنظيم القاعدة أكدت املراجعة ان الواليات املتحدة حققت 
تقدما في تفكيكه والشروع بهزميته وأفقدته القدرة على شن عمليات 
ارهابية.ولقد ركزت املراجعة على تنظيم القاعدة في باكســـتان الن 
تهديده االســـتراتيجي يصل الى داخل الواليات املتحدة وهو يتخذ 
من باكستان باإلضافة الى افغانستان مالذا هو نفسه الذي جلأ اليه 

املسؤولون عن هجمات ١١ سبتمبر.
  ان وجود األســـلحة النووية في باكســـتان واخلوف من وقوعها 
بأيدي اإلرهابيني يحمل على التشديد على مواجهة تنظيم القاعدة في 
باكستان وان كثرة اخلسائر التي أوقعتها القوات املسلحة األميركية 
في قيادات التنظيم حدت من قدرته على التخطيط لهجمات إرهابية 

جديدة ضد الواليات املتحدة وحلفائها.
  تعتبر الواليات املتحدة ان لباكستان دورا مركزيا في جهود محاربة 
القاعـــدة ومنعها من العودة الى املنطقـــة وتركز على التعاون معها 
في مكافحة اإلرهاب والتمرد وحتقيق شراكة طويلة االمد وحتسني 
التفاهمات حول االولويات االستراتيجية وزيادة املساعدات العسكرية 

واملدنية وتفعيل الديبلوماسية العامة.
  ولقد حققت باكستان تقدما كبيرا في السيطرة على املالذات اآلمنة 
لقادة القاعدة وعناصرها مســـتفيدة من زيادة املســـاعدة األميركية 
األمنية وحتســـني نوعيتها. ولقد بدأت الواليات املتحدة وباكستان 
فـــي العام ٢٠١٠ منطا جديدا في العالقـــة بينهما وذلك بإطالق حوار 
استراتيجي يشمل جميع االهتمامات املشتركة من الشؤون العسكرية 
واألمنية واالقتصادية واإلعالمية والديبلوماسية والزراعية والتعليمية 
وغيرها وهذا ما اكد على التزام الواليات املتحدة بعالقات طويلة األمد 
تدعم مصالح باكســـتان وانها لن تتخلى عن املنطقة كما فعلت في 
السابق. وتعتزم الواليات املتحدة تكثيف احلوار مع كل من باكستان 
وافغانستان ولهذه الغاية سوف تستضيف الوزيرة كلينتون وزيري 

خارجية البلدين في اوائل عام ٢٠١١.
  وعن افغانستان تضمنت املراجعة حتديد هدف الواليات املتحدة 
وهو حرمان القاعدة من مالذ آمن في افغانستان ومنع حركة طالبان 
من اإلطاحة بنظام احلكم احلالي وذلك بإفساح املجال لبناء قوات أمنية 
ذاتية افغانية ولهذه الغاية ســـيبدأ في اوائل ٢٠١١ تسليم الصالحية 
األمنية للقوات االفغانية متهيدا خلفض الوجود العسكري األميركي 
في يوليو ٢٠١١، كما ان قمة االطلسي في لشبونة وافقت على اعتماد 

مسار إلكمال تسليم املسؤولية األمنية في نهاية عام ٢٠١٤.
  أدت االندفاعة العسكرية واملدنية األميركية األخيرة الى توسيع 
بقعة العمليات فوصلت الى معظم القرى وقلصت نفوذ حركة طالبان 

في افغانســــتان، فإذا هي تصبح اليوم مالذا آمنــــا لقادة القاعدة 
ألــــد أعداء الواليات املتحدة، وبات خطر طالبان باكســــتان يفوق 
خطر طالبان افغانستان وأصبح من احملال على الواليات املتحدة 
حتقيــــق النصر على القاعدة من دون دعم واضح من باكســــتان. 
أين أصبحت العالقة األميركية الباكســــتانية التحالفية منذ زمن 
طويل؟ من الواضح ان باكســــتان ال تتعاطى باجلدية الكاملة في 
مســــاندة الواليات املتحدة، وما كشفته وثائق ويكيليكس مؤخرا 
 ISI عن اتصاالت بني جهاز االســــتخبارات الباكستانية ـ املعروف
وحركة طالبان يثير الشــــكوك في حقيقة املوقف الباكستاني من 
طالبان وازدواجية امليول ورمبا يقدم تفســــيرا لطول امد احلرب 
رغم كل احلديث عن مقاربات استراتيجية في العالقات األميركيةـ  
الباكستانية يلفت االنتباه الى ان مشكلة كشمير التي تعني الكثير 
في باكســــتان لم تطرح على طاولة البحث ولم يؤت على ذكرها 
وهي تضم منظمات متطرفة لها شقيقات في باكستان وافغانستان 
مثل «عسكر طيبة» وجيش محمد».كل هذا يحمل على االعتقاد ان 
الباطنية حاضرة في العالقات األميركيةـ  الباكستانية. األميركيون 
يغمضون اعينهم عن كشمير والباكستانيون يتحركون وكشمير 

ال تغيب عن بالهم.
  سبق للرئيس اوباما ان وعد في حملته االنتخابية بإيفاد الرئيس 
األسبق بيل كلينتون مبعوثا الى كشمير للعمل على حل النزاع لكنه 
جوبه برد فعل هندي عنيف:هل ترضى الواليات املتحدة مببعوث 
أوروبي لبحث الوضع في تكســــاس؟ رضخ اوباما للبيرقراطية 
في واشنطن ولم يستطع خرقها في طرح مسألة كشمير واحداث 
«التغيير» املوعود وجلأ الى شركائه في االطلسي لبحث خطة إنهاء 
احلرب في افغانســــتان والتي انتهت باتخاذ قرار إنهاء االنسحاب 
عام ٢٠١٤.ثم جاء باجلنرال بترايوس صاحب نظرية االندفاعة في 
العراق ليطبقها في افغانستان على أمل ان يحقق النصر املنشود 

خالل هذه املهلة.

  حرب سياسية وثقافية واقتصادية

  احلرب في افغانســــتان ليست عســــكرية فقط، انها سياسية 
وثقافية واقتصادية، والنصر فيها ال يدوم اذا اقتصر على امليدان 
العســــكري، ولم يتحقق في باقي املجاالت، فقد ســــبق ان أحرزت 
القوات األميركية نصرا عسكريا عام ٢٠٠١ وأطاحت بنظام طالبان 
لكن اهمــــال اجلوانب األخرى أدى إلطالة امدهــــا وزيادة احتمال 

خسارتها عند النهاية.
  ولقد خلت املراجعة من ذكــــر تكاليف احلرب والتي تبلغ ١٠٠ 
مليار دوالر سنويا في بلد كان ناجته القومي عندما دخلته القوات 

األميركية ال يتجاوز ملياري دوالر سنويا.
  قالــــت كاترين فاندن هافل رئيســــة حترير مجلة نايشــــن في 
مقال لها في واشنطن بوست «بحلول العام ٢٠١٤ تكون الواليات 
املتحدة قد أنفقت ٧٠٠ مليار دوالر في افغانستان. الفقر كلمة غير 
معهودة في واشــــنطن لكن ٤٣ مليون اميركي يعيشون في الفقر. 
األطفال الفقراء يرتفع عددهم باســــتمرار، وهناك واحد من اصل 
سبعة مراهقني سود ال يجد عمال وهناك جيل من األطفال ينشأون 
في شوارع خطرة ويعيشــــون حياة بائسة ويعانون من اجلوع 
والتفكك األســــري والبطالة واملخــــدرات واجلرمية». وأضافت ان 
«بنيتنا التحتية باتت قدمية وتشكل خطرا، هناك اشخاص ماتوا 
في انهيار جسر في مينيابوليس وسدود في نيو اورليانز. وهناك 
اطفــــال يذهبون الى مدارس تفتقد للشــــروط الصحية.القطارات 
القدمية تتوقف بســــبب اعطالها وأقنيــــة الصرف الصحي تنهار 
وتضيع معها ساعات العمل. حتى بديهيات املجتمعات املتحضرة 
بدأت تتراجع:املياه النقية باتت في خطر امتزاجها مبياه الصرف 
الصحي. اما الشبكة الكهربائية ووسائل النقل فقد باتت متخلفة 
عما هي في بعــــض دول الغرب». ميكن ملبلغ ٧٠٠ مليار دوالر ان 

يصلح الكثير من املشاكل التي يعاني منها األميركيون.
  اما عن اخلسائر البشرية فهناك شباب اميركيون ميوتون في 
حرب ال توافق عليها غالبية شــــعبهم باإلضافة الى اعداد كبيرة 
من اجلرحى واملعوقني. وأضافت فاندن هافل «اننا عندما نحتفل 
بشجاعة جنودنا نهمل السؤال التالي: كيف نطلب من رجال ونساء 
ان يقدموا حياتهم واضلعهم في سبيل قضية يعرفون سلفا انها 

خاسرة؟ وهي قضية ال ميكن تبريرها»؟!
  ال ميكن للقوات األميركية وحلفائها ان تكســــب احترام ومودة 
الشــــعب االفغاني فقد كثــــرت اإلصابات بني املدنيــــني االفغانيني 
والباكستانيني بني قتيل وجريح من جراء قصف الطائرات املسيرة 
ألهداف تابعة للقاعدة إما عن طريق اخلطأ او عمدا األمر الذي اثار 
سخط السكان وتتساءل فاندن هافل في هذا املجال «مهما كان وقع 
اقدام القوات األميركية وحلفائها خفيفا ورشيقا فان اعمال القتل 

تؤدي الى خلق أعداء كثيرين في العالم اإلسالمي».
  لم تتطرق املراجعة الى حكومة كرزاي الفاســـدة رغم ان وثائق 
ويكيليكس أســـهبت في الكالم عن الفســـاد في افغانستان وحددت 
إحداها شقيق كرزاي والفساد املتورط به وذكرت اخرى انه يتقاضى 
مخصصات مالية من ايران.. كتب يوجني روبنســـون في واشنطن 

وأوقفت التقدم الذي كانت قد حققته في السنوات املاضية.
   وجرى جتميع امكانيات ٤٩ بلدا حليفا وشـــريكا من اجل القيام 
مبقاربة عســـكرية ومدنية متكاملة للوضع في هذا البلد كما يجري 
العمل على زيادة مســـاهمة الدول ذات األغلبية املسلمة في مهماتها 

ضمن قوات ايساف االطلسية املنتشرة في افغانستان.
  وحققت وزارتا الدفاع والداخلية في افغانســـتان مبساعدة هيئة 
التدريـــب في حلف االطلســـي تقدما ملحوظا في بنـــاء قوات األمن 
الوطنية االفغانية من خالل برامج تدريب املؤسسات وتطويرها.كما 
تساعد الواليات املتحدة مؤسسات احلكم احمللي في تأهيل عناصرها 
ومكافحة الفساد وإقامة منشآت حتتية توفر الشروط الالزمة لنهوض 

االقتصاد وإرساء االستقرار.

  تقدم.. وانسحاب

  وعن التقدم الذي احرزته الواليات املتحدة في افغانستان قال نائب 
الرئيس األميركي جو بايدن في حديث تلفزيوني: «نحن نحقق تقدما 
على جميع اجلبهات في افغانستان وسوف نبقى على هذا املنوال كي 
نباشــــر بسحب قواتنا في يوليو ٢٠١١ وسنخرج كليا من هناك بحلول 
العام ٢٠١٤»، وتعقيبا على املراجعة االستراتيجية أشار بايدن الى انه 
«حتقق تقدما كبيرا في جهود مكافحة اإلرهاب أدى الى إضعاف تنظيم 
القاعدة وحركة طالبــــان وخصوصا قياداتهما وحرمان اإلرهابيني من 
املالذ اآلمن في باكستان وأكد ان اسامة بن الدن وقيادة تنظيمه لم يعد 
لديهما القدرة على القيام بعمليات مماثلة لعملية ١١ سبتمبر».وتساءل 
بايدن «هل هــــذا يعني اننا جنحنا؟كال.وهل يعني اننا اصبحنا أفضل 

مما كنا عليه قبل سنة او اثنتني او ثالث؟ نعم».
   من ناحيته قال وزير الدفاع روبرت غيتس «إننا ال ندري في هذه 
املرحلة عن حجم ووتيرة سحب القوات األميركية من أفغانستان». وعبر 
عن أمله في تســــريع وتيرة االنسحاب «استنادا إلى الظروف احمللية 

التي تسود» بعد املباشرة باالنسحاب في يوليو٢٠١١. 
  وبدورها، قالت وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون إنها مدركة لالستياء 
الشــــعبي في الواليات املتحدة من احلرب في أفغانســــتان التي دخلت 
عامها العاشر. وتابعت قائلة إن الرئيس أوباما «لن يتخذ قرارات تؤثر 
على احلياة واملوت واألمن املســــتقبلي لبلدنا استنادا إلى استطالعات 
الرأي». وهي تشير بذلك الى استطالع للرأي نشرته شبكة ايه بي سي 
نيوز االخبارية وصحيفة واشنطن بوست في ديسمبر ٢٠١٠ يفيد بأن 
٦٠٪ من األميركيني يعتقدون ان احلرب ال تســــتحق خوضها، بارتفاع 
ســــبع نقاط منذ شــــهر يوليو ٢٠١٠. وقال ٣٤٪ فقط من الذين شملهم 
االستطالع ان احلرب االفغانية تستحق خوضها، بانخفاض سبع نقاط 

عن استطالع نشر في يوليو من العام نفسه.
  يذكر انه قد جاءت هذه املراجعة، بعد شــــهرين من التقييم جلميع 
جوانب االستراتيجية األميركية للحرب، وبعد عام شهد أعلى رقم من 
القتلى بني صفوف جنود قوات «ايساف» وبني املدنيني االفغان أيضا، إال 
انها افتقرت الى التفاصيل واألدلة الداعمة، ولم تتضمن االنتقادات املوجهة 
الى حكومتي باكستان وافغانستان التي ظهرت في وثائق ويكيليكس 
خالل األشــــهر املاضية والتي كان لها تأثير كبير في إطالة أمد احلرب. 
وال يبدو ان هذه املراجعة قد أقنعت األميركيني، انها ال تتعدى أي إجراء 
بيروقراطي او «تقرير تقدم» في معاجلة ازمة وال تطرح حلوال حاسمة 
لهذه احلرب التي استمرت ألطول وقت في تاريخ الواليات املتحدة من 
دون ان حتقق االهداف التي تتناســــب مع التضحيات واخلسائر التي 
قدمتها، وعاجلت املراجعة احلرب على انها معركة عسكرية تنتهي بنصر 
موعود، وعلى اثره يعاد بناء افغانســــتان وفقا ملبادئ الدميوقراطية 

األميركية وتنظم اإلدارة ومجالس احلكم واالقتصاد.
  مبعنى آخر يســــتحضر األميركيون في هذه املراجعة مثل اليابان 
بعد احلرب العاملية الثانية ولهذا نالحظ ان كل قائد عســــكري أميركي 
يطمــــح الى ان يكون ماكارثر القرن الواحد والعشــــرين، ألم يتصرف 
اجلنرال ماكريستال مع القيادة السياسية السيما نائب الرئيس بايدن 
مثل ما كان ماكارثر يتعامل مع القادة السياسيني في واشنطن خاصة 
الرئيس ترومان في مسألة كوريا؟ ألم يبرز اجلنرال بترايوس كزعيم 
سياســــي أكثر منه كقائد عســــكري بســــبب كثرة كالمه السياسي في 
بلد يعج بالسياســــيني في البيت األبيض ووزارتي الدفاع واخلارجية 

باإلضافة الى الكونغرس.
  وللحق، فشلت املراجعة في عرض األسباب احلقيقية للحرب، هل هي 
انتقام من طالبان بسبب إيوائها املسؤولني عن عملية ١١ سبتمبر؟ ام انها 
احلرب على اإلرهاب كما يتردد في األدبيات السياسية؟ وما اإلرهاب؟ 

ومن اإلرهابيون؟وهل هم دول ام جيوش ام أصحاب عقائد؟

  استراتيجية الحرب على اإلرهاب

  في غياب اســــتراتيجية أميركية واضحة للحرب على اإلرهاب 
يظل التخبط عالمة فارقة في سياسة الواليات املتحدة مهما حاولت 
البراغماتية إخفاءه ومن املفترض ان باكســــتان حليف أساســــي 
للواليات املتحدة التي تشــــكل مصدر التسليح الرئيسي وترتبط 

معها مبعاهدات واتفاقيات منذ ايام احلرب الباردة.
  وفي التسعينيات من القرن املاضي كانت باكستان قاعدة االنطالق 
للمجاهدين االفغان املدعومني من واشنطن لقتال القوات السوفييتية 

بوســـت «ان أي مدينة افغانية تعتبر نفسها آمنة وهادئة يكون ذلك 
بفضـــل وجود القوات األميركية فيهـــا وعندما تغادرها هذه القوات 
تعود اليها القوات املعادية وال يكلف السكان انفسهم عناء التصدي 
والتضحية في سبيل حكومة فاســـدة ونظام ضعيف. في احلقيقة 
اصبح االفغانيون اكثر قلقا على مصير بالدهم وتراجعت ثقتهم بقدرة 
القوات األميركية على احلفاظ على امنهم». وتساءل روبنسون «كيف 
يتســـنى للقوات األميركية القضاء على طالبان وعندما يهاجمونهم 
ويضيقون اخلناق عليهم يفرون الى باكستان ويحظون بلجوء آمن 

في ذلك البلد؟».
  وتقول املراجعة ان باكســـتان قد فعلـــت الكثير من اجل حرمان 
القاعـــدة وطالبان من املالذ اآلمن لكنها لـــم تفعل ما يكفي لذلك. ثم 
يسخر روبنســـون من املراجعة قائال: «املزيد من الشباب االميركي 
سوف يقتلون بانفجار عبوات مزروعة على جوانب الطرقات واملزيد 
من املدنيني االفغان والباكستانيني سوف يقطعون اربا جراء نيران 
الصواريخ التي تطلقها الطائرات املســـيرة دون طيار وسوف تبقى 

سياستنا على مسارها املعهود لكن، في اجتاه مجهول».
  اصدرت املجموعة االستخباراتية األميركية مؤخرا وقبيل صدور 
مراجعة البيت األبيض تقريرين استخباريني عن الوضع في افغانستان 
وباكستان يرسمان صورة اكثر سلبية وينصان على ان فرص النصر 
تبقى محدودة اال اذا قامت باكستان مبطاردة اإلرهابيني الذين يعملون 

من مالذات آمنة على احلدود االفغانية.
  ويضيف التقريران انه على الرغم من ان الواليات املتحدة والناتو 
حققا تقدما في احلرب اال ان عدم رغبة باكســـتان في اقفال املخابئ 
واملالذات في املناطق القبلية بوجه االرهابيني تبقى املشكلة االكبر. 
ونقل عن القادة العســـكريني قولهـــم ان اإلرهابيني يعبرون احلدود 
من باكســـتان الى افغانستان ليزرعوا املتفجرات، ويقاتلون القوات 
األميركية ثم يعودون الى باكستان لالستراحة وإعادة التموين. ويعبر 
هذان التقريران عن رأي ١٦ وكالة استخبارات ومت توزيعه على بعض 

أعضاء جلنتي االستخبارات في مجلسي الشيوخ والكونغرس.
  ان اخلالف القائم بني القيادات العسكرية ومحللي االستخبارات في 
واشنطن يعكس حجم اجلدل القائم حول ما اذا كانت الواليات املتحدة 
تستطيع كسب احلرب من دون تعاون باكستان التي رفضت مطاردة 
اإلرهابيني على حدودها رغم الضغوط األميركية لسنوات عديدة، كما 
يعكس هذا اخلالف الفوارق الثقافية الكبيرة بني محللي االستخبارات 
الذين يتركز عملهم على التحذير من األنباء الســـيئة املقبلة والقادة 
العسكريني الذين يجيدون الترويج للتفاؤل مهما كان حجمه.ويستند 
التقريران الى استنتاجات وكالة املخابرات املركزية ووكالة االستخبارات 
الدفاعية التابعة للپنتاغون ويتوصالن الى ان الهجمات التي تشنها 
وكالة املخابرات املركزية بواســـطة الطائرات املسيرة من دون طيار 
على قادة طالبان والقاعدة قد أفضت الى حتســـني الوضع األمني في 
هلمند وقندهار. وفي جانب القادة العسكريني وصف اجلنرال كامبيل 
قائد قوات األطلسي في شرق افغانستان الوضع بقوله للصحافيني 
في مقاطعـــة كونار النائية: لن اثير املزيـــد. ان اإلرهابيني يعبرون 
احلدود باالجتاهني وهم اكثر متويال وأفضل تدريبا ويحضرون معهم 
متفجرات يدوية الصنع» وهو يشير الى املتفجرات التي سببت اكبر 

عدد من القتلى في صفوف القوات األميركية.

  مجريات الحرب

  صحيح ان مراجعـــة البيت األبيض عبرت عـــن تصميم اإلدارة 
ورؤيتها ملجريات احلرب ومستقبلها القريب وخطة إنهائها عام ٢٠١٤ 
إال انها فشلت في إعطاء الضمانة املطلوبة من اجلمهور األميركي وفي 

حتديد قاطع ألهداف هذه احلرب ونتائجها املرتقبة.
  لقـــد زادت حدة اخلالف العلني بني القادة العســـكريني ووكاالت 
االســـتخبارات من قلق اجلمهور ووســـعت حالة عـــدم اليقني التي 
تنتشر بني السياسيني وتنعكس ســـلبا على معنويات العسكريني 

وثقة املواطنني واالهم على الوضع االقتصادي.
  وتشير هذه اخلالفات الى غياب املواقف السياسية احلاسمة التي 
صدرت عن بعض السياسيني أثناء حرب ڤيتنام وأبرزهم السيناتور 
وليـــم فولبرايت الذي كان له دور بارز فـــي تعبئة اجلمهور إلنهاء 

حرب ڤيتنام.
  عام ١٩٦٦ اصدر السيناتور فولبرايت كتابا عنوانه «غطرسة القوة» 
هاجم فيه جميع التبريرات التي قدمت حلرب ڤيتنام وندد بفشـــل 

الكونغرس في وضع حد لها، وبالدوافع التي زادت من عملياتها.
  وقد قوضت انتقادات فولبرايت في حينها إجماع النخب األميركية 
التي اعتبرت ان التدخل العسكري األميركي في الهند الصينية فرضته 

الضرورات اجليوبولتيكية للحرب الباردة.
  وأسهمت االنتقادات في خلق رأي عام مناهض للحرب سرعان ما 
حتول الى قوة ضغط شـــعبية أدت اخيرا الى انهائها، واليوم تدور 
احلرب االميركية في افغانستان في حلقة مفرغة وردود الفعل السياسية 
والشعبية ال تزال دون املستوى املطلوب ولم يظهر اي معارض جدي 

يتمتع باإلرادة والعزمية والتصميم على وقف هذه احلرب.

  * عميد ركن متقاعد في الجيش اللبناني 

 هل تحتاج أميركا إلى 

فولبرايت جديد؟


