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سياسة

فييتنام في أميركا :عن الحرب والديمقراطية
عامر محسن
سهول افغانستان
«حني تستلقي جريحًا في ّ
ّ
ثم تأتي النساء لتقطيع ما تبقى
ّ
انقلب على بندقيتك وفجر دماغك
واذهب الى ّ
ربك كجندي»
من قصيدة ُلرديار كيبلينغ،
«الجندي البريطاني الشاب»1895 ،
ُ
ّ
الــدول الكبرى ال ّ
تحب أن تمعن النظر في هزائمها وفي اللحظات
ّ
التي ُت ّ
ّ
ّ
تحدى سرديتها الوطنية عــن الصعود والنصر والتوسع؛
لهذا السبب ال تلقى حــرب فييتنام املساحة الكافية من االهتمام
فــي الـكـتــابــات وال ـ ّـدراس ــات الـغــربـ ّـيــة املـعــاصــرة (األم ــر ذات ــه ينطبق
ّ
ّ
العسكرية بعد عام
العمليات
على غزو العراق حيث ،ما أن خمدت
 ،2006لم تعد الكتب عن العراق تلقى رواجــا في اميركا ،وال أحد
ّ
يهمه أن يبحث في جذور الحرب وأسبابها ،ومن كذب ومن صدق؛
الجمهور يــريــد ،فحسب ،أن يـتـجــاوز الــذ ًكــرى السيئة و«يضعها
ّ
جهة أخرى ،أن تتجاهل حقبة من التاريخ ّ ال يعني ّأن
خلفه») .من ٍ
ّ
هذا التاريخ لم يصنع واقعك ،وال يؤثر عليك اليوم في كل لحظة ،بل
ّ
واع ألثره.
هو يعني أنك ،ببساطة ،غير ٍ
«الحرب\ الخطأ»؟
ً
ّ
في الذاكرة الشعبية األميركية وفي الكالم السياسي ،مثال ،حصل
إجـمـ ٌ
ٌ
حرب
ـاع على تصنيف فييتنام تحت فئة الـحــروب «الخطأ»،
«غير ضرورية»« ،انزلق» ٌاليها القادة األميركيون بسبب «غرورهم
وقصر نظرهم»« ،تضحية لــم تكن الزم ــة»« ،حسابات انتهازية»
جعلت األميركيني يأخذون جانب فرنسا االستعمارية بعد الحرب
ّ
والشيوعية…
العاملية ،فذهب الفييتناميون الى أحضان السوفيات
ّ
ويعي
غير ّأن هــذا الـتــأريــخ ،ال ــذي يــأخــذ فييتنام كحالة مـعــزولــة،
ّ
ّ
ك ــل االح ـت ـم ــاالت ال ـتــي كــانــت م ــوج ــودة لـتـجــنــب ال ـح ــرب ،يتناسى
ّ ّ
السياق الذي وقع فيه ّ
ّ
الصراع .وهو يظهر أن الشراسة التي أبدتها
تصعيد «غير
اميركا في الهند الصينية لم تكن نتيجة «خطأ» أو
ٍ
ّ
فعل عنيفة وشاملة انطلقت بعد الحرب
مدروس» ،بل جزءًا من ردة ٍ
ّ
العاملية الثانية ،وال يمكن فهم الحملة العسكرية في فييتنام من
خارجها (أنتجت «نتفليكس» ،السنة املــاضـيــة ،وثائقيًا مــن عــدةّ
ِ
الحرب ،هو ّقي ٌم لجهة املــواد األرشيفية ٌفيه ـ ـ احرصوا
ـزاء عن
أجـ ٍ
ّ
ّ
ّ
سردية
على مشاهدته بدقة عالية ـ ـ ولكنه ،في املضمون ،مثال على
«الحرب الخطأ» أعاله).
يجب أن تضع نفسك في مكان األميركيني وحلفائهم من القوى
االستعمارية القديمة في ّ
السنوات التي تلت الحرب العاملية الثانية:
املـعـسـكــر ال ـغــربــي ،بـعــد أن خـســر روس ـيــا وش ــرق اوروب ـ ــا ،خسر
ّ
الصني ،والهند نالت استقاللها ونشأ فيها ٌ
ّ
اشتراكي ،ومثلها
نظام
افريقيا
اندونيسيا ومـصــر ،وقــد ب ــدأت حــركــات الـتـحـ ّـرر تكتسح
ّ
لحظة ّ
ّ
تصور ّأن األمور ،لو ظلت
املمكن
معينة ،كان من
وآسيا .في
ٍ
ّ
ّ
على حالها من دون تدخل حاسم ،لتقلصت سلطة «االمبرياليات
القديمة» الى زاوية صغيرة من العالم؛ ومن هنا يجب أن نفهم ّ
رد
ٍ
ٍ
ّ
الفعل الــشــرس الــذي قــادتـ ّـه واشنطن على مــدى أكثر مــن عقدين،
ومــا كانت حــرب فييتنام ال جــزءًا من هــذه «الـثــورة املـضـ ّـادة» .من
ً
مثال ،يمكن لنا أن ّ
نفسر مقدار العنف الــذي اعترى حروب
هنا،
ـاالت كثيرة مع األهمية
تلك الحقبة ،والــذي لم يكن يتناسب في حـ ٍ
االستراتيجية أو االقتصادية للبلد املستهدف .في كوريا وفييتنام
ً
ـرات وقـنــابــل ت ـفــوق مــا ك ــان ُيـسـتـخــدم
م ـثــا ،أل ـقــت امـيــركــا م ـت ـفـ ّـجـ ٍ
ّ
ـاد صغيرة ُمن
فــي مـســارح الـحــرب العاملية الثانية ،وذلــك ضــد بـ ٍ
ـروب «ثــانــويــة» ّ وراء الـبـحــار .نسبة مــن قتل
العالم الـثــالــث ،وفــي ح ـ ٍ
من الفييتناميني خالل الحرب ال تقل عن نسبة ضحايا االتحاد
ّ
ّ
إجمالي السكان خالل الحرب الكبرى (ونحن هنا
السوفياتي من
ّ
نتكلم على مناطق شاسعة ،مثل اوكرانيا وبيلوروسيا ،اجتاحتها
ذهابًا وايابًا أكبر جيوش العالم ،وحاصرت مدنها ّ
ودمرتها أكثر
ٌّ
ّ
من ّ
مستعدة ألن تتسبب بموت
مرة) .باملثل ،كانت القوى الغربية
حروب «قذرة» ـ ـ من ليبيريا الى الكونغو ـ ـ وأن
ماليني األفارقة في
ٍ
ّ
ّ
«عدوة»
ترعى مذابح في اندونيسيا وغيرها ،حتى ال تصل أنظمة
الى الحكم أو تنجح في االستقرار.
باالنطالق من هذا ّ
السياق ايضًا نكتشف ّأن هذه السياسة (وإن
ّ
فشلت في فييتنام ووجــدت من يصدها) فهي لم تكن «عارضة»
ضرورية و«ناجحة»ّ ،
ّ
حدت ـ ـ بحلول
وال «غير ضرورية» ،بل كانت
السبعينيات ـ ـ من ّ
ّ
التحرر الوطني في أكثر من اقليم،
توسع حركات
ً
ّ
وأسقطت أنظمة مناوئة من اندونيسيا الى افريقيا ،و«قلبت» النخب
بلد أســاسـ ّـي (كما فــي مصر والـهـنــد) لتميل صوب
فــي أكثر مــن ٍ
ً
ّ
املعسكر الـغــربــي ،وص ــوال الــى الـقـيــادة فــي روسـيــا نفسها .حتى
ّ
ّ
بالد الجنوب ،اثر سقوط
تقلص تراث «حركة التحرر الوطني» في ُ
حفنة ّمن األنظمة املحاصرة ،الفقيرة ،ال
االتحاد السوفياتي ،الى
ٍ
ترى فيها النخب االمبراطورية ال موضوعًا للسخرية و«املقارن»،
ً
مفهوم يعادي الهيمنة.
أو مثاال للتدليل على «فشل» ّأي فكر ٍة أو
ٍ
ّ
الفييتناميون أنفسهم ،اليوم ،قد «تجاوزوا» اشكاليات االستقالل
والــوحــدة بعد أن كسبوا الـحــرب ،وأصبحت عندهم بمثابة ذكرى
ّ
ّ
ّ
وانصب اهتمامهم
خاصة وأنهم ّأسسوا بلدًا «ناجحًا»،
وتــاريــخ،
على التنمية والتأقلم مع الظروف الدولية ،وليس القتال أو االنتقام.

من امليليشيا الى حاملة الطائرات
ّ
ال يتسع املجال هنا للكالم عن الحرب من وجهة نظر أهل فييتنام
ون ـضــال ـهــم امل ــري ــر .ت ـخـ ّـيــل أن ت ـح ــارب ال ـيــابــان ـيــن ،ث ـ ّـم ت ـقــاتــل ق ـ ّـوة
ُ
اسـتـعـمـ ّ
ـاريــة كفرنسا ألكـثــر مــن عشر سـنــوات ،وتـنـهــي االحـتــال
ّ
ملحمي فــي «دي ــان بـيــان فــو» (يـقــول الـجـنــرال جياب
ـار
مـ ُـع انـتـصـ ٍ
ّ
ـ ـ تلفظ بالفيتنامية «زاب» ـ ـ ّأن أحــد أه ــداف املـعــركــة ،الـتــي تجند
لها مئات آالف الفييتناميني بــن القتال والتجهيز ونقل املـعـ ّـدات
ّ
في قلب األدغــال ،لم يكن ّ
فرنسية أو الحاق
مجرد احتالل قاعد ٍة
ٌ
ُ
ّ
ه ــزي ـم ـ ٍـة مــوض ـعـ ّـيــة ،ب ــل ك ــان ل ـهــا اي ـض ــا هـ ــدف ن ـف ـس ــي :أن يـثـبــت
ّ
والدونية،
اإلستعمار
طويل من
عهد
الفييتناميون
ألنفسهم ،بعد ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
أنـهــم أصبحوا منظمني وقــادريــن على الـحــاق الهزيمة بالفرنسي
كر ّ
في مواجهة مباشرة ،ال معركة ّ
قواته في موقعة
وفر،
وحصار ّ
ّ
ّ
كالسيكية وإجـ ّبــاره على االستسالم) .تخيل ،بعد كــل هــذا وبعد
أن تصل الى خط النهاية الهثًا ،أن تضع األقدار اميركا في وجهك
ـاب دولية
من حيث لم تحتسب ـ ـ أقــوى
جيش في العالم ـ ـ وألسـبـ ٍ
ٍ
خــارجــة عــن إرادت ــكُ .
ويصبح استقاللك واسـتـعــادة وحــدتــك رهنًا
ً
بأن تبدأ الحرب من جديد ،وبمستوى أقسى وأعنف وتضحيات
أكبر بما ال ُيـقــاس .إن كــان تفجير ّ
مقر ال ـ «مــاريـنــز» قــد خلد في
ّ
اللبنانية (واألميركية)ّ ،
ّ
تخي ّلوا أن توقع بالجيش األميركي
الذاكرة
خسائر توازي تفجير الـ «مارينز» كل اسبوع ،وهذا تحديدًا هو ما
فعله أهل فييتنام على مدى سنواتّ .
الرواية األميركية ،باملناسبة،
تـضـ ّـخــم مــن حـجــم الـ ّـدعــم الـســوفـيــاتــي والـصـيـنــي لفييتنام ،ولـكــنّ
ّ
الحق هو ّأن الفييتناميني قـ ّـرروا خــوض الحرب في وجــه نصائح
السوفيات ـ ـ الذين كانوا قد دخلوا في مرحلة «تهدئة» وال ّ
تهمهم
ّ
«الرفاق» ّ
مواجهة مع األميركيني ـ ـ ودعم ّ
بالسالح كان أقل املمكن،
ّ
ّ
وبخاصة لو قارناه بسلوك اميركا مع حلفائها ـ ـ اذ كانت تحضر
بجيشها الى فييتنام الجنوبية ،وتقاتل عنهم ،وتأخذ الحرب الى
ّ
التحتية؛ فيما اكتفى
فييتنام الشمالية وتقصف عاصمتها وبناها
ّ
السوفيات والصينيون بإرسال السالح والخبراء الى الشمال.
موضوعنا هنا هو تأثير حرب فييتنام على أميركا ،وعلى العالقة
ّ
االمبريالية والديمقراطيةّ .
حجتي هي ّأن حرب فييتنام ،التي
بني
ّ
ّ
أنهت نظام التجنيد اإلجباري في الواليات املتحدة وأدت الى خلق
«الجيش املحترف» في اوائــل السبعينيات ،كانت اختبارًا لحدود
تحولّ ،
الديمقراطية األميركية ونقطة ّ
غيرت شكل الحكم في اميركا
مثلما ّ
ّ
غيرت نمط حروبها الخارجية .البعض يعتبر ان التحول الى
نموذج «الجيش املحترف» (الــذي اكتمل االنتقال اليه عام )1974
«تقنية» ،أو نزعة ّ
ّ
ّ
كان ّ
التطوع»
كونية صوب «جيش
مجرد مسألة
ّ ً
ّ
وإلغاء التجنيد .أوال يجمع أكثر الخبراء العسكريني ،ويثبت التاريخ
ّ ّ
ٌ
امتياز «جوهري» للجيش «املحترف» على
يوجد
العسكري ،أنه ال ّ
«جيش املواطنني» (ال لو كنت بلدًا صغيرًا للغاية من حيث القدرة
البشرية ،ولديه امكانات ّ
مالية كبرى ،مثل سنغافورة)؛ وقد أثبتت
ّ
التجربة القريبة في ًبالدنا أن الجيوش النظامية ليست ،بالتعريف،
ّ
التطوع وامليليشيات .بل ّإن ّ
أهم
أفعل أو أكثر نجاعة من جيوش
الحروب التي ّثبتت مكانة أميركا في العالم ،من الحربني العامليتني
الى كوريا ،قد خيضت بجيش التجنيد اإلجباري.
ّ
كما يشرح ٌ
للمؤرخ كينيث غريفيث (وهو من إصدار الجيش
كتاب
عية بــالـكــامــل» ،فــإنّ
تطو ّ
األمـيــركــي) عــن انـتـقــال الجيش الــى «ق ـ ّـوة ّ
تقنية أو ّ
سياسية الى أقصى الحدود ،وليست ّ
ّ
عملية،
املسألة كانت
ّ
وكانت فييتنام في قلبها ـ ـ فقد حسمت الحرب النقاش وخلقت
ّ
رفضًا قاطعًا لــدى الشعب األميركي الستمرار التجنيد وإرســال
قصية .كما يقول غريفيثّ ،
ّ
فإن وجود
حروب
أوالدهم للموت في
ٍ
ّ
محترف وضخم ،كما هي الحال اليوم ،يتناقض
فيديرالي
جيش
ٍ
بقوة ٍمع التراث السياسي األميركي الذي كان يرفض ،على ّ
الدوام،
ّ ٍ
ّ
ّ
وقدرة
أن تحظى الحكومة بقوة عسكرية محترفة ـ ـ ّوبالتالي سلطة ّ ٌ
ـ ـ «أكبر من الالزم» .تاريخيًا ،كانت القوى املسلحة األميركية مكونة
ّ
فيديرالي صغير ترفده «امليليشيات» التي تتبع للواليات
جيش
من
ٍ
ّ
ٌ
وتقوم مقام االحتياط؛ وهــذا تقليد أميركي قديم من الــنــوع الذي
ّ
ّ
والتدرب
بالتطوع في امليليشيا
امتدحه توكفيل في قيام مواطنني
ّ
ّ
دوري ــا مــع رفــاقـهــمّ ،
الستدعائهم حــن تقع الـحــرب .حتى
تحسبًا
ّ
خالل الحرب األهلية ،يضيف املؤلف ،كان التجنيد يعني أساسًا
استدعاء جنود امليليشيا (التي ّ
تحولت في ما بعد الــى «الحرس
ّ
وزجـهــم فــي الجيش الـفـيــديــرالــي .ولــم يـبــدأ التجنيد من
الــوطـنـ
ـي») ّ
ّ
ّ
عـمــوم الــنــاس ال مــع الـحــرب الـعــاملــيــة األول ــى ،بــالـتــوازي مــع صعود
الكونية ،وقد ّ
ّ
زج عشرات ماليني
االمبريالية األميركية وحروبها
املواطنني في القتال ضمن هذا النظام على مدى أكثر من نصف
ّ
قــرن ،حتى دفنت حــرب فييتنام والــزلــزال السياسي الــذي أحدثته
هذه التجربة وأنهتها.

التجنيد والتسييس
قد يكون ّ
املؤرخ العسكري األميركي فيكتور دايفيس ـ ـ هانسون
ّ
ّ
ّ
يمينيًا وعنصريًا ،وبعض نظرياته التاريخية مغرقة في الثقافوية،
ّ
ّ
غير أن هناك شيئًا قيمًا في كالمه عن «جيش املواطنني األحرار»،
كنموذج ولد بالتوازي مع الحكومات الشعبية ،من اليونان القديمة
ٍ
ال ــى جـيــش ال ـث ــورة الـفــرنـسـيــة وج ـيــوش ال ـ ـ ّـدول\ األم ــم فــي العصر
الـحــديــث .املـعـنــى الحقيقي ل ـ «ال ـت ـطـ ّـوع» ،لــدى هــانـســون ،هــو فــي أن
ّ
عسكري
يقبل مــواطـ ٌـن حـ ّـر بــأن يخلع ثيابه املــدنـ ّـيــة ويـتـحـ ّـول الــى
ّ
ّ
ّ
وألنه يعتبر ّأن هذه ّ
السلطة شرعية ويحق
ألن بلده طلب منه ذلك،
ّ
لها أن تطلب منه القتال .هــذا النمط من الجيوش ،يدفع هانسون

يؤمن معينًا ال ينضب من ّ
في أكثر من كتاب لهّ ،
وبكلفة
الجنود ـ ـ
ٍ
رخيصة ـ ـ وقد كان ّ
العبيد أو املرتزقة.
يتفوق غالبًا على جيوش
ٌ
هنا ايـضــا ،يـقــول الـعــديــد مــن الـخـبــراء ،يــوجــد تضليل فــي تسمية
ّ
األميركيون ،فأن
الجيوش املحترفة بـ «جيوش تـطـ ّـو ٍع» كما يفعل
ّ
ّ
بدل مادي وضمانات ،هو
تكون العسكرية بمثابة «مهنة» ،مقابل ّ ٍ
أقرب الى نموذج «املرتزقة» منه الى التطوع (يروي كينيث غريفيث
ّ
أنــه خــال الـحــرب العاملية األول ــى ،حــن طرحت فكرة رفــع الــروات ّــب
والحافز املــادي الجتذاب حاجة الجيش من «املتطوعني» والتخلي
عــن ّالتجنيد ،أجــاب سيناتور أميركي بـ ّ
ـأن الــرواتــب حينها كانت
ً
أصال مرتفعة للغاية باملقياس العامليّ ،
وأن ّأي زياد ٍة لها ستضعها
خ ــارج نـطــاق املـنـطــق ـ ـ وهــو مــا حـصــل بـعــد فييتنام ،حــن تـ ّحـ ّـول
فرصة نادرة للشباب الفقير وغير املتعلم ،أو
الجيش األميركي الى
ٍ
املهاجرين الجدد ،لبدء حيا ٍِة ّ
مهنية مقبولة أو الدراسة على حساب
ّ
الدولة).
ّ
كما يقول تشارلز تيللي ،فإن للدولة عالقتني أساسيتني مع املجتمع،
األولى هي استخراج الضرائب (وهذه أساسًا عالقة مع البرجوازية
واألثرياء ،الذين يدفعون أكثر الرسوم ويتحكمون باالقتصاد) و،
ّ
وشن الحرب ـ ـ والعالقة هنا هي مع الشرائح
ثانيًا ،بناء الجيوش
ّ
ّ
الجيش
الى
اميركا
لت
تحو
حني
املعنى،
بهذا
عب.
الفقيرة من الش
ً
الرومانية فهي كانتّ ،
ّ
عمليًا ،تبتر عالقة
«املحترف» على الطريقة
ّ
ّ
أساسية مع سواد الناس ،وتستغني عن حاجتها اليهم.
ّ
لم تكن حرب فييتنام مشكلة للدولة من جهة الخسائر واالحتجاج
ف ـح ـســب ،ب ــل ك ــان ــت اخ ـت ـب ــارًا ل ـح ــدود الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة ف ــي ام ـيــر ّكــا.
الـ ّـديـمـقــراطـيــة بــاملـعـنــى الـلـيـبــرالــي هــي دائ ـمــا أس ـهــل تطبيقًا كلما
ّ
ّ
ّ
اقصائية (بمعنى أنــه من األيسر لك أن تمارس
نخبوية أو
كانت
ً
ال ـ «ديـمـقــراطـيــة» فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،م ـثــا ،حيث
طبقة واحدة ومصالحها وثقافتها تتشابه ،من
األكثرية تنتمي الى
ٍ
ً
مستوى أوسع تختلط فيه الطبقات واألولويات
أن تمارسها على
واملشاكل) .باملعنى ذاتــه ،فـ ّ
ـإن الجيش األميركي وامليليشيا ،حني
كــان مـكـ ّـونــا حـصـرًا مــن مــواطـنــن بـيــض ،كــان أكـثــر اسـتـقــرارًا من
ّ
ّ
العرقية .من األمور
جيش فييتنام الذي كاد أن ينفجر بالتوترات
التي يتجاهلها التاريخ الرسمي هو ّأن ما هزم أميركا في فييتنام
ـدو وحــده ،بل ّ
لم يكن الـعـ ّ
ترهل الجيش وفـقــدان االنضباط داخله،
وهو ما تثبته التقارير العسكرية من تلك الفترة .وصلت الحاالت
ّ
ٌ
جنود (أكثرهم سود ومن األقليات) بقتل ّ
ضباطهم
التي اتهم فيها
ّ
(وغالبيتهم مــن البيض) فــي فييتنام الــى مــا ُيـقــارب األلــف ،وهــذه
ٌ
ّ
ّ
ّ
نسبة مرتفعة بأي مقياس .بل إن ًاملجندين ،في السنوات األخيرة
للحرب ،أصبحوا يرفضون صراحة تنفيذ أوامــر رؤسائهم حني
«جيش املواطنني» ،حني أصبح يعكس
خطر عليهم.
تنطوي على
ٍ
ً
ً
تكوين املجتمع األميركي حقيقة ،لم يعد قابال لالستمرار.

خاتمة
ٍّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األميركية كخط
كما كتب جوزيف مسعد ،فإن النظر الى التجربة
ّ
مـسـتـقـيــم ص ــاع ــد ،وتـخـ ّـيـلـهــا كــديـمـقــراطـ ّـيــة «تـتـفــتــح بــاس ـت ـمــرار»،
األميركية ّ
ّ
ّ
(أن الوجه
التطور الفعلي للتجربة السياسية
يعمينا عن
ً
مثال ،كانت قوانني الفصل العنصري ،وأنّ
اآلخــر إللغاء العبودية
ً
إعـطــاء الحقوق املــدنـ ّـيــة قــد تبعه مـبــاشــرة تحويل املــدن األميركية
الــى «غـيـتــو» ،وع ــزل الـ ّـســود اقـتـصـ ّ
ـاديــا واجـتـمــاعـيــا ،ال ــخ) .نظرتي
ّ
ّ
مفصلية في إبعاد عموم الــنــاس عن
هي ّأن حــرب فييتنام كانت
ّ
السياسة في اميركا ،وانتفاء «حاجة» الدولة اليهم وحصر العالقة
ّ
املضطرد نحو نموذج
معهم
بالضرائب ّوالتصويت ـ ـ أو التحول ّ
ّ
الديمقراطية الشكلية .من املمكن أن نرسم خطًا سببيًا بني اكتمال
ّ
الـجـيــش املـحـتــرف ووق ــف التجنيد مــن جـهــة ،وبــن انـقــاب النخب
الحاكمة ،منذ السبعينيات ،على أكثر املكتسبات االقتصادية التي
تراكمت لعموم املــواطـنــن ،وعقد اتـفــاقــات تـجـ ّ
ـاريــة تضرب الطبقة
ـراث للماليني الذين ّ
خوف
يتم افقارهم ّ ـ ـ أو
ٍ
العاملة ،من دون اكـتـ ّ ٍ
مط الجديد ،حيث ّ
من ّ
الدولة «مستقلة» بالكامل
ردة فعلهم .هذا الن
ً
ّ
عن أكثرية الناس ،أعطى النخب الحاكمة هامشًا هائال في تقرير
السياسات ،سواء على املستوى الداخلي أو على مستوى الحروب
فييتنام وبني فشل حركة
واملغامرات الخارجية (الفارق بني حالة ّ
كل التظاهرات ّ
والجموع ـ ـ
«ال للحرب» في العراق ـ ـ على الرغم من
يكمن في الفارق بني الجيشني وعالقتهما باملجتمع).
ال ـف ـكــرة األس ـ ــاس ه ـنــا ه ــي ع ــن طـبـيـعــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة وامل ـشــاركــة
الشعبيةّ ،
وأن أحد ّ
أهم معاييرها يذهب الى ما هو أبعد من شكل
ّ
ّ
حق االقتراع أو انتظام االنتخابات ،وهو ما ّ
يسميه سمير
النظام أو
أمني «تسييس الجماهير» ـ ـ و«الجيش الشعبي» ،الحقيقي والذي
ّ
يملك شرعية ،هو أحد أهـ ّـم أدوات «التسييس» .ما أسقط االتحاد
السوفياتي ،فــي نظر أمــن ،كــان الحكم الـبـيــروقــراطــي الــذي أخــرج
ّ
الناس من السياسة والتنظيم ،فلم يخرج أحـ ٌـد تقريبًا للدفاع عن
ّ
ُ
النظام الذي
بلده حتى وهو يسرق أمام عينيه .ما يصنع الفارق بني
ٍ
يسقط لــدى ّأول ّ
تحد (كما حصل ّفي عــراق صـ ّـدام حسني) وبني
ذاك الــذي يصمد في وجــه أعتى الــظــروف ،يبدأ في وجــود شرائح
ّ
ّ
مستعدة بقناعة للدفاع
شعبية تملك ايديولوجيا وتنظيمًا ،وتكون
ّ
ّ
ّ
جيش
عــن قضيتها .اميركا ،ألسبابها الـخــاصــة ،تـطــورت صــوب
ٍ
ّ
ّ
«نخبوي» غير ّ
ٍّ
مسيس ،يتحكم به الحكام في واشنطن واملؤسسة
ّ
ّ
عالية من الحرية؛ ومواجهة التحدي
بدرجة
الصناعية\ العسكرية
ٍ
ٍ
األم ـي ــرك ــي ت ـب ــدأ ع ـبــر ف ـهــم ه ــذا الـ ّـج ـيــش «االم ـب ــري ــال ــي» وتــاري ـخــه
السياسي ،ومعرفة مزاياه وحدوده.
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