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ياسر عبد الحسين *
ّ
ألول مــرة يكتب رئـيــس أمـيــركــي رواي ــة ،وهي
تلك التي كتبها بيل كلينتون باالشتراك مع
ال ــروائ ــي الـشـعـبــي جـيـمــس بــاتــرســون James
 Pattersonالتي حملت عنوان «الرئيس مفقود»
وإن كانت الرواية
ّ .The President is missing
لكنها ّ
تعبر بشكل
خيالية في بعض أحداثها،
ّ
ع ــام عــن األف ـك ــار املـتـعــلـقــة ب ــدور الــرئ ـيــس في
ّ
صنع القرار ،خصوصًا تلك القرارات املتعلقة
بالسياسة الخارجية في وقــت األزمــات ،فهي
تحكي قـ ّـصــة هـجــوم فـيــروســي خطير ُيــرجــع
العالم وتحديدًا الــواليــات املتحدة األميركية
إل ــى ع ـصــر الـ ـظ ــام ،ب ـعــد ق ـطــع اإلن ـت ــرن ــت عن
العالم ،وفيها إشــارات واضحة إلى نقد حكم
دونالد ترامب ،كما تعطي إشارات واقعية إلى
بعض األحداث بأسماء مستعارة ،مثل انقالب
ملك ّالسعودية الشاب وسيطرته على الحكم،
وت ــدخ ــل روس ـيــا فــي االن ـت ـخــابــات األمـيــركـيــة،
والــرئـيــس دنـكــن الــذي كــان أسـيـرًا فــي الـعــراق،
ث ـ ّـم أصـبــح رئـيـســا لـلــواليــات املـتـحــدة ليواجه
الفيروس على ّ
حد تعبير الرواية (في صفحة
 )340بعبارة أن «إطالق الفيروس سيؤدي بنا
إلى االنهيار االقتصادي والذعر والهستيريا
الجماعية».
ُ
ّ
رغــم أن الــروايــة انتقدت فــي األوس ـ ًـاط األدبية
ُ
ّ
بشكل عــام ،وعــدت سيئة ومحاولة لتبييض
س ـيــاســات كـلـيـنـتــون بـشـكــل خ ــاص ،وال ـحــزب
الديموقراطي بشكل عام ،لكن بحسب دراسات
امل ـن ـهــج الــذه ـنــي فــإن ـهــا يـمـكــن أن تـكـشــف عن
بعض تفاصيل عقائد الرئيس وأفكاره تجاه
العالم .هي ليست املرة األولى التي يكتب فيها
ً
رئـيــس دول ــة رواي ــة أو عـمــا أدب ـيــا ،فـقــد كتب
ونستون تشرتشل «ســافــروال» ،وجـمــال عبد
الناصر روايــة «فــي سبيل الحرية» ،و«القرية
القرية ...األرض األرض» للقذافي ،وقــد ُيكتب
ُ
لــه كـمــا كـتــب ل ـصــدام حـســن «زبـيـبــة وامل ـلــك».
ّ
ّ
ل ـكــن عـمـلـيــة اسـتـكـشــاف تــوج ـهــات الـسـيــاســة
ّ
ال ـخ ــارج ـي ــة ألي رئ ـي ــس م ـق ـبــل ،تـعـتـمــد على
أفـكــاره السابقة أو آرائ ــه أو آراء املستشارين
امل ـقـ ّـرب ــن م ـنــه ،وع ـمــومــا ل ــن ُي ـف ـ ّـرق جـمـهــوري
ع ــن دي ـم ــوق ــراط ــي ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة،

ّ
فكالهما يعمل لـتـفـ ّـوق الـقــوة األمـيــركـيــة لكن
ـاول ،هنا ،فهم
الطرق واألدوات تختلف .ونـحـ ّ
أبرز اآلراء والرؤى الخاصة للمرشح الرئاسي
الــدي ـمــوقــراطــي ج ــوزي ــف ب ــاي ــدن ،ال ــذي ســوف
يخوض السباق االنتخابي (إن لم يتم تأجيله
ّ
املؤجلة
كما يحصل مع تسونامي الفعاليات
بسبب الوباء).

بين جون وجوزيف

ل ـي ــس الـ ـح ــرف ــان ّ
األوالن مـ ــن اس ـم ـي ـه ـم ــا مــا
يجمعهما فـقــط ،وال الـطــائـفــة الــديـنـيــة وهما
من الكاثوليك ،وال األصــول القومية فهما من
األص ــول اإليــرلـنــديــة ،وال االت ـجــاه السياسي،
فـهـمــا يـنـتـمـيــان إل ــى ال ـح ــزب الــدي ـمــوقــراطــي،
فهناك العديد من نقاط التقارب بني الرئيس
األم ـيــركــي األس ـبــق ج ــون كـيـنــدي مــع املــرشــح
جــوزيــف بــايــدن ،ال ــذي كــان طــالـبــا فــي العلوم
السياسية ع ــام  1963عـنــدمــا اغـتـيــل كيندي،
والـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـ ــرى بـ ــايـ ــدن أن ـ ــه س ـ ــوف يـعـيــد
أمـجــاد أبـنــاء جـلــدتــه ،كـمــا يـقــول فــي مــذكــراتــه
«كـنــت تلميذًا كاثوليكيًا إيــرلـنــديــا وبــوجــود
كيندي قلت لقد تحقق هدفنا نحن الكاثوليك
اإليــرلـنــديــن ،الــذيــن كــانــوا يعتقدون بطريقة
مــا أنـهــم كــانــوا مــن الــدرجــة الـثــانـيــة» ،ويـقــول
ّ
«عندما أفكر في كيندي ،ما زلــت أجــد نفسي
أرغ ــب ف ــي الـتــركـيــز عـلــى إح ـســاســه الـبـطــولــي
بـهــذا الـبـلــد بـمــا كــانــت عليه واج ـبــاتــه ،وعلى
القدرة على امتصاص األلم واملعاناة واملضي
قدمًا».
وإذا ك ــان ج ــون كـيـنــدي ّأول رئ ـيــس أمـيــركــي
مــن الـكــاثــولـيــك فــي تــاريــخ ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ّ
األم ـي ــرك ـي ــة ،فـ ــإن ج ــو ب ــاي ــدن أول كــاثــولـيـكــي
م ــن أصـ ــول إيــرل ـنــديــة أص ـبــح نــائ ـبــا للرئيس
ّ
األميركي ،فهل سيشكل ذلك عائقًا أمام أن يكون
الرئيس املقبل ،رغم مكابح الوباء في عجالت
ترامب ،وعلى الرغم من أنه لم يعد هناك تأثير
قــوي لجماعات الضغط الكاثوليكية مقابل
جماعات الضغط السعودية ،في الوقت الراهن
على سبيل املثال.

رحلة بايدن

ّ
كــان ابــن والي ــة بنسلفانيا مــن أس ــرة متمكنة

مــال ـيــا ت ـحـ ّـولــت إل ــى أسـ ــرة م ـتـ ّ
ـوس ـطــة بسبب
ع ــوائ ــق مــال ـيــة ،لـتـعـيــش عـلــى بـيــع ال ـس ـيــارات
ّ
ّ
ومتفوقة
املستعملة .كان يمتلك ذهنية متقدة
ف ــي ال ــدراس ــة ،رغ ــم مـشـكـلــة الـتـلـعـثــم بــالـكــام
ّ
منذ صغره .في سجل نشاطه السياسي أيام
ّ
شبابه ،املشاركة في االعتصامات واملخيمات
فــي املــدرســة التي ترفع شـعــارات ضـ ّـد الفصل
والتمييز العنصري .أحـ ّـب العلوم السياسية
والـ ـت ــاري ــخ ث ــم درس الـ ـق ــان ــون ،ول ـ ــم ي ـش ــارك
الحمائم في
بــايــدن وال ــذي يـبــدو أنــه كــان مــن ّ
ح ــرب فـيـتـنــام ألس ـبــاب صـحـيــة ،لـكــنــهّ واصــل
ً
االنـ ـتـ ـم ــاء ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـح ــزب ــي م ـت ـن ــق ــا بــن
الحزبني الديموقراطي والجمهوري وأحيانًا
كـمـسـتـقــل .كــانــت ال ـبــدايــة فــي عــالــم الــوظــائــف
الـسـيــاسـيــة ،عـبــر بــوابــة مجلس الـشـيــوخ عــام
 ،1972ل ـي ـص ـبــح س ـ ـ ــادس أصـ ـغ ــر س ـي ـنــاتــور
فــي تــاريــخ الــواليــات املـتـحــدة ،قـبــل بـلــوغ سن
ً
الثالثني .ازداد طموحه السياسي محاوال أن
يصبح رئـيـســا لـلــواليــات املـتـحــدة عــام ،1987
ّ
لـكــن ُيعتقد أن ســرقـتــه لـخـطــاب رئـيــس حــزب
الـعـ ّـمــال البريطاني ،أو خطابات كيندي ،من
دون اإلش ــارة إلــى تلك االقـتـبــاســات ،أضعفت
املنصب ،األمــر الــذي أجبره
حظوظه فــي نيل
ّ
ع ـلــى االنـ ـسـ ـح ــاب .ل ـكــنــه واص ـ ــل ت ـجــرب ـتــه في
ّ
بست جوالت حتى عام
مجلس الشيوخ ليفوز
ّ
استمرت تجربته في مجلس الشيوخ،
.2008
حيث ترأس لجنة العدل من عام  1987إلى عام
 1995ثــم لجنة الـسـيــاســة ّ الـخــارجـيــة مــن عــام
 ،2001وكان معارضًا لتدخل ّالواليات املتحدة
في حرب الخليج الثانية ،لكنه ّ
صوت لصالح
عمليات «حلف شمال األطلسي» في البوسنة
والهرسك وأفغانستان والعراق.
فــي عــام  ،2008عــاد حلمه الـســابــق بالترشح
إلى الرئاسة في مواجهة زميله باراك أوباما،
ّ
لكنه فشل في إدارة الحملة ،بعد تصريحات
ّ
ّ
ع ـن ـصــريــة ضـ ــد أوبـ ــامـ ــا أدت إلـ ــى ان ـخ ـفــاض
ّ
ّ
شعبيته وانسحب مضطرًا .إل أنه أصبح في
مــا بـعــد نــائـبــا ألوب ــام ــا ،بـعــد ف ــوزه بعضوية
مجلس الـشـيــوخ الـتــي اسـتـقــال مـنـهــا ،ليكون
َ
ب ــذل ــك نــائ ـبــا لـلــرئـيــس ف ــي ال ــوالي ــت ــن ّ األول ــى
ّ
إلى
والثانية .بعدها ،كرر الرغبة في الترشح ّ
السباق الرئاسي ملواجهة ترامب الذي يرى أنه

ّ
ّ
سبب انهيارًا َ
للقيم األميركية .ولكن إذا حقق
بايدن الفوز ،سيكون عمره  78سنة ،وسيكون
أكـبــر رئـيــس فــي تــاريــخ البيت األب ـيــض ،وهو
مــا ينطبق أيـضــا على تــرامــب ،الــذي إذا أعيد
ّ
انتخابه سيبلغ  74عــامــا .فــي املـقــابــل ،يشكل
ان ـ ـت ـ ـمـ ــاؤه ال ــديـ ـن ــي م ــوض ــوع ــا مـ ــؤث ـ ـرًا ك ــون ــه
كــاثــول ـي ـك ـيــا م ـت ـ ّ
ـدي ـن ــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـم ـتـ ّـد إلــى
املـ ّـوقــف مــن اإلجـهــاض واملثلية وغيرهما من
امللفات الشائكة.

قوس التاريخ ،السياسة الخارجية
مـ ــن خ ـ ــال م ـت ــاب ـع ــة نـ ـش ــاط ــات بـ ــايـ ــدن خ ــال
ّ
الحملة الحالية يمكن اإلشارة إلى أن أنصاره
ّ
يـعـتـقــدون أن ارت ـبــاطــه ب ـب ــاراك أوب ــام ــا مـيــزة،
وال ت ــوج ــد ف ــائ ــدة ف ــي إب ـ ـعـ ــاده ع ــن الــرئ ـيــس
ّ
املتغيرات
السابق .ولكن بشكل عــام ،وبحكم
ّ
يتوجب على بــايــدن تغيير
العاملية الــراهـنــة،
السياسة الخارجية الديموقراطية في بعض
ّ
ّ
االت ـج ــاه ــات امل ـهـ ّـمــة ،خـصــوصــا تـلــك املتعلقة
بالسياسات تجاه الوباء أو الصني أو «حلف
شـ ـم ــال األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» ،والـ ـع ــاق ــة مـ ــع االتـ ـح ــاد
ّ
األوروبي أو املنظمات الدولية.
ال ي ـم ـكــن م ـق ــارن ــة خ ـب ــرة ت ــرام ــب م ــع ال ـخ ـبــرة
ّ
الـطــويـلــة ل ـبــايــدن ،فــي مــا يـتـعــلــق بالسياسة
الخارجية ،لكونه عضوًا في مجلس الشيوخ
ً
مل ــدة ط ــوي ـل ــة ،ف ـض ــا ع ــن ك ــون ــه نــائ ـبــا ســابـقــا
لـ ـل ــرئـ ـي ــس .فـ ـق ــد ش ـ ـ ــارك بـ ــايـ ــدن فـ ــي ه ـنــدســة
ال ـس ـيــاســة األم ـيــرك ـيــة خ ـصــوصــا ف ــي منطقة
الشرق األوسط.
ال ي ــؤم ــن ب ــاي ــدن ب ــامل ــدرس ــة االن ـع ــزال ـي ــة فــي
ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة ،ب ـق ــدر إي ـمــانــه بـفـكــرة
ّ
«ق ــوس ال ـتــاريــخ» الـتــي مـفــادهــا أن الــواليــات
ّ
املتحدة يجب أن تحث تركيزها على البيت
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،وب ــالـ ـت ــال ــي سـ ـ ــوف ي ـن ـت ـش ــر ه ــذا
ال ـق ــوس تــدري ـج ـيــا م ــن ال ـ ُـداخ ــل إل ــى ال ـخــارج
لـنـشــر الــدي ـمــوقــراط ـيــة واملـ ـث ــل وال ـق ـي ــم الـتــي
تؤمن بها ،وما يحصل من انحرافات حالية
نتيجة الـسـيــاســات الـخــاطـئــة ال ـتــي حصلت
ً
بسبب الشعبوية وحرب الهويات فضال عن
األزمات االقتصادية .ولكن يبقى السؤال :هل
مــا زال الـجـمـهــور األم ـيــركــي يـعـتـ ّـد بـعـبــارات
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة وال ـ ـحـ ــريـ ــات وغـ ـي ــره ــا مــن

املفاهيم في أدبيات النيوليبرالية السياسية؟
في مقالة كتبها بايدن ،أخيرًا ،حول برنامجه
ّ
ّ
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،ي ـ ــرى أن ت ــرام ــب «شـ ـ ــن ح ــروب ــا
ّ
ت ـجــاريــة غ ـيــر حـكـيـمــة ض ــد أص ــدق ــاء وأعـ ــداء
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ع ـل ــى ح ــد س ـ ـ ــواء ،وال ـت ــي
تـضـ ّـر ّبالطبقة الــوسـطــى األم ـيــرك ـيــة» ،ويــرى
أي ـضــا أن ــه ت ـن ــازل ع ــن ال ـق ـيــادة األم ـيــرك ـيــة في
تعبئة العمل الجماعي ملــواجـهــة التهديدات
ال ـجــديــدة ،وبــالـتــالــي ق ـ ّـوض تــرامــب الـثـقــة في
ّ
املؤسسات الديموقراطية ،وعليه فإن انتصار
الــدي ـمــوقــراط ـيــة وال ـل ـي ـبــرال ـيــة ع ـلــى الـفــاشـيــة
ّ
سيحدد
واالس ـت ـبــداد وصـنــاعــة الـعــالــم الـحــر
ّ
مستقبل هذا العالم .لكن شرط االنطالق وفق
بايدن ،هو ما أسماه بتجديد الديموقراطية
في املنزل ،وكما يقولّ :
«كأمة ،علينا أن نثبت
ّ
ّ
للعالم أن الواليات املتحدة مستعدة للقيادة
مرة أخرى».
ويدعو بايدن إلى سياسة خارجية للطبقة
ال ــوس ـط ــى ف ــي االق ـت ـص ــاد ال ـع ــامل ــي م ــن أجــل
املـسـتـقـبــل مل ــواج ـه ــة ال ـص ــن وغ ـي ــره ــا ،عبر
توحيد القوة االقتصادية للديموقراطيات
فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم .وه ـ ـ ــذه الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـت ـج ــاري ــة
تنطلق مــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة نفسها ،عبر
الوسطى للمشاركة في
تعزيز دور الطبقة ّ
س ـي ــاس ــات ال ـب ـلــد ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن ال ـعــرق
أو الــديــن أو الـتـ ّ
ـوجــه الـجـنـســي .فــي املـقــابــل،
س ــوف ت ـقــود الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة للطبقة
الوسطى قــواعــد االقتصاد الــدولــي ،عبر ما
أسماه بالتجارة العادلة ،وكما أسماه بإزالة
ال ـح ــواج ــز ال ـت ـجــاريــة ن ـحــو ال ـح ـمــائ ـيــة بعد
ّ
ّ
مواجهة الكساد التاريخي .ويرى أن سجل
ترامب الكارثي في السياسة الخارجية ،عبر
ّ
اتباع نهج غير متوازن ،يلغي الدبلوماسية
ّ
ويـشــوهـهــا ،بــل يــؤدي إلــى موتها ،بينما ال
يعني ذلك إلغاء دور القوة ،بل إن استخدام
ال ـقــوة يـجــب أن يـكــون امل ــاذ األخ ـيــر ،وليس
األول للدفاع عن املصالح الحيوية األميركية.
ّ
جوزيف بايدن يرى ،أيضًا ،أن الدبلوماسية
ليست ّ
مجرد سلسلة من املصافحات والتقاط
الصور ،بل هي عملية تحديد املجاالت ذات
االهتمام املشترك أثناء إدارة نقاط الصراع،
ّ
وبالتالي فإنها تتطلب االنضباط من أجل
ص ـنــع س ـيــاســات م ـت ـمــاس ـكــة .ولـ ـه ــذا ،يجب
أن تصبح األداة األول ــى لـلــواليــات املتحدة
األميركية ،والتي أسماها بإعادة االستثمار
الدبلوماسي .لكن مع فقدان املصداقية في
ع ـهــد ت ــرام ــب ،ي ـع ـتــرف ب ــاي ــدن بــأن ـهــا مـهـ ّـمــة

ّ
ص ـع ـبــة ،ذلـ ــك أن ت ــرام ــب ح ــط ــم ك ـل ـمــة األم ــة
وفق اعتقاده عبر االنسحاب من املعاهدات
واملسؤوليات وسياسات الكذب.
ال يختلف بــايــدن عــن غيره مــن السياسيني
ّ
األم ـي ــرك ـي ــن ،إذ ي ـ ّ
ـؤي ــد ح ــل ال ــدول ـت ــن ،كما
يــدعــم االح ـت ـف ــاظ بــال ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة في
الـقــدس ،بعدما نقلها تــرامــب إلــى هناك في
ّ
عام  ،2018كما يقول إن عليها وقف النشاط
االستيطاني فــي األراض ــي املحتلة ،ويجب
ت ـق ــدي ــم امل ــزي ــد م ــن املـ ـس ــاع ــدة لـ ـغ ــزة .ك ــذل ــك،
يدعو ال ــدول العربية إلــى تطبيع العالقات
مع الكيان ،فيما ّ
جدد أخيرًا دعمه للعشيقة
ال ـق ــدي ـم ــة الـ ـج ــدي ــدة إس ــرائـ ـي ــل ،ف ــي حـمـلـتــه
االن ـت ـخــاب ـيــة ،ف ــي م ـح ــاول ــة لـكـســب أصـ ــوات
اإلعالم واللوبيات الداخلية.
على صعيد امللف اإليراني ،يرى بايدن أنه ال
يجب السماح إليران بتطوير أسلحة نووية،
ّ
كما يعتبر أن نهج تــرامــب فــي التعامل مع
ه ــذا امل ـل ــف ك ــارث ـ ّـي ،بـسـبــب االن ـس ـح ــاب من
االتفاق النووي .وقد ّ
تعهد بإعادة االنضمام
إلى االتفاقية ،إذا عادت إيران إلى االمتثال،
ّ
ك ـمــا ي ــرى أن اغ ـت ـيــال قــاســم سـلـيـمــانــي في
غارة جوية أميركية كان أمرًا مبررًا ،بسبب
دور سليماني فــي الـهـجـمــات عـلــى ال ـقــوات
ّ
األميركية ،لكن قرار ترامب باستهدافه كان
ً
تصعيدًا هائال ّ
تم اتخاذه من دون ّ
أي خطة
للقتال .بايدن يشير ،من ناحية أخــرى ،إلى
أن «عملية صنع القرار العشوائية هي التي
ّ
يتحدث عن
أدت إلى اغتيال سليماني» ،كما
«الفشل في استشارة حلفائنا أو الكونغرس،
ّ
املتهور للعواقب التي ستتبعها
والتجاهل
بالتأكيد بشكل خطير».
بخصوص امللف السوري ،فعندما كان نائبًا
لـلــرئـيــس ،ل ــم تـكــن لــديــه الــرغ ـبــة ف ــي إرس ــال
ال ـق ــوات األمـيــركـيــة إل ــى س ــوري ــا ،وك ــان يــرى
ّ
أن أي استخدام للقوة ستكون له عواقب ال
يمكن التنبؤ بـهــا .كــذلــك رفــض بــايــدن قــرار
تــرامــب سحب ال ـقــوات األميركية مــن شمال
س ــوري ــا وهـ ــو م ـ ّـا ي ـسـ ّـم ـيــه خ ـيــانــة ل ــأك َــراد،
فيما وصـفــه بــأنــه أكـثــر شــيء مخجل ف َعله
أي رئيس في التاريخ الحديث في ما يتعلق
بــالـسـيــاســة الـخــارجـيــة ،وأن عـلــى تــركـيــا أن
تدفع ثمن حملتها العسكرية على سوريا.
تختلف نظرية بادين عن فكرة
بشكل عام ،ال ّ
ّ
أوبــامــا فــي الـتــدخــل امل ـحــدود ،حيث يــرى أن
أولــويــة الــواليــات املتحدة محاربة اإلرهــاب
واالع ـت ـمــاد البسيط عـلــى ع ــدد مــن عمليات

من خالل
متابعة نشاطات
بايدن خالل
الحملة الحالية،
يمكن اإلشارة
ّ
أنصاره
أن
إلى
ّ
يعتقدون أن
ارتباطه بباراك
أوباما ميزة

ّ
ال ـت ــدخ ــل املـ ـح ــدود بــامل ـشــاركــة م ــع ال ـشــركــاء
املحليني.
ب ـخ ـصــوص م ـلــف ال ـ ـعـ ــراق ،ك ــان ــت ل ــه مــواقــف
م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة عـ ـن ــدم ــا كـ ـ ــان ع ـ ـض ـ ـوًا فـ ــي مـجـلــس
ال ـش ـي ــوخ ،ح ـيــث ّأيـ ــد الــرئ ـيــس ّجـ ــورج دبـلـيــو
بوش في الحرب عام  ،2003لكنه رفض زيادة
عــديــد ال ـق ــوات األمـيــركـيــة ع ــام  ،2007واقـتــرح
ّ
ت ـق ـس ـيــم ال ـ ـعـ ــراق إل ـ ــى ث ـ ــاث م ـن ــاط ــق تـتـمــتــع
بالحكم الذاتي .وعندما أصبح نائبًا للرئيس،
أش ــرف وتــابــع ق ــرار االنـسـحــاب األمـيــركــي من
الـ ـع ــراق ،ل ـكــونــه يــرفــض اس ـت ـخ ــدام ال ـق ــوة في
تغيير األنظمة.
ال تجمعه عــاقــات ّ
طيبة مــع اململكة العربية
السعودية ،ولهذا كان محور حديثه هو إعادة
تقييم تـلــك الـعــاقــة بـعــد ال ـحــرب عـلــى اليمن،
التي رأى أنها صــراع ال يمكن االنتصار فيه،
ّ
ً
ف ـضــا عــن رأي ــه فــي مــا يـتـعــلــق بـمـلــف حقوق
اإلنـســان ،وقضية مقتل الصحافي السعودي
ج ـم ــال خ ــاش ـق ـج ــي ،وإعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر ف ــي بـيــع
األسلحة إلى السعودية.

ّ
المتدينة
أميركا

تساءل الرئيس جون آدامز ّ John Adams
عما
إذا كــان يمكن أن توجد حكومة حـ ّـرة مع دين
كــاثــولـيـكــي ،حـيــث كــانــت الـتـقــالـيــد األمـيــركـيــة
ّ
السابقة ترى أن الحرية والديموقراطية والقيم
الليبرالية ترتبط بالبروتستانتية الــوعــرة،
بـيـنـمــا ال ـكــاثــول ـيــك رج ـع ـي ــون ف ــي الـتـسـلـســل
ّ
ّ
ال ـهــرمــي ال ـك ـن ـســي .حــتــى أن ع ــال ــم االج ـت ـمــاع
ماكس فيبر  Max Weberطــرح فكرة مفادها
ّ
أن الكاثوليك لم يكونوا مناسبني للرأسمالية
ّ
في بداية القرن املاضي ،وحتى الرئيس جون
كيندي الكاثوليكي الوحيد ،كان عليه أن يذكر
ّ
أن والءه للدستور ،وليس للفاتيكان.
عـ ـش ــرون ف ــي امل ـئ ــة م ــن األم ـي ــرك ـي ــن يـتـبـعــون
ّ
الكنيسة الكاثوليكية ،ويتمتع البابا بشعبية
ّ
كبيرة في الواليات املتحدة ،لكن ميول ترامب
الدينية يحاول تصويرها بأنه يتبع الكنيسة
املشيخية ،وذلــك فــي محاولة لـجــذب أصــوات
املسيحيني اإلنجيليني البروتستانت ،ليكون
الرئيس التاسع الذي ينتمي إلى هذا التقليد
البروتستانتي ،لكن ترامب ال يحضر بانتظام
ط ـق ــوس الـكـنـيـســة امل ـش ـي ـخ ـيــة ،بـيـنـمــا ارت ـبــط
بـمـجـمــوعــة م ــن ال ـج ـمــاعــات الــدي ـن ـيــة ،ويـمـيــل
إلـ ــى املـ ـش ــارك ــة ف ــي ك ـن ـي ـســة م ـحــاف ـظــة تــابـعــة
للمعمدانيني.
ً
قليال ما استخدم ترامب اللغة الدينية أثناء
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ّ
املستمرة
وج ــوده فــي منصبه ،رغــم الــدعــوات
ل ـل ـصــاة ف ــي أيـ ــام ال ــوب ــاء ،وق ــد أحـ ــاط نفسه
بالقادة اإلنجيليني ودعم القضايا املسيحية
ّ
املحافظة .لكن املعتقدات واملمارسات الدينية
ل ـتــرامــب ل ــم تـكــن عـلـنـيــة ،ووف ــق اسـتـطــاعــات
ّ
م ــرك ــز ب ـيــو  ،Pew Research Centerفـ ــإن 34
فــي املـئــة مــن الشعب األمـيــركــي غير متأكدين
ّ
مــن دي ــن ت ــرام ــب ،و 16فــي امل ـئــة يـعـتـقــدون أن
ل ـيــس ل ــه ديـ ــن ،بـيـنـمــا ي ـق ــول  33ف ــي امل ـئ ــة إن
ّ
تــرامــب بــروتـسـتــانـتــي ،فـيـمــا ي ــرون أن بــايــدن
ّ
ّ
،٪55
الكاثوليكي متدي ّن إلــى حــد مــا بنسبة ّ
ويعتقد الكثير أن تــرامــب ّيعبد نفسه ،وأنــه
يعبد املــال أو السلطة ،أو أنــه مسيحي ّ
مزيف
ّ
أو شخص يتظاهر فقط بأنه متدين.

ترامب أم بايدن؟
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ـق ـب ـل ــة سـ ـتـ ـك ــون ان ـت ـخ ــاب ــات
ال ـف ـيــروس ،واآلراء حـتــى ه ــذه الـلـحـظــة تميل
ً
لـصــالــح تــرامــب وف ــق امل ــزاج األم ـيــركــي ،فضال
عــن م ــزاج ال ـشــركــات األمـيــركـيــة الـكـبــرى التي
تنظر إلى مواضيع اتفاقية املناخ وقوة القيم
األميركية على أنها ّ
مجرد شعارات فارغة ال
تزيد خزائنها وأرصدتها في شيء.
املتحدة ،اآلن ،الشركات الكبرى،
تحكم الواليات ّ
وهي من تدير الدفات االنتخابية .ويعد رأس
ّ
في توجيه املندوبني
املال هو املتغير األساس ّ
ل ـلــواليــات ،فـهــل س ــوف تـفــضــل تـلــك الـشــركــات
ح ــدي ــث األربـ ـ ـ ـ ــاح االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـت ـك ــال ـي ــف
املــدفــوعــة أم ش ـعــارات حـمــايــة امل ـنــاخ والبيئة
التي ّ
ّ
مجرد حكايات ّخيالية ال
عدها ترامب
أســاس لها مــن الصحة؟ وهــل ستفضل رجل
الـصـفـقــات ال ــذي ح ـ ّـول ال ــوالي ــات املـتـحــدة إلــى
دولة شركات أم الرجل الذي جاء في ّ
مخيلتهم
من عامة الناس؟
الطريق أمام ترامب ليس بالسهل ،خصوصًا
ب ــوج ــود ال ـج ــائ ـح ــة ،ل ــذل ــك س ـي ـح ــاول ت ــرام ــب
تصوير املشهد خاليًا مــن الــوبــاء ،بعد النقد
الكبير الذي ّ
تعرض له في طريقة إدارة امللف.
ّ
كثيرة هــي املتغيرات املقبلة بعد الــوبــاء ،وال
ّ
يـمـكــن ال ـح ـكــم م ــن اآلن ع ـلــى امل ـش ـهــد ف ــي ظــل
حــدوث مفاجآت ،وكما يقول الزعيم العمالي
البريطاني هارولد ويلسون Harold Wilson
ّ
فـ ـ ــإن «األس ـ ـبـ ــوع ه ــو ف ـص ــل ط ــوي ــل ف ــي عــالــم
السياسية» ،والسباق الرئاسي ما زالت أمامه
أشهر.
* دبلوماسي عراقي وباحث أكاديمي

المقاومة تنتج مفاهيمها االستراتيجية
تـعـيــش ال ـهــزائــم ،ويــريــد «زم ــن االن ـت ـصــارات»
وعينا بقدراتنا التي يجب أن
أن ينتقل إلــى ِ
ّ
تتجاوز زمن الهزائم الذي ولى.

طالل عتريسي *
اس ـت ـط ــاع ــت امل ـ ـقـ ــاومـ ــة مـ ــن خـ ـ ــال ت ـجــرب ـت ـهــا
ال ـطــوي ـلــة م ـنــذ ع ــام  1982إل ــى ال ـي ــوم تغيير
الكثير مــن املـعــادالت السياسية والعسكرية،
س ــواء فــي لـبـنــان أو فــي املـنـطـقــة .وق ــد اعـتــرف
لها بهذه القدرة حتى العدو اإلسرئيلي ،الذي
لم يعد ُيخفي مدى صعوبة قــدرة الــردع التي
تواجهه في التعامل مع هذه املقاومة.
لقد قيل الكثير ،منذ انتصار أيــار عــام 2000
وما بعده في تموز عام  ،2006عن قدرات حزب
الله وعن تكتيكاته العسكرية التي يدمج فيها
بني الجيش النظامي وحرب العصابات ،وعن
ّ
تحكمه في منظومة إدارة الحرب والعمليات،
وعـ ــن ث ـب ــات م ـقــات ـل ـيــه ،وعـ ــن م ـش ــاري ــع أخ ــرى
س ـيــاس ـيــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ك ــان ــت إس ــرائ ـي ــل
ّ
وال ــوالي ــات املـتـحــدة تتطلع إلـيـهــا وأفشلتها
املقاومة ،مثل مشروع الشرق األوسط الجديد.
ّ
لكن ما أنتجته تجربة هذه املقاومة ،من مفاهيم
ّ
استراتيجية تتعلق بــالـصــراع مــع الـعــدو ،لم
َ
يحظ بما يستحق من اهتمام ،خصوصًا أن
مثل هــذه املفاهيم ،لم تكن مــوجــودة في كتب
قرأتها املقاومة ّ
وطبقتها على أرض الــواقــع،
بل إن ما جرى كان العكس تمامًا .فقد أنتجت
امل ـقــاومــة مـفــاهـيـمـهــا ال ـخـ ّ
ـاصــة ّل ـل ـصــراع بعد
تراكم تجربة طويلة وعملية ،حققت إنجازات
واض ـ ـح ـ ــة ،وتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ع ـم ـي ـق ــة فـ ــي طـبـيـعــة
املواجهة ومستقبلها مع العدو اإلسرائيلي.
وقد ّ
عبر األمني العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله في أكثر من مناسبة وفــي أكثر من
احـتـفــال بــذكــرى الـنـصــر أو الـتـحــريــر عــن هــذه
املـفــاهـيــم واملـصـطـلـحــات االسـتــراتـيـجـيــة التي
تحتاج برأينا إلى تسليط الضوء عليها ،وإلى
ّ
التوسع في قراءتها وتحليلها استنادًا إلى
ّ
التحوالت التي أحدثتها املقاومة في طبيعة
وعينا لهذا الصراع من جهة ،ووعي ّ
عدونا له
ِ
من الجهة املقابلة.

المفهوم الثانيَ :
«أوهن من بيت
العنكبوت»

جنود جيش العدو بعد هزيمة تموز 2006

ّ
المفهوم األول« :ولى زمن الهزائم»
كـ ـ ّـرر الـسـيــد نـصــر ال ـل ــه ،مـنــذ س ـن ــوات ،شـعــار
ّ
«ول ــى زمــن الـهــزائــم وجــاء زمــن االنـتـصــارات».
وق ــد ّ
ردد ال ـك ـث ـيــرون ه ــذا ال ـش ـع ــار ،تـ ــارة من
منظور تعبوي وإعــامــي ،وتــارة لتأكيد أننا
ف ــي وض ــع أف ـضــل ف ــي ال ـص ــراع م ــع إســرائ ـيــل.
ّ
ل ـك ــن هـ ــذا ال ـش ـع ــار /امل ـف ـه ــوم ،ي ـت ـج ــاوز عـلــى
املـسـتــوى االسـتــراتـيـجــي الـجــوانــب التعبوية
واملعنوية وهــي جــوانــب صحيحة وحقيقية.

ّ
ألن ه ــذا امل ـف ـهــوم ي ـلــخــص ف ــي ث ــاث كـلـمــات:
«تجربة عربية ماضية» ،كانت تجربة هزائم
عـلــى مـسـتــوى الــوعــي ب ـقــدرات ال ــذات وق ــدرات
العدو ،وعلى مستوى ثقافة اإلحباط وثقافة
التراجع وعدم الثقة .ويستند هذا التوصيف
لزمن الهزائم إلى الواقع وليس إلى املبالغات.
ّ
يـحـتــاج زم ــن الـهــزائــم ال ــذي ول ــى ،إل ــى البحث
والـتـحـلـيــل وامل ــراجـ ـع ــة .م ــا ه ــي ع ـنــاصــر هــذا
ال ــزم ــن ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـع ـس ـك ــري ــة وامل ـي ــدان ـي ــة
وال ـن ـف ـس ـيــة وس ـ ــواه ـ ــا...؟ وك ـي ــف انـتـقـلـنــا إلــى

ال ــوج ــه اآلخ ـ ــر ل ـه ــذه امل ـق ــول ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
«وجاء زمن االنتصارت»؟
ِّ
ّ
ي ـلــخــص «زمـ ــن ال ـه ــزائ ــم» الـ ــذي ولـ ــى و«زم ــن
ّ
تاريخيتني
االنتصارات» الــذي أتى مرحلتني
فــي ال ـص ــراع .مــرحـلــة أف ـلــت ،يـفـتــرض أن تأفل
م ـع ـه ــا م ـف ــاه ـي ـم ـه ــا وق ـ َـيـ ـمـ ـه ــا مـ ــن األدب ـ ـيـ ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة واإلع ــامـ ـي ــة
العربية .ومرحلة انتصارات راهنة ُ
ومعاشة،
ِّ
ً
تلخص تـحــوال استراتيجيًا عميقًا فــي واقــع
الصراع مع عـ ٍّ
ـدو كان ال ُيقهر ،ومع أمة كانت

أطـلــق السيد نصر الـلــه هــذا الـشـعــار الشهير
م ــن مــدي ـنــة ب ـنــت ج ـب ـيــل ،غـ ــداة ال ـت ـحــريــر عــام
 .2000كان االحتفال مدويًا في تلك اللحظات
انسحاب إسرائيلي مــن أرض
التاريخية مــع
ٍ
لبنانية عربية تحت ضربات املقاومة من دون
قـيــد أو ش ــرط أو ت ـفــاوضّ .رب ـمــا فــاجــأ السيد
نصر الـلــه الـعــدو قبل جمهور املـقــاومــة بهذا
ّ
الشعار الــذي أطلقه .ألن بيت العنكبوت كما
هو معلوم ،وكما جاء توصيفه الذي استعاره
َ
السيد من القرآن الكريم هو «أوهــن البيوت»،
ّ
أي ال ـ ـ ــذي ال ي ـص ـم ــد حـ ّـت ــى أم ـ ـ ــام أي نـفـحــة
ه ــواء ،على الــرغــم مــن دقــة خيوطه املتشابكة
واملتراصة.
أدرك اإلسرائيليون الحقًا الدالالت السياسية
والنفسية والعسكرية التي قصدها السيد من
هــذا التشبيه وانعكاساته املعنوية املحتملة
عليهم وعلينا .وهذا ّ
يفسر ملاذا ّ
أصرت القيادة
العسكرية اإلسرائيلية في عدوان تموز 2006
ع ـلــى اح ـت ــال ب ـلــدة ب ـنــت ج ـب ـيــل ،ح ـيــث أطـلــق
الـسـيــد ه ــذا ال ـش ـعــار ،وتـسـمـيــة ه ــذه العملية
بـ«خيوط الفوالذ»ّ ،
كرد مباشر وواضــح على
ّ
«بيت العنكبوت» .لكن محاوالت احتالل بنت
ّ
ّ
فشلت ،ما عزز الحقًا ،بالنسبة
جبيل
املتكررة ِ
إلى املقاومة ،التأكيد على «زمن االنتصارات».
مـصـطـلــح «أوهـ ــن م ــن بـيــت الـعـنـكـبــوت» على
ّ
الرغم من بساطته ووضوحه ،يعني أن تجربة
املقاومة كشفت في امليدان ،وطوال سنوات من
ّ
املواجهات ،أن علينا تغيير نظرتنا إلى كيان
ّ
العدو كقلعة مدججة بالسالح ال يستطيع أحد
النظرة العربية
قهرها أو الدخول إليها .كانت
ّ
إلـ ــى إس ــرائـ ـي ــل ،طـ ـ ــوال عـ ـق ــود ،ت ـت ـلــخــص فــي

جبروت هذه القلعة ،التي ال يمكن اختراقها أو
النيل منها أو إضعافها .وكانت إسرائيل في
نظر نفسها ،ونظر جنودها ومستوطنيها،
أيـضــا قلعة وسيفًا مصلتًا يـهــوي على رأس
مــن يـحــاول التفكير فــي املــواجـهــة ،أو التفكير
ّ
التصور أســاس العقيدة
في الحرب .كان هذا
العسكرية اإلسرائيلية التي اعتمدت الحرب
املفاجئة والنصر الخاطف والتدمير الواسع،
إلقناع الطرف املقابل (العرب) ليس فقط بعدم
إمكانية ربح الحرب ،بل وحتى بعدم جدوى
التفكير في أصل الحرب مع إسرائيل.
«أوهن من بيت العنكبوت» يقلب تلك املعادلة
السابقة رأســا على عقب ،فــا إسرائيل قلعة،
وال هــي ال تـقـهــر ،وال هــي قـ ــادرة عـلــى منعنا
مــن الـتـفـكـيــر بــال ـحــرب ،وال حـتــى مــن تحقيق
َ
االن ـ ـت ـ ـصـ ــار ف ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب« .أوهـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ــن ب ـيــت
العنكبوت» ،رؤيــة استراتيجية مختلفة لهذا
الـكـيــان ،مبنية على الـتـحـ ّـوالت الـتــي حصلت
ّ
وتعرض لها بعد أكثر من ثالثة عقود من
له،
امل ـقــاومــة واملــواج ـهــة ،وه ــي تقطع مــع الــرؤيــة
الـســابـقــة ،وم ــع الـثـقــافــة الـســابـقــة ال ـتــي ب ـ ّـررت
التراجع عن الحرب وعن املواجهة.

المفهوم الثالث« :حيث يجب أن نكون»
نـحــن هـنــا أم ــام ب ـعـ ٍـد آخ ــر ل ــوج ــود امل ـقــاومــة،
ولــدورهــا املباشر فــي الـصــراع اإلقليمي .أثــار
ق ــول ال ـس ـيــد «ح ـيــث ي ـجــب أن ن ـك ــون» الكثير
مـ ــن الـ ـنـ ـق ــاش والـ ـ ـج ـ ــدل ،وحـ ـت ــى االت ـ ـهـ ــام مــن
ّ
ِقـبــل الـخـصــوم فــي لـبـنــان وخ ــارج ــه .لـكــن هــذا
ّ
التصور يعكس في واقع األمر ،البعد الدفاعي
اإلقليمي للمقاومة ،الذي ال ينفصل عن بعدها
الــدفــاعــي املـبــاشــر فــي لـبـنــان ضــد ّ
أي تهديد
إسرائيلي .هذه األطروحة تربط ،ألول مرة في
َ
بوجهيه
تجربة املقاومة ،بني بعدها الدفاعي
ّ
املحلي واإلقليمي ،بعدما ّ
هبت رياح التهديد
اإلقليمي املجاور على دورها وعلى وجودها.
ّ
«ح ـيــث ي ـجــب أن نـ ـك ــون» ،تـعـنــي أن امل ـقــاومــة

ِّ
يلخص «زمن
الهزائم» الذي
ّ
ولى و«زمن
االنتصارات» الذي
أتى ّمرحلتين
تاريخيتين في
الصراع

قــامــت بترجمة عملية لتلك العالقة النظرية
ّ
الـ ـت ــي ي ـع ــرف ـه ــا ال ـج ـم ـي ــع عـ ــن ع ــاق ــة امل ـحــلــي
باإلقليمي ،بعدما بات اإلقليمي (في سوريا)
ّ
شديد الوضوح في تهديده للمحلي (لبنان)
وللمقاومة .ولــم يعد من املمكن للمقاومة أن
تبقى حيث هــي ملواجهة التهديد الـقــادم من
اإلقليم ،بل بات عليها أن تنتقل ميدانيًا إلى
ّ
«حـيــث يـجــب أن ت ـكــون» .ونعتقد ب ــأن مــا هو
األه ــم عـلــى مـسـتــوى ال ـق ــراءة االسـتــراتـيـجـيــة،
في هــذا االنتقال ،أنها املــرة األولــى في تاريخ
ال ـع ــاق ــة ب ــن ل ـب ـنــان واإلقـ ـلـ ـي ــم ،وب ـي ـنــه وبــن
ّ
سوريا تحديدًا ،أن لبنان (املقاومة) بــات هو
ّ
املــؤثــر في ما يجري في اإلقليم وفــي سوريا،
خــافــا لـلـمـعــادلــة ال ـتــاري ـخ ـيــة امل ـع ــروف ــة الـتــي
ّ
بأن ما يجري في لبنان هو ّ
مجرد
كانت تقول
انعكاس ملا يجري في اإلقليم.

المفهوم الرابع« :الجيش والشعب
والمقاومة»
يـخـتـلــف هـ ــذا امل ـف ـه ــوم اال ّس ـت ــرات ـي ـج ــي أيـضــا
ّ
ّ
عما سبقه مــن مفاهيم ،ألنــه يتعلق مباشرة
ّ
بــالـجـبـهــة ال ـتــي تـشــكـلــت ف ــي ل ـب ـنــان ،أو الـتــي
ي ـف ـت ــرض أن تـ ـك ــون ،أو أن ت ـب ـقــى ك ــذل ــك فــي
ّ
سيرورة املواجهة مع إسرائيل .في حني أن ما
سبق من مفاهيم يقتصر على تقدير أوضاع
العدو من الوهن ،أو من تحقيق االنتصارات
عليه .يطرح هذا املفهومّ ،
وألول مرة في تاريخ
ل ـب ـن ــان ،هـ ــذه ال ـع ــاق ــة ب ــن األط ـ ـ ــراف ال ـثــاثــة:
الجيش والشعب واملقاومة .وإذا كان الشعب
ً
هــو أص ــا مــن أن ـتــج ه ــذه امل ـقــاومــة ،وإذا كــان
الجيش هو من هذا الشعب في الوقت نفسه،
ّ
فــإن العالقة املـطــروحــة ،أو املفترضة هــي بني
الجيش واملقاومة.
مل ــاذا نعتبر ه ــذه األط ــروح ــة جــديــدة ودقـيـقــة
وح ـس ــاس ــة وت ـح ـت ــاج إل ــى ال ـب ـحــث وال ـت ـ ّ
ـوس ــع
ّ
لـ ـتـ ـط ــوي ــره ــا؟ ألن تـ ـج ــرب ــة ع ــاق ــة املـ ـق ــاوم ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــع ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ،كــانــت

سلبية وسيئة ومشوبة بعدم الثقة ،والشك
ً
املـتـبــادل ،وص ــوال إلــى االشتباك فــي كثير من
ّ
األح ـيــان .وألن تجربة الـجـيــوش العربية من
جـهــة ثــان ـيــة ،ه ــي تـجــربــة سـلـبـيــة عـمــومــا في
ّ
عالقتها مع شعوبها ،لجهة القمع والتسلط،
أو حتى ملنع من يحاول القيام ّ
بأي عملية على
الحدود الفلسطينية.
ال ـس ــؤال إذًا :كـيــف يـمـكــن أن ت ـطــرح مـثــل هــذه
النظرية االستراتيجية ،خالفًا لتاريخ عالقة
الجيش مع املقاومة ،وخالفًا لتجربة الجيوش
العربية فــي بلدانها ومــع شعوبها؟ هــل هي
معادلة خاصة بلبنان أم يمكن أن تسترشد
بها حركات وتنظيمات في دول عربية أخرى،
في مواجهة تحديات وتهديدات مختلفة عن
التهديد اإلسرائيلي للبنان ،كما فعل «الحشد
الشعبي» فــي الـعــراق على سبيل املـثــال ،عند
مــواجـهــة «داعـ ــش» بـعــد اح ـتــال املــوصــل عــام
2014؟
ثـ ّـمــة الـكـثـيــر مـ ّـمــا يـمـكــن أن ي ـنــاقــش ف ــي هــذه
األط ــروح ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــي أنتجتها
امل ـقــاومــة خ ــال مـسـيــرة إن ـجــازات ـهــا الـطــويـلــة
ّ
م ـنــذ ع ــام  1982إل ــى الـ ـي ــوم .وم ــا ي ـحــفــز على
ّ
ت ـلــك امل ـنــاق ـشــة ،أن ه ــذه األط ــروح ــات ل ــم تكن
موجودة في كتب علم الحرب ،وال في أدبيات
ّ
فن القتال ،وال في مبادئ علم االستراتيجيا.
تجربة املقاومة هي التي أنتجت تلك املفاهيم
ّ
واألطــروحـ ّـات ،ومــا على الباحثني واملنظرين
ّ
إل أن ي ـت ـلــق ـفــوا ذلـ ــك لـيـعـمـلــوا ع ـلــى ب ـلــورتــه
وصياغته كنظريات استراتيجية ،يمكن أن
تـ ـ ّ
ـدرس ف ــي امل ـعــاهــد وامل ــؤس ـس ــات والـكـلـيــات
املـعـنـيــة ،تـمــامــا كـمــا فـعــل آخـ ــرون مــع تجربة
امل ـقــاومــة الـعـسـكــريــة الـتــي أنـتـجــت نموذجها
الخاص الــذي جمع بني القتال مثل الجيوش
من جهة ،والحرب الشعبية من جهة ثانية.
* أستاذ علم االجتماع

