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زياد منى
ّ
شــكــل انـتـصــار ال ـثــورة البلشفية فــي روسيا
ّ
القيصرية هزة عنيفة للمعسكر الرأسمالي،
بقيادة بريطانيا ومن ثمة الواليات املتحدة،
إذ للمرة األول ــى لــم تعد الرأسمالية "نهاية
التاريخ" .وألن األهداف التي وضعتها الثورة
في روسيا كانت معادية لــرأس املــال ،محليًا
وعامليًا ،إضافة إلى رفعها شعار «حق األمم
في تقرير املصير» وتشكيل األممية الثالثة
أو ما يعرف بالكومنترن ،فقد أضحت تحديًا
م ــادي ــا ح ـق ـي ـق ـيــا ل ـل ـم ـن ـظــومــة االس ـت ـع ـمــاريــة
العاملية.
ت ـص ـ ّـرف ال ـق ــوى االس ـت ـع ـمــاريــة ع ـلــى ال ـث ــورة
البلشفية تعددت وجــوهــه ،لكن األخطر كان
غـ ــزو روسـ ـي ــا عـ ــام  ،1920-1918بــال ـتــواطــؤ
مــع كــل مــن الــواليــات املتحدة وغيرها ،دعمًا
للتحالف الرجعي الروسي املسمى "البيض".
كذلك حاولت فصل دول البلطيق عن روسيا.
الدولتان االستعماريتان أخفقتا في تحقيق
أهـ ـ ـ ــداف غ ــزوهـ ـم ــا ،أي إس ـ ـقـ ــاط ال ـب ــاش ـف ــة،
وانتهى أمر معظم جنودهم إلى املوت تجمدًا
في ثلوج روسيا السيبيرية واندحار من بقي
منهم على قيد الحياة.
الـ ـ ــدول االس ـت ـع ـم ــاري ــة خ ــاض ــت الـ ـح ــرب تلو
األخ ـ ــرى ف ــي ال ـعــالــم ب ـه ــدف ال ـس ـي ـطــرة عليه
م ــن دون مـ ـن ــازع .فـعـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،غــزت
بــريـطــانـيــا كــل بـقــاع الـعــالــم مــا ع ــدا  22دولــة
مـنـهــا ت ـشــاد وليشتنشتاين ولــوكـسـمـبــورغ
وقرغيزستان ،والسويد والفاتيكان!
ال ـ ـح ـ ــرب الـ ـس ــاخـ ـن ــة ال ـ ـتـ ــي ش ـن ـت ـه ــا ال ـ ـ ــدول
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ،ع ـن ــدم ــا أخـ ـفـ ـق ــت ،تــراج ـعــت
مل ـص ـل ـحــة "حـ ـ ــرب بـ ـ ـ ــاردة" ه ــدف ـه ــا م ـحــاصــرة
الـ ـ ـث ـ ــورة ال ـب ـل ـش ـف ـي ــة م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وتـ ـس ــوي ــغ
ت ــدخ ــات ـه ــا فـ ــي م ـخ ـت ـلــف بـ ـق ــاع الـ ـع ــال ــم مــن
جـهــة أخـ ــرى .الـطــريــق إل ــى ذل ــك ك ــان شيطنة
االتـحــاد السوفياتي إلظـهــار نفسها وكأنها
امل ـ ـ ـ ــاك ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس لـ ـلـ ـبـ ـش ــري ــة ،وك ـ ــذل ـ ــك ع ـبــر
إقـحــام مجموعة مــن الـنـعــوت واملصطلحات
"الذرائعية" إلى الصراع الفكري ،منها "الستار
الحديدي" ،و"سياسة االحـتــواء" ،إضافة إلى
"حـقــوق اإلن ـســان" و"حــريــة التعبير" و"حــريــة
الصحافة" ،و"محاربة اإلرهاب".
املـصـطـلـحــات الــذرائ ـع ـيــة اجـتــرحـتـهــا الـقــوى
االستعمارية ووظفتها للتغطية على هدف
واشـ ـنـ ـط ــن ال ـن ـه ــائ ــي ،وه ـ ــو ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
العالم وفرض "طريقة الحياة األميركيةThe/
."American Way Of Life
امل ــؤرخ ــون ال ـغــرب ـيــون ال ـن ــات ــوي ــون ،يـعـيــدون
بدء الحرب الباردة إلى خطبة رئيس الوزراء
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي امل ـ ـخ ـ ـلـ ــوع ون ـ ـسـ ــن ت ـشــرت ـشــل
"مـ ـص ــادر ق ــوة ال ـ ـ ـسـ ـ ــام)"Sinews of peace/
ف ــي وسـتـمـنـسـتــر ك ــول ــدج ب ـفــولــن ف ــي والي ــة
م ـي ـس ــوري ب ـت ــاري ــخ  5آذار  1946بـحـضــور
الرئيس األميركي هــاري ترومن .باملناسبة،
وزير الدعاية النازي غوبلز ووزير الخارجية
األميركي ألن داالس استعماله أيضًا لإلشارة
إلى موسكو.

املصطلح نفسه أطـلـقــه الصحفي األمـيــركــي
ه ـي ــارد س ـ ــووب ،الـ ــذي ك ـتــب كـلـمــة مستشار
اإلدارة الــديـمـقــراطـيــة ب ــرن ــارد ب ـ ــاروخ ،ال ــذي
ب ـ ــدوره أل ـق ــاه ــا ف ــي  16ن ـي ـس ــان  ،1947وتــم
اعـتـمــادهــا مــن بـعــد وم ــن ثــم انـتـشــارهــا عبر
مؤلف الصحفي ولتر لبمن "الحرب الباردة،
 "1947الـ ــذي ص ــرح بــأنــه اس ـت ـقــى املصطلح
من الفرنسية ( )la guerre froideالعائد إلى
ثالثينيات القرن املاضي.
ّ
ل ـك ــن م ــؤرخ ــن آخ ــري ــن ،مـسـتـقـلــن ،يـعـيــدون
تاريخ الحرب الباردة إلى عام  ،1920أي إلى
انطالق حملة شيطنة روسية البلشفية قبل
والدتها.
لنأخذ اآلن املصطلح االستعماري "الستارة
الحديدية" لإلشارة إلى االتحاد السوفياتي
ّ
ليتبي ،وال عـجــب ،أنــه مــأخــوذ مــن التلمود
البابلي (متيصه شــل ب ــرزل) ،واملرتبط على
ن ـحــو وث ـيــق بـمـفـهــوم "ال ـح ــرب امل ـق ــدس ــة" في
كتاب اليهودية واملسيحية املقدس.
"سـ ـي ــاس ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــواء" م ـص ـط ـلــح آخ ـ ــر ،عـنــى
ف ــي ج ــوه ــره [م ـح ــاول ــة] م ـنــع ان ـت ـشــار الـفـكــر
االش ـت ــراك ــي ف ــي ال ـعــالــم ب ــأي وس ـي ـلــة كــانــت.
واض ـ ــع هـ ــذه ال ـس ـيــاســة ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
هـ ـ ــاري تـ ــرومـ ــن ،ل ـك ــن ال ـص ـي ــاغ ــة تـ ـع ــود إل ــى
ّ
الدبلوماسي األميركي جورج كنن ،الذي عزز
مبدأ ترومان ( )1947القائم على تقديم الدعم
العسكري لــدول كي تقاوم الشيوعية ،وتاله
مبدأ آيزنهاور املماثل في جوهره الذي رأى
أن الخطر الوحيد الذي يهدد واشنطن يأتي
من موسكو.
هذا املبدأ واملصطلح الذرائعي أثر في الشرق
األوسط [املمتد من املغرب إلى حدود الصني
وفــق تــوصـيــف وزي ــر الـخــارجـيــة ألــن داالس]
حـيــث عـنــى م ـحــاصــرة االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
ع ـبــر إق ــام ــة حـ ــزام م ــن األن ـظ ـمــة امل ـع ــادي ــة لــه.
والتأثيرات األخــرى لذلك املبدأ في منطقتنا
إقامة واشنطن ولندن مجموعة من األحالف
مثل حلف بغداد وحلف السنتو ،لدعم القوى
والقيادات واألنظمة الرجعية الدائرة في فلك
الغرب وفــي مقدمتها نظام َّ
عمان املتصهني
ونـظــام بـغــداد امللكي ،إضــافــة إلــى دعــم كميل
شمعون في لبنان.
هذا املبدأ الذرائعي عنى أيضًا التآمر املستمر
على سورية حيث وصل األمر إلى درجة أمر
الجنرال دوايــت أيزنهاور القيادة العسكرية
األمـيــركـيــة بــاالسـتـعــداد لـلـحــرب فــي املنطقة
تتضمن احتالل سورية .وقد سبق لنا عرض
ثــاثــة كتب عــن تلك األح ــداث الـخـطـيــرة ،لكن
املنسية ،في هذا املنبر.
ك ــذل ــك دعـ ـم ــت واشـ ـنـ ـط ــن وه ــابـ ـي ــي ال ـع ـصــر
الـحـجــري الـسـعــوديــن ،وكـثـفــوا مــن محاربة
م ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ج ـ ـمـ ــال عـ ـب ــد الـ ـن ــاص ــر
االستقاللية.
ّ
وم ـ ــن ال ـ ـض ـ ــروري تـ ــذكـ ــر دور كـ ـي ــان ال ـع ــدو
الصهيوني التآمري في املنطقة.
املؤرخون ،ومن ضمنهم الناتويني ،يتفقون،
عـلــى أن نـمــو ال ـحــركــة الـقــومـيــة الـعــربـيــة في
ســوريــة ومـعــاداتـهــا لــاسـتـعـمــار ،خصوصًا

ع ـقــب الـ ـع ــدوان ال ـثــاثــي ش ـكــل دافـ ــع إص ــدار
ذلك املبدأ االستعماري .وهو الــذي استخدم
للتدخل األميركي في لبنان عام  1958لدعم
كميل شمعون الــذي لــم يتعرض ألي تهديد
خــارجــي بــل لنمو الـحــركــة القومية العربية
الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي ،عـلـمــا بــأن
الوثائق املـفــرج أخـيـرًا عــن سريتها تثبت أن
واشـنـطــن هــي مــن أمــر كميل شمعون بطلب
إنزال ُالقوات األميركية.
كــذلــك أنــزلــت ق ــوات نــاتــويــة فــي األردن لدعم
جــالــة مليك الـبــاد املـفــدى الــذي كــان يعاني
نـمــو ال ـحــركــة الــوطـنـيــة الـقــومـيــة فــي األردن،
خـ ـص ــوص ــا إبـ ـ ـ ــان عـ ـه ــد الـ ـ ــوحـ ـ ــدة امل ـص ــري ــة
السورية.
املــؤرخــون الـنــاتــويــون يعيدون سبب خطبة
ت ـش ــرش ــل اآلنـ ـف ــة ال ــذك ــر ال ـت ــي أط ـل ــق عـبــرهــا
الـحــرب "ال ـب ــاردة" على االت ـحــاد السوفياتي،
ألن األخ ـ ـي ـ ــر صـ ـم ــم عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوسـ ــع وع ـ ــدم
االنسحاب من األراضي التي احتلها/حررها
م ــن أمل ــان ـي ــة الـ ـن ــازي ــة .ل ـكــن ال ــوق ــائ ــع املــوث ـقــة
توضح أن أوروبا الشرقية تقع ضمن منطقة
نـفــوذ مــوسـكــو ،وذل ــك بــاالتـفــاق مــع روزفـلــت
وتشرشل مـعــا ،ومــع األخـيــر على انـفــراد في
قـمـتـهـمــا ال ــراب ـع ــة ال ـت ــي ع ـق ــدت ف ــي مــوسـكــو
عــام  ،1944بالعالقة مــع مــا يـعــرف باتفاقية
املحاصصة ( )Percentages Agreementالتي

حددت مناطق نفوذ األخيرة.
االتحاد السوفياتي فرض في مؤتمر جزيرة
ال ـق ــرم أو يــال ـطــا ش ــروط ــه ع ـلــى ح ـل ـفــائــه في
الحرب ،الذين كانوا يعدون حربًا عليه ،حتى
قـبــل انـتـهــاء أمــر ال ـنــازيــة .الــرئـيــس األمـيــركــي
روزفلت اعترف بعدم تمكنه من فرض أي أمر
على ستالني ،آخذين في االعتبار حقيقة أن
االتحاد السوفياتي ّ
تحمل وزر الحرب األكبر
ً
ّ
وتحمل خسائر ال نهائية لها .مثال :أكثر من
عـشــريــن مـلـيــون قتيل ونـحــو مـئــة أل ــف بلدة
مدمرة.
بـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى مـ ـلـ ـف ــات م ـ ـحـ ــادثـ ــات ي ــال ـط ــا
وم ــوس ـك ــو ن ـق ــرأ أن س ـت ــال ــن أب ـل ــغ روزف ـل ــت
وتشرشل بأن بالده عانت حربني عدوانيتني
ش ـن ـت ـه ـمــا أمل ــان ـي ــا ع ـب ــر ب ــول ــون ـي ــا ،ل ـ ــذا فــإنــه
سيعمل على تقوية األخيرة كدولة مستقلة،
ضمن مناطق نفوذ موسكو ،لحماية حدود
بـ ــاده ال ـغــرب ـيــة ،وواف ـ ــق روزفـ ـل ــت ع ـلــى ذلــك
رافضًا اعتراض تشرشل.
هنا علينا تذكر حقيقة أن تشرشل وآيزنهاور
ع ــارض ــا فـتــح جـبـهــة ثــانـيــة ف ــي أوروب ـ ــا ضد
أملانيا النازية؛ تشرتشل قــال في هــذا املقام:
فليدمرا بعضهما ثم نرث نحن ما يبقى!
وال يـمـكــن نـسـيــان حـقـيـقــة أن سـتــالــن واف ــق
ع ـلــى س ـي ـطــرة ال ـغ ــرب ع ـلــى ال ـي ــون ــان ،م ــع أن
املحاربني الشيوعيني قــد تمكنوا ،بدعم من

السوخوي وطهران تفرضان شروط التسوية المقبلة
بالل ناصر *

اتـضــح خ ــواء ورق ــة التهويل اإلعــامــي التي
لعبها املحور األميركي  -السعودي  -التركي
ومـعــه قـطــر ،بعد انـطــاق الـضــربــات الجوية
الروسية ،بسرعة .حــاول هــذا املحور تقديم
ّ
ـرب ضــد املسلمني،
ال ـضــربــات الــروســيــة ك ـحـ ٍ
ّ
الستثارة عصبيتهم الدينية ،إال أن النتائج
لم تأت كما شاءت هذه الدول .فلن يتدفق إلى
امليدان السوري مزيد من املسلحني .والبيئة
ال ـن ـف ـس ـيــة لـ ـلـ ـص ــراع ،ت ـغ ـي ــرت ع ـل ــى امـ ـت ــداد
ال ـعــاملــن ال ـعــربــي (الـ ـش ــارع ال ـس ــوري بشكل
ّ
خاص) واإلسالمي.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ن ـجــح «الـ ـتـ ـع ــاون» ب ــن روس ـيــا
وإيـ ـ ـ ـ ــران وس ـ ــوري ـ ــا فـ ــي اإلمـ ـ ـس ـ ــاك ب ـنــاص ـيــة
املشروعية األخــاقـيــة والسياسية وحياكة
مـبــررات الفعل وتوقيته بــدقــةٍ متناهية ،ما
أفقد الطرف الثاني فاعلية املبادرة ميدانيًا
وسياسيًا.
ينجح تعاون قــوى ال ــ« »1+4بتقديم خطاب
سياسي منسجم ومتماسك وم ـتـ ّ
ـدرج ،بــدءًا

م ــن م ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ف ــي س ــوري ــا ك ـهــدف
ً
حقيقي وفعلي وهزيمته في املنطقة ،وصوال
إلــى كسر األحـ ّ
ـاديــة والهيمنة األميركية في
مسعى لتغيير قواعد النظام العاملي القائم،
ولعل ذلك هو الهدف األبرز .باختصار ،هذا
هو فحوى الــ« ...»1+4وتحقيق هذه الفرصة
ممكن.
ّ
إن الـتــركـيــز عـلــى ه ــذا ال ـهــدف واعـتـمــاد هــذه
ال ــرؤي ــة ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـه ـي ـم ـنــة األم ـيــرك ـيــة،
سيتيح فرصًا جــديــدة ،بــل ويخلق إمكانية
ج ــدي ــدة إلع ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر ب ـس ـي ــاس ــات الـعـمــل
ً
واالصـطـفــافــات الـقــائـمــة التقليدية ،وصــوال
ّ
إلى فتح آفــاق جديدة .ويمكن القول إن دول
الـ ـ ـ ــ« »1+4تـنـجــح ف ــي تــوسـيــع دائـ ــرة عملها
ب ــإدخ ــال أو تـحـيـيــد أو الـتـنـسـيــق م ــع مصر
واألردن فــي مــا خـ ّـص التفاهمات الخاصة،
ً
إضافة إلى ّ
ضم أغلب املتضررين في العالم
من السياسة األميركية .نجح هذا الحلف في
ّ
بــث القلق عبر الضغط على األميركيني في
ال ـعــراق .فـمــاذا لــو تــدخــل ال ــروس فــي الـعــراق
عـبــر ضــربــات جـ ّ
ـويــة ،بطلب عــراقــي رسـمــي،

ّ
خاصة أن ذلك هو مطلب شعبي ال تستطيع
أن تـتـمــادى الـحـكــومــة الـعــراقـيــة فــي رفـضــه.
ساعتئذ األرض إلي ــران كما
وإال ،فستكون
ٍّ
هــو الـحــال الـيــوم ،لكن السماء ستتقاسمها
روس ـي ــا م ــع األم ـيــرك ـيــن ،وه ــو ال ـث ـمــن ال ــذي
يـمـكــن أن يكسبه أو يـخـســره األم ـيــركــي في
العراق.
نـجــح الـحـلــف ال ـجــديــد ف ــي تـنـسـيــق األدوار،
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــا وت ـك ـت ـي ـك ـي ــا ،ف ـ ــي ج ـغ ــراف ـي ــا
امل ــواج ـه ــة امل ـف ـتــرضــة وتــوزي ـع ـهــا ب ــن ق ــواه،
خاصة روسيا وإيران ،عبر مالحظة تدحرج
ً
ال ـتــدخــل امل ـي ــدان ــي وال ـس ـي ــاس ــي .م ـث ــا ،حني
ال ت ــرغ ــب روسـ ـي ــا االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ،أو ال ت ـقــدر
مكان
العـتـبــارات مختلفة ،على التدخل فــي
ٍ
مــا ،تحضر إي ــران .فــالــروســي ال يـتــواجــه مع
إس ــرائ ـي ــل ف ـيـمــا ل ــو دخ ـل ــت ب ـق ــوة ع ـلــى خط
األزم ـ ــة ،بـيـنـمــا إيـ ــران تستطيع وتــرغــب في
ذلك .الكالم نفسه يسري على سياسة روسيا
ّ
مع السعودية ،حيث إن ّإيران وحلفاءها في
الدول العربية ،أكثر تخففًا تجاه ذلك إذا ما
فرضته مجريات األحداث.

ّ
مخطئ من يظن أن ّ التدخل الروسي أحادي
امل ـن ـح ــى ،ب ـم ـع ـنــى أن ـ ــه ي ــرت ـك ــز ع ـل ــى الـحـســم
العسكري فحسب .هو واإليراني يحمالن في
جعبتهما أفكارًا ومقترحات جدية لتسوية
ُ
تـنـهــي األزم ــة وتـعـيــد الـحــق إل ــى الـشـعــب في
تقرير مصيره كقاعدة القواعد .لكن بطبيعة
ال ـحــال ،يــرتـبــط مـســار األزم ــة ومــدتـهــا بفعل
الـ ـط ــرف اآلخ ـ ـ ــر ،الـ ـ ــذي غـ ــدا ه ــام ــش حــركـتــه
م ـح ــدودًا ُ
وم ــرب ــك ال ـخ ـيــارات ،دون ش ـ ّـك .هــذا
ال ـطــرف يـتـجــه إل ــى التصعيد مــع مــا يعنيه
م ــن سـعــي إلرسـ ــال س ــاح نــوعــي وم ــا أمـكــن
ّ
مــن املـسـلـحــن .إال أن س ـقــوف ذل ــك مفهومة
وم ـت ـبــادلــة ب ــن أطـ ــراف ال ـص ــراع اإلقليميني
ّ
والدوليني ،إذ من املعلوم أن أي سالح ُيسقط
طائرة روسية هو خط أحمر.
ٌّ
ّ
ّخ ــط ت ــراه الـسـعــوديــة وتــركـيــا ،وأغ ـلــب الـظــن
ُ
أن ـه ـمــا ل ــن ت ـقــدمــا ع ـلــى ال ـق ـيــام ب ـمــا يستفز
م ـق ـ ّـدرات الـ ـ ّـدب ال ــروس ــي الـعـسـكــريــة فيقدما
لــه ال ــذرائ ــع إلط ــاق الـعـنــان لـقــوتــه ،ألن ذلــك
سـ ـيـ ـك ــون عـ ـل ــى حـ ـس ــاب مـ ــا بـ ـق ــي ل ـه ـم ــا مــن
مـعــارضــة ســوريــة مسلحة .كــذلــك يمكن من

