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يــوغ ـســاف ـيــا وأل ـب ــان ـي ــا ،م ــن ت ـحــريــرهــا بعد
انسحاب الـقــوات األملانية واإليطالية منها.
لقد قامت القوات البريطانية بإعادة احتالل
ال ـيــونــان ،بـمـشــاركــة مـتــواضـعــة مــن حليفها
الـيــونــانــي املـحـلــي بــزعــامــة بــابــانــدريــو ،وهــو
والــد الزعيم اليوناني األسـطــوري أندرياس
ب ــاب ــان ــدري ــو ،وارت ـك ـب ــت ه ـن ــاك امل ــذاب ــح بحق
املحاربني اليونان حيث علقت لهم املشانق
في امليادين ،وأطلقت النار على املتظاهرين
العزل في ميدان سنتيغما الواقع في وسط
الـعــاصـمــة أثـيـنــا؛ ثــم يمتلك ال ـغــرب الــوقــاحــة
وال ـص ـفــاقــة ل ـل ـحــديــث ع ــن ق ـمــع م ــا يـسـمــونــه
انتفاضة املجر عام .1956
تقاسم مناطق الـنـفــوذ كــان ج ــزءًا مــن تفاهم
شــامــل ب ــن مــوسـكــو وواش ـن ـطــن بخصوص
مـسـتـقـبــل ال ـح ــرب وث ـمــن ل ــدخ ــول األولـ ــى في
ال ـح ــرب ع ـلــى ال ـي ــاب ــان إل ــى ج ــان ــب ال ــوالي ــات
املتحدة وفــق تــاريــخ مـحــدد هــو ثــاثــة أشهر
بعد انتهاء الحرب على أملانيا النازية ،وهو
ً
ما حصل فعال .روزفلت لم يعش ليرى ذلك،
لكن ترومان حاول منع تنفيذ االتفاق عندما
ّقرر استخدام القنبلة الذرية ضد اليابان في
محاولة استباقية ملنع مكاسب روسية وفق
التفاهم آنف الذكر ،ومن ذلك شبه استعادة
جـ ــزيـ ــرة س ـخ ــال ــن وغـ ـي ــره ــا الـ ـت ــي ضـمـتـهــا
اليابان في حروب سابقة!

أم ــا ت ـشــرشــل ،ال ـغ ــارق ح ـتــى رأسـ ــه ف ــي أكـثــر
املؤامرات خسة وأكثرها وضاعة ،حتى على
حلفائه كما سنرى الحقًا ،فقد طلب من قادته
ال ـع ـس ـكــريــن وضـ ــع خ ـط ـتــن ل ـغ ــزو االت ـح ــاد
السوفياتي .العملية عرفت باسم "عملية ما
ال يخطر على بال،"Operation Unthinkable /
مـسـتـخــدمــا قـ ــوات ال ـح ـل ـفــاء وأس ـ ــرى ال ـقــوات
األملــان ـيــة ال ـنــازيــة وحـشــد لـهــا نـحــو مليوني
جندي .الهدف كان استغالل التفات االتحاد
ال ـســوف ـيــاتــي إلـ ــى ال ـح ــرب ع ـلــى ال ـي ــاب ــان في
الـ ـش ــرق ،واض ـ ـطـ ــراره إل ــى س ـحــب ق ــوات ــه إلــى
هناك .خطة تشرشل املصاب بسعار عنصري
م ــدم ــن ل ــم ت ـكــن ت ـه ــدف إلـ ــى تــدم ـيــر االت ـح ــاد
السوفياتي فحسب ،بــل أيـضــا القضاء على
العنصر السالفي.
"عملية ما ال يخطر على بــال" ،التي كــان من
املـفـتــرض أن تنطلق بـتــاريــخ ،1945/07/01
ُ
بهجوم  47فرقة بريطانية وأميركية ،تضاف
إليهم قوات بولونية ومئة ألف جندي أملاني
من أســرى الحرب في الجبهة الغربية ،على
الـ ـق ــوات الـســوفـيــاتـيــة ف ــي مـنـطـقــة دري ـس ــدن،
بقيت سرية إلــى أن رفــع غطاء السرية عنها
فـ ــي ع ـ ــام  ،1998ل ـك ــن م ــوس ـك ــو ك ــان ــت عـلــى
ع ـل ــم ب ـه ــا وق ـت ـه ــا ح ـي ــث تـ ـب ـ ّـن مـ ــدى تـغـلـغــل
وك ــاء اسـتـخـبــارات مــوسـكــو فــي  10داونـنــغ
س ـتــريــت .واش ـن ـطــن ،ال ـتــي انـتـقـلــت زعــامـتـهــا

على المرء الحكم على الشعارات البراقة التي تطلقها واشنطن وحليفاتها الغربيات (أ ف ب)

ّ
يـتـلــقــى رس ــال ــة تـصـعـيــد نــوعــي ف ــي ســوريــا
أن ُي ــرس ــل بـمـثـلـهــا ع ـس ـكــريــا ،ف ــي مـســاحــات
ّ
الصراع والبؤر املتوترة األخرى ،أو سياسيًا
واقتصاديًا على امتداد الصفائح الساخنة
ّ
أو القابلة للتسخني .كــذلــك ،إن ال ــذي سلف
ال ـس ـعــوديــة ق ـ ــرارًا دول ـي ــا ف ــي مـجـلــس األم ــن،
يستطيع أن ّ
يفرغه من محتواه عمليًا .لذلك
سيحكم املشهد أسقف واضحة في التصعيد
النوعي املوعود من حلفاء أميركا.
تـصـعـيــد سـيـقـتـصــر ع ـلــى س ــاح ال ـب ــر ال ــذي
بدوره لن ّ
يغير كثيرًا في امليدان وأقصى ما
ّ
ُيمكن فعله هو تأخير التقدم لبعض الوقت،
ً
ّ
فـضــا عــن أن عـنـصــر املـبــاغـتــة ،ال ــذي بــدأتــه
الضربات الروسية والسورية ميدانيًا ،نزع
من املعارضة املسلحة عنصر السيطرة في
اإلدارة.
يـبــدو األمـيــركــي أم ــام خـيــارات أفضلها دون
م ــا ي ــرت ـج ــي أو ي ــأم ــل .ف ــامل ــوق ــف األوروب ـ ـ ــي
بقوته األساسية ،أملانيا ،يميل ّ
بقوة إلى عقد
تسوية وهو حال أكثر دول أوروبا وتنتظره
إيـ ـ ــران ،وي ـن ـت ـظــرهــا ،لــان ـف ـتــاح االق ـت ـصــادي

وال ـت ـجــاري كـشــريــك مــوعــود يمكن أن يكون
ً
ً
بديال فعاال ملمالك الخليج وأبراجها .حلفاء
األميركي باتوا عبئًا أكثر منهم سندًا له ،فهل
سـيـتــرك امل ـســألــة مـفـتــوحــة عـلــى الستاتيكو
الحالي ل ــإدارة األميركية املقبلة؟ ُيستبعد
ّ
ذلـ ــك .وال ـس ـبــب ه ــو أن م ــدة ال ـس ـنــة ونـصــف
ّ
ال ـس ـنــة كـفـيـلــة ،وف ــق الـ ـت ــوازن ــات املـسـتــجــدة
فــي ســوريــا فــي ضــوء التدخل الــروســي ،بأن
ُ
ت ـم ـكــن ال ـح ـكــم ف ــي س ــوري ــا م ــن فـ ــرض واق ــع
جديد .سيطول نزف الحليف السعودي في
اليمن ،وقــد ي ــزداد .لــذلــك ،تقتضي املصلحة
أن ّ تسير اململكة بالتسوية في سوريا ،ومن
ُ
لقي الـلــوم على األنظمة العربية
حقها أن ت ّ
الخليجية ألن ـهــا لــم تطلب مـنــه مــا ال تقوم
ه ــي بـفـعـلــه .م ــن هـنــا يـمـكــن اع ـت ـبــار اللجنة
املشكلة من األوروبيني والروس واألميركيني
واالي ــران ـي ــن ،هــي الـلـجـنــة الـفـعـلـيــة امل ـفـ ّـوض
ّ
إلـيـهــا ح ــل األزمـ ــة ول ـيــس تـلــك ال ـتــي الـتــأمــت
إرضـ ـ ً
ـاء لـلـسـعــوديــة بــاألمــس ال ـقــريــب .لــذلــك،
ُيمكن استخالص النتائج اآلتية:
أ .س ـقــوط ال ـن ـظــام ف ــي س ــوري ــا ب ــات مـقــرونــا

رأي

إلى هاري ترومن بطل محرقتي هيروشيما
ون ـ ــاغ ـ ــازاك ـ ــي ،دعـ ـم ــت الـ ـخـ ـط ــة ،ل ـك ــن الـ ـق ــادة
العسكريني اإلنكليز اعترضوا خشية من أن
ينتهي أمرها إلى الهزيمة وانسحاب القوات
األميركية من أوروبا استعدادًا لغزو اليابان،
وتمكن القوات السوفياتية من احتالل أوروبا
الغربية وحتى بريطانيا نفسها.
واشنطن نفسها وضعت خططًا أخرى ملحو
االتحاد السوفياتي بوساطة القنابل الذرية
ُ َ
وفـ ــق خ ـطــة "ب ـ ــان ت ــت ـ ِـلـ ـت ــي."Plan Totality/
ال ـخ ـطــة وض ــع تـفــاصـيـلـهــا ال ـج ـن ــرال دواي ــت
آي ــزن ـه ــاور ،ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى أوامـ ــر ه ــاري تــرومــن،
بطل هيروشيما وناغازاكي ،لكن بعد مؤتمر
ب ــوت ـس ــدام عـ ــام  1945ال ـ ــذي حـ ــدد ال ـخ ـطــوط
املشتركة ملصير أملانية بعد الحرب ،وتقضي
بـقـصــف االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي بـعـشــريــن إلــى
ث ــاث ــن ق ـن ـب ـلــة ذري ـ ـ ــة ع ـل ــى م ــدن ــه الــرئ ـي ـســة
ومنها ،في الدفعة األولــى ،موسكو وغوركي

لتحفيزها على مهاجمة االتحاد السوفياتي.
مسلسل خـيــانــة زع ـمــاء ال ـغــرب ألصــدقــائـهــم
وحلفائهم في الغرب نفسه استمر بعد الحرب
العاملية الثانية حيث وافقت واشنطن ولندن
عـلــى تسليم مــوسـكــو املــواط ـنــن الـســوفـيــات
الذين كانوا قد انضموا إلى الحلفاء الغربيني
فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب ،وكـ ــذلـ ــك ال ـ ـف ـ ــارون مـ ــن الـ ـث ــورة
البلشفية .يضاف إلــى ذلــك خطط بريطانيا
لتقاسم أملــانـيــا بــن الـحـلـفــاء الـغــربـيــن ،لكن
واشـنـطــن رفـضــت ذلــك وعـمــدت إلــى تشجيع
الدائرين في فلكها من األملان إلى إعالن قيام
الجمهورية األملانية االتـحــاديــة فــي  7أيلول
 1949ضمن حــدود عــام  ،1937التي تتجاوز
ً
ح ــدوده ــا الـشــرقـيــة الـحــالـيــة ،مـمـثــا شرعيًا
وحيدًا للشعب األملاني .بعد ذلك بشهر ،أعلن
الشيوعيون في منطقة االحتالل السوفياتي
قـيــام الجمهورية األملــانـيــة الديمقراطية .ثم
عمد الغرب إلى تشكيل منظمة حلف شمال
األطـلـســي (ال ـنــاتــو) ،ول ــم تلجأ مــوسـكــو إلــى
تـشـكـيــل ح ـلــف فــرصــوف ـيــا إال ب ـعــد انـضـمــام
أملانيا الغربية إليه في عام .1956
املـ ـه ــم فـ ــي األم ـ ـ ـ ــر ،ت ــأك ـي ــد ح ـق ـي ـقــة ذرائ ـع ـي ــة
سـيــاســات واشـنـطــن ،لكونها ممثلة للغرب
االستعماري .فقد استخدمت مختلف الذرائع
خدمة لهدف واحد هو السيطرة على العالم
آخذين في االعتبار أن قادتها يعدون بالدهم
نهاية التاريخ وأنها مملكة الرب النهائية.
فقط من هــذا املنظور ،على املــرء الحكم على
ال ـش ـع ــارات ال ـبــراقــة ال ـتــي تـطـلـقـهــا واشـنـطــن
وحليفاتها الغربيات للتمويه على هدفها
الحقيقي الذي لم تنفه يومًا.
ومن هذا املنظور على املرء النظر إلى حملة
واشنطن الحالية املسماة مكافحة اإلرهــاب.
واشنطن ترفع هذا الشعار فقط بهدف العودة
إل ــى املـنـطـقــة بـعــد هزيمتها فــي أفغانستان
والعراق ،لذا من الصحيح النظر إلى أنها هي
وحلفاءها من أعــراب النفط وأنـقــرة ،ضالعة
ومتورطة حتى نخاع العظم ،كما يقال ،في
خلق التنظيمات اإلرهــابـيــة فــي املنطقة بما
يمنحها ذريعة العودة بهدف إنقاذ املنطقة.
ليس ثمة من خطر يهدد واشنطن يتأتى من
املنطقة ،وكل ما تريده من خالل الدمار الذي
تلحقه بـهــا ،إضــافــة إل ــى كـســب عـقــود إع ــادة
اإلعمار ،إكمال محاصرة موسكو وأوراسيا
[اإلسالمية] بهدف السيطرة على ثروات تلك
البالد وتحقيق السيطرة الكاملة على العالم.
ومــن هنا وجــب فهم مواقف موسكو وبكني،
علمًا بأن كتب التاريخ ال تخبرنا بأن ألي من
الدولتني خططًا استعمارية.
وإذا كانت وثائق ويكيليكس وأوراق سنودن
قد عرت واشنطن وحليفاتها على نحو غير
مسبوق تاريخيًا ،وفضحت تجسسها حتى
على مكاملات قــادة حلفائها الشخصية ،فإن
األجيال القادمة ستكتشف حقيقة مؤامرات
واشنطن وخططها تجاه بــادنــا وشعوبنا
الجارية اآلن .لكن استباق ذلك واجب وطني
حـتــى ال ينطبق علينا ال ـقــول« :وص ـلــوا إلــى
الحكمة ،لكن بعد فوات األوان».
ِ

بسقوط الرئيس فالديمير بوتني ،ما يعني
ّ
أن هذه الصفحة طويت.
ب .امل ـن ـط ـق ــة س ـت ــدخ ــل م ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة مــن
ربــط الـنــزاع وقــواعــد االشتباك ،التي لم تكن
قــائـمــة حـتــى األم ــس الـقــريــب ،إذا مــا حــاولــت
املـمـلـكــة الـسـعــوديــة عــرقـلــة ال ـت ـســويــات .ومــا
تنديد األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه حسن نصر

بل ستتجاوزها.
ث .باتت خيارات أميركا وحلفائها محدودة
ّ
ومقيدة .ليس أمامهم فعليًا إال تمديد األزمة،
دون أي تـعــديــل مـحـتـمــل ف ــي م ـي ــزان الـقــوى
امليداني إن ذهبوا للتصعيد أو ّ
أصروا على
ّ
كتنحي الــرئـيــس بشار
تـســويــة بـشــروطـهــم:
األســد قبل القضاء على اإلره ــاب ،أو ملرحلة
انتقالية كما يطرحون.
ج .االن ـت ـص ــار ع ـلــى اإلرهـ ـ ــاب ف ــي س ــوري ــا ال
وفرصه واقعية ومكتملة وكبيرة
رجعة عنه
ّ
ج ـدًا .وإذا مــا تحقق ،حسب امل ـقـ ّـرر ،سيعني
ذل ــك ان ـت ـقــال ه ــذا اإلنـ ـج ــاز إل ــى بـقـيــة ال ــدول
ّ
العربية في املنطقة ،وأن روسيا وإيران باتتا
خشبة خالص شعوب املنطقة من اإلرهــاب،
بعد أن تطوي هذه الشعوب وجهها كشحًا
عن أميركا وسياساتها املخادعة.
ح .ي ـس ـت ـت ـلــي ذلـ ـ ــك ح ـ ـضـ ــورًا ع ــاملـ ـي ــا ل ـق ــوى
ن ــاه ـض ــة ،يـعـيــد ل ـل ـعــالــم بـعـضــا م ــن مـعــانــي
الـ ـش ــراك ــة املـ ـفـ ـق ــودة وال ـ ـ ـتـ ـ ــوازن واالحـ ـ ـت ـ ــرام
املتبادل بني القوى الفاعلة.
* باحث لبناني

«سياسة االحتواء» مصطلح
عنى في جوهره منع انتشار الفكر
االشتراكي في العالم
وتبليسي (عاصمة جورجيا ،وطن ستالني)
ولينينغراد وباكو ومولوتوف وستة عشر
مدينة أخرى.
ويـ ـ ـض ـ ــاف إل ـ ــى الـ ـق ــائـ ـم ــة خـ ـط ــة ع ـ ــام 1967
(دروبـ ـ ـش ـ ــات )Dropshot/املثيلة ،الـتــي كشف
النقاب عنها عام .1977
م ــن امل ـهــم هـنــا تــذكــر أن ال ـج ـنــرال آيــزن ـهــاور،
رئيس الواليات املتحدة الحقًا ،أمر مساعديه
ع ــام  1956ب ــإع ــداد دراسـ ــة ع ــن نـتــائــج حــرب
نووية مع االتحاد السوفياتي .عندما ّ
تبي
له أن تأثيرها في بالده وفي أوروبا سيكون
مدمرًا ،اضطر إلى تغيير سياساته العدوانية
املفضوحة ضد الــدول والقوى التي صنفها
على أنها معادية.
لقد وجــد صــراع مستمر بني مختلف القوى
حـ ــول ب ـعــض ال ـس ـيــاســات وم ـن ـهــا ب ــن لـنــدن
وواشنطن حيث رفض روزفلت دعم مطالب
تـشــرشــل بـخـصــوص بــولــونـيــا وتـعــويـضــات
ال ـح ــرب ،كــذلــك فــإنــه ات ـفــق م ــع س ـتــالــن على
أوض ـ ــاع آس ـي ــا الــوس ـطــى أي أوراس ـ ـيـ ــا ،ضد
رأي تشرشل بما عرضه في مجلس العموم
لتهمة خيانة الـحـلـفــاء .قبل ذل ــك ،بريطانيا
وفــرن ـســا كــان ـتــا ق ــد خــان ـتــا بــولــون ـيــا عـنــدمــا
ت ـع ــرض ــت ل ــاحـ ـت ــال ال ـ ـنـ ــازي ح ـي ــث اك ـت ـفــت
األول ــى بــدايــة بقصف مــدن أملــانـيــا بمناشير
ورقية! أما الثانية فعمدت إلى تحريك قوات
لها قرب الحدود األملانية ،ال أكثر.
يضاف إلى تهم خيانة بريطانيا أصدقاءها
مـ ــن ق ـب ــل فـ ــي ات ـف ــاق ـي ــة م ـي ــون ـي ــخ مـ ــع ه ـت ـلــر.
ه ـن ــا ال ب ــد م ــن ال ـت ـع ـجــب م ــن وق ــاح ــة ل ـنــدن
بخصوص اتفاقية عدم االعتداء بني موسكو
وبــرلــن عندما تـبـ ّـن لــأولــى مـحــاولــة الــدول
االس ـت ـع ـم ــاري ــة ت ـق ــدي ــم الـ ـتـ ـن ــازالت لــأخ ـيــرة

يبدو األميركي أمام
خيارات أفضلها دون
ما يرتجي أو يأمل
ّ
محرم
الله باململكة فــي مسيرة العاشر مــن
ّ
وإقحامه ّإياها في أدبياته ،إال إيذانًا بمرحلة
مقبلة في ضوء معطيات امليدان السوري.
ت .الحسم سيكون سـ ّـيــد املــوقــف ،وال هدف
ّ
أقـ ــل م ــن االن ـت ـص ــار ال ــواض ــح ع ـلــى اإلرهـ ــاب
والـفـعــل الـعـسـكــري سـيـتـصــاعــد .لــن تقتصر
لعبة السياسة هذه ّ
املرة على حافة الهاوية،
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