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ك��ذل��ك ف����إن املُ��ح�����ص��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ه��ذا تفيد �أن �شبه
ج��زي��رة ال��ق��رم ع���ادت �إىل رو���س��ي��ا ب���أي��دي الآخ��ري��ن:
وزارة اخلارجية الأمريكية واملتطرفون الأوكرانيون.
�ألي�س هذا هو فن ال�سيا�سة بعينه؟
امل��ث��ال الآخ��ر للحرب بالوكالة ي���أت��ي ب��ه الكاتب من
�أح��داث ث��ورة املجر و�أزم��ة قناة ال�سوي�س ع��ام 1956؛
احلدثان اللذان كانا يتطوران جنبا �إىل جنب ويوما
ب��ي��وم .ب����ر�أي امل����ؤل���ف ف����إن ان��ت��ف��ا���ض��ة ب��وداب�����س��ت التي
انطلقت ع��ام � 1956ضد ال��ق��وات ال�سوفيتية مل تكن
�أك�ث�ر م��ن ���س��ت��ار غ��رب��ي لأج���ل اال���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى قناة
ال�سوي�س .يقول الباحث« :كانت احلاجة تدعو لإثارة
التمرد يف بوداب�ست وو�ضع االحتاد ال�سوفيتي يف حالة
حرب حتى ال يكون مبقدوره الرد على الغزو الغربي
مل�صر» (�ص .)131
ي���ق�ت�رب امل����ؤل���ف م���ن م��ع��ظ��م الأح�������داث ال��ت��اري��خ��ي��ة
الغام�ضة ل��ل��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن ،وه��ي �أح����داث ال ميكن
�إخ�ضاعها ل�شرح منطقي �إال بقبول نظرية الأي��دي
اخلارجية يف ال�سيا�سة العاملية .وم��ن �أه��م الأح��داث
التاريخية للقرن املا�ضي هجوم هتلر �شبه االنتحاري
ع��ل��ى االحت����اد ال�����س��وف��ي��ت��ي ،وه���و ال��ه��ج��وم ال���ذي ر�سم
بداية نهايته وردم كل جناحاته ال�سابقة .وملناق�شة
هذا املف�صل التاريخي ،خ�ص�ص الكاتب ف�صوال عدة
م��ن ك��ت��اب��ه ،ور���س��م ���ص��ورة وا���س��ع��ة ل�ل�أح��داث العاملية
قبل الهجوم الأمل���اين على االحت���اد ال�سوفياتي .ويف
اخلال�صة وج��د �أن ال�سبب الرئي�س ال��ذي دف��ع هتلر
لفتح اجلبهة ال�شرقية �ضد االحت���اد ال�سوفيتي هو
انفالت الو�ضع وخروج �أملانيا من �سيطرة الغرب .كان
هتلر يت�أهب لغزو ال�شرق الأو�سط ل�سد حاجته من
النفط واملوارد الأخرى ،بيد �أن عملية من تلك النوع،
�أي و�صول القوات الأملانية �إىل العراق و�إيران والهند
ك��ان يعني انقطاع النفط وم�شتقاته عن بريطانيا،
وهذا ما مل يكن الغرب ،ممثال يف بريطانيا العظمى،
م�����س��ت��ع��دا مل��واج��ه��ت��ه .وق���د ا���س��ت��خ��دم��ت ���ش��ت��ى ال��ط��رق
ل��ت��ج��ن��ب ذل���ك ال�����س��ي��ن��اري��و ومت ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى هتلر
ب��ال��ع��دول ع��ن ف��ك��رة �إر����س���ال ق��وات��ه لل�شرق الأو���س��ط
و�إغرائه باجلمهوريات ال�سوفيتية الأق��رب جغرافيا
والغنية بالنفط.
وم���رة �أخ����رى ي��ع��ود ���س��ت��اري��ك��وف �إىل ع��ق��د م��ق��ارن��ات��ه
ب�ي�ن الأح������داث ال��ت��اري��خ��ي��ة وم����ا ي��ج��ري ال���ي���وم على
ال�ساحة الدولية فريبط بني انبعاث النازية يف �أملانيا
والأحداث الأوكرانية الأخرية .يقول« :هل من عاقل
ي�صدق �أن بلدان الدميوقراطية الغربية كانت غافلة
عن غرابة احلملة الأملانية االنتخابية التي اعتقل

و�ضرب وقتل فيها ممثلو الأح��زاب الربملانية ،بينما
حزب واحد بعينه ظل الطريق ممهدا �أمامه للربوز
ول�لا���س��ت��ح��واذ الإع�ل�ام���ي امل��ط��ل��ق .ه���ذا ال�����س��ي��ن��اري��و
نف�سه ،وبنف�س ردة الفعل املتعامية من قبل امل�ؤ�س�سات
الغربية ،تكرر يف �أوكرانيا عام �( »2014ص .)75
يخ�ص�ص الكاتب ف�صال م�ستقال من كتابه ل�سيا�سة
االحتاد ال�سوفياتي يف اعتمادها على �أيدي الآخرين
كا�ستخدامها ملخابرات �أملانيا ال�شرقية «�شتازي» التي
ن�سقت �أن�شطتها م��ع ال��رف��اق يف االحت���اد ال�سوفيتي،
لي�س فقط يف القارة الأوروبية ولكن �أي�ضا يف اليمن
وف��ل�����س��ط�ين ح��ي��ث ك���ان ع��م�لاء «����ش���ت���ازي» ي���ط���اردون
خ�صوم احللفاء .ويقدم امل�ؤلف تقيي ًما عالياً جلودة
ن�����ش��اط ت��ل��ك ال���وك���االت اال���س��ت��خ��ب��اري��ة ،ك��م��ا وي��ح��ت��د
حينما ي�أتي على ذكر خيانتها وخيانة الزعيم ال�سابق
جل��م��ه��وري��ة �أمل���ان���ي���ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة �إري�������ش ه��ون��ي��ك��ر
مليخائيل غوربات�شوف �آخر رئي�س �سوفيتي.
وفيما يتعلق ب�صورة �أوروب��ا اليوم و�سيا�سة الأي��دي
اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي تنتهجها ال���والي���ات امل��ت��ح��دة حيال
البلدان الأوروب��ي��ة ي��رى امل���ؤل��ف �أن احل��رب بالوكالة
ه��ن��اك� ،أي يف �أوروب����ا ،ت�شري �إل��ي��ه��ا �سل�سلة الأع��م��ال
الإرهابية التي ال يبدو �أن نهايتها و�شيكة .يعلق حول
ذلك قائ ً
ال« :لقد مت �إدخال مليون الجئ دفعة واحدة
�إىل املجتمع الأوروبي ال�صغري .دخلوا بال وثائق وبال
اختيار وبدون حاجة ما�سة �إليهم .وال ميكن للحجة
التي ت�ستند �إىل �أن نظام الأ�سد الدموي هو ال�سبب
�أن ت�صمد �أم��ام �أي نقد ،فمن �ضمن الالجئني ثمة
مئات الآالف من الأفغان والباك�ستانيني ومهاجرين
من املغرب وبلدان �إفريقية �أخرى ممن ال �ش�أن لب�شار
الأ�سد بهم ليقتلهم ويعاقبهم� .أم��ا الدافع �إىل هذه
الإج���راءات التي ال تنتهك قوانني االحت��اد الأوروب��ي

وح�سب ،و�إمن���ا �أي�����ض��اً تنايف �أي منطق �سليم ،فيعود
�إىل ال�ضغوط التي ت�ستخدمها الواليات املتحدة على
�أوروب��ا التي تريدها خادماً طي ًعا ال حليفاً قو ًيا� .إذن
فال�ضغط الداخلي الذي تواجهه �أوروبا �أمر م�صطنع
يدفعها لتكون �أك�ثر اعتمادا على ال��والي��ات املتحدة،
و�أية حماولة للعب االنفرادي منها و�إبراز ال�شخ�صية
اال�ستقاللية فيواجه ف��ورا بالهجمات الإره��اب��ي��ة يف
عوا�صمها» (�ص .)193
يثري امل�ؤلف  -من بني ما يثريه من ق�ضايا داخلية
ارتبطت بفرتة االحتاد ال�سوفيتي ورو�سيا اجلديدة -
م�س�ألة تتعلق بق�صور النظر من قبل بع�ض الر�ؤ�ساء
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ن��ق��د ال�����ذات واالع���ت��راف ب��اخل��ط��ي��ئ��ة.
فرب�أيه �أن �أ�سو�أ ما ميكن �أن يرتكبه رئي�س دول��ة ما
ه��و االع�ت�راف ب���أخ��ط��اء �سابقيه وط��ل��ب ال�صفح عما
وقع ،وهو الأم��ر الذي حدث �أكرث من مرة يف تاريخ
االحت��اد ال�سوفيتي ورو�سيا اجلديدة .يقول امل�ؤلف:
«االع��ت��راف ب��اخل��ط���أ وط��ل��ب ال�����ص��ف��ح ع��ن��ه �أم���ر جيد
بالن�سبة ل�ل�أف��راد م��ن العامة� ،أم��ا بالن�سبة للدولة
فاالعرتاف باخلط�أ يعد �ضربة كبرية لو�ضعها ومثلبة
ي�ستفيد منها مناف�سوها .ول��ه��ذا ال�سبب ال يجاهر
ال��ق��ادة ال��غ��رب��ي��ون بخطايا بلدانهم (��� )...س��وف لن
تعتذر الواليات املتحدة عن �إ�سقاط القنابل الذرية
على هريو�شيما وناجازاكي يف اليابان كما لن يطلب
ال��ي��اب��ان��ي��ون ال�����ص��ف��ح ع��ن عملية ب�ي�رل ه��ارب��ر ()...
�أم��ا اتهامات خروت�شوف ل�ستالني فقد �أ�شعلت فتيل
اال�ضطرابات املجرية عام  1956والتي تلتها عواقب
ال ع��ودة منها .لقد �أ�س�س هجوم خروت�شوف ل�سلفه
امل��ن��ط��ق ال��ت��ايل� :ستالني ال���ذي ك��ان رئ��ي�����س��اً ل�لاحت��اد
ال�سوفيتي جم��رم� ،إذن فكل الذين �أدي��ن��وا من قِبله،
�ضحايا �أبرياء ،و�إذن فالدولة التي ير�أ�سها جمرم ال
ميكن �أن تكون هي ال��دول��ة التي خل�صت العامل من
ال��ن��ازي��ة .فلي�سقط امل��ج��رم��ون (وم���ن م��ع��ه��م) �إذن!»
(���ص  .)147-146وب��ه��ذا �أع��ط��ى الرئي�س ال�سوفيتي
مربرا لأعداء بالده للنيل من ع�ساكره يف املجر ،ففي
ال�سيا�سة ال وج��ود ملذبح ُت��ه��رق فيه اخلطايا ويقدم
�صكوك الغفران.
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حرب بالوكالة..لنيكوالي ستاريكوف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
«املُعتدي دائم ًا ُمب لل�سالم» بهذه املقولة التي تعود �إىل كارل فون كالوزفيتز ( ،1831 - 1780وهو قائد ع�سكري ومنظر وم�ؤرخ حربي برو�سي ،التحق باخلدمة
يف اجلي�ش الرو�سي بعد هزمية برو�سيا من قبل نابليون ،و ُيعترب كتابه «عن احلرب» من كال�سيكيات الفكر الع�سكري) بهذه املقولة املُحرية ظاهر ًيا ،يبد�أ ال�صحفي
وال�سيا�سي الرو�سي املعروف نيكوالي �ستاريكوف كتابه اجلديد «حرب بالوكالة»� .أما الفحوى التي ت�ضمنتها املقولة فهي �أنّ احلرب ال تقوم لذاتها ،فغر�ضها اال�ستيالء
على كل ما ُيكن اال�ستيالء عليه ،ومن م�صلحة املُعتدي احل�صول على ما ُيريده ب�أق�صر الطرق وبال احرتاب مع �أحد ،كما يف�ضل الدخول �إىل البالد الأخرى من غري
مقاومة �أو �إراقة دماء .يف هذا ال�سياق الفكري الذي تتعدد م�شاربه ومتتد �أفرعه �إىل ال�سيا�سة واالقت�صاد والثقافة ،يتفرغ �ستاريكوف لبحثه اجلديد.

ال ي��ن��اق�����ش ه���ذا ال��ك��ت��اب ُم���ف���ردات احل����رب ك��ال��ق��ت��ال
وتنفيذ الهجمات وتكبد اخل�سائر ب�شكلها التقليدي،
فحينما يدور النقا�ش عن �صراع القوى الكربى ،ف�إن
وتر التناف�س مبفهومه الكلي هو الذي يكون م�شدودا
وم�سيطرا .بل كلما زاد وطي�س املواجهة التناف�سية يف
هذا النوع من ال�صراعات كلما ق َّلت فر�ص املواجهة
امل��ب��ا���ش��رة ب�ين �أط��راف��ه وازدادت ن���درة .ف����إذا م��ا طفح
الكيل ب�ين املتناف�سني ور�شحت الرغبة يف الت�صادم
ون�����ش��ب امل��خ��ال��ب ،ي��وك��ل ذل��ك �إىل �أي���د و�سيطة تقوم
ب���دور ال��وك��ي��ل احل��رب��ي .ي��ق��ول ���س��ت��اري��ك��وف« :احل��رب
م��ط��ل��ق��ة .ومل ي��ع��رف ال��ت��اري��خ حل��ظ��ة ت��وق��ف��ت فيها
احل���رب .وال��ف��ك��رة احل��م��ق��اء القائلة بنهاية التاريخ
وال��ت��ي �أطلقها م��وظ��ف وزارة اخل��ارج��ي��ة الأمريكية
فران�سي�س فوكوياما ،مل تتحقق ول��ن تتحقق �أب��دا،
�أم��ا الأع��م��ال الع�سكرية فهي ج��زء �ضئيل مرئي من
جبل اجلليد .وحينما ال تطلق املدفعيات مقذوفاتها،
ت���أت��ي��ن��ا ال��ق��ذائ��ف م���ن الإره���اب���ي�ي�ن ،وع��ن��دم��ا ي��رك��ن
اجلرناالت �إىل ال�صمت يتحدث االقت�صاديون ورجال
الأم����ن وي��ت��ن��اق�����ش��ون م��ن �أج���ل احل�����ص��ول ع��ل��ى �أدوات
خللق الأيدي التي حتقق �أهداف �سا�سة بلدانهم» (�ص
 .)10-11ويعد ه��ذا الإج���راء ال��ذي يتحكم بالهيئات
وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وي��دف��ع��ه��ا �إىل ال��ع��م��ل مل�صلحة
دولة بعينها ،فيما تظن (�أي املنظمات الدولية) �أنها
ت�ؤدي وظيفتها وتعمل وفق القواعد وال�شروط التي
ت�أ�س�ست عليها ،يعد ذل��ك م��ن �أرف���ع ف��ن��ون ال�سيا�سة
الدولية.
يحلل امل���ؤل��ف �أح���داث التاريخ العاملي التي مت فيها
تطبيق �آلية اال�ستعانة بوكالء خارجيني ،و�أفرد لذلك
ف�صوال من كتابه ج��اءت حتت عناوين موحية وهي
م��ن قبيل« :ع��ن جمهورية تك�سا�س واالنف�صاليني
البلجيكيني»�« ،أدول���ف هتلر ب�صفته �أداة لل�سيا�سات



اخل��ارج��ي��ة»« ،ك��ي��ف ن��ا���ض��ل امل��ج��ري��ون م��ن �أج���ل قناة
ال�سوي�س وهم يجهلون ذلك»« ،كيف �أ�صبحت بولندا
حليفا لهتلر وما ترتب عن ذلك»« ،كيف عمل االحتاد
ال�سوفياتي ب��ال��وك��ال��ة»« ،ف��ه��م �ستالني وك��ي��ف �ساعد
لندن يف قتالها �ضد هتلر».
وم���ن غ�ير اك�ت�راث بالت�سل�سل ال��زم��ن��ي ل�ل�أح��داث،
���ش��ك��ل امل����ؤل���ف ح��ل��ق��ات و���ص��ل ب�ي�ن �أح�����داث ت��اري��خ��ي��ة
معروفة و�أخرى جتري يف حا�ضر �أيامنا ،ال �سيما يف
�أوكرانيا وبع�ض مناطق ال�صراع يف ال�شرق الأو�سط
كليبيا و�سوريا.
ح��ظ��ي��ت �أزم�����ة �أوك���ران���ي���ا ال��ت��ي ان��دل��ع��ت ع����ام 2014
باالهتمام الأكرب من امل�ؤلف .ومن بني املقاربات التي
ا�ستخدمها ل��و���ص��ف الأح����داث ه��ن��اك ،م��ق��ارن��ت��ه بني
الأزم��ة الأوكرانية وظ��روف ت�شكل الواليات املتحدة
وان��ف�����ص��ال��ه��ا ع��ن ال��ت��اج ال�بري��ط��اين .ي��ق��ول يف ذل��ك:
«من وجهة نظر القانون الدويل ف�إن ممار�سات �سكان
مدينة دونبا�س الأوكرانية عام � 2014أكرث �شرعية من
ث��ورة �أت��ب��اع امللك ج��ورج الثالث .مل��اذا؟ لأنّ االنقالب
ال���ذي ح��دث يف العا�صمة كييف يف ف�براي��ر م��ن عام
 2014ما هو �إال انتهاك �صارخ لد�ستور ال��ب�لاد ،كما
�أن تعيني احلكومة اجل��دي��دة جت��اوز �سافر لقانونها
الأ���س��ا���س��ي واغ��ت�����ص��اب ع��ل��ن��ي لل�سلطة .مل ت��ك��ن ثمة
�شرعية حلكومة كييف اجلديدة وعدم اخل�ضوع لها
كان حقا ل�سكان دونبا�س� .أما ما يتعلق بثورة �سكان
امل�ستعمرات الربيطانية قبل قرون �ضد امللك ال�شرعي
فهي باطلة �إذ مل ي�شك �أحد يف �شرعية اعتالء امللك
العر�ش الربيطاين .يف مدينتي دونيت�سك ولوهان�سك
الأوك��ران��ي��ت�ين ان��ت��ف�����ض ال��ن��ا���س ���ض��د املغت�صبني ويف
�أمريكا �ضد ال�سلطة ال�شرعية .االنتفا�ضة يف �أمريكا
تعود �إىل �أ�سباب اقت�صادية بحتة ،ومل يقم �أحد مبنع
النا�س من التحدث والكتابة باللغة الإجنليزية (كما

حدث يف �أوكرانيا من اتخاذ إ�ج��راءات ملحاربة اللغة
ال��رو���س��ي��ة) .مل ُي��ط��ح برئي�س ال��ب�لاد ال�شرعي (كما
ج��رى يف �أوك��ران��ي��ا) جلر البالد �إىل ح��رب �أهلية .ما
حدث هو قيام م�ستوطنو امل�ستعمرات ب�إطاحة �سلطة
جورج الثالث وق�ضي الأمر بذلك» (�ص .)17-16
ويف حت��ل��ي��ل��ه مل�����س��ار ال��ت��اري��خ ال��ع��امل��ي ي�����ش�ير ال��ب��اح��ث
م���رارا وت��ك��رارا �إىل ت��واري��خ �أح���داث ك�برى وق��ع��ت يف
خمتلف ال��ق��ارات وتبدو من الوهلة الأوىل م�ستقلة
ع���ن ب��ع�����ض��ه��ا ال��ب��ع�����ض ،غ�ي�ر �أن ال��ك��ات��ب ي��ج��م��ع��ه��ا يف
حزمة مت�شابكة من املكائد ال�سيا�سية .يقول يف هذا
ال�صدد�« :إن تدبري امل���آزق للعدو و�إحاطته بامل�شاكل
عن طريق �أيد �أخرى لهي و�سيلة من �أكرث الو�سائل
رواج���ا يف ال�سيا�سة العاملية� .إن القائد ال��ذك��ي يلج�أ
ً
�إىل ا�ستنزاف طاقة العدو ويجد م�صاحله يف حياكة
امل���ؤام��رات يف البلدان امل��ج��اورة ل��ع��دوه� .أف�ضل مثال
(تاريخي) على ذلك �سيا�سة الإم�براط��ورة الرو�سية
�إكاتريين الثانية .ولن�س�أل �أنف�سنا ،متى انتهت حرب
ا���س��ت��ق�لال ال���والي���ات امل��ت��ح��دة؟ يف ع���ام  .1783ومتى
�ضمت �إك��ات�يري��ن �شبه ج��زي��رة ال��ق��رم �إىل رو�سيا؟ يف
ع���ام .1783ه�����ل ح���دث ذل���ك ���ص��دف��ة؟ ق��ط��ع��اً ال .ففي
تلك اللحظة ،عندما كانت ال��دول العظمى تت�صارع
فيما بينها ومل ت�ستطع م�ساعدة الأتراك �ضد رو�سيا،
ق���ررت الإم�ب�راط���ورة ���ض��م ال��ق��رم �إىل ب�لاده��ا» (���ص
 .)19الأم��ر �شبيه ملا ج��رى ع��ام  2014حني مل تتوان
رو���س��ي��ا يف اه��ت��ب��ال الفر�صة التاريخية ال�ستعادة ما
فقدته من قبل� ،أي �شبه جزيرة القرم .وبر�أي امل�ؤلف
�أن �أم���را م��ث��ل ه���ذا مل ي��ك��ن ل��ي��ح��دث ل��و �أن الرئي�س
ال�شرعي يانوكوفيت�ش ظل على ر�أ�س حكومة كييف،
وب�أن اال�ستفتاء بانف�صال القرم مل يكن ليتم وال كان
لرو�سيا �أن جتد مدخال واح��دا لإحل��اق �شبه جزيرة
ال��ق��رم �إىل خ��ارط��ت��ه��ا ل���وال ان��ق�لاب ك��ي��ي��ف .واحل���ال

