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مؤامرة لينين :القصة املجهولة لحرب أمريكا ضد روسيا
بارنز كار
محمد السماك *

يروي هذا الكتاب تاريخ ما �أهمله التاريخ ،هنا الإهمال كان مق�صود ًا  .فالوقائع بقيت �سر ًا عن �سابق ت�ص ّور وت�صميم  .لقد تع ّمدت الدولتان رو�سيا والواليات املتحدة عدم
�إثارتها  ،وعدم الإ�شارة �إليها يف الأدبيات ال�سيا�سية حتى �أ�صبحت ن�سي ًا من�سي ًا  .غري �أن �إلقاء ال�ضوء عليها الآن ُينري الطريق نحو معرفة حقائق تاريخية كان لها ت�أثري
مبا�شر يف عملية اتخاذ القرارات ال�سيا�سية يف كل من الكرملني  -مو�سكو والبيت الأبي�ض  -وا�شنطن  .ولعل هذا الت�أثري ال يزال م�ستمر ًا حتى اليوم .
جرت وقائع الق�صة �أثناء احلرب العاملية الأوىل  .كانت رو�سيا والواليات املتحد يف جبهة واحدة �ضد الأملان  ،يف هذه الأثناء انطلقت الثورة البول�شفية ،و�أدى انطالقها
�إىل ان�شغال رو�سيا اجلديدة ب�أو�ضاعها الداخلية ،عر�ضت �أملانيا عليها ت�سوية �سيا�سية ثنائية تخرجها من احلرب  .تلقّفت رو�سيا العر�ض ب�سرعة وخرجت فع ًال من احلرب
� .أدى هذا اخلروج �إىل خلل يف ميزان القوى.

فالواليات املتحدة كانت ُتريد �أن تفر�ض على �أملانيا
واقعاً ت�ضطر معه للحرب على جبهتني معاً �إ�ضعافاً
لها ؛ اجلبهة ال�شرقية مع رو�سيا ،واجلبهة الغربية
م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وحلفائها الأوروب �ي��ن .عبثاً
حاولت وا�شنطن �إق�ن��اع مو�سكو بالبقاء يف احلرب
�ضد �أملانيا  ،وملا عجزت عن ذلك ا�ضطرت �إىل اللجوء
�إىل اخل�ي��ار ال�صعب وه��و ��ش��نّ احل ��رب على رو�سيا
ذاتها � ،أم ً
ال يف ّ
يل ذراعها .
ه ��ذا ال �ك �ت��اب ي� ��روي ق���ص��ة ك �ي��ف وم �ت ��ى ح ��دث كل
ذلك والنتائج التي ترتبت عليه ،ومن هنا �أهميته
التاريخية و�أهميته يف العلوم ال�سيا�سية .
�إن �أول م��ا يك�شفه ه ��ذا ال�ك�ت��اب ه��و �أن ��ه ال �صحة
لالعتقاد ب��أن��ه رغ��م ك��ل االخ�ت�لاف��ات ب�ين مو�سكو
ووا�شنطن ف�إنهما مل ي�شتبكا يف �أية حرب �أو يف �أية
معركة قتالية  .لقد �سبق �أن تغ ّنى بهذا االعتقاد
�سيا�سيون وحتى �أكادمييون �أمريكيون .
ف �ف��ي ع ��ام  1984م �ث� ً
وج� ��ه ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي
لا ّ
يف ذل��ك ال��وق��ت رون��ال��د ري�غ��ان ر��س��ال��ة متلفزة �إىل
ال�شعب ال�سوفياتي قال فيها�« :إن حكوماتنا تواجه
اختالفات عميقة وخطرية  ،يف املا�ضي ويف احلا�ضر ،
غري �أن �أبناءنا وبناتنا مل ينج ّروا �أبدا لقتال بع�ضهم
بع�ضاً «.
وردد هذا القول �أي�ضاً -ولو ب�صيغة خمتلفة -الرئي�س
باراك �أوباما يف حماولته لفتح �صفحة جديدة من
التعاون الأمريكي  -الرو�سي مع الرئي�س فالدميري
بوتني� ،إال �أن الوقائع التاريخية تقول �شيئاً �آخر .
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تقول �إن الأمريكيني والرو�س خا�ضوا حرباً مبا�شرة
يف حماولة �أمريكية لل�ضغط على مو�سكو للعودة
�إىل احلرب (العاملية الأوىل) �ضد �أملانيا .
�إن كتب التاريخ املدر�سية واجلامعية املُعتمدة اليوم
يف املدار�س واجلامعات الرو�سية تت�ضمن ف�ص ً
ال -ولو
موجزاً -عن تلك احلرب  ،خالفاً للكتب الأمريكية
التي تتجاهلها كلياً .
ف��ال� ُك�ت��ب ال��رو� �س �ي��ة -ك �م��ا ي �ق��ول امل� ��ؤل ��ف -تتحدث
ع��ن غ��زو �أم�يرك��ي  -بريطاين  -فرن�سي م�شرتك
ل�شمال رو�سيا جرى يف عام  ، 1918بعد �إعالن الثورة
البول�شفية مبا�شرة .
مل يكن الغزو ي�ستهدف الثورة  ،ومل يكن ُيريد �إعادة
القي�صرية �إىل احلكم  ،ولكنه كان ُيريد حمل رو�سيا
اجلديدة على �إبقاء اجلبهة ال�شرقية مفتوحة �ضد
�أملانيا  ..ولو بالقوة الع�سكرية .
يقول امل�ؤلف� :إن الوثائق الأمريكية الر�سمية وحتى
ُكتب التاريخ الع�سكري للواليات املتحدة تتجاهل
كلياً ه��ذه احل�ق��ائ��ق التاريخية  ،ول��ذل��ك ف ��إن هذا
الكتاب (خطة لينني) ال ُي�ؤرخ فقط ملا �أهمله التاريخ
�صحح وقائع فرتة زمنية حمددة
 ،ولكنه يف الواقع ُي ّ
من التاريخ الأمريكي .
ُي��ؤك��د امل��ؤل��ف �أن��ه ُقتل يف عملية ال�غ��زو الأمريكية
 ال�بري �ط��ان �ي��ة  -ال�ف��رن���س�ي��ة امل ُ�� �ش�ترك��ة ل��رو��س�ي��ا(البل�شفية)  600جندي �أم�يرك��ي  .ولكنه ال يذكر
�أرقام ال�ضحايا من اجلنود الفرن�سيني والإجنليز .
ويقول امل�ؤلف �أي�ضاً� :إن العملية الع�سكرية الثالثية

(الغزو الثالثي) منيت بف�شل ذري��ع؛ فهي مل تكن
غري م�بررة فقط  ،ولكنها كانت مغامرة ع�سكرية
فا�شلة بكل املقايي�س  .من �أج��ل ذل��ك ف��إن الرئي�س
الأمريكي يف ذلك الوقت ودرو ويل�سون (الذي قطف
ثمار انت�صار ا ُ
حللفاء على �أملانيا يف فر�ساي  -فرن�سا )
ووزير خارجيته روبرت الن�سنيغ � ،أخفيا عن ال�شعب
الأمريكي وقائع تلك احلرب الفا�شلة وغري املُعلنة.
يروي امل�ؤلف «بارنز كار» يف كتابه كل تلك الوقائع
اعتماداً على الأر�شيف ال�سري الع�سكري الأمريكي
الذي �سمح له باال�ضطالع عليه ملرور الوقت .
�أما على اجلبهة الرو�سية فقد ُمنيت رو�سيا بخ�سائر
فادحة جداً خالل حربها �ضد �أملانيا،وعندما جرى
التخل�ص من القي�صر يف فرباير � -شباط  ،1917كان
هدف لينني وقف النزف الب�شري يف جبهة القتال
مع �أملانيا  .وقد وعد لينني ال�شعب الرو�سي بذلك
ال وعلناً  .وهو ما �أقلق ا ُ
فع ً
حللفاء الثالثة  :الواليات
امل�ت�ح��دة وب��ري�ط��ان�ي��ا وف��رن���س��ا  .ومل ��ا ف�شل احللفاء
ب�إقناعه بالرتاجع عن موقفه  ،مل يجدوا �سبي ً
ال
�آخر �سوى حماولة �إجباره على العودة �إىل احلرب
باحلرب  .لقد اعتقدوا �أن منع رو�سيا من اخلروج
م��ن احل ��رب ��ض��د �أمل��ان �ي��ا ب��ال�ق��وة ه��و ع�م��ل م���ش��روع
للدفاع عن النف�س يف وجه الآلة الع�سكرية الأملانية
ال�سلطة يف مو�سكو
خا�صة و�أن لينني و��ص��ل �إىل ُ
ب��ان�ق�لاب ،و�أن ��ه � �ص��ادر ممتلكات ال��دول��ة الرو�سية
ب��ال�ق��وة الع�سكرية االن�ق�لاب�ي��ة  .ث��م �أن وا�شنطن
ولندن وباري�س وجدت �أن لينني برفع �شعار ت�صدير
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الثورة البول�شفية ُيهدد الأمن وال�سالم يف العامل .
�أدت هذه الأمور جمتمعة �إىل ت�صنيف رو�سيا عدواً،
وع ّزز من هذا الت�صنيف خروجها من احلرب  ،وهو
اخل��روج ال��ذي ُيريح «ال�ع��دو» الأمل��اين من حيث �أنه
يقفل اجلبهة ال�شرقية ومي ّكنه من التفرغ للجبهة
الغربية.
يقول امل�ؤلف� :إن ال��دول الثالث (الواليات املتحدة
موحد للموقف
وفرن�سا وبريطانيا) كان لها تقييم ّ
الذي فر�ضته الثورة البول�شفية ،ولكن هذه الدول
مل تكن لها ر�ؤية موحدة حول ماذا عليها �أن تفعل
وكيف تر ّد .
ب��د�أ ر ّد الفعل ب��إر��س��ال جمموعات م��ن اجلوا�سي�س
ل �ت �ق ��دمي ر� � �ش� ��اوي �إىل ع � ��دد م� ��ن ق � � ��ادة احل ��رك ��ة
البول�شفية مقابل �إقناعهم باال�ستمرار يف احلرب
�ضد �أملانيا  .وهنا يروي امل�ؤلف ق�ص�صاً ُمثرية حول
�أدوار اجلوا�سي�س ورجال الأعمال والبنوك وعلماء
االج�ت�م��اع وحتى االنتهازيني  .وي�ق��ول �إن امل�شرف
ال �ع��ام ع�ل��ى ت�ل��ك امل�ن�ظ��وم��ة م��ن ال�ع�م�لاء ك ��ان بطل
التن�س الأمريكي «ديرويت كلنتون» ( وك��ان ُيعرف
لدى جهاز املخابرات الرو�سي بلقب «ب��ودل»)  .كان
�صلة الو�صل مع ديرويت � ،ضابط �أمريكي من �أ�صل
رو��س��ي ُي��دع��ى «�سينوفون كاالمانيافو» ،وق��د �ألقي
القب�ض عليه يف مو�سكو  ،وكان �أول جا�سو�س يجري
حتريره يف عملية تبادل بني مو�سكو ووا�شنطن .
ويقول امل�ؤلف� :إنه �إىل جانب جهود التج�س�س التي
قامت بها الواليات املتحدة  ،كانت لكل من فرن�سا
وبريطانيا جهودهما �أي�ضاً .ولعل من �أبرز �أبطالها
الفرن�سي � :شارلز �أدولف فوبا بيدا» وهو ال�شرطي
املحقق الذي قاد العملية �ضد «ماتاهاري» ال�شهرية .
بعد ف�شل حماولة الإقناع بالر�شوة ،كانت املحاولة
الثانية التي اعتمدت �أ�سلوب اغتيال القادة الكبار
يف احل ��رك ��ة ال�ب��ول���ش�ف�ي��ة ،وذل� ��ك م ��ن �أج� ��ل �إ��ش�غ��ال
احلركة بذاتها و�صرفها عن تنفيذ القرار اجلديد
باالن�سحاب من احلرب .
وك� ��ان ع �ل��ى ر�أ� � ��س ق��ائ �م��ة امل���س�ت�ه��دف�ين ب��االغ�ت�ي��ال
بطل الثورة نف�سه لينني  .وبالفعل تع ّر�ض لينني
لأك�ثر من حماولة اغتيال � ،أهمها :عملية �إطالق
الر�صا�ص التي �أ�صابته يف العنق والكتف .وقد جرت

غري م�شروعة ،ولكنها كانت حرباً فا�شلة  .وفوق
ذلك كانت حرباً من دون ت�أثري ُيذكر .
بد�أت احلرب حول مرف�أ «ار�شنجال»  .وكانت القوة
املُهاجمة تت�ألف من � 20ألف رجل  ،كان بينهم 4500
�أمريكي  .كانت هذه القوة الع�سكرية من ال�صغر
 مقارنة مب�ساحة رو�سيا وع��دد جي�شها -بحيث�أنها مل تكن ق��ادرة على �إح ��داث �أي تغيري ُيذكر؛
فالواليات املتحدة وحلفا�ؤها كانت ُترك ّز ع�سكرياً
يف ذلك الوقت على جبهات القتال �ضد �أملانيا ،ومل
ت�ش�أ �أن تتح ّول حرب ال�ضغط على رو�سيا �إىل حرب
ا�ستنزاف لقواتها امل�شرتكة ُتع ّزز املوقف الع�سكري
الأمل��اين  .مع ذلك حفرت احل��رب الأمريكية على
رو�سيا عميقاً يف الذاكرة الرو�سية  ،وال تزال حتى
اليوم تلعب دوراً �أ�سا�سياً يف �صناعة القرار الرو�سي
عندما يتعلق الأمر بالعالقات مع الغرب ( �أمريكا
 بريطانيا  -فرن�سا )  .وال �شك يف �أن اجل�نرال�ستالني كان يعرف هذه الق�صة جيداً عندما جال�س
الرئي�سني الأمريكي روزفلت والربيطاين ت�شر�شل
يف بوت�سدام؛ القت�سام النفوذ يف العامل بعد احلرب
العاملية الثانية  .وال �شك �أي���ض�اً يف �أن الرئي�س
احل� � ��ايل ف �ل�ادمي �ي�ر ب ��وت�ي�ن (رج� � ��ل امل� �خ ��ارب ��رات
ال�سوفياتية ال���س��اب��ق) ك ��ان ي�ع��رف ه ��ذه اخللفية
عندما اجتمع بالرئي�س الأمريكي دونالد ترامب .
يقول امل�ؤلف �إن ال��رو���س (ال�سوفيات) مل ين�سوا
ذل��ك �أب ��داً ،و�إن�ه��م مل يغفروه �أب ��داً؛ ذل��ك �أن تلك
العملية الع�سكرية كانت بداية ح��رب �أمريكية -
�سوفياتية ب ��اردة ا�ستمرت منذ ذل��ك ال��وق��ت حتى
(�سقوط جدار برلني) يف عام .1989

تلك العملية خارج مدينة مو�سكو يف �أغ�سط�س � -آب
 1918يف �أح��د امل�صانع  .ولكن ال ُيعرف حتى اليوم
م��ا �إذا ك��ان �أب�ط��ال تلك العملية ك��ان��وا م��ن عمالء
املخابرات الأمريكية �أو الفرن�سية �أو االجنليزية
� ،أو م��ن معار�ضي ال�ث��ورة البول�شفية م��ن الرو�س
�أنف�سهم.
وب�ع��د �أن ف�شلت ك��ل تلك امل �ح��اوالت جل ��أت ال��دول
الثالث بقيادة وا�شنطن �إىل �شنّ احلرب الع�سكرية
املبا�شرة على رو�سيا ولكن دون �إعالن .
ب��د�أت احل��رب بدعم «القوى البي�ضاء» من الرو�س
املعار�ضني للثورة البول�شفية ال�شيوعية احلمراء.
وكان الهدف تعميق احلرب الأهلية .
ت�صدّت ال�ث��ورة البول�شفية للتمويل الأم�يرك��ي،
ف� ��أوج ��دت وا� �ش �ن �ط��ن ط ��رق �اً غ�ي�ر م �ب��ا� �ش��رة عرب
الربيطانيني والفرن�سيني لتو�صيل الدعم املايل
-------------------------------الت�شجيعي للقوى املعار�ضة للثورة ال�شيوعية .
•الكتاب :مؤامرة لينين :القصة
ورغم �أن الرئي�س ويل�سون نفى �أن تكون بالده وراء
المجهولة لحرب أمريكا ضد روسيا
ذل��ك  ،ف��إن امل��ؤل��ف ي�ؤكد �أن الوثائق ُت��ؤك��د عك�س
•المؤلف :بارنز كار
ما يقول .مع ذل��ك ف��إن ر�شوة «ال�ق��وى البي�ضاء»
•الناشر  :بيغاسوس Pegasus
ل�ت���ش�ج�ي�ع�ه��ا ول�ت�م�ك�ي�ن�ه��ا م ��ن م ��واج �ه ��ة ال �ق��وى
ال�شيوعية احل �م��راء ،مل تنجح يف تغيري معادلة •الصفحات 388 :
القوى على الأر���ض ،هنا وجدت الواليات املتحدة •التاريخ 2020 :
�أنه مل يعد �أمامها بديل عن احلرب .
* مفكر لبناني متخصص فـي دراسات
العلوم والسياسة والفكر اإلسالمي
يقول امل�ؤلف �إن تلك احل��رب مل تكن فقط حرباً
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