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مقدمة

القدم؛ ُمفرط لزمٍن — القديمة األخرى املهن بعض شأن شأنها الدبلومايس— مهنة تعود
وثائق وتكشف تقدير، أقل عىل الربونزي العرص إىل ظهورها بداية رينولدز ديفيد فيؤرِّخ
ملرص إخناتون حكم عهد ومن امليالد، قبل الثامن القرن منتصف يف الفرات مملكة من
والسالم. الحرب قضايا تُحرِّكهم املتنقلني املبعوثني من عالم عن قرون، بأربعة ذلك بعد
بني وتفصل قليلة، قواعد إال تحكمه ال اليوم، ملعايري وفًقا بدائيٍّا عامًلا كان أنه ورغم
تطوَّرت وقد الدبلوماسية. أشكال من واضًحا شكًال كان فقد هائلة، مسافات أجزائه
باختالف تختلف مختلفة معاٍن لها لتغدَو العهد ذاك منذ كبريٍة بدرجٍة الدبلوماسية
«إدارة بأنها نيكلسون هارولد تعريف — ق املنمَّ تعريفها من بدءًا واألزمان، األشخاص
الذيوضعه املنمق غري تعريفها إىل ووصوًال املفاوضات.» عرب املستقلة الدول بني العالقات
كان أيٍّا لكن بها.» تقذف حجارة تجد أن إىل الكالم من املعسول انتقاء «فن كاتلني: وين
الدولية الدبلوماسية يف الكربى األحداث مسار أن يف كثريون يشكك ال للدبلوماسية، تعريفنا

منه. ت وغريَّ فيه نحيا الذي عاملنا شكَّلت قد وعواقبها الحديثة
من ودراستها الدبلوماسية بقضية العادي القارئ تعريف إىل الكتاب هذا ويهدف
هامة، تاريخية ووقائع مراحل من مستقاة أمثلٍة عىل قائم ألنه ونظًرا تاريخي. منظوٍر
القارئ يجذب أن شأنه من ما وهو حية؛ بصورٍة الدبلوماسية فن لتوضيح م مصمَّ فإنه
املراحل يف الدبلوماسية الطرق عىل طرأت التي التغريات إبراز مع نفسه، الوقت يف ويرشده
له أُبنيِّ أن إىل بل للقارئ، الدبلوماسية تاريخ رسد إىل أسعى ال إنني الهامة. التاريخية
أن شك ال التاريخ. من بعينها نقاٍط يف الدبلوماسية السياسات ممارسة اختالف صور
لكنني الوقت، مع جديدة موارد وتتوافر تتبدل، فاملؤسسات الخاص؛ تاريَخها للدبلوماسية



الدبلوماسية

التباين أشد املتباينة املتطلبات ألُبرز بعينها حالٍة دراسات استخدام إىل أعمد أن هنا أود
يمكن كيف أُبني أن إىل أهدف كما الدبلوماسيني، ممارسات عىل الظروف تفرضها التي
وللحماقة الحذر يف وللمغاالة ر للتهوُّ كما — املحنَّكة الدبلوماسية للسياسات تكون أن
أن ستُبني هنا املختارة الحالة دراسات أخرى، بعبارة األمم. مقدرات عىل مهمة آثار —
الحنكة دون ومن الدولة، شئون إدارة يف ا مهمٍّ عنًرصا — تزال وال — كانت الدبلوماسية

املنال. صعب هدًفا السيايس النجاح يبقى قد الدبلوماسية
عىل الرتكيز مع الحديثة الدبلوماسية تطور بإيجاز سنتناول السياق، هذا يف
املعاهدات، إبرام فن عىل خاصة بصورٍة االهتمام وتسليط ودورهم، الدبلوماسيني
أوصال بتمزق أنذرت التي األمريكية الثورة إبان انتُهجت التي الدبلوماسية والسياسات
للحرب الدبلوماسية واألصول عرش، الثامن القرن سبعينيات يف الربيطانية اإلمرباطورية
عىل وقضت إمرباطوريات، أربع قوضت والتي تلتها التي فرساي ومعاهدة األوىل العاملية
الليلة وراء كانت التي الرسية القمة مؤتمرات عىل نركز كما الشباب، من كامل جيل
والعالقة الباردة، الحرب باندالع أنذرت والتي أوروبا، وترششل ستالني فيها م قسَّ التي
األمنية املعاهدة (أو أنزوس معاهدة إبرام خلف كانت التي املتوازنة غري الدبلوماسية
نلقي وأخريًا، عاًما. خمسني من ألكثر صمدت التي األمريكية) النيوزيلندية األسرتالية
أنشطة الحرص— ال املثال سبيل عىل — يضم الذي العاملي االقتصادي النظام عىل الضوء
التي الدبلوماسية والسياسات الدولية، الحكومية واملنظمات الجنسيات، املتعددة الرشكات
مع الدبلوماسية ممارسة يف جديدة آفاًقا فتحت التي املدني املجتمع منظمات تنتهجها

جديدة. أطراف مشاركة تسهيل
األنظمة مثل — نتناولها التي الحالة بدراسات الواضحة االختالفات تحليل من نجد
لها كانت التي االتصاالت وثورة الدبلوماسية، من عرص كل مثََّلها التي املتنوعة الحكومية
الحالة دراسات بني املشرتك القاسم أن — الحديثة القمة مؤتمرات يف سيما ال كبرية أهمية
دائًما الدبلومايس يسعى التالية، الفصول يف املفاوضات. تلعبه الذي العاملي الدور هو هذه
التي الحقائق من ما نوًعا أفضل تفاهم أو اتفاق إىل للتوصل — متفاوًضا بوصفه —
موقفه سيتطلبه كان مما أسوأ لوضٍع حاٍل يفيضبأي وال األسايس، موقفه سيسوغها كان
العالقات عىل ينطبق ما بقدر املستقلة الدول بني العالقات عىل هذا ينطبق األسايس.
ق تفوَّ وبعضهم بالطبع، ذلك يف الدبلوماسيني جميع ينجح ولم واألفراد. املنظمات بني
يمثِّلهم، من يَضَمَن أن عىل يحرص أن دبلومايس كل عىل نفسه، الوقت يف اآلخر. عىل
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من يمثلهم. من يضمن بدوره خصمه أن من التأكد عىل نفسه الوقت يف الحرص مع
والذين األمريكية الثورة إبان األمريكيني الدبلوماسيني ق تفوُّ سنتناولها التي الحاالت بني
القوة، قواعد تفرضه ملا ووفًقا املوقف، يحتم كما والترصف التفكري عىل واقعيتهم أجربتهم
أمامهم يكن لم إذ يعتنقونها؛ كانوا التي األخالقية والقيم املبادئ تفرضه عما بالتغايض
تحذير تحوَّل هنا من لهم. دائًما مالزًما الفشل من الخوف وكان للمناورة، كبري مجال
األمريكية املستوطنات ترابط رضورة من — وقته يف جاء الذي — فرانكلني بنجامني
الثورة دبلوماسيو حققها التي الرائعة النتيجة إىل األخرى بعد واحدًة انهيارها أو مًعا
هذا كل حدث أوروبا. منها عانت التي املحن من استفادة أيَّما استفادوا الذين األمريكية،

أكثر. أو شهًرا يستغرق باريس إىل فيالدلفيا من فيه الخطاب وصول كان عهٍد يف
كان الكتاب، هذا يف لها سنتعرض التي األخرى الدبلوماسية املواقف غرار وعىل
تمزُّق كان املثال، سبيل فعىل عميق؛ أثر السياسات تلك عىل املرتتبة التاريخية للتبعات
التاريخ يف املحتومة الوقائع من عرش الثامن القرن سبعينيات يف الربيطانية اإلمرباطورية
القرن يف اكتسبتها التي الحكمة بدرجة الربيطانية السياسية اإلدارة تمتعت ولو الحديث،
طريق عىل العالَم أمريكي-بريطاني أو بريطاني-أمريكي كومنولث يقود أن ألمكن التايل
روسيا أو األملانية، النازية أو األملانية، اإلمرباطورية تهديد الخوفمن دون السلمية، التنمية
توقعات مثار وهي االفرتايض، التاريخ بدراستها يختص االحتماالت هذه ومثل الشيوعية.
إلدارة بسمارك انتهجها التي الدبلوماسية السياسات تفلح لم باملثل، لها. حرص ال مبهرة
الحرب؛ هاوية إىل االنجراف منع يف العرشين القرن بداية سبقت التي الفرتة يف الدولة
«عهًدا تشارف الغربية الحضارة كانت — توينبي آرنولد املؤرخ كتب وكما — ثَمَّ ومن
أنها إىل أدَّت قالقل من القديمة لليونان التابعة الدول يف شبَّ ما يشبه القالقل» من
يشء بها يَِرسْ لم األوىل العاملية الحرب أن «بما كسنجر: هنري قال كما أو نفسها؛ دمرت
مثلما إطالًقا جدوى ذي غري السالم إىل السعي يكون أن املحتم من كان للُمخطط، وفًقا
من بذلوه ما كل ورغم التهلكة.» هذه إىل نفسها بسببها األمم ألقت التي التوقعات كانت
رشعوا ملا تماًما النقيض هو فرساي معاهدة يف الدبلوماسيون حققه ما كان مجهودات،
للحرب الطريق يمهدون — مأساوية وبصورة بتعنُّت — جعلهم ما وهو تحقيقه، يف
كقصة الدبلوماسية تاريخ قراءة يمكن املنطلق، هذا ومن بشاعة. أكثر كانت التي التالية

تحذيرية.
مانفريد وزمييل، لصديقي امتناني عن أُعرب أن أوًال أود وتقديري، شكري عن تعبريًا
وإيما أوفالهريتي ولوسيانا كيجان وأندريا الكتاب، هذا موضوع اقرتاح عىل ستيجر،
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أن أود كما الكتاب، هذا إلصدار بَذَْلنَه ما عىل أكسفورد، جامعة مطبعة من مارشنت،
الكتاب فصول تزين التي امللحقة والتعليقات بالصور تزويدي عىل آرسسون ساندرا أشكر
تقاريرهم عىل أعرفهم ال ممن للموفدين بالشكر أتوجه لم إن مقًرصا وسأكون التالية.
بالوقود الرؤية يف معي يتفقون ال من كل أمدني وقد البنَّاءة. واقرتاحاتهم باألفكار، املليئة
نص يف سواءٌ األوىل، اللحظة من بها أَديُن التي األفكار وتربز وتتجىل ملادتي. الفكري
أقول ألن بي حاجة وال أوردتها. التي اإلضافية القراءات يف أو املراجع، يف أو الكتاب،

التايل. النص عن املسئولية أتحمل وحدي إنني حال: أي عىل هذا سأقول لكنني —
سرياكوسا إم جوزيف
ملبورن
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األول الفصل

الدبلوماسية ر تطوُّ

إىل الحرب حالة من باالنتقال األول املقام يف التقليدية بصورتها الدبلوماسية اختصت
يف التواصل بأوجه الدبلوماسية تُعنى أخرى، بعبارة صحيح. والعكس السلم حالة
الدبلوماسية األنشطة جوانب من أسايس جانب هذا أن ورغم السالم. وصناعة الرصاع
الوحيد الجانب هو اليوم يُعد الجانب هذا أن مالحظة أيًضا تجب والحارض، املايض يف
السياسات من نطاًقا أوسع كبري حدٍّ إىل الدبلوماسية غدت فقد اإلطالق؛ عىل واألهم
الرسمية الدبلوماسية الشكليات أن ورغم والحكومات، الدول تمارسها التي الدبلوماسية
الدبلوماسية العالقات حول ١٩٦١ عام ُعقد الذي فيينا مؤتمر عىل قامت التي القانونية
الطرف غض الصعب فمن فقط؛ الدويل النطاق عىل الدبلوماسية بالعالقات إال تعرتف ال
من بدءًا الدويل، االقتصادي النظام نطاق عىل تماَرس التي الدبلوماسية السياسات عن
الحكومية املنظمات تدخالت إىل الجنسيات املتعددة الرشكات تمارسها التي األنشطة
فلهذه العاملية؛ التجارة منظمة سيما وال العالم، مستوى عىل العاملة االقتصادية الدولية
الدبلوماسية األنظمة داخل تعمل التي الدبلوماسية العالقات من شبكات بدورها املنظمات
الدبلومايس النشاط من آخر شاسع نطاٍق عىل نفسه األمر وينطبق وخارجها. التقليدية
التي وتلك الفاشلة، للدول امللحمية القصص أن كما املدني. املجتمع منظمات يف يتمثل
جديد عالم الواقع يف عنها نتج قد الدويل؛ واإلرهاب املدني، والرصاع الفشل، طور يف دخلت
املنظمات وبني الحكومية، غري واملنظمات الدول بني امللحة التواصل عالقات من تماًما
املنظمات وبني أخرى، جهة من الدولية الحكومية واملنظمات جهٍة من الحكومية غري
الفصل (انظر بعد فيما التطورات هذه نتناول وسوف وبعض. بعضها الحكومية غري

السادس).



الدبلوماسية

الدبلوماسية ر تطوُّ (1)

اليونان يف الدبلومايس لفظة فأُطِلقت اإلغريق؛ قدماء إىل «دبلوماسية» كلمة أصل يعود
الفرنسية اللغة يف بعُد فيما استُخدمت ثم السن، الكبري الرجل عىل الواقع، يف القديمة،
بمعنى — يعود طويل، تاريخ شك بال الدبلومايس وللنشاط امُلفاِوض. عمل إىل لإلشارة
نُقش خطاب هو الدبلوماسية األنشطة عىل يدل باٍق أثٍر فأول السنني؛ آالف إىل — الكلمة
املعروفة املنطقة يف عليه ُعثر امليالد، قبل عام ٢٥٠٠ قرابة إىل يعود حجري لوح عىل
ميل ١٢٠٠ قرابة وإيابًا ذهابًا سافر مبعوث األرجح عىل حمله وقد إيران، بشمال اآلن
بعض إىل بعضهم املبعوثني إرسال عىل الحكام عادة جرت وقد متباعدتني. مملكتني بني
ملجرد أو املعاهدات، وإبرام العداء ووقف حرب، وقوع دون كالحيلولة أسباب؛ لعدة
فيعود الحديث الدبلوماسية عهد أما بينهم. التجارة وتعزيز السلمية العالقات استئناف
لنزاعات ا حدٍّ وضع والذي ،١٦٤٨ عام ُعقد الذي وستفاليا ُصلح إىل عليه للمتعارف وفًقا
أما الديني. والتسامح االعتقاد وحرية الدول، استقالل مبدأ وأرىس عاًما، الثالثني حرب
كذلك طرح الذي ،١٦٢٦ عام ريشيليو الفرنيس الكاردينال فأسسها خارجية وزارة أول
تحركه الذي املستقلة الدولة مبدأ عىل القائم الدولية، العالقات يف الكالسيكي املنهج
عرش الثامن القرن يف العظمى بريطانيا استخدمت وقد نهائي. كهدف القومية املصالح
عهد يف النمسا استخدمت بينما الدولية، القوى توازن لخدمة الدبلوماسية سياساتها
أملانيا بعُد فيما قامت الذي أوروبا، مجلس بناء إلعادة الدبلوماسية سياساتها مرتنيش
تعبري حد عىل — وتجعلها األوروبية الدبلوماسية وجه بذلك لتغري بحله بسمارك عهد يف

القوة.» سياسة حول تدور وحشية «لعبة كسنجر: هنري
األنظمة أمام — الحكم يف اإللهي حقها تزعم كانت التي — امللكية انهيار ومع
جميع يف واملفوضيات السفارات إنشاء فأكثر أكثر ترسخ والجمهورية، الدستورية امللكية
الطريقة عىل الدبلوماسية بأرسه العالم تبنَّى عرش التاسع القرن نهاية ومع أوروبا، أنحاء
يف سفارات الكربى الدول لدى فأصبح النمو. مكتمل دبلوماسيٍّا نظاًما كانت إذ األوروبية؛
بينما سفراء السفارات ورأَس الصغرى، الدول يف ومفوضيات الكربى، الدول من نظرياتها
كسفارة الدبلوماسية البعثات تصنيف مىض فيما توقف وقد املفوضيات. الوزراء ترأس
الدولتني حكومتا توليها التي األهمية عىل وزير، أو كسفري رئيسها وتنصيب مفوضية، أو
األول القرن يف املتحدة الواليات تُقم لم املثال، سبيل فعىل بينهما. املتبادلة للعالقات
األخرى الدول حكومات تُقم لم وباملثل األجنبية، الدول يف مفوضيات إال تأسيسها من
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ريشيليو.1 الكاردينال :1-1 شكل

األمريكي الكونجرس أجاز ،١٨٩٣ عام لكن األمريكية. بالعاصمة لها مفوضيات إال
األخرى الدول تتخذ أن رشيطة سفارات إىل املهمة األمريكية املفوضيات من العديد ترقية
حتى املفوضيات محل تحل تدريجيٍّا السفارات أخذت الحني، ذلك ومنذ نفسها. الخطوة
سفارات؛ إىل واملجر) بلغاريا (يف أمريكيتني مفوضيتني آخر ل تحوُّ شهد الذي ،١٩٦٦ عام
لسياساتها األمريكية املتحدة الواليات أولتها التي املتزايدة األهمية عىل دلَّ الذي األمر

الدبلوماسية.

العامة الدبلوماسية (2)

محدوًدا املضيفة الدولة يف العاديني املواطنني مع واملفوضيات السفارات اتصال كان
نظَّمتها املطاف نهاية يف القيود هذه أن غري الصارمة، القيود من الكثري وعليه للغاية،
— الدبلوماسيني» املسئولني «مهام عنوان تحت — نصت التي ،١٩٢٨ عام هافانا اتفاقية
تقترصعالقاتهم وأن املضيفة، للدولة الداخلية الشئون يف املسئولني هؤالء ل تدخُّ عدم عىل
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ومواطني األجنبية الدول دبلوماسيي بني تجمع لم ثَمَّ، من الرسمية. املعامالت عىل معها
تمثلت الثانية، العاملية الحرب اندالع قبل عام. بوجٍه رسمية عالقات املضيفة الدول
الدبلوماسيون ُمنع بحيث الحكومات؛ بني عالقات يف باألساس الدبلوماسية العالقات
فيها يؤدون كانوا التي للدولة الخارجية أو الداخلية السياسات يف املشاركة من األجانب
عىل يحظر أنه عىل بوضوٍح تنص أن حد إىل تصل لم هافانا اتفاقية أن غري مهامهم.
سيبدو كان الذي األمر األجنبية؛ الدول مواطني مع التواصل الدبلوماسيني املبعوثني
من كان لديها ُمعتَمِدين كانوا التي الدول أحوال عن التقارير إعداد أن بما واقعي غري
ذلك يكن لم وبالطبع عرش، الخامس القرن يف نشأتها منذ املقيمة للبعثات املقررة املهام
الصفوة دوائر عىل اقترص قد ذلك أن رغم املضيفة، الدولة مواطني مقابلة دون ممكنًا
الرشط األسايسمن الهدف كان وقد املحيل. املستوى عىل واالقتصادية والتجارية السياسية
تلك مكانة حماية هو الخارجية وزارات عىل الرسمية» «املعامالت قرص عىل ينص الذي
تاليف ثَمَّ ومن عام؛ بوجٍه باملواطنني األمر يتعلق وال األخرى، الوزارات بني الوزارات

الدول. بني الثنائية العالقات الفوىضيف
أسباب، لعدة الدبلومايس النشاط نطاق اتسع الثانية، العاملية الحرب نهاية منذ
تأسيس ليشمل اإلرهاب؛ عىل الدولية الحرب وحديثًا الباردة، الحرب ضغوط سيما ال
الدبلوماسية باسم كبري نطاٍق عىل يُعرف ما وهو واملواطنني، الحكومات بني اتصال عالقة
السياسات وضع عىل العامة التوجهات تأثري إىل أساسية بصفة املفهوم هذا يشري العامة.
الدبلومايس صاغه مصطلح وهو — العامة الدبلوماسية وتتجاوز وتنفيذها. الخارجية
وهدفها التقليدية، الدبلوماسية حدود — ١٩٦٥ عام جوليون إدموند املحنك األمريكي
فإن األهمية، من نفسه القدر وعىل األخرى. الدول يف العام الرأي الحكومات تغذَي أن
نظائرها مع دولة يف واملصالح الخاصة الدوائر تفاعل رصاحة تدعم العامة الدبلوماسية

الدول. حدود عرب واألفكار املعلومات ق تدفُّ يسهله الذي األمر أخرى، دولة يف
األمثل النحو عىل العامة الدبلوماسية فهم يمكن روزن، وبراين وولف لتشارلز وفًقا
الدبلوماسية أوًال: «الرسمية». الدبلوماسية بخصائص األساسية خصائصها بمقارنة
الدبلوماسية عىل ينطبق ال ما وهو االنتشار، واسعة وبأنها بالشفافية، تتسم العامة
أكرب مجتمعات إىل الحكومات من العامة الدبلوماسية ممارسة تنتقل ثانيًا: الرسمية.
يف سيما (ال املواطنني من مختارة مجتمعات إىل الحاالت بعض يف أو — املواطنني من
عىل الرسمية الدبلوماسية ممارسة تقترص بينما — اإلسالمي) العالم أو األوسط الرشق
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الدبلوماسية بها تُعنَى التي واملوضوعات القضايا ترتبط ثالثًا: وبعض. بعضها الحكومات
تُعنَى التي واملوضوعات القضايا ترتبط فيما وسياساتها، الحكومات بممارسات الرسمية
الدبلوماسية ألن ونظًرا وسلوكياتهم. املواطنني عموم بمواقف العامة الدبلوماسية بها
تمثل فإنها الداخلية، الشئون يف والتدخل الدعاية بشن التهامها دائًما معرضة العامة

املتضمنة. ومعانيها هافانا اتفاقية مؤتمر لنص تحديًا

واملعاهدات الدبلوماسيون (3)

أكسفورد قاموس ويضع املعاهدات. بإبرام كبرية بدرجٍة التقليدية الدبلوماسية تُعنَى
تُعرَّف املحدود، املعنى حيث فمن «معاهدة»؛ ملصطلح مختلفة تعريفات عدة اإلنجليزي
هدنة، لتحقيق التحالف أو بالسلم، يُعنَى أكثر أو دولتني بني «عقد أنها: عىل املعاهدة
«تسوية اتساًعا: األكثر باملعنى وهي الدولية.» العالقات من ذلك غري أو بالتجارة، أو
مواثيق أو اتفاقيات صورة يف ويكون تفاوض، أو باتفاٍق إليه التوصل يتم ترتيب أو
املعاني بني التمييز عن شيئًا أكسفورد قاموس يذكر أن املمكن من كان كما عقود.» أو
«اتفاقية» مصطلح كان بينما يفعل. لم لكنه و«املعاهدة»، «االتفاقية» من لكلٍّ املحددة
القرن يف أصبح الثنائية، االتفاقيات إىل لإلشارة عادًة عرش التاسع القرن يف يُستخدم
التي أو األطراف، املتعددة الرسمية املعاهدات إىل لإلشارة عام بوجٍه يُستخدم العرشين
عليها التفاوض يجري التي الوثائق عىل يُطلق ما وعادة األطراف. من الكثري فيها يشارك
الثنائية، العالقات يف أما «اتفاقيات»، — مثًال املتحدة كاألمم — دولية منظمة رعاية تحت
االجتماعي؛ أو التقني الطابع ذات املعاهدات إىل لإلشارة غالبًا املصطلح هذا فيُستخدم

الرضيبي. االزدواج أو االجتماعي الضمان حول كاملعاهدات
صور أكثر تعد التي — املعاهدات إبرام سلطة تعد املستخَدم، املصطلح كان أيٍّا لكن
— الدبلوماسيون غالبًا بها يضطلع والتي الدول، بني مقاًما وأرفعها رسميًة االتفاقيات
رشعية بصورة املربمة املعاهدات أن مبدأ ويعد بالسيادة. التمتع سمات من أساسية سمًة
يف أساسية قاعدًة — نية بحسن بها االلتزام عليهم يتعني الذين — املوقعني عىل ُملزمة
للعالقات الحديث النظام عليه يقوم الذي األساس هو املبدأ هذا أن كما الدويل، القانون
املتعاقدة األطراف تمتُع هي السارية املعاهدات إلبرام الالزمة املعتادة والرشوط الدولية.
بشأنها للتفاوض املبعوثون يكون أن ويجب دولية، ارتباطات يف للدخول الالزمة باألهلية
ومن الترصف. بُحرية املوقعون يتمتع أن يجب كما ذلك، لهم ل يخوِّ ما السلطات من لهم
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باستخدام أو التهديد تحت أُبرمت إن ُملغاًة تصبح املعاهدات أن أيًضا عليه املتعارف
أما املتحدة. األمم ميثاق يجسده الذي الدويل القانون ملبادئ انتهاًكا يشكل مما القوة
بسبب املفعول سارية تعد فكانت الحرب، أعمال وقف بعد تُربم التي السالم معاهدات
االعرتاف بعدم تقيض سياسة املتحدة الواليات وضعت ذلك، ورغم سبقتها. التي الحروب
معاهدة أو ،(١٩٢٨) كيلوج-بريان مليثاق مغايرة بسبل تُربم اتفاقية أو معاهدة بأي
الحرب نبذ يف األخرى العالم دول إىل بموجبها املتحدة الواليات انضمت التي باريس سالم
وزير إىل نسبًة ستيمسون، بمبدأ املبدأ هذا يُعرف الوطنية. السياسات يف تُستخدم كأداة
عن ١٩٣١ عام يف رسميٍّا أعرب الذي ستيمسون هنري األمريكية املتحدة الواليات خارجية
تغيري أي َقبول رافًضا منشوريا، ملنطقة اليابان لغزو األمريكية املتحدة الواليات معارضة
ستيمسون، مبدأ األمم عصبة تبنَّت وقد الغزو، لهذا نتيجًة اإلقليمية املمتلكات توزيع يف

مماثلة. مبادئ ١٩٦٩ عام املعاهدات لقانون فيينا اتفاقية وتضمنت
من حدود تقيده ال املعاهدات إبرام يف الدولة سلطة نطاق فإن الدويل، املستوى عىل
البالد، األرايضخارج عىل باالستحواذ املتصلة املعاهدات إبرام ويتضمن العملية، الناحية
املتبادل، بالتعاون د والتعهُّ وتعديلها، الحدود وترسيم الداخلية، األرايض عن والتنازل
وقد لحكوماتهم. بالجرائم املدانني أو املتهمني وتسليم األجنبية، االستثمارات وضمان
حول كاالتفاقيات دولية وطبيعة للقوانني، صانعة تجعلها طبيعة املعاهدات تكتسب
الدبلوماسية البعثات بها تتمتع التي والحصانات املزايا حول أو البحرية، القوانني
املنظمات لقيام أساًسا تعد األطراف املتعددة املعاهدات أن عىل عالوًة بها. والعاملون

الخاصة. ومهامها سلطاتها وتحديد الدولية،
وقد تجارية. أو سياسية إما اتفاقيات بوصفها املعاهدات من العديد تصنيف يمكن
أو املسلح، الهجوم حاالت يف املشرتك بالدفاع خاص بوجٍه السياسية املعاهدات تتعلق
وكان الحالية. الدولة حدود عىل بالحفاظ أو كالحياد، سيايسمحدد موقف التزام بضمان
بمناهضة واملشرتك الدائم العاملي االلتزام أي الخصوص— وجه عىل املشرتك األمن مفهوم
يف الدولية للعالقات األهمية الشديدة املستحدثات من — األمن وضمان العدوان أعمال
الرئيس إرصار تحت العارشة) املادة (يف األمم عصبة ميثاق تضمنه وقد العرشين، القرن
املتحدة. األمم ميثاق يف معدلة بصورٍة للظهور وعاد ويلسون، وودرو األسبق األمريكي
الجمركية التعريفة كخفض متبادلة؛ اقتصادية مزية عادًة ن فتُؤمِّ التجارية املعاهدات أما
الحديث العرص يف االتفاقيات هذه وتشمل االتفاقية. أطراف بني املستوردة املنتجات عىل
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األخرى االتفاقية أطراف منح لالتفاقية ع موقِّ طرف كل عىل تشرتط فقرة كثرية أحياٍن يف
(فقرة أخرى دولة أي مع األطراف هذه عليها اتفقت التي للرشوط مماثلة جيدة رشوًطا
االتفاقية هي النوع هذا من األطراف املتعددة املعاهدات وأبرز بالرعاية»). األَوىل «الدولة
يشرتط املعاهدات من آخر نوع َة ثَمَّ الجات). (اتفاقية والتجارة الجمركية للتعاريف العامة
للتحكيم، الدائمة كاملحكمة مؤسسات أمام أو خاصة، محاكم أمام للتحكيم النزاعات طرح

الدولية. العدل محكمة أو
فقد إلبرامها؛ محددة إجراءات أو للمعاهدات محدًدا شكًال الدويل القانون يفرض ال
املسئولني ِقبل من ًعا وموقَّ عليه متفًقا ا نصٍّ تتضمن دبلوماسية مذكرات بتبادل تُربم
ُمخوَّلني مسئولني ِقبل من االتفاقية نص من أكثر أو نسخة بتوقيع أو بذلك، امُلخوَّلني
املعاهدات من الكثري ويتطلب باملعاهدة. االلتزام عىل حكوماتهم موافقة عن بالتعبري
الحاالت هذه مثل ويف املعاهدة، أطراف من طرف كل ِقبل من عليه التصديق الهامة
وثيقة عىل — للمعاهدة النهائي النص عىل اتفاٍق إىل التوصل بعد — املتفاوضون يوقع
بذلك املخوَّلة السلطات ِقبل من عليها للتصديق املقرتَحة املعاهدة يطرحون ثم املعاهدة،
اإلجراءات هذه وتميض الحكومة. رئيس أو الدولة رئيس يف عادًة تتمثل التي دستوريٍّا،
املثال، سبيل عىل عة. املتوقَّ وبالصورة بسهولة — األحيان بعض ويف — الدول بعض يف
مع االعتداء عدم ميثاق إبرام ستالني جوزيف السوفييتي لالتحاد األعىل القائد أراد عندما
عراقيل أي عىل العملية تنطِو لم النازي-السوفييتي)، (امليثاق ١٩٣٩ عام هتلر أدولف
ومشحونًا التعقيد، شديد املعاهدات إبرام يصبح أخرى مواضع يف ولكن إجراءات، أو

مؤكدة. غري والنتيجة سياسيٍّا،
تتعرض قد لكنها املتعاقدين)، رشيعة العقد (مبدأ ألطرافها ملزمة املعاهدات تُعد
تسمح قد أو محدد، وقٍت يف انتهائها عىل نفسها املعاهدة تنص فقد طرق؛ بعدة لإلنهاء
محددة، فرتة بانقضاء أو اإلخطار تسلُّم بوقت إما يرسي بإنهائها إخطار بتقديم لطرٍف
يثري قد واحد طرٍف من اإلنهاء هذا أن غري اللتزاماته، عيها موقِّ أحد بإنكار تبطل وقد
بإنكارها، أو حرب، بقيام سواءٌ طبيعية؛ بصورة املعاهدة تُفَسخ وقد انتقامية. إجراءات
التي األحوال تنقيض عندما أي الظروف»؛ «تغريُّ مبدأ عىل باالعتماد أخرى أوقات يف أو
األساس ثَمَّ ومن املعاهدة، بتوقيع املحيطة (الظروف املعاهدة عا وقَّ عندما الطرفان ارتآها
امللحوظ من لكن الظروف. هذه عىل جسيم تغريُّ ويطرأ املعاهدة)، عليه قامت الذي الفعيل
األمم كميثاق العامة؛ األساسية املعاهدات عىل عامة بصفٍة ينطبق ال الظروف تغري مبدأ أن
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سبيل عىل الحالتني؛ لكلتا بأمثلة الدبلومايس التاريخ ويزخر جنيف. اتفاقية أو املتحدة
عصبة من باالنسحاب رسميٍّا إخطاًرا النازية وأملانيا اليابان إمرباطورية قدمت املثال،
(حلف سياتو كحلف العظمى؛ الباردة الحرب تحالفات اتفاقيات انهارت بينما األمم،
باالنسحاب إخطاًرا املتحدة الواليات قدمت ومؤخًرا وارسو. ومعاهدة آسيا) رشق جنوب
السابق؛ السوفييتي االتحاد مع الباليستية للصواريخ املضادة الصواريخ معاهدة من

االتحادية. روسيا

املعاهدات لقانون فيينا اتفاقية (4)

وتفسريها، وآثارها ورسيانها املعاهدات إبرام تحكم التي الدويل القانون قواعد صيغت
تم التي املعاهدات لقانون فيينا اتفاقية يف وإنهاءها وتعليقها عليها التعديالت وإجراء
وقد املتحدة. لألمم العامة الجمعية عن صادر بقرار ُعقد مؤتمر يف ،١٩٦٩ عام تبنِّيها
وبريطانيا األمريكية املتحدة الواليات بينها من دول، ١١٠ من ممثلون الحدث هذا يف شارك
إىل املتحدة، األمم منظمة يف األعضاء الدول وأغلب السوفييتي، واالتحاد وفرنسا العظمى
لجنة االتفاقية مسودة وضع وقد سويرسا. بينها من األعضاء غري الدول من العديد جانب
عليها التصديق بعد ١٩٨٠ عام يناير يف التنفيذ حيز االتفاقية دخلت وقد الدويل. القانون
إال بعُد، عليها تصدق لم لكنها االتفاقية، املتحدة الواليات عت وقَّ وقد دولة. ٣٥ ِقبَل ِمْن
عليه. املتعارف الدويل للقانون ممثلة فيينا اتفاقية قواعد أغلب تَعترب املتحدة الواليات أن
البرشي للتاريخ الدبلوماسية الخلفية الدويل والسالم التعاون اتفاقيات تتضمن
تُعد والتي ،(١٨١٥ (عام فيينا كونجرس بها قام التي األوروبية املعاهدات من بدءًا
عام فرساي ومعاهدة ،(١٩١٨ (عام ليتوفسك برست ومعاهدة فارقة، اسرتشادية عالمة
عام املتحدة األمم وميثاق ،(١٩١٩ (عام األمم عصبة كميثاق بارزة أحداث إىل ،(١٩١٩)
يف املؤثرة املعاهدات تمتعت وقد .(١٩٤٩) عام األطليس شمال حلف ومنظمة ،(١٩٤٨)
للتجارب الجزئي الحظر معاهدة إبرام كان مذهل. بصمود السالح ونزع الدويل السالم
١٩٦٣ عام السوفييتي واالتحاد املتحدة واململكة األمريكية املتحدة الواليات بني النووية
— األرض فوق أو الجو يف نووية تفجريات إجراء من عة املوقِّ الدول منعت التي —
اتجاه يف أخرى خطوة العظمى القوى َخَطِت لقد الباردة. الحرب يف التحول نقطة بمنزلة
١٩٠ عليها ع وقَّ التي — النووية األسلحة انتشار حظر معاهدة وتبقى النووية. العقالنية
النووية. األسلحة انتشار أمام الوحيدة والدبلوماسية القانونية العاملية العقبة — دولة
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النووية األسلحة انتشار وجه يف تقف دولية معايري وضع يف املعاهدة هذه نجحت وقد
وقود تحويل منع يف آمالنا أفضل اليوم إىل يبقى دويل تفتيش نظام تأسيس جانب إىل
اليوم هما والدبلوماسيني الدبلوماسية إن الشامل. للدمار أسلحٍة إىل النووية املفاعالت
يف (كما النووي االنتشار فيها بما والعرشين، الحادي القرن تحديات أكرب مواجهة مفتاحا
التحديات وهي العاملي، واالحرتار الدويل، واإلرهاب كبداية)، الشمالية وكوريا إيران حالتَي

الدويل. التنافس لعبة نطاق من تقرتب ال التي

هوامش

(1) © Superstock/Getty Images.
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األمريكية الثورة دبلوماسية

أكرب عىل العظمى بريطانيا سيطرت ،١٧٦٣ عام السبع السنوات حرب انتهاء مع
إعادة معه استوجب الحرب هذه يف انتصارها أن غري روما، سقوط منذ إمرباطورية
وإسبانيا. فرنسا من املنتَزعة الشاسعة الشمالية أمريكا أرايض عىل السيطرة تنظيم
املستوطنني إقامة ١٧٦٣ عام إعالن حظر الهنود، مع الحروب من املزيد اندالع ملنع وسعيًا
الربيطانية الحكومة نرشت ثَمَّ، ومن الشاسعة؛ األباالش جبال منطقة وراء فيما البيض
الدفاع بهدف األمريكية؛ للقارة الرئييس الرب منطقة يف مثيل له يسبق لم دائًما جيًشا
العبء من والتحرر االلتزامات، هذه تكلفة وملواجهة املنطقة. تلك يف األمن عىل والحفاظ
تجارية وقوانني جديدة، فرضرضائب إىل لندن سعت الحرب، خلفته الذي الثقيل املادي
والهندية الفرنسية الحرب نهاية تعد ثَمَّ، ومن طويًال؛ فرضها املستعمرون تَالىف إمربيالية
يسمى ما نهاية — أمريكا يف السبع السنوات حرب به اشتُهرت الذي االسم وهو —

الصحي». التجاهل «سياسة
بأمريكا واالستقرار السالم إحالل إىل فقط تهدف ال بريطانية إجراءات اتُّخذَت
غري واإلدارة. الدفاع تكاليف يف باملشاركة املستعمرات مطالبة إىل أيًضا بل الشمالية،
بالحكم يتمتع كيانًا بصفتها نفسها إىل تنظر كانت الوقت ذلك بحلول املستعمرات أن
الربملان عليها يفرض أن ورفضت األحدث، بالتعبري مستقلة» سيادة «ذات أو الذاتي؛
الربيطاني والربملان امللك رفض أخرى، جهة من رضائبها. بريطانيا وملك الربيطاني
العظمى بريطانيا وجدت ثَمَّ ومن اإلمرباطوريات؛ ملفهوم الحديث املنظور هذا قبول
كذلك أوروبا دول أغلب ضد بل فحسب، مستعمراتها ضد ليس حربًا، تخوض نفسها
الجيش عىل األركان مكتملة كارثة تشكل لم الحرب تلك أن ورغم املطاف. نهاية يف
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بها وأطاحت االستعمارية، ممتلكاتها أثمن العظمى بريطانيا سلبت فإنها الربيطاني،
.١٧٦٣ عام باريس بمعاهدة إليه صعدت الذي القوة عرش فوق من

أهل آمن ما وإقرار استعادة بل االستقالل، املسلحة للثورات املبدئي الهدف يكن لم
قبولها أعلنت قد املستعمرات كانت بريطانيني. رعايا بصفتهم حقهم أنه املستعمرات
املستعمرات ل تحوُّ ولكن ،١٧٦٣ عام قبل الربيطانية السياسة تحت القانوني لوضعها
الحكومة رفض إىل جزئيٍّا يرجع الرصاع من الثاني العام يف االستقالل عن البحث إىل
إىل يرجع كما قمعية، إلجراءات ذلك عن عوًضا وتبنِّيها وسط، حلول ألي الربيطانية
الحجج طرح يف أحد ينجح لم االستقالل. من لها تتحقق قد التي للمزايا املتنامي الوعي
إنجلرتا، من حديثًا وفد الذي امُلهاِجر ذلك مثل اإلقناع من الدرجة بهذه لالستقالل املؤيدة
١٧٧٤ عام أواخر يف أمريكا إىل هاجر قد بني توماس كان بني. توماس يدعى والذي
عام يناير يف عامني، من أقل وبعد فيها، فشل التي الوظائف من العديد وراءه تارًكا
ألف ١٢٠ من يقرب ما الكتيب هذا من بيع السليم». «املنطق بعنوان كتيبًا نرش ،١٧٧٦
االستقالل. قضية عن فعالية األكثر الدفاع بمنزلة وكان األوىل، الثالثة الشهور يف نسخة
أهمية لهما كانت ُحَجتني الكتيب يف بني توماس طرحها التي الحجج تضمنت وقد
شأنه من االستقالل بأن بني دفع مستقبًال. الخارجية املتحدة الواليات لسياسة كبرية
عالقة ال التي األوروبية الحروب رشاك يف الوقوع من السابقة املستعمرات يحرر أن
املساعدات عىل الحصول يف أيًضا فرصها سيعزز االستقالل إعالن وأن بها، للمستعمرات

األجنبية.

األجنبية املساعدات عىل للحصول السعي (1)

التي األم بالدولة مقارنًة كثريًا حالها تدنِّي من املستعمرات تعانيه كانت ملا نظًرا
يكن لم والبحرية، العسكرية والقوة والصناعة والثروة السكان عدد حيث من تتبعها
القوى إحدى بمساعدة إال حاسم نرصعسكري إحراز يف تأمل أن املستعمرات باستطاعة
لجنة س أسَّ قد االستقالل قرار اتخاذ من أشهر قبل الكونجرس كان الكربى. األوروبية
عميًال باريس إىل اللجنة تلك فأرسلت بالخارج، أمريكا أصدقاء مع للتواصل رسية
العميل هذا وجد ما ورسعان مايل. والعتماٍد لإلمدادات طلبًا التجار كأحد يًا ُمتخفِّ رسيٍّا
أن — ١٧٧٦ عام يوليو يف باريس بلغ الذي كونيتيكت، والية من دين سيالس وهو —
وزراء كان ا. رسٍّ بريطانيا عىل املتمردة املستعمرات لدعم استعداد عىل الفرنسية الحكومة
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العظمى بريطانيا لتقويض ١٧٦٣ عام منذ املناسبة الفرصة يتحيَّنون الواقع يف فرنسا
الشهري الفرنيس املرسحي الكاتب رأى وقد عليها. انترصت التي فرنسا غريمة وإذاللها،
عميل مع آنذاك تواصل عىل بالفعل كان الذي بومارشيه، دو كارون الهاوي، والدبلومايس
وكان الغتنامها. أمامهم سنحت قد الفرصة أن لندن؛ يف يل آرثر هو املستعمرات من آخر
بومارشيه مع تمكَّن الذي فريجني، دو كونت الفرنيس، الخارجية وزير رأي هو أيًضا هذا
يصب املستعمرات إىل املساعدات تقديم بأن عرش السادس لويس فرنسا ملك إقناع من

فرنسا. مصلحة يف
للمستعمرات صداقتها إلعالن استعداد عىل تكن لم اللحظة تلك حتى فرنسا أن غري
بومارشيه تأسيس عرب ذلك نجح وقد فقط. ا رسٍّ املادية باملساعدات أمدتها لذا الربيطانية؛
البارود عربها انتقل كومباني، إيه هورتاليز رودريج رشكة تُدعى وهمية، تجارية لرشكة
واشنطن. جورج جيوش إىل الفرنسية األسلحة مخازن من األساسية اإلمدادات من وغريه
وعرب الطريقة بهذه باملساعدات املستعمرات بإمداد أيًضا إسبانيا فرنسا أقنعت كما
بقرابة تقدَّر مالية بمساعدات األمريكية القضية يف إجماًال فرنسا فأسهمت أخرى؛ وسائل
ألف و٣٥٠ ماليني ٦ عىل قيمتها تربو وقروض آنذاك، الدوالر لقيمة وفًقا دوالر، مليونَي
وقروض دوالر، ألف ٤٠٠ قيمتها بلغت مالية بمساعدات إسبانيا أسهمت فيما دوالر،

دوالر. ألف ٢٥٠ قيمتها بلغت

الفرنيس التحالف (2)

باريس. إىل دين سيالس وصول قبل الرسية املساعدات لربنامج التدابري هذه اعتماد بدأ
الدبلومايساألمريكي فرنسا إىل الكونجرس أرسل األمريكي، االستقالل إعالن صدور وبعد
ويف فرانكلني. بنجامني عرصه: يف لإلعجاب وإثارًة اإلقناع عىل قدرًة واألكثر األشهر
الثالثُة ليشكل لندن من قِدم الذي يل، وآرثر دين، سيالس إىل فرانكلني انضم باريس،
مما شديد؛ نحٍو عىل اللجنة جهوَد بريطانيا عمالءُ هدد وقد ثالثية. أمريكية لجنة مًعا
املخابرات لعمالء توظيف مكتب «بمنزلة بأنها اللجنة وصف إىل َدل جوناثان املؤرخ قاد
أحد وهو — بانكروفت إدوارد الدكتور هو بريطانيا عمالء أهم أحد كان الربيطانية.»
كان دين. لسيالس سكرتريًا يعمل كان الذي — األصليني ماساتشوستس والية سكان
اللجنة جهود بإخالص إليها وينقل الربيطانية، الحكومة لدى ا رسٍّ يعمل بانكروفت
لم لكنه بانكروفت، خيانة من موقنًا يل آرثر وكان الفرنسيني. الوزراء مع وعالقاتها
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فرانكلني.1 بنجامني :1-2 شكل

عمالء لعبه الذي الدور عىل وعالوًة به. ودين فرانكلني بنجامني ثقة زعزعة يستطع
دين استغل فيما سياسية، ألسباب معلومات واآلخر الحني بني فرانكلني ب رسَّ بريطانيا،

مجازفة. عىل انطوت التي الخطط بعض لتحقيق سعيًا رسية معلومات
الرسمي الفرنسية الحكومة اعرتاف ضمان هو فرانكلني ملهمة الرئييس الهدف كان
فرنسا بني معاهدة بتوقيع تحقيقه أمكن الذي األمر مستقلة؛ كدولة املتحدة بالواليات
صداقة معاهدة مسودة باريس إىل معه أحرض قد فرانكلني كان إذ املتحدة؛ والواليات
التي التجارية الليربالية املبادئ دت جسَّ للكونجرس، تابعة لجنة أعدتها مقرتحة، وتجارة
وقد فحسب. فرنسا وليس كافة، التجارية العالم دول تتبناها أن يأمل الكونجرس كان
الخارجية السياسة تتناول هامة وطنية وثيقة أول ١٧٧٦ لعام املعاهدات خطة اعتربت
ما إىل األمريكية الخارجية السياسات لصانعي إرشادي دليل بمنزلة وتكون األمريكية،
عن الرئييس املسئول — آدامز جون أكد وقد األمريكية. الثورة مقتضيات من أبعد هو
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يف تكون أن يجب فرنسية-أمريكية معاهدة أي أن عىل مراًرا — املعاهدة نموذج وضع
فرنسا: عن فقال سياسية، أو عسكرية ارتباطات أي دون تجارية عالقات شكل

… بأوروبا حروب أي يف مستقبًال يورطنا معها تحالف أي نعقد أال علينا
بمبدأ التمسك يُنىس؛ ال وشعار أسايس كمبدأ األمر هذا نرسخ أن وعلينا

مستقبًال. تحدث قد التي األوروبية الحروب جميع يف الكاملة الحيادية

رسميٍّا اعرتاًفا يمنحها أن فريجني كونت رفض املتحدة، الواليات مع صداقته رغم
يربهن أن إىل — إنجلرتا مع حرب يف للدخول يعرضها أن شأنه من كان الذي وهو —
لم أنه املتفهم فمن الحرب. يف واالنتصار بدورهم القيام عىل قدرتهم عىل األمريكيون
األفق يف يَلُْح لم الربهان هذا أن إال خارسة، قضية بسبب حرب يف فرنسا توريط يف يرغب
الربيطاني بورجوين الجنرال جيش أن أنباء تنامت عندما ،١٧٧٧ عام من ديسمرب حتى
الجنرال جيش أمام االستسالم إىل اضُطر — نيويورك إىل مونرتيال من اندفع الذي —
حاول الذي فريجني انتظرها التي اإلشارة هي تلك فكانت ساراتوجا؛ بمقاطعة جيتس
من فرنسا تمَيض أن قرر إسبانيا ماطلت فلما القضية، هذه لنرصة بإسبانيا االستعانة

األمر. هذا يف دونها
الواليات منح عىل فرنسا بموافقة ديسمرب ١٧ يف األمريكية اللجنة أعضاء أُبلغ
،١٧٧٨ عام من فرباير ٦ ويف معها. معاهدة وإبرام بها، رسميٍّا اعرتاًفا األمريكية املتحدة
عىل باريس؛ يف وأمريكا فرنسا بني تحالف ومعاهدة وتجارة، صداقة معاهدة توقيع تم
بسبب فرنسا مع حربًا العظمى بريطانيا خوض حال سارية التحالف معاهدة تصبح أن
املبادئ بوضوٍح والتجارة الصداقة معاهدة عكست وهكذا، والتجارة. الصداقة اتفاقية
التحالف معاهدة أن غري ،١٧٧٦ عام صدرت التي املعاهدات خطة يف آدامز أرساها التي
يف يضعنا قد ما «وهو فرنسا مع تحالف يف الدخول تجنُّب إىل لدعوته مناقضة جاءت

مستقبًال.» األوروبية الحروب يف ويورطنا بعُد، فيما حرج موقف
تصالح يف إنجلرتا دخول خشية اإلجراء هذا باتخاذ سارع قد فريجني الكونت وكان
إنجلرتا، يف ضجة أثار قد بورجوين جيش استسالم كان إذ السابقة؛ مستعمراتها مع
شهر ويف األمريكيني. مع سخية تسوية عرضرشوط إىل الربيطانية الخارجية وزارة وقاد
الترشيعات كل تُلغي التي القوانني من سلسلة الربيطاني الربملان أقر العام، ذاك مارسمن
أبريل، شهر ويف املستعمرات، مواطنو منها شكا التي ١٧٦٣ عام منذ ُسنَّت التي
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مطالب جميع عىل باملوافقة ُخوِّلت كاراليال، مدينة إيرل رأسها لجنة أمريكا إىل نُدبت
القتال عن السابقة املستعمرات توقفت إن االستقالل، عدا فيما األمريكي الكونجرس
العظمى بريطانيا استعداد مدى عىل ويُستَدل الربيطاني. للتاج والئها عىل وظلَّت
بالرضائب، التحكم كحق اللجنة؛ عرضتها التي الرشوط من بالتمزق إمرباطوريتها إلنقاذ
يُعيَّنون، مىض فيما كانوا الذين الحكوميني املسئولني من وغريهم الواليات حكام وانتخاب
كهيئة الكونجرس انعقاد ومواصلة ذلك، يف رغبوا إن الربيطاني الربملان يف التمثيل وحق
بعض من بدًال يُسدد إيجار (وهو اإلبراء أجرة من املواطنني وإعفاء أمريكية، ترشيعية
املستعمرات اتفاقيات عىل تعديالت إجراء عدم وضمان املطلوبة)، اإلقطاعية الخدمات
هذه كانت أخرى، بعبارة بالتمرد. املشاركني جميع عن الشامل والعفو بموافقتها، إال

السيادة. ذات الدولة صفة فعليٍّا أمريكا تمنح الرشوط
أي يف ربما أو — االستقالل إلعالن سابق وقٍت أي يف ُقدِّم قد العرض هذا مثل أن لو
الثالث الواليات وكانت القبول، سيجد األرجح عىل لكان — بورجوين استسالم قبل وقت
الربيطاني، للتاج تابعة سيادة ذات مستقلة دولة أول عندئٍذ مًعا ستشكل املزعجة عرشة
معها، بالتحالف وتعهدها بأمريكا، فرنسا اعرتاف ومع متأخًرا. جاء العرض أن غري
ومن للرتاجع؛ مجال هناك يعد ولم أكيًدا، االستقالل بدا لها، عالنية مساعدات وتقديم
للتفاوض لحظًة التوقف دون فرنسا مع املعاهدات عىل األمريكي الكونجرس صدَّق ثَمَّ

كاراليل. لجنة مع
لدى بالرعاية» األوىل «الدولة الدولتني كلتا من والتجارة الصداقة معاهدة جعلت
لخطة نفسها الليربالية املبادئ — العملية الناحية من تغيري بال — وجسدت األخرى،
َعني املوقِّ الطرفني مصالح ستحمي التي املبادئ وهي ،١٧٧٦ عام ُرسمت التي املعاهدات
الطرف يخوض حني يف الحياد عىل أحدهما يكون أن يتصادف قد واللذين للمعاهدة
الحرب يف فرنسا تورطت إذا فقط سارية ستصبح التحالف معاهدة كانت حربًا. اآلخر
املتحدة الواليات حرية عىل بفعالية «الحفاظ هدفها وكان العظمى، بريطانيا مع القائمة
أي وضع تماًما فرنسا رفضت ومطلق».» تامٍّ «بشكٍل واستقاللها وسيادتها األمريكية
الشمالية أمريكا قارة من أخرى منطقة أي أو برمودا، منطقة عىل لالستيالء خطط
— املعاهدة تلك بموجب أو — ١٧٦٣ عام يف باريس معاهدة إبرام قبل كانت التي
بحق لنفسها احتفظت لكنها السابقة، الربيطانية املستعمرات أو العظمى بريطانيا تتبع
جهة من املتحدة الواليات أما الهند. بغرب الربيطانية املستعمرات من أيٍّ عىل االستيالء
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من أيٍّ عىل أو عليها، واالستيالء برمودا منطقة غزو يف الحرية لديها فكانت أخرى،
أيٌّ يعقد بأال املعاهدة قضت كما العظمى. لربيطانيا التابعة الرئييس الرب مستعمرات
إىل معها القتال يوقف أو العظمى، بريطانيا مع منفصلة سالم معاهدة الطرفني من
«بدءًا يضمن بأن الطرفني كال وتعهد انتصارها. األمريكية االستقالل حرب تُحقق أن
األرايض عىل الحفاظ املضادة» القوى كانت ومهما األبد، إىل املعاهدة توقيع لحظة من
فرنسا وتعهدت الحرب، من بها تظفر قد والتي آنذاك، لسيطرتها تخضع التي األمريكية
واستقاللها. وسيادتها األمريكية املتحدة الواليات حرية بضمان — ذلك إىل باإلضافة —
به شاركت الذي الوحيد امُلورِّط» «التحالف توٍّا إليها أرشنا التي املعاهدة شكلت
التحالف هذا شأن من وكان العرشين، القرن منتصف حتى األمريكية املتحدة الواليات
لتحقيق رضوريٍّا تحالًفا كان أنه غري ،١٨٠٠ عام يُنبَذ أن قبل كبرية متاعب يسبب أن
روشامبو، الجنرال بقيادة جيًشا أمريكا إىل فرنسا فأرسلت املتحدة. الواليات استقالل
الساحل قبالة دوجراس واألمريال ديستان األمريال بقيادة فرنسية أساطيل بُعثت وكذلك
الثورة من األخري املشهد يف املتحدة للواليات الفرنسية املساعدات أهمية وتتجىل األمريكي.
الربيطاني واليس كورن املاركيز جيش حورصفيها التي تاون يورك معركة يف األمريكية

ثلثيه. الفرنسيون شكَّل حلفاء وجيش فرنيس أسطول بني

األمريكية والثورة إسبانيا (3)

تحالف رغم لها فرنسا خوض بعد عام من ألكثر الحرب يف املشاركة عن إسبانيا تأخرت
للواليات ا رسٍّ املساعدات تقديمها ورغم األرسي)، امليثاق (عرب الحاكمتني الدولتني أرستَي
الحرب يف الفوز من تجنيَها أن إلسبانيا يمكن مزايا هناك كانت األمريكية. املتحدة
(١٧١٣ عام خرستها (التي طارق جبل منطقة استعادة إمكانية يف تمثلت إنجلرتا، عىل
منطقة استعادة يف اإلسباني البالط أمل وقد ،(١٧٦٣ عام خرستها (التي وفلوريدا
الوساطة يف دوره عىل كمكافأة سلميٍّا — املنطقتني بني أهميًة األكثر — طارق جبل
مع واضحة تحالف معاهدة إسبانيا توقع لم ثَمَّ، ومن وفرنسا؛ العظمى بريطانيا بني
العظمى بريطانيا رفضت عندما إال (١٧٧٩ عام أبريل ١٢ يف آرانخويث (معاهدة فرنسا
.١٧٧٩ يونيو ٢١ يف العظمى بريطانيا عىل الحرب بعدها لتعلن الوساطة، يف خدماتها
بصفتها االنضمام يف الحق إلسبانيا كفلت قد األمريكية الفرنسية التحالف معاهدة وكانت
من معاهدات أي إبرام أو املعاهدة عىل التوقيع رفضت إسبانيا لكن التحالف، يف عضًوا
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إسبانيا ترددت استعمارية، قوة نفسها هي فبوصفها املتحدة؛ الواليات مع نوع أي
الدبلومايس أمىض وقد العظمى. بريطانيا مستعمرات يف بالتمرد رسميٍّا االعرتاف يف
املتحدة بالواليات االعرتاف ملتمًسا مدريد يف مريرة عديدة شهوًرا جاي، جون األمريكي،
بحق أمريكا مطالبة عن التنازل عرض حتى يكن ولم جدوى. بال لكن مستقلة، دولة
الوليدة. بالجمهورية باالعرتاف اإلسبانية الحكومة ليقنع املسيسيبي نهر عرب املالحة
إبرام إلحداهما يحق ال أنه عىل وإسبانيا فرنسا وافقت آرانخويث، معاهدة وبموجب
الواليات ألن ونظًرا طارق، جبل ملنطقة إسبانيا استعادة حتى بريطانيا مع سالم معاهدة
فرنسا، دون بريطانيا مع سالم معاهدة عقد بعدم تعهدت قد كانت األمريكية املتحدة
سالم معاهدة إبرام — االعتبار يف املعاهدات رشوط وضع مع — بمقدورها يعد لم فإنها

طارق. جبل ملنطقة إسبانيا استعادة حتى
فكانت األمريكية، املتحدة الواليات مصالح مع إسبانيا مصالح تعارضت أمريكا، ويف
تتمتع وأن لها، الغربي الحد هو املسيسيبي نهر يكون أن تريد جهٍة من املتحدة الواليات
جهة من إسبانيا أن غري املكسيك. خليج حتى اإلسبانية األرايض عرب فيه املالحة بحق
قدر املكسيك وخليج املسيسيبي نهر يف والتجارة املالحة احتكار عىل حرًصا أخرى،
قدم موطئ لهم ترتك أن أو النهر، استخدام حق عن لألمريكيني التنازل رفضت اإلمكان،
أقرب ستغدو املتحدة للواليات الغربية الحدود كانت أخرى، بعبارة الرشقية. ضفته عىل
أفضل. بصورٍة األمر مع تعاملت قد إسبانيا كانت إن األباالش جبال قمة إىل يكون ما

برناردو الشاب لويزيانا والية حاكم وحماسة جرأة املساومة يف إسبانيا موقف عزز
الحرب يف إسبانيا دخول من عامني من أقل بعد — الربيطانيني هزم الذي جالفيز، دي
إىل شماًال ناتشيز مدينة من فلوريدا، غرب أنحاء كل من وطردهم منكرة، هزيمة —
الحرب، نهاية يف فلوريدا عن بالتخيل املطالبة يف إسبانيا موقف ليعزز رشًقا؛ بينساكوال

املسيسيبي. جنوب منطقة عىل الكاملة بالسيطرة والتمتع

األوروبية الشطرنج لعبة يف بيدق (4)

الدولية الرصاعات يف التورط عليها يتحتم باستقاللها للفوز أنه املتحدة الواليات وجدت
من الحرب بإنهاء تهدد نفسها والسياسات الرصاعات هذه أن غري األوروبية، والسياسات
الحرب من إسبانيا تكلَّ أن قبل طويل وقت يمِض فلم األمريكي. االستقالل انتزاع دون
بريطانية بعثة ١٧٨٠ عام اإلسبانية الحكومة فاستقبلت مضض؛ عىل خاضتها بعدما
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إسبانيا وزراء عرض بأمريكا، يتعلق وفيما سالم. معاهدة رشوط بشأن للتفاوض أتت
باستقالل االعرتاف دون من و«مستعمراتها» العظمى بريطانيا بني طويلة هدنة عقد
احتفاظ أخرى، بعبارة أو املوروثة»، «الحدود مبدأ وفق املنطقة تقسيم ومع املستعمرات،
منطقة سيدع كان الذي األمر الوقت؛ ذلك يف عليها يسيطر التي باألرايض طرف كل
بجنوب الرئيسية البحرية واملوانئ آيالند ولونج نيويورك ومدينة الشمالية والجبهة ماين

بريطانيا. سيطرة تحت فريجينيا
تعد التي اإلسبانية الربيطانية املحادثات هذه من استيائه عن فريجني كونت أعرب
لعروض لإلصغاء استعداًدا أخرى جهٍة من أبدى أنه غري آرانخويث، ملعاهدة انتهاًكا
الثاني؛ جوزيف النمسا وإمرباطور الثانية، كاثرين روسيا إمرباطورة ِقبل من الوساطة
مبعوث ُعنيِّ الذي آدامز جون أن إال أمريكا. يف نفسها اآلثار عليه سترتتب كان ما وهو
— فريجني كونت طلب عىل ِبناءً باريس إىل الهاي من قِدم والذي — األمريكي السالم
هدنة أي عقد يرفض بأنه ح ورصَّ األخري، له قدَّمه عندما تردد وبال تماًما العرض رفض
أي لخوض سبيل ال وأنه املتحدة، الواليات من كاملًة الربيطانية القوات انسحاب حتى
عىل األمريكية املتحدة الواليات سيادة باحرتام ضمانات دون من بريطانيا مع مفاوضات
الكونجرس إقناع كان إذ املتحدة؛ الواليات يف مختلًفا كان األمر لكن واستقاللها. أرضها
الفرنيس الوزير ضغط تحت الكونجرس صاغ حيث آدامز، إقناع من أسهل األمريكي
أوروبا يف الجدد السالم ملبعوثي جديدة تعليمات باملال) بالرتغيب (وأحيانًا لوزيرن ال
وساطة َقبول عىل املبعوثني إىل التعليمات هذه تقترص لم .١٧٨١ عام يونيو ١٥ يف
ينصاعوا أن أيًضا منهم طلبت بل فحسب، النمساوي واإلمرباطور روسيا إمرباطورة
هؤالء علم دون من الهدنة أو السالم مفاوضات يف إجراءات يتخذوا «فال فرنسا، لوزراء
الواليات حليف كان الحظ لعل لذا، وآرائهم.» لنصحهم يمتثلوا وأن موافقتهم، أو الوزراء

الوساطة. عروض الربيطانية الحكومة رفضت عندما املتحدة

عصيب موقف يف العظمى بريطانيا (5)

١٩ يف تاون يورك بمعركة وروشامبو واشنطن لجورج واليس كورن استسالم شكَّل
— حرب شفا عىل أو — حرب يف باتت التي بريطانيا مأساة ذروة ١٧٨١ عام أكتوبر
من قائمة إىل هولندا بنفسها بريطانيا أضافت وقد الغربي، العالم دول أغلب مع
فرنسا. مع املحايدة تجارتها باستمرار لها السماح رفضت أن بعد العداء يظاهرونها
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الحياد «عصبة شكَّلت قد ١٧٨٠ عام والسويد والدنمارك وروسيا البلطيق دول كانت
لها، املرشوع غري الربيطانية البحرية ابتزاز اعتربوه مما تجارتها حماية بهدف املسلح»
ومملكة املقدسة، الرومانية اإلمرباطورية وإمرباطور بروسيا، الدول هذه إىل وانضمت
الكثري الربيطانيني لدى يعد لم وهكذا، التقليدية؛ بريطانيا حليفة والربتغال الصقليتني،

الحرب. بمواصلة تحقيقها يف يأملون التي املكاسب من
يورك معركة كارثة نبأ بعد الربيطاني العموم مجلس قرر ،١٧٨٢ عام فرباير يف
لت عجَّ التي نورث فريدريك اللورد وزارة استقالت مارس، ويف الحرب. إنهاء تاون
برئاسة جديدة وزارة محلها لتحل املتحدة؛ الواليات مع الرصاع باندالع سياساتها
الخارجية وزير منصب شغل الذي شيلبورن، مدينة إيرل ورشع روكنجهام. ماركيز
االسكتلندي أوزوالد ريتشارد بإرسال سالم، محادثات عقد يف الجنوب دول لشئون
الوزراء رئيس منصب شيلبورن إيرل شغل بباريس. األمريكيني املمثلني مع للتشاور
مع املفاوضات توجيه واصل لكنه ،١٧٨٢ عام يوليو يف روكنجهام ماركيز وفاة بعد
لعرض ُمؤيًِّدا كان ألنه أمريكا طالع حسن من كان الذي األمر األمريكية؛ املتحدة الواليات
عىل لسيطرتها العظمى بريطانيا استعادة إىل يؤدي قد ما وهو سخية، سالم رشوط
بالعودة ذلك بعد األمريكية املتحدة الواليات تغري وقد مستقبًال، األمريكية التجارة أغلب

الربيطانية. لإلمرباطورية التابعة الفيدرالية من لنوع االنضمام إىل
فعليٍّا منهم ثالثة توىل سالم، مفويض ليكونوا خمسة األمريكي الكونجرس انتدب
جون أما املفاوضات، بدأت عندما بباريس فرانكلني بنجامني كان املفاوضات. إجراء
معاهدة وعقد باالستقالل اعرتاف عىل الحصول إىل جدوى بال يسعى كان الذي جاي
اعرتاف عىل حصل الذي آدامز وجون .١٧٨٢ عام يونيو يف وصل فقد مدريد، يف
موجوًدا لورنز هنري وكان أكتوبر. يف باريس إىل وصل هولندا من وقرض باالستقالل
انتدبهم من خامس — جيفرسون توماس رفض فيما املعاهدة لتوقيع املناسب الوقت يف
فرانكلني بنجامني املفاوضات أغلب توىل املفاوضات. يف املشاركة — األمريكي الكونجرس

املفاوضات. انتهاء ُقرابة ثمينة إسهامات قدم الذي آدامز جون ثم وجاي،

فرصالدبلوماسية (6)

املتحدة الواليات باستقالل االعرتاف (١) رئيسية: أهداف ثالثة األمريكيني للمبعوثني كان
واالحتفاظ (٣) املتحدة، للواليات ممكنة أقىصحدود عىل والحصول (٢) أكيًدا، صار الذي
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بها تمتع التي الشمالية أمريكا يف الربيطانية املستعمرات سواحل عىل الصيد بامتيازات
عىل الربيطانية الحكومة كانت وقد بريطانيني. رعايا بوصفهم املستعمرات سكان
األخرى، األمريكية املطالب مع بسخاء والتعامل األمريكي، باالستقالل لالعرتاف استعداد
األمريكيني املزارعني ديون سداد (١) عىل: املتحدة الواليات من املقابل يف تحصل أن آملة
تعويض عىل املوافقة و(٢) الربيطانيني، الدائنني إىل الثورة اندالع قبل ِمن سواهم وَمن
األرايض نظري — الرصاع يف العظمى لربيطانيا والءهم أعلنوا الذين األمريكيني — املوالني

فيها. يعيشون كانوا التي الواليات عليها استولت التي األخرى واملمتلكات
إذ األمريكية؛ بالحدود املتعلقة تلك هي للجدل إثارًة األمريكية املطالب أكثر كانت
بل فحسب، العظمى بريطانيا مع تسوية الصدد هذا يف األمريكيني مطالب تستتبع لم
حلفائه دعم فريجني كونت فيها اختار نزاعات وهي إسبانيا، مع نزاعات كذلك استتبعت
أوقات يف — األمريكيني القادة من وغريه فرانكلني بنجامني حلم األمريكيني. ال اإلسبانيني
وبعض الشمالية أمريكا يف الربيطانية املستعمرات كل بضم — تفاؤًال أكثر فيها كانوا
مستحيًال. كان اآلمال تلك تحقيق أن غري األمريكي، الكونفدرايل االتحاد إىل النائية الجزر
بني الواقعة الغربية املنطقة إجمايل هو فيه بأحقيته املتحدة الواليات كونجرس طالب ما
التي العرض دائرة من — الجنوب من — تمتد التي املسيسيبي، ونهر األباالش جبال
عند لورانس سانت نهر من ُرسم شمايل خطٍّ إىل درجة ٣١ بمقدار االستواء خط عن تبعد
الجنوبية الحدود شكلت (التي نيبسينج بحرية وحتى درجة ٤٥ الشمالية العرض دائرة
تنظر لم املسيسيبي. نهر منبع إىل ومنها ،(١٧٧٤ عام قبل كيبك ملقاطعة الغربية
تبعية استمرار اعتبار عىل ١٧٦٣ عام منذ سياساتها قامت التي — الربيطانية الحكومة
قامت التي تلك، الكونجرس ملطالبات الجدِّ بعني — الربيطاني للتاج الغربية األرايض
املستعمرة بأحقية والقائلة املستعمرات، مواثيق بعض يف الواردة الفقرات عىل باألساس

الهادي. املحيط إىل الرشقية حدودها من املمتدة األرايض جميع يف
ورشق كنتاكي والية وسط يف األمريكية املستوطنات منحت أوهايو، نهر جنوب يف
الجنوب إىل لكن املناطق، بهذه للمطالبة قويٍّا أساًسا املتحدة الواليات تينييس والية ووسط
اإلسبانيون سيطر فقد الربيطانيني؛ أجىل من هم — األمريكيون ال — اإلسبانيون كان
أرشنا كما — وأملوا شماًال، ناتشيز مدينة حتى املسيسيبي نهر من الرشقية الضفة عىل
بالقرب الحدود ورسم املسيسيبي، نهر إىل الوصول من األمريكيني حرمان يف — َقبْل ِمْن
بدعم لذلك سعيهم إطار يف حظوا وقد اإلمكان. قدر األباالش جبال مياه حوض من

فرنسا.
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السالم مفاوضات نحو الخطوات أوىل الكونجرس اتخذ ،١٧٧٩ عام صيف يف
يف آلدامز أُعدت التي التعليمات وتضمنت الغرض، لذلك مفوًضا آدامز جون بتعيني
بها طالبت التي املنطقة إجمايل األمريكية الحدود تضم أن ١٧٧٩ عام أغسطس ١٤
التنازل أهمية «شدة رغم أنه وأضافت املسيسيبي، نهر حتى األباالش جبال من الواليات
ضمان أهمية ورغم املتحدة»، الواليات ولتجارة السالم لعملية سكوشا ونوفا كندا عن
االمتناع إىل الكونجرس دفعت قد الحرب إنهاء يف الرغبة فإن املصايد، يف متكافئة حقوق
العسكرية الرضورة ضغط تحت — وعليه نهائيٍّا. مطلبًا األهداف هذه تحقيق جْعل عن
الكونجرس فأرصَّ مطالبه. األمريكي الكونجرس عدَّل فقد — الفرنيس الوزير وضغط
عىل فقط ١٧٨١ عام يونيو من عرش الخامس يف صدرت التي الجديدة التعليمات يف
غنى ال كرشوط فرنسا مع املربمة املعاهدات عىل والحفاظ املتحدة، الواليات استقالل
السابقة التعليمات املفوضون يَعترب أن فتقرر األمريكية، بالحدود يتعلق فيما أما عنها.
عقبة مثَّلت إن بها االلتزام دون لكن الكونجرس»، وتوقعات «رغبات عن تعرب أنها عىل
من يمكنهم ما انتزاع هي املفوضني مهمة كانت أخرى، بعبارة السالم. تحقيق تعرتض

اإلطار. هذا يف كبري حدٍّ إىل قوا ُوفِّ وقد عامني، قبل اقُرتَحت التي الرشوط

السالم مفاوضات (7)

األمريكيني. وجه يف العقبات أوىل — الربيطانيون ال — والفرنسيون اإلسبانيون وضع
مدريد، يف مهمته فشل بعد وفرنسا إسبانيا من متوجًسا باريس جاي جون بلغ عندما
اإلسباني السفري مع املباحثات كشفت حيث مزعجة؛ بصورٍة شكوكه أكَّد ما وجد
فرنسا، من بدعٍم اإلسبانيني، عزم عن فريجني كونت باسم متحدث ومع بباريس،
اإلسبانية للمطالب الفرنيس الدعم أرضَّ كما املسيسيبي. وادي من األمريكيني منع عىل
كونت كان األمريكيني، واملفوضني فريجني كونت بني تجمع التي الخاصة بالعالقات
بصورٍة بريطانيا مع واألمريكية الفرنسية املفاوضات تواُصل أيَّد قد السابق يف فريجني
لن التسويتني من أيٍّا أن إدراك مع متوازية، بخًطى ولكن بعض، عن بعضها منفصلة
الرشوط عىل مفاوضاتهما وجاي فرانكلني واصل ثم، من األخرى. دون سارية تصبح
الوزراء إبالغ — قوية مربرات ذلك يف لهما وكان — متجاهَلنْي الربيطانيني، مع املبدئية
— ١٧٨١ يونيو من عرش الخامس تعليمات بموجب عليهما ُفِرضوا الذين — الفرنسيني
التسوية عىل التفاوض يف تجاهال كما الطرفني.» بني ونزاهة رسية االتصاالت «بأكثر
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العرض دائرة شمال الغربي بالجزء إسبانيا مطالبة العظمى بريطانيا مع بهما الخاصة
— بريطانيا فعلت كما — ُمفرتَضنْي درجة، ٣١ بمقدار االستواء خط عن تبعد التي

به. الترصف يف وحريتها العظمى، لربيطانيا الجزء هذا تبعية استمرار
بصفته — اعتربه ما حدد قد أوزوالد مع الرسمية غري محادثاته يف فرانكلني كان
كان دائم. سالم لتحقيق بها» «يُوَىص أخرى ورشوًطا «أساسية» رشوًطا — أمريكيٍّا
القوات وانسحاب االستقالل عىل الحصول بعد «أساسية»، عدَّها التي الرشوط بني من
(أي كيبك قانون قبل عليها كانت التي الحدود عىل كندا» حدود «قرص الربيطانية:
واالحتفاظ أصغر»، حدود عىل يكن لم «إن نيبسينج)، لورانس-بحرية سانت خط عند
تحقيق يف تسهم أن املتوقع من والتي بها» «يُوىص التي الرشوط أما الصيد. بامتيازات
الحرب، خسائر من للمترضرين العظمى بريطانيا تعويض تتضمن فكانت دائم، تصالح
والتجارة السفن ومنح أخرى، رسمية وثيقة أو برملاني مرسوم يف بالخطأ واالعرتاف
بها تتمتع التي الرشوط بنفس واأليرلندية الربيطانية املوانئ دخول حق األمريكية

كندا». من شرب كل عن و«التخيل بريطانيا،
بأنه رسمي بتفويض أوزوالد تمتع لعدم أوًال املفاوضات، يف تأخر ذلك عقب
يخوله لم فإنه أغسطس ٨ يف تفويضه وصول بعد ثم الربيطانية، للحكومة ممثل
فإنه العكس عىل بل للمفاوضات، مبدئي كرشط املتحدة الواليات باستقالل االعرتاف
خوَّله أنه بيد العظمى، لربيطانيا تابعة «مستعمرات» عن ممثلني مع التفاوض خوَّله
املقرتحة. املعاهدة من األول البند تحتل املتحدة الواليات باستقالل االعرتاف قضية بجعل
باستقالل الرسمي االعرتاف عىل اإلرصار إىل يميالن األمر بادئ يف وجاي فرانكلني كان
يف تأخر ألي فرنسا انتهاز من خوًفا لكن املفاوضات، لبدء كرشط املتحدة الواليات
يخول جديد تفويض قبول عىل اتفقا املتحدة، الواليات بمصالح لإلرضار املعاهدة إبرام
أنه إال باالستقالل، كاعرتاف األمريكية املتحدة الواليات مفويض مع التعامل ألوزوالد
صالح يف ليس ملا املوقف انقلب الشكليات عىل واإلرصار للمكابرة ونتيجة الوقت بمرور

املتحدة. الواليات
سالم معاهدة رشوط عىل باملوافقة تعليمات أوزوالد تلقى سبتمرب، من األول يف
للواليات بريطانيا فيها تتنازل فرانكلني، اقرتحها التي «األساسية» الرشوط عىل تقوم
ما ديون سداد اشرتاط دون شماًال، نيبسينج بحرية خط حتى الغربي الجزء عن املتحدة
بالفعل امُلفوُِّضون ع ووقَّ منهم. املصادرة املمتلكات عن املوالني تعويض أو الحرب، قبل
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أكتوبر ٥ يف البنود هذه تتضمن املعاهدة من مسودة عىل أسمائهم من األوىل باألحرف
فقد واضحة. أصبحت املعاهدة إبرام لتأخر املؤسفة النتائج أن غري لندن، إىل وأُرِسَلْت
تحت كانت التي طارق جبل منطقة عىل كبري هجوم فشل عن أنباء لندن إىل وصلت
بدأت النرص هذا ومع سنوات. لثالث والفرنسية اإلسبانية والبحرية الربية القوات حصار
األمر يقترص فلم حزًما؛ أكثر تصبح األمريكية املتحدة الواليات إزاء شيلبورن إيرل نربة
يف كذلك حاول بل فحسب، املوالني وتعويض الدائنني ديون سداد عىل اإلرصار عىل
اإلجراء هذا أن رغم الغربي، الشمايل الجزء عىل السيطرة عىل الحفاظ األخرية اللحظة
جاء وقد أخرى. نقاط يف تنازالت عىل للحصول تهدف محاولة سوى يكون ال قد األخري
أوهايو، إىل جنوبًا حدودهم تصل أن «أرادوا الربيطانيني أن فرانكلني بنجامني تقرير يف

الجريان.» هؤالء نخرت لم لكننا إلينوي، والية يف املوالون يستقر وأن
— إليهم آدامز جون انضمام موقفهم عزز أن بعد — األمريكيون املبعوثون أرصَّ
هذه يف تنازالت لتقديم استعداًدا أبدوا أنهم غري الغربي، الشمايل بالجزء االحتفاظ عىل
الربيطانيني، والدائنني املوالني لصالح بنود تضمني عىل فوافقوا أخرى، ونقاط النقطة
الشمايل الحد هو — البداية يف الكونجرس اقرتحه الذي — كروا سانت نهر يكون أن وعىل
تسويتُه استغرقت جدل أساس وضع ما وهو جون، سانت نهر من بدًال للبالد الرشقي
األمريكية الحدود مدِّ اقرتاح عن األمريكيون املفوضون تخىل الغرب، جهة من عاًما. ستني
دائرة طول عىل غربًا يمتد خط إما بديلني: من أي قبول عىل ووافقوا نيبسينج بحرية إىل
نهر إىل لورانس سانت نهر من درجة ٤٥ بمقدار االستواء خط عن تبعد التي العرض
ومنهما العظمى، والبحريات لورانس سانت نهر منتصف عرب يمتد خط أو املسيسيبي،
الثاني، بالخيار الربيطانيون قِبل املسيسيبي. نهر إىل وودز ذا أوف ليك بحرية عرب
تصبح لن باريس، يف ١٧٨٢ عام نوفمرب ٣٠ يف الطرفني بني مبدئية معاهدة عت وُوقِّ

إنجلرتا. مع سالم معاهدة فرنسا تعقد عندما إال سارية
الواليات صالح يف ليست الطرفان عليها وصدَّق عها وقَّ التي املعاهدة كانت ثم، ومن
أحكاًما نت تضمَّ إذ أكتوبر؛ ٥ يف عة امُلوقَّ باملسودة مقارنة نواٍح ثالث يف األمريكية املتحدة
للواليات الشمالية الحدود جاءت كما الربيطانيني، والدائنني باملوالني يتعلق فيما مزعجة
من املرور من بدًال نيبسينج وبحرية املسيسيبي نهر خط تتبع بموجبها األمريكية املتحدة
مقاطعة من جزء وأكرب أثمن املتحدة الواليات خرست األخري التعديل وبهذا البحرية. خالل
أساس عىل أوزوالد مع للتفاوض استعداًدا وفرانكلني جاي أبدى ولو الحديثة. أونتاريو
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فرانكلني طرحها التي األساسية» «الرشوط عىل االتفاق األقل عىل ألمكن األول، تفويضه
بهذه شيلبورن إيرل يقبل أن وألمكن شهر، بعد عليها االتفاق من بدًال سبتمرب أوائل يف

طارق. جبل يف االنتصار أنباء تصله أن قبل الرشوط
القدر هذا كل عىل حصلت املتحدة الواليات أن هو املعاهدة بشأن املميَّز األمر
نهر رشق األرايض لجميع حيازتها عن بريطانيا تنازل مع سيما ال عليه، حصلت الذي
االستواء خط عن تبعد التي العرض ودائرة العظمى البحريات بني الواقعة املسيسيبي
ملواثيق القانوني الثِّقل إىل ننظر أال يجب التنازل هذا ولتفسري درجة. ٣١ بمقدار
سياسة إىل وإنما كالرك، روجرز جورج أحرزها التي الحربية االنتصارات أو املستعمرات
إىل السلمي التصالح تحقيق يف رغبته دفعته فقد املستنرية؛ املتفتحة شيلبورن إيرل
بدا الربيطانية. اإلمرباطورية إىل بالنسبة زهيدة بتكلفة ذلك لتحقيق وسيلة ثمة أن إدراك
بريطانيا إىل بالنسبة هزيلة قيمة ذا األمريكيون به طالب الذي الرشقي الشمايل الجزء
الربيطانية امللكية الخزانة يُكبِّد املنطقة تلك يف الفراء تجارة تنظيم أن تبنيَّ إذ العظمى؛
التحكم دون من كبرية قيمة ذات تكن لم املنطقة أن التجربة وأظهرت فادحة، خسائر
من أكثر إسبانيا ِقبَل ِمْن ُمْحَكمة لسيطرة يخضع بات الذي املسيسيبي نهر مصب يف

كهذا؟! بَخٍس بثمن األمريكية الحسنة النوايا رشاء من املانع فما مىض، وقت أي

املعاهدة (8)

نوفمرب ٣٠ يف الطرفان عها وقَّ التي املبدئية للمعاهدة الرئيسية األحكام تفاصيل ْت نصَّ
حدود عند كروا سانت نهر مصب من املتحدة الواليات حدود تبدأ التايل: عىل ١٧٨٢ عام
تفصل التي املرتفعات إىل شماًال ومنه منبعه، إىل النهر ذلك طول عىل وتمتد ماين،
إىل املرتفعات هذه امتداد عىل األطلنطي، املحيط مياه وحوض لورانس سانت نهر بني
تبعد التي العرض دائرة إىل طوله وعىل كونيتيكت، لنهر الغربي الشمال يف نقطة أقىص
لورانس. سانت نهر حتى الخط هذا امتداد مع درجة، ٤٥ بمقدار االستواء خط عن
ببحرية تتصل والتي وهورون وإيري أونتاريو بحريات ووسط النهر هذا وسط ومن
الصغرية البحريات بعض عرب ثم ليك، لونج بحرية إىل البحرية تلك خالل ومن سوبرييور،
أقىص من تمتد أن املفرتض من كانت والتي وودز ذا أوف ليك بحرية إىل والجداول
حدود خط وهو املسيسيبي. نهر حتى الغربية البالد حدود لها الغربي الشمال يف نقطة
نهر مع الخط هذا يمتد تماًما. جنوبًا يتجه املسيسيبي نهر إن حيث وضعه؛ يستحيل
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درجة، ٣١ بمقدار االستواء خط عن تبعد التي العرض دائرة حتى جنوبًا املسيسيبي
نقطة إىل مجراه ويتبع تشاتاهوتيش نهر حتى هذه العرض لدائرة موازيًا رشًقا ويمتد
وصوًال يتبعه الذي ماري سانت نهر منبع إىل مبارشة يقفز ومنها فلينت، نهر مع تقاطعه
عليها تنص لم لكن الربيطانيون طَرَحها رسية فقرة اشرتطت األطلنطي. املحيط إىل
الحدود فستكون فلوريدا، بغرب العظمى بريطانيا احتفظت إذا أنه النهائية املعاهدة
دائرة ليس أي ١٧٦٤؛ عام منذ تها حدَّ التي ذاتها الحدود هي املقاطعة لتلك الشمالية
نقطة من رشًقا يمتد خط بل درجة، ٣١ بمقدار االستواء خط عن تبعد التي العرض
ومفتوحة «مجانية باملسيسيبي املالحة تظل أن وتقرر املسيسيبي. بنهر يازو نهر التقاء

األبد. إىل املتحدة» الواليات ومواطني العظمى بريطانيا لرعايا
بصورة كلٌّ وسيادتها، عرشة الثالث الواليات باستقالل العظمى بريطانيا اعرتفت
واملياه األرايض من وأساطيلها العسكرية ومواقعها جيوشها بسحب ووعدت مستقلة،
«حرية» األمريكيني للصيادين وأتاحت ممكنة»، رسعة «بأقىص األمريكية اإلقليمية
كان كما الشمالية أمريكا يف الربيطانية للمستعمرات اإلقليمية املياه يف عملهم ممارسة
مصالح تخدم التي الوعود بعض املتحدة الواليات َمت قدَّ جانبها، ومن املايض. يف الوضع
يجب الجانبني كال من الدائنني أن عىل الطرفان واتفق الربيطانيني. والدائنني املوالني
الصحيحة الديون من مستحقاتهم كامل اسرتداد يف قانونية» عقبات أي يواجهوا «أال
أمالكهم مصادرة أو أشخاص أي مالحقة عدم عىل املتحدة الواليات ووافقت السابقة،
للمجالس جدية» توصيات «ستقدم بأنها ووعدت بالحرب، لعبوه الذي الدور بسبب
بعض باستثناء وأمالكهم، لحقوقهم املوالني باستعادة فيها تنصح بالواليات الترشيعية

الحاالت.
النهائية املعاهدة — منها الرسية الفقرة باستثناء — املبدئية املعاهدة شكلت
تصالحت التي نفسها الفرتة يف أي ١٧٨٣؛ عام سبتمرب ٣ يف الطرفان عها وقَّ التي
فلوريدا مستعمرات عن العظمى بريطانيا وتنازلت اآلخرين. أعدائها مع بريطانيا فيها
العظمى بريطانيا بني باملعاهدة طرًفا تكن لم التي إلسبانيا — الحدود تحديد دون —
باملالحة يتصل فيما املعاهدة بأحكام مقيدة نفسها تعترب لم ثم ومن املتحدة، والواليات
املتحدة الواليات عىل كان هنا، من املتحدة. للواليات الجنوبية والحدود املسيسيبي نهر يف
تتحول أن قبل العظمى وبريطانيا إسبانيا من كلٍّ مع الصعوبات من العديد تجاوز

ملموسة. حقيقة إىل ورق عىل حرب من معاهدتها رشوط
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االستقالل مشكالت (9)

وبنهاية بالورود. مفروًشا ليس االستقالل إىل الطريق أن األمريكيون أدرك ما رسعان
والسويد وهولندا العظمى وبريطانيا فرنسا اعرتفت ١٧٨٣ عام يف رسميٍّا الحرب
دول الخربة حديثو األمريكيون الدبلوماسيون وجاب الجديدة، األمريكية بالحكومة
وبروسيا روسيا من املتحدة بالواليات رسمي اعرتاف عىل للحصول جدوى بال أوروبا
استقباًال املمالك هذه بالط يف القوا حيث الكربى؛ توسكانا ودوقية وإسبانيا والنمسا
السادس لويس امللك ترسع لتقليد استعداد عىل كان امللوك من فقط قليل عدد فاتًرا.

املتحدة. بالواليات جمهورية حكومة وتأسيس التمرد بتأييد فرنسا ملك عرش
عام يف وأخريًا األمريكية. املتحدة بالواليات الدول من القليل اعرتاف االستقالل تال
مفوض وزير أول بصفته جاردوكي دي دييجو دون وأرسلت إسبانيا استسلمت ١٧٨٤
عام املتحدة الواليات مع معاهدة بروسيا عت ووقَّ األمريكية، املتحدة الواليات إىل لها
الواليات لدى أصبحت ،١٧٨٧ عام وبحلول .١٧٨٦ عام معاهدة املغرب عت ووقَّ ،١٧٨٥
،(١٧٨٢) هولندا ومع ،(١٧٧٨) فرنسا ومع القوتني هاتني مع تجارية معاهدات املتحدة
العظمى بريطانيا وبني بينها تجارية معاهدات تقم لم فيما ،(١٧٨٣) السويد ومع
الحكومة تُِقم لم .١٧٩٥ عام حتى معاهدات أي بإسبانيا تربطها ولم ،١٧٩٤ عام حتى
كاملة بصالحيات يتمتع وزيًرا تبعث لم إنها حتى املتحدة للواليات كبريًا وزنًا الربيطانية
عام لها وزيًرا بصفته آدامز جون استقبلت أنها رغم ،١٧٩١ عام حتى فيالدلفيا إىل

األمريكية. املوانئ يف وممثلون قنصليون ممثلون لها وكان ،١٧٨٥
دولة كانت فقد هذا؛ املؤقت املتحدة الواليات مكانة» «لضعف أسباب هناك كانت
املوارد إىل وتفتقر ضئيل، سكانها وتعداد ديمقراطية، وتجربة ثورة، ونتاج وليدة،
يدعو بما تتمتع لم — الكونفدرايل االتحاد بنود بموجب — حكومتها أن كما السائلة،
وحكومة عليه، تعتمد أن يمكن دخًال تمتلك ال حكومة فهي احرتامها؛ إىل أجنبية قوة أي
حكومات عىل سيطرتها فرض عىل تساعدها قوة وبال بحري، أسطول أو جيش بال
معاهدة بموجب بالتزاماتها الوفاء عىل قادرة غري كهذه حكومة عرشة. الثالث والياتها
بها، ستلتزم أنها ضمان مع وعود قطع تستطيع ال كهذه وحكومة بريطانيا، مع السالم
يمكنها لم كما تهديداتها. تنفيذ عىل قادرة ستكون أنها توقع مع تهديدات إصدار أو
املنطقة عىل سيادتها فرض تستطع ولم بالخارج، التجارية املعاملة يف املساواة ضمان
سواء أرضها عىل األجنبي االحتالل إنهاء أو السالم معاهدة بموجب إليها ُعِهَدْت التي
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حل أن بعد إال ة امُلِلحَّ القومية املشكالت من أيٌّ تَُحل لم الدبلوماسية. بالجهود أو بالقوة
كان عندئٍذ وحتى ،١٧٨٧ عام دستور بموجب فعالية أكثر حكومة الحكومة هذه محل
وبريطانيا وإسبانيا فرنسا تورط إىل كبرية بدرجة يعود وضعتها التي الحلول يف الفضل
يف بميس إف صامويل الربوفيسور قال كما وهكذا، الفرنسية. الثورة حروب يف العظمى

ألمريكا.» فوائد أوروبا مصائب «أضحت الشهرية: مقولته

هوامش

(1) © Getty Images.
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الثالث الفصل

العاملية للحرب الدبلوماسية األصول
فرساي ومعاهدة األوىل

الحرب اندالع عىل السابقة عاًما عرش الخمسة لكن األحيان، بعض يف هذا تصديق يصعب
الدولية السالم منظمات كثرت فقد الدولية؛ السالم حركة ذروة شهدت األوىل العاملية
من العرشات وأُبِرمت الهاي، يف للتحكيم الدائمة املحكمة وتأسست باالحرتام، وحظيت
ها عمَّ التي الهادئة السنوات هذه شهدوا ن ِممَّ بعٌض بقوة آمن لقد التصالح. معاهدات
يف أنه جليٍّا بدا وقد . وىلَّ قد — الكربى الحروب األقل عىل — الحروب عهد بأن السالم
الرصاع هذا يف املنترص حتى فإنه الحديثة؛ للتكنولوجيا واملدمرة املكلفة اإلمكانات ضوء
وبإمكانها بالعقالنية، تتمتع البرشية أن العالم افرتض يجني. قد ا ممَّ بكثري أكثر سيخرس
إدوارد كتب ،١٨٩٣ عام يف الذات. تدمري لعبة يف الثمينة املوارد إهدار حماقة ترى أن
التسلح سباق منتقًدا — األملاني االشرتاكي الديمقراطي بالحزب العضو — برينشتاين
أجربت التي املتواصلة التسلح جهود «إن الوقت: ذلك يف ساد الذي التكلفة باهظ األوروبي
كان إن أدري ال الرصاع. من نوع هي التسلح يف أملانيا ُخطى مواكبة عىل األخرى الدول
… باردة حرب بأنه الرصاع هذا وصف يمكن لكن َقبْل، ِمْن استُخِدم قد التعبري هذا
مستوى تقويض حيث من االستنزاف.» من حالة ثمة لكن رصاص، إطالق هناك ليس
االجتماعي. اإلصالح عملية يف املجتمعات تحتاجها التي املوارد وإهدار الشعوب رخاء
الكاتب إليه خلص الذي نفسه االستنتاج إىل شك بال املفكرين من الكثري توصل لقد
أكد حيث ،١٩١٠ عام نُِرش الذي الكبري» «الوهم املؤثر كتابه يف إنجل نورمان الربيطاني

الحديث. العرص يف الحرب من ا حقٍّ منتًرصا يخرج أحد ال أن مقنعة بصورة الكتاب
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عندما رساييفو، البوسنية العاصمة يف ١٩١٤ عام يونيو ٢٨ يف برمته األمر تغريَّ
أصاب كربى. عاملية بحرب انتهت دبلوماسية ألزمة األوىل الرشارة اغتيال عملية أشعلت
تُدعى إرهابية بجماعة وعضو ُمتعصب قومي رصبي شابٌّ وهو — برينسيب غافريلو
النمساوية اإلمرباطورية عرش وريث — فرديناند فرانسيس األرشيدوَق — السوداء» «اليد
للشك قوية أسباب هناك كانت أنه وبما َمقتٍل. يف صويف الحبيبة وزوجته — املجرية
لحل العنف إىل اللجوء النمساوية الحكومة قررت االغتيال، هذا يف رصبيا ضلوع يف
إمرباطورية استقرار يهدد الذي الدائم التهديد عىل تماًما القضاء ثم ومن البلقان، مشكلة
إمرباطورية ملصالح األهمية شديدة املنطقة تلك كانت القوميات. متعددة هابسبورج
التوسع من وكذلك السالفيني، من سكانها بني القالقل اندالع من لتخوفها هابسبورج
واالستعداد األدلة لجمع الجريمة مرسح إىل قانونيٍّا خبريًا فيينا حكومة أرسلت الرويس.
للمحاكمة، املتآمرون وزمالؤه املراهق برينسيب امتثل يوليو شهر ويف قوية، قضية لبناء
أعلنت التالية، فيينا ملطالب بلجراد تذعن لم عندما ولكن بإدانتهم، الحكم وصدر
بلجراد وتعرضت يوليو، ٢٨ يف رصبيا عىل الحرب املجرية النمساوية اإلمرباطورية

التايل. اليوم يف للقصف

األوىل العاملية للحرب الدبلوماسية األصول (1)

األوروبية التحالفات بسبب حربًا تخوض نفسها الكربى الدول وجدت ما رسعان
الذي الهائل املد هذا يف فانخرطت الزمان؛ قدم القديمة وأطماعها وطموحاتها التنافسية
اإلمرباطورية إعالن من أيام غضون يف والعسكرية. واإلمربيالية القومية الحركات أفرزته
من الثاني النصف تشكِّل (التي األملانية اإلمرباطورية أعلنت الحرب، املجرية النمساوية
التعبئة يف روسيا بدأت بعدما القيرصية روسيا عىل الحرب املحور) أو املركز دول قوى
دعم عت توقَّ أن بعد فرنسا عىل الحرب أملانيا أعلنت كما رصبيا، عن للدفاع تأهبًا العامة
الغزو بعد أملانيا عىل الحرب العظمى بريطانيا أعلنت أخرى، جهة من لروسيا. األخرية
انضمت ثم طويل، وقت منذ الحياد عىل وقوفها بريطانيا ضمنت التي لبلجيكا، األملاني
إىل إيطاليا وانضمت األقىص، الرشق يف حليفها بوصفها الحرب يف بريطانيا إىل اليابان
من دولة وعرشون أربع انخرطت األمر، نهاية ويف الحلفاء). (قوات وحلفائها فرنسا
عام املتحدة الواليات — املطاف بنهاية — ثم واليونان، ورومانيا وبلغاريا تركيا بينها
بسمارك، فون أوتو األملاني املستشار ع توقُّ صحة لتثبت الكبري؛ الرصاع هذا يف ١٩١٧
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أوروبية حرب فتيل يوًما يشعل أن شأنه من البلقان منطقة يف لعينًا» أحمَق «ترصًفا بأن
عندما مصيبًا كان أنه بدوره جراي إدوارد السري الربيطاني السيايس أثبت كما شاملة.
يف ثانية مرة ليغمرها النور يعود ولن كافًة، أوروبا أنحاء عىل يحل الظالم «إن قال:
أحداث إن إذ التايل؛ الجيل زمان أيًضا مقولته إىل يضيف أن األحرى كان وربما زماننا.»
عاًما ثالثني حرب متواصلة، حرب بمنزلة كانت لقد التالية، للحرب مهدت ١٩١٤ عام

أخرى. مريعة
دمار أوسع عن أسفرت التي — األوىل العاملية الحرب أن نتصور أن الخطأ من أنه إال
تسببت — عاًما الثالثني حرب منذ أوروبا يف الجماعي القتل من موجة وأوسع ثقايف،
— الوحيد السبب ليس ولكنه — األسايس سببها يعود بل واحدة، اغتيال عملية فيها
وإيطاليا والنمسا أملانيا بني طويلة سنوات مر عىل نشأت التي التحالف دبلوماسية إىل
امُلورِّطة التحالفات هذه كانت وقد أخرى. جهة من وروسيا فرنسا وبني جهة، من
باألخص أو — الحرب اندلعت عندما انهار الذي الهش العاملي النظام صنعت ما هي
الحرب، العظمى القوى وخاضت — جيوشها تعبئة الروسية اإلمرباطورية أعلنت عندما
مصالحها. معه تتحقق الذي الرابح الحصان عىل للمراهنة انتظرت التي إيطاليا باستثناء
ال األوىل، العاملية الحرب مشارف عىل األملانية العقلية ونفهم السلسلة، هذه نفهم وحتى
عرش. التاسع القرن يف العظمى القوى مراتب إىل بروسيا-أملانيا صعود من نبدأ أن بد

األملاني للجيش الفريد الدور (2)

عرش، التاسع القرن يف العظمى الدول مراتب إىل بروسيا-أملانيا صعود تاريخ إىل بالرجوع
حروب ثالثة عن نتج بروسيا والية حكم تحت أملانيا توحيد يف املتمثل اإلنجاز أن نجد
شك ال بدقة. ومحددة محدودة ألهداف ذت ونُفِّ مت وُصمِّ بدقة، لها ُخطِّط خاطفة، قصرية
لها خططت مستقلة سياسية ألسباب قامت بل فتوحات، حروب تكن لم الحروب هذه أن
القرن إنجازات خلف يقف الخربة. أصحاب من الجيش قادة ونفذها سياسية، قيادات
تحت األوروبية العظمى الدول مصاف إىل املذهلة بروسيا صعود قصة تلك عرش التاسع
والثامن عرش السابع القرنني يف هوهنتسولرن أرسة من وامللوك الناخبني األمراء حكم
األعظم فريدريك بروسيا ملك سيما ال — الحاكمة األرسة هذه وأمراء ملوك كان عرش.
الحكم لسياسة َس أسَّ من هم — ١٧٨٦ عام إىل ١٧٤٠ عام من حكمه امتدَّ الذي
ولواءات السياسية القيادات بني الصحيحة العالقة عىل قامت التي األملانية الربوسية
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وأنه كافة، السياسات وضع مسئولية امللك يتوىل أن باألساس يعني كان مما الجيش؛
الجيش يفوض فإنه بالدولة، تتعلق ألسباب رضورة يشكل ما حرب خوض أن رأى إذا
تأمني إمكانية املفهوم من كان الطريقة، وبهذه غمارها. وخوض للحرب للتخطيط
دوًرا املهمة املستويات جميع عىل هوهنتسولرن أرسة لعبت وقد للبالد. القصوى الحماية
الحرب نهاية حتى امتدت التي األملانية الربوسية السياسية الثقافة تشكيل يف مؤثًرا

الثانية. العاملية

بريشة ،(١٩١٧) أوبي بلدية غرب الواقعة الغابة عىل االستيالء الخنادق: حرب :1-3 شكل
ناش.1 جون الفنان

أعداء به يحيط بروسيا-أملانيا مثل حبيس بلد يف أنه أيًضا االعتبار يف األخذ يجب
يف حرب نشوب الحتمال التأهب األملانيني الدولة رجال عىل تعنيَّ جانب كل من محتملون
الوقوع محتم لكنه القريب، الغد يف يقع ال قد للهجوم بالتعرض دائم وتهديد وقت، أي
أولويات قائمة رأس عىل األملاني الجيش لضباط الفنية الكفاءة كانت ثم، من مستقبًال.
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— ١٨٧١ عام أملانيا توحيد بعد — األملانية بروسيا يف بالفعل نلحظ أن ويمكننا الدولة،
نهايات يف سيطر ثم الخارجية، السياسات أولويات يف الجيش فيها تحكَّم منظومة

الدبلوماسية. السياسات عىل املطاف

الفرنيس-األملاني للعداء املحتوم االستمرار (3)

بسمارك.2 فون أوتو األمري :2-3 شكل

أتى ،١٨٧١ عام األملاني الرايخ بسمارك فون أوتو األملاني املستشار أسس عندما
إلذالل فرنسا تعرضت الثالثة. التوحيد حرب يف فرنسا حساب عىل األوىل بالدرجة هذا
تحت البالد ووقعت الخارج، إىل نُفي ثم األرس يف الفرنيس اإلمرباطور وقع فقد وحيش؛
مقاطعاتها إحدى وخرست جسيمة، حرب تعويضات دفع عليها وتعنيَّ جزئي، احتالل
إىل اإلمرباطورية» «املقاطعة تُدعى أصبحت التي واللورين األلزاس منطقة وهي الهامة؛
تعرضت الذي الخزي هذا شأن من وكان األوىل. العاملية الحرب بعد فرنسا استعادتها أن
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متوقًعا كان ثم ومن الجديدة، األملانية لإلمرباطورية دائًما عدوٍّا يجعلها أن فرنسا له
الدبلوماسية السياسات وضع ثم ومن بقوة، هذا يعي بسمارك كان الثأر. يف ترغب أن
أوروبية قوة مع التحالف يف دوًما سرتغب فرنسا أن افرتاض عىل اللحظة تلك منذ ألملانيا

املناسب. الوقت يف تهاجمها ثم منها االقرتاب من أملانيا تمنع كي أخرى؛ عظمى
بني التاريخي العداء حول الفرتة لتلك الدبلومايس التاريخ من كبري جزء يدور
أن ويمكننا واللورين، األلزاس منطقة بسبب العداء حول خاص وبوجه وأملانيا، فرنسا
املجتمع طبقات بني الثأر يف الرغبة انتشار مدى حول — املؤرخون جادل كما — نجادل
عن — آنذاك موجودة الرأي استطالعات كانت لو — املواطنني سؤال أمكن ولو الفرنيس.
لكن أملانيا، ال إنجلرتا األغلب يف اآلراء حت لرجَّ ضدها حربًا فرنسا تخوض قد التي الدولة
الصعيد عىل ثم، ومن الدوام. عىل بسمارك األملاني املستشار يطارد ظل العداء هذا شبح
ألملانيا؛ املناوئ الكابويس التحالف تشكيل وجه يف يقف أن عليه يتعني كان السيايس،
من للهجوم بالده تتعرض أن من بسمارك ملخاوف ونظًرا وروسيا. فرنسا بني التحالف
الحفاظ عىل قوتها بكل الدبلوماسية سياساته انصبت وروسيا، فرنسا من والغرب الرشق
عاجًال ستشتعل التي التالية الحرب أي املحتوم؛ إلرجاء ممكنة فرتة ألطول التحالفات عىل
مجموعة تشكيل — ثالثية تحالفات تشكيل هي دائًما بسمارك خطة كانت آجًال. أو
العظمى القوى كانت إن أخرى، بعبارة أو — فرنسا ضد تتحالف دائًما ُقًوى ثالث من
محتمالن حليفان باألساس هناك وكان دول. ثالث من تحالف تشكيل فيجب دول، خمس
يكن ولم العظمى. وبريطانيا ،١٩١٥ عام األقوى املزايد إىل ستنضم التي إيطاليا متاحان:
تتحالف أن أو لقرون، اللدود عدوها فرنسا مع العظمى بريطانيا تتحالف أن املحتمل من
للسيطرة الكربى» «اللعبة رصاع يف طويل لوقت تتنازعان كانتا ألنهما نظًرا روسيا؛ مع

آسيا. جنوب حتى املناطق وجميع وباكستان، الهند، شمال مثل: البقاع؛ بعض عىل
ووسط رشق إمرباطوريات بني معاهدة عجٍل عىل بسمارك أبرم ،١٨٧٣ عام يف
وروسيا املجرية، النمساوية واإلمرباطورية بروسيا-أملانيا، إمرباطورية الثالثة: أوروبا
سانت إىل األملاني للمستشار زيارة يف أُبِْرَمْت التي — املعاهدة قضت القيرصية.
ِقبَل ِمْن للهجوم املعاهدة أطراف من طرف أي تعرض ما إذا أنه — بطرسربج
ألف ٢٠٠ قوامها بقوة لنجدته يهبَّ أن اآلخر الطرف عىل يتعني أخرى أوروبية قوة
صديقتني دولتني لبلده يضمن كي طريقة إيجاد يحاول بسمارك كان باختصار، جندي.
البعيد. املدى عىل الصعوبة شديد األمر هذا أن سيتضح لكن عليهما، االعتماد يمكن
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بسمارك دخل ثم ومن االتفاق، هذا تجاه باالرتياح تشعر تكن لم خاص بوجه روسيا
هذا قام املجرية. النمساوية واإلمرباطورية أملانيا بني آخر نوع من تحالف يف ١٨٧٩ عام
النمساوية لإلمرباطورية أملانيا دعم أساس عىل لروسيا رصاحًة املناوئ الثنائي التحالف
كانت التي — املعاهدُة هذه ظلت البلقان. يف روسيا ألنشطة املجرية واملقاومة املجرية
،١٩١٨ عام حتى ساريًة — مستمرة بصفة تُجدَّد كانت ولكنها سنوات، خمس مدتها
املعاهدة بأحكام يكن لم التحالفات. عقد يف بسمارك لسياسة األساس حجر وكانت
طرف أي تعرض إذا التايل: عىل ت ونصَّ ورصيحة، واضحة كانت بل لاللتباس، مجال
ويف قواته، بجميع املساعدة اآلخر الطرف له يقدم روسيا، ِقبَل ِمْن للهجوم طرفيها من
عىل الحياد اآلخر الطرف يلزم أخرى قوة ِقبَل ِمْن لهجوم الطرفني من أيٍّ تعرض حال
ظل لآلخر. املساعدات بتقديم الطرفني كال يلتزم أخرى لقوة روسيا دعم حال ويف األقل،
عام يوليو يف األملان قيام يفرس وهو بأكملها، الفرتة تلك ثوابت أحد الثنائي التحالف هذا
مما فرديناند؛ فرانسيس اغتيال بعد للنمساويني الشهري األخرض الضوء بإعطاء ١٩١٤
الترصف هذا بأن تماًما العلم مع رصبيا، تجاه تشاء كما بالترصف فيينا لحكومة سمح

روسيا. مع حرب يف الدخول إىل املطاف نهاية يف سيقود

الضمان إعادة معاهدة (4)

بصورة يتضح بدأ عرش، التاسع القرن تسعينيات يف األوروبية السياسات تطور مع
قًوى؛ ثالث من يتكون عليه ل يُعوَّ تحالف عىل اإلبقاء يف املتمثل بسمارك هدف أن متزايدة
وإمرباطورية روسيا من لكلٍّ الحيوية املصالح تعارض بسبب تحقيقه يصعب هدٌف
مثار عديدة ألعوام ظلت التي البلقان منطقة يف سيما ال طويلة، لفرتة واملجر النمسا
لتسري روسيا مع أخرية صفقة عقد بسمارك حاول ثم، من الدولتني. بني ورصاع احتكاك
أُبِرمت التي الضمان»، إعادة «معاهدة تُدَعى منفصلة رسية معاهدة مع جنب إىل جنبًا
ورفضت ١٨٨١ عام أُبِرمت والتي املنقضية الثالث األباطرة عصبة محل لتحل ١٨٨٧ عام
حال الحياد بالتزام الضمان إعادة معاهدة بموجب القوتان وتعهدت تجديدها. روسيا
«رشسة» حرب خوض حال ينطبق ال هذا أن غري ثالثة، قوة مع حربًا إحداهما خوض
عىل العمل عىل كذلك الطرفان واتفق النمسا. مع حربًا روسيا خوض أو فرنسا، مع
املهيمن روسيا بنفوذ أملانيا تقر أن عىل البلقان، منطقة يف الراهن» «الوضع عىل اإلبقاء
فرنسا، عن روسيا إلبعاد بسمارك جهود آخر الشهرية املعاهدة هذه وتمثل بلغاريا. عىل
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أن يُعَرف كان مكاسب عن أملانيا فيها تتخىل معاهدة عىل بالتوقيع صداقتها ورشاء
يصعب أمر هذا أن تبنيَّ لكن النمساوية، املعارضة بسبب تدركها أن تستطيع ال روسيا

.١٨٩١ عام األملاني املستشار تقاعد بعد رسميٍّا املعاهدة وانقضت تنفيذه،
حاول ذلك. قبل ورق عىل حرب مجرد كبري حد إىل أضحت قد املعاهدة كانت لكن
وضعها خطة أروع أنها عىل الضمان إعادة معاهدة تصوير كثريًا األملان املؤرخون
العسكري التحالف قيام عىل الطريق ستقطع كانت عليها اإلبقاء أمكن إن ألنه بسمارك؛
للمذكرات تبادل ثمة كان الفرتة تلك يف .١٨٩٣ عام حدث الذي وفرنسا روسيا بني
عسكرية اتفاقية بقبول رسميٍّا تُِقرُّ والروسية، الفرنسية الحكومتني بني الدبلوماسية
بقدر سياسية األمر واقع يف املعاهدة كانت شهًرا. عرش بثمانية قبلها إليها التوصل تم
الذي الفرنيس الدستور عىل للتحايل عسكرية معاهدة ُصنَِّفت لكنها عسكرية، كانت ما
سارية تظل أن املقرر من وكان الفرنيس، النواب مجلس عىل املعاهدات كل بطرح قىض
حال يف أنه عىل االتفاقية نصت وقد قائًما. (١٨٩٢) الثالثي التحالف دام ما املفعول
روسيا تُقدِّم أملانيا، من بدعم إيطاليا ِقبَل ِمْن أو أملانيا، ِقبَل ِمْن للهجوم فرنسا تعرض
قواتها بكل املساعدة فرنسا تُقدِّم املقابل ويف أملانيا؛ مواجهة يف قواتها بكل املساعدة
أملانيا. تدعمه إيطاليا ِقبَل ِمْن لهجوم أو أملانيا، ِقبَل ِمْن لهجوم روسيا تعرض حال يف
قوى قيام حال يف بأنه قضت االتفاقية أن أكرب، بخطر أنذر ما وهو ذلك، إىل باإلضافة
العامة؛ التعبئة بإعالن وإيطاليا) والنمسا (أملانيا أعضائه من أيٍّ أو الثالثي، التحالف
الرسمية التحالفات أن ورغم تواٍن. ودون فوًرا قواتهما تعبئة تعلنان وروسيا فرنسا فإن
أخرى، صحيفة أي أو تون» «لو صحيفة أو فيجارو» «لو صحيفة يف تُنَرش تكن لم
بلندن الخارجية وزارات أدركت وقد للجميع. معروفة للمعاهدة العريضة الخطوط كانت
ق وتحقُّ الدبلوماسية، فرنسا عزلة نهاية وهو أال املعاهدة؛ هذه تعنيه ما وبرلني وفيينا

بسمارك. مضجع قض طاملا الذي الكابوس

األملانية الدبلوماسية عسكرة (5)

لربوسيا العامة األركان جهاز شعر بسمارك، عهد أعقبت التي الدبلوماسية الحقبة يف
الدبلوماسية. الدولة ألزمة األول الحل هو العسكري الحل يكون أن برضورة األملانية
جبهتني يف حرب لخوض اضطراره حتمية بالفعل توقع قد العامة األركان جهاز وكان
تلك يف قوية دفاعات تأسيس أهمية عىل وشدد رشًقا، وروسيا غربًا فرنسا مواجهة يف
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فون الكونت — الجديد العامة األركان رئيس عهد يف لكن الرشق. جهة يف أي املنطقة؛
ثوري مفهوم سيطر ،١٩٠٥ عام حتى ١٨٩١ عام من منصبه يف استمر الذي — شليفن
طبيعة عن يكشفه ملا نظًرا املفهوم؛ لعرضهذا لوهلة نتوقف أن وعلينا الدولة، عىل جديد
يف نضعه أن علينا ما أول األملانية. اإلمرباطورية يف املدنية والحكومة الجيش بني العالقة
— كانوا أيٍّا — وحلفائها فرنسا مع الحرب أن تعتقد كانت األملانية القيادة أن هو االعتبار
أن وأدرك شليفن فون أتى ثم تصورهم، يف الوحيد السيناريو هو هذا فكان حتمية؛
ما وهو نفسه؛ الوقت يف وروسيا فرنسا مواجهة يف جبهتني عىل خوضها سيتحتم الحرب
لها، حل شليفن فون لدى كان أنه إال العسكرية، اإلمدادات يف تمثلت جوهرية مشكلة أثار
حرب يُدَعى — الحديث العرص إىل بالنسبة جديد — جديد مفهوم عىل الحل هذا ارتكز
ويصعب كبرية روسيا مساحة أن بما الخطة؟ تنجح أن املفرتض من كان كيف اإلبادة.
لتدمري وجيزة فرصة فثمة طويًال؛ وقتًا رشًقا للحرب الحشد وسيستغرق عليها، السيطرة
عام حدث كما قليلة أسابيع غضون يف تنتهي خاطفة، حرب صورة يف أوًال تكون فرنسا
القوة ليؤازر رشًقا األملاني الجيش يتجه الفرنيس الجيش إبادة من االنتهاء وبعد ،١٨٧٠
األملاني التسليح وكان القطاع. هذا يف شامل بتعزيز روسيا مواجهة يف املرابطة األصغر
تعود بحيث املتثاقلة الروسية القوات مع التعامل سيكفالن التخطيط جانب إىل الفائق
شليفن فون أورثه الذي التصور وهذا ديارها. يف امليالد بأعياد لالحتفال األملانية القوات

أكرب. نحو عىل األملانية الدبلوماسية السياسة عسكرة إىل أدى
يف املمثلة املدنية القيادة أن هو — اليوم منظورنا من — معقول غري يبدو ما
أن وأهمها للخطة، األساسية بالتفاصيل تُبلَّغ لم الوزراء ومجلس األملاني املستشار
يتمكن حتى املحايدة بلجيكا عرب األملاني الجيش زحف تطلبت الغربية الجبهة يف الخطة
عىل حصار بفرض يسمح بما باريس شمال مواقعه اتخاذ من يمكن ما بأرسع الجيش
باريس ليطوق جنوبًا الراين نهر عرب آخر أملاني جيش يتقدم نفسه الوقت ويف املدينة،
أطلق وكما أسبوعني، غضون يف هذا ينتهي أن عىل الخطة وشددت االتجاه. ذلك من
الرومانية للقوات هانيبال إبادة إىل إشارة يف فائقة»، «كاناي معركة شليفن فون عليها
السبب تمثل فشلها؟ إىل أدى الذي فما تفلح، أن الخطة وكادت امليالد. قبل ٢١٦ عام
عرب بالزحف لجيشها بالسماح أملانيا ملطالب ورفضها االنصياع، بلجيكا رفض يف األول
بطويل نحو عىل تصدى بل الحرب، يف بالفعل البلجيكي الجيش واستبسل أراضيها،
بما والوحشية، العسكرية القوة يف البلجيكي الجيش فاق الذي األملاني الجيش لقوات
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لوفان جامعة ملكتبة املدبر والنهب والسلب املدنيني من آلالف الفوري اإلعدام ذلك يف
إىل بالخطة أدى الذي واألهم اآلخر السبب أما التاريخية. املواقع من وغريها الشهرية
يف الربيطانية القوات تدخل احتمال االعتبار يف تضع لم شليفن خطة أن فهو الفشل،
١٨٣٩ عام منذ معاهدة بريطانيا وبني بينها كانت التي بلجيكا عن بالنيابة الحرب
تدخل إمكانية اعتباره يف شليفن فون وضع ربما الدقة وجه وعىل لندن). (بروتوكول
ليس استفزازية أعمال مجرد عن يزيد لن التدخل هذا أن ظن لكنه الربيطانية، القوات
العداء شديدة تكون قد قوة ِقبَل ِمْن بلجيكا باحتالل تسمح قد لندن أن لو كما أكثر،
فكرة وهي برية، حرب خوض تستطيع ال الربيطانية القوات أن شليفن فون ظنَّ لها.
جنوب حرب يف البوير مواجهة يف واضحة درجة إىل املزري بريطانيا أداء من لديه تكونت

.(١٨٩٩–١٩٠٢) أفريقيا
تقدير أقل عىل — كانت شليفن فون تقديرات أن املرء يجد حدث، ما إىل وبالنظر
الواقع يف امُلحكمة الزمنية خطته أحبط ما ألن املسبقة؛ وآرائه تحيزاته عىل قائمة —
الرسيع اإلطالق عىل الربيطانية القوات قدرة فكانت الربيطانية. املشاة قوات تدخل هو
يف البداية يف املزري أدائها من بريطانيا تعلمته الذي القايس الدرس وهو — للنريان
يف باريس لتطويق يستعد كان الذي األملاني الجيش عرقل ما هي — البوير مواجهة
بلجيكا عرب الزحف قرار أن وهو بسيط، باستنتاج نخرج ثم، ومن .١٩١٤ عام سبتمرب
خطة انهيار إىل أدى ما وهو فرنسا؛ جانب إىل لتنحاز الحرب يف تلقائيٍّا بريطانيا ورَّط
هو هنا نتذكره أن علينا ما أن غري التدخل. هذا لوال لتفلح كانت التي العبقرية شليفن
األول. املقام يف والعسكرية السياسية الناحية من قصور مواطن تعاني خطة كانت أنها
الواقع يف إنه بل الحرب، بعد مذكراته يف بهذا هولفيج بتمان األملاني املستشار أقر وقد
وانتقل جأشه، رباطة انهارت الربيطانية القوات تحرك إىل ستؤدي الخطة أن علم عندما

األملاني. الجيش إىل الفعيل أملانيا حكم

اإلبادة حرب يف الجنوني االستمرار (6)

القائد خلف الذي — فالكنهاين فون إريش للجيش الجديد القائد كان الخطة، فشل بعد
تحقيق عىل قادًرا زال ما أنه — يعتقد بأنه تظاهر أو — يعتقد — األصغر مولتكه فون
كافية تكن لم والعتاد الجند من املوارد أن غري والغرب، الرشق يف األسايس أملانيا هدف
عىل قادر أنه تماًما واثًقا الواقع يف نفسه فالكنهاين فون يكن لم الهائلة. املهمة لهذه
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ُمنينا إن «حتى العنف: أعمال بدء مع أغسطس أوائل يف كتب فقد بنجاح؛ املهمة تنفيذ
«نشعر أخرى: بعبارة قائًال وأردف رائعة.» مهمة تزال ال فإنها املهمة؛ هذه يف بالهزيمة
املطاف نهاية يف األرجح ستفيضعىل أنها رغم الخطة هذه يف لالستمرار مضطرون بأننا

كارثة.» إىل
نوفمرب ١٨ يف األملاني املستشاَر فالكنهاين فون أخرب فقد سوءًا، ازدادت األمور لكن
أمر النرص تحقيق فإن قائًما؛ وإنجلرتا وفرنسا روسيا تحالف دام «ما :١٩١٤ عام
من كلٍّ مع منفصلة سالم معاهدة عقد يفضل بالفعل فالكنهاين فون كان مستحيل.»
يف أُبِرَمْت التي لندن معاهدة بسبب مستبعًدا تقديره يف األمر هذا كان لكن الدول، هذه
املوحدة جبهتهم تماسك عىل اإلبقاء عىل الثالثة الحلفاء أجربت والتي ،١٩١٤ عام سبتمرب
أدركت ناحية من فهي األملانية؛ القيادة عقلية فهم بمكان الصعب من أملانيا. مواجهة يف
جهة من لكنها شيئًا، تجدي ال كارثة إىل األرجح عىل سيفيض مخططها يف امليض أن
— ببساطة — إلنجلرتا أملانيا كراهية تكْن لم إذ عالنية؛ بهذا اإلقرار يف ترغب لم أخرى

بذلك. لتسمح
السياسات تحريك يف لربيطانيا أملانيا عداء دور عىل نؤكد أن هنا املغاالة من وليس
يف ألملانيا الحربية األهداف أهم الواقع يف وإمرباطوريتها إنجلرتا تدمري كان إذ األملانية؛
وإنفاقها املحموم أملانيا سعي جاء هنا ومن ،١٩١٨ عام إىل ١٩١٤ عام بني ما الفرتة
الساسة كبار رأى وقد البحار. أعايل يف حربها يخوض أسطول لبناء طائلة ألموال
لرتسيخ ستقود التاريخ يف هائلة تحوُّل نقطة مشارف عىل كانت أملانيا أن واملفكرين
أخريًا العالم فيتحرر فحسب؛ أوروبية قوة ال عاملية، قوة تصبح أن يف أملانيا طموحات
الثقايف الرتاث محلهما ليحل الفكري، والضعف الربيطانية للتجارة املحكمة القبضة من
العداء كان ما قدر — بريطانيا مع املنافسة كانت فقد ثم، من والتنويري. الثري األملاني

للحرب. أملانيا مخطط تحرك ما هي — فرنسا مع

الحرب إبان الدبلوماسية (7)

مبارشة الحرب اندالع عقب األفكار هذه كل األملانية للحكومة الرسمية السياسات ترجمت
عنوان تحمل ،١٩٤٥ عام بعد إال برلني أرشيفات يف عليها يُعثَر لم وثيقة ففي تقريبًا؛
هذه شكلت األملانية. للحكومة القديمة األهداف بالتفاصيل ُوِضَعْت سبتمرب»، «برنامج
الوزارات، من العديد أمام املطروحة املذكرات من العديد خالصة حقيقتها يف األهداف
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واحتالل فرنسا سحق وكذلك الرشق، يف تماًما وإمرباطوريتها روسيا بتدمري تنبأت وقد
كقوة ُمجدًدا قائمة لفرنسا تقوم ال بحيث بالرشق الفرنسية األرايض من كبرية بقاع
ضخمة بحرية قواعد تأسيس بهدف دائًما احتالًال بلجيكا باحتالل تنبأت كما صناعية،
الدول من دولة فبوصفها هولندا، أما إلنجلرتا. تهديًدا تمثل بحيث املانش بحر عىل
بالتحديد بأملانيا، خاصة عالقة فسريبطها البالد خارج لها أرايضتابعة تمتلك الجرمانية
الهولندية الرشقية الهند مستعمرة أرايض األملانية البحرية القوات أمام ستتيح كانت
عىل خاللها من أملانيا تسيطر قوية بحرية قواعد لتأسيس — حاليٍّا إندونيسيا أو —
وتذكر الهند. إىل باإلضافة الهادي، املحيط يف لربيطانيا التابعة الحكم ذاتية املستعمرات
أفريقيا يف مستعمراتها عن لربلني ستتنازل والربتغال وبلجيكا فرنسا من كالٍّ أن الوثيقة
الفرنسية املستعمرات عىل ينطبق نفسه واألمر — أفريقيا وسط بخطة يُعَرف فيما —

الهادي. املحيط غرب منطقة يف
تنفيذه جرى الوسطى» «أوروبا ملنطقة الكبري أملانيا مخطط أن نتذكر أن املهم من
برست معاهدة يف ذلك وتمثَّل ،١٩١٨ عام روسيا هزيمة بعد لفرتة الواقع أرض عىل
من األرايض جميع أملانيا فاحتلت البلشفية، والثورة ولينني تروتسكي بفضل ليتوفسك؛
كمقاطعة الغربية؛ مستعمراتها من روسيا بذلك لتجرِّد األسود، البحر حتى البلطيق بحر
املالكة األرس من الدول هذه عرش عىل أمري تنصيب تقرر وقد وأوكرانيا. وبولندا كورالند
ألنها تاريخية؛ أهمية ذات املعاهدة هذه وتَُعد الرشقية. أملانيا إمارات تحكم التي العديدة
خطط نجحت حال يف أوروبا مستقبل عليه يكون أن يمكن كان ملا حية صورة تمنحنا

بثمارها. وأتت الحربية أملانيا

األخرية لودندورف مجازفة (8)

يتبَق فلم عارمة؛ ليتوفسك برست معاهدة بعد الحاكمة األملانية النخبة فرحة كانت
شنتها التي الهائلة الهجمات يفرس الذي األمر الغرب؛ يف الحلفاء قوات هزيمة إال أمامها
لالنتشار الرشق من القادمة الضخمة التعزيزات بدأت عندما ،١٩١٨ عام ربيع من بدءًا
عام مارس ٢١ يف بالنجاح. تُكلَّل أن جهودها وكادت التحرك، يف الغربية بالجبهة
يف الحلفاء قوات دفاعات جندي ألف و٦٠٠ مليون قوامه أملاني جيش هاجم ،١٩١٨
امتدَّ نسبيٍّا قصري قصف بعد وذلك ميًال، ألربعني تمتد جبهة عىل منفصلة هجمات خمس
ونجح أيام. لخمسة شنها أملانيا اعتادت التي القصف بهجمات مقارنة — ساعات لخمس
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غضون يف األملاني الجيش وحدات بعض فتقدمت بالفعل، اخرتاقها يف األملاني الجيش
الفالمندي. اإلقليم يف لة مكمِّ ناجحة هجمة وشنَّت ميًال، أربعني من ألكثر أيام خمسة
املانش بحر حتى التقهقر إىل والفرنسية الربيطانية القوات األملانية القوات دفعت لقد
حدث ما لكن الكلمة، بمعنى صعبًا موقفها وكان تماًما، الحلفاء قوات ْت ُحوِرصَ تقريبًا.
جديد من يستنفدون األملان بدأ فقد بالفعل؛ الكثريون وتوقعه بل متوقًعا، كان ذلك بعد
من موقع كل يف شديدة مقاومة تواجه األملانية القوات وبدأت وإمداداتهم، غطاءهم
هذه أن يدرك كان لودندورف فون إريك الجنرال وألن هاجمتها. التي الخمسة املواقع
أخرية يائسة هجمة بشن أمر فقد بالحرب، للفوز ألملانيا األخرية الفرصة هي األرجح عىل
للهجمة، التصدي تم لكن الثانية، املارن بمعركة ُعِرف فيما يوليو يف الحلفاء قوات عىل
عام أبريل يف الحرب يف شاركوا الذين — واألمريكيون والربيطانيون الفرنسيون وشن
اإلقليم عىل هائل هجوم بشن لودندورف مخطط أحبط مما مضاًدا؛ هجوًما — ١٩١٧
العام القائد يد يف القادمة الشهور يف املبادرة زمام نفسه الوقت يف ووضع الفالمندي،

فوش. فرديناند بفرنسا الحلفاء لقوات الجديد
الحلفاء قوات تمركز مقر اقتحام إىل نفًعا تُْجِد لم أخرية محاولة يف األملان سعى
االخرتاق هجمات لتنفيذ باألسرتاليني االستعانة ت تمَّ حيث أميان، معركة يف فرنسا يف
أصعب العام ذاك من أغسطس من الثامن جعل مما كوينتني؛ سان بمنطقة الرئيسية
دعا حتى األملاني الجيش تقهقر بدأ الوقت، ذلك من وبدءًا األملاني. الجيش واجهه يوم
عام نوفمرب ١١ يف عليها التوقيع تم هدنة إبرام إىل املطاف نهاية يف الجيش جنراالت
البحرية قرار رغم ممكنًا، بالحرب الفوز يكن لم صباًحا. عرشة الحادية يف ١٩١٨
من القادمة التعزيزات وصول لوقف املانش بحر باجتياح الهدنة إبرام بعد األملانية
باألرايض االحتفاظ عىل قادًرا سيكون األملاني الجيش أن اعتقادهم إطار يف وذلك إنجلرتا؛
قادة عليها أقدم التي الخطوة هذه أشعلت وقد وفرنسا. بلجيكا يف لها محتالٍّ ظل التي
بها فاض قد األملانية القوات كانت نوفمرب. ١٥ يف األملانية الثورة فتيل األملانية البحرية
األحالم تحقيق سبيل يف بها التضحية تجري أن رفضت أن إىل األمر بها وانتهى الكيل،
«ثورة اندلعت ثم ومن الحاكمة، األملانية والنخبة الجيش قادة تراود التي املستحيلة
الثورة أدت وهكذا العرش. عن التخيل إىل وأمراءها أملانيا قيرص دفعت التي نوفمرب»
منهكة طويلة مفاوضات بعد ،١٩١٩ عام يناير يف أُْجِريَْت انتخابات إلقامة الدعوة إىل
عىل جمهوري دستور بموجب الجديدة الحكومة وأُجِربَت املختلفة. األحزاب خاضتها
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لذاك الخامسة السنوية الذكرى يف أي ١٩١٩؛ عام يونيو ٢٨ يف فرساي معاهدة توقيع
رساييفو. يف املصريي اليوم

للديمقراطية آمن عالم (9)

تحكمها؛ أساسية ومبادئ لقواعد شك بال األوىل سنواتها يف األوىل العاملية الحرب افتقرت
فأعرب أملانيا، مع حرب لخوض يدفعهم الذي السبب إزاء بالحرية الربيطانيون فشعر
تجاه بريطانيا يف السائدة النظر وجهة عن ١٩٠٨ عام جورج لويد ديفيد الوزراء رئيس

قائًال: أملانيا

وجيشاهما جانبيها، عىل وروسيا فرنسا تناوئها أوروبا، وسط يف أملانيا هي ها
نتسلح؟! أفال إذن؟! نحشد أفال ذلك؟! نخىش أفال … جيشها من أعظم مًعا

انتهاك عىل ا ردٍّ — الفنية الناحية من — ذلك كان الحرب بريطانيا خاضت عندما
تركت ١٨٣٩ لعام لندن) (بروتوكول األصلية لندن معاهدة أن رغم بلجيكا، لحياد أملانيا
بريطانيا تكن لم للدقة، يًا تحرِّ ثم، ومن فيه. يرغبون الذي اإلجراء اختيار حرية عيها مُلوقِّ
بيد مرشوًعا، كان الحرب خوض خيار أن مع أملانيا، مع حرب لخوض مضطرة حقيقًة
يعي جورج لويد كان وملا عاملية. حرب إلشعال الكايف باملربر ليس السبب هذا حتى أنه
الحكم وتحقيق بولندا، استقالل لتشمل تتسع الحرب أهداف يجعل أن حاول جيًدا، هذا
كان يشء، كل وفوق املجرية. النمساوية اإلمرباطورية ضمن كانت التي للدول الذاتي
وودرو األمريكي الرئيس أن إال ودائم، عادل سالم تحقيق تضمن أن أيًضا الحرب عىل
الحلفاء قوات حشدت التي النبيلة واألهداف السامية املبادئ أوجد من هو كان ويلسون،
يف املتحدة الواليات كونجرس أمام الحرب عن خطابه يف بوضوح فرشح الحرب؛ لخوض

قائًال: الحرب لخوض املنطقي األساس ١٩١٧ عام أبريل

الزائفة االدعاءات من ستار دون من واضحة الحقائق نرى أصبحنا وقد اآلن
وتحريًرا العالم، يف املطلق للسالم إحالًال نحارب أننا سعداء فإننا تحجبها،
الكبرية األمم حقوق عن ودفاًعا — األملاني الشعب فيهم بما — للشعوب
أن يجب ووالئه. حياته نهج اختيار يف مكان كل يف اإلنسان وحق والصغرية،
لتحقيقها، نسعى ذاتية مصالح لنا ليس للديمقراطية. آمنًا مكانًا العالم يصبح

اإلنسان. حقوق عن مدافعني سوى لسنا … سيطرة أو غزو يف نطمع وال
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املزيد. جعبته يف كان بل فحسب، هذا ليس
— التاريخ يسلكه الذي الجديد باملنحى قوي وعي من انطالًقا — ويلسون رأى
السالم. من عهد يشء، كل وقبل والحرية، املسئولية من عهد جديد؛ عهد فجر بزوغ
بوصفها — فتَُشكِّل الجديد؛ العهد لهذا الجديدة األداة ستصبح األمم عصبة وكانت
أن غري الرأي، يف ورشاكة للرشف، منارصة عصبة — الديمقراطية الدول من رشاكة

الحرب: ستتطلبها التي بالتضحيات مباٍل غري يكن لم ويلسون

الحروب أبشع إىل بل الحرب، إىل العظيم الشعب بهذا الزج مخيف ليشء إنه
الحق إعالء لكن املحك، عىل نفسها اإلنسانية الحضارة فتبدو وباًال؛ وأشدها

… السلم من أثمن

ثمنه. األمريكية الدبلوماسية السياسة يف الكبري التغري لهذا وكان

عرش األربعة املبادئ (10)

عام يناير يف الكونجرس عىل ُعِرَضْت التي — عرش» األربعة ويلسون «مبادئ َكلَّلت
هذه عليها شددت التي املوضوعات بني ومن الحرب. يف الحلفاء قوات أهداف — ١٩١٨
يف واملساواة البحرية، املالحة وحرية املعاهدات، إبرام يف الدبلوماسية الشفافية املبادئ:
عن والجالء االستعمارية، املطالب وتسوية التسليح، حجم وتقليص التجارية، الرشوط
بولندية دولة وتأسيس ورصبيا، ورومانيا واللورين األلزاس ومنطقة وبلجيكا روسيا
الذي األخري املبدأ هو املبادئ تلك من مبدأ أهم أن إال البحر. عىل بمنفذ تتمتع مستقلة
بهدف املبادئ هذه ويلسون طرح الدول. استقالل لضمان األمم عصبة تشكيل عىل نصَّ
بها قبلت وبينما الحرب. أهداف لتحديد طرحها ما بقدر السالم إرساء رشوط تحديد
بريطانيا فرفضت بها؛ تقبل لم الحلفاء قوات فإن هدنة، عقد عىل املوافقة لدى أملانيا
الوقت ويف الخسائر. عن بتعويضات فرنسا طالبت فيما البحرية، املالحة حرية مبدأ
عندما ،١٩١٨ نوفمرب يف املتحدة الواليات داخل موجعة رضبة ويلسون تلقى نفسه،

البالد. أنحاء مختلف يف الكونجرس انتخابات يف انتصارات عدة الجمهوريون أحرز
مضطر أنه — والخارج الداخل من تعرضله الذي الهجوم ظل يف — ويلسون شعر
والية عىل باالستيالء إليطاليا املثال سبيل عىل فسمح وسط؛ كحلٍّ التنازالت بعض لتقديم
حاليٍّا تُعَرف وهي فيومي، بمقاطعة إيطاليا مطالبة عارض أنه (رغم النمساوية تريول
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وسمح لبولندا، البولندي املمر ومنطقة سيليزيا ومنح كرواتيا)، يف وتقع رييكا، باسم
من تصدى وبينما شاندونغ. مقاطعة يف ألملانيا تابعة أراٍض عىل باالستيالء لليابان
رسية معاهدات عن الطرف َغضَّ الراين، نهر عىل دائمة بصورة فرنسا الستيالء جهة
يبدو ما عىل — ويلسون فكان األملانية. اإلمرباطورية من عليها املستحوذ الغنائم تقسم
تشكيل ليضمن طرحها التي عرش األربعة املبادئ بأحكام للتضحية استعداد عىل —
لعصبة يمكن فرساي معاهدة توقيع يف ارتُِكبَْت أخطاء أي بأن موقنًا وكان األمم، عصبة
الشيوخ مجلس يف ممثلة — نفسها األمريكية الحكومة أن املفارقة لكن معالجتها. األمم
األمم؛ عصبة يف األمريكية املشاركة عىل قىض من هي املطاف نهاية يف كانت — األمريكي
عاملية مبادئ عىل القائم الدائم السالم من جديد عهد يف ويلسون آمال عىل بذلك وقضت

العظمى. القوى ألالعيب بديًال تكون
ذكر وقد أملانيا، ملعاقبة اإلنجليزي الشعب لضغوط اآلخر هو جورج لويد رضخ

عنه: وقال بعُد، فيما جورج لويد موقف ترششل ونستون

حد إىل — عليهم وسيطر بل الرئيسيون، ومساعدوه الوزراء رئيس ُدِهش
الحرب جنود كان االنتخابية. الدوائر يف عاطفية حماسة من لقوه ما — ما
املعاناة، من والكثري الكثري ذاقوا قد يشء ترهيبهم يف يفلح لم الذين الشجعان
وخيَّمت عارم، غضب إىل لتتحول املكبوتة مشاعرهم الشعبية الصحافة وأذكت
األرسى وعاد واملشوهني، املقعدين الجنود أثر من الشوارع عىل االكتئاب سحب
وجاشت فقيد، منزل كل يف فكان والحرمان؛ األرس عن مؤملة قصًصا لرَيُْووا
إنزال يف متعطشة وبرغبة هزمناه، الذي العدو بكراهية املكلومة املاليني قلوب

به. العادل العقاب

نهاية يف بريطانيا تكبََّدْت فقد ويلسون، تعاطف نفس لألملان جورج يحمل لم
شخص مليون قرابة منهم (لقي شخص ماليني الثالثة عىل َربَْت برشية خسائر األمر
(من تقريبًا ألف ٣٠٠ قوامها برشية خسائر املتحدة الواليات تكبدت فيما مرصعهم)،
املحيط يف الحكم ذاتية واملستعمرات بريطانيا من كلٌّ تحدَّْت قتيل). ألف ١١٥ بينهم
األملانية املستعمرات فتقاسموا املصري، تقرير حق حول ويلسون دعوة وفرنسا الهادي
انتداب نظام وضع هو انتزاعه ويلسون استطاع ما أقىص وكان الحرب، بعد بينهم فيما

األمم. لعصبة سنويٍّا تقريًرا االستعمارية القوى فيه تُقدِّم املستعمرات عىل
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به طالب ما إىل األمر به يذهب لم جورج لويد أن باالهتمام الجدير من لكن
«مذكرة باسم يُعرف فيما — والفرنسية األمريكية للقيادات خطاب ففي الفرنسيون،
دول تأسيس من جورج لويد حذر الفرنسية، للقيادة موجًها كان أنه رغم — فونتينبلو»
جيل بعد ما إىل التعويضات دفع استمرار وعارض األملان، من كبريًا عدًدا تضم جديدة

قائًال: لذلك فنوَّه الحرب،

الوقت يف لكنها الرحمة، تعرف وال بل وقاسية، صارمة، رشوطنا تكون قد
عليها نفرضها التي الدولة إن حتى العدل من درجة عىل تكون قد نفسه
والغرور الظلم أن غري الشكوى، حق تملك ال بأنها نفسها قرارة يف ستشعر

الغفران. أو النسيان إىل طريقهما يجدا لن النرص ساعة رأيناهما اللذين

الفرنيس. التوجه عىل أثرت قد كلماته أن يف شك ثمة ذلك، ورغم

الفرنيس االنتقام (11)

القوى بني لالنتقام سعيًا األكثر — كليمنصو جورج «النمر» يمثلهم — الفرنسيون كان
الحرب يف بها نزل الذي والخراب الدمار َقْدر كان إذ للسالم؛ باريس مؤتمر يف امُلمثلة
الخسائر من فتكبدت وإيطاليا، العظمى وبريطانيا املتحدة بالواليات نزل ما يَُفوق
تكن ولم مرصعه، لقي شخص ألف و٣٨٥ مليون منهم شخص، ماليني أربعة البرشية
الفرنسيون كان كما أملانيا. ِقبَل ِمْن للهجوم فرنسا فيها تتعرض التي األوىل املرة تلك
(١٨٧٠-١٨٧١) الربوسية الفرنسية الحرب أثر من األلم مرارة يتجرعون يزالون ال
أن جيًدا تذكر ظلت فرنسا أن عىل عالوة ساحقة، لهزيمة فرنسا فيها تعرضت التي
هائلة حرب تعويضات بدفع الحرب تلك تلت التي السالم معاهدة يف طالبتها أملانيا
ومن واللورين. األلزاس الحدودي اإلقليم عن وبالتخيل ذهبي)، فرنك مليارات (خمسة
أملانيا شلِّ إىل األوىل العاملية الحرب يف فرنسا انتصار أعقاب يف كليمنصو سعى ثم،
مجدًدا. فرنسا تهديد من أملانيا ومنع االنتقام بهدف وذلك واقتصاديٍّا؛ وسياسيٍّا عسكريٍّا
معاهدة يف نفوذ أقوى مارس الذي الطرف هم املطاف نهاية يف الفرنسيون كان
االقتصادية السيطرة وحازوا واللورين، األلزاس إقليم بموجبها استعادوا التي فرساي
عىل السياسية بالسيطرة احتفظت األمم عصبة أن رغم بالفحم، الغني السار إقليم عىل
كذلك .١٩٣٤ سنَة عامٌّ استفتاءٌ أُْجِرَي أن إىل السابق يف ألملانيا تابًعا كان الذي اإلقليم هذا
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عىل تمتد صناعية منطقة وهي — الراينالند منطقة عاًما عرش لخمسة فرنسا احتلت
إىل واألملان البولنديني من سكانها غالبية مقاطعات ثالث ُمِنَحْت فيما — الفرنسية الحدود
تابعة أراٍض عىل أيًضا الحلفاء قوات واستولت جديد، من تشكيلها أُِعيَد التي بولندا دولة
أملانيا مع منفصلة سالم معاهدة عقد وأعلنت الحلفاء قوات عن انشقت التي — لروسيا
تستجيب املعاهدة يف املشاركة األطراف كانت حال، أي وعىل جديدة. دول لتكوين —
مصريها. تقرير حق ملنحها املناطق مختلف يف العرقية املجموعات ملطالب خاصة بصفة
عن دانزيج ميناء املعاهدة ففصلت املنهزمني، لألملان مماثل اعتبار يقم لم لكن
البحر، عىل منفذًا لبولندا يكون حتى األمم؛ لعصبة تابعة حرة» «مدينة إىل وحوَّلته أملانيا
هابسبورغ إمرباطورية تفسخ بعد منها تبقى ما أو — النمسا عىل رصاحة وحظرت
تملك عليها وُحِظر مستعمراتها، كل من املهزومَة أملانيا وجرَّدت أملانيا، مع االتحاَد —
رجل. ألف ١٠٠ عىل عدده يربو جيش أي أو جوية، قوات تكوين أو ثقيلة، أسلحة
الحرب تكاليف تغطي تعويضات أملانيا عىل وبريطانيا فرنسا فرضت األمر، نهاية ويف
األمر وهو الحرب، يف للمشاركني معاش مثل ثانوية نفقات أيًضا وشملت بل بأكملها،
التقديرية التكلفة كانت وملا املستقبل. يف محتدًما جدًال أثار ثم آنذاك، جدًال أثار الذي
يف شك ثمة يكن لم لكن محددة، غري الحلفاء قوات تركتها لحرصها، سبيل ال للحرب
أسطولها تسليم إىل بدء ذي بادئ بموجبها تضطر ثقيلة رضائب ستتحمل أملانيا أن
الحلفاء، لقوات األجنبية الدول يف الخاصة مواطنيها ممتلكات وجميع بالكامل، التجاري

وذهبًا. نقًدا النقود من طائلة مبالغ إىل إضافة

الحرب أوزار (12)

التي الهائلة للتعويضات كمربر أملانيا معاقبة عن فقرة املعاهدة يف الحلفاء قوات أدرجت
الفقرة جاءت التعويضات؛ هذه لسبب طرف أي إلغفال وتحسبًا أملانيا. عىل بها حكمت

كالتايل: املعاهدة من ٢٣١

مسئولية عىل توافق، وأملانيا املشاركة، الدول وحكومات الحلفاء قوات تؤكد
دول تكبدتها التي واألرضار الخسائر كافة يف التسبب عن وحلفائها أملانيا
فرضها التي للحرب نتيجة لها التابعون واملواطنون املشاركة والدول الحلفاء

وحلفائها. أملانيا عدوان عليها
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عن املسئولية — تماًما ووحده — وحده َل تحمَّ األملاني الشعب أن يعني هذا وكان
ورغم الحرب، نشوب إىل أدَّْت التي املختلفة األسباب رغم التاريخ، يف دماًرا األكثر الحرب

برملانية. ديمقراطية وتأسيس القيرص من األملاني الشعب تربؤ

وجورج جورج، ولويد ويلسون، وودرو فرساي: يف الكربى األربع الدول قادة :3-3 شكل
إيطاليا.3 وزراء رئيس أورالندو وفيتوريو كليمنصو،

ِمْن بريطانيا يف عليها اعرتاضات ثمة كانت فرساي، معاهدة عىل التوقيع قبل حتى
والحزب العمال حزب — للحكومة املعارضة األحزاب فانتقدت املنشقني. من قلة ِقبَل
من لعدد كان إذ رشسة؛ بصورة سياسية وثيقة بوصفها املعاهدة وثيقَة — املستقل
املعاهدة أدانوا ثم ومن العاملة، األملانية بالطبقة عالقات الربيطاني العمال حزب أعضاء
الالذع البليغ النقُد ذلك من أهمية واألكثر باألساس. عقوبية معاهدة أنها ارتأوا التي
الخزانة مسئول كينز، ماينارد جون االقتصاد رجل ١٩١٩ عام نرشه الذي للمعاهدة
استقال والذي للسالم، باريس مؤتمر يف لربيطانيا املمثل والعضو السابق الربيطانية
االقتصادية «العواقب كتابه يف كينز فندَّد االقتصادية. املعاهدة رشوط عىل احتجاًجا
الوزراء رئيس مع اإلطالق عىل حدة أقل نقده كان وقد وصانعيها، باملعاهدة للسالم»
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ويلسون وصف بينما االعتدال، نحو توجهه يف كثريًا تأخر أنه رأى الذي جورج، لويد
التكيف عىل قادر غري االستجابة، بطيء املعلومات، إىل «يفتقر للشفقة مثري رجل بأنه
أي أو برنامج، أو خطة، لديه تكن «لم ويلسون أن كينز وأضاف الظروف.» تغري مع
أما األبيض.» البيت يف بها يَْصدع ظلَّ التي الوصايا لتجسيد نوع أي من بنَّاءة أفكار
وكأنها األوروبية الشئون يعترب كان الذي كليمنصو، إىل هه فوجَّ تهكمه، من األكرب الجزء
ليست بالطبع لكنها منها، الجولة بهذه فرنسا فازت تنتهي؛ ال محرتفني مالكمة «مباراة
من الثأر عىل الفرنيس الوزراء رئيس مسعى يقترص لم لكينز، وفًقا األخرية.» الجولة
فكان فعليٍّا؛ تدمريًا واقتصادي سيايس منافس تدمري إىل سعى بل فحسب، حرٍب عدو
برصاع تتعلق وقضية إنسانية كقضية ال وأملانيا، فرنسا بني خاصٍّ كشأن للمسألة «ينظر
كان — كينز منظور من — ثم ومن جديد.» عاملي نظام إلرساء األوروبية الحضارة

املحك. عىل — ذلك من أقل وليس — بأرسها أوروبا مستقبل
من الحرب بتعويضات املتصلة الفقرات عىل تحديًدا كينز هجوم قوة تركََّزْت
لم إنه ذلك يف وقال عليها، االتفاق يتم للتعويضات قيمة تحديد عدم عارض إذ املعاهدة؛

املطلق: الترصف سلطة فيها طرًفا تمنح معاهدة قط هناك تكن

لسداد تكفي مادية قدرات من الحرب قبل أملانيا به تمتعت ما أن الواضح من
وصالتها ملستعمراتها الكاملة شبه بخسارتها تأثرت قد للخارج؛ سنويٍّا إتاوة
عرشة عن وبتنازلها الخارجية، وأمالكها التجاري أسطولها وبضياع بالخارج،
أرباع وثالثة الفحم، من مناجمها ثلث وعن وسكانها، أراضيها من باملائة
العمر مقتبل يف أبنائها من مليونني وبخسارة الخام، الحديد من مناجمها
الحرب ديون وبأعباء سنوات، ألربع شعبها وبتجويع وقتيل، جريح بني ما
وبتمزق السابقة، قيمتها ُسبع من أقل إىل عملتها قيمة وبانخفاض الهائلة،
لها البلشفية وتهديد أرضها، داخل ثورة وباندالع أراضيهم، وتشتت حلفائها
األمل من سنوات وبأربع يُحىص، وال يَُعد ال الذي قوتها وبدمار حدودها، عىل

النهاية. يف بالهزيمة فيها ُمِنيَْت يشء كل ابتلعت بحرب االنتصار يف

قامت أملانيا عىل املفروضة الهائلة التعويضات حجم تقديرات أغلب بأن كينز وقال
وقت أي من أكرب تجارة إلدارة موقع يف مستقبًال ستكون أملانيا بأن خاطئ افرتاض عىل

مىض.

62



فرساي ومعاهدة األوىل العاملية للحرب الدبلوماسية األصول

كينز.4 ماينارد جون :4-3 شكل

فرضت أن َقبْل ِمْن لها يسبق لم بريطانيا أن أيًضا، كينز قلق أثار مما وكان
الحصول التعويضاِت للجنة ل ُخوِّ لالتفاقية، وفًقا إذ كهذه؛ املدى واسعة تعويضات
مواد أمالك، سائلة، (نقود صورة أي يف أملانيا من أمريكي دوالر مليارات خمسة عىل
إىل أوكل الرشط هذا «فإن معرتًضا كينز قال وكما .١٩٢١ عام من مايو بحلول خام)
أمالك جميع يف بها تتحكم الذكر سالفة للفرتة ديكتاتورية سلطات التعويضات لجنة
قائمة من أملانيا تدفعها فاتورة أول إال ليس هذا أن تبنيَّ لكن كانت.» صورة بأي أملانيا
أملانيا تشهد أن كينز ع توقَّ كما الحلفاء، لقوات بها تدين واقعية وغري ضخمة ديون
ويهلك وظائفهم، الكثريون أثرها عىل يفقد للمعاهدة، نتيجة كبري اقتصاديٍّ كساد فرتة
اقتصاد عىل للخناق تضييق من للسالم الحلفاء قوات خطط سببته بما الكثريون بسببها
أملانيا، تدمري إىل عامدين سعوا قد السالم صانعي أن لكينز بالفعل بدا فايمار. جمهورية
قد يشء أي عن بها الطرف يَُغض ولم شاملة، باملعاهدة االقتصادية «البنود فيقول:
نوَّه النهاية ويف املستقبل.» يف تقدمها يعرقل أو الراهن وقتنا يف أملانيا إفقار يف يتسبب
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االقتصاد سيعاني بالديون تعجيزها ومع أوروبا، بمصري مرتبط أملانيا مصري أن إىل كينز
«نحن قال: إذ التشاؤم؛ شديدة الرسمية املستقبلية نظرته كانت لقد بأرسه. األوروبي
تمزقها والفوىض؛ البطالة فيها تنترش العجز من حالة يف وهي أوروبا نشهد أن بصدد
والنهب والسلب والجوع الحروب ويسودها دولها، بني والكراهية الداخلية النزاعات

والكذب.»

خطأ (13)

أن استطاع فإنه الحق، وقت يف للمراجعة وخضع باملغاالة اتسم كينز طرح أن رغم
الربيطانيني إيماَن املطاف نهاية يف كتابُه فهدم بريطانيا، يف العام الرأي اتجاه من يغري
السالم. لرشوط املعارضة من عاصفة وأطلق ذاتها، حد يف الحرب وبنزاهة باملعاهدة
لدى تولد الثأر، بنشوة وشعورهم بالنرص فرحتهم أوج يف الربيطانيون كان وبعدما
بالخوف شعور وساد أيديهم، صنعته مما والذنب بالخوف شعور الربيطاني الشعب
لندن أن كما املعاهدة. رشوط بسب اقتصادية مصاعب نفسها بريطانيا تواجه أن من
االتحاد وهو أال خطورة؛ أملانيا يفوق أن يُحتَمل جديد عدو من مخاوف لديها كان آنذاك
إىل اللجوء إىل أملانيا املعاهدة فرُض يدفع أن من بريطانيا وتخوفت بل السوفييتي،
بعدما املعاهدة، حيال الضمري بتأنيب شعوٌر اإلنجليز من العديَد ساور كما البلشفيني.
بتعويضات مطالبتها مع ألملانيا تابعة أراٍض عىل االستيالء حيال مخاوف كينز فيهم بث
الحرب دمرته بلد عىل الصعوبات هذه فرض يصح كان فهل الحرب؛ تكاليف عن
الفرنسيني رغبُة دفعت كما تسامًحا، أكثر بطبعهم قديًما الربيطانيون كان لقد بالفعل؟
أملانيا سعت وبالطبع أملانيا، مع التعاطف إىل الربيطانيني من الكثريَ الشديدة االنتقامية
تؤدِّ لم العظمى، بريطانيا يف هائلة دعائية حملة بإطالق التعاطف هذا استغالل إىل
رشوط أخالقية حيال بالفعل القوية الشكوك زيادة إىل إالَّ — أثًرا أحدثت أنها رغم —
ذاتها. النتيجة إىل الفرنسيني من العديد ل توصَّ الزمن من جيل وخالل السالم. معاهدة
من يتزايد الربيطانيني استياء بدأ الخصوص، وجه عىل األحكام تلك عن وبعيًدا
عن الوحيد املسئول كانت أملانيا أن وهو السالم، معاهدة عليه قامت الذي الرئييس املبدأ
يف املتسبب هي تكن لم أخرى دولة أي أو أملانيا أن الكثريون رأى حيث الحرب؛ اندالع
بها. املتورطني جميع ِقبَل ِمْن مسبًقا له مخطط غري فعل وليدة الحرب كانت بل الحرب،
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املفاوضات مائدة عىل الجلوس من عاًما عرش أربعة بعد — جورج لويد ديفيد قال وقد
فيقول: خطأً، كانت األوىل العاملية الحرب بأن — فرساي معاهدة رشوط حول

إىل توصلت وعناية، بإمعان األطراف كل من املتاحة الوثائق جميع دراسة بعد
إىل يُستدَرج أو — ينجرف أنه فكرة أدنى لديه تكن لم أملانيا قيرص بأن يقني
بل الثمن، باهظة حرب خوض يتوقع ولم … أوروبية حرب يف — االنجراف

زهيًدا. دبلوماسيٍّا نًرصا توقع

توجيهها، يف شاركت التي األطراف جميع بسبب املفاوضات فشلت النهاية، ويف
وبحلول ممكنًا.» ذلك وكان تالفيها، يجب كان الحرب «إن جورج: لويد ديفيد قال وكما

أمريكا. يف وحتى بل أوروبا، يف الرأَي الكثريون يخالفه يَُعْد لم ،١٩٣٧ عام

هوامش

(1) © Imperial War Museum, London/The Bridgeman Art Library.
(2) © Classic Image/Alamy.
(3) © Mary Evans Picture Library/Alamy.
(4) © TopFoto.
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الرابع الفصل

ستالني فيها م قسَّ التي الليلة
أوروبا وترششل

الثانية العاملية الحرب دبلوماسية أبرزت التي لالهتمام املثرية األحداث من الكثري بني من
العمل لنطاق الرسية االتفاقية من أكثر الدارسني اهتمام أثار األحداث من محدود عدد
واملارشال ترششل ونستون الربيطاني الوزراء رئيس من كلٍّ بني البلقان منطقة يف
االسم الربيطانيون عليه أطلق (الذي السوفييتي اإلنجليزي املؤتمر يف ستالني، جوزيف
التاسع هو اليوم كان .١٩٤٤ عام خريف يف موسكو يف ُعِقد الذي تولستوي)، الحركي:
ترششل يجمع الذي األول اللقاء هو ذلك وكان املساء، من متأخر وقت يف أكتوبر من
حيث ،١٩٤٣ عام طهران يف الكربى الثالث الدول قادة اجتماع منذ ستالني بجوزيف
بلغة ستالني السوفييتي الدكتاتور من وطلب للعمل» مواتية … «اللحظة أن ترششل رأى
عىل قائًال كالمه وتابع البلقان.» منطقة يف مشكالتنا نُسوِّ «دعنا قائًال: القوى سياسة

التحديد: وجه

ال حتى بيننا األمر تسوية إىل نسَع فَدْعنا هناك؛ وعمالء ومهام مصالح لدينا
يف رأيك ما وروسيا، بريطانيا من بكلٍّ يتعلق فيما هناك. مصالحنا تتضارب
اليونان، من ٪٩٠ عىل نحن ونسيطر رومانيا، من ٪٩٠ عىل روسيا تهيمن أن

مناصفة؟ يوغوسالفيا نتقاسم وأن
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تُرتَجم: تلك كلماته فيه كانت الذي الوقت يف إنه يقول مذكراته يف ترششل كتب وقد

ورقة: نصف عىل كتبُت

رومانيا: •
.٪٩٠ روسيا –

.٪١٠ اآلخرون –
اليونان: •

املتحدة) ٩٠٪. الواليات مع (باالتفاق العظمى بريطانيا –
.٪١٠ روسيا –

.٪٥٠-٥٠ يوغوسالفيا •
.٪٥٠-٥٠ املجر •

بلغاريا: •
.٪٧٥ روسيا –

.٪٢٥ اآلخرون –

إىل ستالني نظر الكرملني، يف املساء ذاك اجتمع الذي القليل الحضور عدد وسط
قلمه «أخذ ثم قليًال توقف يُقال، ما تماًما فهم وبعدما الرتجمة، إىل يستمع وهو الورقة
اختتم وهكذا، إلينا.» وأعادها الورقة عىل كبرية صح عالمة ووضع األزرق الرصاص
يف استُِغرق الذي الوقت عن يزيد ال وقت يف برمتها املسألة «ُحِسمت قائًال: ترششل
مع — يُعتَقد كان هكذا أو — مساس دون األصلية االتفاقية ظلت وهكذا، كتابتها.»
٪٨٠-٢٠ هي وبلغاريا املجر عىل السيطرة نسبة تكون بأن الطفيفة التغيريات بعض
إيدن، أنتوني الخارجية وزير من كلٌّ إليه توصل الذي االتفاق وهو السوفييت، لصالح
إبان إضافيني اجتماعني يف مولوتوف، فياتشيسالف الرويس الخارجية الشئون ووزير

البلغارية. الهدنة حول النزاع تسوية
فيما أنه بثقة الربيطاني العموم مجلس الوزراء رئيس أبلغ لندن، إىل عودته لدى
األركان، مكتملة اتفاقية إىل ستالني مع التوصل من تمكن فقد البلقان، بمنطقة يتعلق

وأضاف:

وبلغاريا ورومانيا اليونان يخص فيما مبادئنا أو سياساتنا اختالف أن أرى ال
خطًرا يشكل — البلقان منطقة عن بعيًدا — املجر عن فضًال ويوغوسالفيا،
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وستالني ترششل :١٩٤٣ عام طهران اجتماع يف الكربى الثالث الدول قادة :1-4 شكل
روزفلت.1 دي وفرانكلني

عمل خطة إىل توصلنا لقد املشرتكة. الحربية جهودنا بتقويض يهدِّد مباًرشا
وذلك مًعا؛ ومجتمعة حدة، عىل كلٌّ البلدان، هذه بكل يتعلق فيما ا جدٍّ جيدة
العدو مواجهة يف جهودنا مع لتتوافق وتنسيقها جهودها كل تركيز بهدف

سلمية. لتسوية — اإلمكان قدر — والتأسيس املشرتك

لتلك وفًقا البلقان منطقة تقسيم مسألة أن عام بوجه عليه املتفق من أنه ورغم
عام من فرباير يف يالطا مؤتمر يف الرسمي املستوى عىل مجدًدا تُطَرح لم النسب
زال فما — الثانية العاملية الحرب فرتة من بقي فيما آخر وقت أي يف أو — ١٩٤٥
تولستوي؛ مؤتمر يف اتُّبعت التي الخاصة الدبلوماسية أهمية حول يختلفون املؤرخون

الحرب. فرتة يف ُعِقَدْت التي املؤتمرات أهم
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ستالني مع الثانية الشخصية واملقابلة ترششل (1)

حول معاهدة وراء سعيًا ١٩٤٤ عام أكتوبر يف موسكو إىل للسفر ترششل دفع الذي ما
بنفسه ترششل ذكره فيما للتشكيك سببًا الباحثني من الكثري يَر لم البلقان؟ منطقة
١٩٤٤ عام صيف يف السوفييتي العدوان فَعِقَب الرحلة. بتلك بالقيام قراره سبب حول
بوقت ذلك ليعقب بلغاريا؛ عىل الحرب وإعالنها لبوخارست روسيا احتالل َشِهد والذي
أخرى شخصية ملقابلة «بحاجة — قاله ملا وفًقا — ترششل شعر معها، هدنة عقد قصري
مأساة رغم — شعرت والذي ،(١٩٤٣ (عام طهران مؤتمر منذ ألقه لم الذي ستالني مع
بنجاح.» أوفرلورد عملية بدء منذ معه العالقات من جديدة صفحة ببداية — وارسو

أن «رغم املعاهدة يف النظر إلعادة حان قد الوقت أن إىل ذلك، إىل إضافة ترششل، نوَّه
(الربيطانية-السوفييتية) مسئولياتنا لتوزيع الصيف يف الرئيس مع اتخذتُها التي التدابري
الجيوش، بحركة تأثرت والتي التوايل)، عىل ورومانيا (اليونان بعينها دول رعاية تويل يف
البلقان معاهدة نشأت فيها.» سارية كانت التي الثالثة األشهر مدار عىل كافية كانت
رضورة إزاء مايو شهر من مبكر وقت يف ترششل قلق بسبب — أُْسِميَْت كما — األوىل
٤ يف إيدن إىل مذكرة يف الوزراء رئيس فكتب حدها؛ عند روسيا يضع إجراء اتخاذ
مواجهة وشك عىل أننا الواضح من لكن يل، بالنسبة تماًما واضح غري «األمر مايو:
… واليونان ويوغوسالفيا إيطاليا يف الشيوعية مؤامرتهم بشأن الروسيني مع حاسمة
وزير من ترششل طلب البداية، يف يوم.» كل صعوبة يزداد موقفهم بأن أُقرَّ أن عيلَّ
حكومات رؤساء الجتماع وربما الوزراء، «ملجلس وثيقة صياغة الربيطاني الخارجية
وبني بيننا تجمع التي الشائكة القضايا … بإيجاز تحدد الربيطانية، اإلمرباطورية دول
من واألهم ويوغوسالفيا، وبلغاريا ورومانيا إيطاليا يف تتطور والتي السوفييتية الحكومة

اليونان.» يف ذلك
لسيطرة سنذعن «هل غموًضا: أو التباًسا يحتمل ال لترششل بالنسبة املوقف كان
ُعِرضت التي — الوثيقة اقرتحت وعليه أيًضا؟!» إيطاليا عىل وربما البلقان، عىل الشيوعية
يف نفوذنا تكثيف «بهدف جهود بذل رضورة — يونيو ٧ يف الحرب وزراء مجلس عىل
للنفوذ مبارش تحدٍّ أي تاليف مع … وتركيا اليونان يف موقفنا بتوطيد البلقان، منطقة
ملد ممكنة فرصة كل اغتنام وبهدف وبلغاريا؛ ورومانيا وألبانيا يوغوسالفيا يف الرويس
لقاء إىل إيدن سعى الوثيقة، تلك وضع أثناء وحتى الدول.» هذه يف الربيطاني النفوذ

البلقان. يخص فيما األساسية القواعد إلرساء لندن يف السوفييتي السفري
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عن ترششل فيها أعرب التي املذكرة من واحد يوم بعد أي مايو، من الخامس يف
وأثار: جوزيف السوفييتي السفري إيدن زار مخاوفه،

الشئون السوفييتية الحكومة تتوىل بأن بيننا؛ عميل اتفاق عقد إمكانية
اليونانية، بالشئون األول املعني نحن نكون فيما األول، املقام يف الرومانية

الدول. هذه يف لألخرى املساعدة يد حكومة كل وتُقدِّم

اقرتنت لكن املقرتح، هذا عىل باملوافقة أسبوعني من أقل بعد السوفييتي الرد فجاء
موسكو: يف الربيطاني للسفري إيدن برقية يف جاء كما برشط، املوافقة

الشأن هذا يف موافقتهم عىل نهائية بصورة التأكيد قبل — الروسيون يود
وإن الشأن، هذا يف املتحدة الواليات حكومة شاورنا قد كنا إن يتبيَّنوا أن —
الحالة، هذه ويف االقرتاح. هذا بدورها أيدت قد املتحدة الواليات حكومة كانت

النهائية. موافقتها لتأكيد استعداد عىل السوفييتية الحكومة ستكون

تعليمات: صورة يف الربقية يف األخرية الخارجية وزير مالحظات وجاءت

هذا يف املتحدة الواليات حكومة شاورنا قد أننا أعتقد ال إنني إيدن): (أي قلُت
فاملسألة سرتفض»، أنها أتصور «وال لذلك، استعداد عىل بالطبع لكننا الصدد،
يف تقع ورومانيا بقواتنا، الخاصة العسكرية بالعمليات تتعلق األمر نهاية يف
قوات سيطرة نطاق يف اليونان تقع فيما الروسية الجيوش سيطرة نطاق
من بدا لذا املتوسط؛ البحر منطقة يف ويلسون الجنرال قيادة تحت الحلفاء
نحن نتوالها وأن رومانيا، يف األمور زمام السوفييتية روسيا تتوىل أن الطبيعي

اآلخر. كالنا يدعم وأن اليونان، يف

املعروف من كان أنه إىل بالنظر األمريكيني، إقناع إيدن ع توقَّ كيف تخيُّل الصعب من
— ويلسون وودرو ملبادئ العجوز امُلناِرص — هل كورديل األمريكي الخارجية وزير عن
هل كورديل بتعبري — أو نفوذ، مناطق إىل تجزئتها أو ألوروبا، تقسيم ألي القاطع رفضه
موسكو يف الخارجية وزراء مؤتمر من عودته عقب األمريكي الكونجرس أمام تعقيبه يف
األمم كافحت بسببها التي األخرى الخاصة اإلجراءات من «أي — ١٩٤٣ عام أواخر يف
يف التفكري مقاومة هنا يمكن وال مصالحها.» لتعزيز أو أمنها لحماية التعيس املايض يف

متعمد. نحو عىل مأزق يف الخارجية بوزير زجَّ قد الكرملني أن
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األمريكي الخارجية وزير هاليفاكس اللورد الربيطاني السفري زار حال، أي عىل
أخفى الذي — هاليفاكس وتساءل املسألة، هذه ملناقشة مايو؛ من الثالثني يف هل كورديل
«تصورات نتاج أنها عىل اقرتاحاته وقدَّم الروسيني مع بالفعل ت تمَّ التي إيدن مباحثات
اتفاق إبرام إزاء املتحدة الواليات فعل «رد سيكون ماذا الربيطانية: للخارجية مستقلة»
السيطرة ولربيطانيا رومانيا، عىل السيطرة لروسيا بمقتضاه يكون وروسيا بريطانيا بني
تحفظه أبدى أنه إال األمر، يف بالتفكري وعد هل كورديل أن من وبالرغم اليونان.» عىل
الخطوط من أعلناه ما مع تتفق التي الثابتة والسياسات «القواعد عن التخيل تجاه الشديد
قبل — ترششل من إيدن طلب وممارساتنا.» ومبادئنا لسياساتنا العريضة األساسية
لصعوبات متوقع غري يزال ال وهو َهل، كورديل مع مقابلته عن هاليفاكس تقرير تسلُّمه
روزفلت األمريكي الرئيس إىل خاصة برسالة يبعث أن — األمريكية الخارجية وزارة مع
هذه وعند هل. كورديل أمام الخارجية لوزارة الدبلومايس التمثيل «تعزيز» أجل من
األمريكيني بعض لدى — جادة شكوًكا وأثارا فادًحا، خطأ وإيدن ترششل ارتكب النقطة،

البلقان. منطقة يف الربيطانية للسياسة الحقيقية األهداف حول — األقل عىل

الرس انكشاف (2)

بالروسيني عالقتنا يف مؤخًرا ظهرت للقلق مثرية «مؤرشات ثمة أنه ترششل الحظ أن بعد
رصح عندما الرس عن كشف التحديد.» وجه عىل واليونان البلقان، بمنطقة يتعلق فيما

روزفلت: دي فرانكلني األمريكي، للرئيس

عملية بصورة بيننا فيما نتفق أن بلدنا لدى السوفييتي السفري عىل اقرتحنا
نحن نتوىل بينما رومانيا، شئون عىل السيطرة السوفييتية الحكومة تويلِّ عىل
الدولة يف لألخرى املساعدة حكومة كل تُقدِّم وأن اليونان، شئون عىل السيطرة

بها. الخاصة

هذه «مباركة» إىل — االنتخابات تكبله الذي — روزفلت لدفع ترششل سعي يف
له: ليوضح مضنية جهوًدا بذل الخطة،

املوافقة وعند نفوذ، مناطق إىل البلقان منطقة تقسيم يف بالطبع نأمل ال إننا
يؤثر وال الحرب، حاالت يف فقط ينطبق أنه نوضح أن علينا االتفاق هذا عىل
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ممارستها الثالثة الكربى القوى عىل سيتعني التي واملسئوليات الحقوق عىل
بأرسها. بأوروبا يتعلق فيما ذلك وبعد السلمية، التسوية يف

هاليفاكس نقل نفسه، الوقت يف أسبوع. بعد لهاليفاكس الدافع هذا توضيح وتكرر
السوفييت، مع أوًال بالتباحث الربيطانية الحكومة مبادرة إلخفاء الوحيد دافعه إليدن
تداولت أنك حقيقة إخفاء «تعمدت يونيو: من الخامس يف إليدن كتبها برقية يف قائًال
وتابع األمريكيني.» تأييد لنيل أقرب الطريقة بهذه أننا رأيت ألنني الروسيني مع األمر

ا: محتجٍّ كالمه

ومراعاة املسألة حيال الوزراء رئيس وموقف سيادتكم موقف مراعاة مع
من كان ربما تستجد، قد التي ة امُلِلحَّ الطبيعة ذات الواضحة الرضورات
الواليات خارجية وزير مع األمر يف بالتباحث أوامري تلقيت عندما — الحكمة
األعىل، املستوى عىل خطوات اتخاذ تأجيل يتم أن — َهل كورديل السيد املتحدة
تقدم بإحراز إخطاركما يل يتسنى أن إىل األمريكي الرئيس مع التباحث وأعني
قد التي األخرى اإلجراءات اتخاذ يمكن ثم ومن هل. السيد مع مباحثاتي يف
وإال األدنى، املستوى عىل األمور بمجريات العلم مع اتخاذها إىل تتطلعان

أنفسنا. وإحراج ارتباك بخلق نجازف فنحن

مًعا. واإلحراج االرتباك واجه هاليفاكس لكن
األوروبية الشئون إدارة بني األمريكية الخارجية وزارة يف املباحثات بعض عقب
ملف ستيتنيوس، إدوارد الخارجية، وزير بأعمال القائم سلم األدنى، الرشق وشئون
فأعد توصياته، لتقديم لونج؛ بريكينريدج األمريكي، الخارجية وزير مساعد إىل القضية
— تغيري بال — األمريكي الرئيس اعتمده املقرتح، برفض جوابًا أيام غضون يف لونج
األمريكية الحكومة بأن قاطعة لهجة يف ترششل روزفلت وأخرب يونيو، من العارش بحلول

ييل: كما واشنطن موقف وكان املقرتح.» االتفاق عىل للموافقة استعداد لديها «ليس

حتًما ستتخذ منطقة أي يف عسكريٍّا املسئولة الحكومة أن نعلم باختصار،
مقتنعون لكننا هناك، العسكرية التطورات من يستجد ملا وفًقا القرارات
هذه تمتد ألن الطبيعي االتجاه من ستعزز املقرتح النوع من اتفاقية بأن
فإن نظرنا، وجهة ومن العسكرية. الشئون بخالف أخرى ملجاالت القرارات
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انقسام وإىل السوفييت، وبني بينكم الخالفات استمرار إىل شك بال سيقود ذلك
الشئون عىل االتفاق بقرص املعلنة النوايا رغم نفوذ مناطق إىل البلقان منطقة

العسكرية.

نصيحة الربيطاني الوزراء رئيس إىل األمريكي الرئيس ه وجَّ إذن؟ البديل املقرتح ما
لتبديد تشاور آلية تأسيس إىل الجهود توجه أن األفضل من أنه نرى «إننا قائًال: برفق
ترششل أرسل وقد حرصية.» نفوذ مناطق تأسيس إىل االتجاه من والحد التفاهم، سوء

بروزفلت. الخاصة عالقته بإفساد املجازفة بدون بالطبع ولكن املعهود، بحزمه رده
يستشري أن املفرتض من كان «إذا نفسه: اليوم يف لروزفلت َهها وجَّ برقية يف وكتب
قط؛ إجراءات أي تُتَخذ فلن إجراء، أي اتخاذ قبل شأن كل يف اآلخر الطرف طرف كل
طرٌف يملك أن فيجب تلك. البلقان مناطق يف املتغري املوقف دوًما ستسبق واألحداث
تجاوزها يتم عقبة إال تكون «لن التشاور وآلية والترصف.» التخطيط عىل القدرَة ما
ستالني.» وبني بينك أو وبينك، بيني اآلراء تبادل طريق عن الطوارئ حاالت يف دائًما
القوات دخول احتمال حقائق له رشح أن بعد — الرئيس كربياء يخاطب ومىضترششل
بأي لهم يحلو ما عىل األرجح عىل السوفييت «سيُْقِدم قائًال: رومانيا إىل السوفييتية
العديد له موجًها — اليونان يف وثروات دماء من الربيطانية االستثمارات ووضح وسيلة.»
دون املسئولني من لجنة إىل الفعال االتجاه هذا يتحول ألن الداعي «ما األسئلة: من
سيطرة تحت األمر نبقي ال ِلَم العالم؟! حول ننرشها التي اللجان تلك مثل املستوى
مع االتفاق رسالته بنهاية ترششل واقرتح األمر؟!» هذا يف الكثري عىل نتفق أننا بما ِكَليْنا
بشهرين سريىض كان أنه بدا أنه بيد شهور، لثالثة تجريبية فرتة عىل روزفلت الرئيس
اإلنجليزي؛ الوزراء رئيس بمنطق اقتنع قد روزفلت أن ويبدو يشء. ال من أفضل كبديل
أنه أسبوعني مدار عىل الخارجية وزارة يخرب أن دون — ترششل ملقرتح رضخ إنه إذ
نفوذ ملناطق نؤسس ال أننا توضيح عىل نحرص أن «يجب أنه رشيطة — موقَفه غريَّ
اإلقناع عىل قدرته عىل شك بال نفسه هنَّأ الذي — ترششل كان وبالطبع الحرب.» بعد
ى تبقَّ ما كل كان ثم ومن لذلك، ممتنٍّا — األمريكية الخارجية وزارة تخطي عىل وقدرته

إليه. التوصل تمَّ بما السوفييت إبالغ هو
الواليات حكومة «استرشنا قائًال: يونيو ١٩ يف لندن يف السوفييتي السفريَ إيدن كاتب
األمريكيون «يشعر نوَّه: أنه واألهم املقرتح.» االتفاق تؤيد وهي األمر، يف األمريكية املتحدة
دعا الذي الراهن الظرف االتفاق هذا تطبيق يتجاوز أن من خوًفا القلق ببعض ذلك رغم
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نفوذ.» مناطق إىل البلقان دول تقسيم إىل يفيض أن من وخوًفا االتفاق، هذا إبرام إىل
عزمها ومع فقط، الحرب حاالت يف االتفاق هذا «بتطبيق لندن نوايا مع يتعارض ما وهو
يف ممارستها الثالث الحكومات عىل سيتعنيَّ التي واملسئوليات الحقوق عىل يؤثر أال عىل
عىل وأملح برقيته إيدن أنهى ، كلٍّ عىل بَْعُد.» فيما ها بأَْرسِ أوروبا وتجاه السلمية، التسوية

قائًال: خالف بوجود طفيف نحو

من ُوِضع التي األغراض تتجاوز أغراض إىل االتفاق هذا امتداد خطر لتحايش
— شهور ثالثة ملدة تجريبية فرتة املتحدة الواليات حكومة عىل اقرتحنا أجلها،
االتفاق يخضع الفرتة هذه وبعد — األمريكية الحكومة عليه وافقت الذي األمر
السوفييتية الحكومة توافق أن آمل لذا الثالثة؛ الحكومات ِقبَل ِمْن للمراجعة

األساس. هذا عىل بناء التنفيذ حيِّز االتفاق دخول عىل

جوزيف السفري رد فجاء أخرى، خطط لديها كانت السوفييتية الحكومة أن غري
إعراب وبخاصة — الظروف تغري ضوء عىل بأنه يوليو، من الثامن يف إيدن برقية عىل
من املزيد املسألة إيالء رضورة الكرملني يرى — التخوفات بعض عن املتحدة الواليات
إىل التحدث اآلن املحبذ من أصبح أنه ترى السوفييتية الحكومة «إن وأضاف: البحث،
تفصيًال أكثر معلومات عىل للحصول مبارش؛ بشكل األمريكية املتحدة الواليات حكومة
موسكو ووضعت يوليو، ١ يف بالفعل حدث ما وهو القضية.» هذه تجاه موقفها حول

كالمه. صحة يربهن من موقف يف إيدن
الصورة إىل مجدًدا هل كورديل عودة مع — األمريكية الخارجية وزارة جواب جاء
أسبوعني، بعد السوفييت عىل — الرئاسية االنتخابات حملة منتصف يف الرئيس وكون
األمريكية املتحدة الواليات حكومة موافقة «صحة إىل بالتنويه يوليو، ١٥ يف وتحديًدا
ضوء يف املوافقة هذه جاءت وقد شهور، ثالثة مدتها تجريبية لفرتة البلقان اتفاق عىل
«االعتبار هذا باستثناء أنه األمريكية الخارجية أضافت كما الحالية.» الحرب اسرتاتيجية

املتحدة: الواليات فإن األهمية» شديد

طبيعة بحكم — املقرتح االتفاق يقود أن من مخاوفها عن اإلعراب يف ترغب
ما وهو نفوذ، مناطق إىل البلقان منطقة تقسيم إىل — االتفاقات هذه مثل
مؤتمر يف إليها التوصل تمَّ التي القرارات إىل بالنظر مؤسًفا تطوًرا سيَُعدُّ

… موسكو
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إجراء أي يسمح أال تأمل األمريكية الخارجية وزارة كانت القرارات، هذه عىل وبناءً
ُمقرتَح:

الحلفاء قوات حكومات سياسات توجيه إىل تهدف التي باملجهودات باإلرضار
شأنه من اتفاق أي إن إذ منفردة؛ إجراءات اتخاذ من بدًال التعاون من إطار يف
من نطاًقا أوسع نظام تأسيس دون سيَُحول نفوذ مناطق بتكوين يوحي أن

فعاًال. تطبيًقا وتطبيقه بدور الدول جميع فيه تضطلع العام األمن

الرئيس لعزم بالطبع االحرتام كل مع — أوضح األمريكي الخارجية وزير لكن
ملدة تجريبية فرتة خوض عىل اعرتاًضا يبدي لن أنه — موقفه يف مخالفته عىل امُلسبَق
من شكل بأي تؤثر ال وبريطانيا السوفييتي االتحاد تحركات دامت ما شهور، ثالثة
الرئيسيني الثالثة الحلفاء من كلٍّ عىل سيتعنيَّ التي واملسئوليات «الحقوق عىل األشكال
خشية — وأخريًا الحًقا.» بأكملها أوروبا وتجاه السالم، إحالل إعادة فرتة إبان ممارستها
األمريكية الخارجية وزارة أكملت — بوضوح األمر يفهم لم األطراف أحد يكون أن
مصالح عىل مبارشة، غري أو مبارشة بصورة يؤثر، لن «االتفاق أن مفرتضة مذكرتها
إىل وباإلضافة الرئيسيني.» الثالثة بالحلفاء املرتبطة األخرى الحكومات أو الحكومة هذه
اعتبارات األمريكية الخارجية مذكرة نَْت تضمَّ النفوذ، مناطق فكرة رفض إىل التنويه

االعتبار. يف وضعها يجب — أهمية أقل تكون قد — أخرى
الرئيس أركان رئيس — ليهي دي ويليام األدمريال ه وجَّ ،١٩٤٤ عام مايو يف
الحجج بعض فيه عَرض للغاية رسيٍّا خطابًا هل كورديل إىل — روزفلت األمريكي
االتفاقية غرار عىل البلقان منطقة يف النفوذ مناطق فكرة تناهض التي العسكرية
التضحية «يرفض أنه مذكراته تسجل الذي — ليهي رأى املقرتحة. السوفييتية الربيطانية
اختالفات لتسوية أو شعب، أي عىل حكومة أي لفرض األمريكيني والبحارة بالجنود
دولية.» حرب اندالع دون الحيلولة أجل من معتٍد ملواجهة إال آسيا، أو أوروبا يف سياسية
العظمى القوى «اتحاد عىل بالحفاظ ستتحقق الحرب بعد ما فرتة يف األمة مصلحة أن —
للحيلولة االتفاقات لهذه التخطيط إحكام فيه يتم «الذي الوقت يحني أن إىل الثالثة»
يف يقع عاملي رصاع أي يف بقوة املرجح من أنه وبما عاملية.» رصاعات اندالع دون
مع متحاربني، معسكرين يف السوفييتي واالتحاد بريطانيا تكون أن القريب املستقبل
الراهن الوقت يف املتحدة الواليات يََسع ال أوروبا يف طاغية عسكرية بهيمنة موسكو تمتع
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كل وتستغل جهدها قصارى املتحدة الواليات «تبذل أن الحكمة فمن حيالها، الترصف
بريطانيا بني املتبادل التعاون روح ولتعزيز كهذا، موقف حدوث دون للحيلولة نفوذها

املتحدة.» والواليات وروسيا
يشعلها وموسكو، لندن بني حرب اندالع حال يف أنه يقصد ليهي كان أخرى، بعبارة

األوروبية: القارة يف إقليمي نزاع األرجح عىل

الراهنة الظروف ظل يف لكننا … ا تامٍّ دفاًعا بريطانيا عن الدفاع يف ننجح قد
حرب يف متورطني أنفسنا نجد قد ثم ومن … روسيا هزيمة من نتمكن لن
أو للهزيمة عرضًة تكون لن املتحدة الواليات أن رغم بها، االنتصار يمكننا ال

االحتالل.

الدويل الواقع بحقائق اإلقرار بمنزلة ببساطة كانت املوقف هذا مثل تاليف محاولة إن
يف: يتمثَّل الذي الجديد

واالقتصادية العسكرية الروسية القوة عىل مؤخًرا طرأ الذي الهائل التطور
أهميته ستثبت تطور وهو الراهن. وقتنا حتى معلومة غري زالت ما التي
السياسية العسكرية الدولية العالقات عىل تأثريه يف — شك وال — الشديدة

الروسية. املوارد ظل يف الكامل مداه مستقبًال وسيبلغ مستقبًال،

الواليات موقف يف ا مهمٍّ تحوًال مثََّلْت تلك ليهي مالحظات أن يف شك ثمة أنه رغم
موقف عىل داللتها حيث من مهمة فإنها القوى؛ توازن سياسة تجاه الرسمي املتحدة
يف بأوروبا األحداث مجرى يف التأثري عىل قدرتها بحدود الواعي الرسمي املتحدة الواليات

البلقان. منطقة ذلك يف بما الحرب، بعد ما فرتة

رفضروزفلت (3)

من الشديد استيائه عن روزفلت دي فرانكلني األمريكي الرئيس أعرب األثناء، تلك يف
فأبرق البلقان، بمنطقة الخاص املقرتح االتفاق مع بريطانيا به تعاملت الذي األسلوب
أن من باستيائنا رصاحًة أخربك أن عيلَّ أنه «أعتقد يقول: يونيو ٢٢ يف ترششل إىل
تساءلوا الذين الروس، عىل عرضها أن بعد فقط معنا املسألة أثار لديك العمل فريق
حدٍّ إىل روزفلت تقبَّل أن وبعد عدمها.» من موافقتنا حول املتأخرة) املرحلة تلك (يف
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وحوَّلته باملصادفة» أُِثري «االقرتاح بأن للموقف الربيطانية الخارجية وزارة تفسري ما
القدر هذا عىل قضايا تتطور «أال أمل فقد رسمي، مقرتح إىل السوفييتي االتحاد حكومة
موضًحا رسيًعا أتى أن ترششل جواب يلبث فلم مستقبًال.» النحو هذا عىل األهمية من
هو السوفييتي االتحاد بأن والتأكيد النقاش من وفريًا قدًرا نال الذي األمر جانب إىل —
كله يقع اليوناني الشأن عبء وأن رومانيا، يف يشء أي فعل عىل القادرة الوحيدة القوة
الخاصة روزفلت مكاتبات من اإلطالق عىل يشُك لم أنه — بريطانيا عاتق عىل تقريبًا
من إطالًقا أشكو ال «أنا األمريكي للرئيس ترششل أكد بولندا. بشأن ستالني إىل مؤخًرا
ترى أن وآمل العامة، والغايات األهداف خدمة أجل من نعمل أننا أعلم ألنني األمر؛ ذلك

اليوناني.» الشأن يخص فيما موقفي هو هذا أن
احتكاًما — عيلَّ السهل «من أنه السياسية روزفلت فطنة مخاطبًا ترششل وأقرَّ
— الخارجية السياسات يف شائع أمر وهو اليسار سياسة إىل للميل الداعي العام للمبدأ
التنازل عىل األرجح عىل اليونان ملك يُجَرب عندما عنيًفا منًحى تتخذ األمور أترك أن
ومن اإلرهاب.» حكم من «عهًدا الشيوعيون يقودها التي العنارص لتخلق عرشه.» عن
موسكو إقناع هي الوضع ذلك مثل حدوث دون للحيلولة الوحيدة الوسيلة كانت ثم
كالمه واختتم قوتها.» بكل األمام إىل «دفعهم عن والتوقف الشيوعيني دعم عن بالتوقف
نحو عىل الحرب لتسيري مؤقتًا اتفاًقا الروسيني عىل الظروف هذه ظل يف «طرحت قائًال:
ويبدو االتفاق.» إىل للوصول إليكم فيه الرجوع وجب اقرتاح سوى ذلك يكن ولم أفضل،
قائًال: أيام عدة بعد ترششل إىل ردَّه أرسل عندما الرسالة مغزى فهم قد روزفلت أن
عىل اآلن كالنا يتفق اتجاه يف فردية ترصفات يف رشع قد قصد غري عن ِكَليْنا أنَّ «يبدو
املسائل عىل دائًما نتفق أن الرضوري من «أنه أوضح أنه غري الراهن.» للظرف مواءمته

الحد. هذا عند أُغِلَقْت املسألة أن وبدا كحلفاء.» نخوضها التي بالحرب املتعلقة
من أنباء تلقى عندما غضبًا االنفجار عىل ترششل أوشك أسابيع، عدة بعد لكن
البحث»، من «املزيد البلقان تقسيم مسألة إيالء رضورة يرى الكرملني بأن تفيد إيدن
األمريكية؛ املتحدة الواليات مع مبارشة املسألة يطرح — األمر واقع يف — الكرملني وبأن

قائًال: يوليو ٩ يف خارجيته وزير فكاتب

الواليات بتدخل اآلن ينهار الروس مع إليه توصلنا ما كل أن هذا يعني هل
عىل قائم نظام اآلن فيه يتحكم واليونان رومانيا مصري وأن املتحذلق، املتحدة
إدارة يف املتحدة والواليات نحن به نتدخل القوى، ثالوث بني الربقيات تبادل
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يف الوطني التحرير جبهة الروسيون فيه ويدعم رومانيا، يف للوضع روسيا
أن نحن وعلينا هناك، امللك تؤازر سياسة األمريكي الرئيس يتبع فيما اليونان،

كربى. كارثة فستكون هذا، حدث إن بسالم؟ تمر األمور نرتك

بأن — يوليو ١٠ يف أي — التايل اليوم يف الحرب وزراء مجلس إيدن أبلغ وعليه،
عىل «انهارت»، قد ورومانيا باليونان املتعلقة الربيطانية السوفييتية العمل نطاق اتفاقية

تعبريه. حد
عىل األمريكية الخارجية وزارة لردِّ الحقيقي املعنى إزاء بالحرية ترششل شعور مع
وافقوا قد األمريكيني أن هذا يعني «فهل — يوليو من األول يف السوفييتي االتحاد تساؤل
ومع — ُمجدًدا؟» سًدى راح قد برمته االتفاق أن أم التجريبية، الثالثة الشهور فرتة عىل
مع سيما ال — اليونانية الشئون يف السوفييتي االتحاد تدخل احتمال من مخاوفه تزايد
اضطر فقد — يوليو أواخر يف اليونان إىل الروسيني الضباط من مفاجئة بعثة إرسال
بشأن أخرى تسوية السوفييتي االتحاد أمام يطرح أن قبل الحرب دفة تغري انتظار إىل
يف أنه يف — األمريكيني مع السابقة تجاربه ضوء عىل — مطلًقا عجب وال البلقان. منطقة
ستالني بنفسه خاطب البلقان، منطقة يخص فيما للترصف فيها سعى التي التالية املرة
ومن الوقت، ذلك وحتى لرجل.» رجًال محادثته يمكن «شخص أنه ترششل ارتأى الذي

فاشًال. مرشوًعا مايو اتفاقية ظلت العملية، الناحية
دفة كانت إذ ترششل؛ أمام سانحة الفرصة أصبحت ،١٩٤٤ عام أكتوبر بحلول
سيئ أحدهما اتجاهني، يف جوهري نحو عىل العام ذاك ربيع منذ تغريت قد الحرب
السوفييتي الجيش خ رسَّ فقد األمور، فيه سارت الذي السيئ املنحى عن أما جيد. واآلخر
اقترص نفسه، املنوال وعىل حديثًا. واملجر يوغوسالفيا واخرتق وبلغاريا رومانيا يف أقدامه
بعثات يف أساسية بصورة وتمثل ويوغوسالفيا، اليونان عىل املنطقة يف بريطانيا نفوذ
— أقل بدرجة — وكذلك الدولتني، يف العصابات حرب تنظيمات مع العسكري االتصال
خطورة األكثر األمر كان منهما. لكلٍّ تشكلتا اللتني للحكومتني املنفى يف استضافتها يف
احتفاظ احتمال يف واملتمثل اليونان له تتعرض الذي التهديد هو ترششل منظور من
الحرب. إبان احتاللهما جرى اللتني — منهما بأجزاء أو — وثريس بمقدونيا بلغاريا
هم باتوا السوفييت أن بما تشفع وال تنفع ال الحلفاء لقوات بلغاريا مؤازرة أن تبنيَّ وقد

الوضع. عىل املسيطرين
لديه تكون أن دون موسكو إىل سيسافر ترششل أن يعني ال كله هذا أن غري
رشق جنوب عىل زحفهم يف كبريًا تقدًما أحرزوا قد الروس كان فإذا مساومة؛ ورقة
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يُعَرف (ما الثانية الجبهة كانت أهمية. ذات انتصارات الغربية القوى حققت فقد أوروبا،
قت واخُرتِ وبروكسل، باريس من كلٌّ وُحرِّرت مايو، منذ تأسست قد الغربية) بالجبهة
الغربي العنرص يبلغ أن كبريًا احتماًال َة ثَمَّ أن الواقع يف وبدا األملانية، اإلمرباطورية حدود
عالوة زحفها. يف املتقدمة الرويس األحمر الجيش قوات قبل برلني الكبري» «التحالف من
تتمتع ظلت الربيطانية اإلمرباطورية بأن يتباهى أن ترششل بإمكان كان ذلك، عىل
مستوى عىل بالعدو اتصال عىل العمالء من بعدد — األقل عىل ١٩٤٤ عام يوليو حتى —
أبرق كما — بطبيعته ترششل ميل ذلك إىل أضف املتحدة. الواليات عمالء يفوق العالم
كثريًا تحسنت التي الظروف ظل يف موسكو إىل للعودة — أكتوبر ٤ يف رسالة يف لستالني
القائد إخبار يف آنذاك الجادة ترششل مهمة تمثلت عندما ،١٩٤٢ عام أغسطس منذ
اإلشكالية ظلت لكن .١٩٤٢ عام يف ثانية جبهة هناك يكون لن بأنه العظيم السوفييتي
ذلك من السابق يونيو يف هاليفاكس تعبري حد عىل — هي ترششل واجهت التي الكربى
كان ما وهو — مبارشة ترششل ه توجَّ ثم ومن األمريكيني». تأييد نيل «كيفية — العام
يف ودية عالقات لتوِّه به جمعته قد كانت الذي األمريكي الرئيس إىل — تماًما متوقًعا
رغم بارك، هايد يف التقيا قد كانا كما سبتمرب)، ١٩ إىل ١١ (من الثاني كيبك مؤتمر
البلقان. منطقة يف األخرية اللحظة يف عسكرية عمليات لشن املتحدة الواليات معارضة

بأنه سبتمرب من ٢٩ يف روزفلت دي فرانكلني األمريكي الرئيَس ترششل فأبلغ
إىل ستالني انضمام «حسم أولهما: مهمني؛ لهدفني موسكو إىل السفر إيدن مع يبحث
أخرى نقاط وثمة بولندا. مع ودية تسوية إبرام محاولة وثانيًا: اليابان، ضد التحالف
ترششل طمأن تفاهم، سوء ألي وتجنبًا بشأنها.» نتباحث قد ويوغوسالفيا اليونان بشأن
عدة وبعد ستُطَرح.» التي النقاط بكافة اطِّالع «عىل سيبقيه بأنه األمريكي الرئيَس
ستالني إىل رسالة بإرسال يقوم أن منه طالبًا األمريكي الرئيس إىل ترششل أرسل أيام،
سيكون بموسكو األمريكي السفري وأن الدبلوماسية، املهمة هذه عىل بموافقته فيها يخربه
مباركة وراء يسعى ترششل كان أخرى، بعبارة االجتماع. وقائع يف للمشاركة ا مستعدٍّ

تقريبًا. عليها وحصل األمريكي، الرئيس
تمنى تغيري، بال األبيض البيت واعتمدها ليهي، األمريال أعدَّها التي الرد مسودة ويف
األمور لكن الرحلة.» دواعي تماًما «يتفهم أنه ذاكًرا موفًقا»، «حظٍّا لترششل روزفلت
هاري الرئيس مستشار علم بعدما شريوود، لروبرت وفًقا إذ النقطة؛ هذه عند ت تغريَّ
املسألة من فعليٍّا يديه فيها ينفض … لترششل برقية إرسال يعتزم «روزفلت بأن هوبكنز
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لترششل بالسماح مقتنًعا كان روزفلت أن يعني مما البلقان)؛ منطقة (مسألة برمتها
هوبكنز اعرتض العظمى.» بريطانيا إىل باإلضافة املتحدة، الواليات عن نيابة بالتباحث
هوبكنز مهاتفة بعد جاء القرار هذا أن من الرغم عىل إرسالها، بعدم وأمر الرسالة عىل
هاريمان أفرييل السفري لتحذيرات هوبكنز وعي من انطالًقا روزفلت. األمريكي للرئيس
نظري منهم ننتظره «ما للسوفييت لنوضح حان قد الوقت بأن موسكو من سبتمرب يف
البلقان، منطقة حول صفقة عقد إىل املعروف ترششل مليل منه وإدراًكا الطيبة»، نوايانا
ً خطأ سيكون وستالني ترششل إىل غامضة برسائل البعث بأن روزفلت هوبكنز أقنع
االجتماع؛ بنتائج اإلحاطة عن األمريكية اإلدارة يُقِيص معاكس تأثري إىل األرجح عىل يقود
نقاش. موضع أخرى قضية أي أو البلقان منطقة أو بولندا يخص ما صعيد عىل سواء
عواقب ذاق قد روزفلت وكان شهر، نحو لها بقي قد األمريكية االنتخابات كانت وملا
الرئيس وافق بقسوة، أملانيا ملعاقبة مورجنتاو خطة باسم يُعَرف ما جراء من وخيمة

وستالني. ترششل إىل مختلفة برسالة يبعث أن عىل األمريكي
تجعلك التي األسباب جيًدا «أتفهم أكتوبر: ٤ يف ترششل عىل ردِّه يف روزفلت كتب
نجتمع أن قبل (ستالني) جو العم وبني بينك فوري اجتماع عقد إىل بالحاجة تشعر
املتحدة الواليات شك بال تهم هناك ستناقشانها التي «القضايا قائًال: وتابع مًعا.» ثالثتنا
توجيهي أصدرت لهذا أعتقد؛ حسبما ذلك، يف الرأي تؤيدانني جو والعم وأنت األمريكية،
جو، وللعم لك بالنسبة مقبوًال ذلك كان إن يل، كمراقب واملشاركة بالحضور هاريمان إىل
ال بما قائًال ترششل إىل رسالته روزفلت اختتم النهاية، ويف بذلك.» ستالني أبلغت وقد
يُلِزم موقف يف الحال، بطبيعة هاريمان، أفرييل يكون لن «بينما لاللتباس: مجاًال يدع
يشء بأي مقدًما بإلزامي أحد ألي أسمح أن يمكنني ال إذ — يشء بأي املتحدة الواليات
طلبت وقد األمور. بمجريات تام اطِّالع عىل بإبقائي سيسمح هاريمان حضور فإن —
يف االجتماع يكون أن يجب االعتبار، يف يشء كل وبأخذ املؤتمر.» انتهاء فور العودة منه
وأجابه االنتخابات. بعد العظمى الثالث القوى بني آخر الجتماع مفيًدا» «تمهيًدا موسكو

الطيبة. أمنياته وعىل املسألة حول أفكاره عىل وشكره التايل، اليوم يف ترششل
قبل مقدًما روزفلت بمباركة يحظى لن ترششل أن اآلن واضًحا أصبح ما بقدر
روزفلت: إىل فكتب املناورة، يف حريته ن يُؤمِّ أن الربيطاني الوزراء رئيس حاول االجتماع،
إعاقة تود ال بأنك ثقة عىل أنني إال الرئيسية، املؤتمرات لكل هاريمان حضور «يرسني
(إيدن) أنطوني بني أو (ستالني)، جو العم وبني بيني الخاصة الثنائية املحادثات
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تابع ترششل أن بيد الظروف.» هذه مثل يف تَقدُّم أفضل يُحَرز ما فكثريًا ومولوتوف،
يشء بكل دائًما إلطالعك عيلَّ االعتماد «بإمكانك بقوله: جديد من روزفلت مطمِئنًا كالمه
هاريمان.» إليك سريسلها التي التقارير عن النظر برصف املشرتكة، مصالحنا عىل يؤثر
افرتض إنه إذ — فيها ما كل من ًا متحريِّ بدا الذي ستالني إىل روزفلت رسالُة أعربَْت
عن — اتفاقيات من كيبك يف إليه التوصل تمَّ ما بموجب االجتماع إىل ترششل قدوم
التي نفسها بالتعليمات وأدلت مبكر، مؤتمر عقد يف ترششل رغبة حيال مماثل شعور
له. كمراقب االجتماعات بحضور هاريمان للسفري السماح يخص فيما روزفلت َهها وجَّ
أدى ما هو مستقبًال خياراته بحماية يجب مما أكثر األمريكي الرئيس انشغال كان ربما

قائًال: ذلك إىل فأشار القادمة، باملباحثات الشخيص اهتمامه عىل تشديده إىل

الحريف باملعنى توجد ال العاملية الحرب هذه ظل يف أنه تتفهم أنك شك ال
عىل وإنني املتحدة. للواليات أهمية تُمثِّل ال عسكرية أو سياسية قضية للكلمة
املعلقة للقضايا حلول إيجاد عىل قادرون فقط، وثالثتنا ثالثتنا، أن تام يقني
يف الوزراء رئيس لرغبة تقديري ومع املنطلق، هذا ومن اآلن، إىل تُحَسم لم التي
ستكون ترششل مع القادمة مباحثاتك أن اعتبار إىل أَِميل االجتماع، هذا عقد
بعد وقت أي يف رأيي، يف سينعقد، الذي ثالثتنا الجتماع تمهيدية مباحثات

املتحدة. الواليات يف هنا ستُجرى التي االنتخابات

هذه لكن مقدًما، األمريكيني دعم عىل الحصول يف الربيطانيون فشل أخرى، مرة
املتحدة. الواليات موقف حيال ولندن موسكو لدى للشك مجال أدنى هناك يكن لم املرة
الرسائل هذه مسودة صياغة يف ساعد الذي الدبلومايسنفسه أن لالهتمام املثري ومن
كان — أوروبا رشق شئون إدارة رئيس — بولن إي تشارلز وهو وترششل، لستالني
حيال لاللتباس مجاًال يَدَع ال بيانًا األمريكية اإلدارة تُْصِدر أن عىل يُِرصُّ نفسه الوقت يف
عىل نفسها لوم إال املتحدة الواليات أمام يكون ال دونه من بيانًا البلقان؛ منطقة يف موقفها
الصواُب «جانََب الخارجية: وزارة داخل جداله يف فقال الحًقا. ينشأ قد تفاهم سوء أي
واضحة صورة بَْعُد لديه تكن لم الرئيسيني حلفائنا من أيٍّا ألن ما؛ نوًعا الحكومَة هذه
رشق يف بها ستضطلع التي واملسئوليات املتحدة، الواليات ستتخذها التي اإلجراءات حيال
«قبول إىل يميلون السوفييت أن حقيقة إىل بالنظر أنه إىل كذلك بولن وأشار أوروبا.»
لذلك بأنفسهم؛ خطط وضع من بدًال اآلخرين» ِقبل من عليهم تُطَرح شاملة خطط
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للروسيني خطة تقديم عن سنحجم كنا إذا «ما مسألة لطرح حان قد ربما الوقت فإن
وصل قد ترششل كان الوقت هذا بحلول أنه غري املنطقة.» تلك مع التعامل بخصوص

خطته. ليطرح موسكو إىل بالفعل

أييشء» ملناقشة استعداد «عىل ستالني (4)

َحا يُوضِّ «أن يف أكتوبر من التاسع مساء يف ستالني مع اجتماعه بداية يف ترششل أمل
ستالني عليه ردَّ الذي األمر وهو طويل.» لوقت بشأنها تَراَسال التي القضايا من العديد
مناقشة من االنتقال بعد ترششل رصح ثم، ومن يشء» أي «ملناقشة استعداد عىل بأنه
مغادرة حتى املؤتمر وقائع عىل املطاف نهاية يف تبعاتُه سيطَرْت الذي البولندي الشأن
البحر يف الرائدة القوة تكون أن يجب «بريطانيا بأن أكتوبر ١٨ يف الربيطاني الوفد
يف األوىل الكلمة صاحب يكون بأن ستالني املارشال له يسمح أن وآمل … املتوسط
رومانيا.» يف األوىل الكلمة صاحب يكون أن ستالني للمارشال هو سيسمح كما اليونان،
«إذا أنه موضًحا مايو، اتفاقية إىل نهائيٍّا اإلشارة دون من ستالني عليه وافق الذي األمر
بمنطقة نفسه بالقدر مهتمة روسيا فإن املتوسط، البحر بمنطقة مهتمة بريطانيا كانت
مصالح يف القوتان تتشارك أن عىل الطرفان اتفق ذلك، إىل وإضافة األسود.» البحر

ويوغوسالفيا. املجر من كلٍّ يف متساوية
بما لربيطانيا الرئيسية الخالف مسألة مثََّلْت التي النقطة كانت بلغاريا أن غري
االجتماع: وقائع سجالت يف ورد كما إذ اليونان؛ يف بريطانيا لوضع تهديد من شكََّلتْه
رومانيا» يف منها أكرب بلغاريا يخص فيما الربيطانية املصالح أن الوزراء رئيس «أوضح
الخاضعة الحلفاء مفوضية عىل الجميع بإقرار صوري بنفوذ بريطانيا فيها تمتعت التي
يطالب ترششل أن إىل أشار الذي — ستالني رد فكان السوفييتي. االتحاد لهيمنة
يقع بلد املطاف نهاية يف بلغاريا أن — املنطقة يف لربيطانيا يجب مما أكثر بحقوق
ستالني: وسأل روسيا، اهتمام نطاق يف يدخل ثَمَّ ومن األسود؛ البحر منطقة نطاق يف
اآلن حتى الصمت لزم قد كان الذي — إيدن فأجاب شيئًا؟» بريطانيا تتهيب «هل
«بريطانيا بأن كذلك السوفييتي القائد وذكَّر شيئًا.» تخىش ال «بريطانيا حسم: يف —
االتحاد بني الحديثة الحرب حالة (بعكس سنوات ثالث منذ بلغاريا مع حربًا تخوض
ويف الدولة.» تلك يف عليها تسيطر صغرية حصة تنشد وبأنها وبلغاريا)، السوفييتي
إىل التاليني اليومني مدار عىل محادثاتهما يف ومولوتوف إيدن ل توصَّ املطاف، نهاية
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٪٨٠) املجر يف السوفييتي االتحاد سيطرة حصة وتغيري البلغارية، الهدنة بشأن تسوية
توزيع حول صفقة ما نحٍو عىل أُبِرَمْت وبذلك لربيطانيا)؛ ٪٢٠ نظري السوفييتي لالتحاد
الصفقة؛ هذه بالضبط َعنَتْه ما أما البلقان. منطقة يف والسوفييتية الربيطانية املسئوليات

آخر. شيئًا بالطبع فكان
الرئيس تأثري إىل ننوِّه أن لالهتمام املثري من التحليل، من آخر صعيد عىل أنه إال
تجربته كانت الذي — ترششل فرأى بها. املشاركني مناورات عىل الغائب األمريكي
املسئوليات، توزيع بصياغة يتعلق فيما أنه — ذهنه يف حيَّة األمريكيني مع األخرية
وعدم حدة»، أقل مفردات واستخدام دبلوماسية بصيغة عنها التعبري األفضل «من أنه
هو دام «ما لكن األمريكيني.» تصدم قد ألنها نفوذ؛ مناطق إىل «تقسيم عبارة استخدام
الوقت يف األمريكي» للرئيس األمور رشح فيمكنه اآلخر، كالهما يفهم ستالني واملارشال

شك. بال الوزراء رئيس يختاره الذي واملكان
رسالة أيًضا هو تسلَّم أنه ح «ليوضِّ النقطة هذه عند ترششل ضيفه ستالني قاطع
للمباحثات األمريكي السفري حضور يف روزفلت رغبة ح تُوضِّ روزفلت» الرئيس من
طبيعة ذات مباحثات أنها عىل نفسها املباحثات إىل النظر منهما وطالبًا لها، كمراقب
بأنه — خاطئ انطباع األخري لدى يتولد أن خشية — ستالني ترششل فأخرب تمهيدية.
األمريكي والرئيس أنه إىل ُمنوًِّها روزفلت، األمريكي الرئيس رغبات عىل بالطبع يوافق
الكثري «يف به بًا ُمرحَّ سيكون الذي هاريمان وجود أن رأى أنه غري أرساًرا، يُخِفيان ال
املحادثات كتلك ستالني، مع الخاصة الثنائية محادثاته يعوق أال يجب محادثاتهما» من
روزفلت رسالة بأن ستالني أقرَّ اآلخر، الجانب وعىل األرجح. عىل اللحظة هذه يف الجارية
القليل إال ترتك وال املتحدة، للواليات الحقوق من بالكثري تطالب أنها «بدا إذ تُرقه؛ لم
تعاون اتفاقيُة يشء كل رغم بينهما تربط اللذين العظمى وبريطانيا السوفييتي لالتحاد
الرئيس رسالة تطالب لم — تأكيد بكل يعي ستالني كان وكما — األمر واقع يف مشرتك.»
أخذ بمجرد إنه بل اإلطالق، عىل يشء بأي طالبت إن هذا قاله، مما بيشء األمريكي
رؤية إىل أقرب رسالته أن يتبنيَّ االعتبار يف األمريكي للرئيس االنتخابي الوضع حساسية

باملنطقة. تماًما» أمريكا اكرتاث «عدم عن لوكاتش جون
املارشال قطًعا ليدرسهما أخريتني نقطتني ترششل طرح املحادثات، نهاية اقرتاب مع
املستبعد من أنه ألملانيا، املقرتح الحلفاء قوات احتالل يخص فيما رأى، أوًال: ستالني؛
يعني مما طويل»؛ «لوقت أوروبا يف ثَمَّ ومن أملانيا، يف األمريكية القوات بقاء استمرار
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ثانيًا: السوفييتي. واالتحاد بريطانيا بني بتسوية األوروبية املشكالت حسم سيتحتم أنه
«أن ستالني يُعرِّف أن نفسه ترششل أراد املرة، هذه الكياسة من نوع أدنى ودون
الكتائب تضاهي وإيطاليا فرنسا من كلٍّ يف أملانيا ضد محاربة كتائب لديها بريطانيا
تضاهي اليابان قتال يف املشاركة الربيطانية الفرق أن كما حجًما، األمريكية العسكرية
لسجل الختامية التعقيبات يف ورد ما حد عىل املتحدة.» بالواليات الخاصة تلك عددها يف
تتمتع بريطانيا أن ستالني ملضيفه التوكيد عىل حريًصا كان ترششل أن ويبدو االجتماع.
األمريكية املتحدة الواليات لدى ما بقدر األوروبية للمشكالت حل عن للحديث يؤهلها بما

األحوال. من حال بأي بأوروبا قواتها بقاء ع يُتوقَّ ال التي

اإلنجازات (5)

واالتحاد بريطانيا بني املحاصصة اتفاقية من بالضبط تحقيقه يف ترششل أمل الذي ما
جواب يوجد ال أنه املؤسف من نواقص؟ من بها ما عىل البلقان منطقة يف السوفييتي
ففي األسباب. من بالكثري يُلمح لالتفاقية الوثائقي السجل أن رغم السؤال، لهذا قاطع
أبلغا األول، اجتماعهما عن روزفلت إىل وستالني ترششل هه وجَّ مشرتك رسمي بيان
للتوصل الطرق أفضل ندرس أن «علينا بأن هاريمان قاله ملا وفًقا األمريكي، الرئيس
عىل وحذفا وتركيا.» املجر فيها بما البلقان منطقة دول حيال عليها نتفق سياسة إىل
هذه حيال املتفاوتة مسئولياتنا أخذ «مع فيها: قاال التي الختامية العبارة يبدو ما
من ترششل اقرتب عليها؟ متفق سياسة ا حقٍّ توجد كانت هل لكن االعتبار.» يف الدول
إىل نوَّه عندما وذلك أكتوبر، ١١ بتاريخ ستالني إىل يُرَسل لم خطاب يف الحقيقة تبيان
تقارب مدى أذهاننا يف بها نرى وسيلة إال ليست حددتها التي السيطرة «حصص أن
أن ورغم تام.» اتفاق إىل للتوصل الرضورية الخطوات د نُحدِّ ثم ومن نظرنا، وجهات
الراهن الوقت يف ليس — معلنة وثيقة ألي األساس تكون أن يمكن «ال الحصص هذه
شئوننا.» تسيري عىل خالله من نعمل جيد إرشادي دليل بمنزلة تكون فقد — بالطبع

شارًحا لندن يف زمالئه إىل ترششل كتب أكتوبر، ١٢ يف أي بيوم؛ الخطاب هذا بعد
تلك: املحاصصة عن منظوره

سيطرة مفوضيات أعضاء عدد تحديد هذا الحصص نظام من يُقَصد ال
التي والتوجهات االهتمامات عن التعبري وإنما املختلفة، البلقان لدول الحلفاء
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البلدان؛ هذه مشكالت والسوفييتية الربيطانية الحكومتان منطلقها من تتناول
فهمه. يمكن نحو عىل لألخرى منهما كلٍّ رؤية لتتكشف

ترششل: أضاف ذلك، من واألهم

غري بالطبع وهي إرشاديٍّا، دليًال تكون أن إىل إال املحاصصة اتفاقية تهدف ال
ملناطق ثابت لنظام تؤسس وال نحو، بأي األمريكية املتحدة للواليات ملزمة
الرئيسيني حليفيها موقف تحديد عىل املتحدة الواليات تساعد قد أنها غري نفوذ،

ككل. املوقف صورة استعراض عند املناطق هذه من

نفس سارجنت أورم السري الربيطانية الخارجية وزارة وكيل عىل إيدن أعاد وقد
الصورة:

طبيعة إال تحمل ال التي الحصص هذه عىل االهتمام من الكثري ينصبَّ أال يجب
الذين والسوفييت الربيطانيني عدد وبني بينها محددة صلة توجد وال رمزية،

الحلفاء». سيطرة «مفوضيات يف سيُعيَّنون

بالجرأة تتسم أنها إال — تماًما مختلفة صورة األمريكيني عىل طرح ترششل أن غري
بها دراية عىل األمريكيون يكن لم التي الصورة وهي البلقان، مباحثات عن — والثقة

املرحلة. هذه حتى
تعم الود «أجواء إن قال: أكتوبر ١١ يف هوبكنز هاري إىل ترششل أرسلها برقية يف
استطرد الواقع، ويف مؤسفة.» بصورة متشابكة البلقان مسألة أن غري هنا، يشء كل
الوقت يف «لدينا البلقان: مباحثات وقائع عن املستمر األمريكي السفري إقصاء مربًرا
أن نفضل ثم ومن البلقان، منطقة حول االتفاق عدم وأوجه االختالفات من الكثري الحايل
لنا ستتيحه عما أكرب برصاحة التباحث لنا يتسنى حتى ثنائية؛ بصورة املباحثات نواصل
روزفلت األمريكي للرئيس نفسه اليوم يف ترششل وأوضح نطاًقا.» األوسع االجتماعات

أنه:

ملنع البلقان منطقة حول اتفاق إىل الوصول نحاول أن حتًما الرضوري من
طرًفا، سيدعم كلينا أن ح يُرجَّ حيث الدول؛ من العديد يف أهلية حرب اندالع
يشء، بكل اطِّالع عىل وسأبقيك اآلخر. الطرف (ستالني) جو العم يدعم بينما
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وروسيا بريطانيا بني تمهيدية اتفاقات سوى خطوات أي اتخاذ يتم ولن
عىل تمانع لن أنك من واثق وأنا معك، واملباحثات النقاش من للمزيد ستخضع

الروسيني. مع تام اتفاق إىل للتوصل نسعى أن األساس هذا

ملوسكو، مغادرته عشية ذلك، من أسبوع بعد روزفلت الرئيس ترششل أبلغ ثم
أن من «واثق بأنه قصوى، رضورة ذو هو بما إال البوح عدم عىل ا مرصٍّ يزال ما وهو
كالمه وتابع املمكنة.» الخيارات أفضل هي البلقان منطقة بشأن اتُِّخذَْت التي االتفاقيات

التحديد: وجه عىل قائًال

إنقاذ — مؤخًرا الناجحة العسكرية تحركاتنا جانب إىل — اآلن بإمكاننا صار
يف باملناصفة سيطرة سياسة انتهاج عىل االتفاق بأن لديَّ شك وال اليونان،
ترصفات جرَّاء نواجهها التي للصعوبات الحلول أمثل سيكون يوغوسالفيا
وصول عن الناجمة املحيل املوقف يشهدها التي والتغريات تيتو بروز جوزيف
املساعدة لتقديم الروسية القيادة إمرة تحت والبلغارية الروسية القوات
وبلغاريا رومانيا يف سيطرتهم عىل الروسيون ويرص لتيتو. الرشقي للجناح

األسود. البحر ودول

الحال. بطبيعة أقل ليقولوه لديهم ما فكان السوفييت، أما
إقامة أثناء اآلراء «تبادلنا أكتوبر: ١٩ يف روزفلت الرئيس إىل برقية يف ستالني كتب
املشرتك.» االهتمام ذات املوضوعات من عدد حول موسكو يف إيدن والسيد ترششل السيد
أبلغا قد وترششل هاريمان السفري بأن أكيدة دراية عىل كان السوفييتي القائد إن وحيث
بدوره ستالني سعى فقد موسكو، يف املباحثات نقاط ألهم بتقديراتهما األمريكي الرئيس
أنه جانبي من «أرى باختصار: فأشار الشخصية، بتقديراته األمريكي الرئيس إبالغ إىل
حول املتبادلة النظر وجهات تأكيد يف الفائدة شديدة كانت مباحثاتنا بأن القول يمكن
البلقان، دول حيال اتباعها الالزم السياسة … تجاه الطرفني موقف مثل موضوعات

ستالني: وأضاف أخرى.» أمور ضمن وذلك

القضايا جميع يف سياساتنا تعديل عىل قادرون أننا املباحثات أثناء أوضحنا
موقف يف لسنا كنا وإذا ذلك، يف كبرية صعوبات نجد أن دون من تواجهنا التي
فقد … تلك أو املهمة لهذه الالزمة الفورية القرارات باتخاذ اآلن إىل يسمح
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ما نحو عىل موسكو مباحثات تفيد أن آمل املرشقة. اآلفاق من املزيد تفتحت
االهتمام ذات ة امُلِلحَّ القضايا جميع يف حاسمة قرارات اتخاذ من تمكيننا يف

مستقبًال. ثالثتنا اجتماع خالل املشرتك

الرصاص بقلمه ستالني وضعها التي العالمة فهم سهولة من بدا ما عكس وعىل
أكيد نحو عىل التوصل الصعب من أنه بدا ترششل، كتبها التي الورقة نصف عىل األزرق

البلقان. منطقة يف املحاصصة اتفاقية من تحقيقه يف الروسية الحكومة َلت أمَّ ما إىل
— روزفلت من كان ما غرار عىل — آخر يشء أي من أكثر ُعِنَي ستالني لعل
الحرب غبار األقل عىل يهدأ أن إىل مفتوحًة البلقان منطقة يف خياراته عىل بالحفاظ
التاريخ روايات إحدى قدمت السخرية عن قليًال يزيد وبيشء األحمر. الجيش أثاره الذي
الجيش هجوم «فإن اليونان باستثناء بأنه يقول تقديًرا الثانية العاملية للحرب السوفييتي
املطاف نهاية يف قىض البلقان ملنطقة الغربية الجنوبية بالجبهة الناجح األحمر الرويس
السوفييتي االتحاد وجود الستباق الربيطانيني املتشددين املحافظني دوائر مخططات عىل
يف املحاصصة باتفاقية ستالني تمسك يبدو قد ثم، ومن البلقان.» منطقة يف العسكري
يف — القضاء أجل من الوقت لرشاء مدروسة محاولة من جانب مجرد البلقان منطقة
وجود الستباق الربيطانيني املتشددين املحافظني دوائر «مخططات عىل — املطاف نهاية
املارشال أن ينكر أن بإمكانه وَمْن البلقان.» منطقة يف العسكري السوفييتي االتحاد

الوقت؟ رشاء يف خبريًا كان ستالني
لم الذي وهو املحاصصة، اتفاقية بمقصد تدريجيٍّا األمريكي الرئيس علم أن بعد
عىل الرد روزفلت آثر الرئيسيني، كطرَفيْها تماًما الحقيقي معناها من حال بأي واثًقا يكن
بلهجة أكتوبر ١٠ يف الكبري التحالف يف رشيكاه له وجهها التي الهامة املشرتكة الرسالة
من حققتماه بما بالًغا رسوًرا «رسرت كالتايل: أكتوبر ١٢ يف رده فجاء باللني، اتَّسمت
جهودنا من انطالًقا اهتمامنا، تثري تزال ما التي الدولية السياسات حول اآلراء يف اتفاق
حتى سياسيٍّا كان روزفلت أن وبما عاملية.» حروب اندالع ملنع ومستقبًال حاليٍّا املشرتكة
املشكالت من للعديد سهلة حلول إيجاد تقريبًا املستحيل من أنه تماًما وعى فقد النخاع،
املشكالت، هذه عن اإلمكان قدر بنفسه ينأى أن أراد أنه يف مطلًقا عجب ال لذا، األوروبية.
أن يبدو جانبًا، الداخلية السياسية االعتبارات وبطرح بأملانيا. املتصلة تلك عدا فيما
بتاريخ برقية يف هاريمان إىل كتب عندما صورها أوضح يف أفكاره عن أفصح روزفلت
رضورة هو البلقان بمنطقة يتعلق فيما الراهن الوقت يف الشاغل شغيل «إن أكتوبر: ١١
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إىل البلقان منطقة تستدرجنا أال لنضمن الحال؛ مقتىض وفق العملية اإلجراءات اتخاذ
التي العملية اإلجراءات هذه إرجاء إىل َدَعْت الرضورة أن غري مستقبًال.» عاملية حرب
وزارة رد جاء نفسه، الوقت ويف نوفمرب. انتخابات بعد ما إىل اتخاذها روزفلت انتوى
خاص برنامج يف متمثًال النفوذ مناطق لسياسة موسكو إحياء عىل األمريكية الخارجية

بها.
ستيتينوس إدوارد الوزارة وكيل قدَّمها مذكرة يف األمريكية، الخارجية وزارة فأعلنت

أنه: نوفمرب، ٨ يف روزفلت، دي فرانكلني إىل

العظمى بريطانيا بني القائمة باملشكالت التام األمريكية الحكومة وعي مع
الدولتني من أيٍّا يدعم موقًفا تتخذ لن الحكومة هذه فإن السوفييتي؛ واالتحاد
مصلحة أن عىل التوكيد الحكومة هذه عىل ينبغي بل األخرى، مواجهة يف
الصالح يف أيًضا تصبُّ أنها يُعتَقد (والتي املستقلة األمريكية املتحدة الواليات
اللذين العام، والسالم األمن لتحقيق عادلة اتفاقيات إبرام يف تكمن العام)
الحكومة هذه تتبنى أال ويجب الدولتني، بني الجوار حسن أساس عىل يقومان
السوفييتي االتحاد بمصالح الحايل الوقت يف مصالحها ربط يقتيضمنها موقًفا

حدة. عىل العظمى بريطانيا أو

ويف البلقان منطقة يف األمريكية السياسة تحتكم أن وجب املنظور، لهذا وفًقا
التجارية، الفرص وتكافؤ املصري، تقرير مبدأ التالية: العامة املبادئ إىل أخرى مناطق
والتثقيفية الخريية األمريكية املنظمات وحرية األفكار، وحرية الصحافة تحرك وحرية
املتحدة الواليات مواطني وحماية بالرعاية، األوىل الدولة أساس عىل أنشطتها ممارسة يف
بعد ملا اإلقليمية التسويات عقد وترك املرشوعة، االقتصادية حقوقهم وحماية عام، بوجه
األمريكي. الرئيس تفكري عىل تلك األمريكية الخارجية مذكرة أثر نجهل أننا غري الحرب.

كينان واقعية (6)

فروست جورج آراء برزت األمريكية، الخارجية وزارة أوساط من األخرى الجهة عىل
عمره كان بينما ١٩٤٥ عام يف بالفعل استطاع الذي الخارجية، وزير مستشار كينان
يف طويًال خدموا الذين األمريكي الدبلومايس السلك أعضاء كبار أحد يكون أن عاًما ٤١
الحرب، هذه حقائق «أعي يالطا: مؤتمر عشية بولن تشارلز لصديقه كينان كتب روسيا.
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مساعدة دون من وحدنا بالحرب للفوز لنا يُؤهِّ ما الكافية القوة من نملك ال أننا وأُْدِرك
قائًال: كالمه تابع ثم روسيا.»

حد إىل — ويجب والتأثري، بالرباعة اتَّسمت الحرب يف روسيا جهود أن أدرك
أوروبا. ورشق وسط يف األخرى الشعوب حساب عىل ثمارها تجني أن — ما
الربنامج بهذا أنفسنا نربط أن إىل يدعونا سببًا كله، هذا مع أرى، ال لكنني
يشكل والذي ككل، األطلنطي دول مجتمع ملصالح بقوة املناوئ السيايس
عقد من يمنعنا الذي فما أوروبا. يف حمايته إىل نحتاج ما كل عىل شديًدا خطًرا
مناطق إىل رصاحة أوروبا م تُقسَّ أن وهو روسيا، مع وحاسمة الئقة تسوية
مناطقنا؟! عن روسيا ونُبِعد الروسية، النفوذ مناطق عن نحن فنبتعد نفوذ؛

ملصالحنا خدمة اتخاذه يمكننا إجراء «أنسب هي السياسة هذه أن كينان رأى
الروس.» مع به نتعامل أن يمكننا أسلوب أصدق وهي أوروبا، يف أصدقائنا وملصالح
فعلنا ماذا «لكن منفجًرا: السوفييتي االتحاد احتواء إىل الدعوة صاحب كينان وتساءل

قائًال: استطرد ثم ذلك؟!» من بدًال

رفضنا الحرب، أثناء يتشكل الحرب بعد ما واقع أن الواضح من كان أنه رغم
أوروبا، ورشق وسط منطقة يف وآمالنا مصالحنا رصاحًة نوضح أن باستمرار
مما الروسية؛ املسئوليات وتحديد الرويس للتوسع حدود أي وضع ورفضنا
أم القليل يطلبون كانوا إذا عما الدوام عىل التساؤل إىل ودفعهم الروس أربك
آخرين وأجربنا سياسية قضايا مواجهة رفضنا كما ما. ا فخٍّ لهم ننصب أننا
القارة ملستقبل بنَّاءً إيجابيٍّا برنامًجا نطرح ولم دوننا، من مواجهتها عىل
إىل للعدو املوالني جذب أو أصدقائنا تحفيز شأنه من ما أيٍّا أو األوروبية،

صفنا.

الخارجية السياسة أن إىل رسيًعا َفِطن أنه إال كينان، آراء بعض يؤيد بولن كان
مرتجم — بولن وخلص الديمقراطيات. يف للتطبيق قابلة غري األخري عنها تحدَّث التي
إىل — األمريكية التنفيذية السلطة لدى حديثًا املعنيَّ الخارجية وزارة ومندوب روزفلت
هذه مثل وضع عىل القادرة وحدها هي الديكتاتوري الشمويل الحكم ذات «الدول أن
هذه خالل وقت أي يف كنا أننا لوهلة أصدق ال أنني إىل باإلضافة وتنفيذها، السياسات

90



أوروبا وترششل ستالني فيها م قسَّ التي الليلة

وجه عىل ندري ال أخرى ومرة به.» قمنا ما بخالف القيام عىل ا حقٍّ قادرين الحرب
روزفلت. الرئيس تفكري عىل األفكار هذه أثر التحديد

يف مجدًدا تُثَر لم البلقان منطقة يف املحاصصة قضية أن فيه شك ال مما لكن
وقت أي يف أو ١٩٤٥ عام فرباير يف يالطا مؤتمر يف الكربى الثالث للدول التايل االجتماع
ورشق وسط عىل سيطرته عزز قد السوفييتي االتحاد كان العسكري، الصعيد وعىل آخر.
تحرير إعالن صياغة عىل روزفلت، مقدمتها ويف الحلفاء، قوات اهتمام وانصبَّ أوروبا.
وهو األحمر، الرويس الجيش حررها التي الدول مستقبل إلدارة الطرق كأفضل أوروبا
علم عىل األمريكيون كان التي املحاصصة، بشأن أكتوبر اتفاقية محل حل الذي األمر

مجتمعًة: الثالث العظمى القوى أعلنت عام، وبوجه العريضة. بخطوطها

االستقرار عدم فرتة إبان الثالث حكوماتها سياسات تنسيق عىل املتبادل اتفاقها
الدول وشعوب النازية أملانيا هيمنة من املتحررة الشعوب ملساعدة املؤقتة؛
السياسية الشعوب هذه مشكالت حل أجل من سابًقا، املحور لقوى التابعة

ديمقراطية. سبل عرب ة امُلِلحَّ واالقتصادية

أقلية حكومة واحد جانب من يرعى بأن العام ذاك من مارس يف ستالني قرار أن غري
البولندية، الحكومة تشكيل حول نشأت التي املستمرة الخالفات عن ناهيك رومانيا، يف
ذات ستالني أسماه ما هو الكرملني له خطط ما بأن خارجيته ووزارة لروزفلت أوحيا
العملية. اإلعالنات دوًما ل يُفضِّ ستالني كان وقد عمليٍّا»، «إعالنًا ال نظريٍّا» «إعالنًا مرة
الخطط يف املتحذلق» املتحدة الواليات «تدخل ل األول النتاج لترششل بدا هذا أن شك وال
ما عىل ساعدت قد وستالني ترششل اتفاقيات أن غري أوروبا، لتقسيم يفضلها كان التي

أوروبا. رشق مستقبل استقرار يف يبدو

خاتمة (7)

الثورَة ١٩٤٤ عام وخريف صيف إبان أوروبا وسط إىل السوفييتي االتحاد تقدم دعم
عىل الكربى األملانية السوفييتية املواجهة خلف وقفت والتي القوى، ميزان يف دبَّْت التي
رويس مليون مائتي أن موسكو من سبتمرب يف كينان فكتب أوروبا، من الرشقية الجبهة
أي من أكرب واحدة قوًة مًعا ِليُشكِّلوا … العزم ثابتة القوية موسكو قيادة تحت «اتحدوا
مواجهة أن غري الحرب.» هذه انتهاء مع األوروبية القارة ظهر عىل ستبقى أخرى قوة
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واشنطن قلق يُثِر لم بونابرت نابليون عهد منذ بها القوى ميزان يف ثورة ألقوى أوروبا
األساسية العسكرية القرارات كانت إذ ذلك؛ يف وجيه سبب لها كان وقد اإلطالق. عىل
فكان موسكو، يف ال برلني يف تُتَخذ أوروبا يف التقليدي القوى توازن عىل قضت التي
الرايخ تحارص باتت التي للقوى العنان أطلق ما هو جبهتني عىل لحرب هتلر إشعال
الكرملني عزم أذكى ما هو السوفييتي االتحاد عىل الوحيش النازي الهجوم وكان الثالث،
حولها. بالجدال األمريكيني من الكثري يعبأ لم غاية وهي الكارثة. هذه تكرار منع عىل

الفرص مع تجاوبًا البلقان ومنطقة الرشقية أوروبا يف موسكو طموحات توسعت
باألساس، الكرملني فسعى أوروبا؛ يف السوفييتي االتحاد جيوش توغل مع تدفقت التي
روسيا عليها استولت التي باألرايض الغرب اعرتاف عىل الحصول إىل ،١٩٤١ عام بعد
املطالبة يف روسيا استندت أراٍض وهي السوفييتية، النازية االعتداء عدم معاهدة بموجب
االتفاقيات غياب ظل ويف ،١٩٤٤ عام وبحلول التاريخية. أو العرقية املزاعم بعض إىل بها
املتنامية مصالحه وفق الترصف ِبُحريَّة السوفييتي االتحاد تمتع املناظرة القوى أو املقيدة
هي — التوسعية املخططات ال — أوروبا وجه تغيري آليات فكانت األيديولوجية. وميوله
السوفييتي االتحاد عىل الرضوري الغرب اعتماد وكان األحداث، مجريات حددت ما
روزفلت دي فرانكلني أن شك وال باهظة. رضيبة طياته يف يحمل أملانيا من إلنقاذه
ا يحتجَّ لم ثم ومن بثمن، ستقرتن الالزمة السوفييت انتصارات أن وعيا قد وترششل
االعتداء عدم اتفاقية ظل يف السوفييتي االتحاد اتبعها التي األرايض ضم سياسة عىل
ترششل اتبعها التي الخاصة الدبلوماسية جديٍّا يعارضروزفلت ولم السوفييتية، النازية

نفوذ. مناطق إىل أوروبا لتقسيم وستالني

هوامش

(1) © TopFoto.
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أنزوس معاهدة

هذا ومن الباردة. الحرب يف أمريكا إىل تلقائيٍّا، بل الحال، بطبيعة أسرتاليا انحازت
صحيحة املتحدة للواليات به موثوق كحليف ألسرتاليا التقليدية الصورة تَُعدُّ املنطلق،
الذي األمر التبعية؛ إىل األصغر الرشيك ميل إىل كذلك ضمنًا تشري أنها غري كبري، حد إىل
يف العادة جرت كما هاتان الهادي املحيط دولتا اتحدت واضح. نحو عىل مفقوًدا كان
جوانب يف عالقتهما أن غري املهمة، واالسرتاتيجية األيديولوجية القضايا حول رؤاهما
املحبطة الشداد السنوات إبان سيَّما ال باالضطراب، جدارة عن تُوَسم أن يمكن أخرى
ولم مبارشًة. املحور دول هزيمة بعد والغرب الرشق بني املواجهة ر تطوُّ شهدت التي
خالفات أيَّ الباردة الحرب أوائل يف وكانبريا واشنطن بني املتكررة الصدامات تعكس
قيادة تحت األمريكية واإلدارة األسرتالية العمال حزب حكومة بني حقيقية أيديولوجية
إرصار هو الرئييس الخالف مثار كان ذلك، من النقيض وعىل ترومان. األمريكي الرئيس
أسرتاليا بني ملزمة أمنية عالقة إقامة عىل الرئيسيني حزبيها كال من أسرتاليا قادة
الرئيسيني الحزبني كال من األمريكيني السياسات صانعي وإرصار املتحدة، والواليات
ظل يف القبيل هذا من يشء أي يف الرشوع عدم عىل أخرى، جهة من نفسه، بالقدر
الواليات تطلعت بينما تحالًفا أسرتاليا أرادت أخرى، بعبارة آنذاك. القائمة الظروف

بالضبط. مرادهما عىل يحصال لم الطرفني كال أن غري التعاون، إىل املتحدة



الدبلوماسية

كريتِن.1 جون :1-5 شكل

املصالح حرب (1)

الخارجية وزير فُصِدم املشرتك، عدوهما هزيمة قبل حتى البلدين بني العالقات توتر ظهر
١٩٤٢ عام أوائل يف إيفات يف هريبرت الخارجية الشئون ووزير كريتن جون األسرتايل
األوىل األولوية أعطت التي أوًال» «األطلنطي السرتاتيجية األمريكيني صياغة اكتشاف لدى
يف االرتياب جنون حد قاربت شكوًكا ولَّد الذي األمر اليابان؛ ال أملانيا لهزيمة الحرب يف

الهادي. املحيط منطقة يف األمريكيني نوايا
إىل ،١٩٤٣ عام مدار عىل الهادي، املحيط منطقة يف الحلفاء قوات نجاُح أدَّى
مخاوف لتنصبَّ للنرص، اليابان إحراز إمكانية حيال تدريجيٍّا أسرتاليا مخاوف تهدئة
أسرتاليا مخاوف أن وبدا األمريكي. النرص تبعات عىل فصاعًدا الوقت ذلك منذ أسرتاليا
ورئيس نوكس فرانك األمريكية البحرية وزير ترصيحات من جذورها بعض تستمد
حماية أن فيها أوضحا التي ماكورميك بي روبرت تريبيون شيكاغو صحيفة تحرير
مجموعات يف القواعد بعض عىل باالستحواذ تقيض قد الحرب بعد املتحدة الواليات أمن
الياباني االنتداب تحت سابًقا الواقعة البلدان وبعض الربيطاني للكومنولث التابعة الجزر
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الخارجية وزارة وكيل أعلنه بما بتاتًا األسرتالية املخاوف تهدأ ولم الهادي. املحيط عىل
للتدخل املتحدة الواليات لدى نوايا توجد ال أنه عىل التأكيد من ويلز سامنر األمريكية
مشرتكة اتفاقية إلبرام إيفات فرتََّب أراضيها. عىل املنطقة هذه جزر شعوب سيادة يف
الواقعة املستعمرات عىل تؤثر سيادية تغيريات أي تطرأ لن أنه تؤكد نيوزيلندا مع
يف باالعرتاض ُقوِبل الذي األمر وويلنجتون؛ كانبريا إقرار دون من االستواء خط جنوب
ى يُسمَّ مما هل كورديل األمريكي الخارجية وزير فسخر متوقًعا. كان هو كما واشنطن
«مبدأ يشبه ما الهادي املحيط جنوب ملنطقة تقرتح بأنها إياها واصًفا أنزاك، اتفاقية
واألسلوب؛ النربة حيث «من أنه: فريزر بيرت النيوزيلندي الوزراء رئيس وأخرب مونرو»،
وافقه وقد العظمى.» بريطانيا إزاء روسيا اتخذته الذي اإلجراء تماًما تشبه االتفاقية فإن
إيفات إبراز إىل هل كورديل ميل عزَّز الذي األمر الرأي؛ النيوزيلندي الوزراء رئيس
يس جوزيف اليابان لدى السابق األمريكي السفري أشار وقد املشكلة. رأس أنه عىل
املشكالت إزاء املتحدة الواليات سياسة أن ورأى الجازمة»، إيفات «قيادة إىل بدوره جرو
عىل األوىل بالدرجة تنصبَّ أن «يجب الهادي املحيط جنوب منطقة يف باألرايض املتعلقة
نيوزيالندا من ال أسرتاليا من باألساس النابعة — اليشء بعض التوسعية النزعات منع
داٍع.» بال وهولندا وفرنسا املتحدة واململكة املتحدة الواليات بني العالقات تعقيد من —

األخرى. طموحات يف حكومة كل تشككت ثمَّ، ومن
دبلومايس نجح أن يسبق فلم إيفات، شخصية من نبع املشكلة من جزءًا أن شك ال
اسرتضائهم حرصعىل َمْن أكثر تنفري يف للغرب املطلق بالوالء ويَِدين العام الصالح يُؤثِر
الربيطانية الخارجية وزارة وكيل كادوجان، ألكسندر السري فوصفه إيفات؛ فعل كما
العالم»، يف مخيف رجل «أكثر بأنه الالذعة سخريته عنه ُعِرَفْت الذي الخارجية، للشئون
اليشء بعض أسهمه انخفاض حد إىل إيفات يكره اآلن «الجميع أن: إىل مغتبًطا ونوَّه
أن من رايف هنري الخارجية بوزارة القانونية الشئون مختص وحذَّر أهميته.» وتراجع
إلخفاء واجهة إال ليست مزاعمه أن ومن باملشاكل»، «ينذر املتحدة باألمم إيفات وجود
ورأى إيفات، سلوك سوء من بدوره هل كورديل ُدِهش املنطقة. يف أسرتاليا طموحات
لدى املتزايد» العظمة «جنون أن جونسون تي نيلسون كانبريا يف املتحدة الواليات ممثل
أو تآلف عالقة ببداية كثريًا يبرش ال كان الذي األمر النقد؛ يستأهل األسرتايل الوزير

تقارب.
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املتحدة للواليات مناهًضا حال بأي إيفات يكن لم إذ أيًضا؛ للغاية محريًا األمر كان
وزير أخرب عندما صادًقا كان بل الخاصة، ترصيحاته أو العامة سياسته يف األمريكية
منطقة يف التسوية أساس هي دولتكم «قيادة بأن برينز إف جيمس األمريكي الخارجية
لالضطالع ترومان إدارة استعداد عدم يف كانت األساسية العقبة لكن الهادي.» املحيط
أولهما لذلك؛ رئيسيان سببان وثمة إيفات. ذهن يف كان الذي د املحدَّ القيادي بالدور
كعالقات إليها يُنَظر أن يجب األمريكية األسرتالية العالقات أن شك بال آمن إيفات أن
القضايا جميع حول ومؤثرة تامة مشاورات بينهما فيما يقيمان متكافئني رشيكني بني
رشيًكا أسرتاليا العتبار استعداد عىل تكن لم املتحدة الواليات لكن املشرتك. االهتمام ذات
أسرتاليا حق لقبول استعداد عىل األمريكيون السياسات صانعو يكن ولم لها، مكافئًا
السبب أما ألسرتاليا. حقيقية مصلحة فيها يُرى ال التي القضايا حول املشورة إبداء يف
تحالف تشكيل املتحدة الواليات تضمن أن برضورة إيفات قناعة فهو األهم، ولعله الثاني،
أنه األمريكيون رأى الذي األمر الهادي؛ املحيط منطقة يف أسرتاليا مع رسمي عسكري
تنشأ التي فاإلمرباطوريات اسرتاتيجيٍّا؛ أمريكا مصالح ضد ويقف سياسيٍّا، مقبول غري

بسالسة. أمورها تُسريِّ ما نادًرا االقرتاح عىل بناءً
الحدوث. محتمة الواقع يف املتحدة والواليات أسرتاليا بني املواجهة كانت ثمَّ، ومن
يف مانوس جزيرة عىل قاعدة بإقامة األمريكية للبحرية للسماح استعداًدا إيفات أبدى
يف َمرافق توفري رشيطة األسرتايل، االنتداب تحت الواقعة األدمريالية الجزر مجموعة
التخيل آثروا األمريكيني أن غري األمريكية. املوانئ يف األسرتايل امللكي لألسطول املقابل
السالم معاهدة يف فقرة بتضمني املتحدة الواليات إيفات فطالب مانوس، مرشوع عن
ما الدولية بالسلع خاصة اتفاقات أي يف تايالند دخول تحرم تايالند، مع تربمها التي
آر جون إيفات أخرب ذلك وفوق االتفاقيات. هذه يف طرًفا تكون بأن ألسرتاليا يسنح لم
يف املتحدة الواليات تدخل يعترب أنه كانبريا، لدى املتحدة الواليات بأعمال القائم مينرت،
هذه تضمني عىل إيفات إرصار أن هو مينرت رد فكان عدائيٍّا، عمًال التايالندية الشئون
ونبَّه لها، ُخطِّط كما السلمية التسوية مضت العدائية. من القدر نفس عىل أمر الفقرة
إيفات تصور أن إىل ترومان الرئيس أتشيسون جي دين األمريكية الخارجية وزارة وكيل
لخطة مناظر كدفاع ونيوزيالندا وأسرتاليا املتحدة الواليات بني املشرتك الدفاع «خطة ل
«سابًقا تصوًرا بوصفه بقوة؛ محاربته يجب وكندا» املتحدة الواليات بني املشرتك الدفاع
باتفاقيات املناداة عىل السوفييتي االتحاد ع يُشجِّ أن ويمكن مستحَسن، وغري ألوانه،
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الواليات أو املتحدة األمم بمصالح يرض بما العالم من أخرى مناطق يف مماثلة شاملة
بنفسه األمر لهذا الرتويج يف إيفات فرص تقييد ولضمان هنا، ومن األمريكية.» املتحدة
يف املغاالة بعدم وودوارد ستانيل والترشيفات املراسم رئيس نائب نصح واشنطن، يف
بلهجة فكتب ترومان، ملقابلة األسرتايل الخارجية الشئون وزير طلبات قبول تشجيع
بشدة الوزارة تأمل ترومان، الرئيس ملقابلة األسرتايل للوزير موعد تحديد حال «يف حادة:

إيفات.» السيد ال الرئيس يناسب الذي املوعد يف املقابلة تتم أن
قائمة عالقات الدولتان تقيم أن عىل ،١٩٤٦ عام يوليو ٨ يف أتشيسون، وافق
العالقات أوارص لتزايد طبيعية «نتيجة بوصفه السفراء مستوى عىل التمثيل تبادل عىل
ملناصب املعيَّنني اختيار أن غري األمريكية.» املتحدة والواليات أسرتاليا بني والوثيقة الودية
أول كييس جي ريتشارد كان كبري. حد إىل التماثل إىل تفتقر العالقة أن أبرز السفراء
أكثر من إيجلستون فريدريك السري وكان .١٩٤١ عام واشنطن لدى أسرتايل سفري
السفري أما .١٩٤٥ عام منذ املنصب هذا شغلوا الذين حنكة األسرتاليني الدبلوماسيني
الذي ماكني، جيه نورمان فكان األمريكية، املتحدة الواليات لدى وقتها الجديد األسرتايل
األمن. ملجلس رئيس وأول األسرتايل النواب مجلس باسم ومتحدثًا سابًقا وزيًرا كان
ولم باتلر روبرت يُدَعى أعمال رجل أسرتاليا لدى أمريكي سفري أول كان النقيض، وعىل
يشغل كان عندما عاًما، بثالثني قبلها إال املتحدة الواليات حكومة يف رسميٍّا منصبًا يشغل
السفراء أنبل «أحد ک بريسون درو صنفه وقد مينداناو، مدينة محافظ نائب منصب
املتوقعة للمسئوليات مريع حد إىل مدرك غري بدا وقد أخرقهم.» أنه غري هدًفا، األمريكيني
بخطبة جلوسرت ُدوقة أعمال يضم لوحات معرض فافتتح الرسمية، املناسبات يف منه

ننتظره.» كنا ما هو املعرض هذا الفنون. «أحب قائًال: مقتضبة
يكن لم حنكة السفراء أكثر فحتى أسرتاليا؛ يف بشعبية يتمتع باتلر أن بدا ذلك، مع
إيفات مهارة فيه تسببت الذي األسرتالية األمريكية العالقات يف الرضر إصالح يف ليفلح
قرار حول آخر مرير جدل نشب ما ورسعان األمريكيني. أقرانه إغضاب يف تفرت ال التي
الجنوبي القطب بدخول الحيتان لصيد يابانية لبعثة بالسماح الحلفاء لقوات األعىل القائد
اتخذ الحلفاء لقوات األعىل القائد أن إيفات زعم .١٩٤٦-١٩٤٧ لعام الصيد موسم يف
أسرتاليا. كحكومة املعنية الحلفاء لحكومات مسبقة استشارة دون بمفرده القرار هذا
إىل اليابان، يف املتحدة للواليات السيايس املستشار االبن، أتشيسون جورج هذا دعا وقد
لقوات األعىل القائد بقرار األقل عىل مسبق إخطار ثمة األمر حقيقة يف أنه يزعم أن
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أخرب حال، أي وعىل معاٍن. من نه تضمَّ فيما مخادًعا إيفات ترصيح يَُعدُّ ثمَّ ومن الحلفاء،
بأن: مارشال يس جورج املتحدة الواليات خارجية وزير أتشيسون

الرسمية الجهات عن الصادرة املربَّرة غري واالنتقادات املحرَّفة الترصيحات
إىل األقىص، الرشق يف كبريًا ذيوًعا وذاعت الشديد، بالعنف اتسمت األسرتالية
والرشق اليابان يف مكانتها عىل الحفاظ إىل املتحدة الواليات دعا الذي الحد
… عنها وأعلنت ذلك يف قرارات اتخذت قد املتحدة الواليات كانت حيث األقىص؛
منبعها األسرتالية املعارضة أن األسرتايل السيايس املشهد من املقربون ويرى
الوصول إىل — الصارخة الترصيحات عرب — السعي عىل قائمة سياسة
لألسرتاليني ترضية وأي … األقىص الرشق عىل الفعلية الهيمنة إىل بأسرتاليا
العالم. من الجزء هذا يف األمريكية املتحدة الواليات مكانة شك بال ستقوض

الهادي حوضاملحيط منطقة (2)

غريمتان هما ما بقدر سالم رشيكتَْي ليستا وأسرتاليا املتحدة الواليات أن جديد من تبنيَّ
النزاع يكن ولم الهادي. املحيط حوض منطقة عىل للسيطرة مريًرا نزاًعا تتنازعان
ما هو الشديدة خطورته املتحدة الواليات ارتأت ما أن غري خطًرا، نزاًعا — قطًعا —
تطبيقها املفرتض الباردة للحرب الكربى لالسرتاتيجية تهديد من أسرتاليا تعنت شكَّله
ربط مارشال»، «مرشوع ب تُنبئ خطبة يف ،١٩٤٧ عام مايو ٨ ففي فعال. نحو عىل
وآسيا؛ أوروبا يف العمل ورش أهم من «اثنتني بوصفهما وأملانيا اليابان بني أتشيسون
«عجزتا لكنهما الحرب.» قبل كبري حد إىل إنتاجهما عىل القارتان هاتان اعتمدت حيث

سلمية.» تسوية وجود لعدم نظًرا إعمارهما؛ إعادة عملية بدء عن تماًما
تشبث هي اليابان مع سلمية تسوية إبرام تعرتض التي األساسية العقبة كانت
البلد هذا قدرة تدمري إىل النهاية يف تؤدي اليابان، تجاه صارمة سياسة بتبني إيفات
بقوة. ومراقبته الصناعي ازدهاره كبح — منطقيٍّا — يستلزم ما وهو الحروب، شن عىل
رفض ثمَّ، ومن األسرتاليني. أذهان يف حيٍّا ذاته حد يف أسرتاليا لبقاء اليابان تهديد ظل
١٩٤٧ عام أغسطس من عرش التاسع يف مؤتمر لحضور األمريكيني دعوة قبول إيفات
يف به ا خاصٍّ مؤتمًرا ذلك من بدًال وعقد اليابان، مع سلمية تسوية مسودة صياغة ملناقشة
إيفات أن غري السالم. ملعاهدة واضح لخرق فيه ُخطِّط أنه بدا أغسطس، ٢٦ يف كانبريا
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موقفه وغريَّ يوليو شهر يف طوكيو يف ماكارثر الجنرال فزار للتوقعات، مخالفته واصل
املتشكك ألتشيسون مؤكًِّدا اليابان، يخص فيما األمريكي املوقف ليتبنى يبدو ما عىل
والواليات الربيطاني الكومنولث بني تعاون أقىص تحقيق «يتمنى أنه مغادرته لدى
األسرتالية للصحافة كانبريا يف نفسه الوقت يف ح ورصَّ اليابان.» مع باالشرتاك املتحدة
الخطوات عىل «متفقني الحلفاء لقوات األعىل والقائد نفسه وجد أنه الحرية أصابتها التي
الرئيسية املبادئ وحول اليابانية، السالم معاهدة التفاوضحول عملية يف اتخاذها الالزم
التي اليابان عىل املمكنة اإلرشاف آلية سبل وحول املعاهدة، عليها تشتمل أن يجب التي
تجاري أن استطاعت األسرتالية اإلعالم وسائل أن غري املعاهدة.» بموجب إرساؤها يجب
الوقت طيلة كان ماكارثر الجنرال أن اكتشف أنه بافرتاض الواضح إيفات موقف تغري

األسرتالية. السياسات يسلك
األمريكية الخارجية وزارة مسئول نقله ملا وفًقا — لطوكيو إيفات زيارة أن شك ال
بني ما العالقات يف كبرية فجوة رأبت قد وكأنها بََدْت — لرتومان لوفيت إيه روبرت
اإلطالق عىل شك وال رائع.» نحو عىل توافقا قد ماكارثر والجنرال «إيفات وأن البلدين،
أنه للرئيس أكَّد فقد ترومان؛ الرئيس مع كذلك يتوافق أن يف تماًما رغب إيفات أن يف
«إنسانيته» تعززها التي الفطرية ««قوته» عىل وامتدحه له، مخلص ومنارص صديق
يف يتشكك أن لعاقل يمكن «ال أنه وزعم واملحرومني.» بالكادحني الدائم و«اهتمامه»
ح رصَّ للغاية مدهش بنبأ واختتم كافًة.» البرشية ولرخاء السالم لقضية التام «إخالصه»
بإمكان يكن ولم املجتمع.» هذا قطاعات كل وصداقة بثقة فاز «قد باتلر السفري بأن فيه
أن «رضورة ب تماًما يؤمن بأنه إيفات عىل يرد أن إال الظروف هذه ظل يف ترومان
عىل دائًما إيفات يحرص أن يأمل وأنه قوية.» ود عالقة املتحدة الواليات أسرتاليا تشاطر
اإلقالل عىل بوضوح مستشاروه أرصَّ الذي األمر املتحدة، الواليات لزيارة جاء كلما لقائه

اإلمكان. قدر منه
شدَّد كوزير األخرية خطبه إحدى ففي األفضل؛ يف يأمل أن إال إيفات أمام يكن لم
التي األمريكية» املتحدة الواليات مع الخاصة بالده» «عالقات عىل «الحفاظ أهمية عىل
ع يتوقَّ لم النقيض، عىل لكن وثيقة». وصداقة ود «عالقة تشاركها أسرتاليا أن رأى
الخارجية للشئون وزيًرا إيفات دام ما املشاكل إال العالقة تلك جراء من األمريكيون
«الحاد إيفات أسلوب من سابق، وقت يف ترومان، حذَّر قد لوفيت وكان األسرتالية.
«ال أنه ورأى الشخصية»، والعالقات املفاوضات يف الفظ وخطابه ذاته حول املتمركز
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غرور أم حقيقية وطنية من نابعة دوافعه كانت إن فيما قاطعة بصورة البتُّ دوًما يمكن
«املوقف أن صارمة بصورة األمريكية الخارجية لوزارة سياسات وثيقة وذكرت محض.»
إىل للتوصل جهودنا يعني ال إندونيسيا عن االستعمار إجالء حول الرصاع إزاء األسرتايل
الجبهة تقويض عىل يعمل األسرتايل الجانب من املوقف هذا أن حد إىل … ُمْرِضية نتيجة
الدفاع وزير رأي جاء وباملثل، اإلحراج.» يف — لنا وسيتسبَّب — تسبَّب وقد الديمقراطية،
مصدر هو العمومية للجمعية «كرئيس أنه إيفات حول فوريستال يف جيمس األمريكي
املتحدة الواليات موقف إضعاف إىل كبري حد إىل … أفعاله قادت دائم. والتباس إزعاج

املحايدة.» الدول بني األمريكية
األسرتالية العمال حزب موقفحكومة أن رأت األمريكية املركزية االستخبارات وحتى
منظمات إلحدى رئيًسا كان إيفات أخا أن إىل للمستقبل ونوَّهت باللني، يتسم الشيوعية إزاء
أندرو كانبريا يف األمريكية باألعمال القائم ورأى ويلز. ساوث نيو يف الشيوعية الجبهات
الدولية» املشكالت تجاه البحت األكاديمي املنهج عىل القائمة إيفات «سياسة أن فوسرت بي
يخص فيما وسياساتها املتحدة الواليات اقرتاحات تجاه تلقائية «معارضة إىل تقود ستظل
شديًدا حرًصا «تحرص بأرسها األسرتالية العمال حزب حكومة وأن اليابان» مستقبل
اقتصادية إمربيالية تعده ما إىل الشك بعني وتنظر مستقلة، كدولة أسرتاليا وضع عىل
أن «افرتاض يف أسرتاليا شعب فيه تشارك الذي الوقت يف تُساق» أال عىل وترص أمريكية،
أخرى، حرب هناك كانت إن القادمة، الحرب تأتي عندما أسرتاليا ستنقذ املتحدة الواليات
أسرتاليا أن وبدا الراهن.» بالوضع الرضا عىل قائم افرتاض وهو مرة. آخر فعلت كما

بمسئولياتها. االضطالع دون املتحدة الواليات مع تحالفها مزايا بكل التمتع تنتظر
العالقات تحسني يف أسرتاليا لدى جديد لسفري أمريكا تعيني ينجح لم أخرى، ومرًة
فرتَة كوين إم مايرون األعمال ورجل املحامي كرَّس فقد ندر. فيما إال األمريكية األسرتالية
املشكالت لحل األوىل بالدرجة ١٩٤٩ عام ومارس ١٩٤٨ عام يوليو بني كانبريا يف عمله
حد يف يكن لم الذي األمر املتحدة؛ والواليات أسرتاليا بني املزدوجة بالرضائب املتعلقة
عندما ثارت إيفات ثائرة أن غري األطلنطي، جانبي عىل العداء من الكثري ليستفز ذاته
أن ويبدو أسرتاليا. يف املقررة خدمته مدة إتمام قبل الفلبني إىل طلبه عىل بناءً كوين نُِقل
أسرتاليا؛ حساب عىل الفلبني مصالح تعزيَز كوين ألهمت قد نقله لعرقلة إيفات محاوالت
يف كوين ِقبل من متهًما نفسه وجد عندما كالويل إيه آرثر األسرتايل الهجرة وزير فذُِهل
وسخطه إيفات دهشة ولعل الفلبني». مع منفصل طويل نزاع «إثارة وراء بالسعي مانيال
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— إيفات ترصفات بسبب — تماًما» «مسئوًال كان كوين أن اكتشف عندما أكرب كانا
رئاسة يف إيفات محل رومولو بي كارلوس فيليبينو إحالل عىل لحمله ْت تمَّ تحركات عن
ترومان بقرار علم ما إذا أكرب بغضب سيشعر كان إيفات أن ح ويُرجَّ العمومية، الجمعية
أالباما والية يف املنهزم الكونجرس عضو إىل كانبريا يف األمريكي السفري منصب بإسناد
تقدمه طلب يف كتب فقد املال، إىل الحتياجه إال للمنصب يتقدم لم الذي جارمان بيت
إيلَّ الوظيفة هذه بإسناد إرساعك كثريًا فسأقدِّر لراتب، ا حقٍّ أحتاج أنني «بما للوظيفة:
لهذه أهًال ليس جارمان أن ترومان منارصي من بعض رأى بل ممكنة.» وسيلة بأي
كتب هنا، من له. مناسب منفى بمنزلة ستكون كانبريا أن عىل إجماعهم رغم املهمة،
ترومان إىل أمريكا يف الخشبية الصناعات مجال يف للعاملني الدويل لالتحاد الدويل األمني
للعمل جرمان بيت أالباما والية عن السابق الكونجرس عضو رشحت قد أنك «أرى يقول:
كان ألنه لهزيمته؛ جاهدين هنا عملنا فقد هذا. سماع ويؤسفني أسرتاليا، لدى سفريًا
تتيح أن مجدًدا الحكمة من يكون قد لكن العمال، حزب ولربنامج لربنامجك مناهًضا
أن يبدو قد وحقيقة، نائية.» مناطق يف الجنوب من الكونجرس نواب من العديد تعيني
األسرتالية. العمال حزب حكومة مع عالقاتها لتحسني كبرية أولوية تُوِيل تكن لم واشنطن
ورحيل مبكًرا العمال حزب حكومة رحيل عىل الواقع يف تعتمد ترومان إدارة كانت
وقد فعال، نحو عىل معها التعاون حتى أو املصالحة عن عزفت ثمَّ ومن معها، إيفات
أبعد فيه أتشيسون كان مقلق مشهد مواجهة يف أنفسهم األسرتاليون الدبلوماسيون وجد
وزير إىل آسًفا تقدم قد ماكني األسرتايل السفري وكان االسرتضاء. إىل امليل عن يكون ما
يُعِرب إيفات، من كالعادة «عاجلة» برسالة ١٩٤٩ عام سبتمرب يف األمريكي الخارجية
الرشق بشئون تتصل واشنطن يف مباحثات بانعقاد علمه لدى استيائه عن األخري فيها
كانت أتشيسون. غضب أثار الذي األمر أسرتاليا، عن ممثل مشاركة دون من األقىص
أي مناقشة بعدم املتحدة الواليات تتعهد أن تماًما ويستحيل … للغاية «غريبة الرسالة
تماًما «مدرك إيفات إن أسرتاليا.» من ممثل بحضور إال األقىص بالرشق تتعلق مسألة
الخارجية وزير مساعد دعا ثمَّ، ومن نفعل.» كنا كما عملنا سنتابع أننا ويفهم للموقف
الواليات إذعان «عدم إىل نفسه اإلطار يف باتروورث والتون دبليو األقىص الرشق لشئون
إيفات جدد إن لها» أمنية ضمانات لتقديم الراهن الوقت يف أسرتاليا من طلب ألي املتحدة
مقرتحات عىل أسرتاليا موافقة نظري الهادي املحيط منطقة حول اتفاقية بإبرام املطالبة
شئون مسئول أشار وعليه، اليابان. مع سلمية تسوية عقد يخص فيما املتحدة الواليات
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أن إىل األسرتالية الفيدرالية االنتخابات عشية َشلو هارولد جيه الحكم ذاتية املستعمرات
أكثر وستكون الحمايس، الكالم إىل ميًال أقل ستكون املحاِفظة األسرتالية «الحكومات
«جارمان» السفري كتب االنتخابات، يوم ويف األمريكية.» النظر لوجهة عداءً وأقل تعقًال
هزيمة عىل مقدًما إياه مهنئًا الليربايل، للحزب الفيدرايل الرئيس كييس، جي ريتشارد إىل
النوايا بوادر جميع عىل لالهتمام مثريًا ا ردٍّ هذا وكان األسرتايل، العمال لحزب حزبه

للديمقراطيني. إيفات َمها قدَّ التي الطيبة
من وزاد األمريكية األسرتالية العالقات تحسني يف الساحة عن إيفات غياب ساهم
جيمس زار إيفات. من بدًال تواجهه قد ما الحسبان يف تأخذ لم واشنطن أن غري التوافق،
إم جون القديم صديَقه األقىص، الرشق شئون لجنة يف األسرتايل الوفد عضو بليمسول،
األسرتالية الحكومة تمنِّي رغم أنه إىل لينبهه آسيا؛ رشق شمال شئون مكتب مدير أليسون
فإنه الياباني»، الشأن يف األمريكية املتحدة الواليات مع حد أقىص إىل «التعاون الجديدة
معينة دفاع اتفاقيات إىل التوصل تمَّ إن أسهل يغدو أن يمكن التعاون هذا أن من «واثق
يكون وقد وأسرتاليا.» األمريكية املتحدة الواليات بني الهادي املحيط منطقة يخص فيما
بها. ومعموًال مطبقة ظلَّْت سياساته لكن املعارضة، بفعل الساحة عن اختفى قد إيفات
حظوة أكثر النواحي من العديد يف كان جديًدا بطًال األسرتاليون اكتسب الواقع، يف
الخارجية الشئون وزير أن قط أحد يزعم ولم نفسه. إيفات من والتقدير باالحرتام
الفكرية، ورؤيته الفلسفية إيفات بسعة تمتع سبيندر يس برييس السري الجديد األسرتايل
الدبلوماسية. للساحة مالءمة أكثر أخرى بسمات تمتع أنه قط ينكر لم أحًدا لكن
ذلك من بدًال قرر لكنه محرتًفا، رياضيٍّا بصفته مهني ملستقبل األصل يف سبيندر خطََّط
رغم لإلعجاب مثريًا لقبًا الخصوم شهود مع تعامله أسلوب أكسبه حيث القانون، مزاولة
كوزير، له األول األسبوع يف تلك مهاراته ظهرت وقد الجزار». «الطائر وهو قساوته؛
خارجية لوزراء مؤتمر عرب االقتصادي التعاون حول االقرتاحات من سلسلة مرر عندما
إىل خرب بترسيب باملعارضة وأطاح ،١٩٥٠ عام يناير يف كولومبو يف الكومنولث دول
هي ما عىل األمور إبقاء إىل والنفوذ القوة ربوع «ميل يدين سيدني يف األسرتالية الصحف
الشأن يقدم الذي الحرب فرتة خالل السائد للتفكري كامتداد … الحايل الوقت يف عليه

اآلسيوي.» الشأن عىل األوروبي
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الجماعي األمن عن البحث (3)

ذاته حد يف الكومنولث اتحاد أن كولومبو يف سبيندر تعلمها التي الدروس أهم من كان
إبرام مسألة أن فزعم عليه؛ جماعي أمن نظام تشكيل يمكن مناسبًا أساًسا يكن لم
هذا عىل الكومنولث بمؤتمر عمًدا أُِثريَْت «قد الهادي املحيط منطقة حول دفاع معاهدة
ألقاه خطاب يف األمريكيني استحسان ليلقى حديثه عدَّل ثمَّ، ومن رفضها.» ليتم النحو
املدى قصرية عاجلة إجراءات اتخاذ رضورة عىل فيه أرصَّ ١٩٥٠ عام مارس ٩ يف
كقوة بروزها عىل سيرتتب الذي الواضح والخطر الصني، يف الشيوعية «ترسخ ملواجهة
ستُبذَل التي املجهودات تمثََّلت آسيا.» من الرشقي والجنوب الجنوب منطقتي يف نامية
معيشة ومستويات اقتصادية حياة ظروف وخلق الحكومات استقرار «تحقيق أجل من
املدى طويلة «إجراءات يف زائفة» فكرية جاذبية من تثريه ما ظلهما يف الشيوعية تفقد
الحكومات جميع فوًرا «تدرس أن نفسه الوقت يف الرضوري من وكان بالرضورة».
وتهتم آسيا، رشق وجنوب جنوب يف السالم عىل بالحفاظ مباًرشا اهتماًما تهتم التي —
من شكل إبرام إمكانيَة — ديمقراطي نظام ظل يف البرشية رخاء مستوى برفع كذلك

العملية.» الناحية من املشرتك للدفاع اإلقليمية املعاهدة أشكال
أبلغ يونيو ٢٤ ففي كبرية. بدرجة إيفات خدمت مما أكثر سبيندر الظروف خدمت
مختلف شديد «هجوم شن عن موتشيو جون سول يف األمريكية املتحدة الواليات سفري
عىل الشامل «الهجوم حدَّ رأيه يف بلغ املايض» يف اندلعت التي الدوريات غارات عن
املتحدة، األمم لدى أسرتاليا مندوب شان، يس كيث يلبث لم ثمَّ، ومن كوريا». جمهورية
يمكن التي الخطوة عن — سبيندر من تعليمات عىل بناءً — الفور عىل استفرس أن
من يمكِّنهم موقف يف األسرتاليني أن األرجح عىل وظنَّ بالقوة، القوة ملقابلة اتخاذها
العدوان. هذا ملواجهة حاسم إجراء اتخاذ املتحدة األمم قررت حال يف املساعدة يد تقديم
للهجوم متأهبًا األسرتالية امللكية الجوية القوات سالح من ٧٧ رقم الطائرات رسب كان
الجوية القوات لسالح التابعة العمليات إدارة إمرة تحت كان حيث اليابان؛ يف بالفعل
رسميٍّا أتشيسون عىل األسرتالية الحكومة عرضت يونيو، ٢٩ ويف الخامس. األمريكية
الثاني صبيحة ويف شولهافني، وبارجة باتان رة املدمِّ جانب إىل الطائرات رسب مساعدة
طائرات قصف ٧٧ رقم الطائرات لرسب التابعة املوستانج طائرات بدأت يوليو من
نفسه االتجاه تسلك التي الجنوبية كوريا قوات وقصف الشمالية، لكوريا التابعة تي-٣٤

103



الدبلوماسية

بتقديم إيجابيٍّا عرًضا قدَّموا من أول التحديد وجه عىل األسرتاليون يكن ولم أحيانًا.
االشتباكات. تلك خاض من أول حقيقًة كانوا لكنهم املتحدة، للواليات املساعدة

تابعة برية قوات إرسال يونيو ٣٠ يف ترومان قرر آخر. بديل خيار سبيندر أمام كان
«أسرتاليا أن املشرتكة األركان هيئة واعتربت كوريا، يف املعركة لخوض املتحدة للواليات
مطلوب أسرتاليا جانب من اإلسهام هذا وأن … مشاة كتائب بثالث اإلمداد عىل قادرة
الحكومة الستشارة لندن زيارة مينزيز جي روبرت أسرتاليا وزراء رئيس فقرَّر للغاية.»
قراره يؤيِّدون الربيطانيني بأن هناك أُبلِغ حيث أسرتاليا، سياسة تحديد قبل الربيطانية
إىل عائًدا األطلنطي وسط مينزيز بلغ وبعدما الحرب. يف األسرتالية القوات توريط بعدم
األسرتايل الدبلومايس أبلغ وملا الخاصة. قواتهم إرسال حينها الربيطانيون قرر بالده،
القائم عىل الضغط يف الفور عىل سبيندر بدأ الربيطانيني، بنوايا سبيندر وات أالن السري
استشارة ودون مسئوليته عىل — بيان إلصدار فادن آرثر السري الوزراء رئيس بأعمال
توفري قرََّرْت األسرتالية الحكومة أن مفاده سبيندر كتبه — آخرين وزراء أي أو مينزيز
توقيت وكان املتحدة، األمم لنداء استجابة كوريا يف املعركة لخوض الالزمة الربية القوات
الحكومة بيان مع كبرية درجة إىل التقليدي غري بيانه الواقع يف تزاَمَن إذ مثاليٍّا؛ سبيندر

الكومنولث. دول صف تصدر يف أخريًا أسرتاليا ونجحت الربيطانية،
تحت — تماًما عارض مينزيز أن غري لخدماته، مقابل إىل يتطلَّع سبيندر بات
منها تُستثنَى الهادي املحيط منطقة بشأن معاهدة إبرام فكرَة — بريطانيا من ضغط
هذا أن من سبيندر يحذر بأن فادن وأخرب األخرى، الكومنولث دول غالبيُة بالرضورة
فوقية «بنية مرشوع بأنه بنفسه ووصفه املنطقة.» خريطة عىل مطروح «غري املرشوع
سبيندر ح ورصَّ بذلك، يتأثر لم الجزار» «الطائر أن غري الهالم.» من أساس عىل قائمة
أن أغسطس، من الرابع يف الليربايل، الحزب يف ويلز نيوساوث إلدارة السنوي املؤتمر يف
ثم ومن مؤثرة.» أو ُمقِنعة دائًما ليست الربيطاني الكومنولث أعضاء بني «املشاورات

بأنها: األسرتالية الحكومة َحت رصَّ

يف رغبتها عىل خاص، بوجه شدََّدت، املايض ديسمرب يف ْلطة السُّ تولِّيها منذ
يف حدث وما … املتحدة الواليات مع درجة أقىص إىل وثيقة عالقة تأسيس
ثم ومن تأسيسها، إىل جاهدين َسَعيْنا التي الوثيقة العالقة عن يُعربِّ كوريا
عىل لينشأ أكثر؛ العالقات هذه أوارص توثيق إىل األسرتالية الحكومة ستسعى
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الديمقراطيات مع العمل يمكنهما متفاهمتان دولتان الهادي املحيط جانبي
العالم. من الجزء هذا يف االستقرار إرساء بهدف املنطقة؛ يف األخرى

لندن إىل جولة يف مغادرته عشية لألمة خطابه يف تحديًدا أكثر سبيندر برييس كان
بأنه: فرصح وواشنطن؛

مع قامت التي الوثيقة العمل عالقة إلحياء تسعى أن أسرتاليا عىل يجب
الوقت يف تأخذ أن يجب العالقة وهذه الحرب، خالل األمريكيني أصدقائنا

الهادي. املحيط بمنطقة خاصة معاهدة إطار يف رسميٍّا شكًال املناسب

أسلوب انتهاج دهاءٍ عن قرَّر وقد باملعاهدة، األمريكيني إقناع سبيندر عىل ظلَّ لكن
معاهدة إبرام أن لألخري فأوضح ترومان؛ األمريكي الرئيس التقى عندما املصارحة
فيها، طرًفا املتحدة الواليات تكن لم ما معنى له يكون لن الهادي املحيط بمنطقة خاصة
دول حكومات مع الصدد هذا يف مفاوضاته خالل تقدم أي إحراز يف تماًما فشل لكنه
الذي أتشيسون، خارجيته وزير مع األمر مناقشة عىل ترومان فوافق األخرى. الكومنولث
يتصور ال بأنه مقتضب نحو عىل وأخربه سبيندر، تجاه الفور عىل باالرتياح يشعر لم
وفيما لها، املساعدة تقديم يف املتحدة الواليات فشل أو عدائي، لهجوم أسرتاليا تعرض

سوى: أتشيسون يقدم لم هذا عدا

… إقليمية أمنية إجراءات أي اتخاذ تعرتض التي املصاعب حول عامة أحكام
املحيط غرب ودول األطليس شمال دول مجموعات بني الكبرية واالختالفات

ومألوًفا. مكرًرا غدا موقف وهو وآسيا، الهادي

من أكثر برأيه تشبثًا دولز فوسرت جون الخاص املتحدة الواليات ممثِّل أبدى
السالم معاهدة ملناقشة العامة ميدوز فالشنغ حديقة يف سبيندر التقى عندما أتشيسون
األمريكية املواقف بأكثر — مقدمات أي دون من — سبيندر بمواجهة دولز بدأ اليابانية.
حرية عىل قيود أي إىل اإلطالق عىل إشارة أي حذفت وثيقة إليه ًما ُمقدِّ وعناًدا، تشدًدا
دولز فأخرب اإلطالق، عىل به ليقبل سبيندر يكن لم الذي األمر التسلح، إعادة يف اليابان
الواليات تُبقي بأن دولز اقرتاح أن يَر ولم كهذه، بمعاهدة أبًدا تقبل لن أسرتاليا بأن
أمنية حماية أدنى يوفر أن شأنه من اليابان يف لها التابعة القوات بعض عىل املتحدة
املحيط منطقة حول معاهدة إبرام هو نظره وجهة من الوحيد الحل وكان ألسرتاليا.
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فيها؛ مغاًىل اليابان من سبيندر مخاوف بأن رصح أن إال دولز من كان فما الهادي،
ورغم أوهام، مجرد املعاهدة إبرام عىل دولز اعرتاض أوجه أن هو سبيندر جواب فكان

تسوية. إىل التوصل وجوب عىل سبيندر مع دولز اتفق هذا

دولز.2 فوسرت جون :2-5 شكل

ودولز سبيندر من كلٍّ بني أكتوبر ٣٠ يف عليها االتفاق تم التي التسوية كانت
املوافقة من املبدأ حيث من فعليٍّا اقرتبت املباحثات، من املزيد عقد بعد راسك، ودين
إىل مشريًا كانبريا يف الفيدرايل الربملان أمام سبيندر تحدَّث األسرتايل. الجانب اقرتاح عىل

وقال: راسك عليها صدَّق مسودة

حد أقىص إىل خالصة صداقة مشاعَر األمريكية املتحدة الواليات يف وجدُت
أن يف اللحظة، هذه يف لدي، شك وال … األسرتايل والشعب أسرتاليا تجاه
تعرض حال يف ملساعدتنا مؤثر نحو وعىل فوًرا ستهب الصديقة الدولة هذه
من التزامات مسألة ليس أسرتاليا إليه تتطلع ما أن غري لالعتداء. أسرتاليا
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املشرتك األمن لتحقيق دائم إقليمي أساس إىل نتطلع فنحن … واحد جانب
مماثلة التزامات عىل محوره يف يرتكز املتحدة، األمم مليثاق طبًقا صياغته تتم
األطليس، شمال حلف معاهدة من الخامسة الفقرة حددتها التي لاللتزامات
األعضاء الدول إحدى عىل املسلح الهجوم بأن التحديد وجه عىل تقيض التي
رسمية آلية نرى أن يف ونرغب األعضاء، الدول جميع عىل مسلًحا هجوًما يَُعد
سيسمح مما أخرى؛ دول بني من املتحدة للواليات رشكاء بموجبها نكون تُتَخذ

العسكرية. وقوتنا مواردنا الستخدام فعال نحو عىل بالتخطيط لنا

الكورية الحرب (4)

حاجة يف كانت املتحدة الواليات أن لوال املنال صعبة ستظل كانت سبيندر تطلعات لعلَّ
يف الكورية الحرب الصينية القوات خوض مع عليه ل تعوِّ أن يمكنها حليف إىل ماسة
يستطيع ال أنه رصاحة بيفن إيرنست الربيطاني الخارجية وزير أعلن فقد أكتوبر. ٢٥
املتحدة األمم قوات قيام يستلزم قد الصني ل تدخُّ بأن املتحدة الواليات مقرتح تبنِّي
مجلس يف بوضوح التطرق رضورة عىل سبيندر حثَّ املقابل، ويف منشوريا. حدود بخرق
ولن منطقي غري أمر النفس ضبط التزام يف املتحدة األمم قوات استمرار أن إىل األمن
السوفييتي االتحاد أن من األسرتاليني وحذَّر العسكرية، الناحية من مصلحتها يف يكون
للسيطرة األمد طويلة خطة تحقيق وراء سعيًا منه بدًال بدوره لتضطلع الصني يستغل
وجه يف بالوقوف ليشء نسمح أال «يجب الظروف هذه ظل يف أنه عىل وشدَّد العالم، عىل
ظل يف املتحدة الواليات مع صامًدا يقف الذي الربيطاني الشعب سيَّما ال الحرة، الشعوب
الواليات دعم حول القوية سبيندر ترصيحات ساعدت وقد تواجهنا.» التي الصعوبات
األمريكية الخارجية تبدأ بأن قرار إىل التوصل يف املشرتكة الحرب أركان هيئة املتحدة
غري أسرتاليا، مع الهادي املحيط ملنطقة سالم معاهدة إبرام سبل بَْحَث فرصة أقرب يف
بعثة استقبال احتمال يف للنظر استعداد عىل تكن لم املشرتكة الحرب أركان هيئة أن
التي نظرهم وجهة وكانت معها، املعاهدة تفاصيل لبحث واشنطن يف أسرتالية عسكرية

بقوة: دعموها

الحكومة دعوة من تحقيقها يمكن مكاسب أي العسكرية، الناحية من
ستكون واشنطن إىل املستوى رفيعة عسكرية بعثة إرسال إىل األسرتالية
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أركان هيئة ترى أخرى، ناحية ومن تُذَكر. ال األرجح وعىل مؤقتة، مكاسب
عسكرية أرضار إىل سيؤدِّي واشنطن إىل البعثة هذه قدوم أن املشرتكة الحرب
الوقت يف املتحدة الواليات تخطيط ضوء يف سيما وال األثر، بعيدة خطرة

عاملية. حرب لخوض الراهن

سبيندر ل تعجَّ إذ األسرتالية؛ املساعي تجاهل صعوبة تزايدت ذلك من الرغم عىل
بناءً — املتحدة باألمم أسرتاليا مندوب شان، يس كيث وصاغ املعاهدة، إبرام أخرى مرة
عام يناير ٢٠ يف األمن بمجلس أمريكي قرار مسودة — باألساس سبيندر توجيهات عىل
بتوخي له مينزيز نصح من الرغم عىل كوريا، عىل الهجوم يف الصني ضلوع إلدانة ١٩٥١
مدينة من تصدر التي «إيدج» صحيفة تساءلت هنا ومن لندن. توجيهات عىل بناءً الحذر
أخريًا يلتقيه من عىل بناءً كثريًا شان يس كيث موقف تبدل إىل مشرية األسرتالية، ملبورن
عن يصدر ما بأي القبول هي الجديدة سياستنا ستكون «هل سبيندر: أو مينزيز من
األقل عىل النهج هذا الجديدة األسرتالية السياسة تسلك أن سبيندر ارتأى واشنطن؟»
وات، آالن للسري ووفًقا النرص. ويُنتَزع الهادي، املحيط منطقة معاهدة توقيع يتم حتى
هذه تشهدها لم األمريكية األسرتالية العالقات يف الوئام من درجة بث يف سبيندر نجح
بال االتجاه هذا يف سبيندر مجهودات من ل سهَّ وقد الهادي، املحيط حرب منذ العالقة
مينزيز وزرائه رئيس معارضة خال األسرتايل، بالربملان مؤثرة معارضة وجود عدم شك
املناخ يف الحقيقي بمعناه موجوًدا املتعارضني الحزبني مفهوم يكن لم األمر. واقع يف
غري بطريق دعًما يُقدِّم تقدير أقل عىل كان العمال حزب أن غري األسرتايل، السيايس
األمريكية املتحدة للواليات العسكري أسرتاليا دعم محدودية استنكار خالل من مبارش
بي جوزيف العمال حزب رئيس فشدَّد ذلك. يف وجيهة أسباب له كانت وقد كوريا، يف
كوريا أو الشمالية كوريا يف املعيَّنة الحكومة بطبيعة تتعلق ال «املسألة أن عىل تشيفيل
مبادئ يخالف بما غاشم وحيش لهجوم تعرضت دولة ثمة أن هو يهم ما الجنوبية،

املتحدة.» األمم ميثاق
الربيطانيني إلقصاء معارًضا مينزيز ظل طويًال. يزال ال الطريق كان هذا رغم
األسرتاليني مع املباحثات إلجراء فرباير ١٤ يف كانبريا إىل دولز ووصل املباحثات، عن
تُثَر لم الهادي املحيط منطقة معاهدة مسألة بأن للتظاهر ا مستعدٍّ والنيوزيلنديني،
الفور عىل دولز يخرب بسبيندر وإذا اليابان. مع السالم بمعاهدة يرتبط نحو عىل قط
إجراءات دون من دولز يقرتحها كالتي بمعاهدة أبًدا تقبل لن األسرتالية الحكومة بأن
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الضغط عدم عىل سبيندر مينزيز حثَّ أخرى، جهة من أسرتاليا. أمن لضمان تصاحبها
رئايس ضمان عىل الحصول بفرص يجازف لئال ثالثية؛ دفاع معاهدة إلبرام بشدة
َمْن طبيعة وعى الجزار) (الطائر سبيندر أن غري ونيوزيلندا، أسرتاليا بتأمني األقل عىل
للتباحث الوقت طوال النية لديه كانت بأنه املطاف نهاية يف دولز وأقر معه، يتعامل
الوفود اتفقت العنيف، الجدل من أيام ثالثة وبعد الهادي. املحيط منطقة معاهدة بشأن
طفيفة. اختالفات مع النهائي أنزوس معاهدة نص تمثل أمن معاهدة مسودة عىل الثالثة
تغري مع األمريكية املتحدة الواليات تجاه جذري نحو عىل أسرتاليا موقف يتغري لم
املتحدة الواليات مع تحالف عقد حرصعىل قد إيفات وكان كانبريا. يف األسرتالية الحكومة
ببساطة الوحيد االختالف وجه كان لكن سبيندر. برييس عليه حرص ما بقدر األمريكية
الظروف وقفت كما سبيندر، محاوالت أفلحت فيما بالفشل باءت إيفات محاوالت أن هو
األمور، إدارة يف حنكة أكثر شك بال سبيندر وكان إيفات. عكس عىل سبيندر صف يف
رأي وتصلب عناد أمام نفًعا لتُجدي كانت ما العالم يف التكتيكية املهارات كل أن غري
معاهدة إبرام إىل املتحدة بالواليات كوريا يف الصني تدخل يدفع لم ما ودولز، أتشيسون
هنا، من الهادي. املحيط منطقة يف الصاخبة ظهريتها أسرتاليا، إبعاد دون من اليابان مع
بالدور االستهانة يمكن ال أنه غري أنزوس، ملعاهدة الحقيقي العرَّاب هو زيدونج ماو كان
تعاونًا كان فقد األسرتالية؛ السياسة يف بأسرتاليا الرئيسيني الحزبني تعاون لعبه الذي
الفرصة، له سنحت كلما املتحدة الواليات مع عامًدا تحالف سبيندر أن عىل عالوة صلبًا،
كان سبيندر إلحاح أن غري العكس، يفعل إيفات أن — األقل عىل واشنطن يف — بدا فيما
مخاوف رغم واشنطن من املطاف نهاية يف أنزوس معاهدة انتُزعت رؤيته. يف هدف ذا
ال الذي األمريكية، املشرتكة الحرب أركان هيئة إرصار ورغم األمريكية الخارجية وزارة
األمني الدفاع مسائل يف والنيوزيلنديني األسرتاليني مع التواصل يظل أن عىل يتزعزع،

اإلمكان. قدر ظاهريٍّا
ونيوزيلندا أسرتاليا من كالٍّ ضمت التي األمن معاهدة أو — أنزوس معاهدة َعْت ُوقِّ
،١٩٥١ عام سبتمرب من األول يف فرانسيسكو سان يف — األمريكية املتحدة والواليات
بعد التنفيذ حيز ودخلت ،١٩٥٢ أبريل ١٥ يف ترومان األمريكي الرئيس عليها وصدَّق
ترتبط أنها سنجد االتفاقية هذه إىل نظرنا ما إذا أبريل. ٢٩ يف إبرامها من أسبوعني
لالتهامات منافية وتأتي اليابان، مع «ناعم» سالم باتفاقية ي ُسمِّ ما بعقد وثيًقا ارتباًطا
إال تأِت لم األنزوس تحالف مفاوضات فإن لذا قوة؛ األقل الطرف بتصاغر التاريخية
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3.١٩٥١ عام فرانسيسكو سان يف أنزوس معاهدة توقيع :3-5 شكل

هو املفارقة، من نوًعا شكَّل الذي الرئييس، الخالف مثار كان ة. شاقَّ مساومات بعد
بني ُملزمة أمني تحالف عالقة تأسيس عىل بأسرتاليا الرئيسيني الحزبني قادة إرصار
الحزبني من األمريكيني السياسات صانعي وإرصار األمريكية، املتحدة والواليات أسرتاليا
إجراء أي يف الرشوع عدم عىل نفسه بالقدر األمريكية املتحدة الواليات يف املتعارضني
املتحدة الواليات بمساعدة اسرتاتيجيٍّا ضمانًا كانبريا أرادت ببساطة، القبيل. هذا من
املتحدة الواليات تطلعت فيما املشكالت، فيها تُجاِبه التي القادمة املرة يف لها األمريكية
املحيط غرب منطقة يف الفريد الجغرايف أسرتاليا موقع من لالستفادة فرصة أو تعاون إىل
كليهما أن غري آسيا، رشق جنوب يف عام بوجه السيايس موقعها إىل باإلضافة الهادي،
التحالف إىل النظر بحق مستقبًال أسرتاليا قادة احتفاظ مع بالضبط، أراد بما يحَظ لم
يذكر له. األمريكية املتحدة الواليات منظور عن قليًال مختلف نحو عىل األسرتايل األمريكي
يف أنه آنذاك، األسرتالية الخارجية الشئون وزارة يف يعمل كان الذي بيل، كورال املؤرخ
… كانبريا يف القرار صانعي إىل بالنسبة لالتفاقية األصيل التفسري «كان األحوال مختلف
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غطاء — منها ٪٩٠ يف — املعاهدة أن اعتبار هو املعاهدة إليه استندت الذي املنطق أن
يُعتَرب منها و١٠٪ الهادي، املحيط منطقة يف اليابانية الطموحات تجدد من يقي أمني
بقعة دوًما ستظل فآسيا مستقبًال.» الصينية التوسعية امليول من للوقاية تأمني كبوليصة

االسرتاتيجي. األمريكية املتحدة الواليات تدخل دون من أسرتاليا إىل بالنسبة خطرة

خاتمة (5)

فمن تناقض؛ مجرد من أكثر األمريكية املتحدة والواليات أسرتاليا بني العالقة تكن لم
القوتني هاتني بني املنطقي الوضع هو البلدين بني وثيقٍة عالقٍة تشاُطُر كان ناحية،
وكلتاهما حدودهما، وشكلتهما بريطانيا، أنجبتهما واللتني قارة، منهما كلٌّ تشكل اللتني
جهة ومن مذهلة. وسياسية ثقافية قواسم وتتشاركان الدويل، األمن بقضية مهتمتان
الذي األمر وهو متوازنة، غري عالقة إال بينهما تنشأ دبلوماسية عالقة أي تكن لم أخرى،
من األخرية العقود منذ الحال بطبيعة املتحدة الواليات استطاعت إذ الظروف؛ فرضته
تعداد عن مرة عرشة خمس بمقدار يزيد سكاني تعداد عىل االعتماَد عرش التاسع القرن
وكان مرة. عرشة تسع بمقدار أسرتاليا موارد تَُفوق اقتصادية موارد وعىل أسرتاليا،
الدولتني بني دبلوماسية رشاكة أي ففي حتمية؛ نتيجة القوى يف الكبري التفاوت لهذا
بالنسبة أسرتاليا تمثله كانت مما ألسرتاليا بكثري أكرب أهمية تمثِّل املتحدة الواليات كانت
للدبلوماسية انتصار أنها عىل أنزوس معاهدة إىل النظر يمكن ثم ومن املتحدة، للواليات

األسرتالية.

هوامش

(1) © Bettmann/Corbis.
(2) © Paul Schutzer/Time Life Pictures/Getty Images.
(3) © PA Photos.
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السادس الفصل

يفعرصالعوملة الدبلوماسية

العالقات بكثري تتجاوز أْضَحْت قد العوملة عرص يف الدبلوماسية أن والبديهي الثابت من
التي القانونية الشكليات بأن البعض يُجادل وقد والحكومات، الدول بني الدبلوماسية
زالت ال ،١٩٦١ عام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية عىل قامت والتي اليوم، تحكم
آليات كل أن ينكر أن ألحد يمكن وال الدول. بني الدبلوماسية بالعالقات فقط تعرتف
وتشمل املوضوع. صميم يف شك بال وهي ومقبولة، حية تزال ما التقليدية الدبلوماسية
بحركة املتصلة املشكالت باألساس تغذيها التي املوسعة القنصلية الشبكات اآلليات هذه
إىل إضافًة لعرصنا، البارزة السمات إحدى شك بال تَُعدُّ التي والكبرية، الدائمة الشعوب
الدول وجدت آخر، صعيد عىل لكن اليومي. إعالمنا عىل تؤثر التي اإلنسانية الكوارث
املستوى وعىل املؤسسات مستوى عىل الدبلوماسية ممارساتها تغيري عىل مرغمة نفسها
لدى الدول ممثيل انخفاضعدد املستويني كال عىل لذلك النتائج أبرز من وكان الخارجي.
عليه كان ما ُخمس اآلن أسرتاليا دبلوماسيي عدد يبلغ املثال، سبيل عىل — األخرى الدول
الدبلوماسية، البعثات تواجهها التي املستمرة املالية األزمات عىل عالوة — ١٩٩٦ عام
ذلك عىل ترتب وما اآلن، الفعيل الدبلوماسية البعثة هدف حول الدائم الساخن والجدال

األول). الفصل (انظر العامة» «الدبلوماسية مبادئ ظهور من
بالنظام الخاصة الدبلوماسية السياسات تجاهل يستحيل الواقع، أرض عىل لكن
إىل الجنسيات متعددة الرشكات أنشطة بني ما ترتاوح والتي العاملي، االقتصادي
منظمة سيَّما ال العالم، مستوى عىل االقتصادية الدولية الحكومية املنظمات تدخالت
أوروجواي جولة عن انبثقت نسبيٍّا حديثة دولية حكومية منظمة وهي العاملية؛ التجارة
الجات اتفاقية مظلة تحت العرشين القرن من الثمانينيات أواخر يف التجارية للمفاوضات
املنظمات هذه جميع تتمتع والتجارة). الجمركية التعريفات بشأن العامة (االتفاقية
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الدبلوماسية املنظومة إطار يف تعمل التي املهمة الدبلوماسية العالقات من بشبكات
الدبلوماسية، األنشطة من شاسع نطاق عىل نفسه األمر وينطبق وخارجها. التقليدية
املحللني من القليل أن من الرغم عىل املدني، املجتمع منظمات دبلوماسية مجال وهو
امللحمية القصص أدت حال أي عىل خاطئًا. تصنيًفا ُصنِّفت قد املنظمات هذه أن يرون
الدويل واإلرهاب املدنية والرصاعات الفشل طور يف دخلت التي وتلك الفاشلة للدول
غري واملنظمات الدول بني ة امُلِلحَّ االتصاالت من تماًما جديدة عاملية منظومة تكوين إىل
املنظمات وبني الدولية، الحكومية واملنظمات الحكومية غري املنظمات وبني الحكومية،
الذي السياق إيضاح إىل التالية املالحظات يف وسنسعى وبعض. بعضها الحكومية غري

املنظمات. هذه فيه تعمل
العالقات تعقد تزايُد والعرشين الحادي القرن يف للعوملة املميِّزة السمات من
األنشطة ملمارسة جديدة سبًال يفتح مما العالم؛ حول املعلومات انتقال ورسعة العاملية
جعلت وقد إليها. جدد مشاركني انضمام عىل نفسه الوقت يف ويساعد الدبلوماسية،
بدت مهما املفاجئة االسرتاتيجية أو املالية األزمات تجاه حساسية أكثر العالم العوملة
املالية األزمة من أفضل ذلك عىل مثال يوجد وال األوىل. للوهلة محددة مناطق يف متمركزة
التايل الجيل إىل انتقلت خسائر عليها وترتبت ،٢٠٠٨ عام ظهرت التي الكربى العاملية

العالم. مستوى عىل الرضائب دافعي من
أن فعليٍّا يضمن العاملية العالقات نطاق تغريُّ فإن األهمية، من نفسه القدر عىل
يتغري أن ويمكن مفاجئ، نحو عىل يحدث قد كافة بأشكالها األمنية القضايا ظهور
التي األمنية املخاطر نعترب أن مفيًدا يكون هنا، ومن رسيع. نحو عىل ومداها شكلها
قد الزمن من لحظة أي يف أنه بمعنى واألوجه»؛ األشكال «متعددة البرشية تواجهها
يولِّد قد ما وهو البيئية، املوارد لندرة أو السيايس للعنف ومجتمعاتهم األفراد يتعرض
وانتشار االقتصادية، واألزمات الغذاء، كنقص املستقبلية؛ املخاطر من مجموعة وحده
إىل أمنية أزمة تصنيف فإن ثمَّ، ومن اإلنسان. حقوق وانتهاكات واألمراض، الجرائم
األحداث «خيوط» أهمية من يُقلِّل أن شأنه من مالية أو اجتماعية أو بيئية أو عسكرية

املخاطر. مسارات تشكِّل التي واملعتقدات واألفكار والقرارات املرتابطة
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معقدة أزمات (1)

ديمومة رغم ببعض بعضها ترتبط مخاطر مجاالت عند البرشي األمن أزمات «تتجمع»
مخاطر تحليل يميل املثال، سبيل عىل اعتباطيٍّا، تصنيًفا املخاطر تصنيف وعند املشكالت.
املخاطر. هذه عوامل بني التفاعل آليات تقدير غياب حال يف التداعي إىل البرشي األمن
العالم يف املجتمعات مصائر بني مؤقتًا ارتباًطا املخدرات تهريب يخلق املثال، سبيل فعىل
فقد ضئيًال؛ املشكلة هذه يف املتورطني األفراد عدد كان وإن حتى النامي، والعالم املتقدم
املخدرة العقاقري يستخدمون من عدد املتحدة لألمم التابع املخدرات مكافحة مكتب قدَّر
٢٠٠ ب ٢٠٠٦ عام إىل ٢٠٠٥ عام من شهًرا عرش اثني مدى عىل قانوني غري نحو عىل
تعاطى شخص، مليون و٤٧٥ مليارات ٦ بلغ عامليٍّ سكانيٍّ تعداٍد من شخص، مليون
مليون ٢٥ تصنيف وتم شهرية، بصفة املخدرة العقاقريَ شخص ماليني ١١٠ منهم
للعمل القانونية السن بلغوا ملن العاملي التعداد من ٪٠٫٦ يساوي ما أو منهم، شخص
امليزانية إجمايل توقف ذلك، ومع طويلة. لفرتات متعاطني عاًما) ٦٤ إىل عاًما ١٥ (من
وهو ٢٠٠٤؛ عام دوالر مليار ١٢٫٥ عند املتحدة الواليات يف املخدرات ملكافحة السنوية
مرات. أربع بمقدار املتحدة األمم إىل املتحدة الواليات تربعات إجمايل قيمة عن يزيد ما
يتجاوز والتي املتحدة، الواليات يف املخدرات تعاطي «مشكلة» لحجم مقياًسا هذا ويُعتَرب
األنشطة وشبكات املخدرات ملهربي ام الهدَّ التأثري إىل املخدرات مدمني عدد بكثري تأثريها
مسئويل وبني الرشطة ُرتَب صفوف يف الفساد أن كما باملدمنني. تحيط التي اإلجرامية
الحكومية. املؤسسات يف املواطنني عامة وبثقة القانون بتطبيق تدريجيٍّا يُِخلُّ الحكومة
باستقرار اإلخالل إىل الالتينية أمريكا يف املخدرات إنتاج يؤدي اإلقليمي، الصعيد وعىل
نطاق خارج مناطق يف مخدرات» «دول — الكلمة بمعنى — ويخلق الرشعية، الحكومات

املركزية. الحكومة سيطرة
عام شخص مليون ٥٧ من أكثر تُويفِّ العاملية، الصحة منظمة إلحصاءات وفًقا
تجاوز باألمراض مرتبط وفيات عدد وهو منها، الوقاية يمكن أمراٍض جراء من ٢٠٠٦
األمم برنامج لتقديرات ووفًقا العامليتني. الحربني معارك قتىل عدد إجمايل واحد عام يف
٣٣ (HIV) املكتسبة املناعة نقص بفريوس املصابني عدد بلغ باإليدز، املعني املتحدة
الصحراء جنوب منهم العظمى الغالبية تركزت العالم، مستوى عىل شخص مليون
املصابني. مجموع من ،٪٦٨ أو مصاب، مليون ٢٢٫٥ شكلوا حيث أفريقيا؛ يف الكربى
نقص متالزمة إىل حاالتهم تدهورت ضئيلة نسبٌة بالفريوس تشخيصهم تمَّ َمْن بني ومن
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عام ويف تدريجيٍّا. ويتدمر املناعة جهاز فيها يتدهور التي (اإليدز)، املكتسبة املناعة
يزيد ما بذلك ليشكلوا املكتسبة/اإليدز؛ املناعة نقص بمرض مصاب مليونا تُويفِّ ،٢٠٠٦
أمراضكالسل عالج يمكن وفيما األمراض. عن الناجمة الوفيات إجمايل من ٪١ عىل قليًال
الفريوسات بمضادات اإليدز ملرض املسبِّب الفريوس تحجيم يمكن واملالريا، والكولريا
لهذا «عالج» عن البحث يقترص وال عضاًال، مرًضا اليوم إىل املرض يظل لكن القهقرية،
تشكيل إعادة أيًضا يشمل بل الفريوس، تدمري يمكنه عجيب عقار عن البحث عىل املرض

بها. االنتشار عىل الفريوس قدرة عنها يُعَرف التي االجتماعية االقتصادية البيئة
واالقتصادية، واالجتماعية السياسية جذورها عىل عالوة — الرصاعات ربط يمكن
والكاتب للعاِلم وفًقا إذ الطبيعية؛ البيئة يف الجذرية بالتغيريات — الثقافية وحتى بل
رواندا، يف الجماعية اإلبادة إىل قادت التي الرئيسية األسباب تعود دياموند جاِرد األمريكي
األرايض حال تدهور إىل ١٩٩٤ عام شخص ٨٠٠٠٠٠ ب يُقدَّر ما ضحيتها راح والتي
كما الرواندي، املجتمع باستقرار أخلَّْت والتي ذلك، صاحبت التي السكانية والضغوط
الالجئني جماعات تدفق احتمال معها ويرتفع املوارد، ندرة تزداد أن املرجح من أنه

البيئية. الظروف بسبب الدولية الحدود عرب عام بوجه
الدويل، البنك يف األسبق االقتصاد رجل سترين، نيكوالس الربوفيسور لنا يضع
إذ املناخ؛ لتغري املحتملة واالجتماعية االقتصادية اآلثار حول مخيًفا عامليٍّا سيناريو
متدرًجا مقياًسا يضع أن التغريات حول العلمية البيانات جمع خالل من سترين استطاع
أسوأ وكانت لألرض. الجوي الغالف احرتار عن الناجمة والبرشية الطبيعية للكوارث
بخمس لألرض الجوي الغالف حرارة درجة ارتفاع عند هو املتوقعة السيناريوهات
شاسعة مساحات وإغراق البحر، سطح مستويات ارتفاع إىل سيؤدي مما مئوية؛ درجات
الغذائي األمن يهدد مما واسع؛ نطاق عىل املياه ونقص املنخفضة، الساحلية األرايض من
عليه ترتتب الذي األمر العالم، سكان تعداد ثلث مًعا تشكِّالن اللتني والصني، الهند يف
وبينما والعاملي. اإلقليمي الصعيدين عىل والسيايس االقتصادي األمن عىل واضحة تبعات
ثبتت به، تشكيًكا األكثر األوساط يف حتى منطقي كسيناريو السيناريو هذا قبول يزداد

العاملي. املستوى عىل املشكلة هذه عالج خطوات تنسيق صعوبة

116



العوملة عرص يف الدبلوماسية

البرشي األمن لتحقيق السعي (2)

اندالع دون الحيلولة أن ٢٠٠٣ لعام تقريرها يف البرشي لألمن املتحدة األمم لجنة رأت
االقتصادية التنمية إىل والوصول الفقر، حدة وتخفيف األمراض، عىل والقضاء الرصاعات،
مرتابطة أمنية قضايا هي اإلنسان؛ حقوق وتعزيز الغذائي، األمن وتحقيق املستدامة،
اإلنمائية األهداف مع — التعريف لهذا وفًقا — البرشي األمن نطاق ويتفق بينها. فيما

املتحدة. األمم وضعتها التي لأللفية
التي اإلنمائية األهداف هذه ٢٠٠٠ عام املتحدة لألمم التابع األلفية قمة مؤتمر حدَّد

الحرص: ال املثال سبيل عىل شملت،

والجوع. الفقر عىل القضاء (١)
العاملي. النطاق عىل األسايس التعليم توفري (٢)
املرأة. وتمكني الجنسني بني املساواة تعزيز (٣)

األطفال. وفيات معدل خفض (٤)
األمهات. صحة مستوى تحسني (٥)

من وغريهما واملالريا املكتسبة/اإليدز املناعة نقص مرض انتشار من الحد (٦)
األمراض.

البيئية. االستدامة تشجيع (٧)
التنمية. لتحقيق عاملية رشاكة تطوير (٨)

ما اإلقناعي، تأثريها لتحقيق املتحدة األمم رسالة بصياغة االهتمام عىل يدل ومما
األهداف؛ لهذه جمع من (١٩٩٦–٢٠٠٦) أنان كويف املتحدة لألمم العام األمني به قام

روزفلت. دي وفرانكلني ويلسون وودرو مبادئ بذلك ليعكس
منها كالٍّ فإن املحايدة، العامة الدبلوماسية بلغة األهداف هذه طرح من الرغم عىل
املحيل. املستوى عىل جسيمة وسياسية ثقافية تحديات عىل التغلب لتحقيقه يتطلب
االقتصاد رجل أجراها مذهلة عملية دراسة عىل تنبني لأللفية اإلنمائية األهداف إن
بني واملساواة والصحة، التعليم توفري يلعبه الذي والحاسم املهم الدور حول سني أمارتيا
البرشية. رخاء تحقيق يف اإلنسان حقوق واحرتام االقتصادية، الفرص وتكافؤ الجنسني،
البرشية التنمية إىل للوصول محوريٍّا هدًفا اليوم الجنسني بني املساواة تحقيق يَُعدُّ
استغالل إىل — التنمية عملية يف به يُسَمح حيثما — املرأة» «تمثيل يؤدي إذ املستدامة؛
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أنان.1 كويف :1-6 شكل

املساواة ضمان إىل تميل املرأة ألن فعالية؛ أكثر نحو عىل والطبيعية البرشية املوارد
ونقلها التنمية دروس من االستفادة من والتأكد املجتمع، إىل املقدَّمة املوارد تقسيم يف
يف قوية معارضة يواجهون الجنسني بني املساواة مؤيدي أن إال القادمة، األجيال إىل
العمل؛ ومن العليا التعليم بمستويات االلتحاق من املرأة فيها تُحَرم التي املجتمعات
وليس املرأة. إقصاء لتربير العالم أنحاء من العديد يف التقليدية» «القيم تُستَغل إذ
الدول من العديد ففي العلمانية؛ والحداثة الدينية املحافظة بني رصاع مسألة األمر
يف الطالب غالبيَة الفتياُت تُشكِّل املثال، سبيل عىل ماليزيا بينها ومن الحديثة، اإلسالمية
الذكورية والهيمنة الراسخة بالتقاليد باألحرى يتعلق فاألمر الثانوي. بعد التعليم مرحلة
عقود. عدة هدمها يستغرق وقد ككل، باألنظمة تتعلق عوامل وهي االقتصادي؛ والتخلف
البرشي لألمن الواسع املتحدة األمم مفهوم أن باريس روالند الربوفيسور يرى
عبئًا يشكل ربما أنه وهي مخاطرة؛ يحمل نها تضمَّ التي القضايا من الشامل بنطاقه
الكندي املركز أصدره الذي التقرير يف للتطبيق. قابًال تعريًفا يكون أن من يمنعه ثقيًال
تضييق عىل الباحثون عمل ،٢٠٠٦ عام الربيطانية كولومبيا بجامعة البرشي لألمن
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ودرجته العاملي العنف «حاالت دراسات يف البرشي األمن نطاق وحرص االهتمام بؤرة
الدراسات مدار يف منصف نحو عىل البرشي األمن وضع خالل ومن ونتائجه». وأسبابه
الحرب، لضحايا اإلنسانية للمساعدات قصوى أهميًة املنهُج هذا أَْوَىل بالرصاعات، املعنية
هذا أن املفارقة لكن وبعض. بعضها الدول وبني الدول، يف السالم تُعزِّز التي وللظروف
الدويل. األمن برنامج رأس عىل الحرب تظل أن مقصود غري نحو عىل يضمن ه التوجُّ
املرتتبة والنتائج للرصاعات املبارشة األسباب يف اهتمامنا حرص فإن ذلك، إىل وباإلضافة
إىل لتؤدي وترتاكم الطويل املدى عىل تنشأ قد التي املخاطر مسارات س تََلمُّ يفقدنا عليها

مجتمعي. انهيار
لسالمة قراءتنا يشوِّه إحصائية معايري عىل والرصاع الحرب مفهوم قرص أن كما
الرصاعات مدى يختلف سويديون، باحثون قدَّمها لبيانات فوفًقا املعارص. العاملي النظام
سنويٍّا، املعارك» عن الناجمة «الوفيات عدد حيث من وشدتها الحرب مدى عن وشدتها
وفيات بينها من — سنويٍّا وفاة حالة ٢٥ إىل املعارك عن الناجمة الوفيات عدد وصل فإذا
بينما السياسية، العنف وقائع يف املسلح الرصاع بند تحت يُصنَّف حينئٍذ فإنه — املدنيني
وفاة حالة ١٠٠٠ املعارك عن الناجمة الوفيات بلغت إذا كحرب السيايس العنف يُصنَّف
أن املعايري هذه بتطبيق الباحثون وزعم القتال. غري يف أو القتال يف وفيات بني ما سنويٍّا
فليس ذلك، ومع أمانًا. أكثر مكان إىل بالتايل ل يتحوَّ العالم وأن يتضاءل، الحروب عدد
املسلح. النزاع أو الحرب رشوط لتتحقق متبادًال الرصاص إطالق يكون أن بالرضورة
علينا حرب؛ حالة إىل وتصاعده السيايس العنف اندالع احتمال تقييم نستطيع وحتى
تدفع التي واألسباب العنف، إىل للجوء األشخاص تدفع التي املختلفة األسباب نُقدِّر أن
وتبعاته، املبارش العنف عىل الرتكيز من وبدًال بعض. تجاه بعضها حروب لشن الدول
لتقليص سعيًا الحرب؛ أو الرصاع عن تنبئ التي املبكر» اإلنذار «عالمات نبحث أن علينا

السيايس. العنف إىل اللجوء
معاهدة حتى أو النار، إطالق لوقف اتفاقيات توجد قد املسترت» «الرصاع حاالت يف
التي والشكوك املظالم تبدد إىل قائمة الحاجة تظل لكن املتنازعة، األطراف بني رسمية
والباكستانية الهندية القوات تقف املثال، سبيل عىل الطرفني. بني السيايس العنف أشعلت
أحيانًا تتبادالن حيث عليه املتنازع كشمري تقسيم خط عىل بعض مواجهة يف بعضها
الجهتني كلتا ترعاها التي املحاربة الجماعات تنخرط بينما والنريان، القذائف إطالق
وقف ٢٠٠٥ عام انهار رسيالنكا ويف الحدود. جانبي كال عىل إرهابية عنف أعمال يف
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التاميل» «نمور وحركة الرسيالنكية الحكومة بني ٢٠٠١ عام ُعِقد الذي النار إطالق
واصل عندما رسيالنكا، ورشق شمال مستقل وطن لتأسيس تحارب التي االنفصالية
وقف يزال ال بينما أنه للسخرية واملثري عاًما. لعرشين يمتد الذي رصاعهما الطرفان
٧٠٠٠ نحو إىل الوفيات أعداد وصلت — فقط النظرية الناحية من — قائًما النار إطالق
القاتل العنف لحاالت أمثلة إيجاد ويمكننا الطرفني، بني الرصاعات تجدُّد منذ شخص
وأمريكا وآسيا أفريقيا أنحاء كافة يف باستمرار تحدث أنها إال دوري نحو عىل تتكرر التي

الالتينية.

األمن نطاق (3)

لدى واستحسانًا قبوًال ويلقى إيضاحية قوًة البرشي لألمن تعريف أيُّ يكتسب كي
بأفكار املفاهيمية الناحية من يرتبط أن يجب سواء، حد عىل والباحثني القرارات صناع
واالستعداد الفكرية األدوات إىل القرارات صناع يحتاج أخرى، وبعبارة العاملي. النظام
واتخاذ تهدده، التي األمنية املخاطر تحديد أجل من األمن ملفهوم الكامل» «النطاق لفهم
وحتى القوة. استعمال إىل يؤدي الذي التصعيد دون تَُحول التي الوقائية اإلجراءات
إدراك عىل يرتكز أن يجب السياسات؛ مستوى عىل للتطبيق قابًال األمن تعريف يصبح
النقائص. من يخلو ال والذي الدول، بني «الفوضوي» العالقات نظام يفرضها التي القيود
بني توترات وإىل البرشي، األمن قضايا أولويات تحديد يف تنازالت إىل حتًما يقود وهذا
من وبني الدولية، العالقات يف األخالقية واملبادئ األخالقيات إىل االحتكام إىل يميلون من

القوى. سياسة بمفاهيم العالم إىل ينظرون
البرشي، األمن بمفهوم املتوسطة إىل الصغرى القوى دول سياسات تنبأت الواقع يف
األمن ملفهوم أوليٍّا نموذًجا شكَّل إطاًرا األسرتالية الحكومة وضعت املثال، سبيل عىل
وسياسات الخارجية السياسات ضمن — املصطلح هذا استخدام دون من — البرشي
أسرتاليا بأمن املعني البيان نبَّه كما العرشين. القرن ثمانينيات أواخر يف تبنتها التي الدفاع
التي التقليدية وغري التقليدية األخطار بني العالقة إىل ١٩٨٩ عام صدر الذي اإلقليمي
ومن واإليدز. املخدرات تهريب إىل ووصوًال التخلف من بدءًا آسيا ومنطقة أسرتاليا تواجه
«متعددة إيجابيَّة استجابة وضعت األسرتالية السياسة ترشيعات أن باالهتمام الجدير
والتقني؛ واالقتصادي والدبلومايس العسكري التعاون عىل تشتمل املشكالت لتلك األبعاد»
مؤخًرا كندا تبنت وقد مبارشًة. لها املجاورة الدول بأمن أسرتاليا أمن بالتايل يربط مما
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األعضاء الدول من والعديد اليابان فعلت وكذلك املعالم، واضح شامل برشيٍّ أمٍن برنامج
اعتبارات فيه تدخل البرشي لألمن واسًعا تعريًفا كندا وتضع البرشي. األمن بشبكة
منه العريضة الخطوط قراءة يمكن الشاملة، واألنظمة واألفراد املؤسسات مستوى عىل

كالتايل:

الفرد سالمة فيه تكون عاملي مجتمع لبناء تُبذَل مجهودات جوهره يف هو …
املعايري فيه وتُعَىل الدويل، للعمل محفزة وقوة الدولية، األولويات أهم هي
الفرد، تحمي مرتابطة شبكة مًعا لينسجا القانون؛ وسيادة الدولية اإلنسانية
املؤسسات بها وتُبنى التامة، للمساءلة املعايري هذه ينتهك من بها يخضع
ويتم املستقبل، يف تقوم أو املايض يف قامت التي والثنائية واإلقليمية العاملية

وتطبيقها. املعايري هذه تعزيز أجل من تجهيزها

األنظمة مستوى عىل الحوكمة (4)

إىل السعي ومن للدول، األمن تحقيق عىل الرتكيز من األمن اهتمام بؤرة انتقال مع
البرشي األمن بشأن الجدُل يفتح األفراد، أو الشعوب أمن تحقيق إىل العسكرية القوة
املحلية التحليل مستويات بني التمييز فيه يتم لألمن ومرونة شموًال أكثر لتعريف فرًصا
العوملة نظرية عليه تؤكد ملا وفًقا تتضاءل األماكن أهمية كانت إذا فحتى والعاملية؛
باملكان االرتباط يظل واملكان»، «الزمان حدود العاملية االقتصادية العالقات تجاوز مع
— دول خمس قامت املثال، سبيل فعىل األرض. عىل وقوية بارزة حقيقة واألمة والهوية
١٩٤٥ عام — وفرنسا السوفييتي، واالتحاد والصني، املتحدة، والواليات بريطانيا، هي:
يف األعضاء الدول عدد أصبح ٢٠٠٨ عام وبحلول املتحدة، األمم منظمة برنامج بوضع
زالت وما العالم. مستوى عىل دول ٢٠٧ مجموع من دولة ١٩٢ املتحدة األمم منظمة
يف النفوذ هذا ملمارسة تضطر لكنها كبري، بنفوذ تتمتع الدائمة الخمس األعضاء الدول
هذا كان سواء القومي، السيايس بالحيز االرتباط فيها يرتاجع لم تعقيًدا أكثر بيئة سياق

متوهًما. أو حقيقيٍّا االرتباط
غري ظروف توليد عىل قدرتنا أن ذلك عىل دليل «أكرب أن ويتمان جيم يرى
تشاورنا آليات كبرية بدرجة تَُفوق عاملي نطاق عىل األحيان بعض يف وخطرة مرغوبة
بكثري أعىل بمعدل جديدة عاملية أمنية مخاطر البرشية املجتمعات «تصنع» إذ وسيطرتنا.»
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النيوليربالية، اإلدارة أسلوب أنان كويف تبني ومع مواكبته. القائمة املؤسسات تستطيع مما
العاملية، املشكالت لحل جديدة طريقة إىل بالتايل تحتاج الجديدة األلفية أن أنان يرى
بني املعلوماتية» و«القدرة و«املرونة» و«الرتابط» «التكامل» عىل تركيزها ينصبُّ طريقة
املؤسيس اإلصالح كان ثمَّ، ومن الدولية. والحكومية الحكومية وغري الحكومية القطاعات

البرشي. األمن لتحقيق أساسيني الدولية القوانني وإصالح
كي للسياسات أولويات املتحدة األمم وضعتها التي لأللفية اإلنمائية األهداف حددت
واألفراد املؤسسات حشد عىل يعتمد األولويات هذه تحقيق أن غري الدويل، املجتمع يتبناها
وسياسية اقتصادية أسس دون من البرشي األمن يتحقق أن يمكن فال واستنفارهما؛
يصبح بأن وعود مجرد من أكثر تُقدِّم والتي األساسية، االحتياجات تلبية لدعم راسخة
الفرد بني الدول تقف «العاديني». األفراد متناول يف أفضل لحياة الطموحات تحقيق
تفعل، ال أو العليا الوطنية اهتماماتها صدر يف مواطنيها رخاء تضع وقد الدويل واملجتمع
البرشي األمن برامج تطوير يتطلب ثمَّ، ومن عليهم. الحروب تشن أو تضطهدهم وقد
الهادفة املساعدات تقديم من بداية دولية، تدخالت — عاملية سيادة غياب ظل يف —
هنا الحوكمة مفهوم يصبح ثمَّ ومن السالم، حفظ قوات نرش وحتى التنمية تحقيق إىل

األمنية. التحديات من مذهلة ملجموعة «حلول» لصياغة تحدٍّ بمنزلة
جميع من الحقيقية املشاركة عىل يعتمد الذي العاملية الحكومة نظام غياب ظل يف
الديمقراطيات لقيام ملموًسا حقيقيٍّا احتماًال يُقدِّم ما هي فقط الدولة تصبح األطراف،
وتُعتَرب االقتصادية. الشئون يف الحكومات تدخل ينتقدون من يمتدحها التي الليربالية
ولكن البرشي، األمن لتطوير عنه غنى ال مكمًال الوطني املستوى عىل الفاعلة الحوكمة
نتيجة هو أفريقيا تعانيه الذي التخلف فإن — أفريقيا لجنة إليه توصلت ملا وفًقا —
أن إىل اللجنة انتهت إذ عاًما؛ أربعني مدى عىل األفريقية الحكومات لفشل مبارشة
يف العامة والخدمات الحكومات «عجز يف تجىلَّ الفاعلة» الدولة وغياب الحكومة «ضعف
النمو عىل سيشجع الذي الصحيح والقانوني واالجتماعي االقتصادي العمل إطار وضع

فيه». باملشاركة للفقراء ويسمح االقتصادي
بآلية إال سياسية حدود بال ملجتمع املثايل العاملي املفهوم تحقيق يمكن ال وباملثل،
املحيل الصعيدين عىل الخالفات وتسوية القرارات اتخاذ بها يمكن أخرى سياسية
مهمة تساؤالت وثمة العاملي، للنظام األساسية الركيزة هي الدول تزال فما والعاملي؛
الذي الحد إىل وصلت قد كانت إذا وما الدول بني العالقات آليات تطور بمدى تتصل
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الدويل، النظام يف القوة استخدام انتشار فمع بينها. العسكرية القوات بسحب يسمح
أو القوة وراء السعي والحكومات األفراد يواصل واتساعها، الحوكمة شبكات د وتعقُّ
غري الفاعلة الكيانات انتشار أدَّى وقد وعدوانية. أنانية األغراض أكثر لتحقيق ممارستها
العاملي؛ املستوى عىل املعياري العمل نطاق اتساع إىل العرشين القرن أواخر يف الحكومية
النحو وعىل نفسه الوقت يف ولكن اإلنسان، حقوق عن الدفاع إىل البيئية األنشطة من بدءًا
األنشطة نطاق اتساع إىل الوطنية الحدود َعْربَ ْت اْستَْرشَ التي العملياُت هذه قاَدْت ذاته،

اإلجرامية. األنشطة انتشار وإىل للعاملية، املناِهضة

املدني املجتمع منظمات نشأة (5)

سد يف ا مهمٍّ دوًرا الدولية الحكومية غري واملنظمات الحكومية غري املنظمات تلعب
حاالت يف واإلغاثة والرعاية والصحة التعليم خدمات توفري يف املتمثلة الخدمية الفجوات
عجز عن الناشئة الفجوات وهي ضيق؛ نطاق عىل التحتية البنى وتطوير الكوارث
دور أن غري القاِرصة. السياسية اإلرادة أو املوارد نقص من تعاني التي الحكومات
من بكثري تنوًعا أكثر — املدني املجتمع منظمات أيًضا عليها ويُطَلق — املنظمات هذه
الناحية من املنظمات هذه وتختلف إنسانية، مهام تحقيق إىل تسعى فهي حكوماتها؛
الختالفها ونظًرا املحضة. االقتصادية أو السياسية املنظمات أو الجمعيات عن النظرية
أهدافها بفضل اإلجرامية والعصابات االجتماعية والنوادي االحتجاجية الحركات عن
الحكومية غري الفاعلة الكيانات هذه اجتذبت اإلنسانية، واالجتماعية االقتصادية غري
ويُفرِّق وحشدها. االجتماعية الشبكات عىل التأثري عىل قدرتها بفضل كبريًا اهتماًما
بني املدني، املجتمع ملنظمات النموذجي التصنيف حول له دراسة يف كوستويا، مانويل
التي «الحركات» وبني «منظمة» مسمى تستحق التي التنظيم عالية الفاعلة الكيانات
القرارات صناعة تتيح بهياكل املنظمة املدني املجتمع منظمات تتسم إذ بعُد؛ تتبلور لم
االجتماعية الحركات تتسم املقابل، ويف والربامج. امليزانيات ووضع املسئوليات وبتفويض
حول األفكار وتبادل للتحاور األفراد فيه يجتمع الذي العاملي االجتماعي كاملنتدى —
حيث من وتقلبها؛ وببدائيتها تميزها معالم وجود بعدم — املشرتك االهتمام ذات القضايا
أولويات تبدل ومع العاملية، القضايا وانحسار اتساع مع وينحرس يتسع وجودها إن

منظميها.
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الدولية الحكومية غري املنظمات فئات

كمنظمات الحكومية غري املنظمات تُصنَّف العاملية، للحوكمة املتحدة األمم للجنة وفًقا
عدد بلغ التعريف، هذا عىل وبناءً أكثر. أو دول ثالث يف أنشطتها تدير عندما دولية
مقارنًة ،١٩٩٣ عام منظمة ٢٨٩٠٠ عليها املتعارف الدولية الحكومية غري املنظمات
املنظمات تلك عدد أن إىل األحدث الدراسات وتشري .١٩٠٩ عام فقط منظمة ١٧٦ بعدد
دولية، حكومية غري منظمة ٦٠٠٠ يتجاوز لم حيث ٢٠٠١ عام ُقرابة بكثري أقل كان
الحكومية غري املنظمات عدد ُقدِّر وقد حرصية. أكثر معايري عىل يدل العدد هذا أن رغم
املنظمات أغلب أن عىل يدل مما منظمة؛ ٢٥٠٠ ب ١٩٩٠ عام االستواء خط شمال الدولية
دول يف تنترش املتقدم العالم دول يف الرئيسية مقراتها تقع التي الدولية الحكومية غري
ملنظمات التابعة الفروع هذا ويشمل الجنوب». «بلدان ب يُعَرف فيما الثالث العالم
«أصدقاء وشبكة الدولية، «كري» ومنظمة العاملية»، «الرؤية كمنظمة الكربى؛ الشمال
الكيانات لهذه الدقيق العدد عن النظر وبغض أخرى. ومنظمات العاملية»، األرض
متزايدة مصداقية عىل الخدمات توفري مجال يف حازت فقد الجنسيات، متعددة الفاعلة
التنمية وبنوك الدويل البنك (مثل األطراف متعددة والبنوك املتحدة األمم منظمة لدى
املدني املجتمع منظمات أو الحكومية غري املنظمات مساعدة عىل تعتمد التي املحلية)،

املحلية. املعلومات وجمع التنمية مرشوعات لتنفيذ
الحكومات تكن لم العالم من أنحاء يف إنسانيًة أزماٍت الباردة الحرب نهايُة ولَّدت
تمكَّنت بينما َقبْل، ِمْن إليها الوصول عىل قادرة األطراف متعددة واملؤسسات الغربية
الشبكات من االستفادة من الدولية الحكومية غري واملنظمات الحكومية غري املنظمات
الحرب مناطق يف العمل واستطاعت التنقل، عىل بالقدرة وامتازت الراسخة، االجتماعية
ومنظمة الدولية األحمر الصليب لجنة مثل املعلنة، املحايدة السياسات ذات الهيئات مع
واملخصصة للتنمية املوجهة املالية املوارد حجم نما ذلك، وفوق حدود. بال أطباء
العامة. والتربعات الدويل البنك من تأتي التي تلك وخاصة الحكومية، غري للمنظمات
الدولية التنمية ألهداف مكمًال الوطنية عرب والحقوقية الخدمية املنظمات شكَّلت ببساطٍة،

التنمية. برامج فيه تطول كانت وقت يف
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الجنسيات متعددة الرشكات

التنمية. دوائر يف الشك بعني عام، بوجه والرشكات الجنسيات، متعددة الرشكات إىل يُنَظر
أو دولتني حدود عرب باإلنتاج تشتغل رشكات بأنها الجنسيات متعددة الرشكات تُعرَّف
العمل بيئة من مستفيدًة والحجم العدد حيث من رسيًعا الرشكات هذه نمت وقد أكثر.
،٢٠٠٦ عام وبحلول .١٩٤٥ عام بعد آسيا ويف الغرب يف نسبيٍّا واملنفتحة املستقرة الدويل
أوروبا يف رئيسية بصفة مقارُّها تتمركز رشكة ٧٨٠٠٠ بنحو الرشكات تلك عدد ُقدِّر
واملكونات الخاماِت الجنسيات متعددُة الرشكاُت تنقل وآسيا. الشمالية وأمريكا الغربية
النقل عمليات وتشكِّل الوطنية، الحدود عرب دورية بصفة الصنع مكتملة واملنتجات
بني حجًما األكرب الكيانات تعمل بينما العاملية. التجارة من كبريًة نسبًة تلك «الداخلية»
واإلنتاج االستكشاف من بدايًة الطاقة عمليات تدير التي «ِشل» رشكة مثل القارات،
أيًضا واجهت وقد دولة، ١٣٠ من أكثر عرب واملعالجة التكرير مرحلة إىل ووصوًال

هولندا. يف األرض أصدقاء كمنظمة الحكومية غري املنظمات من شديدة معارضة
والتي الجنسيات متعددة للرشكات واملستمرة، بل الكالسيكية، الحالة دراسات من
ما الخضوع، عىل الرشكات هذه إجبار عىل املدني املجتمع منظمات قدرة عىل مثاًال تَُعدُّ
باختصاص حكًما الهاي مقاطعة محكمة أصدرت حيث ٢٠٠٩؛ عام أواخر يف حدث
منظمة رفعت عندما القصة بدأت نيجرييا». «ِشل رشكة بعمليات هولندية محكمة
«ِشل رشكة عىل قضائية دعوى نيجرييا من مزارعني أربعة مع بهولندا األرض أصدقاء
التلوث فضح بهدف العام؛ ذاك من سابق وقت يف هولندا يف األم «ِشل» ورشكة نيجرييا»
خمسينيات منذ الخام النفط استخراج عمليات استهدفتها التي النيجر دلتا يف النفطي
العالم أنظار ويوا سارو كني البيئي والناشط النيجريي الكاتب لفت العرشين. القرن
النفايات من التخلص من عقود جراء املنطقة تلك منها تعاني التي البيئية األرضار إىل
الرسمي املتحدث األمر بداية يف بصفته — ويوا سارو قاد عشوائي. نحو عىل النفطية
— الحركة لهذه رئيًسا بصفته ثم األوغوني» الشعب بقاء عن «الدفاع حركة باسم
عمل جراء ومياهها أوغونيالند أرايض تعانيه الذي البيئي للتدهور مناِهضة سلمية حملة
ذروة يف اعتُِقل أنه غري «ِشل». رشكة سيَّما وال الجنسيات، متعددة النفطية الرشكات
ساني الجنرال حكومة وأعدمته خاصة، عسكرية محكمة أمام وُحوِكم السلمية، حملته
سخًطا إعداُمه وأثار سياسية. تُهًما الكثريون يعدها بتُهم ١٩٩٥ عام العسكرية أباتشا

سنوات. ثالث من ألكثر الكومنولث دول يف نيجرييا عضوية تعليق إىل وقاد دوليٍّا،

125



الدبلوماسية

و«تويوتا» «هوندا» كرشكات السيارات، صناعة رشكات تنتج الوقت، نفس ويف
األسواق كربى من بالقرب بتجميعها وتقوم السيارات موتورز»، و«جنرال و«فورد»
وإيرادات القومية اإلنتاجية بني تُعَقد التي املقارنات وتكشف وآسيا. أوروبا يف اإلقليمية
مستوى عىل الجنسيات متعددة الكربى الرشكات من العديد أن الرشكات هذه مبيعات
املساحة. متوسطة الدول من العديد أهميتها يف تماثل فاعلة اقتصادية كيانات هي العالم
فرصعمل من الوطنية للحكومات بالنسبة املبارشة األجنبية االستثمارات تمثله ملا ونظًرا
استثمارات جذب إىل بشدة الحكومات تلك تسعى الرضيبية، اإليرادات يف وزيادة جديدة
األنظمة ثغرات استغالل أي التنظيمية»؛ «املراجحة إىل الرشكات وتسعى الرشكات. هذه
عىل الدول قدرة ضعف ذلك يف مستغلًة للدولة، املالية والنظم الرقابة عىل لاللتفاف

املربحة. االستثمارات لجذب األخرى الدول مع تنافسها لدى املساومة
ا مهمٍّ عامًال وكوريا اليابان ومن الغرب من املبارشة األجنبية االستثمارات شكَّلت
وفيتنام، تايالند يف سيَّما ال العرشين، القرن أواخر يف الرسيع االقتصادي آسيا نمو يف
حقوق عن والدفاع البيئة وحماية التنمية منظمات ِقبل من اتهاًما تواجه أنها غري
النامي. العالم دول يف واملجتمعات األفراد ورخاء ترضبصحة ممارسات بانتهاج اإلنسان
التعاون منظمة تبنتها التي األجانب، العموميني املوظفني رشوة مكافحة اتفاقية جاءت
العاملي الخاص القطاع داخل — محدود نحو عىل — االنتباه لتجذب والتنمية االقتصادي
ذات الرشكات بها تقوم التي للرشاوى املحتملة التكاليف وإىل للفساد املدمرة اآلثار إىل
الدولية الجهود تواجه كما الرشوة. مكافحة التفاقية املربمة الدول يف املوجودة املقار
العنف أو األطفال تشغيل أو البيئة تدمري يف تشارك أو تمارس التي الرشكات ملساءلة
الرشكات قطاع تعاون دون من لكن األعمال. مجتمع داخل من عنيفة معارضًة السيايس
األمم وضعتها التي اإلنمائية األهداف تحقيق تصور يصعب الجنسيات متعددة الخاصة

املتحدة.
األمم عكفت املتحدة، لألمم ا عامٍّ أمينًا منصبه أنان كويف فيها شَغل التي الفرتة أثناء
فيه تُستَغل عاملي»، «اتفاق مظلة تحت األعمال الستشارات برنامج تنفيذ عىل املتحدة
لديها وما الجنسيات، متعددة الرشكات بها تتمتع التي الضخمة، واملالية البرشية املوارد
أو الرشكات هذه قدرة أن يف املفارقة تكمن ولكن إنسانية. أهداف لتحقيق أكيد؛ تأثري من
بحكم محدودة الجهود هذه بمثل املشاركة عىل — نوعها كان أيٍّا — الخاصة املرشوعات
ميلتون االقتصاد كرجل — الحرَّة السوق أنصار يزعم األعمال. بني التنافس طبيعة
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ألنه أرباًحا؛ تحقق أن هي الرشكات تتحملها التي االجتماعية املسئولية أن — فريدمان
عندما أنه غري االستهالك. ويزيد الحكومية واإليرادات العمل فرص تتولَّد األرباح من
برنامج يف حدث كما املتحدة األمم برامج الرشكات تزاولها التي الفساد تقوِّضممارسات
مقابل الوحشية األنظمة املمارسات تلك تدعم أو العراق، يف الشهري الغذاء» مقابل «النفط
ويقوِّض بل الدولية، القوانني ينتهك أن شأنه من ذلك فإن الطبيعية، املوارد عىل حصولها

والعاملي. البرشي األمن

اإلقليمية املنظمات

تُشكِّل أن يمكن بارزة إقليمية مؤسسات هناك تكن لم املتحدة، األمم تأسست عندما
لعب يف اإلقليمية املؤسسات بدأت وقد واملحلية، العاملية املؤسسات بني للربط جًرسا
وتَُعدُّ اإلقليمي. األمن لتحقيق العاملية الربامج بتوسيط العاملية الحوكمة يف محوري دور
تأسيس من بدايًة الوطنية. فوق املؤسسات تطوير حيث من تقدًما األكثر املنطقة أوروبا
خالل من املتبادلة املكاسب تحقيق كان والصلب، الحجري للفحم األوروبية الجماعة
ثم األوروبية االقتصادية الجماعة تشكيل يف األساسية اآللية هو االقتصادي التعاون
أعضاء عدد اتسع وقد األوروبي. االتحاد اليوم اسمها أصبح التي األوروبية الجماعة
الدول عدد تزايد مع دولة ٢٥ إىل دولة ١٢ من ١٩٩٣ عام تشكيله منذ األوروبي االتحاد
فإنه املتشككني، الستهزاء تعرض قد التوسع هذا أن من الرغم وعىل للعضوية. املتقدمة
األوروبية الدول إىل بالنسبة سيَّما ال االقتصادي، األمن جاذبية مدى باألرقام يوضح

الصغرية.
بعض األوروبي والربملان األوروبية واملفوضية األوروبي الوزراء مجلس حاز
ملزمة قوانني سن األوروبي االتحاد بإمكان إذ األعضاء؛ للدول السيادية الصالحيات
األجور من األدنى الحد ووضع اإلنسان حقوق وحماية الرفاهية بتوفري يتصل فيما
األوروبي االتحاد أن ورغم ذلك. من وأكثر الغذاء سالمة ومعايري البيئية املعايري وتحديد
انقسام أزمة مع بفاعلية التعامل يف بإخفاقه ١٩٩٣ عام تشكيله بداية مع فشًال َواَجه
األمن ق يُحقِّ فاعل ككيان النضج من مرحلة إىل ذلك بعد وصل أنه إال سابًقا يوغوسالفيا
يف أمنية» «جماعة كونه إىل اليوم األوروبي االتحاد ويتجه اإلقليمي. املستوى عىل البرشي
ذات مستقلة كيانات بوصفها األعضاء الدول وليس — االتحاد خاللها من يسعى أوروبا
األمن تحقيق يف متزايد بدور واالضطالع أوروبية، خارجية سياسة انتهاج إىل — سيادة
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(إىل الدولية العفو ملنظمة العام األمني خان، إيرين املدني: املجتمع دبلوماسية :2-6 شكل
اليمني)، (إىل األوروبي لالتحاد الخارجية للسياسة األعىل املمثل سوالنا وخافيري اليسار)،

2.٢٠٠٨ عام أبريل من عرش الخامس يف لهما اجتماع خالل

جمهورية إىل سالم حفظ قوات ٢٠٠٣ عام األوروبي االتحاد فأرسل وأفريقيا. أوروبا يف
بعد الدولة هذه يف االستقرار إلرساء السابقة)؛ اليوغوسالفية مقدونيا (جمهورية مقدونيا
عىل األوروبي االتحاد عزم عىل يدل ومما .٢٠٠١ عام بها اندلعت قصرية أهلية حرب
األوروبي االتحاد يحتفظ اإلقليمي، املستوى عىل األمن تحقيق يف فاعلية أكثر دور لعب
جندي؛ ١٥٠٠ قوامها يبلغ والتي الجنسيات، متعددة الرسيعة» «االستجابة بقوات اليوم
شمال يف أيًضا بل وحسب، أوروبا يف ليس واإلنسانية، االسرتاتيجية األزمات ملواجهة

الكربى. الصحراء وجنوب أفريقيا
ضعف أن تدرك بدأت ألنها ربما نشاًطا؛ أكثر اليوم اإلقليمية املنظمات أصبحت
عىل األمنية بمهمتها لالضطالع لها املساعدة تقديم يتطلب املتحدة األمم منظمة موارد
والتعاون األمن منظمة األوروبي االتحاد جانب إىل وتوجد والوطني. اإلقليمي املستويني
— مؤثر بنفوذ تتمتع لكنها األوروبي االتحاد شهرَة شهرتُها تماثل ال التي — أوروبا يف
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بينما حقل يف يجريان «كييس» قبيلة من رجالن أفريقيا: يف املدنية االضطرابات :3-6 شكل
من الثالث يف غينيا غربي شيبالت بلدة يف «كالينجني» قبيلة سكان من مجموعة يحاربان

3.٢٠٠٨ عام فرباير

لالتحاد خليفة بوصفها روسيا تتضمن إنها حيث من األوروبي، األمن منظمات أكرب وهي
الواليات تتضمن التي (الناتو)، األطليس شمال حلف منظمة مع وباالشرتاك السوفييتي.
وسيط من لتتحول أوروبا يف والتعاون األمن منظمة مهمة تطورت األمريكية، املتحدة
مجال يف العمل إىل للديمقراطية داعمة ومنظمة البرشي األمن تحقيق مجال يف للحوار
والسالم األمن مجال يف والخبرية جرايجر نينا السياسية الباحثة وترى السالم. حفظ
فاعليتها أن رغم أوروبا.» يف املعايري إرساء يف األهم «املنظمة أنها نوفوسلوف أليكساندرا

وروسيا. األمريكية املتحدة الواليات بني املتجدد االسرتاتيجي التنافس يقوِّضها هذه
تجعل أنها غري املتعددة، الدول بني الروابط كفاءة من العوملة تُعزِّز باختصار،
وعىل األمنية. واملخاطر الدولية الصدمات من أكرب ملجموعة ُعرضة القومية املجتمعات
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إىل الحاجة يف يتمثل ثنائيٍّا موقًفا الناشئة الدول من العديد يواجه الداخيل، الصعيد
اقتصاد ظل يف البقاء أجل من يصارع بينما والبقاء، للنمو قابلة سياسية كيانات تأسيس
لبلدان يًا تحدِّ الدبلومايس التحدي هذا يشكِّل وال العوملة». نحو اتجاهه يف «مفرط عاملي
الدبلوماسية أصبحت أن أيًضا نتائجه من وكان أيًضا. املتقدم للعالم بل فحسب، الجنوب

باملجازفات. ميلء جديد عالم هو اليوم فعالم وتعقيًدا؛ تحديًا أكثر الحديثة

هوامش

(1) © Stephen Chernin/Getty Images.
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