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 (Cold War) احلرب الباردة
هي مرحلة يف التاريخ الدويل )بدأت مبارشة بعد هناية احلرب العاملية الثانية، وانتهت يف بداية 
التسعينيات(، كام إهنا وصف ملجموع العالقات بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت خالل هذه 
املرحلة. ومع أن احلرب الباردة آخذة يف االختفاء برسعة يف ثنايا التاريخ، فام زال اختالف التأويالت 
اخلاصة بسامهتا مستمرًا يف صياغة التوقعات حول بعض املالمح الرئيسة للعالقات الدولية املعارصة. 
عاملًا  كبرية  أيديولوجية  نزاعات  دون  من  العامل  يكون  أن  يتوقعون  الذين  يميل  املثال،  سبيل  فعىل 

متناغاًم عىل نحو كبري، إىل رؤية مرحلة احلرب الباردة مرحلة رصاعية يف األساس.

ثمة ثالث رؤى أساسية حول احلرب الباردة، تولدت عن كل واحدة منها جمموعة ادعاءات 
الدولية  العالقات  يف  تركته  الذي  اإلرث  عن  فضاًل  وهنايتها،  وطبيعتها  احلرب  أسباب  حول 
املعارصة. ولعل أكثر النظريات شعبية هي أن احلرب الباردة كانت رصاعًا مكثفًا عىل القوة بني 
القوى العظمى. وتعني كلمة »حرب« التوتر والنزاع املسلح وعالقاٍت ال رابح وال خارس فيها 
بني القوى اخلارقة. وتشري كلمة »باردة« إىل وجود عوامل ُزعم أهنا قيدت املواجهة وحالت دون 
نشوب حرب »ساخنة«. وقد تركز التأريخ التقليدي عىل تعريف للحرب الباردة يفرتض وجود 
بالطبع، هناك  نزاع نووي.  التوتر إىل  بتصعيد ذلك  التهديد  توتر كبري بني الرشق والغرب مع 
الباردة.  الطرف املسؤول يف احلرب  النظرية حول  يتقاسمون جممل  الذين  جدل كبري قائم بني 
التقليدية،  التعديليني. فوفقًا للحجج  التقليديني واملؤرخني  والتمييز املشرتك هو بني املؤرخني 
كانت احلرب الباردة رصاعًا بني القيم العاملية املتناِزعة. ويف الغرب كانت مفاهيم اقتصاد السوق 



172                   مركز اخلليج لألبحاث

احلرب  الباردة

والديمقراطية املتعددة الفرقاء سائدة. أما يف الرشق، فكانت دوالنية احلزب الواحد واالقتصاد 
العنيدة ملن  الواضحة والطبيعة  بتقدير كبري. وكانت رصاعات األفكار  القائد حيظيان  اإلداري 
دافعوا عنها هي القوى الدافعة وراء النزاع. ويف مدرسة الفكر الواسعة هذه، كان ترصف االحتاد 
السوفيايت خالل احلرب العاملية الثانية وبعدها دافعًا مهاًم وراء احلرب الباردة. وجاءت سياسة 
اتبعتها الواليات املتحدة كرد فعل دفاعي إزاء عدو معاٍد يف األصل وتوسعي.  التي  االحتواء 
ولوال األسلحة النووية ووضع الدمار املتبادل املؤكد، لتحولت احلرب الباردة إىل »ساخنة« يف 
مناسبات عدة. وحلسن احلظ مل يكن االحتاد السوفيايت قادرًا عىل االستمرار يف منافسة الواليات 
املتحدة، وقد كان هذا العجز السبب الرئيس يف اهنيار نظام احلرب الباردة. كذلك، يعود توقيت 
هذا االهنيار بصورة أساسية إىل استعداد الواليات املتحدة وحلفائها ملعادلة التصعيد السوفيايت 
يف سباق التسلح أو جتاوزه. واآلن مع انتهاء احلرب الباردة، تسيطر الواليات املتحدة عىل النظام 

الدويل. ويف ضوء طبيعة اهليمنة األمريكية املعتدلة، ال تثري هذه السيطرة قلقًا كبريًا.

يتفق العلامء التعديليون والعلامء التقليديون عىل طبيعة احلرب، ولكنهم خيتلفون يف تعيني 
الطرف املالم. وقد أصبحت التعديلية شعبية يف عام 1970 خالل حرب فييتنام، لكنها تبقى 
خالل  املتحدة  الواليات  قوة  التعديليون  ويؤكد  املتحدة.  الواليات  يف  هامشية  فكر  مدرسة 
عام 1945 وما بعدها. فعىل سبيل املثال، عىل الرغم من أن الواليات املتحدة خرست 400 
ألف شخص خالل احلرب العاملية الثانية، فإن االحتاد السوفيايت قد خرس 27 مليون شخص. 
وكذلك، استفاد االقتصاد األمريكي من احلرب، يف حني أصبح االقتصاد السوفيايت شبه مدمر. 
أمن  لبناء منطقة  السوفيايت سوى حماولة دفاعية  الترصف  التعديليني، مل يكن  وبحسب بعض 
بناء نظام االقتصاد الدويل  رشعية يف أوروبا الرشقية، يف حني كانت الواليات املتحدة حتاول 
الباردة مرحلة سيطرة أمريكية ارتكزت  من أجل مصاحلها القومية. باختصار، كانت احلرب 
شعبيتها عىل »التهديد« السوفيايت اخلرايف. وبالفعل، كان ضعف االحتاد السوفيايت االقتصادي 
املتأصل أساسيًا برشح اهنياره يف عام 1991، ولكن كان من املمكن أن تنتهي احلرب الباردة يف 
وقت أبكر ومن دون تكاليف باهظة الثمن من حيث سباق التسلح. وُتَعد مرحلة ما بعد احلرب 
الباردة وقتًا شديد اخلطورة، ألن الواليات املتحدة مل تعد تواجه أي حتدٍّ لقوهتا العسكرية، أو أي 

حتدٍّ سيايس لنظرياهتا اخلاصة حول أي نظام دويل مرغوب فيه أكثر.

وعىل عكس النظرية القائلة إن احلرب الباردة هي رصاعية يف األصل، وبغض النظر عن 
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املحرض الرئيس، تقول مدرسة فكر معارضة )مستعيدًة األحداث املاضية( إن احلرب الباردة 
كانت مفيدة جدًا للجانبني. فقد قامت بالنسبة إىل الواليات املتحدة بحل مشكلة ما ستفعله 
بأملانيا واليابان، وكلتامها من الدول األساسية يف نشوب احلرب العاملية الثانية. أما بالنسبة إىل 
الباردة بإجياد حل للمشكلة األملانية  االحتاد السوفيايت والواليات املتحدة، فسمحت احلرب 
عرب جتميد املالمح االجتامعية السياسية يف أوروبا الغربية والرشقية معًا. كذلك كان استمرار 
احلرب الباردة مفيدًا للحفاظ عىل تراتبية هرمية نووية شديدة بني القوى اخلارقة وحلفائها، كام 
بني الدول النووية وغري النووية. وقد أخضع االحتامل النظري لنزاع نووي، النزاعات احلالية 
ضمن كل كتلة من الكتل ملصالح »االستقرار العاملي« الذي تؤمنه القوى اخلارقة. يف النهاية، 
قامت املصالح املحلية القوية يف كل جانب بتغذية احلرب الباردة. فعىل سبيل املثال، يف داخل 
الواليات املتحدة، قامت قطاعات سباق التسلح املعززة للمنشآت العسكريةـ  الصناعية بتربير 
الرئاسة فوق مؤسسات  القومي، وبرفع مقام  قيام دولة األمن  التدخل يف اخلارج، وتسهيل 
بررت  احلديدي،  الستار  الثانية من  اجلهة  الفدرالية األخرى. ويف  املتحدة  الواليات  حكومة 
الباردة القمع املحيل، وأخضعت املدنيني لقطاعات املجتمع العسكرية، كام حافظت  احلرب 

عىل نظام حكم مستبد يعتمد عىل موجبات »اإلدراك اجليوسيايس«.

فإهنا  هذه،  الفكر  مدارس  ادعاءات  جممل  يف  احلقيقة  بعض  وجود  من  الرغم  وعىل 
تشرتك  بامليل إىل املبالغة يف درجة االلتحام والتبرص يف التخطيط للسياسة األجنبية وتطبيقها. 
لقد كانت احلرب الباردة مرحلة نزاع وتعاون حقيقيني بني القوى العظمى. وقد نتجت من 
مرحلة اضطراب جيوسيايس يف أوروبا التي قامت نزاعاهتا الداخلية بإخضاع القارة لقوتني 
أوروبيتني خارقتني إضافيتني ختتلفان من حيث األنظمة االجتامعية وال تربطهام سوى معرفة 
دبلوماسية قليلة. مل يكن هناك مفر من بعض النزاعات التي نشأت بينهام، وقد زادها ميل كل 

واحدة إىل اهتام األخرى باألسوأ.

كذلك، من الرضوري تذّكر أن احلرب الباردة بصفتها مرحلة يف التاريخ، قد تزامنت مع 
بداية العهد النووي، كام مع إزالة االستعامر، وقد أدى كالمها إىل رفع املراهنات يف املنافسة. 
وعىل الرغم من العوامل كلها التي فرقت بني القوى اخلارقة، فإن هذه األخرية تقاسمت بعض 
املصالح املشرتكة املهمة التي خففت من منافستها هذه، وبخاصة بعد أزمة الصواريخ الكوبية 
يف عام 1962 عندما خيش كثريون من اندالع حرب نووية. إن انقسام أوروبا وضبط التسلح 
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واملصالح املشرتكة يف ضامن أن احلروب احلقيقية يف العامل الثالث لن تؤدي إىل نزاع مبارش بني 
بني القوى اخلارقة، كلها عوامل وفرت درجة من االعتدال يف احلرب الباردة. غري أن اعرتافها 
شديد  أمرًا  ُيَعد  األبد،  وإىل  واحدة  مرة  املواجهة  إهناء  إىل  تؤدي  بطريقة  املشرتكة  بمصاحلها 
فيها  كانت  التي  الفرتة  فطوال  الستينيات.  هناية  يف  االنفراج  حقبة  خالل  تبني  كام  الصعوبة، 
السابق والشيوعية مها اخلارسين. ومن جهة  السوفيايت  الباردة مستعرة، كان االحتاد  احلرب 
أخرى، يف عهد تفوق فيه مشكالت النظام العاملي قدرة أي دولة عىل االستجابة هلا عىل نحو 
بأهنا رشاكة  الباردة  أنه يمكن وصف عالقة احلرب  إىل  الذي يشري  الدليل  فاعل، ويف ضوء 

معادية، من املهم عدم املبالغة يف ثامر فوز الواليات املتحدة وحلفائها.

دراسات  احللف؛  القوى؛  توازن  االسرتضاء؛  االستعامر؛  إزالة  االحتواء؛  أيضًا:  انظر 
السالم؛ الردع؛ سباق التسلح؛ سوء اإلدراك؛ الشيوعية؛ ضبط التسلح؛ العامل الثالث؛ القوى 

العظمى؛ الليربالية املثبتة ؛ منظمة حلف شامل األطليس؛ هناية التاريخ.
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املؤمترات  التاريخ، سامهت  مر  أثناء احلرب؟ عىل  العنف يف  استعامل  تربير  يمكن  هل 
وتم  دقيقًا.  حتديدًا  احلرب  شن  مسألة  حتديد  يف  املقبول  السلوك  قواعد  حول  واالتفاقيات 


