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  العامل بعد احلادي عشر من سبتمرب وجتديد الغرب: عودة التاريخ

  
  

يوشكا فيشر:  المؤلف

هاني الصالح: ترجمة

بيانات النشر

)مشروع كلمة(مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع بالتعاون مع هيئة أبوظبي للثقافة والتراث : الرياض

)٢٠٠٩(الطبعة األولى 

٣٧٥: عدد الصفحات
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العالم بعد الحادي عشر من سبتمبر وتجديد الغرب: لتاريخعودة ا

  عرض مركز االمارات للدراسات واالبحاث االستراتيجية

فيشريوشكا* : المؤلف

الصالحهاني: ترجمة

النشربيانات

)كلمةمشروع(والتراثللثقافةأبوظبيهيئةمعبالتعاونوالتوزيعللنشرالعبيكانمكتبة: الرياض

)٢٠٠٩(ألولىاالطبعة

  ٣٧٥: الصفحاتعدد

والعالقات الدولية؛ حيث  نقطة فاصلة في تاريخ النظام الدولي٢٠٠١سبتمبر /مثلت أحداث الحادي عشر من أيلول

أصبح كثيراً من الكتاب والمفكرين وحتى السياسيين يميزون بين طبيعة هذا النظام وتطوره قبل وبعد هذه األحداث، 

، الذي اعتبر أن تدمير برجي مركز التجارة العالمي في وزير الخارجية األلماني السابقيوشكا فيشر، ومن هؤالء 

البداية الحقيقية للقرن الحادي والعشرين مثلما كان سقوط جدار برلين هو النهاية الحقيقية صبيحة هذا اليوم هو 

  .لحقبة الحرب الباردة

ر العديد من القضايا المهمة التي شغلت العالم في مرحلة ما وفي هذا الكتاب المترجم إلى اللغة العربية، يناقش فيش

- قضية اإلرهاب الجهادي ووضع الواليات المتحدة في النظام الدولي والعالقات األوروبيةبعد أحداث سبتمبر مثل 

ات اإلسرائيلي وتداعي-، والسيما فيما يتعلق بقضايا الصراع العربياألمريكية واألوضاع في منطقة الشرق األوسط

ويرى الكاتب أن . غزو العراق واألزمة اإليرانية ومستقبل النظام العالمي الجديد، وغير ذلك من القضايا المهمة
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فهذه الهجمات أصابت القلب السياسي . تسببت في إحداث هزة سياسية عالميةهجمات الحادي عشر من سبتمبر 

د من األمريكيين يفوق ثالثة أضعاف من واالقتصادي ألقوى األمم في العصر الحاضر، وتسببت في موت عد

قضوا في مجمل الهجمات اإلرهابية خالل الثالثين سنة الماضية، وفي خسارة بشرية تعادل الخسارة التي أسفرت 

، الفتاً إلى أن هذا الهجوم لم يأت من قوة عظمى ١٩٤١قاذفة يابانية على ميناء بيرل هاربور عام  ٣٠٠عن إغارة 

تعمل في الخفاء، وتملك قدرات أيديولوجية هائلة تستطيع من خاللها أن " قوة غير متكافئة"نفذته أو إقليمية، وإنما 

تهز استقرار دولة ما أو منطقة كاملة، أو حتى مجمل النظام العالمي، ومن ثم تمثل خطراً عليه، ولو بطريقة غير 

  .مباشرة

القدرات االستراتيجية للقوة العظمى الوحيدة في شدته لم يكن يستهدف ويرى فيشر أن هذا الهجوم على الرغم من 

فمسألة إضعاف هذه القدرات لم تكن واردة على اإلطالق، بل كان يهدف إلى تحقيق نجاح سياسي رمزي . العالم

من خالل إظهار قدرة هذه الجماعات على مهاجمة القوة العظمى واستفزازها ودفعها إلى رد فعل مضاد، األمر 

والمتمثل في إحداث صدام بين العالم اإلسالمي والغرب ودفع الواليات هدف مخططي اإلرهاب، الذي يشكل دعماً ل

المتحدة إلى االنقالب على األنظمة السياسية العربية واإلسالمية التي تحميها، زاعماً أن الهدف األساسي لم يكن 

  .الواليات المتحدة نفسها بل هذه األنظمة

، "الشمولية الجهادية"سبتمبر، طبقاً للكاتب، فيما وصفه بـ ١١ت عنه هجمات ويتمثل التحدي األخطر الذي كشف

الصحيح واألصيل، مشيراً إلى أنه إذا تمكن " نقائه"التي ترفض كل صور الحداثة وتحاول العودة باإلسالم إلى 

يصب في خدمة الغرب، وقبل ذلك الدول والمجتمعات اإلسالمية، من وقف هذا التحدي الشمولي وعزله، فإن ذلك س

السالم واالستقرار العالمي واإلقليمي، ولكن إذا فشلت محاولة عزل هذا الخطر وإزالته من جذوره، فستصبح 

الشمولية الجهادية خطراً إرهابياً مستمراً على السلم اإلقليمي والدولي، حتى لو لم يؤد ذلك إلى صراع مركزي 

الحرب على اإلرهاب لن تحسم فقط من خالل التفوق العسكري، ولفت الكاتب إلى أن . عالمي بالمفهوم الكالسيكي

بل قبل كل شيء من خالل األخالق والقيم المقنعة والبدائل االجتماعية األفضل، ومن خالل تأسيس نظام دولي يقوم 

  .على القيم المشتركة والتوافق والتعاون والمشاركة في البناء

نى فيشر موقفاً منحازاً إلى إسرائيل بشكل واضح في تحليله لطبيعة اإلسرائيلي، تب-وفيما يتعلق بالصراع العربي

هذا الصراع؛ حيث اعتبر أن المشكلة الحقيقية في هذا الصراع، ليس االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية، وإنما 

خيرة إلى التهديد العسكري المستمر منذ اللحظة األولى لوجود دولة إسرائيل وما نتج عنه من اضطرار هذه األ

باعتبارها الخيار الوحيد أمامها، مشيراً إلى أن رفض حق إسرائيل في الوجود كان له منذ " سياسة القوة"اتباع 

الفلسطيني؛ حيث دخل الجانبان في حروب قادت إلى فقدان العرب -البداية نتائج كارثية على الجانب العربي

في المخيمات، ومشدداً على أن الحق الشرعي للفلسطينيين  والفلسطينيين مزيداً من األراضي وتشريد الفلسطينيين
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بإقامة دولة مستقلة لم ولن يتحقق بالوسائل العسكرية ضد إسرائيل؛ ألن هذه االستراتيجية تعني لإلسرائيليين تهديداً 

  .لوجودهم

منظور لحل  األولى تتحدث عن: ويرى فيشر أن عملية السالم التي انطلقت في أوسلو كانت تقوم على مقدمتين

والثانية إقامة شرق أوسط جديد تتعاون فيه إسرائيل مع جيرانها . يقوم على أساس دولتين من أجل إنهاء الصراع

العرب على أساس سالم إقليمي دائم من أجل الصالح المشترك، بشرط االعتراف بحق إسرائيل في الوجود وإنهاء 

: ستوطنات، لكن هذه العملية فشلت في مسارها لثالثة أسباب، هيكل مظاهر العداء لها وإنهاء االحتالل وإزالة الم

تمسك الجانب الفلسطيني بالكفاح المسلح باستخدام اإلرهاب تجاه إسرائيل، وعدم االتفاق على شكل الدولة 

نتائج الفلسطينية، والنشاط االستيطاني المستمر من قبل إسرائيل في المناطق المحتلة، وكان لهذا الفشل المزيد من ال

  .السلبية على الفلسطينيين، تمثلت في فقدان مزيد من األراضي التي اقتطعتها المستوطنات وزيادة حدة االحتالل

إن الدعم غير المشروط لوجود دولة إسرائيل، : "ويبرز انحياز الكاتب إلسرائيل بشكل أكثر وضوحاً في قوله

سط والمجتمع المدني القائم على الحرية، تشكل بالنسبة الديمقراطية الحقيقية الوحيدة والحديثة في الشرق األو

، مشيراً إلى أن ما "ألوروبا ليس مجرد التزام أخالقي وتاريخي، بل أيضاً مصلحة ذاتية بالغة األهمية سياسياً وأمنياً

  .ير مما يسمح به مستوى العالقات الحالييربط كال الطرفين، أوروبا وإسرائيل، من قيم مشتركة ومصالح أكبر بكث

اإلسرائيلي؛ ألن استمراره -ومع ذلك يعترف الكاتب بأن هناك حاجة ملحة لتحقيق السالم وتسوية الصراع العربي

سوف يبقي على حالة عدم االستقرار في المنطقة بالكامل، مشيراً إلى أن الحل السلمي سيصب في خدمة مصلحة 

رهاب، وفي ضمان وجودها الدائم كدولة يهودية، كما يخدم أيضاً مصالح الفلسطينيين إسرائيل بالحياة دون إ

  .١٩٦٧المشروعة في إقامة دولة ديمقراطية ضمن حدود عام 

وفيما يتعلق بحرب العراق، يرى فيشر أن هذه الحرب هزت الوضع االستراتيجي في منطقة الشرق األوسط، 

صل إلى استقرار ديمقراطي في العراق والحفاظ على وحدة أراضيه مشدداً على ضرورة التعاون من أجل التو

؛ ألن ثمن الفشل سوف يدفعه، إلى جانب المنطقة، الغرب وعدم السماح بفشل الغزو الذي تقوده الواليات المتحدة

طراف، كما يرى الكاتب أن هذه الحرب لم تكن نتائجها سلبية لكل األ. برمته، سواء المؤيد للحرب أو المعارض لها

فإسقاط صدام حسين قضى على التهديد . فهناك بعض القوى اإلقليمية التي استفادت منها والسيما إسرائيل وإيران

كانت إيران أكبر قاعدة من قواعدها، في حين " جبهة الرفض العربية"وأفقد  الذي كان يشكله هذا النظام إلسرائيل،

عن إزاحة نظامين يشكالن خطراً عليها في دولتين جارتين، ، حيث أسفرت حربا العراق وأفغانستان المستفيدين

وتسلمت مقاليد السلطة فيهما، والسيما العراق، حكومات ذات توجهات صديقة لها، كما استفادت من التورط 
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األمريكي والغربي في هذين الحربين في تعزيز نفوذها اإلقليمي في المنطقة، وتسريع خطط برنامجها النووي 

  .خلق سباق تسلح نووي في المنطقة يشكل تهديداً استراتيجياً خطيراً ألوروبا والعالمبشكل ينذر ب

ويخلص الكاتب إلى الدعوة إلى تكثيف الجهود من أجل مواجهة التحديات التي ستواجه النظام الدولي الجديد، على 

كسب الحرب على : اليةاألقل خالل النصف األول من القرن الحادي والعشرين، والتي حصرها في القضايا الت

؛ وحل الصراعات اإلقليمية ذات الخطورة الشديدة، ومن ضمنها الشمولية الجديد المتمثلة بهيئة اإلرهاب الجهادي

اإلسرائيلي؛ وإعادة بناء الدول المنهارة أو حتى المناطق المنهارة كلياً التي يمكن أن تتطور إلى -الصراع العربي

ة دون االنتشار السريع ألسلحة الدمار الشامل إلى بلدان أخرى، والسيما وصولها مراتع خصبة لإلرهاب؛ والحيلول

وتشجيع االندماج السلمي للقوى العظمى الصاعدة في النظام الدولي عن طريق إلى أيدي المجموعات اإلرهابية؛ 

  .األنظمة اإلقليمية والدولية لألمن الجماعي

جيرهارداأللمانيالرئيسحكومةفياأللمانيالمستشارونائبالخارجية،وزيرمنصبفيشريوشكاالسيدشغل

بعداأللمانيةالخارجيةوزارةمنصبتاريخفيالفترات،أطولثانيوهي،٢٠٠٥-١٩٩٨الفترةخاللشرويدر،

.األلمانيالخضرحزبفيالبارزةالشخصياتمنوهو). جينشرديتريش-هانزبعد(الحرب

لحوم،لتاجرالثالثاالبنوهو. ١٩٤٨إبريل١٢بتاريخ" فورتمبرج- بادن"في،"جيرابرون"فيفيشريوشكاالسيدولد* 

السوفيتياالتحاداحتاللبعد،١٩٤٦عامالبالدمغادرةإلىاضطرتلكنهاعدة،أجيالمنذهنجاريافيأسرتهعاشت

 Frankfurt amمدينةفيثمأوالً،شتوتجارتفياليساريةاأللمانيةالطالبحركةفينشيطاًعضواًفيشروأصبح. آنذاك

Main"الحديثاأللمانيالخضرحزبفيانخرط،١٩٨٢عامفيأيذلك؛وبعد. ١٩٦٨عامبعد" مينأمفرانكفورت

.آنذاكالنشأة

بحزعناأللمانياالتحاديالبرلمان- البوندستاجفيعضوا١٩٨٥ً-١٩٨٣الفترةخاللفيشريوشكاالسيدوكان

بينتُنشأإقليمية،ائتالفحكومةأولفياالتحادية،" هيسه"واليةفيللبيئةوزارةوتولى،١٩٨٥ديسمبروفيالخضر،

).١٩٨٧- ١٩٨٥(الخضروحزباالجتماعيالديمقراطيالحزب

والطاقةة،للبيئوزيراًفيشرأصبح،١٩٩١- ١٩٨٧الفترةخالل" هيسه"فيالبرلمانيةالخضرحزبمجموعةتزعمهوبعد

البرلمانإلىثانيةالخضرحزبدخولوبعد. ١٩٩٤-١٩٩١الفترةخالل،"هيسه"فيالرئيسونائباالتحادية،والشؤون

االتحاديالبرلمان-البوندستاجفيالبرلمانية،الخضرحزبلكتلةمشاركاًرئيساًفيشرأصبح،١٩٩٤عاماأللماني

.األلماني
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الحزببحكومةشديدةهزيمةشرويدر،جيرهاردبقيادةاالجتماعي،الديمقراطيلحزباألحقَ،١٩٩٨سبتمبروفي

الحكومةفياأللمانيللمستشارونائباًللخارجيةوزيراًفيشريوشكاأصبحثمومن. كولهيلموتبقيادةالمسيحيالديمقراطي

.آنذاكشُكِّلتالتياالئتالفية

نيويوركمدينتيفيالمدمرةاإلرهابيةللهجماتونتيجةكوسوفو؛حربفيياألمانمشاركةفيشرساند،١٩٩٩عاموفي

الرفضنهايةبذلكراسماًأفغانستان،علىالهجومفياأللمانيةالقواتمشاركةفيشرأيد،٢٠٠١سبتمبر١١فيوواشنطن

قدالضعفأنرأىألنهالعراق؛علىالحرببعدفيماانتقدولكنه. الخضرحزببهاتسمالذيالعنفعدملمبدأالقطعي

والشرقاألوسطالشرقمنطقتيفياالستقرار،انعداممنالمزيدوقوعمنوخشياإلرهاب،ضدالدوليالتحالفأصاب

.األدنى

الصفوفإلىسيتراجعأنهفيشريوشكاأعلن،٢٠٠٥سبتمبرانتخاباتفيالتحالفحكومةبهامنيتالتيالهزيمةوبعد

.البرلمانفيالخلفية

فيمحاضربدرجةالدولية،السياسياالقتصادلمادة،١٩٥١شولتز. هـفريدريكأستاذ،منصبحالياًفيشرويشغل

المتحدةالوالياتفيبرينستون،بجامعةوالدوليةالعامةللشؤونويلسونوودروكلية  فيوالدولية،العامةالشؤون

  .الخارجيةالعالقاتمجلسفي-أيضاً-معينوهو. األمريكية

  


