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نهاية الغرب؟: اسم الكتاب -

  أوروبا، الشرق األوسطأميركا، 

  فرانسوا هايزبور: المؤلف -

  ٢٧٢: عدد الصفحات -

  ٢٠٠٥األولى : الطبعة -

أوديل جاكوب، باريس: الناشر -
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نهاية الغرب

كامبردج بوك ريفيوز/ عرض

  ٢٠٠٥-٤-١٩الجزيرة نت 

  

  

  

  

  

  

  

  نهاية الغرب؟: اسم الكتاب -

  أميركا، أوروبا، الشرق األوسط

  فرانسوا هايزبور: المؤلف -

  ٢٧٢: عدد الصفحات -

  ٢٠٠٥األولى : الطبعة -

  أوديل جاكوب، باريس: الناشر -

كتاب جديد للباحث الفرنسي في الشؤون اإلستراتيجية فرانسوا هايزبور مدير مؤسسة البحث " نهاية الغرب"

  .اإلستراتيجي يطرح فيه تساؤالت مركزية خمسة

  أال تستفز الدعوات الديمقراطية المحافظين الجدد األميركيين ألد أعداء الديمقراطية؟

حدوداً للقدرة العسكرية  -في أفغانستان والعراق خصوصاً-القوة العسكرية للجيوش األميركية أال تظهر 

  األميركية؟

ألم يخلق إرهابيوا القاعدة ظروف أزمة ستقود الشرق األوسط لخوض معركة التحديث السياسي واالقتصادي 

واالجتماعي؟

الباردة في ظل انقسام الغرب أمام اضطرابات النظام كيف يمكن الخروج من التصورات الموروثة عن الحرب 

  الدولي؟

  هل هي نهاية الغرب أم زمن المفارقات؟ 

وعلى طول صفحات الكتاب يحاول هايزبور اإلجابة على هذه التساؤالت المركزية، حيث جاءت إجاباته في 

  .بعض األحيان على شكل برنامج عمل يقترحه للغرب وأوروبا وفرنسا

  ير الجماهيريإرهاب التدم

يستهل الكاتب بأن عالم اليوم يواجه تحدياً كبيراً يكمن في الصدمة اآلتية من التقاء، يمكن تجنبه، بين ظاهرتين 

لهما طبيعة مختلفة تماماً، األولى هي التنامي الذي ال مفر منه لألخطار المرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل 
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والثانية هي تطور السياسة الخارجية واألمنية ألميركا التي رة، من جهة ووقوعها في أيدي مجموعات خط

  .أوجدت الظروف لصدام بين الحضارات، صدام قريب من نموذج هينتنغتون

ويرى الكاتب أن هذين السياقين يعمالن سوياً لمضاعفة الخطر المالزم لكل منهما، فإرهاب التدمير الجماهيري 

ريض من الجماهير في العالم العربي اإلسالمي، والتصورات الكبيرة والرفض العنيف للغرب من قبل قسم ع

بين أوروبا وأميركا حيث تبدو األولى عازمة على الدفاع عن مواقعها بأي ثمن، في عالم تراه دائماً أكثر تهديداً 

  . لها، وهو ما يجعلها تجازف بالمشروع الديمقراطي والليبرالي الذي تعتبر أنها تحمله

مع أن ماهيتها وتطورها يجعالنها التي ال تدعي أنها تحمل مشروعاً كبيراً إلعادة صياغة العالم، أما أوروبا

فإن تصوراتها تسير في اتجاه تحمل مثل هذا المشروع، وإن لم تعط نفسها الوسائل لتسيير آثاره اإلستراتيجية، 

  . معاكس ألميركا وهو أمر أفضى إلى انقسام الغرب

    عقيدة األمن األميركية

التأكيد في عقيدة األمن األميركية أن  ٢٠٠٢أيلول /أما عن القوة األميركية، فيقول إنه تم ألول مرة في سبتمبر

الصين ثم "بمعنى أن منع ظهور منافس الحفاظ على هذا الوضع الفريد الراهن مصلحة حيوية بالنسبة ألميركا، 

  . هدفاً لسياستهايسعى للتكافؤ معها أصبح " أوروبا

القوة األميركية نسبية، منتقداً مفهوم القوة الخارقة الذي تحدث عنه هيوبير فيدرين وزير الخارجية كما يرى أن 

الفرنسي السابق، ذلك أن القوة العظمى ال تعطي أبداً كل شيء وحتى مع تفوقها العسكري الضخم في العراق 

  . اليوم وفيتنام في الماضي

ال تشاطر أميركا التصور وإن كان هذا ال يعني ظهور عالم .. الدول مثل الصين والهند وفرنساإن العديد من 

، ويعد أصبح في الوقت نفسه فقداناً للنفوذمتعدد األقطاب، ومن هنا فاالنتقال إلى مصاف القوة العظمى الوحيدة 

ائها الذين همشتهم بما في ذلك األمر حقيقة خاصة حيث أبدت القوة العظمى ال مباالة وحتى عداوة حيال حلف

  . الحلف األطلسي

فمقولة رمسفيلد بأن المهمة هي التي تحدد االئتالف والمطبقة عملياً، تعني تهميش الحلف وأوروبا التي تجد 

  .نفسها أمام رهانات أمنية كبرى بتوسيع حدودها حتى الشرق األوسط والقوقاز مع انضمام تركيا المرتقب

  فرط اإلرهاب 

ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى الحديث عن فرط اإلرهاب، قائالً إنه يتميز عن اإلرهاب المعروف قبل سبتمبر 

وصداه أي عدد الضحايا والصخب اإلعالمي، ولذا يستبعد احتمال وقوع تفجيرات من من حيث اتساعه  ٢٠٠١

حجم هذه العمليات، خاصة مع اإلجراءات المتخذة لمحاصرة وتفكيك شبكة القاعدة، لكنه يقول إن هذه الفرضية 

  . ٢٠٠٤آذر /مارس ١١سبتمبر األوروبي أي تفجيرات مدريد في  ١١صحيحة جزئياً كما يظهر من 

رى أن التحدي الكبير الذي يمثله فرط اإلرهاب هو إمكانية استخدامه أسلحة الدمار الشامل الكيميائية وي

الجرثومية أو النووية، السيما أن هناك بعض السوابق حيث استخدمت طائفة آوم اليابانية غازا البيولوجية أو  أو

  .٢٠٠١بيثة في أميركا في ، وكذا الجمرة الخ١٩٩٥و ١٩٩٤ساما في اليابان ولمرتين في سنتي 
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ويعزو عدم لجوء القاعدة والتنظيمات السائرة في فلكها إلى استخدام هذه األسلحة إلى النجاح الكبير الذي تحققه 

فهي في نظره تُفضل ألن المنفذ يختفي ) باستثناء تفجيرات مدريد(أما العمليات االنتحارية ". التقليدية"بالوسائل 

وعليه فإن من وجهة نظر المنظمة اإلرهابية فإنه ال داعي . ن خطر كشف الشبكةمع التفجير مما يحول دو

، فإن هناك خطر اهتمام ٢٠٠١إال أنه مع صعوبة تكرار عمليات سبتمبر . لتغيير أسلوب عمل ثبتت جدواه

  .القاعدة بحيازة مثل هذه األسلحة

  سلوك واشنطن

األوسط، حيث يستبعد بداية مسؤولية أمريكا في  ثم ينتقل إلى فصل آخر عنوانه كيف فقدت أميركا الشرق

يجعل القاعدة تتمتع بدعم ظهور القاعدة، لكنه يقر بأن سلوك واشنطن سابقاً وحالياً في الشرق األوسط 

، فالقاعدة من فعل أقلية نشطة، لكن مساندة سياسيةً موسعة تعني دعماً لوجيستياً وبشرياً، إذ هي جماهيري

  . ساط الجماهير المتضررة من السياسية الغربية والمحرومة من فوائد العولمةتحظى بصدى كبير في أو

تتجاذبها مقاربتان متناقضتان، األولى واقعية يقول ثم يعرض للسياسة األميركية في المنطقة، موضحاً أنها 

على الوضع الراهن بالدفاع عن المصالح األميركية، والثانية تقول بالرسالة الكونية أصحابها بالعمل للحفاظ 

  . ألميركا لتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان

ويالحظ أن هذه المفارقة ليست خاصة بأميركا ذلك أن التوتر بين المصالح اإلستراتيجية أو االقتصادية والقيم 

ي سياسة خارجية لبلد ديمقراطي، وحتى منتصف الستينيات، كانت سياسية األخالقية يشكل جزءا ال يتجزأ من أ

أميركا مبنية على مقايضة دعمها لألنظمة القائمة مقابل المحافظة على الوضع الراهن اإلستراتيجي واإلمداد 

كا ، أصبحت إسرائيل حليفاً إستراتيجياً يحظى بكامل الدعم، مما عقد من موقف أمير١٩٦٧بالنفط، ومع حرب 

  .تجاه الدول العربية

اإلسرائيلي إلى دور الضامن -في الصراع العربي) ١٩٦٧-١٩٤٨(ثم إن انتقال أمريكا من دور شبه مطاوع 

ويبقى التناقض قائماً بين ضمان . ألمن إسرائيل وكذا لدول الخليج ساهم في دعم العمل لصالح عملية السالم

  .ليجأمن إسرائيل وضمان النظام اإلستراتيجي في الخ

  الديمقراطية ستأتي بأنظمة جهادية

بقى الشرق األوسط المنطقة الوحيدة التي هي في منأى عن  ٢٠٠١ومنذ نهاية الحرب البادرة وحتى سبتمبر 

ويعزى هذا االستثناء الشرق أوسطي، حتى في السياسة األوروبية إلى عوامل المقاربة األميركية للدمقرطة، 

عدة، حيث إنه إلى جانب العوامل الموروثة عن الحرب الباردة، هناك عامل النفط، خاصة أن تبعية أميركا في 

  . تصاعد، مما يفسر إلى حد كبير تمسكها وشركائها بالوضع القائم

مستلزمات عملية السالم العربية اإلسرائيلية، ألن عملية التفاوض تفترض  ثم هناك أيضاً، وإن بشكل محدود،

دوام األطراف المعنية، كما أن التجربة اإليرانية جعلتها أكثر حذراً، فانتقادات أميركا لنظام الشاه النتهاكه 

حقوق اإلنسان قد  حقوق اإلنسان جعلتها ال تتنبه للمخاطر المحدقة، والعبرة التي استخلصتها هي أن سياسة دعم

تكون خطيرة وأن البديل لمستبد صعب تعرفه قد يكون استبداديا أكثر إزعاجاً على الصعيد اإلستراتيجي، ومنذ 
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سقوط الشاه فإنها تساند األنظمة القائمة ما دامت ال تتحرك صراحة ضد مصالحها، وتفسر التجربة اإليرانية 

  .والنفط الدعم األميركي للسعودية

، أصبحت أميركا أمام معادلة أكثر تعقيداً، إذ كيف يمكن مواصلة ٢٠٠١العملية السلمية في  ومع انهيار

؟ وجاءت أحداث الحادي عشر سبتمبر لتدعم حجج مساندتها إلسرائيل وحماية مصالحها في العالم العربي

أمام أنصار الحفاظ المحافظين الجدد دعاة تغيير الوضع القائم، بدءا بنظام صدام حسين، ودعم الديمقراطية 

على هذا الوضع، وهنا كان التقاطع بين ضرب العراق وتغيير الوضع اإلقليمي والدعم الكامل إلسرائيل بفضل 

  .نفوذ اليمين المسيحي

بعد الحادي عشر من سبتمبر لم تعد سياسة الحفاظ على الوضع القائم كافية لوحدها، فهوية منفذي هذه 

فكانت الحاجة لتشجيع اإلصالحات في دة تحتم التوقف عن هذه السياسة، التفجيرات ومصادر تمويل القاع

، لكن معادلة جداً صعبة تفرض نفسها، حيث على أميركا أن تتعاون مع األنظمة القائمة السعودية وغيرها

لمحاربة اإلرهاب، أي تدعيم الوضع القائم وتفادي زعزعة االستقرار السياسي بعنف، وهذا خوفاً من أن يأتي 

  .التغيير بأنظمة جهادية إلى السلطة، ألن البديل للوضع القائم ليس ديمقراطية ليبرالية موالية ألميركا

    انقسام الغرب

بعدها ينتقل فرانسوا هايزبور إلى الحديث عن انقسام الغرب مالحظاً تحوالت المشهد اإلستراتيجي بعد ثالث 

سبتمبر، حيث تهمش أميركا الحلف األطلسي، وتوظف األمم المتحدة، وتتوجه سنوات على الحادي عشر من 

  .نحو األحادية التي تشكل السياق الذي يأتي فيه مأزق أميركا في الشرق األوسط ويتأكد فيه تهديد اإلرهاب

ائمة مما يعني عدم حاجتها لتحالفات كبرى د" المهمة تحدد التحالف"وحيث بدأت واشنطن تتحرك وفق سياسية 

يوجد النظام الدولي في حلقة مفرغة، فتهديد اإلرهاب الخارق الذي يزداد حدة بسبب فشل ... مثل األطلسي

سياسة أمريكا الشرق أوسطية المتفاعلة بدورها مع تدهور العالقة العابرة لألطلسي يزيد من خطر اإلرهاب، 

أن يكون ذلك بداية بتحديث اآلليات الخاصة ولذا فمن المستعجل إعادة بناء الشراكة األميركية األوروبية، و

  .بالحوار العابر لألطلسي وبالعالقات بين أميركا وأوروبا

وهنا يالحظ أن أميركا تسعى جاهدة إلجهاض أوروبا اإلستراتيجية، بل إن هذا الهدف يأتي مباشرة، من حيث 

ي االستقاللية اإلستراتيجية وذلك لتخوف أميركا من تناماألولوية، بعد هدف محاربة دول محور الشر، 

  .ألوروبا

ومع أزمة العراق أثبت بوش تفضيله ألوروبا منقسمة على أوروبا اإلجماع، وفي هذه األزمة فضلت إدارته 

كسر الحلف واالتحاد من أجل الحصول على الدعم العسكري لحلفاء معدودين، وليعمل الحوار األوروبي 

تراتيجيا وأن يعالجوا المشاكل الكبرى بتصورهم الخاص ويقدموا األميركي على األوروبيين أن يفكروا إس

  .اقتراحاتهم وليس انتظار المقترحات األميركية

أما أميركياً فإن التغير بدأ يظهر مع انتقاد األميركيين لحرب العراق وابتعادهم التدريجي عن سياسة بوش، كما 

هو األنسب ) الشراكة األورومتوسطية(مع منطقة الشرق األوسط من خالل مشروع أن التعامل األوروبي 

لمراعاته لالختالفات بين دول المنطقة، بينما يتجاهلها مشروع الشرق األوسط الكبير وينتقد السياسة األوروبية 
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الدمار الشامل، وعن حظر انتشار أسلحة . حيال إسرائيل قائالً إنها ال تراعي كل جوانب الموقف اإلسرائيلي

يرى المؤلف أن غزو العراق دحرج العمل ضد الدول الثالث المعنية حقاً بالنووي، إيران، باكستان وكوريا 

  .وأن أميركا أصبحت اليوم مشلولة عسكرياً بسبب مغامرتها في العراقالشمالية إلى الدرجة الثانية، 

تلكت السالح النووي كدولة غير موقعة لمعاهدة حظر أما عن إسرائيل فيقول إنها مثلها مثل الهند وباكستان ام

االنتشار مما ال يضر بمصداقية هذه المعاهدة، كما أن النووي اإلسرائيلي ليس مزعزعاً الستقرار المنطقة 

إستراتيجياً والتي هي غير مستقرة ألسباب أخرى، ثم إن إسرائيل ليست مصدراً محتمالً لجماعات مثل القاعدة، 

لغرب عن الحيلولة دون امتالك إيران لهذا السالح فإن دوالً أخرى كالسعودية ومصر وسوريا أما إذ عجز ا

  .منضمة لمعاهدة الحظر قد تسير على خطاها... والجزائر وكوريا الجنوبية وتايوان

إلى  ختاماً يقول إنه مهما كانت االختالفات في المصلحة وأحياناً في القيمة بين أميركا وأوروبا، فإننا ننتمي

حضارة واحدة في مواجهة اإلرهاب دون أن يجعل هذا منا صليبيين، بيد أن دينامية الوضع الحالي تظهر أن 

صعود القاعدة ومد المحافظين الجدد يعمالن سوياً من حيث أثر مفعولهما على العالقات بين الديمقراطيات 

  .الغربية والعالم اإلسالمي والعرب بالتحديد

يشكل نكبة، ولتفادي هذا يقترح أن تتولى فرنسا مهمة التقريب والتقارب بين أوروبا والعالم إن تقاطع المسارين 

العربي اإلسالمي بحكم وجودها في قلب عملية بناء شراكة جديدة عابرة لألطلسي، خاصة أنها فرضت 

بية في العالم وجودها في مجلس األمن أمام أميركا وبقيت على مسافة من السياسية األمريكية مما منحها شع

العربي، إذ بحكم عالقاتها المميزة مع الدول العربية والصورة اإليجابية التي تحظى بها لدى الرأي العام 

العربي فهي تعد فاعالً مهماً في عملية تقارب تجعل رفض الغرب ككل مسألة صعبة، وأيضاً بحكم حجم 

  .كبير من مواطنيها من العرب والمسلمين جاليتها العربية اإلسالمية، األكبر في أوروبا، ووجود عدد

  


