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آية قرآو ية

قال تعاىل[ :فَبِ َمب َر ْح َم ٍة ِّم َه ّ
ب
ّللاِ لِىتَ لَ ُه ْم َولَ ْى ُكىتَ فَظّب ً َغلِيظَ ا ْلقَ ْل ِ
ستَ ْغفِ ْر لَ ُه ْم َوشَب ِو ْر ُه ْم فِي األَ ْم ِر
ضى ْا ِمهْ َح ْىلِكَ فَبعْفُ َع ْى ُه ْم َوا ْ
الَوفَ ُّ
ّللاِ إِنَّ ّ
فَإِ َذا َع َس ْمتَ فَت ََى َّك ْل َعلَى ّ
يه]
ّللاَ يُ ِح ُّب ا ْل ُمت ََى ِّكلِ َ
سىرة (آل عمزان )159 :

د

اإلهداء

إلى معمـ المتعمميف ،الرحمة الميداة كالنعمة المسداة ،إلى خاتـ النبييف كالمرسميف،
سيدنا محمد "صمى اهلل عميو كسمـ".
إلى أركاح قادتنا الشيداء ،كجرحانا األبطاؿ ،كأسرانا األسكد الرابضة خمؼ القضباف،
الذيف أناركا لنا الطريؽ.
إلى مف قاؿ اهلل فييما " واخفض هلما جناح الذل مه الزمحة وقل رب ارمحهما كما ربياوي صغريا "
سكرة (اإلسراء )24
أمي كأبي المذيف ربياني كسي ار عمي كأرشداني لمخير -كالدم الكريميف.
إلى ركح أختي أسماء.
إلى إخكاني كأخكاتي األعزاء.
إلى مف كانكا مبلذم كممجأم ،إلى مف تذكقت معيـ أجمؿ المحظات " زمبلء الد ارسة
كالعمؿ ".
و
مقاكـ امتشؽ سبلحو دفاعان عف فمسطيف.
إلى كؿ
فمسطيني أفنى حياتو نصرةن لفمسطيف.
إلى كؿ
و
إلى مشرؼ ىذه الرسالة الدكتكر" /محمد إسماعيؿ خمة".

إلييم جميعاً أىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع
يدنا عمما.
راجيان مف المكلى ىعز ى
كجؿ أف يعممنا ما ينفعنا كأف ينفعنا بما عممنا كيز ى
ه

شكر وتقدير

ش َك ْرتُ ْم َألَ ِزي َدوَّ ُك ْم]
قال تعالىَ [ :وإِ ْذ تَأَ َّذ َن َربُّ ُك ْم لَئِه َ
سكرة (إبزاهيم)7 :
الحمد هلل حمدان كثي انر يميؽ بجبللو ،ككماؿ صفاتو الذم كفقني كأعانني عمى إتماـ دراستي كاخراجيا
نبي بعده معمـ األمة كمرشدىا.
إلى النكر ،كأصمي ك ي
أسمـ عمى مف ال ٌ
مد لي يد العكف كالمساعدة كحفٌزني
بمز ويد مف االمتناف يسرني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى كؿ مف ٌ
عمى إنجاز دراستي ،كأخص بالشكر الدكتكر  :محمد إسماعيؿ خمة ،الذم تكرـ باإلشراؼ عمى ىذه
يؽ بما أسداه لي مف نصح كارشاد كتكجيو كأحاطني بمطفو ككرـ أخبلقو
الدراسة ،كأنار لي الطر ى
حيز الكجكد ،فجزاه اهلل عني خير
كمنحني الكثير مف الكقت كالجيد إلخراج ىذه الدراسة إلى ٌ

الجزاء.

كما أعبر عف شكرم كتقديرم العميؽ لمدكتكر /خميؿ عبد الفتاح حماد الذم دقؽ الرسالة لغةن

مبلء.
كأسمكبان كا ن

كالشكر كمو إلى عائمتي التي تحمٌت بالصبر ،ككفرت لي الدعـ كالمساندة كالكسائؿ المشجعة عمى

االستمرار كأخص بالذكر أختي ساجدة التي ساعدت في تدقيؽ الرسالة ليغكيان ،كالشكر مكصكؿ إلى
كؿ الذي ف قدمكا المشكرة كالنصيحة كالعكف مف أجؿ أف ترل دراستي النكر ،ليـ مني كؿ الشكر
كالتقدير.
كاهلل كلي التكفيؽ
الطالب

معتصم سييل عدوان

و

ممخص الدراسة
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تحميػػؿ السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة تجػػاه جماعػػة اإلخ ػكاف المسػػمميف فػػي
مصػر فػي الفتػرة الممتػدة مػا بػيف عػامي  2001ـ حيػث كقعػت ىجمػات الحػادم عشػر مػف سػػبتمبر
كالتي أثرت بشكؿ حاد في السياسة الخارجية األمريكيػة تجػاه جماعػة اإلخػكاف المسػمميف كصػكال الػي

عػػاـ  2013كالػػذم شػػيد سػػقكط حكػػـ اإلخ ػكاف المسػػمميف فػػي مصػػر ،مػػا التعريػػؼ بػػأىـ المحػػددات

الداخميػػة كالخارجيػػة المػػؤثرة عمػػى السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة تجػػاه جماعػػة اإلخػكاف المسػػمميف ،كمػػا
ىدفت الد ارسػة إلػى تفسػير المكقػؼ األمريكػي تجػاه الحػراؾ الشػعبي المصػرم عػاـ 2011ـ ،كمػف ثػـ

الشعبي عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف
معرفة ماىية تأثير الحراؾ
ٌ
ككصكليـ لسدة الحكـ.
كاسػتخدمت الد ارسػػة كػبلن مػػف المػػنيخ التػاريخي التحميمػػي ،إضػافةن إلػػى مػػنيخ تحميػؿ المضػػمكف ،كذلػػؾ

لمبلئمة تمؾ المناىخ لطبيعة ىذه الدراسة.

كقػػد خمصػػت الد ارسػػة إلػػى كجػػكد تبػػايف كتمػػايز فػػي كجيػػات نظػػر اإلدارات األمريكيػػة المتعاقبػػة تجػػاه
جماع ػػة اإلخػ ػكاف المس ػػمميف ،فبينم ػػا ص ػػنفت إدارة الػ ػرئيس األمريك ػػي ج ػػكرج ب ػػكش االب ػػف الحرك ػػات
اإلس ػػبلمية كاف ػػة ف ػػي بكتق ػ وػة كاح ػػدة ،مس ػػاكيةن ب ػػذلؾ ب ػػيف التي ػػارات الراديكالي ػػة مث ػػؿ :تنظ ػػيـ القاع ػػدة،
كالتيػػارات اإلسػػبلمية المعتدلػػة مثػػؿ :اإلخ ػكاف المسػػمميف ،فقػػد ميػػزت إدارة الػػرئيس بػػاراؾ أكبامػػا بػػيف

المتشدديف كالمعتدليف في التيارات اإلسبلمية ،إضافةن إلى ذلؾ فقد شيدت السػاحة الفكريػة كالسياسػية

فػػي الكاليػػات المتحػػدة انقسػػامان حػػادان بػػيف تيػػاريف رئيسػػيفر التيػػار األكؿ  :ىػػك "تيػػار اإلدمػػاج" كيػػرل

أنص ػػار ى ػػذا التي ػػار ف ػػي جماع ػػة اإلخػ ػكاف المس ػػمميف تنظيمػ ػان معت ػػدالن يمك ػػف اس ػػتخدامو ف ػػي محاصػ ػرة
و
كتقميص نفكذ التيارات الراديكالية المتشددة ،مف خبلؿ تشكيؿ و
عازؿ " "Fire Wallبيف الشباب
جدار
المسػػمـ كالتيػػارات الراديكاليػػة ،كعميػػو دعػػا أنصػػار ىػػذا التيػػار اإلدارات األمريكيػػة المتعاقبػػة إلػػى دمػػخ
اإلخكاف المسمميف في الحياة السياسية.

التيػ ػػار الثػ ػػاني  :كىػ ػػك "التيػ ػػار التقميػ ػػدم" كيػ ػػرل فػ ػػي جماعػ ػػة اإلخ ػ ػكاف المسػ ػػمميف جػ ػػزءان أصػ ػػيبلن مػ ػػف
التنظيمػات الراديكاليػة ،فػاإلخكاف مػف كجيػة نظػر ىػؤالء يكمنػكف بػالعنؼ " "violent actorإال أنيػـ
يخفكف ذلػؾ كيػدعكف السػممية بيػدؼ طمأنػة مخػاكؼ الكاليػات المتحػدة األمريكيػة ،كيػرل أنصػار ىػذا

التيار أف االنتماء إلى جماعة اإلخكاف المسمميف يمثٌؿ مرحمةن تمييديػةن يخكضػيا الشػباب المسػمـ قبػؿ

االنضػػماـ إلػػى التيػػارات الراديكاليػػة المتشػػددة ،كعميػػو دعػػا أنصػػار التيػػار التقميػػدم اإلدارات األمريكيػػة
المتعاقبػػة إلػػى اتخػػاذ مكقػ و
ػدائي مطمػػؽ تجػػاه جماعػػة اإلخػكاف المسػػمميف .كقػػد تذبػػذبت قػػدرة كنفػػكذ
ػؼ عػ ه
ز

كػػبل التيػػاريف صػػعكدان كىبكطػان ،كقػػد كػػاف لكػػؿ منيمػػا مؤيػػدكه مػػف المفكػريف كالساسػػة األمػريكييف ،كقػػد

شػ ٌكؿ المػكبي الصػييكني أحػػد أىػـ الػداعميف لمتيػػار التقميػدم الػذم طالػب دكمػان باتخػاذ مكاقػؼ عدائيػػة
و
نتيجة مفادىا أف مكقؼ اإلخكاف المسمميف
تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف ،كقد تكصمت الدراسة إلى
الراسخ تجاه القضية الفمسطينية في مكاجية المكقؼ األمريكي الممتزـ بأمف "إسرائيؿ" ،قد شكؿ نقطة

الخبلؼ الجكىرية األساسية بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف.

كبناء عمى ما سبؽ ذكره فقد أكصى الباحث و
بعدد مف التكصيات منيػا  :ضػركرة أال يتخػذ المفكػركف
ن
ػمكليةن كاحػػدةن تجػػاه مكقػػؼ الكاليػػات المتحػػدة مػػف اإلخ ػكاف المسػػمميف تقػػكـ عمػػى
اإلسػػبلميكف نظ ػرةن شػ ٌ
العػػداء المطمػػؽ كالثابػػت ،ككػػذلؾ العمػػؿ عمػػى اسػػتغبلؿ التبػػايف فػػي كجيػػات نظػػر التيػػارات األمريكيػػة

المختمفػػة تجػػاه اإلخ ػكاف المسػػمميف ،كتعزيػػز نفػػكذ التيػػار األمريكػػي الػػداعي إلػػى إدمػػاج اإلخ ػكاف فػػي
الحياة السياسية في مقابؿ التيار التقميدم الذم يدعك إلى الحفاظ عمى النظػرة العدائيػة المطمقػة تجػاه

جماعة اإلخكاف المسمميف.

ح

Abstract:
The study aimed to analyze the US foreign policy toward the Muslim
Brotherhood in Egypt, through the period between 2001-2013 with
illustrator of significant internal and external determinants influencing it.
In addition to monitoring the effect of some important events, such as
September events on the US toward the Muslim Brotherhood.
This study also aimed to interpret the US position from the Egyptian
revolution, then the position of the United State of the rise of the Muslim
Brotherhood to power.
The study used a descriptive and the historical analytical method, in
addition the content analytical approach.
The study concluded that there is a variation and differentiation in the
perspective of the US administrations against the Muslim Brotherhood,
While Gorge W Bush administration classified all Islamic movement in
one pot, it equaled between radical movements such as Al-qida and The
Islamic moderate movements, such as Muslim brotherhood, Barak Obama
administration differentiate between hard liners and moderates in Islamic
movement, In addition to that the intellectual and political arena have
sharply divided between two major group.
The first group showed that the Muslim Brotherhood is moderate
movement seeking for political participation and working to criminalize
radical thoughts, so supporters of this group call American administration
to deal with M.B and allow them to integrate in political life, While the
other group confirm to keep the traditional view of hostility to the M.B on
the basis that they are a part of the radicalism movement.
Both groups has influenced up and down according to several
determinations, each of them has some supporters from thinkers and
American politicians, The Zionist loopy was one of the most important
supporters to take constant hostile attitude against the Muslim Brotherhood.
The study also reached to the conclusion that the Muslim Brotherhood
support the Palestinian issues against the American position which
committed to the security of Israel. This was the major sticking point

ط

between the US and M.B which negatively affected on American foreign
policy toward the group.
The study also present a set of recommendations, the most essential one
was necessity that the Muslim brotherhood thinkers shouldn't take holistic
view toward the position of the United States against the Muslim
brotherhood based on the absolute and unwavering hostility, Adding to that
the need to exploit the contrast and differences in the views of the various
American currents toward the group, while working to strengthen the
influence of the power of integration, which calls the US administration to
integrate the Muslim brotherhood in political life as opposed to the
traditional movement, which calls for the preservation of the traditional
perception of hostility towards Muslim Brotherhood.
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المقدمة4
قامت الكاليات المتحدة بدك انر ميمان كمحكريان في منطقة الشرؽ األكسط خبلؿ العقكد المنصرمة,
حيث تفاعمت طيمة تمؾ الفترة ما جميا األحزاب السياسية في العالـ العربي ذات المرجعيات

العممانية كالدينية عمي حد سكاء ،كذلؾ بما يحفظ مصالحيا كيحقؽ أىدافيا في المنطقة ,لذلؾ
و
و
حركة إلى
زمنية ألخرل ،كمف
اختمفت السياسة الخارجية األمريكية تجاه ىذه الحركات مف فت ورة

أخرل كحتى ما ذات الحركة مف فترة زمنية ألخرل ,كينعكس ذلؾ بشكؿ كاضح مف خبلؿ تعاطييا
ما جماعة اإلخكاف المسمميفر كالتي أيسست في مصر في آذار/مارس عاـ 1928ـ عمى يد حسف

البنا ،كسرعاف ما انتشر فكر ىذه الجماعة ,فنشأت جماعات أخرل تحمؿ فكر اإلخكاف في العديد

مف الدكؿ ,ككصمت حتى كقتنا الحالي إلى ) )72دكلة حيث تتكاجد الجماعة في كؿ الدكؿ

العربية ،إضافة إلى بعض الدكؿ اإلسبلمية كغير اإلسبلمية في القارات الست (اليقيش(49 ،

.(2012

كتعتبر جماعة اإلخكاف المسمميف أحد أكبر كأىـ حركات اإلسبلـ السياسي (*) ،كالتي بدأت في
( )1

الصعكد في سبعينيات كثمانينيات القرف المنصرـ ،كقد تمثؿ أكؿ ظيكر لما يعرؼ بمصطمح
اإلسبلـ السياسي ما اندالع الثكرة اإليرانية سنة 1979ـ  ,حيث بدأ السياسيكف كصناع القرار في

الكاليات المتحدة األمريكية بإعطاء األكلكية لكيفية التعاطي ما النظاـ اإليراني الجديد الذم أصبح

يمثؿ الحركات اإلسبلمية كاإلسبلـ السياسي آنذاؾ ,فكانت البداية بالرفض كالقطيعة لمجمؿ حركات

صناع القرار في الكاليات
اإلسبلـ السياسي كمف ضمنيا جماعة اإلخكاف المسمميف ،حيث خمص ى
و
معاد لمصالح
المتحدة آنذاؾ إلى أف النظاـ اإلسبلمي بجناحيو "المعتدؿ كالمتطرؼ" ىك نظاـ
الكاليات المتحدة األمريكية( .ريحاف.)2 :2007 ،

لذا ،فقد تبنت الكاليات المتحدة األمريكية سياسة شمكلية تجاه كؿ الحركات اإلسبلمية كمف ضمنيا

اإلخكاف المسمميف كصكالن إلى بداية تسعينيات القرف العشريف ,حيث تغيرت الخطابات الرسمية
لئلدارة األمريكية بسبب تصاعد قكة االسبلمييف في عدد مف دكؿ المنقطة ،كقد انعكس ىذا التغير

في السياسات التي أعمف عنيا مساعد كزير الخارجية األمريكي إدكارد جيرجيف" "Edward. P.

 Djerejainكالتي أكدت أف الحككمة األمريكية ال تعتبر اإلسبلـ أيدكلكجية تيدد الغرب كالسبلـ
العالمي( .يكسؼ.)14 :2001 ،
مصطمح سياسي كاعبلمي كأكاديمي ،استيخدـ لئلشارة إلى حركات التغيير السياسي التي
(*)اإلسبلـ السياسي :ىك
ه
تقتبس مف اإلسبلـ "نظامان سياسيا لمحكـ".
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كبعد أحداث11سبتمبر/أيمكؿ(2001ـ)شيدت السياسة الخارجية االمريكية تحكالن عميقا تجاه

الحركات اإلسبلمية ،حيث كضعت الكاليات المتحدة األمريكية استراتيجية عالمية لمحاربة الحركات

اإلسبلمية بكافة تياراتيا كمف ضمنيا جماعة اإلخكاف المسمميف فيما يعرؼ "بالحرب عمى "اإلرىاب""
(ريحاف.)2 : 2007 ,
استمرت السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف عمى ىذا الحاؿ كصكالن إلى الفشؿ

الذريا الذم منيت بو الكاليات المتحدة في حربييا عمى العراؽ كأفغانستاف ،كما تبله مف تصاعد

نفكذ كقكة الحركات الراديكالية ,كىك ما دفا بالكاليات المتحدة إلى مطالبة زعماء الدكؿ في منطقة

الشرؽ االكسط الي تبني سياسات إصبلحية أدت إلى تحقيؽ جماعة اإلخكاف مكاسب انتخابية في
البرلماف المصرم في انتخابات ربيا 2005ـ ،كالتي تـ اجراؤىا بفعؿ الضغكط التي مارستيا

الكاليات المتحدة عمى مصر كالتي منحت اإلخكاف المسمميف ىامشان مف حرية المشاركة في الحياة

السياسية (تماـ.(18 :2013 ,

كما تزايد المكاسب االنتخابية لئلخكاف المسمميف كالحركات التابعة ليا-حركة المقاكمة اإلسبلمية
حماس -انقمبت الكاليات المتحدة عمي سياساتيا اإلصبلحية في العالـ العربي ،عمى الرغـ مف دعكة

العديد مف المفكريف األمريكييف إلدماج اإلخكاف المسمميف ضمف المشيد السياسي في العالـ العربي.

كلقد شيدت السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف تطك انر كاضحان كعمنيان بعد الحراؾ

الجماىيرم الذم شيدتو بعض الدكؿ العربية كخاصة مصر ،كصكالن إلى التكاصؿ العمني بيف قادة
اإلخكاف كاإلدارة األمريكية.

اعتمادان عمى ما سبؽر يمكف القكؿ :إف ثمة تذبذب في السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة
و
بشكؿ حادر فمف شركاء الحرب الباردة إلى مبلحقة بعض
اإلخكاف المسمميف صعكدان كىبكطان
المقربيف مف اإلخكاف في إطار الحرب عمى "اإلرىاب" كمف ثـ سياسة االحتكاء تجاه اإلخكاف كجزء

محتمؿ مف المشيد السياسي ،كصكالن إلى اإلقرار بكجكدىـ عمى رأس السمطة في عدد مف الدكؿ

العربية.

طرح ىذا االختبلؼ كالتبايف مف فترة ألخرل في سياسة الكاليات المتحدة الخارجية تجاه اإلخكاف
المسمميف كثي انر مف التساؤالت أماـ الباحثيف في مجاؿ العبلقات الدكلية.
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مشكمة الدراسة4
تتمحػػكر مشػػكمة الد ارسػػة حػػكؿ تذبػػذب السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة تجػػاه اإلخ ػكاف المسػػمميف صػػعكدان

كىبكط ػان خػػبلؿ الفت ػرة الممتػػدة مػػف  ،2013-2011لػػذا تطػػرح الد ارسػػة العديػػد مػػف التسػػاؤالت حػػكؿ
طبيعة السياسة الخارجيػة األمريكيػة تجػاه اإلخػكاف المسػمميف كالعكامػؿ المػؤثرة فييػا ,كىػك مػا ستسػعى

الدراسة لئلجابة عنو مف خبلؿ التساؤؿ الرئيس ،كىك :
ماىية السياسية الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف كما العكامؿ المؤثرة فييا؟
كيتفرع مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة التالية :
 -1ما محددات السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف؟
 -2ما ىي منعرجات السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسممكف؟
 -3كيػػؼ أثػػر المػػكبي الصػػييكني ك"إس ػرائيؿ" عمػػى صػػياغة كتنفيػػذ السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة
تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف؟

 -4كيؼ أثرت نظرة النخبة السياسة في الكاليات عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة
اإلخكاف المسمميف؟
 -5كيػػؼ أثػػرت أحػػداث  11سػػبتمبر 2001ـ عم ػى السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة تجػػاه جماعػػة
اإلخكاف المسمميف؟
 -6ما أثر الحراؾ العربي عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف؟
 -7ما مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية مف كصكؿ اإلخكاف المسمميف لسدة الحكـ؟

فرضيات الدراسة4
في محاكلة لئلجابة عف التساؤالت المطركحة في ىذا الدراسة ،يمكف صياغة فرضيتيف رئيستيف

عمى النحك التالي :

 -1ثمة تياريف مف المفكريف كالساسة األمريكييف يختمفاف في تكجياتيـ حكؿ ماىية السياسة
الخارجية األمريكية الكاجب اتباعو تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف.
 -2أثرت مكاقؼ اإلخكاف المسمميف الداعمة لمقضية الفمسطينية سمبان عمى السياسة الخارجية
األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف.
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أىداف الدراسة4
 .1تتبا مراحؿ تطكر السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر في
الفترة ما بيف عامي )2013-2001ـ).
 .2التعرؼ عمى محددات السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف.
 .3تسميط الضكء عمى آراء النخب الفكرية كالسياسية في الكاليات المتحدة تجاه جماعة اإلخكاف
المسمميف.

 .4تحديد دكر المكبي الصييكني في تشكيؿ السياسة األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف.
 .5تكضيح تأثير أحداث سبتمبر عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف
المسمميف.

 .6تحميؿ أثر الحراؾ العربي عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف.
 .7إبراز مكقؼ الكاليات المتحدة مف كصكؿ جماعة اإلخكاف المسمميف إلى سدة الحكـ.

أىمية الدراسة4
 .1تتناكؿ ىذه الدراسة طرفيف فاعميف مؤثريف بقكة عمى مجريات األحداث في منطقة الشرؽ
األكسط  ،كىما الكاليات المتحدة كجماعة اإلخكاف المسمميف.
 .2تتناكؿ الدراسة مكضكعان حيكيان كمتجددان ،ال تزاؿ آثاره ك تداعياتو مستمرة عمى المنطقة العربية
كالشرؽ األكسط عمكمان.

 .3ندرة الدراسات التي عالجت السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف حديثان ،كذلؾ
بعد صعكدىـ لسدة الحكـ في العديد مف الدكؿ العربية كعمى رأسيا مصر ،كذلؾ نظ انر لحداثة

المكضكع .

 .4يتكخى أف تقدـ الدراسة قراءة عممية لمسمكؾ األمريكي تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف ،مف
حيث مرتكزاتيا-محدداتيا-أىدافيا.
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حدود الدراسة4
الحد الزماني4
تبػػدأ فت ػرة الد ارسػػة مػػف عػػاـ 2001ـ ،حيػػث أحػػداث الحػػادم عشػػر مػػف أيمكؿ/سػػبتمبر ،كالتػػي فجػػرت
مصػ ػػطمح الحػ ػػرب عمػ ػػى "اإلرىػ ػػاب" ،مػ ػػا رص ػ ػد تأثي ارتػ ػػو عمػ ػػى السياسػ ػػة الخارجيػ ػػة األمريكيػ ػػة تجػ ػػاه
الحرك ػػات اإلس ػػبلمية كخاص ػػة جماع ػػة اإلخػ ػكاف المس ػػمميف ،كصػ ػكالن إل ػػى الحػ ػراؾ العرب ػػي الجم ػػاىيرم
ػاء بعػػاـ 2013ـر
كالػػذم أفضػػي إلػػى صػػعكد جماعػػة اإلخػكاف كتقمػػدىا أمػػكر السػػمطة فػػي مصػػر كانتيػ ن
حيث سقكط حكـ اإلخكاف كصعكد العسكر في جميكرية مصر العربية.

منيجية و أسموب الدراسة4
استخدـ الطالب إلنجاز ىذه الدراسة عددان مف المناىخ البحثية كىي كالتالي:
" -1المنيج التحميمي التاريخي"ر كيعرؼ المنيخ التاريخي بأنو " المنيخ الذم يعتمػد عمػى الظػكاىر
التاريخيػ ػ ػػة التػ ػ ػػي حػ ػ ػػدثت فػ ػ ػػي الماضػ ػ ػػي ،كيسػ ػ ػػتفاد منيػ ػ ػػا فػ ػ ػػي فيػ ػ ػػـ ك تفسػ ػ ػػير الحاضػ ػ ػػر كالتنبػ ػ ػػؤ
بالمستقبؿ"(.الضمد.)74 : 2011 ،
كيسػػتخدـ الطالػػب المػػنيخ الت ػػاريخي فػػي اسػػتقراء ماضػػي ت ػػاريخ السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة تج ػػاه
جماعػػة اإلخ ػكاف المسػػمميف ،كتسػػميط الضػػكء عمػػى أىػػـ مرتكزاتيػػا كمحػػدداتيا ،كىػػك مػػا يسػػاعد عمػػى

تحديػػد األىػػداؼ كالمرتك ػزات الحاليػػة لمسياسػػة األمريكيػػة تجػػاه الشػػرؽ األكسػػط عمكم ػان كاإلخ ػكاف فػػي

مصر عمى كجو الخصكص.

"-2منيخ تحميؿ المضمكف"  :كيقكـ ىذا المنيخ عمى دراسة األحداث كالكثائؽ لكشؼ العكامؿ
المؤثرة في الظاىرة المدركسة كعزؿ عناصرىا عف بعضيا البعض ،كمعرفة خصائص كسمات ىذه

العناصر كطبيعة العبلقات القائمة بينيا ،كقد استخدـ الطالب ىذا المنيخ في تحميؿ البيانات

كالتصريحات الصادرة عف اإلدارة األمريكية باإلضافة إلى الكثائؽ كفي مقدمتيا كثيقة استراتيجية

األمف القكمي األمريكي باإلضافة الي خطاب االتحاد الذم يمقيو الرؤساء األمريكاف بداية كؿ عاـ،
كذلؾ بيدؼ تحميؿ مضمكنيا كتفكيؾ عناصرىا لبلستدالؿ مف خبلليا عمى ماىية السياسة الخارجية

األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف.

كتعد ىذه المناىخ األساس الذم اعتمد عميو الطالب في الدراسة العممية ،حيث جاءت منسجمةن ما
مناىخ البحث لمكصكؿ إلى النتائخ كالتكصيات المرجكة .
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أدوات الدراسة4
تستند ىذه الدراسة عمى جما المعمكمات كالبيانات كذلؾ مف خبلؿ:
 -1المصادر األساسية لمدراسة مف الكثائؽ كالكتب كاألبحاث العممية المنشكرة كغير المنشكرة.
 -2التقارير الرسمية الصادرة عف المجاف الخاصة.
 -3خطابات الرؤساء األمريكييف كتصريحات أبرز المسؤكليف في اإلدارات األمريكية.
 -4اإلحصائيات المنشكرة في الشبكة العنكبكتية العالمية مف خبلؿ إعادة ترتيب البيانات الكاردة
فييا بغية تكظيفيا في العديد مف المطالب التي تناكلتيا الدراسة.

7

مصطمحات الدراسة4
جماعة اإلخوان المسممين 4يعرفيا البنا "مؤسس الجماعة" :عمى أنيا جماعةه إصػبلحيةه شػاممة تفيػـ

ػمفيةه ,طريق ػةه
اإلسػػبلـ فيم ػان شػػامبلن ،كتشػػمؿ فك ػرتيـ كػػؿ ن ػكاحي اإلصػػبلح فػػي األمػػة .كأنيػػا :دعػػكةه سػ ٌ
اجتماعيػةه
ثقافيةه ,شركةه
سنيةه ,ىيئةه
اقتصاديةه ,كما أنيـ فكػرةه
ٌ
ٌ
عمميةه ٌ
ياضيةه ,رابطةه ٌ
سياسيةه ,جماعةه ر ٌ
ٌ
ٌ

(خيرم.)17 :2011 ,

كيعرفي ػػا الككي ػػؿ ب ػػالقكؿ :ى ػػي حرك ػػة ض ػػمت الحي ػػاة الديني ػػة إل ػػى جان ػػب الحي ػػاة السياس ػػية ,كجمع ػػت
األكضػػاع االجتماعيػػة إلػػى جانػػب األكضػػاع االقتصػػادية ،كصػػاغتيا جميعيػػا فػػي أسػػمكب عصػػرم ال
تنفر منو النفكس لثقؿ في تحممو ,كال تنبك عنو العقكؿ لعسر في فيمو( .الككيؿ.(9 :1986 ,

التعريف اإلجرائي لجماعة اإلخوان المسممين 4ىي حركة ذات خمفية دينية ترل في اإلسبلـ منياجػان
لمحياة ،تنبذ العنؼ كتسعى لمكصكؿ إلى السمطة عف طريؽ المشاركة السياسية.

و
بشكؿ
اإلرىاب 4كيعرؼ "اإلرىاب" في القانكف الفيدرالي األمريكي عمى أنو استخداـ القكة كالعنؼ
كره الحككمة أك المجتما المدني لتحقيؽ أك
غير قانكني ضد األشخاص أك الممتمكات إلجبار أك إ ا
تأييد أىداؼ سياسية أك اجتماعية.)Simocx & Dery,2013 : XV(.

التعريف االجرائي لممصطمح لإلرىاب  4ىك مفيكـ صنعو الساسة األمريكييف بعد أحداث 11

سبتمبر/أيمكؿ 2001ـ  -مستغميف مخاكؼ الشعب األمريكي -إلطبلؽ العناف لمقكة العسكرية
األمريكية لمتحرؾ بحرية لتحقيؽ أىداؼ اإلدارة األمريكية في إعادة ىيكمة الشرؽ األكسط كالقضاء
عمى الحركات اإلسبلمية.

كقد تـ استخداـ ىذا المصطمح في الرسالة رغـ تحفظ الباحث عميو حيث تـ اساءة استخدامو مف

قبؿ أطراؼ متشددة في اإلدارة األمريكية لذا تمت اإلشارة إليو بيف قكسيف.

كما تـ استخداـ األسمكب نفسو ما كممة "إسرائيؿ" حيث تـ كضعيا بيف قكسيف ،كذلؾ نظ انر لعدـ

اعترافنا بكجكد ىذا المسمى ،كقد ايستيخدـ المفظ فقط لمتسييؿ عمى القارئ.

السياسة الخارجية 4تعػرؼ السياسػة الخارجيػة عمػى أنيػا :جميػا صػكر النشػاط خػارج حػدكد الدكلػة,
حتى لك لـ تصدر عف الدكلة كحقيقة نظامية (الفى.)9 : 2006 ,
كتيعػػرؼ أيض ػان عم ػى أنيػػا  :مجمكعػػة األفعػػاؿ كالسػػمكؾ الػػذم تقػػكـ بيػػا الدكلػػة فػػي المجتمػػا الػػدكلي
لتحقيػػؽ أىػػدافيا كغاياتيػػا ،مػػف خػػبلؿ قػ ارر و
ات دكليػػة ,ككسػػائؿ متنكعػػة متػكافرة ليػػذه الدكلػػة( .السيسػػى,
.)6 :2008
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التعريففف اإلجرائففي لمسياسففة الخارجيففة :كيمكػػف تعريفيػػا بمػػا يتناسػػب مػػا أىػػدؼ الد ارسػػة عم ػى أنيػػا
جميػ ػػا اإلج ػ ػراءات كالق ػ ػ اررات كالتػ ػػدابير التػ ػػي تتخػ ػػذىا الدكلػ ػػة تجػ ػػاه الػ ػػدكؿ أك الكيانػ ػػات كالجماع ػ ػات

السياسية.

ػطمح سياسػي كاعبلمػي كأكػاديمي ،اسػتيخدـ لئلشػارة إلػى حركػات التغييػر
اإلسالم السياسفي 4ىػك مص ه
السياسي التي تقتبس مف اإلسبلـ "نظامان سياسيا لمحكـ".
كيمكف تعريفو عمى أنػو " مجمكعػة مػف األفكػار كاألىػداؼ السياسػية النابعػة مػف الشػريعة اإلسػبلمية،

التػػي يسػػتخدميا مجمكعػػة "المسػػمميف األصػػكلييف" الػػذيف يؤمنػػكف بػػأف اإلسػػبلـ لػػيس عبػػارة عػػف ديانػػة
فحسػػبر كانمػػا نظػػاـ سياسػػي ،كاجتمػػاعي ،كقػػانكني ،كاقتصػػادم ,كيصػػمح لبنػػاء مؤسسػػات الدكلػػة".

(دلكؿ)13 :2012 ،

التعريففف اإلجرائففي لإلسففالم السياسففي :كيمكػػف تعريػػؼ اإلسػػبلـ السياسػػي بمػػا يتناسػػب مػػا أىػػداؼ
الدراسة عمى أنػو مجمػكع الحركػات كالتيػارات اإلسػبلمية التػي تشػترؾ فػي مسػعاىا لمكصػكؿ إلػى سػدة
الحكـ عمى الرغـ مف اختبلؼ كسائميا في تحقيؽ ذلؾ.

الدراسات السابقة4
يبلحظ أف عدد الدراسات العربية التي بحثت مكضكع السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف

المسمميف محدكدة جدان ،كذلؾ نظ انر لقمة اىتماـ الباحثيف العرب بمكضكع السياسة األمريكية ،كىك ما
اضطر الطالب إلى االعتماد عمى الدراسات األجنبية إلى و
حد كبير ،كمف خبلؿ الجيد المتكاصؿ

فقد حصؿ الطالب عمى و
عدد مف الدراسات السابقة التي التقت في بعض محاكرىا ما مكضكع
الدراسة ،كقد قسميا الطالب إلى دراسا وت فمسطينية ،عربية ،كأجنبية.
أوالً -الدراسات الفمسطينية4
 -1دراسة ,ريحان ( .)2007بعنوان4
"السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالم السياسي "حماس دراسة حالة".
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس

كأنمكذج عف السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعات اإلسبلـ السياسي ,كقد ركزت الدراسة-
و
بشكؿ مكسا -عمى رصد جيكد المكبي الصييكني في التأثير عمى السياسة الخارجية األمريكية
تجاه حركة حماس.
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ك تمتد فترة الدراسة مف عاـ 1987ـ حيث تـ إعبلف تأسيس الحركة كصكالن إلى فترة انتياء

الحككمة العاشرة التي شكمتيا حركة حماس عاـ 2007ـ بعد فكزىا في االنتخابات التشريعية
الفمسطينية.
ك خمصت الدراسة إلى أف فشؿ الحرب عمى "اإلرىاب" في و
كؿ مف أفغانستاف كالعراؽ دفا الكاليات

المتحدة لتبني سياسة اإلصبلح السياسي كدمقرطة الشرؽ األكسط كىك ما أعطى حركات اإلسبلـ
السياسي ىامشان مف الحرية كاف سببان في كصكؿ بعضيا إلى سدة الحكـ.
-2دراسة 4عبد اهلل عبد الحميم .)2012( ,بعنوان 4
الواليفففات المتحفففدة األمريكيفففة والتحفففوالت الثوريفففة ففففي دول محفففور االعتفففدال العربفففي (-2010

.)2011

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ المكقؼ األمريكي مف الثكرات كاالحتجاجات الشعبية في دكؿ محكر
االعتداؿ العربي ,كذلؾ لمكقكؼ عمى األىداؼ كالغايات الكامنة خمؼ المكقؼ األمريكي ،الذم بدا

متناقضان كمختمفان في بعض األحياف تجاه الثكرات العربية التي رفعت الشعارات ذاتيا ,كقد أسيب
الكاتب في الحديث عف المكقؼ األمريكي مف الثكرة المصرية كمدل انسجاـ إف ارزات ىذه الثكرة ما
المصالح األمريكية في المنطقة عمكمان كفي مصر عمى كجو الخصكص.
ك خمص الباحث إلى أف مكقؼ اإلدارة األمريكية تجاه الثكرة المصرية قد شابو الكثير مف التردد
كالغمكض ،كذلؾ بسبب اختبلؼ رؤية أقطاب اإلدارة األمريكية لمجريات األحداث في مصر ،ما

ل سياسية معادية لمصالح الكاليات المتحدة
تخكؼ تيار كاسا في اإلدارة األمريكية مف صعكد قك ن
حاؿ سقكط نظاـ مبارؾ.
ثانياً -الدراسات العربية4
 -1دراسة  4لزىر ،بن عيسي .)2011(،بعنوان 4
انعكاسففات أحففداث  11سففبتمبر عم فى الحركففة اإلسففالمية فففي الشففر األوسففط" .أنمففوذج الحركففة
اإلسالمية في األردن".

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف في األردف بعد

أحداث أيمكؿ/سبتمبر ،مسمطةن الضكء عمى تأثيرات أحداث سبتمبر عمى المكقؼ األمريكي مف
و
بشيء مف التفصيؿ المشركع األمريكي لدمقرطة الشرؽ
اإلخكاف المسمميف ،كقد تناكلت الدراسة
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و
بشكؿ عاـ كاخكاف األردف عمى كجو
األكسط ككيفية تأثيره عمى اإلخكاف المسمميف في المنطقة

التحديد.

كقد خمصت الدراسة إلى ضركرة استغبلؿ جماعة اإلخكاف المسمميف ىامش االنفتاح السياسي الذم

أتاحتو الضغكط األمريكية عمى البمداف العربية ،مكصيةن بضركرة العمؿ عمى االستفادة مف الضغكط
األمريكية عمى الرغـ مف ككنيا ترتكز باألساس إلى المصمحة األمريكية كليس إلى االىتماـ
بالديمقراطية كمبدأ.
 -2دراسة ,أبو زيد .)2007( .بعنوان 4
"مستقبل الحركات السياسية اإلسالمية وتحديات ما يسمى بالحرب عمى "اإلرىاب"".
ىدفت الدراسة إلى رصد التغيرات المتعمقة بأحداث الحادم عشر مف سبتمبر ،كما ترتب عمييا مف

و
تغيير في السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالـ اإلسبلمي عمكمان كالحركات اإلسبلمية كفي

مقدمتيا اإلخكاف المسمميف عمى كجو الخصكص ،كما ناقش الباحث التحديات المتعمقة بالحرب

عمى "اإلرىاب" ،ككيفية تأثيرىا عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف مكضحان

سبؿ كطرؽ مكاجية ىذه التحديات.

كقد خمص الباحث إلى أف الكاليات المتحدة األمريكية قد انتيجت سياسةن عدائيةن شمكلية تجاه

الحركات اإلسبلمية كاضعةن إياىا جميعان ضمف قائمة الحركات "اإلرىابية" دكف االلتفات إلى
االختبلؼ الكبير في معتقدات كسمككيات التيارات اإلسبلمية المختمفة ،مؤكدان أف ىذا النيخ قد زاد

مف حالة عدـ االستقرار في الشرؽ األكسط كأكصى الباحث بضركرة أف تنتيخ الكاليات المتحدة
سياسةن أكثر اعتداالن تجاه الحركات اإلسبلمية كأف تميز بيف الحركات اإلسبلمية بشقييا المتطرؼ
كالمعتدؿ.

 -3دراسة ،عقالن .)2012( ,بعنوان 4
السياسة الخارجية األمريكية تجاه الحركات اإلسالمية في المنطقة العربية.
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تحميػػؿ كفيػػـ محػػددات كمرتك ػزات السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة تجػػاه الحركػػات
اإلسػػبلمية فػػي المنطقػػة ،بػػدءان مػػف المحػػددات الداخميػػة كالتػػي ركػػزت -بشػػكؿ أساسػػي -عمػػى ضػػركرة
كجػكد ع و
ػدك جديػػد لمكاليػات المتحػػدة يبػرر تدخبلتػو حػػكؿ العػالـ أمػػاـ الػرأم العػاـ األمريكػػي ،كمػا ركػػز

الباحػث عمػى دكر المػكبي الصػييكني كمح و
ػدد داخمػ وي فاعػؿ فػي صػياغة السياسػة الخارجيػة األمريكيػة
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تجاه المنطقة ،ثـ تطرؽ  -و
بشيء مف التفصيؿ -لمحديث عف المحددات الخارجية المتمثمة في حماية

المصالح األمريكية في منطقة الشرؽ األكسط.

كخمص الباحث إلى أنو ليس ىناؾ أم داللة تشير إلى خطر الحركات اإلسبلمية عمى أمف الكاليات

المتحدة ،كأف "فكبيا اإلسبلـ" عبارة عف أسطكرة اصطنعتيا الكاليات المتحدة لمحفاظ عمى مصالحيا
في الشرؽ األكسط ،كتسكيؽ تدخبلتيا في المنطقة أماـ الرأم العاـ األمريكي.

 -4دراسة عمي اليقيش .)2012( ,بعنوان4
السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالم السياسي في العالم العربي(.)2011-2001
ىدفت الدراسة إلى تحديد تكجيات السياسة الخارجية األمريكية تجاه الحركات اإلسبلمية بعد أحػداث

الحػػادم عشػػر مػػف أيمػػكؿ ،كالتعريػػؼ بمكاقػػؼ اإلدارة األمريكيػػة مػػف الثػػكرات العربيػػة ,ككصػػكؿ بعػػض
حركات اإلسبلـ السياسي إلى السمطة في المنطقة ك في مصر عمى كجو الخصكص.

كقػػد خمصػػت الدارسػػة إلػػى أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تنظػػر إلػػى الحركػػات اإلسػػبلمية المعاصػرة

عمػػى أنيػػا كتم ػةه كاحػػدةه متجانسػ ػةه ،ك بالتػػالي تعمػػد إلػػى إص ػػدار أحكػػاـ ذات طػػابا تعميمػػي عميي ػػا.

كأكص ػػى الطال ػػب بض ػػركرة أف تنظ ػػر الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة إل ػػى الحرك ػػات اإلس ػػبلمية نظػ ػرةن
مكضكعيةن تتبلءـ ما مكاقفيا المعمنة ،كقدرتيا عمى تدعيـ االستقرار في منطقة الشرؽ األكسط.
ثالثاً -الدراسات األجنبية4
 -1دراسة ( )2012, AL-Mesbar Studies centerبعنوان 4
The West And The Muslim Brotherhood After The Arab Spring.
Editor : Lorenzo Vidino. AL Mesbar Studies.
"الغرب واإلخوان المسممون بعد الربيع العربي".
عم ػػدت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى رص ػػد ردكد الفع ػػؿ الرس ػػمية ف ػػي ثم ػػاف دكؿ غربي ػػة (م ػػف ض ػػمنيا أمريك ػػا
ك"إسرائيؿ") عمى كصكؿ اإلسبلمييف لمحكـ في أعقاب الثكرات العربية ،كيقكـ ىذا الكتاب عمى جيد

مجمكعة مف الباحثيف لمحديث عف ردكد فعؿ دكليـ تجػاه كصػكؿ اإلسػبلمييف لمحكػـ بعػد إلقػاء نظػروة
عمػػى تػػاريخ العبلقػػة بػػيف اإلسػػبلمييف كحككمػػات تمػػؾ الػػدكؿ ،كقػػد كتػػب أكؿ فصػػكؿ الكتػػاب الباحػػث

السياسػي كمرشػح الػدكتكراه بجامعػة تكسػاس سػتيفف بػركؾ) (Steven Brookeمتحػدثان عػف تػاريخ

العبلقػة بػيف كاشػنطف كاإلخػكاف المسػمميف ،كاصػفان إياىػػا بالمتقمبػة كالمتذبذبػة مشػي انر إلػى حقبػة الحػػرب
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البػػاردة ،ككاصػػفان اإلخػكاف المسػػمميف بػػأنيـ كػػانكا حمفػػاء الحػػرب البػػاردة ،كأحػػد أعػػداء الكاليػػات المتحػػدة
ضمف الحرب عمى "اإلرىاب" بعد أحداث سػبتمبر ،ثػـ تحػدث عػف انتقػاؿ الكاليػات المتحػدة إلػى فكػرة

دمقرط ػػة الش ػػرؽ األكس ػػط كم ػػا تبلى ػػا م ػػف دعػ ػكات م ػػف المفكػ ػريف األمػ ػريكييف إل ػػى إدم ػػاج اإلخػ ػكاف

المسمميف ،فبينمػا أبقػت إدارة بػكش الحركػات اإلسػبلمية عمػى ىػامش اىتماماتيػا ،صػدرت العديػد مػف
مطالب ػةن بضػػركرة

المقػػاالت مػػف المفك ػريف كالساسػػة األم ػريكييف مػػا بػػيف عػػامي (2007,2006ـ)
و
خاصة حركة اإلخكاف المسمميف في مصر ،كما أشار الكاتب
التقارب بيف كاشنطف كتمؾ الحركات كب

إلػػى اخػػتبلؼ السياسػػية الخارجيػػة األمريكيػػة تجػػاه اإلخػكاف المسػػمميف فػػي فتػرة كػػؿ مػػف الػرئيس جػػكرج
بكش االبف كباراؾ أكباما.
كقد خمص الكاتب مف خبلؿ استعراضو لتاريخ السياسية الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف المسػمميف

إل ػػى كج ػػكد تي ػػاريف م ػػف المفكػ ػريف كالساس ػػة األمػ ػريكييف األكؿ  -يعػ ػرؼ بالتي ػػار التقمي ػػدم كال ػػذم رأل
ض ػػركرة المحافظ ػػة عمػ ػى النظػ ػرة التقميدي ػػة األمريكي ػػة القائم ػػة عمػ ػى الع ػػداء تج ػػاه اإلخػ ػكاف المس ػػمميف
كاعطػػاء األكلكيػػة لبلسػػتقرار بػػدالن مػػف تػػركيخ الديمقراطيػػة ،أمػػا التيػػار اآخػػر كالػػذم يعػرؼ باسػػـ تيػػار
اإلدم ػػاج فق ػػد دع ػػا اإلدارة األمريكي ػػة لض ػػركرة إدم ػػاج اإلخػ ػكاف المس ػػمميف ليككنػ ػكا ج ػػزءان م ػػف المش ػػيد
السياسي في العالـ العربي ضمف سياسة الكاليات المتحدة لتركيخ الديمقراطية.

 -2دراسة ( )Leiken& Brook,2007بعنوان 4
The Moderate Muslim Brotherhood, Friend Or Foe?.
اإلخوان المسممون المعتدلون ،العدو أم الصدي ؟
تناكلت الدراسة لمحة تاريخية مكجزة عػف اإلخػكاف المسػمميف مػا الحػديث عػف مػكقفيـ نحػك ع و
ػدد مػف
القضايا مف أبرزىا مكقؼ اإلخكاف مف العنؼ ،ثـ تحدثت الدراسة عف التيػارات الراديكاليػة مػف حيػث

النشػػأة كالفكػػر مػػا التركيػػز عمػػى طبيعػػة العبلقػػة بػػيف اإلخػكاف المسػػمميف كالتيػػارات الراديكاليػػة ،ككيفيػػة
ت ػػأثير تم ػػؾ العبلق ػػة عمػ ػى المص ػػالح الحيكي ػػة األمريكي ػػة ف ػػي المنطق ػػة ،كم ػػا ناقش ػػت الد ارس ػػة انقس ػػاـ

المفك ػريف كالساسػػة األم ػريكييف – مػػف حيػػث ماىيػػة السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة التػػي يجػػب اتباعيػػا
تجػػاه اإلخ ػكاف المسػػمميف -إلػػى تيػػاريف رئيس ػيف أحػػدىما يػػرل ضػػركرة الحفػػاظ عم ػى النظ ػرة التقميديػػة

العدائية ،بينما يدعك التيار اآخر إلى اتباع سياسة جديدة قكاميا االنفتاح عمى اإلخكاف المسمميف.
كقػػد خمػػص الكاتػػب إلػى كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة بػػيف التيػػارات المعتدلػػة ممثمػةن بتيػػار اإلخػكاف المسػػمميف
كالتي تنبذ العنؼ ،كتسعى لممشاركة في الحيػاة السياسػية مػف جيػة ،كالتيػارات الراديكاليػة التػي تنػتيخ

العنػػؼ ككسػػيمة لمتغييػػر مػػف جيػػة أخػػرل ،لػػذا طالػػب اإلدارة األمريكيػػة بضػػركرة التمييػػز بػػيف التيػػارات
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اإلسػػبلمية المختمف ػػة داعيػ ػان إياى ػػا إلدمػػاج اإلخػ ػكاف المس ػػمميف كج ػػزوء أسػػاس م ػػف اس ػػتراتيجية محارب ػػة
التيارات الراديكالية.

 -3دراسة ( )Combating Terrorism Center, 2011بعنوان 4
Self- Inflicted Wounds Debates and Divisions Within al-Qaida and its
periphery.
جروح البالء الذاتي  4مناظرات وانقسامات داخل القاعدة وأطرافيا.
جاءت الدراسة في عشرة فصكؿ ،كقد قاـ عمى إعدادىا مركز مكافحة "اإلرىاب" في كمية كيست

بكينت""West Pointالعسكرية في كاشنطف ،كقد شارؾ العديد مف الكتاب كالساسة األمريكييف في
إعداد ىذه الدراسة كالتي تناكلت دراسة دقيقة ألفكار كمعتقدات كافة التيارات اإلسبلمية مقارنةن إياىا
بفكر تنظيـ القاعدة ،كقد تحدث الكاتب األمريكي - Marc Lynchبشي وء مف التفصيؿ في الفصؿ
التاسا مف ىذا الكتاب -عف فكر كمعتقدات جماعة اإلخكاف المسمميف ،مقارنان إياىا بأفكار تنظيـ

القاعدة متحدثان بعمؽ عف حالة الخبلؼ بيف المفكريف األمريكييف تجاه العبلقة بيف اإلخكاف
المسمميف كتنظيـ القاعدة ،مؤكدان كجكد نظريتيف في الفكر األمريكي تجاه اإلخكاف المسمميف األكلى

جدار
تدعى الجدار النارم ،كتتمخص ىذه النظرية بأف اإلخكاف -مف خبلؿ فكرىـ المعتدؿ -يمثمكف
ان
يفصؿ بيف الشباب المسمـ كاألفكار الراديكالية ،كالنظرية الثانية تدعى الممثمكف العنيفكف كتقكـ ىذه

كمنيخ لمتغيير ما إخفاء ذلؾ بيدؼ عدـ إثارة مخاكؼ
النظرية عمى تبني اإلخكاف المسمميف لمعنؼ
و
الكاليات المتحدة.

كقد خمص الباحث إلى ضركرة أف تعمؿ اإلدارة األمريكية عمى إفساح المجاؿ أماـ اإلخكاف
المسمميف لشف معركتيـ الفكرية ضد التيارات الراديكالية ،كذلؾ مف خبلؿ مشاركة اإلخكاف المسمميف

في الحياة السياسية كدمجيـ دكف تمكينيـ ،ما ضركرة األخذ بعيف االعتبار بأف اإلخكاف لف يككنكا
و
بشكؿ مكسا أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة،
في المستقبؿ ليبرالييف كلف يدعمكا
كلكنيـ رغـ ذلؾ يمثمكف أفضؿ البدائؿ المتاحة لمكاليات المتحدة في ظؿ محدكدية الخيارات لدييا.
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 -4دراسة ( )Jeffrey Martini & others, 2012بعنوان4
The Muslim Brotherhood, Its Youth, and Implications for U.S.
Engagement.
"اإلخوان المسممون ،شبابيا ،واآلثار المترتبة عمى التدخل األميركي".
و
بشيء مف التفصيؿ عف تككيف كىيكمية اإلخكاف المسمميف مشيرةن إلى كجكد تياريف
تحدثت الدراسة
داخؿ اإلخكاف المسمميف ،أحدىما يمثمو الجيؿ القديـ المؤسس لمجماعة كالذم عانى مف االضطياد
كالقما في عيد جماؿ عبد الناصر ،كيتخذ ىذا التيار مكاقؼ متشددة في معظـ القضايا الفكرية

كمكقفان عدائيان تجاه الكاليات المتحدة ،كالتيار اآخر يمثمو قادة العمؿ الطبلبي كالذيف برزكا في فترة
االنفتاح السياسي التي قادىا أنكر السادات بعد كصكلو لمحكـ ،كقد تناكلت الدراسة  -و
بشيء مف

اإليجاز -تاريخ الجماعة ،باإلضافة إلى مكاقفيا الفكرية مف القضايا المختمفة محاكلةن الربط بيف
ىيكمية كتككيف الجماعة مف جية ،كاألفكار التي تبنتيا في مختمؼ مراحؿ العمؿ السياسي التي

مرت بيا الجماعة ،ككيفية تأثير ذلؾ عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه الجماعة ،كقد ركزت

الدراسة عمى تكضيح معالـ السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف بعد حدكث الحراؾ
المصرم ،كسقكط نظاـ مبارؾ انطبلقان مف نظرية كجكد تياريف داخؿ الجماعة أحدىما معتدؿ
كاآخر متشدد.

كقد خمصت الدراسة إلى ضركرة أف تعمؿ الكاليات المتحدة األمريكية عمى دمخ اإلخكاف المسمميف
في العمؿ السياسي ،كذلؾ بيدؼ تدعيـ كتعزيز نفكذ التيار المنفتح ضد التيار المتشدد داخؿ

الجماعة ،كبالتالي دفا الجماعة نحك اتخاذ مكاقؼ أكثر ليكنة تجاه الكاليات المتحدة كمصالحيا في

المنطقة.
 -5دراسة( .)Alterman, 2012بعنوان 4
""Egypt in Transition : insights and options for US policy
مصر في مرحمة انتقالية ..رؤى وخيارات لمسياسة األمريكية.
ىدفت الدراسة إلى رصد التحكالت التي شيدتيا مصر بعد الثكرة المصرية كمعرفة مدل تأثيرىا عمى

مصالح الكاليات المتحدة في المنطقة ،كطرح الكاتب عدة سيناريكىات لمتعامؿ ما الكضا في مصر
بعد الثكرة ،ككاف مف ضمف السيناريكىات إمكانية حدكث انتخابات ديمقراطية تفضي إلى صعكد

جماعة اإلخكاف المسمميف لسدة الحكـ ،كقد أكصى الكاتب بعدـ تدخؿ الكاليات المتحدة في الشأف
و
بشكؿ إيجابي ,كما كاف أحد السيناريكىات
المصرم كالتعاطي ما نتائخ االنتخابات أيان كانت
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و
تدخؿ عسكرم مف قبؿ الجيش لمسيطرة عمى
المطركحة ضمف الدراسة يتمثؿ في إمكانية حدكث
مقاليد الحكـ.

كق ػػد خم ػػص الباحػػػث إل ػػى أف س ػػيناريك تػػػدخؿ الج ػػيش لػػػف يك ػػكف إال ف ػػي ح ػػاؿ تعرض ػػت المصػػػالح

االقتصادية لممؤسسة العسكرية لمخطر ,كأكصى الكاتب بضركرة الكقكؼ في كجو أم حراؾ عسكرم
قد يقكـ في مصر كما أكصى بضركرة دعـ ببلده لمعممية االنتخابية في حد ذاتيا بغػض النظػر عػف

مفرزات ىذه العممية حتى لك تمثمت في صعكد اإلخكاف المسمميف لسدة الحكـ.
 -6دراسة ( )Sharp ,2011بعنوان4
Egypt: The January 25 Revolution and Implications for U.S. Foreign
Policy.
مصر  4ثورة  25يناير وتأثيراتيا عمى السياسة الخارجية األمريكية.
تناكلت ىذه الدراسة العبلقة التاريخية بيف الكاليات المتحدة كمصر ،كالتي قامت عمى رؤية الكاليات
المتحدة لمدكر المصرم كعامؿ استقرار أساسي في المنطقة ،ثـ تطرقت الدراسة إلى التغير الذم

ط أر عمى الرؤية األمريكية لدكر مصر كالذم تمثؿ في إدخاؿ بعد الديمقراطية عمى العبلقات
األمريكية-المصرية حيث دعا بعض الساسة كالمفكريف األمريكييف اإلدارة األمريكية لممارسة بعض

الضغكط عمى نظاـ مبارؾ إلجراء إصبلحات سياسية كديمقراطية في الببلد ،كىك ما أدل إلى تكتر
العبلقة بيف البمديف في عيد الرئيس جكرج بكش االبف ،ثـ استعرضت الدراسة  -و
بشيء مف
التفصيؿ -مكقؼ إدارة أكباما مف الحراؾ الجماىيرم في مصر عاـ )2011ـ) ،كتأثير ىذا الحراؾ
عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة.

كخمصت الدراسة إلى كجكد انقساـ في اإلدارة األمريكية تجاه الثكرة المصرية كاحتمالية صعكد

اإلخكاف حاؿ سقكط الرئيس السابؽ حسني مبارؾ ،حيث انقسمت اإلدارة في مكقفيا مف الثكرة إلى
تياريف رئيسيف أحدىما يدعك لمتمسؾ بنظاـ مبارؾ ،كاآخر يدعك إلى استغبلؿ الفرصة لمدفا
بمصر نحك التغيير كالديمقراطية.
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التعمي عمى الدراسات السابقة4
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة أمور من أىميا4
 -1اختيار منيخ الدراسة كىك المنيخ الكصفي.
 -2تعميؽ مشكمة بحثو مما سيؿ عميو تحديد أىداؼ دراستو بشكؿ دقيؽ.
 -3استطاع الكقكؼ عمى النقاط الميمة التي بإمكانو تناكليا كالتركيز عمييا في بحثو.
 -4استطاع الكقكؼ عمى كيفية صياغة تساؤالت بحثو بشكؿ جيد كاختيار اإلطار النظرم
المناسب ليا.
 -5م ٌكنتو مف سيكلة تحديد خطكاتو المنيجية العممية المناسبة لمكضكع الدراسة ،كقدمت لو

قيمة ،أثرت مكضكع البحث في كثير مف الجكانبر حيث كاف بعض تمؾ الدراسات
معمكمات ٌ
مرجعان ميمان في بعض جكانب كفصكؿ ىذا البحث.

أوجو التمايز بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 -1الدراسات السابقة تناكلت السياسة الخارجية األمريكية تجاه مجمؿ حركات اإلسبلـ السياسي
دكف األخذ بعيف االعتبار خصكصية كؿ حركة كتمايزىا ،بينما تناكلت ىذه الدراسة السمكؾ
األمريكي تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف ما تأكيدىا عمي تمايز الجماعة عف العديد مف

حركات اإلسبلـ السياسي ،معتبرة ىذا التمايز أحد اىـ محددات السياسة الخارجية األمريكية

تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف.

 -2تناكلت الدراسات السابقة السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف في
بعض المناطؽ العربية مثؿ األردف أك األراضي الفمسطينية ،إال أف ىذه الدراسة قد تميزت

بتفردىا بتناكؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف في مصر ما التأكيد عمي
تمايز كضا الجماعة في مصر عف غيرىا مف دكؿ العالـ العربي.
 -3تحدثت الدراسات السابقة عف بعض محددات السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة

اإلخكاف المسمميف ،إال إف معظـ ىذه الدراسات قد ركزت عمي محدد كاحد مف محددات

السياسة الخارجية األمريكية تجاه الجماعة بينما تميزت ىذه الدراسة بالحديث بالتفصيؿ عف

جميا المحددات المؤثرة في السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف.
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 -4بحثت الدراسات السابقة تأثير بعض األحداث الميمة عمي السياسة الخارجية األمريكية تجاه

جماعة اإلخكاف المسمميف ،بينما تجاىمت تأثير أحداث ميمة أخرم ،كقد تميزت ىذه الدراسة

بحديثيا المفصؿ عف جميا المحددات المؤثرة عمي السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة

اإلخكاف المسمميف.

 -5في حدكد عمـ الباحث تعد ىذه الدراسة األكلى التي تدرس السياسة الخارجية األمريكية تجاه
جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر.
 -6في حدكد عمـ الباحث لـ يأخذ مكضكع الدراسة حقو في الدراسة كالتحميؿ في األدبيات
السابقة.
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انفصم انثاوي

حمددات انسياسة اخلارجية

األمريكية جتاه مجاعة اإلخىان
املسهمني ومراحم تطىرها

المبحث األول  -المحددات الداخمية لمسياسة الخارجية األمريكية تجاه
جماعة اإلخوان المسممين.
المبحث الثاني  -المحددات الخارجية لمسياسة الخارجية األمريكية تجاه

جماعة اإلخوان المسممين.

المبحث الثالث  -لمحة تاريخية حول تطور السياسة الخارجية األمريكية

تجاه جماعة اإلخوان المسممين.
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محددات السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخوان المسممين
تتضمف العكامؿ التي تؤثر في صنا السياسة الخارجية إجماالن المتغيرات كالمحددات الداخمية

كالخارجية لمدكلةر كفي سبيؿ تحميؿ كفيـ ماىية السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف

المسمميف فإف الدراسة ستسعى مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى تسميط الضكء عمى المحددات الداخمية
و
بشكؿ عاـ،
كالخارجية المؤثرة في تكجيو السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسبلـ السياسي
و
بشكؿ خاص ما تكضيح اتجاه كفاعمية كؿ محدد.
كاإلخكاف المسمميف

المبحث األول  -المحددات الداخمية المؤثرة في السياسة الخارجية األمريكية تجاه
جماعة اإلخوان المسممين4
تتأثر السياسة الخارجية ألم دكلة بعدة عكامؿ داخمية تسيـ في صناعتيا ,كىك ما ينطبؽ عمى
الكاليات المتحدة كسياساتيا الخارجية تجاه الحركات اإلسبلمية ،فثمة عكامؿ داخمية مؤثرة في صنا
و
و
بشكؿ خاص،
بشكؿ عاـ كاإلخكاف المسمميف
السياسة الخارجية األمريكية تجاه الحركات اإلسبلمية
كىذه العكامؿ متنكعةه كمتباينةه في تأثيرىا ،مثؿ :الطابا الديني كالثقافي لممجتما األمريكي ,كسائؿ

اإلعبلـ ,الرأم العاـ األمريكي ,كجماعات الضغط ،كمراكز األبحاث (عذاب.)215 : 2001 ,
كعميو يمكف حصر العكامؿ المؤثرة في السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف
و
محددات رئيسة ىي:
في مصر في ثبلثة
أكالن – الخمفية الدينية لممجتما األمريكي.
ثانيان –جماعات الضغط في الكاليات المتحدة "المكبي الصييكني".
ثالثان  -مراكز األبحاث األمريكية.

المطمب األول -الطابع الديني والثقافي لممجتمع األمريكي.
و
بشكؿ كبير لتأثير العامؿ الديني ،فقد طغى عامؿ الديف عمى تككيف
يخضا المجتما األمريكي
الكاليات المتحدة منذ نشأتيا ،ف يك ىلد المجتما كالديف في آف كاحد(.الميتدم .)13 : 2009,كعميو فقد
تـ تأسيس الكاليات المتحدة األمريكية عمى أساس أنيا دكلةه دينيةه كسيطر الديف عمى الدكلة منذ

ذلؾ الكقت(.السقا .)48 :2003 ,كاليزاؿ عامؿ الديف حاض انر كمؤث انر بقكة حتى كقتنا الحالي ،إذ إف
نسبة األمريكييف(المسيحييف) الذيف يترددكف إلى الكنائس مرةن كاحدةن عمى األقؿ في األسبكع-يكـ
األحد -تزيد عمى (، )%40عممان بأف ىذه النسبة تقؿ في أكركبا عف ((.)%10صالح

محمكد.)160 :2005,
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كعمى الرغـ مف تعدد كتنكع األدياف في الكاليات المتحدة األمريكية ,فإف المذىب البركتستانتي

(*)

( )1

كاف ىك الغالب كالسائد عمى مر مراحؿ تطكر المجتما األمريكي ،حيث إف اآباء األكائؿ الذيف

أسسكا الكاليات المتحدة األمريكية كانكا ممف اعتنقكا المذىب البركتستانتي ،لذا فقد سادت كنيستيـ

كمذىبيـ(الميتدم.)14 :2009 ,

وينقسم المذىب البروتستانتي إلى قسمين رئيسين4
القسم األول -الخط العام البروتستانتي ,كالذم يضـ كنائس النخبة كالطبقة العميا في المجتما
األمريكي ,كتسمى كنائس البركتستانتية -األنكمك سكسكف البيض Saxson Protestant-White

 Angloكالتي تختصر بعبارة ( )WASPكتعتبر مف أكثر الكنائس تأثي انر في صياغة السياسة
الخارجية األمريكية كمف أبرز كنائسيا :المكثريكف ,كالمنيجيكف ,كالمعمدانيكف( .صالح محمكد,

.)158 :2005

أف الخط العاـ لممذىب البركتستانتي يؤمف بضركرة قياـ دكلة "إسرائيؿ" ,كالعكدة الثانية
كيبلحظي ٌ
ي
(**)
بيف العرب كالمسمميف مف جية،
لممسيح ثـ األلفية السعيدة كما يعرؼ بمعركة (ىرمجدكف)
كالييكد كالنصارل مف و
جية أخرل ،كانطبلقان مف ىذا البعد عممت المسيحية األصكلية عمى تحقيؽ
( )2

أىداؼ "إسرائيؿ".

القسم الثاني  -البروتستانتية الميبرالية التي يشكؿ المجمس الكطني لكنائس السيد المسيح في
أكثر انفتاحان عمى اآخر مف بيف
الكاليات المتحدة األمريكية مظمتيا الرئيسة ,كيعتبر ىذا التيار ى
(*) منيـ نائبة كزير الخارجية لمشؤكف العالمية كمديرة مكتب كاشنطف في مجمس الشؤكف الخارجية "بكال
دكبريانسكي" ،نائب كزير الخارجية لمراقبة التسمح كاألمف الدكلي "جكف بكلتكف" ،مساعد الكزير لشؤكف المنظمات
الدكلية "كيـ ىكلمز".
(**) معركة ىرمجدون :تقكؿ نبكءة ىرمجدكف ( ,)Armageddonكما ذكرىا الكاتب األمريكي األصكلي(ىكؿ

بد أف تقكـ معركة
لندسي) في كتابو (آخر أعظـ كرة أرضية) ,إنو لكي يعكد السيد المسيح (عميو السبلـ) ثانيةن ,ال ى
و
مكاف اسمو ىرمجدكف ,يقا بيف األردف كفمسطيف ,كيككف في ذلؾ دمار العالـ قبؿ أف يسكد السيد المسيح عمى
في
األرض كمف فييا حيث يكاجو جيش إمبراطكرية الشر-االتحاد السكفيتي كالعرب كالمسمميف كالصيف -ضد بني

كيقتؿ تسعة مبلييف ييكدم ،أما المتبقي منيـ فإنو سيتـ إنقاذه لكي
"إسرائيؿ" فينزؿ السيد المسيح كيبيد ىذا الجيش ي
يعتنؽ الديانة المسيحية ،ثـ يبزغ عصر األلؼ عاـ السعيد تحت حكـ السيد المسيح (صالح محمكد: 2005,
 .)167لممزيد حكؿ معركة ىرمجدكف في الفكر الديني األمريكي انظر :طارؽ ،بككعباش .)2005( .التحالؼ بيف
التيار البركتستانتي المتطرؼ كالمكبي الصييكني الييكدم كتأثيره في السياسة الخارجية األمريكية .رسالة ماجستير

غير منشكرة  :جامعة الجزائر .ص.109-101
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نظاـ أخبلقي
تيارات البركتستانتية األمريكية ،بسبب تعاليمو التي تفضؿ النظر لممسيحية عمى أنيا ه
و
األدياف المختمفة
كنصكص تطبؽ حرفيان عمى أرض الكاقا ,حيث يرل أتباع ىذا التيار أف
كليس
ى
و
أكثر قبكالن بفكرة أف الرب سكؼ يتقبؿ
تحض عمى األخبلؽ بشكؿ أك بآخر ،كما يتبنكف نظرةن ى
الطكائؼ غير المسيحية كيغفر ليـ في اآخرة(.كبلرؾ كآخركف.)252 : 2001 ,كقد عارض ىذا

التيار -منذ تأسيسو في مطما القرف الماضي -أطركحةى الكطف القكمي الييكدم في فمسطيف,

أقؿ تأثي انر كنفكذان مف الخط العاـ البركتستانتي كالذم يؤيد
كىاجـ الحركة الصييكنية ,كلكنيـ كانكا ى
و
بشكؿ مطمؽ قياـ دكلة "إسرائيؿ"(.صالح محمكد .)158 :2005 ,حيث يمثؿ الخط العاـ
البركتستانتي األكثرية العظمى في مذىب البركتستانت ،كقد كاف لمديف المسيحي كبخاصة مذىب

كبير في الثقافة األمريكية ,إذ كاف مف نتائجيا ظيكر المسيحية األصكلية
أثر ه
البركتستانت ه
"اإلنجيمييف" كالمحافظيف الجدد ,كالقاسـ المشترؾ بينيما كراىية كعداء العرب كالمسمميف( .عذاب,

و
اتي يتمخص في
قانكف
 .)217 : 2001ك ترتكز النظرة المسيحية األصكلية  ،عمى
الىكتي تكر و
و
النقاط التالية:

 -1كؿ مسيحي مخمص يجب أف يؤمف بالعكدة الثانية لممسيح.

 -2إف قياـ دكلة "إسرائيؿ" ىي إشارةه إليية بقرب العكدة الثانية لممسيح.
قضاء إليي ألنو يؤيد كيسرع قدكـ
أمر اختياريان ،إنما ىك
 -3إف كؿ أشكاؿ الدعـ ؿ"إسرائيؿ" ليس ان
ه
عتبر عدكان لممسيحية كعدكان هلل (*)(.صالح
المسيح ،كبالتالي فإف كؿ مف يقؼ ضد "إسرائيؿ" يي ي
محمكد.)165 :2003 ,
( )1

معنى دينيان رمزيان كليس مجرد اسـ دكلة ،كااللتزاـ األخبلقي
 -4إعطاء كممة "إسرائيؿ"
ن
بدعميا(.عذاب.)218 :2001 ,
كبناء عمى البعد الدينير ييجما أعبلـ كأتباع المسيحية األصكلية بكؿ تشكيبلتيا عمى تقديـ الدعـ
ن
غير المشركط "إلسرائيؿ" ،كىك ما أثر سمبان عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالـ اإلسبلمي

كالحركات اإلسبلمية.

احؿ متقدمة في الكاليات المتحدة ,إذ أصبح الديف
كقد تجاكز العامؿ الديني
البعد التقميدم لو بمر ى
ى
يمعب دك انر فاعبلن في صنا السياسة الخارجية األمريكية.

(*) لممزيد حكؿ اإلنجيمييف كدعميـ ؿ"إسرائيؿ" انظر أيضان ترتريو ،برينك.)2008(.أربعة أعكاـ لتغيير العالـ:
استراتيجية بكش ( .)2008-2005مجمة الفكر السياسي .ص  251-284متاح عمى الرابط التالي :
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/21/13-4years.pdf
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تأثير البعد الديني عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالم اإلسالمي4
يمعب الديف دك انر ميمان في تحديد معالـ السياسة الخارجية األمريكية ،كتعتبر قضايا الشرؽ األكسط

كفي مقدمتيا القضية الفمسطينية مف أكثر قضايا السياسة الخارجية األمريكية تأثي انر بالبعد الديني،
كقد انعكس ذلؾ في خطاب الرئيس األمريكي األسبؽ ركنالد ريغاف أماـ الككنجرس عاـ 1986ـ
و
ألسباب تتعمؽ
كالذم قاؿ فيو " :إف التزاـ أمريكا بدعـ دكلة "إسرائيؿ" عمى أرض فمسطيف ليس
و
ألسباب تتعمؽ بأفكار "أصكلية" تعتقد بحؽ "اسرائيؿ" في أرض
بالعبلقة الخاصة بيف البمديف بؿ

فمسطيف كقياـ الدكلة الييكدية عمى كؿ أراضييا انتظا انر لعكدة المسيح(.عبد اليادم:2006 ,

 .)224كقد أدل الترابط الديني بيف الكاليات المتحدة ك"إسرائيؿ" ،باإلضافة إلى مكقؼ الحركات

اإلسبلمية الرافض لكجكد "إسرائيؿ" ،إلى تعزيز الرؤية السمبية لمكاليات المتحدة تجاه الحركات
اإلسبلمية كعمى رأسيا جماعة اإلخكاف المسمميف.
كقد استمر تأثير الديف في الكاليات المتحدة عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط

حتى كصؿ ذركتو في عيد الرئيس األمريكي السابؽ جكرج بكش االبف المتشبا بالفكر األصكلي
ليمعب دك انر جكىريان في دفا النخبة
المتطرؼ ،فقد تعدل حدكد التأثير عمى القضية الفمسطينية
ى
الحاكمة األمريكية نحك العداء المطمؽ لكؿ العالـ اإلسبلمي .فبعد أحداث أيمكؿ/سبتمبر2001ـ
دعا قادة متطرفكف أمريكاف مف اليميف السياسي كاليميف الديني إلى ضرب األماكف اإلسبلمية

المقدسة باعتبارىا مكلدة "لئلرىاب" كاإلرىابييف(.طارؽ .)244 : 2005 ،كلعؿ مف أبرز قضايا
ٌ
السياسة الخارجية األمريكية تأث انر بالبعد الديني في تمؾ الفترة قضية ما يسمي "بالحرب عمى
اإلرىاب" حيث يرل البعض أف صانعي قرار الحرب عمى "اإلرىاب" كعمى اإلسبلـ يتمحكركف في

فريقييف:
"الفري

األول" :يمثمو مجمكعةه مف المبشريف مف اليميف الديني المحافظ كالمعركفيف باإلنجيمييف

الجدد ,كىؤالء يقكمكف بأدلجة العداء كالحرب ضد العالـ ,كبالتركيخ كالتسكيؽ لصداـ الحضارات

كتحديدان ضد العالـ اإلسبلمي الذم أصبح يمثؿ في –منظكرىـ" -محكر الشر" ،حيث يتـ كفؽ

أطركحاتيـ تجريـ المسمميف كتعميـ الصكرة النمطية عف اإلسبلمييف الكارىيف لنمط الحياة الغربية.
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"الفري

الثاني" :يمثمو تيار المحافظيف الجدد (*)(مركز الكاشؼ لمدراسات االستراتيجية:2005,
( )1

عقائدم محض
بدافا
 .)23كيذىب البعض إلى القكؿ :إف االجتياح األمريكي لمعراؽ ،قد كاف
ه
و
يرتكز إلى ضركرة القضاء عمى العراؽ ككنيا عدكان قديمان لمييكد كىك ما يسيؿ عكدة المسيح كبدء
عيد الخبلص( .طارؽ .)241 :2005 ،كقد عكست مكاقؼ بعض قيادات اليميف األمريكي

المتديف تجاه العالـ اإلسبلمي بعد أحداث سبتمبر مدل تأثير البعد الديني عمى السياسة الخارجية
األمريكية كعمى كجو الخصكص في عيد الرئيس جكرج بكش االبف ،حيث ىاجـ العديد مف ىؤالء

الرئيس بكش االبف حيف كصؼ في أحد خطاباتو اإلسبلـ بديف السبلـ ،فرفض فرانكميف جراىاـ

المستشار الديني لمرئيس بكش تصريحات األخير ،ككصؼ القس األمريكي جيرم فالكيؿ الرسكؿ
(صمى اهلل عميو كسمـ) بأنو  "،إرىابي"  :كما قاؿ القس بات ركبرتسكف إف "اإلرىابييف" ال يحرفكف
اإلسبلـ بؿ يطبقكف ما جاء فيو"(.الخطيب .)60-59 :2008 ،كقد مارس ىؤالء كغيرىـ مف

القيادات الدينية المتشددة-كىـ القاعدة الكبرل مف مؤيدم الرئيس بكش -ضغكطان مكثفة لدفا
السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصداـ ما العالـ اإلسبلمي كالحركات اإلسبلمية.

كعميو يمكف القكؿ :إف السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالـ اإلسبلمي كالحركات اإلسبلمية قد
و
بشكؿ جكىروم بصعكد التيارات المسيحية البركتستانتية "األصكلية"
تأثرت في بعض الفترات الزمنية

كالتي تتخذ مكقفا عدائيا تجاه جميا الحركات اإلسبلمية بصرؼ النظر عف منيجيتيا في التغيير
مرتكزة في ذلؾ عمى و
عقائدم في دعـ "إسرائيؿ" ،كىك ما دفا بعض اإلدارات األمريكية ذات
و
بعد

الخمفية الدينية إلى اتخاذ مكقؼ عدائي تجاه الحركات اإلسبلمية الداعمة لمقضية الفمسطينية -
كعمى رأسيا اإلخكاف المسممكف في مصر ،-كقد كصؿ ىذا العداء ذركتو في عيد الرئيس األمريكي

جكرج بكش االبف بسبب خمفيتو الدينية.

المطمب الثاني  -جماعات الضغط والموبي الصييوني4
إف مفيكـ جماعات الضغط يكاد يككف مرتبطان بالنظاـ السياسي األمريكي ,فالبنياف المجتمعي
و
قكميات كأقميات مختمفة مياجرة ,يعد حقبلن خصبان لنشكء جماعات الضغط,
األمريكي المككف مف
كعمى ىذا األساس تتحرؾ جماعات الضغط عف طريؽ مجمكعة ,أك و
تابا ليا يككف مخكالن مف
فرد و

(*) لممزيد حكؿ عقائد كمعتقدات تيار المحافظيف الجدد انظر :يكنس الجمرة .)2009( .الرؤية العقائدية لمجيؿ
الثاني مف المحافظيف الجدد في السياسة األمريكية تجاه المشرؽ العربي .رسالة ماجستير غير منشكرة  :جامعة
الشرؽ األكسط لمدراسات العميا .ص  .40-30متاح عمى الرابط التالي :

http://www.meu.edu.jo/images/data/634344429979531250.pdf
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قبميا لمتأثير عمى صناع القرار مف أجؿ الحصكؿ عمي مكاسب تساىـ في تحقيؽ مصالحيا,
كأىدافيا(.عذاب .)228 ،2001،كقد كفؿ الدستكر األمريكي حؽ ىذه الجماعات في العمؿ عمى

تحقيؽ مصالحيا بالكسائؿ السممية ،كما مركر الكقت أصحبت ىذه القكل قادرة عمى لعب و
دكر

(*)
و
مؤثر في الحياة السياسة األمريكية  ,فأقر الرأم العاـ األمريكي بكجكدىا كاعتبرىا كاقعان عمميان
( )1

تتطمبو الحياة الديمقراطية( .حميدش.)157 :1988 ,

كباإلضافة إلى ذلؾ فإف النظاـ السياسي األمريكي

(**)

( )2

ينتمي إلى األنظمة الديمقراطية الرئاسية التي

تمنح القكل السياسية الداخمية حرية التحرؾ ،كىك ما ساىـ في زيادة قكة كنفكذ المكبيات كجماعات

الضغط في الكاليات المتحدة ،كما ساعد عمى ذلؾ نظاـ الفصؿ بيف السمطات ،حيث منح ىذه

الجماعات مساحةن كافرةن لمممارسة الضغط عمى السمطة التشريعية كالتنفيذية(.طارؽ-48 :2005 ،
نظاـ ديناميكي يعطي الفرصة لكافة
 .)49كعميو يمكف القكؿ :إف النظاـ السياسي األمريكي ىك
ه
القكل كالجماعات بأف تساىـ في عممية صنا القرار ،مف خبلؿ استخداـ كافة الكسائؿ التي تمكنيا
مف الكصكؿ إلى األشخاص المؤثريف في صناعة القرار األمريكي( .الفي.)85 :2007 ،

كعند الحديث عف جماعات الضغط كالمكبيات النافذة في الكاليات المتحدة يجب التكقؼ طكيبلن أماـ
و
أساسي
بشكؿ
المكبي الصييكني كالذم يعتبر أحد أىـ المكبيات في الكاليات المتحدة ,كالذم يعمؿ
و

لخدمة األىداؼ "اإلسرائيمية" ,المتعارضة ما تكجيات الحركات اإلسبلمية في الدفاع عف القضية
الفمسطينية كفي مقدمتيا جماعة اإلخكاف المسمميف.

و
تحالؼ متنكوع مف المنظمات األمريكية التي تسعى
الموبي الصييوني "اإلسرائيمي" 4ىك عبارة عف

إلى صياغة سياسة خارجية أمريكية مساندة لممصالح اإلسرائيمية .)Nina, 2014: 2( .يضاؼ

إلى تمؾ المنظمات ما يسمى "بإسرائيؿ" ،كعميو فإف المكبي الصييكني يتككف مف قكة متعددة تضـ

دكلة "إسرائيؿ" كجماعات الييكد األميركييف كحمفائيـ في اإلدارة األمريكية (***) ،كمجمكعات ذات
و
بشكؿ دائـ "إلسرائيؿ"
اىتمامات خاصة مكالية لمصييكنية تعمؿ عمى تكفير الدعـ األمريكي
( )3

(*) نظ انر لطبيعة نظاـ الحكـ في الكاليات المتحدة فإنيا تتقدـ نظـ العالـ السياسية مف حيث الحيكية التي تتمتا بيا
أنشطة جماعات المصالح كالمكبيات بتعدديتيا المذىمة( .الفي.)85 : 2007 ،

(**) لممزيد حكؿ دكر النظاـ األمريكي في انتشار مؤسسات الفكر انظر  :حسيف ،سمماف .)2008(.جماعات
المصالح كالضغط كدكرىا في صنا القرار السياسي األمريكي .كمية الفنكف الجميمة جامعة بغداد .ص.90-88

(***) يجب التنكيو إلى أف جزءان مف المكبي الصييكني في أميركا ىك لكبي صييكني مسيحي كليس ييكديان فقط
حيث إف المكبي الصييكني يضـ في صفكفو أفرادان كشخصيات كحركات ال تنحصر في الطكائؼ كالمنظمات
الييكدية فقط( .الطكيؿ.)22-21 :2011 ،
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باإلضافة إلى دعـ السياسات المكالية ليا كالمعادية لمعرب(.القرـ .)98 :2007 ،كترجا بدايات

قياـ أكؿ جماعة ضغط (لكبي) صييكنية في الكاليات المتحدة إلى عاـ 1887ـ حيث أسسيا رجؿ
و
ديف بركتستانتي ىك " كيمياـ ببلكستكف" " "William Blackstoneلصالح إقامة و
و
ييكدية في
دكلة
فمسطيف(.الشريؼ كآخركف .)48 :2000 ,كقد نجح المكبي الصييكني كمنظماتو كأفرعو المختمفة
و
في استخداـ استراتيجيات الضغط بش و
منظـ كفعاؿ.
كؿ
نفوذ الموبي الصييوني في الواليات المتحدة وتأثيره عمى السياسة الخارجية األمريكية4
الكثير مف النقاش في الكاليات المتحدة األمريكية حكؿ نفكذ المكبي الصييكني ،كمدل تأثيره
يثير
ي
أ ى
عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالـ اإلسبلمي كالحركات اإلسبلمية ،ففي حيف يرل بعض
المفكريف األمريكييف أف المكبي الصييكني ليس محددان لمسياسة األمريكية في الشرؽ األكسط ،كىك

ما ذىب إليو المؤرخ األمريكي ناعكـ تشكمسكي(.القرـ .)58 : 2007،يرل البعض اآخر أف

المكبي الصييكني ىك المحدد الرئيس لمسياسية األمريكية تجاه المنطقة كأنو الفاعؿ األساس في
و
و
مباشر في كؿ الحركب التي خاضتيا ضد العالـ
بشكؿ
تكفير الدعـ األمريكي "إلسرائيؿ"

العربي.)Petras,2006 : 14(.

كيبلحظ كذلؾ أف نفكذ المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة غير ثابت ،بؿ متغير صعكدان
كىبكطان مف فتروة ألخرل متأث انر بعدة عكامؿ منيا متانة العبلقات األمريكية"-اإلسرائيمية" ،حيث
يعكس تضاؤؿ حجـ نفكذ المكبي الصييكني في الفترة األخيرة التكتر المتزايد في العبلقات بيف

البمديف .)Nina, 2014: 35(.كما يتأثر نفكذ المكبي الصييكني باختبلؼ الرئيس كالحزب

المسيطر عمى الككنجرس ،فقد كاف الدعـ المطمؽ "إلسرائيؿ" في عيد الرئيس جكرج بكش محؿ

يثير الجدؿ حكؿ مدل دعـ الكاليات المتحدة "إلسرائيؿ" في عيد الرئيس أكباما.
اتفاؽ الجميا ،بينما أ ى
( .)Dov, 2012 : 71كذلؾ بسبب الخمفية الفكرية المختمفة لكبل الرئيسيف ،كلكف ييبلحظ أنو –
غالبان -ما كانت العبلقات األمريكية"-اإلسرائيمية" تتميز بالقكة كالمتانة ،كعميو فغالبان ما يتمتا المكبي
و
و
و
بشكؿ جكىرم عمى السياسة الخارجية
كفاعؿ يؤثر
قكم
بنفكذ و
الصييكني في الكاليات المتحدة

لمكاليات المتحدة تجاه الشرؽ األكسط كالحركات اإلسبلمية الداعمة لمقضية الفمسطينية كعمى رأسيا
جماعةي اإلخكاف المسمميف.
كحكؿ مدل نفكذ المكبي الصييكني يرم "زبيغنيك نرجينسكي" مستشار األمف القكمي في عيد الرئيس

"جيمي كارتر" أف أكثر المكبيات تأثي انر في سياسة الكاليات المتحدة ىي المكبيات "اإلسرائيمية"-
األمريكية ,كالككبية – األمريكية" (مركز الزيتكنة لمدراسات.)10 :2006 ,
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كقد تحدث األدميراؿ تكماس مكرر" "Thomas Moorerالرئيس األسبؽ لييئة األركاف المشتركة

في الجيش األمريكي عف النفكذ الييكدم" -اإلسرائيمي" في الكاليات المتحدة فقاؿ بحن و
ؽ كاضح" :لـ
يحير العقؿ ،فيـ يحصمكف دائمان عمى ما
ىأر أبدان رئيسان أمريكيان ٌأيان كاف يقؼ في كجييـ ،إف ذلؾ ٌ
يريدكف ،لك عمـ األمريكيكف مدل سيطرة ىؤالء الناس عمى حككمتنا لحممكا السبلح كثاركا"( .ركبر،

 .)4 :2002كتتجمى قكة المكبي الصييكني في مدل نفكذ كقدرة منظمة اآيباؾ

(*)

( )1

في التأثير عمى

السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط.

و
و
فاعؿ في جميا مؤسسات صنا السياسة
بشكؿ
كيؤثر المكبي الصييكني كعمى رأسو اآيباؾ

األمريكية في الكاليات المتحدة كاف كاف تأثيره ،كنفكذه األعظـ يتركز عمى كؿ مف الككنجرس
(السمطة التشريعية) ،كالرئيس (السمطة التنفيذية).

تأثير الموبي الصييوني عمى الرئيس والكونجرس4
مف الركائز األساسية لنجاح المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة ،أنو ذك و
تأثير فاعؿ عمى

الككنجرس األمريكي ,كتتباىى "إسرائيؿ" بالكـ الكبير مف مؤيدم سياستيا بيف أعضائو كىك ما
و
بشكؿ دائـ مف أم انتقادات في أركقة الككنجرس (**).)Nina, 2014: 10(.
يبقييا محصنةن
( )2

كحكؿ نفكذ المكبي الصييكني في الككنجرس يقكؿ النائب األمريكي السابؽ "مرفيف دايممي"":إف

انتقاد "إسرائيؿ" في الكنيست

( )3

.)270

(***)

أسيؿ مف انتقادىا في الككنجرس األمريكي"( .ىكادؼ:2002 ،

و
بشكؿ أساسي لمتأثير عمى أعضاء الككنجرس ،حيث يحرص
كيعتمد المكبي عمى استخداـ الماؿ
المكبي عمى ضماف حصكؿ أصدقائو عمى و
قكم مف مئات لجاف العمؿ السياسية المكالية
مالي و
دعـ و

"إلسرائيؿ" (*)( .ميرشايمر ,ستفف .)65-64 :2006 .ككفقان لئلحصائيات التي اعتمدت عمى
( )4

(*) اآيباؾ" : )AIPAC( :لجنة الشؤكف العامة "اإلسرائيمية" األمريكية "

The American Israel Public

 "Affairs Committeeكىي أبرز منظمات المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة ،كاحدل أشد المكبيات تأثي انر
عمى الككنجرس األمريكي ،كىي تعمؿ في جميا المجاالت المتعمقة بدعـ "إسرائيؿ" ...باإلضافة إلى تقكية الشعكر
المعادم لمعرب في أكساط الرأم العاـ األمريكي( .القرـ .)iv :2007 ،كىي أكثر منظمات المكبي تأثي انر عمى
السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األكسط حيث تسعى مف خبلؿ ما يزيد عف  100,000عضك

الستخداـ نفكذىا السياسي لتشكيؿ السياسة األمريكية في الشرؽ األكسط.)Jim, 2014 : 17( .
(**) تعتبر سطكة المكبي أقؿ عمى السمطة التنفيذية ممثمةن بالرئيس.)Nina, 2014 : 10(.

(***) الكنيست  :ىك بمثابة البرلماف في "إسرائيؿ".

(*) لممزيد حكؿ حجـ تبرعات لجاف العمؿ السياسي الداعـ لمكبي الصييكني لمرشحي الدكائر انظر:
Dror, Yuravlivker. AIPAC The Perception of Power and the Power of Perception. P 20
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و
بيانات نشرت في عاـ 1990ـ فإف ( )45%مف التبرعات التي يتبلقيا الحزب الديمقراطي،
ك( )%25مف التبرعات التي يتبلقيا الحزب الجميكرم ،ىي مف لجاف العمؿ الييكدية المكالية

"إلسرائيؿ" .كما أظيرت إحصائيات عرضتيا الكاشنطف بكست في عاـ 1996ـ أف ( )%60مف
تمكيؿ الحزب الديمقراطي ككذلؾ ( )%35مف تمكيؿ الحزب الجميكرم

( )1

الييكدية المؤيدة "إلسرائيؿ".)Petras,2006:13( .

(**)

مصدره لجاف العمؿ

كنتيجةن لذلؾ فإف ( )%90مف أعضاء الككنجرس يصكتكف لصالح المقترحات المقدمة مف لجنة

اآيباؾ ،مثاؿ ذلؾ تصكيت الككنجرس عمى قطا المساعدات عف السمطة الفمسطينية بعد فكز
حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس

( )2

(***)

في االنتخابات التشريعية عاـ )2006ـ) حيث تمت المكافقة

عمى القرار في الككنجرس بأغمبية كبيرة ،فقد صكت لصالح القرار 361عضكان مقابؿ 37عضكان

عارضكا القرار .)Petras,2006: 172( .كقد أدل نفكذ المكبي الصييكني في الككنجرس إلى

كقكع العديد مف حاالت الصداـ بيف المؤسسة التنفيذية ممثمةن بالرئيس ،كالمؤسسة التشريعية ممثمةن
بالككنجرس حكؿ السياسة الخارجية التي يجب أف تتبعيا الكاليات المتحدة تجاه الشرؽ األكسط

كالحركات اإلسبلمية ،خصكصان في حالة الحككمة المنقسمة (****) ،كىك ما جعؿ اإلدارات األمريكية
معارضة و
و
قكية مف الككنجرس إذا قررت تعديؿ سياساتيا في الشرؽ
المتعاقبة متحسبة دائمان الحتماؿ
( )3

األكسط بما يخالؼ رغبة "إسرائيؿ" ،بؿ يذىب الككنجرس أحيانان أبعد مف ذلؾ ،ففي عاـ )1996ـ)،

صادؽ الككنغرس عمى تشريا ضد رغبة السمطة التنفيذية ،يطالب بتحكيؿ مقر السفارة األمريكية
إلى القدس ،كىك ما كضا الرئيس بيؿ كمينتكف في حروج و
شديد أماـ الفمسطينييف كالعرب( .ىكادؼ،

.)270 :2002

استنادان إلى ما سبؽ ،يمكف القكؿ :إف أحد فركع الحكـ الرئيسة في الكاليات المتحدة ،كىي السمطة
التشريعية ممتزمة إلى و
حد كبير باتباع سياسة خارجية مؤيدة "إلسرائيؿ".
و
بنفكذ كبير لدل السمطة التنفيذية .كيستمد ىذا
كما يتمتا المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة

النفكذ مف قدرة الناخبيف الييكد في التأثير عمي االنتخابات الرئاسية ،كعمى الرغـ مف أف نسبة
(**) لممزيد حكؿ مدل تأثير المكبي الصييكني في االنتخابات األمريكية انظر  :محسف محمد صالح ،قراءة في
تأثير المكبي الصييكني الييكدم في االنتخابات األمريكية .متاح عمى الرابط التالي http://cutt.us/2MWZM :
(***) تعتبر حركة حماس امتدادان فكريان لجماعة اإلخكاف المسمميف.

(****) كىي الحككمة التي يككف فييا الرئيس مف حزب بينما يككف فييا األغمبية في الككنجرس مف الحزب
اآخر.
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الناخبيف الييكد في الكاليات المتحدة ال تتجاكز ( )%3فقط ،إال أنيـ يقدمكف تبر و
عات انتخابيةن كبيرةن
إلى مرشحي الحزبيف كقد قدرت الكاشنطف بكست في تقرير ليا نشر عاـ 2003ـ أف مرشحي
الرئاسة الديمقراطييف يعتمدكف عمى دعـ الييكد بنسبة  ،%60يضاؼ إلى ذلؾ أف الييكد يتمركزكف
في ك و
اليات رئيسية (*)مثؿ كاليفكرنيا ،فمكريدا ،ايمينكم ،نيكيكرؾ ،بنسمفانيا (**)(.ميرشايمر ،كالت،
( )2

( )1

.)69-68 :2006

كيبلحظي أف تأثير المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة تتزايد عمى السمطة التنفيذية ممثمةن
ي

بالرئيس خبلؿ المنافسة االنتخابية (***) حيث ال يفاجأ األمريكيكف بأم شيء يسمعكنو مف الساسة
و
خاصة في فترة االنتخابات الرئاسية إذ يذىب مرشحك
األمريكييف حكؿ ما يتعمؽ بأمف "إسرائيؿ" ب
( )3

الرئاسة إلى أبعد الحدكد في تمجيد "إسرائيؿ" كتأكيد الدعـ لياA Final Call research (.

ثبت مف خبلؿ المتابعة التاريخية -منذ قياـ دكلة إسرائيؿ-
 .)project,2014 : 23كاجماالن فقد ى
أكثر ميبلن مف مؤسسة الرئاسة لئلذعاف لضغكط كتأثير جماعات المصالح -كفي
أف الككنجرس ي
مقدمتيا المكبي الصييكني(.-طارؽ.)51-50 :2005 ،

الموبي الصييوني واإلخوان المسممون4
سعت "إسرائيؿ" منذ قياميا لتشكية صكرة العرب كالمسمميف لدل المكاطف األمريكي كتصعيد
المخاكؼ األمريكية مف الحركات اإلسبلمية ،حيث حاكؿ الصياينة إيياـ الغرب" بأف المسمميف
ً
الحركات اإلسبلمية تناىض الثقافة الغربية كاالنفتاح ،بؿ كتعمؿ عمى التراجا عف التحديث ،كما
ك
تدعك لمعنصرية كالتمسؾ بالتطرؼ الديني كعداء الغرب ،كقد نجحت "إسرائيؿ" إلى و
حد كبير في

تركيخ نظرية العداء لئلسبلـ في الكاليات المتحدة األمريكية ،كذلؾ مف خبلؿ المكبيات المؤيدة ليا

كقطاع كاس وا مف االتحادات األمريكية لتركيخ
كالتي عممت عمى تسخير كسائؿ اإلعبلـ كالرأم العاـ
و
(*) لممزيد حكؿ تكزيا الجالية الييكدية في الكاليات المتحدة انظر ممحؽ رقـ  ."04" :عبد اهلل ىكداؼ.)2002(.
السياسة الخارجية األمريكية تجاه "إسرائيؿ" في إطار الصراع العربي" -اإلسرائيمي" .ص.292-288

بثقؿ انتخاب هي أكثر مف ك و
(**) تتمتا بعض الكاليات األمريكية و
اليات أخرل ،لممزيد حكؿ الثقؿ االنتخابي لمكاليات
األمريكية انظر  :الييئة االنتخابية ،ك ازرة الخارجية األمريكية أيمكؿ/سبتمبر  ،2008المجمد  ،13العدد .9متاح
عمى الرابط التالي http://www.america.gov/ar/publications/ejournals.html :

و
انتخابية
(***) يبلحظ أف الرئيس األمريكي يككف أكثر تحر انر مف نفكذ المكبي الصييكني إذا تـ التجديد لو لفتروة
أخرل ،حيث يبقي -خبلؿ فترتو االنتخابية األكلى -متخكفان مف عدـ دعـ المكبي لو في انتخابات الفترة الرئاسية
و
سياسة خارجية تميؿ إلى كسب كد المكبي الصييكني في الفترة
الثانية ،كىك ما يدفا الرؤساء األمريكاف إلى اتباع
األكلى لحكميـ.
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األفكار السمبية تجاه العرب كالمسمميف في الكاليات المتحدة(.ميادة .)602 : 2005،كقد نجحت

الدعاية الصييكنية في الكاليات المتحدة في ترسيخ النظرة المشكىة لئلسبلـ ،ككصؿ األمر إلى
تخكيؼ الغرب كعمى أرسو الكاليات المتحدة مف كؿ ما ىك مسمـ حتى ظير في الغرب مصطمح

"اإلسبلمكفبيا" ,أم الخكؼ مف اإلسبلـ كاإلسبلمييف( .الشريؼ كآخركف.)55 : 2000 ،
وترتكز المصمحة "اإلسرائيمية" في ىذا السيا عمى بعدين4

أكالن  -حصار المقاكمة الفمسطينيةر حيث تعمـ "إسرائيؿ" أنو في حاؿ كصكؿ اإلسبلمييف لمسمطة
أم مف دكؿ الجكار العربي -فإف ذلؾ سكؼ يعزز المقاكمة المسمحة ضدىا،
كالتمكيف ليـ-في و

كيزيد مف زخـ التعاطؼ الشعبي العربي ما القضية الفمسطينية(.يكسؼ.)32 : 2005،

و
كحصف
ثانيان  -تسعى "إسرائيؿ" مف خبلؿ تصعيد الخكؼ مف الخطر اإلسبلمي إلى تقديـ نفسيا

منيا ضد ذاؾ الخطر ،حيث يقكؿ شمكمك غازيت " "Shlomo Gazitرئيس االستخبارات
و
العسكرية سابقان كالمحمؿ السياسي ":إف إسرائيؿ مؤىمةه ألف تككف حارسان لبلستقرار في المنطقة
كالحيمكلة دكف تكسا األصكلية الدينية"( ،السعدم.)15-14 : 1992 ،

لذا ،فقد سعت "إسرائيؿ" مف خبلؿ المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة إلى ترسيخ مفيكـ
الخطر اإلسبلمي لدل المجتما األمريكي (نخب كمكاطنيف) ،ففي نيساف/أبريؿ 1992ـ عقدت لجنة

العمؿ األمريكية" -اإلسرائيمية" اآيباؾ ندكةن في المعيد األمريكي لدراسات الشرؽ األكسط ،تحت
عنكاف "خطر اإلسبلـ في التسعينات" ،ك أشارت ىذه الندكة إلى ما يسمى "بالخطر اإلسبلمي
كاصفةن إياه بػ" الخطر الشامؿ" الذم ال يستيدؼ "إسرائيؿ" كحدىا ،بؿ يستيدؼ الغرب كحضارتو
و
خاصة المصالح االستراتيجية األمريكية(.الشريؼ كآخركف.)88-87 : 2000،
كمصالحو الكمية ،كب
الرم العاـ األمريكي فقط،
كلـ تقتصر جيكد المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة عمى تأجيخ أ

بؿ عمؿ بقكة لمضغط عمى المسؤكليف األمريكييف في كافة المستكيات لتحجيـ القكل اإلسبلمية
و
بشكؿ عاـ كاإلخكاف المسمميف عمى كجو التحديد ،كقد تصاعدت تمؾ الجيكد بقكة في العقديف
األخيريف مف القرف الحالي ،حيث نجحت "إسرائيؿ" مدعكمةن بقكة المكبي الصييكني في تكظيؼ

أحداث الحادم عشر مف سبتمبر باستثمار مناخ الغضب كاإلحباط الذم خمفو ىذا الحدث لتحكيؿ
الخطاب السياسي األمريكي في اتجاه معاداة اإلسبلـ كالحركات اإلسبلمية ،فحرضكا الغرب عمى

اإلسبلـ ،كرسخكا فكرة الصراع الحضارم الحتمي(.أبك زيد .)5 : 2002،كقد كصمت جيكد المكبي
مكقؼ و
معاد
الصييكني ذركتيا عند قياـ الثكرة المصرية ،كقد كاف "إلسرائيؿ" كالمكبي الصييكني
ه
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و
بشكؿ أساس الخكؼ مف كصكؿ اإلخكاف المسمميف لمحكـ في مصر كىك
كبقكة مف الثكرة كاف مرده

ما تـ تكضيحو في الفصؿ األخير مف ىذه الدراسة.

كبناء عمى ما سبؽ :فإف المكبي الصييكني كمف خبلؿ نفكذه في الككنجرس ،باإلضافة إلى نفكذه
ن
أم عاـ كالضغط عمى الكاليات المتحدة مف أجؿ اتخاذ
عمى السمطة التنفيذية ،عمؿ عمى خمؽ ر و
مكاقؼ سياسية مؤيدة "إلسرائيؿ" ضد الحركات اإلسبلمية.

المطمب الثالث  -مراكز األبحاث ):(Think-Tanks
تعد مراكز األبحاث كاحدةن مف المرتكزات األساسية إلنتاج المعرفة كالتفكير في الكاليات المتحدة
األمريكية ،كذلؾ مف خبلؿ النشاطات العممية التي تقكـ بيا ىذه المراكزر كاألبحاث كالمؤتمرات
كالندكات كنشر الدراسات في كافة المجبلت كالصحؼ المعركفة ,كتعتبر مراكز األبحاث أىـ ما

يميز منظكمة السياسية الخارجية في الكاليات المتحدة األمريكية.

تأثير مراكز األبحاث في السياسة الخارجية األمريكية4
اكز البحثية ,أك ما يطمؽ عميو " "Think-Tanksذات و
تأثير بارز في المجتما األمريكي
تعتبر المر ي
دكر أساسي في و
كثير مف قضايا السياسة
كبالذات في مجاؿ صنا القرار السياسي ،حيث كاف ليا ه
ه

الخارجية األمريكية عمكمان ،كقضايا الشرؽ األكسط عمى كجو الخصكص(.نامؽ.)131 : 2009 ,

كلذلؾ استعاف رؤساء الكاليات المتحدة و
و
ضخـ مف خبراء مراكز االبحاث كتحديدان في مجاؿ
بعدد

العبلقات الدكلية ،حيث استعاف الرئيس بكش االبف بخبراء مؤسسات التفكير لشغؿ الكظائؼ العميا
في ك ازرة الخارجية كالتي شممت العديد مف المكظفيف الكبار

( )1

(*)

ممف عممكا في مؤسسات الفكر

كالرأم(.عميش .)5 :2002 ,كتزداد أىمية المراكز البحثية في تحديد معالـ السياسة الخارجية
و
و
خاص عندما تككف لمرئيس األمريكي رؤيةه أيديكلكجيةه ثابتةه ككاضحةه كىك ما حدث ما
بشكؿ

الرئيس األمريكي "جكرج بكش االبف" خبلؿ سنكات إدارتو الثماني ,إذ كاف لمعيد "أمريكاف انتربرايز"

بارز في مجمؿ الممفات في عيده بما في ذلؾ ممؼ الحرب عمى العراؽ(.حسيف.)4 :2012 ,
دكر ه
ه
بارز في تركيخ نظرية صراع الحضارات كما كقكع تفجيرات سبتمبر،2001
دكر ه
كما كاف لممعيد ه

(*) منيـ نائبة كزير الخارجية لمشؤكف العالمية كمديرة مكتب كاشنطف في مجمس الشؤكف الخارجية "بكال
دكبريانسكي" ،نائب كزير الخارجية لمراقبة التسمح كاألمف الدكلي "جكف بكلتكف" ،مساعد الكزير لشؤكف المنظمات

الدكلية "كيـ ىكلمز".
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ئيس كفاع هؿ في مشركع "الشرؽ األكسط الكبير" الذم انطمؽ مف كجكب فرض
دكر ر ه
لعب المعيد ه
قيـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف عمى العالـ العربي (أكريد.)19 : 2013 ،

تأثير مراكز األبحاث عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخوان المسممين "العالم
اإلسالمي"4

اكز األبحاث في الكاليات المتحدة فيما بينيا حكؿ قضايا العالميف العربي كاإلسبلمي كما
تختمؼ مر ى
تختمؼ في مكاقفيا تجاه الحركات اإلسبلمية ،كما كقكع أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ
/سبتمبر)2001ـ) بدأت مراكز الفكر كالرأم األميركية تيبدم اىتمامان بدارسة الحركات اإلسبلمية في
العالميف العربي كاإلسبلمي ،فتنكعت كتعددت الكتابات كالدارسات كالبرامخ البحثية الميتمة بدراسة
"اإلسبلـ السياسي" سعيان إلى كشؼ ماىيتو ،كتقديـ و
أعمؽ لو .كقد انقسمت تمؾ الكتابات إلى
فيـ
ى
تياريف رئيسيف:

غير و
مميز بيف
تيار و
التيار األكؿ  -ه
داع إلى العمؿ العسكرم في التعامؿ ما الحركات اإلسبلمية ي
الحركات اإلسبلمية المتطرفة كالمعتدلةر انطبلقان مف أف كمييما يمثؿ تيديدان لؤلمف كالمصمحة
و
و
بصفة عامة.
بصفة خاصة كالمصالح الغربية
القكمية األمريكية
التيار الثاني  -يتبنى رؤيةن مغايرةر تقكـ عمى االنفتاح عمى الحركات اإلسبلمية في ظؿ التفرقة بيف
المعتدليف كالمتطرفيف ،إضافةن إلى ضركرة التعاطي بإيجابية ما الحركات اإلسبلمية المعتدلة بما

يخدـ المصالح األمريكية في المنطقة(.عبد العاطي .)2 : 2011،كقد أصدرت مراكز التفكير بعد
و
بشكؿ عاـ
أحداث أيمكؿ/سبتمبر)2001ـ) العديد مف الدراسات المعمقة حكؿ الجماعات اإلسبلمية

كاإلخكاف المسمميف عمى كجو التحديد ،منيا ما كاف محايدان في نقؿ الكقائا كمنيا ما كاف مدفكعان

بمصالح متعددة لتشكيو نظرة المجتما األمريكي لمعالميف العربي كاإلسبلمي.
ى

كلعؿ مف أبرز ما أفرزتو مراكز األبحاث بخصكص السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالـ
و
بشكؿ خاص ىك تقارير مؤسسة "راند" لؤلبحاث كالتي جاءت في ثبلث ًة
اإلسبلمي كاإلسبلمييف
تقارير ،كاف األكؿ بعنكاف "العالـ اإلسبلمي بعد  "9/11كعمد التقرير إلى دراسة كتفصيؿ أحكاؿ
العالـ اإلسبلمي بعد أحداث  11سبتمبر ،كسعى إلى تحديد أىـ البلعبيف المؤثريف عمى السياسات
شر عاـ
العامة في العالـ اإلسبلمي ،كجاء التقرير الثاني بعنكاف:
اطي مدني" ي
ه
كن ى
"إسبلـ ديمقر ه
)2003ـ) ،كسعى التقرير إلى إيجاد الشركاء المناسبيف مف بيف المؤثريف البارزيف في العالـ
و
و
إسبلمية معتدلة"
شبكات
"بناء
اإلسبلمي .أما التقرير الثالث كىك األكثر أىميةن فقد كاف بعنكاف:
ي
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كحث التقرير اإلدارة األمريكية عمى ضركرة التكاصؿ ما اإلسبلمييف المعتدليف كالعمؿ عمى تعزيز
اإلسبلـ المعتدؿ ،كذلؾ لمحاربة اإلسبلـ األصكلي ،كمف ثـ تجفيؼ منابا "اإلرىاب" حسب التقرير،
كحث التقرير اإلدارة األمريكية عمى تغيير سياستيا تجاه الحركات اإلسبلمية ،كعدـ إطبلؽ أحكاـ
شمكلية تيصنؼ مف خبلليا التيار ً
ات اإلسبلمية في خانة كاحدة ىي خانة "اإلرىاب" كالعنؼ ،كىك ما
اعتادت عمى فعمو اإلدارات األمريكية المتعاقبة ,كلعؿ أىـ ما جاء في التقرير ىك حث اإلدارة
األمريكية عمى استيعاب كاستمالة التيارات اإلسبلمية المعتدلة عمى الرغـ مف أف التقرير لـ ً
يعط
تعريفان كاضحان ليذ التيارات( .مؤسسة طابة.)3 :2007 ,
إضافةن إلى ذلؾ فقد أكدت شريحةه مف مؤسسات الفكر الميبرالية في الكاليات المتحدة -كمعيد
كارينغي كمؤسسة برككينغز -أف اإلسبلمييف قد ابتعدكا عف جذكرىـ االستبدادية ،كأف أحزابان مثؿ
اإلخكاف المسمميف قد تخمت عف شعاراتيا المعادية لمغرب ،كىي مستعدةه لمتقيد بقكاعد المعبة
السياسية ،كعميو يتكجب عمى اإلدارة األمريكية العمؿ عمى إدماج اإلخكاف المسمميف في الحياة
السياسية.

( )1

(*)

(جرجس.)71 :2012 ،

كما سعت مؤسسة برككينغز الفكرية إلى تقريب كجيات النظر ما العالـ اإلسبلمي ،كذلؾ مف
خبلؿ تعاكنيا ما ك ازرة الخارجية القطرية إلطبلؽ مبادرات حكار الحضارات ،بيدؼ زيادة التكاصؿ
بيف العالـ اإلسبلمي مف جية كالغرب كالكاليات المتحدة مف و
جية أخرل( .نامؽ.)140 : 2009 ،
كفي المقابؿ فقد اتخذت العديد مف مؤسسات الفكر األمريكي مكقفان معاديان لمعالـ اإلسبلمي،
فأصدرت ىذه المراكز العديد مف الدراسات حكؿ الحركات اإلسبلمية كاإلخكاف المسمميف ،ذىبت
و
شمكلي يقكـ عمى العداء المطمؽ لمجمؿ الحركات اإلسبلمية ،كقد بمغت
مكقؼ
معظميا إلى اتخاذ
ه
ىذه الكتابات ذركتيا في السنكات األكلى التي تمت أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ/
سبتمبر)2001ـ) حيف دشف مجمكعةه ممف ينتمكف إلى المحافظيف الجدد حممةن إعبلميةن مكثفةن
ىدفت -باألساس -إلى التشكيؾ بمصداقية ،كنزاىة الغالبية مف األكاديمييف األمريكييف الذيف تبنكا
مكقفان معتدالن فيما يتعمؽ بالسياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط ،السيما في مكضكعيف
أساسييف ىما :الحرب األمريكية ضد" "اإلرىاب"" كالمكقؼ األمريكي مف الصراع في فمسطيف ،كمف
(*) لممزيد حكؿ مكقؼ المؤسسات الفكرية الداعية إلدماج اإلخكاف انظر(.الديماني ،رام اليكـ .)2014/10/28 :
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ىؤالء الكتاب مارتف كرامر (*) " - "Martin Kramerأحد أشد أنصار "إسرائيؿ" -كالذم انتقد بشدة
( )1

الدراسات المحايدة تجاه اإلسبلمييف كالعالـ اإلسبلمي ،كسمى كرامر أكاديمييف بعينيـ عمى اعتبار
أنيـ كانكا سببان في تضميؿ الرأم العاـ األمريكي كالغربي بشأف التقميؿ مما أسماه" التيديد اإلسبلمي"

و
كتاب صدر عاـ ) (2004بعنكاف
الذم يتعرض لو الغرب ،كقد ضمف كرامر أطركحتو تمؾ في

"األبراج العاجية فكؽ الرماؿ :فشؿ الدراسات الشرؽ أكسطية في أمريكا"(مركز الكاشؼ لمدراسات
االستراتيجية.)20 :2005 ،
كييبلحظي أنو كعمى الرغـ مف كجكد تياريف في مراكز التفكير في الكاليات المتحدة حكؿ قضايا

الحركات اإلسبلمية ،إال أف مؤسسات التفكير قد قامت بدك انر محكريان في تسميط الضكء عمى

المكاقؼ اإليجابية لمحركات اإلسبلمية المعتدلة كخاصة اإلخكاف المسمميف تجاه العديد مف القضايا
الميمة كالمحكرية في مقدمتيا مكقؼ اإلخكاف مف العنؼ كالديمقراطية كذلؾ مف خبلؿ در و
اسات
محايدة كمعمقة كسرت الكضا التقميدم الذم درج عميو المفكركف األمريكييف.
كباإلضافة إلى ذلؾ فقد قامت مراكز التفكير بدكر الكسيط (**) بيف اإلدارة األمريكية كاإلخكاف
ً
المقترحات األمريكية لمدخكؿ
المسمميف ،ففي الكقت الذم رفض فيو اإلخكاف المسمميف في مصر
( )2

في حك وار ما الجيات السياسية األمريكية بعد االنتخابات البرلمانية المصرية عاـ 2005ـ ،لـ يمان ًا
و
مركز مف مراكز البحكث (أبك شيبل .)54 :2007 ،كبالمقابؿ
اإلخكاف إمكانية الحكار ما أم
كبسبب حساسية األمر بالنسبة لمنظاـ المصرم-الحميؼ التقميدم لمكاليات المتحدة -كالذم اعترض

بشدة عمى ىذه المقاءات -فقد لجأت ك ازرة الخارجية األمريكية إلى استخداـ القنكات الخمفية كعمى
و
عديد مف القضايا التي تمس مصالح
رأسيا مراكز األبحاث الستطبلع أرم اإلخكاف المسمميف في

الكاليات المتحدة ،)Shadi Hamid, 2007(.كقد خمص العديد مف المفكريف العامميف في المراكز
و
نتيجة مفادىا
البحثية المختمفة مف خبلؿ لقاءاتيـ المتعددة ما قادة اإلخكاف المسمميف في مصر إلى
شركاء كاعديف لئلصبلح السياسي في مصر (دريفكس:2010 ،
أف اإلخكاف المسمميف كانكا
ى
.)360

(*) مارتف كرامر  :ىك مدير تحرير دكرية الشرؽ األكسط ككارترلي الربا سنكية كالرئيس السابؽ لمركز مكشي
دياف لدراسة الشرؽ األكسط بجامعة تؿ أبيب.

(**) إف أحد أىـ كظائؼ مؤسسات الفكر ىي -كفقان لرؤية السفير ريتشارد ىاس -مدير دائرة التخطيط السياسي
ؽ و
في ك ازرة الخارجية ،ىي تكفير إمكانية قياـ فري و
ثالث بالكساطة بيف جيتيف(.العبد اهلل كاخركف.)237 :2008 ،
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كعميو يمكف القكؿ :إف بعض مراكز األبحاث في الكاليات المتحدة قد لعبت دك انر جكىريان في جسر

اليكة بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف مف خبلؿ إصدار العديد مف الدراسات كالتقارير التي
تناكلت  -و
بشكؿ محايد -مكقؼ الجماعة تجاه العديد مف القضايا الخبلفية (*) ،باإلضافة إلى عقد
( )1

العديد مف المقاءات ما قادة الجماعة -ساعد عمى ذلؾ ككنيا مؤسسات غير حككمية -كسرت مف
خبلليا النظرة التقميدية لمنخبة األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف.

(*) عرفت ىذه القضايا باسـ المناطؽ الرمادية لدل اإلخكاف المسمميف كىي تتعمؽ بمكقؼ اإلخكاف مف العديد مف
القضايا منيا مكقؼ اإلخكاف مف كجكد "إسرائيؿ" ،مكقؼ اإلخكاف مف العممية الديمقراطية ،مكقؼ اإلخكاف مف حقكؽ

المرأة كاألقميات كالخ ،كقد تـ الحديث عف ىذه القضايا تفصيبلن في الفصؿ الثالث مف ىذه الرسالة.
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المبحث الثاني

المحددات الخارجية لمسياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخوان المسممين4
الدكر األبرز في تحديد معالـ السياسة الخارجية
أدت المحددات الخارجية لمسياسة األمريكية
ى
األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف ،فيي غالبان ما ترتبط بالمصالح المباشرة لمكاليات المتحدة،
كيبلحظي مف استقراء تاريخ الكاليات المتحدة أنيا طالما تخمت عف مبادئيا حيف تتعرض مصالحيا
ي

الحيكية لمخطر ،كنظ انر ألىمية كفاعمية المحددات الخارجية فإف الدراسة قد تحدثت مف خبلؿ ىذا

المبحث عف المحددات الخارجية لمسياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف ما
تكضيح اتجاه كتأثير كؿ محدد عمى حدة.

كيمكف تمخيص المحددات الخارجية الرئيسة المؤثرة في السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة
و
محددات كىي:
اإلخكاف المسمميف بثبلثة
-1العبلقة بيف الكاليات المتحدة كالنظاـ المصرم .
-2العبلقة بيف اإلخكاف المسمميف كالتيار الراديكالي.
 -3القضية الفمسطينية.

المطمب األول  -العالقة بين الواليات المتحدة والنظام المصري4
و
العديد مف محطات الصراع كالتعاكف كفقان لطبيعة ً
مرحمة،
كؿ
شيدت العبلقات المصرية-األمريكية
ى
فقد سعت الكاليات المتحدة األمريكية منذ ثكرة (1952ـ) لجعؿ القاىرة نمكذجان يحتذم بو اآخركف
مف خبلؿ انضماميا إلى بمداف" العالـ الحر" ما و
كعد بتقديـ المعكنات المالية كالعسكرية مكافأةن ليا.

إال أنيا فشمت في ذلؾ بسبب انتياج الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر سياسةى العداء ضد الكاليات

المتحدة كالتي لـ تدـ طكيبلن ،حيث انقمب السادات بعد تكليو السمطة في مصر عمى ىذه

السياسة(.لكيدسي .)256 : 2013،فشيدت العبلقات األمريكية المصرية في عيده تحسنان ممحكظان،
ثـ سعى إلى تحكيميا إلى عبلق و
ات استراتيجية ثابتة (مرشدم .)94 :2013 ،كىك ما تحقؽ في عيد
احؿ متقدمة مف
الرئيس المصرم حسني مبارؾ حيث كصمت العبلقات األمريكية المصرية مر ى
الشراكة كالتعاكف (الصعيدم.)2 :2011 ،
عمى الرغـ مف كجكد بعض التكتر بسبب مقاكمة الرئيس مبارؾ لمتدخؿ األمريكي في الشئكف
و
خاصة فيما يتعمؽ بقضايا اإلصبلح السياسي ،إال أف األىداؼ االستراتيجية اإلقميمية
الداخمية كب
المتبادلة قد ساىمت في ترسيخ دعائـ العبلقات الثنائية بيف البمديف في عيد الرئيس
كالمصالح ي
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مبارؾ ،كقد ارتكزت ىذه العبلقات -خبلؿ تمؾ الحقبة -عمى االعتبارات الخاصة بالدكر المحكرم

المحدد الرئيس لعبلقات التعاكف
لمصر في دعـ األمف كالسمـ بالشرؽ األكسط ،كىك ما ييعتبر ي
صنا القرار في الكاليات المتحدة.
المصرية  -األمريكية داخؿ دكائر ي
و
بشكؿ أساس في الحفاظ عمى
حيث ارتبطت العبلقات األمريكية-المصرية مف المنظكر األمريكي

السبلـ المصرم – "اإلسرائيمي" ،باإلضافة إلى القضايا المتعمقة بأمف الطاقة كتأميف منابا النفط في
منطقة الخميخ العربي ،كمحاربة "اإلرىاب" في منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا ،باإلضافة إلى
المزايا التي تحصؿ عمييا الكاليات المتحدة في قناة السكيس(.مرشدم)104-97: 2013،

كفي مقابؿ ما قدمو النظاـ المصرم ،فقد دأبت الكاليات المتحدة عمى تقديـ المساعدات العسكرية

لمصر ،حيث بمغ مجمكع المساعدات األمريكية المقدمة لمصر منذ سنة )1975ـ) نحك مميارم

م ييستخدـ في تسميح الجيش (*) ،أما الجزء
دكالر سنكيان في المتكسط ،كالجزيء األكبر منيا عسكر ه
و
حاجات مدنية( .خميؿ ،)10 : 2011،كبالمجمؿ فقد بمغ مجمكع المساعدات
الباقي فيذىب لتمبية
( )1

األمريكية لمصر منذ عاـ )1979ـ) حتى عاـ )2006ـ) ما يزيد عمى ( )60مميار دكالر (**).
( )2

( ،)Government Accountability Office,2006 : 2كقد بمغ حجـ المساعدات في عاـ
)2013ـ) كحده ما يقرب مف ) )1,5مميار دكالر ذىب منيا ( )1,234مميار لممساعدات

العسكرية .)Sharp, 2014: 14(.باإلضافة إلى ذلؾ فقد دعمت الكاليات المتحدة مكقؼ النظاـ
و
بشكؿ عاـ كجماعة اإلخكاف المسمميف
المصرم بقيادة الرئيس حسني مبارؾ ضد القكل اإلسبلمية
عمى كجو التحديد.

(*) لممزيد حكؿ حجـ المساعدات العسكرية األمريكية لمجيش المصرم انظر جدكؿ رقـ Government . 2
 .)Accountability) Office,2006 : 10متاح عمى الرابط التالي :
http://www.gao.gov/assets/250/249655.pdf

(**) لممزيد حكؿ مجمؿ المساعدات األمريكية لمصر انظر أيضان :
Jeremy M Sharp.(2013). Egypt : Background and U.S. Relations. Congressional
Research service : U.S.A. figure 3 p26. Available at :
https://peacenow.org/CRS%20Egypt%20Report%20-%207-19-13.pdf
لممزيد انظر :
Tauber, Lilian.(2013).American Values vs. Foreign Policy Interests in Egypt. Sweet
Briar College Honors Summer Research. P 38-39
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كيمكف القكؿ :إف تحالفان استراتيجيا قد نشأ بيف البمديف نظ انر لمخدمات المتعددة التي قدمتيا مصر
في عيد الرئيس حسني مبارؾ لمكاليات المتحدةر كالتي يمكف إجماليا تحت ثبلثة عناكيف رئيسة

كىي:
أكالن  -مكافحة "اإلرىاب" كتقديـ التسييبلت المكجستية.
ثانيان  -الحفاظ عمى اتفاقية كامب دافيد كأمف "إسرائيؿ".
ثالثان – المشاركة في حصار قطاع غزة كمحاربة مشركع اإلسبلـ السياسي.

أوالً  -مكافحة "اإلرىاب" وتقديم التسييالت الموجستية4
بعد إعبلف الكاليات المتحدة حربيا عمى "اإلرىاب" -كالتي تمركزت في الشرؽ األكسط -عمدت
و
حميؼ ليا مف العالـ اإلسبلمي ،كذلؾ إلسقاط النزعة الدينية عف تمؾ الحرب التي أثارت
إليجاد
كثير مف الجدؿ حكؿ أىدافيا كأسبابيا ،كقد كجدت الكاليات المتحدة في مصر في عيد الرئيس
ان

حسني مبارؾ الحميؼ المناسب ،حيث أدانت مصر أحداث سبتمبر كقدمت العزاء إلى الشعب

األمريكي ،كقدرت الكاليات المتحدة المكقؼ المصرم ،إضافةن إلى تقديرىا تعاكف مصر معيا في
و
اء عف طريؽ التسييبلت التي
حربيا ضد "اإلرىاب" ،كبخاصة العمميات العسكرية في أفغانستاف سك ن
قدمتيا مصر لعبكر القكات األمريكية مف قناة السكيس أك التعاكف في المجاؿ االستخباراتي(.جاد،
 )20 :2012باإلضافة إلى تقديـ العديد مف التسييبلت المكجستية األخرل المتعمقة باستخداـ

الكاليات المتحدة األجكاء المصرية كقناة السكيس(.فايد ،)2 : 2012 ،كينعكس ذلؾ جميان في

التقرير الذم قدمو مكتب المحاسبة الحككمي التابا لمككنجرس لمجاف المختصة كالذم أكد أف مصر

دكر فاعبلن في الحرب عمى "اإلرىاب" في الفترة الكاقعة ما بيف
قد دعمت األىداؼ األمريكية كلعبت ان
عامي) .)Government Accountability Office,2006 : 17( )*( (2005-2001حيث أكد
و
معمكمات مف شأنيا أف تدؿ عمى
الرئيس مبارؾ استعداده لمتعاكف ما الكاليات المتحدة كتقديـ أم
( )1

(*) قامت مصر بنشر  800عسكرم في منطقة دارفكر في السكداف في عاـ  * .2004دربت مصر 205
مستشفى عسكري نا في قاعدة باجراـ
شرطي عراقي باإلضافة لتدريب  25دبمكماسيا في عاـ  * .2005أقامت مصر
ن
الجكية في أفغانستاف مف العاـ  2005-2003حيث تـ عبلج 2500مريض فييا *.إعطاء ما يزيد عف 36,553

رخصة عبكر لمطيراف العسكرم األمريكي خبلؿ المجاؿ الجكم المصرم كذلؾ في الفترة الممتدة ما بيف -2001
 ،2005باإلضافة إلى من ًح تصر ً
و
عبكر عاجمة لما يقرب مف  861قطعة بحرية تابعة لمكاليات المتحدة عبر
يحات
قناة السكيس ما تأميف الحماية الكاممة ليا في الفترة نفسيا(Government Accountability Office,2006 : .

.)17

38

نشاطات "اإلرىابييف" ،كفي ىذا الصدد ذكر كزير الخارجية المصرم األسبؽ "عمرك مكسى" في

ندكوة نظميا المعيد األكركبي لمدراسات حكؿ حكض البحر المتكسط عاـ2011ـ ،أف مصر شاركت
بالفعؿ في التحالؼ الدكلي لمحاربة "اإلرىاب" ،مشي انر إلى أىمية المعمكمات التي قدمتيا مصر
و
قائمة بأسماء األشخاص كالمنظمات المتكرطة
لمكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي مف أجؿ إعداد

في تمكيؿ كتنفيذ أ و
نشطة "إرىابية" (جاد.)21 :2012 ،

و
خدمات أخرل في الحرب عمى "اإلرىاب" ،حيث ساىـ
باإلضافة إلى كؿ ذلؾ فقد قدمت مصر

النظاـ المصرم في عيد الرئيس مبارؾ في خطة جياز االستخبارات األمريكية " "C.I.Aلتسميـ
المعتقميف" "Rendition Planكىي الخطة التي كضعت في منتصؼ التسعينات ،كالتي تـ تنفيذىا
و
نقؿ المشتبو
بتعاكف كثيؽ ما المخابرات المصرية
ألكثر مف عقد مف الزماف كتقتضي ىذه الخطة ى
ى
قانكني إلى و
و
بأسمكب ً
ببلد أخرل كمنيا مصر ،حيث يخضعكف لمتعذيب النتزاع االعترافات
غير
بيـ
ه

غير مسمك وح بيا في الكاليات المتحدة ،كما تـ اتباع األسمكب نفسو
منيـ ،كذلؾ ألف تمؾ الممارسات ي
بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر األمر الذم مكف الرئيس األمريكي جكرج دبميك بكش مف
تحاشي المساءلة حكؿ استخداـ التعذيب لمحصكؿ عمى اعتر و
افات مف المحتجزيف عمى ذمة

األحداث ،حيث كاف المشتبو بيـ يرسمكف إلى مصر كيخضعكف لمتعذيب ىناؾ النتزاع االعترافات
منيـ(.لكيدسي.)199 : 2013 ،

و
خدمات
كعميو يمكف القكؿ :إف النظاـ المصرم بقيادة الرئيس حسني مبارؾ قد قدـ لمكاليات المتحدة

جكىرية كمتعددة في مجاؿ مكافحة "اإلرىاب" كىك ما جعمو يرقى لمستكل الحميؼ االستراتيجي
لمكاليات المتحدة ،كقد استغؿ الرئيس مبارؾ ذلؾ في قما المعارضة الداخمية كفي مقدمتيا جماعة

اإلخكاف المسمميف.

ثانيا  -معاىدة كامب دافيد وأمن "إسرائيل" 4
بعد تكقيا معاىدة كامب ديفيد في 1978/9/17بدأت حقبة جديدة في منطقة الشرؽ األكسط ،حيث

ييعد ىذا االتفاؽ نقطةن مفصميةن تغير عندىا الكاقا الجيك -سياسي في الشرؽ األكسط بأسره(.صالح،
 ،)7 : 2012كقد كانت اتفاقية كامب دافيد بمثابة بداية العبلقة الثبلثية بيف مصر" ،إسرائيؿ"،
و
كالكاليات المتحدة األمريكية ،حيث رسخت ىذه االتفاقية ل و
ثبلثية مركبة جعمت مف العبلقات
عبلقة
األمريكية-المصرية ،رىينةن لمعبلقات المصرية"-اإلسرائيمية" فأصحبت طريؽ الساسة المصرييف إلى
ابتداء(.منتدل رفاعة الطيطاكم .)3 :2012 ،كقد عممت الكاليات
البيت األبيض تمر بتؿ أبيب
ن

المتحدة عمى ترسيخ مبدأ العبلقة ثبلثية األبعاد ،كانعكس ذلؾ فيما يعرؼ باتفاقية "الككيز" التي تـ
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تكقيعيا بيف أمريكا-مصر"-إسرائيؿ" (*) .كقد أدركت اإلدارة المصرية في عيد الرئيس حسني مبارؾ
( )1

جيدان طبيعة تركيبة العبلقة بيف البمداف الثبلث فعممت عمى تحسيف عبلقتيا "بإسرائيؿ" ،كيقكؿ دافيد

سمطاف سفير "إسرائيؿ" السابؽ في القاىرة :إف مصر تسعى مف خبلؿ عبلقاتيا ما "إسرائيؿ" إلى
تحسيف عبلقتيا بالكاليات المتحدة(.خميؿ .)3 :2011 ،لذا فقد عمدت مصر إلى االلتزاـ المطمؽ
باتفاقية كامب دافيد بيدؼ المحافظة عمى متانة العبلقات األمريكية -المصرية ،كفي در و
اسة

""إسرائيمية" أكضح يكراـ ميطاؿ - ،Yoram Meitalرئيس مركز حاييـ ىرتسكغ لدراسات الشرؽ

األكسط في بئر السبا -أف التزاـ نظاـ مبارؾ بالحفاظ عمى اتفاؽ السبلـ كاف كاضحان كعمنيان ،مؤكدان
و
بشكؿ قاطا الدعكات التي ناشدتو بضركرة إعادة النظر في التزامات ببلده
رفض الرئيس المصرم
تجاه اتفاؽ السبلـ حتى في أكقات األزمات العصيبة ،مشي انر إلى مكقؼ مصر عقب اندالع انتفاضة

األقصى عاـ 2000ـ كخبلؿ العدكاف الذم شنتو "إسرائيؿ" عمى قطاع غزة ما بيف عامي 2009-
)2008ـ)(.صالح.)16 :2012 ،
كباإلضافة إلى المحافظة عمى اتفاقية كامب دافيد كفي سبيؿ الحفاظ عمى العبلقات األمريكية
و
خدمات عديدة لمكياف اإلسرائيمي" فقد قاـ الرئيس المصرم
المصرية كتعزيزىا ،قدـ الرئيس مبارؾ

حسني مبارؾ بدكر الكسيط بيف الطرفيف الصييكني كالفمسطيني .كما قاـ بتمرير كتسكيؽ الرسائؿ
األمريكية كالصييكنية ،كالتدخؿ لدل األطراؼ الفمسطينية المختمفة مف أجؿ غاي و
ات محددة أمريكيان
كصييكنيان .فشاركت مصر في مؤتمر مدريد لمسبلـ ،كحضر الرئيس مبارؾ حفؿ تكقيا اتفاقية

أكسمك ،كضغط عمى الرئيس الراحؿ ياسر عرفات كألزمو بالتكقيا عمى اتفاقيات القاىرة كطابا ما
الجانب الصييكني في منتصؼ التسعينات(.جبر.)32 :2013 ،
ً
يكتؼ النظاـ المصرم بيذه الخدمات المقدمة "إلسرائيؿ" ،بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ حيف قرر
كلـ

تدعيـ نظاـ حكمو مف خبلؿ التقرب لػ"إسرائيؿ" ،كذلؾ بتكقيعو التفاقية الغاز ،حيث إنو كمنذ أف

باشرت مصر تصدير الغاز إلى "إسرائيؿ" عاـ 2008ـ- ،عمبلن باالتفاؽ الذم تـ التكصؿ إليو

عاـ2005ـ -كفرت خزانة الدكلة "إسرائيؿ" مميارات الدكالرات ،بفضؿ الفرؽ الكبير بيف سعر الغاز
المصرم الذم تحصمت عميو ،كسعره في األسكاؽ العالمية(.المركز العربي لؤلبحاث كدراسة

السياسات.)5 :2012 ،

(*) اتفاقية الككيز :اتفاقية مكقعة في  14ديسمبر 2004 ،مف قبؿ الحككمة المصرية تسمح لممنتجات المصنعة
في مصر بالنفاذ إلى الكاليات المتحدة األمريكية كالتمتا باإلعفاء مف الجمارؾ ،عمى أف تحتكم ىذه المنتجات عمى
نسبة  11.7مف المككف اإلسرائيمي ،لممزيد انظر نص االتفاقية متاح عمى الرابط التالي:

www.qizegypt.gov.eg/About_QIZ.aspx#
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كعميو يمكف القكؿ :إف حرص النظاـ المصرم في عيد الرئيس حسني مبارؾ عمى الحفاظ عمى

اتفاقية كامب دافيد سعيان منو لتقكية العبلقات المصرية-األمريكية مف خبلؿ "إسرائيؿ" قد كضا
و
عدائي ما التيارات اإلسبلمية الداعمة لمقضية الفمسطينية كفي مقدمتيا
مكقؼ
النظاـ المصرم في
ه

اإلخكاف المسمميف.

حصار قطاع غزة وافشال تجربة اإلسالم السياسي4
باإلضافة إلى الدكر البارز الذم لعبو نظاـ الرئيس مبارؾ في تثبيت اتفاقية كامب دافيد ،فقد لعبت
مصر في عيده دك انر محكريان في مجابية المقاكمة في قطاع غزة ،كمحاكلة احتكاء المد اإلسبلمي
ممثبلن بحركة المقاكمة اإلسبلمية حماس ،حيث شعرت القيادة المصرية في عيد الرئيس مبارؾ
بالخطر بعد الفكز الذم حققتو حركة حماس -المنتمية فكريان لمدرسة اإلخكاف المسمميف -في

االنتخابات التشريعية الفمسطينية في عاـ (.2006صالح .)13 : 2012 ،حيث أثار ىذا الفكز

مخاكؼ النظاـ المصرم مف الثقؿ الحقيقي لمجماعة اإلخكاف المسمميف في الشارع المصرم

(*)

( )1

كامكانية تصاعده بفعؿ رمزية الفكز الذم حققتو حركة حماس في األراضي الفمسطينية ،كقد أكجدت
ىذه المخاكؼ ىدفان مشتركان ل و
كؿ مف مصر ك"إسرائيؿ" تمثؿ في محاربة المد اإلسبلمي المتمثؿ في

و
كؿ مف حركة حماس كجماعة اإلخكاف المسمميف.

كبعد سيطرة حماس عمى غزة عسكريان في يكليك/تمكز2007ـ عممت مصر عمى إغبلؽ معبر رفح
و
بشكؿ كامؿ ،كما قاـ النظاـ المصرم بنقؿ مبعكثو في غزة لئلقامة في الضفة الغربية ،ثـ سعت
مصر إلى تقكيض حكـ حماس في غزة.)Addis,2011 : 14(.
فقامت برفا حالة الطكارئ عمى الحدكد ما غزة ،ثـ رحبت مصر عمى لساف كزير خارجيتيا
بحككمة سبلـ فياض البديمة لحككمة إسماعيؿ ىنية ،كصرحت القاىرة بأنيا ال تعترؼ بالكضا

الجديد غير الشرعي في قطاع غزة ،كما لكحت بعزؿ حماس إقميميان(.صالح.)13 : 2012،

بارز في تشديد الحصار المفركض عمى قطاع غزة
إضافةن إلى ذلؾ فقد كاف
دكر ه
لمصر ه
ى
و
بشكؿ غير منتظـ
آنذاؾ (**) ،حيث أيغمؽ معبر رفح أماـ حركة األفراد الطبيعية ،كلـ يفتح إ ٌال
( )2

كلمحاالت اإلنسانية الطارئة فقط كعمي فترات زمنية متباعدة ،كقد تسبب منا المرضى مف السفر

و
تصكيت عمى المشركع اإلسبلمي في
(*) أكد العديد مف الكتاب كالساسة أف فكز حماس في قطاع غزة كاف بمثابة
المنطقة ككؿ(.مركز الزيتكنة لمدراسات ،مرجا سابؽ  ،ص )12

(**) لممزيد حكؿ دكر نظاـ مبارؾ في تشديد الحصار عمى قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس انظر (.سبلمة،

.)69 : 2013
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و
مساعدات
لمعبلج في مكت الكثيريف منيـ ،كما منا النظاـ المصرم في عيد الرئيس مبارؾ دخكؿ
و
ضخمة لمقطاع بكاسطة السفف أك الطائرات التي سبؽ كأف تبرعت بيا دك هؿ متعددة ،كذلؾ بعد
الحرب "اإلسرائيمية" عمى غزة عاـ 2008ـ ،ثـ سعى لمقضاء عمى ظاىرة األنفاؽ التي كاف يحفرىا

الفمسطينيكف كالمصريكف عمى جانبي الحدكد لمكاجية الحصار الشامؿ الذم تفرضو "إسرائيؿ" عمى
و
و
معدني تحت
حاجز
خطة لبناء
القطاع(.جبر ،)32 :2013 ،فأعمف في ديسمبر 2009ـ عف
و

األرض عمى طكؿ الحدكد ما قطاع غزة لمنا بناء األنفاؽ كالتي كانت تستخدـ إلدخاؿ البضائا،
كقد انتقد العديد مف المفكريف في مصر كالعالـ العربي النظاـ المصرم بسبب مساعدتو "إلسرائيؿ"

في تعزيز الحصار عمى قطاع غزة.)Addis, 2011: 15( .
كمما سبؽ يتضح أف مصر في عيد الرئيس مبارؾ قد لعبت دك انر محكريان في الضغط إلفشاؿ
و
ىدؼ مشترؾ
تجربة حماس في قطاع غزة كإلسقاط مشركع اإلسبلـ السياسي ،كىك ما كاف بمثابة
بيف كؿ مف مصر ك"إسرائيؿ" كالكاليات المتحدة.
كعميو يمكف القكؿ :إف نظاـ الرئيس مبارؾ قد سعى إلى تكثيؽ العبلقة ما الكاليات المتحدة مف
خبلؿ المحافظة عمى عممية السبلـ ما "إسرائيؿ"-الحميؼ االستراتيجي األكؿ لمكاليات المتحدة-
كخدمة المصالح "اإلسرائيمية" في المنطقة كىك ما أكصؿ العبلقة بيف الكاليات المتحدة كمصر إلى

احؿ متقدمة مف التعاكف كالتفاىـ.
مر ى

كعمى الرغـ مف أف العبلقات األمريكية-المصرية قد بمغت ذركتيا في عيد الرئيس المصرم حسني

مبارؾ ٌإال أف تمؾ العبلقات قد شيدت خبلؿ فترة الرئيس بكش االبف عديدان مف التكترات
كاالنقسامات ،كبعد سنك و
ات مف التكتر الناجـ عف تركيز إدارة بكش عمى حقكؽ اإلنساف كالتنمية

الديمقراطية ،ليك ًحظى أف الك ً
اليات المتحدة قد خففت مف حدة الضغكطات كاالنتقادات المكجية لئلدارة

المصرية حكؿ اإلصبلح السياسي كالتنمية الديمقراطية ،كذلؾ بعد المكاسب االنتخابية التي حققيا
اإلخكاف المسممكف في االنتخابات البرلمانية عاـ 2005ـ باإلضافة إلى انتصار حماس في
االنتخابات الفمسطينية عاـ 2006ـ كقد اتضح مف ذلؾ أف المحافظة عمى العبلقة القكية ما الدكؿ

أثر سمبان عمى
الحميفة في المنطقة كعمى رأسيا مصر باإلضافة إلى دعـ السبلـ ما "إسرائيؿ" قد ا
تكجيات الكاليات المتحدة لتشجيا الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف.(Snider& David, 2011 : 53) .

كما كصكؿ الرئيس باراؾ أكباما إلى البيت األبيض عاـ2008ـ تـ إحياء "المساكمة" التقميدية بيف

الكاليات المتحدة كمصر ،حيث تجاىمت إدارة أكباما المخاكؼ القائمة منذ فتروة طكيمة فيما يتعمؽ
و
خاصة في قضايا الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف ،كذلؾ لمحفاظ عمى
بأداء النظاـ المصرم الداخمي كب
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العبلقات األمريكية-المصرية كمف ثـ الحفاظ عمى الخدمات التي يقدميا النظاـ المصرم لمكاليات

المتحدة( .الصعيدم.)3 : 2011 ،

باإلضافة إلى ذلؾ فقد أدل حرص الكاليات المتحدة عمى مصالحيا في المنطقة كعمى أرسيا

عممية السبلـ في الشرؽ األكسط كمكافحة "اإلرىاب" -التي كاف يراعييا النظاـ المصرم ،-إلى

احؿ معينة عف محاكرة اإلخكاف المسمميف ،فقد كاف الساسة
إحجاـ الكاليات المتحدة في مر ى
األمريكييف متخكفيف مف أف يؤدم الدخكؿ في حكار ما اإلخكاف إلى إثارة عداكة نظاـ الرئيس

الممحة لدعـ النظاـ المصرم لسياساتيا في المنطقة.
مبارؾ ،في ظؿ حاجة الكاليات المتحدة ي
.)Martini&others,2012 : 52(.

و
و
جيدة ما النظاـ المصرم
عبلقات
كعميو يمكف القكؿ :إف الكاليات المتحدة قد حرصت عمى كجكد

في مختمؼ المراحؿ ،كذلؾ لضماف االستفادة مف الخدمات التي قدمتيا مصر لمكاليات المتحدة
طكاؿ فترة حكـ الرئيس حسني مبارؾ ،كفي سبيؿ ذلؾ غضت الكاليات المتحدة الطرؼ عف
ممارسات القما التي اتبعيا النظاـ المصرم ضد المعارضة الداخمية كعمى رأسيا اإلخكاف

المسممكف ،كيكضح ذلؾ "يكراـ ميطاؿ"  ،Yoram Meitalرئيس مركز حاييـ ىرتسكغ بالقكؿ :إف
السياسة المصرية الداخمية كالخارجية في العقكد الثبلثة األخيرة ترتكز عمى التحالؼ اإلستراتيجي ما

الكاليات المتحدة األمريكية ،كالمحافظة عمى السبلـ ما "إسرائيؿ" ،ألف صناع القرار في القاىرة

يركف أف الحفاظ عمى التحالؼ ما كاشنطف ،كالحفاظ عمى السبلـ ما "إسرائيؿ" ،يعطيانيا المجاؿ
لحؿ المشاكؿ الداخمية(صالح .)16 :2012 ،لذا فقد أصبحت صكرة أمريكا ماثمةن في الفكر العربي

عمى أنيا قكة تدخؿ تدعـ الحكاـ االستبدادييف في الشرؽ األكسط ،كقد أثر ىذا سمبان عمى عبلقة

األكثر فعالية-
الكاليات المتحدة بالشارع العربي كفي مقدمتو اإلخكاف المسممكف -ككنيا تعتبر القكة
ى
و
م يعمؿ عمى قما الحريات ،مقايضةن بذلؾ
لنظاـ دكتاتكر ه
الذيف أركا في الكاليات المتحدة دكلةن راعيةن

المبادئ التي تنادم بيا بمصالحيا االستراتيجية كالتي عمؿ الرئيس مبارؾ طيمة فترة حكمو عمى
مراعاتيا ،باإلضافة إلى التأثير السمبي لمعبلقات األمريكية-المصرية عمى إمكانية قياـ حك وار بيف
الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف.
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المطمب الثاني  -العالقة بين اإلخوان المسممين والتيار الراديكالي4
عمد الكثير مف الكتاب كالساسة األمريكييف إلى التفريؽ بيف التيارات اإلسبلمية فقسمكىا إلى تياريف
رئيسيف:
"التيار األكؿ" " :التيار الراديكالي" كيضـ الحركات اإلسبلمية التي تتبنى العنؼ كالقكة في تنفيذ
أجندتيا مثؿ "تنظيـ القاعدة" ,ك"حركة حماس" ك"حزب اهلل المبناني" .كذىب بعض المفكريف

األمريكييف إلى القكؿ بأف ليس كؿ الحركات اإلسبلمية التي تتبنى منيخ القكة كالعنؼ راديكالية ك
ذات أجندة دكلية ،بؿ ىناؾ نكع يعمؿ في نطاؽ جغرافيا سياسية محددة ،مثؿ حركة حماس في

فمسطيف ،كحزب اهلل في لبناف كىك ما ذىب اليو الباحث ،كعميو فإف تنظيـ القاعدة -كالحركات
المتشددة التي انبثقت عنو -يمثؿ األغمبية العظمي في التيارات الراديكالية.

و
و
ذات و
و
و
اقتصادية
سياسية ك
أبعاد
إسبلمية ليا
حركات
"التيار الثاني"" :التيار المعتدؿ" كيضـ
ه
أجندات ي
كاجتماعية ،ترفض استخداـ القكة أك العنؼ ضد حككماتيا كمجتمعاتيا ،كىي التي لـ يتـ إدراجيا

بلحظي أف
كي ى
ضمف التصنيؼ األميركي لمجماعات اإلرىابية الدكلية .(A.Fattah,2010 : 7-8).ي
جماعة اإلخكاف المسمميف تمثؿ األغمبية العظمى في التيار المعتدؿ.

أشد أعداء الكاليات
كيذىب أغمب الساسة كالمفكريف األمريكييف إلى القكؿ :بأف التيار الراديكالي ىك ي
المتحدة األمريكية ،كأنو الخطر األكؿ عمى مصالحيا في المنطقة العربية كفي العالـ ككؿ .كقد بدأ

بزكغ التيارات الراديكالية في الشرؽ األكسط في عيد الرئيس المصرم الراحؿ جماؿ عبد الناصر،
حيث انتشرت األفكار المتطرفة بدايةن مف السجكف كرد و
فعؿ عمى سياسات النظاـ الحاكـ في
اإلقصاء كالتنكيؿ بأنصار الحركات اإلسبلمية .كىك ما دفا بعضيا إلى تبنى العنؼ ك"التطرؼ"

(.غنية.)311 : 2012 ،

كعميو يمكف حصر أسباب ظيكر كانتشار التيارات الراديكالية في المنطقة في عكامؿ عدة مف

أبرزىا:

 -1الفقر كالفساد كىي الظركؼ التي أدت إلى تفريخ كتصاعد العنؼ كالتعصب ،باإلضافة إلى
الصراعات الدينية.)The White House,2003 : 6(.
 -2المنا مف المشاركة السياسية كىك ما عانى منو الجيؿ الصاعد مف أبناء الحركات اإلسبلمية
الذم يعي سنةن بعد سنة إحكاـ إغبلؽ المجاؿ السياسي( ،بكرغا.)60 : 2006،
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و
حركات
 -3اإلحساس بالتيميش كاإلقصاء المذاف غالبان ما يؤدياف إلى االغتراب أك االنضماـ إلى
عنيفة.

مارس مف قبؿ السمطات الحاكمة(.غنية.)305 : 2012،
الم ى
 -4الظمـ كالقما ي
و
كقد تبنت التيارات الراديكالية العنؼ بدايةن
كمنيجية لتغيير األنظمة الحاكمة ،حيث عممت فترةن
طكيمةن مف الزمف عمى مياجمة تمؾ األنظمة ،إلى أف انتقمت فيما بعد إلى ما يعرؼ بالجياد
العالمي ،إذ سعت التيارات الجيادية إلى استيداؼ الكاليات المتحدة كمصالحيا في المنطقة "العدك

البعيد" ،كذلؾ بسبب دفاع الدكؿ الغربية كخاصةن الكاليات المتحدة عف األنظمة العربية ،حيث يرل
"العدك األميركي البعيد" حدد مصيره مف خبلؿ دفاعو عف العدك القريب -كتمثمو
مفكرك القاعدة أف
ى
األنظمة العربية (*).)Jones,2014 : 14(.
( )1

الخالف الفكري بين اإلخوان المسممين والتيارات الراديكالية من وجية النظر األمريكية4
تصاعد الفكر الراديكالي ما تصاعد شدة التعذيب في السجكف المصرية في عيد الرئيس المصرم
جماؿ عبد الناصر ،كقد كاف مف بيف المعتقميف المفكر اإلسبلمي "سيد قطب" ،كالذم كتب مف
"معالـ عمى الطريؽ" كقد أصبحا بعد مكتو
داخؿ السجف كتابيو الشييريف "في ظبلؿ القرآف" ك
ي
مرجعييف أساسييف لمتيارات الراديكالية ،كىك ما دفا العديد مف الكتاب األمريكييف إلى دراسة
الكتابيف فكجدكا فييما انقبلبان كامبلن عمى فكر اإلخكاف المسمميف–حسب رأم بعض الكتاب

األمريكييف (**) ،حيث جادؿ فييما عف ككف الجياد فريضةن دائمةن ال يجب إسقاطيا ،عمى عكس
( )2

التيار الرئيس في اإلخكاف الذم يرل في الجياد دفاعان عف النفس كعف أراضي المسمميف ،كما دعا
مف خبلليما إلى مخالفة طريقة اإلخكاف المسمميف القائمة عمى التدرج في الكصكؿ إلى الحكـ
كاصبلح الرعية مف خبلؿ الدعكة ،مؤكدان ضركرة استخداـ القكة لمتغيير كاسقاط النظاـ

الكافر .)Erich& Christopher,2006 : 49-50 (.كقد بدا االختبلؼ بيف النيجيف كاضحان

(*) ارتكز فكر التيار الراديكالي عمى ضركرة البدء بإسقاط األنظمة العربية ثـ التحرؾ خارجان لمقاكمة الييمنة
األمريكية ،إال أف إفشاؿ الكاليات المتحدة لمعديد مف حاالت التمرد في البمداف العربية كدعمو لؤلنظمة العربية في

قما ىذه التيارات ،دفا أنصار ىذا التيار لبلنتقاؿ لقتاؿ الكاليات المتحدة اعتقادان منيـ أف انتياء ىيمنة الكاليات
المتحدة سيؤدل إلى سقكط األنظمة العربية المكالية ليا.

(**) لممزيد حكؿ آراء الكتاب األمريكاف تجاه الفكر الراديكالي انظر :
Seth G. Jones.(2013). A persistent Threat : The Evolution of al Qaida and Other Salafi
Jihadists. Rand national Defense Research Institute : U.S.A. Pp 12-15.
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كجميان بعد قياـ المرشد العاـ لمجماعة آنذاؾ حسف اليضيبي

( )1

(*)

بتأليؼ كتاب بعنكاف دعاة ال قضاة

" "preachers, not judgesلمحاربة فكر سيد قطب كالتأكيد عمى المنيخ السممي لئلخكاف

المسمميف (**) .)James,29/4/2007( .كقد سعى اليضيبي مف خبلؿ كتابو إلى محاربة الفكر
( )2

الراديكالي الذم بدأ ينتشر بيف أبناء الجماعة كالتيارات اإلسبلمية األخرل .كعمى الرغـ مف حدكث

بعض االنشقاقات داخؿ جماعة اإلخكاف المسمميف إ ٌال أنيا قد تمسكت بالنيخ المعتدؿ ،ثـ لعبت

دك انر بار انز في مكاجية الفكر الراديكالي.

كقد أدل مكقؼ اإلخكاف المسمميف مف الفكر الراديكالي إلى تصاعد الصداـ بيف الراديكالييف
كاإلخكاف المسمميف ،كيدؿ عمى ذلؾ عنؼ القطيعة التي تجمت في ىجكـ أيمف الظكاىرم عمى

برنامخ عمؿ أتباع حسف البنا ,في كتابو "الحصاد المر ستكف عامان مف اإلخكاف المسمميف" ،الذم

نشر عاـ 1988ـ( .بكرغا .)107 :2006 ،كما تصاعد أعماؿ العنؼ مف أبناء الفكر الراديكالي

في مصر في تسعينيات القرف المنصرـ ،لعبت جماعة اإلخكاف المسمميف دك انر محكريان في عزؿ
و
غطاء ديني ،فكانت بمثابة عازؿ بيف المجتما المصرم كالتنظيمات
كتجريد ىذا الفكر مف أم
الراديكالية ,كبات الفرز كاضحان بيف منيخ الجماعة ,كمنيخ ىذه الجماعات ,مما زاد مف قبكؿ النيخ
اإلخكاني في أكساط مختمفة(.لكيدسي .)68 : 2013 ،كما مركر الكقت اتسعت اليكة بيف

الطرفيف ،كقد رسخت قيادات القاعدة خبلفيا ما اإلخكاف المسمميف بالنقد البلذع لممارسات

اإلخكاف ،ففي سمسمة مف األشرطة كالكتابات ىاجـ الظكاىرم جماعة اإلخكاف المسمميف الشتراكيا
حمؿ كؿ مف أبك حمزة المياجر كأبك عمر البغدادم-قيادات
في االنتخابات كالحياة السياسية ،بينما ٌ
بارزة في تنظيـ القاعدة -اإلخكاف المسمميف المسؤكلية عف انتكاسات "المجاىديف" في العراؽ

كمناطؽ أخرل في العالـ العربي (***) .)Lynch, 2011: 156(.كما سخر أيمف الظكاىرم مف
( )3

جماعة اإلخكاف المسمميف حيث رأل أنيـ يستقطبكف الشباب المسمـ إلى االنتخابات بدالن مف

الجياد ،كىك ما رأل فيو العديد مف الكتاب األمريكييف دليبلن كاضحان عمى احتقار الجيادييف لئلخكاف

(*) حسف اليضيبي :المرشد العاـ لئلخكاف المسمميف خمفان لممؤسس حسف البنا ،كقد قاد الجماعة فترة العيد
الناصرم.

(**) لممزيد حكؿ جيكد اإلخكاف في محاربة الفكر القطبي داخؿ السجكف انظر(.مكرك .)199 : 1998 ،لممزيد
حكؿ الصراع الفكرم بيف الخط العاـ لمجماعة بقيادة حسف اليضيبي كالفكر الراديكالي بقيادة سيد قطب انظر:
).(Lynch,2011 : 158
(***) يعمؽ البغدادم حكؿ فكر اإلخكاف بالقكؿ "ال أدرم مف أيف أبدأ مف التآمر ،أك الخيانة  ،أك تحالفاتيـ
البغيضة إنيـ يؤمنكف بالبرلمانات كاالنتخابات بدالن مف تكفير الطكاغيت ...اإلخكاف مرتدكف ألنيـ يعيشكف في ظؿ

الحكاـ المستبديف" ). (Lynch,2011 : 157
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المسمميف ،كذلؾ بسبب رفضيـ لمبدأ الجياد العالمي كتبنييـ لمديمقراطية.(Leiken& .

)Brook,2007 : 107

كىك ما دفا الظكاىرم إلى مطالبة أعضاء اإلخكاف بالخركج عمى قيادتيـ ،ألنيا ال تمبي مطالب
رد عمى شر و
الجياد كفؽ رؤيتو ،كفي و
يط لمظكاىرم في حزيراف/يكنيك (2007ـ الذم طالب فيو
اإلخكاف بتكضيح مكقفيـ مف بعض القضايا رد عصاـ العرياف-أحد قيادات اإلخكاف -عمى

الظكاىرم بدعكتو لمناظروة عمنية ،كقد رأل العرياف أف فكر الظكاىرم يميب مشاعر الكراىية ضد

الحركات اإلسبلمية حكؿ العالـ ،كما أنو يسبب الكثير مف األذل لممسمميف الذم يعيشكف في

بارز في اإلخكاف -بالقكؿ :إننا نرفض جميا أفكار
الخارج ،كرد عبد المنعـ أبك الفتكح-قيادم ه
القاعدة ،فيناؾ فجكةه كبيرةه بيف المقاكمة المشركعة كبيف استعماؿ العنؼ خارج نطاؽ المقاكمة.

).(Lynch,2008 : 7

كبناء عمى ما تـ عرضو مف آراء بعض الكتاب كالمفكريف األمريكييف حكؿ طبيعة العبلقة بيف
ن
اإلخكاف المسمميف كالتنظيمات الراديكالية يمكف القكؿ :إف ىناؾ تيا انر فكريان في الكاليات المتحدة يرل
تمايز بيف فكر جماعة اإلخكاف المسمميف مف جية كفكر التيارات الراديكالية مف و
و
جية أخرل،
بكجكد
تقميدم مف الساسة كالمفكريف يحمؿ كجية نظر مختمفة كىي
تيار
ه
كلكف في المقابؿ كاف ىناؾ ه
النظرة التقميدية الشمكلية تجاه الحركات اإلسبلمية دكف التفريؽ بيف التيارات الراديكالية كالمعتدلة.
كعميو يمكف القكؿ :إف كجيات نظر المفكريف األمريكييف تجاه العبلقة بيف اإلخكاف المسمميف

كالتيارات الراديكالية قد انقسمت إلى فريقيف رئيسيف

(*)

( )1

عمى النحك التالي:

-1الفريؽ األكؿ  :ذىب أنصار ىذا الفريؽ إلى القكؿ بكجكد اختبلؼ بؿ صراع بيف جماعة
اإلخكاف المسمميف كالتيارات الراديكالية ،حيث عممت التيارات اإلسبلمية المعتدلة كعمى رأسيا
اإلخكاف المسممكف عمى طرد كمحاربة الفكر األيديكلكجي لمتنظيمات الراديكالية القائـ عمى استخداـ

العنؼ .(Jones.2013 : 12).كقد أشار أنصار ىذا التيار إلى إدانة اإلخكاف المسمميف المستمرة
و
كدليؿ
كالثابتة لفكر التيارات الراديكالية ،كممارساتيـ سكاء ضد األنظمة العربية أـ الكاليات المتحدة،
عمى االختبلؼ الفكرم بيف الطرفيف ،مؤكديف أف اإلخكاف المسمميف يمثمكف التحدم األصعب في

كجو الفكر الراديكالي كىـ أقدر مف الميبرالييف أك العممانييف أك حتى النشطاء المدعكميف مف

(*) لممزيد حكؿ اختبلؼ الكتاب األمريكاف حكؿ العبلقة بيف اإلخكاف المسمميف كالتيارات الراديكالية انظر :
.Joshua Muravchik.(2007).Contentions More on the Muslim brotherhood.
https://www.commentarymagazine.com/foreign-policy/middle-east/more-on-the/muslim-brotherhood
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الكاليات المتحدة عمى مكاجية ىذا الفكر .)Lynch,2011 : 155(.كعميو فقد طالبكا اإلدارات

األ مريكية المتعاقبة بالتمييز بيف التيارات الراديكالية كالتيارات المعتدلة كفي مقدمتيا جماعة اإلخكاف

المسمميف ،كما طالب ىؤالء بالتعاطي ما اإلخكاف المسمميف بيدؼ مكافحة التيارات الراديكالية،

كىك ما أشار إليو ركبرت مكلر الرئيس السابؽ لمكتب المخابرات الفيدرالية األمريكية " "F.B.Iفي
و
شيادة لو أماـ الككنجرس حيث أكد أف التكاصؿ ما اإلخكاف المسمميف يمثؿ جزءان ميمان مف
استراتيجية مكافحة "اإلرىاب"(.فيدينك .)5 :2013 ،كعميو فقد رأل أنصار ىذا التيار أف المعارضة
التي يبدييا اإلخكاف لفكر التيارات الراديكالية تمثؿ أحد أبرز المصالح المشتركة التي تجما الكاليات

المتحدة كاإلخكاف المسمميف.(Leiken,Brook,2007: 15) .
"-2كيرل الفريؽ الثاني" :أف اإلخكاف المسمميف ىـ جزهء مف التنظيمات الراديكالية ،كأف جميا قادة
و
و
معينة قبؿ
مرحمة
ىذه التنظيمات قد تبنكا فكر اإلخكاف المسمميف ،ككانكا أعضاء في الجماعة في
انضماميـ لمتيارات الراديكالية (.(Investigative Project on Terrorism, 2011: 3
كبناء عميو يؤكد أنصار ىذا التيار أف جميا الحركات الراديكالية في الشرؽ األكسط تعكد باألصؿ
ن
إلى جماعة اإلخكاف المسمميف ،كأف اإلخكاف كأنصارىـ ىـ مف أسس كدعـ التيارات الراديكالية في
الشرؽ األكسط كعمى أرسيا تنظيـ القاعدة (*) .(Ehrenfeld,2011 : 76).كأنيـ ال زالكا متمسكيف
( )1

بجذكرىـ الراديكالية عمى الرغـ مف التغيرات التي طرأت عمى مكاقفيـ السياسية في العقديف

األخيريف.(Shields, 2012: 18( .
كفي إطار ىذا االنقساـ الفكرم ظيرت نظريتاف متناقضتاف تصكغاف العبلقة بيف الطرفيف(اإلخكاف
المسمميف كالتيارات الراديكالية) كىما كالتالي:
النظرية األ ولى  4كالتي تعرؼ بجدار الحماية " "firewallكالتي تقكـ عمى االعتقاد بأف اإلخكاف
و
تكجيات أكثر
المسمميف حركةه معتدلةه نسبيان ،كمسالمة ،كتمنا أعضاءىا كالشباب المسمـ مف اعتناؽ
و
حاجز يمنا الشباب المسمـ مف اعتناؽ الفكر المتطرؼ.
راديكالية ،كبالتالي فيي بمثابة

النظرية الثانية  4كالتي تسمي بػ "الممثمكف العنيفكف" " "violent actorsكالتي تقكـ عمى االعتقاد
بأف مرحمة االنتماء إلى جماعة اإلخكاف المسمميف إنما تمثؿ مرحمة في عممية التكجو نحك

(*) لممزيد حكؿ كجية النظر المتطرقة ضد اإلخكاف المسمميف انظر نفس المرجا .P.72
لممزيد حكؿ كجية النظر المتطرفة ضد اإلخكاف مف كجية نظر المفكريف األمريكاف انظر(Shields,2012 : 13-

.)14-15
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الراديكالية ،كبالتالي فإف االنتماء لئلخكاف المسمميف مجرد مرحمة في اتجاه الفكر الراديكالي.

(.)Lynch,2010 : 157

كعميو نجد أف السياسة الخارجية األمريكية نحك جماعة اإلخكاف المسمميف كمف يتحالؼ معيـ،

ظمت تتراكح بيف كجية النظر التي تعتبرىـ مككنان أساسيان كحيكيان لشبكة الجياد العالمية ،كبيف مف
يرل أف الحصكؿ عمى دعـ كمساندة اإلخكاف في بعض الدكؿ اإلسبلمية كتفعيؿ دكرىـ المعتدؿ

(*)
بلحظي أف ىذيف
كي ى
م لمحاربة الفكر الراديكالي  .)Leiken&Brook,2007 : 16( .ي
مر ضركر ه
أ ه
التياريف قد شيدا صعكدان كىبكطان في مراكز صنا القرار في الكاليات المتحدة كفقان لمظركؼ التي
( )1

شيدتيا منطقة الشرؽ األكسط.

تأثير الفكر األصولي عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخوان
المسممين4
تبنت إدارة الرئيس جكرج بكش االبف سياسةن عدائية بعد أحداث سبتمبر 2001ـ ضد كؿ التيارات

اإلسبلمية -بما فييا اإلخكاف المسمميف -ثـ أعمنت الحرب عمى العالـ االسبلمي بدعكل الحرب
و
عمى "اإلرىاب" كقد أدل ذلؾ إلى خمؽ و
بحالة مف الغضب كالنقمة -ضد ممارسات
بيئة مشحكنة
اإلدارة األمريكية -مكاتية لنمك التطرؼ كالعنؼ( .أبك زايد .)8 :2002 ،كىك ما أدل إلى تصاعد
قكة كنفكذ الفكر الراديكالي في الكطف العربي كرد و
فعؿ عمى السياسة األمريكية الجديدة تجاه دكؿ
الشرؽ األكسط ،حيث انتشرت التيارات الراديكالية في العراؽ كقد ساعد عمى انتشارىا السياسة

العدائية التي اتبعتيا إدارة بكش االبف تجاه التيارات اإلسبلمية األخرل التي تنافس اإلسبلـ المتشدد
كالسيما جماعة اإلخكاف المسمميف ،إضافة إلى ذلؾ فقد أدل تصاعد القما الداخمي لمتيارات

اإلسبلمية المعتدلة في إطار ما سمي بالحرب عمى "اإلرىاب" إلى تعزيز قكة كنفكذ التيارات

(*) لممزيد حكؿ كجية نظر الساسة األمريكاف تجاه العبلقة بيف التيارات اإلسبلمية انظر:
John Mintz, Douglas Farah.(2004). In Search Of Friends Among The Foes. Available
at : http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A12823-2004Sep10.html
انظر أيضان :
Lt. Col. (res.) Jonathan Dahoah-Halevi, “The Muslim Brotherhood: A Moderate Islamic
Alternative to al-Qaeda or a Partner in Global Jihad?” Jerusalem Viewpoints, Jerusalem
Center for Public Affairs, November 1, 2007.
لممزيد حكؿ االختبلؼ بيف اإلخكاف كالتيار الراديكالي مف كجية نظر المفكريف األمريكاف انظر Lynch,2011 ( :

.): 165-158
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الراديكالية (*) ،حيث تستغؿ ىذه التيارات حالة القما مف قبؿ أنظمة الحكـ مدعكمةن بحميفيا
( )1

اإلستراتيجي-الكاليات المتحدة -ضد الحركات اإلسبلمية لمتركيخ لمنيجيا القائـ عمى العنؼ،
مستغمةن بذلؾ إحباط و
جيؿ سياسي يعد نفسو بيف مطرقة التدخؿ األميركي المتزايد العنؼ ،كسنداف
االستبدادية لمنخبة الحاكمة( .بكرغا.)68-62 :2006 ،

كما تصاعد التيار الراديكالي في المنطقة العربية سعت الكاليات المتحدة إلى إفساح المجاؿ أماـ
الحركات اإلسبلمية المعتدلة لممشاركة في الحياة السياسية ،كذلؾ بيدؼ الحد مف تكجو الشباب

المسمـ لبلنخراط في ىذه التيارات التي ال تؤمف بجدكل العمؿ السياسي أك الديمقراطية ،كقد أشار
غراىاـ فكلر

( )2

(**)

إلى ذلؾ بالقكؿ :إف جماعة اإلخكاف المسمميف ىي حركةه معركفةه في العالـ

اإلسبلمي كيمكف العمؿ معيا ،محذ انر مف أف تيميشيا سيككف مفيدان جدان لمتيارات الراديكالية

المتطرفة.)John& Farah.11/9/2004(.

كيتضح مف ذلؾ صعكد تيار مف الساسة كالمفكريف داخؿ الكاليات المتحدة

(***)
( )3

يؤمف بضركرة

تعاطي اإلدارة األمريكية ما التيارات اإلسبلمية المعتدلة ،بحيث تككف إحدل أدكات اإلدارة
األمريكية في مكاجية التيارات الراديكالية المتشددة.(A.Fattah,2010 : 8(.
كفي سبيؿ االحتكاء الفكرم لمتيارات الراديكالية سعت الكاليات المتحدة إلى فتح مجاؿ المشاركة

السياسية أماـ التيارات اإلسبلمية المعتدلة كعمى رأسيا اإلخكاف المسممكف ،حيث أرت النخبة
سبب رئيس في تصاعد نفكذ
األمريكية في عدـ تمكف اإلسبلمييف مف المشاركة في الحياة السياسية ه
القاعدة كالتيارات الراديكالية األخرل ،لذا سعت الكاليات المتحدة لتكسيا رقعة المشاركة السياسية في
الدكؿ العربية ،كقد استفادت التيارات اإلسبلمية المعتدلة مف جيكد الكاليات المتحدة المبذكلة في ىذا

االتجاه كىك ما مكف االخكاف المسمميف مف المشاركة في االنتخابات البرلمانية المصرية عاـ 2005
كالحصكؿ عمي بعض المكاسب االنتخابية(.كمكب .)94 : 2011،كفي المقابؿ استفادت الكاليات

المتحدة مف إشراؾ اإلسبلمييف المعتدليف في المشيد السياسي ،فقد أدل إدماج اإلخكاف المسمميف
في السمطة كتحقيؽ بعض المكاسب االنتخابية إلى زيادة إيماف الشباب العربي بجدكل العممية

(*) تثبت الشكاىد التاريخية غمبة الفكر الراديكالي في حاؿ تصاعد أعماؿ العنؼ كالقما ضد التيارات اإلسبلمية
المعتدلة.
سابؽ في ككالة االستخبارات المركزية األميركية "."C.I.A
(**) مسؤك هؿ
ه

(***) سمي ىذا التيار بتيار اإلدماج لممزيد حكؿ أفكار كمعتقدات ىذا التيار انظر المطمب الثالث مف الفصؿ
الثالث في ىذه الدراسة.
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الديمقراطية كالمشاركة السياسية ،كىك ما لعب دك انر محكريان في تحجيـ فاعمية كقكة المنظمات

الراديكالية.

كعميو يمكف القكؿ :إف اإلخكاف المسمميف مثمكا -لفتروة طكيمة -حاجز أماف بيف الشباب المسمـ
كالتيار الراديكالي ،كأف اختفاء ىذا الحاجز دفا باآالؼ مف الشباب المسمـ إلى التكجو الستخداـ

العنؼ ،كىك ما أدل إلى صعكد التيارات الراديكالية في المنقطة بعد غزك العراؽ ،كمف ىنا يبرز

أثر انتشار الحركات المتطرفة عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف

حيث سعت الكاليات المتحدة لمتعامؿ ما اإلخكاف المسمميف كجعميـ جزءان مف المشيد السياسي
و
إسبلمي وة ذات مني وخ معتدؿ -ضمف مشركع دمقرطة الشرؽ األكسط كذلؾ بيدؼ
كحركة
العربي-
ٌ
مكاجية كعزؿ الفكر الراديكالي المتطرؼ.

المطمب الثالث  -القضية الفمسطينية4
تحتؿ القضية الفمسطينية مكقعان ميمان كأساسيان في فكر اإلخكاف المسمميف ،كعميو ال يمكف فيـ ماىية

السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف دكف التطرؽ إلى مكقؼ األخيرة مف
القضية الفمسطينية .كقد لخص حسف البنا "مؤسس الجماعة" مكقؼ اإلخكاف مف القضية الفمسطينية
عندما تحدث عف كضعية فمسطيف في أدبيات اإلخكاف المسمميف قائبلن " كفمسطيف تحتؿ مف نفكسنا

مكضعيان ركحيان قدسيان فكؽ المعنى الكطني المجرد ،إذ تيب عمينا منيا نسمات بيت المقدس
المباركة ،كبركات النبييف كالصديقيف كميد السيد المسيح عميو السبلـ(.مكرك .)163 : 1994،كقد

ربط اإلخكاف المسممكف بيف القضية الفمسطينية كاإلسبلـ ،حيث اعتبركا الدفاع عنيا دفاعان عف

اإلسبلـ كالتخاذؿ عف حمايتيا تخاذالن عف نصرة اإلسبلـ ،كذلؾ حسب ما جاء في جريد اإلخكاف
المسمميف عاـ " :1936كما الشعب الفمسطيني إال أخ لنا ,فمف قعد عف فمسطيف فقد قعد عف اهلل ك

رسكلو ،كظاىر عف اإلسبلـ(.ابك زايدة .)9 : 2009،كمنذ تأسيس الجماعة نظر اإلخكاف المسممكف

و
و
أسس
منظكر ديني ،حيث إف صح معالجة بعض القضايا األخرل عمى
إلى قضية فمسطيف مف

و
ديني.
سياسية فقضية فمسطيف ال تصح معالجتيا إال عمى أساس ٌ

لذا فقد اىتمت جماعة اإلخكاف المسمميف بنصرة الشعب الفمسطيني في مظاىراتيا كميرجاناتيا
كصحافتيا ،كما لعب اإلخكاف دك انر محكريان في الدفاع عف قضية فمسطيف في مرحمة المكاجية

العسكرية المباشرة إذ بدأ اإلخكاف كمنذ إعبلف التقسيـ عاـ )1947ـ) يجسدكف االىتماـ بالتحرير
متخذيف مف مقرىـ في القدس مرك انز لمجياد ,باإلضافة إلى حث المسؤكليف عمى اعتماد الحؿ

العسكرم كبذؿ كؿ الممكف في عممية التحرير(.الشريؼ كاخركف.)52 : 2000 ،

51

كلعؿ مقاؿ الكاتبة الصييكنية" ركث كاريؼ" المنشكر في صحيفة "الصندام ميرك" في مطما عاـ

 1948يبيف مدل الجيكد التي قامت بيا جماعة اإلخكاف المسمميف مف أجؿ القضية الفمسطينية،
حيث أكضحت " إف الييكد في فمسطيف ىـ أعنؼ خصكـ اإلخكاف المسمميف ،كلذلؾ كاف الييكد

اليدؼ األساسي لعدكاف اإلخكاف ...كانو يجب عمى العالـ التدخؿ لمقضاء عمى اإلخكاف المسمميف
ى
كمنا إقامة إمبراطكرية فاشية إسبلمية(.مكرك .)166 : 1994،لذا يرل البعض أف اليكية السياسية
لجماعة اإلخكاف المسمميف في مصر قد تأثرت بشكؿ كبير بإنشاء ً
دكلة "إسرائيؿ"(.بكرغا:2006 ،

.)87

اإلخوان واتفاقية كامب دافيد4
بقيت جماعة اإلخكاف المسمميف عمى مكاقفيا المناكئة لقياـ دكلة الكياف الصييكني ،كبعد تكقيا

اتفاقية كامب دافيد كسياسة التصالح كالتطبيا ما الكياف الصييكني أظيرت جماعة اإلخكاف رفضان
كاسعان لتمؾ العممية ،كأكدت عمى ثكابتيا الخاصة بضركرة استمرار الكفاح ضد "إسرائيؿ" ،كتحرير

كؿ فمسطيف ،كما نظمت النقابات التابعة لئلخكاف المسمميف مثؿ :نقابة الميندسيف ،كاألطباء،
كالصيادلة ،كغيرىـ العديد مف المؤتمرات كالميرجانات ،كأصدرت البيانات تضامنان ما الشعب

ار حرمت فيو عمى أعضائيا زيارة "إسرائيؿ" أك التعامؿ معيا
الفمسطيني ،بؿ كأصدرت قر ان

ن(.مكرك.)57-56 : 1994،

كالزاؿ مكقؼ جماعة اإلخكاف المسمميف مف القضية الفمسطينية قائمان عمى رفض االعتراؼ

"بإسرائيؿ" حيث يقكؿ محمد ميدم عاكؼ المرشد العاـ السابؽ لمجماعة " :إف "إسرائيؿ" في نظر

و
الجماعة مجرد و
مغتصب لؤلراضي العربية كاإلسبلمية المقدسة
صييكني
كياف
و
ثابت مف ثكابت الجماعة كليست محؿ و
جدؿ أك نقاش"(.اليقيش.)50 : 2012,كقد أثار
المسألة ه
(*)

( )1

مؤكدان أف ىذه

مكقؼ اإلخكاف المسمميف مف القضية الفمسطينية مخاكؼ الكاليات المتحدة كالتي تمثمت في عدة
تساؤ و
برزىا  :التساؤؿ حكؿ ما إذا كانت حككمة يسيطر عمييا اإلخكاف المسممكف أك يؤثركف
الت أ ي

في ق ارراتيا بكضكح سكؼ تكاصؿ االلتزاـ باتفاقية كامب ديفيد المكقعة ما "إسرائيؿ" كالحفاظ عمى
و
كحميؼ
العبلقات الدبمكماسية معيا أـ ال(.حمزاكم كآخركف .)10 : 2007،كنظ انر ألىمية "إسرائيؿ"

اتيجي لمكاليات المتحدة فقد اىتـ الساسة كاألكاديميكف في الكاليات المتحدة باستطبلع آراء
استر ٌ
كثر مف اىتماميـ
الجماعة تجاه القضية الفمسطينية كمعرفة مكقفيا مف اتفاقية السبلـ ما "إسرائيؿ" أ ى
(*) لممزيد حكؿ كجية نظر الكتاب األمريكاف في مكقؼ الجماعة مف القضية الفمسطينية انظر
(.)Carnegie,2006 : 11
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بمعرفة مكقؼ الجماعة نحك و
عدد مف القضايا األخرل

( )1

القضايا الخبلفية .)James,29/4/2007(.

(*)

مثؿ مكقفيـ تجاه الديمقراطية كغيرىا مف

كتجدر اإلشارة إلى أف مكقؼ جماعة اإلخكاف المسمميف تجاه القضية الفمسطينية كاتفاقية كامب

دافيد قد شابو شي هء مف الغمكض بعد االنتخابات البرلمانية المصرية عاـ)2005ـ) -حيث أكدت
القيادات اإلخكانية نيتيا احتراـ معاىدة كامب دافيد ،كىك ما أكده عصاـ العرياف-القيادم البارز في
الجماعة  ،بينما تـ رفض ىذا التكجو مف قبؿ المرشد العاـ آنذاؾ محمد عاكؼ الذم قاؿ بأف كممة
"إسرائيؿ" ليست في قامكسو" كتبا ذلؾ صياغة أكثر حرصان تقكؿ بأف المعاىدة المذككرة يجب أف
و
شعبي كىك ما ذىب إليو النائب األكؿ لممرشد العاـ لمجماعة محمد حبيب ،كفي
الستفتاء
تخضا
ٌ
غياب الحد األدنى مف الكضكح كاف مف الصعب عمى الجماعة تيدئة المخاكؼ األمريكية النابعة

مف مكقؼ الجماعة تجاه القضية الفمسطينية كاتفاقية السبلـ (**)(.مجمكع األزمات الدكلية:2008 ،
( )2

.)17
و
صداـ بيف الكاليات المتحدة
كقد اختمؼ الباحثكف حكؿ مركزية كحتمية القضية الفمسطينية كنقطة
كاإلخكاف المسمميف فانقسمكا إلى فريقيف رئيسيف:
يرل أنصار الفريؽ األكؿ -أف المشكمة االساسية التي أرقت المسؤكليف األمريكييف حكؿ اإلخكاف

المسمميف كمنعت اإلدارات األمريكية المتعاقبة مف التعاطي معيـ ،قد تمثمت في مكقؼ االخكاف
المسمميف المتصمب مف القضية الفمسطينية ،كطالما رفض اإلخكاف المسممكف االعتراؼ "بإسرائيؿ"

كالتطبيا معيا ،فإف الكاليات المتحدة ستحتفظ بنظرتيا العدائية تجاه الجماعة(.االسكد.)3 : 2006,
كعميو أكد أنصار ىذا التيار عدـ إمكانية قياـ أم و
شكؿ مف أشكاؿ العبلقة الراسخة بيف الكاليات

المتحدة كاإلخكاف المسمميف طالما بقيت الجماعة عمى مكقفيا مف القضية الفمسطينية ،حيث إف
معطيات الكاقا تفرض احتماؿ أف يصطدـ اإلخكاف المسممكف كالكاليات المتحدة بشأف حركة
المقاكمة اإلسبلمية حماس التي تتكافؽ فكريان ما جماعة اإلخكاف المسمميف ،بينما تصنؼ عمى قكائـ

(*) لممزيد حكؿ القضايا الخبلفية بيف اإلخكاف المسمميف كالكاليات المتحدة انظر عمر ،حمزاكم .مارينا أكتاكم،
ناثاف بركاف.)2007(.التساؤالت التي ينبغي عمى الحركات اإلسبلمية اإلجابة عمييا  :جماعة اإلخكاف المسمميف
المصرية كنمكذج .معيد كارينجي لمسبلـ الدكلي  :كاشنطف.

(**) ذىب بعض الكتاب إلى كجكد اختبلؼ داخؿ تيارات اإلخكاف المسمميف تجاه القضية الفمسطينية لممزيد حكؿ
ذلؾ انظر ىشاـ مبارؾ" .)1995(.اإلرىابيكف قادمكف :دراسة مقارنة بيف مكقؼ "اإلخكاف المسممكف" كجماعات
الجياد مف قضية العنؼ ( ،)1994-1938مركز المحركسة لمنشر كالخدمات الصحفية  :القاىرة .ص.333-283
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"اإلرىاب" األمريكية كىك ما قد يجعميا بمثابة الشككة في العبلقة بيف الجانبيف(.البايطيف: 2012،

.)13

كيرل الفريؽ الثاني -مف المفكريف أف المكاجية بيف اإلسبلمييف كأمريكا حكؿ القضية الفمسطينية،

أك غيرىا تبقي مسألةن كاردةن جدان ،كلكنيا ليست حتميةن بالضركرة ،حيث إف ىناؾ أرضية عمؿ
مشتركة يمكف لئلسبلمييف كأمريكا العمؿ مف خبلليا(.شرقية.)16 : 2012 ،
مر
كيميؿ الباحث إلى أ
الرم األكؿ حيث يرل أف الشراكة بيف اإلخكاف المسمميف كالكاليات المتحدة أ ه
قائـ كمحتم هؿ ضمف المحددات السياسية لكبل الطرفيف ،كلكف كبما أف القضية الفمسطينية ذات مكانة
ه
الرم العاـ
خاصة لدل القكاعد الشعبية لئلخكاف المسمميف ،كنظ انر لقداسة كأىمية "أمف إسرائيؿ" لدل أ

كالككنجرس األمريكي- ،فإنو ال يمكف لئلدارة األمريكية أف تطكر عبلقةن استراتيجية ما جماعة
و
ضمانات فعمية لحماية أمف "إسرائيؿ".
اإلخكاف المسمميف بدكف
كعميو :فإف قداسة العبلقات األمريكية"-اإلسرائيمية" باإلضافة إلى مكقؼ اإلخكاف الراسخ مف
و
كبشكؿ جكىرم عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة
القضية الفمسطينية قد أث ار سمبان

اإلخكاف المسمميف ،كقد تككف السبب األكحد لرفض و
تيار كاسا مف المفكريف كالساسة-الداعميف
و
ظرؼ مف الظركؼ.
أم
"إلسرائيؿ"-في الكاليات المتحدة فكرةى التعاكف ما اإلخكاف المسمميف تحت ٌ
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المبحث الثالث -تطور السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخوان المسممين
"لمحة تاريخية"4

و
بشكؿ
تأثر السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف بأحداث مختمفة أثرت
تتبا تطكر السياسة الخارجية
جكىر ه
م في طبيعة ىذا السمكؾ ،كنظ انر ألىمية ىذه األحداث في ٌ
األمريكية تجاه الجماعة  ،فقد سعت الدراسة مف خبلؿ ىذا المبحث إلى تسميط الضكء عمى أىـ
ىذه األحداث ما التركيز عمى مدل فاعمية كاتجاه كؿ منيا ،كيمكف إجماؿ أىـ األحداث التي أثرت

في السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف في الفترة التي سبقت أحداث
أيمكؿ/سبتمبر 2001ـ ،في ثبلثة أ و
حداث رئيسة كىي:
أكالن  -الصحكة اإلسبلمية "الثكرة اإليرانية".
ثانيان  -االتحاد السكفياتي "العدك المشترؾ".
ثانيان  -انييار االتحاد السكفياتي.

المطمب األول  -الصحوة اإلسالمية "الثورة اإليرانية" 4
بدأت مبلمح السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف تتشكؿ في منتصؼ القرف

و
دكلي فاعؿ ،بالتزامف ما بداية ظيكر األحزاب في
العشريف حيث ظيرت الكاليات المتحدة
كقطب و
العالـ العربي بمختمؼ مشاربيا كأيدكلكجياتيا االشتراكية ,كالعممانية ,كالقكمية ,كظيرت بالتكازم معيا
األحزاب ذات األيدكلكجية اإلسبلمية ,كالتي أعمنت منذ نشأتيا سعييا لمكصكؿ إلى السمطة كاف

اختمفت كسائميا كمناىجيا مف و
حزب آخر رغـ أيدكلكجيتيا اإلسبلمية المشتركة.

كقد تميزت األحزاب اإلسبلمية بسرعة االنتشار ,كالقبكؿ الشعبي الكاسا ،كيعزك المفكركف أسباب
امؿ عدة ،مف أبرزىا :األزمات االقتصادية
ىذا االنتشار الذم عرؼ بظاىرة "الصحكة اإلسبلمية" لعك ى
كالسياسية التي ضربت العالميف العربي كاإلسبلمي في سبعينات كثمانينات القرف العشريف كالتي
تسببت في زكاؿ ثقة الشعكب العربية كاإلسبلمية في األنظمة الحاكمة كدفعيا لمبحث عف و
نظاـ

بديؿ(.غنية .)305-306 : 2012,كفي غمرة تصاعد قكة كنفكذ التيارات اإلسبلمية المختمفة

تصاعدت قكة اإلخكاف المسمميف كأصبحت أكثر الحركات اإلسبلمية انتشا انر كنفكذان في العالـ

العربي ،فغدت العبلقة بيف اإلخكاف المسمميف كالكاليات المتحدة-إيجابيةن كانت أك سمبية-حتميةن لكبل
و
الطرفيف ،فبل يمكف
لدكلة كرثت اإلمبراطكريتيف البريطانية كالفرنسية أف تتجاىؿ حركةن متشعبةن
كممتدةن جغرافيان كاإلخكاف المسمميف ،كذلؾ ال بد لئلخكاف مف االىتماـ بسياسات كاستراتيجيات
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الدكلة العظمى ،كأف يدرسكا تأثير تمؾ السياسات عمى الببلد العربية كاإلسبلمية ،كتأثيرىا عمى
سياسة الحككمات في الببلد العربية تجاه اإلخكاف المسمميف(.العرياف.)1 : 2005،

كعمى الرغـ مف أف كبرل الحركات اإلسبلمية كىي حركة اإلخكاف المسمميف كالتي نشأت في عاـ

1928ـ ،قد مثمت اإلسبلـ السياسي منذ نشأتيا ،إال أف ظاىرة اإلسبلـ السياسي لـ تتصدر

االىتماـ العالمي إال في العقديف األخيريف مف ىذا القرف(.الشريؼ كآخركف .)81 : 2000،كذلؾ
بسبب تصاعد مكجات الصحكة الدينية كالتي كصمت ذركتيا عند اندالع الثكرة اإليرانية عاـ

1979ـ ,حيث ظير آنذاؾ مصطمح "اإلسبلـ السياسي" ،كبدأ السياسيكف كصانعك القرار في
الكاليات المتحدة األمريكية بكضا و
آلية في كيفية التعاطي ما ىذا النظاـ الجديد ,كخمص صناع
و
نتيجة مفادىا أف النظاـ اإلسبلمي بجناحيو
القرار في الكاليات المتحدة إباف تمؾ الحقبة إلى
"الكسطي كالمتطرؼ" ىك نظاـ و
معاد لمصالح الكاليات المتحدة األمريكية(.ريحاف.)2 : 2007,
ه

كقد شكمت الثكرة اإليرانية المكقؼ األمريكي تجاه حركات اإلسبلـ السياسي ،فأصبحت أحد أبرز
و
سمبي تجاه ىذه الحركات(.عذاب: 2001,
مكقؼ
العكامؿ التي دفعت الساسة األمريكييف التخاذ
ٌ
 ،)222فقد رسخ انتصار الثكرة اإليرانية المخاكؼ األمريكية مف كصكؿ اإلسبلمييف لمسمطة ،حيث
خسرت الكاليات المتحدة بعد نجاح الثكرة كسقكط الشاه حميفيا االستراتيجي كرقتيا الرابحة في ك و
احدة
و
معاد بشدة لمسياسة
كياف جديد
مف أىـ المكاقا االستراتيجية في المنطقة ،كبرز في المقابؿ
ه
األمريكية تجاه الشرؽ األكسط ،لذا كرست الكاليات المتحدة جيكدىا منذ ذاؾ الكقت في سبيؿ عدـ
تكرار النمكذج اإليراني في أم مف دكؿ المنطقة( .لزىر.)86 :2011 ،

كعمى الرغـ مف السمبية التي تركتيا الثكرة اإليرانية في أذىاف الساسة كالمفكريف األمريكييف تجاه

الحركات اإلسبلمية إال أنو كنظ انر لمصعكد المفاجئ لئلسبلمييف في إيراف فقد حاكلت اإلدارات

األمريكية المتعاقبة أف تحافظ عمى اتصاالتيا ما القكل اإلسبلمية ،كتحديدان ما اإلخكاف المسمميف
و
بصكر مختمفة كحسب األكضاع ،فازدادت كتيرتيا حينان كخفتت حينان آخر(.أبك أرشيد.)7 : 2014،

حيث تشير معظـ المصادر إلى أف جيكد الكاليات المتحدة لمتكاصؿ ما اإلسبلمييف قد بدأت فعميان
بعد الثكرة اإليرانية ،حيث فيكجئت الكاليات المتحدة بالثكرة اإليرانية بعد أف فشمت في تقدير حجـ
بعض الساسة األمريكييف أف سكء التقدير كاف بسبب إذعاف الدبمكماسييف
الحراؾ كطبيعتو ،كقد رأل
ي

األمريكييف لنصائح الشاه بعدـ التكاصؿ ما أتباع الخامنئي في طيراف ،كتبلفيان ليذا الخطأ كتحسبان
إلمكانية صعكد اإلسبلمييف لمسمطة في مناطؽ أخرل كما حدث في إيراف كفي سبيؿ احتكاء أم
صعكد إسبلمي ،دخمت الكاليات المتحدة في حكار و
ات ما اإلخكاف المسمميف في تكنس كدكؿ أخرل،
كقد مثؿ كفد اإلخكاف القيادم في الجماعة عبد الفتاح مكرك كعف الجانب األمريكي نائب سفير
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و
لقاءات احتجت الحككمة التكنسية
الكاليات المتحدة في تكنس ديفيد ماؾ " "David Mackكبعد عدة
عمى ذلؾ مما اضطر الكاليات المتحدة إلى إيقاؼ ىذه االتصاالت.)Lake,3/3/2011(.

كباإلضافة إلى ذلؾ فقد شكمت الثكرة اإليرانية بداية التعامؿ بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف

المسمميف ،حيث يرل عصاـ العرياف

(*)

( )1

أف أبرز محطات العبلقة بيف اإلخكاف -كالكاليات المتحدة

كييف في طيراف ،حيث أكفد الرئيس
في العقكد الثبلثة األخيرة تمثمت في ممؼ الرىائف األمري ٌ
األمريكي جيمي كارتر " "Jimmy Carterمبعكثان إلى مرشد اإلخكاف آنذاؾ عمر التممساني يسألو

التدخؿ لدل قيادة الثكرة اإليرانية لئلفراج عف الرىائف (**)(.العرياف .)1 :2005 ،كقد استجاب
( )2

التممساني لطمب األمريكييف لمتدخؿ لحؿ أزمة الرىائف ،فقاـ بطمب زيارة إيراف التي رحبت بو ،كلكف

بشرط عدـ الحديث في مكضكع الرىائف(.أبك بكر .)4 :2001 ،كيضيؼ العرياف" :قدر األميركيكف
و
ببل شؾ جيكد اإلخكاف كرغبتيـ كاستعدادىـ لمتدخؿ لحؿ و
إنسانية كأزمة الرىائف مف منطم و
ؽ
أزمة

ني كشرعي كليس مف منطم و
سياسي عمى الرغـ مف فشؿ الميمة(.العرياف.)2 :2005،
ؽ
ه
إنسا ه
ٌ
كمما سبؽ يتضح أف الثكرة اإليرانية قد أثرت سمبان مف جية كايجابان مف و
جية أخرل في السياسة

الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف ،فعمى الرغـ مف تأثير الثكرة اإليرانية سمبان عمى
مكقؼ الكاليات المتحدة تجاه صعكد اإلسبلمييف إال أنيا قد مثمت بداية اىتماـ الكاليات المتحدة

بدراسة اإلسبلـ السياسي ،كما أنيا دفعت الكاليات المتحدة لمتعامؿ ما اإلسبلمييف بيدؼ احتكائيـ
كتحسبان الحتمالية كصكليـ لسدة الحكـ.

المطمب الثاني  -اال تحاد السوفياتي "العدو المشترك"4
ساىـ التقاء مصالح الطرفيف -في التصدم لممد الشيكعي كالنفكذ السكفيتي في العالميف العربي

المقنف ما حركات اإلسبلـ السياسي كفي
كاإلسبلمي -في سياسة التكاصؿ األميركي المحدكد ك ٌ
مقدمتيا اإلخكاف المسممكف كخصكصان في عقد الثمانينات مف القرف الماضي(.أبك ارشيد: 2014،

 .)8فقد سعت الكاليات المتحدة في سبيؿ تحجيـ كتقزيـ النفكذ السكفيتي في الشرؽ األكسط إلى
استخداـ الديف في إظيار إلحاد الشيكعية كاظيار مدل التقارب بيف العالميف العربي كاإلسبلمي مف

(*) عصاـ العرياف  :قيادم إخكاني بارز ،تميز بانفتاحو عمى الغرب كخصكصان الكاليات المتحدة ،كتعتبر لقاءاتو
ما السفير األمريكي في القاىرة "فرانسيس رايتشاردكني" مف المحطات الفاصمة في تقريب كجيات النظر بيف

الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف.
(**) لممزيد انظر The West And The Muslim Brotherhood After The Arab Spring. Editor :
Lorenzo Vidino. AL Mesbar Studies & Research Center in collaboration With The
Foreign Policy Research Institute. P 10
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جية كالكاليات المتحدة مف جية أخرم ،كىك ما دفا الكاليات المتحدة كجياز االستخبارات األمريكية

" "CIAإلى التعاطي ما اإلخكاف المسمميف "كبرل الحركات اإلسبلمية آنذاؾ" بدعكل أنيا رافعةه
يمكف استخداميا في مكافحة الشيكعية.)Brooke, 2013 : 9-10( .

كقد كصؿ التقاء المصالح بيف اإلسبلمييف كالكاليات المتحدة ضد الشيكعية ذركتو بعد االجتياح

الركسي ألفغانستاف ،حيث اشترؾ الطرفاف في التصدم لمغزك السكفيتي في الفترة الممتدة ما بيف
)1989-1979ـ) حيث كانت التيارات اإلسبلمية في أفغانستاف ،مف أكثر حمفاء الغرب في
المنطقة ،كقد تمقت ىذه الحركات المساعدة مف الغرب كالكاليات المتحدة بالتحديد كبالتنسيؽ ما
المممكة العربية السعكدية (*)(.الشريؼ كآخركف .)136 :2000 ،كعميو يتضح أف اإلسبلمييف قد
و
تحالؼ -غير مكتكب -ما الكاليات المتحدة األمريكية ضد
كانكا حتى نياية الثمانينيات في
( )1

الشيكعية ،حيث عجمت التضحيات الكبيرة التي قدمكىا في أفغانستاف-عمى مدل عقد مف الزماف-
بيزيمة االتحاد السكفيتي ،كانتصار الكاليات المتحدة األمريكية( .يكسؼ.)75 : 2005 ،
كقد مثمت مرحمة قتاؿ اإلسبلمييف ضد الركس في أفغانستاف مدعكميف بالعتاد كالسبلح األمريكي
مرحمة استكشاؼ كاختبار أثبت فييا اإلسبلميكف تعاكنيـ ما الكاليات المتحدة األمريكية في حربيا
ضد االتحاد السكفيتي ،كاف كاف و
منظكره الخاص إال أف المصالح السياسية كاالستراتيجية لكبل
لكؿ
ي
الطرفيف قد التقت ضد السكفييت في أفغانستاف (أبك بكر.)4 : 2011،
كفي ظؿ ىذا التقارب المبني عمى المصالح المشتركة بيف الكاليات المتحدة كاإلسبلمييف ،حدث

تقد هـ في العبلقة بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف ،حيث قاـ الدبمكماسيكف األميركيكف في
ٌ
السفارة األمريكية في القاىرة بزيارة مقر اإلخكاف عدة مر و
ات الستطبلع أرييـ في التحكالت السياسية
في مصر كالمنطقة.

و
بشكؿ فعاؿ في عقد مز ويد مف
كقد ساىـ دخكؿ اإلخكاف غمار المشاركة السياسية البرلمانية
المقاءات خصكصان بعد الفكز الكبير الذم حققو اإلخكاف في االنتخابات التشريعية في مصر عاـ

1987ـ ،كحكؿ ذلؾ يقكؿ العرياف" :تمت دعكتي مف جانب فرانسيس ريتشاردكني" Francis
و
خاصة لمكاليات المتحدة تمتد
 "Ricciardoneالسكرتير آنذاؾ ،ثـ السفير لدل مصر الحقان ،لزياروة
(*) لممزيد حكؿ الدعـ األمريكي لممقاتميف األفغاف انظر .الدسكقي ،أبك بكر .)2002(.تحديات إعادة بناء الدكلة,
مجمة السياسة الدكلية ،المجمد  .37العدد " ."149ص .144
انظر أيضان  .سرافراز ،محمد .)2008(.حركة طالباف مف النشكء إلى السقكط .تحرير أحمد مكصممي .دار الميزاف:

بيركت .ص .93
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تعده كتنظمو ك ازرة الخارجية األميركية ،كلكني اعتذرت ،كما أكد العرياف أف
شي انر في إطار بر و
نامخ ٌ
ريتشاردكنى كاف يقكـ شخصيان بزيارة مكتب "اإلخكاف" كيمتقي بو كبالمستشار اليضيبي بحكـ
عضكية و
كؿ منيما في البرلماف مف) 1990-1987ـ) (*)(.العرياف.)3-2 :2005 ،
( )1

ار
كيضيؼ العرياف في إحدل مقاببلتو إلى أف المقاءات ما األمريكييف في تمؾ الفترة كانت "حك ان
و
سياسة عامة تتبعيا الخارجية األمريكية ،كتقكـ ىذه السياسة
حضاريان إنسانيان" كأنو كاف يتـ في إطار
عمى االلتقاء بممثمي المعارضة في كؿ برلمانات العالـ ،مشي انر إلى "أف ىذا الحكار قد بنى عبلقةن

"ممتبسة" شابيا االختبلؼ كالغمكض ،ككانت أبرز ممفات الخبلؼ ما الكاليات المتحدة آنذاؾ:
أ -احتبلؿ العراؽ.

ب -الحرب عمى "اإلرىاب".

ت -دعـ أمريكا لمعدك الصييكني.
ث -دعـ الكاليات المتحدة لمنظـ الديكتاتكرية.

ج -عدـ احتراـ الكاليات المتحدة لمصالح الشعكب كالقانكف الدكلي(.أبك بكر.)7-6 : 2011،

كقد جكبيت المقاءات بيف الدبمكماسييف األمريكييف كأعضاء اإلخكاف المسمميف في البرلماف المصرم
بنقد و
و
حاد مف الحككمة المصرية ،باإلضافة إلى اعتراض و
اسا مف الساسة األمريكييف
تيار ك و

المشككيف في خطابات اإلخكاف المعتدلة مف حيث ككنيا حقيقية أك يمدعاة بيدؼ استرضاء الكاليات
المتحدة ،كىك ما دفا اإلدارة األمريكية إليقاؼ االتصاالت ما اإلخكاف المسمميف في بداية

المقننة
التسعينات .(Jeffery & others, 2012:51).كعمى الرغـ مف ىذه المقاءات المحدكدة ك ٌ
بيف الدبمكماسييف األمريكييف كاإلخكاف المسمميف ،فإنو مف المبلحظ أف الك ً
اليات المتحدة قد اتبعت
ي ى
شمكليةن كاحدة تجاه التيارات اإلسبلمية كالتي انقسمت إباف تمؾ الفترة إلى
في تمؾ الفترة سياسةن
ٌ
ثبلث تيار و
ات رئيسة كىي:
االتجاه األكؿ  -ممثبلن بجماعة اإلخكاف المسمميف ككاف رائد ىذا االتجاه الشيخ عبد اهلل عزاـ الذم

رفض تكفير المجتمعات كاألنظمة كما رفض استعداء الكاليات المتحدة ،كاعتبر أف اليدؼ المقبؿ
ىك تحرير فمسطيف.
(*) كجدير بالذكر أف اإلدارة األمريكية دأبت منذ منتصؼ الثمانينات كحتى إدارة كمينتكف في بداية التسعينات عمى
و
لقاءات بيف مسؤكليف في السفارة األمريكية بالقاىرة كبعض الشخصيات اإلخكانية إال أنيا أكقفت ىذا األمر بعد
عقد

استجابتيا لممطالبات المصرية الرسمية بالكؼ عف عقد ىذه المقاءات ...لممزيد انظر  :المكقؼ الغربي مف اإلخكاف
المسمميف ..مراحؿ كتحكالت .كيكبيديا اإلخكاف متاح عمى الرابط التالي http://cutt.us/LaSF :
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االتجاه الثاني  -تنظيـ الجياد المصرم الذم ظير في أكاخر السبعينات في مصر ،كيقكـ عمى
تكفير المجتما ،كقد تزعـ ىذا التيار أيمف الظكاىرم الذم اعتبر أف األنظمة الكافرة ىي العدك.
االتجاه الثالث -كىك ما عرؼ باسـ األلفية الجيادية بزعامة أسامة بف الدف

( )1

(*)

الذم رأل أف العدك

الجديد بعد ىزيمة االتحاد السكفياتي ىك الكاليات المتحدة(.أبك بكر.)5-4 : 2011،

كعمى الرغـ مف ىذا التمايز في مكاقؼ التيارات اإلسبلمية نحك العديد مف القضايا ،كفي مقدمتيا
رؤية ىذه التيارات لمكاليات المتحدة ،إال أف اإلدارة االمريكية لـ تنظر آنذاؾ إلى االختبلؼ بيف
إطار كاحدان ،تتعامؿ معو بمنطؽ الشمكلية ،مف
اإلسبلمييف ،كبقي اإلسبلـ السياسي في نظرىا
ان

خطر داىمان عمى المصالح األمريكية في الشرؽ األكسط.
منطمؽ أنو يمثؿ
ان

كبناء عميو اتخذت الكاليات المتحدة مكقفان عدائيان تجاه تصاعد نفكذ التيارات اإلسبلمية كافٌة ،كمف
ن
ضمنيا التيار اإلسبلمي المعتدؿ ،ففي أكاخر الثمانينات كانت الصحكة اإلسبلمية في أكج عنفكانيا،
و
خاصة الكاليات المتحدة -لدعـ كتأييد مسيرة
ككاف التيار اإلسبلمي المعتدؿ يراىف عمى الغرب-كب

التحكؿ الديمقراطي كقد كاف ذلؾ أحد األسباب الرئيسة التي دفعتو لتبنى استراتيجية البلعنؼ في

تحركو نحك اإلصبلح كالتغيير ،أمبلن بأف الغرب الميبرالي سيقؼ معيـ أسكةن بمكاقفو اإليجابية مف
التحكالت الديمقراطية التي طرأت في أمريكا البلتينية (**) في تمؾ الحقبة ،إ ٌال أف الكاليات المتحدة إذ
( )2

لـ تدخر جيدان في منا اإلسبلمييف -أيان كانت مبادئيـ -مف الكصكؿ إلى السمطة بكافة الطرؽ
كالكسائؿ(.يكسؼ.)32 :2001 ،

كعميو يمكف القكؿ  :إف التقاء مصالح الطرفيف في التصدم لمخطر الشيكعي ،أدل إلى زيادة
التفاىـ كالتكاصؿ بيف الكاليات المتحدة كالتيارات اإلسبلمية كفي مقدمتيا جماعة اإلخكاف المسمميف،
فتـ عقد عدة لقاءات بيف الطرفيف ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف نظرة اإلدار ً
ات األمريكية نحك
اإلسبلمييف قد كانت سطحيةن كلـ تتطرؽ إلى التمييز بيف التيارات اإلسبلمية المختمفة فاحتفظت

اإلدارات األمريكية في تمؾ الحقبة بنظرتيا الشمكلية كالعامة القائمة عمى العداء تجاه اإلسبلـ
دعى األلفية
(*) أسامة بف الدف :مميكنير سعكدم حارب القكات الركسية في أفغانستاف ،ككاف يتزعـ تنظيمان ٌ
محميان يي ى
الجيادية آنذاؾٌ ،إال أنو في منتصؼ التسعينات شكؿ تنظيـ القاعدة ،كأعمف استيدافو ألمريكا كمصالحيا حكؿ العالـ
كأصبح اسـ تنظيمو "الجبية اإلسبلمية العالمية لقتاؿ الييكد كالنصارل".

(**) لممزيد حكؿ التحكالت الديمقراطية في أمريكا البلتينية انظر  :مساعيد ،فاطمة .)2011(.التحكالت
الديمقراطية في أمريكا البلتينية  :نماذج مختارة .مجمة دفاتر السياسة كالقانكف .جامعة كرقمة :الجزائر .متاح عمى
الرابط التالي:

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7431/1/DSP0113.pdf
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السياسي بكافة أطيافو كمف ضمنو جماعة اإلخكاف المسمميف حيث لـ يكجد حتى ذاؾ الكقت سياسة
خارجية أمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف تميزىا عف باقي الحركات كالتيارات اإلسبلمية األخرل.

المطمب الثالث  -انييار االتحاد السوفيتي 4
بعد انييار االتحاد السكفيتي ،كتفرد الكاليات المتحدة بقيادة النظاـ العالمي ،تبلشى العدك التقميدم
عدك و
بديؿ ،فاتجو الفكر األمريكي
لمكاليات المتحدة ،فكاف ال بد لمفكر السياسي األمريكي مف خمؽ ه
و
بديؿ عف
كعدك
إلى اتخاذ اإلسبلـ بكؿ أبعاده البشرية ،كالفكرية ،كالقيمية ،كالحضارية
ه

الشيكعية(.عذاب.)222 : 2001،

بعض الباحثيف أف حالة العداء لئلسبلـ التي شيدتيا الكاليات المتحدة بعد انييار االتحاد
كيرل
ي
بشكؿ و
و
السكفياتي تعكد لمعامؿ النفسي ،حيث يقر عمماء النفس أف األفراد
عاـ كالجماعات أيضان
تحدد ىكيتيا مف خبلؿ المفاضمة بينيا كبيف الغير (*) ،لذا كبعد انييار االتحاد السكفيتي ظيرت
( )1

كعدك بديؿ لتتعرؼ مف خبللو الكاليات
ثنائية الغرب/اإلسبلـ ،كعميو تـ تنصيب اآخر كىك اإلسبلـ
ه

المتحدة عمى ىكيتيا فتصاعد الشعكر العاـ لدل الشعب األمريكي بأف اإلسبلـ يمثؿ خط انر عمى قيـ
(**)

كمبادئ الحضارة األمريكية ،كفي عاـ 1994ـ أظير استطبلعه أجرتو منظمة المؤتمر العاـ
قابمي وة أكبر في
عبلـ المكجو ضد العرب كالمسمميف قد أصبح ذا ٌ
كشمؿ ) (3000شخص أف اإل ى
اآكنة األخيرة ،كما أظير االستطبلع تحامبلن مستم انر كمتكاصبلن في أكساط الشعب األمريكي ضد
( )2

المسمميف ،ففي أكساط األمريكييف البيض قاؿ %41ممف شمميـ االستطبلع" إف المسمميف ينتمكف
إلى و
ديف يتغاضى عف "اإلرىاب" كيؤي يده" كأعرب  %45عف اعتقادىـ بأف المسمميف مناىضكف
لمغرب كمناىضكف لمقيـ كالشعب األمريكي (***)(.ميادة .)584-580:2005،كقد تأثرت الحركات
( )3

اإلسبلمية بكافة أطيافيا بحالة العداء التي نمت داخؿ المجتما كالنخبة األمريكية تجاه العالـ
اإلسبلمي ،فبعد أف فقدت الكاليات المتحدة األمريكية "المحفز اإلستراتيجي" بعد انييار االتحاد

السكفياتي كانتياء الحرب الباردة ,اتجيت السياسة األمريكية إلى تصكير الحركات اإلسبلمية

(*) حيث ذىب البعض إلى القكؿ بأف المسألة ال تتعمؽ بصراع الحضارات كال بالشبو بينيا ،كانما تنبا مف حاجة
غنى عنو مف أجؿ تأكيد كتعريؼ ىكيتو الخاصة ،كىنا يقا تفسير :لماذا دأب الغرب بعد سقكط
الغرب إلى ه
عدك ال ن
الشيكعية عمى تصكير الخطر األخضر /اإلسبلمي بديبلن عف الخطر األحمر (الخطيب.)56 : 2008 ،

(**) "منظمة أمريكية تعمؿ عمى تعزيز كتشجيا المساكاة العرقية كالدينية".

(***) لممزيد حكؿ نظرة النخبة كالمجتما األمريكي لئلسبلـ كالمسمميف آنذاؾ انظر  :الجابرم ،محمد
عابد .)1995(.مسألة اليكية – العركبة كاإلسبلـ ...كالغرب.ط .1مركز دراسات الكحدة العربية  :بيركت .ص

.141-135
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كتيديد ،ليس فقط لمصالح الكاليات المتحدة األمريكية بؿ لمقيـ الديمقراطية كالغربية عمكمان.

(اليقيش.)13 : 2012 ،

كعميو يتضح أف تفك ىؾ االتحاد السكفيتي)1991-1990ـ) ،كتبلشي الفكر الشيكعي -العدك
و
بشكؿ عاـ،
التقميدم لمكاليات المتحدة – قد دفا بتحكؿ االستراتيجية األمريكية نحك اعتبار المسمميف
و
خطر عمى المصالح كالقيـ األمريكية (.الشريؼ
عدكان قائما يشكؿ
ان
كالحركات اإلسبلمية بشكؿ خاص ٌ
كآخركف.)74 : 2000،

دور الموبي الصييوني واإلعالم الموجو في خم العدو البديل4
عممت "إسرائيؿ" بقكة خبلؿ تسعينات القرف العشريف عمى استغبلؿ البعد النفسي لدل الشعب

األمريكي بعد اختفاء العدك التقميدم المتمثؿ في الشيكعية ،فحاكلت "إسرائيؿ" كمف خمفيا المكبي
الصييكني تجسيد مقكلة "إف الخطر اإلسبلمي ىك العدك بعد انييار االتحاد السكفيتي" كاف سبب
العداء بيف العالـ اإلسبلمي كالكاليات المتحدة يعكد إلى االختبلؼ الفكرم كالثقافي بينيما.

كقد انعكس ذلؾ في خطاب نتنياىك أماـ الككنجرس أثناء زيارتو لكاشنطف في تمكز/يكليك عاـ
1996ـ كالذم حاكؿ مف خبللو تخطي فكرة أف العداء العربي لمغرب سببو دعـ الغرب ؿ"إسرائيؿ"
كأنو بحمكؿ السبلـ بيف العرب ك"إسرائيؿ" يزكؿ عداء العرب لمغرب ،داعيان بالمقابؿ إلى االعتقاد

عداء كاف
بالفكرة القائمة" :إف ىذا العداء ىك ثمرةه لمثقافة السياسية العربية اإلسبلمية المتطرفة" كىك
ه
سيقكـ حتى لك لـ تخرج "إسرائيؿ" إلى حيز الكجكد(.ميادة.)604-603 : 2005،
باإلضافة إلى ذلؾ فقد سعت "إسرائيؿ" إلى ترسيخ الصكرة النمطية حكؿ اإلسبلـ مف خبلؿ
سيطرتيا عمى كسائؿ اإلعبلـ األمريكي ،كلعؿ أكثر ما يعكس حالة اإلعبلـ األمريكي-الصييكني

المكجو في تمؾ الحقبة الزمنية ىك غبلؼ مجمة التايـ األمريكية في عددىا المؤرخ في 15
حزيراف/يكنيك 1992ـ حيث احتكل الغبلؼ عمى صكرة مئذنة مسجد بجانبيا بندقيةه رشاشةه في مثؿ

حجميا كقد كتب في أسفؿ الغبلؼ عبارة" :إسبلـ ...ىؿ ينبغي لمعالـ أف يخاؼ"( .الجابرم،

.)137 :1995

التصكر السمبي
كينتقد ركبرت بميترك" "Robert Bletroالمساعد السابؽ لكزير الخارجية األمريكي
ٌ
لمعالـ اإلسبلمي مف كسائؿ اإلعبلـ األمريكية في تمؾ الحقبة ،مشي انر إلى أف صكرة اإلسبلـ في
و
و
و
مستعدة
معادية لمغرب ك
مشكىة
حركة
عقؿ قارئ الصحؼ العادم غالبان ما تككف عبارةن عف
ٌ
الستخداـ العنؼ ك"اإلرىاب" لمكصكؿ إلى غاياتيا"(جرجس.)126 :1998 ،
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و
عنؼ
ليمقي بمسؤكلية أم
كنظ انر لجيكد اإلعبلـ الصييكني فقد أصبح األمريكي العادم جاى انز دائمان
ى
يقا تجاىيـ عمى المسمميف ،كقد كقا ىذا الحكـ المسبؽ في حادثة أككبلىكما في نيساف/أبريؿ عاـ
1995ـ ،حيث اتييـ المسممكف بالكقكؼ كراء ىذا الحادث ما أف الفاعؿ كاف أمريكيان ،كىك إف دؿ
شيء فإنما يدؿ عمى ما حققتو الصكرةي النمطية المرسكمة عبر سنك و
و
ات طكيمة ،كالتي اشتركت
عمى
و
بشكؿ أساسي كسائؿ اإلعبلـ المقربة مف المكبي الصييكني( .عذاب.)223 :2001 ,
في صنعيا

كبالتكازم ما ذلؾ سعت "إسرائيؿ" إلى تكريس مفيكـ الخطر اإلسبلمي في أذىاف داعمييا في
الككنجرس ،حيث تكشؼ المراجعة السريعة لتصريحات و
عدد مف رجاؿ الككنغرس بعد نياية الحرب
الباردة عف قمقيـ العميؽ إزاء التيديدات األمنية المرتبطة ببركز اإلسبلـ السياسي ،كفي مقدمتيا
المخاطر المتعمقة بأمف "إسرائيؿ" (شيباني.)48 :2010 ،

لرم العاـ كالككنغرس األمريكي حكؿ اإلسبلـ سمبان عمى السياسة
كقد أثرت المفاىيـ الشائعة لدل ا أ

الخارجية األمريكية تجاه العالـ اإلسبلمي ،كىك ما أشار إليو مسؤك هؿ أمريكي متقاعد في ك ازرة
و
حركات شريرة قد أعاؽ قدرة
الخارجية –في عيد كمينتكف -حيث أكد أف اعتبار الحركات اإلسبلمية
اإلدارة األمريكية عمى تبني سياسة بناءة في الشرؽ األكسط(.ميادة ،)589 :2005 ،كقد انعكس
مدل تأثر اإلدارة األمريكية بضغكطات المكبي الصييكني كمؤيديو داخؿ الككنجرس في سمسمة

و
خطر إسبلمي
اإلجراءات كالق اررات التي أعمف عنيا الرئيس األمريكي بيؿ كمنتكف بدعكل كجكد
"األصكلية" يعتمد منيجان إرىابيان يعمؿ عمى تعطيؿ عممية االستقرار كالسبلـ في منطقة الشرؽ
األكسط كقد يع ًرفت باسـ "قكانيف مكافحة "اإلرىاب"" (يكسؼ.)14 :2001 ،

النخبة األمريكية واإلسالميون4
نمطية حكؿ المسمميف كالحركات اإلسبلمية ،كذلؾ بفعؿ
ترس ىخ لدل الرأم العاـ األمريكي صكرةه
ٌ
استغبلؿ الدعاية الصييكنية النييار االتحاد السكفياتي كغياب العدك التقميدم ،كعمى الرغـ مف
و
بشكؿ
ذلؾ ،فقد ظير في تسعينات القرف المنصرـ تياهر مف الساسة كالمفكريف األمريكييف رفضكا
قاطا جعؿ اإلسبلـ عدكان بديبلن عف الشيكعية ،كمف أبرز ىؤالء المفكريف األستاذ جكف
و
كىـ أـ حقيقة" كالذم أشار فيو إلى
أسبكسيتك" "John Espositoمؤلؼ كتاب "الخطر اإلسبلمي ،ه
و
و
ميمة بيف الحضارتيف الغربية كاإلسبلمية ،كلكنو نفى نفيان قاطعان أف تككف
اختبلفات
حقيقة كجكد

الحضارة اإلسبلمية تحمؿ تيديدان لمحضارة الغربية ،كأكد أف المكاجية بيف الحضارتيف إنما تشكؿ
تحديان و
لكؿ منيما ،كأف نتيجة ىذا التحدم سكؼ تتمثؿ في استفادة كمتا الحضارتيف مف بعضيما

البعض( .ميادة.)593 :2005 ،
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كبالتزامف ما ذلؾ نادت بعض األصكات الفكرية األمريكية بضركرة التعامؿ ما اإلسبلـ السياسي،

كمف أشير ىذه األصكات الصحفية األمريكية ركيف رايت " "Robin Wrightكالتي أشارت إلى

أف اإلسبلـ بعد خمسة عشر عامان مف انتصار الثكرة اإليرانية قد أصبح أسرع كأقكل و
تيار سياس هي
في الشرؽ األكسط ،كأف ىناؾ العديد مف الدكؿ في طريقيا لمتحكؿ إلى و
دكؿ إسبلمية ،كمف ىنا
دعت "ركبيف رايت" اإلدارة األمريكية إلى ضركرة االنفتاح عمى حركات االسبلـ السياسي كالتعامؿ
ما تياراتيا المعتدلة"(.يكسؼ.)24 : 2001 ,
تيار فكرم آخر بالحذر مف خطر األصكلية اإلسبلمية ،مؤكدان ضركرة
كعمى الجانب اآخر طالب ه
الحفاظ عمى النظرة الشمكلية لمتيارات اإلسبلمية ،كمثاؿ ذلؾ ما ذىب إليو الكاتب األمريكي ركبرت
ساتمكؼ " "Robert Satloffالذم كضا عددان مف المعايير التي يجب أف تستند عمييا اإلدارة

األمريكية في تعامميا ما اإلسبلـ كحركاتو ،كحددىا كما يمي:

 -1ضركرة أف تتفيـ الكاليات المتحدة حاجة دكؿ الشرؽ األكسط الستخداـ العنؼ ضد تيارات
اإلسبلـ السياسي ،ألف تمؾ التيارات تعادم القيـ الغربية كالمصالح األمريكية.

 -2إف قكل التطرؼ تزدىر في ظؿ ظركؼ اقتصادية صعبة كتمؾ التي تمر بيا بعض بمداف

الشرؽ األكسط مف البطالة إلى الفقر ،كمف كاجب الكاليات المتحدة أف تقكـ بمساعدة حككمات تمؾ

الدكؿ ،كي تخفؼ مف حدة تمؾ المشاكؿ.

 -3يتكجب عمى الكاليات المتحدة أف تقدـ شيئان أكثر أىميةن مف الدعـ االقتصادم ،كىك الرؤية

المستقبمية البديمة لمرؤية اإلسبلمية ،كذلؾ عف طريؽ نشر القيـ الميبرالية كالتأكيد عمى

مزاياىا(.معيد الدراسات السياسية كاالستراتيجية.)35 : 1994 ،
كأشارت معظـ كتابات أنصار ىذا التيار حكؿ اإلسبلـ السياسي في بداية التسعينات إلى أف

اإلسبلـ يمثؿ تحدييف رئيسيف لمكاليات المتحدة :

أ -التحدم األكؿ  -يأتي مف الجماعات المتطرفة التي تستخدـ العنؼ لتحقيؽ أىدافيا كيجب أف
تشجا حككمة الكاليات المتحدة استخداـ العنؼ في مكاجية ىذه الجماعات حتى كلك كاف ذلؾ

يشكؿ انتياكان لحقكؽ اإلنساف.
ب-التحدم الثاني  -كىك األخطر كيتمثؿ في التيارات التي ترفا شعار اإلسبلـ ،لكنيا تستخدـ
كسائؿ مختمفة عف الفريؽ األكؿ ،فيي تستخدـ كسائؿ سممية ،كفي أ و
حياف كثيرة تتسمؾ بقكاعد
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المعبة الديمقراطية لتحقيؽ أىدافيا مثؿ "جماعة اإلخكاف المسمميف" في مصر (*)(.مجمة قضايا
( )1

دكلية.)4 :1994 ،

كانطبلقان مف ىذه التحديات انقسـ الساسة كالمفكركف األمريكيكف إلى فريقيف حكؿ كيفية التعامؿ ما

التيارات اإلسبلمية التي تمثؿ التحدم الثاني:

 )1الفريؽ األكؿ  :يؤيد أنصار ىذا التيار استخداـ العنؼ ضد ىذه الحركات ،حيث أكد ىؤالء أف
سياسي كاحد كىك إقامة الدكلة اإلسبلمية ،كعمى الرغـ مف إق ارراىـ
ىدؼ
ىذه الحركات ليا
ه
ه
جتماعي الذم تقكـ بو ىذه الحركات في تخفيؼ العبء عف كاىؿ الدكلة إال
بأىمية الدكر اال
ٌ
و
عدائي ثابت تجاىيا.
مكقؼ
أنيـ طالبكا اإلدارة األمريكية باتخاذ
ه

حركات إصبلحيةه تسعى
 )2الفريؽ الثاني  :أكد أنصار ىذا الفريؽ أف ىذه الحركات في حقيقتيا
ه
لممشاركة في الحياة السياسية كمف الممكف تركيضيا عمى المدل الطكيؿ(.ميادة: 2005،
.)590
كذىب أنصار الفريؽ الثاني إلى أبعد مف ذلؾ ،كىك ما أكده الكاتب األمريكي ديفيد كيبؿ" David
 "Keebleفي و
مقاؿ لو بعنكاف "فيـ األصكلية اإلسبلمية" حيث قاؿ " :إف فيـ الحركة اإلسبلمية
م لمتعامؿ ما ممفات الشرؽ األكسط خبلؿ القرف القادـ" ،مضيفان أف عمى اإلدارات
مر ضركر ه
أ ه
األمريكية أف ترفض الجانب المتطرؼ مف ىذه الحركة ،كأف تتحاكر ما الجانب المعتدؿ منيا.

(يكسؼ .)26 :2001 ،كعمى الرغـ مف قكة كزخـ أنصار الفريؽ األكؿ –التيار التقميدم

المتطرؼ -الداعي إلى معادة اإلسبلـ كالحركات اإلسبلمية إ ٌال أف عددان مف مراكز األبحاث
كالشخصيات األمريكية الكازنة قد نجحت في منتصؼ التسعينات في التخفيؼ مف حدة النظرة

العدائية لئلسبلـ ،ثـ صارعت ىذه المراكز بقكة لتكريس مفيكـ الفصؿ بيف االعتداؿ كالتطرؼ في

الفكر كالتنظيـ اإلسبلمي(.أبك بكر.)13 :2011 ،

كبناء عميو يمكف القكؿ ،إف فترة التسعينات تميزت بانتشار الصكرة النمطية لدل الشعب األمريكي
ن
و
بشكؿ عاـ كحركات اإلسبلـ السياسي عمى كجو الخصكص ،كذلؾ بفعؿ آلة اإلعبلـ
عف اإلسبلـ
تيار داخؿ النخبة كالقادة األمريكييف يرفض بقكة فكرة استبداؿ
الصييكنية ،كبالتزامف ما ذلؾ ظير ه
الخطر الشيكعي بالخطر اإلسبلمي ،كيدعك إلى ضركرة التمييز بيف الحركات اإلسبلمية بشقييا
(*) لممزيد حكؿ االختبلؼ في كجية نظر رؤية األكركبييف كاألمريكاف تجاه اإلسبلـ كالحركات اإلسبلمية انظر "
ظاىرة اإلسبلـ السياسي في السياؽ الغربي" متاح عمى الرابط التالي:

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=28841
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و
كعامؿ
"المتطرؼ" كالمعتدؿ ،ما ضركرة التعاطي ما الحركات المعتدلة داخؿ التيار اإلسبلمي

ر و
ئيس لضماف استقرار الشرؽ األكسط ،كقد اصطدمت دعكات ىذا التيار بنظرة التيار التقميدم
كشمكلي تجاه كؿ الحركات اإلسبلمية كعمى الرغـ مف أف التيار
عدائي
الداعي التخاذ مكقؼ
ه
ه
الداعي لمتعاطي ما الحركات اإلسبلمية المعتدلة قد اكتسب زخمان كثًقىبلن بيف األكاديمييف في أكاخر

التسعينات مف القرف المنصرـ ،إ ٌال أف السيطرة بقيت لمتيار التقميدم.
المستوى الرسمي4

استمرت الكاليات المتحدة األمريكية عمى المستكم الرسمي في عدائيا تجاه الحركات اإلسبلمية،

فبدايةن كاف الحراؾ ضد الصكماؿ عاـ

(*)

( )1

1992ـ حيث اعتبرت الكاليات المتحدة المحاكـ

اإلسبلمية "المقربة مف اإلخكاف المسمميف" منظمةن إرىابية ،ثـ قامت بدعـ أمراء الحرب
ىناؾ(.الصائغ ،)3 :2001،ككذلؾ الحاؿ في السكداف حيث كضعت ك ازرة الخارجية األمريكية

السكداف عاـ 1993ـ في قائمة الدكؿ الراعية كالداعمة لئلرىاب ،كذلؾ بعد سيطرة اإلسبلمييف عمى
مقاليد الحكـ(.مكسي .)42 :2013 ،ثـ التزمت الكاليات المتحدة الصمت تجاه االنقبلب العسكرم

في الجزائر

(**)

( )2

كما تبعو مف مجازر بحؽ نشطاء الحركات اإلسبلمية ،حيث راىنت أمريكا عمى

األنظمة الحميفة كالمكالية ليا إلجياض صعكد الحركات اإلسبلمية كتطكيا قكاىا الحركية الفاعمة،
ككفرت ليا الغطاء السياسي كاإلعبلمي ،كتركتيا تمارس كافة أشكاؿ القما كالقتؿ كاالستبداد بدكف

و
مظير مف مظاىر التنديد كالتشيير أك حتى المساءلة الدكلية( .يكسؼ.)31 :2005 ،
أم

و
خطاب ألقاه إدكارد جيرجياف (***)" "Edward. P. Djerejainمساعد كزير الخارجية
كفي
( )3

األمريكي في كاشنطف في  2حزيراف/يكنيك 1992ـ بعنكاف :الكاليات المتحدة األمريكية كالشرؽ
األكسط في و
عالـ متغير" .رسـ جيرجياف الخطكط العريضة لمسياسة الخارجية األمريكية تجاه
الحركات اإلسبلمية ،فأكد في خطابو أف اإلدارة األمريكية ال ترل في اإلسبلـ خصمان يكاجو الكاليات

(*) لممزيد حكؿ الحرب األمريكية عمى الصكماؿ انظر:
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/sec09.doc_cvt.htm
(**) لممزيد حكؿ مكقؼ الكاليات المتحدة مف أحداث الجزائر انظر
Lake, Eli.(3/3/2011)."Look Who's Talking," New Republic journal, access at 16/3/2014
available at: http://www.newrepublic.com/article/world/magazine/84506/egypt-muslimbrotherhood-obama-mubarak
(***) إدكارد جيرجياف "" Edward. P. Djerejainمساعد كزير الخارجية األميركي لشؤكف الشرؽ األدنى
كجنكب آسيا في عيد الرئيس جكرح بكش األب.
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المتحدة األميركية في المستقبؿ ،أك ييدد السبلـ العالمي ،كأف الحرب الباردة لـ تحؿ محميا منافسةه
جديدةه بيف اإلسبلـ كالغرب".)Djerejian,1992 : 36(.

كعمى الرغـ مف تكجو جيرجياف إلى تحرير الجميكر األمريكي مف فكرة اتخاذ اإلسبلـ عدكان بديبلن
و
بشكؿ مبطٌ وف إلى مكقؼ الكاليات المتحدة العدائي مف
بعد انييار االتحاد السكفياتي ،إال أنو قد أشار

الحركات اإلسبلمية ،كذلؾ مف خبلؿ التحدث عف الحالة الجزائرية بالقكؿ " :نحف قمقكف تجاه ىؤالء
الذيف قد يستخدمكف العممية الديمقراطية لمكصكؿ إلى السمطة ،ثـ يقكمكف بتدمير الديمقراطية

احد
كصكت كاحد" كلكننا ال ندعـ مبدأ "
شخص كاحد
ليحتكركا السمطة ،نحف نؤمف بمبدأ "
شخص ك ه
ه
ه
ه
و
و
معيف
حزب
كصكت كاحدةه كمرةه كاحدةه فقط" كعمى الرغـ مف عدـ إشارة جيرجياف صراحةن إلى
ه
بحديثو إ ٌال أف خطابو قد حمؿ العديد مف اإلشارات الضمنية التي تؤكد أف خطابو قد استيدؼ

األحزاب اإلسبلمية في الجزائر (*).)Brook,2013 : 12(.
( )1

كيعمؽ أحمد يكسؼ

( )2

(**)

عمى المبادئ التي أعمنيا جيرجياف بالقكؿ "إف الصياغة التي صيغت بيا

از لممسمميف ،كبحيث ال يظير أنيا تمثؿ
ىذه السياسة كانت مف الدقٌة كالمباقة بحيث ال تش ٌكؿ استفز ان
استعداء كاضحان عمى تيارات
عدكانان عمى اإلسبلـ ،لكف التطبيقات العممية ليذه السياسة تشكؿ
ن

الحركات اإلسبلمية"(.يكسؼ .)14 :2001 ,فعمى الرغـ مف إيجابية البيانات الرسمية الصادرة عف

عدكان ،كأنيا ال ترل في الديف
اإلدارة األمريكية كالتي أكدت م ار انر كتك ار انر عمى أف اإلسبلـ ليس ٌ
اإلسبلمي مصد انر لئلرىاب ،إال أف السياسات األمريكية قد جاءت مناقضةن تمامان ليذه البيانات حيث

عكست السياسة األمريكية قمؽ الكاليات المتحدة مف الحركات اإلسبلمية في الشرؽ األكسط بعد

انتياء الحرب الباردة.)Brook, 2013 : 11(.
و
اختبلؼ بيف السياسات المعمنة ,كالتطبيقات العممية لدل اإلدارة األمريكية
ك يتضح مف ذلؾ كجكد

تجاه اإلسبلـ السياسي في تسعينات القرف الماضي حيث عممت اإلدارة األمريكية عمى تجنب

(*) حاكؿ جيرجياف تمخيص السياسة األمريكية القائمة آنذاؾ بعدـ معاداة اإلسبلـ عمى الرغـ مف أف فحكل
السياسية األمريكية الرسمية كانت معاديةن لمحركات اإلسبلمية ،كعمى الرغـ مف خطابو فإف جيرجياف قد رأل في

بعض أعبلـ اإلسبلـ السياسي مثؿ راشد الغنكشي كحسف الترابي سياسييف يسعكف لمكصكؿ إلى السمطة كيمكف
و
قيادات دينيةن أك أيدكلكجيةن ,إال أف ىذا الرأم قد قيكبؿ بمعارضة أغمبية الساسة كالمفكريف في
استمالتيـ كليس
الكاليات المتحدة –أنصار التيار التقميدم -كالذيف أركا أف حديث اإلخكاف حكؿ الديمقراطية كغيرىا مف القيـ مجرد
أكاذيب لطمأنة مخاكؼ الكاليات المتحدة.)Lake,3/3/2011( .
(**) د .أحمد يكسؼ  :ككيؿ ك ازرة الخارجية الفمسطينية سابقان ،كالمستشار السياسي لرئيس الكزراء الفمسطيني
األسبؽ إسماعيؿ ىنية.
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اعتبار اإلسبلـ عدكان بديبلن لمشيكعية إ ٌال أنيا أبقت عمى تصنيفيا الشمكلي لمتيارات اإلسبلمية ضمف
و
و
و
مباشر لمنا
مباشر أك غير
بشكؿ
الخطر المحدؽ بمصالح الكاليات المتحدة كلـ تتردد في التدخؿ
التيارات اإلسبلمية بكافة أشكاليا كمرجعياتيا مف الكصكؿ إلى السمطة ،كىك ما يؤكد عدـ كجكد

سياسة خارجية أمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف تميزىا عف باقي الحركات اإلسبلمية حتى

ذاؾ الكقت.

خالصة4
استنادان عمى ما تـ ذكره في ىذا الفصؿ يمكف القكؿ :إف ىناؾ العديد مف المؤثرات الداخمية التي

لعبت دك انر جكىريان في التأثير عمى ماىية كاتجاه السياسة الخارجية األمريكية نحك جماعة اإلخكاف
المسمميف ،كلعؿ مف أبرزىا عامؿ الديف في الكاليات المتحدة ،كالذم أثر سمبان عمى السياسة

دكر
الخارجية األمريكية تجاه الجماعة ،ككذلؾ فقد كاف لمكبي الصييكني في الكاليات المتحدة ه
محكرم في تشكيو الحركات اإلسبلمية كالتحريض ضد جماعة اإلخكاف المسمميف ،كمف ثـ حرؼ

السياسة الخارجية األمريكية سمبان تجاه الجماعة ،كعمى النقيض مف ذلؾ فقد لعبت بعض مراكز

األبحاث دك انر بار انز في جسر اليكة بيف العالميف العربي كاإلسبلمي مف جية كالكاليات المتحدة مف
و
جية أخرل ،باإلضافة إلى إعداد الكثير مف الدراسات المعمقة حكؿ جماعة اإلخكاف المسمميف كالتي

حممت في مجمميا صكرةن جديدةن حكؿ مدل اعتداؿ الجماعة تجاكزت بيا الصكر النمطية الراسخة
في ذىف و
كثير مف األمريكييف ،إضافة إلى العكامؿ الداخمية فقد كاف ىناؾ العديد مف العكامؿ
و
بشكؿ فاعؿ في اتجاه السياسة الخارجية األمريكية نحك جماعة اإلخكاف
الخارجية التي أثرت
المسمميف ،مف أىميا الحفاظ عمى الحمفاء التقميدييف في العالـ العربي كفي مقدمتيـ نظاـ الرئيس
األسبؽ حسني مبارؾ ،حيث أثرت العبلقة المتينة بيف الكاليات المتحدة كالنظاـ المصرم في عيد

الرئيس حسني مبارؾ سمبان عمى تكجيات السياسة الخارجية األمريكية نحك جماعة اإلخكاف
المسمميف ،كعمى النقيض مف ذلؾ فإف كجكد التيارات الراديكالية كاالختبلؼ الكاضح بيف فكر ىذه
و
يجابي نحك
سمكؾ إ
التيارات كفكر جماعة اإلخكاف المسمميف قد دفا الكاليات المتحدة إلى تبنٌي
ه

الجماعة في حالة مفاضمتيا بيف الفكريف ،أما أبرز العكامؿ الخارجية المؤثرة عمى السياسة الخارجية

األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف قد تمثٌؿ في مكقؼ الجماعة مف القضية الفمسطينية،
كالتزاـ الكاليات المتحدة بدعـ إسرائيؿ كيرل الباحث أف ىذا العامؿ قد مثؿ سبب الخبلؼ الجكىرم
و
سمبي عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة
باتجاه
بيف الطرفيف ،كىك العامؿ األكثر تأثي انر
ٌ
اإلخكاف المسمميف.
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كحكؿ التطكر التاريخي لمسمكؾ السياسي األمريكي تجاه الجماعة يمكف القكؿ :إف السياسة

احؿ مختمفة تذبذب خبلليا صعكدان كىبكطان ،كلعؿ أبرز ىذه المراحؿ
الخارجية األمريكية قد مر بمر ى
ىي الثكرة اإليرانية ،كالتي أثرت إيجابان مف جية كسمبان مف و
جية أخرل عمى السياسة الخارجية
األمريكية تجاه الجماعة ،فقد أثارت الثكرة اإليرانية مخاكؼ الكاليات المتحدة مف جميا تيارات

اإلسبلـ السياسي بما فييا جماعة اإلخكاف المسمميف ،إال أنيا بالمقابؿ قد دفعت الكاليات المتحدة

مقننة لمحكار ما اإلسبلمييف ،كذلؾ تحسبان إلمكانية صعكدىـ لسدة الحكـ كما حدث
إلى فتح قنكات ٌ
في إيراف.
كمف أىـ المراحؿ التي أثرت في السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلسبلمييف ىي مرحمة القتاؿ

المشترؾ ضد االتحاد السكفياتي في أفغانستاف ،كقد كاف اإلخكاف المسمميف جزءان مف التيارات

يكيان ،كقد مثٌمت ىذه
اإلسبلمية المقاتمة في أفغانستاف ضد االتحاد السكفياتي كالتي تمقٌت دعمان أمر ٌ
و
ىدؼ مشترؾ تمثٌؿ في ىزيمة االتحاد السكفياتي في
المرحمة حالة تقارب بيف الطرفيف نظ انر لكجكد

عدك جديد تدىكرت عبلقة
أفغانستاف ،كبعد انييار االتحاد السكفياتي كبحث الكاليات المتحدة عف ه
الكاليات المتحدة بالعالـ اإلسبلمي كالحركات اإلسبلمية ،كبدأت ىذه العبلقة تتجو نحك العداء بسبب

جيكد المكبي الصييكني في ترىيب الشعب األمريكي مف اإلسبلمييف ،كقد اتخذت اإلدارة األمريكية

سياسةن متكازنةن في خطاباتيا لكنيا عدائيةه في أفعاليا تجاه الحركات اإلسبلمية في تمؾ الفترة ،كلكف

يكييف في منتصؼ التسعينات
مف البلفت لبلنتباه بداية ظيكر تيار مف الساسة كالمفكريف األمر ٌ
ينادم بضركرة التمييز بيف الحركات اإلسبلمية كالتعامؿ ما التيارات المعتدلة فييا ،كمف الجدير

يكييف
ذكره أنو كحتى أكاخر التسعينات كعمى الرغـ مف كجكد العديد مف المقاءات بيف ساسة أمر ٌ
لئلسبلمييف حتى تمؾ المحظة
كقادة مف اإلخكاف المسمميف ،إ ٌال أف اإلدارات األمريكية قد نظرت
ٌ
و
شمكلية كاحدة ،كعميو لـ يكف ىناؾ حتى أكاخر التسعينات سياسة أمريكية خاصة تجاه
بنظروة
جماعة اإلخكاف المسمميف تميزىا عف باقي الجماعات اإلسبلمية.
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انفصم انثانث

انسياسة اخلارجية األمريكية جتاه
مجاعة اإلخىان املسهمني يف عهد
انرئيس جىرج بىش االبه
2008-2001

المبحث األول -تأثير أحداث سبتمبر عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه

جماعة اإلخوان المسممين.

المبحث الثاني -الحرب عمى اإلرىاب وتأثيرىا عمى السياسة الخارجية
األمريكية تجاه جماعة اإلخوان المسممين.

المبحث الثالث -الدعوات األمريكية لإلصالحات السياسية وتأثيرىا عمى
السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخوان المسممين.
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الفصل الثالث -السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخوان المسممين في

عيد الرئيس بوش االبن4
تمييد4

شيدت فترة حكـ الرئيس جكرج بكش االبف العديد مف األحداث الجكىرية التي عصفت بالعالميف
و
م عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه
العربي كاإلسبلمي ،كقد أثرت ىذه األحداث
بشكؿ جكىر ه

الحركات اإلسبلمية ،كنظ انر لفاعمية تمؾ األحداث في التأثير عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه
و
بشكؿ عاـ كاإلخكاف المسمميف تحديدان ،فإف الدراسة تطرقت مف خبلؿ ىذا
الجماعات اإلسبلمية

ثبلثة أ و
ً
حداث رئيسة كىي:
الفصؿ إلى أىـ تمؾ األحداث كالتي يمكف حصرىا في
 -1أحداث  11سبتمبر 2001ـ.
 -2الحرب عمى اإلرىاب.
 -3الدعكات األمريكية لئلصبلحات السياسية.

المبحث األول  -تأثير أحداث سبتمبر 2001عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه
جماعة اإلخوان المسممين4
ش ٌكمت أحداث أيمكؿ/سبتمبر عاـ 2001ـ ،منعطفان ىامان في سياسة الكاليات المتحدة األمريكية
تجاه العالميف العربي كاإلسبلمي ،كبدأت أحداثيا عندما قامت أربا طائرات في يكـ الثبلثاء المكافؽ

 11أيمكؿ/سبتمبر بتفجير مركزم السيادة األمريكية كىما برجا التجارة العالمييف في نيكيكرؾ،
باإلضافة إلى مياجمة مبنى ك ازرة الدفاع "البنتاجكف" في كاشنطف  ،كقد قيتًؿ في ىذا اليجكـ قرابةى
ثبلثة آالؼ شخص ،كتـ فك انر إعبلف حالة الطكارئ في كافة أنحاء الكاليات المتحدة ،كفي صبيحة

اليكـ التالي المكافؽ  12أيمكؿ/سبتمبر أعمف كزير العدؿ األمريكي أف المتيـ األكؿ في الحادث ىك

أسامة بف الدف ,كبدأت الحككمة األمريكية بالتيديد كالكعيد لتنظيـ القاعدة كلمف يؤكيو(.النجار،

خكؿ الككنجرس األمريكي بأغمبيتو الرئيس
 .)83-82 :2012كبعد أسبكوع مف أحداث سبتمبر ٌ
جكرج بكش االبف استعماؿ القكة ضد الدكؿ كالمنظمات كاألشخاص المشتبو بككنيـ قد خطٌطكا أك
و
بشكؿ أك بآخر في تنفيذ اليجمات .)Lindsay,2011: 768(.كقد عقٌب الرئيس بكش
ساعدكا
عمى األحداث بالقكؿ" :إف الحرب قد يشنت ضدنا ،كانيا قد بدأت بتكقيت كشركط اآخريف ،كلكنيا
ستنتيي بطريقتنا كبالكقت الذم نريد" .)The White House,2002 : 5(.كيتضح مف تعميؽ
و
و
تغيير شبو جذرم في سياستيا
تكجو لدل اإلدارة األمريكية نحك إحداث
بكش عمى األحداث كجكد
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و
سياسة
الخارجية تجاه العالـ ،مستغمةن حالة اليما التي سيطرت عمى الشعب األمريكي لتمرير
و
خارجية جديدة.
(*)

كيمكف القكؿ :إف أحداث سبتمبر بكؿ تأثيراتيا سكاء عمى مستكل اإلدارة كالشعب األمريكي
ات جكىر و
عمى المستكل الدكلي (**) قد أدت إلى تغيير و
ية في السياسة الخارجية األمريكية ،كقد سعت
( )1

أـ

( )2

الدراسة إلى رصد ىذه التغيرات مف خبلؿ المطالب التالية :

المطمب األول -ظيور مبدأ الحرب الوقائية 4
العدك حيث ال يككف
حرب تعتمد عمى النكايا المحتممة لدل
يعرؼ المفكركف الحرب الكقائية بأنيا  :ه
ٌ
التيديد مؤكدان أك كشيكان كانما يبقى ىناؾ احتما هؿ لحدكثو مستقببلن (***).)Gray, 2007 : 11( .
( )3

كيطمؽ عمييا البعض اسـ "الحرب االستباقية" كيعرفيا أىؿ السياسة بأنيا " :التحكؿ مف الرد عمى

و
ىجكـ محتمؿ ،كالسيما إذا تمكنت أجيزة المخابرات مف
ىجكـو فعمي ،إلى المبادرة باليجكـ لمنا
عمميات عدائية" ،لذا يجرم "استباؽ" الخصـ بتكجيو ضر و
و
بة
اكتشاؼ نكايا مبكرة لمخصـ لشف
ٌ
لتفشؿ ىجكمو المتكقا(.النجار .)15 :2012،كيبلحظي أف الضر ً
بات الكقائية ىي
إجياضي وة
ى
ي ى
استراتيجية مستحدثة في السياسة الخارجية األمريكية ،فقد رسخت أحداث سبتمبر قناعةن لدل
و
مجمكعة مف المخاطر الجديدة التي باتت تيدد أمف الكاليات المتحدة كىك
الساسة األمريكييف بكجكد
ما أشار إليو الرئيس بكش بقكلو" :إف التيديدات الجديدة التي تظير مف الدكؿ المارقة ك"اإلرىابييف"
(*) عمى الصعيد الشعبي في الكاليات المتحدة فقد أدت األحداث إلى إثارة شككؾ الشعب األمريكي حكؿ مدل
األماف المكجكد في األراضي األمريكية ،كالتي لـ تكاجو أم تيديد مف ىذا القبيؿ منذ أف قامت الطائرات اليابانية

ىزت أحداث
بقصؼ ميناء بيرؿ ىاربر األمريكي خبلؿ الحرب العالمية الثانية( .النجار .)92 : 2012،لذا فقد ٌ
و
قناعات كانت ثابتةن لدل الشعب األمريكي ،مفادىا أف أراضي الكاليات المتحدة حصينة أماـ اليجمات
سبتمبر
الخارجية( .كمكب.)121 : 2011 ،

(**) عمى المستكل الدكلي أصدر مجمس األمف بتاريخ 2001)/9/12ـ) البلئحة رقـ " "1368كالتي نصت عمى
أف أحداث سبتمبر قد تجاكزت مفيكـ العمؿ اإلرىابي فأصبحت بمثابة "عدك و
اف مسمح" ،كقد أدل ىذا التفسير إلى

فتح الباب عمى مصراعيو لتبرير استعماؿ حؽ الدفاع المشركع الذم نصت عميو المادة " "51مف ميثاؽ األمـ

المتحدة(.لزىر.)66 :2001 ،
(***) لممزيد حكؿ استراتيجية الحرب الكقائية انظر جياد ،عكده .مي ،قناكم .السبب اإلستراتيجي المحرك
لمسياسة الخارجية األمريكية حتى الرئيس جورج دبميو بوش .ص. 63-57

انظر أيضان إسكندر ككلؼ.)2009(.السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية  :المسار الجديد لمرئيس أكباما
كمستقبؿ العبلقات عبر األطمسي .مؤسسة ىانس سيديؿ  :ميكنيخ .ص 47-45
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باإلضافة إلى طبيعة كحكافز األعداء الجدد كعزميـ عمى الحصكؿ عمى القكة التدميرية ،تجعؿ

كخطر"(The White House,2002 : 13) .
ان
البيئة األمنية أكثر تعقيدان

و
جديدة مف التحديات بالغة الخطكرة،
كيتضح مف ذلؾ أف أحداث سبتمبر قد أكدت كجكد مجمكعة

يتعرض ليا األمف القكمي األمريكي تيدد األمف الكطني كالمصالح األمريكية في الداخؿ ،كىك ما

دفا المسؤكليف األمريكييف إلى إعادة رسـ استراتيجياتيـ األمنية العالمية(.حشكد،)388 : 2013 ،
في سبيؿ مكاجية التحديات الجديدة ،كبعد فشؿ االستراتيجيات التقميدية أكجدت اإلدارة األمريكية

بقيادة الرئيس جكرج بكش االبف استراتيجية جديدةن لمتعامؿ ما التيديدات األمنية ،كىي ما يعرؼ
باستراتيجية "الضربات الكقائية" (*) كقد تجمت ىذه االستراتيجية في خطاب الرئيس بكش االبف في
( )1

يكنيك/حزيراف  2002حيف قاؿ " إن الواليات المتحدة ال تستطيع االعتماد فقط عمى ردة الفعل كما

كان األمر في الماضي ،العجز عن ردع المياجمين المحتممين ،وفورية التيديدات الحالية ،وعظم

األذى الذي قد يسببو أعدائنا ،ال يجعل ذلك ممكناً .نحن ال نستطيع أن ندع عدونا يضرب

أوالً...كان واضحاً من خسائر أحداث سبتمبر أن ىدف "اإلرىابيين" تعظيم الخسائر في المدنيين,
إن الواليات المتحدة قد احتفظت بح اتخاذ االجراءات الوقائية الستخداميا في حال تعرض األمن

القومي األمريكي لمخطر -وان الخطر األعظم ىو عدم التحرك -واألكثر إلحاحاً الحالة التي يتعين
عمينا فييا اتخاذ إجراءات استباقية لحماية أنفسنا ،حتى لو كان ىناك عدم يقين بشأن موعد

ومكان ىجوم العدو .فإنو إلحباط ومنع الفعل العدائي .فإن الواليات المتحدة سوف تتصرف وقائياً

إذا كان ذلك ضرورياً.(The White House,2002 : 15) .

و
كأساس
كيبلحظي أف الكاليات المتحدة قد نجحت بعد أحداث سبتمبر في ترسيخ مبدأ الحرب الكقائية
ي
االدعاءات األمريكية بالحؽ في تكجيو ضر و
و
بة
مقبكؿ لمتعامؿ ما اليجمات "اإلرىابية" ،بعد أف كانت ٌ
كقائية تقابؿ دائمان باالرتياب مف المجتما الدكلي ،إذ لـ يكف ىناؾ أم و
و
دفاع استباق هي
تأييد لمحؽ في و
عف النفس في القانكف الدكلي(.السكيدم.)317 : 2014،

(*) لممزيد حكؿ االستراتيجية األمريكية بعد أحداث سبتمبر انظر عبد الحكيـ ،كادم .)2013(.األمف القكمي
األمريكي بعد أحداث  11سبتمبر .متاح عمى الرابط التالي :

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/286384.html
انظر أيضان عمي بشار ،اغكاف .)2011(.الكقائية كاالستباقية في االستراتيجية األمريكية الشاممة بعد أحداث

/11أيمكؿ  .2001الحكار المتمدف متاح عمى الرابط التالي :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267162
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اعتبرت االستراتيجية األمريكية الجديدة تخميان أمريكيان صريحان عف مبادئ االحتراـ التاـ الستقبلؿ
كقد ي
يكي جكرج بكش االبف قد دمرت مف خبلؿ
الدكؿ ,بؿ إف بعض الباحثيف رأل أف إدارة الرئيس األمر ٌ
ىذه االستراتيجية تاريخان طكيبلن مف اإلسيامات األمريكية التي استمرت نحك مائتي عاـ في تأسيس

المنظمات الدكلية الحقكقية كانشائيا(.السكيدم.)327 :2014 ،

كعميو يمكف القكؿ :إف السياسة الخارجية األمريكية شيدت بعد أحداث سبتمبر تغيير و
ات جكىرية
تمثمت في ظيكر استراتيجية اليجمات االستباقية أك الكقائية كالتي ترتكز إلى المبادرة في العمؿ

العدائي ،ك كانت الببلد اإلسبلمية ىي المستيدؼ األكؿ مف ىذه االستراتيجية ،كقد أدل تطبيقيا في
و
و
جسيمة لسيادة بعض الدكؿ العربية كاإلسبلمية كاحتبلؿ
انتياكات
العالـ اإلسبلمي كما تبعو مف
البعض اآخر مثؿ العراؽ كأفغانستاف إلى و
حالة مف الغضب العارـ في الشارع العربي كاإلسبلمي
ضد الكاليات المتحدة كسياساتيا في المنطقة.

المطمب الثاني -موقف الحركات اإلسالمية من أحداث سبتمبر4
بادرت أغمب الحركات اإلسبلمية عبر العالـ إلى إدانة ىجمات  11أيمكؿ/سبتمبر عمى مركزم

التجارة في نيكيكرؾ كك ازرة الدفاع األميركية في كاشنطف منذ المحظات األكلى لكقكع ىذه اليجمات.
كقد ارتكز مكقؼ الحركات اإلسبلمية إلى اعتباريف:
اعتبار أخبلقي يجد جذكره في فمسفة الجياد في اإلسبلـ ،التي ترفض استيداؼ غير
أكليما -
ه
المقاتميف ،كتمنا قتؿ النساء كاألطفاؿ ،كاتبلؼ األمكاؿ بغير حؽ.
اعتبار سياسي كىك أف الطريقة التي تـ بيا اليجكـ يصعب تبريرىا كالدفاع عنيا مف كجية
الثاني-
ه
و
نظر سياسية ،ميما يكف المكقؼ األخبلقي منيا ،نظ انر التفاؽ العالـ كمو عمى رفضيا(.الشنقيطي،

.)2014/10/3

كيبلحظي أف الحركات اإلسبلمية المعتدلة ممثمةن بتيار اإلخكاف المسمميف ،باإلضافة إلى الحركات
ي
(*)
الجيادية الثكرية ممثٌمةن بالتيار الراديكالي قد ش ٌكبل الثًقؿ الكزاف في الحركات اإلسبلمية في تمؾ
( )1

(*) يمكف تقسيـ اإلسبلمييف إلى ثبلثة أقساـ أكالن :اإلسبلميكف السياسيكف كيشمؿ الحزب الحاكـ في تركيا،
كاإلخكاف المسمميف في مصر كاألردف كسكريا ،كتيدؼ ىذه األحزاب لمكصكؿ لمسمطة عبر االنتخابات ،ثانيان :
السمفيكف كيعممكف مف خبلؿ الدعكة لتنقية النظاـ كأسممة الفرد كالمجتما دكف السعي لمكصكؿ لمسمطة .ثالثان :
اء ضد األنظمة المحمية أك الييمنة
الجياديكف كىي التيارات التي تندمخ مباشرةن في العنؼ كالعمؿ المسمٌح ،سك ن
العالمية األمريكية.)Malley&Satloff,2005(.
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و
محاكلة لتكضيح مكقؼ الحركات
الفترة ،كسنتحدث عف مكقؼ كبل التياريف مف األحداث ،في

اإلسبلمية مف أحداث سبتمبر كاألسس التي ارتكزت عمييا:

حركات
أوالً -الحركات اإلسبلمية السياسية ،كالمقصكد بيا الحركات ذات الخمفية اإلخكانية ..كىي
ه
سممية ،تميؿ إلى العمؿ مف داخؿ النظاـ السياسي كاالجتماعي السائد ،كتسعى إلى دفعو إلى
و
إصبلحية ال ثكرية ،كقد اتخذت ىذه الحركات ق ار انر استراتيجيا منذ السبعينات بتفادم
التغيير برك وح
الصداـ المباشر ما خصكميا ،لذلؾ ال عجب مف إدانة ىذه الحركات ىجمات الحادم عشر مف

أيمكؿ/سبتمبر ،فيذا األسمكب مف المنازلة ال ينسجـ ما رؤيتيا كمنيجيا في العمؿ.
ثانياً -الحركات الجيادية الثكرية ،كىي سمفية الفكر في الغالب األعـ ،كيمثميا التيار الراديكالي

كبررتيا ،خصكصان بعد بدء
تحمست ىذه الجماعات لميجمات ٌ
كعمى رأسيا تنظيـ القاعدة ،كقد ٌ
الحرب ضد أفغانستاف(.الشنقيطي.)2004/10/3،
كيبلحظ مما سبؽ اختبلؼ المكقؼ بيف اإلخكاف المسمميف كالتيارات الراديكالية تجاه أحداث
ي
المقربة منيا مثؿ حركة حماس
سبتمبر ،فقد أدانت جماعة اإلخكاف المسمميف كالعديد مف الجماعات ٌ

تكجو محمد مرسي "عضك مكتب اإلرشاد آنذاؾ" عقب
تمؾ اليجمات .(Brook,2013 : 15).كما ٌ
أحداث  11سبتمبر لمسفارة األمريكية في القاىرة إلببلغ السفير األمريكي رفض الجماعة لمعمميات
اإلرىابية كاستيداؼ المدنييف (*)(.كيكبيديا اإلخكاف المسممكف.)2014 ،
( )1

و
بشكؿ عمن هي
باإلضافة إلى ذلؾ فقد أداف يكسؼ القرضاكم –القيادم بجماعة اإلخكاف المسمميف-
ككاضح ىجمات سبتمبر عمى برجي التجارة كمقر البنتاغكف منذ لحظة كقكعياInvestigative (.

 .)**( )project on terrorism :11كفي المقابؿ أيدت التيارات الراديكالية أحداث سبتمبر ،ثـ
( )2

أعمف تنظيـ القاعدة –أحد أكبر التيارات الراديكالية-مسؤكليتو عف األحداث.

(*) اإلخكاف المسممكف كنظرتيـ إلى الغرب .متاح عمى الرابط التالي http://cutt.us/ozAw5 :
(**) لممزيد حكؿ برنامخ االستقصاء حكؿ "اإلرىاب" انظر :

http://www.investigativeproject.org/search.php?cx=007811315508120065319%3A59z
y8iq-o_8&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&sa=Search&q=The+Muslim+Brotherhood.
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المطمب الثالث -تأثير أحداث سبتمبر عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشر
األوسط والجماعات اإلسالمية4

شيدت السياسة الخارجية األمريكية تحكالن جكىريان تجاه الشرؽ األكسط كالحركات اإلسبلمية بعيد
و
تحكؿ و
كبير في إدراؾ األمريكييف لحدكدىـ كأمنيـ القكمي،
أحداث سبتمبر ،فقد أدت األحداث إلى

كىك ما سيٌؿ عمى صناع القرار مف تيار المحافظيف الجدد تكجيو دفة السياسة الخارجية األمريكية،
كاجراء تغيير و
ات عمى سياسة الكاليات المتحدة إزاء العالـ العربي ،كتبرير شتٌى اإلجراءات بما فييا
الحرب الكقائية كاحتبلؿ بعض الدكؿ العربية(.العفيفي ،)63 : 2012 ،كقد لجأت اإلدارة األمريكية

فصبت
إلى لغة العنؼ كالقكة كالتيديد كالحصار العسكرم كاالقتصادم في تعامميا ما األحداث،
ٌ
فجرت
غضبيا عمى المسمميف كالعرب دكالن كأفرادان(.النجار .)87 : 2012،باإلضافة إلى ذلؾ فقد ٌ

أحداث سبتمبر قضية العبلقة بيف الثقافات ،كبالتحديد بيف ثقافتنا العربية-اإلسبلمية ،كالثقافة

الغربية-األمريكية( .لزىر .)60 : 2011،فكاف مف أىـ انعكاسات أحداث أيمكؿ/سبتمبر عمى العالـ
اإلسبلمي كالحركات اإلسبلمية ،تفجر مفيكـ صراع الحضارات مف جديد لدل الشعب كالنخبة

السياسية في الكاليات المتحدة.

كقد بدا كاضحان أف السياسة الخارجية األمريكية بدأت تتشكؿ بعد أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ/
و
بشكؿ أساس
سبتمبر2001ـ مف خبلؿ اعتمادىا عمى ما عرؼ باسـ -مبدأ بكش -كالذم ارتكز
عمى تقسيـ العالـ ،كظير ىذا المبدأ في خطاب الرئيس بكش االبف في  20أيمكؿ/سبتمبر)2001ـ)
و
مفردات تتجاكز اإلطار السياسي ،فإما
حيف قاؿ " :إما أف تككنكا معنا أك ما "اإلرىاب"" ،مستخدمان
أف تككنكا ما الحضارة كالخير "األنا" ،أك ما البربرية كالشر "اآخر"(.قاسـ .)502 : 2002،فقد

قسـ بكش العالـ مف خبلؿ مبدئو إلى محكريف :محكر السبلـر الذم يشمؿ أمريكا كالغرب
و
كمنظمات
ك"إسرائيؿ" ،كمحكر "اإلرىاب"ر كالذم يضـ ما سمي بػ "باإلرىاب اإلسبلمي" كيشمؿ دكالن
كأفرادان( .لزىر )66 :2011،ثـ فجر بكش مصطمح الحرب عمى "اإلرىاب" ،كقد حرصت الكاليات

المتحدة عمى تصكير الحرب ضد ""اإلرىاب""-كالتي استيدفت بمجمميا الحركات اإلسبلمية-
باعتبارىا معركة الحضارة ،كىك ما يشير إلى إصباغ الطابا الحضارم عمى الصراع الذم تخكضو

الكاليات المتحدة ضد مف أسمتيـ "باإلرىابييف".
كقد ش ٌكمت األمة اإلسبلمية جزءان أساسيان مف صراع الحضارات الذم نظر لو الكاتب األمريكي
صمكيؿ ىنتنجتكف " " Samuel Huntingtonفي بداية التسعينات ،كقد أدت أحداث سبتمبر-
بسبب انتماء منفذييا إلى العالـ اإلسبلمي -إلى ترسيخ مفيكـ صراع الحضارات لدل الشعب
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م بيف المسمميف كالغرب
اع حضار ه
كالنخبة األمريكية ،فكثرت الكتابات التي راحت تتحدث عف صر و

بقيادة الكاليات المتحدة ،ككأف أحداث سبتمبر أضفت عميو مصداقيةن تؤكد صحتو(.الخطيب،

.)55 :2008

و
حممة بالغة االتساع مف
كعميو يمكف القكؿ :إف أحداث سبتمبر كما تبلىا قد ساعدت في اندالع

العداء كالشؾ كالتحريض ضد جميا المسمميف ،كالخطير في ىذه الحممة أف عنص انر رئيسان فييا
أضحى ىك االدعاء بأف الحضارة اإلسبلمية تحمؿ في نسيجيا بذكر العنؼ ك"اإلرىاب" ،كأنيا تمثٌؿ
بذلؾ الخصـ األكبر كالنقيض الكامؿ لكؿ ما ىك حضارم.

باإلضافة إلى ذلؾ فقد كجو اإلعبلـ األمريكي اىتمامو نحك الحركات السياسية التي تكصؼ

"باإلسبلمية" بعد أحداث سبتمبر ،كحدث في ىذه الفترة الحرجة نكعه مف الفكضى في
التحميؿ(.اليقيش ،)35 :2011 ،كقد انعكست ىذه الفكضى الفكرية في تكجو غالبية الدراسات

و
تمييز بيف الحركات
الغربية كاألمريكية نحك إلصاؽ تيمة "اإلرىاب" بكؿ الحركات اإلسبلمية دكف
المعتدلة ك الراديكالية(.غنية ،)308 :2012 ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد ظير تياراف مف الساسة
كالمف ٌكريف في الكاليات المتحدة حكؿ ما يتعمؽ بالحركات اإلسبلمية بعد أحداث سبتمبر:

التيار األول  -يدعك أصحاب ىذا الرأم إلى العمؿ العسكرم في التعامؿ ما الحركات اإلسبلمية
غير و
مميز بيف الحركات اإلسبلمية المتطرفة كالمعتدلة ,انطبلقان مف أف كمييما يمثٌؿ تيديدان لؤلمف

كالمصمحة القكمية األمريكية.

التيار الثاني  -يتبني المنتمكف إلى ىذا التيار رؤيةن مغايرةنر إذ يدعكف لضركرة االنفتاح األميركي
و
مصمحة
عمى الحركات اإلسبلمية في ظؿ تفرقتو بيف المعتدليف كالمتطرفيف اإلسبلمييف ,كتكافر
و
اإلسبلمي المعتدؿ" في حاؿ تحالفيما كتعاكنيما(.أبك ارشيد،
كي ك
ٌ
متبادلة بيف الطرفيف "األمري ٌ
.)14 :2014
ك ييبلحظي أف الرؤية الفكرية لمتيار األكؿ كانت ىي السائدة كالمييمنة عمى مراكز صنا القرار في

الكاليات المتحدة في السنكات األكلى التي أعقبت أحداث سبتمبر-الفترة األكلى لحكـ الرئيس بكش-
كقد يدعمت ىذه الرؤية باالحتقاف الشعبي الكاسا الذم سببتو أحداث سبتمبر ،كسيطرة المحافظيف
عمى مفاصؿ إدارة الرئيس األمريكي جكرج دبميك بكش (*).
( )1

(*) لممزيد حكؿ تأثير التيار المحافظ عمى فكر كادارة الرئيس بكش انظر:
ترتريو ،برينك.)2009(.أربعة أعكاـ لتغيير العالـ :استراتيجية بكش ( .)2008-2005مجمة الفكر السياسي .ص
.245-244

متاح عمى الرابط التاليhttp://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/21/13-4years.pdf :
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كلقد ترجمت إدارة بكش االبف ىذه الرؤية مف خبلؿ تصنيؼ جؿ الجماعات اإلسبلمية في العالـ

بكصفيا إرىابية رغـ التباينات الحادة المكجكدة بينيا ،فالتعريؼ األمريكي لئلرىاب أصبح يتٌسا
ليشمؿ ليس فقط الحركات اإلسبلمية الجيادية التي تنتيخ العنؼ سبيبلن لتحقيؽ أىدافيا ،كلكف أيضان

كبناء عميو
الحركات السممية التي تؤمف باستخداـ القنكات السياسية الشرعية(.ابك زيد.)3 : 2002،
ن
عممت الكاليات المتحدة قراءتيا لنظاـ طالباف كالقاعدة عمى الثقافة اإلسبلمية كمجمؿ حركات
ٌ
اإلسبلـ السياسي .كتضمف خطاب حالة االتحاد (*) في كانكف ثاني/يناير 2002ـ إشارةن إلى حركتي
حماس (**) كالجياد في فمسطيف في معرض الحديث عف المنظمات "اإلرىابية" ,كقد أكد السناتكر
( )1

( )2

العدك
بكب جراىاـ " "Bob Grahamرئيس لجنة المخابرات بمجمس الشيكخ :أف القاعدة ليست ىي
ٌ
الكحيد لمكاليات المتحدة ،بؿ إف ىناؾ العديد مف الحركات اإلسبلمية تندرج في ىذا

اإلطار (***)(.ابك زيد.)5 :2002 ،
( )3

كعميو فقد تركت أحداث سبتمبر آثا انر سمبيةن متعددة عمى الحركات اإلسبلمية بمختمؼ تكجياتيا

الفكرية كعمى رأسيا جماعة اإلخكاف المسممكف السيما في السنكات األكلى بعد األحداث ،كيمكف
تمخيص ىذه التأثيرات بالنقاط الرئيسة التالية( .لزىر4)74-70 :2011 ،

 -1تيميش الحركات اإلسبلمية كالتضييؽ عمييا :عانت الحركات اإلسبلمية حالةن مف التيميش
كالتضييؽ بعد أحداث سبتمبر كصمت إلى حد استخداـ أجيزة اإلعبلـ كأساليب المبلحقة األمنية
ضدىا ،لتشكيو صكرتيا كالتعتيـ عمى أىدافيا كمحاكلة القضاء عمييا أك تحجيـ نشاطيا.

 -2اعتقاؿ كمطاردة قيادات كنشطاء الحركات اإلسبلمية ،حيث إنو كبفعؿ اإلمبلءات الخارجية
تضيؽ عمى الحركات اإلسبلمية بكافة أشكاليا في
نجد أف معظـ دكؿ الشرؽ األكسط أصبحت
ٌ
الفترة التي تمت أحداث سبتمبر.

(*) خطاب سنكم يمقيو الرئيس األمريكي يتناكؿ خبللو السياسة األمريكية في داخؿ الكاليات المتحدة كخارجيا.

(**) أدرجت الكاليات المتحدة حركة حماس عمى قكائـ "اإلرىاب" منذ عاـ  .1997لممزيد انظر :
Yousef Aljamal.(2014). Hamas : A Terrorist Organization or Liberation Movement. P
"4". Available at :
http://www.politicsandreligionjournal.com/images/pdf_files/engleski/volume8_no1/alja
mal.pdf
(***) لممزيد حكؿ الحركات اإلسبلمية التي أدرجت في قكائـ "اإلرىاب" األمريكي انظر تقرير الككنغرس بعنكاف :
Foreign Terrorist Organizations.(6/1/2004). Available at :
https://fas.org/irp/crs/RL32223.pdf
78

 -3الحيمكلة دكف كصكؿ اإلسبلمييف إلى السمطة  :إف حرماف اإلسبلمييف مف السمطة لـ يكف كليد
أحداث سبتمبر ،كلكف ىذا الحرماف قد تج ٌذر عقب تمؾ اليجمات كأصبحت الحيمكلة دكنو تمر بكؿ

الكسائؿ بما فييا القير كالقما كالمنا كالتعذيب كالسجكف كالدعاية السكداء ...إلخ.

 -4تشكيو صكرة الحركات اإلسبلمية مف خبلؿ اإلعبلـ كتأليب الرأم العاـ الكطني ضدىا :حيث

استطاعت أغمب األنظمة السياسية الشرؽ أكسطية بما لدييا مف إمكانات أف تعمؿ عمى تحكيؿ

النظرة المجتمعية نحك الحركات اإلسبلمية ...عمى اعتبار أنيا سبب الكباؿ كالكضا الكارثي الذم
آؿ إليو الشرؽ األكسط بعد أحداث سبتمبر.

و
خاصة اإلسبلميكف منيـ : -فقد كضعت دكؿ الشرؽ األكسط قكانيف
 -5انتياؾ حقكؽ اإلنساف-كب
كطنية ضد "اإلرىاب" بعد تفجيرات  11سبتمبر كذلؾ استجابة لق اررات أمريكا الصارمة في حربيا

ضد ما تسميو "اإلرىاب" ،ىذه اإلجراءات اإلدارية كالبكليسية القضائية ىدفت إلى الحد مف نشاط
الجماعات اإلسبلمية بقطا مصادر تمكيميا ،كق اررات تجميد كمنا استغبلؿ كؿ األرصدة المشككؾ

فييا ،كىك ما انعكس سمبان عمى احتراـ قكاعد حقكؽ اإلنساف كحرية التعبير فألقى بظبللو السمبية
عمى اإلسبلمييف كعمى رأسيـ اإلخكاف المسممكف.

المطمب الرابع 4تأثير أحداث سبتمبر عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة
اإلخوان المسممين4
حاد بعد أحداث 11
تغير ه
ط أر عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف ه
التعسفية التي ايتخذت ضد الجماعة ككنيا أحد أكبر
أيمكؿ/سبتمبر فباإلضافة إلى اإلجراءات
ٌ
الحركات اإلسبلمية ،سارعت اإلدارة األمريكية إلى إلغاء فكرة الحكار ما اإلخكاف المسمميف مف

شنت األكساط األمريكية حممةن مف التشيير كاالتيامات ضد
جدكؿ أعماليا ،باإلضافة إلى ذلؾ ،فقد ٌ
لئلخكاف المسمميف بدعكل ارتباطيـ بالجماعات الراديكالية ،فبعد ثبلثة شيكر مف أحداث سبتمبر
اتيـ ديؾ تشيني" "Dick Cheneyنائب الرئيس األمريكي اإلخكاف المسمميف أنيـ ساىمكا في

عممية اغتياؿ الرئيس المصرم أنكر السادات عاـ )1981ـ) (*) .(Brook,2013 : 15).كما
( )1

و
أشخاص بارزيف في جماعة اإلخكاف المسمميف،
قامت الكاليات المتحدة بعد أحداث سبتمبر بمطاردة
كاضافة أسمائيـ إلى قكائـ اإلرىاب.

(*) لممزيد حكؿ ذلؾ انظر نص المقابمة :

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=85609#axzz1yZIEhJQ3
79

أكثر الجكانب تأث انر لدل اإلخكاف المسمميف مف تداعيات أحداث سبتمبر ىك العمؿ
ي
كيبلحظي أف ى
الخيرم ،حيث استصدرت الكاليات المتحدة قرار 1373مف مجمس األمف كالذم صدر بتاريخ 28
سبتمبر 2001ـ ،كينص عمى ضركرة مكاجية مخاطر "اإلرىاب" الدكلي بكؿ الكسائؿ الممكنة ،بما
فييا تجميد أمكاؿ المشتبو في عبلقاتيـ ب"اإلرىاب"(.النجار .)102 : 2012،كفي األياـ األكلى

منا تمكيؿ "اإلرىاب" ،كقد
ألحداث سبتمبر أعمف الرئيس بكش عزـ الكاليات المتحدة ما حمفائيا ى
أشار إلى ذلؾ بالقكؿ "نحن سنتعرف إلى مصادر تمويل "اإلرىاب" ونجمد األصول الداعمة

لإلرىابين ومن يدعميم ،كما سنمنع "اإلرىابيين" من الوصول إلى النظام المالي العالمي ،كما

سنمنع "اإلرىابيين" من استخدام الجمعيات الخيرية المشروعة"The White House,2002 : (.
 .)5كيبلحظي أف الك ً
اليات المتحدة لـ تكمؼ نفسيا عناء التدقيؽ لمعرفة أم الجمعيات الخيرية تدعـ
ي
االجتماعي ،كعميو فقد تـ إغبلؽ
م
"اإلرىاب" أك الجماعات الراديكالية كأييا تيتـ بالعمؿ الخير ٌ
ٌ

العديد مف الجمعيات الخيرية كالمؤسسات المالية التابعة لجماعة اإلخكاف المسمميف .حيث قامت

ك ازرة الخزانة األمريكية في نكفمبر2001ـ بتجميد أصكؿ ( )62مؤسسة كأشخاص تربطيـ عبلقة
شركات ماليةه تابعة لبعض قيادات اإلخكاف المسمميف في
بمؤسستي التقكل كالبركة لمتمكيؿ-كىي
ه
الخارج -كقد أعمف نائب رئيس الخزانة األمريكية جكاف ازرات " "Juan Zarateأف المساىميف في

مؤسستي التقكل كالبركة ىـ أعضاء منتمكف لحركة حماس كلجماعة اإلخكاف المسمميف (*).
( )1

) .(Angel & Others,2004 : 467كما أعمف الرئيس جكرج بكش في أحد خطاباتو أف بنؾ

التقكل كشبكة البركة قامت بتمكيؿ التيارات الراديكالية كعمى أرسيا تنظيـ القاعدة.(David& .
)Kurt,8/11/2001

و
بدعـ مف اإلخكاف المسمميف ،كأنو يدعـ
(*) حيث ٌادعت ك ازرة الخزانة األمريكية أف بنؾ التقكل أسس عاـ 1988

بعض الجماعات مثؿ حركة حماس في فمسطيف كتنظيـ القاعدة .)Angle,2004 : 467(.لممزيد حكؿ كضا

مؤسسة البركة المالية عمى قكائـ المؤسسات "اإلرىابية انظر مكقا الخزانة األمريكية متاح عمى الرابط التالي :
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20011107.aspx
لممزيد حكؿ اإلجراءات األمريكية ضد مؤسسة البركة المالية انظر :
deputy assistant secretary Zarate- Testimony before house financial subcommittee.
Available at : http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/po1009.aspx
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شنت عناصر فيدرالية في شماؿ فيرجينيا في الكاليات المتحدة حمبلت
كفي آذار/مارس2002ـ ٌ
و
و
سمسمة مف مراكز األبحاث كالشركات كالجمعيات كالمؤسسات المالية التي يديرىا رجاؿ
تفتيش عمى
أ و
عماؿ معركفكف بتعاطفيـ ما اإلخكاف المسمميف (*).John& Farah.11/9/2004(.
( )1

كفي أغسطس عاـ 2002ـ كضعت الكاليات المتحدة بالتعاكف ما و
عدد مف الدكؿ الغربية ()25

مؤسسةن كشخص بما فييـ ( )14شخصان مف رجاؿ األعماؿ المقربيف مف اإلخكاف مثؿ :أحمد

إدريس نصر الديف

( )2

(**)

كيكسؼ ندا

(***)

( )3

-رجؿ األعماؿ الشيير الممقب بكزير خارجية اإلخكاف

المسمميف -عمى قائمة "اإلرىاب" ثـ حجزت أصكليـ. (Angel & Others,2004 : 467).
و
بضغط مف الكاليات المتحدة-
ككاف قد تـ إدراج يكسؼ مصطفى ندا في  9تشريف الثاني/نكفمبر-
في الفقرة الثامنة مف تقرير مجمس األمف

( )4

(****)

رقـ  ،1267/1989ككنو مساىمان في تنظيـ

القاعدة ،كعمى الرغـ مف أف األمـ المتحدة أصدرت في مارس2010ـ ق ار انر برفا اسـ يكسؼ ندا مف
قكائـ المطمكبيف دكليانٌ ،إال أف الكاليات المتحدة مازالت تضا اسمو عمى قكائـ المطمكبيف ،لدعمو

أنشطة تنظيـ القاعدة ،كتمكيؿ الجماعات "اإلرىابية" كاألصكلية المتشددة(.مكقا بكابة الحركات

اإلسبلمية.)2014/2/13 ,
ك ييبلحظي أنو كعمى الرغـ مف السمكؾ العدائي الذم انتيجتو الكاليات المتحدة ضد معظـ الحركات

اإلسبلمية كعمى رأسيا اإلخكاف المسممكف بعيد أحداث سبتمبرٌ ،إال أف الكاليات المتحدة األمريكية لـ
(*) لممزيد حكؿ المؤسسات التي ىاجمتيا السمطات األمريكية كرجاؿ األعماؿ القائميف عمييا انظر The United
States and Italy Designate twenty-five new financiers of Terror. Available at :

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/po3380.aspx

لممزيد حكؿ اإلجراءات األمريكية ضد بنؾ البركة كالتقكل انظر Profile The Muslim Brotherhood :متاح

عمى الرابط التالي:
http://www.historycommons.org/context.jsp?item=a110801altaqwa#a110801altaqwa
(**) أحمد نصر الديف رجؿ األعماؿ مقرب مف اإلخكاف المسمميف ،مف أصكؿ أثيكبية كيحمؿ الجنسيتيف اإليطالية
كالككيتية.

(***) يكسؼ ندا رجؿ أعماؿ مصرم ىاجر مف مصر بعد سيطرة عبد الناصر عمى الحكـ كقمعو اإلخكاف ،أنشأ
العديد مف المؤسسات المالية حكؿ العالـ ،ك في عاـ  1988أسس " بنؾ التقكل "(.ندا ،تكمسكف)166 : 2013،

كيعتبره كثير مف المفكريف كالساسة بمثابة كزير خارجية اإلخكاف المسمميف  .لممزيد انظر نفس المرجا ص -167
.168
(****) لممزيد حكؿ قرار مجمس األمف انظر مكقا مجمس األمف عمى االنترنت /http://www.un.org/ar/sc
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تشمؿ اإلخكاف المسمميف ضمف قائمة الحركات "اإلرىابية التي أصدرتيا بعد أحداث سبتمبر ،كقد
صرح السفير األمريكي في مصر "فرانسيس ريتشاردكني" في و
صحفي لو عاـ 2007ـ بالقكؿ:
لقاء
و
ٌ
"إف جماعة اإلخكاف المسمميف كرغـ أنيا جماعةه محظكرةه في مصر منذ )1954ـ) ،إ ٌال أف الجماعة
ليست ضمف القائمة األمريكية لممنظمات "اإلرىابية"( .أبك بكر.)9 :2011 ،

كما ذلؾ ،فقد أثر المكقؼ السمبي لئلدارة األمريكية مف حممة التشيير ضد اإلسبلـ كالجماعات
اإلسبلمية كعمى رأسيا جماعة اإلخكاف المسممكف -بعد أحداث سبتمبر -سمبان عمى السياسة

الخارجية األمريكية تجاه الجماعة .حيث تباعدت المكاقؼ ،كاتسعت اليكة بيف اإلخكاف كادارة بكش
ىمجية...تي ً
و
سياسات عدك و
و
عامؿ المسمميف جميعان عمى أنيـ
انية
االبف الذم جنح بالكاليات المتحدة إلى
إرىابيكف ،حيث رأل اإلخكاف أف سياسات بكش كانت تكرس سياسةن معاديةن لمعالـ اإلسبلمي كال
تحترـ مصالح المسمميف كال الديف اإلسبلمي(.العرياف ،)2 :2005 ،كقد أدت ىذه السياسة إلى
و
قطيعة في التكاصؿ بيف اإلدارة األمريكية كجماعة اإلخكاف المسمميف ،فبعد أف كاف السفير األمريكي

(فرانسيس ريتشاردكني) يزكر مقر الجماعة منذ كاف مكظفان صغي انر في السفارة األمريكية  -و
بشكؿ

متقط وا -منذ بداية الثمانينات كحتى أحداث 2001/9/11ـ ،تكقؼ ريتشاردكني عف زيارة مقر

اإلخكاف المسمميف نيائيان ،بعد إعبلف الجماعة عدـ رغبتيا في مكاصمة ىذه المقاءات(.ابك بكر،

.)9 :2011

و
سمبي-في المدل القصير -عمى تكجيات
بشكؿ
كعميو يمكف القكؿ ،إف أحداث سبتمبر قد أثرت
و
اإلدارة األمريكية نحك كافة الحركات اإلسبلمية بما فييا الجماعات المعتدلة كاإلخكاف المسمميف،

حيث نظرت إدارة بكش بكؿ أركانيا في الفترة األكلى مف حكمو نظرةن مطمقةن ،شمكليةن ،كعامةن
لمحركات اإلسبلمية ،قكاميا أف جميا ىذه الحركات ىي
حركات راديكاليةه تتبنى العنؼ كتمثؿ تيديدان
ه

لممصالح األمريكية.

لكف ،ييبلحظ أنو كعمى الرغـ مف كؿ النتائخ الكارثية التي حممتيا أحداث سبتمبر عمى كؿ
الحركات اإلسبلمية بشقييا المتطرؼ كالمعتدؿٌ ،إال أف ىناؾ بعض اإليجابيات التي عادت بالنفا

عمى الحركات اإلسبلمية المعتدلة كالتي يمثؿ "اإلخكاف المسممكف" التيار األكسا فييا ،كاف كاف ىذا
التأثير قد بدأ يتضح بعد عدة سنك و
ات مف أحداث سبتمبر ،كىك ما سيتـ اإلشارة إليو عند حديثنا عف
اإلصبلحات السياسية.

و
بشكؿ عاـ
كحكؿ حقيقة تأثير أحداث سبتمبر عمى السياسة األمريكية تجاه العالـ اإلسبلمي

كالحركات اإلسبلمية عمى كجو الخصكص فقد انقسـ الباحثكف العرب إلى تياريف رئيسيف:
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و
التيار األكؿ -يرل التيار األكؿ أف أحداث سبتمبر كانت مجرد و
معد ليا
يكية ه
حافز لتنفيذ سياسة أمر ٌ
مسبقان تجاه العالـ بشكؿ عاـ كالعالـ اإلسبلمي كالحركات اإلسبلمية عمى كجو الخصكص .فقد
شكمت أحداث سبتمبر منعطفان رئيسان في السياسة األمريكية ،حيث استخدمت اإلدارة األمريكية
و
كمبرر لتنفيذ استراتيجية المحافظيف (*) ،كمف ثـ أصبحت أكثر تركي انز عمى القضايا
األحداث
( )1

األمنية ،كباألخص مكافحة "اإلرىاب"(.كمكب ،)121 : 2011،كيدعـ ىذا الفريؽ مف الباحثيف
تكجييـ باإلشارة إلى النيخ االنفرادم إلدارة بكش قبؿ أحداث سبتمبر كطكاؿ شيكر السنة األكلى

لئلدارة األمريكية ،كىك ما كاف كاضحان في عدـ التصديؽ عمى بركتكككؿ كيكتك الخاص بارتفاع
درجة ح اررة األرض في مارس 2001ـ ،كفقد الكاليات المتحدة لمقعدىا في لجنة األمـ المتحدة
لحقكؽ اإلنساف في مايك 2001ـ ...،كاإلعبلف عف نيتيا االنسحاب مف معاىدة  ABMبعد ستة

أشير حسب نصكص االتفاقية كىك ما تـ في  13ديسمبر مف العاـ نفسو ،كسحب مشاركة الكاليات

المتحدة مف مفاكضات تطكير كمراقبة األسمحة البيكلكجية في "يكليك" (**)(.2001قاسـ: 2002،
( )2

 .)497كأما فيما يتعمؽ بالحركات اإلسبلمية فيذىب أصحاب ىذا الرأم إلى القكؿ :بأف الكاليات
المتحدة قد استشعرت مف و
كقت ساب و
ؽ خطكرة الحركة اإلسبلمية في منطقة الشرؽ األكسط ككانت
أحداث سبتمبر بمثابة القشة التي قصمت ظير البعير ،حيث أدركت الصييكنية العالمية كمف
كرائيا الكياف الصييكني أف ىذه ىي فرصتيـ السانحة لقصـ ظير العمؿ اإلسبلمي

عامة(.لزىر.)90 : 2011،
التيار الثاني  -كيرل الفريؽ اآخر أف أحداث أيمكؿ/سبتمبر قد أحدثت نكعان مف االرتباؾ

كالفكضى كالشؾ لدل اإلدارة األمريكية تجاه جميا الحركات اإلسبلمية ،كىك ما أدل إلى إطبلؽ
و
تسببت األحداث في ارتياب مؤسسة
حكـ
ه
شمكلي عمى جميا تيارات اإلسبلـ السياسي ،حيث ٌ

السياسة الخارجية األمريكية في جميا اإلسبلمييف ،كمف ثـ دفعت الساسة األمريكييف إلى تبني

آراء منحازة ضدىـ(.جرجس.)71 : 2012،

(*) لممزيد حكؿ استغبلؿ إدارة بكش ألحداث سبتمبر في بناء مشركع إمبراطكرية أمريكية انظر(دريفكس: 2010 ،
 .)371-370انظر كذلؾ كالينيككس ,اليكس .)2002( ,االستراتيجية الكبرل لئلمبراطكرية األمريكية  .القاىرة :
مركز الدراسات االشتراكية .ص .41

(**) لممزيد حكؿ النيخ االنفرادم لمكاليات المتحدة قبؿ أحداث سبتمبر انظر .رسكلي ،اسماء .)2011(.مكانة
الساحؿ األفريقي في االستراتيجية األمريكية بعد أحداث  11سبتمبر  .2001رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة

الحاج لخضر  :الجزائر .ص46
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و
بجديد عمى صعيد عداء اإلدارة األمريكية لمحركات
خبلصة القكؿ :إف أحداث  11سبتمبر لـ تأت

اإلسبلمية ،بؿ إنيا كانت مجرد مناسبة إلعبلف ىذا العداء ،كتسريا كتيرة الممارسات المقررة سمفان
في إطار" صداـ الحضارات" ،حيث إف السياسة الخارجية األمريكية في عيد الرئيس بكش قد بدا

عمييا الميؿ إلى التفرد كالعداء قبؿ كقكع أحداث سبتمبر ،بسبب تأثرىا بالصبغة الدينية لمرئيس بكش
باإلضافة إلى صعكد تيار المحافظيف الجدد ،إال أنو كفي المقابؿ ،ما كاف لئلدارة األمريكية بزعامة
المحافظيف أف تنحى بالسياسة الخارجية األمريكية ىذا المنحى الخطر نحك معاداة العالـ اإلسبلمي

لكال كقكع أحداث سبتمبر.
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المبحث الثاني

الحرب عمى اإل رىاب وتأثيرىا عمى السياسة الخارجية األمريكية4
شيدت السنكات األكلى التي أعقبت أحداث سبتمبر بركز ما يعرؼ بمصطمح "الحرب عمى
"اإلرىاب" ،كالذم احتؿ األكلكية القصكل في السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالـ اإلسبلمي
كالشرؽ األكسط في تمؾ الفترة ،كبعد عدة سنك و
ات مف بداية الحرب عمى "اإلرىاب" ،شيدت السياسة
الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط تغي انر جكىريان ،كقد تناكلنا في ىذا المبحث التحكالت التي

شيدتيا السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة باإلضافة إلى تفصيؿ األسباب الكامنة خمفيا
كالتي يمكف إيجازىا في ثبلثة أسباب رئيسة كىي:

-1الحرب عمى اإلرىاب.
-2فشؿ الحرب عمى أفغانستاف.
-3فشؿ الحرب عمى العراؽ.

المطمب األول  -الحرب عمى "اإلرىاب"4
بدأت الكاليات المتحدة بعد أحداث سبتمبر حممتيا العالمية ضد ما يسمي باإلرىاب" ،كاستيدفت
اف الرئيس
ىذه الحممة العالميف العربي كاإلسبلمي ،كقد أصبحت استراتيجية محاربة "اإلرىاب" العنك ى

لمرتكزات السياسة األمريكية في الشرؽ األكسط كاستندت ىذه االستراتيجية إلى أمريف أساسييف:
 -1مبلحقة التنظيمات "اإلرىابية" بالكسائؿ العسكرية كاالستخبارية.

 -2مكافحة الفكر الراديكالي عف طريؽ نشر "قيـ الديمقراطية" في المناطؽ المحركمة منيا
باعتبارىا قيمان داعمة لؤلمف القكمي األمريكي ،كأف غيابيا يعتبر مصد انر رئيسان لئلرىاب

كيبلحظي أف السياسة الخارجية األمريكية قد شيدت مفاضمةن في
كالتطرؼ(.كلد اباه ،)80 :2004 ،ي

االختيار بيف ىذيف المرتكزيف حسب الظركؼ التي كاجيتيا الكاليات المتحدة بعد أحداث

سبتمبر.2001
ففي السنكات األكلى التي أعقبت ىجمات سبتمبر بدأ األمف بمعناه العسكرم يتصدر أكلكيات

السياسة الخارجية األمريكية(.عبد العظيـ )810 :2002 ،كقد بدا ذلؾ كاضحان في ميؿ الكاليات
المتحدة إلى اإلفراط في استخداـ القكة العسكرية في سياستيا الخارجية ،كىك ما أكده الرئيس

األمريكي جكرج بكش االبف في خطابو أماـ الككنجرس في  20أيمكؿ/سبتمبر 2001ـ بالقكؿ "حان

الوقت لنعيد تأكيد الدور المحوري لمقوة العسكرية ،إن وجود القوة األمريكية خارج الواليات
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المتحدة أعم

دليل عمى التزام الواليات المتحدة تجاه حمفائيا وأصدقائيا ،الواليات المتحدة

ستحتاج قواعد ومحطات في أوروبا الشرقية وشمال آسيا وما بعدىما باإلضافة إلى اتفاقيات

العبور المؤقتة النتشار القوات األمريكية في مسافات بعيدة.(The White House,2002 : .
.)29

كقد بدا كاضحان مف معالـ الخطاب تكجو الكاليات المتحدة إلى شف الحركب كالتكسا خارج األراضي

األمريكية ،كقد تجمت انعكاسات السياسة األمريكية الجديدة في حربي أفغانستاف كالعراؽ.

المطمب الثاني-الحرب عمى أفغانستان4
بدأت الكاليات المتحدة ىجكمان شامبلن عمى أفغانستاف في السابا مف تشريف األكؿ/أكتكبر 2001ـ،
حيث أعمف الرئيس األمريكي جكرج بكش بدء الحممة العسكرية عمى أفغانستاف في خطابو ذاؾ اليكـ

بناء عمى أوامري بدأت القوات العسكرية األمريكية بصنوفيا ىجوميا عمى المعسكرات
بالقكؿً " :
"اإلرىابية" التابعة لتنظيم القاعدة وعمى القواعد العسكرية لنظام طالبان في
و
عية،
أفغانستان(".فضمي .)41 :2011،كقد حظي اليجكـ األمريكي عمى أفغانستاف بشيء مف الشر ٌ
حيث استصدرت الكاليات المتحدة األمريكية قرار ( )1368مف األمـ المتحدة كالذم صادؽ عميو
و
كغطاء لشف حربيا ضد أفغانستاف (*)( .لكريني،
مجمس األمف بتاريخ  12أيمكؿ/سبتمبر 2001ـ
( )1

.)39-38 : 2005

كما السقكط السريا لحككمة طالباف التي كانت تحكـ الببلد ،أعادت الكاليات المتحدة تأكيد أىمية
كدكر القكة العسكرية في سياستيا الخارجية ،كىك ما أكده الرئيس بكش االبف في خطابو في 4

تمكز/يكليك 2002بالقكؿ "إن أكبر رصيد لدينا في ىذه الحرب المؤسسة العسكرية لمواليات
المتحدة ،وفي ىذه المحظة ينتشر ما يزيد عمى  60ألف جندي أمريكي حول العالم في الحرب

عمى "اإلرىاب""(.عبد العظيـ ،)815 :2002،لكف ىذا اإلنجاز لـ يدـ طكيبلن ،فسرعاف ما تدىكرت

األكضاع األمنية في أفغانستاف نتيجة المقاكمة الشديدة كحرب العصابات التي قادتيا قكات طالباف

ضد القكات األمريكية كحمفائيا ،كىك ما أثقؿ كاىؿ الكاليات المتحدة( .فضمي.)45 : 2011،
فبعد سيطرة القكات األمريكية عمى معظـ األراضي األفغانية انخفضت تكمفة الحرب في أفغانستاف
مميار في عاـ 2004ـ ،كلكنيا سرعاف ما عادت إلى
مميار في عاـ 2002ـ ،إلى ()15
مف ))23
ان
ان

(*) لممزيد حكؿ مكقؼ مجمس األمف مف الحرب عمى أفغانستاف انظر (فضمي  )46-44 : 2011 ،كانظر
أيضان (عبد العظيـ ،مرجا سابؽ :ص .)862-861
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مميار في عاـ )2005ـ) ،ككاصمت االرتفاع
االرتفاع ما تصاعد العنؼ مف جديد لتصؿ ()19
ان

لتصؿ إلى ( )94مميار في عاـ )2010ـ)(Belasco,2014 : 14).

و
استياء عارمة في
كفضبلن عف التكمفة العسكرية الباىظة ،كاجو الغزك األمريكي ألفغانستاف حالة
و
بشكؿ عاـ ،كلدل التنظيمات اإلسبلمية عمى كجو الخصكص ،فقد اعترضت
الشارع اإلسبلمي
معظـ الحركات اإلسبلمية كفي مقدمتيا جماعة اإلخكاف المسمميف عمى االجتياح األمريكي

ألفغانستاف ،كما رأل اإلخكاف أف السياسة الجديدة التي اتبعيا بكش االبف تجاه العالـ االسبلمي
شمكلي وة تجاه كؿ الحركات
عدائي وة
كالتي بدأىا بغزك أفغانستاف ،ترتكز عمى نظ ورة
ٌ
ٌ
اإلسبلمية .)Brook, 2013 : 15(.كما أجمعت الحركات اإلسبلمية كعمى رأسيا جماعة -
اإلخكاف المسممكف -عمى ضركرة نصرة الشعب األفغاني في محنتو ،كاتخاذ مكاقؼ مناىضة لمحرب

األمريكية عمى أفغانستاف( .الشنقيطي .)2004/10/3 ،كىك ما دفا اإلخكاف إلى رفض الدخكؿ في
حكار و
ات مباشرة ما إدارة الرئيس بكش االبف (*) ،مشترطةن لذلؾ إنياء الحرب األمريكية عمى
( )1

أفغانستاف.

كعميو يمكف القكؿ :إف الحرب األمريكية عمى أفغانستاف –كاف القت نجاحان نسبيان في بداية األمر-

ٌإال أنيا كمفت الكاليات المتحدة كثي انر عمى مستكل الخسائر البشرية كاالقتصادية ،باإلضافة إلى
استعداء جؿ الحركات اإلسبلمية كفي مقدمتيا اإلخكاف المسممكف ،ضد سياسة الغزك التي اتبعتيا

الكاليات المتحدة تجاه العالـ اإلسبلمي.

المطمب الثالث -الحرب عمى الع ار 4
اتسمت سياسة كاشنطف بعد أحداث  11سبتمبر باألحادية كالتفرد ،فإف كانت الكاليات المتحدة
و
بشيء مف التأييد في حربيا عمى "اإلرىاب" كتدخميا في أفغانستاف ،فإنو
األمريكية قد حظيت
كبإعبلنيا عف نيتيا التدخؿ في العراؽ القت الكثير مف الرفض مف المجمكعة الدكلية ،كالقكل

الكبرل ،كحتى الرفض الشعبي في الداخؿ األمريكي ،كعمى الرغـ مف ذلؾ استمرت إدارة بكش في
تنفيذ قرارىا بغزك العراؽ(.رسكلي ،)48 : 2011،فأعمنت الكاليات المتحدة األمريكية ٌنيتيا ضرب

و
مباشر ما اإلدارة األمريكية كقد كاف مف أبرز تمؾ
(*) عرض اإلخكاف عدة أسباب لرفضيـ الدخكؿ في حك وار

األسباب الحرب األمريكية عمى أفغانستاف ،كقد تناكلت الدراسة ذلؾ  -و
بشيء مف التفصيؿ -في المبحث الثالث مف

الفصؿ الثالث.
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غطاء لذلؾ (*)(.عبد العظيـ ،)810 :2002،ثـ أعمف
العراؽ حتى كاف لـ يمنحيا مجمس األمف
ن
يكـ ك و
الرئيس بكش االبف رسميان الحرب عمى العراؽ في  20آذار/مارس )2003ـ) ،بعد و
احد مف
( )1

إنذار العراؽ بضركرة مغادرة الرئيس صداـ حسيف لؤلراضي العراقية(.أحمد .)116 : 2004،كفي

 9نيساف /أبريؿ عاـ 2003ـ دخمت القكات األمريكية إلى القصر الرئاسي في بغداد ،معمنةن بذلؾ
انتياء نظاـ صداـ حسيف ،كلكف بعد إكماؿ عممية الغزك ظير لدل اإلدارة األمريكية القصكر في

التخطيط العسكرم لما بعد الحرب(.شبمي .)52 :2008 ،فبعد سقكط النظاـ بدأت حرب االستنزاؼ
و
بشكؿ كبير (**) فكصؿ عدد
مف المقاكمة العراقية ،فتضاعفت أعداد القتمى مف الجنكد األمريكييف
( )2

الضحايا فيما سمي بعممية تحرير العراؽ

(***)

( )3

)- "Operation Iraqi" Freedom (OIFكالتي

بدأت ما بدء االجتياح األمريكي لمعراؽ كانتيت في كانكف أكؿ/ديسمبر 2011ـ -إلى ما يقرب مف

 4,412قتيبلن مف الجيش األمريكي ،باإلضافة إلى ما يقرب مف  31,949جريحان (****)Nese ( .
( )4

بلحظي أف معظـ الضحايا األمريكييف قد سقطكا في السنكات األكلى مف
كي ى
 .)& Anne, 2015: 17ي
سنة ك و
الحرب ،فبعد و
احدة مف بداية الحرب ،كتحديدان في شير حزيراف/يكنيك )2004ـ) كصؿ عدد

القتمى األمريكييف إلى ما يقرب مف  1,250قتيبلن.)Nese & Anne, 2015 : 26( .

باإلضافة إلى الخسائر البشرية ،تكبدت الكاليات المتحدة األمريكية خسائر اقتصادية ىائمة نتيجةن

لحربيا عمى العراؽ ،فكفقان إلحصائيات مجمس األبحاث التابا لمككنغرس ،بمغت التكاليؼ المباشرة
(*) لممزيد حكؿ المكقؼ الدكلي مف الحرب عمى العراؽ انظر د .أحمد الرشيدم ،العراؽ كالشرعية الدكلية :قراءة

في دالالت كسياؽ القرار  ، 144السياسة الدكلية  ،عدد ، 151ص  .118-117انظر أيضان ق اررات األمـ المتحدة
المتعمقة بأفغانستاف متاح عمى الرابط التاليhttp://daccess-dds- :

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/806/60/PDF/N0080660.pdf?OpenElement

في أكتكبر /تشريف األكؿ  ،2002خكؿ الككنجرس األمريكي الرئيس األمريكي بكش بشف الحرب عمى العراؽ ،كأارد
بكش أف يحصؿ عمى مكافقة األمـ المتحدة لشف الحرب ،كذلؾ لحشد الدعـ الشعبي لو كحيف لـ يستطا الحصكؿ
و
تحالؼ مف عدة دكؿ بغزك العراؽ في مارس/آذار 2003
عمى مكافقة األمـ المتحدة قامت الكاليات المتحدة ما
كعمى الرغـ مف اعتراض معظـ دكؿ العالـ سقطت بغداد في أقؿ مف  4أسابيا.)Lindsay,2011 : 769( .
(**) لممزبد حكؿ حجـ الخسائر البشرية األمريكية في حرب العراؽ انظر( .شبمي )52 : 2008،جدكؿ رقـ .2

(***) مصطمح أطمقتو اإلدارة األمريكية عمى المرحمة األكلى مف الحرب عمى العراؽ ،كالتي بدأت في عاـ

 2003كانتيت عاـ .2011

(****) باإلضافة إلى  66جنديان قتمكا فيما سمي بعممية فجر العراؽ ( Operation New Dawn(ONDكالتي
بدأت عاـ 2011ـ حيث أصبحت ميمة القكات األمريكية في العراؽ استشاريةن بعد تسميـ الكضا األمني لمجيش
العراقي )Nese& Anne,2014 : 22( .
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مميار
مميار ،ثـ ازدادت لتصؿ ()77
لمحرب عمى العراؽ في عاـ )2003ـ) ما يقرب مف ()51
ان
ان

مميار في عاـ
في عاـ )2004ـ) كاستمرت بالتزايد لتبمغ ذركتيا بكصكليا إلى ((144
ان
)2008ـ) (*) .(Belasco,2014 : 14) .كفي تقر و
ير نشرتو ككالة ركيترز األمريكية في تاريخ 26
( )1

حزيراف/يكنيك )2004ـ) أكدت أف تكمفة الحرب عمى العراؽ في ذاؾ العاـ كانت تزداد بقيمة

117مميكف دكالر يكميان ,أم بمعدؿ  7,40مميكف دكالر كؿ ساعة(.كنعاف ،)143 : 2005 ،كبعد
مركر  5أعكاـ مف بدء الحرب األمريكية ،عمى العراؽ أصبحت ىذه الحرب األكثر كمفةن في تاريخ
الكاليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية (.شبمي.)54 :2008 ،
( )2

تدىكر و
و
ىائؿ
كقد أدت تكاليؼ الحرب عمى العراؽ كأفغانستاف كتأثيرىا عمى االقتصاد األمريكي ،إلى

مستكل لو أماـ الجنيو اإلسترليني منذ بدء الحرب عمى
في قيمة الدكالر حيث انخفض إلى أدنى
ن
"اإلرىاب" ،كما انخفض إلى أدنى مستكياتو عمى اإلطبلؽ أماـ اليكرك كباقي العمبلت( .اليقيش،
.)22 :2012
كمف المبلحظ أف أحد أىـ أسباب ارتفاع تكمفة الحرب عمى "اإلرىاب" ،ىك زيادة عدد القكات
األمريكية المنتشرة خارج حدكد الكاليات المتحدة ،حيث كصؿ عدد القكات األمريكية -قبؿ أحداث

سبتمبر -المنتشرة في منطقة العمميات "العراؽ كأفغانستاف" ،إلى ما يقرب مف  30ألفان منيـ  15ألفان

محمكلكف عمى السفف العائمة ،كبعد األحداث بأعكاـ ارتفا العدد تدريجيان ليصؿ في عاـ 2008ـ
إلى ما يزيد بقميؿ عف  300ألفان مقاتؿ ،منيـ  53ألفان في أفغانستاف كما يقرب مف  224ألفان في

العراؽ ك 17ألفان عمى السفف العائمة  ، (Belasco,2014 : 12).كفضبلن عف التكمفة االقتصادية
( )3

اليائمة كالخسائر في األركاح ،فقد أدل انتشار القكات األمريكية في أفغانستاف كالعراؽ كحركبيا

(*) بمغت التكمفة االقتصادية لمحرب عمى كؿ مف أفغانستاف كالعراؽ منذ أحداث سبتمبر  2001كحتى  ،2014ما
يزيد عمى  1,6ترليكف دكالر لممزيد حكؿ حجـ الخسائر االقتصادية انظر ( Congressional Research
 .)Service,2014 : 5لممزيد حكؿ تكمفة الحرب عمى كؿ مف العراؽ كأفغانستاف حتى عاـ  2015انظر المرجا
السابؽ  .p6 figure 3انظر كذلؾ Table, p 19.

(**) لممزيد حكؿ التكمفة اإلجمالية لمحرب األمريكية عمى أفغانستاف كالعراؽ بما فييا التكاليؼ غير المباشرة كالتي
بمغت مف  6 -4ترليكف دكالر انظر (السكيدم )336 : 2014،لممزيد حكؿ تأثر االقتصاد األمريكي مف الحرب

عمى "اإلرىاب" انظر أيضان فريد ،بف بمعيد .)2012(.إدارة أكباما كعممية السبلـ الفمسطينية اإلسرائيمية"-2008" :

 ."2012رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة مكلكد معمرم  :الجزائر .ص .63

(***) لممزيد حكؿ انتشار القكة العسكرية في العراؽ كأفغانستاف بعد أحداث سبتمبر انظر ( Congressional

.figure 2 )Research Service,2014 : 9
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و
حالة مف الغضب كاالستياء العارـ تجاه الكاليات المتحدة
المتكالية ضد العالـ اإلسبلمي إلى

كسياساتيا في المنطقة ،كىك ما يؤكده العديد مف الدراسات التي أشارت إلى أف معظـ العمميات

التي تمت ضد المصالح األمريكية ،كانت بسبب الحقد الذم تكلد لدل المسمميف نتيجة النتشار
قكات الكاليات المتحدة األمريكية في أرجاء العالـ اإلسبلمي.)Jones, 2013 : 2(.

الرم حالة الغضب كالحقد لدل الشارع العربي تجاه الكاليات
كقد عكست العديد مف استطبلعات أ
المتحدة ،باإلضافة إلى الضرر البميغ الذم لحؽ بصكرتيا في العالميف اإلسبلمي كالعربي ،ففي عاـ
2002ـ أجرل معيد زغبي استطبلعان لمرأم حكؿ رؤية الشعب المصرم لمكاليات المتحدة ،كقد

اء مفضمةه عف الكاليات المتحدة ،كفي
خمص االستطبلع إلى أف  %6فقط مف المصرييف لدييـ آر ه
آذار/مارس 2004ـ أجرل مركز بيك -الستطبلعات الرأم العاـ -استطبلعان آخر لمرأم مثٌمت

نتائجو خيبة أمؿ لصانعي الدبمكماسية األمريكية ،نظ انر الستمرار التدىكر في صكرة الكاليات
المتحدة في و
دكؿ تعد حميفان تقميديان ليا ،ككانت النتائخ أسكأ بكثير في الدكؿ العربية كاإلسبلمية حيث

لـ تكجد أم نسبة تفضيؿ لمكيبلت المتحدة

( )1

(*)

في أغمب ىذه الدكؿ(.عبد الفتاح كآخركف: 2006،

 ،)3كما زيادة تكرط الكاليات المتحدة في أفغانستاف كالعراؽ كتصاعد حاالت انتياؾ حقكؽ اإلنساف
المرتكبة مف قبؿ القكات األمريكية المنتشرة في منطقة العمميات ،زادت حالة الغضب تجاه السياسة

األمريكية في الشارع العربي (**).
( )2

كفي عاـ 2003ـ قدمت شارلكت بيرز -أكؿ خبيرة عبلقات دكلية كدعاية أمريكية تكلت مسئكلية
و
لجنة تحسيف صكرة أمريكا أماـ العالـ اإلسبلمي -استقالتيا مف المجنة بعد و
كنصؼ فقط مف
عاـ

و
سياسات
تكلٌييا ،قائمةن" :إف المجنة فشمت في تحسيف صكرة أمريكا ،مضيفةن أف محاكلتيا الدفاع عف
غير مقبكلة في العالـ العربي كانت بمثابة إدخاؿ فيؿ كبير في عمبة صغيرة ،ألف صكرة أمريكا

أقبح كثي انر مما يتخيمو األمريكيكف"(،عبد الفتاح كآخركف .)3 : 2006،كعميو
لدل شعكب العالـ ي
(*) لممزيد حكؿ صكرة الكاليات المتحدة في العالـ العربي كالشرؽ األكسط انظر  .عبد الفتاح مقمد الغنيمي،
"جكانتانامك ك صكرة أمريكا القبيحة" ،مجمة المكقؼ العربي 1 ،نكفمبر  ، 2005متكافر عمى مكقعيا بشبكة االنترنت

http://www.elmawkefalarabi.com/shownews.asp?ArchiveDegree=19&NewsID
انظر أيضان محمد جماؿ عرفة" ،أمريكا تتجمؿ أماـ المسمميف ..كبلكيت ثالث مرة" ،مكقا إسبلـ أكف اليف،
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2005/08/article05.shtml

(**) لممزيد حكؿ الضرر األخبلقي الذم لحؽ بصكرة الكاليات المتحدة جراء حربيا عمى العراؽ انظر زريغنيك
بريجنسكي .) 2007(.الفرصة الثانية ثبلثة رؤساء كأزمة القكة العظمى األمريكية .ترجمة  :عمر االيكبي .دار
الكتاب العربي  :لبناف .ص 153
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يتضح أف غزك الكاليات المتحدة ألفغانستاف كالعراؽ ،قد أدل إلى و
حالة مف الغضب كالعداء في

احؿ متقدمة ما زيادة تكرط الكاليات المتحدة
الشارع العربي-الرافض لمغزك -كقد بمغ حجـ العداء مر ى
في العراؽ.
كقد تصدرت جماعة اإلخكاف المسمميف قائمة الرافضيف لمسياسة األمريكية في المنطقة ،كفي

مقدمتيا الغزك األمريكي لمعراؽ ،كالذم كاف مف نتائجو أف كصمت االتصاالت بيف الكاليات المتحدة
كجماعات اإلخكاف المسمميف في الدكؿ المعترؼ بيا كالتي كانت بينيا كبيف أمريكا عبلقات تك و
اصؿ

متقطعة -مثؿ اإلخكاف المسمميف في كؿ مف األردف كالمغرب -إلى الحد األدنى.

).)Brook, 2013 : 15
خضـ حالة الغضب كاالستياء ضد السياسة األمريكية المتبعة في الشرؽ األكسط ،تصاعد
كفي
ٌ
و
و
و
بشكؿ عاـ ،حيث أصبح أكثر قدرةن عمى
ممحكظ في العراؽ كالمنطقة العربية
بشكؿ
الفكر الراديكالي

جذب األتباع كالمناصريف كىك ما أدل إلى زيادة نفكذه في المنطقة(.لزىر .)128 : 2011،كيعزك

الباحثكف ذلؾ إلى عدـ معالجة األسباب كالظركؼ التي أدت إلى انتشار الفكر الراديكالي ،بؿ عمى
العكس مف ذلؾ زادت تمؾ األسباب تفاقمان كحدةن بعد الحرب عمى العراؽ ،كعميو فإف قرار شف
كشجا النشاط الجيادم عبر العالـ
الحرب عمى العراؽ ،كاإلدارة السيئة لكضا ما بعد الحرب ،حفٌز ٌ

سبلمي(،مجمكعات األزمات.)19 : 2005 ،
اإل
ٌ

كيبلحظي أف زيادة نفكذ التيارات الراديكالية نتيجةن لتصاعد الحرب عمى ""اإلرىاب"" قد أدل إلى
ي
انحسار نفكذ كقكة التيارات اإلسبلمية المعتدلة كعمى رأسيا اإلخكاف المسممكف ،كىك ما أثار مخاكؼ

الكاليات المتحدة ،باإلضافة إلى ذلؾ فإف ازدياد الضغكط األمنية كالسياسية عمى الحركات

السممي عف نشاطيا كطمكحيا السياسي -ضمف
اإلسبلمية المعتدلة ،كعدـ إعطائيا المجاؿ لمتعبير
ٌ
إجراءات الحرب عمى "اإلرىاب" ،-أدل إلى تنامي المخاكؼ مف أف يؤدم ذلؾ إلى التقارب بيف

مدارسيا المختمفة أكثر فأكثر ،أك نزكح الشباب المسمـ مف الفكر المعتدؿ إلى الفكر الراديكالي ،في

ظؿ تصاعد المكاجية كالقما ضد التيار المعتدؿ –اإلخكاف المسمميف(.-الشنقيطي،
و
و
و
جديدة
خارجية
سياسة
 .)2004/10/3كىك ما أثار مخاكؼ اإلدارة األمريكية كدفعيا لمبحث عف
تجاه الشرؽ األكسط.

كعميو يمكف القكؿ :إف التكاليؼ البشرية كاالقتصادية اليائمة لحربي أفغانستاف كالعراؽ ،باإلضافة
إلى الضرر البميغ الذم لحؽ بصكرة الكاليات المتحدة عمى المستكل الدكلي كالعربي ،كرغبة الشباب

المسمـ في المجكء إلى العنؼ لمتعامؿ ما االنتشار األمريكي في المنطقة ،كالذم أدل -باإلضافة
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إلى التضييؽ عمى اإلخكاف المسمميف في إطار الحرب عمى "اإلرىاب" -إلى تراجا التيار اإلسبلمي
المعتدؿ ممثبلن باإلخكاف المسمميف لمصمحة التيار الراديكالي ,كؿ تمؾ األسباب مجتمعةن أثبتت فشؿ

الركيزة األكلى المتبعة مف قبؿ اإلدارة األمريكية في الحرب عمى "اإلرىاب" ،كالقائمة عمى استخداـ

القكة العسكرية كىك ما دفا اإلدارة األمريكية إلى المجكء لمركيزة الثانية المتمثمة في تشجيا
و
بشكؿ ممحكظ في السنكات األكلى التي أعقبت
الديمقراطية في الشرؽ األكسط كالتي تـ إىماليا
أحداث سبتمبر.
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المبحث الثالث

الدعوات األمريكية لإلصالحات السياسية وتأثيرىا عمى السياسة الخارجية األمريكية
تجاه جماعة اإلخوان المسممين.
المطمب األول  -تشجيع الديمقراطية في الشر األوسط4
بعد فشؿ الخيار العسكرم األمريكي في أفغانستاف كالعراؽ في القضاء عمى "اإلرىاب" كالفكر
الراديكالي ،بدأت الكاليات المتحدة تبحث عف األسباب الجكىرية التي أدت إلى كجكد كانتشار ىذا

الفكر ،ككفقان لمقراءة األمريكية لمعالـ اإلسبلمي بعد أحداث سبتمبر ،فقد جرل الربط بيف ىذه

األحداث كما تبلىا -مف تصاعد العنؼ في الشرؽ األكسط ،-كظركؼ كأكضاع المجتمعات العربية

التي أنتجت ما يسمي بػ ""اإلرىاب"" كعميو أرت الكاليات المتحدة أف ىذه المجتمعات تحتاج إلى
و
مجتمعات صحية( .لزىر ،)116 :2011 ،كىك ما أشار إليو الرئيس األمريكي
إعادة بناء لخمؽ
بكش االبف في خطابو أماـ الكاتدرائية الكطنية في كاشنطف في  14أيمكؿ/سبتمبر )2001ـ) بقكلو:

"نحف سندعـ الحككمات المعتدلة ،خصكصان في العالـ اإلسبلمي لمتأكد مف أف الظركؼ

كاأليديكلكجيا التي تشجا "اإلرىاب" ال تجد أرضيةن خصبةن ىناؾ"،)The White House,2002 : 6(.

كقد أرت إدارة الرئيس بكش أف القما كاالضطياد كالحرماف مف المشاركة السياسية ىي أكثر

تفرخ "اإلرىاب" كلمتخفيؼ مف حدة ىذه العكامؿ سعت الكاليات المتحدة لفرض
العكامؿ التي ٌ
الديمقراطية (*)عمى دكؿ الشرؽ األكسط(.العفيفي .)64-63 :2012 ،أمبلن بأف يؤدم ذلؾ إلى إزالة
( )1

الثقافة االستبدادية كالقما السياسي كىي البيئة التي ساعدت عمى تكليد "اإلرىاب"

(**)

( )2

كانتشار الفكر

الراديكالي في المنطقة مف كجية نظر اإلدارة األمريكية.(Sean,2008: 131) .

(*) انظر أيضان إبراىيـ ،حسنيف تكفيؽ  .)2003(.الكاليات المتحدة األمريكية كقضية الديمقراطية في الكطف
العربي .مركز األىراـ لمدراسات السياسية كاالستراتيجية .متاح عمى الرابط التالي:
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SB2K9.HTM
انظر كذلؾ :
Sharp, Jeremy M.: U.S. Democracy Promotion Policy in the Middle East: The Islamist
Dilemma. Congressional Research Service (CRS). The Library of Congress. June 15,
2006 p1.
(**) لممزيد حكؿ استخداـ الديمقراطية في مكافحة "اإلرىاب" انظر :
Shadi Hamid & Steven Brook. Promoting Democracy to Stop Terror. Available at :
http://www.hoover.org/research/promoting-democracy-stop-terror-revisited
انظر كذلؾ  :حامد ،قصي .)2008(.دكر الكاليات المتحدة في إحداث تحكؿ ديمقراطي في فمسطيف (كالية الرئيس
بكش االبف  .)2006-2001رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة النجاح الكطنية  :فمسطيف .ص .81-82
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و
نتيجة مفادىا أف قكانيف مكافحة "اإلرىاب"
كيتضح مما سبؽ ،أف إدارة بكش االبف قد كصمت إلى

كالضربات االستباقية لف تككف كافيةن كحدىا لمنا اليجمات ""اإلرىابية" ضد الكاليات المتحدة ،لذا

عمييا العمؿ عمى منا الظركؼ التي قد تؤدم إلى تجنيد "اإلرىابييف".)pidluzny,2012 : 85(.

بناء عميو ،بدأت دكائر القرار كمراكز األبحاث في الكاليات المتحدة تدرس فكرة دمقرطة الشرؽ
ك ن
األكسط ،كفي خضـ تصاعد الحديث في الكاليات المتحدة حكؿ أىمية نشر الديمقراطية في الشرؽ

األكسط ،ظير ما عرؼ بمصطمح "المعضمة الديمقراطية" كقد تمثمت ىذه المعضمة في المفاضمة

بيف قيمة االستقرار في الشرؽ األكسط مف جية ،أك دعـ التغيير كايجاد البيئة الديمق ارطية المبلئمة
و
كيبلحظي أف رجاؿ المدرسة الكاقعية الذيف كجيكا
التي تمنا التطرؼ ك"اإلرىاب" مف جية أخرل .ي
السياسة الخارجية األمريكية عمى مر التاريخ تجاه العالـ اإلسبلمي قد رأكا أف قيمة استقرار أنظمة
و
تيار داخؿ الكاليات المتحدة
الحكـ في الشرؽ األكسط يعمك عمى أم قيمة أخرل ،كلكف ظير حديثان ه
و
بشكؿ أفضؿ في حاؿ إصبلح أك تغيير أنظمة الحكـ
يرل بأف مصالح الكاليات المتحدة تيخدـ
االستبدادية (*) ،(Angel & others,2004 : 3).كيرل أنصار ىذا التيار أنو كعمى الرغـ مف
( )1

احتمالية عدـ االستقرار التي تجمبيا بالعادة الديمقراطية كالعممية االنتخابية إال أنيا تبقى الخيار

األفضؿ ،فالبديؿ لمديمقراطية ىك إبقاء الرجاؿ األقكياء بكؿ مساكئيـ في الحكـ بدعكل االستقرار،
كىي االستراتيجية التي حكلت الشرؽ األكسط إلى برميؿ باركد مف العنؼ كالراديكالية المكجية ضد

الكاليات المتحدة كمصالحيا في المنطقة .)Shadi Hamid, 2007(.كعميو فإف إصبلح األنظمة
و
بنفا أكثر عمى الكاليات المتحدة مف النفا الذم
االستبدادية أك استبداليا
بأنظمة ديمقراطية قد يعكد و
كيبلحظي أف ىناؾ العديد
استبدادم
تجنيو في حاؿ المحافظة عمى االستقرار في ظؿ حكـ
كتسمطي ،ي
ٌ
ٌ
مف المفكريف األمريكييف قد تبنكا ىذا الرأم بعد كقكع أحداث سبتمبر ،كلكف ظ ٌؿ أصحاب ىذه

النظرية ىـ األضعؼ في غمرة الغضب التي سيطرت عمى الشعب األمريكي بعد أحداث سبتمبر
كما ظمت ىذه النظرية غائبة عف جدكؿ أعماؿ اإلدارة األمريكية التي ارتكزت إلى العمؿ العسكرم

في السنكات األكلى بعد األحداث ،كلكف فشؿ العمؿ العسكرم ضد الفكر الراديكالي كتزايد الخسائر

البشرية كاالقتصادية بعد فشؿ الحرب عمى "اإلرىاب" ،دفا اإلدارة األمريكية إلى األخذ بيذا الرأم،
فأصبح صناع القرار السياسي في الكاليات المتحدة األمريكية أكثر ميبلن إلى الرأم القائؿ بأف
مشاعر الغضب كاإلحباط كالتطرؼ إنما تنبا مف انتشار الفقر كسكء إدارة الدكلة ،كأف كضا حد

لمتطرؼ كاألصكلية اإلسبلمية إنما يتطمب إصبلح أنظمة الحكـ في مختمؼ البمداف العربية ،كنشر
(*) لممزيد حكؿ المفاضمة بيف الديمقراطية كاالستقرار انظر  .العفيفي ،مرجا سابؽ :ص  .60انظر كذلؾ (.عبد
الفتاح كآخركف )10 : 2006 ،مرجا سابؽ.

94

الديمقراطية(.أبك الطرابيش .)52 :2008 ،حيث رأل أنصار ىذا التيار أنيا الطريقة الكحيدة

لمكاجية التطرؼ الديني كالعنؼ ،كفي حاؿ غياب الديمقراطية كالطرؽ السممية يمجأ الناس إلى
و
حصائية ينشرت عاـ )2003ـ) حكؿ اليجمات
العنؼ لمتعبير عف مشاكميـ السياسية ،ففي إ
"اإلرىابية" كجدت الدراسة أف العامؿ الكحيد الذم ارتبط بجنسية "اإلرىابييف" ىك مقدار الحقكؽ

السياسية كالحريات المدنية في الدكؿ التي جاؤكا منيا ،فالدكؿ التي يكجد بيا انفتا هح سياسي كانت
أقؿ عرضةن ألف تككف مسقط أرس "لئلرىابييف" (*).)Shadi Hamid,2007(.
( )1

التحكؿ الديمقراطي في الدكؿ العربية مف االىتمامات الرئيسة لمسياسة
كبناء عمى ىذه الرؤية أصبح
ن
ٌ
األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األكسط ،حيث أضحى أحد أدكات مكافحة "اإلرىاب" ،انطبلقان مف

و
ألسباب تمثمت في الفساد السياسي كاالستبداد في
القناعة األمريكية بأف تصاعد التطرؼ كاف

المنطقة العربية(.الصائغ.)51 : 2011 ،

كبعد فشؿ الخيار العسكرم الذم انتيجتو إدارة بكش االبف في الحرب عمى "اإلرىاب" ،تصاعد نفكذ
و
كأداة لمكاجية التطرؼ في الشرؽ األكسط ،فبدأت السياسة
التيار المنادم بتبني الديمقراطية
األمريكية تجاه المنطقة تشيد تحكالن ممحكظان .كقد كانت البداية بمطالبة الكاليات المتحدة األمريكية

لبعض الدكؿ العربية بإحداث تغييرات في السياسة الداخمية ،كاجراء إصبلحات سياسية كاجتماعية
كاقتصادية( .كمكب.)94-93 :2011،

ثـ أطمقت الكاليات المتحدة حممتيا لنشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط كالتي عرفت باسـ "أجندة

الحرية" (**)  ،باعتبار أف نشر الديمقراطية سيساعد عمى احتكاء العنؼ كالتطرؼ الذم يسبب
( )2

"اإلرىاب"،

(***)

( )3

(النجار .)93 :2012 ،كتفترض أفضؿ السيناريكىات لدل اإلدارة األمريكية آنذاؾ

أف التحكؿ مف األنظمة االستبدادية سينتخ عنو بيئة
في دمقرطة األنظمة االستبدادية الحميفةٌ -أكثر ديمقراطية كأفضؿ عمى المدل البعيد ،كقد يؤدم ذلؾ إلى تخفيض أك إزالة بعض المعاداة أك

التطرؼ ضد الكاليات المتحدة.(Angel& others,2004 : 3(.

(*) كأشار المفكركف إلى أف منفذم ىجمات سبتمبر لـ ينتمكا إلى و
دكؿ فقيرة في الدخؿ أك إلى طبقات فقيرة .لذا
ساد اعتقاد بأف اإلحباط السياسي في الدكؿ غير الديمقراطية ىك المنبا الرئيس "لئلرىاب" كالحركات الراديكالية.
(الصائغ.)62 :2011 ،
(**) عممية سياسية أطمقتيا إدارة الرئيس بكش االبف ارتكزت إلى ممارسة الضغط عمى الحكاـ العرب بيدؼ
و
إصبلحات سياسية لتخفيؼ حالة اإلحباط كاليأس في الشارع العربي.
دمقرطة الشرؽ األكسط كاجراء

(***) لممزيد حكؿ العبلقة بيف الديمقراطية كتحجيـ "اإلرىاب" انظر( :تاكنزند.)134 : 2014 ،
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كقد تجمت معالـ السياسة األمريكية الجديدة في خطاب الرئيس بكش االبف الذم ألقاه في لندف في

ننفض عف أنفسنا
 19تشريف ثاني/نكفمبر 2003ـ بقصر "ىكايتيكؿ" كالذم قاؿ فيو " :عمينا أف
ى
و
استعداد
عقكدان مف السياسات الفاشمة بالشرؽ األكسط ،في الماضي كانت ببلدكـ كببلدم عمى
لممقايضة :تقبؿ القما نظير االستقرار .بيد أف ىذه المقايضة لـ تأت باالستقرار أك تجعمنا آمنيف.
كانت مجرد شر و
اء لمكقت ,فيما مضت المشاكؿ تتفاقـ ,كترسخت أيديكلكجيات العنؼ .أما اآف فنحف
مية لمحرٌية في الشرؽ األكسط .سنمضي باتٌساؽ كمثابرة في
ننتيخ مسا انر مخالفان ,استراتيجية ٌ
تقد ٌ
تحدم أعداء اإلصبلح كمجابية حمفاء "اإلرىاب" .كسنتكقا مف أصدقائنا في المنطقة معايير
أعمى"( .لكيدسي.)227 :2013 ،
كقد بدا كاضحان أف الساسة األمريكييف يسعكف إلى كسب حرب األفكار ،كذلؾ مف خبلؿ مكافحة

الظركؼ المعيشية التي يستغميا "المتطرفكف" لنشر الفكر الراديكالي مثؿ الفقر كالحرماف كاإلحباط
السياسي  ،كىك ما أكدتو كثيقة استراتيجية مكافحة "اإلرىاب" األمريكية لمعاـ 2003ـ حيث جعمت
( )1

ثالث أىدافيا الرئيسة
اإلدارة األمريكية مف مكافحة الظركؼ التي تؤدم إلى زيادة العنؼ ك"اإلرىاب" ى
األربعة ،باإلضافة لتأكيد الكثيقة عمى ضركرة تجريـ الفكر الراديكالي كجزوء مف حرب األفكار

.(The White House,2003 : 22-23).

تأسيسان عمى ما سبؽ ،يتضح أف السياسة األمريكية تجاه الشرؽ األكسط قد شيدت تحكالن ممحكظان

تمثؿ في إطبلؽ مشركع أجندة الحرية ،كسعي الكاليات المتحدة لمكافحة األسباب الكامنة المؤدية

"لئلرىاب" –مف كجية النظر األمريكية ،-إضافةن إلى تصاعد دعكات الساسة األمريكييف المطالبيف
بضركرة التركيز عمى كسب حرب األفكار كتعزيز العمؿ الدبمكماسي ما العالـ اإلسبلمي.

تمخصت مخاكؼ
كما ذلؾ فقد شاب االستراتيجية األمريكية الجديدة الكثير مف الخكؼ كالحذر كقد ٌ
اإلدارة األمريكية مف نشر الديمقراطية بما يمي:
أكالن  -الخكؼ مف البديؿ القادـ.

ثانيان  -المخاكؼ حكؿ تكتر العبلقة ما الحمفاء.

ثالثان  -الخكؼ مف زعزعة االستقرار في منطقة الشرؽ األكسط.
أوالً  -الخوف من البديل  :تخكفت الكاليات المتحدة مف البديؿ القادـ حاؿ تغير أنظمة الحكـ
ستيدفة أساسان مف حركة
الم ى
المكالية ليا في الشرؽ األكسط ،كذلؾ في ظؿ ضعؼ التيارات الميبرالية ي
اإلصبلحات السياسية كالتي تيمثؿ البديؿ األمثؿ لمكاليات المتحدة ،كقد تضاعفت مخاكؼ الكاليات

(*) لممزيد حكؿ أىمية مكافحة الظركؼ البيئية المسببة "لمتطرؼ" انظر  figure 1 p 6نفس المرجا.
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المتحدة بسبب انتشار الفكر الراديكالي في المجتمعات العربية ،بعد أف قيدت األنظمة االستبدادية
الفكر الميبرالي كاإلسبلمي المعتدؿ .(Angel& others,2004 : 4).كعميو :فقد كانت أبرز العقبات

التي كاجيت جيكد الكاليات المتحدة في تنفيذ مشركعيا القاضي بنشر الديمقراطية ،ما يع ًرؼ
بالمعضمة اإلسبلمية" "The Islamist Dilemmaكتتمخص المعضمة اإلسبلمية في حيرة

الكاليات المتحدة حكؿ كيفية التكفيؽ بيف تشجيا الديمقراطية ،كعدـ المخاطرة بإمكانية صعكد
تخكؼ الكاليات المتحدة،
الحركات اإلسبلمية حاؿ زكاؿ األنظمة الداعمة لمكاليات المتحدة ،كرغـ ٌ
و
حككمات قد
كفي ظؿ الحاجة ألجندة الحرية ،كجدت اإلدارة األمريكية أنيا مضطرةه لمتعامؿ ما
تتضمف أطرافان إسبلمية .)Hamid, 2011 : 40( .كىك ما سنفصمو الحقان خبلؿ ىذا المبحث.

ثانياً  -توتر العالقة مع الحمفاء  :فقد تخكفت اإلدارة األمريكية مف أف تفضي جيكدىا في دعـ

الديمقراطية إلى تقكيض العبلقة ما الدكؿ الحميفة ليا ،فحتٌى الدكؿ الصديقة لمكاليات المتحدة كالتي
صبلحات داخمية ،كقد لي ً
و
كحظ أف
تتعاكف معيا في كافة القضايا ،قد ترفض أك تعيؽ إجراء إ

الصعكبات التي كاجيت جيكد الكاليات المتحدة في دعـ الديمقراطية كانت أعظـ في الدكؿ

الدكتاتكرية الحميفة لمكاليات المتحدة ،كالتي رفضت بإصرار اإلصبلحات السياسية كما ىك الحاؿ
في مصر .)Snider,Faris,2011 : 50(.كيعمؽ جيمس ككلزم " "James Woolseyالمدير
السابؽ لجياز السي أم ايو ،حكؿ ذلؾ بالقكؿ" :إف ما سيجعؿ باإلمكاف كسب الحرب ضد التطرؼ

ىك دعـ أمريكا لمحركات الديمكقراطية في أنحاء الشرؽ األكسط ,األمر الذم كاف غالبان ما يسبب

التكتر لمحكاـ ىناؾ"(.لكيدسي.)225 : 2013،

ثالثاً  -زعزعة االستقرار  :تخكؼ بعض الساسة األمريكييف مف أف تؤدم جيكد تشجيا الديمقراطية

إلى زعزعة أنظمة الحكـ المكالية لمكاليات المتحدة ،فنادل ىؤالء بضركرة التمييز بيف التعاكفر أم
العمؿ لدعـ التطمعات الديمكقراطية ،كالتخريبر أم العمؿ عمى إضعاؼ حككمات غير ديمكقراطية

لكنيا ذات سيادة .فقد أكد ىؤالء عمى ضركرة أف ال يككف التركيخ لمديمكقراطية مرادفان لػ "تغيير أك

زعزعة أنظمة الحكـ المكالية ألمريكا"(.برايس.)8 : 2009،

كييبلحظ أنو كعمى الرغـ مف كؿ المعيقات كالمخاكؼ التي كاجيت جيكد الكاليات المتحدة لنشر
الديمقراطية ،كنظ انر لتزايد خسائر الكاليات المتحدة األمريكية في و
كؿ مف العراؽ كأفغانستاف،
باإلضافة إلى زيادة منسكب الكراىية ضد الكاليات المتحدة كبالتالي زيادة نفكذ كشعبية الحركات

الجيادية كعمى رأسيا تنظيـ القاعدة ،فقد كجدت الكاليات المتحدة نفسيا مضطرةن لخمؽ مشركوع شرؽ
أكسطي "أجندة الحرية" يقمؿ مف حالة احتقاف الشارع العربي تجاه السياسة األمريكية كيحد مف تكجو
الشباب العربي كاإلسبلمي نحك التنظيمات الراديكالية(.أبك أرشيد.)13 : 2014،
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استنادان عمى ما تقدـ :يتضح أف تخكؼ اإلدارة األمريكية مف تصاعد نفكذ التيارات المتطرفة،

كارتفاع كتيرة العداء ضد الكاليات المتحدة كمصالحيا في المنطقة ،قد طغى عمى كؿ المخاكؼ

األخرل ،كمف ثـ كجدت اإلدارة األمريكية أنيا مضطرةه إلى بدء حممتيا لنشر الديمقراطية في الشرؽ
األكسط رغـ كؿ المخاطر التي تحيط بيذه العممية.
و
قميمي وة ميمة،
كقد كانت مصر في قمب محكر ىذا التغيير ،كذلؾ نظ انر لما تتمتا بو مف مكانة إ ٌ
و
و
سياسية في النظاـ المصرم،
صبلحات
كعميو ،بدأت الكاليات المتحدة تدفا كبقكة في اتجاه إجراء إ
تسمح بمز ويد مف االنفتاح كالحريات السياسية ،كىك ما أدل إلى اضطرابا وت عديدة في العبلقات
األمريكية-المصرية ،حيث طالبت الكاليات المتحدة مصر في الكثير مف األحياف بتغيير بعض
سياساتيا الداخمية لتتماشى ما المتغيرات كالتيديدات الدكلية التي طرأت عمى المنطقة ،كضركرة

العمؿ عمى تحقيؽ اإلصبلح السياسي كاألمني كتحقيؽ استقبلؿ القضاء كغيرىا مف الممفات األخرل
المتعمقة باإلصبلح السياسي (*)(.مرشدم ،)107-106 : 2013 ،كقد بدأت مبلمح الضغكط
( )1

يكية عمى النظاـ المصرم تتضح ما تصاعد انتقادات الرئيس األمريكي جكرج بكش لنظاـ
األمر ٌ
مبارؾ بسبب اعتقالو البركفيسكر سعد الديف إبراىيـ الناشط السياسي كمؤسس مركز ابف خمدكف
لدراسات التنمية (**).)Snider,Faris, 2011 : 53(.
( )2

صعدت الكاليات المتحدة مف ضغكطيا كانتقاداتيا لمنظاـ المصرم بسبب مكاقفو مف االنفتاح
ثـ ٌ
السياسي كاإلصبلح الديمقراطي ،كىك ما دفا الرئيس المصرم األسبؽ حسني مبارؾ لمتكقؼ عف

يكية منذ عاـ 2004ـ ،كشيدت العبلقات األمريكية المصرية مرحمةن مف التكتر
زيارة العاصمة األمر ٌ
كالشد كالجذب غير المعيكد في العبلقات بيف البمديف خبلؿ إدارة بكش االبف ،كذلؾ لتبني اإلدارة
أجندة نشر الديمقراطية(.الصعيدم.)2 : 2011 ،

و
بشكؿ ممحكظ في الفترة الرئاسية الثانية
كتصاعد تركيز اإلدارة األمريكية عمى نشر الديمقراطية
لمرئيس بكش كقد اتٌضحت جيكد الكاليات المتحدة في ىذا المجاؿ في خطاب تنصيبو لمفترة الثانية
يكية لتشجيا الديمقراطية في مصر انظر (.)Snider,Faris,2011 : 50-52
(*) لممزيد حكؿ المبادرات األمر ٌ
لممزيد حكؿ جيكد الكاليات المتحدة لتشجيا الديمقراطية في الشرؽ األكسط انظر  :الرم ،دايمكند .)2014(.ركح
و
مجتمعات حرة .ترجمة  :عبد النكر الخراقي .الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر :
الديمقراطية الكفاح مف أجؿ بناء

بيركت .ص  .495انظر أيضان :

Yom, Sean.(2008).The Dilemmas of American Democracy Promotion in the Arab
World. Harvard University : U.S.A. p 132-133.

(**) لممزيد حكؿ التكتر في العبلقات المصرية -األمريكية انظر نفس المرجا p53-54
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في  20كانكف ثاني/يناير

( )1

(*)

2005ـ ،حيث جعؿ بكش مف تشجيا الديمقراطية محكر السياسة

الخارجية األمريكية في فترتو الرئاسية الثانية قائبلن " إف سياسة الكاليات المتحدة لدعـ تنمية

النيائي المتمثؿ في إنياء االستبداد
المؤسسات الديمقراطية في كؿ أمة كثقافة لمكصكؿ إلى اليدؼ
ٌ
حكؿ العالـ".)Lindsay,2011 : 770( )**( .
( )2

كحكؿ اىتمامات الرئيس بكش في فترتو الرئاسية الثانية قاؿ نائب كزير الدفاع األمريكي "بكؿ
ككلفكيتز" ردان عمى سؤ و
اؿ في مقابمة أجرتيا معو صحيفة "تمبك" اإلندكنيسية في  16كانكف

ثاني/يناير 2005ـ" :مف الكاضح أف أحد األمكر الميمة التي يريد الرئيس التركيز عمييا ىي
التقدـ الذل تـ إح ارزه في اجتثاث شبكات "اإلرىاب" العالمية ككضا و
حد لنشاط الحككمات
مكاصمة ٌ
في دعـ "اإلرىاب" ,ك لكنو يريد أيضان دعـ اإلصبلح الديمقراطي في العالـ اإلسبلمي كخاصةن في

العالـ العربي ,ك كاف في الكاقا صريحان نكعان ما -كرئيس ,-ك انتقد إخفاقنا في القياـ بذلؾ في
لتقبؿ الدكتاتكريات في العالـ العربي(".احمد يكسؼ.)44 :2005 ،
الماضي كاستعدادنا الكبير ٌ

اطية كما تصاعدت الضغكط عمى
كبناء عميو :تصاعدت جيكد الكاليات المتحدة لتشجيا الديمقر ٌ
ن
النظاـ المصرم لدفعو نحك مز ويد مف اإلصبلحات الديمقراطية كاالنفتاح السياسي ،ففي عاـ 2005ـ

قالت كزيرة الخارجية األميركية السابقة" ككندالي از رايس" في كممتيا بالجامعة األميركية بالقاىرة ":إف
الكاليات المتحدة أعطت ستيف سنةن لبلستقرار في منطقة الشرؽ األكسط عمى حساب قضية

أم مف اليدفيف"ر مؤكدةن بذلؾ رغبة اإلدارة األمريكية االستمرار
اطية ،كلكف لـ يتـ تحقيؽ ه
الديمقر ٌ
بمشركع "أجندة الحرية" عمى الرغـ مف المخاكؼ المتعمقة باالستقرار(.عبد العاطي.)7 :2011 ،
كلكف ييبلحظ أنو كعمى الرغـ مف استقرار الكاليات المتحدة عمى دعـ أجندة الحرية ،كتركيزىا عمى
اطية في العالـ العربي في القترة الرئاسية الثانية لمرئيس بكش
استراتيجية العمؿ مف أجؿ نشر الديمقر ٌ

–متجاكزةن بذلؾ المخاكؼ المتعمقة بتكتر العبلقة ما الحمفاء كتقكيض االستقرارٌ -إال أنيا قد ترددت
طكيبلن عند المخاكؼ المتعمقة بالبديؿ المحتمؿ حاؿ سقكط األنظمة العربية الحميفة ،نظ انر لضعؼ

القكل العممانية المعارضة كاحتمالية صعكد اإلسبلمييف "اإلخكاف المسمميف" ،كعميو فقد شاب
استراتيجية نشر الديمقراطية الكثير مف الغمكض كعدـ الكضكح فيما يتعمؽ بمشاركة اإلخكاف

(*) في خطاب تكليو الفترة الثانية قاؿ الرئيس بكش مخاطب نا الشعكب العربية "لف تتجاىؿ الكاليات المتحدة
اضطيادكـ ،أك تتسامح ما مضطيديكـ ،عندما تقفكف إلى جانب الديمقراطية ،سنقؼ إلى جانبكـ"(..دايمكند،

.)440 : 2014
تأثير ك و
(**) كقد كانت مصر في بؤرة السياسة الجديدة لما ليا مف و
ازف في الشرؽ األكسط ،باإلضافة إلى ذلؾ فقد
و
قيادات مف التيارات الراديكالية.)James,2007( .
صدرت
كانت مصر أكثر الدكؿ االستبدادية التي ٌ
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المسمميف في العممية الديمقراطية ،كعمى الرغـ مف ظيكر العديد مف المقاالت كالكتابات في الكاليات

المتحدة كالتي أرت ضركرة العمؿ عمى إدماج اإلسبلمييف المعتدليف في العممية السياسية لممساعدة
في محاربة الفكر الراديكالي -مف منطمؽ أف اإلسبلمييف ىـ الكحيدكف الذيف يممككف المصداقية

لتحدم سكء استعماؿ الراديكالييف لئلسبلـ ،-فقد ظ ٌؿ اإلسبلميكف المعتدلكف ممجميف عف ىذا العمؿ
بسبب نظرة إدارة بكش الشمكلية لمتيارات اإلسبلمية.(Angelm& others,2004 : 4).
كلعؿ أبرز الدراسات التي نادت بضركرة العمؿ عمى دمخ اإلسبلمييف المعتدليف كفي مقدمتيـ

جماعة اإلخكاف المسممكف ،ىك "برنامخ التحميؿ اإلستراتيجي لئلسبلـ السياسي" في جياز

االستخبارات المركزية األميركية "السي أم ايو" كالذم قاـ بإنشائو المفكر األمريكي إميؿ نخمة -
و
أصكؿ فمسطينية -في عاـ 2004ـ ،حيث التقى ضمف برنامجو باإلسبلمييف في أكثر
أمريكي مف
مف ثبلثيف دكلة فقد التقى بالمئات منيـ كربما اآالؼ ،منيـ المعتدلكف ،كمنيـ الراديكاليكف
المتعاطفكف ما طالباف ،باإلضافة ألعضاء مف اإلخكاف المسمميف ،كيشير نخمو

( )1

(*)

إلى أف أكثر

األسئمة التي يك ٌجيت لو مف قبؿ اإلسبلمييف تمخصت في التساؤؿ حكؿ الدعـ األمريكي لؤلنظمة
العربية التي تقما اإلسبلمييف ،كقد رأل نخمة مف خبلؿ برنامجو المطكؿ حكؿ اإلسبلمييف بضركرة
دمخ اإلخكاف المسمميف في الحياة السياسية .)Lake,3/3/2011( .كفي عاـ 2005ـ قاـ فريؽ

مجمس العبلقات الخارجية-أحد أشير مراكز التفكير في أمريكا -بإعداد تقر و
ير خمص إلى ضركرة

اطية كاف كانت
دعـ الكاليات المتحدة المشاركة السياسية ألم مجمكعة أك حزب يمتزـ بالديمقر ٌ
أحزاب ذات خمفية إسبلمية ،كما أكصى التقرير بضركرة عدـ السماح لزعماء الشرؽ األكسط بقما
المنظمات اإلسبلمية غير العنيفة بذريعة الحفاظ عمى األمف القكمي( .دايمكند.)511 : 2014 ،

بلحظ أف تمؾ الفترة قد شيدت بدايةن ظيكر و
تيار مف المفكريف في الكاليات
استنادان إلى ما سبؽ :يي ى
بنقد و
المتحدة يدعك إلى ضركرة دمخ اإلخكاف المسمميف في العممية الديمقراطية ،كقد جكبًو ىؤالء و
حاد
ي
(**)
فكار مناقضةن لتيار اإلدماج ،ففي الكقت الذم رأل فيو
مف أنصار التيار التقميدم
الذم اعتنؽ أ ان
( )2

تيار "اإلدماج" أف اإلخكاف المسمميف قد يككنكف جزءان مف حؿ مشكمة التطرؼ ،ما كجكب دمجيـ

في الحياة السياسية ،أكد أنصار التيار التقميدم أف اإلخكاف المسمميف جزهء مف المشكمة كليس مف
الحؿ ككنيـ جزءان مف التيارات المتطرفة ،كبالتالي فإف تشجيا الديمقراطية كالدعكة لمشاركة اإلخكاف
(*) لممزيد حكؿ جيكد الكاتب ايميؿ نخمة مف أجؿ إدماج اإلخكاف المسمميف في الحياة السياسية انظر :

http://islamists2day-a.blogspot.com/2009/04/blog-post_06.html

و
طكيمة مف
(**) احتكر أنصار التيار التقميدم تكجيو السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف لفتروة
الزمف.
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المسمميف ىك بمثابة دعكة "لدعـ العدك" .)sean,2008: 138( )*( .كما أكد أنصار ىذا التيار أف
و
انتخابات نز و
و
مجمكعات بغيضةن مف كجية نظر كاشنطف مثؿ
يية في الدكؿ العر ٌبية قد يمكف
حدكث
اإلخكاف المسمميف مف الكصكؿ لمسمطة ،لذا يجب عمى أمريكا عدـ الدفا باتجاه اإلصبلحات أك
( )1

اطية في الشرؽ األكسط عمى المدل المنظكر.)Fattah, 2010 : 15(.
الديمقر ٌ
كعميو فقد طالب أنصار ىذا التيار بالحفاظ عمى النظرة العدائية تجاه اإلخكاف المسمميف ما

ضركرة العمؿ عمى تدعيـ التعاكف األمني كاالستخباراتي ما حمفاء الكاليات المتحدة في الشرؽ

األكسط بدالن مف التركيخ لمديمقراطية ،)Brook,2013 : 18(.كنظ انر لنفكذ كتأثير ىذا التيار ،ظمت

كاشنطف مترددةن في دعـ مشاريا الديمقراطية في العالـ العربي خكفان مف تصاعد الكزف السياسي
لجماعات اإلسبلـ السياسي في ظؿ ضعؼ التيارات الميبرالية في المنطقة( .البايطيف:2012 ،

.)11

يكية،
التقميدم كتيار اإلدماج عمى القطاعات
كقد انعكس االنقساـ الفكرم بيف التيار
الحككمية األمر ٌ
ٌ
ٌ
و
فبعد ثبلث سنك و
عبلقة
ات مف أحداث سبتمبر كاف عمبلء  FBIكالمحققكف الماليكف (**) يبحثكف عف
( )2

لجماعة اإلخكاف المسمميف ب"اإلرىاب" أك االنتياكات القانكنية ،بينما يناقش الدبمكماسيكف في ذات
و
اتيجيات لدمخ الجناح المعتدؿ مف اإلخكاف المسمميف في العمؿ السياسي ،فقد بقي
الكقت إستر

اإلخكاف المسممكف حتى تمؾ الفترة معضمةن محيرةن لمقطاعات الحككمية األمريكية.
)(John& Farah.11/9/2004

بعض الباحثيف أف االنقساـ حكؿ اإلخكاف المسمميف قد امتد يليحدث خبلفان داخؿ الدائرة
كيرل
ي
الحككمية الكاحدة في الكاليات المتحدة فمثبلن :انقسـ المسؤكلكف داخؿ مكتب التحقيؽ الفيدرالي "

"FBIفي التعامؿ ما مجمس العبلقات اإلسبلمية األمريكية "كير" كبرل المؤسسات التي تعكد

(*) يمكف التمييز بيف ثبلثة مستكيات في عيد بكش األكؿ ىك البيت األبيض :حيث اتٌخذ البيت األبيض مكقفان
صارمان مف جماعة اإلخكاف المسمميف كلـ ىير فييا إال جماعة تيدد المصالح األمريكية كتيدد نظامان صديقان ىك
النظاـ المصرم فاإلخكاف يشكمكف في نظر البيت األبيض في أحسف األحكاؿ خط انر محتمبلن كليس خط انر حقيقيان،
كالثاني :الخارجية األمريكية التي انقسمت إلى معسكريف :األكؿ يتككف مف الدبمكماسييف الذيف عممكا في الشرؽ
األكسط كالذل يرل ضركرة الحكار ما اإلخكاف في إطار جيكد دعـ الديمقراطية كالثاني يتككف مف الدبمكماسييف
المعينيف مثؿ الكزيرة السابقة رايس كالذل يرفض الحكار ما اإلخكاف  .كالثالث :ىك الككنجرس األمريكي كىنا يكاد
ينعدـ الفارؽ بيف الجميكرييف كالديمقراطييف فاألكؿ فريؽ رافض لمحكار ما اإلخكاف كالثاني أقؿ حدةن كأقؿ رفضان
لمحكار(. .كيكبيديا اإلخكاف المسمميف .)2014،كيكبيديا اإلخكاف المسممكف .)2014(.المكقؼ الغربي مف اإلخكاف
المسمميف ..مراحؿ كتحكالت .متاح عمى الرابط التالي "http://cutt.us/nu8dY :
(**) عناصر األؼ بي أم ىـ عناصر مكتب التحقيؽ الفيدرالي األمريكي ،المحققكف الماليكف مجمكع مف عناصر
األمف األمريكي المتخصص في مبلحقة شبكات تمكيؿ المجمكعات "اإلرىابية".
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كجو فيو المسئكلكف في الككالة شكرىـ لممجمس لدكره
أصكليا لئلخكاف المسمميف ،ففي الكقت الذم ٌ
في الحفاظ عمى أمف األمة األمريكية ،كاف ستيفف بكمرنتز- Steven Pomerantzالمدير
المساعد لمككالة كالرئيس السابؽ لقسـ مكافحة "اإلرىاب" -يتٌيـ المجمس بتحفيز المجمكعات
اإلسبلمية المتطرفة كتكفير الدعـ السياسي ليا( .فيدينك.)5 :2013 ،

كيتٌضح مف ذلؾ مدل ضبابية الرؤية لدل القطاعات المختمفة في الكاليات المتحدة تجاه جماعة
صنؼ
اإلخكاف المسمميف ،كقد انعكس ذلؾ في تقرير مركز راندا حكؿ العالـ اإلسبلمي -الذم ٌ

الجماعات اإلسبلمية في العالـ العربي -كالذم ذىب إلى أف بعض الجماعات اإلسبلمية كمنيا

جماعة اإلخكاف المسمميف ال يمكف تصنيفيا ضمف الجماعات المعتدلة أك الراديكالية ،ألنيا قد
جناح معتدؿ كآخر راديكالي ،أك
تجما خصائص كبل الطرفيف ،كقد تحتكم الجماعة نفسيا عمى
و

تتحكؿ الحركة مف متطرفة إلى معتدلة ما مركر الزمف كبالعكس(Angel& others,2004:14).

كما انعكست حالة الضبابية في مكقؼ بعض المفكريف كالمسؤكليف األمريكييف تجاه جماعة اإلخكاف

المسمميف ،كيتضح ذلؾ في تصريح جكف ازراتي رئيس كحدة تمكيؿ "اإلرىاب" في ك ازرة الخزانة
األمريكية الذم قاؿ ":إف ما يعقٌد المكضكع أكثر ىك أف اإلخكاف حركة سياسية ككادر اقتصادم
يدعـ "اإلرىاب" في بعض الحاالت ،غير أف ىناؾ بينيـ معتدلكف أيضان فيـ يضعكف قدمان في
و
عالمنا كقدمان أخرل في و
مضاد لنا (*)(.مركز الكاشؼ لممتابعة كالدراسات.)27 :2006 ،
عالـ
( )1

كيتٌضح مف تناقض مكقؼ القطاعات الحككمية بؿ كتناقض تصريحات بعض المسؤكليف
األمريكيي ف الذيف ينتمكف لنفس الدائرة الحككمية حكؿ كيفية التعاطي ما اإلخكاف المسمميف ،أف
الكسط السياسي في الكاليات المتحدة لـ يكف يمتمؾ رؤيةن محددةن تجاه اإلخكاف المسمميف.

كفي ظؿ تصاعد الخبلؼ بيف التياريف كنظ انر لفشؿ الحرب عمى "اإلرىاب" ،بدأ نفكذ تيار اإلدماج

يتصاعد في الكاليات المتحدة ،كقد حاكؿ اإلخكاف المسممكف استقطاب المزيد مف المفكريف

( )2

(**)

ليذا

التيار مف خبلؿ العديد مف المبادرات التي تكضح مكاقفيـ مف القضايا الخبلفية ،كقد كاف أبرزىا

مبادرة 2004ـ كالتي صدرت عف مكتب إرشاد الجماعة ،كقد ىدفت المبادرة ألمريف أساسيف حسب
كجية نظر الكتٌاب األمريكييف:

(*) كيعمؽ خكاف ازراتي كزير الخزانة األمريكية حكؿ اإلخكاف المسمميف :إف التعقيدات تكمف في أنيـ حركةه
سياسيةه ،كادر اقتصادم ،كفي بعض الحاالت ىـ مف أنصار "اإلرىاب" .ليـ قدـ في عالمنا ،كقدـ أخرل في و
عالـ
ٌ
ه
و
معاد لمكاليات المتحدة(." .فيدينك.)6 : 2013،

(**) كفي رسالة كتبيا أحد الكتاب األمريكاف إلى المرشد العاـ إلى االخكاف المسمميف-محمد ميدم عاكؼ -نصحو
فييا بعدـ التركيز في الخطاب عمى محاكلة إقناع األمريكاف المعادييف بشدة لئلخكاف المسمميف ،كال التيار الداعي إلى
دمخ اإلخكاف ،بؿ عميو التركيز عمى الشريحة الكاسعة مف المفكريف الذيف يؤمنكف بالديمقراطية كالذيف يخشكف الفكر
الراديكالي ،المتأمميف باف يمعب اإلخكاف دك انر إيجابيان كلكف متخكفيف في ذات الكقت(.)lynch,2007 : 72
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أكالن -تخكؼ بعض قيادات اإلخكاف مف أف يتـ تصنيؼ الجماعة ضمف المنظمات "اإلرىابية" في
الكاليات المتحدة.

ثانيان -دفا إدارة بكش كأكركبا ليرفعكا صكتيـ باالحتجاج ضد االنتياكات اإلنسانية الممارسة مف
قبؿ النظاـ المصرم ضد الجماعة بالطريقة نفسيا التي تتبعيا اإلدارة األمريكية عندما يتعمؽ األمر

بنشطاء عممانييف ،)Brook,2013: 16(.كعمى الرغـ مف مساعي جماعة اإلخكاف المسمميف
لكسب المكقؼ األمريكي ضد انتياكات الحككمة المصرية بحؽ الجماعة في ظؿ حممة الكاليات

المتحدة لدعـ الديمقراطية في الشرؽ األكسط ،إال أف جماعة اإلخكاف المسمميف رفضت الدخكؿ في
و
و
مقابمة أجريت ما مرشد الجماعة محمد
لقاءات أك حك وار ما أم مف المسؤكليف األمريكييف ،ففي
ميدم عاكؼ عاـ 2004ـ أكد عاكؼ رفض اإلخكاف المسمميف الدخكؿ في حك وار ما الكاليات

المتحدة ،مؤكدان أف االتصاالت يجب أف تتـ بيف الحككمة المصرية كاإلدارة األمريكية ،كبالتالي فإف
و
لقاءات ما
فاإلخكاف المسمميف لف يدخمكا في حك وار ما مسؤكليف أمريكييف ما ترحيبو بعقد
يكي.)Martini&others,2012 : 55(.
المنظمات االجتماعية كالثقافية كمراكز التفكير األمر ٌ

كبالتكازم ما رفض اإلخكاف المسمميف الدخكؿ في حك وار ما الكاليات المتحدة ،فقد استمرت

يكي ضد انتياكات النظاـ المصرم بحقيـ ٌإال أف محاكالت اإلخكاف
المساعي لكسب المكقؼ األمر ٌ
تمؽ أم نتيجة ،حيث قامت كزيرة
لدفا اإلدارة األمريكية لممساكاة بينيـ كبيف الناشطيف العممانييف لـ ى
الخارجية األمريكية ككندالي از رايس في آذار/مارس 2005ـ بإلغاء زيارة لمقاىرة كاف مف المقرر
القياـ بيا اعتراضان عمى اعتقاؿ القكات المصرية لمناشط العمماني أيمف نكر قائد حزب الغد ,كما

ذكر الرئيس األمريكي بكش االبف في أحد خطاباتو أيمف نكر كاصفان إٌياه بالقائد الذم يسعى
لمحرية(.لكيدسي ،)229 :2013 ،كفي المقابؿ كاف المكقؼ األمريكي مختمفان إزاء قما النظاـ
لئلخكاف المسمميف ففي العاـ نفسو نظـ اإلخكاف سمسمةن مف االحتجاجات الداعية إلى مز ويد مف
و
اعتقاالت كاسعة شممت اآالؼ مف
الحرٌية كاإلصبلحات الدستكرٌية ،فبدأت الحككمة المصرية حممة
مؤيدم اإلخكاف المسمميف ،كلكف اإلدارة األمريكية رفضت انتقاد النظاـ المصرم كبدالن مف ذلؾ
عبرت عف عدـ اتفاقيا ما و
كثير مف مبادئ اإلخكاف المسمميف ،ففي ىذه المرحمة كانت اإلدارة

يكية بيف خياريف كبلىما سيئ -كفقان لرؤيتيا-بيف اإلسبلمييف مف جية أك الحككمة االستبدادية
األمر ٌ
مف و
جية أخرل فمـ تشأ الدفا في أم اتجاه.)Shadi Hamid,2007( .
كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد رأل البعض في خطاب كزيرة الخارجية األمريكية ككندالي از رايس"

 "Condoleezza Riceفي الجامعة األمريكية بالقاىرة عاـ 2005ـ خطكةن مقنعةن لمحاكلة دمخ
التيارات اإلسبلمية في السمطة ،حيث قالت رايس" :إف الخشية مف االختيارات الحرة ال يمكف أف
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و
اتصاالت بيف الكاليات
تبرر رفض الحرية" ،رغـ أنو كفي سؤاؿ كجو إلييا بعد الخطاب حكؿ كجكد

المتحدة كاإلخكاف المسمميف قالت رايس" :إف الكاليات المتحدة لـ تتعاطى ما اإلخكاف كلف تفعؿ

ذلؾ" )Shadi Hamid,2007(.كقد عمٌؽ الناطؽ باسـ الخارجية األمريكية "شكف مككرماؾ Sean

" "McCormackبعد الخطاب بالقكؿ " :نحف ال نجتما باإلخكاف المسمميف بحد ذاتيـ ،كما أننا ال
و
و
كسياسة عامة
سياسي في مصر ،كلكف
كحزب
نريد أف ندخؿ الدكامة القائمة حكؿ مدل مشركعيتيـ
و

سنمتقي بجميا البرلمانييف المنتخبيف حسب األصكؿ" .(James,29/4/2007).كقد بدا كاضحان

مف تصريحات المسؤكليف األمريكييف في تمؾ الفترة أنو لـ يكجد في المستكيات العميا في اإلدارة
عمي لدمخ التيارات اإلسبلمية المعتدلة كعمى أرسيـ جماعة اإلخكاف المسمميف
األمريكية أم تكج وو ًف ه
في الحياة السياسية المصرية(.مركز الكاشؼ لمدراسات.)31 :2006 ،

اعتمادان عمى ما تقدـ يمكف القكؿ :أف خطاب كزيرة الخارجية األمريكية ككندالي از رايس قد جسد

إصرار اإلدارة األمريكية عمى المضي قدمان في "أجندة الحرية" كمشركع دمقرطة الشرؽ األكسط (*)،
( )1

عمى الرغـ مف المخاطر التي قد تستتبا ىذه العممية كالمتمثمة بعدـ االستقرار أك الصعكد النسبي
و
بشكؿ مستداـ كمبرور لعدـ تنفيذ
لجماعة اإلخكاف المسمميف كىي المخاكؼ التي استغمٌيا مبارؾ

و
و
سياسية حقيقية (**) ،كلكف في مقابؿ اإلصرار األمريكي عمى مشركع أجندة الحرية فقد
صبلحات
إ
و
بدا كاضحان أنو حتى ذاؾ الكقت لـ يكف لدل اإلدارة األمريكية أم ر و
حقيقية بدمخ جماعة
غبة
( )2

اإلخكاف المسمميف في الحياة السياسية ،عمى الرغـ مف دعكات و
كثير مف الساسة كالكتاب األمريكييف
لدمخ الجماعة لتككف جزءان مف المشيد السياسي المصرم.

(*) ككفؽ مفيكـ اإلدارة األمريكية فقد جما مشركع أجندة الحرية إلى و
حد ما بيف أنصار المدرسة الكاقعية كالمثالية
في السياسة األمريكية ،كتقكـ المدرسة المثالية عمى ضركرة إشراؾ حمفاء الكاليات المتحدة في تحمؿ األعباء الدكلية،

كمساعدتيـ عمى نشر القيـ األمريكية مثؿ الديمقراطية كاالنتخابات ،أما المدرسة الكاقعية فترتكز عمى ضركرة إعبلء
شأف المصالح األمريكية كاستخداـ القكة الكقائية لتبديد التيديدات المحتممة ،كقد رأل المثاليكف في أجندة الحرية
تحقيقان لدكر أمريكا الذم ينادم بو أنصار ىذه المدرسة كمنار ضد االستبداد كالقما ،بينما رأل أنصار المدرسة

تفرخ "اإلرىاب"
الكاقعية أف أجندة الحرية تخدـ األمف القكمي األمريكي ،كذلؾ مف خبلؿ إزالة الثقافة االستبدادية التي ٌ
كتسيؿ عممية التجنيد لدل التنظيمات الراديكالية.)Yom,2008 : 133( .

(**) في جميا زياراتو لمكاليات المتحدة األمريكية ،كاف الرئيس المصرم السابؽ حسني مبارؾ يرد دائمان عمى
و
إصبلحات سياسية بالقكؿ ":إما أنا أك اإلخكاف المسمميف"( .شرقية،
طمب المسؤكليف األمريكييف لو بضركرة إجراء

.)1: 2012
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كخبلصة القكؿ :إف التكجيات األمريكية كالتي استقرت بعد و
تردد عمى تبني أجندة الحرية كنشر

الديمقراطية ،قد شابيا الغمكض حكؿ مشاركة اإلسبلمييف في العممية الديمقراطية كىك ما أدل إلى
نشكء ما يعرؼ بمعضمة اإلخكاف المسمميف ،حيث ذىب بعض المفكريف األمريكييف إلى ضركرة

دمخ اإلخكاف المسمميف في عممية الديمقراطية ليككنكا جزءان مف مكاجية التطرؼ ،كذىب البعض
اآخر إلى ضركرة الحفاظ عمى النظرة التقميدية العدائية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف باعتبارىـ

حركةن راديكالية ،كقد بقي التيار الداعي إلى الحذر مف اإلخكاف المسمميف التيار األكثر نفكذان في

إدارة الرئيس بكش االبف ،كذلؾ نظ انر لسيطرة المحافظيف الجدد عمى مفاصؿ إدارة الرئيس بكش،

كلكف كفي خضـ حاجة اإلدارة األمريكية ألجندة الحرية كاإلصبلح السياسي في الشرؽ األكسط
و
كحيدة لمكافحة "التطرؼ" ،كجدت اإلدارة األمريكية نفسيا مضطرةن لمتعامؿ ما احتمالية
كاستراتيجية
نسبي لئلسبلمييف ،كقد تمثٌؿ الكضا األمثؿ لدل اإلدارة األمريكية في صعكد أكثر و
و
ية ليبرالية
صعكد
و
ٌ
و
بسيط مف المشيد السياسي-حيث يمكف تركيضيـ ،-فيككف
لمحكـ يشاركيا اإلسبلميكف كجزوء

اإلسبلميكف جزءان مف تحالؼ أكسا ما األحزاب العممانية كالميبرالية.)Shadi Hamid,2007(.
و
خميط مف التيارات العممانية كاإلسبلمية –في أسكأ
كفي ظؿ احتمالية صعكد التيارات العممانية أك

األحكاؿ ،-كثفت اإلدارة األمريكية مف جيكدىا لدعـ كنشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط.

و
سمسمة
كقد أ ٌدل الضغط األمريكي المتكاصؿ عمى النظاـ المصرم برئاسة حسني مبارؾ إلى إجراء
مف اإلصبلحات السياسية (*) ،حيث سمح نظاـ الرئيس مبارؾ في استجابة و
منو-إلى حد ما-
( )1

لمضغكطات التي مارستيا عميو الكاليات المتحدة ،باإلضافة إلى ضغكط النخب كالشارع المصرم
و
انتخابات برلمانية ،كقد حادث الرئيس بكش الرئيس مبارؾ ىاتفيان ليحثو عمى السماح بكجكد
بإجراء

مراقبيف مستقميف لمراقبة سير االنتخابات ،كلمتخفيؼ مف قبضة النظاـ عمى الصحافة كالنشاط
و
ئاسية ألكؿ مرة في عاـ
السياسي ،كقد استجاب مبارؾ لمضغكط األمريكية فسمح بإجراء انتخابات ر ٌ
2005ـ باإلضافة إلى االنتخابات البرلمانية في نفس العاـ .(James,29/4/2007).كبالتكازم
ما ذلؾ دعت ككندالي از رايس في خطابيا الشيير عاـ 2005ـ مصر إلى ضماف حرية االنتخابات
التي كاف مف المقرر إجراؤىا في ذاؾ العاـ(.لكيدسي.)228 : 2013،
يكية قد حاكلت معالجة اآثار الكار ٌثية لحربيا
استنادان عمى ما تقدـ يمكف القكؿ :إف السياسة األمر ٌ
الشاممة عمى "اإلرىاب" ،مف خبلؿ إطبلؽ عممية أجندة الحرية أك دمقرطة الشرؽ األكسط ،كقد
اطية في مصر إباف عيد الرئيس جكرج بكش انظر:
(*) حكؿ جيكد الكاليات المتحدة في ترقية الديمقر ٌ
Jeremy M. sharp.(2011). Egypt: The January 25 Revolution and Implications for U.S.
Foreign Policy. Congressional Research Service .pp 22-23.
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كاجيت ىذه المساعي معضمة الديمقراطية كالتي تتمحكر حكؿ المفاضمة بيف دعـ الديمقراطية كمف

ثـ تجفيؼ منابا "اإلرىاب" ،أك المحافظة عمى الحمفاء التقميدييف ،كبالتالي ضماف المحافظة عمى
المصالح الحيكية لمكاليات المتحدة في المنطقة ،كقد كاف و
لكؿ مف ىاتيف النظريتيف أنصارىا ،حيث

شيد ك هؿ منيما صعكدان كىبكطان مف مركز صنا القرار األمريكي خبلؿ فترتي الرئيس بكش االبف ،
كيبلحظ أف النظرية القائمة عمى الحفاظ عمى المصالح االستراتيجية لمكاليات المتحدة كانت ىي
ي
السائدة في السنكات األكلى لحكـ الرئيس بكش االبف ،إال أف ىذه النظرة تغيرت في الفترة الثانية
لحكـ الرئيس بكش كاستقرت اإلدارة األمريكية بعد طكؿ تردد عمى ضركرة دعـ الديمقراطية ،كفي

خضـ الضغط األمريكي عمى نظاـ مبارؾ مف أجؿ اإلصبلحات السياسية ظير ما يعرؼ بمعضمة
بعض المفكريف األمريكييف ضركرة دمخ اإلسبلمييف في العممية السياسية
اإلسبلمييف ،حيث رأل
ي
كآلي وة لمكافحة "اإلرىاب" ،لكف التيار الرئيس في اإلدارة األمريكية قد كافح كبقكة ىذا التكجو في
ٌ
و
صعكد نسب هي لئلسبلمييف حفاظان عمى
البداية إال أنو كجد نفسو مرغمان عمى التعاطي ما احتمالية
اطية كتحسيف صكرتيا في الشرؽ األكسط.
مصداقية الكاليات المتحدة في دعـ الديمقر ٌ
ٌ

المطمب الثاني  -انقالب الواليات المتحدة عمى مشروع أجندة الحرية4
في ظؿ الضغكطات األمريكية الشديدة كالضغكط الداخمية عمى نظاـ الرئيس حسني مبارؾ ،يعقدت

االنتخابات البرلمانية المصرية عاـ 2005ـ ،كقد شيدت ىذه االنتخابات تقدمان ممحكظان لئلخكاف

المسمميف ،حيث حصمت جماعة اإلخكاف المسمميف عمى ( (88مقعدان مف أصؿ ( ،)401أم ما
يعادؿ  %20مف مجمكع المقاعد ،مما أىميـ ألف يككنكا المعارضة األقكل في البرلماف المصرم

عمى الرغـ مف اإلجراءات العنيفة التي قامت بيا السمطات المصرية ضد ناخبي اإلخكاف

(*)
يكي عمى انتياكات النظاـ
المسمميف  .)Bedford, 2015: 145( .كقد كاف رد الفعؿ األمر ٌ
المصرم صادمان لجميا الساسة كالمفكريف في الشرؽ األكسط ،ففي حيف عرضت أعماؿ العنؼ
( )1

المرتكبة مف قبؿ الحككمة المصرٌية عمى شاشات الفضائيات ،قاؿ الناطؽ باسـ الخارجية األمريكية

و
مفتكحة نسبيان ،فحقٌؽ اإلخكاف نسبة عاليةن مف األصكات ،ثـ سارع النظاـ
(*) كقد أجريت الجكلة األكلى في أجكاء
و
و
مفرط في الجكلتيف الثانية كالثالثة .ففي الجكلة الثانية قامت قكات األمف
بشكؿ
المصرم الستخداـ القما كالقكة
انتخابيان  ،كفي الجكلة الثالثة مف
المصرية بمنا الكصكؿ إلى مناطؽ التصكيت التي يمتمؾ اإلخكاف فييا ثقبلن
ٌ

م باعتقاؿ النشطاء
االنتخابات كعمى الرغـ مف حضكر المئات مف المراقبيف األمريكاف قامت قكات األمف المركز ٌ
المعارضيف كاغبلؽ صناديؽ االقتراع بالقكة ،كقد حصدت أعماؿ العنؼ المرتكبة مف قبؿ األمف المصرم حياة 14
شخصان ،كما قما النظاـ المصرم النشطاء العممانييف مف مناصرم حزب الغد بقيادة أيمف نكر كحزب التجما اليسارم

صممت أجندة دعـ الديمقراطية بالشرؽ األكسط لتمكينيـ قدر المستطاع.(James,29/4/2007 ).
كالمذيف ي
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شكف مككرماؾ " " :"Sean McCormackنحف لـ نستقبؿ حتى ىذه المحظة ،أم دالئؿ أك
و
و
سممية كحروة كعادلةShadi (.
انتخابي وة
عممية
مؤشرات بأف الحككمة المصرية غير ميتمة بإتماـ
ٌ
شير التصريحات األمريكية إلى حجـ الصدمة التي أصابت إدارة بكش بسبب
 .)Hamid,2007كتي ي

لخ ً
مس المقاعد في االنتخابات البرلمانية المصرية ،كىك ما يفكؽ بكثير عدد المقاعد
كسب اإلخكاف ي
التي كسبيا النشطاء العممانيكف المدعكمكف مف قبؿ الكاليات المتحدة ،)Sean,2008 : 134(.كقد
أشار "خيرت الشاطر" النائب األكؿ لجماعة اإلخكاف في مقاؿ لو نشرتيا صحيفة الغاردياف
البريطانية في شير تشريف الثاني/نكفمبر 2005ـ إلى الصمت األمريكي بالقكؿ" :إف قما كعنؼ

السمطات المصرية ضد مؤيدم اإلخكاف المسمميف في الجكلة الثانية كالثالثة مف االنتخابات

قكةن في العالـ" في إشاروة إلى الكاليات المتحدةEl- (.
التشريعية ،كاف مدعكمان مف قبؿ الدكؿ األكثر ٌ
.)Shatir,23/11/2005
كقد ش ٌكمت انتخابات مجمس الشعب في نكفمبر-ديسمبر 2005ـ نقطةن مفصميةن في عممية
اإلصبلح السياسي في مصر ،فبعد النجاح البلفت لئلخكاف المسمميف في االنتخابات تراجا النظاـ
م عف مسار اإلصبلح الذم كاف قد بدأه عمى استحياء( .مجمكعات األزمات الدكلية،
المصر ٌ
تمدد نفكذ اإلخكاف ،ففرض عددان مف التعديبلت
 .)1 :2008حيث خشي نظاـ مبارؾ مف ٌ

السياسي في مصر ،كذلؾ بيدؼ
الدستكرية أدت إلى كأد الحياة السياسية ،كزيادة حالة االنغبلؽ
ٌ
تحجيـ قدرة اإلخكاف عمى المشاركة في االنتخابات (*) .)Bedford,2015 : 145(.كلـ يكف لئلدارة
( )1

األمريكية أم مكقؼ ييذكر مف تزايد القما ضد اإلخكاف المسمميف ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ فقد
خفٌفت الكاليات المتحدة مف حدة خطابيا المتعمؽ باإلصبلحات السياسية بعد الفكز النسبي لئلخكاف
المسمميف في عاـ 2005ـ ،كىك ما أكد أف أكلكية االستقرار كالمصالح الزالت تحكـ العبلقات

مشركعية جيكد الكاليات
األمريكية المصرية عمى حساب دعـ الديمقراطية ،كقد أدل ذلؾ إلى تآكؿ
ٌ
اطية.)Snider,Faris, 2011: 53(.
المتحدة لدعـ الديمقر ٌ
(*) بعد النجاح الذم حققو اإلخكاف في االنتخابات شعر النظاـ المصرم بالقمؽ حياؿ ذلؾ ،فعمد إلى طمس حركة
صكره
اإلخكاف كقد استغؿ عرضاى
ٌ
جامعيان قاـ بو طبلب اإلخكاف في جامعة األزىر لبعض الفنكف القتالية حيث ٌ
إعبلـ النظاـ عمى أنو أعماؿ ميمشيا ،كاستغؿ النظاـ الفرصة ليقكـ بحمؿ كاسعة ضد اإلخكاف شممت مصادرة
العقارات المالية كتجميد الحسابات المصرية ،كاعتقاؿ أكثر مف ألؼ مف أعضاء اإلخكاف ،كأكثر مف ثمث مكتب
اإلرشاد ،كفي فبراير  2006أحيؿ نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر إلى المحكمة العسكرية كمعو عدد مف قيادات
اإلخكاف ،ثـ أجرل النظاـ التعديبلت الدستكرية كالتي حرص مف خبلليا عمى منا مشاركة اإلخكاف في الحياة
السياسة مرةن أخرل كعمى كجو الخصكص المادة الخامسة مف الدستكر التي نصت عمى منا أم نشاط سياسي عمى
خمفية دينية كتـ االستفتاء عمى ىذه التعديبلت في ظؿ قما النظاـ كحاالت التزكير.)Lynch,2007 : 4( .
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كعمى الرغـ مف ذلؾ لـ تقما الكاليات المتحدة عف دعـ الديمقراطية في الشرؽ األكسط بعد الصعكد

النسبي لئلخكاف في مصر ،كاف كانت قد أصبحت أكثر حذ انر في جيكد التركيخ لمديمقراطية كأكثر

ميبلن لمدفاع عف الناشطيف العممانييف

( )1

(*)

ما الصمت عمى االنتياكات ضد اإلخكاف المسمميف ،فقد

أ ٌكدت كثيقة استراتيجية األمف القكمي األمريكي التي أصدرىا الرئيس جكرج بكش في مارس/آذار
2006ـ عمى أىمية الديمقراطية ككسيمة لمكافحة "اإلرىاب" ،حيث جاء فييا" :إف تشجيا
اطية ىي الطريقة األكثر فاعمية عمى المدل الطكيؿ لتعزيز االستقرار الدكلي ,كتخفيؼ
الديمقر ٌ
قميمية ,كمكافحة "اإلرىاب" كالتطرؼ المساند لو"The White House,2006 : ( .
الصراعات اإل ٌ

ار عمى أىمية كضركرة كسب حرب األفكار-كالتي ترتكز
 .)3كما أكدت الكثيقة ذاتيا م ار انر كتكر ان

عمى تشجيا الديمقراطية كاالنفتاح السياسي -بالتكازم ما الحرب العسكرية لمتغمب عمى "اإلرىاب"،

لنجاح بعيد المدل في الحرب ضد "اإلرىاب".
مؤكدةن عمى أف الفكز بحرب األفكار ىك األساس
و
(عمر ،كسنجر.)2 :2007 ،
و
ككسيمة لتفعيؿ
كفي الكقت نفسو أشارت الكثيقة إلى أف االنتخابات عمى الرغـ مف أىميتيا
الديمقراطية ،إال أنيا ليست كافيةن كحدىا بؿ يجب أف تدعـ بقيـ أخرل ،حيث إف التزاـ األشخاص
كاألحزاب باالنتخابات يجب أف يتضمف التزاميـ بالمساكاة بيف المكاطنيف كالمحافظة عمى حقكؽ

اطي.)The White House,2006 : 5(.
قمية كالحرٌية
ٌ
األ ٌ
المدنية كالتحكؿ الديمقر ٌ

بناء عميو يمكف القكؿ  :إف الكاليات المتحدة قد خفٌفت مف حدة انتقاداتيا المكجية لمنظاـ المصرم
ك ن
بشأف اإلصبلحات الداخمية  -كذلؾ بعد المكاسب االنتخابية التي حققيا اإلخكاف المسممكف –

محاكلةن تقنيف ىذه اإلصبلحات بالكيفية التي تجعؿ نتائجيا تصب لصالح التيارات الميبرالية دكف

اإلسبلمية ،كقد تمثٌؿ ذلؾ في صمتيا عمى االنتياكات التي شيدتيا العممية االنتخابية في مصر

اطية
ضر كثي انر بمصداقية الكاليات المتحدة كمشركعيا لنشر الديمقر ٌ
ضد اإلخكاف المسمميف ،كىك ما أ ٌ
في الشرؽ األكسط.
استمرت جيكد الكاليات المتحدة لنشر الديمقراطية بعد االنتخابات المصرية كصعكد جماعة

اإلخكاف المسمميف ،كاف بدت ىذه الجيكد أكثر تحي انز كانتقائيةن ،كفي ظ ٌؿ استمرار جيكدىا لنشر
انتخابات بر و
و
لمانية في
الديمقراطية في الشرؽ األكسط ضغطت الكاليات المتحدة في سبيؿ إجراء
(*) ألغت اإلدارة األميركية المفاكضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة ما مصر في أكائؿ العاـ )2006ـ) لمتعبير
عف استيائيا بشأف انتياكات حقكؽ االنساف ،كمارست الضغط عمى الرئيس حسني مبارؾ إلطبلؽ سراح المرشح

الرئاسي السابؽ أيمف نكر (مارينا.)2 : 2008 ،
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األراضي الفمسطينية كتـ عقد االنتخابات في األراضي الفمسطينية في تاريخ  25كانكف ثاني /يناير

)2006ـ) كقد شيدت ىذه االنتخابات فك انز ساحقان لحركة المقاكمة اإلسبلمية حماس

(*)

( )1

حيث

حصمت قائمة التغيير كاإلصبلح التابعة ليا عمى ( )74مقعدان مف أصؿ ( (132مجمؿ عدد

الفمسطيني (الدجني.)84 :2010 ،
يعي
ٌ
المقاعد في المجمس التشر ٌ

(**)

الفمسطينية
اطية
ٌ
كرغـ إشادة الكاليات المتحدة ممثٌمةن برئيسيا جكرج بكش االبف بالديمقر ٌ
ردىا عمى فكز حركة حماس كاف قاسيان ،فقد رفضت اإلدارة األمريكية االعتراؼ بحركة حماس
ٌ
كممثؿ عف الشعب الفمسطيني ،كما رفض الرئيس بكش النظر لحركة حماس كشر و
و
يؾ في عممية
( )2

إال أف

ً
تكتؼ الكاليات المتحدة
تتخؿ عف "العنؼ" ،كتعترؼ بحؽ "إسرائيؿ" في الكجكد ،كلـ
السبلـ مالـ
ى
بذلؾ ،بؿ بدأت بإعادة النظر في مسألة المساعدات األمريكية التي تقدميا كاشنطف لمسمطة

الفمسطينية كالتي قيدرت عاـ )2006ـ) ب(ػ )234مميكف دكالر (***)( .أبك الطرابيش:2008 ،
ٌ
و
فمسطيني وة
حككمة
تكجيات بعض الدكؿ الغربية لمتعامؿ ما
ٌ
 .)114كما انتقدت الكاليات المتحدة ٌ
تقكدىا حماس بدعكل أف ذلؾ قد ييدد أمف "إسرائيؿ" (****) .)Sean,2008 : 138( .كقد ش ٌكؿ
( )3

( )4

مكقؼ الكاليات المتحدة مف نتائخ االنتخابات الفمسطينية انقبلبان أمريكيان كامبلن عمى مشركع أجندة
الحرية في الشرؽ األكسط كفكرة دمخ تيار اإلسبلـ السياسي في الحياة السياسية.

المبلحظ أف ردة فعؿ الكاليات المتحدة تجاه نجاح اإلخكاف المسمميف كانت أقؿ حدةن مف ردة
كمف ي
فعميا تجاه فكز حماس (مارينا .)4 :2008 ،حيث كاف بإمكاف إدارة بكش التعامؿ ما اإلخكاف

(*) لممزيد حكؿ نتائخ انتخابات  2006في فمسطيف انظر مكقا لجنة االنتخابات المركزية-فمسطيف .عمى الرابط
التاليhttps://www.elections.ps/ar/tabid/587/language/en-US/Default.aspx :

(**) كعمميان لـ يكف لحركة حماس أف تشارؾ فعميان في االنتخابات التشريعية الفمسطينية في الضفة الغربية،

كتحديدان في القدس المحتمة ،لكال الضغط األميركي عمى "إسرائيؿ"(.أبك ارشيد.)14 : 2014،

(***) لممزيد حكؿ المكقؼ األمريكي مف فكز حركة حماس انظر ببلؿ الحسف " :سياسة التجكيا األمريكية
لمفمسطينييف ككيفية الرد عمييا" ،صحيفة الشرؽ األكسط  .2006/5/21انظر أيضان :دراسة عبد الحي عمي قاسـ.

(.)2009السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركة حماس ( .)2009-2000مكتبة مدبكلي  :القاىرة .ص126

انظر كذلؾ تكفيؽ المديني " :حركة حماس مف المقاكمة إلى السمطة ،مجمة حكار العرب ،العدد  ،16مؤسسة الفكر
العربي ،بيركت ،مارس  ,2006ص.18

(****) لممزيد حكؿ مساعي الكاليات المتحدة لحصار حركة كحككمة حماس بعد االنتخابات التشريعية انظر
أحمد ،الكادية .)2009(.السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية  .2008-2001رسالة ماجستير غير

منشكرة .جامعة األزىر  :غزة.
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المسمميف كجزوء مف المشيد السياسي في مصر-دكف الكصكؿ لمسمطة ،-كلكف كاف مف الصعب
المكافقة عمى إمكانية كصكؿ حركة حماس التابعة لئلخكاف المسمميف عمى رأس الحكـ في األراضي

المصنفة ضمف الحركات "اإلرىابية" مف قبؿ ك ازرة الخارجية األمريكية،
الفمسطينية ،كىي الجماعة
ٌ
كقد كاف رفض الكاليات المتحدة لنتائخ االنتخابات البرلمانية الفمسطينية لعاـ )2006ـ) بمثابة

النياية المأساكية لعممية "أجندة الحرية".

( )1

(*)

( .)Shadi Hamid,2007فبعد كصكؿ حركة حماس

لسدة الحكـ ،أكقفت اإلدارة األمريكية جيكدىا لنشر الديمقراطية كانقمبت عمييا ،كىك ما أ ٌكد مخاكؼ

غطاء لمسياسة األمريكية القديمة دكف
المفكريف العرب الذيف أركا في سياسة دمقرطة الشرؽ األكسط
ن
و
و
بأغمبية كبيرة –ككيفية
تغيير جكىرم ،)Brook,2013 : 16(.كذلؾ بعد أف كشؼ فكز حماس
تعاطي اإلدارة األمريكية معيا -نكايا تيار المحافظيف الجدد ،الذم راىف عمى أف دمقرطة الشرؽ
و
نسبة معقكلة مف
األكسط ستؤسس باألغمبية الشعبية لمصمحة التيارات العممانية كالميبرالية ،ما
اإلسبلمييف لػ"تركيضيـ كعقمنتيـ(.أبك ارشيد .)14 :2014 ،كعميو فقد بدا كاضحان أف إدارة الرئيس
بكش تبحث عف ديمقراطي وة انتقائي وة تساعد عمى صعكد أطر و
اؼ معينة دكف غيرىا.
ٌ
ٌ
كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد استمرت الكاليات المتحدة في المناداة بالديمقراطية في الخطابات العامة،

ك لـ يكف بكش أكثر ببلغةن في تبنية الحرية كالديمقراطية مما كاف عميو عندما ألقى خطابو في
و
مؤتمر جما المعارضيف كنشطاء مف عدة بمداف في براغ في  5حزيراف/يكنيك2007ـ حيث أكد

سبلح لمكفاح ضد التطرؼ (**) .كما أ ٌكد فيو أف سياسة التسامح ما
عمى أف الديمقراطية ىي أقكل
و
بلحظ أف خطاب بكش قد كاف مخالفان لكقائا السياسية األمريكية في
كي ى
الطغياف فش هؿ أخبلقي ،ي
المنطقة حيث ايستبدلت أكلكية دمقرطة الشرؽ األكسط بأكلكية استق ارره ،كقد عمؽ سعد الديف إبراىيـ
( )2

–الناشط المصرم كمدير مؤسسة ابف خمدكف -عمى خطاب بكش قائبلن" :أشعر بخيبة أمؿ كغدر
م مبارؾ حيث تم ٌكف مف بث الرعب في قمبو مف تيديد
غرر بو الرئيس المصر ٌ
بكش ،فمقد ٌ
اإلسبلمييف" (.دايمكند.)511 :2014 ،

كيتضح مف ذلؾ أف أكلكية االستقرار قد عادت لتيغيب أكلكية الدعكة إلى ديمقر و
اطية بدت نتائجيا
ٌ
بعيدةن عف تطمعات الكاليات المتحدة ،ففي سنك و
ات معدكدة انقمبت الكاليات المتحدة عمى كعكدىا
(*) لممزيد حكؿ تأثير فكز حركة حماس عمى عممية أجندة الحرية انظر (لكيدسي .)231 : 2013،انظر أيضان
(عبد العاطي .)7 : 2008 ،انظر أيضان (.ايتاكم)3 : 2008،

(**) كقد ذكر الرئيس بكش في ذات الخطاب الناشط العمماني أيمف نكر كأحد المعارضيف الذيف ال يستطيعكف
االلتحاؽ بالعالـ الحر ألنو يسجف ظممان ،ككانت تمؾ أكؿ مرة يذكر فييا الرئيس األمريكي أحد المعارضيف المصرييف
في خطاباتو.)Jeremy,2011:19(.
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بتشجيا الديمقراطية ،كعادت إلى سياساتيا القديمة القائمة عمى دعـ حمفائيا الدكتاتكريف في

المنطقة كعمى رأسيـ نظاـ الرئيس مبارؾ في مصر.(Sean,2008 : 135) .

كقد تجمٌى انقبلب الكاليات المتحدة عمى عممية أجندة الحرية في ردكد فعميا عمى االنتياكات
الجسيمة التي ارتكبيا النظاـ المصرم ضد أعضاء اإلخكاف المسمميف في االنتخابات المصرية التي

عقدت في نيساف/أبريؿ 2008ـ (*) ،فبعد أف اعتقمت قكات األمف المصرم المئات مف أعضاء
( )1

الجماعة ،كمنعت أعدادان أكبر منيـ مف التسجيؿ كمرشحيف ،كاف التعميؽ الكحيد لك ازرة الخارجية

عممية اإلصبلح بالكتيرة التي تناسبيا"(.مارينا:2008 ،
األميركية" :إنو يتكجب عمى مصر أف تنفذ ٌ
ٌ
.)4
كتأسيسان عمى ما سبؽ ،يمكننا القكؿ :إف الكاليات المتحدة قد تخمٌت عف مشركع "أجندة الحرية"

كاإلصبلح السياسي بعد أف أثبتت نتائخ االنتخابات في مصر كاألراضي الفمسطينية أف االنفتاح
الديمقراطي في العالـ العربي قد ال يدعـ النخب العممانية التي سعت اإلدارة إلى مساندتيا مف خبلؿ

تؤدم إلى صعكد بؿ كسيطرة اإلخكاف المسمميف في العالـ العربي،
اإلصبلح الديمقراطي ،بؿ قد ٌ
و
اطية قد تؤدم إلى سيطرة
أم إصبلحات ديمقر ٌ
كعميو بدا كاضحان أف اإلدارة األمريكية ترفض دعـ ٌ
اإلخكاف المسمميف عمى الحكـ.
كفي ظؿ المكقؼ األمريكي مف االنتخابات البرلمانية في األراضي الفمسطينية كصعكد حركة
حماس سادت حالةه مف اإلحباط لدل اإلخكاف المسمميف ،كبدأ ييثار التساؤؿ لدل اإلخكاف حكؿ مدل
فاعمية المشاركة في الحياة السياسية ،حيث رأل بعض اإلخكاف أف التجربة الفمسطينية قد مثٌمت
برىانان دامغان عمى عدـ سماح الكاليات المتحدة بصعكد اإلخكاف المسمميف إلى سدة الحكـlynch, (.

.)2007: 71

كما تزايد الصمت األمريكي تجاه تصاعد قما النظاـ المصرم لجماعة اإلخكاف المسمميف ،ساد
اعتقاد لدل قيادات الجماعة بأف الكاليات المتحدة تردد شعار و
ات لدغدغة أحبلـ الجماىير العربية
ه

و
حقيقي
تغيير
كاإلسبلمية المتعطشة لمحرية كالديمقراطية ،لتحسيف صكرتيا أماـ ىذه الشعكب ،دكف
ه
في سياستيا عمى أرض الكاقا (.مركز الكاشؼ لممتابعة كالدراسات االستراتيجية.)24 :2006 ،

اطية ،ففي استطبل وع لمرأم
كقد حاؿ ذلؾ دكف ثقة الشارع العربي بالخطاب األميركي بشأف الديمقر ٌ
أجرتو جامعة ميرالند في أيمكؿ/سبتمبر 2009ـ أكدت نتائخ االستطبلع أف  %70ممف شمميـ
(*) فاز النظاـ المصرم بنسبة  %98مف أصكات الناخبيف بعد قما كافة أطياؼ المعارضة(.أكتاكم: 2008 ،
.)4
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االستطبلع ،متش ٌكككف في صدؽ نكايا الكاليات المتحدة مف تعميـ الديمقراطية ،كأرجعكا دكافعيا مف

اإلقميمية(.بشارة .)4-3 :2013 ،كىك ما
مشركع "أجندة الحرية" إلى طمكحيا لتحقيؽ السيطرة
ٌ
يعني فشؿ الكاليات المتحدة في تطبيؽ مشركع أجندة الحرية ،كبالتالي خسارتيا لمعركة األفكار ضد

التنظيمات الراديكالية.

كخبلصة القكؿ :أف االستراتيجية األمريكية التي قامت عمى أمؿ كصكؿ و
تيار كاس وا مف العممانييف

اىتزت في االنتخابات المصرية لعاـ
يشاركو نسبة قميمة مف
اإلسبلمييف لمحكـ (بيدؼ عقمنتيـ) قد ٌ
ٌ
القكة
2005ـ ،حيث اقترب اإلخكاف مف حصد األغمبية لكال تدخؿ النظاـ المصرم كاستخدامو ٌ
المفرطة لمنا ذلؾ ،األمر الذم يدعـ بصمت الكاليات المتحدة ،كلكنيا -نظ انر لحاجتيا ألسباب عدة
يعية
لدمقرطة الشرؽ األكسط  -سعت الستكماؿ استراتيجيتيا ،فضغطت بيدؼ إجراء انتخابات تشر ٌ
و
بأغمبية ساحقة ،كىك ما أدل إلى
في فمسطيف عاـ 2006ـ كالتي شيدت صعكد حركة حماس

و
و
كامؿ عمى استراتيجية "أجندة الحرية" كمشركع دمقرطة الشرؽ
بشكؿ
انتكاص الكاليات المتحدة
األكسط ،كقد أدل انسبلخ الكاليات المتحدة مف تعيداتيا بدعـ الديمقراطية كالعكدة لسياسة عزؿ

الحركات اإلسبلمية المعتدلة ،إلى زيادة حالة الغضب كالكراىية لدل الشارع العربي ضد الكاليات
و
بشكؿ
المتحدة كمصالحيا في المنطقة ،كىك ما انعكس في صعكد التيارات الراديكالية في المنطقة
عاـ كفي العراؽ عمى كجو التحديد.

المطمب الثالث  -دعوات أمريكية لمحوار مع اإلخوان المسممين4
بعد خسارة الكاليات المتحدة لحرب األفكار في العالـ العربي ،كارتفاع نفكذ التيارات الراديكالية في
المنطقة نتيجةن لفشؿ جيكد الكاليات المتحدة في نشر الديمقراطية ،ارتفعت حدة النقاش في الكاليات

المتحدة حكؿ اإلخكاف المسمميف ،كاشتد الخبلؼ بيف تياريف أحدىما "تيار اإلدماج" الذم يرل في

اإلخكاف حركةن معتدلة كشريكان محتمبلن لتركيخ الديمقراطية كمكافحة الفكر الراديكالي ،كتيار آخر

(*)
يشجا التطرؼ كالراديكالية ،كما يرل في تبني اإلخكاف
"التيار التقميدم" يرل أف نيخ اإلخكاف ٌ
الرم العاـ كالمفكريف األمريكييف ،كعميو فإف
خداع ييدؼ إلى تضميؿ أ
لمديمقراطية كالسممية مجرد
و
( )1

اإلخكاف المسمميف عدك يتكجب عمى الكاليات المتحدة محاربتو (.)lynch,2007 : 70

اديكالية أك اعتداؿ اإلخكاف المسمميف انظر:
(*) لممزيد حكؿ اختبلؼ المفكريف األمريكاف حكؿ ر ٌ
Lynch, Marc.(2007).To : Mohamed Mahdi Akef Supreme Guide Muslim
Brotherhood : How to Talk to America. The FP Memo. P73-74
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كعمى الرغـ مف رجحاف كفة التيار التقميدم المعادم لئلخكاف بيف المفكريف كالساسة االمريكييف إال

أف ىناؾ أسبابان عدة أدت إلى زيادة نفكذ التيار الداعي إلى الدخكؿ في حكار ما اإلخكاف المسمميف
في مصر كمف أىـ ىذه األسباب:

 -1تصاعد قكة كنفكذ التيارات الراديكالية بسبب حركب الكاليات المتحدة عمى العالميف العربي
كاإلسبلمي.

 -2بركز حقيقة ثقؿ اإلخكاف المسمميف في الشارع المصرم مف خبلؿ انتخابات 2005ـ (*).
( )1

اىية كالعنؼ المكجو ضد الكاليات المتحدة
 -3تزايد حدة الكر ٌ

(**)
( )2

بعد فشؿ مشركع أجندة الحرية.

كىك ما دفا العديد مف الساسة كالمفكريف األمريكييف إلى ممارسة المزيد مف الضغكط عمى الرئيس

بكش بيدؼ فتح قنكات لمخاطبة اإلسبلمييف الذيف يمثمكف نبض الشارع العربي -كيممككف نفكذان
و
قكيةن في البمداف اإلسبلمية كالعربية -بعد أف أدرؾ ىؤالء أف مكجات العداء كالكراىية
كامتدادات ٌ
تجاه الكاليات المتحدة في ازدياد ،كأف ليس ىناؾ في العالميف العربي كاإلسبلمي مف يشترم

شعارتيـ الزائفة حكؿ الديمقراطية (يكسؼ.)75 : 2005 ،
ا

و
سمسمة مف المقاالت كالكتابات
كقد تمثٌؿ صعكد ىذا التيار في ظيكر

( )3

(***)

في الفترة ما بيف عامي

)2008-2006ـ) في المجبلت األمريكية "األكثر ركاجان" ،دعت في مجمميا إدارة الرئيس األمريكي
جكرج بكش إلى الدخكؿ في حك وار ما جماعة اإلخكاف المسمميف ،كما تبلىا العديد مف المقاالت
كالكتابات المماثمة في السنكات القميمة البلحقة ،كقد ارتكز الكتاب كالمفكركف األمريكييف في دعكتيـ

إلدارة بكش االبف بضركرة الدخكؿ في حك وار ما اإلخكاف المسمميف إلى أربعة مبررات رئيسة كىي
كالتالي:
(*) بعد انتخابات  2005سعت الكاليات المتحدة بقكة لمتكاصؿ ما اإلخكاف المسمميف في البرلماف المصرم كىك ما
يتكافؽ ما مكقؼ الجماعة المسبؽ القائـ عمى ضركرة أف يتـ التكاصؿ عبر المؤسسات الحككمية الرسمية كليس ما

الجماعة.)Martini&others,2012 : 55( .

(**) في عاـ  2007بعثت إدارة بكش بعشريف ألؼ جندم إضافي إلى العراؽ في محاكلة لقما النضاؿ ىناؾ
دكف جدكل ،كما تصاعدت ىجمات حركة طالباف في أفغانستاف في نفس الفترة الزمنية كىك ما أدل إلى إثقاؿ كاىؿ

الجيش األمريكي.)Lindsay,2011 : 770( .

(***) لممزيد حكؿ دعكات المفكريف األمريكاف لمحكار ما اإلخكاف انظر  :اإلخكاف كأمريكا مف اإلقصاء إلى
الحكار(مرحمة التفاىـ كالحكار) .العنكاف الرئيس "المكقؼ الغربي مف اإلخكاف المسمميف ..مراحؿ كتحكالت" كيكبيديا

اإلخكاف المسممكف متاح عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/nu8dY :
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أكالن  -المذىب العممي.

ثانيان  -تبني الديمقراطية كالتحكالت التي شيدتيا الجماعة.
ثالثان  -المصمحة الكطنية األمريكية.

رابعان  -دفا الجماعة نحك االعتداؿ.
أوالً  -المذىب العممي 4
يدعك أنصار ىذا المذىب إلى ضركرة التعاطي ما الكقائا عمى األرض كالتي أظيرت مدل نفكذ
كسيطرة جماعة اإلخكاف المسمميف عمى الشارع المصرم مف خبلؿ االنتخابات البرلمانية عاـ

2005ـ ،كىك ما دفا بعض الكتٌاب األمريكييف إلى المجادلة بضركرة دمخ اإلخكاف المسمميف في
العممية السياسية ككنيـ يمثمكف األكثرية الساحقة في الشارع العربي ،كنظ انر لما يمتمككنو مف قكاعد

شعبية كقدرة عمى التعبئة ،مطالبيف اإلدارة األمريكية بالتعاطي ما الكاقا بؿ كاالستفادة مف ثقؿ

اإلخكاف المسمميف لمضغط عمى األنظمة العربية لتحقيؽ اإلصبلح السياسي ،مؤكديف أف الكاليات
و
عممانية مف ال شيء ثـ إيجاد
المتحدة ال يمكنيا االستمرار في إقناع ذاتيا أنيا تستطيا بناء أحزاب
مف يقكدىـ لمفكز في االنتخابات ،)ShadiHamid,2007(.كذلؾ في ظؿ عدـ قدرة التنظيمات

الميبرالية عمى التعبئة كالحشد في الشارع العربي ،كعميو تبقى الحركات اإلسبلمية ذات الخمفية

اإلخكانية ىي األكثر قدرةن كديمكمةن في العالـ العربي مقارنة ما القكل األخرل.

((Brown & others,2006 : 17
و
تحكؿ ديمقراطي ذك مصداقية في ظؿ
لذا فمف المستحيؿ أف تدفا الكاليات المتحدة في اتجاه أم

استبعاد اإلسبلمييف ،حيث إف عدـ دمخ اإلخكاف المسمميف سيقصي شريحةن كاسعةن جدان مف

الفعاؿ في المنطقة دكف مشاركتيـ.
الناخبيف ،ال يمكف أف يتـ اإلصبلح السياسي ٌ
(.)Malley&Satloff,2005
حتمية كصكؿ
إضافةن إلى ذلؾ رأل بعض الكتاب األمريكييف أف الكقائا عمى األرض تؤكد
ٌ
اإلسبلمييف إلى السمطة شاءت أمريكا ذلؾ أـ أبت عاجبلن أك آجبلن ،حيث كصمكا لمسمطة في تركيا،
و
اتصاؿ ما اإلخكاف المسمميف
العراؽ ،كفمسطيف كغيرىا كيجب عمى الكاليات المتحدة أف تفتح قنكات
قبؿ كصكليـ لمسمطة ،ألف التعامؿ معيـ بعد الكصكؿ لمسمطة لف يككف ذا جدكل.

()Shadi Hamid,2007

تيار كاسعان مف المفكريف كالساسة األمريكييف قد دعا إلى التعامؿ ما
كعميو يمكف القكؿ :إف ان
اإلخكاف المسمميف مف منطمؽ الكاقعية ،كنظ انر لما يمثمو اإلخكاف مف و
ثقؿ في الشارع العربي يمكف

114

لمكاليات المتحدة استغبللو في ممارسة الضغكط عمى األنظمة الحاكمة لدفعيا أكثر في اتجاه

تكقعات المفكريف األمريكييف باحتمالية تصاعد نفكذ
الرم
عزز ىذا أ
اإلصبلح السياسي ،كقد ٌ
ي
اإلخكاف في المستقبؿ كامكانية كصكليـ لمسمطة.
ثانياً -تبني العمل الديمقراطي والتحوالت الداخمية4
دعا العديد مف الكتٌاب كالمفكريف األمريكييف اإلدارة األمريكية إلى ضركرة الدخكؿ في حك وار ما
اإلخكاف المسمميف بدعكل تبني اإلخكاف لمعممية الديمقراطية ،فمف كجية نظر القائميف بيذا الرأم
كلكيةن بالنسبة
أصبحت المشاركة السياسة كالمشاركة في العممية االنتخابية -عمى كجو التحديد -أ ٌ
لئلخكاف المسمميف في مصر ،بؿ أصبح اإلخكاف مف أكثر المدافعيف عف الديمقراطية.
)(Brown & others ,2006 : 5

كذىب أنصار ىذا التيار إلى القكؿ بأف جماعة اإلخكاف المسمميف قد اعتنقت العمؿ الديمقراطي

عف اقتناع ،كذلؾ مف خبلؿ ربطو بالمفاىيـ اإلسبلمية ،حيث كجد اإلخكاف أف المبادئ الديمقراطية
و
ببطء كتدرج (*).
كالمشاركة السياسية تتناسب ما تكجياتيـ اليادفة إلى أسممة المجتما
( )1

()Leiken,Brook,2007 : 4
كعمى الصعيد األيديكلكجي ال يرل اإلخكاف المسممكف مشكمةن في المشاركة بالعممية السياسية

كقبكؿ اآليات الديمقراطية ،باإلضافة إلى ذلؾ فإف اإلخكاف قد شارككا في الحياة السياسية في

مصر في ظؿ ظركؼ تمنا كصكليـ لسدة الحكـ ،كىك ما يشير إلى تبني الجماعة لمديمقراطية
و
ككسيمة لمكصكؿ لمحكـ(.أكتاكم كحمزاكم.)7 : 2008 ،
كمبدأ كليس
كما استدؿ أنصار ىذا التيار بأداء جماعة االخكاف المسمميف في البرلماف المصرم بعد انتخابات

2005ـ لتدعيـ رؤيتيـ ،مؤ ٌكديف أف أعضاء اإلخكاف في البرلماف قد شارككا القضاة كالمفكريف
الميبرالييف كالنشطاء العممانييف في الدعكة إلى زيادة الحرية السياسية ،كابتعدكا عف القضايا الدينية

كالفكرية ،كركزكا عمى العمؿ السياسي المشترؾ ،كقد احترـ أعضاء اإلخكاف في الكتمة البرلمانية

نكاب الحزب الحاكـ نفسو.(James,29/4/2007).
العمؿ الديمقراطي أكثر مما فعؿ ٌ

(*) لممزيد حكؿ كجيات النظر األمريكية حكؿ مدل التزاـ اإلخكاف المسمميف بالعمؿ الديمقراطي انظر أيضان (أبك
ارشيد .)10 : 2014،انظر أيضان (غمكـ( .)4 : 2006،التماف .)52 : 2009،انظر كذلؾ :

مارينا أكتاكم ،عمر حمزاكم ،ناثاف براكف .)2007(.التساؤالت التي ينبغي عمى الحركات اإلسبلمية اإلجابة عمييا
 :جماعة اإلخكاف المسمميف .مركز كارنيغي لمدراسات.

115

كقد رأل أنصار ىذا التيار في تبني جماعة اإلخكاف المسمميف لمعمؿ الديمقراطي -كىك أىـ كأسمى

القيـ التي تنادم بيا الكاليات المتحدة -محفٌ انز لئلدارة األمريكية لمدخكؿ في حك وار ما اإلخكاف
المسمميف.
كباإلضافة إلى تبني العمؿ الديمقراطي يرل أنصار ىذا التيار أف جماعة اإلخكاف المسمميف قد
السياسي ،فقد أصدرت جماعة
شيدت الكثير مف التحكالت الداخمية نحك مز ويد مف االنفتاح كالعمؿ
ٌ
اإلخكاف المسمميف العديد مف كثائؽ اإلصبلح ،ففي عاـ )1995-1994ـ) أطمقت الجماعة عدة

كثائؽ -أعمنت مف خبلليا إيمانيا بالتعددية السياسية كتكزاف السمطات كنبذ العنؼ ،-باإلضافة إلى

العديد مف مبادرات اإلصبلح التي أطمقيا اإلخكاف حديثا .)Shadi Hamid,2007(.كالتي كاف

أبرزىا مبادرة اإلصبلح التي أعدىا اإلخكاف في  3آذار/مارس )2004ـ) (*)حيث ساندت ىذه
( )1

المبادرة النظاـ الجميكرم ،الدستكرم ،البرلماني ،كالديمقراطي لكف "في ضكء مبادئ اإلسبلـ" .كما
أكدت ىذه المبادرة عمى :اإلقرار التاـ بأف الشعب ىك مصدر جميا السمطات ،بحيث ال يجكز و
ألحد
و
أك و
جماعة أك ىيئة ،أف تزعـ لنفسيا حقان في تكلي السمطة أك االستمرار في ممارستيا ٌإال
حزب أك
كبناء عمى ذلؾ فقد أكد أنصار ىذا
حرة( .التماف،)26 :2009 ,
استمدادان مف اإلرادة ال ٌ
ن
شعبية ال ٌ
التيار أف اإلخكاف المسمميف قد شيدكا ثكرةن فكريةن يمكف مبلحظتيا في مقاالت اإلخكاف كسمككيـ
كتطكر مكاقفيـ نحك العديد مف القضايا الخبلفية.

(**)

( )2

( .)Brown & others, 2006: 4كالتي

عرفت فيما بعد لدل المفكريف األمريكييف باسـ "المناطؽ الرمادية" (***).
( )3

(*) كذلؾ أصدر اإلخكاف المسممكف كثيقة عاـ  2007كالتي أثارت الكثير مف الجدؿ مف قبؿ المعارضيف كحتى

و
مجمس مف العمماء يتـ استشارتيـ مف قبؿ
مف قبؿ التيار األكثر اعتداالن داخؿ الجماعة ،كقد دعت الكثيقة إلى انشاء
الرئيس أك المشرعيف قبؿ إصدار القكانيف.)Jeremy,2011: 21(. .

(**) لممزيد حكؿ التزاـ اإلخكاف المسمميف بالديمقراطية كالعمؿ السياسي انظر (.)Carnegie,2006 : 13

(***) "المناطؽ الرمادية"  :كىي القضايا التي اختمؼ الكتاب األمريكاف حكؿ مكقؼ اإلخكاف المسمميف منيا
(مثؿ ...التعددية السياسية كالحقكؽ المدنية كالسياسية كحقكؽ المرأة كاألقميات الدينية)(.التماف.)7 : 2009,

لممزيد حكؿ الخبلؼ حكؿ ما عرؼ بالمناطؽ الرمادية انظر أتاكل ،مارينا .حمزاكم ،عمر .)2008(.اإلسبلميكف
في السياسة  :ديناميكيات المشاركة .برنامخ الشرؽ األكسط .العدد( .)98مركز كارينغي لمسبلـ الدكلي  :بيركت.
ص " ."16-8انظر أيضان مارينا أكتاكم .عمر حمزاكم .)2007(.التساؤالت التي ينبغي عمى الحركات اإلسبلمية
اإلجابة عمييا  :جماعة اإلخكاف المسمميف .مركز كارنيغي لمدراسات .انظر كذلؾ:

Lynch, Marc.(2008). The Brotherhood's Dilemma. Grown Center for Middle East
.Studies. Brandies University : U.S.A. p 7-8
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كعميو ككفؽ رؤية ىذا التيار فإف جماعة اإلخكاف المسمميف ليسكا الحميؼ األمثؿ لمكاليات المتحدة

تبنييـ لمديمقراطية
في محاربة األنظمة االستبدادية ،كال يقارنكف باألحزاب العممانية ،كلكف ٌ
كاإلصبلحات السياسية في ظؿ انتشارىـ كقدرتيـ عمى التعبئة كالتأثير عمى الكاقا ،باإلضافة إلى
تطكر مكقفيـ تجاه العديد مف القضايا قد جعؿ منيـ الحميؼ الكحيد المتاح أماـ الكاليات المتحدة

في عممية دمقرطة الشرؽ األكسط.

ثالثاً  -المصمحة الوطنية األمريكية 4

يجما المحممكف السياسيكف في الكاليات المتحدة عمى أف المدخؿ لمعممية السياسية يتمثؿ في رفض
و
جماعة أك و
حزب سياسي يرفض العنؼ أف يمتمؾ حرية المشاركة في
العنؼ ،لذا فإف مف حؽ أم
الحياة السياسية ،كقد رأل العديد مف المحمميف كالساسة األمريكييف أف جماعة اإلخكاف المسمميف في

مصر قد تبرأت مف سياستيا السابقة القائمة عمى استخداـ العنؼ .(Jeremy,2011: 20).كأف

جميا الحركات التابعة لئلخكاف المسمميف –باستثناء حركة حماس نظ انر لمكاقا التي تعيشو -كعمى

أرسيـ مكتب اإلرشاد في مصر قد رفضت العنؼ بكؿ أشكالو ،كاف كاف بعض الجيادييف قد قضكا
فترة في اإلخكاف المسمميف ثـ غادركا إلى جماع و
ات أخرل جيادية بسبب االلتزاـ الصارـ لمجماعة
بعدـ العنؼ (*) .)Shadi Hamid,2007(.كقد أكد اإلخكاف تمايزىـ -مف كجية نظر تيار
اإلدماج -عف الجماعات الراديكالية التي تتبني المنيخ الثكرم كبخا و
صة أثناء مكجة العنؼ التي
( )1

قادتيا الجماعة اإلسبلمية في تسعينيات القرف العشريف في مصر ،حيث اتخذ اإلخكاف مكقفان رافضان

لمعنؼ مستنديف في مكقفيـ إلى كتاب "دعاة ال قضاة" الذم كتبو مرشدىـ العاـ السابؽ حسف
كيعتبر ىذا الكتاب مف كجية
اليضيبي لمرد عمى أفكار سيد قطب القائمة عمى استخداـ العنؼ ،ي
نصية تؤكد اعتداؿ اإلخكاف كابتعادىـ عف منيخ العنؼ.
نظر أنصار ىذا التيار كثيقة ٌ

()Lynch,2008 : 6-7

كما يرل أنصار ىذا التيار أف الحركات اإلسبلمية مثؿ جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر تتطما

إلى و
دكر سياسي في بمدانيا دكف التحدث عف أىداؼ ثكرية ،باإلضافة إلى سعييا إلى إحداث تغيير
في المجتمعات كجعميا أكثر إسبلميةن بشكؿ تدريجي بدءان مف القاعدة المجتمعية كدكف استخداـ

العنؼ( .كيتس ،)3 : 2008 ،لذا يرل ىؤالء أف جماعة اإلخكاف المسمميف تعمؿ مف خبلؿ
منيجيا الفكرم عمي إبعاد الشباب المسمـ عف مسارات العنؼ ،كتقكدىـ بدؿ ذلؾ نحك النشاطات

م ،)Leiken,Brook,2007 : 6(.كنظ انر لمكقؼ الجماعة الرافض الستخداـ
السياسية كالعمؿ الخير ٌ
تيار مف الساسة كالمفكريف في الكاليات المتحدة -بعد فشؿ الحرب عمى "اإلرىاب"
العنؼ نادل ه
(*) لممزيد حكؿ مكقؼ الجماعة مف العنؼ انظر أيضان (لكيدسي.)158 :2013 ،
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كتصاعد نفكذ التيارات الراديكالية التي تتبنى العنؼ -بضركرة إدماج اإلخكاف المسمميف في العمؿ

السياسي ليس مف منطمؽ أنيـ ديمقراطيكف أك غير ديمقراطييف بؿ ككنيـ يرفضكف العنؼ كمني وخ

لمتغيير ،كبذلؾ يمكف لدمجيـ في الحياة السياسية أف يساعد عمى الحد مف نفكذ التيارات الراديكالية
التي تنتيخ العنؼ مثؿ تنظيـ القاعدة.)Brook,2013 : 18(.

كقد أصبحت مكافحة التيار الراديكالي المؤمف بالعنؼ كالعمؿ الثكرم أحد أىـ األىداؼ التي سعت

اإلدارة األمريكية إلى تحقيقيا في الفترة الرئاسية الثانية لمرئيس بكش ،كعميو -ككفقان لرؤية أنصار
ىذا التيار -فإف مكافحة كعزؿ ىذا الفكر يش ٌكؿ أحد األىداؼ المشتركة بيف جماعة اإلخكاف

تكجب عمى اإلدارة األمريكية السعي
المسمميف كالكاليات المتحدة ،)lynch,2007 : 71(.كلذلؾ ٌ
إلى إدماج اإلخكاف المسمميف في الحياة السياسية.
كعمى النقيض مف ذلؾ فإف عزؿ الجماعة سيؤدم إلى نتائخ عكسية ،حيث إف اتباع اإلدارة

األمريكية لسياسة خارجية معارضة لمطمكح كالحماس الديمقراطي لؤلحزاب اإلسبلمية المعتدلة-
كعمى رأسيا اإلخكاف المسممكف ،-سيؤدم إلى صعكد التيارات الراديكالية كمف ثـ زيادة التطرؼ

ك"اإلرىاب" المكجو ضد الكاليات المتحدة(.برايس.)5 : 2009،

رابعاً  -دفع اإلخوان نحو االعتدال4

ذىب العديد مف المفكريف كالساسة األمريكييف إلى القكؿ بكجكد صراع أك تح هد داخؿ جماعة

اإلخكاف المسمميف بيف المحافظيف

( )1

(*)

()conservativesر أك "الحرس القديـ"

( )2

(**)

الذم نالو ما نالو

اإلصبلحييف ()reformistsر الذيف يبدكف مركنةن كيحكلكف دكف
مف قما األنظمة العربية ،كبيف
ٌ
انحراؼ الحركة باتجاه التطرؼ كالعنؼ ،كيبدكف استعدادىـ لفتح قنكات الحكار ما الكاليات
المتحدة .)Leiken,Brook,2007: 1(.ككفؽ رؤية ىؤالء المفكريف ،فقد كاف الجيؿ الثاني لئلخكاف
أك ما يعرؼ باإلصبلحييف

( )3

(***)

قد تش ٌكؿ مف طبلب الجماعات اإلسبلمية في السبعينات مف القرف

(*) كقد ظيرت العديد مف التسميات في المراجا األجنبية ليذا التيار مف اإلخكاف مثؿ صقكر الجماعة أك الحرس
القديـ أك تيار الستينات ،كذلؾ ككف معظـ قادة ىذا التيار مف أبناء الجيؿ القديـ الذم عايش محنة عبد الناصر،
كفي المقابؿ أيطمؽ عمى الطرؼ اآخر اسـ اإلصبلحييف  ،الجناح المعتدؿ ،التنكيرييف ،أك الجيؿ الشاب كغيرىا مف
التسميات.

(**) "المحافظيف"  :القادة األكثر تشددان في القضايا الفكرية داخؿ اإلخكاف المسمميف" .الحرس القديـ"  :ىـ القادة
الذم شارككا في تأسيس الجماعة ،كأغمبيـ ممف عايش صراع الجماعة ما الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر،

كأكثرىـ يميؿ إلى التشدد في القضايا الفكرية كيرفض المشاركة في العمؿ السياسي.
(***) "اإلصبلحيكف"  :ىـ قادة الجماعة الذيف يبدكف مركنةن أكثر في القضايا الفكرية كيميمكف بقكة باتجاه
المشاركة السياسية.
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تغيير عمى فكرىـ ،ثـ يخطط ىذا الجيؿ بعد ذلؾ لدخكؿ الساحة
الماضي ،فالتحؽ باإلخكاف ليحدث
ان
السياسية ،كقد عارضيـ في مسعاىـ ىذا قيادات اإلخكاف مف الحرس القديـ الذيف تخرجكا مف

معتقبلت عبد الناصر(.التماف ،)20 :2009 ,كعمى الرغـ مف تحفظ الحرس القديـ إ ٌال أف جناح

الشباب قد دفا الجماعة أكثر باتجاه الحياة السياسية كتبني العمؿ الديمقراطيLynch,2007: ( .

 ،)2كفي خضـ ىذا التنافس المحمكـ -مف كجية نظر الكتاب األمريكييف -بيف الحرس القديـ

اإلصبلحييف (*) ،يرل أنصار تيار اإلدماج في اإلدارة األمريكية أف النظاـ السياسي المتعدد
ك
ٌ
( )1

كالمفتكح كالذم يسمح لؤلحزاب اإلسبلمية بالمشاركة في الحياة السياسية يقكم مف جانب

اإلصبلحييف داخؿ جماعة اإلخكاف المسمميف( .برايس.)6 :2009 ،

اإلصبلحييف ،كىك ما حدث ما
كبالمقابؿ فإف البيئة السياسية المقيدة ستؤدم غالبان إلى أفكؿ نجـ
ٌ
قادة اإلخكاف المسمميف في مصر بعد قما النظاـ المصرم ليـ كمنعيـ مف المشاركة في الحياة
السياسية( .أكتاكم كحمزاكم ،)19 :2008 ،حيث أكدت العديد مف الدراسات أف اإلصبلحييف في
اإلخكاف المسمميف قد تعززت مراكزىـ داخؿ الجماعة عندما شرع النظاـ المصرم بإجراء بعض
اإلصبلحات السياسة في عامي )2005-2004ـ) ،كعمى العكس مف ذلؾ فقد شيد نفكذ
اإلصبلحييف تراجعان بعد أف عاد النظاـ المصرم إلى القما مرةن أخرل (**).
( )2

(.(Brown & others,2006 : 1

حيث ٌأدت سمسمة اإلجراءات القمعية -بعد انتخابات 2005ـ -إلى تغير ميزاف القكل الداخمي في
الجماعة لصالح التيار المحافظ ،كقد تجمٌى ذلؾ في نتائخ االنتخابات الداخمية لئلخكاف المسمميف
قيادات إخك و
و
انية يعد يجمٌيـ مف القيادات المحافظة،
في حزيراف/يكنيك2008ـ كالتي أدت إلى صعكد
القمعية ،تـ انتخاب المتشدديف ليحمكا مكاف
ففي فت ورة تميزت بازدياد حدة التكتر كمكاجية اإلجراءات
ٌ
القادة األكثر اعتداالن(.أكتاكم كحمزاكم.)19-18 :2008 ،

كعميو يرل العديد مف الكتاب كالساسة األمريكييف أف الكاليات المتحدة كمف خبلؿ تعاطييا ما
جماعة اإلخكاف المسمميف عف طريؽ فتح قنك و
ات لمحكار معيـ كمحاكلة إدماجيـ في الحياة

(*) لممزيد حكؿ الخبلفات داخؿ اإلخكاف المسمميف -مف كجية النظر األمريكية -بيف الصقكر كالمحافظيف انظر
تسريبات كيكميكس مف مخاطبات السفارة األمريكية في القاىرة متاحة عمى الرابط التالي :

https://wikileaks.org/cable/2009/10/09CAIRO2011.html
(**) لممزيد حكؿ تأثير قما النظاـ المصرم عمى التكازف الداخمي لمجماعة اإلخكاف المسمميف بيف اإلصبلحييف
كالحرس القديـ انظر (مجمكعة األزمات الدكلية)10 : 2008،
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السياسية ،فإنيا تساعد بذلؾ عمى رفا التيار اإلصبلحي ،كتحجيـ نفكذ الحرس القديـ داخؿ
الجماعة.(Brown & others,2006 : 18(.

باإلضافة إلى ذلؾ فقد رأل بعض المفكريف األمريكييف أف إشراؾ جماعة اإلخكاف المسمميف في

العممية الديمقراطية يشجا الجماعة أكثر عمى إجراء اإلصبلحات الداخمية(.برايس.)6 : 2009،

كعمى النقيض مف ذلؾ فإف عزؿ الجماعة كظركؼ المكاجية المستمرة تعقد ميمة اإلصبلح
األيديكلكجي داخؿ الجماعة ،كقد تقكد بعض صغار السف مف أعضاء جماعة اإلخكاف المسمميف

تبني خيارات العنؼ.
اديكالية كمف ثـ ٌ
إلى الر ٌ

تيار مف المفكريف كالساسة األمريكييف إلى ضركرة العمؿ عمى دمخ اإلخكاف
ن
كبناء عميو دعا ه
المسمميف في الحياة السياسية ،كفتح قنك و
ات لمحكار ما الجماعة بيدؼ تعزيز جناح اإلصبلحييف

كاضعاؼ نفكذ المحافظيف داخؿ الجماعة ،باإلضافة إلى تسييؿ عممية اإلصبلح الداخمي.

استنادان إلى ما سبؽ ذكره خبلؿ ىذا المبحث يتٌضح أف ىناؾ تيا انر فكريان صعد في الكاليات المتحدة
بعد فشؿ الحرب عمى "اإلرىاب" ،كافشاؿ مشركع أجندة الحرية ،كتصاعد نفكذ الفكر الراديكالي-،ينادم بضركرة دمخ اإلخكاف المسمميف في العمؿ السياسي ،مف منطمؽ أنيا جماعةه قد رفضت

العنؼ كتكجيت لمعمؿ الديمقراطي ،كأف إدماجيا في الحياة السياسية سكؼ يسيـ في تعزيز الفكر

المعتدؿ كتجريـ الفكر الراديكالي ،باإلضافة إلى إعطاء الشباب المسمـ مساحةن مف المشاركة

السياسية تجذبيـ بعيدان عف العنؼ كالتعصب ،كما رأل ىذا التيار أف إتاحة المزيد مف الحرٌية
اإلصبلحييف داخؿ الجماعة.
كاالنفتاح السياسي سيعزز مف جناح
ٌ

المطمب الرابع -الحوار بين اإلخوان المسممين واإلدارة االمريكية في عيد الرئيس

بوش االبن4

شيد السياسة الخارجية األمريكيػة تجػاه اإلخػكاف المسػمميف فػي أكاخػر عيػد الػرئيس بػكش االبػف تغيػ انر
طفيف ػان ،كذلػػؾ اسػػتجابةن لمطالػػب التيػػار األمريكػػي الػػداعي لفػػتح قن ػكات اتصػػاؿ مػػا جماعػػة االخ ػكاف

المسمميف ،حيػث سػعت اإلدارة األمريكيػة السػتئناؼ المقػاءات مػا أعضػاء جماعػة اإلخػكاف المسػمميف

تمػ ػت أكلػ ػى المق ػػاءات الرس ػػمية ب ػػيف مس ػػئكليف
ف ػػي البرلم ػػاف المص ػػرم بع ػػد انتخاب ػػات 2005ـ ،كق ػػد ٌ
كجػو
أمريكييف كبعض قيادات اإلخكاف -في البرلماف المصرم -في 5أبريؿ/نيسػاف 2007ـ ،عنػدما ٌ
مسؤكلكف أمريكيكف دعكةن لػبعض قيػادات اإلخػكاف لمق و
ػمي مػا ن ٌػكاب مصػرييف فػي منػزؿ السػفير
ػاء رس و
األمريكي في القاىرة "فرانسيس ريتشاركدني" ،كقد حضر المقاء عف الجانػب األمريكػي زعػيـ األغمبيػة
ف ػػي مجم ػػس النػ ػكاب س ػػتيني ى ػػكير "Hoyer

 "Stenكحضػػره ع ػػف اإلخػ ػكاف "رئ ػػيس كتم ػػة اإلخػ ػكاف
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األكؿ مف نكعو في عشرة أعكاـ كتـ ترتيبو بمبادروة مف
البرلمانية" سعد الكتاتني ،كقد كاف ىذا المقاء
ى
المسػؤكليف األمػريكييف (*) .(Brook,2013: 21).كفػي السػابا كالعشػريف مػف شػير مايك/آيػار مػف
( )1

ػاء آخػر بػيف أعضػاء مػف الكػكنجرس األمريكػي كػاف فػي مقػدمتيـ السػناتكر ديفيػد
العاـ نفسو حدث لق ه
بػرايس  ،David Priceباإلضػافة لع و
ػدد آخػر مػف أعضػاء الكػكنجرس عػف الجانػب األمريكػي كسػعد

الكتاتني عف اإلخكاف المسمميف (**).)Martini&others,2012: 54( .
( )2

كيبلحظ أف ىذه المقاءات قد اقتصرت عمى أعضاء اإلخكاف المسمميف في البرلماف المصرم كلـ
ي
تشمؿ قيادات اإلخكاف مف خارج البرلماف ،كقد عمؽ اليكت ابرامز - Elliott Abramsنائب
مستشار األمف القكمي في عيد الرئيس بكش االبف -حكؿ تمؾ االجتماعات التي ضمت مسؤكليف

أمريكييف كنكابان مف اإلخكاف بالقكؿ" :إنيا كانت بمثابة التكاصؿ ما جماعة اإلخكاف المسمميف
نفسيا" ،كفي المقابؿ رأل العديد مف الكتاب كالساسة أف ىذه االجتماعات عبارة عف لقاءات ضمف
التفاعبلت البرلمانية أكثر مف ككنيا حكار و
ات ما جماعة اإلخكاف المسمميف ،حيث التقت الكفكد

األمريكية بكافة ممثٌمي المعارضة المصرية في البرلماف المصرم كلـ تقتصر المقاءات عمى ممثمي

جماعة اإلخكاف المسمميف ،)Martini & others, 2012: 53(.كقد سيٌؿ صعكد اإلخكاف في
تمت ىذه المقاءات في إطار ككنيا جزءان مف الحراؾ
البرلماف المصرم ى
عقد ىذه المقاءات ،فقد ٌ
الدبمكماسي األمريكي ضمف التفاعؿ ما أعضاء البرلمانات حكؿ العالـ كىك ما ساعد اإلدارة

األمريكية عمى تبلفي الضغكط الداخمية ،كما أف صعكد اإلخكاف المسمميف في البرلماف المصرم قد

أضفى عمييـ صفةن رسمية تخكليـ عقد لقاءات ما األطراؼ الدكلية كالكاليات المتحدة ،كقد كاف
و
رسمي وة أحد األسباب الرئيسة التي منعت اإلخكاف مف عقد لقاءات ما
صفة
أم
ٌ
عدـ تمثيؿ اإلخكاف ٌ
الدبمكماسييف األمريكييف في الفترة األكلى لحكـ الرئيس بكش االبف ،باإلضافة إلى ذلؾ فقد أدل
حصكؿ اإلخكاف عمى الصفة البرلمانية إلى تقييد قدرة النظاـ المصرم في االعتراض عمى ىذه

المقاءات ،كمف ثـ سماح كازرة الخارجية المصرية بيا كقد كاف إخطار ك ازرة الخارجية المصرية حاؿ
حدكث أم و
لقاء بيف مسؤكليف أمريكييف كبرلمانييف إخكاف أحد أىـ شركط الجماعة لمدخكؿ في حك وار
و
مؤتمر عقده اإلخكاف بعد عدة أياـ مف فكزىـ في االنتخابات
ما المسؤكليف األمريكييف ،ففي
البرلمانية كفي إجابة عف سؤ و
اؿ يك ٌجو لممرشد العاـ لجماعة اإلخكاف المسمميف "محمد ميدم عاكؼ"

و
كلقاءات أخرل بيف الطرفيف انظر مجمكعات األزمات الدكلية .)2008(.مرجا سابؽ
(*) لممزيد حكؿ ىذا المقاء
ص.5

(**) لممزيد حكؿ المقاءات الرسمية التي تمت بيف اإلخكاف المسمميف كأعضاء في الككنجرس األمريكي انظر نفس
المرجا Table 4.1 p54
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حكؿ إمكانية الحكار بيف اإلخكاف كالكاليات المتحدة ،أجاب عاكؼ بأنيـ جاىزكف لمحكار ،كلكف

يجب عمى األمريكييف أف يرسمكا بطمب الحكار إلى ك ازرة الخارجية المصرية (*).
( )1

).(James,29/4/2007
ؽ ما قادة أمريكييف دكف تر و
كقد أكد سعد الكتاتني أف جماعة اإلخكاف المسمميف لـ كلف تمت ً
خيص

مف ك ازرة الخارجية المصرية (**) ،كما أ ٌكدت جماعة اإلخكاف المسمميف أف تمؾ المقاءات التي تتـ
( )2

بيف برلمانييف مف جماعة اإلخكاف كأعضاء مف الككنجرس كانت بمثابة دبمكماسية شعبية -يقكدىا

الرسمية التي تقكـ بيا ك ازرة
الدبمكماسية
ممثمكف رسميكف عف الشعب المصرم ،-بالتكازم ما
ٌ
ٌ
و
لقاءات جمعت برلمانييف مف
الخارجية المصرٌية ،)Martini&others,2012: 53( .كبعد عدة
ٌ
العالمية حديثان عف
يكية ك
ٌ
اإلخكاف المسمميف ما دبمكماسييف أمريكييف ،تناقمت كسائؿ اإلعبلـ األمر ٌ
و
اتصاؿ بيف الكاليات المتحدة كجماعة اإلخكاف المسمميف في مصر ،كحسب المصادر
فتح قنكات
و
أكلية ما
اتصاالت
فقد طمبت الخارجية األمريكية مف السفارة األمريكية في القاىرة إجراء
تمييدية ٌ
ٌ
بعض قيادات اإلخكاف في مصر تمييدان لبلنتقاؿ إلى فكرة الحكار المنظـ( .مركز الكاشؼ لممتابعة
كالدراسات.)9 :2006 ،

و
منتظـ ما المسؤكليف الرسمييف في
كقد أ ٌكد اإلخكاف المسممكف رفضيـ كجماعة الدخكؿ في حك وار
و
بي
الكاليات المتحدة ،كذلؾ بسبب ٌ
عدة قيكد فرضتيا إدارة بكش بسياستيا تجاه العالـ العر ٌ
كاإلسبلمي ،كقد حدد عصاـ العرياف عاـ )2006ـ) ىذه الظركؼ ب و
ممفات قديمة في مقدمتيا:
ٌ
 - 1دعـ الكاليات المتحدة المستمر لمنظـ الديكتاتكرية التي ال تطبؽ الديمكقراطية كال تسمح
بالحريات العامة كتحتكر السمطة تمامان.

و
نساني وة ،كأف مكاقفيـ معمىنةه حكؿ القضايا المثارة حكليـ،
(*) أعمف اإلخكاف أنيـ يرحبكف بالحكار
كقيمة حضارٌي وة كا ٌ
مثؿ الديمقراطية ،كالتعددية الحزبية ،كحقكؽ المرأة كاألقباط .كأكضح اإلخكاف أنيـ يرحبكف بالحكار ما كافة مككنات
المجتما األمريكي"-بما فييـ أعضاء الككنجرس "-في العمف كأماـ الجميا باستثناء اإلدارة األمريكية ،كما أكدكا أنيـ

و
عاما .المكقؼ الغربي
يستقبمكف بصكرة دكرية باحثيف كأكاديمييف كصحفييف كاعبلمييف أمريكييف منذ أكثر مف  30ن
مف اإلخكاف مراحؿ كتطكراتيا"...مكقؼ اإلخكاف المسممكف"(كيكبيديا اإلخكاف المسممكف .)2014،متاح عمى الرابط
التاليcutt.us/nu8dY :

(**) أكد محمد ميدم عاكؼ المرشد العاـ لمجماعة آنذاؾ رفض اإلخكاف التقاء أم مف المسؤكليف األمريكاف دكف
إخطار الخارجية المصرية  .لممزيد حكؿ ذلؾ انظر  :اإلخكاف المسممكف كنظرتيـ إلى الغرب  .كيكبيديا اإلخكاف

المسممكف متاح عمى الرابط التالي http://cutt.us/ozAw5 :
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 -2الرعاية الدائمة كالتحالؼ االستراتيجي ما العدك الصييكني منذ نشأتو ،كتصاعد تمؾ العبلقة
و
و
حدكد ً
مسبكقة في عيد بكش.
غير
إلى
ممفات أخرل مثؿ:
ضيؼ إلى تمؾ الممفات
أي
ه
ى
و
حرب عمى اإلسبلـ ،تيدؼ إلى إضعاؼ كؿ
« -3الحرب عمى "اإلرىاب"» التي تحكلت إلى
الحركات اإلسبلمية كبخ و
اصة في الببلد التي تحيط بالكياف الصييكني في مصر كاألردف كلبناف.
و
دكلي ٌأدل إلى تدمير الببلد
احتبلؿ
« -4غزك أفغانستاف» كاحتبللو كتكريط االتٌحاد األكركبي في
ه
كتشريد العباد كقتؿ مئات اآالؼ مف المدنييف.

الصييكني ،كتفكيؾ الدكلة العراقية كالعمؿ
العدك
« -5غزك كاحتبلؿ العراؽ» في خطكوة ال تخدـ إال
ٌ
ٌ
عمى تقسيميا ،كاثارة النزعات الطائفية كالفتف المذىبية (*)(.العرياف .)3-2 :2005 ،كنظ انر لصعكبة
و
كجماعة في
بؿ كاستحالة معالجة ىذه الممفات فقد ظؿ مستبعدان إمكانية دخكؿ اإلخكاف المسمميف
( )1

حكار و
ات ما اإلدارة األمريكية بقيادة الرئيس بكش.

كييبلحظ أنو كعمى الرغـ مف رفض جماعة اإلخكاف المسػمميف لمحػكار مػا الكاليػات المتحػدة ٌإال أنيػا
يكييف،
لػػـ تمػػانا مػػف عقػػد لقػػاءات بػػيف برلمػػانييف الجماعػػة "بصػػفتيـ البرلمانيػػة" كالدبمكماسػػييف األم ػر ٌ
و
ػي لتحسػيف
حيث رأل بعض قادة اإلخكاف في ىذه المقاءات فرصةن مكاتيةن لمحصكؿ عمى تأييد أمريك ٌ
م ،لتخفيػؼ حمػبلت القمػا ضػدىـ كعمػى
أكضػاع الجماعػة ،كممارسػة الضػغكط عمػى النظػاـ المصػر ٌ
الرغـ مف ذلؾ فػإف جماعػة اإلخػكاف قػد كضػعت لنفسػيا قيػكدان صػارمةن عمػى المقػاءات مػا المسػؤكليف
األمريكييف – ،إذ لـ تقبػؿ المقػاء بيػـ إال فػي حضػكر مسػؤكليف مػف ك ازرة الخارجيػة المصػرية أك فػي
مناسبات مر و
و
تبطة بأنشطة مجمس الشعب–  ،كلكف بالتكازم ما ذلؾ فقد شجعت الجماعة أعضاءىا

و
عمى المشاركة في مؤتمر و
دكلية كالتحاكر ما المجتما السياسي األمريكي-مؤسسات التفكير -فػي
ات
حػ ػر و
اؾ ى ػػدؼ إل ػػى إض ػػفاء المزي ػػد م ػػف الش ػػرعية عم ػػى الجماع ػػة أم ػػاـ المجتم ػػا ال ػػدكلي( .مجمكع ػػات

األزمات الدكلية.)5 :2008 ،
م جماعة اإلخكاف المسمميف باالعتماد عمى الخارج في مكاجية الدكلة ،كذلؾ
كقد اتٌيـ النظاـ المصر ٌ
رد القيػادم فػي الجماعػة "عصػاـ العريػاف" عمػى
مف خبلؿ عقد المقاءات ما مسؤكليف أمريكييف ،كقد ٌ
و
ػديث عنيػا فػي كسػائؿ
ػار الح ي
ذلؾ في مقابمة أجرتيا معو مجمة الشرؽ األكسط حكؿ المقػاءات التػي ييث ي
اإلعػػبلـ ،كحػػكؿ ككنيػػا تشػػكؿ اعتمػػادان لئلخ ػكاف المسػػمميف عم ػى الضػػغط الخػػارجي لتحسػػيف أكضػػاع
(*) لممزيد حكؿ معكقات الحكار بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف في نياية عيد الرئيس بكش االبف انظر :
المكقؼ الغربي مف اإلخكاف المسمميف مراحؿ كتحكالت .متاح عمى الرابط التاليhttp://cutt.us/nu8dY :
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الجماع ػػة ب ػػالقكؿ " :نحػػػف نػ ػرفض االعتمػ ػػاد عمػ ػى الخ ػػارج ،تمػ ػػؾ االجتماع ػػات-أنػػػا أكث ػػر المتيمػػػيف
يكييف لبللتقػػاء بكػػؿ أطيػػاؼ الحيػػاة
ػتـ فػػي إطػػار الجيػػكد العامػػة لمدبمكماسػٌييف األمػر ٌ
بحضػػكرىا -إنمػػا تػ ٌ
السياسية في البمداف التي يعممكف فييا".(Asharq Al-Awsat,5/6/2010).

بقكة عمى تمؾ المقاءات ،كىك ما أدل إلى تكقؼ المقاءات
كاستمر النظاـ المصرم في االحتجاج ٌ
الرسمية بيف الطرفيف ،كلـ تيستأنؼ إال بعد ثكرة يناير عاـ )2011ـ) ،كلكف ككفقان لرأل بعض
ٌ
الكتاب األمريكييف ،فإف ىناؾ العديد مف الشكاىد التي تدؿ عمى استمرار االتصاالت غير الرسمية
بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف ،كمثاؿ ذلؾ تأكيد السفارة األمريكية في القاىرة حضكر

اإلخكاف المسمميف خطاب أكباما الشيير عاـ )2009ـ) ،إ ٌال أنو كفي الكاقا لـ يكجد أم دليؿ يجزـ
و
لقاءات ً
تمت بيف الطرفيف ،أك بيف مسؤكليف أمريكييف كمقربيف مف اإلخكاف
غير
بكجكد
ٌ
رسمية ٌ

المسمميف.)Martini&others,2012 : 55(.

كمما سبؽ يتٌضح أف جماعة اإلخكاف المسمميف قد رفضت الحكار ما اإلدارة األمريكية ،إال أنيا
دعت قادة الجماعة لمحكار ما النخب السياسية األمريكية ممثمةن بمراكز األبحاث ،كما أنيا لـ
تعارض عقد لقاءات بيف برلمانييف إخكاف "بصفتيـ البرلمانية" كدبمكماسييف أمريكييف.

التكجس مف قبؿ الطرفيف ،كحكؿ ذلؾ
كتجدر اإلشارة إلى أف ىذه المقاءات قد كاف يمؤلىا الشؾ ك ٌ
تقكؿ مارم ىابيؾ  Mary Habeckخبيرة اإلسبلـ السياسي كالتي عممت في مجمس األمف القكمي
في عيد الرئيس بكش االبف" :إف اإلخكاف اضطيدكا و
لمدة طكيمة ،لذا فيـ سرٌيكف لدرجة ال تصدؽ
كيعمدكف لمخداع ،لذلؾ فإف العديد مف الخبراء الذيف يدرسكف الجماعة يجدكف صعكبةن في تصديقيـ
حتى عندما يقكلكف بأنيـ يسعكف لمديمقراطية".)Lake,3/3/2011(.

التكجس التي كانت تشكب المقاءات التي تمت بيف الطرفيف ،فإف
كعمى الرغـ مف حالة الخكؼ ك ٌ
ىذه المقاءات قد عادت بالعديد مف المنافا عمى كبل الطرفيف ،حيث استفادت جماعة اإلخكاف
المسمميف مف ىذه المقاءات في سعييا لتحسيف صكرتيا أماـ الرأم العاـ الدكلي ،كسعييا لتميز

نفسيا عف الجماعات الراديكالية ،باإلضافة إلى تبديد مزاعـ مبارؾ حكؿ فزاعة اإلسبلمييف كعدائيـ
و
االستبدادم .كفي المقابؿ استفادت
كبديؿ عف الحكـ
المطمؽ لمكاليات المتحدة كتمكيحو الدائـ بيـ
ٌ

الكاليات المتحدة مف ىذه المقاءات عمى عدة كجكه منيا :

ػاؿ مػا جماعػ وػة مػف الممكػف أف يكػػكف ليػا مكطػأ ق و
 -1أقامػت خطػكط اتصػ و
ػدـ فػي مسػػتقبؿ مصػر فػػي
قكة نظاـ مبارؾ آنذاؾ.-
ظؿ شعبيتيا الجارفة كبناىا التنظيمية المتماسكة -عمى الرغـ مف ٌ
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 -2محاكلػػة الكاليػػات المتحػػدة ممارسػػة الضػػغط عمػى الحككمػػة المصػرية إلحػػداث مزيػ وػد مػػف االنفتػػاح

السياسي كاإلصبلحات السياسية مف خبلؿ لقاءاتيا ما قكل المعارضة كعمى أرسيا جماعة اإلخػكاف
المسػػممكف ،كالتػػي طالمػػا لػ ٌػكح النظػػاـ المصػػرم بصػػعكدىـ كف ازعػ وػة (*) فػػي كجػػو الكاليػػات المتحػػدة حػػاؿ
السياسية.
استمرار الضغط عمى نظاـ مبارؾ مف أجؿ اإلصبلحات
ٌ
( )1

 -3عممػػت المقػػاءات مػػا اإلخ ػكاف المسػػمميف-نظ ػ انر لقكاعػػدىا الشػػعبية الكاسػػعة -عم ػى تخفيػػؼ حػ ٌػدة

الكراىية كالحقد تجاه الكاليات المتحدة كالتي سادت الشارع العربي بعد حربي أفغانستاف كالعراؽ.

-4ساىمت المقاءات ما الجماعة في تعزيز مكاقعيا كنفكذىا في المنطقة كجماعة إس و
ػبلمية معتدلػة
كقكة التيارات الراديكالية كىك
في مقابؿ نفكذ الجماعة الراديكالية المتطرفة ،مما أدل إلى تحجيـ نفكذ ٌ
يكية في المنطقةMartini&others,2012 : 55-( .
ما يعتبر أحد األىداؼ الرئيسة لمسياسة األمر ٌ
.)56

يجابيات فإف محاكالت اإلدارة األمريكية إلحداث اخت ار و
ؽ باتجاه
كعمى الرغـ مف كؿ تمؾ اإل ٌ
تمؽ نجاحان الفتان ،حيث كاجيت محاكالت
التكاصؿ ما جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر لـ ى
و
اتصاؿ ما اإلخكاف المسمميف في اإلدارة األمريكية مقاكمةن ضارية
الجناح الساعي لفتح قنكات

جناح المطالب باالعتماد عمى األنظمة الصديقة في المنطقة كفي مقدمتيا النظاـ
يقكدىا ال ي
و
جانب
م ،لدعـ المصالح األمريكية مف جانب ،كالتصدم لنفكذ التيارات المتشددة مف
المصر ٌ
آخر(.مركز الكاشؼ لممتابعة كالدراسات ،)15 :2006 ،كقد ظؿ ىذا الجناح أكثر نفكذان حتى نياية
اليكة بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف بسبب الحركب التي
عيد بكش ،كذلؾ نظ انر التساع ٌ
اإلسبلمي ،باإلضافة إلى طبيعة اإلدارة األمريكية التي كانت
بي ك
ٌ
خاضتيا أمريكا في العالميف العر ٌ
غالبان ما تجنح نحك مزيود مف التطرؼ ضد العرب كالمسمميف.

(*) في ىذا الصدد يقكؿ القيادم اإلخكاني الدكتكر محمد جماؿ حشمت في حك وار لو ما مكقا (إسبلـ أكف اليف) :

"الشؾ أف النظاـ السابؽ كاف حائبلن دكف معرفة الحقيقة ،ككاف يستخدـ اإلسبلمييف عمكمان كاإلخكاف عمى كجو

مشير إلى أف "ىناؾ صكرة سمبية عف اإلسبلمييف في العقمية الغربية،
نا
الخصكص كفزاعة في الداخؿ كالخارج"ر
ساىمت النظـ العربية في رسميا ،لتبرر سياستيا اإلقصائية كالقمعية لمحركات اإلسبلمية أماـ الرأم العاـ الداخمي

كالخارجي" .كيكبيديا اإلخكاف المسممكف .اإلخكاف المسممكف كنظرتيـ إلى الغرب متاح عمى الرابط التالي:

http://cutt.us/ozAw5
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خالصة4
استنادان إلى ما تـ ذكره في ىذا الفصؿ يمكف القكؿ :إف االستراتيجية التي اتبعتيا إدارة الرئيس

سبلمي قد قامت عمى
بي كاإل
األميركي جكرج بكش تجاه الحركات
ٌ
ٌ
اإلسبلمية في العالميف العر ٌ
فرضية أف جميا الحركات اإلسبلمية تتبنى منيخ العنؼ كالتطرؼ ،كعميو اعتمدت االستراتيجية في

القكة العسكرٌية في تعامميا القضايا الشرؽ أكسطية كقد تمثؿ ذلؾ في
سنكاتيا األكلى عمى استخداـ ٌ
حربي أفغانستاف عاـ  2001كالعراؽ عاـ 2003ـ ،كما اعتمدت إدارة الرئيس األمريكي جكرج
بكش استراتيجية اإلقصاء تجاه كافة الحركات اإلسبلمية كفي مقدمتيا جماعة اإلخكاف المسمميف كقد

تمثؿ ذلؾ في مبلحقة العديد مف ككادر الجماعة ككضعيـ عمى الئحة اإلرىاب إضافةن إلى تجميد
أرصدة العديد مف الجمعيات كالشخصيات المقربة مف جماعة اإلخكاف المسمميف ،كقد كاجيت ىذه

االستراتيجية فشبلن ذريعان بعد تصاعد العنؼ كالكراىية ضد الكاليات المتحدة كما صاحبو ذلؾ مف

تصاعد في قكة كنفكذ التيارات الراديكالية ،كىك ما دفا إدارة بكش إلطبلؽ مشركع أجندة الحرية،

الذم شابو الكثير مف الغمكض كالتردد بسبب مخاكؼ إدارة الرئيس األمريكي جكرج بكش مف
صعكد جماعة اإلخكاف المسمميف حاؿ كجكد عممية ديمقراطية نزيية ،إال أف مخاكؼ اإلدارة

األمريكية مف تصاعد نفكذ التيارات المتطرفة كزيادة كتيرة العداء ضد الكاليات المتحدة قد دفعيا
لمقبكؿ باحتمالية كجكد اإلخكاف المسمميف كجزوء مف المشيد السياسي في مصر ،كلكف بعد الصعكد

البلفت لئلخكاف المسمميف في االنتخابات التشريعية التي شيدتيا مصر كفمسطيف عامي)2005
ك2006ـ) انقمبت الكاليات المتحدة عمى مشركعيا لدمقرطة الشرؽ األكسط ،كىك ما أدل إلى
و
بشكؿ غير مسبكؽ ،كقد دفا ذلؾ إدارة الرئيس بكش
تصاعد العنؼ كالكراىية ضد الكاليات المتحدة
إلى القياـ بعدة محاكالت خجكلة لفتح قنكات حك وار ما اإلخكاف المسمميف ،انتيت إلى الفشؿ بسبب
اإلسبلمي.
بي ك
اتساع ٌ
ٌ
اليكة بيف الطرفيف في ظؿ السياسة التي اتبعتيا إدارة بكش تجاه العالميف العر ٌ
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انفصم انرابع

انسياسة اخلارجية األمريكية جتاه مجاعة

اإلخىان املسهمني يف عهد انرئيس"باراك

أوباما" .2013-2009

المبحث األول  -صعود أوباما ووعود التغيير.
المبحث الثاني – الموقف األمريكي من ثورة  25يناير .2011
المبحث الثالث – الموقف األمريكي من حكم اإلخوان المسممين في مصر.
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الفصل الرابع4

السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخوان المسممين في عيد الرئيس
األمريكي "باراك أوباما"
يكية في عيد الرئيس باراؾ أكباما تغيي انر ممحكظان تجاه العالميف
شيدت السياسة
الخارجية األمر ٌ
ٌ
و
بشكؿ مباشر عمى اتجاه السياسة الخارجية األمريكية تجاه
اإلسبلمي ،كقد أثٌر ىذا التغير
بي ك
ٌ
العر ٌ
جماعة اإلخكاف المسمميف ،كيرجا ىذا التغيير لعدة أسباب كأحداث سيتـ تفصيميا مف خبلؿ ىذا

تتبا مسار السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف
الفصؿ نظ انر ألىمية ىذه األحداث في ٌ
المسمميف ،كيمكف إجماؿ أىـ ىذه األحداث في ثبلث ًة أ و
حداث رئيسة كىي:
 -1فكز أكباما ككعكد التغيير.

 -2المكقؼ األمريكي مف ثكرة  25يناير .2011
 -3المكقؼ األمريكي مف حكـ اإلخكاف المسمميف في مصر.

المبحث األول -فوز أوباما ووعود التغيير4
صعود باراك أوباما4
أيجريت االنتخابات الرئاسية األمريكية عاـ )2008ـ) في ظؿ تفاقـ األزمات التي تكاجو الكاليات
تكرطيا أكثر في حربي أفغانستاف كالعراؽ كما ترتب عمييا مف خسائر
المتحدة ،إضافةن إلى ٌ
اقتصادية كبشرية ىائمة ،إضافةن إلى اإلضرار بصكرة كمكانة الكاليات المتحدة.
كنظر لمفشؿ الذم منيت بو إدارة بكش في سياستيا الخارجية ،رفا المرشح الديمقراطي "باراؾ
ان

تضمف شعار التغيير
التغيير في حممتو لبلنتخابات الرئاسية عاـ )2008ـ) ،كقد
أكباما" شعار
ٌ
ٌ
و
اتخاذ
كجية مخالفة لما كانت عميو اإلدارة السابقة برئاسة "بكش" ،كقد لقي ىذا الشعار تجاكبان
ممحكظان مف قبؿ الناخب األمريكي (أحمد .)6 :2009 ،كما ٌأيدتو مراكز البحث كالمؤسسات
و
تكجيات أكباما نحك "التغيير"
األمنية إضافةن إلى شريحة كاسعة مف النخب السياسية التي رأت في ٌ
ممحةن إلنقاذ أمريكا مف مشاكميا ،كذلؾ بعد تراكـ األزمات التي تكاجو الكاليات المتحدة( .بف
ضركرةن ٌ
بمعيد.)66 :2012 ،

كجاء ترشح أكباما حامبلن شعار "التغيير" بعد ثماني سنكات  -حكـ بكش -كاجيت فييا السياسة

يكية الكثير مف المصاعب كاإلخفاقات ،كقد كاف الشرؽ األكسط ىك المتضرر األكبر
الخارجية األمر ٌ
كتبني
مف سياسات الرئيس بكش التي ابتدأىا بالحرب عمى العراؽ ،ثـ تخمٌيو عف عممية السبلـٌ ،
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سياسة العزؿ ضد حركات المقاكمة الفمسطينية ،كغيرىا مف السياسات المعادية تجاه المنطقة ،كليذا

الدبمكماسية عمى
كثير مف العرب اآماؿ عمى أكباما بعد تعيده بدفا عممية السبلـ كتغميب
ٌ
عمؽ ه
الحرب( .بيكمي ،)108 :2008 ،باإلضافة إلى تعيده بإجراء مراجعة شاممة لبلستراتيجية
األمريكية ،كغمؽ معتقؿ غكانتانامك (*) ،كسحب القكات األمريكية تدريجيان مف العراؽ كأفغانستاف.
( )1

(حشكد .)392 :2013 ،كنظ انر لكعكد التغيير التي رفعيا أكباما في مقابؿ الخطاب المحافظ (**)،
و
بشكؿ متعمد ،كالتي ٌأدت إلى
كالمصطمحات الدينية كالتبشيرية التي كاف يرددىا "بكش" كالجميكرٌيكف
و
لسدة
اطيٌ -
حالة ضجر لدل الناخب األمريكي( .عمر .)7 :2009 ،صعد أكباما-المرشح الديمقر ٌ
( )2

الحكـ في الكاليات المتحدة في  4تشريف الثاني/نكفمبر )2008ـ) كسقط جكف ماكيف –المرشح

تتحكؿ الكاليات المتحدة
الجميكرم -كسقط معو الحزب الجميكرم كالتيار المحافظ ،فمممرة األكلى ٌ
األمريكية إلى دكلة الحزب الكاحد ،كذلؾ عبر سيطرة الديمكقراطييف عمى البيت األبيض كالككنجرس
بمجمسيو كحتى حكاـ الكاليات ,بؿ كالمجالس التشريعية-ما يكازم المجالس المحمية في مصر-

اكتسحيا الديمكقراطيكف ,كبذلؾ حكـ الديمكق ارطٌيكف الدكلة األمريكية بكؿ أدكاتيا ,كلـ يحدث في

تاريخ الكاليات المتحدة أف حاز حزب ىذه األغمبية (عمر.)26 :2009 ،

يعية مدل الفشؿ الذم كصمت إلييا
ئاسية كالتشر ٌ
كيعكس صعكد الديمقراطييف في االنتخابات الر ٌ
اإلدارة الجميكرية برئاسة بكش االبف عمى مدل ثماني سنكات مف حكمو.

استراتيجية باراك أوباما4
تغي انر ممحكظان ما صػعكد الػرئيس األمريكػي بػاراؾ أكبامػا ،الػذم
شيدت السياسة الخارجية األمريكية ٌ

اعتنؽ مبدأن معاكسان لمبدأ بكش االبػف ،الػذم قػاـ عمػى التفػرد كاالنعػزاؿ عػف المجتمػا الػدكلي  ،فػإدارة

اء أكػػاف ذلػػؾ
بػػكش كانػػت تؤكػػد عمػػى حػػؽ الكاليػػات المتحػػدة فػػي التصػػرؼ أك التحػػرؾ األحػػادم ،س ػك ن
و
أم تيديػد حػال هي
عي
ه
بغطاء شر ه
قانكني أك بغيػره ،كذلػؾ فػي حػاؿ أرت أك استشػعرت الكاليػات المتحػدة ٌ
قػػائـ أك مسػػتقبمي ألمنيػػا كمصػػالحيا ،كفػػي المقابػػؿ أكػػد مبػػدأ أكبامػػا عم ػى أكلكيػػة التحػػرؾ أكالن عبػػر

(*) معتقؿ أنشأتو الكاليات المتحدة بعد أحداث سبتمبر لتعذيب عناصر تنظيـ القاعدة كالجماعات الجيادية ،كقد
أضر كثير
كشفت كسائؿ اإلعبلـ العالمية عف الكثير مف التجاكزات اإلنسانية التي ارتكبت داخؿ المعتقؿ ،كىك ما ٌ
بالمكانة األخبلقية لمكاليات المتحدة .لممزيد حكؿ معتقؿ غكانتانامك نظر http://cutt.us/lc3lI :

و
و
متعمد كفظ كمييف ألتباع ىذا الفكر في الكاليات
بشكؿ
(**) أسقط األمريكاف في انتخابات  2008التيار المحافظ
المتحدة( .عمر.)27 :2009 ،
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اإلقميميػة (*)( .أبػػك ارشػػيد .)12-11 :2014 ،حيػػث تبنػى أكبامػػا مقاربػػة
األطػػر الدكليػػة كالتحالفػػات
ٌ
( )1

كشدد عمى أىمية المؤسسات الدكلية
الدبمكماسية ك
تعاكنية جامعة تشدد عمى قيـ
المسؤكلية المشتركة ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
متع ػػددة األطػ ػراؼ ،فت ػ أٌ
ػرس اجتماعػ ػان لمجم ػػس األم ػػف ال ػػدكلي  -أكؿ رئ ػػيس أمريك ػػي يتػ ػرأس اجتماع ػػا

لمجم ػػس األم ػػف ف ػػي 2009/9/24ـ ،كأعم ػػف الحقػ ػان انض ػػماـ الكالي ػػات المتح ػػدة إل ػػى مجم ػػس حق ػػكؽ

اإلنسػػاف ،إضػػافةن إلػػى حرصػػو عمػػى التحػػرؾ ضػػمف التحالفػػات الدكليػػة أحػػدث ال ػرئيس أكبامػػا تغيي ػ انر

ممحكظػان عمػى الخطابػػات األمريكيػة المتعمقػػة بالشػرؽ األكسػط فاسػػتبدؿ عبػارة الحػػرب عمػى "اإلرىػػاب"
الباعثػػة عمػػى االسػػتقطاب ،بعبػػار و
ات أقػػؿ حػ ٌػدة مػػف قبيػػؿ "التطػػرؼ" ،إضػػافةن إلػػى ذلػػؾ فقػػد أحيػػا أكبامػػا
خطاب الديمقراطية كحقكؽ اإلنسػاف بطريق وػة مرنػة تتضػمف مكاصػمة دعػـ الحكػاـ العػرب "السػمطكييف"

تميػز أسػمكبو فػي الػدعكة إلػى نشػر الديمقراطيػة بالمركنػة كالتػدرج(.بف
بعيدان عف الصداـ معيـ ،حيػث ٌ
ميز السياسة الخارجية األميركية فػي عيػد الػرئيس بػاراؾ أكبامػا
بمعيد ،)72 :2012 ،كلع ٌؿ أبرز ما ٌ
ىػػك تقمػػيص جرعػػات العسػػكرة التػػي شػػيدت زيػػادة مطٌػردة فػػي عيػػده سػػمفو بػػكش ،كالتػػي بمغػػت ذركتيػػا

بلحػ ػظ أف السياس ػػة الخارجي ػػة
كي ى
أثن ػػاء الح ػػرب عم ػػى العػ ػراؽ كأفغانس ػػتاف (أب ػػك إرش ػػيد .)2 :2014 ،ي
و
بشكؿ ممحكظ بسماتو الشخصية كالتي كاف أبرزىا الميؿ لمكسطية كاالعتداؿ
لمرئيس أكباما قد تأثرت

في تصرفاتو ،كتفضيمو المنيخ اإلصػبلحي اليػادئ عمػى المػنيخ الثػكرم الغاضػب (بيػكمي:2008 ،

.)27

االنعزلية كالنأم بالنفس عف المشاكؿ
ا
قائـ عمى المكازنة بيف دعاة
فمنيخ الرئيس أكباما ه
مسار و
و
ثالث
العالمية (**) ،كاألصكات المطالبة بالتدخؿ في كؿ شأف دكلي .حيث سعى إلى تكخي
و
كسيط بيف الخياريف ،بما يضمف القيادة األميركية عالميان دكف تكريطيا (أبك ارشيد.)2 :2014 ،
( )2

و
بشكؿ أفضؿ كأكثر
كعميو فقد تصرفت إدارتو بصكرة مغاي ورة لسابقاتيا .مبرىنةن أف القكة العظمى تيدار
فعالية عندما تتصرؼ ضمنيان بصكرة أقؿ عدكانيةن كعنفان ،ما الحفاظ عمى مستكل الردع العسكرم
(*) كمف المبلحظ أ ف عكدة الكاليات المتحدة إلى منطؽ البحث عف مظمة دكلية ألم تحرؾ ميـ ,بدأت ما إدارة

بكش الثانية ( ,)2009-2005كىي مرتبطة بحجـ الفشؿ الذريا كالكرطة المترتبة عمى ذىاب إدارة بكش إلى حرب
العراؽ دكف مظمٌ وة قانكنية ,كدكف و
حمؼ عسكرم كاسا( .أبك ارشيد.)12: 2014 ،

(**) سارت األجياؿ األمريكية المتعاقبة عمي النيخ الذم انطكت عمييا خطبة الكداع التي القاىا الرئيس كاشنطف,
كالرامية إلى تجنب الدخكؿ في شرؾ " االحبلؼ المكرطة" .كصكال إلى عاـ  1823حيث جاء " مبدأ" الرئيس جيمس

مكنرك كالذم حذر فيو اكركبا مف االنخراط في شئكف نصؼ الكرة الغربي ليعيد التأكيد عمي سياسة العزلة( .الكيتز,
 .) 288 :1996كيقكـ المبدأ عمي ركيزتيف االكلي كىي منا دكؿ اكركبا مف التدخؿ في دكؿ امريكا البلتينية اما
الثانية فيي التشديد عمي بقاء الكاليات المتحدة بعيدة عف مشاكؿ القارة األكركبية( .خضير.)199 :2006 ,
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كالمصالح الجكىرية نفسيا (بشارة .)22 :2013 ،كقد انعكست السياسة الخارجية لمرئيس أكباما في

كثيقة األمف القكمي األمريكي لعاـ 2010ـ ،كالتي تعيد مف خبلليا بحماية حقكؽ اإلنساف ،كتعزيز
الشراكة ما العالـ اإلسبلمي ،كىك ما نممسو في الزيارة المبكرة التي قاـ بيا الرئيس أكباما لمصر
و
عبلقات جديدة ما العالـ العربي كاإلسبلمي ،تتجاكز مخمفات اإلدارة السابقة
رغبةن منو في بناء

(حشكد.)393 :2013 ،

كعميو يمكف القكؿ :إف السياسة الخارجية األمريكية قد شيدت في عيد الرئيس أكباما عددان مف
التغييرات الميمة كالتي أثٌرت عمى طبيعة العبلقة بيف الكاليات المتحدة كالعالـ اإلسبلمي بشكؿ و
عاـ
كجماعات اإلسبلـ السياسي عمى كجو التحديد ،كيمكف تمخيص ىذه المتغيرات كما يمي :

القكة العسكرية في السياسة الخارجية األمريكية.
أكالن  -تقميص االعتماد عمى ٌ
ثانيان  -جسر اليكة ما العالـ اإلسبلمي.

اقعية في التعامؿ ما مصالح الكاليات المتحدة "مكقؼ أكباما تجاه الديمقراطية".
ثالثان  -الك ٌ

المطمب األول  -تقميص االعتماد عمى القوة العسكرية4
يكيػة فػي عيػد الػرئيس أكبامػا بتقمػيص جرعػات العسػكرة فػي السياسػة
تميزت السياسة
الخارجيػة األمر ٌ
ٌ
ٌ
تكبدتيا الكاليػات المتحػدة فػي عيػد الػرئيس بػكش االبػف ,كىػك مػا
الخارجية ،كذلؾ نظ انر لمخسائر التي ٌ
دفعيػػا نحػػك التركيػػز عمػى حشػػد الحمفػػاء كعػػدـ اسػػتخداـ القػػكة العسػػكرٌية دكف ضػػركروة قصػػكل كضػػمف
ػكمي األمريكػػي (أبػػك ارشػػيد.)6 :2014 ،
إطػػار المصػػالح األميركيػػة المباش ػرة كالتػػي تمػ ٌ
ػس األمػػف القػ ٌ
كفػػي ىػػذه الحػػاالت سػػعت إدارة ال ػرئيس أكبامػػا إلػػى احتكػػار الكظػػائؼ العمي ػا (القػػكة الجكيػػة ،الػػدفاع

المضاد لمصكاريخ) ما إعطاء المسػؤكلية عػف الكظػائؼ الػدنيا فيمػا يسػمى "الخنػدؽ" لمحمفػاء ،كيعنػي
ذلؾ أف أسمكب الكاليات المتحدة في الحرب عمى "اإلرىاب" سػيختمؼ عػف الفتػرة السػابقة إذ سيصػبح

أكثػػر اعتمػػادان عمػػى الكسػػائؿ التكنكلكجيػػة المتطػػكرة لمرصػػد كالػػردع ،فض ػبلن عػػف التنسػػيؽ األمنػػي مػػا
الدكؿ الحميفة ،بدالن مف االنتشار الكثيؼ عمى األرض (أكريد.)21 :2013 ،

طيار في عيد أكبامػا
يكية الجديدة فقد ازدادت ىجمات الطائرات بدكف ٌ
كبناء عمى االستراتيجية األمر ٌ
ن
لتصػػؿ خمػػس أضػػعاؼ مػػا كانػػت عميػػو فػػي عيػػد ال ػرئيس بػػكش ،كفػػي آيار/مػػايك )2011ـ) اغتالػػت

قكات المارينز األمريكية أسامة بف الدف في األراضي الباكستانية ،كقد عكس ىذا الحدث رؤيػة إدارة
أكبامػ ػػا المرتك ػ ػزة عمػ ػػى االعتمػ ػػاد عمػ ػػى العمميػ ػػات االسػ ػػتخباراتية كالخاصػ ػػة باإلضػ ػػافة إلػ ػػى ىجمػ ػػات

تكجػ ػو إدارة أكبام ػػا نح ػػك
طيػ ػار .)Lindsay,2011:778(.كعمي ػػو فق ػػد ب ػػدا كاض ػػحان ٌ
الط ػػائرات ب ػػدكف ٌ
تقمػػيص االعتمػػاد عمػى القػػكة العسػػكرٌية ،باإلضػػافة إلػػى جعػػؿ الخيػػار العسػػكرم آخػػر حػػؿ يػػتـ المجػػكء
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(*)
كلكي ػة لمعمػػؿ الدبمكماسػػي -محاكلػػة التكاصػػؿ مػػا اآخ ػريف -كزيػػادة
إليػػو كفػػي المقابػػؿ إعطػػاء األ ٌ
االعتماد عمى "القكة الناعمة"(.حشكد.)393 :2013 ،
( )1

تمخصػ ػػت نزعػ ػػة إدارة أكبامػ ػػا فػ ػػي تقمػػػيص االعتمػ ػػاد عم ػ ػى الق ػػكة العسػ ػػكرية فػػػي كرقػ ػػة الػ ػػدفاع
كقػ ػػد ٌ

االستراتيجية التي قدمتيا في يناير 2012ـ ،كالتي تشير بكضػكح إلػى خفػض حجػـ القػكة األمريكيػة،
كانيػػاء العمميػػات العسػػكرية فػػي أفغانسػػتاف كباكسػػتاف(.أكريػػد .)20 : 2013 ،كتػػدلٌؿ ميزانيػػة حربػػي

الع ػراؽ كأفغانس ػػتاف لع ػػامي (2011)**( -2010ـ) ,عمػ ػى محاكلػػة اإلدارة األمريكي ػػة تخفي ػػؼ اإلنف ػػاؽ
( )2

طيػ ػار
عب ػػر اس ػػتخداـ العممي ػػات العس ػػكرية الخاص ػػة األق ػػؿ كمفػ ػةن ،كذل ػػؾ باس ػػتخداـ الط ػػائرات ب ػػدكف ٌ

كخصخص ػػة المعمكم ػػات ،كتنفي ػػذ العممي ػػات الخاص ػػة النكعي ػػة ،دكف االنتش ػػار الكاس ػػا عم ػػى األرض.

(حشػػكد .)394 : 2013،فبػػدؿ التػػكرط العسػػكرم المباشػػر كالمكمػػؼ مادي ػان كبش ػريان –كمػػا حػػدث فػػي
العراؽ كأفغانستاف ،-فإف "مبدأ أكباما" في السياسة الخارجية يقكـ باالعتماد عمى العمميات الخاصة،
كقد أكد أكباما أكثر مف مرة أف الكاليات المتحدة تحت إدارتو ،لف تتكرط فػي ح و
ػركب عسػكرٌي وة جديػدة
ف ػػي الع ػػالـ اإلس ػػبلمي ،ب ػػؿ س ػػتتعامؿ م ػػا أم مخ ػػاطر ال تي ػػدد األم ػػف الق ػػكمي كالمص ػػالح الحيكي ػػة

األميركية مباشرة عبر تحالفات دكلية ،كعبر تقديـ التدريب كالمشكرة كالدعـ المادم كالعسكرم لمػدكؿ
التي تكاجو تحديات "إرىابية" .كاف تطمب األمر تدخبلن أميركيان مباش انر ،فإف ذلؾ سػيتمحكر -إلػى ح وػد

طي ػار(.المركز العربػػي لؤلبحػػاث كد ارسػػة
كبيػػر -حػػكؿ العمميػػات الخاصػػة ،كاليجمػػات بطػػائرات دكف ٌ
السياسات .)2-1 :2014 ،كقد يعرفت استراتيجية أكباما ىذه بػ "القيادة مف الخمؼ" (***).
( )3

تمخ ػص أكؿ مب ػادئ أكبامػػا فػػي السياسػػة الخارجيػػة األميركيػػة بضػػركرة تقمػػيص االعتمػػاد
كبالتػػالي فقػػد ٌ
عمػى القػػكة العسػػكرية  ،إ ٌال إذا تعمػػؽ األمػػر بػػ"المصالح األساسػػية" لمكاليػػات المتحػػدة ،مػػا تأكيػػده عمػى

أدكات القكة األخرل ،مػف اقتصػاد ،كتحالفػات ،كدبمكماسػية ،إذ يميػؿ أكبامػا إلػى ممارسػة ضػبط أكبػر
لمنفس كتكظيؼ أدكات القكة األميركية األخرل أكالن قبؿ التفكير في استخداـ القكة العسكرية ،في حيف

(*) كقالت كزيرة الخارجية األميركية ىيبلرم كمينتكف خبلؿ تقديميا االستراتيجية األمنية الجديدة في معيد برككينغز
أف الكاليات المتحدة " في طكر التحكؿ مف االستخداـ كالتطبيؽ المباشر لمقكة –في أغمب األحياف -إلى مزيخ مف

تطك انر كصعكبة(.حشكد.)393 :2013 ،
القكة كالنفكذ غير المباشريف أكثر ٌ
(**) لممزيد حكؿ انخفاض اإلنفاؽ العسكرم في الحرب عمى العراؽ:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/12/111215_iraq_war_figures.shtml

(***) القيادة مف الخمؼ  :يرتكز مفيكـ القيادة مف الخمؼ عمى ضركرة عدـ انعزاؿ الكاليات المتحدة عف الشئكف
الدكلية ،كفي المقابؿ عدـ نشر أم قكات كبيرة عمى االرض .كبدالن مف ذلؾ تكاصؿ الكاليات المتحدة التدخؿ مف

كراء الككاليس في المنطقة العربية كالدكؿ األخرل عندما ترل ضركرةن لذلؾ .كذلؾ مف خبلؿ دعـ حمفائيا كقيادتيـ
مف الخمؼ بدالن مف اتخاذ خطك و
ات أحادية صريحة (.بشارة.)22-20 : 2013،
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أف بكش كاف يميؿ أكثر إلى اسػتخداـ القػكة أكالن ،كقػد تمثٌػؿ بػديؿ أكبامػا فػي اسػتخداـ القػكة العسػكرية
في تفعيؿ الدبمكماسية كالتحرؾ المشترؾ عند الضركرة.

كخبلص ػػة الق ػػكؿ :إف الدبمكماس ػػية كبن ػػاء التحالف ػػات الدكلي ػػة كالعقكب ػػات االقتص ػػادية ،كان ػػت م ػػف أى ػػـ

أدكات التغيير عند القيادة األميركيػة تحػت إدارة أكبامػا ,أمػا المجػكء إلػى القػكة العسػكرية فقػد حصػرتو
إدارة أكبام ػػا بالض ػػركرة القص ػػكل المتعمق ػػة بالمص ػػالح األمريكي ػػة ،كباس ػػتخداـ الكس ػػائؿ التكنكلكجيػػػة

المتطػػكرة -الطػػائرات دكف طيػػار -كالعمميػػات األمنيػػة كمػػا فعمػػت فػػي حربيػػا عمػى مػػا تصػػفو كاشػػنطف
ب ػػ"اإلرىاب" فػػي الػػيمف كباكسػػتاف ،دكف االنتشػػار العسػػكرم لمق ػكات األمريكيػػة باإلضػػافة إلػػى التحػػرؾ
ضمف التحالفات الدكلية في أم مف القضايا الدكلية كاإلقميمية التي ال تمس األمف القكمي األمريكػي

بشػػكؿ مباشػ وػر كقػػد أدل كػػؿ ذلػػؾ إلػػى جسػػر اليػػكة بػػيف الكاليػػات المتحػػدة كالعػػالـ اإلسػػبلمي ،كتخفيػػؼ
حالة الكراىية التي كسمت المشاعر العربية تجاه الكاليات المتحدة في عيد الرئيس بكش االبف.

الموقف من الحرب عمى الع ار 4
بشدة حكؿ استخداـ القكة العسكرية في
تعارضت سياسة أكباما ما تكجيات سمفو -بكش االبفٌ -
و
السيما تمؾ المتعمقة بنشر القكات البرية كاستخداـ القكة في
السياسة الخارجية األمريكية
بشكؿ عاـ ،ك ٌ

منطقة الشرؽ األكسط( .بشارة ،)1 :2013 ،كعميو فقد اتخذ أكباما مكقفان معارضان كبشدة لمحرب
عمى العراؽ ،كقد أبدل معارضتو في و
و
مبكر جدان -حتى قبؿ ظيكر نتائجو الكار ٌثية عمى
كقت
الكاليات المتحدة -ففي و
حشد تظاىر ضد الحرب عمى العراؽ في شيكاغك في تشريف األكؿ أكتكبر

2002ـ تحدث أكباما "سيناتكر عف كالية الينكم" في الحشد ،كأعمف رفضو التاـ لمحرب عمى

(*)
العراؽ  .)Lindsay, 2011 :771( .مؤكدان أف الحرب ضد العراؽ سكؼ تتطمب احتبلالن أمريكيان
اضح كبدكف و
محدد المدة كالتكمفة كالعكاقب ،كأف غزك العراؽ بدكف منط و
دكلي قكم
دعـ
ؽ ك و
ه
غير ٌ
( )1

اديكالية عمى التجنيد ،كذلؾ نظ انر
سكؼ يشعؿ نيراف الشرؽ األكسط ،كيزيد مف قدرة الجماعات الر ٌ
(**)
المكجو ضد الكاليات المتحدة.
اىية كاالستياء
ٌ
تتسبب بو ىذه الحرب مف زيادة منسكب الكر ٌ
لما قد ٌ
( )2

(بيكمي.)63 :2008 ،

(*) كاف مكقؼ أكباما الرافض لمحرب عمى العراؽ أكثر ما ميز أكباما عمى باقي المرشحيف الرئاسييف في عاـ

 2008فقد كانت قضية العراؽ أكثر القضايا التي تشغؿ الرام العاـ األمريكي كفي استطبل وع لمرأم ،قاؿ أكثر مف 1
بيف كؿ  3في أمريكا أف قضية العراؽ ىي األكثر أىمية.(Lindsay,2011 : 771).

(**) لممزيد حكؿ مكقؼ أكباما مف الحراب عمى العراؽ انظر :
Barack Obama, „The war we need to win‟, Woodrow Wilson Center, 1 Aug. 2007,
Available at : http://www.wilsoncenter.org/events/docs/abgmasp0807.pdf.
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كفي أكاخر عاـ 2005ـ كبعد تكرط الكاليات المتحدة في العراؽ أعمف أكباما –حيث كاف عضكان
في مجمس الشيكخ األمريكي آنذاؾ -المبلمح العامة لمكقفو تجاه الحرب ،كالذم رٌكز  -و
بشكؿ عاـ-
عمى شعكره بأف حرب العراؽ غير قابمة لمحؿ العسكرم ،كبأف االنسحاب التدريجي مف العراؽ بات

الحؿ األمثؿ  -كاف كاف غير مثالي في ذاتو ،حيث اعترؼ أف األكضاع المتردية في العراؽ باتت
ببل ح ٌؿ ،كأف التعامؿ معيا أصبح مف منطمؽ البحث عما أسماه "بمخروج مسؤكؿ" يضمف عدـ كقكع
األىمية ،كيضمف إنقاذ ما يمكف إنقاذه
العراؽ في أيدم الجماعات "اإلرىابية ،أك في براثف الحرب
ٌ

مف سمعة أمريكا كمصالحيا التي تضررت بسبب الحرب ،كعميو طالب أكباما باالنسحاب التدريجي
و
معتدؿ كمتكازف كقد مثؿ ذلؾ جكىر مكقفو مف الحرب عمى العراؽ (.بيكمي: 2008،
لمقكات بشكؿ

 .)62كفي أثناء حممتو االنتخابية لمترشح لمنصب الرئاسة عاـ 2006ـ أكد أكباما رفضو لعسكرة
السياسة الخارجية األمريكية –التي اتٌبعيا سمفو بكش -كما أدت إليو مف حركب أثقمت كاىؿ
الكاليات المتحدة معب ار عف ذلؾ في أحد خطاباتو بالقكؿ "ليس عمينا فقط أف نخرج مف العراؽ ،بؿ
العقمية التي أدت بنا إلى غزك العراؽ"(.ىكارد.)172 :2013 ،
عمينا أف نخرج مف
ٌ

كبعد استبلـ منصبو الرئاسي أعمف عزمو جدكلة االنسحاب األمريكي مف العراؽ ,إضافةن إلى تقييـ

الكضا العسكرم في أفغانستاف ككضا نياية لحركب بكش االستباقية ,كما خطط أكباما لعكدة

م الذم انتيجو بكش
كاشنطف إلى أركقة األمـ المتحدة كالعمؿ عبرىا بدالن مف الفكر االمبراطكر ٌ
االبف ،كىك ما يعني عدـ التحرؾ عسكرٌيان بشكؿ منفرد ٌإال في أضيؽ الحدكد(.عمر.)30 :2009 ،

كقد ركز أكباما الكثير مف جيده في السنة األكلى مف حكمو عمى إنياء الحرب عمى كؿ مف العراؽ
كأفغانستاف كتقميؿ تركيز الكاليات المتحدة عمى السياسة في الشرؽ األكسط ما التركيز أكثر عمى

القضايا الداخمية األمريكية.)Nina,2014: 36(.

كفي نياية عاـ 2008ـ طمب أكباما انسحاب القكات األمريكية مف العراؽ بحمكؿ شير

آب/أغسطس 2010ـ ما بقاء قكوة صغيروة لتقديـ الدعـ كالمشكرة لمقكات العراقية ،حيث يتـ سحبيا
الحقان بحمكؿ ديسمبر/كانكف أكؿ عاـ 2011ـ .)Lindsay,2011 : 774(.كلـ تقتصر جيكده في
تقميص القكة العسكرية عمى العراؽ فقط حيث أعمف منذ كقت مبكر عزمو االنسحاب مف أفغانستاف

بعد استتباب األكضاع ،كفي  27آيار/مايك 2014ـ أعمف عف تكجو إدارتو لسحب الجزء األكبر

مف القكات األميركية مف أفغانستاف أكاخر العاـ ،ما إبقاء قكة صغير قكاميا ( )9800جندم ،تقكـ
بتدريب الجنكد األفغاف ،إلى حيف إتماـ االنسحاب التاـ لمقكات األميركية مف أفغانستاف أكاخر عاـ

2016ـ (أبك ارشيد.)2-1 :2014 ،
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كقد أدت سياستو القائمة عمى تقميص استخداـ القكة العسكرية في السياسة الخارجية األمريكية ،كما

تبلىا مف االنسحاب األمريكي مف العراؽ ،كتقميص عدد القكات األمريكية في أفغانستاف ،إلى جسر
اليكة بيف الشارع العربي كاإلسبلمي مف جية كالكاليات المتحدة مف جية أخرل ،كتخفيؼ حالة

الحقد كالكراىية التي كانت تسيطر عمى الشارع العربي-كعمى رأسو اإلخكاف المسممكف -تجاه

الكاليات المتحدة أثناء فترة حكـ الرئيس بكش بسبب االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ ،ككذلؾ أدل إنياء
و
عقبة كازنة ،كانت تعيؽ إمكانية قياـ حكار بيف اإلخكاف
االحتبلؿ عمى العراؽ إلى تجاكز

المسمميف-القكة األكبر في العالـ العربي -كالكاليات المتحدة (*) ،كذلؾ كفقان لما أشار إليو القيادم
( )1

اإلخكاني عصاـ العرياف عند حديثو عف معكقات قياـ حكار بيف اإلخكاف المسمميف كالكاليات

المتحدة.

المطمب الثاني  -أوباما والعالم اإلسالمي4
سعى الرئيس باراؾ أكباما -ما بداية حكمو -إلى جسر اليكة بيف الكاليات المتحدة كالعالـ

اإلسبلمي ،كحيف تكلى الحكـ أكد أنو سيؤدم اليميف الدستكرم باسمو الثبلثي باراؾ حسيف أكباما
احترامان ألصكلو اإلسبلمية ,كبعد تسمٌمو لميامو الرئاسية تكجو إلى "مصر" إللقاء كممة إلى العالـ

اإلسبلمي ،كقد رأل الشارع العربي ىذه الخطكة باعتبارىا خطكةن جكىرٌيةن في سبيؿ بناء الثقة مجددان

(*) حدد الدكتكر عصاـ العرياف عاـ  2006الظركؼ التي منعت اإلخكاف المسمميف مف قبكؿ الحكار ما الكاليات
و
بممفات قديمة في مقدمتيا:
المتحدة باعتباره قيمةن حضارية كقد تمثمت ىذه الظركؼ

 -Aدعـ أميركا المستمر لمنظـ الديكتاتكرية التي ال تطبؽ الديمكقراطية كال تسمح بالحريات العامة كتحتكر
السمطة تمامان.

اتيجي ما العدك الصييكني منذ نشأتو كتصاعد تمؾ العبلقة إلى حدكد غير
 -bالرعاية الدائمة كالتحالؼ اإلستر ٌ
مسبكقة في عيد بكش.
أضيؼ إلى تمؾ الممفات ممفات أخرل مثؿ:

« -cالحرب عمى "اإلرىاب"» التي تحكلت إلى و
حرب عمى اإلسبلـ تيدؼ إلى إضعاؼ كؿ الحركات اإلسبلمية،
خصكصان في الببلد التي تحيط بالكياف الصييكني في مصر كاألردف كلبناف.
و
دكليٌ ،أدل إلى تدمير الببلد كتشريد العباد
احتبلؿ
« -dغزك أفغانستاف» كاحتبللو كتكريط االتحاد األكركبي في
ٌ
كقتؿ مئات اآالؼ مف المدنييف.
« -eغزك كاحتبلؿ العراؽ» في خطكة ال تخدـ إال العدك الصييكني ،كتفكيؾ الدكلة العراقية كالعمؿ عمى
تقسيميا كاثارة النزعات الطائفية كالفتف المذىبية(..العرياف.)3-2 : 2005،
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(*)

تسببت بو زالت
بيف الكاليات المتحدة كالشعكب اإلسبلمية عقب الصدع الذم ٌ
األمريكي جكرج بكش ,باإلضافة إلى حركبو عمى العالـ اإلسبلمي كالتي ابتدأىا بأفغانستاف ثـ
( )1

لساف الرئيس

امتدت لمعراؽ إلى جانب تضييقو الخناؽ عمى الحركات اإلسبلمية كاالنتكاص عمى مشركع "أجندة

الحرٌية" ،كىك ما أدل إلى تدىكر كبير في العبلقات بيف العالميف العربي كاإلسبلمي مف جية
كالكاليات المتحدة مف و
المكجية ضدىا لدل الشارع العربي
جية أخرل ،ما زيادة منسكب الكراىية
ٌ
ٌإباف حكـ الرئيس جكرج بكش االبف( .عمر.)21 :2009 ،
(**)

كقد تعيٌد أكباما في خطابو الشيير في جامعة القاىرة في الرابا حزيراف/يكنيك )2009ـ)
كرئيس لمكاليات المتحدة بالتصدم لمصكرة النمطية السائدة عف اإلسبلـ في ببلده ،كطالب في
( )2

مخيمتيـ عف الكاليات المتحدة ،كلـ يستخدـ
المقابؿ بأف يتخمى المسممكف عف الصكرة السمبية في ٌ
أكباما في خطابو كممة "اإلرىاب" لمجماعات اإلسبلمية المتشددة ،بؿ استخدـ كممة التطرؼ بدالن
عنيا ،إدراكان منو لؤلثر السيئ الذم يتركو مصطمح "اإلرىاب" لدل الكثيريف في العالميف العربي

كاإلسبلمي (***)( .أحمد ،)6 :2009 ،كقد أكد في خطابو رغبتو في تقكية العبلقات بيف الكاليات
( )3

المتحدة األميركية كالعالـ اإلسبلمي ،استنادان إلى المصمحة المشتركة كاالحتراـ المتبادؿ .كقد حصر
أكباما محددات العبلقة بيف الكاليات المتحدة كالعالـ اإلسبلمي فيما سماه "مصادر التكتر" في
و
نقاط أساسية ،كىي :التطرؼ كالعنؼ ،كممؼ الصراع
العبلقة بيف الطرفيف بعدة

اطية ،كالحرٌية الدينية ،كحقكؽ المرأة( .أبك ارشيد،
"الفمسطيني/العربي" -اإلسرائيمي"  ....كالديمقر ٌ
 .)16-15 :2014كقد تميز خطاب أكباما في القاىرة باستشياده و
بآية مف القرآف الكريـ ىي اآية
ٌ
ِ
ض فَ َكأ ََّنما قَتَ َل َّ
ساد ِفي األَر ِ
اىا
يعا َو َمن أَح َي َ
اس َجم ً
الن َ
سا ِب َغي ِر َنفس أَو فَ َ
القرآنيةَ " :من قَتَ َل َنف ً
َ
ِ
فَ َكأ ََّنما أَح َيا َّ
يعا" (****) ،كذلؾ في إطار إشارتو إلى سماحة الديف اإلسبلمي كرفضو
اس َجم ً
الن َ
َ
( )4

(*) قاؿ بكش في أحد خطاباتو قبيؿ حرب العراؽ :إف القكات األمريكية سكؼ تشف حممةن صميبيةن في الشرؽ
األكسط.

(**) لممزيد انظر النص الكامؿ لخطاب أكباما بالمغة العربية متاح عمى الرابط التالي :
/http://archive.arabic.cnn.com/2009/world/6/4/Obama.speech

(***) فقد ذكر أكباما في خطابو بكثافة كممة مسمـ أك إسبلمي حيث كردت تقريبان ثبلث كأربعيف مرة ،منيا أكثر
سمبي ،كفي
مف خمس عشرة مرة بمعني إيجابي (أم اإلشادة بإنجازات المسمميف التاريخية) ،كمرتيف فقط بمعن نى
ٌ
خطابو الشيير لـ يستخدـ أكباما كممة إرىاب عمى اإلطبلؽ كانما استخدـ مر و
ادفات أخرل لو مثؿ "التطرؼ
كالعنؼ"(.الشكبكي كآخركف.)7-6 : 2009،
(****) سكرة المائدة ،اية ""32
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لمعنؼ ،ككيؼ أف قمة مف المسمميف "القاعدة" يخالفكف تعاليـ الديف اإلسبلمي مف خبلؿ لجكئيـ

تميز خطابو عف العديد مف خطابات
لمعنؼ كقتؿ األبرياء(.الشكبكي كآخركف .)1 :2009 ،كما ٌ
الرؤساء األمريكييف السابقيف بالتحدث صراحةن عف معاناة الشعب الفمسطيني ،كىك أكؿ رئيس

أمريكي يربط تأسيس الدكلة الفمسطينية بالمصالح االستراتيجية األميركية ،كقد بدا كاضحان مف

الخطاب أف الكاليات المتحدة لف تقبؿ استمرار التجاكزات "اإلسرائيمية" "االستيطاف" في المناطؽ

الصييكني في الكاليات المتحدة بخطاب القاىرة باعتباره
ندد أنصار المكبي
الفمسطينية المحتمة كقد ٌ
ٌ
اتيجي ما "إسرائيؿ"(.جرجس.)4 :2013 ،
"تراجعان عف تحالؼ الكاليات المتحدة االستر ٌ
كقػد سػعى أكبامػا كمػا بػدا مػف خطابػو الػذم ألقػاه فػي القػاىرة إلػى الػتخمص مػف الخيبػات التػي خمفتيػا
سياسػة بػػكش االبػف فػػي العػالـ اإلسػػبلمي .كتدشػيف سياسػ وة خارجي وػة بخيػػار و
ات مغػايرة لتمػػؾ التػي كانػػت
تنتيجيػػا إدارة سػػمفو ،بيػػدؼ إحػػداث انف ارجػ وػة عميقػػة فػػي العبلقػػات بػػيف الكاليػػات المتحػػدة كالعػػالميف

العربي كاإلسبلمي(.أكريد.)20-19 :2013 ،
ار كتك ػ ار انر الت ازمػػو بالتقػػارب مػػا
كفػػي إطػػار جيػػكده لجسػػر اليػػكة مػػا العػػالـ اإلسػػبلمي أكػػد أكبامػػا م ػر ان
المسػمميف كتغييػػر مػكاقفيـ السػػمبية تجػاه الكاليػػات المتحػػدة ،كمػػا أكػد مػ ار انر أف الكاليػػات المتحػػدة ليسػػت

اع مػػا اإلسػػبلـ ،كضػػمف جيػػكده الدبمكماسػػية المبك ػرة لمتقػػارب مػػا العػػرب
كلػػف تكػػكف أبػػدان فػػي ص ػر و
كالمسمميف منح أكباما عقب تنصيبو مباشرة في  27كانكف ثاني/يناير 2008ـ أكؿ مقابمة تميفزيكنية

لو لقناة "العربية" (جرجس.)3 :2013 ،
كقد اتضحت تكجيػات أكبامػا نحػك تعزيػز العبلقػة مػا العػالميف العربػي كاإلسػبلمي مػف خػبلؿ كثيقػة
(*)

يكي
األمف
القكمي األمر ٌ
ٌ
مػػا يسػػمى "اإلرىػػاب" ،كىػػك المبػػدأ الػػذم ارتكػػزت عميػػو كاشػػنطف لشػػف حربيػػا ضػػد العػراؽ .كمػػا تخمػػت
( )1

لعاـ )2010ـ) كالتي تضمنت نبذان ضمنيان لمبدأ "الحرب االسػتباقية" ضػد

كنص ػت
الكثيقػػة عػػف مصػػطمح "الحػػرب عم ػى "اإلرىػػاب"" كدعػػت إلػػى تعزيػػز الش ػراكة مػػا المسػػمميفٌ ،
الكثيقة عمى أف الكاليات المتحػدة " ليسػت فػي حالػة ح و
ػرب عالميػة عمػى "اإلرىػاب" أك عمػى اإلسػبلـ،

بػؿ ىػي فػي حػػرب عمػى شػبكة محػػددة ىػي تنظػيـ القاعػدة ك"اإلرىػػابيكف" المرتبطػكف بيػا (**)(.حشػػكد،
( )2

 ،)393 : 2013كذلؾ عمى العكس مف كثيقة األمف القكمي األمريكي لعاـ (2006ـ) الصادرة في
(*) كثيقة استراتيجية األمف القكمي األميركي تككف مطمكبة قانكن نا مف كؿ ر و
ئيس أمريكي كتكتسي أىميةن خاصة
لتأثيرىا في المكازنات كالتشريعات التي يعتمدىا الككنغرس.

(**) تخمت الكاليات المتحدة عف ربط اإلسبلـ ب"اإلرىاب" كىك ما أتت بو كثيقة األمف القكمي األمريكي لعاـ

و
 2010كاقتصر مفيكـ الحرب العالمية عمى "اإلرىاب" إلى و
منظمة إرىابية كاحدة ىي القاعدة مثمما تـ
حرب عمى
التخمي عف فكرة الحرب االستباقية أك عقيدة بكش( .كىيب .)75 : 2010،ك لممزيد انظر كىيب
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عيد الرئيس بكش كالتي ربطت ربطان جدليان بػيف اإلسػبلـ ك"اإلرىػاب" حيػث كرد فييػا" يشػ ٌكؿ الصػراع

ضػػد الراديكاليػػة اإلسػػبلمية المسػػتخدمة لمعنػػؼ ،الن ػزاع األيػػديكلكجي العظػػيـ فػػي أكائػػؿ القػػرف الحػػادم
كالعشػريف(.كىيب ،)71 : 2010 ،كبالمقارنػػة بػػيف كثيقػػة األمػػف القػػكمي األمريكػػي 2002ـ الصػػادرة

يكي 2010ـ الصادرة في عيد الرئيس أكبامػا ،يتضػح
عف الرئيس بكش ك كثيقة األمف القكمي األمر ٌ
تضمنت اختبلفان جكىريان في طريقة تعامؿ الكاليات المتحدة ما العػالميف
أف كثيقة أكباما 2010ـ قد
ٌ
العربي كاإلسبلمي ،كقد تمثمت أبرز الفكارؽ المتعمقة بذلؾ بيف الكثيقتيف فيما يمي:

" -1في مجاؿ استخداـ القكة"  :لـ تيشر كثيقة أكباما إلى الضربات الكقائية-التي استندت إلييا إدارة
بكش بشػكؿ كامػؿ لشػف حربيػا ضػد العػراؽ -غيػر أنيػا لػـ تتخػؿ كميػا عػف التحػرؾ بش و
ػكؿ أحػادم إف

االستثنائية.
تطمب األمر في الحاالت
ٌ

حددت كثيقة أكباما الخصػـ بشػكؿ جمػي ،كتػـ تغييػر مصػطمح
" -2في مجاؿ التعامؿ ما القاعدة" ٌ :
بػػكش عػػف محاربػػة "اإلرىػػاب اإلسػػبلمي" إلػػى حركػػات "التطػػرؼ العنيفػػة" لتجنػػب دخػػكؿ أمريكػػا فػػي

اع ما الديف اإلسبلمي.
صر و

األحادم لمحاربػة
" -3في مجاؿ العبلقة ما الدكؿ األخرل"  :لـ تقتصر كثيقة أكباما عمى المنظكر
ٌ
ػاء عمػ ػى مجمكع ػػة كاس ػػعة م ػػف
""اإلرىػػاب"" ،ب ػػؿ حرص ػػت عمػ ػى تحديػػد طبيع ػػة العبلق ػػة م ػػا ال ػػدكؿ بنػ ن

ػاخي ،كانتشػػار األكبئػػة(.بف بمعيػػد،
القضػػايا ذات االىتمػػاـ المشػػترؾ كاالنتشػػار النػػككم ،كالتغييػػر المنػ ٌ
.)71 :2012

و
عصر
يكي لعاـ 2010ـ إيذانان بنياية عصر كبداية
كعميو فقد مثٌمت كثيقة األمف
القكمي األمر ٌ
ٌ
و
اإلسبلمي عمى غرار ما ابتدأ أكباما بطرحو
عبلقات جديدة ما العالـ
ساسية إقامة
آخر ،مبلمحو األ ٌ
ٌ
في خطاب التنصيب ،أما مممح التغيير األبرز فيك حذؼ الرئيس األمريكي باراؾ أكباما
مصطمحات "الجياد" ك"التطرؼ" مف كثيقة األمف القكمي األمريكي الجديدة

( )1

(*)

في خطكة تعد أىـ

تمت إعادة صياغتيا لمتأكيد عمى أف الكاليات
تغيير في عقيدة األمف القكمي األمريكي ،التي ٌ
المتحدة ال تنظر إلى الدكؿ اإلسبلمية مف منظكر "اإلرىاب"( .كىيب.)73 :2010 ،

و
عبلقات عامة تعكس سذاجة
(*) أثارت الكثيقة جدالن كاسعان في الكسط السياسي األميركي بيف مف يرل أنيا مجرد حممة
رؤية أكباما كتكجيو الذم يؤدم إلى تقيقر قكة أميركا كتراجا مركزىا العالمي ،كبيف آخريف يركف أنيا تعطي االنطباع

اإليجابي المطمكب لككنيا تغيي انر دراماتيكيان عما طرحتو إدارة بكش كتخدـ مصالح أميركا (كىيب.)73 : 2010 ،
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كيتٌضح جميان مف مضمكف كثيقة األمف القكمي األمريكي باإلضافة إلى مكقؼ أكباما مف العالـ
األيدكلكجية (*) -كما كاف عميو الحاؿ في عيد سمفو
اإلسبلمي أنو يعتنؽ استراتيجية ال تقكدىا
ٌ
( )1

اقعي لمحقائؽ عمى األرض كمصالح أمريكا المتعمقة بيا بعيدان
بكش -كأف سياستو ترتكز عمى تقييـ ك ه
األيدكلكجية.)Lindsay,2011 : 773( .
الدينية أك
عف الحسابات
ٌ
ٌ
التكجو الجديد إلدارة أكباما إلى تخفيؼ حدة الغضب الذم سيطر عمى الشارع العربي
كقد أدل
ٌ
تحسف العبلقة بيف
تجاه أمريكا في عيد سمفو بكش االبف ،كقد أظيرت العديد مف المؤشرات
ي

الكاليات المتحدة كالعالـ العربي

( )2

(**)

في السنكات األكلى مف حكـ أكباما نتيجةن لخطاب أكباما في

القاىرة ،ككعكده باالنسحاب مف العراؽ كاغبلؽ معتقؿ غكانتنامك ،كالتزامو بدعـ حؿ الدكلتيف في
النزاع الفمسطيني-اإلسرائيمي".(Eisenstadt,Pollock.2012 :6).

كعميو يمكف القكؿ :إف دبمكماسية أكباما تجاه العالـ اإلسبلمي قد ٌأدت إلى تخفيؼ حدة الكراىية
المكجية مف قبؿ الشارع العربي لمكاليات المتحدة كلسياساتيا في المنطقة ،كقد أدل ذلؾ إلى تسييؿ
إمكانية قياـ حكار بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف مف ناحيتيف :األكلى تتمثؿ في كصكؿ

إمكانية
األيديكلكجية في سياساتيا تجاه الشرؽ األكسط ،تتقبؿ
اقعيةن كبعدان عف
ٌ
ٌ
إدارة أمريكية أكثر ك ٌ
و
ناحية أخرل فإف
اإلسبلمية المعتدلة كعمى رأسيا اإلخكاف المسممكف ،كمف
قياـ حكار ما الجماعات
ٌ
سياسة أكباما الجديدة تجاه العالـ اإلسبلمي قد جعمت مف قياـ حك وار بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف
و
و
بشكؿ
بي
المسمميف أم انر مقبكالن إلى -حد ما -لدل القكاعد الشعبية لئلخكاف المسمميف كالشارع العر ٌ
عاـ.

المطمب الثالث  -باراك أوباما و"إسرائيل"4

ييعتبر مكقؼ الرئيس أكباما تجاه القضية الفمسطينية مف أىـ كأبرز العكامؿ التي ساعدت عمى
جسر اليكة بيف العالـ اإلسبلمي كالكاليات المتحدة في عيده ،فمنذ ترشحو لمنصب الرئاسة بدا

كاضحان أنو ليس المرشح األمثؿ بالنسبة ؿ"إسرائيؿ" ،كقد تجمٌى ذلؾ في مكقؼ المكبي الصييكني

الذم أكد بعض قادتو أف سجؿ أكباما تجاه "إسرائيؿ" غير كاضح ،كأنو قميؿ المعرفة بقضاياىا،
باإلضافة إلى أف مكاقفو تجاه "إسرائيؿ" ضعيفة كربما األضعؼ ألم مرشح رئاسي أميركي منذ
يديكلكجيا.
(*) كيذىب البعض إلى أف أكباما ،خبلفان لسمفو ،يركز عمى االعتداؿ كالتع ٌقؿ ،بدالن مف األ
ٌ
(جرجس.)3 : 2013،

تحسف العبلقة بيف الكاليات المتحدة كالعالـ العربي في عيد أكباما انظر:
(**) لممزيد حكؿ ٌ
)Eisenstadt,Pollock.2012 :6) Fig.1a: Arab-U.S. Ties Trend.
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عقكد طكيمة (*)(.بيكمي .)53-52: 2008،كعمى النقيض مف المكقؼ "اإلسرائيمي" كمف خمفو
( )1

المكبي الصييكني في أمريكا ،ماؿ الشارع العربي كالحركات اإلسبلمية نحك تأييد أكباما عمى غيره

مف المرشحيف األمريكييف ،كما دعـ العديد مف المفكريف العرب صعكد أكباما لسدة الحكـ في

يح أدلى بو أحمد يكسؼ
الكاليات المتحدة كقد تجمى ذلؾ في تصر و

( )2

(**)

إلحدل كسائؿ اإلعبلـ

األميركية حيف قاؿ بأنو يفضؿ أكباما عمى غيره مف المرشحيف األميركييف في االنتخابات التمييدية
مشبيان أكباما بجكف كيندم
ٌ

( )3

(***)

( بيكمي.)50 : 2008 ،

كينبا مكقؼ كبل الطرفيف تجاه ترشح أكباما لبلنتخابات األمريكية مف مكقفو تجاه القضية
(****)

الفمسطينية كالذم تمحكر حكؿ ضركرة إيجاد حؿ لمصراع
ٌ
أف استمرار ىذا النزاع يفاقـ مشاكؿ المنطقة ،حيث يؤدم إلى زيادة العداء العربي ضد الكاليات
( )4

الفمسطيني"-اإلسرائيمي" مف منطمؽ

المتحدة بسبب انحيازىا الدائـ ؿ"إسرائيؿ" ،كىك ما تستغمو الحركات الراديكالية كعمى رأسيا "القاعدة"

يصعب ميمة الدكؿ العربية المعتدلة
في تأجيخ العداكة كتبرير العنؼ ضد الكاليات المتحدة ،كما أنو
ٌ
في مساندة السياسات األمريكية في المنطقة كيحد مف شرعيتيا في الشارع العربي ،باإلضافة إلى
قكل إقميمية مثؿ "إيراف" تستغؿ الصراع الفمسطيني-
ذلؾ ككفقان لرؤية إدارة أكباما فإف ىناؾ ن
"اإلسرائيمي"

(*) رأت بعض جماعات المصالح المكبي "إسرائيؿ" أف المقامرة عمى أكباما غير محسكبة كغير مفضمة ألنيـ

و
سجؿ كاض وح في دعـ "إسرائيؿ" كمساندتيا كلف يرضكا بأقؿ مف ذلؾ ( .بيكمي)32 :2008 ،
يريدكف رئيسان ذا

أثار مساندك "إسرائيؿ" في الكاليات المتحدة كخارجيا جدالن ال ينتيي بخصكص عبلقة أكباما ب"إسرائيؿ" كمكقفو
منيا كتأثير سياساتو تجاه و
دكؿ كإيراف كسكريا عمييا ،كذلؾ لدرجة أف بعض قادة الييكد األميركييف حذركا مف أف
مكقؼ بعض قادة لكبي "إسرائيؿ" السمبي كالمتشدد تجاه أكباما سكؼ يضر بعبلقة ييكد أميركا ما أكباما في حاؿ
فكزه بالرئاسة ( .بيكمي)38 :2008 ،

(**) أحمد يكسؼ المستشار السياسي إلسماعيؿ ىنية – رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة،-

و
بصفة عامة في كيؿ
المفضؿ ،كلـ يتردد الجميكريكف
(***) كصؼ جكف ماكيف أكباما بأنو مرشح حماس
ٌ
االتيامات ألكباما...كقد كاجو أكباما عدة قيكد منيا أصكلو اإلسبلمية التي استغميا مناىضكه لكيؿ االتيامات

ألكباما ،باإلضافة إلى المكبيات القكية كعمى كجو التحديد المكبي الصييكني ،كقد حدت ىذه القيكد مف قدرة أكباما
عمى التغيير( .بيكمي.)110 :2008 ،
يتمخص في مقاكمة الشعب الفمسطيني لبلحتبلؿ "اإلسرائيمي"
(****) مصطمح غير دقيؽ حيث إف كاقا األمر ٌ
عمى أرضو.
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(*)
عبر أكباما عف مكقفو حكؿ الصراع
لزيادة نفكذىا كتحقيؽ مصالحيا في المنطقة  ،كقد ٌ
و
بشكؿ كاضح كصريح أثناء حممتو االنتخابية حيف قاؿ" :إف مشكمة الصراع
الفمسطيني"-اإلسرائيمي"
( )1

الفمسطيني"-اإلسرائيمي" تؤثر عمى المصالح األمريكية في المنطقة فعدـ كجكد حؿ ليذه المعضمة

يكفر المبرر لمحركات الراديكالية لبلنخراط في أعماؿ عنؼ ضد الكاليات المتحدة" ،كعميو رأل

أكباما حؿ الصراع الفمسطيني"-اإلسرائيمي" بمثابة أكلكية تتعمؽ باألمف القكمي األمريكي.
(.)Waxman, 2012: 78-77
كبعد فكز أكباما باالنتخابات الرئاسية عاـ 2008ـ رٌحب العالـ العربي كاإلسبلمي كالعالـ قاطبةن،
باستثناء "إسرائيؿ" ،بكعكد التغيير التي تعيد بيا أكباما في مجاؿ السياسة الخارجية كالقطيعة

النيائية ما عقيدة بكش( .بشارة.)1 :2013 ،

كقػػد بػػدت إرىاصػػات االخػػتبلؼ بػػيف اإلدارة األمريكيػػة ك"إس ػرائيؿ" تظيػػر كاضػػحةن جمي ػةن منػػذ تسػػمـ

أكبامػا الحكػػـ ،فيػػك لػػـ يػزر "إسػرائيؿ" بعػػد تكليػػو الرئاسػة-لػػـ يػػزر أكبامػػا "إسػرائيؿ" طػكاؿ فتػرة رئاسػػتو

األكل ػى -كلػػـ يخاطػػب الشػػعب اإلس ػرائيمي مباش ػرةن كمػػا يفعػػؿ بالعػػادة كػػؿ الرؤسػػاء األم ػريكييف ،كفػػي

الكقت نفسو خاطب أكباما الجماىير المسممة فػي أنقػرة فػي نيسػاف/أبريؿ 2009ـ كالجمػاىير العربيػة

ف ػػي الق ػػاىرة ف ػػي  4حزيراف/يكني ػػك 2009ـ ، )Gilboa,2013:20( .كق ػػد ك ػػاف خط ػػاب أكبام ػػا ف ػػي
القػػاىرة متكازن ػان  -إل ػػى حػ وػد كبيػػر -تج ػػاه القضػػية الفمس ػػطينية حيػػث أكػػد أف لمفمس ػػطينييف الحػػؽ ف ػػي
ػأم حػ و
ػاؿ مػػف األحػكاؿ أمػػف "إسػرائيؿ" ،كمػػا
الكجػػكد ،كأف تػػدىكر الكضػػا اإلنسػػاني فػػي غػزة ال يخػػدـ بػ ٌ
أكػػد أكبامػػا ضػػركرة أف تعمػػؿ "إسػرائيؿ" عمػػى حمحمػػة الكضػػا فػػي قطػػاع غػزة فػػي ثبلثػػة مكاضػػا أثنػػاء

الخطاب( .الشكبكي كآخركف .)7 : 2009 ،ثـ دعا "إسرائيؿ" إلى تجميد كؿ أعماؿ االسػتيطاف فػي
ػركعية المسػػتكطنات-عمػػى
الضػػفة الغربيػػة كالقػػدس الشػرقية ،مؤكػػدان أف الكاليػػات المتحػػدة ال تقبػػؿ بمشػ ٌ

(*) رأل تيار مف الساسة األمريكييف أف النزاع الفمسطيني"-اإلسرائيمي" ىك بمثابة المصدر األكؿ لبلستياء في

العالـ العربي تجاه السياسية األمريكية في المنطقة ،كقد اعتمد عميو الراديكاليكف لزيادة نفكذىـ كتجنيد المزيد مف
الشباب المسمـ .كحكؿ ذلؾ يقكؿ الجنراؿ جيمس ماتيس " "James Mattisالرئيس السابؽ لقيادة المركز األمريكي

إف نظر العالـ العربي لمكاليات المتحدة عمى أنيا منحازةه ؿ"إسرائيؿ" قد دفعت ثمنيا أمريكا تكمف نة عسكريةن كأمنيةن
يكمية  ،حيث إف الدكؿ الحميفة لمكاليات المتحدة ال تسطيا أف تعمف دعميا لمسياسة األمريكية في المنطقة ،كذلؾ
بسبب

رؤية

الجماىير

العربية

(.)Cohen,Duss.2015 : 8

القائمة

عمى

عدـ
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احتراـ

الكاليات

المتحدة

لحقكؽ

الفمسطينييف.

خبلؼ مكقؼ سمفو بكش (*) -نظ انر ألنيا تنتيؾ االتفاقات السابقة كتقكض جيػكد السػبلـ كفقػان لكجيػة
( )1

نظر أكباما.)Zanotti, 2015 : 48( .

(**)

كفي ظ ٌؿ سعي أكباما لتأميف المصالح األمريكية
الفمسطيني ،كفي ظؿ ممارسة إدارتو ضغكطات متتالية عمى "إسرائيؿ" لتجميد االستيطاف كالدخكؿ
ٌ
و
بشكؿ غير مسبكؽ ،ككاف
في عممية السبلـ ،تكترت العبلقة بيف الجانبيف األمريكي ك"اإلسرائيمي"
و
إىانات بالغة لئلدارة األمريكية-كما
ذلؾ بسبب تصرفات حككمة نتنياىك التي كصمت إلى حد تكجيو
( )2

في المنطقة مف خبلؿ معالجة الممؼ

عدة كاف أبرزىا :
القتو مف ردكد فعؿ  -في مكاقؼ ٌ

 -1أعمف كزير الداخمية "اإلسرائيمي" في  9آذار/مارس 2010ـ عف عطاء لبناء  1600كحدة
سكنية في القدس الشرقية ،بعد أف طمبت إدارة أكباما مف "إسرائيؿ" إيقاؼ عممية االستيطاف في

الضفة الغربية كالقدس الشرقية ،كذلؾ ضمف الجيكد التي بذليا أكباما خبلؿ فترة رئاستو
األكلى )2012-2008ـ) بيدؼ تحريؾ عممية السبلـ (***) ،كقد جاء اإلعبلف في و
كقت كاف فيو
( )3

حدة التكتر بيف
نائب الرئيس األمريكي جكف بايدف " "Joe Bidenيزكر "إسرائيؿ" بيدؼ تخفيؼ ٌ
البمديف ،باإلضافة إلى دفا عجمة المفاكضات كالضغط عمى "إسرائيؿ" لتجميد البناء في
المستكطنات ،كقد رأت الكاليات المتحدة في ىذا اإلعبلف إىانةن لنائب الرئيس األمريكي .فتكالت
ردكد الفعؿ الرسمية

(****)

( )4

الغاضبة مف قبؿ اإلدارة األمريكية ،كفي  12آذار/مارس ىاتفت كزيرة

الخارجية األمريكية ىيبلرم كمينتكف رئيس الكزراء "اإلسرائيمي "بنياميف نتنياىك" ،لتخبره بأف الكاليات
و
رسالة كجييا الرئيس األمريكي السابؽ جكرج بكش إلى رئيس كزراء "إسرائيؿ" أريؿ شاركف في أبريؿ/نيساف
(*) في

و
بشكؿ كاضح مشركعية االستيطاف حيث قاؿ بكش في رسالتو" :إنو ضمف الكقائا الجديدة عمى األرض
 2004أٌيد
النيائي سيتضمف العكدة الكاممة ؿ"إسرائيؿ" إلى خطكط اليدنة عاـ
المنطقي أف يتكقا أحد بأف الحؿ
فإنو مف غير
ٌ
ٌ
" 1949أم إخبلء جميا المستكطنات" .كقد رأل العديد مف النشطاء كالساسة العرب تصريحات بكش بمثابة و
دعـ
غير مباشر لمنشاطات اإلسرائيمية بدعـ المستكطنات.)Zanotti.2015 : 48( .
ائيمي يضر بقدرة
(**) صرح الجنراؿ األمريكي ديفيد بترايكس ( )David Petraeusأف الصراع
الفمسطيني-اإلسر ٌ
ٌ
كيؤجخ المشاعر المعادية لمكاليات المتحدة ,كما يعيؽ قدرة
أمريكا عمى حماية مصالحيا في الشرؽ األكسطٌ ،
الحككمات العربية المعتدلة لمتعاكف ما الكاليات المتحدة.)Fattah,2010 : 23(.

(***) لممزيد حكؿ جيكد أكباما لدفا عممية السبلـ في فترة حكمو األكلى انظر  :بف بمعيد ،فريد .)2012(.إدارة

أكباما كعممية السبلـ الفمسطينية"-اإلسرائيمية ."2012-2008".رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة مكلكد معمرم:
الجزائر .ص .193-192

(****) استنكر جكف بايدف اإلعبلف معتب انر إياه تقكيضان لجيكد السبلـ

Full statement accessible at http://www.whitehouse.gov.
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يكية "اإلسرائيمٌية" ،ككانت كمينتكف قد
المتحدة تعتبر إعبلف العطاء إشارةن سمبيةن حكؿ العبلقات األمر ٌ
صرحت في مقابمة تمفزيكنية ما قناة  CNNاألمريكية أف اإلعبلف عف بناء مزيد مف الكحدات
أمر
مييف جدان
ه
االستيطانية في الكقت الذم كاف فيو نائب الرئيس األمريكي يزكر "إسرائيؿ" ه
لكاشنطف .)Addis, 2011: 25( .باإلضافة إلى ذلؾ فإف رد فعؿ بايدف نفسو كاف شديدان جدان،
حيث أكد أف اإلىانة التي تمقٌاىا تؤثر عمى مكانة الكاليات المتحدة في المجتما الدكلي ،كتشكؿ
عرض الكاليات المتحدة
تيديدان ألمف القكات األمريكية المقاتمة في أفغانستاف كالعراؽ كباكستاف ،كتي ٌ
لمخطر ،مما اضطر نتنياىك لبلعتذار عف التكقيت كليس القرار ،غير أف ذلؾ لـ ً
ينو األزمة (بف
بمعيد.)193 : 2012 ,

 -2ألقى نتنياىك خطابا في الككنجرس ،في أيار/مايك 2011ـ بدعكوة مف قيادة الحزب الجميكرم
كقد ىاجـ نتنياىك السياسة الخارجية إلدارة أكباما إال أنو التقى أكباما آنذاؾ.

كية عاـ 2012ـ ،كذلؾ
 -3كسر نتنياىك األعراؼ
ئاسية األمري ٌ
الدبمكماسية أثناء االنتخابات الر ٌ
ٌ
م ميت ركمني" " Mitt Romneyضد أكباما الذم ترشح
عندما ٌ
تدخؿ لمصمحة المرشح الجميكر ٌ
لجكلة ر و
و
ئاسية ثانية.
تيجـ بعض المسؤكليف "اإلسرائيمييف" عمى كزير الخارجية األميركي جكف كيرم ،كاتيمكه بأف
ٌ -4
ىمو يتركز عمى الحصكؿ عمى جائزة نكبؿ لمسبلـ عمى حساب "إسرائيؿ" ،كقد كانت ىذه االتيامات
بسبب جيكد كيرم ضمف الحممة التي أطمقيا أكباما لتحريؾ عممية السبلـ في فترة رئاستو

الثانية(.المركز العربي لمبحكث كالدراسات.)4-3 :2015،
و
بشكؿ كاضح جيد الكساطة األميركية في المفاكضات الفمسطينية"-اإلسرائيمية"،
-5أفشؿ نتنياىك
حمؿ كزير الخارجية
بما في ذلؾ جكالت كيرم ،عبر اإلصرار عمى تكثيؼ االستيطاف ،كقد ٌ
و
بشكؿ كاضح كصريح الجزء األكبر مف المبلمة عمى فشؿ
األميركي جكف كيرم "إسرائيؿ"
عاية أمريكية ،كقد أدل ذلؾ إلى تكتر العبلقة إلى و
المفاكضات بيف الطرفيف بر و
حد غير مسبكؽ بيف
و
كممة لكيرم خمؼ األبكاب المغمقة استعمؿ كيرم كممة التفرقة العنصرية لكصؼ
البمديف ،كفي

مستقبؿ "إسرائيؿ" في حاؿ لـ تتكصؿ التفا و
ؽ ما الفمسطينيويف ،م ٌما أدل إلى زيادة التكتر بيف
البمديف ،كبعد تسريب محضر االجتماع رفض كيرم االعتذار أك سحب التصريح مح ٌذ انر مف أف

"إسرائيؿ" ستكاجو مستقببلن مظممان كغير ديمقراطي إف ظمت تسير في ىذا االتجاه .كقد أكد كيرم
و
بشكؿ أساسي
الحقان في شيادة أماـ الككنجرس أف المعكؽ الرئيس لنجاح مفاكضات السبلـ تمثٌؿ
الفمسطينية في الضفة كالقدس الشرقية.
في استمرار بناء المستكطنات "اإلسرائيمية" عمى األراضي
ٌ

()Cohen,Duss. 2015 : 7-12
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 -6أعمف نتنياىك في كانكف ثاني/يناير 2015ـ قبكؿ دعكوة مف رئيس األغمبية في الككنجرس
األمريكي السيناتكر جكف بكينير" "John Boehnerلمحديث أماـ الككنجرس األمريكي-دكف
و
عقكبات ضد إيراف ،األمر الذم تعارضو إدارة
التشاكر ما البيت األبيض -عف ضركرة تشريا

أكباما ،كىك ما أدل إلى كصكؿ التكتٌر في العبلقات األمريكية"-اإلسرائيمية" إلى ذركتو.
(.)Cohen,Duss.2015 : 11
يكيػة .كفػي ردة فعمػو ،أصػدر البيػت
سببت الزيػارة المعمنػة الكثيػر مػف الغضػب لػدل اإلدارة األمر ٌ
كقد ٌ
األبػػيض بيانػان أعمػػف فيػػو رفػػض أكبامػػا كأعضػػاء إدارتػػو مقابمػػة نتنيػػاىك عقػػب خطابػػو فػػي الكػػكنجرس،
ككصػػؼ ساسػػة "إس ػرائيمٌيكف" البيػػاف األميركػػي بأنػػو "ىبػػكطه غيػ يػر مسػػبكؽ فػػي مسػػتكل العبلقػػات بػػيف
اطيػان فػي الكػكنجرس األمريكػي،
البمديف" ،إضافةن إلى ذلؾ فقد قاطا الخطاب نحك ستيف عضػكان ديمقر ٌ
مػ ػػف ضػ ػػمنيـ ييػ ػػكد ،كىػ ػػك تطػ ػػكر غيػ ػػر مسػ ػػبكؽ فػ ػػي العبلقػ ػػات األميركيػ ػػة"-اإلس ػ ػرائيمية"( .الحيػ ػػاة

الجديد.)2015/1/24،
ػمي أيض ػان عمػػؽ مسػػؤك هؿ رفيػػاه فػػي البيػػت األبػػيض عمػػى خطػػاب نتنيػػاىك فػػي
كعمػػى المسػػتكل الرسػ ٌ
الكػػكنجرس األمريكػػي بػػالقكؿ :إنيػػا "بصػػقةه فػػي كجينػػا عمػػى رؤكس األشػػياد" كأضػػاؼ أف ممارس ػات
نتنياىك سيككف ليا ثمف ،كعمى الصػعيد الشػعبي فػي الكاليػات المتحػدة كاجػو إعػبلف الزيػارة حالػةن مػف

الغضب كاالستياء لدل الػرأم العػاـ األميركػي ،ففػي منتصػؼ شػباط/فبراير 2015ـ أظيػر اسػتطبلعه
لمػرأم ،أف أكثػػر مػػف  %63مػػف األميػػركييف يعارضػػكف أف يمقػػي نتنيػػاىك خطابػان فػػي الكػػكنجرس .كمػػا

أظي ػػر اس ػػتطبلعه آخ ػػر أجرت ػػو ش ػػبكة "س ػػي أف أف" كمرك ػػز "اك ار س ػػي" أف  %66م ػػف الػ ػرأم الع ػػاـ
األميرك ػػي يري ػػد أف تك ػػكف الكالي ػػات المتح ػػدة محاي ػػدة ف ػػي "الصػ ػراع اإلسػػرائيمي"-الفمس ػػطيني"(.المركز
العربي لمبحكث كالدراسات.)5 :2015 ،

لمانية "اإلسرائيمٌية" األخيرة لعاـ(2015ـ) التي صعد فييا حزب الميككد برئاسة
كبعد االنتخابات البر ٌ
بنياميف نتنياىك ،ذكرت تقارير أف مسؤكالن أمريكيان لـ يعمف عف اسمو صرح بأف الكاليات المتحدة قد

تحجـ عف استخداـ حؽ النقض الفيتك في مجمس األمف لمدفاع عف "إسرائيؿ" ،كقد أثار ىذا التقرير

جدالن كاسعان في الكاليات المتحدة ما دفاع بعض أعضاء الككنجرس

( )1

(*)

عف ضركرة استمرار الدعـ

األمريكي "إلسرائيؿ" كاصبلح أم ضرر قد يمحؽ بالعبلقة بيف البمديف ,كفي  19آذار/مارس
(*) في  5ديسمبر/كانكف االكؿ  2014كقٌا  48مف أعضاء الككنجرس األمريكي رسالة إلى الرئيس أكباما طالبكه
فييا بالتكضيح الفكرم عف بعض التقارير اإلعبلمية التي ينسبت إلى مصادر حككمية باحتمالية اتخاذ الكاليات
المتحدة خطكات ضد "إسرائيؿ" ردان عمى بناء المستكطنات في الضفة الغربية كالقدس الشرقيةZanotti.2015 : ( .

.)49
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2015ـ أنكر نائب كزير الخارجية تكني بمنكيف  "Tony" Blinkenصحة ىذه التقارير.
(.)Zanotti.2015 : 28

كعمى الرغـ مف إنكار ك ازرة الخارجية األمريكية لصحة ىذه األنباء ،إال أف إدارة أكباما مارست

الدكلية ،كقد تصاعدت الجيكد
ضغكطيا عمى حككمة نتنياىك بكسائؿ أخرل لعؿ أىميما المقاطعة
ٌ
الدكلية لمقاطعة "إسرائيؿ" (*) في السنكات األخيرة فقامت عدة دكؿ منيا بريطانيا كبمجيكا كاسبانيا
( )1

بإيقاؼ شحنات أسمحة إلى "إسرائيؿ" ،بدافا القمؽ مف استخداميا في انتياؾ القانكف الدكلي ،كما

أكقفت البنكؾ كصناديؽ االستثمار الرئيسة في الدنمارؾ كالنركيخ كىكلندا تعامبلتيا ما المؤسسات
المالية "إسرائيؿ" التي ترتبط بأعماؿ بالمستكطنات ،كقامت شركات في ألمانيا كىكلندا بإلغاء مشاريا
بنى تحتية حيكية في "إسرائيؿ" ،كحسب تصريح عضك كنيست "إسرائيمي" يميني فإف كافة أعماؿ
ن
المقاطعة كمف ضمنيا اقتراح االتحاد األكركبي لمقاطعة الكزراء "اإلسرائيمييف" الذيف ال يقبمكف حؿ

الدكلتيف قد جاءت بتحر و
كدفا مف أكباما نفسو (**).)Cohen,Duss. 2015: 11-14( .
يض
و
و
تتعرض ليا منذ عقكد كلـ يكف ليذه الضغكط
ي
تعرضت لضغكط دكلية لـ ٌ
كيبلحظ أف "إسرائيؿ" قد ٌ
أف تتـ لكال تأييد أك صمت -عمى أقؿ تقدير -إدارة أكباما.
( )2

الصدامية السابقة بيف إدارة أكباما كنتنياىك كصمت العبلقات األمريكية" -إسرائيؿ"
كنظر لممكاقؼ
ان
ٌ
عبر بعض المسؤكليف األمريكييف عف طبيعة العبلقات األمريكية-
حدان غير معيكد مف التكتر ،كقد ٌ

"اإلسرائيمية" في عيد أكباما بالقكؿ :إف األمكر ليست عاطفيةن في إدارة أكباما تجاه الحككمة
و
بشكؿ
"اإلسرائيمٌية" بقيادة نتنياىك ،كأحيانان تككف ىذه المشاعر عدائيةن تجاه الحككمة "اإلسرائيمية"
عبر السفير األميركي
عاـ كرئيسيا نتنياىك عمى كجو التحديد .)Cohen,Duss.2015: 11(.كقد ٌ
األسبؽ في "إسرائيؿ" مارتف انديؾ" "Martin Indykعف حجـ التكتر القائـ بيف البمديف بالقكؿ "إف
الشرخ في العبلقات األميركية"-اإلسرائيمية" لـ يكف يكمان بيذا االتساع"(.المركز العربي لمبحكث

ائيمي" في كاشنطف "مايكؿ اكريف
كالدراسات .)4 :2015 ،كفي المقابؿ أعمف السفير "اإلسر ٌ
" "Michael Orenفي آذار/مارس )2010ـ) بأف العبلقات األمريكية"-اإلسرائيمية" تمر باألزمة
األكثر تعقيدان خبلؿ  35سنةن الماضية (بف بمعيد.)193 : 2012 ,

(*) حممة المقاطعة العالمية لممنتجات االسرائيمية كعرفت باسـ  boycottكقد انتشرت بشكؿ فاعؿ ككاسا في دكؿ
االتحاد األكركبي كالكاليات المتحدة.

(**) زعـ بعض أعضاء الككنجرس المكاليف ؿ"إسرائيؿ" أف حركة المقاطعة ضد "إسرائيؿ" حركةه عنصريةه كسعكا

مف خبلؿ صبلحيات الككنجرس لتحجيـ فعاليتيا.)Zanotti.2015 : 23( .
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كحكؿ طبيعة التكتر كأسبابو ،انقسـ المفكركف كالساسة األمريكييف إلى فريقيف :حيث يرل فريؽ مف

المفكريف أف الخبلفات تعكد إلى االختبلؼ بيف شخصية ه
كؿ مف أكباما كنتنياىكر فأكباما ليبرالي
التكجيات ،بينما نتنياىك يعتبر محافظان مف أقصى اليميف ،بينما يرل فريؽ آخر أف التكتر في

العبلقة أعمؽ مف ذلؾ ،كيتمثٌؿ في اختبلؼ الرؤية االستراتيجية كتضارب المصالح في بعض
األحياف بيف البمديف .كيمكف القكؿ إف الخبلؼ بيف اإلدارتيف كاف كاف قد تأثٌر بالمكاقؼ الشخصية

بيف أكباما كنتنياىك ،إال أف مرده باألساس ينبا مف تضارب المصالح بيف البمديف في بعض

الممفات ،كبالتالي اختبلؼ تعاطي كبل الطرفيف معيا ،كقد تجمٌى ذلؾ في إعبلف المسؤكليف

أكثر مف مناسبة أف "إسرائيؿ" ال تراعي المصالح األمريكية في
األمريكييف في إدارة أكباما في ى
المنطقة كأف أعماليا قد تككف أحيانان مضرة بيذه المصالح ،كعمى الجانب اآخر ترل حككمة
دبمكماسية أكباما
نتنياىك أف سياسة أكباما في المنطقة مترددة كضعيفة كقصيرة النظر ،كما ترل أف
ٌ
أضرت بالمصالح "اإلس ارئيمية" الحيكية.)Waxman,2012 : 73-75(.
تجاه الشرؽ األكسط قد ٌ
كلعؿ الممؼ الفمسطيني مف أبرز الممفات التي تختمؼ كجية نظر كبل الطرفيف حكليا ،فأكباما –كاف

صح أنو متعاطؼ (*) ما القضية الفمسطينية -إال أف مكقفو القائـ عمى ضركرة قياـ دكلة فمسطينيٌة
ٌ
كفؽ حؿ الدكلتيف ،يعكد باألساس إلى رؤيتو لعممية السبلـ كضركرة استراتيجية لمكاليات المتحدة
( )1

تخدـ مصالحيا الحيكية في منطقة الشرؽ األكسط ،بينما ترل حككمة نتنياىك في قياـ دكلة

فمسطينية خطر استراتيجي عمى أمف "إسرائيؿ" كالمنطقة ،بدعكل خشيتيا مف سيطرة حركة حماس

عمى الدكلة الناشئة أك أف تصبح نطاؽ و
نفكذ إليراف حسب زعـ نتنياىك.)Waxman,2012: 78(.
كيعكس ىذا االختبلؼ في الرؤية بشأف الممؼ الفمسطيني كمف ثـ اختبلؼ المصالح سبب التكتر

بيف البمديف.

ائيمي" بيف إدارة أكباما
كعميو يمكف القكؿ :إف الخبلؼ حكؿ مركزٌية الصراع
الفمسطيني"-اإلسر ٌ
ٌ
(**)
كنتنياىك ،باإلضافة إلى الخبلؼ حكؿ ممفات أخرل في المنطقة أبرزىا الممؼ النككم اإليراني
( )2

عبلقات جيدة ببعض الرمكز الفمسطينية األميركية ،حيث ارتبط بعبلقة شخصية كعائمية
(*) ربطت أكباما
ه
بالبركفيسكر رشيد خالدم ،كالذم يعد أحد أىـ الناشطيف في الدفاع عف الحؽ الفمسطيني في الكاليات المتحدة خبلؿ

العقكد األخيرة ،كما تشير تقارير مختمفة إلى أف أكباما حضر مؤتمرات كلقاءات لناشطيف فمسطينييف بأميركا نظـ

بعضيا خالدم ،فاستما ألفكار كخطب معادية ؿ"إسرائيؿ" ،كأف أكباما تحدث في بعض تمؾ المؤتمرات بكممات طالب
فييا بسياسة أميركية "متكازنة" تجاه الممؼ الفمسطيني (.بيكمي.)49 : 2008 ،
(**) لممزيد حكؿ اختبلؼ الرؤل بيف الطرفيف بشأف الممؼ النككم اإليراني انظر(.)Waxman,2012 : 79-80
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و
بشكؿ غير مسبكؽ بيف الكاليات المتحدة
كاالحتجاجات في العالـ العربي ،قد أدل إلى تكتر العبلقة

ك"إسرائيؿ".

كيبلحظ أنو كعمى الرغـ مف التكتر العميؽ الذم أصاب العبلقة بيف الكاليات المتحدة ك"إسرائيؿ"،
ي
فإف ذلؾ ال يعني انتياء التحالؼ اإلستراتيجي بيف البمديف عمى المدل المنظكر أك المتكسطٌ ،إال أنو

كمما ال شؾ فيو أف ىذا التكتر غير المسبكؽ في العبلقة بيف البمديف كالذم قد طاؿ الرأم العاـ في

كبل البمديف

( )1

(*)

سيؤثٌر سمبان كبقكة عمى العبلقة بيف الطرفيف عمى المدل البعيد ،كقد يتسبب بأضروار

مضاعفة إذا استمرت األمكر بنفس االتجاه.

الفمسطينية مف أكثر مكاقؼ الرؤساء اعتداالن إف
كعميو يمكف القكؿ :إف مكقؼ أكباما مف القضية
ٌ
لـ يكف األكثر اعتداالن عمى اإلطبلؽ ،كقد أدل مكقؼ أكباما مف القضية الفمسطينية باإلضافة إلى
و
بشكؿ غير مسبكؽ بيف الكاليات المتحدة
العديد مف الممفات في الشرؽ األكسط إلى تكتر العبلقة
ك"إسرائيؿ" ،كعمى الرغـ مف عدـ قدرة أكباما عمى إنجاز الكثير في القضية الفمسطينية كميادنتو في
بعض األحياف لمكبي "اإلسرائيمي" ٌإال أف مكقؼ أكباما المعتدؿ تجاه فمسطيف –بالمقارنة ما سمفو

بكش -كتكتر العبلقات األمريكية"-اإلسرائيمية" في عيده قد القى ارتياحان كاسعان في الشارع العربي،

كأدل إلى التخفيؼ مف حدة أحد أىـ المعكقات التي قد تمنا قياـ حكار بيف اإلخكاف المسمميف

تحدث حكؿ معكقات قياـ حكار بيف
كالكاليات المتحدة كالذم أشار إليو عصاـ العرياف عندما ٌ
الطرفيف.

المطمب الرابع – الرؤية األمريكية لمديمقراطية في الشر األوسط في عيد الرئيس
أوباما4
اقعية كمدل تأثيرىا عمى
اتسـ مبدأ الرئيس أكباما بالتعامؿ ما القضايا المختمفة مف خبلؿ الك ٌ
نساني ،-كقد تجمٌى نيجو الكاقعي في
المصالح األميركية الحيكية -بغض النظر عف المكقؼ اإل
ٌ

التعامؿ ما المصالح األمريكية ،مف خبلؿ رفضو لفكرة تدخؿ الجيش األمريكي ألغر و
اض إنسانية،
حيث قاؿ في أحد خطاباتو االنتخابية "إذا كاف التدخؿ اإلنساني ىك المعيار لنشر القكات األمريكية

كلتكجب
م في الككنغك بسبب اإلبادة العرقية التي تحدث ىناؾ
لتكجب عمينا نشر  300ألؼ جند ه
ٌ

عمينا أيضان احتبلؿ السكداف كنحف لـ نفعؿ أيان منيما" ،)Lindsay, 2011: 772(.كبالنظر إلى

(*) أظير استطبلعه لمرأم أجرتو مؤسسة السبلـ لمشرؽ األكسط عاـ  2015في تؿ أبيب ككاشنطف أف  %50مف

حاد في العبلقات األمريكية"-اإلسرائيمية".)Cohen,Duss.2015 : 3(.
المستطمعة آراؤىـ يركف بأف ىناؾ
تدىكر ه
ه
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(*)

كاقعية أكباما كسماتو الشخصية التي تتمحكر حكؿ الترٌيث كرفض المنيخ الثكرم
تبدل
كالتجرد مف األيديكلكجيات ،يمكننا رسـ معالـ مكقؼ أكباما مف قضية نشر الديمقراطية ،كقد ٌ
ذاؾ المكقؼ في خطاب تكليتو لمفترة الرئاسية األكلى ،كالذم لـ يشر فيو لكممة الديمقراطية "بمعني
( )1

في التغيير

التغيير" كلك لم ورة كاحدة ،بينما استخدميا بكش  24مرةن في خطاب تكليتو عاـ )2005ـ).
( .)Fattah,2010 : 15كما لـ يذكر أكباما الديمقراطية بمعني محايد (أم أثناء حديثو عف
و
حككمات منتخبة ديمقراطية ،أك كقيمة إيجابية لدل الكاليات المتحدة) في خطابو سكل خمس مرات
 ،كلـ يشر أكباما إلى النظـ السمطكية أك الديكتاتكرية بأم شكؿ ،كما لـ يتحدث عف أكضاع
المعارضة في العالـ العربي( .الشكبكي كاخركف .)6 : 2009 ،كعميو فقد بدا كاضحان أف أكباما لـ
ً
يعط نشر الديمقراطية أكلكية في سياستو الخارجية تجاه الشرؽ األكسط.
الدبمكماسية العامة ،كمضاعفة
لذا اقتصرت جيكد أكباما في نشر الديمقراطية عمى برامخ
ٌ
المساعدات األمريكٌية في مجاالت مثؿ مكافحة الفقر كنشر التعميـ كالرعاية الصحية ،كتشجيا
المقدمة ليا -بمدل
التجارة كالش اركة االقتصادية ما أمريكا ،كربط المساعدات األمريكٌية -في الدكؿ ٌ

أم
تقدـ جيكد اإلصبلح كالديمقراطية( .بيكمي .)80 :2008 ،بالتكازم ما االمتناع عف ممارسة ٌ
و
سياسي وة عمى األنظمة الحاكمة بيدؼ فرض الديمقراطية ،كىك ما أكده في خطابو في
ضغكط
ٌ
ألم دكلة أف تفرض نظامان لمحكـ عمى أية
يكنيك/حزيراف )2009ـ) في القاىرة حيف قاؿ" :ال يمكف ٌ
دكلة أخرل"( .الشكبكي كآخركف ،)11 : 2009 ،كعميو تجنب أكباما الدعكة لفتح المجاؿ السياسي

أماـ المعارضة أك المطالبة بإجراء انتخابات ،بؿ رأل أكباما أف تشجيا الحرٌية ال يجب أف يتضمف
االنتخابات حيث أشار إلى أف الخطاب الشيير الذم ألقاه الرئيس األمريكي فرانكميف ركزفمت

" "Franklin Rooseveltsحكؿ الحرية لـ يشر إلى االنتخابات بتاتان .كعميو فقد أدت تكجيات

قعيةLindsay,2011 : (.
أكباما الفاترة نحك تشجيا الديمقراطية إلى مقاربة سياستو مف السياسة الكا ٌ

 .)773فمكقفو مف الديمقراطية يؤكد غمبة النزعة الكاقعية عمى سياساتو تجاه الشرؽ األكسط ،حيث

اطية في العالـ العربي
بدا حريصان عمى تجنب الحديث عف مستكل الحقكؽ المدنية كمستكل الديمقر ٌ
مفضبلن النظر إلييا عمى أنيا ممفات داخمية يجب أف ينبا حميا مف داخؿ الدكؿ كالمجتمعات
العربية ذاتيا ،كأف دكر أمريكا يقتصر عمى المساعدة في المطالبة باإلصبلح كربطو بالمساعدات

األميركية ،ما إعطاء األكلكية لمحفاظ عمى عبلقة أمريكا ما حمفائيا في المنطقة بيدؼ ضماف
تعاكنيـ في معالجة قضايا المنطقة كالعراؽ كايراف كعممية السبلـ(.بيكمي.)83 :2008 ،
المتشددة عمى الرغـ مف خطابو
(*) عرؼ أكباما بترٌيثو كرفضو لممنيخ الثكرم في التغيير كرفضو السياسات
ٌ
القيمي المثالي ( .بيكمي.)61 :2008 ،
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و
يكييف عمى أنو حيف تككف
كعمى الرغـ مف كجكد إ و
جماع -إلى حد ما -بيف الخبراء كالساسة األمر ٌ
و
بشكؿ أفضؿ
الدكلة المصرية خاليةن مف الفساد كقكية اقتصاديان كديمقراطيان فإنيا سكؼ تخدـ

حيز
االستقرار كالمصالح األمريكية في المنطقة ،إال أنو عندما تدخؿ سياسة نشر الديمقراطية ٌ
البحث كالتطبيؽ تصطدـ دعكات الديمقراطييف ما الكاقعييف-أنصار التيار التقميدم -حكؿ مدل

الضغط الذم يجب ممارستو عمى نظاـ مبارؾ الذم يقاكـ المساعي األمريكية لمتأثير عمى سياساتو
الداخمية ،متٌيمان أمريكا بتمكيف اإلخكاف المسمميف مف خبلؿ ضغكطاتيا عمى النظاـ المصرم.
)(Jeremy,2011: 23

كنظ انر لما عرؼ عف كاقعية أكباما كحرصو عمى إعطاء األكلكية لتحقيؽ المصالح األمريكية في
و
عبلقة
المنطقة ،فقد بدا كاضحان أف اإلدارة األمريكية الجديدة بقيادة "باراؾ أكباما" ال تسعى إلى رسـ
خطي وة ثابتة لمكقا الديمقراطية ضمف قضايا العبلقات األمريكية -المصرية( .الصعيدم:2011 ،
ٌ
.)4
كذلؾ سعى أكباما إلى إصبلح التكتر الذم أصاب العبلقات المصرية-األمريكية في عيد الرئيس
بكش االبف بسبب تركيزه المتكاصؿ عمى مشركع الديمقراطية كاإلصبلحات السياسية ،كبك ٌؿ األحكاؿ
بقيت جيكد اإلصبلح مككنان مف ضمف الدبمكماسية األمريكية تجاه مصر في عيد الرئيس أكباما،

لكنو تجنب ممارسة ٌأية ضغكط سياسية أك تكجيو أم انتقاد عمني لمحككمة المصرية بشأف
اإلصبلح الداخمي ،كذلؾ خكفان مف أف يؤثر ذلؾ عمى تعاكف مصر ما الكاليات المتحدة في
يكية في المنقطة.(Jeremy,2011: 11) .
القضايا المتعمقة بالمصالح األمر ٌ

كعميو يمكف القكؿ :إف أكباما قد رفض سياسة تغيير النظـ أك ممارسة الضغكط السياسية عمى
األنظمة العر ٌبية بيدؼ دفعيا إلجراء مز ويد مف االنفتاح السياسي كاإلصبلحات الداخمية،
مفضبلن
ٌ
نشر الديمقراطية عمى المدل البعيد ،مف خبلؿ ربط المساعدات األميركية لمدكؿ العربية بتقدميا في
اإلصبلحات السياسية ،كذلؾ بيدؼ ضماف عدـ تكتر العبلقات األمريكية ما حمفائيا العرب كمف
ثـ ضماف تعاكنيـ في القضايا التي تيـ الكاليات المتحدة في المنطقة ،يمعطيان بذلؾ األكلكية

يمخص سياستو القائمة عمى التعاطي ما جميا
لبلستقرار عمى عممية نشر الديمقراطية ،كىك ما ٌ
القضايا بكاقعية كمف خبلؿ مدل أىميتيا لممصالح األمريكية ،كقد أثٌر ذلؾ سمبان عمى نظرة اإلخكاف
المسمميف لمكاليات المتحدة ،حيث أرل اإلخكاف أف إدارة أكباما تقايض مصالحيا في المنطقة بحقكؽ

الشعكب كتطمعاتيـ.
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كتجدر اإلشارة إلى أف اختبلؼ نيخ إدارة "أكباما" عف نيخ إدارة سمفو بكش ال يعني تغير ثكابت

السياسة الخارجية لدل أية إدارة أمريكية ،سكاء مف الجميكرييف أك الديمقراطييف ،كالتي بقيت ىي
ذاتيا ،كالتي مف أىـ أىدافيا الييمنة العالمية كالجمكس عمى قمة اليرـ السياسي الدكلي ،لكف
المختمؼ ىك كسائؿ الكصكؿ إلييا ،فيناؾ مف يرل أف أنجا الكسائؿ لذلؾ ىك األداة العسكرية،

الدبمكماسية ىي األفضؿ ،بمعنى دكاـ الثكابت كاختبلؼ الكسائؿ،
السياسية ك
كيرل غيرىـ أف األداة
ٌ
ٌ
كيبلحظ أف شعار التغيير الذم جاء بو أكباما ليس المقصكد بو الثكرة كانقبلبو عمى كؿ ما قامت بو
ي
الكاليات المتحدة في عيد سمفو الرئيس بكش-كما يرل البعض ،-كانما المقصكد بو ىك اإلصبلح

يجي كتقميؿ فجكة الفشؿ ،باإلضافة إلى ذلؾ فإف الثكرة ال تحدث في الدكؿ المؤسساتية ،كأم
التدر ٌ
مشركع ألم صانا قرار أك رئيس السيما في الكاليات المتحدة ،ال بد أف يكاجو بمعكقات أك ككابح،
منيا الداخمي كمنيا الخارجي(.أحمد .)8-7 :2009 ،كىك ما أثر عمى قدرة أكباما عمى التغيير،

فالنظاـ السياسي في الكاليات المتحدة تحكمو قكانيف كلكائح كمؤسسات كجماعات مصالح كضغط

(*)

( )1

م
كمؤسسات مجتما مدني ،كعمى ىذا األساس ،فإف قدرة الرئيس األمريكي عمى التغيير الجذر ٌ
مقيدة(.الميداكم.)10 : 2009 ،
التصرؼ بحرٌية تبقي ٌ
ك ٌ

كقد تجمٌت قكة كفعالية المعكقات التي كاجييا أكباما في الممؼ الفمسطيني ،فعمى الرغـ مف نجاح
و
جدكؿ زمن هي
عد قطيعةن ما السياسة السابقة ،ككضا
أكباما بسحب القكات األمريكية مف العراؽ ،ما يي ي

حجمت قدرة أكباما عمى
لبلنسحاب مف أفغانستاف سنة 2014ـ ،إال أف قكة كنفكذ المكبي الصييكني ٌ
أم اختراؽ في الممؼ الفمسطيني الذم ظؿ يراكح مكانو(.أكريد.)20 :2013 ،
إحداث ٌ
اطييف
كبناء عمى ما سبؽ يمكف القكؿ :إف المبلمح العامة لبلستراتيجية األمريكية في عيد الديمقر ٌ
ن
برئاسة أكباما ،تختمؼ -إلى و
حد كبير -عنيا في عيد الجميكرٌييف برئاسة بكش االبف ،كيتجمٌى ذلؾ
الفردية لصالح العمؿ الجماعي،
في إعادة رسـ حدكد الدكر األمريكي في العالـ ،كتراجا النزعة
ٌ

اإلسبلمي ،كتشجيا التحكؿ
بي ك
ٌ
كمراجعة ميزانيات التسمح الضخمة ،كعدـ استثارة عداء العالـ العر ٌ
يكية ,كالعمؿ عمى كسب الحمفاء ،كتغييب
الديمقراطي دكف أف يتعارض ذلؾ ما المصالح األمر ٌ

مفاىيـ الحرب
مقيدان
االستباقيةٌ ،إال أف تكجو أكباما نحك التغيير القائـ أساسان عمى التدرج قد بقي ٌ
ٌ
السياسي في الكاليات المتحدة.
نظ انر لطبيعة النظاـ
ٌ

(*) في بداية االنتخابات التمييدية في حممة رئاستو األكلى بدا أكباما أكثر استعدادان لمحديث عف أىمية عممية

السبلـ كدكرىا في تقدـ الدبمكماسية كالحكار بالشرؽ األكسط ،كلكف تحت ضغط حممة ىيبلرم كمينتكف كالجميكرييف

تشدد أكباما في خطابو تجاه الفمسطينييف ،كأعمف
الحقان كالتي سعت لتأليب الييكد كالمكبي الصييكني ضد أكباماٌ ،
مكحدةن ؿ"إسرائيؿ" (.بيكمي.)36-35 :2008 ،
تأييده لمقدس عاصمةن ٌ
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المطمب الخامس-السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخوان المسممين قبيل
الحراك العربي4

تمي زت إدارة الرئيس باراؾ أكباما بغمبة العمؿ الدبمكماسي عما سكاه في سياستو الخارجية ،كىك ما
ٌ
و
بشكؿ ممحكظ عمى تكجيات السياسة الخارجية األمريكية تجاه الحركات اإلسبلمية ،حيث سعى
أثر

اإلسبلمي-
اليكة بيف الكاليات المتحدة كالعالـ
الرئيس أكباما -في إطار جيكده الدبمكماسية لجسر ٌ
ٌ
إلى كسر القيكد التقميدية المفركضة عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه الجماعات اإلسبلمية
كفي مقدمتيـ اإلخكاف المسممكف ،إضافةن إلى معالجة التكتر الذم ط أر عمى العبلقة بيف اإلخكاف

كيذكر أف كرقة عمؿ طيرحت عاـ
المسمميف كالكاليات المتحدة في عيد سمفو الرئيس بكش االبف ،ي
) )2002مف قبؿ كزيرة الخارجية األمريكية السابقة مادليف أكلبرايت بمؤتمر لؤلحزاب اإلسبلمية في
اسطنبكؿ -بمشاركة كفد مف اإلخكاف كبحضكر أكلبرايت ،-حثٌت فييا اإلدارة األمريكية عمى عدـ
التخكؼ مف األحزاب اإلسبلمية في العالـ العربي كالدخكؿ في حك وار معيا حيث رفضيا الرئيس
األمريكي جكرج بكش االبف آنذاؾ ,كلكف المؤشرات األكلية قد أ ٌكدت قبكؿ أكباما بتمؾ الكرقة -

عممان أف أكلبرايت مف المقربيف لو ،كقد قادت حممتو االنتخابية -مما يسجؿ تغي انر كبي انر في السياسة

الخارجية األمريكية ،كيرل البعض أف ىذه المبادرة ىي التي دفعت جماعة اإلخكاف المسمميف إلى

بي األبرز الذم رحب بقدكـ أكباما لمحكـ (*)( .عمر.)16 :2009 ،
أف تككف التيار
السياسي العر ٌ
ٌ
( )1

اإلسبلمييف عمكمان كاإلخكاف
كقد بدأت مبلمح التغيير في السياسة الخارجية األمريكية تجاه
ٌ
المسمميف عمى كجو التحديد تظير منذ خطاب أكباما الذم ألقاه في القاىرة في يكنيك/حزيراف

)2009ـ) ،حيث دعت إدارتو  10برلمانييف مف اإلخكاف المسمميف في مصر لحضكر ذلؾ
الخطاب.)Ambinder,3/6/2009(.
كىك ما أ ٌكده المكقا الرسمي لئلخكاف المسمميف حيث نقمت قناة فككس نيكز األمريكية عف مكقا
اإلخكاف المسمميف ،أف عشرة مف األعضاء البرلمانيف اإلخكاف قد تمقٌكا دعك و
ات رسميةن لحضكر
خطاب أكباما الشيير في القاىرة ،كقد انتقد بعض السيناتك ارت الجميكرٌييف في الككنجرس األمريكي
اإلسبلمي المعتدؿ ،كقد عمٌؽ أحد
ىذه الخطكة بدعكل أف اإلخكاف المسمميف ال يمثمكف التيار
ٌ

(*) كقد انعكس ذلؾ في تصري وح أدلى بو د .أحمد يكسؼ المستشار السياسي لرئيس الكزراء الفمسطيني السابؽ

إسماعيؿ ىنية – زعيـ حركة حماس في غزة ،-حيث صرح يكسؼ إلحدل كسائؿ اإلعبلـ األميركية قائبلن :بأنو
مشبيان أكباما بجكف كيندم(.بيكمي،
يفضؿ أكباما عمى غيره مف المرشحيف األميركييف في االنتخابات الرئاسية ٌ
ٌ
.)50 :2008
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مستشارم أكباما عمى ذلؾ بالقكؿ :إف الدعكات قد كجيت لكافة أطياؼ الحياة السياسية في

مصر ،(FoxNews,3/6/2009).كيتضح مف تعميؽ اإلدارة األمريكية عمى االنتقادات المكجية
لمدعكة أف ىناؾ تكجيان جديدان قد اتخذتو إدارة أكباما لمتعامؿ ما اإلخكاف المسمميف.
إضافةن إلى ذلؾ فقد حمؿ الخطاب الكثير مف الدالالت التي تشير إلى التكجو األمريكي الجديد

نحك اإلخكاف المسمميف ،ففي خطابو الشيير قاؿ الرئيس أكباما "إف الكاليات المتحدة تحترـ كؿ
السممية الممتزمة بالقانكف حكؿ العالـ حتى كاف اختمفت معيـ ،مؤكدان أف أمريكا سكؼ
األصكات
ٌ
قائـ عمى احتراـ كافة أطياؼ الشعب.
ٌ
ترحب بكؿ الحككمات السممية المنتخبة طالما أف حكميـ ه

( .)The White House,4/6/2009كقد عمٌؽ الصحفي في صحيفة الكاشنطف بكست
" "Washington Postاألمريكية ديفيد اجناتيكس " "David Ignatiusعمى ىذه الفقرة مف
و
بشكؿ عاـ
الخطاب قائبلن :إف ىذه الفقرة بما فييا مف دالالت قد صيغت خصيصان لئلسبلمييف
كاإلخكاف المسمميف عمى كجو الخصكص.)Ignatius,15/2/2012(.

ضمنيان كىك ما يترؾ األمر عرضةن لمتحميؿ ،فإف
كاف كاف حديث أكباما حكؿ اإلخكاف المسمميف
ٌ
حديثو عف حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس "التي تعتبر أكثر فركع اإلخكاف إثارةن لمجدؿ بيف الساسة

األمريكييف" قد كاف كاضحان كمباش انر ،كقد يككف أكثر داللةن عمى تكجيات إدارة أكباما ،حيث لـ
تحدث عنيا
يتحدث في خطابو عف الحركة بكصفيا منظمةن إرىابية -عمى عكس إدارة بكش ،-بؿ ٌ
أساسيان مف الشعب الفمسطيني ،كلكف لديو التزامات دكلية عميو االمتثاؿ
باعتبارىا مككنان
ٌ
ليا(.الشكبكي كآخركف .)10 :2009 ،كقد أدل صعكد أكباما كمكقفو تجاه اإلسبلميف إلى إعادة
األمؿ ألنصار تيار اإلدماج المناديف بالدخكؿ في حكار ما اإلخكاف المسمميف ،كقد زاد مف تفاؤليـ
تأكيد السفارة األمريكية في مصر أف أعضاء مف اإلخكاف قد حضركا خطاب أكباما الشيير في

القاىرة عاـ 2009ـ.)Lake,3/3/2011(.

إضافةن إلى ذلؾ فقد نجح الرئيس أكباما بتجنب الخطأ الشائا لدل الرؤساء السابقيف الذيف أعرضكا

عف التمييز بيف الكجكه المختمفة لئلسبلـ السياسي ,حيث نظر ىؤالء كعمى أرسيـ بكش االبف إلى

و
منظكر كاحد ،فساككا بيف الحركات اإلسبلمية المعتدلة مثؿ
الجيادييف مف
اإلسبلمييف المعتدليف ك
ٌ
ٌ
شمكليةن عنيفة.
حماس كاإلخكاف المسمميف ،كالجماعات الجيادية المسمحة التي تتبنى أ
يديكلكجيةن
ٌ
ٌ

(جرجس.)4 :2013 ،

كبناء عمى الرؤية الجديدة إلدارة أكباما ،بدأت السفارة األمريكية في األردف جيكدان حثيثةن إلعادة
ن
التكاصؿ ما اإلخكاف المسمميف في األردف كحزبيـ السياسي جبية العمؿ اإلسبلمية " The Islamic
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 ،"Action Frontحيث أشارت أحد الكثائؽ المسربة عف طريؽ مكقا كيكميكس إلى حدكث و
عدد
يكية في عماف كجبية العمؿ اإلسبلمي التابعة
مف المقاءات بيف
دبمكماسييف في السفارة األمر ٌ
ٌ
و
محاكلة إلعادة العبلقة بيف الطرفيف بعد أف تأثرت
لئلخكاف المسمميف في األردف عاـ 2009ـ ،في
ىذه العبلقات سمبان كبقكة في عيد الرئيس األسبؽ بكش االبف ،ككما تشير الكثيقة فإف ىذه المقاءات

قد جاءت في إطار جيكد الرئيس أكباما لتحسيف العبلقة ما العالـ اإلسبلمي كمحاربة الفكر

الراديكالي ،)WiKiLeaks,18/11/2009( .كقد شممت المقاءات أيضان العديد مف النشطاء
اإلسبلمييف في المعارضة األردنية.
ٌ

كما أظيرت كثيقةه أخرل مسربة مف سفارة الرباط عمى مكقا كيكميكس في عاـ 2009ـ ،قياـ
و
لقاءات ما قادة الحزب اإلسبلمي لمعدالة كالتطكير في البرلماف
السفارة األمريكية في المغرب بعقد
و
حدث ييعتبر األكؿ مف نكعو بعد تكقؼ المقاءات
المغربي التابا لجماعة اإلخكاف المسمميف ،في
كيبلحظ أف ىذه المقاءات قد
أثناء فترة حكـ الرئيس بكش االبف ،)WiKiLeaks,24/12/2009( .ي

شممت كافة أطياؼ المعارضة في المغرب التي تعارض السياسة األمريكية تجاه المنطقة.

كقد قامت إدارة أكباما في بداية عاـ (2011ـ) بتعييف ككينتاف كيكتكركيتش "Quintan

يكي ،كىك ما اعتبره بعض الكتاب األمريكييف
 "Wiktorowiczفي مجمس األمف القكمي األمر ٌ
تأكيدان إضافيان عمى النيخ الجديد الذم تتبناه إدارة أكباما تجاه اإلسبلمييف المعتدليف ،كيعكد ذلؾ
لمفكر الذم يحممو ككينتاف ،حيث يتبني ككينتاف فك انر مخالفان لمفكر التقميدم السائد في الكاليات

المتحدة تجاه اإلخكاف المسمميف ،فيك يؤمف بأف أكثر الناس فيمان لئلسبلـ ىـ أكثرىـ مقاكمةن

جيدة بالديف
لمتطرؼ كالراديكالية ،كأف الغالبية األكثر عرضة لمتطرؼ ىـ مف لـ يمتمككا معرفةن ٌ
اإلسبلمي ،كقد دعا ككينتاف إلى إقامة تحالؼ يشمؿ كؿ األطراؼ بما فييا اإلسبلمييف الرافضيف

لمعنؼ ككسيمة لمحاربة "اإلرىاب كالتطرؼ".)Dina Raston 24/1/2011(.

كما قامت إدارة أكباما في بداية عاـ 2011ـ كقبيؿ اندالع الثكرات في العالـ العربي بتعييف

البرفسكر بيتر ماندافيؿ " "Peter Mandavilleفي طاقـ التخطيط السياسي في ك ازرة الخارجية

لخص فييما آراء معتدلة حكؿ
األمريكية ،كقد كتب ماندافيؿ كتابيف حكؿ اإلسبلـ السياسي ٌ
الجماعات اإلسبلمية كاإلخكاف المسمميف.)Brooke,2013 : 26( .
كقد بدا أكباما مف خبلؿ خطكاتو تجاه اإلخكاف المسمميف أقرب إلى تيار اإلدماج مقارنةن ما التيار

التقميدم ،ككاف ذلؾ بسبب رؤية إدارة أكباما ألىمية تحسيف صكرة الكاليات المتحدة عمى الصعيد
الدكلية ،لذا
الدكلي كلدل المجتمعات العربية في تعزيز مكانة كنفكذ الكاليات المتحدة عمى الساحة
ٌ

153

سعى أكباما في بداية عيده لتحسيف عبلقات الكاليات المتحدة ما الحركات اإلسبلمية ،نظ انر لما
و
سياسي وة أخرل،
أم قكوة
ٌ
تتمتا بو مف شعبية كاسعة في أكساط المجتمعات الشرؽ أكسطية تفكؽ ٌ
شعبية كنفكذ اإلخكاف المسمميف في تعزيز المكانة األخبلقية لمكاليات المتحدة
محاكالن بذلؾ استغبلؿ
ٌ

الدكلي ،باإلضافة إلى تخفيؼ حدة الكراىية كالعنؼ ضد
كمف ثـ تعزيز نفكذىا عمى المستكل
ٌ
الكاليات المتحدة في الشارع العربي كالتي بمغت ذركتيا في عيد سمفو بكش االبف( .لزىر:2011،

.)104
المبلحظ أف تكجو أكباما نحك اإلخكاف المسمميف كاف يعكد باألساس إلى نظرتو الكاقعية
كلكف مف ي
الخارجية المتعمقة بالشرؽ األكسط ،كىك ما انعكس عمى رؤيتو لقكة
في التعامؿ ما قضايا السياسة
ٌ

بارز في الحياة السياسية
كنفكذ اإلخكاف المسمميف ،كالتي خمصت إلى
دكر ه
ٌ
احتمالية أف يككف ليـ ه
في مصر عمى المدل القريب ،كىك ما دفا إدارة أكباما باتجاه محاكلة فتح قنك و
ات لمحكار معيـ،
كعمى الرغـ مف ذلؾ فمف المبلحظ أف إدارة أكباما لـ تستطا اتخاذ خطك و
ات جكىرٌي وة تجاه الحكار
و
لقاءات بيف
ما اإلخكاف المسمميف خصكصان في مصر (*) نظ انر لرفض النظاـ المصرم حدكث أم
( )1

بناء عمى رؤية أكباما
الطرفيف ،فقد حاكلت الكاليات المتحدة التكاصؿ ما اإلخكاف المسمميف  -ن
الجديدة -خبلؿ السنكات التي سبقت االحتجاجات في مصر ،لكف نظاـ مبارؾ كاف يخشى مف أف
عية لمجماعة ،لذا فقد اتخذ مكقفان حازمان أدل
تمنح االتصاالت األمريكية ما اإلخكاف المسمميف الشر ٌ
في الغالب لمنا تمؾ المقاءات (**).)Adam, 2013: 26(.
( )2

كنتيجةن لذلؾ فقد صمتت إدارة أكباما عمى االنتياكات الجسيمة التي شيدتيا االنتخابات البرلمانية

في مصر لعاـ 2010ـ ،حيث كسب اإلخكاف مقعدان كاحدان فقط في االنتخابات بينما حصد الحزب
الكطني الحاكـ أكثر مف  %90مف المقاعد ،كقد انتقد بعض الساسة األمريكييف إدارة أكباما

م أثناء كبعد االنتخاباتJeremy,2011 : (.
لصمتيا أك
ٌ
محدكدية انتقادىا العمني لمنظاـ المصر ٌ
.)xi
و
اتصاؿ ما اإلخكاف المسمميف
اقعية أكباما ىي ما دفعو لفتح قنكات
كعميو فقدا بدا كاضحان أف ك ٌ
بي ،كاحتمالية أف ييمثٌمكا جزءان مف المشيد السياسي في
كذلؾ نظ انر لشعبيتيـ الكاسعة في الشارع العر ٌ
(*) لممزيد حكؿ تأثير مكقؼ الرئيس مبارؾ عمى االتصاالت بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف انظر:
(.)Jeffery & others,2012 : 51

(**) باإلضافة إلى ذلؾ فقد كاف الحذر كالشؾ ال يزاؿ سائدان بيف قيادات اإلخكاف ك قطا وع كاس وا مف الدبمكماسييف
األمريكاف.)Adam,2013 : 26( .
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اقعية أكباما ىي أيضان ما دفعو اللتزاـ الصمت تجاه انتياكات
المنطقة ،كفي نفس الكقت فإف ك ٌ
اطية ،كذلؾ خكفان مف تكتر العبلقة بيف البمديف.
النظاـ المصرم ضد الجماعة كالعممية الديمقر ٌ
يكية،
كعمى الرغـ مف أف محاكالت التكاصؿ كانت تصطدـ بنظرة أكباما الكاقعية لممصالح األمر ٌ
و
كبناءة
فعالة ٌ
فإنو ال يمكف إغفاؿ أك تجاىؿ المزايا التي يمكف تحقيقيا إذا ما جرل تحقيؽ اتصاالت ٌ
بيف اإلخكاف المسمميف كالكاليات المتحدة ،يتـ مف خبلليا األخذ في عيف االعتبار مصالح الطرفيف
يكية لمحكار في سبيؿ تحسيف أكضاع
ما أىمية استغبلؿ الحركات اإلسبلمية ليذه البكابة األمر ٌ
الحركات اإلسبلمية ،كبالمقابؿ تيحقٌؽ الكاليات المتحدة ىدفيا في تحسيف عبلقاتيا ما العالـ

اإلسبلمي ،كتخفيؼ حدة الكراىية كالعنؼ المكجكدة في الشارع العربي ضدىا ،كعمى الرغـ مف

يكية في بداية
يكية مف كراء التطكر الذم شيدتو السياسة األمر ٌ
مصمحية األىداؼ كالغايات األمر ٌ
ٌ
عيد أكباما إال أف الحركات اإلسبلمية قد استفادت مف الفرصة لتحقيؽ اخت ار و
السياسية
العممية
ؽ في
ٌ
ٌ

اإلسبلمي( .لزىر.)104 :2011،
في بمدانيا ،مستغمةن التقارب بيف أمريكا كالعالـ
ٌ

أف إدارة أكباما قد حممت نيجان جديدان في تعامميا ما اإلخكاف المسمميف في
كمما سبؽ يتٌضح ٌ
أف تيار اإلدماج في بداية عيد أكباما أكثر
العالـ العربي كمصر عمى كجو الخصكص ،كقد بدا ٌ

نفكذان كقكةن مف التيار التقميدم ،كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ لـ يستطا تيار اإلدماج أف ييحدث اختراقان
مناطؽ
يكية تجاه اإلخكاف المسمميف في مصر-كاف نجح في
ى
جية األمر ٌ
جكىرٌيان في السياسة الخار ٌ
أخرل ،-كذلؾ نظ انر لتخكؼ اإلدارة األمريكية مف تكتر العبلقة ما نظاـ مبارؾ ،باإلضافة إلى دفا
القكل القريبة مف "إسرائيؿ" داخؿ الككنجرس األمريكي باتجاه إيقاؼ المقاءات ما اإلخكاف المسمميف

في العالـ العربي كفي مصر عمى كجو الخصكص.
خالصة4
بناء عمى ما جاء في ىذا المبحث يمكف القكؿ  :إف السياسة الخارجية األمريكية قد شيدت في عيد
ن
الرئيس األمريكي باراؾ أكباما عدد مف التغيرات الجكىرية كالتي أثرت عمى طبيعة العبلقة بيف
الكاليات المتحدة كالعالـ اإلسبلمي بشكؿ عاـ كجماعات اإلسبلـ السياسي كفي مقدمتيا جماعة

اإلخكاف المسمميف ،كقد كاف مف أىـ ىذه التغيرات تقميص االعتماد عمى القكة العسكرية كاستخداـ
الدبمكماسية كالتحالفات الدكلية كالعقكبات االقتصادية كأدكات لمتغيير ،كقد أدت ىذه السياسة كما
ترتب عمييا مف انسحاب الكاليات المتحدة مف العراؽ كتقميص التكاجد العسكرم األمريكي في

أفغانستاف إلى تخفيؼ حدة العداء بيف الكاليات المتحدة كجماعة اإلخكاف المسمميف ،إضافة إلى ذلؾ
فقد شيدت العبلقات األمريكية -اإلسرائيمية العديد مف محطات التكتر في عيد الرئيس باراؾ أكباما
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كذلؾ بسبب مكقؼ أكباما تجاه العديد مف القضايا كفي مقدمتيا عممية السبلـ في الشرؽ األكسط،
كقد أدل التكتر في العبلقة إلى جسر اليكة بيف الكاليات المتحدة كالعالـ العربي كفي مقدمتيا

جماعة اإلخكاف المسمميف ،كما ساىمت رؤية أكباما القائمة عمى التعاطي ما جماعة اإلخكاف

المسمميف كجزوء مف المشيد السياسي إضافة إلى جيكده في فتح قنكات اتصاؿ ما قادة الجماعة في
العديد مف الدكؿ العربية كمف ضمنيا مصر في تقميص اليكة بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف

المسمميف إال أف جيكد الرئيس أكباما في ىذا المجاؿ قد ظمت محدكدةن بفعؿ الككابح البنيكية في
النظاـ السياسي األمريكي.
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المبحث الثاني

موقف الواليات المتحدة من الحراك المصري
المطمب األول  -التصريحات األمريكية تجاه الحراك المصري4
شيدت الساحة المصرٌية حالةن مف الرككد االقتصادم كاالحتقاف السياسي في السنكات التي سبقت
و
أسباب مجتمعةن إلى تنامي الغضب كانعداـ
الحراؾ الجماىيرم عاـ 2011ـ ،حيث أدت ٌعدة
ثـ حدكث االحتجاجات الكاسعة في  25كانكف
االستقرار في الشارع المصرم ،كمف ٌ
ثاني/يناير2011ـ ،كلعؿ أبرز ىذه األسباب ىك تبلعب النظاـ المصرم بنتائخ االنتخابات
احتمالية استبلـ جماؿ مبارؾ لمحكـ بعد
البرلمانية لعاـ (2010ـ) ،كما عرؼ بقضية التكريث ،ك
ٌ
كالده (*) ،)Alterman, 2012: 3( .باإلضافة إلى سكء األكضاع االقتصادية كغياب العدالة
( )1

االجتماعية التي عاني منيا الشعب المصرم في سنكات ما قبؿ الحراؾ.
ٌ

كعمى الرغـ مف كجكد الكثير مف المؤشرات التي أكحت بإمكانية قياـ ما يشبو الثكرة في مصر
و
بحالة مف
نظ انر لمظركؼ السابقة ،إال أف حجـ االحتجاجات كديمكمتيا أصابت اإلدارة األمريكية

التكتر كالذىكؿ ،حيث إف حجـ االحتجاجات لـ يكف متكقعان.)Shields, 2012 : 17(.

غيبت إدارة أكباما
كمما زاد مف حيرة كارتباؾ اإلدارة األمريكية أف االحتجاجات جاءت بعد أف ٌ
اطية ،كدفا األنظمة الحاكمة نحك مز ويد مف
أىمية ممارسة الضغكط السياسية لنشر الديمقر ٌ
اإلصبلحات السياسية ،معطيةن األكلكية لقضايا أخرل (**).(Jeremy, 2011: 11).
( )2

كقد تجمٌت حيرة اإلدارة األمريكية مف االحتجاجات في مصر ،في مكاقفيا المترددة تارةن كالضعيفة
تارةن أخرل في األياـ األكلى مف االحتجاجاتر فعقب أحداث اليكـ األكؿ (***) مف أياـ الثكرة
( )3

المصرية قدمت كزيرة الخارجية األمريكية ىيبلرم كمينتكف رؤية إدارتيا لمكضا في مصر ،كقد

كيبلحظ أف قضية مف يخمؼ مبارؾ قد شغمت الرأم العاـ في مصر كالغرب كالكاليات المتحدة عمى كجو
(*) ي

الصحية التي لحقت بمبارؾ في ربيا عاـ
الخصكص ،حيث لـ يعيف مبارؾ طكاؿ حياتو نائبان لو كقد أدت االنتكاسة
ٌ
 2010إلى التخميف بأف تغير الحاكـ في مصر قد بات كشيكان ،كما بدء الثكرة التكنسية عاد الجدؿ حكؿ خبلفة

مبارؾ إلى السطح مجددان )Jeremy,2011: 14(.

كرس أكباما ج ٌؿ اىتمامو كطاقتو لمساعي إحبلؿ السبلـ في الشرؽ األكسط عبر حؿ القضية الفمسطينية،
(**) ٌ
يكية.)Jeremy,2011: 11(.
معتب انر أف حؿ الصراع العربي "اإلسرائيمي" يمثؿ مصمحة
كطنية أمر ٌ
ٌ

(***) لممزيد حكؿ تسمسؿ أحداث االحتجاجات المصرية قبؿ  28يناير ككيفية تعاطي اإلدارة األمريكية معيا
انظر (.عبد الحميـ.)80-79 : 2012،
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تمخصت ىذه الرؤية في أف الحككمة المصرية مستقرةه كتبحث عف طرؽ لبلستجابة لبلحتجاجات
ٌ
يتطرؽ الرئيس األمريكي باراؾ أكباما في خطابو
المشركعة لمصالح الشعب المصرم ،فيما لـ
ٌ

السنكم عف حالة االتحاد

( )1

(*)

إلى االحتجاجات المصريةٌ ،إال أنو قاؿ في معرض حديثو عف الثكرة

التكنسية التي أطاحت بالرئيس زيف العابديف بف عمي" :إف الكاليات المتحدة تدعـ التطمعات

اطية لكؿ الشعكب" .كبعد خطاب أكباما قاؿ السكرتير الصحفي لمبيت األبيض ركبرت غيبس
الديمقر ٌ
العالمية لمشعب المصرم ،بما فييا الحؽ في حرية
" " "Robert Gapsإف كاشنطف "تدعـ الحقكؽ
ٌ
ً
لتطمعات الشعب
لتستجيب
التعبير كالتجما" كأضاؼ :إف أماـ الحككمة المصرية فرصةن ميمةن
ى
المصرم ،كتكاصؿ اإلصبلحات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ،التي مف شأنيا تحسيف الكضا
المعيشي لممصرييف(.عبد الحميـ.)79 :2012 ،

كما أكد جكف بايدف "- "Joseph Bidenنائب الرئيس األمريكي باراؾ أكباما -في  27كانكف
يتحرؾ باتجاه االستجابة لبعض مف احتياجات الناس ىناؾ
ثاني/يناير أف عمى الرئيس مبارؾ أف " ٌ
كاالستجابة إلى المطالب المشركعة بينيا ،كعندما يسئؿ جكف بايدف مف قبؿ الصحفي األمريكي جيـ

لير " "Jim Loireحكؿ ما إف كاف يعتقد بأف الكقت قد حاف لرحيؿ مبارؾ ,أجاب بايدف " لقد ظ ٌؿ
كتحمؿ مسئكليةن كبيرةن في تطبيا عبلقات مصر ما "إسرائيؿ" لذا ال
مبارؾ حميفان لنا في أمكر عديدة
ٌ
يمكنني أف أدعكه ديكتاتكرا"(.لكيدسي.)241 :2013 ،

كفي أكؿ تعمي و
ؽ لو بعد ثبلثة أياـ مف بدء االحتجاجات ،حرص الرئيس أكباما عمى تجنب أم إشارة
و
إصبلحات "ميمة لمغاية" ،كما أعرب
تكحي بتخميو عف مبارؾ ،مشددان في الكقت نفسو عمى إجراء
و
و
تغيير ذم
"إحباطات مكبكتة" لعدـ حدكث
عف تعاطفو ما المتظاىريف الذيف قاؿ :إنيـ يعبركف عف

معنى ،كأضاؼ "مف الميـ جدان أف تككف لدل الناس آليات مف أجؿ التعبير عف شكاكاىـ

المشركعة "كرغـ أف أكباما كصؼ مبارؾ بأنو "متعاكف جدان في سمسمة مف القضايا الصعبة" ،فقد
و
و
المحتجيف ،كقاؿ أكباما
م بأف عميو أف يستما إلى أصكات
ٌ
بعث برسالة صريحة إلى الرئيس المصر ٌ
و
جميكر عمى شبكة اإلنترنت عبر مكقا يكتيكب" :كنت أقكؿ لو دائمان إف التأكد مف
ردان عمى أسئمة
ميـ لمغاية مف أجؿ مصمحة مصر
السياسي كاإلصبلح
المضي قدمان في اإلصبلح
ٌ
االقتصادم ه
ٌ
عمى المدل البعيد(.الجزيرة.)2011/1/28،

(*) لممزيد حكؿ خطاب أكباما عف حالة االتحاد انظر الخطاب عمى الرابط التالي:
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2011/01/20110126004648x0.77541
32.html#axzz3pywOqRyH
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يكية في األٌياـ الثبلثة األكلى -مف الحراؾ المصرم ،)*( -أنيا
كيتٌضح مف تصريحات اإلدارة األمر ٌ
اإلقميمي ،كالحفاظ عمى الحميؼ التقميدم –نظاـ
قد حاكلت المكازنة بيف رغبتيا في االستقرار
ٌ
( )1

يكية في المنطقة مف جية ،كدعميا لمتغيير الديمقراطي
مبارؾ -الذم طالما خدـ المصالح األمر ٌ
إصبلحات ذات معنى مف و
و
جية أخرل ،كذلؾ بيدؼ معالجة
كزيادة حجـ المشاركة السياسية كاجراء
ن
المفرخة لئلرىاب مف كجية النظر األمريكية-ما حضكر المخاكؼ مف إمكانية فقداف
الظركؼ ٌ -
و
و
مناىضة لمكاليات
إسبلمي وة
حككمة
السيطرة عمى مجرل األحداث ،كىك ما قد يؤدم إلى ظيكر
ٌ
تيار مف المفكريف كالساسة
المتحدة في مصر(.لكيدسي ،)242 :2013 ،كقد دعـ ىذه المخاكؼ ه
األمريكييف انعكست آراؤىـ في تصريحات مايؾ ىكابي" "Mike Huckabeeأحد المرشحيف

لؤلمة األمريكية
الجميكرٌييف لممراحؿ األكلى مف االنتخابات الرئاسية األمريكية في خطابو االنتخابي ٌ
في  30كانكف ثاني/يناير 2011ـ ،حيث قاؿ" :إذا صح أف اإلخكاف المسمميف كانكا كراء
حي أف يقمؽ"(.ندا ،تكمكسكف.)16 :2013 ،
االضطرابات ،لكجب عمى كؿ شخص ه
يكيػة فػػي األيػػاـ األكلػػى مػػف الثػػكرة المصػرية قػػد انتابيػػا
كممػػا سػػبؽ يتبػػيف أف تصػريحات اإلدارة األمر ٌ
شيء مف االضطراب كالتناقض ،حيث انقسمت إلى قسػميف :قسػـ يؤكػد أىميػة كجػكد مبػارؾ كحمي و
ػؼ
ه
ه
كقسـ آخر يشدد عمى ضركرة اسػتغبلؿ الفرصػة لمضػغط
استراتيجي يرعى مصالح الكاليات المتحدة،
ه
و
ػبلحات سياس ٌػي وة فاعمػة ،دكف حػدكث ص و
ػداـ بػيف مكاقػؼ التيػاريف،
عمى نظاـ مبارؾ بيػدؼ إجػراء إص
حيث كاف بإمكاف اإلدارة األمريكية في األياـ األكلى مف االحتجاجػات ممارسػة الضػغكط عمػى نظػاـ
التمسؾ ببقائو في الحكـ.
سياسية ما
مبارؾ بيدؼ إجراء إصبلحات
ٌ
ٌ

لكف األحداث اتخذت مسا انر مختمفان في يكـ الجمعة  28كانكف ثاني/يناير حيث خرج المتظاىركف
ٌ
بأعداد كبيرة فاقت كؿ التكقعات ،كتشير التقديرات إلى أف  100و
و
ألؼ خرجكا في القاىرة كحدىا
كاشتبككا ما قكات مكافحة الشغب كقكات األمف المركزم ،كعمى الرغـ مف التزاـ المتظاىريف بالسممية

فقد أحرقكا العديد مف معالـ حكـ مبارؾ مثؿ مقرات الحزب الكطني الحاكـ. (Jeremy,2011: 2).
يكية ،فعقب اليكـ الرابا  28-كانكف
كما تصاعد األحداث تصاعدت ردكد فعؿ اإلدارة األمر ٌ
ثاني/يناير -أعمف البيت األبيض أنو سيجرم في األياـ المقبمة مراجعةن لممساعدات التي تقدميا
الكاليات المتحدة لمصر ،كالتي تقدر بنحك  1,5مميار دكالر كؿ عاـ ،ثـ عادت ىيبلرم كمينتكف

(*) في المراحؿ األكلى لمربيا العربي يكصفت سياسة الرئيس أكباما مف قبؿ العديديف بما فييـ البعض مف إدارتو
بحس
بأنيا مشكشة كغير مكجية كمتناقضة في بعض األحياف .كلكف في المقابؿ يرل بعض مستشاريو بأنو تعامؿ ه
و
عاؿ ما األحداث ،فحاكؿ مكازنة األىداؼ االستراتيجية كالمصالح الكاقعية لمكاليات المتحدة ،المتمثمة باالستقرار
يكية في الشرؽ األكسط.)Nina,2014 : 37( .
السياسي ك
اطية األمر ٌ
االقتصادم ما دعـ قيـ الديمقر ٌ
ٌ
ٌ
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أم مف المساعدات
نقاش في ىذا الكقت حكؿ إيقاؼ أك قطا ه
بعد بضعة أياـ لتعمف "بأنو ليس ىناؾ ه
شدد الرئيس أكباما كمسؤكلكف في إدارتو عمى ضركرة
األمريكية عف مصر" كما تصاعد األحداث ٌ
و
قياـ نظاـ مبارؾ بإجراء إ
صبلحات جكىرٌية ،كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ فإف اإلدارة األمريكية لـ تدعي
و
بشكؿ مباشر لمتنازؿ عف السمطة.(Jeremy,2011 : 11(.
مبارؾ
كيتٌضح مما سبؽ :أف التناقض في تصريحات المسؤكليف األمريكييف تجاه األحداث في مصر قد
بدا أكثر كضكحان كاتٌساعان بعد جمعة الغضب في  28يناير ،كذلؾ نظ انر لتصاعد األحداث كزيادة

زخـ التظاىرات ،إضافةن إلى تصاعد سقؼ تطمعات الجماىير المطالبة بتنحي مبارؾ عف الحكـ.

كبعد الخطاب األكؿ الذم ألقاه مبارؾ في اليكـ الخامس مف األحداث في  29كانكف ثاني/يناير

(*)

( )1

كالذم أعمف فيو بقاءه كر و
ئيس لحماية األمة المصرٌية ،كح ٌؿ حككمة أحمد نظيؼ ،كتعييف حككمة
جديدة بقيادة كزير الطيراف السابؽ أحمد شفيؽ ،كما أعمف الحقان في اليكـ نفسو تعييف عمر سميماف

قائد المخابرات العامة نائبان لو ،أجرل أكباما اتصاالن ىاتفيان بمبارؾ استمر لمدة نصؼ ساعة ،طمب
إصبلحات شاممة كأف يقدـ عمى خطك و
و
ات مممكسة( .عبد الحميـ:2012 ،
فيو مف مبارؾ إجراء
ي
.)80
القكمي ،لتقييـ رد حككمة القاىرة عمى
ككاف أكباما قد اجتما في اليكـ نفسو ما مساعدم األمف
ٌ
االحتجاجات ،كقاؿ البيت األبيض في و
بياف لو بعد االجتماع :إف أكباما قد دعا الرئيس المصرم
ات مممكسة مف أجؿ اإلصبلح السياسي ،كقد لي ً
إلى اتخاذ خطك و
كحظ أف رد فعؿ اإلدارة األمريكية
ٌ
تجاه قرار مبارؾ بتعييف نائب لمرئيس (**) لممرة األكلى منذ تكليو السمطة قبؿ ثبلثيف عامان تقريبان قد
( )2

كاف فات انر ،حيث لـ يعمٌؽ أكباما في خطابو عمى الحدث .بينما عمؽ المتحدث باسـ ك ازرة الخارجية
األميركية فيميب كراكلي" "Philip Crowelyعمى الحدث قائبلن  :إف الحككمة المصرية ال يمكنيا
و
إصبلحات جكىرٌية في
مرددان دعكة الرئيس باراؾ أكباما إلجراء
االكتفاء "بإعادة ترتيب األكراؽ"ٌ ،
و
عممية
بنية النظاـ .كأردؼ كراكلي قائبلن" :إف شعب مصر لـ يعد يقبؿ الكضا القائـ ،إنو يتطما إلى

ل لدعـ إصبلح حقيقي"(.الجزيرة.)2011/1/30،
ليا مغز ن

(*) لممزيد حكؿ أحداث اليكـ الخامس مف االحتجاجات المصرية ككيفية تعاطي اإلدارة األمريكية معيا انظر
(.)Jeremy,2011: 3

(**) في أكؿ رد فعؿ عمى تعييف المكاء عمر سميماف نائبان لمرئيس كتسمية رئيس كزراء جديد لمصر ،أعمنت
الكاليات المتحدة أف تغيير األشخاص غير و
كاؼ ،كأكدت عمى الحاجة إلى إجراء تغيير سياسي حقيقي ،كزادت
اطي ،ميددةن بإعادة النظر بالمعكنات المالية الكبيرة
اإلدارة األمريكية مف ضغكطيا عمى مبارؾ إلجراء إصبل وح ديمقر ٌ
تقدميا لمصر في حاؿ عدـ انصياع الحككمة المصرية لمدعكات األمريكية(..)BBC,30/1/2011
التي ٌ
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يكييف لمكقؼ مبارؾ المتشبث بالحكـ حتى
كيتٌضح مف ىذا التعميؽ رفض المسؤكليف األمر ٌ
االنتخابات القادمة ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد نأل أكباما بنفسو عف الحديث عف ضركرة المطالبة
و
بشكؿ مباشر ،كاف كاف قد أثنى عمى الجيش لعدـ استخداـ القكة ضد المتظاىريف،
برحيؿ مبارؾ

مسعى لتقكيض سيطرة مبارؾ
بعض الباحثيف
كما أثنى عمى سممية المتظاىريف ،كىك ما رأل فيو
ي
ن
تمخص مكقؼ اإلدارة األمريكية في تطمٌا أكباما لرحيؿ مبارؾ قريبان عف
عمى الحكـ ،كعميو فقد ٌ

الحكـ ما تخكؼ بعض أقطابيا مف طكؿ الفترة االنتقالية كعدـ كضكح معالميا.

( ،)Shadid,1/1/2011كىك ما دفا بعض المسؤكليف األمريكييف لمتأكيد عمى ضركرة استمرار

نظاـ مبارؾ في الحكـ كاشرافو عمى المرحمة االنتقالية ،كىك ما انعكس في تصريحات كزيرة
و
انتقاؿ منظـ لمسمطة،
الخارجية ىيبلرم كمينتكف في  30كانكف ثاني/يناير حيف قالت "نريد رؤية
جيدةه تفضي إلى كجكد حككمة ديمقراطية
لكي ال يكجد فراغ حيث يجب أف تككف ىناؾ خطةه ٌ
تشاركية" (*) كلـ تشر كمينتكف بأم شكؿ لرحيؿ مبارؾ عف الحكـ ،كقد بدا كاضحان مف تصريحاتيا
أف الرؤية األمريكية تقكـ عمى ضركرة قيادة مبارؾ لممرحمة االنتقالية ،كىك ما ٌأدل إلى و
حالة مف
( )1

عبر عنيا المعارض البارز محمد البرادعي بقكلو -معمقان
االستياء في أكساط المعارضة المصرية ٌ
عمى تصريحات كمينتكف" -إف الحككمة األمريكية ال تستطيا أف تطمب مف الشعب المصرم

المكافقة عمى قيادة مبارؾ-الذم حكـ الشعب لمدة  30عامان -لمعممية االنتقالية.

).(Jeremy,2011: 11

كقد جاءت تصريحات كمينتكف مغايرةن لتكجيات أكباما التي بدأت تنحك باتجاه بدء عممية انتقاؿ
و
اضح كجمي في
م لمسمطة ،تبدأ بتخمي مبارؾ عف الحكـ ،كىك ما يعكس كجكد
تناقض ك و
فكر ٌ
تكجيات أقطاب اإلدارة األمريكية ،كيبلحظ أف تصريحات كمينتكف قد عكست مخاكؼ تيار في
اإلدارة األمريكية يخشي مف أف تؤدم استقالة مبارؾ ،كاالنتقاؿ الفكرم لمسمطة ،إلى حدكث و
حالة مف
و
جيات معادية لممصالح األمريكية كعمى أرسيا اإلخكاف المسممكف ،كعميو
الفراغ تؤدم إلى صعكد
متشبثيف بكجكد مبارؾ في الحكـ لقيادة المرحمة االنتقالية.
بقي أنصار ىذا التيار
ٌ

و
و
قائمة عمى
اطية
(*) أكدت كمينتكف في تصريحاتيا عمى ضركرة إيجاد
خطة مدركسة ،تأتي بحككمة ديمقر ٌ
المشاركة" ,كأكدت أف ببلدىا ال تريد أف ترل "استحكاذان عمى السمطة ال يؤدم إلى الديمقراطية بمصر"(.عبد الحميـ،

.)81 : 2012
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تدعمت رؤية أكباما بفعؿ زيادة زخـ المظاىرات كتأثيرىا كتطكر كتبلحؽ األحداث في
كقد ٌ
مصر (*) .ففي اليكـ السابا مف األحداث المكافؽ  31كانكف ثاني/يناير بعث أكباما ممثٌبلن عنو
( )1

السفير األمريكي السابؽ في مصر فرانؾ كيزينر" "Frank Wisnerإلى القاىرة (**) ،ليبمغ مبارؾ
و
يجي لمسمطة(.عبد الحميـ.)81 :2012 ،
أف عميو اإلعداد الفكرم
النتقاؿ تدر ه
رسالةن ي
مفادىا ٌ
( )2

و
انتقالية إذ أعمنت
لمرحمة
تمخصت رؤية أكباما بضركرة االستقالة الفكرية لمبارؾ ،ما اإلعداد
حيث ٌ
ٌ
مصادر أمريكية غير مسماة أف فرانؾ كايزنر" "Frank Wisnerقد أخبر مبارؾ أنو لف يبقي رئيسان
و
بشكؿ قاطا.
لمصر في المستقبؿ كفقان لرؤية اإلدارة األمريكية لؤلحداث ،كىك ما رفضو مبارؾ
).(Jeremy,2011: 12

بتكجو أكباما نحك
كعمى الرغـ مف كجكد العديد مف المؤشرات كالتسريبات
الصحفية التي تجزـ ٌ
ٌ
حككمة ائتبلفي وة تقكد المرحمة االنتقالية ،فإنو لـ تصدر أم تصر و
و
يحات
الدفا باستقالة مبارؾ كاقامة
ٌ
ٌ
و
تحث فييا مبارؾ عمى ترؾ الحكـ حتى تمؾ المحظة.
ك
اضحة عف اإلدارة األمريكية ٌ
كفي يكـ الثبلثاء المكافؽ  1شباط/فبراير خرج ما يقرب مف ربا مميكف إلى شكارع القاىرة بعد
ثمانية أياـ مف بدء االحتجاجات ،كقد أشارت العديد مف التقارير إلى أف حجـ المظاىرات كتنكعيا

لـ يكف مسبكقان ،كفي مساء ذلؾ اليكـ ألقى الرئيس مبارؾ خطابو الثاني ،حيث أعمف فيو عدـ

عقدىا في سبتمبر2011ـ ،كأنو سيبقي آخر مدتو لمراقبة
تر ٌشحو لبلنتخابات الرئاسية المقرر ي
االنتقاؿ السممي لمسمطة ،كقد تفاعؿ المتظاىركف في مياديف مصر بمز ويد مف الغضب ما الخطاب

مطالبيف مبارؾ بالمغادرة الفكرٌية.(Jeremy,2011: 6).

أف التحكؿ المنتظـ يجب أف يككف
كعمى إثر ذلؾ أعمف أكباما أف تنازالت مبارؾ غير كافية ،ك ٌ
سمميان ذا معنى كأف يبدأ "اآف" ،ككفقان لمصادر مقربة مف اإلدارة األمريكية فإف أكباما قد تحدث
و
انتقاؿ
ىاتفيان ما مبارؾ قبؿ خركجو في ىذا الخطاب لمدة نصؼ ساعة أصر فييا عمى حدكث

م لمسمطة.)Shadid,1/1/2011(.
فكر ه

(*) في  30يناير/كانكف الثاني أصبحت جميا األطراؼ تحاكؿ منا مصر مف االنزالؽ إلى الفكضى بعد مقتؿ ما

يزيد عف  300شخص كفؽ التقارير اإلخبارية ،كانييار البكرصة المصرية بما يزيد عف  %18كتكقؼ التعامبلت
كالحاؽ ضرر كبير جدان بقطاع السياحة المصرم.)Jeremy,2011: 3( . .

(**) لممزيد حكؿ زيارة السيد كيسنر إلى مصر مبعكثان مف قبؿ الرئيس أكباما انظر:

http://hartkirch.blogspot.com/2011/02/diplomatic-scramble-as-ally-is-pushed.html
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كيكف الغمكض في تفسيرىـ لكممة الرئيس أكباما "اآف" (*) ،ىؿ ىي
كقد التزـ المسؤكلكف األمري ٌ
رغبة أميركية بتنحي مبارؾ اآف ،كقبؿ انتخابات الرئاسة المصرية التي كاف مف المقرر إجراؤىا في
( )1

سبتمبر/أيمكؿ 2011ـ؟ أـ إف المقصكد تنحيو بعد قيادتو لممرحمة االنتقالية؟
و
تعقيب لو عمى خطاب مبارؾ قاؿ أكباما" :إنو في حاؿ ظف الرئيس المصرم أف بإمكانو
كفي أكؿ
و
لمسؤكؿ أمريك هي فإف أكباما قاؿ لمعاكنيو" :أنا أعني ما أقكؿ
تجنب اإلصبلح فيك مخطأ" ككفقان
عندما أقكؿ إف التحكؿ يجب أف يتـ اآف"

( )2

(**)

كىك ما دفا السكرتير الصحفي لمبيت األبيض

االنتقاؿ ذا المغزل لمسمطة يجب أف
ركبرت جيبس" "Robert Gibbsإلى العكدة لمتأكيد عمى أف
ى
يتـ اآف ،كىك ما أثار غضب حمفاء أمريكا في المنطقة ،كقد تمثٌؿ ذلؾ في و
سيؿ مف المكالمة

الياتفية عمى البيت األبيض.)Cooper& others,12/2/2011(.
ٌ

كقد تفاعؿ المتظاىركف في ميداف التحرير كفي مقدمتيـ شباب اإلخكاف المسمميف ما دعكات
و
م بالترحيب ،كما طالب
الرئيس أكباما لمرئيس مبارؾ بضركرة البدء
م كفكر ه
اطي جكىر ه
بتحكؿ ديمقر ه
شباب اإلخكاف اإلدارة األمريكية أف تمارس المزيد مف الضغكط عمى الرئيس المصرم لترؾ

السمطة.)Hamid,2011 : 46( .
كفي ظ ٌؿ تأكيد أكباما في أكثر مف مكقؼ عمى ضركرة االنتقاؿ الديمقراطي الفكرم لمسمطة -فقد
بدا كاضحان مف خبلؿ التصريحات المتناقضة لئلدارة األمريكية أف ىناؾ خبلفان عميقان داخؿ اإلدارة

األمريكية حكؿ مستقبؿ مبارؾ ،حيث رأل البعض ضركرة أف يبقى مبارؾ في الحكـ حتى حمكؿ
و
سياسية
إصبلحات
مكعد االنتخابات الرئاسية المرتقبة في أيمكؿ/سبتمبر(2011ـ) ما إجرائو
ٌ
جكىرية كاشرافو عمى إدارة المرحمة االنتقالية ،بينما رأل آخركف ضركرة تنحي مبارؾ عف الحكـ
كالبدء الفكرم في عممية انتقالية لمسمطة.

كقد رأل العديد مف المراقبيف أنو كبسبب عناد مكقؼ مبارؾ المتشبث بالحكـ ،كقمؽ الجيش
األمريكي مف أف الكاليات المتحدة تساعد في عزؿ شر و
م ر و
ئيس ليا في منطقة الشرؽ
يؾ عسكر ه
و
بشكؿ متعمد ،كلكف في ظؿ
(*) كقد رأل البعض أف الرئيس قد ترؾ كممة اآف مبيمة كغير مفيكمة المعالـ
إصرار أكباما عمى االنتقاؿ الفكرم لمسمطة في تصريحاتو البلحقة مف نفس اليكـ بدا كاضحان أف ىناؾ تناقضان في

تعاطي اإلدارة األمريكية ما األزمة في مصر.

(**) كفي نفس اليكـ تحدثت السفيرة األمريكية مارجريت سككبي " "Margaret Scobeyما الدكتكر محمد
البرادعي لتبميغو بدعـ اإلدارة األمريكية لمتحكؿ الديمقراطي في مصر ،فيما استمرت إدارة أكباما بالحديث عف
و
ل كفكرم .)Jeremy,2011: 12(.
تحكؿ منظـ في مصر يككف سمميان كذا مغز ن
ضركرة كجكد ٌ
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األكسط ،إضافةن إلى المخاكؼ مف سيطرة اإلخكاف المسمميف عمى الحياة البرلمانية أك الرئاسية مف

خبلؿ االنتخابات التي يجب أف تعقد قانكنيان بعد  60يكمان حاؿ استقالة مبارؾ ،فإف إدارة أكباما قد
و
م لمسمطة ،كلكف ما زيادة زخـ المظاىرات كارتفاع منسكب
خففت مف حدة مطالبيا بتنفيذ
انتقاؿ فكر ه

و
خاصة بعد حادثة الجمؿ في  3شباط/فبراير (*) ،عادت اإلدارة األمريكية لممارسة الضغط
العنؼ كب
( )1

مف أجؿ استقالة مبارؾ ،حيث ذكرت صحيفة النيكيكرؾ تايمز في تقرير ليا في اليكـ نفسو أف إدارة
و
و
انتقالي وة بقيادة
لحككمة
بشكؿ فكرم ،كنقؿ السمطة
أكباما تناقش ما مسؤكليف مصرٌييف استقالة مبارؾ
ٌ
و
م ،كقد ذكرت مصادر أف الكاليات المتحدة تسعى لبدء
نائبو عمر سميماف بدعـ مف الجيش المصر ٌ
و
و
تعديبلت دستكرٌيةن باالشتراؾ ما المعارضة المصرٌية ،كمف
سياسي وة فكرٌي وة تشمؿ إجراء
عممية
ٌ
ضمنيا اإلخكاف المسممكف ،ككاف المتحدث باسـ البيت األبيض ركبرت جيبس قد أعمف في و
كقت

و
و
ساب و
تتضمف الجميا بما فييا العناصر غير العممانية
جديدة يجب أف
حككمة مصرٌي وة
ؽ بأف أم
ٌ
كالتي تساعد في حمحمة األزمة كجعؿ مصر أكثر استق ار انر ،كرأل بعض المفكريف أف الخطاب قد
و
حككمة مستقبمية.
عكس تكجو اإلدارة األمريكية الحتكاء اإلخكاف المسمميف ضمف أم

).(Jeremy,2011: 12

و
مستقبمية
حككمة
أم
كقد يجكبو تكجو أكباما لمدفا في اتجاه استقالة مبارؾ كاحتكاء اإلخكاف ضمف ه
ٌ
و
حاد وة مف الزعماء الجميكرٌييف في الككنجرس حيث قاؿ نيكت جينجريتش " Newt
ب
معارضة ٌ

 "Gingrichالمرشح المنافس عمى الرئاسة في انتخابات 2012ـ ،كالرئيس السابؽ لمجمس الشيكخ
األمريكي في  6فبراير 2011ـ  ":إف االتصاؿ ما اإلخكاف المسمميف لممساعدة في حؿ األزمة

لدكد لحضارتنا ،ىـ يصرحكف بذلؾ عبلنيةن،
عدك ه
المصرية فكرةه سيئة" كأضاؼ" :اإلخكاف المسممكف ه
فالجياد سبيميـ كالمكت منياجيـ(.ندا،تكمكسكف.)16 :2013 ،
كعمى الرغـ مف معارضة العديد مف أقطاب اإلدارة األمريكية لتكجيات أكباما إال أنو كما تنامي
و
تحكؿ فكرم ،ك يمنظٌـ لمسمطة يتضمف
المظاىرات كتعثر النظاـ ،بدأت إدارة أكباما تدفا باتجاه
التخمي عف نظاـ مبارؾ مف أجؿ إنياء المظاىرات ،كتسميـ السمطة لعمر سميماف بيدؼ المحافظة
التكجو قد جكبو برفض المتظاىريف.)Brook,2012 : 27(.
عمى جسد النظاـ ،إال أف ىذا
ٌ

(*) لممزيد حكؿ حادثة الجمؿ انظر  :التحرير يتحكؿ إلى ساحة حرب في مكقعة الجمؿ .المصرم اليكـ ،العدد
 .2426متاح عمى الرابط التالي :

http://www.ahram.org.eg/The-First/News/61094.aspx
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برس النظاـ كالذم يمثٌمو الرئيس مبارؾ
بلحظ أف تسميـ عمر سميماف الحكـ ما التضحية أ
كي ى
ي
االنتقالية الجديدة بقيادة
لمحفاظ عمى جسد النظاـ بقيادة عمر سميماف ،ما الضغط عمى الحككمة
ٌ
و
و
عميقة كتكسيا مجاؿ المشاركة السياسية ،قد مثٌمت الرؤية
سياسي وة
صبلحات
سميماف إلجراء إ
ٌ
النمكذجية كالتي دعمتيا اإلدارة األمريكية بتيارييا ،الداعي إلى االستقرار كالمحافظة عمى النظاـ،
تمسؾ مبارؾ بالحكـ ،كرفض
كالتيار الداعي إلى دعـ الديمقراطية كادماج اإل
ٌ
سبلمييف ،إال أف ٌ
االنتقالية ،كذلؾ زيادة زخـ المظاىرات كاتساع نطاقيا
المتظاىريف لقيادة أحد رمكز حكمو لمفترة
ٌ

لتشمؿ عمكـ مصر قد أدت مجتمعةن إلى سقكط ىذا الخيار ،كدفعت أكباما إلى ممارسة أقصى
حد
عممي وة
الضغكطات عمى مبارؾ بيدؼ ترؾ السمطة كبدء
انتقالي وة فكرٌي وة ال يقكدىا مبارؾ أك أ ه
ٌ
ٌ
أتباعو.
كفي ظ ٌؿ استقرار تكجيات أكباما نحك استقالة الرئيس مبارؾ ،أطؿ فرانؾ كيسنير "Frank
و
و
جديدة بعد عكدتو مف القاىرةر ففي  6شباط/فبراير في
بتكجيات
"-Wisnerمبعكث أكباما لمبارؾ-
مؤتمر ميكنخ لؤلمف تحدث كيسنير  -المنتمي لممدرسة التقميدية في إدارة العبلقات الدكلية في
الكاليات المتحدة -إلى الحاضريف في المؤتمر ،مؤكدان ليـ أىمية كضركرة كجكد مبارؾ في الحكـ

اطي ،ثـ ٌأيدت كمينتكف رؤية كيسنير حيث أشارت إلى عدة نقاط تمنا
مف أجؿ قيادة االنتقاؿ الديمقر ٌ
م كسري وا لمسمطة (*) محذرةن مف أف االستقالة السريعة لمبارؾ يمكف أف تدفا
حدكث انتقاؿ فكر ه
و
و
األحداث بسر و
انتخابات
اتجاه غير متكقا مشيرةن إلى أف القانكف المصرم (**) يكجب إجراء
عة كفي
( )1

( )2

ئاسي وة بعد شيريف مف استقالة الرئيس ،)Cooper& others,12/2/2011(.كىي مدةه غير
ر ٌ
و
المفضمة لدييا ليزيمة مرشح اإلخكاف حاؿ حدكث
كافية ،لكي تعد كاشنطف التنظيمات الشبابية
ٌ
ئاسية ،كقد عمٌؽ أحد المسؤكليف في ك ازرة الخارجية حكؿ قمؽ الكاليات المتحدة مف قصر
انتخابات ر ٌ
المدة التي تتبا استقالة مبارؾ بالقكؿ" :إف ذلؾ ال يتعمؽ بككف الشباب مسيطريف عمى الشارع بؿ
بالتزامنا بضركرة سيطرتيـ عميو"(.)Nina,2014: 39
تخكفات بعض المسؤكليف األمريكييف مف فقداف السيطرة
كقد عكست تصريحات ككيسنير ككمينتكف ٌ
كيبلحظ أف تصريحات
عمى الفترة االنتقالية كما قد يتبعو ذلؾ مف تصاعد نفكذ اإلخكاف المسمميف ،ي
(*) ككاف مف المعكقات التي ذكرتيا كمينتكف ضركرة إيجاد أحزاب سياسية ،ضركرة ظيكر زعماء مف المعارضة
المقمكعة منذ  30سنة ،ضركرة تعديؿ الدستكر.

و
سمسمة مف التعديبلت الدستكرية تضمف
(**) قامت الحككمة المصرية في السنكات القميمة التي سبقت الثكرة بإجراء
تعقيد الميمة عمى القكل المعارضة في خكض االنتخابات الرئاسية .منيا في حاؿ خمك منصب الرئيس يجب أف يتـ

انتخاب رئيس جديد في فتروة أقصاىا  60يكمان  .لممزيد حكؿ تمؾ التشريعات انظر .)Jeremy,2011: 15-16(.
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كؿ مف كمينتكف ككيسنير قد جاءت مناقضةن تمامان لمتكجيات األخيرة إلدارة أكباما كالتي خمصت إلى
و
و
انتقالي وة تشمؿ كافة أطياؼ
لحككمة
م لمسمطة في مصر ،ما تسميميا
ضركرة إحداث
انتقاؿ فكر ه
ٌ
المعارضة المصرية بمف فييـ اإلخكاف المسممكف.
كقيكبمت تصريحات كمينتكف ككيسنير بغضب المتظاىريف في مياديف مصر ،حيث أكدت العديد مف
و
م بسبب إرىاصات
التقارير الكاردة مف القاىرة كجكد حالة مف االستياء العارـ في الشارع المصر ٌ
انتقالي وة في ظؿ كجكد مبارؾ في سدة الحكـ.
عممي وة
ٌ
تكجو اإلدارة األمريكية نحك ٌ

)(Jeremy,2011: 9

كقد أدت ردة الفعؿ العنيفة كالساخطة لدل الشارع كأطياؼ المعارضة المصرية ،إلى استياء الرئيس

أكباما الذم خشي مف أف تؤدم تصريحات كمينتكف ككيسنير إلى إظيار الكاليات المتحدة كدكلة

تحمي الدكتاتكر كتتجاىؿ مطالب الشباف في المياديف المصرية ،مؤكدان أنو سيبذؿ كؿ جيده لتغيير

لمتشدد أكثر ما نظيره المصرم عمر سميماف ،ثـ سعى
ىذه الصكرة ،كعميو دفا نائبو جكزيؼ بايدف
ٌ
كجند لذلؾ السيناتكر جكف كيرم
أكباما إلى إبطاؿ مفعكؿ تصريحات كمنتكف ككيسنير في ميكنخٌ ،

يح لو أف
" "Jone Kerryرئيس لجنة العبلقات الخارجية في الككنجرس كالذم أعمف في تصر و
تعميقات كيسنير ال تندمخ ما مكقؼ اإلدارة األمريكية ،كما تصاعد الجدؿ حكؿ التناقض في

المشكشة الصادرة مف اإلدارة
يكية ،سعى كيرم إلى التقميؿ مف أبعاد الرسائؿ
مكقؼ اإلدارة األمر ٌ
ٌ
و
بشكؿ متدروج
قائبل" :خرج التشكيش مف ميكنخ كما عدا ذلؾ تعاممت اإلدارة ما األزمة
كمتكازف".)Cooper& others,12/2/2011(.

كفي ظ ٌؿ تأكيد اإلدارة األمريكية عمى أف تصريحات كيسنير ال تمثؿ مكقؼ اإلدارة الداعي لبلنتقاؿ
الفكرم لمسمطة ،فقد بدا كاضحان استقرار اإلدارة األمريكية عمى ضركرة الرحيؿ الفكرم لمبارؾ في
ظؿ زيادة زخـ التظاىرات كتفاقـ األمكر كترىؿ الكضا األمني في مصر ،كعمى الرغـ مف دفا

الكاليات المتحدة لممجمس العسكرم باتجاه إنياء حكـ مبارؾ ،إ ٌال أنيا مضت بالقكؿ إف النتيجة

النيائية تتكقؼ عمى المصرٌييف ،كذلؾ لخشيتيا مف ردة فعؿ حمفائيا في المنطقة" -إسرائيؿ"
و
عمني(.جاردنز.)245 : 2013،
بشكؿ
كالسعكدية -إف ىي ساعدت عمى إسقاط حكـ مبارؾ
ٌ

كما كصكؿ األحداث إلى ذركتيا في  10شباط/فبراير (2011ـ) ،تكقٌا أكباما رحيؿ مبارؾ حيث
و
بأعداد
قاؿ" :إف العالـ يشيد التاريخ يتشكؿ في مصر ،ألف شعبيا يطالب بالتغيير ،بعد أف خرج
كبيرة"(.عبد الحميـ .)84 : 2012 ،كفي اليكـ نفسو أبمغ ليكف بانيتا "- "Leon Panettaمدير
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(*)
قكم لتخمي مبارؾ عف
ككالة المخابرات االمريكية "CIA" -لجنةن مف الككنجرس أنو ثمة احتماؿ ٌ
السمطة ىذا المساء(.جاردنز.)246 :2013 ،إ ٌال أف ذلؾ لـ يحدث حيث أطؿ مبارؾ في ذات اليكـ
( )1

في خطابو الثالث معمنان تفكيض بعض سمطاتو إلى نائبو عمر سميماف ،مؤكدان أنو لف يستقيؿ حتى

سبتمبر)2011ـ) -مكعد االنتخابات الرئاسية القادمة -كأنو سيحيا كيمكت في مصر (**).
( )2

).(Jeremy,2011: 10

ً
يخؼ الرئيس األمريكي باراؾ أكباما خيبة أممو حياؿ الخطكات التي اتخذىا
كبعد الخطاب لـ

الرئيس المصرم ،بؿ عقٌب عمى الخطاب قائبلن" :الكثير مف المصرييف لـ يقتنعكا بعد بأف الحككمة
و
حقيقي لمسمطة" ،كدعا أكباما الحككمة المصرٌية إلى رفا قانكف
اطي
جادةه في تنفيذ
ه
انتقاؿ ديمقر ه
و
ككضا
جدية ما قكل المعارضة ،كالمجتما المدني ،كتعديؿ الدستكر،
ٍ
الطكارئ ،كاجراء مفاكضات ٌ
خطٌ وة طريؽ لمكصكؿ إلى انتخابات حروة كنزيية .كقاؿ إف المصرييف "أكضحكا أنيـ لف يقبمكا بعكدة
األمكر إلى ما كانت عميو( .عبد الحميـ .)84 :2012 ،مضيفان " :لقد تـ إببلغ الشعب المصرم
بأنو سيككف ثمة و
نقؿ لمسمطة ,لكف لـ يتٌضح حتى اآف ما إف كاف ذلؾ النقؿ سيككف فكريان كذا

كجمية لمبارؾ باالستقالة ،كيرل
معن نى ككافيان" ،كقد كاف ىذا الرد يحمؿ في ثناياه مطالب مباشرة ٌ
البعض أف تصريح أكباما أجبر عمر سميماف عمى االنضماـ لمجيش في مطالبتو برحيؿ مبارؾ بعد

اتٌخاذه مكقفان متكازنان بيف الطرفيف طيمة فترة األحداث(.جاردنز.)248 :2013 ،

كفي يكـ الجمعة الحادم عشر مف شير فبراير عاـ 2011ـ ،كبسبب تصاعد األحداث في مصر

(***)
قرر الرئيس حسني
كتكافؽ اإلدارة األمريكية كالجيش المصرم عمى ضركرة رحيؿ مبارؾ ٌ ،
مبارؾ التنحي عف السمطة ،كأعمف نائب الرئيس المصرم السابؽ عمر سميماف في و
بياف عبر
( )3

قرر التخمي عف منصب رئيس الجميكرية ،كترؾ
التمفزيكف الحككمي" :إف الرئيس حسني مبارؾ ٌ
السمطة لممجمس األعمى لمقكات المسمحة ،إلدارة شؤكف الببلد"( .سميماف.)2011/2/12 ,

(*) لممزيد انظر مكقا  CIAعمى اإلنترنت https://www.cia.gov/index.html :
(**) ىاجـ مبارؾ في خطابو إدارة أكباما ،لتدخميا غير المرغكب في العممية اإلصبلحية قائبلن :إف التدخؿ

أمر مشيف(." .جاردنز.)246 : 2013،
األجنبي في مصر ه
(***) في  14فبراير  2011نشرت صحيفة الجاردياف البريطانية تقري انر مفاده أف إدارة أكباما قد عممت مف خمؼ
الككاليس ما قيادات الجيش المصرم بيدؼ إجبار مبارؾ عمى االستقالة (.لكيدسي.)245 : 2013 ،
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المطمب الثاني  -تحميل الموقف األمريكي من الثورة المصرية 4
بلحظ عند النظر إلى مجريات األحداث كتصريحات أقطاب اإلدارة األمريكية ،أف ىناؾ حالةن مف
يي ى
ميزت تصريحات المسؤكليف الرسمييف في الكاليات المتحدة منذ انطبلؽ
االرتباؾ كالتناقض قد ٌ

يكية مدل االنقساـ الحادث حكؿ
االحتجاجات في مصر .كتعكس المكاقؼ المتناقضة لئلدارة األمر ٌ
يكية في رؤيتيا لؤلحداث إلى
كيفية التعاطي ما األحداث في مصر ،حيث انقسمت اإلدارة األمر ٌ
ٌ
تياريف رئيسيف:

التيار األول -تزٌعـ ىذا التيار الرئيس األمريكي باراؾ أكباما الذم مارس الضغكط عمى الرئيس
مبارؾ بيدؼ دفعو لترؾ السمطة ،كيسانده في ذلؾ الجيؿ الجديد مف مكظفي البيت األبيض كالذيف
يخشكف بأف تقديـ أكلكية االستقرار قد تضا الرئيس األمريكي عمى الجانب الخطأ في تمؾ المحظة

بفرضية االستقرار كؿ مف دنيس ماكدكنك
التشبث
التاريخية ،كقد كاف ضمف التيار الداعي إلى عدـ
ٌ
ٌ
" "Denis McDonoughنائب مستشار األمف القكمي األمريكي ،كبنجاميف ركدز " Benjamin J
 ".Rhodesالذم صاغ خطاب أكباما إلى العالـ اإلسبلمي في عاـ 2009ـ كسامانثا بكير

" "Samantha Powerأحد أبرز المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف في اإلدارة األمريكية ،كقد رأل كؿ
سيؤجخ مشاعر و
جيؿ صاعد ضد الكاليات المتحدة كسيؤثٌر
ىؤالء أف عدـ تأييد أكباما لممتظاىريف
ٌ
عبر
ثـ سيؤدم ذلؾ إلى تقميص نفكذىا في المجتما الدكلي ،حيث ٌ
عمى مكانتيا األخبلقية ،كمف ٌ
مسؤكلكف في البيت األبيض عف خشيتيـ مف أف ييتٌيـ أكباما باالنتكاص عمى خطابو في القاىرة في

يشجا المتظاىريف في مياديف مصر كيقؼ معيـ كىك ما قد يؤثر عمى
عاـ 2009ـ في حاؿ لـ ٌ
المصالح األمريكية في المنطقة في المستقبؿ القريب.)Cooper& others,12/2/2011(.

كقد ساند دعاة الديمقراطية مف المفكريف كالساسة األمريكييف تيار التغيير ،حيث ناشدكا اإلدارة
و
بجيد طكيؿ المدل لكي
اطية بدالن مف النتائخ ،مطالبيف إياىا
يكية بالتركيز عمى العممية الديمقر ٌ
األمر ٌ
ترل ثمرة الديمقراطية في مصر -التي ستعكد بالنفا عمى المصالح األمريكية في نياية المطاؼ
و
مكس وا ما كؿ أطياؼ الحياة السياسية في
كفؽ رؤية ىؤالء ,-مؤ ٌكديف حاجتيا إلى التكاصؿ
بشكؿ ٌ

اطي ،كذلؾ لضماف نجاح جيكد تدعيـ
مصر الذيف يرفضكف العنؼ كيؤمنكف بالعمؿ الديمقر ٌ
الديمقراطية .)Alterman,2012 : 4(.
كباإلضافة إلى دعاة الديمقراطية ،فقد ساند تيار اإلدماج-التيار الداعي إلدماج اإلخكاف المسمميف

في العممية السياسية -رؤية أكباما ،حيث أركا في االحتجاجات العربية فرصةن قد تؤدم إلى تحجيـ
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(*)
و
اطية تكافح
اديكالية مثؿ تنظيـ القاعدة  ،كذلؾ مف خبلؿ إقامة حككمات ديمقر ٌ
نفكذ التيارات الر ٌ
اإلسبلمييف الذيف ينبذكف العنؼ كفي مقدمتيـ جماعة اإلخكاف
ظركؼ "التطرؼ" كتعمؿ عمى دمخ
ٌ
المسمميف.)Shields, 2012 : 13(.
( )1

اطية ستجعؿ مف الصعب التنبؤ بسياسات
كيرل أنصار ىذا التيار أنو كعمى الرغـ مف أف الديمقر ٌ
(**)
األطراؼ الصاعدة "اإلخكاف المسمميف" ،كما أنيا ستككف أصعب في االنقياد لمكاليات المتحدة
( )2

بقدر و
ٌإال أف اإلخكاف المسمميف أثبتكا أنيـ يتمتعكف و
اغماتية
كبير مف البر ٌ
تشجعيـ عمى احتراـ
ذلؾ ،كعميو يجب الدخكؿ في حك وار معيـ ،كبذلؾ يمكف لمكاليات المتحدة أف ٌ
مصالحيا في الشرؽ األكسط ،كما يؤ ٌكد أنصار ىذا التيار أنو مف األفضؿ لمكاليات المتحدة أف
و
حيث تستطيا أمريكا
تسعى إلنشاء ركابط
كعبلقات ما اإلخكاف المسمميف ،بينما ىـ في المعارضة ي
(***)

( )3

حينما يتطمب األمر

ممارسة الضغط عمييـ ،بدالن مف التكاصؿ معيـ الحقان بعد أف يصبحكا جزءان مف السمطة ،ألف ذلؾ

سيككف أقؿ فعاليةن بالنسبة لمصالح الكاليات المتحدة .كما رأل دعاة ىذا التيار أنو كفي حاؿ فتح
المجاؿ السياسي لئلخكاف فإنيـ سيشارككف في االنتخابات ،كما فرض الكاليات المتحدة لمقيكد
و
تحالؼ كطن هي (****) أك جزء مف
كالحكافز فإنيا قد تجبر اإلخكاف عمى أف يككنكا شركاء في
( )4

الحككمة ،مؤكديف أف اإلخكاف المسمميف لـ يفكركا في الصعكد إلى سدة السمطة ،كأنيـ في حاؿ

التحكؿ الديمقراطي سيككف النجاح
(*) رأل أنصار تيار اإلدماج أف نجاح االحتجاجات العربية كاستكماؿ
ٌ
اإلستراتيجي األكؿ ضد الحركات الراديكالية في العالـ اإلسبلمي ،كحتى إف صعدت جماعات إسبلمية مثؿ اإلخكاف
اديكالي" ،حيث يؤكد ىؤالء أنو لـ يحدث أف
المسمميف إلى الحكـ ،فإنو مف غير المحتمؿ أف تدعـ أك تؤيد "الفكر الر
ٌ
تكجو
أدت المكاسب االنتخابية لئلسبلمييف إلنشاء دكلة دينية ،كما أف إنشاء أحزاب سياسية إسبلمية يؤ ٌكد عمى ٌ
اإلسبلمييف لمعمؿ ضمف نظاـ التعددية الحزبية.)Shields,2012 : 20( .
(**) في  17فبراير قاؿ محمد بديا المرشد العاـ لئلخكاف المسمميف :إف الثكرة يجب أف تعيد مصر لدكرىا الريادم
اإلسبلمية ،كضركرة الدفاع عف حقكقيا المشركعة،
في المنطقة مف خبلؿ اإلقرار بمسؤكليات مصر تجاه األمة
ٌ
فالثكرات العربية قامت مف أجؿ الكرامة كىي ما يعني االضطبلع و
استقبللية كحيكيةن في المنطقة ،كيؤكد
بدكر أكثر
ٌ

بأم حاؿ أف اإلخكاف
ذلؾ أف لحظة ظيكر تقارب بيف اإلخكاف المسمميف كالكاليات المتحدة خبلؿ الثكرات ال يعني ٌ
سيكافقكف عمى مجمؿ السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة.)Hamid,2011 : 46( .
(***) البراغماتية  :ىي القدرة عمى التعديؿ في المكاقؼ كاأليدكلكجيات.

(****) رأل معظـ الساسة كالمفكريف األمريكاف أف قادة االحتجاجات ىـ باألساس عممانيكف متحرركف ما بعض
أعضاء اإلخكاف المسمميف بينيـ ،ككفقان لصحيفة نيكيكرؾ تايمز فإنيـ شباب محترفكف معظميـ أطباء كمحامكف
حرككا االحتجاجات التي تيز مصر)Jeremy,2011:18(.
الذيف ٌ
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مشاركتيـ في أم حككمة فإنيـ سيسعكف لمنفكذ في بعض الك ازرات الخدماتية ،مثؿ الصحة كالعدؿ،
جية.)Hamid,2011 : 40-43(.
كسيبتعدكف عف الكزارات
السيادية مثؿ الدفاع كالخار ٌ
ٌ

كقد حاكؿ قادة اإلخكاف تعزيز نظرة الساسة كالمفكريف األمريكييف المنتميف إلى تيار اإلدماج،

فعممكا عمى تخفيؼ مخاكؼ اإلدارة األمريكية مف خبلؿ تأكيدىـ عمى الرغبة في المشاركة في

الحكـ كليس السيطرة ،كفي إطار ذلؾ أشار أحد قادة اإلخكاف المسمميف في مصر أثناء
ادعي لقيادة مسيرة التغيير قائبلن" :نحف ندرؾ المخاكؼ
االحتجاجات إلى أف اإلخكاف يدعمكف البر ٌ
اإلسبلمييف ،كنحف لسنا ميتميف بأف نككف في المقدمة" ،كفي 9
في الكاليات المتحدة حكؿ
ٌ
شباط/فبراير2011ـ كما تصاعد الجدؿ في الكاليات المتحدة حكؿ مصير االحتجاجات كازدياد
المخاكؼ مف أف يختطؼ اإلخكاف المسممكف الثكرة لمكصكؿ إلى الحكـ ،أصدر الناطؽ باسـ

الجماعة بيانان جاء فيو "إف اإلخكاف المسمميف ال يريدكف السمطة ،نحف فقط نريد المشاركة ال

ئاسية فيدفنا المشاركة كالمساعدة كليس الكصكؿ
السيطرة ،نحف لف نقدـ مر ٌشحان لبلنتخابات الر ٌ
لمحكـ".(Jeremy,2011: 5-10).

كما حاكؿ اإلخكاف المسممكف تركيض مخاكؼ الكاليات المتحدة مف خبلؿ تأكيدىـ عمى براغماتيٌة
صرح صبحي صالح أحد
الجماعة ،كقبكليا بالمشاركة السياسية حاؿ كصكليا إلى الحكـ ،كقد ٌ
قيادات اإلخكاف لصحيفة ككؿ ستريت جكرناؿ" " :"The Wall Street Journalإف إخكاف مصر

اغماتية كاالعتداؿ في
أقرب ما يككف إلى النمكذج
التركي ،كأنيـ قد يشيدكف مزيدان مف البر ٌ
ٌ
المستقبؿ.)Hamid,2011 : 46(.
إضافةن إلى ذلؾ كفي ظؿ جيكد اإلخكاف لتخفيؼ مخاكؼ تيار االستقرار كتدعيـ مكقؼ تيار
و
بشكؿ كاضح أنيـ قد يحترمكف اتفاقية السبلـ ما
صرح بعض قيادات اإلخكاف
التغيير ،فقد ٌ
ىدد آخركف بمغادرة الجماعة إذا ىي اعترفت ب"إسرائيؿ" ،كعمى الرغـ مف ذلؾ
"إسرائيؿ" ،بينما ٌ
و
مكسا سيؤدم إلى تصاعد
ائتبلؼ
يرل أنصار تيار اإلدماج أف كجكد اإلخكاف كجزوء مف
ه
حككمي ٌ
نفكذ المعتدليف داخؿ اإلخكاف ،كبالتالي ستككف اتفاقية السبلـ ما "إسرائيؿ" مقبكلةن في أكساط
الحككمة االئتبلفية كلدل المعتدليف مف اإلخكاف.)Hamid,2011 : 44(.

التيار الثاني  -ىك التيار التقميدم في السياسة الخارجية األمريكية كالذم حرص عمى الحفاظ
عمى الكضا القائـ ،كدعـ الحميؼ التقميدم لمكاليات المتحدة حسني مبارؾ كيترأس ىذا التيار كزيرة
الخارجية ىيبلرم كمينتكف باإلضافة إلى نائب الرئيس األمريكي جكزيؼ بايدف ككزير الدفاع ركبرت

غيتس " ،"Robert M. Gatesكينظر ىؤالء لؤلحداث في مصر مف زاكية المصالح األمريكية في
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المنطقة كعمى رأسيا اتفاقية السبلـ بيف مصر ك"إسرائيؿ" كتأثيراتو عمى عممية السبلـ في الشرؽ

األكسط.)Cooper& others,12/2/2011(.

أبرزىا:
كقد
تمخصت مخاكؼ أنصار ىذا التيار في عدة جكانب كاف ي
ٌ
أوالً  -أف تؤدم االحتجاجات التي اجتاحت العالـ العربي كخصكصان مصر إلى كصكؿ اإلخكاف
المسمميف إلى سدة الحكـ ،كذلؾ عف طريؽ تصدر االحتجاجات كاستغبلؿ حالة الفكضى ،ثـ

السيطرة المباشرة عمى السمطة .أك أف يؤدم سقكط النظاـ المصرم كاجراء عممية انتخابية إلى
صعكد اإلخكاف المسمميف عف طريؽ االنتخابات إلى سدة الحكـ.)Shields,2012 : 18(.
و
حميؼ استراتيجي ،حيث رأل دعاة التيار التقميدم أف المسافة بيف الكاليات المتحدة
ثانياً  -خسارة
كمصر في عيد ما بعد مبارؾ ستككف حتميةن حتى كاف لـ يصعد اإلخكاف المسممكف لمحكـ ،كيعكد

ذلؾ بشكؿ جزئي إلى االنحياز األمريكي الدائـ "إلسرائيؿ" ،إضافةن إلى محاكلة الحككمة الجديدة
االبتعاد عف سياسات مبارؾ القديمة -بما فييا التحالؼ ما الكاليات المتحدة -في ظؿ تصاعد

الكراىية ضدىا في الشارع العربي.)Alterman,2012 :5(.

كنظ انر لتمؾ المخاكؼ فقد دعـ التيار التقميدم فكرةى الحفاظ عمى نظاـ مبارؾ إلى أبعد الحدكد-أك
إشراؼ مبارؾ عمى المرحمة االنتقالية عمى أقؿ تقدير -كقد مثٌؿ المكبي الصييكني في الكاليات

المتحدة باإلضافة إلى بعض الحككمات العربية أبرز دعائـ ىذا التيار ،فقد رأل بعض الكتٌاب
و
ساسي إلى طمأنة
بشكؿ أ
األمريكييف أف تصريحات كمينتكف كبعض مرؤكسييا قد كانت تسعى
ه

حمفاء أمريكا في المنطقة ،كأف تحركيا كاف مدفكعان بفعؿ الضغكطات كالمكالمات الياتفية اليكمية
و
كدكؿ أخرل في المنطقة خشيت مف أف يؤدم سقكط مبارؾ
القادمة مف "إسرائيؿ" كالمممكة السعكدية
إلى زعزعة االستقرار في المنطقة كصعكد اإلخكاف المسمميف ،كقد كاف بعضيـ غاضبان بسبب ما

المشجا تجاه الثكرة التكنسية ،ككفقان لمسؤكؿ أمريكي فإف كمينتكف قد خشيت
اعتبركه مكقؼ أمريكا
ٌ
و
م إلى تعقيد االنتقاؿ الديمقراطي في مصر كامكانية أف يفقد
مف أف يؤدم خركج مبارؾ
بشكؿ فكر ه

مخيرةن في حاؿ خركج مبارؾ بيف الجيش مف جية
كجيتو بالنظر إلى أف اإلدارة األمريكية قد تككف ٌ
كاإلخكاف المسمميف مف و
جية أخرل .)Cooper& others,12/2/2011(.كيتٌضح مما سبؽ أف

"إسرائيؿ" كمف خمفيا المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة قد مثٌمت أحد أىـ كأبرز ركائز التيار
التقميدم ،كنظ انر ألىمية كثقؿ إسرائيؿ كالمكبي الصييكني ضمف ىذا التيار فإٌننا سنتحدث بشي وء مف

اإليجاز عف مكقفيا كدكرىا في صياغة المكقؼ األمريكي تجاه االحتجاجات في مصر.
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المطمب الثالث  -الموقف "اإلسرائيمي" من االحتجاجات في مصر 4
ما إف اندلعت االحتجاجات المطالبة بالتغيير في مصر في بداية عاـ )2011ـ) ،حتى بدا كاضحان
قمؽ "إسرائيؿ" تجاىيا ،كقد عبر بعض الساسة "اإلسرائيمييف" في و
كقت مب ٌك ور مف بدء االحتجاجات
ٌ
عف تشاؤميـ مف تبعيات االحتجاجات عمى أمف "إسرائيؿ" ،كما نياية األسبكع األكؿ مف

االحتجاجات في مصر أصدرت ك ازرة الخارجية "إسرائيؿ" تعميماتيا لسفرائيا في أكثر مف عشر دكؿ
و
رسالة لقادة ىذه الدكؿ
في مقدمتيا الكاليات المتحدة كبعض الدكؿ األكركبية ،بضركرة نقؿ

تكضح تفضيؿ "إسرائيؿ" االستقرار في ظؿ مبارؾر لضركرة ىذا االستقرار ألمنيا،
كمسؤكلييا
ٌ
العمني لمبارؾ كنظامو(.عبد العميـ: 2011،
كبالتالي ضركرة تكقؼ ىذه الدكؿ عف تكجيو االنتقاد
ٌ

 .)138ثـ تجمٌى المكقؼ "اإلسرائيمي"

(*)

( )1

مف الحراؾ في العالـ العربي برؤية رئيس كزرائيا بنياميف

تخكفو مف
بي لمخمؼ كليس لؤلماـ معمنان ٌ
نتنياىك ،الذم رأل أف الحراؾ الجماىيرم ينقؿ العالـ العر ٌ
أف يؤدم الحراؾ الجماىيرم إلى تصاعد العداء ضد "إسرائيؿ" .(Ian,2013 : 174).كقد انتقد

يكي
نتنياىك في خطابو في تشريف الثاني/نكفمبر(2011ـ) االحتجاجات بشدة كاصفان الدعـ األمر ٌ
اإلسبلمية
مكقؼ ساذج ،ككاصفان الحراؾ بأنو أصبح مكجة مف البلديمقراطية
لمحراؾ العربي بأنو
ه
ٌ
المعادية لمتحررٌية ك"إلسرائيؿ" كالكاليات المتحدة.)The Sydney Morning,26/11/2011( .
كيتٌضح مف تصريحات الساسة "اإلسرائيمٌييف" أ ٌف مكقؼ ببلدىـ كاف معارضان كبشدة لمحراؾ ضد
النظاـ في مصر ،حيث ش ٌكؿ النظاـ دعامة و
أساسية "إلسرائيؿ" في المنطقة ،لذا فقد ٌأيد قادة
نفكذ
ٌ
كضمكا صكتيـ إلييـ مؤكديف ضركرة التمسؾ
المكبي الصييكني في أمريكا أنصار التيار التقميدم
ٌ

(*) لممزيد حكؿ المكقؼ اإلسرائيمي" مف االحتجاجات في مصر انظر أيضان .حسني ،محمد" ،ح ٌكامنا كأعدائنا..
و
عيكف "إسرائيمية" ، 2011 ،مركز الدراسات االشتراكية ،عمى الرابط التالي :
إيد كاحدة -ثكرة يناير في
http://www.e-socialists.net/node

انظر كذلؾ :عبد الحي ،كليد" ،إسرائيؿ" :حيرةن أماـ الثكرات العر ٌبية المعاصرة" في "تقرير" :إسرائيؿ" أماـ الثكرات
العربية" ،مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،عمى الرابط:
http://www.alzaytouna.net/permalink/5608.html#.UQgxafI4pYE
انظر أيضان  :مركز نماء لمبحكث كالدراسات" ،الثكرات العربية مف كجية نظر "إسرائيمية" ،ترجمة إبراىيـ
الخشباني ،2012،نقبلن عف مركز زيريخ لمدراسات األمنية ،متاح عمى الرابط التالي http://nama- :
center.com/ActivitieDatials.aspx?ID

172

(*)

متخكفيف مف صعكد الحركات اإلسبلمية
بالكضا القائـ المتمثؿ بكجكد مبارؾ،
ٌ
ستككف معارضة لممصالح األمريكية"-إسرائيؿ" في حاؿ كصكليا لمحكـ.)Brooke,2013 : 24(.
( )1

كمجادليف بأنيا

كيمكف تمخيص المخاكؼ "إسرائيؿ" مف الحراؾ الجماىيرم في مصر في أمريف أساسييف:
بشدة مف أف يؤدم نجاح
تخكفت "إسرائيؿ" ٌ
أوالً  -صعود اإلخوان  :ما بدء االحتجاجات في مصر ٌ
و
انتقالي وة تؤدم إلى صعكد اإلخكاف لمحكـ ،حيث رأل معظـ
مرحمة
الحراؾ كسقكط نظاـ مبارؾ إلى
ٌ
األمر مجرد
اطي في مصر يعني أف
تحكؿ ديمقر ه
ى
الساسة في "إسرائيؿ" أف سقكط النظاـ كحدكث ٌ
و
كقت قبؿ أف تسيطر المعارضة الكحيدة كالمنظمة كىي اإلخكاف المسممكف عمى السمطة ،كىك ما

أثار مخاكؼ "إسرائيؿ" كالمنظمات الداعمة ليا في الكاليات المتحدة كعمى رأسيا اآيباؾ (**).
( )2

(.)Halevi,1/2/2011
(***)
ائيمي" أييكد باراؾ في ( )10/2/2011أثناء حديثو لشبكة تمفزيكف
كقد عمٌؽ كزير "الدفاع
اإلسر ٌ
تحك وؿ ديمقراط هي
إيو .بي .سي" "ABC NEWSحكؿ احتمالية صعكد اإلخكاف في حاؿ حدكث ٌ
و
انتخابات عمى المدل القصير كلنقؿ خبلؿ
الحقيقييف في أم
يا في مصر بالقكؿ" :إف الفائزيف
سر و
ٌ
( )3

تسعيف يكمان سيككنكف اإلخكاف المسمميف"(.صالح .)28 :2012 ،كىك ما أثار مخاكؼ "إسرائيؿ"
تجاه الحراؾ الجماىيرم في مصر.

احتمالية إلغاء أك تعديؿ اتفاقية
كيتمحكر القمؽ "اإلسرائيمي" مف صعكد اإلخكاف في مصر حكؿ
ٌ
و
ضرر لؤلمف القكمي "اإلسرائيمي" (****) ،لذا رأت
يسببو ذلؾ مف
السبلـ بيف البمديف ،كما قد ٌ
( )4

التحكؿ
"إسرائيؿ" كمف خمفيا المكبي الصييكني أف سياسة أكباما في دعـ االحتجاجات المصرية ك ٌ

الديمقراطي تنطكم عمى الكثير مف التيكر كالسذاجة.)Waxman,2012 : 82( .

ائيمي" مف ثكرة يناير كصعكد اإلخكاف انظر(.مركز الزيتكنة لمدراسات.
(*) لممزيد حكؿ المكقؼ
الرسمي "اإلسر ٌ
ٌ
المكقؼ االسرائيمي مف التغيرات كاالحداث في مصر .ص .)98-95
(**) تتيـ اآيباؾ اإلخكاف المسمميف بتحريؾ فكرة المؤامرات ضد "إسرائيؿ" في العالـ اإلسبلمي ،بدءان مف اتياـ
المخابرات "اإلسرائيمية" بأحداث  /11سبتمبر كصكالن إلى فكرة اختراع اليكلكككست البتزاز
الغرب.)Halevi,1/2/2011(.

لممزيد حكؿ كجية نظر اآيباؾ تجاه اإلخكاف المسمميف انظر Frequently Asked Questions on Muslim
 Brotherhoodمتاح عمى المكقا الرسمي لآليباؾ.
مصطمح غير دقيؽ حيث إف اسرائيؿ دكلة معتدية ،لذا مف األجدر أف ييطمىؽ عمى ك ازرتو ك ازرة اليجكـ
(***)
ه
كليس الدفاع.
(****) لممزيد حكؿ أىمية اتفاؽ السبلـ بالنسبة "إلسرائيؿ" انظر "(.سبلمة ،مرجا سابؽ  :ص.)61
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لمرم أجراه معيد الديمقراطية في "إسرائيؿ" في  22شباط/فبراير(2011ـ) أف
كقد أظير استطبلعه أ
 %10فقط مف "اإلسرائيمييف" يعتقدكف بصكاب مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية عندما أٌيدت

المتظاىريف ضد نظاـ مبارؾ في مصر(.صالح ،)36: 2012،كعمى الرغـ مف أف بعض قادة

الدكلية كمف ضمنيا
باالتفاقيات
اإلخكاف المسمميف أ ٌكدكا أثناء االحتجاجات عزـ الجماعة االلتزاـ
ٌ
ٌ
اتفاقية السبلـ
اء مؤقتان ،كأف
ٌ
اتفاقية كامب دافيد ،فإف الساسة "اإلسرائيمييف" أركا أف ذلؾ سيككف إجر ن
و
خطر حاؿ صعكد اإلخكاف حتى لك أعمنكا التزاميـ بيا ،كحكؿ ذلؾ يقكؿ الكاتب
ستككف في

تمغ مصر معاىدة السبلـ ما "إسرائيؿ"
"اإلسرائيمي" جيك ار ايبلند "" :"Giora Eilandحتٌى لك لـ ً
و
حككمة في مصر يسيطر عمييا اإلخكاف المسممكف
غدان أك في غضكف خمس سنكات ،فإف قياـ

إمكانية التدخؿ المصرم العسكرم في حاؿ دخمت "إسرائيؿ" في
يعني أنو ال يمكف استبعاد
ٌ
اجيات عسكر و
مك و
ية جديدة في المنطقة" .)Bronner,30/1/2011(.كقد انعكست مخاكؼ "إسرائيؿ"
يكييف
المكقٌعة بيف مصر ك"إسرائيؿ" لدل
قطاع ك و
و
اسا مف المسؤكليف األمر ٌ
بشأف اتفاقية السبلـ ي
كالذيف أعربكا عف خشيتيـ مف أف ال تمتزـ حككمةه يقكدىا اإلخكاف المسممكف أك يككنكف جزءان منيا
باتفاقية السبلـ ما "إسرائيؿ".)selim,2012 : 109(.

كييبلحظ أف المخاكؼ "اإلسرائيمية" حكؿ الحراؾ المصرم كاحتمالية صعكد اإلخكاف لسدة الحكـ
في مصر لـ تنحصر بمستقبؿ اتفاقية السبلـ فقط ،فباإلضافة إلى ذلؾ خشيت "إسرائيؿ" مف امتداد
سيطرة اإلخكاف المسمميف-حاؿ سيطرتيـ عمى مصر -إلى دكؿ أخرل ،كاستنساخ اإلخكاف لمتجربة
و
و
المصرية في و
إسبلمي وة في
بحككمة
محيطة بيا مثؿ األردف ،كمف ثـ يتـ تطكيؽ "إسرائيؿ"
دكؿ
ٌ
مصر كاألردف ،كما قد يستتبعو ذلؾ مف ارتفاع قكة حماس في الضفة الغربية المجاكرة لؤلردف

كاحتمالية خركجيا مف سيطرة الرئيس الفمسطيني محمكد عباس-الذم يؤمف بخيار المفاكضات،-

باإلضافة إلى ذلؾ أعرب القادة "االسرائيميكف" عف خشيتيـ مف أف يؤدم صعكد اإلخكاف كسقكط
و
بشكؿ أزلي ،كمف ثـ انتياء
نظاـ مبارؾ إلى تكقٌؼ محادثات السبلـ بيف الفمسطينييف ك"اإلسرائيمييف"

فكرة تطبيا العبلقات بيف "إسرائيؿ" كالعالـ العربي إلى األبد (.)Bronner,30/1/2011

ثانياً  -صعود حكومة ديمقراطية في مصر 4بعيدان عف احتمالية صعكد اإلخكاف لسدة الحكـ فقد

تخكفت "إسرائيؿ" مف صعكد ديمقراطية مصرٌية حتى لك لـ تكف بقيادة اإلخكاف المسمميف ،كذلؾ مف
ٌ
الفمسطينية كيتخذ مكقفان معاديان "إلسرائيؿ" ،كعميو
لمقضية
مخمص
منطمؽ أف الرأم العاـ المصرم
ٌ
ٌ
ه
و
لرم الشارع -إلى الحكـ سيؤثر حتمان عمى
حككمة ديمقراطية -تككف أكثر انصياعان أ
فإف كصكؿ

السياسة المصرية تجاه الصراع الفمسطيني" -اإلسرائيمي" بفعؿ ضغط الشارع المصرم ،كىك ما قد
و
و
طكيمة في دائرة الخطر.
لعقكد
ميز العبلقات "اإلسرائيمية"-المصرية
يضا التعاكف الذم ٌ
174

( .)Waxman,2012 : 81فضبلن عف أنو في حاؿ صعكد أم شخص إلى سدة الحكـ في مصر
المقربة مف نظاـ الرئيس مبارؾ فإف إمكانية الصداـ ما "إسرائيؿ"
عبر االنتخابات -خارج الدائرة ٌستككف حاضرة (*) ،باإلضافة إلى أف اتفاقية السبلـ بيف البمديف ستككف في خطر ،كحكؿ ذلؾ يقكؿ
( )1

ألي شاكيد" -Eli Shakedالسفير "اإلسرائيمي" السابؽ في القاىرة" :-إف الناس الكحيديف في مصر

الضيقة لمبارؾ ،كاف كاف الرئيس القادـ لمصر مف
الممتزمكف بالسبلـ ما "إسرائيؿ" ىي الحمقة
ٌ
جمة" .)Bronner,30/1/2011(.لذا سعت
خارج ىذه الحمقة فإف "إسرائيؿ" ستكاجو مشاكؿ ٌ

تنحي الرئيس مبارؾ عف السمطة ،لتسكيؽ فكرة نقؿ السمطة لمكاء عمر سميماف
"إسرائيؿ" بعد ٌ
المفضؿ حيث كاف مقربان مف مبارؾ ،كمكثكقان بو مف الجانب "اإلسرائيمي"(.عبد
باعتباره مرشحيا
ٌ
العميـ ،)139 :2011 ،كىك ما دفا اإلدارة األمريكية –بفعؿ ضغط المكبي -في أحد مراحؿ الثكرة

إلى الضغط باتجاه كصكؿ عمر سميماف

( )2

(**)

إلى سدة الحكـ ،كذلؾ بيدؼ ضماف الحفاظ عمى

اتفاقية السبلـ ما "إسرائيؿ".
كبعد فشؿ ىذا الخيار بسبب رفض المتظاىريف في مصر ليذا الطرح ،كصمت معمكمات لمقادة
و
استجابة لمحراؾ المصرم -نحك تغيير النظاـ في مصر
تكجو كاشنطف -في
"اإلسرائيمٌييف" تؤ ٌكد ٌ
كامبلن ،كليس بعض رمكزه فقط ،كىك ما أدل إلى و
حالة مف التكتر كالخكؼ في دكائر صنا القرار
في تؿ أبيب(.مركز الزيتكنة لمدراسات ،)25 :2012 ،كتمثٌمت ىذه المخاكؼ في خشية القادة

"اإلسرائيمييف" مف عدـ التزاـ أم حككمة ديمقراطية قد تخمؼ الرئيس مبارؾ باتفاقية السبلـ ما
"إسرائيؿ".

اطية في مصر ،فقد
باإلضافة إلى القمؽ حكؿ مصير اتفاقية السبلـ حاؿ صعكد حككمة ديمقر ٌ
أرت "إسرائيؿ" أف أم حككمة ديمقراطية في مصر ستككف عمى األغمب أقؿ ميبلن لتأييدىا في
احتكاء حركة حماس كمحاصرة قطاع غزة ،كما كاف عميو الحاؿ في نظاـ الرئيس مبارؾ ،كيضاؼ

المكقٌعة بيف مصر ك"إسرائيؿ" كالتي
إلى كؿ تمؾ المخاكؼ القمؽ "اإلسرائيم ٌي" حكؿ اتفاقية الغاز ي
كيذكر أف ىذه الصفقة قد
تزكد "إسرائيؿ" بما يقرب مف  %40مف احتياجاتيا مف الغاز الطبيعي ،ي
ٌ
و
حاد مف جميا أطياؼ المعارضة المصرٌية ،كفي ذركة االحتجاجات في مصر قامت
يانتقدت
بشكؿ ٌ
(*) تزداد احتمالية الصداـ بيف مصر ك"إسرائيؿ" حاؿ صعكد حككمة ديمقراطية في حاؿ اندالع أم مكاجية

اء كانت إسبلمية أـ ال سكؼ تككف
فمسطينية ما "إسرائيؿ" ،حيث إف الحككمات الديمقراطية في العالـ العربي سك ن
و
مكقؼ و
حازـ لدعـ الحؽ الفمسطيني.)Hamid, 2011 : 45(.
تحت ضغكط الشعكب الكاعية التخاذ
ؾ بقكة باحتراـ عممية
(**) أكد القيادم البارز في حزب العمؿ بيناميف بف اليعازر أف عمر سميماف متمس ه
السبلـ(.مركز الزيتكنة لمدراسات.)25: 2012،
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مجمكعةه عسكرٌية بتفجير أنبكب الغاز المكصؿ إلى "إسرائيؿ" عدة مرات كىك ما أدل إلى إيقاؼ
تصدير الغاز المصرم "إلسرائيؿ" آنذاؾ.(Jeremy, 2011: 13) .
كعميو يمكف القكؿ :إف "إسرائيؿ" قد تحسست في الحراؾ الثكرم في مصر مخاطر عدة تمخصت

المصنفة ضمف محكر االعتداؿ بقطا عبلقاتيا الدبمكماسية ما
في إمكانية قياـ الدكؿ العر ٌبية
ٌ
"إسرائيؿ" نتيجة الثكرات الداخمية ،كزيادة قكة الحركات الفمسطينية "حركة حماس" ،كاحتمالية ظيكر
الشعبية كأقؿ عرضةن لمضغكطات األمريكية
اطية ،أكثر استجابةن لمضغكط
ٌ
حككمات عربية ديمقر ٌ
و
سياسات عدائيةن ضد "إسرائيؿ" عمى عكس الحككمات الديكتاتكرٌية كفي مقدمتيا نظاـ مبارؾ.
تتبني

).(Nina, 2014 : 41

بشدة لمحراؾ
لذا فقد كانت "إسرائيؿ" كمف خمفيا المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة معارضيف ٌ
خطر استراتيجيا
كمتمسكيف بدعـ نظاـ الرئيس مبارؾ ،حيث أىر ٍكا في سقكطو
الجماىيرم في مصر،
ان
ٌ
القكمي "اإلسرائيم ٌي".
ييدد األمف
ٌ
ٌ

المتكرر عمى ضركرة حفظ أمف "إسرائيؿ" ،فإف أىداؼ السياسية
كفي ظ ٌؿ تأكيد الكاليات المتحدة
ٌ
يكية أثناء الحراؾ في مصر قد تعارضت في ىدفيف رئيسيف:
الخارجية األمر ٌ
ٌ
و
خطر عمى أمف "إسرائيؿ".
اطي في مصر كما قد يستتبعو ذلؾ مف
األكؿ  -تسييؿ انتقاؿ ديمقر ٌ
الثاني  -يتمثٌؿ في الحفاظ عمى أمف "إسرائيؿ" كمعاىدة السبلـ بينيا كبيف مصر ،كقد كاف لكؿ
و
تيار يدعمو داخؿ اإلدارة األمريكية.)Alterman,2012 :6(.
ىدؼ منيما ه
كقد ش ٌكمت الرؤية المتناقضة ليذيف التياريف أحد أىـ أسباب التناقض في مكاقؼ اإلدارة األمريكية

تجاه االحتجاجات في مصر.

كقد مثٌؿ استقرار أرم اإلدارة األمريكية -في و
تنحي الرئيس
كقت ٌ
متأخ ور مف الثكرة -عمى ضركرة ٌ
مبارؾ ،في ظؿ المكقؼ "اإلسرائيمي" (*) مف االحتجاجات في مصر أحد األسباب األساسية التي
( )1

أدت إلى تفاقـ الخبلؼ بيف أكباما كحككمة نتنياىك (**) ،ففي الكقت الذم رأت فيو "إسرائيؿ" ضركرة
( )2

(*) لممزيد حكؿ مكقؼ "إسرائيؿ" مف الحراؾ العربي انظر  :بيرتي ،بينديتا" ،إسرائيؿ" كالربيا العربي ،فيـ المكاقؼ
ائيمي ،متاح عمى الرابط التالي
كردكد الفعؿ تجاه الشرؽ األكسط الجديد"( ،د.ت) ،مركز دراسات األمف
القكمي اإلسر ٌ
ٌ
http://cdn.www.inss.org.il.reblazecdn.net/upload/%28FILE%291362395840.pdf :
تصر عمى بقاء مبارؾ كعكس التكتر بيف الجانبيف في نظرة
(**) استاءت "إسرائيؿ" مف إدارة أكباما ككنيا لـ
ٌ
"إسرائيؿ" لمصالحيا األمنية كنظرة الكاليات المتحدة القائمة عمى تكسيا العمؿ السياسي ،كاالىتماـ بالمصالح
األمريكية العالمية (.)Nina,2014 : 43
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متخكفةن بشدة مف انتشار
التمسؾ بدعـ الحمفاء التقميدييف في المنطقة كعمى رأسيـ نظاـ مبارؾ
ٌ
الديمقراطية ،كاف مكقؼ اإلدارة األمريكية يميؿ لممحتجيف في الشكارع -عمى الرغـ مف أف مكقفيا
اطية في العالـ العربي بالنفا عمى المصالح
كاف متأخ انر ،-حيث ٌ
تمنت إدارة أكباما أف تعكد الديمقر ٌ
اطية ،كىك ما قد يؤدم إلى تحسيف
يكية ،كذلؾ مف خبلؿ دعـ الكاليات المتحدة
العمني لمديمقر ٌ
األمر ٌ
ٌ

شعبيتيا في العالـ العربي أك تخفيض عداء الشعكب العربية ليا عمى أقؿ تقدير ،كلذلؾ سعت
اإلدارة األمريكية لدعـ التحكؿ الديمقراطي في العالـ العربي بينما ظمٌت "إسرائيؿ" متخكفةن مف ذلؾ
كمتشبثةن بدعـ نظاـ مبارؾ.)Waxman,2012 : 81-82()*( .
ٌ
( )1

فسر الرسميكف
ائيمي"مف مكقؼ الكاليات المتحدة مف الحراؾ في مصرٌ ،
كفي ظؿ االنزعاج "اإلسر ٌ
األمريكيكف سياسة أكباما بأنيا تحاكؿ العمؿ بدقة لمحفاظ عمى التكازف بيف مساندة الحركات

الديمقراطية ،كالمحافظة عمى العبلقات السياسية بما فييا العبلقات الخاصة ما "إسرائيؿ".

).(Nina,2014 : 43

كعمى الرغـ مف التزاـ "إسرائيؿ" الصمت تجاه أحداث الحراؾ العربي في مصر خشيةى أف تؤثر
و
يضر أمف "إسرائيؿ"(.سبلمة: 2013،
سمبي
بشكؿ
التصريحات "اإلسرائيمٌية" عمى مجرل األحداث
ه
ٌ
الصييكني كالمنظمات الداعمة ليا في الكاليات
ٌ .)88إال أنيا قد عممت س انر كبقكة مف خبلؿ المكبي
ٌ
و
مكقؼ و
داعـ لنظاـ مبارؾ ضد الحراؾ في الشارع
المتحدة عمى دفا اإلدارة األمريكية باتجاه اتخاذ
المصرم ،كقد ذكرت صحيفة النيكيكرؾ تايمز في تقرير ليا :أف المكبي الصييكني كداعمك
"إسرائيؿ" في الكاليات المتحدة ،قد عممكا عمى إثارة المخاكؼ لدل اإلدارة كالشارع األمريكي مف
و
حككمة في مصر يقكدىا اإلخكاف أك يككنكف جزءان منيا.
سقكط نظاـ مبارؾ ككجكد

(.)Brooke,2013: 25

كيتٌضح مف ذلؾ ،أف "إسرائيؿ" -كمف خمفيا المكبي الصييكني ،-قد سعت إلى استخداـ نفكذىا
كتكظيؼ كؿ طاقاتيا لدفا اإلدارة األمريكية نحك الحفاظ عمى نظاـ مبارؾ دكف ٍقيود أك شرط ،كنظ انر
و
بشكؿ ممحكظ عمى
لسطكة كنفكذ المكبي الصييكني داخؿ الكاليات المتحدة فقد أثٌرت مساعييا

يكية تجاه األحداث في مصر ،كعميو فإف "إسرائيؿ" كمف خمفيا
تكجيات بعض أقطاب اإلدارة األمر ٌ
ٌ
يمس األمف القكمي
(*) كيرل البعض أف االختبلؼ في الرؤية ناباه مف ككف الحدث بعيدان عف الكاليات المتحدة كال ٌ
و
و
عمقت الفجكة بيف
بشكؿ
األمريكي
كي ى
مباشر ،عمى عكس "إسرائيؿ" ي
بلحظ أف االحتجاجات في العالـ العربي قد ٌ
استراتيجية الكاليات المتحدة ك"إسرائيؿ" في التعامؿ ما الشرؽ األكسط -عمى الرغـ مف أف كبل البمديف قد فضمتا

تقميديان الحفاظ عمى الكضا القائـ فيما سبؽ.(Waxman,2012 : 8(.
177

المكبي الصييكني قد مثٌمت ركنان مي ٌمان مف أركاف التيار التقميدم الداعي إلى الحفاظ عمى نظاـ
مبارؾ.
كبناء عمي ما تـ ذكره في ىذا المبحث يمكف القكؿ :أف اإلدارة األمريكية قد انقسمت مف حيث

(*)
تيار يدعـ
رؤيتيا لؤلحداث في مصر إلى تياريف رئيسيف كىما :أكال :تيار االستقرار كىك ه
االستقرار كالحفاظ عمى الكضا القائـ المتمثؿ بنظاـ مبارؾ ،كقد مثٌؿ المكبي الصييكني إضافةن إلى
( )1

السعكدية كبعض دكؿ الخميخ أىـ ركائزه .ثانيا  :تيار التغيير كىك تيار يدعك أنصاره إلى التخمٌي

عف نظاـ مبارؾ كبدء تحكؿ فكرم لمسمطة ،كقد ش ٌكؿ دعاة الديمقراطية باإلضافة إلى تيار اإلدماج
يكية أىـ مككنات ىذا التيار .كقد كاف لكؿ و
اء عمى مستكل
في اإلدارة األمر ٌ
تيار داعمكه كمؤيدكه سك ن

يكييف ،كىك ما ٌأدل إلى كجكد حال وة مف التردد كالتناقض
يكية أـ المف ٌكريف كالساسة األمر ٌ
اإلدارة األمر ٌ
كيبلحظ أف
في تصريحات كمكاقؼ اإلدارة األمريكية تجاه الحراؾ المصرم حتى كقت متأخر ،ي
و
أساسي حركة الجماىير في المياديف
بشكؿ
حددتيا
ه
تكازنات القكل بيف أنصار ىذيف التياريف قد ٌ
المصرية كالتي غالبان ما رٌجحت ميزاف ٌتيار التغيير عمى حساب تيار االستقرار.

(*) لممزيد حكؿ رؤية كبل التياريف انظر.)Jeremy,2011: 14(.
178

المبحث الثالث

موقف الواليات المتحدة من صعود جماعة اإلخوان المسممين 4
المطمب األول  -الموقف األمريكي من جماعة اإلخوان المسممين بعد اإلطاحة

بالرئيس مبارك4

اطي في مصر بعد سقكط مبارؾ ،كقد انعكس
حسمت إدارة أكباما مكقفيا تجاه دعـ االنتقاؿ الديمقر ٌ
المخصص حكؿ الثكرات العربية كالذم ألقاه بمقر الخارجية األمريكية ،حيث
ذلؾ في خطاب أكباما
ٌ

أشاد في خطابو بالحراؾ العربي مشي انر إلى أف كاشنطف ستساعد الحككمتيف الديمقراطيتيف الجديدتيف
و
جديد
نامخ
في مصر كتكنس عمى استعادة األمكاؿ المسركقة ,كقد أعمف أثناء الخطاب عف بر و
االقتصادية بما في ذلؾ مساعدة الحككمات الجديدة(.الجزيرة.)2011/5/20,
لممعكنات
ٌ

كما أ ٌكد في خطابو أف السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة تجاه المنطقة سترٌكز خبلؿ المرحمة
تكرس
اطية ٌ
المقبمة عمى تعزيز مسيرة اإلصبلح كدعـ التحكالت الديمقر ٌ
مشددان عمى ضركرة أف ٌ

الكاليات المتحدة ك ٌؿ مكاردىا لتشجيا اإلصبلح في الشرؽ األكسط (*)(.حميد كسميماف: 2012،
اطي في مصر ثـ أ ٌكد أف التغيير فرصةه لجعؿ
منكىان إلى كجكد مخاطر تصاحب ٌ
ٌ .)2
التغير الديمقر ٌ
( )1

الكضا كما يجب أف يككف عميو بدالن مف قبكلو كما ىك . (Nina, 2014 : 37).ككجزوء مف دعـ
كدي وف لمصر بعد سقكط نظاـ مبارؾ,
التحكؿ الديمقراطي كعدت الكاليات المتحدة بتقديـ مميار دكالر ٍ
ٌ
التحتية.
باإلضافة إلى إقراضيا مميار آخر لخمؽ فرص عمؿ كتحسيف البنية
ٌ
)(Sinder&David, 2011 : 59
يكية بعد سقكط نظاـ مبارؾ أصبحت أكثر كضكحان في
كيتٌضح مف خطاب أكباما أف اإلدارة األمر ٌ
التحكؿ
يكية عمى دعـ
اطي في مصر ،كفي ظ ٌؿ استقرار اإلدارة األمر ٌ
ٌ
دعـ التحكؿ الديمقر ٌ

الديمقراطي كنظ انر لتصاعد قكة كنفكذ اإلخكاف المسمميف في الشارع المصرم -بعد سقكط نظاـ

يكييف ،كتجدر
لتثير الجدؿ بيف الساسة كالمف ٌكريف األمر ٌ
مبارؾ -عادت معضمة اإلخكاف المسمميف ى
يكييف عمى معارضة اإلسبلمييف في الفترة التي
اإلشارة إلى عدـ كجكد إ و
جماع بيف الساسة األمر ٌ
كبير بيف صناع السياسة الخارجية
سبقت الحراؾ الجماىير ٌ
م في العالـ العربي ،حيث دار جد هؿ ه
بائا متجكؿ في تكنس أكثر مف القكة
(*) أشار أكباما إلى أف أمريكا تمتمؾ فرصةن تاريخيةن إلظيار أنيا تثمف كرامة و
الغاشمة لدكتاتكر(.الجزيرة.)2011/5/20،
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األمريكية قبؿ و
و
طكيؿ مف االحتجاجات العربية ،بشأف ما إذا كاف ينبغي عمى الكاليات المتحدة
كقت
يكيكف كما أشرنا
التعامؿ ما اإل
سبلمييف أـ ال( .جرجس .)71 :2012 ،كقد انقسـ المفكركف األمر ٌ
ٌ
سابقان إلى فريقيف :األكؿ -ىك التيار التقميدمر الذم يرفض التمييز بيف الحركات اإلسبلمية ،كينظر

ات راديكاليةه متطرفة ،أما التيار الثاني -كىك تيار اإلدماجر فيرل أنصاره
إلييا جميعان عمى أنيا تيار ه
حركات معتدلة يجب عمى الكاليات المتحدة
أف بعض الحركات اإلسبلمية كاإلخكاف المسمميف ىي
ه
التعامؿ معيا كادماجيا في الحياة السياسية ،كمف المبلحظ أف آراء أنصار تيار اإلدماج لـ يكف ليا
قكم قبؿ اندالع االحتجاجات العربية (*).
تأثير ه
ه
( )1

كلكف بعد اندالع الحراؾ العربي كفي ظؿ الخيارات المحدكدة لمكاليات المتحدة ،كنظ انر لمعطيات
و
بشكؿ
م ما بعد مبارؾ ،فقد دعا العديد مف أقطاب إدارة أكباما لمتعامؿ
المشيد
السياسي المصر ٌ
ٌ
سبلمييف كفي مقدمتيـ اإلخكاف المسممكف في مصر.(Waxman,2012 .
يبي ما اإل
مؤقٌ وت أك تجر ه
ٌ
): 82
كيبلحظ أف تصريحات البيت األبيض -في الشيكر األكلى التي تمت سقكط نظاـ مبارؾ -لـ ً
تحتك
ي
أم إشاروة صر و
يحة نحك إمكانية التكاصؿ ما اإلخكاف المسمميف ،كعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يكف
التعاطي ما اإلخكاف مستبعدان في المداكالت الداخمية لئلدارة األمريكية ،فطبقان لمكظفي البيت

األبيض فإف أكباما قد أشار في االجتماعات الخاصة إلى إمكانية التكاصؿ ما اإلخكاف المسمميف.

( ،)Brooke,2013: 27كقد بدت الكاليات المتحدة أكثر ميبلن لمتعاطي ما اإلخكاف المسمميف بعد
فكزىـ الساحؽ في االستفتاء عمى الدستكر المصرم الذم جرل في آذار/مارس 2011حيث فاز

اإلخكاف بػ) )%77مف إجمالي األصكات ،كقد مثٌؿ االستفتاء اختبا انر لشعبيتيـ ،فبرىنت النتيجة

عمى مدل اتٌساع كقكة القكاعد الشعبية لئلخكاف ،)Ignatius,15/2/2012( .كىك ما دفا كزيرة
كية ىيبلرم كمينتكف لتعمف في تمكز/يكليك 2011ـ ،أف إدارة أكباما ستفتح
الخارجية األمري ٌ
و
عامة كما جماعة اإلخكاف المسمميف (**) عمى كجو
"اتصاالت محدكدة" ما التيارات
ٌ
اإلسبلمية ٌ
الخصكص (أبك ارشيد.)16 :2014 ،
( )2

(*) شيدت فترة بداية حكـ أكباما صعكد في نفكذ تيار اإلدماج داخؿ الكاليات المتحدة ،نظ انر لسياسة التغيير التي

تبناىا أكباما عند كصكلو لمحكـ ،كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ فقد ظؿ التيار التقميدم الداعي إلى عزؿ اإلخكاف
المسمميف ،ىك األكثر نفكذان في اإلدارات األمريكية في الفترة التي سبقت الحراؾ العربي.

و
م.
(**) جاءت تصريحات كمينتكف بعد لقاء جمعيا برئيس الكزراء الينغار ٌ
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مكانية االنخراط
كقد مثٌؿ تصريح كمينتكف أكؿ تعميؽ عالي المستكل مف اإلدارة األمريكية حكؿ إ ٌ
مباشر ما اإلخكاف المسمميف ،كقد جاء حديثيا في إطار رهد عمى سؤ و
و
اؿ كجيو ليا مراسؿ
في حك وار
ككالة ركيترز حكؿ إمكانية التعامؿ ما اإلخكاف المسمميف ،حيث قالت ":فيما يتعمؽ باإلخكاف

المسمميف فإف إدارة أكباما تكاصؿ النظر إلى االتصاالت المحدكدة بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف
و
بشكؿ متقطٌ وا لما يقرب مف خمس سنكات ،مضيفةن أف اإلدارة األمريكية
المسمميف كالتي يكجدت
تؤمف أنو كفي ظؿ متغيرات الكضا في مصر فإف مف مصمحة الكاليات المتحدة الدخكؿ في حك وار
ما كؿ أطياؼ المعارضة المصرية السممية كالممتزمة بعدـ العنؼ كالتي تنكم التنافس عمى

االنتخابات البرلمانية كالرئاسية ،لذا فإف الكاليات المتحدة ترحب بالحكار ما أعضاء اإلخكاف

المسمميف الذيف يرغبكف في الحديث معيا (*) .)Brooke,2013 : 28( .كفي و
رد عمى تصريحات
و
اتصاؿ
كمينتكف قاؿ سعد الكتاتني "أميف عاـ حزب الحرٌية كالعدالة" :إف اإلخكاف يرحبكف بأم
و
اتصاالت -حتٌى تمؾ المحظة-
م
ه
رسمي ما الكاليات المتحدة ،مؤ ٌكدان في الكقت ذاتو عدـ كجكد أ ٌ
سيسع ٍكف مف خبلؿ ىذه االتصاالت-حاؿ حدكثيا -إلى تكضيح
بيف الجانبيف ،مضيفا أف اإلخكاف
ى
( )1

كجية نظرىـ في و
كثير مف األمكر ما التأكيد عمى عدـ السماح بالتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمببلد.

(.)Aljazeera,30/6/2011

كقد مثؿ رد الكتاتني تغي انر ممحكظان في مكقؼ قادة اإلخكاف الذيف انتابيـ التردد كالخكؼ تجاه عقد
و
لقاءات ما مسؤكليف أمريكاف ،ففي كانكف ثاني/يناير(2011ـ) ،قاؿ عصاـ العرياف ألحد الباحثيف:
إف اإلخكاف المسمميف ليسكا ميتميف بفتح قنك و
ات رسمية ما الكاليات المتحدة في تمؾ المحظة
(.)Lake,3/3/2011
كيذكر أف بعض المنظمات الشبابية كالتي تضـ شبابان ممثٌميف عف اإلخكاف المسمميف ،رفضت بعد
ي
و
اجتماعات ما مسؤكليف أمريكييف رفيعي المستكل -مف ذلؾ لقاء ما كزيرة
الثكرة مباشرةن ع ٍقد

ضعؼ المكقؼ األمريكي تجاه الثكرة المصرية ،كدعـ الكاليات
الخارجية ىيبلرم كمينتكف ،-بدعكل ٍ
و
يكي تجاه قضايا
المتحدة لمنظاـ المصرم عمى مدل عقكد طكيمة ،باإلضافة إلى المكقؼ األمر ٌ

المنطقة كعمى أرسيا القضية الفمسطينية ،كىي األسباب نفسيا التي جعمت قادة اإلخكاف أكثر حذ انر
يكييف ،حيث خشي قادة اإلخكاف مف ظيكر الجماعة كمف يستجدم
في التكاصؿ ما المسؤكليف األمر ٌ
الدعـ األمريكي أك ظيكرىا كأداة و
يكي في المنطقة.)Martini&others, 2012: 57( .
نفكذ أمر ه

(*) في شير يكنيك/حزيراف أعمنت كمينتكف أف الكاليات المتحدة ستتكاصؿ ما كؿ األطراؼ السممية كالتي تتنافس
في االنتخابات البرلمانية أك الرئاسية ،لذا فإف أمريكا ترحهب بالحكار ما أعضاء اإلخكاف المسمميف الراغبيف

بالتكاصؿ ما الكاليات المتحدة (.)Martini&others,2012 : 59
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(*)

كما اقتراب مكعد االنتخابات البرلمانية التي تـ عقدىا في بداية عاـ ((2012ـ
و
لقاءات بيف قادة اإلخكاف كمسؤكليف أمريكييف ،ففي  2تشريف الثاني/أكتكبر
يتصاعد حكؿ كجكد
( )1

بدأ الحديث

صرح دبمكماسي أمريكي رفيا المستكل بأف مسؤكليف
)2011ـ) ككفقان لما أكردتو ككالة ركيترز فقد ٌ
أمريكييف قد التقكا أ عضاء في حزب الحرية كالعدالة التابا لئلخكاف المسمميف ،كذلؾ بعد أف أعمنت
و
لقاءات ما قيادات اإلخكاف المسمميف ،كقد أشار
كاشنطف في شير يكنيك/حزيراف عزميا عقد
ار لمسياسة األمريكية السابقة تجاه اإلخكاف
المسؤكؿ األمريكي إلى أف ىذه المقاءات تمثٌؿ استمر ان

المسمميف ،كىك ما عارضو العديد مف المحمميف السياسييف الذيف رأكا أف تصريحات الدبمكماسي قد
أفصحت عف سياسة أمريكية جديدة في التعامؿ ما اإلخكاف بعد سقكط نظاـ مبارؾ ،كقد تمثمت

أبرز جكانب ىذه السياسة في إمكانية التكاصؿ ما قادة الجماعة كليس ما أعضائيا البرلمانييف

فقط (**) ،كما كاف عميو الحاؿ في فترة الرئيس مبارؾ.)Blair,2/10/2011( .
( )2

كعمى الرغـ مف تأكيد العديد مف المصادر حدكث و
لقاء في تشريف األكؿ/أكتكبر )2011ـ) جما
يكية في القاىرة و
بكؿ مف عصاـ العرياف كسعد الكتاتني أبرز قادة حزب
مسؤكليف مف السفارة األمر ٌ
الحرية كالعدالة ( .)Martini&others,2012 : 59إ ٌال أف اإلخكاف قد أنكركا حدكث مثؿ تمؾ
المقاءات ،كفي تعمي و
ؽ لمجماعة حكؿ تصريحات الدبمكماسي ،أنكر محمد مرسي رئيس حزب الحرية

و
و
لقاءات بيف قادة اإلخكاف
حديث لو ما مكقا الدستكر المصرم حدكث أم
كالحرية كالعدالة في

كمسؤكليف أمريكاف ،كباإلضافة إلى ذلؾ فقد أنكر عصاـ العرياف نائب رئيس حزب الحرية كالعدالة
و
و
لقاءات بيف
حديث لو ما ككالة ركيترز" "Reutersحدكث أم
التابا لئلخكاف المسمميف في
الطرفيف.)Blair,2/10/2011( .
و
اجتماعات ما قادة حزب
يكية بطمب عقد
كفي األشير األخيرة مف عاـ 2011ـ بدأت اإلدارة األمر ٌ
حاضر بيف الطرفيف حيث خشي اإلخكاف
الحرٌية كالعدالة التابا لئلخكاف المسمميف ،كقد كاف التردد
ان

بشدة
مف أف يؤثر ذلؾ عمى
شعبيتيـ في الداخؿ ،بينما عارضت بعض أقطاب اإلدارة األمريكية ٌ
ٌ

(*) تـ عقد االنتخابات البرلمانية المصرية في الفترة الممتدة ما بيف 2011/11/28ك" 2012/1/11المصدر
نفسو".
يكييف لـ يمتقكا سكل أعضاء اإلخكاف المنتخبيف
(**) كفقان لسياسة الكاليات المتحدة السابقة ،فإف المسؤكليف األمر ٌ
اإلشكالية حكؿ حظر الجماعة كلكف ضمف السياسة الجديدة قاؿ الدبمكماسي:
في البرلماف المصرم ،كذلؾ لتفادم
ٌ
"لقد التقينا أعضاء في الحزب التابا لئلخكاف لكننا ال نميز بيف الجماعة كالحزب" في إشاروة إلى قابمية إدارة أكباما
و
بقيادة مف جماعة اإلخكاف المسمميف ،كىك خبلؼ لمسياسة التي عممت بيا أمريكا منذ صعكد اإلخكاف في
لبللتقاء
البرلماف المصرم عاـ .)Blair,2/10/2011(.2005
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ىذه االجتماعات ،كلكف نظ انر لحاجة كبل الطرفيف إلى التكاصؿ تـ عقد العديد مف االجتماعاتر ففي

يكييف في السفارة
 15تشريف الثاني/نكفمبر2011ـ التقى عصاـ العرياف عددان مف المسؤكليف األمر ٌ
األمريكية في القاىرة ،كفي  10كانكف األكؿ/ديسمبر2011ـ التقى السناتكر األمريكي جكف
كيرم" "John Kerryكالسفيرة األمريكية في القاىرة أنا باتريسكف" Anne" Pattersonو
بكؿ مف
محمد مرسي رئيس حزب الحرية كالعدالة ،كعصاـ العرياف ،كسعد الكتاتني أميف سر

الحزب ،)Martini&others,2012 : 54(.كقد عمٌؽ السيناتكر كيرم حكؿ تمؾ المقاءات قائبلن:

"يجب أف نفيـ كيفية التعامؿ ما الحككمات الديمقراطية حتى التي ال تعتنؽ كؿ سياساتؾ أك

قيمؾ" ،ككاف كيرم قد انضـ إلى السفيرة باتريسكف لبلجتماع ما كبار حزب الحرية كالعدالة التابا

مشبيان إدارة أكباما في تعاممو ما اإلخكاف بإدارة الرئيس األمريكي ركنالد ريغاف
لئلخكاف في القاىرةٌ ،
أثناء تعاممو ما االتحاد السكفيتي قائبلن" :تحتاج الكاليات المتحدة لمتعامؿ ما الحقيقة الجديدة".
).(Kiridpatrick& Myers,3/1/2012

و
لقاءات متكاصمة ما قادة
كقد بدا كاضحان مف تصريحات السيناتكر كيرم أف ع ٍقد اإلدارة األمريكية
اإلخكاف ،إنما يعكد في جزوء منو إلى الكاقعية التي تميزت بيا إدارة أكباما كالتي دفعتيا إلى التعاطي
و
بشكؿ منطقي ما الكقائا الجديدة في مصر.
و
بحذر عمى حياديتيا تجاه نتائخ
كفي أثناء التحضير لبلنتخابات البرلمانية أكدت اإلدارة األمريكية

أم و
حزب يتـ انتخابو مف
االنتخابات ،كما أكدت السفير باتريسكف أف الكاليات المتحدة ستتعامؿ ما ٌ
قبؿ الشعب المصرم.)Martini&others,2012 : 60( .

المطمب الثاني  -الموقف األمريكي من نتائج االنتخابات4
تـ عقد االنتخابات البرلمانية في الفترة الممتدة ما بيف ) (2011/11/28ك)2012/1/11ـ) ،كفي

2012/1/21ـ أعمف المستشار عبد المعز إبراىيـ رئيس المجنة العميا لبلنتخابات المصرية النتائخ
النيائية النتخابات مجمس الشعب المصرم ،ككاف أبرز النتائخ حصكؿ حزب الحرية كالعدالة الذم

أسستو جماعة اإلخكاف المسمميف عمى ( )235مقعدان أم نسبة ( )%47مف إجمالي المقاعد(.مركز
الزيتكنة لمدراسات.)19 :2012 ،

183

الحزب

عدد المقاعد

حزب الحرية كالعدالة

235

حزب النكر

123

حزب الكفد

38

ائتبلؼ الكتمة المصرية

31

بقية األحزاب كالمستقمكف

71

المجمكع

498
(مركز الزيتكنة لمدراسات)19: 2012،

كبعد حصكؿ جماعة اإلخكاف المسمميف عمى األغمبية في البرلماف المصرم ،بدأت إدارة أكباما

تنقمب عمى السياسة التاريخية لمكاليات المتحدة تجاه اإلخكاف المسمميف ،حيث سعت إدارة أكباما

إلقامة ركابط عمى أعمى مستكل ما الجماعة التي طالما نظر إلييا التيار السائد في الكاليات

بشدة لممصالح األمريكية في المنطقة (*) .كعمى الرغـ مف كجكد العديد
المتحدة عمى أنيا معارضةه ٌ
مف المقاءات بيف اإلخكاف كالمسؤكليف األمريكييف منذ تشريف أكؿ/أكتكبر 2011ـ ،إ ٌال أنو لـ يكف
( )1

ىناؾ تكاصؿ عالي المستكل بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف ،إ ٌال بعد الفكز الكبير الذم

لمانية ،حيث تكالت المقاءات بيف قادة اإلخكاف
حقٌقو اإلخكاف المسممكف في االنتخابات البر ٌ
كمسؤكليف رفيعي المستكل في إدارة أكباما ،ففي  7كانكف ثاني/يناير 2012ـ التقى مساعد كزير
الخارجية األمريكي جفرم فيمتماف " "Jeffery Feltmanبمسؤكلي حزب الحرية كالعدالة ،ثـ تبله

في الحادم عشر مف الشير نفسو لقاء كلياـ بيرنز"-"William Burnsنائب كزيرة الخارجية
األمريكية -باإلضافة إلى ككيؿ الك ازرة ركبرت ىكرماتس " "Robert Hormatsما مسؤكلي

يخيان في
الحزب ،أ
تغي انر تار ٌ
كرت صحيفة النيكيكرؾ تايمز األمريكية أف ىذه االجتماعات قد مثٌمت ٌ
السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف (**).)Brooke,2013 : 28( .
( )2

(*) مثمت المقاءات تغيي انر تاريخيان عمى السياسة الخارجية األمريكية التي اتبعتيا اإلدارات األمريكية المتعاقبة ،كالتي
استندت عمى دعـ نظاـ مبارؾ الدكتاتكرم جزئيان بدافا القمؽ مف صعكد اإلخكاف المسمميف كعبلقتيـ بالتيارات
الراديكالية".)Brooke,2013 : 28(.

(**) لممزيد حكؿ تفاصيؿ ىذه المقاءات انظر جدكؿ رقـ :4-1
Martini Jeffery, Dalia Dassa Kaye, Erin York.(2012). The Muslim Brotherhood, its
Youth, and Implications for U.S. Engagement. RAND Corporation. U.S.A. p 54
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حاد وة مف االنتقادات الداخمية إلدارة أكباما بسبب المقاءاتر عمٌؽ مسؤك هؿ أمريكي قائبلن:
كبعد مكج وة ٌ
"إنو مف غير العممي نيائيان عدـ االنخراط في حك وار ما اإلخكاف المسمميف ،كذلؾ حفاظان عمى األمف
األمريكي كالمصالح اإلقميمية لمكاليات المتحدة في مصر" ،ثـ أضاؼ" :أنا ال أرل طريقةن أخرل

لفعؿ ذلؾ سكل الحكار ما الحزب الذم يفكز باالنتخابات ،لقد كانكا دقيقيف في حمؿ التعبير عف
المحمية األخرل".
رسالة معتدلة تجاه األمف اإلقميمي كالقضايا
ٌ

)(Kiridpatrick& Myers,3/1/2012
كبالتكازم ما رفض و
تيار داخؿ اإلدارة األمريكية لتمؾ المقاءات ،فقد كاف داخؿ اإلخكاف المسمميف
متردد تجاه الحكار ما الكاليات المتحدة ،فعمى الرغـ مف ترحيب محمد مرسي بعد االنتخابات
تيار
ه
ه
يكية،
يكييف مؤكدان أنو يؤمف بأىمية العبلقات المصرٌية األمر ٌ
لمانية بالحكار ما المسؤكليف األمر ٌ
البر ٌ
أصدر بعض قادة اإلخكاف تصر و
جدية
يحات أكثر تكجسان تجاه الكاليات المتحدة ،مش ٌككيف في مدل ٌ
و
حقيقي في مصر.)Martini&others,2012 : 61(.كعمى الرغـ
اطي
أمريكا تجاه دعـ
ه
تحكؿ ديمقر ه
و
قيادات مف اإلخكاف المسمميف فقد تبلحقت
مف االنتقادات الداخمية في الكاليات المتحدة ،كتكجس
و
بشكؿ يمطٌرد ،ففي  12كانكف ثاني/يناير 2012ـ التقى الرئيس األمريكي األسبؽ "جيمي
المقاءات

كارتر" "Jimmy Carterبمحمد مرسي ،ثـ التقى في اليكـ التالي كبلن مف محمد بديا المرشد العاـ

لجماعة اإلخكاف المسمميف ،كخيرت الشاطر النائب األكؿ لمرشد الجماعة ،كفي  18يناير/كانكف
ثاني التقى بديا السفيرة األمريكية في القاىرة أنا باتريسكف ،كفي  24يناير/كانكف ثاني التقت أنا
باتريسكف كمساعد كزير الخارجية مايكؿ بكسنير " "Michael Posnerأعضاء مف مكتب إرشاد

اإلخكاف المسمميف ،ثـ تكالت االجتماعات فكاف االجتماع ما كزير الدفاع ليكف بانيتا" "Leon

 Panettaكقد كاف ىناؾ ستة اجتماعات معمنة في كانكف ثاني /يناير 2012ـ ،كقد مثٌؿ ذلؾ
و
ساسي إلى الفكز المبير الذم
بشكؿ أ
زيادة الفتةن جدان في حجـ كمستكل االجتماعات كيعكد ذلؾ
ه
حققو اإلخكاف المسممكف في االنتخابات البرلمانية.)Martini&others,2012 : 60-54(.

المبلحظ أف طبيعة العبلقة بيف جماعة اإلخكاف المسمميف كالكاليات المتحدة قد شيدت قفزةن
كمف ي
لمانية ،ففي نيساف/أبريؿ 2012ـ أرسؿ اإلخكاف أكؿ
نكعيةن بعد فكز اإلخكاف في االنتخابات البر ٌ
و
رسمي لكاشنطف لبللتقاء بساسة رفيعي المستكل (*)-كىي الزيارة األكلى تاريخيان مف نكعيا بيف
كفد
ه
( )1

و
و
عالمية لتحسيف صكرة اإلخكاف المسمميف ،كلتقديـ حزب
جكلة
الجانبيف -كقد جاءت الزيارة في إطار
العالمي ،كخبيرة الشرؽ األكسط مارينا أكتاكم.
(*) تـ ترتيب الزيارة عف طريؽ مركز كارينجي لمسبلـ
ٌ
(.)Wan,3/4/2013
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الحرية كالعدالة لمكاليات المتحدة كالمجتما الدكلي ،كيرل بعض الكتاب األمريكييف أف اإلخكاف

اجتماعيةه
حاكلكا -مف خبلؿ الزيارة -التركيز عمى تقديـ الجماعة لمجانب األمريكي عمى أنيا حركةه
ٌ
السياسية (*) .)Labott,7/4/2012(.كقد
بالتعددية
معتدلة ككاعية ،تمثٌؿ جميا المصرييف كتؤمف
ٌ
ٌ
( )1

اجتما الكفد اإلخكاني ما مسؤكليف أمريكييف في كاشنطف ،كما التقى الكفد العديد مف خبراء

يكي ،باإلضافة إلى العديد مف الساسة كالمفكريف األمريكييف (**).
مؤسسات الفكر األمر ٌ
تضمف مخطط رحمة الكفد اجتماعان ما مجمس إدارة
( .)Martini&others,2012 : 60حيث
ٌ
( )2

اجتماع ما أعضاء الغرفة
صحيفة الكاشنطف بكست كبرل الصحؼ األمريكية ،باإلضافة إلى
و

التجارية كجامعة جكرج تاكف " "Georgetown Universityكبعض مؤسسات الفكر منيا :مجمس

العبلقات الخارجية ،كمؤسسة كارينجي لمسبلـ العالمي ،باإلضافة إلى ذلؾ حضر الكفد اجتماعان ما

مسؤكليف في البيت األبيض "مجمس األمف القكمي" كك ازرة الخارجيةBrooke,2013 : 28-(.

 .)29كقد قابؿ كفد اإلخكاف -أثناء الزيارة -ككيؿ كزير الخارجية كلياـ بيرنس ""William Burns
كالسكرتير المساعد جيؼ فيمتماف " ،"Jeff Feltmanباإلضافة إلى بعض أعضاء الككنجرس،
كبسبب النقد المتكاصؿ مف قبؿ أغمبية أعضاء الككنجرس قمٌؿ جام كارني" "Jay Carneyالناطؽ

ىمية ىذه المقاءات قائبلن" :إف الكفد قد التقى بمسؤكليف مف المستكل
باسـ البيت األبيض مف أ ٌ
القكمي".)Labott,7/4/2012(.
المتكسط في مجمس األمف
ٌ
كما تصاعد االنتقادات مف بعض مراكز القكل في الكاليات المتحدة كفي مقدمتيـ الككنجرس عاد

كارني ليقكؿ" :إف المقاءات كانت ما مسؤكليف مف المستكل المنخفض" ،كأضاؼ محاكالن الدفاع عف

مكقؼ اإلدارة األمريكية بعقد ىذه االجتماعات" :إف مف الميـ لئلدارة األمريكية االجتماع بالعديد مف
المجمكعات السياسية في مصر" ،مشي انر إلى أف الكاليات المتحدة ستحكـ عمى كؿ الممثميف

المدنية ،مضيفان أف
اطية كحماية الحقكؽ
السياسييف في مصر بمدل التزاميـ
ٌ
بالعممية الديمقر ٌ
ٌ
ٌ
كسعت اتصاالتيا
اإلخكاف المسمميف أصبحكا العبان أساسيان في مصر ،كأف الكاليات المتحدة قد ٌ
سياسيةن صاعدة مف ضمنيـ اإلخكاف ،كذلؾ نظ انر لمتغير الذم حدث بعد سقكط
لتشمؿ أحزابان
ٌ
مبارؾ ،كأف تكاصؿ اإلدارة األمريكية ما اإلخكاف المسمميف في ظؿ الكقائا القائمة ىك األمر

المناسب كالصحيح.)Klein,4/4/2012(.

(*) انضـ الكفد و
و
مؤتمر يتحدث عف
لعدد مف األحزاب اإلسبلمية األخرل مف تكنس كليبيا كالمغرب لحضكر
صعكد القكة اإلسبلمية في المنطقة العربية برعاية مؤسسة كارينجي لمسبلـ العالمي.)Labott,7/4/2012( ،

(**) كقد ناقش اإلخكاف في ىذه الزيارة كفقان لمصادر أمريكية إمكانية افتتاح مكتب لئلخكاف في الكاليات المتحدة.
.)(Martini&others,2012 : 60
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كعمى الرغـ مف تصاعد االنتقادات المكجية لئلدارة األمريكية كنظ انر لمحدكدية الخيارات لدييا،
و
بشكؿ شبو مطمؽ في اإلخكاف المسمميف ،كالجيش -كذلؾ
كالتي انحصرت بعد سقكط نظاـ مبارؾ
في ظؿ ضعؼ كقمة نفكذ الحركات العممانية الشبابية التي سعت الكاليات المتحدة لتمكينيا -فقد

استمرت إدارة أكباما في عقد المقاءات ما اإلخكاف المسمميف (أبك إرشيد.)16 :2014 ،

كقد رأل بعض المحمٌميف أف ىذه المقاءات تعكس مدل إحباط إدارة أكباما مف حكاـ مصر

العسكرييف ،حيث ظير سعييـ لمسيطرة المطمقة عمى مراكز صنا القرار في مصر ما استخداميـ
و
انتخابات سريعة (*)،
لمقكة المفرطة ضد المتظاىريف الذيف طالبكا بإنياء فترة حكميـ كاجراء
( )1

كباإلضافة إلى ذلؾ فقد قاـ المجمس العسكرم في مصر في أكاخر عاـ 2011ـ بإغبلؽ ()10
مؤسسات لممجتما المدني منيا عمى األقؿ ) (3تابعة لمجمكعات دعـ الديمقراطية الممكلة مف
الكاليات المتحدة األمريكية ،ضمف حممتو ضد التمكيؿ األجنبي كالتي امتؤلت بخطابات التآمر

كالعداء ألمريكا (**) ،(Kiridpatrick & Myers, 3/1/2012(.كقد كاف مف بيف ىذه المؤسسات
( )2

المعيد الكطني الديمقراطي ،المعيد الجميكرم الدكلي ،كمؤسسة فريدـ ىاكس "The Freedom
" Houseكىي جماعات غير ربحية مقرىا الكاليات المتحدة ،ك ٌادعت السمطات المصرية أف تصرؼ
السمطة القضائية مستق هؿ تمامان ،لكف بالنظر إلى نفكذ المجمس العسكرم كقيادتو لممرحمة االنتقالية
في تمؾ الفترة ،فقد افترض المحمٌمكف عمكمان بأنو عمى األقؿ قد أجاز العممية ،كىك ما دفا

المقدمة إلى الجيش المصرم ،األمر الذم
الككنجرس االمريكي إلى مناقشة مستقبؿ المساعدات
ٌ
أدل إلى تصاعد التكتر بيف اإلدارة األمريكية كالمجمس العسكرم ،كقد تـ احتكاء األزمة الحقان عندما
يسمح لممكاطنيف األجانب –كالمتيميف بتحصيؿ أمكاؿ بصك ورة غير قانكنية كعدـ تسجيؿ منظماتيـ
و
انتقادات شديدة
لدل الحككمة– بمغادرة مصر( .عزاـ .)5 :2012 ،كقد كجيت اإلدارة األمريكية

(*)-عمى الرغـ مف ذلؾ سعت اإلدارة األمريكية إلى إبقاء صمتيا العميقة بالعسكر ،كالذيف أركا في أنفسيـ حراس
مصر العممانية)Kiridpatrick& Myers,3/1/2012( .

 كفي تعميؽ عمى الحادثة اتيـ الناطؽ باسـ الخارجية األمريكية فيكتكريا نكالند" "Victoria Nulandقادةالعسكر بكسر تعيداتيـ لممسؤكليف األمريكاف بعدـ استخداـ القكة ضد المتظاىريفKiridpatrick & ( .
.)Myers,3/1/2012

 -كتتعمؽ ىذه المعمكمات بممتمكات قادة الجيش كمدل سيطرتيـ عمى االقتصاد المصرم.

(**) في يناير 2012ـ عيف المجمس العسكرم األعمى لمقكات المسمحة حككمةن أعمنت مسكدة تشريا جديدة تحد
مف عمؿ منظمات المجتما المدني ،لبلطبلع عمى نص المسكدة انظر:

http://www.icnl.org/research/library/files/Egypt/law84-2002-En.pdf
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م ،معربةن عف قمقيا العميؽ تجاه الكيفية التي تعاطى مف خبلليا
الميجة لقادة المجمس العسكر ٌ
المجمس ما قضية المنظمات غير الحككمية.
كقد سعى اإلخكاف إلى تيدئة مخاكؼ اإلدارة األمريكية حكؿ مستقبؿ المنظمات غير الحككمية

كالمجمكعات المناصرة لمديمقراطية المقربة بشدة مف الكاليات المتحدة ،كانعكس ذلؾ في تصريح عبد

المكجكد درديرم (**)حيف قاؿ أثناء زيارتو لكاشنطف ما كفد اإلخكاف" :إف تعامؿ الجيش ما
و
بشكؿ كمي" .)Labott,7/4/2012(.باإلضافة إلى قضية
المنظمات غير الحككمية قد كاف خاطئان
( )1

المنظمات غير الحككمية ،فقد بدا كاضحان أف ىناؾ عددان مف القضايا المختمؼ حكليا بيف إدارة
أكباما كالمجمس العسكرم األعمى الذم يدير الببلد في المرحمة االنتقالية ،كفي مقدمتيا قما المجمس
العسكرم لمقكة الشبابية المدعكمة مف قبؿ الكاليات المتحدة في أكثر مف حادثة ،كسعيو لمسيطرة

عمى كافة مفاصؿ الدكلة ،كاعادة إنشاء حكـ ديكتاتكرم مف جديد ،كعمى الرغـ مف أىمية المجمس
كضامف لمسبلـ ما "إسرائيؿ" ككقكوة مكاز و
و
نة لئلسبلمييف ،إال أف
العسكرم بالنسبة لمكاليات المتحدة

يقكض مصداقيتيا كيعيد
اإلدارة األمريكية قد أرت أف صمتيا تجاه سياسة المجمس العسكرم قد ٌ
حالة الكراىية كالتطرؼ ضدىا في المنطقة(.عزاـ .)6-5 :2012 ،لذا رأل عدد مف الخبراء

المدنية بدالن مف سيطرة
األمريكييف ضركرة أف تعمؿ الكاليات المتحدة عمى نقؿ السمطة إلى السيطرة
ٌ
الجيش ،مف خبلؿ تسريب المعمكمات التي ال يعرفيا الشعب المصرم حكؿ الجيش (***) كىك ما قد
( )2

المدنية عمى حساب المؤسسة العسكرية.)Alterman, 2012 :11-8( .
يعزز نفكذ القكل
ٌ
ٌ
كيبلحظ أف التكاصؿ العمني بيف الكاليات المتحدة كقادة اإلخكاف ما اشتداد المنافسة السياسية
ي
لمسيطرة عمى الحككمة المؤقتة بيف المجمس العسكرم الذم يقكد الفترة االنتقالية ،كاإلخكاف المسمميف

المسيطريف عمى البرلماف ،قد أضفى إلى الجماعة دعمان ميمان كضركريان ،كما أضفى عمييا شرعيةن
أكثر عمى المستكل الدكلي.(Kiridpatrick& Myers,3/1/2012) .

كاستنادان إلى ما سبؽ ،يمكف القكؿ ،إف اإلدارة األمريكية قد فضمت صعكد اإلخكاف كايجاد ديمقر و
اطية
ٌ
قكيان في الجيش المصرم قد ظؿ يحتفظ بكالئو حتى
مدنية بدالن مف سيطرة الجيش ،كذلؾ ألف تيا انر ٌ
و
و
متأخر مف الثكرة المصرية لمبارؾ ،كأف أغمب قادتو مف رمكز النظاـ القديـ الذم بات يرل في
كقت
قائد إخكاني كعضك في مجمس الشعب المصرم دكرة  2012-2011عف
(*) عبد المكجكد راجح درديرل :ه

محافظة أسيكط ،عضك في لجنة العبلقات الخارجية في حزب الحرية كالعدالة ،كأحد أفراد الكفد الذم قاـ بزيارة

كاشنطف عاـ  2012ممثبلن عف حزب الحرية كالعدالة.

(**) كتتعمؽ ىذه المعمكمات بممتمكات قادة الجيش كمدل سيطرتيـ عمى االقتصاد المصرم.
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التشاركي
اطي
ٌ
أمريكا عدكان بسبب تخمييا عف الرئيس مبارؾ ،كباإلضافة إلى ذلؾ فإف النظاـ الديمقر ٌ
الشمكلي ،كالذم
م
عادةن ما يككف أكثر عرضةن لممارسة الضغكط
ٌ
السياسية مقارنةن ما النظاـ العسكر ٌ
ٌ
السياسي ،كىك ما سيؤدم إلى تكليد مز ويد مف
شد أنماط القما كالحرماف
سيعمد غالبان إلى ممارسة أ ٌ
ٌ
يكية.
"اإلرىاب" مف كجية نظر اإلدارة األمر ٌ
كباإلضافة إلى خشية الكاليات المتحدة مف سيطرة العسكر كاقامة نظاـ و
شمكلي ،فقد خشيت
حكـ
ه

اإلسبلمية األكثر تشددان في مصر ،فاإلخكاف المسممكف كاف كانكا أقؿ
أمريكا مف صعكد التيارات
ٌ
أفضميةن مف-كجية نظر الكاليات المتحدة-حاؿ مقارنتيـ ما القكل الميبرالية ،فيـ أكثر أفضميةن حاؿ
اإلسبلمية األخرل في مصر ،حيث كاف مرشحيـ لمرئاسة محمد مرسي أكثر
مقارنتيـ ما القكل
ٌ
اعتداالن في خطاباتو االنتخابية مف المر ٌشح اإلسبلمي حازـ أبك إسماعيؿ الذم استخدـ عبار و
ات
ٌ
ٌ
معاديةن لمكاليات المتحدة أثناء حممتو االنتخابية.)Klein,4/4/2012(.
يكية ما اإلخكاف المسمميف قبؿ الكصؿ لمرئاسة لـ يكف
كعميو يبدك كاضحان أف تعاطي اإلدارة األمر ٌ
بدافا التعامؿ ما األمر الكاقا فقط –عمى الرغـ مف أىمية ىذا العامؿ ، -بؿ كاف أيضان بدافا

المفاضمة بيف اإلخكاف المسمميف كالقكل األخرل المر ٌشحة لمصعكد في مصر ،كالمتمثٌمة في المجمس
تشددان مف و
جية أخرل.
م-المدعكـ مف نظاـ مبارؾ -مف جية ،كالقكل اإل
سبلمية األكثر ٌ
ٌ
العسكر ٌ
يكية لئلخكاف المسمميف مقارنةن ما القكل الكازنة األخرل ،إ ٌال
كعمى الرغـ مف تفضيؿ اإلدارة األمر ٌ
يكييف قد أعربكا عف مخاكفيـ مف المكاقؼ الفكرٌية لئلخكاف المسمميف تجاه العديد
أف الساسة األمر ٌ
اإلسبلمية حاؿ
يكييف تخكفيـ مف أف يفرض اإلخكاف الشريعة
ٌ
مف القضايا حيث أبدل مسؤكلكف أمر ٌ
قميات (*).)Labott,7/4/2012(.
كصكليـ إلى الحكـ كأف ال يحترمكا حقكؽ المرأة كاأل ٌ
( )1

المرة ك"األقباط" ،إضافةن إلى
كيتٌضح مف ذلؾ أف مكاقؼ اإلخكاف المسمميف الفكرٌية حكؿ كضا أ
حاجز في سبيؿ قياـ عبلقة محتممة بيف الطرفيف.
مدل التزاـ اإلخكاف بالعمؿ الديمقراطي قد مثٌمت
ان

).)Martini & others, 2012 : 65

كقد انعكست مخاكؼ الكاليات المتحدة حكؿ ىذه القضايا في رد كزيرة الخارجية األمريكية ىيبلرم
و
كمينتكف عمى سؤ و
يكني وة عمى قناة الحياة المصرية حكؿ ما إذا كانت
اؿ يك ٌجو إلييا في مقابمة تمفز ٌ
و
مستقبمي وة تتضمف أعضاء مف اإلخكاف المسمميف ،حيث
حككمة
الكاليات المتحدة سكؼ تتعامؿ ما
ٌ
بلحظ أف خبلفان كاسعان قد أيثير بيف المفكريف األمريكاف حكؿ مدل التزاـ اإلخكاف المسمميف بالعممية
(*) يي ى
الديمقراطية كحقكؽ النساء كاألقميات ،كقد رأل بعض المفكريف أف اإلخكاف لـ يتخذكا مكقفان كاضحان كمكحدان مف ىذه
الرمادية في فكر اإلخكاف المسمميف.
القضايا الخبلفية ،لذا أطمؽ عميو بعض المفكريف اسـ المناطؽ
ٌ
189

ردت كمينتكف بالقكؿ" :إف الكاليات المتحدة سكؼ تككف راغبةن كمنفتحةن لمعمؿ ما الحككمة التي

يككف ممثٌمكىا ممتزميف بعدـ العنؼ كحقكؽ اإلنساف ،كالديمقراطية

( )1

(*)

التي تمناىا متظاىرك

التحرير" .)Blair,2/10/2011(.كما أكدت كمينتكف أف اإلدارة األمريكية ستؤكد خبلؿ لقاءاتيا ما
اإلخكاف المسمميف عمى أىمية دعـ المبادئ الديمقراطية كااللتزاـ بعدـ العنؼ كاحتراـ حقكؽ األقميات

كتعزيز حقكؽ المرأة (**).)Aljazeera,30/6/2011.
( )2

لسدة الحكـ تصاعدت المخاكؼ األمريكية حكؿ مكقؼ
كما تصاعد نفكذ اإلخكاف ككصكليـ ٌ
اإلخكاف مف ىذه القضايا ،كقد سعى اإلخكاف إلى تبديد ىذه المخاكؼ مف خبلؿ تأكيدىـ المتكاصؿ
في المقاءات بيف الطرفيف عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف كحقكؽ المرأة كاألقباط كالتزاميـ بمبادئ العمؿ
الديمقراطي ،كباإلضافة إلى ذلؾ فقد قاـ اإلخكاف المسممكف بعدة خطك و
ات مف شأنيا تيدئة مخاكؼ
ٌ
عضكية االنتساب لحزب الحرية كالعدالة التابا
قضية األقباط تمثٌمت في فتح
ٌ
الكاليات المتحدة حكؿ ٌ
لئلخكاف لؤلقباط ،ثـ قياـ محمد مرسي بعد كصكلو لمحكـ بتعييف أحد األقباط ضمف الدائرة المقربة
مف مستشارم الرئاسة.)Martini&others,2012 : 65(.

يكية تجاه اإلخكاف المسمميف
كعمى الرغـ مف تأثير القضايا الفكرٌية عمى السياسة
الخارجية األمر ٌ
ٌ
كامكانية عقد لقاءات بيف الجانبيف بعد سقكط مبارؾ إ ٌال أف تأثيرىا كاف محدكدان بالمقارنة ما

السياسية كالتي تتعمؽ بالمصالح الجكىرية لمكاليات المتحدة ،حيث إف التاريخ السياسي
القضايا
ٌ
كالدبمكماسي األمريكي في المنطقة يشير بكضك وح إلى أف الكاليات المتحدة لدييا االستعداد لممساكمة

قميات ،كالحرٌيات السياسية ،كحقكؽ اإلنساف ،لكنيا لـ تظير
عمى القضايا القيمية مثؿ المرأة ،كاأل ٌ
و
خاصة تمؾ القضايا المتعمقة
منية(.شرقية .)17 :2012 ،كب
قد انر كافيان مف المركنة في القضايا األ ٌ
اديكالية كفي مقدمتيا طبيعة
بالتيارات الر ٌ
بأمف حميفتيا "إسرائيؿ" ،باإلضافة إلى القضايا المتعمقة ٌ
العبلقة بيف اإلخكاف المسمميف كىذه التيارات ،كنظ انر ألىمية العامميف األخيريف في تحديد مبلمح

و
خطاب ليا عف"
(*) كما تصاعد قكة كنفكذ اإلخكاف المسمميف ،عادت ىيبلرم كمينتكف لتؤكد نفس المبادئ في
الربيا العربي" أماـ "المعيد الكطني الديمقراطي" في تشريف الثاني/نكفمبر 2011بالقكؿ ":يجب عمى األحزاب
الممتزمة بالديمقراطية نبذ العنؼ ،كالتزاـ سيادة القانكف ،كاحتراـ حرية التعبير كالديف كتككيف الجمعيات كالتجما.

األقميات ،كأف تتخمى عف السمطة إذا يىزمت في االنتخابات"(.أبك ارشيد،
كينبغي ليا كذلؾ أف تحترـ حقكؽ المرأة ك ٌ

.)17 : 2014

(**) كقد أ ٌكدت كمينتكف في و
كثير مف خطاباتيا ،أف التكاصؿ ما اإلخكاف المسمميف مشركطه بالتزاميـ بحقكؽ
األقميات.)Martini&others,2012 : 65(.
اطية كحقكؽ
اإلنساف
ٌ
العالمية كالمبادئ الديمقر ٌ
ٌ
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السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف بعد صعكدىا لسدة الحكـ فإننا سنتحدث
و
بشيء مف التفصيؿ.
عنيما
موقف اإلخوان من التيارات الراديكالية:
السياسية في الكاليات المتحدة تجاه
إف مف أكثر القضايا التي أثارت الجدؿ داخؿ األكساط
ٌ
التكاصؿ ما اإلخكاف المسمميف بعد سقكط مبارؾ ،قد تمثٌمت في مدل التزاـ اإلخكاف بعدـ العنؼ

اديكالية ،حيث رأل أنصار التيار التقميدم أف تصاعد قكة اإلخكاف المسمميف
كعبلقتيـ بالتيارات الر ٌ
سيحد
اديكالية ،بينما رأل أنصار تيار اإلدماج أف صعكد اإلخكاف
ٌ
تؤدم إلى تعزيز نفكذ التيارات الر ٌ

جيدةن في حاؿ تصاعد نفكذ
التيارات
ٌ
المتشددة ،كأف الكاليات المتحدة تممؾ فرصةن ٌ
قكة كنفكذ ٌ
مف ٌ
يكية الجديدة ما جماعة
اديكالية ،كعميو فإف العبلقة األمر ٌ
التيارات الر ٌ
اإلخكاف المسمميف لمجابية ٌ
و
فعمية لمحد مف انتشار كاتٌساع
اإلخكاف المسمميف بعد الثكرات كاف يجب أف تعمؿ في ظؿ تطبيقات ٌ
المتشددة(.البايطيف ،)13 : 2012،كىك ما حدث بالفعؿ حيث مثٌؿ
اإلسبلمية
نفكذ الجماعات
ٌ
ٌ
دخكؿ اإلخكاف المسمميف معترؾ الحياة السياسية كتحقيؽ مكاسب سياسية ،دليبلن عمميان لمشباب

المسمـ عمى جدكل االنخراط في العممية السياسية بدالن مف تبني تكجيات العنؼ .كتشير بعض

الرم أف دعـ اإلسبلمييف المتطرفيف
اإلحصائيات التي نشرىا معيد  PEWلؤلبحاث كاستطبلع أ
بمف فييـ الجماعات التابعة لتنظيـ القاعدة قد انخفض في الفترة مف (2013- 2010ـ) بنسبة

( )%5في مصر كما انخفض بنسبة ( )%6في تكنس ما بيف عامي (-2012
2013ـ).(Jones,2014 : 47).
و
خبلؼ
تيار كاسعان مف المفكريف كالساسة في الكاليات المتحدة قد رأل بكجكد
كعميو يمكف القكؿ :إف ان

أم تزايد في نفكذ اإلخكاف سيؤدم مف
فكر ه
م بيف اإلخكاف المسمميف كالتيارات الراديكالية ،كلذلؾ فإف ٌ
اديكالية ،كقد أ ٌدت ىذه النظرٌية إلى تعزيز
كجية نظر ىؤالء إلى تقميص كتحجيـ نفكذ التيارات الر ٌ
يكية نحك التكاصؿ ما اإلخكاف المسمميف.
تكجو اإلدارة األمر ٌ
ٌ

موقف اإلخوان المسممين من "إسرائيل" بعد صعودىم لمحكم :
اتفاقية السبلـ بيف مصر ك"إسرائيؿ" نقطة
القضية
يمثٌؿ مكقؼ اإلخكاف المسمميف مف
الفمسطينية ك ٌ
ٌ
ٌ
و
خبلؼ جكىرٌيةن بيف اإلخكاف كالكاليات المتحدة ،كبعد سقكط نظاـ مبارؾ كتصاعد قكة كنفكذ

ميمان في العبلقة
القضية
اإلخكاف ،عاد الخبلؼ حكؿ
ٌ
ٌ
الفمسطينية كاتفاقية كامب دافيد ليحت ٌؿ مكقعان ٌ
حيكيان بالنسبة
أمر
بيف الطرفيف ،حيث ييعتبر الحفاظ عمى السبلـ القائـ بيف مصر ك"إسرائيؿ" ان
ٌ
و
عبلقات كثيقةن بيف مصر كالكاليات المتحدة بعيدان عف
لمكاليات المتحدة ،كعميو يصعب إقامة
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اتفاقية السبلـ –حتٌى في ظؿ اليدكء بيف الجانبيف -سيجعؿ مف
"إسرائيؿ" ،كما أف التنصؿ مف
ٌ
الصعب عمى الكاليات المتحدة تعزيز العبلقة ما مصر.)Alterman,2012 :5(.
كنظ انر لممكانة التي تتمتا بيا "إسرائيؿ" لدل الكاليات المتحدة ،فإنو كبعد تصاعد قكة كنفكذ اإلخكاف

يكيكف مف
المسمميف ،كفي بداية المحادثات التي أعقبت الثكرة بيف الطرفيف استفسر الساسة األمر ٌ
اتفاقية السبلـ ،كقد بدا كاضحان أف
قادة اإلخكاف م ار انر كتك ار انر عف مكقفيـ تجاه القضية الفمسطينية ك ٌ
و
يضر بمعاىدة السبلـ ،يمكف أف ينسؼ العبلقة بيف اإلخكاف كالكاليات
تحرؾ مف اإلخكاف قد
م
أٌ
ٌ
المتحدة ،)Martini&others,2012 : 65-63( .كلـ تقتصر مطالب الكاليات المتحدة مف
اإلخكاف المسمميف تجاه "إسرائيؿ" في احتراـ معاىدة السبلـ فقط ،بؿ تخطٌتيا لتشمؿ عددان مف

المخصصات التابعة
القضايا المتعمقة بقطاع غزة ،ففي تمكز /يكليك(2011ـ) رصدت لجنة
ٌ
يكي (*) ( )1,55مميار دكالر لمحككمة المؤقٌتة في مصر بشرط استخداـ جزوء منيا
لمككنجرس األمر ٌ
( )1

منية
في "البرامخ كاألنشطة المتعمقة بأمف الحدكد في سيناء" ،بيدؼ تسكيف اليكاجس األ ٌ
و
"اإلسرائيمية" ،باإلضافة إلى القياـ بخطك و
حثيثة لكشؼ كتدمير شبكة األنفاؽ بيف مصر كقطاع
ات
ٌ
غزة"( .جرجس.)73 :2012 ،
كقد أكد أكباما -بعد صعكد اإلخكاف في البرلماف -عمى أىمية ربطو المعكنة األمريكية لمصر

باحتراميا معاىدة السبلـ ،كأكد أنو سيضغط بيدؼ تدعيـ السبلـ ما "إسرائيؿ" ،كزيادة التعاكف بيف
الجانبيف( .مركز اإلمارات لمدراسات .)6 :2012 ,كفي إحدل الندكات التي عقدىا مركز
برككنجز"- "Brookings Institutionعقب صعكد اإلخكاف في و
كؿ مف تكنس كمصر إلى سدة
يكية ،اشتكى المشارككف
الحكـ -بيف نخب حاكمة مف كبل البمديف كمسؤكليف في
الخارجية األمر ٌ
ٌ
العرب مف فرط تركيز الكاليات المتحدة عمى مكقؼ الدكؿ العر ٌبية كخصكصان مصر تجاه "إسرائيؿ"
الفمسطينية( .حميد ،شيخ .)5 :2012 ,كبعد فكز اإلخكاف في االنتخابات كالكصكؿ إلى
القضية
ٌ
ك ٌ
سدة الحكـ في حزيراف/يكنيك 2012ـ ،سارعت الكاليات المتحدة إلى تذكير اإلخكاف المسمميف

بالمسألة الفمسطينية ،كبأف ىناؾ تكقعات منيـ في ىذا الممؼ كعمييـ االلتزاـ بيا( .شرقية:2012 ،

.)1
كعميو فقد بدا كاضحان أف مخاكؼ الكاليات المتحدة حكؿ مكقؼ اإلخكاف مف "إسرائيؿ" قد تصاعدت

بالتكازم ما تصاعد قكة كنفكذ اإلخكاف ،كىك ما دفا جماعة اإلخكاف المسمميف إلى محاكلة تخفيؼ
تطبؽ معاىدة السبلـ
أم حككمة مصرية مستقبمية ٌ
(*) طمبت المجنة إلى ك ازرة الخارجية األمريكية التأكد مف أف ٌ
المصرية"-اإلسرائيمية" (جرجس.)73 : 2012 ،
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القمؽ األمريكي بشأف اتفاقية السبلـ بيف مصر ك"إسرائيؿ" ،كذلؾ مف خبلؿ تصريحات بعض قادة

الجماعة .)Adam,2013 : 29(.حيث أعمف المرشد العاـ لجماعة اإلخكاف المسمميف محمد بديا
بعد سقكط مبارؾ أف اتفاقية كامب ديفيد ال تراجا عنيا ،كاف كاف مف الممكف تعديؿ بعض

بنكدىا(.اليقيش .)50 : 2012،باإلضافة إلى ذلؾ فقد ذكر مكقا اإلخكاف أف قادة الجماعة أكدكا
لمسيناتكر جكف كيرم كالسفيرة أنا باتريسكف في و
لقاء جما بيف الطرفيف أنو حتى في حاؿ صعكد
الدكلية التي
اإلخكاف لسدة الحكـ ،فإف مصر سكؼ تحترـ جميا االتفاقيات كالمعاىدات
ٌ
كقٌعتيا.(Kiridpatrick & Myers,3/1/2012).
كفي تصر و
يحات مناقضة ،أعمف بعض قادة الجماعة عف ٌنيتيـ عرض االتفاقية لبلستفتاء العاـ بعد
سقكط نظاـ مبارؾ إال أف عبد المكجكد درديرم قاؿ أثناء زيارة كفد اإلخكاف لكاشنطف :إنيـ

سيحترمكف جميا االتفاقيات الدكلية بما فييا اتفاقيات كامب دافيد .)Labott,7/4/2012(.كيتٌضح
مف ذلؾ أف قادة اإلخكاف قد أظيركا العديد مف التكجيات المتناقضة بشأف اتفاقية السبلـ-كامب

برمتيا ،كفي المقابؿ دعا تيار
ديفيد -حيث رأل تيار مف قادة الجماعة ضركرة التنصؿ مف االتفاقية ٌ
تيار ثالث ضركرة االلتزاـ باالتفاقية ما
آخر إلى ضركرة االلتزاـ بكؿ ما جاء فييا ،بينما رأل ه
مكانية تعديؿ بعض بنكدىا.
إ ٌ
م مف اتفاؽ السبلـ ما "إسرائيؿ" بعد كصكؿ اإلخكاف إلى
أما فيما يتصؿ بالمكقؼ
الرسمي المصر ٌ
ٌ
عبر عنو الرئيس المصرم محمد مرسي كالذم أكد في أكثر مف مناسبة ،أف ببلده
سدة الحكـ ،فقد ٌ
تحترـ كافة االتفاقات الدكلية التي تـ تكقيعيا سابقان ،في إشاروة منو إلى اتفاقية كامب ديفيد ،إال أنو

رأل أف ىناؾ ضركرة تقتضي إعادة النظر في بنكد االتفاقية ،كبخاصة المادة الرابعة منيا "الممحؽ
األمني" ،المتعمقة بسيادة مصر عمى شبو جزيرة سيناء ،كما أعمف مرسي أف احتراـ ببلده بنكد

عبر عف ذلؾ بقكلو" :طالما أف السبلـ كالعدؿ غير
االتفاقية مرتبط بالقضية الفمسطينية ،كقد ٌ
متحققيف لمفمسطينييف ،فمف يككف ىناؾ كفاء لشركط المعاىدة"(.سبلمة.)35 :2013 ،
كعميو فقد بدا كاضحان أنو كعمى الرغـ مف إعبلف جماعة اإلخكاف المسمميف التمسؾ باتفاقية كامب

دافيد-ما إمكانية تعديؿ بعض البنكد ،-إال أف تبني الجماعة لقضية فمسطيف بقي حاض انر ،فعقب
لمانية،
فكز حزب الحرية كالعدالة بأكثر مف ) )% 40مف مقاعد مجمس الشعب في االنتخابات البر ٌ

اجتماع ليـ بالمسؤكؿ األمريكي كيمياـ بيرنز باعتماد مقاربة
طالب قادتو الكاليات المتحدة ،في أكؿ
و
كشددكا عمى ًعظـ شأف فمسطيف في العبلقة
أكثر تكازنان في الصراع العربي"-اإلسرائيمي"،
ٌ

األمريكية-المصرية ،كقد ظ ٌؿ تبني اإلخكاف لمقضية الفمسطينية حاض انر كبقكة حتى في أرس السمطة،
و
خطاب ألقاه في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في
فقد ذكر الرئيس المصرم محمد مرسي في أكؿ
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أيمكؿ /سبتمبر 2012ـ أف القضية األكلى التي يتعيف عمى العالـ تسخير كؿ جيكده لحميا ىي
الفمسطينية( .جرجس.)77 :2012 ،
القضية
ٌ
ٌ

كنظ انر لمكقؼ اإلخكاف المسمميف مف اتفاقية السبلـ باإلضافة إلى القضية الفمسطينية فقد ظمٌت

يكية في اتجاه عدـ التكاصؿ ما اإلخكاف المسمميف ،فما بدء الحديث
"إسرائيؿ" تدفا اإلدارة األمر ٌ
يكية في عقد لقاءات ما الجماعة كانت "إسرائيؿ" كمف خمفيا المكبي
عف رغبة اإلدارة األمر ٌ

الصييكني في الكاليات المتحدة مف أشد المعترضيف عمى ىذه المقاءات.)Blair,2/10/2011(.
ٌ

كذلؾ تصاعدت االنتقادات المكجية مف مؤيدم "إسرائيؿ" كفي مقدمتيـ الجميكرٌيكف ضد الرئيس
أكباما بعد تصاعد نفكذ اإلخكاف المسمميف كزيادة المقاءات بيف اإلدارة األمريكية كالجماعة ،حيث
اتيـ تيـ باكلينتي " "Tim Pawlentyالرئيس أكباما بتقكيض التحالؼ اإلستراتيجي بيف الكاليات
( )1

المتحدة ك"إسرائيؿ" كذلؾ مف خبلؿ سعيو السترضاء اإلخكاف المسمميف في مصرBrooke, ( .
 .)2013 : 27كما ىاجـ أعضاء الككنجرس1المؤيديف ؿ"إسرائيؿ" كعمى أرسيـ الجميكريكف إدارة

أكباما بشدة بعد كصكؿ اإلخكاف المسمميف إلى سدة الحكـ ،حيث قاؿ النائب عف كالية فمكريدا اليف
كيست"" :"Allen Westقبؿ عاـ ،ح ٌذر بعضنا إدارة أكباما مف صعكد اإلخكاف المسمميف إلى

السمطة في مصر ،كقيؿ حينيا إننا متشائمكف كخارجكف عف السيطرة .أما اليكـ فقد تحقٌقت
اديكاليان .اآف نحف بحاجة لتأكيد
تكقعاتنا ...مف الكاضح أف الربيا العربي ليس إ ٌال كابكسان إ
سبلميان ر ٌ
ٌ
و
لبس فيو .أدعك الرئيس أكباما إلى قطا المساعدات
دعمنا
ٌ
لممسيحييف األقباط ك"إسرائيؿ" بشكؿ ال ى
يكية عف مصر ،كالتنديد بنتائخ ىذه االنتخابات ،كالتنصؿ مف اإلخكاف المسمميف
الخارجية األمر ٌ
كجميا الكيانات السياسية اإلسبلمية المتطرفة"(.شرقية.)4 :2012 ،

كقد رأل العديد مف أعضاء الككنجرس كالجميكرييف في الكاليات المتحدة أف مكقؼ اإلخكاف
و
احتكاؾ أك
المسمميف مف القضية الفمسطينية ،كعبلقة اإلخكاف ما حركة حماس قد تككف نقطة
و
صداـ في مستقبؿ العبلقة بيف اإلخكاف كالكاليات المتحدة ،كقد قمٌؿ بعض الكتاب األمريكييف مف

تأثير الدعـ المعنكم لئلخكاف المسمميف لحركة حماس ،إ ٌال أنيـ قد أكدكا في الكقت نفسو أف اندالع
و
مك و
خطابات معادية مف اإلخكاف
اجية بيف "إسرائيؿ" كحماس في ىذا الكقت الحساس قد يثير
المسمميف تجاه "إسرائيؿ" ،كىك ما يمكف أف يضا العبلقة بيف اإلخكاف كالكاليات المتحدة تحت

(*) تيـ باكلينتي ىك المرشح الرئاسي لبلنتخابات الرئاسية األمريكية عاـ 2012ـ.
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الفحص مجددان لدل القكل المحمية في أمريكا ،حيث إف تقديـ اإلخكاف دعـ عممي لحركة حماس قد
يكسر الخطكط الحمراء بالنسبة لمكاليات المتحدة .)Martini&others,2012 : 64(.
( )1

كعميو يتٌضح أف "إسرائيؿ" كمف خمفيا المكبي الصييكني قد ضغطت بكؿ قكوة في اتجاه دفا اإلدارة
األمريكية نحك عدـ التعاطي ما اإلخكاف المسمميف بعد سقكط مبارؾ ،كعمى الرغـ مف أف
الدبمكماسية في التعامؿ ما الكضا بعد مبارؾ كانت ىي األرجح لدل اإلدارة األمريكية ،لكف ذلؾ

أصبح أصعب بسبب دعـ الككنجرس الدائـ ؿ"اسرائيؿ" المتش ٌككة في نتائخ إقامة عبلقة ما مصر
ما بعد مبارؾ-في ظؿ تصاعد قكة اإلخكاف المسمميف ،-كىك ما جعؿ تنسيؽ السياسة الخارجية
أكثر صعكبة.)Alterman,2012 :6( .
األمريكية ى
إ ٌال أنو كعمى الرغـ مف ضغكط المكبي الصييكنير كنظ انر لمحدكدية خيارات الكاليات المتحدة ،كفي
اإلسبلمية متشابية ،كليس
ظؿ تصاعد تيار في الكاليات المتحدة يرل بأف ليس كؿ المجمكعات
ٌ
جميعيا خارج حدكد القبكؿ ،فالجماعة اإلسبلمية التي تميؿ لمديمقراطية كالعمؿ االنتخابي كاحتراـ
حقكؽ المرأة كاألقمية غير المسممة جديرة باإلدماج ،كفي ظؿ الدعـ المحمي القكم الذم يتمتا بو

اإلخكاف المسممكف ،فقد تضمنت الخيارات المؤقتة إلدارة أكباما التكاصؿ ما اإلخكاف المسمميف ،لذا
كاف مف الكاضح أف الكاليات المتحدة كلؤلسباب التي ذكرناىا ،ستقبؿ بصعكد اإلخكاف المسمميف

لمحكـ ،بينما بقيت "إسرائيؿ" -كمف خمفيا المكبي الصييكني في أمريكا -ترفض ذلؾ ،حيث إنيا ال
تيتـ بمدل التزاـ اإلخكاف بالديمقراطية فيـ ليسكا محؿ ثقة بالنسبة ليا ،كلذلؾ ال يجب السماح ليـ
ٌ
م حاؿ مف األحكاؿ.)Waxman,2012 : 82(.
بالكصكؿ إلى السمطة بأ ٌ

كعميو يمكف القكؿ  :إف مكقؼ اإلخكاف المسمميف مف اتفاقية السبلـ كربطيا بالقضية الفمسطينية،

تأثير في طريؽ
كالتزاـ أمريكا بأمف "إسرائيؿ" ،كجيكد المكبي الصييكني ،قد مثٌمت العائؽ األكبر
ان

قياـ عبلقة بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف بعد سقكط مبارؾ كتصاعد نفكذ اإلخكاف
و
عدائي تجاه صعكد
مكقؼ
المسمميف ،إ ٌال أف ذلؾ لـ ينجح في دفا اإلدارة األمريكية إلى اتخاذ
ه
اإلخكاف المسمميف.

(*) يرل بعض المحمميف األمريكاف أف حماس تدفا اإلخكاف إلى مز ويد مف التطرؼ ،بينما يرل آخركف أف اإلخكاف

يجذبكف حماس نحك مز ويد مف االعتداؿ.(Martini&others,2012 : 64(.
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ككفقان لما سبؽ يمكننا تمخيص مطالب الكاليات المتحدة مف اإلخكاف المسمميف بعد سقكط مبارؾ

(*)

( )1

بما يمي:

 -1نبذ العنؼ.

اطي.
 -2التزاـ اإلخكاف المسمميف بالعمؿ الديمقر ٌ

يكي بالمنطقة.
 -3اعتراؼ اإلخكاف بالدكر األمر ٌ
 -4التزاـ جماعة اإلخكاف المسمميف بالمعاىدات كاالتفاقيات الدكلية ،كفي مقدمتيا معاىدة السبلـ
ما "إسرائيؿ" "كامب دافيد" (.أبك بكر.)24-23 :2011 ،

 -5التزاـ اإلخكاف بكافة بنكد كامب ديفيد.

 -6إعادة القانكف ،كاألمف ،كاالستقرار إلى منطقة سيناء.

قميمي.
مني كالمحافظة عمى السبلـ كاالستقرار اإل ٌ
 -7تحمؿ دكر الشريؾ األ ٌ
السياسية.
السياسية ،كافساح المجاؿ أماـ المنافسة
بالتعددية
 -8القبكؿ
ٌ
ٌ
ٌ
قميات.
 -9احتراـ حقكؽ األ ٌ

 -10احتراـ حقكؽ المرأة.

العالمية.
 -11احتراـ حقكؽ اإلنساف
ٌ

ىمية ،كالسماح ليا بالتسجيؿ كالعمؿ( .شرقية،
 -12إسقاط التٌيـ المكجية إلى المنظمات األ ٌ
.)9 :2012

كيتٌضح أف ىناؾ فجكةن كاسعةن بيف مطالب الكاليات المتحدة كمكاقؼ اإلخكاف المسمميف ،كقد تركزت
ىذه الفجكة في التزاـ الكاليات المتحدة تجاه أمف "إسرائيؿ" كمكقؼ اإلخكاف مف القضية الفمسطينية.

السياسي لئلخكاف تجاه بعض القضايا ،فإف ىناؾ العديد مف
م ك
كباإلضافة إلى المكقؼ الفكر ٌ
ٌ
الحكادث أدت إلى إثارة مخاكؼ اإلدارة األمريكية ،كلعؿ مف أبرزىا تسمية اإلخكاف مرشحان لمرئاسة
المصرية بعد تعيدىـ سابقان بعدـ السعي لمكصكؿ إلى الحكـ ،ثـ تعيدىـ بعدـ خكض االنتخابات

الرئاسية المقرر عقدىا في آيار/مايك 2012ـ كاالكتفاء بككنيـ جزءان مف المشيد السياسي ،كقد رأل

يكيكف في خطكة اإلخكاف إخبلالن مف قبميـ بتعيداتيـ السابقة كمسع نى منيـ لمسيطرة
الساسة األمر ٌ

(*) بعد صعكد تيار اإلخكاف المسمميف في مصر عمى إثر ثكرة يناير ،عاد دينيس ركس المستشار السابؽ لمرئيس
أكباما لشؤكف الشرؽ األكسط ليجمؿ محددات العبلقة بيف الكاليات المتحدة كالقكة الصاعدة في مصر ،حيث يقكؿ

في تصري وح لو في أغسطس – 2012أم بعد صعكد اإلخكاف إلى البرلماف في مصر " :-عمييـ (المصرييف) احتراـ
و
سياسي وة مفتكحة ،كما كعمييـ
لمنافسة
المخصصة
كتقبؿ التعددية السياسية ،كالمساحة
ٌ
حقكؽ األقميات ،كالنساءٌ ،
ٌ
احتراـ التزاماتيـ الدكلية ،بما في ذلؾ شركط معاىدة السبلـ بيف مصر ك"إسرائيؿ"(.شرقية.)14 : 2012،
196

اطي في مصر .)Brooke,2013 : 29(.كقد
عمى الحياة السياسية ،كىك ما قد ييدد العمؿ الديمقر ٌ
سعى اإلخكاف -أثناء زيارتيـ لكاشنطف -إلى تمطيؼ مخاكؼ الكاليات المتحدة حيث دافعكا عف
قرارىـ في لقائيـ ما مسؤكليف أمريكاف أثناء زيارتيـ لكاشنطف ،معمٌميف الخطكة بخشيتيـ مف أف يتـ
اختطاؼ الثكرة ،أك إحداث تغيير و
ات جذرية منيا حؿ البرلماف حاؿ صعكد مرشح مف غير

الفرضية
بمرشح لمرئاسة إلى نسؼ
اإلخكاف .)Wan,3/4/2013(.كقد أدل دفا اإلخكاف المسمميف
و
ٌ
يكية القائمة عمى إمكانية دمخ اإلخكاف كجزوء مف المشيد السياسي بيدؼ تركيضيـ دكف
األمر ٌ

يكية تجاه الجماعة.
كصكليـ إلى أرس السمطة ،كىك ما أدل إلى مضاعفة المخاكؼ األمر ٌ
لمحدكدية الخيارات لدل اإلدارة األمريكية -كما
الخبلفية كنظر
كعمى الرغـ مف كؿ ىذه القضايا
ٌ
ٌ
أشرنا سابقان ،-باإلضافة إلى تصاعد رؤية تيار اإلدماج داخؿ الكاليات المتحدة ،كالذم يرل أف
و
جيود ما متطمبات المرحمة ،كأف عمى
اإلخكاف المسمميف كانكا متعاكنيف ،كقد أقممكا أنفسيـ
بشكؿ ٌ
اإلدارة األمريكية أف ال تستبؽ األحداث ،كأف ال تصؿ إلى نتائخ بشأف الكجية التي ستتخذىا

كنظر لمكاقعية التي تميزت بيا إدارة أكباما
الجماعة في المرحمة القائمة،)Adam,2013 : 30(.
ان

الرم عمى أنو كبالرغـ مف أف جماعة
في التعاطي ما األحداث ،فإف اإلدارة األمريكية قد استقر بيا أ

اإلخكاف المسمميف لف تككف في و
يكية كاإلسرائيمية" في المنطقة
يكـ مف األياـ داعمةن لممصالح األمر ٌ
كما كاف مبارؾ ،إ ٌال أف الطريقة الفضمى لمكاليات المتحدة ،لكي تقمؿ قدر المستطاع مف الخطر

البرجماتية كتكافئيا
تشجا كاشنطف الحركة عمى المزيد مف الحكمة ك
ٌ
الذم تمثٌمو الجماعة ،ىك أف ٌ
عمييا(.ركزفسكي .)20 :2011 ،كقد غمبت الكاقعية كالمنفعة المتبادلة بيف كبل الطرفيف ،كىك ما
أدل إلى الدخكؿ في جك و
الت مف التكاصؿ كالحكار ،كحكؿ الفكائد المتبادلة مف التكاصؿ بيف الطرفيف
اليكة بيف الطرفيف ،كتساعد عمى تكضيح القضايا
يرل بعض الكتاب األمريكييف أف المقاءات تجسر ٌ
الرئيسة التي يدكر حكليا القمؽ ،كتتمثٌؿ بالنسبة لمكاليات المتحدة في احتراـ حقكؽ األقميات كالمرأة
اطية كضماف استمرار معاىدة السبلـ ما "إسرائيؿ" ،أما بالنسبة لئلخكاف
كااللتزاـ بالعممية الديمقر ٌ
و
عية عمى نتائخ االنتخابات
يكية لمصر كاضفاء مزيد مف الشر ٌ
فيـ يضمنكف استمرار المساعدة األمر ٌ
كمساعدة اإلخكاف عمى كسب الشرعية الدكلية كتفادم أم عز و
لة كالتي تعرضت ليا حركة
ٌ
ٌ
ٌ

حماس.)Martini&others,2012 : 63(.

كفي ظ ٌؿ كجكد فجكوة بيف مكاقؼ الطرفيف بالمزامنة ما حاجة كبل الطرفيف إلى اآخر ،فقد رأل
بعض الكتٌاب أف ذلؾ قد يدفا كمييما لتقديـ تناز و
الت معقكلة أك ما يمكف أف يطمؽ عميو اسـ الكاقعية

رضيةن يمكف لكبل الطرفيف االنطبلؽ
السياسية في كافة القضايا ،ليصمكا إلى مناطؽ مشتركة تمثٌؿ أ ٌ
ٌ
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و
مستقبمية بيف البمديف( .شرقية .)9 :2012 ،كيمثٌؿ الرسـ التالي نقاط
عبلقات
منيا في بناء
ٌ
االختبلؼ كااللتقاء بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف بعد صعكد اإلخكاف لسدة الحكـ.

شكل رقم ( )1.1نقاط التقاء واختالف اإلخوان المسممين والواليات المتحدة األمريكية
كيتٌضح مما سبؽ ذكره في ىذا المطمب أف تصاعد نفكذ تيار اإلدماج داخؿ اإلدارة األمريكية
تميز بيا باراؾ أكباما كالتي دفعتو لمتعاطي ما األمر الكاقا في مصر،
اقعية التي ٌ
كنظ انر لمك ٌ

محدكدية الخيارات لدل الكاليات المتحدة ،دفعت باإلدارة األمريكية إلى التكاصؿ ما
باإلضافة إلى
ٌ
و
يجابي.
بشكؿ إ
اإلخكاف المسمميف كالتعاطي ما صعكدىـ
ٌ

المطمب الثالث  -الموقف األمريكي من االنقالب العسكري4

اشتد الصراع بيف اإلخكاف المسمميف كالجيش بعد كصكؿ اإلخكاف إلى الحكـ ،كقد سعى الجيش إلى
االقتصادية فترة حكـ
م ،كأ ٌدت إلى تدىكر األكضاع
ٌ
استغبلؿ األزمات التي عصفت بالشعب المصر ٌ
الرم العاـ ضد حكـ اإلخكاف ،كىك ما أدل إلى خركج
الرئيس محمد مرسي ،كما سعى إلى تأليب أ
مظاىر و
ضدىـ في  30حزيراف/يكنيك 2013ـ ،أفضت ىذه التحركات إلى سيطرة الجيش
ات حاشدة ٌ

المصرم عمى مقاليد الحكـ في مصر ،كقد عانت اإلدارة األمريكية االنقساـ المألكؼ بيف التيار
التقميدمر المؤلؼ مف المكبي الصييكني كدكؿ الخميخ كالتي كانت تدعـ االنقبلب العسكرم مف
جية ،كتيار التغييرر كالذم ضـ أنصار الديمقراطية كدعاة اإلدماج مف و
جية أخرل.
ٌ
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يكية كىك ما أدل
كما تبلحؽ األحداث في مصر ازدادت ضغكط كبل التياريف عمى اإلدارة األمر ٌ
و
م،
إلى ظيكر حالة مف التردد ك ٌ
التخبط في خطابات كمكاقؼ اإلدارة األمريكية تجاه االنقبلب العسكر ٌ

م في الخامس كالعشريف مف يناير2011ـ كالثبلثيف مف
ٌ
يكي مف الحراؾ الجماىير ٌ
كيعبر التردد األمر ٌ
الرم
يكنيك2013ـ ،عف كجيتي نظر لتياريف مختمفيف داخؿ األكساط األمريكية كمراكز الفكر ك أ
حكؿ التعامؿ األمريكي ما تطكرات األحداث في مصر:

الرم األمريكية المستقمة،
اقعية ,كينتشر في مؤسسات الفكر ك أ
التيار األكؿ  -ىك التيار األكثر ك ٌ
كمؤسسة برككينجز كمؤسسة كارينجي لمسبلـ الدكلي ،كمجمس العبلقات الخارجية ،كمعيد السبلـ
يكية عمى إجراء االنتخابات
األمريكي الدكلي .كيدعـ أنصار ىذا التيار أىمية تأكيد اإلدارة األمر ٌ
م كضركرة
عمى أكمؿ كجو ،كعدـ تدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية في اختيارات الناخب المصر ٌ

التعاطي ما ىذه الخيارات ،لذا لـ يعارض ىذا التيار كصكؿ جماعة اإلخكاف المسمميف إلى

اغماتية الحاكمة لمسياسة الخارجية
السمطة ،حيث تعامؿ ما الكضا القائـ انطبلقان مف البر ٌ
األمريكية.
معارض لمتعامؿ األمريكي ما تطكرات األكضاع المصرية منذ  25يناير إلى 30
التيار الثاني -
ه
يكنيك ،بدايةن مف تخمي الرئيس األمريكي باراؾ أكباما عف دعـ نظاـ مبارؾ في كجو ثكار ميداف
التحرير كعدـ دعمو آخر لحظة ،كقد زادت انتقادات ىذا التيار ما تصاعد قكة اإلخكاف المسمميف

في مصر كفكزىـ باالنتخابات البرلمانية في عاـ 2012ـ ،ثـ فكز مرشح الجماعة محمد مرسي
بمنصب الرئاسة المصرية في  30يكنيك 2012ـ ،كقد رأل أنصار ىذا التيار أف إدارة أكباما قد

تبنت سياسةن داعمة لجماعة اإلخكاف المسمميف ،التي ترفض االعتراؼ ب"إسرائيؿ" ،كالتي تتبني
ٌ
(*)
و
يكية مف
سياسات مناىضةن لحقكؽ األقباط ،كالمرأة  ،كحرية العقيدة ،كالمعادية لممصالح األمر ٌ
المتشدديف الداعميف ؿ"إسرائيؿ" ،كينتشر أعضاء ىذا
كجية نظر أنصار ىذا التيار كجمٌيـ مف
ٌ
( )1

الرم المكالية ؿ"إسرائيؿ" ،كالمكبي "اإلسرائيمي" داخؿ الكاليات المتحدة
التيار في مراكز الفكر ك أ

األمريكية مثؿ " :معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ األدنى" ،ك"مؤسسة ىيريتخ" ،ك"معيد ىدسكف،
ك"معيد أمريكاف انتربرايز"(.عبد العاطي.)2 :2014 ،
يكية باتجاه
اطية -دفا اإلدارة األمر ٌ
كقد حاكؿ أنصار تيار التغيير – تيار اإلدماج كدعاة الديمقر ٌ
م في مصر ،حيث رأل العديد مف الساسة كالكتٌاب
اتخاذ مكاقؼ أكثر تشددان تجاه االنقبلب العسكر ٌ
كيقكض سمطة
(*) ذىب ىؤالء إلى أف القبكؿ األمريكي لئلخكاف يمثؿ تخميان أمريكيان عف األقميات في مصرٌ ،
و
كحارس لمعممانية فييا.)Martini&others,2012 : 58( .
الجيش
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األمريكييف المدافعيف عف الديمقراطية ،أف استمرار الدعـ العسكرم األمريكي لمصر بعد االنقبلب

سيؤدم إلى نتائخ مضرة باألمف القكمي األمريكي ،كما كرأل البعض أف زيادة منسكب العنؼ ضد

اديكالية .)Sherp, 2014: 1( .كلف يقتصر
اإلخكاف المسمميف قد يدفعيـ أكثر باتجاه العنؼ كالر ٌ
و
بشكؿ
األمر عمى اإلخكاف كحدىـ بؿ قد يدفا فشؿ تجربة اإلخكاف المسمميف في مصر اإلسبلمييف
عاـ نحك تبني العنؼ بدالن مف العمؿ السياسي .(Nina,2014 : 46) .كما رأل أنصار ىذا التيار

تشددان ليككنكا بديبلن
في اإلدارة األمريكية أف سقكط اإلخكاف سيفتح المجاؿ أماـ التيارات األكثر ٌ
و
تعززت
تيديد
عنيـ ،كىك ما يمثٌؿ مصدر
ه
حقيقي لمكاليات المتحدة( .رجب .)57 :2013 ،كقد ٌ

رؤية أنصار ىذا التيار بعد تصاعد أعماؿ الجماعات "الراديكالية" في سيناء  ،كمف أبرز ىذه

الجماعات "أنصار بيت المقدس" التي ىاجمت نقاط تفتيش لمشرطة كالجيش ،كقد تـ إدراجيا ضمف

يكية في  28آذار/مارس 2014ـSherp, ( .
الئحة المنظمات "اإلرىابٌية" مف قبؿ الخارجية األمر ٌ
.)2014 : 8
كعميو يمكف القكؿ :إف العديد مف الساسة كالمفكريف األمريكييف -دعاة اإلدماج كالديمقراطية -قد
يكية ،كيتمثٌؿ ذلؾ الخطر في إمكانية
أىر ٍكا في االنقبلب العسكرم
ان
خطر داىمان عمى المصالح األمر ٌ
سيطرة النظاـ العسكرم كالعكدة إلى عيد القما كاالضطياد السياسي ،كىك ما قد يكلد بيئةن م ٌ
عززةن
لئلرىاب ،كما أركا أف إفشاؿ تجربة اإلخكاف المسمميف قد يؤدم إلى عزكؼ الشباب المسمـ عف

تخكفيـ مف أف يؤدم
العمؿ السياسي -نظ انر لعدـ جدكاه -كتكجييـ لمعمؿ الجيادم ،باإلضافة إلى ٌ
إفشاؿ تجربة اإلخكاف المسمميف إلى انحسار نفكذىـ ،كىك ما قد يؤدم -ما األسباب األخرل-
اديكالية.
مجتمعةن إلى تصاعد نفكذ التيارات الر ٌ

و
ضد
كبالتكازم ما جيكد تيار اإلدماج لدفا اإلدارة األمريكية نحك اتخاذ
مكقؼ أكثر تشددان ٌ
االنقبلب العسكرم عمؿ أنصار التيار الثاني-التيار التقميدم -لمضغط عمى اإلدارة األمريكية

لمتحرؾ باالتجاه المعاكس ،كقد كاف في مقدمة ىؤالء أنصار "إسرائيؿ" في الكاليات المتحدة "المكبي
م في مصر.
الصييكني" ،إضافة إلى دكؿ الخميخ التي حاكلت دعـ كتثبيت االنقبلب العسكر ٌ

موقف "إسرائيل" من االنقالب العسكري4
م في مصر ،ال بد مف اإلشارة إلى
ائيمي" تجاه االنقبلب العسكر ٌ
قبؿ الخكض في المكقؼ "اإلسر ٌ
المحدد الرئيس لممكقؼ
الفمسطينية كقطاع غزة ،كىك ما يمثٌؿ
مكقؼ النظاـ العسكرم تجاه القضية
ٌ
ٌ

كيبلحظ أف النظاـ العسكرم بقيادة عبد الفتاح السيسي قد
"اإلسرائيمي" تجاه االنقبلب العسكرم ،ي
اعتمد سياسةن مخالفةن لنيخ مرسي تجاه قطاع غزة كحركة المقاكمة اإلسبلمية "حماس" ،حيث رأل
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اديكالية في سيناء كفقان لكجية
في الحركة تيديدان أمنيان يساعد اإلخكاف المسمميف كيدعـ الجماعات الر ٌ
نظره ،كعميو فقد عمد نظاـ السيسي إلى تقميص المكارد المالية لمحركة ،كما منعت حككمة السيسي
جمدت محاكـ النظاـ أصكؿ الحركة في األراضي
حركة حماس مف العمؿ داخؿ مصر ،ثـ ٌ
م بقيادة السيسي بقكة في فرض العزلة عمى حركة حماس
المصرية ،كبالتالي ساىـ النظاـ العسكر ٌ

ائيمي" حيف
في مسع نى منو إلنياء حكميا في قطاع غزة ،كىك ما صرح بو مسؤك هؿ عسكرم "إسر ٌ
قاؿ :إنيـ يسعكف إلعادة قطاع غزة لسيطرة منظمة التحرير ،مشي انر إلى أف مصر معنيةه بكجكد

و
م الجديد ال يمكنو التكاصؿ ما حككمة
شخص تتعامؿ معو عمى حدكدىا ،مؤ ٌكدان أف النظاـ المصر ٌ
العدائي مف حركة حماس فقد عمؿ
حماس .)Sherp, 2014 : 11-9( .كباإلضافة إلى المكقؼ
ٌ
و
و
منطقة
بشكؿ كامؿ ،كذلؾ مف خبلؿ خمؽ
م عمى ردـ األنفاؽ بيف مصر كالقطاع
الجيش المصر ٌ
عاز و
لة بيف سيناء كغزة بيدؼ منا حفر األنفاؽ مرة أخرل ،كقد اتٌيـ مسؤكلكف مصريكف المقاكمة في
م ضد حماس كقطاع
القطاع بمساعدة المتشدديف في سيناء كعممكا عمى تأجيخ أ
الرم العاـ المصر ٌ

غزة ،كما عمؿ النظاـ العسكرم عمى تأميف الحدكد المصرية" -اإلسرائيمٌية" مف خبلؿ مكاجية
المقاتميف في سيناء المتاخمة "إلسرائيؿ" ،كقد دفعت تمؾ األسباب مجتمعة "إسرائيؿ" إلى ممارسة

أقصى الضغكط عمى اإلدارة األمريكية ،لضماف استمرار الدعـ لمقيادة العسكرٌية الجديدة في مصر.
( .)Zanotti, 2014 : 19حيث حاكلت "إسرائيؿ" بقكة -كمف خمفيا المكبي  -د ٍفا اإلدارة األمريكية
باتجاه التعاطي ما النظاـ العسكرم ،كقد بدا كاضحان أف القادة "اإلسرائيمييف"  -الذيف أبدكا قمقيـ
تجاه مستقبؿ مصر بعد سقكط نظاـ مبارؾ في  2011ثـ صعكد اإلخكاف في 2012ـ ،-كانكا

متعاكنيف كمسانديف بقكة ما االنقبلب العسكرم الذم نفٌذه عبد الفتاح السيسيZanotti.2015: ( .
م ،عارضت اآيباؾ بقكة قطا
 .)15-16كضمف جيكد "إسرائيؿ" في دعـ كتعزيز االنقبلب العسكر ٌ
المساعدات العسكرية عف مصر ،فبعد كقكع االنقبلب العسكرم مباشرةن قدـ السناتكر راند
بكيؿ" "Rand Paulمبادرة لمككنجرس األمريكي يدعك فييا إلى كقؼ المساعدات األمريكية لمصر

حتى يتـ عقد انتخابات حرة كنزيية ،مشي انر إلى أف عزؿ الرئيس محمد مرسي قد مثؿ انقبلبان
انقبلب
عسكريان ،كأنو كفقان لمقانكف األمريكي يجب أف يتـ كقؼ المساعدات ألم دكلة يحدث فييا
ه
عسكرم عمى الحككمة المنتخبة ،كقد عارضت اآيباؾ-أقكل المنظمات الداعمة "إلسرائيؿ" في
الكاليات المتحدة -المبادرة "مسكدة القرار" معممةن ذلؾ بأف استمرار المساعدات لمنظاـ العسكرم
يساعد في الحفاظ عمى معاىدة السبلـ بيف مصر ك"اسرائيؿ" ،كاستتباب األمف في شبو جزيرة سيناء

الحدكدية ما "إسرائيؿ" ،باإلضافة إلى أنيا تساعد في استمرار الحصار عمى قطاع غزة ،كضمف
كجيت اآيباؾ رسالةن إلى أعضاء بارزيف في مجمس الشيكخ ح ٌذرت
جيكدىا إلبطاؿ مسكدة القرارٌ ،

201

فييا بأف األخذ بتمؾ المبادرة قد يؤدم إلى سيادة عدـ االستقرار في مصر ،كيقٌكض المصالح
األساسية لمكاليات المتحدة ،كأكدت -كذلؾ -مف أف إقرار المسكدة قد يؤثر سمبان كبقكة عمى

العبلقات األمريكية "اإلسرائيمية" كقد تـ إبطاؿ المسكدة مف خبلؿ تصكيت ( )86مف أعضاء مجمس
كرض القرار مف ساسة بارزيف في مجمس الشيكخ منيـ
الشيكخ ضد القرار كمكافقة ( )13فقط كقد يع ى
السناتكر جكف ماكيف " "John McCainكالسناتكر ليندسي جراىاـ  "Lindsey" Grahamكالذيف

و
كسبب لمعارضة الكثيقة عمى الرغـ مف أف كمييما
استشيدا بمكقؼ اآيباؾ كالمصالح "اإلسرائيمٌية"
قد أيد كقؼ المساعدات العسكرية في و
كقت سابؽ.(Nina,2014 : 47-46) .
ٌ
ٌ
م الجديد في مصر قد التقى ما "إسرائيؿ" في الرؤية العدائية
كمما سبؽ يتضح أف النظاـ العسكر ٌ
و
مكقؼ و
داعـ بقكة لبلنقبلب
المشتركة ضد حركة حماس كقطاع غزة ،كىك ما دفا "إسرائيؿ" التخاذ
الصييكني ،الذم
سخرت لذلؾ المكبي
م في مصر حيث سعت إلى تدعيمو كتعزيز مكقفو ،ف ٌ
العسكر ٌ
ٌ
قاـ بتكثيؼ جيكده لمضغط عمى اإلدارة األمريكية لدفعيا باتجاه قبكؿ االنقبلب العسكرم كالتعاطي
معيف كىك ما مثؿ أحد األسباب الرئيسة التي دفعت اإلدارة األمريكية لمسير في ىذا االتجاه.

كباإلضافة إلى الجيكد "اإلسرائيمٌية" فقد عممت بعض دكؿ الخميخ –كفي مقدمتيا السعكدية
م كتدعيمو بيدؼ استئصاؿ جماعة اإلخكاف المسمميف،
كاإلمارات -عمى مساندة االنقبلب العسكر ٌ

خطر حقيقيان عمى استقرار أنظمتيـ
فقد أرت ىذه الدكؿ في ثكرة  25يناير 2011ـ كصعكد اإلخكاف
ان
انية إلييـ ،كعميو فقد دعمت تمؾ
اطية أك حتى اإلخك ٌ
الممكية ،فخشيت مف امتداد التجربة الديمقر ٌ
الدكؿ االنقبلب ضد اإلخكاف بيدؼ حماية كجكدىـ كمصدر شرعيتيـ(.مصطفى.)20 : 2013 ،

المادم  -و
م،
بشكؿ
المعنكم ك
فعمدت ىذه الدكؿ إلى تقديـ الدعـ
سخي -لتثبيت االنقبلب العسكر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
حيث دعمت دك هؿ خميجية كفي مقدمتيا السعكدية كاإلمارات كالككيت النظاـ العسكرم في مصر
حتي يكنيك/حزيراف 2014ـ بما يزيد عف ( )18مميار دكالر مف ضمنيا قركض كاعانات كقكد

كمنح لمحككمة المصرٌية ،باإلضافة إلى استثمار العديد مف المميارات في القطاع الخاص ،كقد
أشارت بعض التقارير إلى أف ىذه الدكؿ ذاتيا ،قد تككف مستعدةن لدعـ االقتصاد المصرم بػ20
مميار أخرل ،باإلضافة إلى ذلؾ فقد حاكلت دكؿ الخميخ دفا اإلدارة األمريكية باتجاه استمرار
ان

يكية لمصر دكف شركط ،بؿ كزيادة ىذه المعكنات ،باإلضافة إلى ممارسة الضغط
المعكنات األمر ٌ
م.)Sherp,2014 : 3-4(.
عمى اإلدارة األمريكية بيدؼ دفعيا لمتعاطي ما النظاـ العسكر ٌ
كعميو يمكف القكؿ :إف حمفاء الكاليات المتحدة في المنطقة كفي مقدمتيـ "إسرائيؿ" كالسعكدية قد

عممكا عمى دفا اإلدارة األمريكية باتجاه التعاطي ما االنقبلب العسكرم.
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كبعػػد التػػردد كالتنػػاقض ف ػػي مكاقػػؼ اإلدارة األمريكيػػة تجػػاه االنق ػػبلب العسػػكرم ،كفػػي ظػػؿ الس ػػيطرة

الميدانية لقادة الجيش عمى مجريات األحداث في مصر ،كنظ انر لضغكط أنصار التيار التقميدم ،فقد
ٌ
م ،كقػد بػدا ذلػؾ كاضػحان جميػان فػي خطابػو أمػاـ
حسـ أكبامػا أمػره تجػاه التعػاطي مػا االنقػبلب العسػكر ٌ

الجمعيػة العامػػة لؤلمػـ المتحػػدة فػي  24أيمكؿ/سػػبتمبر2013ـ حيػث قػػاؿ أكبامػا " :سػػتحافظ الكاليػػات
ٌ
المتحػػدة األمريكيػػة عم ػى عبلقػػة ٌبنػاءة بالحككمػػة االنتقاليػػة المص ػرية التػػي تػػدعـ المصػػالح الجكىريػػة،
مثٌ ػؿ اتفاقيػػات كامػػب ديفيػػد ،كمكافحػػة "اإلرىػػاب" مضػػيفان :أف الكاليػػات المتحػػدة سػػتعمؿ أحيانػػا مػػا
حككمػػات ال تمٌبػػي عم ػى األقػػؿ مػػف كجيػػة نظرنػػا ،أعم ػى التكقعػػات الدكليػػة ،كلكنيػػا تعمػػؿ معنػػا فػػي
مضػػمار مصػػالحنا الجكىرٌيػة" .كقػػد أشػػار أكبامػػا -بشػ و
يح -إلػػى أف عبلقػػات الكاليػػات المتحػػدة
ػكؿ صػر و
بمص ػػر الت ػػي ش ػػيدت انقبلبػ ػان عس ػػكريان عم ػػى أكؿ رئ ػ و
ػدني ف ػػي تاريخي ػػا ،مرتكػ ػزةه إل ػػى المص ػػالح
ػيس م ػ ه
األمنيػة ،مػف قبيػؿ الحفػػاظ عمػى السػبلـ مػػا "إسػرائيؿ" ،كالجيػكد المشػػتركة لمحاربػة التطػرؼ العنيػػؼ.
كليذا ،بحسب منطقو لـ تقطا الكاليات المتحدة التعاكف ما الحككمة الجديدة في مصر ،كفي الكقت

ذاتو تكاصؿ الضغط عمييا إلنجاز اإلصبلحات التي يطالب بيا المصريكف .يقػكؿ أكبامػا عمميػان فػي

أم دكلة ،حتػى كاف انتيكػت حقػكؽ اإلنسػاف مػا دامػت تحػافظ
السياؽ نفسو ،إنو سيعترؼ بالكاقا في ٌ
كي ػة ،كلعػػؿ المكقػػؼ مػػف االنقػػبلب العسػػكرم يؤكػػد ذلػػؾ(.أبك ارشػػيد: 2014،
عم ػى المصػػالح األمري ٌ
اطيػة كالتػػي صػػعدت
 .)18-13كيتٌضػػح مػػف ذلػػؾ أف أكبامػػا قػػد تخمٌػى عػػف خطاباتػػو الداعمػػة لمديمقر ٌ
و
بشػ و
م كسػػقكط نظػػاـ مبػػارؾ ،كعمٌ ػؿ المسػػؤكلكف فػػي البيػػت األبػػيض
ػكؿ ممفػػت بعػػد الح ػراؾ الجمػػاىير ٌ

سياستو تجاه االنقبلب بأنيا قائمةه عمػى التػكازف بػيف المصػالح األمريكيػة كدعػـ تطمعػات الشػعكب.

).(Nina,2014 : 38-39

تتبا المكقؼ األمريكي مف ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير ،ككذا التطكرات
كيبلحظ مف ٌ
ي
اقعية عمى السياسة الخارجية
المستقبمية لما بعد الثبلثيف مف يكنيك مدل سيطرة مبدأ
البرجماتية كالك ٌ
ٌ
ٌ
األمريكية في عيد الرئيس أكباما حيث ارتكزت عمى التعامؿ ما الكاقا  ،كليس السعي إلى خمؽ

اقا جديد ،كالسعي إلى االستفادة مف المعطيات الحادثة عمى أرض الكاقا التي تحقٌؽ مصالح
ك و
اطية( .عبد العاطي،
الكاليات المتحدة ،بغض النظر عف البعد المتعمٌؽ بحقكؽ اإلنساف كالديمقر ٌ

.)3 :2014

كاستنادان عمى ما تـ ذكره في ىذا المطمب يمكف القكؿ :إف اإلدارة األمريكية برئاسة باراؾ أكباما قد

انقسمت إلى تياريف رئيسيف في تعاطييا ما االنقبلب العسكرم في مصر كىما  :التيار التقميدمر

كالذم دعا أنصاره اإلدارة األمريكية إلى دعـ االنقبلب العسكرم ضد حكـ اإلخكاف المسمميف ،كىك
مكقؼ و
و
معاد لمح ارؾ المصرم ضد حكـ مبارؾ ثـ ضغط
ذات التيار الذم دعا إدارة أكباما إلى اتخاذ
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عمى اإلدارة األمريكية التخاذ إجر و
اءات تمنا صعكد اإلخكاف لسدة الحكـ ،تيار التغييرر كقد دعا
أنصار ىذا التيار إدارة أكباما إلى اتخاذ إجر و
اءات صارمة ضد االنقبلب العسكرم عمى الرئيس
المنتخب محمد مرسي كىك ذات التيار الذم دعا اإلدارة األمريكية إلى الكقكؼ بجانب الحراؾ

تطكر األحداث
الشعبي المصرم كممارسة الضغكط عمى الرئيس مبارؾ لترؾ الحكـ ،ي
كيبلحظي أف ٌ
التقميدم كفي
في مصر ،كالسيطرة الفعمية لمجيش عمى األحداث ،باإلضافة إلى مكقؼ التيار
ٌ

الصييكني ،مضافان إلييا الكاقعية التي تحمٌى بيا أكباما منذ بداية عيده قد دفعت
مقدمتو المكبي
ٌ
حدة
م كالتعاطي معو ،ما دفعيا باتجاه تخفيؼ ٌ
مجتمعةن اإلدارة األمريكية إلى إقرار االنقبلب العسكر ٌ
السياسية في مصر.
القما كاالضطياد ضد القكل
ٌ
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النتائج والتوصيات
أوالً -النتائج4
و
بعدد مف المحددات
 -1تأثرت السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف
و
يميني وة محافظة لسدة الحكـ في الكاليات المتحدة كما حدث
الداخمية ،فقد تأثٌر سمبان بصعكد حككمات ٌ
ٌ
في عيد الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف ،كبالمقابؿ فقد تأثٌر السياسة الخارجية األمريكية تجاه

اإلخكاف المسمميف إيجابان بفعؿ تبني بعض مراكز التفكير مكاقؼ حيادية تجاه اإلخكاف المسمميف،
كىك ما أدل إلى كسر الجمكد في الفكر التقميدم القائـ عمى العداء المطمؽ تجاه جماعة اإلخكاف

المسمميف لدل النخبة كالشعب األمريكي.

و
بعدد مف المحددات
 -2تأثرت السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف

اديكالية في المنطقة ،كىك ما دفا
الخارجية ،حيث تأثر ىذ السمكؾ إيجابان بتصاعد قكة التيارات الر ٌ
السياسية بيدؼ تقميص نفكذ التيارات
يكية إلى إدماج اإلخكاف المسمميف في الحياة
ٌ
اإلدارة األمر ٌ

اديكالية ،كفي المقابؿ فقد تأثرت السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف سمبان بقكة
الر ٌ
كمتانة العبلقة بيف الكاليات المتحدة كالنظاـ المصرم ،حيث تسبب مكقؼ النظاـ المصرم في
إيقاؼ بعض االتصاالت المحدكدة كالتي كانت تتـ بيف دبمكماسييف أمريكييف كأعضاء برلمانييف مف

جماعة اإلخكاف المسمميف عاـ 2006ـ.

 -3يكجد خبلؼ فكرم بيف الساسة كالمفكريف األمريكييف حكؿ كيفية التعاطي ما جماعة اإلخكاف
المسمميف كقد أدل ىذا الخبلؼ إلى بركز تياريف رئيسيف:

التيار األكؿ  -كىك تيار اإلدماج الذم يرل في جماعة اإلخكاف المسمميف تنظيمان معتدالن يمكف

استخدامو في محاصرة كتقميص نفكذ التيارات الراديكالية المتشددة حيث إنيـ يمثمكف جدا انر عازالن"

"Fire wellبيف الشباب المسمـ كالتيارات الراديكالية ،كعميو دعا أنصار ىذا التيار اإلدارات
األمريكية المتعاقبة إلى ضركرة العمؿ عمى دمخ اإلخكاف المسمميف في الحياة السياسية.
التيار الثاني  :كىك "التيار التقميدم" الذم يرل في جماعة اإلخكاف المسمميف جزءان أصيبلن مف
التنظيمات الراديكالية فيـ يؤمنكف بالعنؼ " "violent actorإال أنيـ يخفكف ذلؾ بيدؼ طمأنة

مخاكؼ الكاليات المتحدة ،حيث يمثؿ االنتماء لجماعة اإلخكاف المسمميف-مف كجية نظر ىؤالء-

اديكالية ،كعميو دعا أنصار
مرحمةن تمييديةن ينتمي إلييا الشباب المسمـ قبؿ االنتماء إلى التيارات الر ٌ
و
مكقؼ يقكـ عمى العداء المطمؽ تجاه جماعة
التيار التقميدم اإلدارات األمريكية المتعاقبة إلى اتخاذ
اإلخكاف المسمميف.
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تكجيات السياسية الخارجية األمريكية تجاه
 -4سيطر التيار التقميدم في -أغمب األحياف -عمى ٌ
و
بشكؿ ممحكظ في فترة حكـ الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف،
اإلخكاف المسمميف ،كقد ازداد تأثيره
كعمى الرغـ مف صعكد تيار اإلدماج بعد فشؿ الحرب عمى "اإلرىاب" كالفكز النسبي الذم حققو

اإلخكاف المسمميف في البرلماف المصرم عاـ 2005ـ ،إال أف التيار التقميدم قد بقي األكثر نفكذان
أثناء فترة حكـ الرئيس بكش االبف ،كقد اختمؼ الحاؿ بعد صعكد الرئيس باراؾ أكباما لسدة الحكـ

حيث تزايد نفكذ تيار اإلدماج ،كقد كصؿ ىذا التيار ذركتو بعد الحراؾ الشعبي المصرم عاـ

2011ـ كسقكط نظاـ مبارؾ.

 -5تأثٌرت السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف سمبان بسبب مكقؼ الجماعة
و
مكقؼ عدائ هي اتخذتو "إسرائيؿ" تجاه اإلخكاف
الداعـ لمقضية الفمسطينية ،كما ترتٌب عميو مف
الصييكني إلى
المسمميف ،كىك ما دفا مؤيدم "إسرائيؿ" في الكاليات المتحدة كعمى رأسيـ المكبي
ٌ
و
عدائية تجاه
جي وة
ٌ
يكية المتعاقبة بيدؼ تبني سياسة خار ٌ
ممارسة أشد الضغكط عمى اإلدارات األمر ٌ
اإلخكاف المسمميف ،كمف المبلحظ أف مكقؼ اإلخكاف المسمميف الراسخ تجاه القضية الفمسطينية

كالتزاـ الكاليات المتحدة المطمؽ بأمف "إسرائيؿ" قد مثٌمتا نقطةى الخبلؼ الجكىرٌية بيف الكاليات
المتحدة كجماعة اإلخكاف المسمميف.
إيجابيان ممحكظان ما صعكد
تغي انر
ٌ
 -6شيدت السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف ٌ
الرئيس باراؾ أكباما لسدة الحكـ في الكاليات المتحدة ،إال أف ىذا التغيير قد ظؿ محدكدان بسبب

يكي.
ككابح البنية
ٌ
التنظيمية في النظاـ األمر ٌ

 -7انقسمت اإلدارة األمريكية في تعاطييا ما الحراؾ المصرم عاـ 2011ـ إلى تياريف رئيسيف :

أكالن  " :تيار االستقرار" كالذم رأل بضركرة دعـ كجكد الرئيس المصرم حسني مبارؾ لقيادة المرحمة

أساسيان مف ىذا التيار.
االنتقالية ،كقد مثٌؿ أنصار التيار التقميدم جزءان
ٌ

و
و
انتقالية،
مرحمة
م ،كبدء
ثانيان  " :تيار التغيير" الذم ارتأل ضركرة عزؿ الرئيس مبارؾ
ٌ
بشكؿ فكر ٌ
كقد شكؿ أنصار تيار اإلدماج الركيزة األساسية ليذا التيار ،كقد أدت تطكرات األحداث في مصر

كاتساع رقعة التظاىرات إلى تعزيز قكة كنفكذ تيار التغيير.
و
اتيجي بيف اإلخكاف المسمميف كالكاليات المتحدةر بسبب
 -8عمى الرغـ مف صعكبة قياـ حمؼ استر ٌ
و
تعاكف بيف الطرفيف في
كجكد بعض العكائؽ كلعؿ أبرزىا "إسرائيؿ" ،فقد كاف ىناؾ إمكانية لحدكث

اديكالي.
العديد مف القضايا المشتركة كفي مقدمتيا محاربة الفكر الر
ٌ
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م الذم قاده عبد الفتاح السيسي ضد حكـ
أقرت الكاليات المتحدة األمر ٌ
يكية االنقبلب العسكر ٌ
ٌ -9
اإلخكاف رغـ تحفٌظيا عمى حكـ العسكر ،كذلؾ مف باب التعاطي ما الكقائا عمى األرض كحرصان
يكية في المنطقة.
عمى المصالح األمر ٌ

-10عمى الرغـ مف مناداة الكاليات المتحدة بالديمقراطية كمبادئ حقكؽ اإلنساف ،إال أنيا غالبان ما
قامت بتقديـ المصالح السياسية كىذا ما أدل إلى اتساع اليكة بينيا كبيف جماعة اإلخكاف المسمميف

في كثير مف األحياف.
 -11قامت بعض مراكز األبحاث بدكر كبير في تصحيح الصكرة النمطية لدل صناع القرار في
الكاليات المتحدة عف جماعة اإلخكاف المسمميف كما قامت بتقريب كجيات النظر بيف الطرفيف.
 -12ساىمت النظـ العربية في رسـ صكرة مشكىة لئلخكاف المسمميف لدل الغرب عمكمان كالكاليات
و
بشكؿ خاص ،لتبرر سياستيا اإلقصائية كالقمعية لمحركات اإلسبلمية أماـ الرأم العاـ
المتحدة
الداخمي كالخارجي
 -13تأثرت السياسة الخارجية األمريكية اتجاه جماعة اإلخكاف المسمميف ببعض األحداث اليامة،
فقد تأثرت سمبا بأحداث الحادم عشر مف سبتمبر  2001بينما تأثرت إيجابان بفشؿ الحرب

األمريكية عمى أفغانستاف كالعراؽ.

207

ثانياً -التوصيات4
توصيات لجماعة اإلخوان المسممين4
تجنب االعتقاد بكجكد و
حالة مف العداء الدائـ لدل الكاليات المتحدة تجاه اإلخكاف المسمميف،
ٌ -1
و
بشكؿ أساس لرؤية
يكية تجاه اإلخكاف المسمميف متذبذبة كتخضا
حيث إف السياسة الخارجية األمر ٌ
يكية لمصالحيا في المنطقة ،كالتي قد تتكافؽ في بعض األحياف في جزوء منيا ما
اإلدارة األمر ٌ

اإلسبلمية المعتدلة كفي مقدمتيا اإلخكاف المسممكف.
صعكد التيارات
ٌ

يكي مف اإلخكاف المسمميف ،كالتمييز بيف التيارات
تبني نظرة
 -2عدـ ٌ
ٌ
شمكلية تجاه المكقؼ األمر ٌ
المتباينة داخؿ اإلدارة األمريكية في التعاطي ما اإلخكاف ،كالعمؿ عمى تدعيـ مكقؼ التيارات
إيجابية تجاه اإلخكاف المسمميف ،كالعمؿ عمى تقميص نفكذ التيار
خارجية
لتبني سياسة
المؤيدة ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
العدائي تجاه الجماعة.
التقميدم الداعي لمحفاظ عمى المكقؼ
ٌ
ٌ
لي تجاه الحركات
ائيمي" القائـ عمى العداء المطمؽ كاألز ٌ
 -3العمؿ عمى التمييز بيف المكقؼ "اإلسر ٌ
إمكانية التعاطي ما
يكي القائـ عمى
ٌ
ٌ
اإلسبلمية كفي مقدمتيا اإلخكاف المسممكف ،كالمكقؼ األمر ٌ
يكية ذلؾ.
اإلخكاف المسمميف حيف تقتضي المصالح األمر ٌ

 -4محاكلة التركيز عمى نقاط االلتقاء بيف الكاليات المتحدة كجماعة اإلخكاف المسمميف.

توصيات لإلدارة األمريكية4
السياسي ،كالتمييز بيف التيارات
شمكليةن تجاه حركات اإلسبلـ
تبني اإلدارة األمريكية نظرةن
 -1عدـ ٌ
ٌ
ٌ
اإلسبلمية ،كمحاكلة االستفادة مف التمايز بيف ىذه التيارات مف خبلؿ تدعيـ نفكذ الحركات المعتدلة
ٌ
كفي مقدمتيا جماعة اإلخكاف المسممكف في مكاجية الحركات الراديكالية.

 -2الدفا بجماعة اإلخكاف المسمميف نحك مز ويد مف االنفتاح كالتغيير كذلؾ مف خبلؿ إدماج
اإلصبلحي داخؿ الجماعة،
السياسية ،كىك ما قد يؤدم إلى تعزيز نفكذ التيار
الجماعة في الحياة
ٌ
ٌ
كتقميص نفكذ التيار القديـ الذم يعمؿ عمى انكفاء الجماعة نحك الدعكة كالبعد عف المشاركة في

السياسية.
الحياة
ٌ

 -3تكقٌؼ الكاليات المتحدة عف دعـ األنظمة الدكتاتكرٌية في الشرؽ األكسط حيث يضعيا ذلؾ في
اإلسبلمية كفي مقدمتيا جماعة اإلخكاف المسمميف.
خانة العداء ما الشعكب كالحركات
ٌ
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م الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي بيدؼ إعادة
 -4ممارسة أقصى الضغكط عمى النظاـ المصر ٌ
السياسية ،حيث إف إقصاء الجماعة سيؤدم إلى تزايد قكة كنفكذ
دمخ اإلخكاف المسمميف في الحياة
ٌ
اديكالية ،كما أف استمرار القما كاالضطياد ضد أفراد الجماعة قد يدفا بأعضائيا إلى
التيارات الر ٌ
كتبني خيارات العنؼ ،األمر الذم قد يؤدم إلى تصاعد نفكذ التيارات
ترؾ العمؿ السياسي ٌ

يضر
اديكالية عمى حساب التيارات المعتدلة كفي مقدمتيا اإلخكاف المسممكف كىك ما قد
الر ٌ
ٌ
يكية في المنطقة.
بالمصالح األمر ٌ
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