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ية  آية قرآو

َه ّللّاِ لِىَت لَُهْم َولَْى ُكىَت فَظّبً َغلِيظَ اْلقَْلِب قال تعاىل:  ]فَبَِمب َرْحَمٍة مِّ

ىْا ِمْه َحْىلَِك فَبْعُف  َعْىُهْم َواْستَْغفِْر لَُهْم َوَشبِوْرُهْم فِي األَْمِر الَوفَضُّ

لِيَه[ ْل َعلَى ّللّاِ إِنَّ ّللّاَ يُِحبُّ اْلُمتََىكِّ  فَإَِذا َعَسْمَت فَتََىكَّ
 

 (159)آل عمزان : سىرة 
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 اإلهداء

 

 

 

إلى معمـ المتعمميف، الرحمة الميداة كالنعمة المسداة، إلى خاتـ النبييف كالمرسميف، 
 ."و كسمـيصمى اهلل عم"سيدنا محمد 

كأسرانا األسكد الرابضة خمؼ القضباف،  ،كجرحانا األبطاؿ ،إلى أركاح قادتنا الشيداء
 الذيف أناركا لنا الطريؽ.

   " الذل مه الزمحة وقل رب ارمحهما كما ربياوي صغريا واخفض هلما جناحإلى مف قاؿ اهلل فييما " 
 (24سكرة )اإلسراء 

 كالدم الكريميف. -كأرشداني لمخير ي  ف ربياني كسيرا عميأمي كأبي المذ

 إلى ركح أختي أسماء.

 إلى إخكاني كأخكاتي األعزاء.

سة جمؿ المحظات " زمبلء الدراأإلى مف كانكا مبلذم كممجأم، إلى مف تذكقت معيـ 
 كالعمؿ ".

 امتشؽ سبلحو دفاعان عف فمسطيف. إلى كؿ مقاكـو 

 لفمسطيف. أفنى حياتو نصرةن  فمسطينيو إلى كؿ 

 ."محمد إسماعيؿ خمة" /إلى مشرؼ ىذه الرسالة الدكتكر

 

 إلييم جميعًا أىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع

 عممنا كيزيدىنا عمما.راجيان مف المكلى عىز كجؿى أف يعممنا ما ينفعنا كأف ينفعنا بما 
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 شكر وتقدير

 

 [أَلَِزيَدوَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِه َربُُّكمْ  تَأَذَّنَ  َوإِذْ ]: قال تعالى

 (7)إبزاهيم:  سكرة                                                          

خراجيا  ،الحمد هلل حمدان كثيران يميؽ بجبللو   ككماؿ صفاتو الذم كفقني كأعانني عمى إتماـ دراستي كا 

ـي   بعده معمـ األمة كمرشدىا. عمى مف ال نبيٌ  إلى النكر، كأصمي كأسم

زني لي يد العكف كالمساعدة كحفٌ  مف االمتناف يسرني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى كؿ مف مدٌ  بمزيدو 
ـ باإلشراؼ عمى ىذه ، الذم تكر  محمد إسماعيؿ خمة : لدكتكرا بالشكرعمى إنجاز دراستي، كأخص 
رشاد كتكجيو كأحاطني بمطفو ككـر أخبلقو  الدراسة، كأنار لي الطريؽى  بما أسداه لي مف نصح كا 

فجزاه اهلل عني خير  ،ز الكجكدكمنحني الكثير مف الكقت كالجيد إلخراج ىذه الدراسة إلى حيٌ 
 الجزاء.

خميؿ عبد الفتاح حماد الذم دق ؽ الرسالة لغةن  /يؽ لمدكتكركما أعبر عف شكرم كتقديرم العم
مبلءن.  كأسمكبان كا 

ككفرت لي الدعـ كالمساندة كالكسائؿ المشجعة عمى  ،ت بالصبركالشكر كمو إلى عائمتي التي تحمٌ 
، كالشكر مكصكؿ إلى تدقيؽ الرسالة ليغكيان  في بالذكر أختي ساجدة التي ساعدتكأخص  االستمرار
ف قدمكا المشكرة كالنصيحة كالعكف مف أجؿ أف ترل دراستي النكر، ليـ مني كؿ الشكر كؿ الذي
 كالتقدير.

 كاهلل كلي التكفيؽ

 طالبال
 معتصم سييل عدوان
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 ممخص الدراسة
تجػػػاه جماعػػػة اإلخػػػكاف المسػػػمميف فػػػي السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى تحميػػػؿ 

الحػادم عشػر مػف سػػبتمبر  كقعػت ىجمػاتـ حيػث 2001 مصػر فػي الفتػرة الممتػدة مػا بػيف عػامي 
اإلخػكاف المسػمميف كصػكال الػي جماعػة كالتي أثرت بشكؿ حاد في السياسة الخارجية األمريكيػة تجػاه 

، مػػا التعريػػؼ بػػأىـ المحػػددات سػػقكط حكػػـ اإلخػػكاف المسػػمميف فػػي مصػػركالػػذم شػػيد  2013عػػاـ 
كمػػا ، كالخارجيػػة المػػؤثرة عمػػى السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة تجػػاه جماعػػة اإلخػػكاف المسػػمميفالداخميػػة 

ـ، كمػف ثػـ 2011الدراسػة إلػى تفسػير المكقػؼ األمريكػي تجػاه الحػراؾ الشػعبي المصػرم عػاـ  ىدفت
تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف ألمريكية السياسة الخارجية امعرفة ماىية تأثير الحراؾ الشعبٌي عمى 

 ككصكليـ لسدة الحكـ. 

كاسػتخدمت الدراسػػة كػبلن مػػف المػػنيخ التػاريخي التحميمػػي، إضػافةن إلػػى مػػنيخ تحميػؿ المضػػمكف، كذلػػؾ 
 لمبلئمة تمؾ المناىخ لطبيعة ىذه الدراسة.

المتعاقبػػة تجػػاه كقػػد خمصػػت الدراسػػة إلػػى كجػػكد تبػػايف كتمػػايز فػػي كجيػػات نظػػر اإلدارات األمريكيػػة 
جماعػػػػة اإلخػػػػكاف المسػػػػمميف، فبينمػػػػا صػػػػنفت إدارة الػػػػرئيس األمريكػػػػي جػػػػكرج بػػػػكش االبػػػػف الحركػػػػات 
اإلسػػػػبلمية كافػػػػة فػػػػي بكتقػػػػةو كاحػػػػدة، مسػػػػاكيةن بػػػػذلؾ بػػػػيف التيػػػػارات الراديكاليػػػػة مثػػػػؿ: تنظػػػػيـ القاعػػػػدة، 

ئيس بػػػاراؾ أكبامػػػا بػػػيف كالتيػػػارات اإلسػػػبلمية المعتدلػػػة مثػػػؿ: اإلخػػػكاف المسػػػمميف، فقػػػد ميػػػزت إدارة الػػػر 
المتشدديف كالمعتدليف في التيارات اإلسبلمية، إضافةن إلى ذلؾ فقد شيدت السػاحة الفكريػة كالسياسػية 
فػػي الكاليػػػات المتحػػػدة انقسػػػامان حػػػادان بػػػيف تيػػػاريف رئيسػػػيفر التيػػػار األكؿ : ىػػػك "تيػػػار اإلدمػػػاج" كيػػػرل 

معتػػػدالن يمكػػػف اسػػػتخدامو فػػػي محاصػػػرة  أنصػػػار ىػػػذا التيػػػار فػػػي جماعػػػة اإلخػػػكاف المسػػػمميف تنظيمػػػان 
بيف الشباب " Fire Wallكتقميص نفكذ التيارات الراديكالية المتشددة، مف خبلؿ تشكيؿ جدارو عازؿو "

كعميػػو دعػػا أنصػػار ىػػذا التيػػار اإلدارات األمريكيػػة المتعاقبػػة إلػػى دمػػخ المسػػمـ كالتيػػارات الراديكاليػػة، 
 اإلخكاف المسمميف في الحياة السياسية.

التيػػػػار الثػػػػاني : كىػػػػك "التيػػػػار التقميػػػػدم" كيػػػػرل فػػػػي جماعػػػػة اإلخػػػػكاف المسػػػػمميف جػػػػزءان أصػػػػيبلن مػػػػف 
إال أنيػـ " violent actorالتنظيمػات الراديكاليػة، فػاإلخكاف مػف كجيػة نظػر ىػؤالء يكمنػكف بػالعنؼ "

ذا يخفكف ذلػؾ كيػدعكف السػممية بيػدؼ طمأنػة مخػاكؼ الكاليػات المتحػدة األمريكيػة، كيػرل أنصػار ىػ
التيار أف االنتماء إلى جماعة اإلخكاف المسمميف يمٌثؿ مرحمةن تمييديػةن يخكضػيا الشػباب المسػمـ قبػؿ 
االنضػػماـ إلػػى التيػػارات الراديكاليػػة المتشػػددة، كعميػػو دعػػا أنصػػار التيػػار التقميػػدم اإلدارات األمريكيػػة 

كقػػد تذبػػذبت قػػدرة كنفػػكذ  ف.المتعاقبػػة إلػػى اتخػػاذ مكقػػؼو عػػدائيه مطمػػؽ تجػػاه جماعػػة اإلخػػكاف المسػػممي
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كػػبل التيػػاريف صػػعكدان كىبكطػػان، كقػػد كػػاف لكػػؿ منيمػػا مؤيػػدكه مػػف المفكػػريف كالساسػػة األمػػريكييف، كقػػد 
شػٌكؿ المػكبي الصػييكني أحػػد أىػـ الػداعميف لمتيػػار التقميػدم الػذم طالػب دكمػػان باتخػاذ مكاقػؼ عدائيػػة 

كقد تكصمت الدراسة إلى نتيجةو مفادىا أف مكقؼ اإلخكاف المسمميف  تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف،
نقطة  ، قد شكؿ"إسرائيؿ"الراسخ تجاه القضية الفمسطينية في مكاجية المكقؼ األمريكي الممتـز بأمف 

 الخبلؼ الجكىرية األساسية بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف. 

الباحث بعددو مف التكصيات منيػا : ضػركرة أال يتخػذ المفكػركف كبناءن عمى ما سبؽ ذكره فقد أكصى 
اإلسػػبلميكف نظػػػرةن شػػمكلٌيةن كاحػػػدةن تجػػاه مكقػػػؼ الكاليػػات المتحػػػدة مػػف اإلخػػػكاف المسػػمميف تقػػػكـ عمػػػى 
العػػداء المطمػػؽ كالثابػػت، ككػػذلؾ العمػػؿ عمػػى اسػػتغبلؿ التبػػايف فػػي كجيػػات نظػػر التيػػارات األمريكيػػة 

مسػػػمميف، كتعزيػػػز نفػػػكذ التيػػػار األمريكػػػي الػػػداعي إلػػػى إدمػػػاج اإلخػػػكاف فػػػي المختمفػػػة تجػػػاه اإلخػػػكاف ال
الحياة السياسية في مقابؿ التيار التقميدم الذم يدعك إلى الحفاظ عمى النظػرة العدائيػة المطمقػة تجػاه 

 جماعة اإلخكاف المسمميف.
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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 
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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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 4المقدمة
كمحكريان في منطقة الشرؽ األكسط خبلؿ العقكد المنصرمة,  ميمان دكران بالكاليات المتحدة  قامت

ات حيث تفاعمت طيمة تمؾ الفترة ما جميا األحزاب السياسية في العالـ العربي ذات المرجعي
ىدافيا في المنطقة, لذلؾ أمصالحيا كيحقؽ  ظذلؾ بما يحف، ك عمي حد سكاء الدينيةك  العممانية 

إلى  مف حركةو ك  ،مف فترةو زمنيةو ألخرلتجاه ىذه الحركات  مريكيةاألاختمفت السياسة الخارجية 
مف خبلؿ تعاطييا  ة زمنية ألخرل, كينعكس ذلؾ بشكؿ كاضحمف فتر  كحتى ما ذات الحركة لخر أ

يد حسف  ىعمـ  1928عاـ /مارسفي مصر في آذارسست كالتي أي ما جماعة اإلخكاف المسمميفر 
إلخكاف في العديد فنشأت جماعات أخرل تحمؿ فكر ا سرعاف ما انتشر فكر ىذه الجماعة,ك  ،البنا

كؿ الدكؿ  دكلة حيث تتكاجد الجماعة في  ((72 إلىكقتنا الحالي  ىككصمت حت ,مف الدكؿ
 49))اليقيش، الدكؿ اإلسبلمية كغير اإلسبلمية في القارات الست بعض إلىإضافة  ،العربية

(2012. 

(1)حركات اإلسبلـ السياسيىـ أكبر ك أحد أكتعتبر جماعة اإلخكاف المسمميف 

كالتي بدأت في  ،)*(
كقد تمثؿ أكؿ ظيكر لما يعرؼ بمصطمح  ،ات القرف المنصـريالصعكد في سبعينيات كثمانين

ـ , حيث بدأ السياسيكف كصناع القرار في 1979اإلسبلـ السياسي ما اندالع الثكرة  اإليرانية سنة 
صبح أالذم يراني الجديد اإلالكاليات المتحدة األمريكية بإعطاء األكلكية لكيفية التعاطي ما النظاـ 

حركات الرفض كالقطيعة لمجمؿ بكانت البداية ف, آنذاؾ اإلسبلـ السياسيسبلمية ك الحركات اإل يمثؿ
اإلخكاف المسمميف، حيث خمص صنىاع القرار في الكاليات جماعة كمف ضمنيا  سبلـ السياسياإل

المتطرؼ" ىك نظاـ معادو لمصالح بجناحيو "المعتدؿ ك  اإلسبلميإلى أف النظاـ  آنذاؾالمتحدة 
 .(2: 2007)ريحاف،  الكاليات المتحدة األمريكية.

سبلمية كمف ضمنيا سياسة شمكلية تجاه كؿ الحركات اإلقد تبنت الكاليات المتحدة األمريكية ف ،لذا 
بداية تسعينيات القرف العشريف, حيث تغيرت الخطابات الرسمية  ىكصكالن إل خكاف المسمميفاإل

التغير ىذا كقد انعكس  ،بسبب تصاعد قكة االسبلمييف في عدد مف دكؿ المنقطة ةلئلدارة األمريكي
 .Edward. P""جيرجيفدكارد إاألمريكي السياسات التي أعمف عنيا مساعد كزير الخارجية  في

Djerejain  السبلـ تيدد الغرب ك أيدكلكجية أف الحككمة األمريكية ال تعتبر اإلسبلـ  كدتأكالتي
  (.14: 2001 )يكسؼ، العالمي.

                                                           

عبلمي سياسي مصطمحه  ىك: السياسي اإلسبلـ)*(  التي السياسي التغيير حركات إلى لئلشارة استيخدـ كأكاديمي، كا 
 ".لمحكـ سياسيا نظامان " اإلسبلـ مف تقتبس
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عميقا تجاه  ـ(شيدت السياسة الخارجية االمريكية تحكالن 2001يمكؿ)سبتمبر/أ11كبعد أحداث
الحركات عالمية لمحاربة  استراتيجيةحيث كضعت الكاليات المتحدة األمريكية الحركات اإلسبلمية، 

 ""اإلرىاب"رؼ "بالحرب عمى فيما عي خكاف المسمميف اإلجماعة كمف ضمنيا  بكافة تياراتياسبلمية اإل
 (.2:   2007)ريحاف,

الفشؿ  إلى كصكالن ىذا الحاؿ  ىخكاف المسمميف عممريكية تجاه اإلالسياسة الخارجية األاستمرت 
مف تصاعد تبله كما أفغانستاف، في حربييا عمى العراؽ ك  و الكاليات المتحدةالذم منيت ب االذري

مطالبة زعماء الدكؿ في منطقة  إلىالكاليات المتحدة بكىك ما دفا  ,نفكذ كقكة الحركات الراديكالية
في  مكاسب انتخابيةخكاف اإلجماعة تحقيؽ  إلى دتأ سياسات إصبلحيةتبني الشرؽ االكسط الي 

بفعؿ الضغكط  التي مارستيا  كالتي تـ اجراؤىا ،ـ2005البرلماف المصرم في انتخابات ربيا 
لحياة مف حرية المشاركة في ا ىامشان  خكاف المسمميفاإل منحت التيك  مصر عمى الكاليات المتحدة

   18).:2013)تماـ,  السياسية

سبلمية حركة المقاكمة اإل-المسمميف كالحركات التابعة لياالمكاسب االنتخابية لئلخكاف تزايد كما 
الرغـ مف دعكة  ىصبلحية في العالـ العربي، عماتيا اإلسياس عميالكاليات المتحدة انقمبت  -حماس

 خكاف المسمميف ضمف المشيد السياسي في العالـ العربي.دماج اإلإل األمريكييفالعديد مف المفكريف 

بعد الحراؾ كاضحان كعمنيان طكران تلقد شيدت السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف ك 
صكالن إلى التكاصؿ العمني بيف قادة بعض الدكؿ العربية كخاصة مصر، ك  الجماىيرم الذم شيدتو

 .مريكيةكاإلدارة األاإلخكاف 

جماعة تجاه  ةمريكياأل ياسة الخارجيةالسف ثمة تذبذب في : إما سبؽر يمكف القكؿ ان عمىاعتماد
بعض  مبلحقةحادر فمف شركاء الحرب الباردة إلى  اإلخكاف المسمميف صعكدان كىبكطان بشكؿو 

كمف ثـ سياسة االحتكاء تجاه اإلخكاف كجزء  "اإلرىاب" طار الحرب عمىإفي المقربيف مف اإلخكاف 
محتمؿ مف المشيد السياسي، كصكالن إلى اإلقرار بكجكدىـ عمى رأس السمطة في عدد مف الدكؿ 

 العربية. 

اإلخكاف  سياسة الكاليات المتحدة الخارجية تجاهىذا االختبلؼ كالتبايف مف فترة ألخرل في طرح 
 ة.العبلقات الدكليالمسمميف كثيران مف التساؤالت أماـ الباحثيف في مجاؿ 
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 4مشكمة الدراسة
 صػػعكدان  حػػكؿ تذبػػذب السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة تجػػاه اإلخػػكاف المسػػمميف لدراسػػةتتمحػػكر مشػػكمة ا

التسػػػاؤالت حػػػكؿ العديػػػد مػػػف  الدراسػػػةطػػػرح ت لػػػذا ،2011-2013خػػػبلؿ الفتػػػرة الممتػػػدة مػػػف  كىبكطػػػان 
سػعى العكامػؿ المػؤثرة فييػا, كىػك مػا ستمريكيػة تجػاه اإلخػكاف المسػمميف ك طبيعة السياسة الخارجيػة األ

 ئلجابة عنو مف خبلؿ التساؤؿ الرئيس، كىك : لالدراسة 

 ؟فيياعكامؿ المؤثرة ال كماماىية السياسية الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف 

 السؤاؿ الرئيسي األسئمة التالية :كيتفرع مف 

 اإلخكاف المسمميف؟ جماعة تجاه السياسة الخارجية األمريكيةحددات ما م -1

 اإلخكاف المسممكف؟ جماعة األمريكية تجاهالسياسة الخارجية ىي منعرجات ما  -2

 السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػةصػػياغة كتنفيػػذ  عمػػى "سػػرائيؿإ"الصػػييكني ك يالمػػكب ثػػرأكيػػؼ  -3
 اإلخكاف المسمميف؟ جماعة تجاه

 جماعة تجاه السياسة الخارجية األمريكية ىعمفي الكاليات  النخبة السياسة نظرة تثر أكيؼ  -4
 خكاف المسمميف؟اإل

جماعػػة تجػػاه السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة  ىعمػػ ـ2001 سػػبتمبر 11حػػداث أكيػػؼ أثػػرت  -5
 خكاف المسمميف؟اإل

 ؟خكاف المسمميفاإل جماعة تجاه الخارجية األمريكيةالسياسة  عمى الحراؾ العربيما أثر  -6

 ما مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية مف كصكؿ اإلخكاف المسمميف لسدة الحكـ؟ -7

 4 فرضيات الدراسة
ف ي، يمكف صياغة فرضيتيف رئيستالتساؤالت المطركحة في ىذا الدراسة في محاكلة لئلجابة عف

 النحك التالي :  ىعم

السياسة  ماىية حكؿف يختمفاف في تكجياتيـ ييمريكاأل اسةالمفكريف كالس ف مفيتيار ثمة  -1
 خكاف المسمميف.اإلجماعة تجاه الكاجب اتباعو  الخارجية األمريكية

السياسة الخارجية  ىعم قضية الفمسطينية سمبان لم مكاقؼ اإلخكاف المسمميف الداعمةثرت أ -2
 خكاف المسمميف.اإلجماعة  األمريكية تجاه
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 4   الدراسةأىداف 
ف في مصر في ياإلخكاف المسممجماعة  األمريكية تجاهالسياسة الخارجية تطكر  مراحؿ تتبا .1

 .ـ((2001-2013 عامي بيف الفترة ما

 ف.ياإلخكاف المسمم األمريكية تجاهالسياسة الخارجية حددات م التعرؼ عمى .2

إلخكاف اجماعة تجاه  المتحدة الكالياتالنخب الفكرية كالسياسية في آراء  تسميط الضكء عمى .3
 ف.المسممي

 ف.ياإلخكاف المسممجماعة تجاه  في تشكيؿ السياسة األمريكيةالصييكني  يتحديد دكر المكب .4

خكاف اإل جماعة األمريكية تجاهالسياسة الخارجية  ىحداث سبتمبر عمأ تأثيرتكضيح  .5
 المسمميف.

 اإلخكاف المسمميف. جماعة تجاه األمريكيةالسياسة الخارجية ي عمى العربتحميؿ أثر الحراؾ  .6

 إلى سدة الحكـ. المسمميف اإلخكافجماعة إبراز مكقؼ الكاليات المتحدة مف كصكؿ  .7

 أىمية الدراسة4

تتناكؿ ىذه الدراسة طرفيف فاعميف مؤثريف بقكة عمى مجريات األحداث في منطقة الشرؽ   .1
 األكسط ، كىما الكاليات المتحدة كجماعة اإلخكاف المسمميف. 

تتناكؿ الدراسة مكضكعان حيكيان كمتجددان، ال تزاؿ آثاره ك تداعياتو مستمرة عمى المنطقة العربية  .2
 كالشرؽ األكسط عمكمان.

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

 المكضكع .

يتكخى أف تقدـ الدراسة قراءة عممية لمسمكؾ األمريكي تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف، مف  .4
 أىدافيا.-محدداتيا-حيث مرتكزاتيا
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 حدود الدراسة4 
 الحد الزماني4

التػػي فجػػرت يمكؿ/سػػبتمبر، ك أحيػػث أحػػداث الحػػادم عشػػر مػػف  ،ـ2001تبػػدأ فتػػرة الدراسػػة مػػف عػػاـ 
  األمريكيػػػػة تجػػػػاهالسياسػػػػة الخارجيػػػػة د تأثيراتػػػػو عمػػػػى مػػػػا رصػػػػ ،"اإلرىػػػػاب"مصػػػػطمح الحػػػػرب عمػػػػى 

العربػػػي الجمػػػاىيرم  كصػػػكالن إلػػػى الحػػػراؾاإلخػػػكاف المسػػػمميف،  سػػػبلمية كخاصػػػة جماعػػػةالحركػػػات اإل
ـر 2013أمػػكر السػػمطة فػػي مصػػر كانتيػػاءن بعػػاـ  ىااإلخػػكاف كتقمػػدجماعػػة صػػعكد  كالػػذم أفضػػي إلػػى

 حيث سقكط حكـ اإلخكاف كصعكد العسكر في جميكرية مصر العربية.

 منيجية و أسموب الدراسة4 
 مف المناىخ البحثية كىي كالتالي:  ان إلنجاز ىذه الدراسة عدد طالبال استخدـ

الظػكاىر  ىالمنيخ الذم يعتمػد عمػ "ر كيعرؼ المنيخ التاريخي بأنو "المنيج التحميمي التاريخي" -1
التنبػػػػػػػؤ اد منيػػػػػػػا فػػػػػػػي فيػػػػػػػـ ك تفسػػػػػػػير الحاضػػػػػػػر ك كيسػػػػػػػتف ،التاريخيػػػػػػػة التػػػػػػػي حػػػػػػػدثت فػػػػػػػي الماضػػػػػػػي

 (.74:  2011 )الضمد،."بالمستقبؿ

 المػػػنيخ التػػػاريخي فػػػي اسػػػتقراء ماضػػػي تػػػاريخ السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة تجػػػاه طالػػػبال كيسػػػتخدـ
كىػػك مػػا يسػػاعد عمػػى  ،كمحػػدداتياتسػػميط الضػػكء عمػػى أىػػـ مرتكزاتيػػا خػػكاف المسػػمميف، ك اإل جماعػػة

تحديػػد األىػػداؼ كالمرتكػػزات الحاليػػة لمسياسػػة األمريكيػػة تجػػاه الشػػرؽ األكسػػط عمكمػػان كاإلخػػكاف فػػي 
 خصكص.مصر عمى كجو ال

حداث كالكثائؽ لكشؼ العكامؿ دراسة األ ى: كيقكـ ىذا المنيخ عم "منيخ تحميؿ المضمكف2-"
كمعرفة خصائص كسمات ىذه  ،المؤثرة في الظاىرة المدركسة كعزؿ عناصرىا عف بعضيا البعض

البيانات ىذا المنيخ في تحميؿ  طالبكطبيعة العبلقات القائمة بينيا، كقد استخدـ الالعناصر 
 استراتيجيةالكثائؽ كفي مقدمتيا كثيقة  إلىمريكية باإلضافة دارة األكالتصريحات الصادرة عف اإل

 ،باإلضافة الي خطاب االتحاد الذم يمقيو الرؤساء األمريكاف بداية كؿ عاـ مريكيمف القكمي األاأل
ة الخارجية ماىية السياس ىستدالؿ مف خبلليا عمبللكتفكيؾ عناصرىا كذلؾ بيدؼ تحميؿ مضمكنيا 

 خكاف المسمميف.مريكية تجاه اإلاأل

في الدراسة العممية، حيث جاءت منسجمةن ما  طالباألساس الذم اعتمد عميو ال ىذه المناىخ تعدك 
 مناىخ البحث لمكصكؿ إلى النتائخ كالتكصيات المرجكة . 
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 أدوات الدراسة4
 : خبلؿكذلؾ مف تستند ىذه الدراسة عمى جما المعمكمات كالبيانات 

 .كغير المنشكرة حاث العممية المنشكرةبساسية لمدراسة مف الكثائؽ كالكتب كاألالمصادر األ -1

 .التقارير الرسمية الصادرة عف المجاف الخاصة -2

 مريكية.دارات األكليف في اإلبرز المسؤ أ كتصريحات األمريكييفخطابات الرؤساء  -3

  عادة ترتيب البيانات الكاردة إحصائيات المنشكرة في الشبكة العنكبكتية العالمية مف خبلؿ اإل -4
 فييا بغية تكظيفيا في العديد مف المطالب التي تناكلتيا الدراسة.
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 مصطمحات الدراسة4
يعرفيا البنا "مؤسس الجماعة": عمى أنيا جماعةه إصػبلحيةه شػاممة تفيػـ ن4 ياإلخوان المسممجماعة 

ةه, طريقػػةه اإلسػػبلـ فيمػػان شػػامبلن، كتشػػمؿ فكػػرتيـ كػػؿ نػػكاحي اإلصػػبلح فػػي األمػػة. كأنيػػا: دعػػكةه سػػمفيٌ 
ةه ةه, كما أنيـ فكػرةه اجتماعٌيػةه, شركةه اقتصاديٌ ةه ثقافيٌ ةه, رابطةه عمميٌ ةه, جماعةه رياضيٌ ةه, ىيئةه سياسيٌ سنيٌ 

 (.17: 2011 )خيرم,

جمعػػػت نيػػػة إلػػػى جانػػػب الحيػػػاة السياسػػػية, ك الحيػػػاة الديىػػػي حركػػػة ضػػػمت  يعرفيػػػا الككيػػػؿ بػػػالقكؿ:ك 
صػػاغتيا جميعيػػا فػػي أسػػمكب عصػػرم ال إلػػى جانػػب األكضػػاع االقتصػػادية، ك  األكضػػاع االجتماعيػػة

  9).  :1986)الككيؿ,  .تنفر منو النفكس لثقؿ في تحممو, كال تنبك عنو العقكؿ لعسر في فيمو

 ان سبلـ منياجػفي اإل ىي حركة ذات خمفية دينية ترل 4خوان المسممينلجماعة اإل جرائيالتعريف اإل
 السمطة عف طريؽ المشاركة السياسية. إلىلمكصكؿ  ىلمحياة، تنبذ العنؼ كتسع

 بشكؿو  كالعنؼ القكة نو استخداـأ ىمريكي عماأل الفيدرالي القانكف في" اإلرىاب" كيعرؼ  اإلرىاب4
 كأ لتحقيؽ المدني المجتما كأ الحككمة هاكر إ كأ إلجبار الممتمكات كأ شخاصاأل ضد قانكني غير
 (.Simocx & Dery,2013 : XVاجتماعية.) كأ سياسية ىداؼأ تأييد

 11أحداث بعد األمريكييفىك مفيكـ صنعو الساسة  التعريف االجرائي لممصطمح  لإلرىاب 4
إلطبلؽ العناف لمقكة العسكرية  -مريكيمستغميف مخاكؼ الشعب األ -ـ 2001يمكؿ /أسبتمبر

عادة ىيكمة الشرؽ األكسط كالقضاء إمريكية في دارة األتحقيؽ أىداؼ اإللتحرؾ بحرية ممريكية لاأل
 سبلمية.الحركات اإل ىعم

حيث تـ اساءة استخدامو مف عميو  مصطمح في الرسالة رغـ تحفظ الباحثتـ استخداـ ىذا الكقد 
 .ليو بيف قكسيفإرة شااإل تتممريكية لذا األدارة طراؼ متشددة في اإلأ قبؿ

عدـ ل كذلؾ نظران  ،تـ كضعيا بيف قكسيفحيث  "سرائيؿإ"ما  كممة  نفسو سمكباأل كما تـ استخداـ
 .القارئ ىتسييؿ عممفقط ل المفظ خدـستي اي كقد  ،اعترافنا بكجكد ىذا المسمى

, صػكر النشػاط خػارج حػدكد الدكلػةنيػا: جميػا عمػى أ تعػرؼ السياسػة الخارجيػة  4السياسة الخارجية
  .(9:  2006 )الفى, حتى لك لـ تصدر عف الدكلة كحقيقة نظامية

تقػػـك بيػػا الدكلػػة فػػي المجتمػػا الػػدكلي  السػػمكؾ الػػذم: مجمكعػػة األفعػػاؿ ك  نيػػاأ ىعمػػ يضػػان أتيعػػرؼ ك  
)السيسػػى, ؿ متنكعػػة متػػكافرة ليػػذه الدكلػػة. , ككسػػائدكليػػة كغاياتيػػا، مػػف خػػبلؿ قػػراراتو  لتحقيػػؽ أىػػدافيا

2008 :6.) 
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نيػػا أ ىىػػدؼ الدراسػػة عمػػأكيمكػػف تعريفيػػا بمػػا يتناسػػب مػػا : لمسياسففة الخارجيففة التعريففف اإلجرائففي
ات جماعػػػػالك  الكيانػػػػات كأالػػػػدكؿ تخػػػػذىا الدكلػػػػة تجػػػػاه التػػػػدابير التػػػػي تالقػػػػرارات ك جػػػػراءات ك جميػػػػا اإل

 .ةسياسيال

عبلمػي ك  ىػك مصػطمحه  اإلسالم السياسفي4 خدـ لئلشػارة إلػى حركػات التغييػر أكػاديمي، اسػتي سياسػي كا 
 سياسيا لمحكـ". السياسي التي تقتبس مف اإلسبلـ "نظامان 

ة النابعػة مػف الشػريعة اإلسػبلمية، يكيمكف تعريفو عمى أنػو " مجمكعػة مػف األفكػار كاألىػداؼ السياسػ
بػػأف اإلسػػبلـ لػػيس عبػػارة عػػف ديانػػة  التػػي يسػػتخدميا مجمكعػػة "المسػػمميف األصػػكلييف" الػػذيف يؤمنػػكف

نمػػػا نظػػػاـ سياسػػػي، كاجتمػػػاعي، كقػػػانكني، كاقتصػػػادم, كيصػػػمح لبنػػػاء مؤسسػػػات الدكلػػػة".  فحسػػػبر كا 
 (13: 2012 ،)دلكؿ

ىػػداؼ أسػػبلـ السياسػػي بمػػا يتناسػػب مػػا كيمكػػف تعريػػؼ اإل: لإلسففالم السياسففي التعريففف اإلجرائففي
سػدة إلػى ىا لمكصػكؿ اعسػبلمية التػي تشػترؾ فػي مسػمجمػكع الحركػات كالتيػارات اإل نػوأ ىالدراسة عم
 الرغـ مف اختبلؼ كسائميا في تحقيؽ ذلؾ. ىالحكـ عم

 دراسات السابقة4ال
خكاف تجاه اإل السياسة الخارجية األمريكيةالتي بحثت مكضكع  العربية ف عدد الدراساتأيبلحظ  

كىك ما  ،األمريكيةف العرب بمكضكع السياسة الباحثياىتماـ  لقمة كذلؾ نظران  ،جدان  محدكدةالمسمميف 
خبلؿ الجيد المتكاصؿ كمف  ،كبير راسات األجنبية إلى حدو دإلى االعتماد عمى ال طالباضطر ال

التي التقت في بعض محاكرىا ما مكضكع  مف الدراسات السابقة عمى عددو  فقد حصؿ الطالب
 ية، كأجنبية.عربفمسطينية،  تو إلى دراسا طالبال ، كقد قسمياالدراسة

 الفمسطينية4دراسات ال -والً أ

 (. بعنوان20074دراسة, ريحان ) -1

 .حماس دراسة حالة"ية تجاه حركات اإلسالم السياسي "السياسة الخارجية األمريك"

السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس  تحميؿىدفت الدراسة إلى 
-كقد ركزت الدراسةاإلسبلـ السياسي,  مريكية تجاه جماعاتالخارجية األكأنمكذج عف السياسة 

عمى السياسة الخارجية األمريكية  رصد جيكد المكبي الصييكني في التأثير ىعم -مكسا بشكؿو 
 تجاه حركة حماس.
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إلى فترة انتياء  كصكالن عبلف تأسيس الحركة إحيث تـ  ـ1987ك تمتد فترة الدراسة مف عاـ  
التشريعية  تبعد فكزىا في االنتخابا ـ2007عاـ  الحككمة العاشرة التي شكمتيا حركة حماس

 الفمسطينية.

العراؽ دفا الكاليات مف أفغانستاف ك  في كؿو  "اإلرىاب"فشؿ الحرب عمى إلى أف خمصت الدراسة  ك
حركات اإلسبلـ  ىىك ما أعطك  كسطصبلح السياسي كدمقرطة الشرؽ األاإللتبني سياسة  المتحدة

 سدة الحكـ.إلى في كصكؿ بعضيا  الحرية كاف سببان  مف السياسي ىامشان 
 (. بعنوان 20124) دراسة4 عبد اهلل عبد الحميم,-2

-2010الواليفففات المتحفففدة األمريكيفففة والتحفففوالت الثوريفففة ففففي دول محفففور االعتفففدال العربفففي ) 
2011 .) 

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

 ب, كقد أسيذاتيا الشعارات رفعتمختمفان في بعض األحياف تجاه الثكرات العربية التي متناقضان ك 
المكقؼ األمريكي مف الثكرة المصرية كمدل انسجاـ إفرازات ىذه الثكرة ما الحديث عف الكاتب في 

 المصالح األمريكية في المنطقة عمكمان كفي مصر عمى كجو الخصكص.

تجاه الثكرة المصرية قد شابو الكثير مف التردد إلى أف مكقؼ اإلدارة األمريكية  ك خمص الباحث
ما  ،حداث في مصرمريكية لمجريات األاألدارة قطاب اإلأ اختبلؼ رؤية بكالغمكض، كذلؾ بسب

 لمصالح الكاليات المتحدةسياسية معادية  لن ك مف صعكد قمريكية دارة األتخكؼ تيار كاسا في اإل
 .حاؿ سقكط نظاـ مبارؾ

 4عربيةالدراسات ال -ثانياً 

 (. بعنوان 20114، بن عيسي،)دراسة 4 لزىر -1

نمففوذج الحركففة أ" وسففط.سففالمية فففي الشففر  األ الحركففة اإل ىسففبتمبر عمفف 11حففداث أانعكاسففات 
 . "ردنسالمية في األ اإل

ردف بعد ف في األيخكاف المسمممريكية تجاه اإلتحميؿ السياسة الخارجية األ إلىىدفت الدراسة 
المكقؼ األمريكي مف  ىحداث سبتمبر عمأتأثيرات  ىالضكء عم سبتمبر، مسمطةن يمكؿ/أحداث أ

مريكي لدمقرطة الشرؽ مف التفصيؿ المشركع األ المسمميف، كقد تناكلت الدراسة بشيءو خكاف اإل
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كجو  ىردف عمخكاف األا  عاـ ك  ف في المنطقة بشكؿو يخكاف المسمماإل ىكسط ككيفية تأثيره عماأل
 التحديد.

م ذف ىامش االنفتاح السياسي اليخكاف المسممجماعة اإل ضركرة استغبلؿ ىلإخمصت الدراسة  كقد
االستفادة مف الضغكط  ىبضركرة العمؿ عم البمداف العربية، مكصيةن  ىمريكية عمتاحتو الضغكط األأ

الىتماـ إلى ا مريكية كليسالمصمحة األ إلىالرغـ مف ككنيا ترتكز باألساس  ىمريكية عماأل
 بالديمقراطية كمبدأ.

 بعنوان 4(. 2007) بو زيد.أدراسة,  -2

 "."اإلرىاب" ىبالحرب عم ىتحديات ما يسماإلسالمية و بل الحركات السياسية "مستق 

كما ترتب عمييا مف ، مقة بأحداث الحادم عشر مف سبتمبررصد التغيرات المتع ىىدفت الدراسة إل
سبلمية كفي الحركات اإلك  سبلمي عمكمان العالـ اإلفي السياسة الخارجية األمريكية تجاه  تغييرو 

التحديات المتعمقة بالحرب  باحثلكما ناقش ا ،كجو الخصكص ىعم اإلخكاف المسمميفمقدمتيا 
 خكاف المسمميف مكضحان مريكية تجاه اإلالسياسة الخارجية األ تأثيرىا عمىككيفية  ،"اإلرىاب" ىعم

 مكاجية ىذه التحديات.سبؿ كطرؽ 

تجاه  شمكلية سياسةن عدائيةن  قد انتيجتأف الكاليات المتحدة األمريكية  ىخمص الباحث إلكقد  
 إلىدكف االلتفات  "يةاإلرىاب"ضمف قائمة الحركات  ياىا جميعان إ كاضعةن  الحركات اإلسبلمية

 قد زادف ىذا النيخ أ سبلمية المختمفة، مؤكدان االختبلؼ الكبير في معتقدات كسمككيات التيارات اإل
الكاليات المتحدة يخ تف تنأبضركرة  باحثال ىأكصعدـ االستقرار في الشرؽ األكسط ك مف حالة 

رؼ ف تميز بيف الحركات اإلسبلمية بشقييا المتطأالحركات اإلسبلمية ك  تجاه كثر اعتداالن أ سياسةن 
 المعتدؿ.ك 
 بعنوان 4 .(2012) عقالن,، دراسة -3

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه الحركات اإلسالمية في المنطقة العربية.  

حركػػػات محػػػددات كمرتكػػػزات السياسػػػة الخارجيػػػة األمريكيػػػة تجػػػاه الىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تحميػػػؿ كفيػػػـ 
عمػػى ضػػركرة  -بشػػكؿ أساسػػي-مػػف المحػػددات الداخميػػة كالتػػي ركػػزت  اإلسػػبلمية فػػي المنطقػػة، بػػدءان 

كمػا ركػػز جديػػد لمكاليػات المتحػػدة يبػرر تدخبلتػو حػػكؿ العػالـ أمػػاـ الػرأم العػاـ األمريكػػي،  كجػكد عػدكو 
مريكيػة فاعػؿ فػي صػياغة السياسػة الخارجيػة األ يو داخمػ دكر المػكبي الصػييكني كمحػددو  ىعمػ الباحػث
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المحددات الخارجية المتمثمة في حماية  لمحديث عف -مف التفصيؿ بشيءو -ثـ تطرؽ المنطقة،  تجاه
 المصالح األمريكية في منطقة الشرؽ األكسط.

مية عمى أمف الكاليات لحركات اإلسبلإلى أنو ليس ىناؾ أم داللة تشير إلى خطر ا باحثكخمص ال
عبارة عف أسطكرة اصطنعتيا الكاليات المتحدة لمحفاظ عمى مصالحيا  "فكبيا اإلسبلـ"أف المتحدة، ك 

 نطقة أماـ الرأم العاـ األمريكي.في الشرؽ األكسط، كتسكيؽ تدخبلتيا في الم

 (. بعنوان20124) اليقيش,عمي دراسة  -4

 (.2001-2011السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالم السياسي في العالم العربي) 

ىدفت الدراسة إلى تحديد تكجيات السياسة الخارجية األمريكية تجاه الحركات اإلسبلمية بعد أحػداث 
عػػض كصػػكؿ بة األمريكيػػة مػػف الثػػكرات العربيػػة, ك الحػػادم عشػػر مػػف أيمػػكؿ، كالتعريػػؼ بمكاقػػؼ اإلدار 

 مصر عمى كجو الخصكص. في حركات اإلسبلـ السياسي إلى السمطة في المنطقة ك 

كقػػد خمصػػت الدارسػػة إلػػى أف الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تنظػػر إلػػى الحركػػات اإلسػػبلمية المعاصػػرة 
مييػػػا. ، ك بالتػػػالي تعمػػػد إلػػػى إصػػػدار أحكػػػاـ ذات طػػػابا تعميمػػػي عمتجانسػػػةه  كاحػػػدةه  عمػػػى أنيػػػا كتمػػػةه 

نظػػػػرةن  سػػػػبلميةالحركػػػػات اإل إلػػػػىمريكيػػػػة ف تنظػػػػر الكاليػػػػات المتحػػػػدة األأبضػػػػركرة  طالػػػػبكأكصػػػػى ال
 قدرتيا عمى تدعيـ االستقرار في منطقة الشرؽ األكسط.ما مكاقفيا المعمنة، ك  تتبلءـمكضكعيةن 

  
 4جنبيةاألدراسات ال -ثالثاً 

 ( بعنوان AL-Mesbar Studies center4 ,2012دراسة ) -1
The West And The Muslim Brotherhood After The Arab Spring. 

Editor : Lorenzo Vidino. AL Mesbar Studies. 

 ن بعد الربيع العربي".خوان المسممو"الغرب واإل

رصػػػػد ردكد الفعػػػؿ الرسػػػػمية فػػػي ثمػػػػاف دكؿ غربيػػػة )مػػػػف ضػػػمنيا أمريكػػػػا  إلػػػى ت ىػػػذه الدراسػػػػةعمػػػد
كيقكـ ىذا الكتاب عمى جيد  ،عقاب الثكرات العربيةأ( عمى كصكؿ اإلسبلمييف لمحكـ في "سرائيؿإ"ك

 لمحديث عف ردكد فعؿ دكليـ تجػاه كصػكؿ اإلسػبلمييف لمحكػـ بعػد إلقػاء نظػرةو مجمكعة مف الباحثيف 
فصػػكؿ الكتػػاب  الباحػػث  أكؿكتػػب قػػد ك  ،حككمػػات تمػػؾ الػػدكؿعمػػى تػػاريخ العبلقػػة بػػيف اإلسػػبلمييف ك 

عػف تػاريخ  متحػدثان (Steven Brooke) السياسػي كمرشػح الػدكتكراه بجامعػة تكسػاس سػتيفف بػركؾ
حقبػة الحػػرب  إلػى المتذبذبػة مشػيران بالمتقمبػة ك  إياىػػا العبلقػة بػيف كاشػنطف كاإلخػكاف المسػمميف، كاصػفان 



  13  

 

عػػداء الكاليػػات المتحػػدة أحػػد أك  ،البػػاردةبػػأنيـ كػػانكا حمفػػاء الحػػرب المسػػمميف  اإلخػػكاف كاصػػفان ك  ،البػػاردة
فكػرة  إلػىانتقػاؿ الكاليػات المتحػدة تحػدث عػف ثػـ  ،حداث سػبتمبرأبعد  "اإلرىاب" ىضمف الحرب عم

خػػػػكاف دمػػػػاج اإلإ إلػػػػى األمػػػػريكييفكسػػػػط كمػػػػا تبلىػػػػا مػػػػف دعػػػػكات مػػػػف المفكػػػػريف دمقرطػػػػة الشػػػػرؽ األ
العديػد مػف صػدرت اىتماماتيػا،  فبينمػا أبقػت إدارة بػكش الحركػات اإلسػبلمية عمػى ىػامش ،المسمميف

بضػػػركرة  طالبػػػةن م ـ(2007,2006) عػػػامي مػػػا بػػػيف األمػػػريكييفالمقػػػاالت مػػػف المفكػػػريف كالساسػػػة 
شار الكاتب أ، كما المسمميف في مصرف حركة اإلخكا خاصةو بكتمؾ الحركات ك  التقارب بيف كاشنطف

خػػكاف المسػػمميف فػػي فتػػرة كػػؿ مػػف الػػرئيس جػػكرج مريكيػػة تجػػاه اإلاخػػتبلؼ السياسػػية الخارجيػػة األ إلػػى
 .كباماأبكش االبف كباراؾ 

خكاف المسػمميف مريكية تجاه اإلكقد خمص الكاتب مف خبلؿ استعراضو لتاريخ السياسية الخارجية األ
ػػػ -كؿ األ األمػػػريكييفف مػػػف المفكػػػريف كالساسػػػة يكجػػػكد تيػػػار  إلػػػى  ألرؼ بالتيػػػار التقميػػػدم كالػػػذم ر عي

خػػػكاف المسػػػمميف تجػػػاه اإلالعػػػداء  ىالقائمػػػة عمػػػمريكيػػػة النظػػػرة التقميديػػػة األ ىضػػػركرة المحافظػػػة عمػػػ
ػػالتيػػار اآأمػػا مػػف تػػركيخ الديمقراطيػػة،  كلكيػػة لبلسػػتقرار بػػدالن عطػػاء األا  ك  رؼ باسػػـ تيػػار خػػر كالػػذم عي

مػػػف المشػػػيد  ان جػػػزء كاخػػػكاف المسػػػمميف ليككنػػػاإلدمػػػاج إمريكيػػػة لضػػػركرة دارة األدعػػػا اإلفقػػػد دمػػػاج اإل
 السياسي في العالـ العربي ضمف سياسة الكاليات المتحدة لتركيخ الديمقراطية.

 ( بعنوان Leiken& Brook,2007 4دراسة ) -2

The Moderate Muslim Brotherhood, Friend Or Foe?. 

 ؟م الصدي أ ن، العدو  ون المعتدلوخوان المسمماإل

مػف  نحػك عػددو  يـمػكقف مػا الحػديث عػف خػكاف المسػمميفعػف اإل ةالدراسة لمحة تاريخية مكجز تناكلت 
ثـ تحدثت الدراسة عف التيػارات الراديكاليػة مػف حيػث  ،القضايا مف أبرزىا مكقؼ اإلخكاف مف العنؼ

ككيفيػػة  ،طبيعػػة العبلقػػة بػػيف اإلخػػكاف المسػػمميف كالتيػػارات الراديكاليػػة مػػا التركيػػز عمػػى النشػػأة كالفكػػر
الدراسػػػػة انقسػػػػاـ ناقشػػػت المصػػػالح الحيكيػػػػة األمريكيػػػة فػػػػي المنطقػػػة، كمػػػػا  ىتػػػأثير تمػػػػؾ العبلقػػػة عمػػػػ

عيػػا اريكيػػة التػػي يجػػب اتبمماىيػػة السياسػػة الخارجيػػة األ مػػف حيػػث – األمػػريكييفالمفكػػريف كالساسػػة 
النظػػػرة التقميديػػػة  ىضػػػركرة الحفػػػاظ عمػػػ لحػػدىما يػػػر أف يف رئيسػػػيتيػػػار  إلػػػى -خػػػكاف المسػػػمميفتجػػاه اإل
 .لمسمميفخكاف ااإل ىاالنفتاح عم اقكامي ةاتباع سياسة جديد إلىخر بينما يدعك التيار اآ ،العدائية

بتيػػار اإلخػػكاف المسػػمميف  بػػيف التيػػارات المعتدلػػة ممثمػػةن كجػػكد فػػركؽ جكىريػػة  ىخمػػص الكاتػػب إلػػكقػػد 
كالتيػارات الراديكاليػة التػي تنػتيخ  ،يػةمػف جلممشاركة في الحيػاة السياسػية ى كتسع ،كالتي تنبذ العنؼ

مريكيػػة بضػػركرة التمييػػز بػػيف التيػػارات دارة األ، لػػذا طالػػب اإللخػػر أككسػػيمة لمتغييػػر مػػف جيػػة  العنػػؼ
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محاربػػػة  اسػػػتراتيجيةسػػػاس مػػػف أ كجػػػزءو اإلخػػػكاف المسػػػمميف  إلدمػػػاجىػػػا ايإ داعيػػػان المختمفػػػة سػػػبلمية اإل
 التيارات الراديكالية. 

 ( بعنوان Combating Terrorism Center, 20114دراسة ) -3
Self- Inflicted Wounds Debates and Divisions Within al-Qaida and its 

periphery. 

 طرافيا.ناظرات وانقسامات داخل القاعدة وأجروح البالء الذاتي 4 م

 في كمية كيست "اإلرىاب"ركز مكافحة عدادىا مإ ىكقد قاـ عم ،جاءت الدراسة في عشرة فصكؿ 
في  األمريكييفالعسكرية في كاشنطف، كقد شارؾ العديد مف الكتاب كالساسة "West Point"بكينت

ياىا إ سبلمية مقارنةن كمعتقدات كافة التيارات اإلكالتي تناكلت دراسة دقيقة ألفكار عداد ىذه الدراسة إ
مف التفصيؿ في الفصؿ  ءو بشي- Marc Lynchمريكي تنظيـ القاعدة، كقد تحدث الكاتب األبفكر 

ياىا بأفكار تنظيـ إ مقارنان  ،خكاف المسمميفعف فكر كمعتقدات جماعة اإل -التاسا مف ىذا الكتاب
خكاف اإلتجاه العبلقة بيف  األمريكييفبعمؽ عف حالة الخبلؼ بيف المفكريف  متحدثان  القاعدة

كلى خكاف المسمميف األمريكي تجاه اإلكجكد نظريتيف في الفكر األ المسمميف كتنظيـ القاعدة، مؤكدان 
 ان يمثمكف جدار  -فكرىـ المعتدؿمف خبلؿ -خكاف أف اإلكتتمخص ىذه النظرية ب ،الجدار النارم تدعى

كف كتقكـ ىذه الممثمكف العنيف ىالنظرية الثانية تدعك فكار الراديكالية، يفصؿ بيف الشباب المسمـ كاأل
ثارة مخاكؼ إخفاء ذلؾ بيدؼ عدـ إما اف المسمميف لمعنؼ كمنيخو لمتغيير خك تبني اإل النظرية عمى

 الكاليات المتحدة.

خكاف ماـ اإلأفساح المجاؿ إ ىمريكية عمدارة األف تعمؿ اإلأضركرة  إلىكقد خمص الباحث 
 خكاف المسمميفالمسمميف لشف معركتيـ الفكرية ضد التيارات الراديكالية، كذلؾ مف خبلؿ مشاركة اإل

خكاف لف يككنكا ف اإلأخذ بعيف االعتبار بفي الحياة السياسية كدمجيـ دكف تمكينيـ، ما ضركرة األ
، مريكية في المنطقةىداؼ السياسة الخارجية األأمكسا  كلف يدعمكا بشكؿو  ليبرالييففي المستقبؿ 

 لدييا. المتاحة لمكاليات المتحدة في ظؿ محدكدية الخيارات البدائؿضؿ أفكلكنيـ رغـ ذلؾ يمثمكف 
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 4 ( بعنوانJeffrey Martini & others, 2012)دراسة  -4
The Muslim Brotherhood, Its Youth, and Implications for U.S. 

Engagement. 

 ".ميركيالتدخل األ ىثار المترتبة عماآل، شبابيا، و ونخوان المسمم"اإل

ف يكجكد تيار  إلى ةن مشير  خكاف المسمميفمف التفصيؿ عف تككيف كىيكمية اإل الدراسة بشيءو تحدثت 
مف االضطياد  عانى ذمليمثمو الجيؿ القديـ المؤسس لمجماعة كا احدىمأ  ،خكاف المسمميفداخؿ اإل

كيتخذ ىذا التيار مكاقؼ متشددة في معظـ القضايا الفكرية  ،جماؿ عبد الناصر يدكالقما في ع
بي كالذيف برزكا في فترة خر يمثمو قادة العمؿ الطبلكالتيار اآ ،تجاه الكاليات المتحدة عدائيان  ان كمكقف

مف  بشيءو -الدراسة تناكلت  كقد، نكر السادات بعد كصكلو لمحكـأاالنفتاح السياسي التي قادىا 
الربط بيف  محاكلةن  قفيا الفكرية مف القضايا المختمفةامك  إلى باإلضافة ،تاريخ الجماعة -يجازاإل

فكار التي تبنتيا في مختمؼ مراحؿ العمؿ السياسي التي كاأل ،ىيكمية كتككيف الجماعة مف جية
ركزت مريكية تجاه الجماعة، كقد السياسة الخارجية األ ىعم ذلؾ تأثيرككيفية  ،مرت بيا الجماعة

الحراؾ  خكاف المسمميف بعد حدكثمريكية تجاه اإلالسياسة الخارجية األ تكضيح معالـ ىالدراسة عم
حدىما معتدؿ أف داخؿ الجماعة يمف نظرية كجكد تيار  كسقكط نظاـ مبارؾ انطبلقان  ،المصرم

 .خر متشددكاآ

خكاف المسمميف دمخ اإل ىمريكية عمف تعمؿ الكاليات المتحدة األأضركرة  إلىكقد خمصت الدراسة 
ذ التيار المنفتح ضد التيار المتشدد داخؿ كذلؾ بيدؼ تدعيـ كتعزيز نفك  ،في العمؿ السياسي

كثر ليكنة تجاه الكاليات المتحدة كمصالحيا في أالجماعة، كبالتالي دفا الجماعة نحك اتخاذ مكاقؼ 
 المنطقة.

 (. بعنوان Alterman, 2012  4)دراسة -5
"Egypt in Transition : insights and options for US policy" 

.مريكيةوخيارات لمسياسة األ ىانتقالية.. رؤ  مصر في مرحمة    

ىدفت الدراسة إلى رصد التحكالت التي شيدتيا مصر بعد الثكرة المصرية كمعرفة مدل تأثيرىا عمى 
كطرح الكاتب عدة سيناريكىات لمتعامؿ ما الكضا في مصر  ،مصالح الكاليات المتحدة في المنطقة

صعكد  إلىمكانية حدكث انتخابات ديمقراطية تفضي إككاف مف ضمف السيناريكىات  ،بعد الثكرة
، كقد أكصى الكاتب بعدـ تدخؿ الكاليات المتحدة في الشأف لسدة الحكـ المسمميف خكافاإلجماعة 

حد السيناريكىات أكاف  كما, يجابيإ كانت بشكؿو  ت أيان كالتعاطي ما نتائخ االنتخاباالمصرم 
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تدخؿو عسكرم مف قبؿ الجيش لمسيطرة عمى مكانية حدكث إضمف الدراسة يتمثؿ في المطركحة 
 مقاليد الحكـ.

كقػػػػد خمػػػػص الباحػػػػث إلػػػػى أف سػػػػيناريك تػػػػدخؿ الجػػػػيش لػػػػف يكػػػػكف إال فػػػػي حػػػػاؿ تعرضػػػػت المصػػػػالح 
كأكصى الكاتب بضركرة الكقكؼ في كجو أم حراؾ عسكرم االقتصادية لممؤسسة العسكرية لمخطر, 

عػف حد ذاتيا بغػض النظػر االنتخابية في  قد يقكـ في مصر كما أكصى بضركرة دعـ ببلده لمعممية
 .خكاف المسمميف لسدة الحكـلك تمثمت في صعكد اإل حتى مفرزات ىذه العممية

 ( بعنوانSharp ,2011 4دراسة ) -6
Egypt: The January 25 Revolution and Implications for U.S. Foreign 

Policy. 

 مريكية.السياسة الخارجية األ ىيناير وتأثيراتيا عم 25مصر 4 ثورة 

رؤية الكاليات  ىكالتي قامت عم ،كمصر تناكلت ىذه الدراسة العبلقة التاريخية بيف الكاليات المتحدة
التغير الذم  إلىثـ تطرقت الدراسة  ،المنطقةساسي في أمدكر المصرم كعامؿ استقرار لالمتحدة 

العبلقات  ىدخاؿ بعد الديمقراطية عمإ مريكية لدكر مصر كالذم تمثؿ فيالرؤية األ ىعم طرأ
لممارسة بعض مريكية دارة األاإل األمريكييفحيث دعا بعض الساسة كالمفكريف المصرية -مريكيةاأل

تكتر  إلى لدأكىك ما  ،كديمقراطية في الببلد صبلحات سياسيةإنظاـ مبارؾ إلجراء  ىالضغكط عم
مف  بشيءو -، ثـ استعرضت الدراسة العبلقة بيف البمديف في عيد الرئيس جكرج بكش االبف

كتأثير ىذا الحراؾ  ـ(،(2011كباما مف الحراؾ الجماىيرم في مصر عاـ أدارة إمكقؼ  -التفصيؿ
 ريكية تجاه المنطقة.مالسياسة الخارجية األ ىعم

كاحتمالية صعكد  الثكرة المصريةمريكية تجاه دارة األاإل في انقساـ كجكد إلىكخمصت الدراسة 
 إلى مف الثكرةدارة في مكقفيا ، حيث انقسمت اإلمبارؾالرئيس السابؽ حسني خكاف حاؿ سقكط اإل
استغبلؿ الفرصة لمدفا  إلىخر يدعك كاآ ،يدعك لمتمسؾ بنظاـ مبارؾ احدىمأف يف رئيسيتيار 

 بمصر نحك التغيير كالديمقراطية.
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 الدراسات السابقة4  ىالتعمي  عم
 :أوجه االستفادة  من الدراسات السابقة

 لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة أمور من أىميا4

 .اختيار منيخ الدراسة كىك المنيخ الكصفي -1

 .عميو تحديد أىداؼ دراستو بشكؿ دقيؽتعميؽ مشكمة بحثو مما سيؿ  -2

 .بإمكانو تناكليا كالتركيز عمييا في بحثو التييمة ماستطاع الكقكؼ عمى النقاط ال -3

كيفية صياغة تساؤالت بحثو بشكؿ جيد كاختيار اإلطار النظرم استطاع الكقكؼ عمى  -4
 .ايالمناسب ل

لو قدمت ، ك مناسبة لمكضكع الدراسةنتو مف سيكلة تحديد خطكاتو المنيجية العممية المكٌ  -5
 الدراساتحيث كاف بعض تمؾ  مة، أثرت مكضكع البحث في كثير مف الجكانبرمعمكمات قيٌ 

 .مرجعان ميمان في بعض جكانب كفصكؿ ىذا البحث
 :الدراسات السابقةو دراسة الحالية بين ال يزاأوجو التم

األمريكية تجاه مجمؿ حركات اإلسبلـ السياسي تناكلت السياسة الخارجية الدراسات السابقة  -1
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 

ات السياسة الخارجية األمريكية حركات اإلسبلـ السياسي، معتبرة ىذا التمايز أحد اىـ محدد
 .تجاه جماعة اإلخكاف المسمميف

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

الخارجية األمريكية تجاه جماعة اإلخكاف في مصر ما التأكيد عمي بتفردىا بتناكؿ السياسة 
 تمايز كضا الجماعة في مصر عف غيرىا مف دكؿ العالـ العربي.

تحدثت الدراسات السابقة عف بعض محددات السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة  -3
حد مف محددات اإلخكاف المسمميف، إال إف معظـ ىذه الدراسات قد ركزت عمي محدد كا

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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بحثت الدراسات السابقة تأثير بعض األحداث الميمة عمي السياسة الخارجية األمريكية تجاه  -4
كقد تميزت ىذه الدراسة جماعة اإلخكاف المسمميف، بينما تجاىمت تأثير أحداث ميمة أخرم، 

جميا المحددات المؤثرة عمي السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة  بحديثيا المفصؿ عف
 لمسمميف. اإلخكاف ا

في حدكد عمـ الباحث تعد ىذه الدراسة األكلى التي تدرس السياسة الخارجية األمريكية تجاه  -5
 جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر.

حقو في الدراسة كالتحميؿ في األدبيات  مكضكع الدراسةفي حدكد عمـ الباحث لـ يأخذ  -6
 .السابقة
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 انثاويانفصم 
انسياسة اخلارجية حمددات 
خىان اإلمجاعة جتاه  األمريكية

 ومراحم تطىرها املسهمني
 

تجاه  لمسياسة الخارجية األمريكيةالمحددات الداخمية  -ول المبحث األ 
 خوان المسممين.اإلجماعة 

تجاه لمسياسة الخارجية األمريكية المحددات الخارجية  -المبحث الثاني 
 خوان المسممين.اإلجماعة 

 السياسة الخارجية األمريكيةتطور لمحة تاريخية حول  -المبحث الثالث 
 خوان المسممين.اإلجماعة تجاه 
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 اإلخوان المسممين جماعة تجاهالسياسة الخارجية األمريكية محددات 
تتضمف العكامؿ التي تؤثر في صنا السياسة الخارجية إجماالن المتغيرات كالمحددات الداخمية   

خكاف اإل جماعة تجاهالسياسة الخارجية األمريكية ؿ كفيـ ماىية كفي سبيؿ تحميكالخارجية لمدكلةر 
 المحددات الداخمية ط الضكء عمىيتسم ستسعى مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلىالمسمميف فإف الدراسة 

بشكؿو عاـ، حركات اإلسبلـ السياسي تجاه السياسة الخارجية األمريكية تكجيو المؤثرة في كالخارجية 
 . ية كؿ محدداعمفما تكضيح اتجاه ك  خاص بشكؿو كاإلخكاف المسمميف 

تجاه السياسة الخارجية األمريكية المحددات الداخمية المؤثرة في  -ول المبحث األ 
 اإلخوان المسممين4جماعة 

 كىك ما ينطبؽ عمىيا, تعاتسيـ في صنداخمية تتأثر السياسة الخارجية ألم دكلة بعدة عكامؿ 
 صنا عكامؿ داخمية مؤثرة في سبلمية، فثمةجية تجاه الحركات اإلالكاليات المتحدة كسياساتيا الخار 

، خاص بشكؿو خكاف المسمميف عاـ كاإل بشكؿو  سبلميةالحركات اإلتجاه  مريكيةاأل السياسة الخارجية
كسائؿ  يني كالثقافي لممجتما األمريكي,في تأثيرىا، مثؿ: الطابا الد كمتباينةه  كىذه العكامؿ متنكعةه 

 (.215:  2001 )عذاب, ،كمراكز األبحاث , كجماعات الضغطاألمريكيالرأم العاـ اإلعبلـ, 
خكاف المسمميف مريكية تجاه جماعة اإليمكف حصر العكامؿ المؤثرة في السياسة الخارجية األعميو ك 

 محدداتو رئيسة ىي: ةثبلثفي  في مصر

 ممجتما األمريكي.ل خمفية الدينيةال – أكالن  

 .جماعات الضغط في الكاليات المتحدة "المكبي الصييكني"– ثانيان  

 .األمريكيةمراكز األبحاث  - ثالثان  

 الطابع الديني والثقافي لممجتمع األمريكي. -ولالمطمب األ 
طغى عامؿ الديف عمى تككيف  فقدالديني،  عامؿالتأثير ل كبير المجتما األمريكي بشكؿو  خضاي

(. كعميو فقد 13:  2009في آف كاحد.)الميتدم,المجتما كالديف  لدى كي ف ،منذ نشأتيا الكاليات المتحدة
كسيطر الديف عمى الدكلة منذ  دينيةه  عمى أساس أنيا دكلةه تـ تأسيس الكاليات المتحدة األمريكية 

ف إإذ  ،عامؿ الديف حاضران كمؤثران بقكة حتى كقتنا الحاليكاليزاؿ  (.48: 2003 )السقا,.ذلؾ الكقت
يـك -نسبة األمريكييف)المسيحييف( الذيف يترددكف إلى الكنائس مرةن كاحدةن عمى األقؿ في األسبكع

)صالح .(%10)،عممان بأف ىذه النسبة تقؿ في أكركبا عف  (%40)تزيد عمى  -األحد
 (. 160: 2005محمكد,
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(1)كعمى الرغـ مف تعدد كتنكع األدياف في الكاليات المتحدة األمريكية, فإف المذىب البركتستانتي

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

يـ فقد سادت كنيستلذا  البركتستانتي، المذىبأسسكا الكاليات المتحدة األمريكية كانكا ممف اعتنقكا 
  (.14: 2009 )الميتدم,كمذىبيـ

 ين4ذىب البروتستانتي إلى قسمين رئيسوينقسم الم
بقة العميا في المجتما , كالذم يضـ كنائس النخبة كالطالخط العام البروتستانتي -القسم األول
 Saxson Protestant-Whiteاألنكمك سكسكف البيض  -كتسمى كنائس البركتستانتية األمريكي,

Anglo ( كالتي تختصر بعبارةWASP كتعتبر مف أكثر الكنائس تأثيران في صياغة السياسة )
 )صالح محمكد, األمريكية كمف أبرز كنائسيا: المكثريكف, كالمنيجيكف, كالمعمدانيكف. الخارجية
2005 :158.) 

, كالعكدة الثانية "سرائيؿإ"الخط العاـ لممذىب البركتستانتي يؤمف بضركرة قياـ دكلة  أفٌ  كييبلحظي 
(2)كما يعرؼ بمعركة )ىرمجدكف(األلفية السعيدة ثـ لممسيح 

بيف العرب كالمسمميف مف جية،  (**)
عممت المسيحية األصكلية عمى تحقيؽ  ىذا البعد مف انطبلقان أخرل، ك  كالييكد كالنصارل مف جيةو 

 ."سرائيؿإ"أىداؼ 
التي يشكؿ المجمس الكطني لكنائس السيد المسيح في  البروتستانتية الميبرالية -القسم الثاني 

عمى اآخر مف بيف  أكثرى انفتاحان ة, كيعتبر ىذا التيار الرئيسيا الكاليات المتحدة األمريكية مظمت

                                                           

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

 الدكلية "كيـ ىكلمز".

(, كما ذكرىا الكاتب األمريكي األصكلي)ىكؿ Armageddon) : تقكؿ نبكءة ىرمجدكفمعركة ىرمجدون*( *)
أف تقـك معركة  لندسي( في كتابو )آخر أعظـ كرة أرضية(, إنو لكي يعكد السيد المسيح )عميو السبلـ( ثانيةن, ال بدى 

في مكافو اسمو ىرمجدكف, يقا بيف األردف كفمسطيف, كيككف في ذلؾ دمار العالـ قبؿ أف يسكد السيد المسيح عمى 
ضد بني  -االتحاد السكفيتي كالعرب كالمسمميف كالصيف-الشر إمبراطكريةاألرض كمف فييا حيث يكاجو جيش 

كييقتؿ تسعة مبلييف ييكدم، أما المتبقي منيـ فإنو سيتـ إنقاذه لكي سرائيؿ"  فينزؿ السيد المسيح كيبيد ىذا الجيش إ"
:  2005ثـ يبزغ عصر األلؼ عاـ السعيد تحت حكـ السيد المسيح )صالح محمكد, ،يعتنؽ الديانة المسيحية

 بيف التحالؼ(. 2005) .بككعباش طارؽ،: لممزيد حكؿ معركة ىرمجدكف في الفكر الديني األمريكي انظر (.167
 ماجستير رسالة. األمريكية الخارجية السياسة في كتأثيره الييكدم الصييكني كالمكبي المتطرؼ البركتستانتي تيارال

 .109-101ص. الجزائر جامعة:  منشكرة غير
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تيارات البركتستانتية األمريكية، بسبب تعاليمو التي تفضؿ النظر لممسيحية عمى أنيا نظاـه أخبلقي 
المختمفة  كليس كنصكصو تطبؽ حرفيان عمى أرض الكاقا, حيث يرل أتباع ىذا التيار أف األديافى 

بفكرة أف الرب سكؼ يتقبؿ  كما يتبنكف نظرةن أكثرى قبكالن  ،ؿو أك بآخرتحض عمى األخبلؽ بشك
(.كقد عارض ىذا 252:  2001 خركف,آالطكائؼ غير المسيحية كيغفر ليـ في اآخرة.)كبلرؾ ك 

الكطف القكمي الييكدم في فمسطيف,  أطركحةى  -منذ تأسيسو في مطما القرف الماضي-التيار 
كىاجـ الحركة الصييكنية, كلكنيـ كانكا أقؿى تأثيران كنفكذان مف الخط العاـ البركتستانتي كالذم يؤيد 

حيث يمثؿ الخط العاـ  (.158: 2005 .)صالح محمكد,سرائيؿ"إ"بشكؿو مطمؽ قياـ دكلة 
كقد كاف لمديف المسيحي كبخاصة مذىب  ،البركتستانتي األكثرية العظمى في مذىب البركتستانت

البركتستانت أثره كبيره في الثقافة األمريكية, إذ كاف مف نتائجيا ظيكر المسيحية األصكلية 
 "اإلنجيمييف" كالمحافظيف الجدد, كالقاسـ المشترؾ بينيما كراىية كعداء العرب كالمسمميف. )عذاب,

ة ، عمى قانكفو الىكتيو تكراتيو يتمخص في (. ك ترتكز النظرة المسيحية األصكلي217:  2001
 النقاط التالية: 

 كؿ مسيحي مخمص يجب أف يؤمف بالعكدة الثانية لممسيح. -1
 إليية بقرب العكدة الثانية لممسيح. إشارةه  يى سرائيؿ"إ"إف قياـ دكلة  -2
اختياريان، إنما ىك قضاءه إليي ألنو يؤيد كيسرع قدـك  ان ليس أمر  سرائيؿ"إ"إف كؿ أشكاؿ الدعـ ؿ -3

(1)عدكان لممسيحية كعدكان هلل عتبري يي  "سرائيؿإ"كبالتالي فإف كؿ مف يقؼ ضد  ،المسيح

.)صالح )*(
 (.165: 2003 محمكد,

معنىن دينيان رمزيان كليس مجرد اسـ دكلة، كااللتزاـ األخبلقي  سرائيؿ"إ"إعطاء كممة  -4
 (.218: 2001 بدعميا.)عذاب,

 الدعـ تقديـ جما أعبلـ كأتباع المسيحية األصكلية بكؿ تشكيبلتيا عمىيي  رالبعد الديني كبناءن عمى 
كىك ما أثر سمبان عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالـ اإلسبلمي ، سرائيؿ"إل"  غير المشركط

 كالحركات اإلسبلمية. 
ذ أصبح الديف التقميدم لو بمراحؿى متقدمة في الكاليات المتحدة, إ كقد تجاكز العامؿ الديني البعدى  

 فاعبلن في صنا السياسة الخارجية األمريكية.يمعب دكران 

 
                                                           

(.أربعة أعكاـ لتغيير العالـ: 2008انظر أيضان ترتريو، برينك.) "إسرائيؿ"كدعميـ ؿ ف(  لممزيد حكؿ اإلنجيميي*)
 متاح عمى الرابط التالي : 251-284(. مجمة الفكر السياسي. ص 2008-2005بكش ) استراتيجية

  4years.pdf-http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/21/13  

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/21/13-4years.pdfمتاح
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 سالمي4تأثير البعد الديني عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالم اإل
كسط تعتبر قضايا الشرؽ األك  ،في تحديد معالـ السياسة الخارجية األمريكية ميمان يمعب الديف دكران  

، األمريكية تأثيران بالبعد الدينيمف أكثر قضايا السياسة الخارجية كفي مقدمتيا القضية الفمسطينية 
 ـ1986الرئيس األمريكي األسبؽ ركنالد ريغاف أماـ الككنجرس عاـ  خطابذلؾ في  انعكسكقد 

عمى أرض فمسطيف ليس ألسبابو تتعمؽ  سرائيؿ"إ": "إف التزاـ أمريكا بدعـ دكلة ؿ فيو اكالذم ق
في أرض  "اسرائيؿ"بالعبلقة الخاصة بيف البمديف بؿ ألسبابو تتعمؽ بأفكار "أصكلية" تعتقد بحؽ 

: 2006 فمسطيف كقياـ الدكلة الييكدية عمى كؿ أراضييا انتظاران لعكدة المسيح.)عبد اليادم,
، باإلضافة إلى مكقؼ الحركات سرائيؿ"إ"ك (. كقد أدل الترابط الديني بيف الكاليات المتحدة224
مكاليات المتحدة تجاه الحركات تعزيز الرؤية السمبية ل، إلى سرائيؿ"إ"سبلمية الرافض لكجكد اإل

  رأسيا جماعة اإلخكاف المسمميف. اإلسبلمية كعمى

كقد استمر تأثير الديف في الكاليات المتحدة عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط 
المتشبا بالفكر األصكلي  االبف جكرج بكش السابؽحتى كصؿ ذركتو في عيد الرئيس األمريكي 

نخبة المتطرؼ، فقد تعدل حدكد التأثير عمى القضية الفمسطينية ليمعبى دكران جكىريان في دفا ال
  ـ2001سبتمبريمكؿ/أأحداث  . فبعدالحاكمة األمريكية نحك العداء المطمؽ لكؿ العالـ اإلسبلمي

ف أمريكاف مف اليميف السياسي كاليميف الديني إلى ضرب األماكف اإلسبلمية فك دعا قادة متطر 
قضايا (. كلعؿ مف أبرز 244:  2005 ييف.)طارؽ،اإلرىابك  "لئلرىاب"سة باعتبارىا مكلدة المقدٌ 

قضية ما سيمي "بالحرب عمى في تمؾ الفترة بالبعد الديني  مريكية تأثران السياسة الخارجية األ
 كعمى اإلسبلـ  يتمحكركف في" البعض أف صانعي قرار الحرب عمى "اإلرىاب " حيث يرلاإلرىاب
 : فريقييف

مف المبشريف مف اليميف الديني المحافظ كالمعركفيف باإلنجيمييف  مجمكعةه  ومثمي: "األول فري ال"
الجدد, كىؤالء يقكمكف بأدلجة العداء كالحرب ضد العالـ, كبالتركيخ كالتسكيؽ لصداـ الحضارات 

"محكر الشر"، حيث يتـ كفؽ  -منظكرىـ–سبلمي الذم أصبح يمثؿ في كتحديدان ضد العالـ اإل
 نمط الحياة الغربية. ل يفالكارى اإلسبلمييفالنمطية عف  ةكتعميـ الصكر ف المسممي تجريـطركحاتيـ أ
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(1)تيار المحافظيف الجدد ومثمي: "فري  الثانيال"

: 2005,ستراتيجية)مركز الكاشؼ لمدراسات اال(*)
محض  عقائدمه  قد كاف بدافاو  ،إف االجتياح األمريكي لمعراؽ :(. كيذىب البعض إلى القكؿ23

يسيؿ عكدة المسيح كبدء  كىك مالمييكد  ان قديم ان عدك  ككنيا العراؽ ىضركرة القضاء عم إلىيرتكز 
يف األمريكي (. كقد عكست مكاقؼ بعض قيادات اليم241: 2005 )طارؽ، عيد الخبلص.
بعد أحداث سبتمبر مدل تأثير البعد الديني عمى السياسة الخارجية  عالـ اإلسبلميالمتديف تجاه ال

حيث ىاجـ العديد مف ىؤالء ، االبف جكرج بكش خصكص في عيد الرئيساألمريكية كعمى كجو ال
رفض فرانكميف جراىاـ فسبلـ بديف السبلـ، حد خطاباتو اإلأالرئيس بكش االبف حيف كصؼ في 

 ، ككصؼ القس األمريكي جيرم فالكيؿ الرسكؿخيرحات األتصريالمستشار الديني لمرئيس بكش 
ال يحرفكف   "اإلرىابييف"بات ركبرتسكف إف  القس قاؿكما :  "إرىابي "( بأنو ،اهلل عميو كسمـ مى)ص

مارس ىؤالء كغيرىـ مف كقد (. 60-59: 2008 ".)الخطيب،جاء فيواإلسبلـ بؿ يطبقكف ما 
لدفا مكثفة  ان ضغكط -القاعدة الكبرل مف مؤيدم الرئيس بكشكىـ -قيادات الدينية المتشددةال

 سبلمي كالحركات اإلسبلمية.تجاه الصداـ ما العالـ اإل السياسة الخارجية األمريكية

سبلمية قد كعميو يمكف القكؿ: إف السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالـ اإلسبلمي كالحركات اإل
 جكىرمو بصعكد التيارات المسيحية البركتستانتية "األصكلية" تأثرت في بعض الفترات الزمنية بشكؿو 

تجاه جميا الحركات اإلسبلمية بصرؼ النظر عف منيجيتيا في التغيير  كالتي تتخذ مكقفا عدائيا
ة ذات ، كىك ما دفا بعض اإلدارات األمريكيسرائيؿ"إ"عمى بعدو عقائدمو في دعـ  ة في ذلؾكز مرت

-الداعمة لمقضية الفمسطينية  الحركات اإلسبلمية مكقؼ عدائي تجاه اتخاذالخمفية الدينية إلى 
، كقد كصؿ ىذا العداء ذركتو في عيد الرئيس األمريكي -اإلخكاف المسممكف في مصر كعمى رأسيا
 بسبب خمفيتو الدينية.  االبف جكرج بكش

 جماعات الضغط والموبي الصييوني4 -الثاني  المطمب
مرتبطان بالنظاـ السياسي األمريكي, فالبنياف المجتمعي يكاد يككف مفيكـ جماعات الضغط  إف

خصبان لنشكء جماعات الضغط,  كأقميات مختمفة مياجرة, يعد حقبلن  ف مف قكمياتو األمريكي المكك  
يا يككف مخكالن مف ل تاباو  كعمى ىذا األساس تتحرؾ جماعات الضغط عف طريؽ مجمكعة, أك فردو 

                                                           

(. الرؤية العقائدية لمجيؿ 2009لممزيد حكؿ عقائد كمعتقدات تيار المحافظيف الجدد انظر: يكنس الجمرة. ) (*)
الثاني مف المحافظيف الجدد في السياسة األمريكية تجاه المشرؽ العربي. رسالة ماجستير غير منشكرة : جامعة 

الي :  . متاح عمى الرابط الت40-30الشرؽ األكسط لمدراسات العميا. ص 
http://www.meu.edu.jo/images/data/634344429979531250.pdf  

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

قادرة عمى لعب دكرو أصحبت ىذه القكل كما مركر الكقت  ،تحقيؽ مصالحيا بالكسائؿ السممية
(1)الحياة السياسة األمريكية في مؤثرو 

بكجكدىا كاعتبرىا كاقعان عمميان  الرأم العاـ األمريكي قرأف, )*(
 (. 157: 1988 )حميدش, تتطمبو الحياة الديمقراطية.

(2)باإلضافة إلى ذلؾ فإف النظاـ السياسي األمريكيك 

التي مقراطية الرئاسية ينتمي إلى األنظمة الدي )**(
المكبيات كجماعات  ساىـ في زيادة قكة كنفكذحرية التحرؾ، كىك ما القكل السياسية الداخمية  تمنح

 منح ىذه نظاـ الفصؿ بيف السمطات، حيث ذلؾ كما ساعد عمى، في الكاليات المتحدة الضغط
-48: 2005 الضغط عمى السمطة التشريعية كالتنفيذية.)طارؽ،لمممارسة  كافرةن  مساحةن جماعات ال

يعطي الفرصة لكافة  ديناميكيإف النظاـ السياسي األمريكي ىك نظاـه  :(. كعميو يمكف القكؿ49
الكسائؿ التي تمكنيا مف خبلؿ استخداـ كافة في عممية صنا القرار، ساىـ أف تبالقكل كالجماعات 

 (.85: 2007 )الفي، مف الكصكؿ إلى األشخاص المؤثريف في صناعة القرار األمريكي.

كالمكبيات النافذة في الكاليات المتحدة يجب التكقؼ طكيبلن أماـ كعند الحديث عف جماعات الضغط  
الذم يعمؿ بشكؿو أساسيو أىـ المكبيات في الكاليات المتحدة, ك الصييكني كالذم يعتبر أحد  المكبي

سبلمية في الدفاع عف القضية المتعارضة ما تكجيات الحركات اإلية", سرائيمخدمة األىداؼ "اإلل
 .اإلخكاف المسمميفجماعة متيا كفي مقدالفمسطينية 

 سعىالمنظمات األمريكية التي ت مف متنكعو  عبارة عف تحالؼو  ىك4 ي"سرائيمالموبي الصييوني "اإل
(. يضاؼ Nina, 2014: 2) .لممصالح اإلسرائيمية مريكية مساندةأصياغة سياسة خارجية  إلى

قكة متعددة تضـ  يتككف مفكعميو فإف المكبي الصييكني  ،"بإسرائيؿإلى تمؾ المنظمات ما يسمى "
(3)مريكيةدارة األد األميركييف كحمفائيـ في اإلكجماعات الييك  "سرائيؿإ"دكلة 

كمجمكعات ذات ، (**)*
 ""إلسرائيؿدائـ  بشكؿو  كيمرياألدعـ التكفير  ىتعمؿ عماىتمامات خاصة مكالية لمصييكنية 

                                                           

 بيا تتمتا التي الحيكية حيث السياسية مف العالـ نظـ تتقدـ فإنيا المتحدة الكاليات في الحكـ نظاـ لطبيعة نظران  )*(
 (.85:  2007 الفي،) .المذىمة بتعدديتيا كالمكبيات المصالح جماعات أنشطة
 جماعات(. 2008.)سمماف لممزيد حكؿ دكر النظاـ األمريكي في انتشار مؤسسات الفكر انظر : حسيف، )**(

 90.-88ص. بغداد جامعة الجميمة الفنكف كمية. األمريكي السياسي القرار صنا في كدكرىا كالضغط المصالح
 فقط ييكديان  كليس مسيحي صييكني لكبي ىك أميركا في الصييكني جزءان مف المكبي أف إلى التنكيو يجب *(*)*

 كالمنظمات الطكائؼ في تنحصر ال كحركات كشخصيات أفرادان  صفكفو في إف المكبي الصييكني يضـ حيث
 (.22-21: 2011 الطكيؿ،. )الييكدية فقط
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،ك مكالية ليا السياسات ال دعـ إلىباإلضافة  (. كترجا بدايات 98: 2007 المعادية لمعرب.)القـر
حيث أسسيا رجؿ  ـ1887 عاـ نية في الكاليات المتحدة إلىقياـ أكؿ جماعة ضغط )لكبي( صييك 

لصالح إقامة دكلةو ييكديةو في  "William Blackstone" "ببلكستكفكيمياـ  "ديفو بركتستانتي ىك 
المكبي الصييكني كمنظماتو كأفرعو المختمفة  نجح(. كقد 48: 2000 ,خركفآالشريؼ ك فمسطيف.)

 .كفعاؿكؿو منظـو ستراتيجيات الضغط بشافي استخداـ 
 مريكية4نفوذ الموبي الصييوني في الواليات المتحدة وتأثيره عمى السياسة الخارجية األ

كمدل تأثيره  ،الصييكنيأيثيرى الكثيري مف النقاش في الكاليات المتحدة األمريكية حكؿ نفكذ المكبي 
، ففي حيف يرل بعض بلميةعمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالـ اإلسبلمي كالحركات اإلس

كىك  ،ليس محددان لمسياسة األمريكية في الشرؽ األكسط صييكنيأف المكبي ال ييفالمفكريف األمريك
،المؤرخ األمريكي ناعـك  ليوما ذىب إ ف (. يرل البعض اآخر أ58:  2007تشكمسكي.)القـر

ساس في أنو الفاعؿ األألمريكية تجاه المنطقة ك لمسياسية ا رئيسالمحدد ال كى الصييكني المكبي
 العالـضد في كؿ الحركب التي خاضتيا  بشكؿو مباشرو تكفير الدعـ األمريكي "إلسرائيؿ" 

 (.Petras,2006 : 14.)العربي

متغير صعكدان بؿ ف نفكذ المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة غير ثابت، أكذلؾ  يبلحظك  
حيث  ،"يةسرائيماإل"-كىبكطان مف فترةو ألخرل متأثران بعدة عكامؿ منيا متانة العبلقات األمريكية

يعكس تضاؤؿ حجـ نفكذ المكبي الصييكني في الفترة األخيرة التكتر المتزايد في العبلقات بيف 
(. كما يتأثر نفكذ المكبي الصييكني باختبلؼ الرئيس كالحزب Nina, 2014: 35.)البمديف

في عيد الرئيس جكرج بكش محؿ  سرائيؿ"إل"فقد كاف الدعـ المطمؽ  ،المسيطر عمى الككنجرس
في عيد الرئيس أكباما.  سرائيؿ"إل"اتفاؽ الجميا، بينما أيثيرى الجدؿ حكؿ مدل دعـ الكاليات المتحدة 

(Dov, 2012 : 71).  كلكف ييبلحظ أنو  ،لكبل الرئيسيفالمختمفة كذلؾ بسبب الخمفية الفكرية–
، كعميو فغالبان ما يتمتا المكبي تتميز بالقكة كالمتانة "يةسرائيماإل"-ما كانت العبلقات األمريكية -غالبان 

 الخارجية سياسةاليؤثر بشكؿو جكىرم عمى  كفاعؿو  قكمو  الصييكني في الكاليات المتحدة بنفكذو 
أسيا ر  ىكعم مكاليات المتحدة تجاه الشرؽ األكسط كالحركات اإلسبلمية الداعمة لمقضية الفمسطينيةل

 .خكاف المسمميفاإل جماعةي 

في عيد الرئيس  مستشار األمف القكمي "زبيغنيك نرجينسكي"الصييكني يرم  كحكؿ مدل نفكذ المكبي
 -"يةسرائيماإل"أف أكثر المكبيات تأثيران في سياسة الكاليات المتحدة ىي المكبيات  "جيمي كارتر"

 .(10: 2006الزيتكنة لمدراسات, مركز األمريكية" ) –األمريكية, كالككبية 
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لييئة األركاف المشتركة  سبؽالرئيس األ"Thomas Moorer" كرركقد تحدث األدميراؿ تكماس م
في الكاليات المتحدة فقاؿ بحنؽو كاضح: "لـ  "يسرائيماإل" -في الجيش األمريكي عف النفكذ الييكدم

فيـ يحصمكف دائمان عمى ما  ،أبدان رئيسان أمريكيان أٌيان كاف يقؼ في كجييـ، إف ذلؾ يحٌير العقؿ أرى 
 . )ركبر،"س عمى حككمتنا لحممكا السبلح كثاركالك عمـ األمريكيكف مدل سيطرة ىؤالء النا ،يريدكف
(1)اآيباؾمنظمة (. كتتجمى قكة المكبي الصييكني في مدل نفكذ كقدرة 4: 2002

في التأثير عمى  )*(
 السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط. 

 السياسةجميا مؤسسات صنا كيؤثر المكبي الصييكني كعمى رأسو اآيباؾ بشكؿو فاعؿو في  
ف كاف تأثيره كنفكذه األعظـ يتركز عمى كؿ مف الككنجرس  ،األمريكية في الكاليات المتحدة كا 
 )السمطة التشريعية(، كالرئيس )السمطة التنفيذية(.

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

كىك ما ئو بيف أعضامف مؤيدم سياستيا  بالكـ الكبير سرائيؿ"إ"تتباىى ك  ,مريكياأل الككنجرس
(2)ركقة الككنجرسأفي  اتنتقادأم ادائـ مف  بشكؿو  يبقييا محصنةن 

)**((.Nina, 2014: 10.) 
 فإ:"دايممي" مرفيف" السابؽ األمريكي النائبحكؿ نفكذ المكبي الصييكني في الككنجرس يقكؿ ك 

(3)الكنيست في "سرائيؿإ" انتقاد

: 2002 ىكادؼ،) ."مريكياأل الككنجرس في انتقادىا مف سيؿأ )***(
270.) 

حيث يحرص  ،عضاء الككنجرسأ ىعم لمتأثير ؿ بشكؿو أساسيكيعتمد المكبي عمى استخداـ الما
عمى ضماف حصكؿ أصدقائو عمى دعـو ماليو قكمو مف مئات لجاف العمؿ السياسية المكالية  المكبي

(4)سرائيؿ"إل"

دت عمى (. ككفقان لئلحصائيات التي اعتم65-64: 2006ستفف.  ميرشايمر,) .)*(
                                                           

  The American Israel Public"  األمريكية "اإلسرائيمية" العامة الشؤكف لجنة":  (AIPAC: )اآيباؾ )*(
Affairs Committee "حدل المتحدة، الكاليات في الصييكني المكبي منظمات أبرز كىي  تأثيران  المكبيات أشد كا 

 الشعكر تقكية إلى باإلضافة. .."إسرائيؿ" بدعـ المتعمقة المجاالت جميا في تعمؿ كىي األمريكي، الككنجرس عمى
، ) .األمريكي العاـ الرأم أكساط في لمعرب المعادم  عمى تأثيران  المكبي منظمات أكثر كىي (.iv: 2007القـر
 عضك 100,000 عف يزيد ما خبلؿ مف تسعى حيث منطقة الشرؽ األكسط تجاه األمريكية الخارجية السياسة
 (.Jim, 2014 : 17). األكسط الشرؽ في األمريكية السياسة لتشكيؿ السياسي نفكذىا الستخداـ
 (.Nina, 2014 : 10.)بالرئيس ممثمةن  التنفيذية السمطة عمى أقؿ المكبي سطكة تعتبر )**(

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

 :انظر الدكائر لمرشحي الصييكني لمكبي الداعـ السياسي العمؿ لجاف تبرعات حجـ حكؿ لممزيد ()*
Dror, Yuravlivker. AIPAC The Perception of Power and the Power of Perception. P 20 
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مف التبرعات التي يتبلقيا الحزب الديمقراطي،  (%45) فإف ـ1990نشرت في عاـ بياناتو 
لمكالية امف التبرعات التي يتبلقيا الحزب الجميكرم، ىي مف لجاف العمؿ الييكدية  (%25)ك
مف  (%60)أف  ـ1996في عاـ  عرضتيا الكاشنطف بكست . كما أظيرت إحصائياتسرائيؿ"إل"

(1)مف تمكيؿ الحزب الجميكرم (%35)كذلؾ تمكيؿ الحزب الديمقراطي ك 

لجاف العمؿ  مصدره *(*)
 (.Petras,2006:13. )سرائيؿ"إل"الييكدية المؤيدة 

نة المقترحات المقدمة مف لجلصالح  كفالككنجرس يصكت مف أعضاء (%90)ذلؾ فإف ل كنتيجةن  
بعد فكز  ةالفمسطيني السمطةكنجرس عمى قطا المساعدات عف ، مثاؿ ذلؾ تصكيت الكؾاآيبا
(2)حماس المقاكمة اإلسبلمية حركة

حيث تمت المكافقة ـ( (2006عاـ التشريعية  االنتخاباتفي  (**)*
 ان عضك  37مقابؿ ان عضك  361بأغمبية كبيرة، فقد صكت لصالح القرار عمى القرار في الككنجرس

نفكذ المكبي الصييكني في الككنجرس إلى  أدل(. كقد Petras,2006: 172. )عارضكا القرار
 كالمؤسسة التشريعية ممثمةن  ،بالرئيس المؤسسة التنفيذية ممثمةن صداـ بيف العديد مف حاالت الكقكع 

 كسطالشرؽ األ تجاهف تتبعيا الكاليات المتحدة أبالككنجرس حكؿ السياسة الخارجية التي يجب 
(3)المنقسمة الحككمة حالة في خصكصان سبلمية، كالحركات اإل

 األمريكية اتاإلدار  كىك ما جعؿ ،(***)*
مف الككنجرس إذا قررت تعديؿ سياساتيا في الشرؽ  قكيةو  الحتماؿ معارضةو  متحسبة دائمان  المتعاقبة

 ،ـ((1996 عاـ ففي ذلؾ، مف بعدأ حيانان أ الككنجرس يذىب ، بؿسرائيؿ"إ"كسط بما يخالؼ رغبة األ
 مريكيةاأل السفارة مقر بتحكيؿ يطالب التنفيذية، السمطة رغبة ضد تشريا ىعم الككنغرس صادؽ

 ىكادؼ،) .كالعرب الفمسطينييف ماـأ شديدو  حرجو  في كمينتكف الرئيس بيؿ كضا ما كىك القدس، إلى
2002 :270.) 

كىي السمطة  ،ف أحد فركع الحكـ الرئيسة في الكاليات المتحدةإ :يمكف القكؿ ،ما سبؽ ادان إلىاستن
 .""إلسرائيؿمؤيدة باتباع سياسة خارجية  كبير ممتزمة إلى حدو  التشريعية

ىذا يستمد . ك ةالتنفيذيسمطة ال كبير لدل بنفكذو الكاليات المتحدة يتمتا المكبي الصييكني في كما  
أف نسبة  الرغـ مف عمىاالنتخابات الرئاسية، ك  عميالتأثير  فيالنفكذ مف قدرة الناخبيف الييكد 

                                                           

لممزيد حكؿ مدل تأثير المكبي الصييكني في االنتخابات األمريكية انظر : محسف محمد صالح، قراءة في  *(*)
  http://cutt.us/2MWZMتأثير المكبي الصييكني الييكدم في االنتخابات األمريكية. متاح عمى الرابط التالي : 

 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.

http://cutt.us/2MWZM
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 كبيرةن  انتخابيةن  فقط، إال أنيـ يقدمكف تبرعاتو  (%3)في الكاليات المتحدة ال تتجاكز الناخبيف الييكد 
ف مرشحي أ ـ2003تقرير ليا نشر عاـ إلى مرشحي الحزبيف كقد قدرت الكاشنطف بكست في 

%، يضاؼ إلى ذلؾ أف الييكد يتمركزكف 60 الرئاسة الديمقراطييف يعتمدكف عمى دعـ الييكد بنسبة
(1)رئيسية كالياتو في 

(2)مثؿ كاليفكرنيا، فمكريدا، ايمينكم، نيكيكرؾ، بنسمفانيا)*(

 كالت، .)ميرشايمر،*()*
2006 :68-69.)   

تتزايد عمى السمطة التنفيذية ممثمةن  في الكاليات المتحدة المكبي الصييكنيتأثير أف  بلحظي كيي  
(3)خبلؿ المنافسة االنتخابيةبالرئيس 

ال يفاجأ األمريكيكف بأم شيء يسمعكنو مف الساسة  حيث *(**)
يذىب مرشحك  فترة االنتخابات الرئاسية إذفي  خاصةو ب سرائيؿ"إ" بأمفحكؿ ما يتعمؽ  األمريكييف
 A Final Call researchكتأكيد الدعـ ليا.) سرائيؿ"إ"إلى أبعد الحدكد في تمجيد الرئاسة 

project,2014 : 23 جماالن (. ك  -سرائيؿمنذ قياـ دكلة إ- مف خبلؿ المتابعة التاريخية فقد ثبتى  ا 
كفي -ميبلن مف مؤسسة الرئاسة لئلذعاف لضغكط كتأثير جماعات المصالح  أف الككنجرس أكثري 

 (. 51-50: 2005 )طارؽ،.-مقدمتيا المكبي الصييكني

 ن4والموبي الصييوني واإلخوان المسمم
تصعيد مريكي ك مكاطف األال لتشكية صكرة العرب كالمسمميف لدل منذ قياميا سرائيؿ"إ"سعت  

المسمميف بأف  إيياـ الغرب"الصياينة  حاكؿحيث الحركات اإلسبلمية،  مف مريكيةالمخاكؼ األ
سبلمية تناىض الثقافة الغربية كاالنفتاح، بؿ كتعمؿ عمى التراجا عف التحديث، كما اإل الحركاتً ك 

كبير في  حدو  إسرائيؿ" إلىكقد نجحت "تدعك لمعنصرية كالتمسؾ بالتطرؼ الديني كعداء الغرب، 
كبيات المؤيدة ليا كذلؾ مف خبلؿ الم، تركيخ نظرية العداء لئلسبلـ في الكاليات المتحدة األمريكية

لتركيخ مريكية مف االتحادات األ كاساو  عبلـ كالرأم العاـ كقطاعو كسائؿ اإلتسخير  كالتي عممت عمى
                                                           

(. 2002". عبد اهلل ىكداؼ.)04لممزيد حكؿ تكزيا الجالية الييكدية في الكاليات المتحدة انظر ممحؽ رقـ : " )*(
 .292-288"اإلسرائيمي". ص -في إطار الصراع العربي "إسرائيؿ"السياسة الخارجية األمريكية تجاه 

خرل، لممزيد حكؿ الثقؿ االنتخابي لمكاليات تتمتا بعض الكاليات األمريكية بثقؿو انتخابيه أكثر مف كالياتو أ )**(
.متاح 9، العدد 13، المجمد 2008، كزارة الخارجية األمريكية أيمكؿ/سبتمبر الييئة االنتخابيةاألمريكية انظر : 
  v/ar/publications/ejournals.htmlhttp://www.america.goعمى الرابط التالي : 

يبلحظ أف الرئيس األمريكي يككف أكثر تحرران مف نفكذ المكبي الصييكني إذا تـ التجديد لو لفترةو انتخابيةو  )***(
متخكفان مف عدـ دعـ المكبي لو في انتخابات الفترة الرئاسية  -خبلؿ فترتو االنتخابية األكلى-أخرل، حيث يبقي 

ما يدفا الرؤساء األمريكاف إلى اتباع سياسةو خارجية تميؿ إلى كسب كد المكبي الصييكني في الفترة  الثانية، كىك
 األكلى لحكميـ.

http://www.america.gov/ar/publications/ejournals.html
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قد نجحت ك (. 602:  2005،ميادةفي الكاليات المتحدة.) العرب كالمسمميفالسمبية تجاه  فكاراأل
 إلىمر ككصؿ األ ،في ترسيخ النظرة المشكىة لئلسبلـفي الكاليات المتحدة الدعاية الصييكنية 

ظير في الغرب مصطمح   ىسو الكاليات المتحدة مف كؿ ما ىك مسمـ حتأر  ىالغرب كعم تخكيؼ
 .(55:  2000 خركف،آ)الشريؼ ك  .سبلمييفسبلـ كاإلم الخكؼ مف اإلأسبلمكفبيا", "اإل

 في ىذا السيا  عمى بعدين4 "يةسرائيماإل"وترتكز المصمحة 

أنو في حاؿ كصكؿ اإلسبلمييف لمسمطة  سرائيؿ"إ"حيث تعمـ  رحصار المقاكمة الفمسطينية - أكالن 
فإف ذلؾ سكؼ يعزز المقاكمة المسمحة ضدىا،  -العربي مف دكؿ الجكار في أمو -كالتمكيف ليـ

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

 مف خبلؿ تصعيد الخكؼ مف الخطر اإلسبلمي إلى تقديـ نفسيا كحصفو  سرائيؿ"إ"تسعى  - ثانيان 
رئيس االستخبارات  "Shlomo Gazit" ، حيث يقكؿ شمكمك غازيتضد ذاؾ الخطر منياو 

لبلستقرار في المنطقة  ألف تككف حارسان  مؤىمةه  سرائيؿإكالمحمؿ السياسي:" إف  العسكرية سابقان 
 (.15-14:  1992 )السعدم، ،"كالحيمكلة دكف تكسا األصكلية الدينية

ترسيخ مفيـك  إلىفي الكاليات المتحدة مف خبلؿ المكبي الصييكني  سرائيؿ"إ" سعتفقد  ،لذا 
عقدت لجنة  ـ1992 أبريؿففي نيساف/، المجتما األمريكي )نخب كمكاطنيف(الخطر اإلسبلمي لدل 

تحت ، د األمريكي لدراسات الشرؽ األكسطيباؾ ندكةن في المعياآ "يةسرائيماإل" -العمؿ األمريكية
 ة إلى ما يسمى "بالخطر اإلسبلميعنكاف "خطر اإلسبلـ في التسعينات"، ك أشارت ىذه الندك 

الغرب كحضارتو يستيدؼ كحدىا، بؿ  سرائيؿ"إ"الذم ال يستيدؼ شامؿ" الخطر ال" ياه بػكاصفةن إ
 (.88-87:  2000،خركفآالشريؼ ك األمريكية.) ستراتيجيةالمصالح اال خاصةو بكمصالحو الكمية، ك 

م العاـ األمريكي فقط، أكلـ تقتصر جيكد المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة عمى تأجيخ الر  
سبلمية المستكيات لتحجيـ القكل اإلبؿ عمؿ بقكة لمضغط عمى المسؤكليف األمريكييف في كافة 

كقد تصاعدت تمؾ الجيكد بقكة في العقديف  ،عاـ كاإلخكاف المسمميف عمى كجو التحديد بشكؿو 
بقكة المكبي الصييكني في تكظيؼ  مدعكمةن  سرائيؿ"إ"حيث نجحت  ،مف القرف الحالي األخيريف

ث الحادم عشر مف سبتمبر باستثمار مناخ الغضب كاإلحباط الذم خمفو ىذا الحدث لتحكيؿ احدأ
الغرب عمى  حرضكا، فسبلميةسبلـ كالحركات اإلاإلالخطاب السياسي األمريكي في اتجاه معاداة 

كقد كصمت جيكد المكبي  (.5:  2002بك زيد،أكا فكرة الصراع الحضارم الحتمي.)سبلـ، كرسخاإل
معادو  كالمكبي الصييكني مكقؼه  سرائيؿ"إل"الصييكني ذركتيا عند قياـ الثكرة المصرية، كقد كاف 
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كىك  الخكؼ مف كصكؿ اإلخكاف المسمميف لمحكـ في مصر أساس كاف مرده بشكؿو كبقكة مف الثكرة 
  .خير مف ىذه الدراسةفي الفصؿ األ ما تـ تكضيحو

، باإلضافة إلى نفكذه الككنجرس فيخبلؿ نفكذه  فإف المكبي الصييكني كمف :عمى ما سبؽ كبناءن 
اتخاذ الضغط عمى الكاليات المتحدة مف أجؿ عمؿ عمى خمؽ رأمو عاـ ك  ،عمى السمطة التنفيذية

 مؤيدة "إلسرائيؿ" ضد الحركات اإلسبلمية.مكاقؼ سياسية 

 (Think-Tanks):األبحاث مراكز  -الثالث  طمبالم
كاحدةن مف المرتكزات األساسية إلنتاج المعرفة كالتفكير في الكاليات المتحدة  تعد مراكز األبحاث 

كذلؾ مف خبلؿ النشاطات العممية التي تقـك بيا ىذه المراكزر كاألبحاث كالمؤتمرات  ،األمريكية
أىـ ما  مراكز األبحاثكالندكات كنشر الدراسات في كافة المجبلت كالصحؼ المعركفة, كتعتبر 

  .ز منظكمة السياسية الخارجية في الكاليات المتحدة األمريكيةيمي  

 في السياسة الخارجية األمريكية4 مراكز األبحاثتأثير 
المجتما األمريكي  بارز في ذات تأثيرو  "Think-Tanks" مراكزي البحثية, أك ما يطمؽ عميوتعتبر ال

كاف ليا دكره أساسيه في كثيرو مف قضايا السياسة  حيث، كبالذات في مجاؿ صنا القرار السياسي
 (.131:  2009 الشرؽ األكسط عمى كجو الخصكص.)نامؽ, كقضايا، عمكمان  ألمريكيةالخارجية ا

في مجاؿ  كتحديدان  مراكز االبحاثكلذلؾ استعاف رؤساء الكاليات المتحدة بعددو ضخـو مف خبراء 
مؤسسات التفكير لشغؿ الكظائؼ العميا  خبراءب االبف استعاف الرئيس بكش حيث، العبلقات الدكلية

(1)المكظفيف الكبارالعديد مف شممت  كالتيالخارجية  كزارةفي 

في مؤسسات الفكر  عممكاممف  )*(
(. كتزداد أىمية المراكز البحثية في تحديد معالـ السياسة الخارجية 5: 2002 ,عميشكالرأم.)

بشكؿو خاصو عندما تككف لمرئيس األمريكي رؤيةه أيديكلكجيةه ثابتةه ككاضحةه كىك ما حدث ما 
 "أمريكاف انتربرايز" عيدكاف لم , إذخبلؿ سنكات إدارتو الثماني "االبفجكرج بكش " الرئيس األمريكي

(. 4: 2012 دكره بارزه في مجمؿ الممفات في عيده بما في ذلؾ ممؼ الحرب عمى العراؽ.)حسيف,
، 2001سبتمبر تفجيرات ما كقكع ك نظرية صراع الحضارات  تركيخفي  بارزه  كما كاف لممعيد دكره 

                                                           

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

 الدكلية "كيـ ىكلمز".
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الذم انطمؽ مف كجكب فرض " الشرؽ األكسط الكبيرفي مشركع " كفاعؿه  رئيسه  دكره  المعيدلعب 
  (.19:  2013 ،أكريد) العالـ العربي ىنساف عمقيـ الديمقراطية كحقكؽ اإل

تجاه اإلخوان المسممين "العالم  السياسة الخارجية األمريكيةعمى  األبحاثتأثير مراكز 
 اإلسالمي"4

اإلسبلمي كما ك  يف العربيفيما بينيا حكؿ قضايا العالم في الكاليات المتحدة األبحاث مراكزى  تختمؼ
 كما كقكع أحداث الحادم عشر مف أيمكؿ، ا تجاه الحركات اإلسبلميةتختمؼ في مكاقفي

في اإلسبلمية  بدارسة الحركات ىتمامان ا بدممراكز الفكر كالرأم األميركية تي  دأتب (ـ(2001/سبتمبر
، فتنكعت كتعددت الكتابات كالدارسات كالبرامخ البحثية الميتمة بدراسة كاإلسبلميالعالميف العربي 

. كقد انقسمت تمؾ الكتابات إلى لو تقديـ فيـو أعمؽى ك "اإلسبلـ السياسي" سعيان إلى كشؼ ماىيتو، 
 تياريف رئيسيف:

مميزو بيف  غيري  داعو إلى العمؿ العسكرم في التعامؿ ما الحركات اإلسبلمية تياره  -التيار األكؿ 
الحركات اإلسبلمية المتطرفة كالمعتدلةر انطبلقان مف أف كمييما يمثؿ تيديدان لؤلمف كالمصمحة 

 القكمية األمريكية بصفةو خاصة كالمصالح الغربية بصفةو عامة. 

 بيف في ظؿ التفرقةعمى الحركات اإلسبلمية االنفتاح  تقكـ عمىيتبنى رؤيةن مغايرةر  -التيار الثاني 
ضركرة التعاطي بإيجابية ما الحركات اإلسبلمية المعتدلة بما  إضافةن إلى، المعتدليف كالمتطرفيف

كقد أصدرت مراكز التفكير بعد  (.2:  2011.)عبد العاطي،يخدـ المصالح األمريكية في المنطقة
عاـ  سبلمية بشكؿو العديد مف الدراسات المعمقة حكؿ الجماعات اإل ـ((2001سبتمبريمكؿ/أأحداث 

 في نقؿ الكقائا كمنيا ما كاف مدفكعان  خكاف المسمميف عمى كجو التحديد، منيا ما كاف محايدان كاإل
 . المجتما األمريكي لمعالميف العربي كاإلسبلميمتعددة لتشكيو نظرة  بمصالحى 

كلعؿ مف أبرز ما أفرزتو مراكز األبحاث بخصكص السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالـ 
 ةً لؤلبحاث كالتي جاءت في ثبلث "راند"مي كاإلسبلمييف بشكؿو خاص ىك تقارير مؤسسة اإلسبل
كعمد التقرير إلى دراسة كتفصيؿ أحكاؿ  9/11" العالـ اإلسبلمي بعد"كاف األكؿ بعنكاف  ،تقارير

كسعى إلى تحديد أىـ البلعبيف المؤثريف عمى السياسات  ،سبتمبر 11العالـ اإلسبلمي بعد أحداث 
عاـ  شرى كجاء التقرير الثاني بعنكاف: "إسبلـه ديمقراطيه مدني" كني  ،العامة في العالـ اإلسبلمي

كسعى التقرير إلى إيجاد الشركاء المناسبيف مف بيف المؤثريف البارزيف في العالـ  ،ـ((2003
شبكاتو إسبلميةو معتدلة"  كاف بعنكاف: "بناءي فقد اإلسبلمي. أما التقرير الثالث كىك األكثر أىميةن 
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زيز األمريكية عمى ضركرة التكاصؿ ما اإلسبلمييف المعتدليف كالعمؿ عمى تع اإلدارةكحث التقرير 
 ،حسب التقرير "اإلرىاب"كمف ثـ تجفيؼ منابا  ،اإلسبلـ المعتدؿ، كذلؾ لمحاربة اإلسبلـ األصكلي

كعدـ إطبلؽ أحكاـ  ،حث التقرير اإلدارة األمريكية عمى تغيير سياستيا تجاه الحركات اإلسبلميةك 
كىك ما كالعنؼ،  "اإلرىاب" خانةكاحدة ىي  خانةشمكلية تيصنؼ مف خبلليا التياراًت اإلسبلمية في 

, كلعؿ أىـ ما جاء في التقرير ىك حث اإلدارة مريكية المتعاقبةدارات األفعمو اإل ىاعتادت عم
 األمريكية عمى استيعاب كاستمالة التيارات اإلسبلمية المعتدلة عمى الرغـ مف أف التقرير لـ يعطً 

 (. 3: 2007 )مؤسسة طابة, .ليذ التياراتتعريفان كاضحان 

 معيدك -في الكاليات المتحدة ميبراليةال فكرالمف مؤسسات  شريحةه كدت أقد ذلؾ ف إلى ضافةن إ 
مثؿ  ان سبلمييف قد ابتعدكا عف جذكرىـ االستبدادية، كأف أحزابأف اإل -برككينغز مؤسسةكارينغي ك 

قيد بقكاعد المعبة لمت مستعدةه  ىياإلخكاف المسمميف قد تخمت عف شعاراتيا المعادية لمغرب، ك 
خكاف المسمميف في الحياة دماج اإلإ ىمريكية العمؿ عمدارة األاإل ىكعميو يتكجب عمالسياسية، 
(1)السياسية.

 (. 71: 2012 )جرجس، )*(

مف  كذلؾ، سبلميما العالـ اإل تقريب كجيات النظرإلى  الفكرية ة برككينغزمؤسسسعت كما 
زيادة التكاصؿ بيدؼ  ،حكار الحضاراتإلطبلؽ مبادرات  يةقطر الخارجية الخبلؿ تعاكنيا ما كزارة 

(. 140:  2009 )نامؽ، .لخر أ سبلمي مف جية كالغرب كالكاليات المتحدة مف جيةو بيف العالـ اإل
، سبلميلمعالـ اإل معاديان  مريكي مكقفان قد اتخذت العديد مف مؤسسات الفكر األكفي المقابؿ ف

ذىبت  ،كاإلخكاف المسمميف سبلميةالحركات اإل ىذه المراكز العديد مف الدراسات حكؿ فأصدرت
 كقد بمغت ،سبلميةاإل لمجمؿ الحركاتيقكـ عمى العداء المطمؽ   شمكليه  اتخاذ مكقؼو  إلىمعظميا 

 يمكؿ/أ ىذه الكتابات ذركتيا في السنكات األكلى التي تمت أحداث الحادم عشر مف
 مكثفةن  إعبلميةن  حممةن  الجدد المحافظيف إلى ينتمكف ممف مجمكعةه ف دش   فحي ـ((2001سبتمبر
 تبنكا الذيف األمريكييف األكاديمييف مف الغالبية كنزاىة ،بمصداقية التشكيؾ إلى -باألساس- ىدفت
 مكضكعيف في السيما األكسط، الشرؽ تجاه األمريكية الخارجية السياسةب يتعمؽ فيما معتدالن  مكقفان 

كمف  ،فمسطيف في الصراع مف األمريكي كالمكقؼ ""اإلرىاب"" ضد األمريكية الحرب: ىما أساسييف

                                                           

  (.28/10/2014:  اليـك رام الديماني،.)لممزيد حكؿ مكقؼ المؤسسات الفكرية الداعية إلدماج اإلخكاف انظر )*(
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(1)كرامر ىؤالء الكتاب مارتف

)*(  "Martin Kramer"- انتقد بشدة لذم كا -سرائيؿ"إ" أنصار أشد أحد
 اعتبارى عم بعينيـ أكاديمييف كرامر ىكسم، سبلميسبلمييف كالعالـ اإلالدراسات المحايدة تجاه اإل

 "اإلسبلمي التيديد" أسماه مما التقميؿ بشأف كالغربي األمريكي العاـ الرأم تضميؿ في سببان  كانكا أنيـ
 بعنكاف (2004) عاـ صدر كتابو  في تمؾ أطركحتو كرامر ضمف كقد ،الغرب لو يتعرض الذم

)مركز الكاشؼ لمدراسات "أمريكا في أكسطية الشرؽ الدراسات فشؿ :الرماؿ فكؽ العاجية األبراج"
 (.20: 2005 ،ستراتيجيةاال

حكؿ قضايا  الرغـ مف كجكد تياريف في مراكز التفكير في الكاليات المتحدة ىنو كعمأ بلحظي يي ك  
في تسميط الضكء عمى  محكريان  دكران ب قامتقد ف مؤسسات التفكير أ الإ، الحركات اإلسبلمية
مميف تجاه العديد مف القضايا إلخكاف المسا لمحركات اإلسبلمية المعتدلة كخاصة المكاقؼ اإليجابية

 مف خبلؿ دراساتو  خكاف مف العنؼ كالديمقراطية كذلؾفي مقدمتيا مكقؼ اإل مة كالمحكريةميال
 .األمريكييفمحايدة كمعمقة كسرت الكضا التقميدم الذم درج عميو المفكركف 

(2)مراكز التفكير بدكر الكسيطقد قامت ذلؾ ف ىلإباإلضافة ك  

بيف اإلدارة األمريكية كاإلخكاف  (*)*
األمريكية لمدخكؿ  المقترحاتً  المسمميف في مصر اإلخكاففيو في الكقت الذم رفض ف ،المسمميف
 لـ يماناً ـ، 2005المصرية عاـ  بعد االنتخابات البرلمانية مريكيةما الجيات السياسية األ في حكارو 

كبالمقابؿ  (.54: 2007 بك شيبل،أ) مف مراكز البحكث اإلخكاف إمكانية الحكار ما أم مركزو 
كالذم اعترض  -الحميؼ التقميدم لمكاليات المتحدة-مر بالنسبة لمنظاـ المصرمكبسبب حساسية األ

كعمى استخداـ القنكات الخمفية إلى مريكية فقد لجأت كزارة الخارجية األ -ىذه المقاءات بشدة عمى
مف القضايا التي تمس مصالح  خكاف المسمميف في عديدو م اإلأالستطبلع ر  بحاثرأسيا مراكز األ
كقد خمص العديد مف المفكريف العامميف في المراكز  ،(Shadi Hamid, 2007)الكاليات المتحدة.

نتيجةو مفادىا  إلى المسمميف في مصر خكافاإلتيـ المتعددة ما قادة ءاالبحثية المختمفة مف خبلؿ لقا
: 2010 )دريفكس، في مصر السياسي كاعديف لئلصبلح خكاف المسمميف كانكا شركاءى اإل فأ

360.) 

                                                           

 مكشي لمركز السابؽ كالرئيس سنكية الربا ككارترلي األكسط الشرؽ دكرية تحرير : ىك مدير كرامر مارتف )*(
 أبيب. تؿ بجامعة األكسط الشرؽ لدراسة دياف
 السياسي التخطيط دائرة مدير -ىاس ريتشارد السفير لرؤية كفقان - ىي الفكر مؤسسات كظائؼ أىـ أحد إف (*)*
 (.237: 2008 كاخركف، اهلل العبد.)جيتيف بيف بالكساطة ثالثو  فريؽو  قياـ إمكانية تكفير ىي الخارجية، كزارة في
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في جسر  جكىريان  قد لعبت دكران  مراكز األبحاث في الكاليات المتحدةبعض  فإ :كعميو يمكف القكؿ
 التي ريراالدراسات كالتقصدار العديد مف إخكاف المسمميف مف خبلؿ اليكة بيف الكاليات المتحدة كاإل

(1)مكقؼ الجماعة تجاه العديد مف القضايا الخبلفية -محايد بشكؿو -تناكلت 

عقد  إلىباإلضافة ، )*(
كسرت مف   -ذلؾ ككنيا مؤسسات غير حككمية ىساعد عم-ما قادة الجماعة  العديد مف المقاءات

  المسمميف.خكاف مريكية تجاه اإلخبلليا النظرة التقميدية لمنخبة األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

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 

لخ، كقد تـ الحديث عف ىذه ال  قضايا تفصيبلن في الفصؿ الثالث مف ىذه الرسالة.المرأة كاألقميات كا 
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 المبحث الثاني
 خوان المسممين4اإل جماعة تجاه مسياسة الخارجية األمريكيةل الخارجية محدداتال 
السياسة الخارجية األبرز في تحديد معالـ  المحددات الخارجية لمسياسة األمريكية الدكرى  أدت

بالمصالح المباشرة لمكاليات المتحدة، ما ترتبط  ، فيي غالبان اإلخكاف المسمميفجماعة تجاه  األمريكية
مبادئيا حيف تتعرض مصالحيا  نيا طالما تخمت عفأمف استقراء تاريخ الكاليات المتحدة  بلحظي كيي 

مف خبلؿ ىذا  الدراسة قد تحدثت فإألىمية كفاعمية المحددات الخارجية ف كنظران الحيكية لمخطر، 
اإلخكاف المسمميف ما جماعة تجاه  ياسة الخارجية األمريكيةرجية لمسالمحددات الخا عف المبحث
 . ةحدكتأثير كؿ محدد عمى  اتجاهتكضيح 

جماعة تجاه  السياسة الخارجية األمريكيةالمؤثرة في الخارجية الرئيسة كيمكف تمخيص المحددات 
 كىي:  اإلخكاف المسمميف بثبلثة محدداتو 

 . المصرم النظاـك  المتحدة الكالياتبيف  عبلقةال-1

  .الراديكالي كالتيار خكاف المسمميفالعبلقة بيف اإل-2  

  القضية الفمسطينية. -3

 4العالقة بين الواليات المتحدة والنظام المصري -ول المطمب األ 
 ،مرحمةو  الصراع كالتعاكف كفقان لطبيعة كؿً  مف محطات األمريكية العديدى -شيدت العبلقات المصرية 

نمكذجان يحتذم بو اآخركف  لجعؿ القاىرة (ـ1952)منذ ثكرة مريكية فقد سعت الكاليات المتحدة األ
ليا.  انضماميا إلى بمداف" العالـ الحر" ما كعدو بتقديـ المعكنات المالية كالعسكرية مكافأةن مف خبلؿ 

العداء ضد الكاليات  ناصر سياسةى عبد الجماؿ  الراحؿ الرئيسج اانتي بسببنيا فشمت في ذلؾ أال إ
ىذه  ىبعد تكليو السمطة في مصر عم انقمب السادات حيث ،التي لـ تدـ طكيبلن ك  المتحدة

، ممحكظان  تحسنان ده عيفي شيدت العبلقات األمريكية المصرية ف (.256:  2013.)لكيدسي،سياسةال
ىك ما تحقؽ في عيد ك  .(94: 2013 )مرشدم، ةثابت استراتيجية اتو إلى عبلق ياتحكيم ثـ سعى إلى

ف متقدمة م حيث كصمت العبلقات األمريكية المصرية مراحؿى حسني مبارؾ الرئيس المصرم 
 (. 2: 2011 )الصعيدم، التعاكفالشراكة ك 

متدخؿ األمريكي في الشئكف ل الرغـ مف كجكد بعض التكتر بسبب مقاكمة الرئيس مبارؾ عمى 
اإلقميمية  ستراتيجيةاألىداؼ اال فأال إالسياسي، قضايا اإلصبلح فيما يتعمؽ ب خاصةو بالداخمية ك 

في عيد الرئيس  البمديفبيف في ترسيخ دعائـ العبلقات الثنائية قد ساىمت كالمصالح الميتبادلة 
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عمى االعتبارات الخاصة بالدكر المحكرم  -خبلؿ تمؾ الحقبة-قد ارتكزت ىذه العبلقات ، ك مبارؾ
التعاكف  عبلقاتل الميحدد الرئيس عتبركىك ما يي دعـ األمف كالسمـ بالشرؽ األكسط، في لمصر 

نا القرارا -المصرية   .في الكاليات المتحدة ألمريكية داخؿ دكائر صي

عمى  لحفاظساس في اأ بشكؿو المصرية مف المنظكر األمريكي -ارتبطت العبلقات األمريكية حيث 
بأمف الطاقة كتأميف منابا النفط في القضايا المتعمقة  ىلإ، باإلضافة "يسرائيماإل" –السبلـ المصرم 

 إلى باإلضافة، في منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا "اإلرىاب"كمحاربة  ،منطقة الخميخ العربي
 ( 104-97: 2013قناة السكيس.)مرشدم، في الكاليات المتحدة المزايا التي تحصؿ عمييا

دأبت الكاليات المتحدة عمى تقديـ المساعدات العسكرية  فقد ،ما قدمو النظاـ المصرم مقابؿكفي  
نحك مميارم  ـ((1975األمريكية المقدمة لمصر منذ سنة  اتبمغ مجمكع المساعدلمصر، حيث 

(1)ستخدـ في تسميح الجيشيي  األكبر منيا عسكرمه  دكالر سنكيان في المتكسط، كالجزءي 

، أما الجزء )*(
كبالمجمؿ فقد بمغ مجمكع المساعدات  ،(10:  2011مدنية. )خميؿ، الباقي فيذىب لتمبية حاجاتو 

(2)مميار دكالر (60) مىما يزيد ع ـ((2006عاـ  ىحت ـ((1979مريكية لمصر منذ عاـ األ

)**(. 
(Government Accountability Office,2006 : 2)،  كقد بمغ حجـ المساعدات في عاـ

مميار لممساعدات  (1,234)مميار دكالر ذىب منيا  ((1,5ما يقرب مف  كحده ـ((2013
النظاـ مكقؼ الكاليات المتحدة  فقد دعمت إلى ذلؾ باإلضافة(. Sharp, 2014: 14العسكرية.)
خكاف المسمميف اإلجماعة ك  عاـ سبلمية بشكؿو القكل اإل ضد بقيادة الرئيس حسني مبارؾ المصرم

 كجو التحديد. ىعم

                                                           

 Government.  2لممزيد حكؿ حجـ المساعدات العسكرية األمريكية لمجيش المصرم انظر جدكؿ رقـ  )*(
Accountability) Office,2006 : 10) : متاح 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 : 

 13.pdf-19-%207-https://peacenow.org/CRS%20Egypt%20Report%20 

 انظر : لممزيد
Tauber, Lilian.(2013).American Values vs. Foreign Policy Interests in Egypt. Sweet 

Briar College Honors Summer Research. P 38-39 

                                                                      

http://www.gao.gov/assets/250/249655.pdf
http://www.gao.gov/assets/250/249655.pdf
https://peacenow.org/CRS%20Egypt%20Report%20-%207-19-13.pdf
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مصر يا تلمخدمات المتعددة التي قدم نظران  البمديفقد نشأ بيف  استراتيجيا ف تحالفان إ :القكؿكيمكف 
عناكيف رئيسة  ةتحت ثبلث يايمكف إجمالكالتي  رلمكاليات المتحدة في عيد الرئيس حسني مبارؾ

  كىي:

 كتقديـ التسييبلت المكجستية. "اإلرىاب"مكافحة  - أكالن 

 ."سرائيؿإ"الحفاظ عمى اتفاقية كامب دافيد كأمف  - ثانيان 

 سبلـ السياسي.حصار قطاع غزة كمحاربة مشركع اإلالمشاركة في  – ثالثان 

 4 الموجستية وتقديم التسييالت "اإلرىاب"مكافحة  - والً أ
عمدت  -كسطكالتي تمركزت في الشرؽ األ -"اإلرىاب" ىعبلف الكاليات المتحدة حربيا عمإبعد 

ثارت أكذلؾ إلسقاط النزعة الدينية عف تمؾ الحرب التي  ،سبلميليا مف العالـ اإل حميؼو  إليجاد
الكاليات المتحدة في مصر في عيد الرئيس سبابيا، كقد كجدت أىدافيا ك أمف الجدؿ حكؿ  ان كثير 

الشعب  إلىحداث سبتمبر كقدمت العزاء أمصر  تدانأالحميؼ المناسب، حيث مبارؾ حسني 
تقديرىا تعاكف مصر معيا في إلى  إضافةن  ،كقدرت الكاليات المتحدة المكقؼ المصرم ،مريكياأل

عف طريؽ التسييبلت التي  فغانستاف سكاءن أالعمميات العسكرية في  خاصةو ب، ك "اإلرىاب"حربيا ضد 
 ك التعاكف في المجاؿ االستخباراتي.)جاد،أمريكية مف قناة السكيس قدمتيا مصر لعبكر القكات األ

باستخداـ  المتعمقة لخر األمكجستية التسييبلت لتقديـ العديد مف ا إلىباإلضافة ( 20: 2012
في  كينعكس ذلؾ جميان  ،(2:  2012 جكاء المصرية كقناة السكيس.)فايد،الكاليات المتحدة األ

ف مصر أ كدجاف المختصة كالذم أملقدمو مكتب المحاسبة الحككمي التابا لمككنجرس التقرير الذم 
 في الفترة الكاقعة ما بيف "اإلرىاب" ىفي الحرب عم فاعبلن  ان دكر  لعبتمريكية ك ىداؼ األدعمت األقد 

(1)2005)-(2001عامي

)*( (Government Accountability Office,2006 : 17 .)أكد حيث 
 ىعمف تدؿ أنيا أمف ش الرئيس مبارؾ استعداده لمتعاكف ما الكاليات المتحدة كتقديـ أم معمكماتو 

                                                           

 205. * دربت مصر 2004عسكرم في منطقة دارفكر في السكداف في عاـ  800قامت مصر بنشر  )*(
في قاعدة باجراـ  ان عسكري قامت مصر مستشفىن أ. * 2005دبمكماسيا في عاـ  25شرطي عراقي باإلضافة لتدريب 

 36,553يزيد عف  عطاء ماإمريض فييا.*  2500حيث تـ عبلج 2005-2003فغانستاف مف العاـ أالجكية في 
-2001مريكي خبلؿ المجاؿ الجكم المصرم كذلؾ في الفترة الممتدة ما بيف رخصة عبكر لمطيراف العسكرم األ

قطعة بحرية تابعة لمكاليات المتحدة عبر  861عاجمة لما يقرب مف  عبكرو  تصريحاتً  منحً  إلى، باإلضافة 2005
 : Government Accountability Office,2006) .نفسيا ميف الحماية الكاممة ليا في الفترةأقناة السكيس ما ت

17.) 
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في  ى"عمرك مكس"سبؽ كفي ىذا الصدد ذكر كزير الخارجية المصرم األ ييف"،اإلرىاب"نشاطات 
ف مصر شاركت أ، ـ2011كركبي لمدراسات حكؿ حكض البحر المتكسط عاـنظميا المعيد األ ندكةو 

قدمتيا مصر المعمكمات التي  ىميةأ إلى مشيران ، ""اإلرىاببالفعؿ في التحالؼ الدكلي لمحاربة 
شخاص كالمنظمات المتكرطة بأسماء األ عداد قائمةو إجؿ أكركبي مف كاالتحاد األ لمكاليات المتحدة

 .(21: 2012 )جاد، "رىابيةإ" نشطةو أكتنفيذ في تمكيؿ 

 ساىـ حيث، "اإلرىاب"في الحرب عمى  أخرل خدماتو  قدمت مصر كؿ ذلؾ فقد إلىباإلضافة 
لتسميـ  "C.I.Aمريكية "ة جياز االستخبارات األفي خط مبارؾ الرئيس النظاـ المصرم في عيد

تـ تنفيذىا  كالتي ،كىي الخطة التي كضعت في منتصؼ التسعينات "Rendition Planالمعتقميف"
المشتبو  نقؿى  ىذه الخطة مف عقد مف الزماف كتقتضي ألكثرى  المخابرات المصريةكثيؽ ما  بتعاكفو 

النتزاع االعترافات  حيث يخضعكف لمتعذيب ،كمنيا مصر لخر أ ببلدو  إلى قانكنيه  غيرً  بأسمكبو  بيـ
 نفسو سمكب، كما تـ اتباع األبيا في الكاليات المتحدة مسمكحو  ف تمؾ الممارسات غيري منيـ، كذلؾ أل

جكرج دبميك بكش مف مريكي الرئيس األاألمر الذم مكف حداث الحادم عشر مف سبتمبر أبعد 
مف المحتجزيف عمى ذمة  لمحصكؿ عمى اعترافاتو  تحاشي المساءلة حكؿ استخداـ التعذيب

ـ يرسمكف إلى مصر كيخضعكف لمتعذيب ىناؾ النتزاع االعترافات بيحيث كاف المشتبو  ،حداثاأل
  (.199:  2013 .)لكيدسي،منيـ

 حسني مبارؾ قد قدـ لمكاليات المتحدة خدماتو الرئيس ف النظاـ المصرم بقيادة إ :كعميو يمكف القكؿ
ستراتيجي يؼ االلمستكل الحم ىكىك ما جعمو يرق "اإلرىاب"جكىرية كمتعددة في مجاؿ مكافحة 

جماعة  ذلؾ في قما المعارضة الداخمية كفي مقدمتيامبارؾ الرئيس ، كقد استغؿ لمكاليات المتحدة
 خكاف المسمميف.اإل

   4 "سرائيلإ"من أمعاىدة كامب دافيد و  -ثانيا 
حيث كسط، الشرؽ األمنطقة حقبة جديدة في  بدأت 1978/9/17ديفيد في تكقيا معاىدة كامب بعد
 ،صالحسره.)أكسط بسياسي في الشرؽ األ -تغير عندىا الكاقا الجيك مفصميةن  االتفاؽ نقطةن  ىذاعد يي 

 ،"سرائيؿإ" ،العبلقة الثبلثية بيف مصر بدايةكقد كانت اتفاقية كامب دافيد بمثابة  ،(7:  2012
 جعمت مف العبلقات مركبة ثبلثيةو  عبلقةو ل حيث رسخت ىذه االتفاقية ،مريكيةكالكاليات المتحدة األ

 إلىطريؽ الساسة المصرييف  فأصحبت "يةسرائيماإل"-عبلقات المصريةمل رىينةن  ،المصرية-مريكيةاأل
الكاليات  كقد عممت(. 3: 2012 ،رفاعة الطيطاكم ل.)منتدابتداءن  تؿ أبيبببيض تمر البيت األ

التي تـ  فيما يعرؼ باتفاقية "الككيز"ذلؾ  كانعكس ،بعادترسيخ مبدأ العبلقة ثبلثية األ ىالمتحدة عم
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(1)"سرائيؿإ"-مصر-تكقيعيا بيف أمريكا

مبارؾ  قد أدركت اإلدارة المصرية في عيد الرئيس حسنيك  .)*(
دافيد  كيقكؿ ،"بإسرائيؿ" اعمى تحسيف عبلقتي تفعمم البمداف الثبلثدان طبيعة تركيبة العبلقة بيف جي  

 إلى "سرائيؿإ"مف خبلؿ عبلقاتيا ما  ىف مصر تسعالسابؽ في القاىرة: إ "سرائيؿإ"سمطاف سفير 
االلتزاـ المطمؽ  ىلإقد عمدت مصر ف لذا(. 3 :2011 )خميؿ،.الكاليات المتحدةب اعبلقتيتحسيف 

 كفي دراسةو  ،المصرية -متانة العبلقات األمريكيةبيدؼ المحافظة عمى باتفاقية كامب دافيد 
رئيس مركز حاييـ ىرتسكغ لدراسات الشرؽ -، Yoram Meitalيكراـ ميطاؿ كضح أ "يةسرائيمإ""

 مؤكدان ، ان كعمني ان كاضحكاف اتفاؽ السبلـ  ىبالحفاظ عم نظاـ مبارؾف التزاـ أ -كسط في بئر السبااأل
عادة النظر في التزامات ببلده إبضركرة  ناشدتوالدعكات التي قاطا  رفض الرئيس المصرم بشكؿو 

انتفاضة مكقؼ مصر عقب اندالع  إلى مشيران ، زمات العصيبةكقات األأفي  حتى تجاه اتفاؽ السبلـ
-2009 عاميما بيف  قطاع غزة ىعم سرائيؿ"إ"كخبلؿ العدكاف الذم شنتو  ـ2000 عاـ األقصى
 (.16: 2012 ،صالح.)ـ( (2008

مريكية العبلقات األ ىفي سبيؿ الحفاظ عمكباإلضافة إلى المحافظة عمى اتفاقية كامب دافيد ك   
الرئيس المصرم  قاـ فقد "يسرائيمعديدة لمكياف اإل مبارؾ خدماتو الرئيس قدـ  ،كتعزيزىاالمصرية 

ائؿ قاـ بتمرير كتسكيؽ الرسكما مبارؾ بدكر الكسيط بيف الطرفيف الصييكني كالفمسطيني.  حسني
 مريكيان أمحددة  اتو ايجؿ غأطراؼ الفمسطينية المختمفة مف األ لكالتدخؿ لد ،مريكية كالصييكنيةاأل

مبارؾ حفؿ تكقيا اتفاقية الرئيس . فشاركت مصر في مؤتمر مدريد لمسبلـ، كحضر كصييكنيان 
ما  اتفاقيات القاىرة كطابا ىلزمو بالتكقيا عمأياسر عرفات ك الرئيس الراحؿ  ىكسمك، كضغط عمأ

 (.32: 2013 الجانب الصييكني في منتصؼ التسعينات.)جبر،

بعد مف ذلؾ حيف قرر أ إلىبؿ ذىب ، "سرائيؿإل" يذه الخدمات المقدمةالنظاـ المصرم ب لـ يكتؼً ك 
ف أنو كمنذ إحيث  ،كذلؾ بتكقيعو التفاقية الغاز ،سرائيؿ"إ"ػتدعيـ نظاـ حكمو مف خبلؿ التقرب ل

ليو إالتكصؿ  تـباالتفاؽ الذم  عمبلن -، ـ2008 عاـ "سرائيؿإ" إلىباشرت مصر تصدير الغاز 
مميارات الدكالرات، بفضؿ الفرؽ الكبير بيف سعر الغاز  سرائيؿ"إ"الدكلة  ةكفرت خزان -ـ2005عاـ

سكاؽ العالمية.)المركز العربي لؤلبحاث كدراسة المصرم الذم تحصمت عميو، كسعره في األ
 (.5: 2012 السياسات،

                                                           

لمصنعة مف قبؿ الحككمة المصرية تسمح لممنتجات ا 2004ديسمبر،  14اتفاقية مكقعة في اتفاقية الككيز:  )*(
 ىأف تحتكم ىذه المنتجات عم ىالكاليات المتحدة األمريكية كالتمتا باإلعفاء مف الجمارؾ، عم ىفي مصر بالنفاذ إل

 ، لممزيد انظر نص االتفاقية متاح عمى الرابط التالي: سرائيميمف المككف اإل 11.7نسبة 
www.qizegypt.gov.eg/About_QIZ.aspx#  

http://www.qizegypt.gov.eg/About_QIZ.aspx
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 حفاظ عمىال ف حرص النظاـ المصرم في عيد الرئيس حسني مبارؾ عمىإ :كعميو يمكف القكؿ
قد كضا  "سرائيؿإمريكية مف خبلؿ "األ-لتقكية العبلقات المصرية منو ان اتفاقية كامب دافيد سعي

 االفمسطينية كفي مقدمتيسبلمية الداعمة لمقضية ما التيارات اإل عدائيه  النظاـ المصرم في مكقؼو 
 خكاف المسمميف.اإل

فشال تجربة اإلسالم السياسي4   حصار قطاع غزة وا 

فقد لعبت  ،دافيدمبارؾ في تثبيت اتفاقية كامب  الرئيس الدكر البارز الذم لعبو نظاـ إلىباإلضافة  
سبلمي كمحاكلة احتكاء المد اإل ،في مجابية المقاكمة في قطاع غزة محكريان  دكران في عيده  مصر
حيث شعرت القيادة المصرية في عيد الرئيس مبارؾ ، سبلمية حماسبحركة المقاكمة اإل ممثبلن 

في  -خكاف المسمميفلمدرسة اإل فكريان  المنتمية -الذم حققتو حركة حماسفكز ال بعدبالخطر 
حيث أثار ىذا الفكز  .(13:  2012 ،صالح).2006عاـ  االنتخابات التشريعية الفمسطينية في

(1)في الشارع المصرم لمجماعة اإلخكاف المسمميف مف الثقؿ الحقيقيالمصرم  نظاـال مخاكؼ

)*( 
أكجدت كقد  ،ه بفعؿ رمزية الفكز الذم حققتو حركة حماس في األراضي الفمسطينيةتصاعدمكانية كا  

سبلمي المتمثؿ في تمثؿ في محاربة المد اإل "سرائيؿإ"مف مصر ك كؿو ل ان مشترك ان ىدف ىذه المخاكؼ
    خكاف المسمميف.اإلجماعة حماس ك حركة مف  كؿو 

 رفح معبر غبلؽى إعمت مصر عمم ـ2007تمكز/يكليك في عسكريان  غزة ىعم حماس سيطرة كبعد
ثـ سعت  ،الغربية الضفة في لئلقامة غزة في مبعكثو بنقؿ المصرم النظاـ قاـ كما ،كامؿ بشكؿو 
  (.Addis,2011 : 14.)غزة في حماس حكـ تقكيض إلى مصر

لساف كزير خارجيتيا  ىعممصر رحبت  ثـ، الحدكد ما غزة ىالطكارئ عم ةبرفا حال تقامف
ال تعترؼ بالكضا  انيأكصرحت القاىرة ب ،سماعيؿ ىنيةإبحككمة سبلـ فياض البديمة لحككمة 
 (. 13:  2012،صالح.)قميميان إحت بعزؿ حماس لك  كما الجديد غير الشرعي في قطاع غزة، 

قطاع غزة  ىفي تشديد الحصار المفركض عم بارزه  دكره  كاف لمصرى  ذلؾ فقد ىلإ ضافةن إ
(2)آنذاؾ

غير منتظـ   بشكؿو الٌ إ حفراد الطبيعية، كلـ يفتماـ حركة األأمعبر رفح  غمؽأي حيث ، )**(
مف السفر  ى، كقد تسبب منا المرضكعمي فترات زمنية متباعدة فقط نسانية الطارئةحاالت اإلكلم

                                                           

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

 سبلمة،.)حركة حماس انظر  لممزيد حكؿ دكر نظاـ مبارؾ في تشديد الحصار عمى قطاع غزة بعد سيطرة )**(
2013  :69.)  
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 دخكؿ مساعداتو  في عيد الرئيس مبارؾ المصرمنظاـ الكما منا  الكثيريف منيـ، لمعبلج في مكت
كذلؾ بعد  ،متعددة ف تبرعت بيا دكؿه أسبؽ ك التي ك الطائرات ألمقطاع بكاسطة السفف  ضخمةو 
نفاؽ التي كاف يحفرىا ظاىرة األ لمقضاء عمى ثـ سعى ،ـ 2008غزة عاـ ىعم "يةسرائيماإل"الحرب 

 ىعم "سرائيؿإ"جانبي الحدكد لمكاجية الحصار الشامؿ الذم تفرضو  ىالفمسطينيكف كالمصريكف عم
تحت  معدنيو  لبناء حاجزو  عف خطةو  ـ2009في ديسمبر  فأعمف ،(32: 2013 .)جبر،القطاع

، كالتي كانت تستخدـ إلدخاؿ البضائانفاؽ بناء األ غزة لمناقطاع طكؿ الحدكد ما  ىرض عماأل
 "إلسرائيؿ"بسبب مساعدتو  ممصر النظاـ الكقد انتقد العديد مف المفكريف في مصر كالعالـ العربي 

 (.Addis, 2011: 15قطاع غزة. ) ىفي تعزيز الحصار عم

ط إلفشاؿ في الضغ محكريان  دكران  تلعبقد  مبارؾالرئيس مصر في عيد ف أما سبؽ يتضح مك  
مشترؾ  مشركع اإلسبلـ السياسي، كىك ما كاف بمثابة ىدؼو  كإلسقاط تجربة حماس في قطاع غزة

  .كالكاليات المتحدة "سرائيؿإ"بيف كؿ مف مصر ك

تكثيؽ العبلقة ما الكاليات المتحدة مف  إلى ىسعمبارؾ قد الرئيس ف نظاـ إ :كعميو يمكف القكؿ 
 -كؿ لمكاليات المتحدةستراتيجي األالحميؼ اال-"سرائيؿإ"عممية السبلـ ما  ىعمخبلؿ المحافظة 
 كمصر إلى الكاليات المتحدةكصؿ العبلقة بيف أكىك ما في المنطقة  "يةسرائيماإل"كخدمة المصالح 

 .متقدمة مف التعاكف كالتفاىـ مراحؿى 

المصرية قد بمغت ذركتيا في عيد الرئيس المصرم حسني -الرغـ مف أف العبلقات األمريكية ىكعم 
 أف تمؾ العبلقات قد شيدت خبلؿ فترة الرئيس بكش االبف عديدان مف التكترات إالٌ مبارؾ 

كبعد سنكاتو مف التكتر الناجـ عف تركيز إدارة بكش عمى حقكؽ اإلنساف كالتنمية  ،كاالنقسامات
لئلدارة  ةالمكجيالضغكطات كاالنتقادات المتحدة قد خففت مف حدة  أف الكالياتً  ظى حً ليك  اطية،الديمقر 

كذلؾ بعد المكاسب االنتخابية التي حققيا  ،صبلح السياسي كالتنمية الديمقراطيةحكؿ اإل المصرية
ر حماس في باإلضافة إلى انتصا ـ2005 عاـخكاف المسممكف في االنتخابات البرلمانية اإل

دكؿ العبلقة القكية ما ال ىف المحافظة عمأكقد اتضح مف ذلؾ  ـ2006االنتخابات الفمسطينية عاـ 
سمبان عمى  اأثر قد  "سرائيؿإ"في المنطقة كعمى رأسيا مصر باإلضافة إلى دعـ السبلـ ما  الحميفة

  .(Snider& David, 2011 : 53)تكجيات الكاليات المتحدة لتشجيا الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف. 

ميدية بيف التق تـ إحياء "المساكمة" ـ2008عاـ البيت األبيض ىلإكباما أالرئيس باراؾ  كما كصكؿ
طكيمة فيما يتعمؽ  المخاكؼ القائمة منذ فترةو  كباماأدارة إ حيث تجاىمت ،الكاليات المتحدة كمصر

 ىكذلؾ لمحفاظ عم ،في قضايا الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف خاصةو كببأداء النظاـ المصرم الداخمي 
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الخدمات التي يقدميا النظاـ المصرم لمكاليات  ىالمصرية كمف ثـ الحفاظ عم-مريكيةالعبلقات األ
  (.3:  2011 )الصعيدم، .المتحدة

سيا أر  ىفي المنطقة كعممصالحيا  ىعمحرص الكاليات المتحدة  أدلذلؾ فقد  إلىباإلضافة  
 إلى، -ا النظاـ المصرمييالتي كاف يراع- "اإلرىاب"كمكافحة  كسطعممية السبلـ في الشرؽ األ

خكاف المسمميف، فقد كاف الساسة اإل معينة عف محاكرة في مراحؿى الكاليات المتحدة  حجاـإ
 الرئيس عداكة نظاـ إثارةإلى خكاف في حكار ما اإل دخكؿف يؤدم الأمتخكفيف مف  األمريكييف

دعـ النظاـ المصرم لسياساتيا في المنطقة. ل ةمح  المي  ، في ظؿ حاجة الكاليات المتحدةمبارؾ
(.Martini&others,2012 : 52 .) 

عبلقاتو جيدةو ما النظاـ المصرم كجكد حرصت عمى قد ف الكاليات المتحدة إ :كعميو يمكف القكؿ 
مصر لمكاليات المتحدة يا تكذلؾ لضماف االستفادة مف الخدمات التي قدم ،في مختمؼ المراحؿ

الطرؼ عف الكاليات المتحدة ت ض  غ سبيؿ ذلؾفي ك  ،طكاؿ فترة حكـ الرئيس حسني مبارؾ
خكاف اإل كعمى رأسياممارسات القما التي اتبعيا النظاـ المصرم ضد المعارضة الداخمية 

ف إ بالقكؿ: ، رئيس مركز حاييـ ىرتسكغYoram Meital "يكراـ ميطاؿيكضح ذلؾ "، ك المسممكف
ستراتيجي ما التحالؼ اإل ىخيرة ترتكز عمالسياسة المصرية الداخمية كالخارجية في العقكد الثبلثة األ

ف صناع القرار في القاىرة ، أل"سرائيؿإ"السبلـ ما  مىمريكية، كالمحافظة عالكاليات المتحدة األ
يا المجاؿ ، يعطيان"سرائيؿإ"السبلـ ما  ىالتحالؼ ما كاشنطف، كالحفاظ عم ىالحفاظ عم أفيركف 

في الفكر العربي  مريكا ماثمةن أصبحت صكرة ألذا فقد  .(16: 2012 )صالح،لحؿ المشاكؿ الداخمية
كقد أثر ىذا سمبان عمى عبلقة ، كسطالشرؽ األاـ االستبدادييف في قكة تدخؿ تدعـ الحك   انيأ ىعم

 -فعالية ككنيا تعتبر القكة األكثرى - فك المسمماإلخكاف بالشارع العربي كفي مقدمتو الكاليات المتحدة 
بذلؾ  مقايضةن  ،يعمؿ عمى قما الحريات لنظاـو دكتاتكرمه  راعيةن  الذيف رأكا في الكاليات المتحدة دكلةن 

 ىمبارؾ طيمة فترة حكمو عمالرئيس عمؿ  التيك  ستراتيجيةالتي تنادم بيا بمصالحيا اال ئالمباد
بيف  مكانية قياـ حكارو إ ىالمصرية عم-مريكيةالتأثير السمبي لمعبلقات األ إلى، باإلضافة مراعاتيا

 . خكاف المسمميفالكاليات المتحدة كاإل
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  4الراديكاليوالتيار  المسممين خواناإلالعالقة بين  -الثاني  المطمب
ف يتيار  إلىكىا فقسم سبلميةاإلإلى التفريؽ بيف التيارات  فييعمد الكثير مف الكتاب كالساسة األمريك

 :فيرئيس
العنؼ كالقكة في تنفيذ  ىسبلمية التي تتبنيضـ الحركات اإلك  "التيار الراديكالي" : "التيار األكؿ"

المفكريف  "حزب اهلل المبناني". كذىب بعض"تنظيـ القاعدة", ك"حركة حماس" كأجندتيا مثؿ 
 راديكالية ك منيخ القكة كالعنؼ كؿ الحركات اإلسبلمية التي تتبنى ف ليسأإلى القكؿ ب فمريكيياأل

في  ذات أجندة دكلية، بؿ ىناؾ نكع يعمؿ في نطاؽ جغرافيا سياسية محددة، مثؿ حركة حماس
كالحركات -تنظيـ القاعدة  فإعميو ف، ك كىك ما ذىب اليو الباحث كحزب اهلل في لبناف، فمسطيف

  . غمبية العظمي في التيارات الراديكاليةاأل يمثؿ -عنو بثقتالمتشددة التي ان

 كاقتصاديةو  سياسيةو  أبعادو  ذاتي  ليا أجنداته  إسبلميةو  حركاتو كيضـ "التيار المعتدؿ" : "التيار الثاني"
كىي التي لـ يتـ إدراجيا ، ضد حككماتيا كمجتمعاتيا ك العنؼأ كاجتماعية، ترفض استخداـ القكة

ف أ ظي بلحى . كيي (A.Fattah,2010 : 7-8)ية الدكلية.اإلرىابضمف التصنيؼ األميركي لمجماعات 
 في التيار المعتدؿ. ىغمبية العظمخكاف المسمميف تمثؿ األجماعة اإل

أعداء الكاليات  أشدي  ىك التيار الراديكالي فأب :القكؿ إلى األمريكييفالساسة كالمفكريف  غمبأكيذىب 
 أكقد بد. في العالـ ككؿك الخطر األكؿ عمى مصالحيا في المنطقة العربية نو أالمتحدة األمريكية، ك 

، الناصرالراحؿ جماؿ عبد المصرم د الرئيس عيفي  كسطفي الشرؽ األ بزكغ التيارات الراديكالية
سياسات النظاـ الحاكـ في كرد فعؿو عمى مف السجكف  بدايةن  فكار المتطرفةحيث انتشرت األ

 "التطرؼ"العنؼ ك تبنى ىلإكىك ما دفا بعضيا  .اإلقصاء كالتنكيؿ بأنصار الحركات اإلسبلمية
  (.311:  2012 .)غنية،

عدة مف في المنطقة في عكامؿ التيارات الراديكالية سباب ظيكر كانتشار أكعميو يمكف حصر  
 :أبرزىا

باإلضافة إلى  ،أدت إلى تفريخ كتصاعد العنؼ كالتعصبالفقر كالفساد كىي الظركؼ التي  -1
 (.The White House,2003 : 6)الصراعات الدينية.

 سبلميةبناء الحركات اإلأكىك ما عانى منو الجيؿ الصاعد مف  المشاركة السياسيةالمنا مف  -2
  (.60:  2006)بكرغا، ،السياسي المجاؿغبلؽ إحكاـ إبعد سنة  الذم يعي سنةن 
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ف غالبان ما يؤدياف إلى االغتراب أك االنضماـ إلى حركاتو اإلحساس بالتيميش كاإلقصاء المذا -3
 عنيفة.

 .  (305:  2012.)غنية،س مف قبؿ السمطات الحاكمةالظمـ كالقما الميمارى  -4

عممت فترةن حيث  ،كقد تبنت التيارات الراديكالية العنؼ بدايةن كمنيجيةو لتغيير األنظمة الحاكمة 
، إلى أف انتقمت فيما بعد إلى ما يعرؼ بالجياد ة تمؾ األنظمةطكيمةن مف الزمف عمى مياجم

"العدك سعت التيارات الجيادية إلى استيداؼ الكاليات المتحدة كمصالحيا في المنطقة  إذ ،العالمي
 يث يرلح ،الكاليات المتحدة عف األنظمة العربية كذلؾ بسبب دفاع الدكؿ الغربية كخاصةن  ،البعيد"

كتمثمو -العدك القريب مف خبلؿ دفاعو عف مصيره حدد األميركي البعيد"  "العدكى  أفالقاعدة  فكركم
(1)األنظمة العربية

)*(
.(Jones,2014 : 14). 

 الخالف الفكري بين اإلخوان المسممين والتيارات الراديكالية من وجية النظر األمريكية4

التعذيب في السجكف المصرية في عيد الرئيس المصرم  شدةتصاعد الفكر الراديكالي ما تصاعد 
كالذم كتب مف  ،"سيد قطب"سبلمي عبد الناصر، كقد كاف مف بيف المعتقميف المفكر اإلجماؿ 

ـي  داخؿ السجف عمى الطريؽ" كقد أصبحا بعد مكتو  كتابيو الشييريف "في ظبلؿ القرآف" ك "معال
دراسة  ىلإ األمريكييفكىك ما دفا العديد مف الكتاب  ،مرجعييف أساسييف لمتيارات الراديكالية

حسب رأم بعض الكتاب –خكاف المسمميففكر اإل مىع كامبلن  فييما انقبلبان  كاالكتابيف فكجد
(2)األمريكييف

عمى عكس  ،ال يجب إسقاطيا دائمةن  عف ككف الجياد فريضةن جادؿ فييما  ، حيث*()*
كما دعا  ،في الجياد دفاعان عف النفس كعف أراضي المسمميف لتيار الرئيس في اإلخكاف الذم يرلا

مخالفة طريقة اإلخكاف المسمميف القائمة عمى التدرج في الكصكؿ إلى الحكـ  ىلإ امف خبلليم
صبلح الرعية مف خبلؿ الدعكة سقاط النظاـ  ،كا  مؤكدان ضركرة استخداـ القكة لمتغيير كا 

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

                                                           

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 

ىذه التيارات، دفا أنصار ىذا التيار لبلنتقاؿ لقتاؿ الكاليات المتحدة اعتقادان منيـ أف انتياء ىيمنة الكاليات قما 
 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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(1)حسف اليضيبي آنذاؾقياـ المرشد العاـ لمجماعة بعد  كجميان 

بتأليؼ كتاب بعنكاف دعاة ال قضاة  )*(
"preachers, not judges" المنيخ السممي لئلخكاف  لمحاربة فكر سيد قطب كالتأكيد عمى

(2)المسمميف

)**(. (James,29/4/2007) كقد سعى اليضيبي مف خبلؿ كتابو إلى محاربة الفكر .
كث غـ مف حدالر  ىكعمالراديكالي الذم بدأ ينتشر بيف أبناء الجماعة كالتيارات اإلسبلمية األخرل. 

 لعبت ثـ ،النيخ المعتدؿب تمسكت نيا قدأ الٌ إ خكاف المسمميفبعض االنشقاقات داخؿ جماعة اإل
 الراديكالي.الفكر  في مكاجية بارزان  دكران 

 الراديكالييف بيف الصداـ تصاعد خكاف المسمميف مف الفكر الراديكالي إلىمكقؼ اإل أدل كقد
 عمى الظكاىرم أيمف ىجكـ في تجمت التي القطيعة عنؼ ذلؾ عمى كيدؿ ،المسمميف كاإلخكاف
 الذم ،"المسمميف اإلخكاف مف عامان  ستكف المر الحصاد" كتابو في, البنا حسف أتباع عمؿ برنامخ
لفكر الراديكالي كما تصاعد أعماؿ العنؼ مف أبناء ا (.107: 2006 بكرغا،) .ـ1988 عاـ نشر

، تسعينيات في مصر في  في عزؿ  محكريان  لعبت جماعة اإلخكاف المسمميف دكران القرف المنصـر
بيف المجتما المصرم كالتنظيمات  فكانت بمثابة عازؿديني،  غطاءو  كتجريد ىذا الفكر مف أم  

بيف منيخ الجماعة, كمنيخ ىذه الجماعات, مما زاد مف قبكؿ النيخ  الراديكالية, كبات الفرز كاضحان 
كما مركر الكقت اتسعت اليكة بيف  (.68:  2013 كساط مختمفة.)لكيدسي،أاإلخكاني في 

المسمميف بالنقد البلذع لممارسات خكاف كقد رسخت قيادات القاعدة خبلفيا ما اإل ،الطرفيف
خكاف المسمميف الشتراكيا اإل ةشرطة كالكتابات ىاجـ الظكاىرم جماعخكاف، ففي سمسمة مف األاإل

قيادات -بك عمر البغدادمأبك حمزة المياجر ك أكؿ مف  ؿحمٌ بينما  ،في االنتخابات كالحياة السياسية
في العراؽ  "المجاىديف"انتكاسات  المسؤكلية عفخكاف المسمميف اإل -القاعدة تنظيـ بارزة في
(3)في العالـ العربي لخر أكمناطؽ 

***()(.Lynch, 2011: 156) كما سخر أيمف الظكاىرم مف .
مف  الشباب المسمـ إلى االنتخابات بدالن نيـ يستقطبكف جماعة اإلخكاف المسمميف حيث رأل أ

احتقار الجيادييف لئلخكاف  ىعم كاضحان  دليبلن  األمريكييففيو العديد مف الكتاب  ألكىك ما ر  ،الجياد
                                                           

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

 لممزيد (.199:  1998 خكاف في محاربة الفكر القطبي داخؿ السجكف انظر.)مكرك،حكؿ جيكد اإللممزيد  )**(
انظر:  قطب سيد بقيادة الراديكالي كالفكر اليضيبي حسف بقيادة لمجماعة العاـ الخط بيف الفكرم الصراع حكؿ

.(Lynch,2011 : 158)   
 تحالفاتيـ أك ، الخيانة أك التآمر، مف أبدأ أيف مف أدرم ال" بالقكؿ اإلخكاف فكر حكؿ البغدادم يعمؽ )***(
 ظؿ في يعيشكف ألنيـ مرتدكف اإلخكاف... الطكاغيت تكفير مف بدالن  كاالنتخابات بالبرلمانات يؤمنكف إنيـ البغيضة
 " (Lynch,2011 : 157) .المستبديف الحكاـ
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 &Leiken).كذلؾ بسبب رفضيـ لمبدأ الجياد العالمي كتبنييـ لمديمقراطية. ،المسمميف
Brook,2007 : 107) 

ألنيا ال تمبي مطالب  ،قيادتيـ ىخكاف بالخركج عمعضاء اإلأمطالبة  ىلإكىك ما دفا الظكاىرم  
 فيوالذم طالب  ـ2007) حزيراف/يكنيكلمظكاىرم في  شريطو  ىعم كفي ردو  ،كفؽ رؤيتو الجياد
 ىعم -خكافحد قيادات اإلأ-عصاـ العريافتكضيح مكقفيـ مف بعض القضايا رد ب اإلخكاف

ف فكر الظكاىرم يميب مشاعر الكراىية ضد أالعرياف  ألكقد ر  ،عمنية الظكاىرم بدعكتو لمناظرةو 
نو يسبب الكثير مف األذل لممسمميف الذم يعيشكف في أكما  ،العالـسبلمية حكؿ الحركات اإل

فكار أننا نرفض جميا إ :بالقكؿ -خكاففي اإل بارزه  قيادم  -بك الفتكحأالخارج، كرد عبد المنعـ 
 بيف المقاكمة المشركعة كبيف استعماؿ العنؼ خارج نطاؽ المقاكمة. كبيرةه  فيناؾ فجكةه  ،القاعدة

.(Lynch,2008 : 7) 

ف حكؿ طبيعة العبلقة بيف مريكييكالمفكريف األ الكتابراء بعض آما تـ عرضو مف  ىعم كبناءن 
 لفي الكاليات المتحدة ير  ان فكري ف ىناؾ تياران إ :خكاف المسمميف كالتنظيمات الراديكالية يمكف القكؿاإل

، لخر أ الراديكالية مف جيةو خكاف المسمميف مف جية كفكر التيارات بيف فكر جماعة اإل بكجكد تمايزو 
مف الساسة كالمفكريف يحمؿ كجية نظر مختمفة كىي  تقميدمه  كلكف في المقابؿ كاف ىناؾ تياره 

 سبلمية دكف التفريؽ بيف التيارات الراديكالية كالمعتدلة.تجاه الحركات اإلميدية الشمكلية النظرة التق
خكاف المسمميف تجاه العبلقة بيف اإل فاألمريكييف كجيات نظر المفكريف إ :كعميو يمكف القكؿ

(1)فيفريقيف رئيس إلىكالتيارات الراديكالية قد انقسمت 

  النحك التالي: ىعم )*(

القكؿ بكجكد اختبلؼ بؿ صراع بيف جماعة  ىلإنصار ىذا الفريؽ أذىب كؿ : الفريؽ األ-1
اإلسبلمية المعتدلة كعمى رأسيا التيارات حيث عممت  ،خكاف المسمميف كالتيارات الراديكاليةاإل

استخداـ  لمتنظيمات الراديكالية القائـ عمىف عمى طرد كمحاربة الفكر األيديكلكجي ك اإلخكاف المسمم
المستمرة ف ياإلخكاف المسممدانة إ ىلإنصار ىذا التيار أشار أكقد (Jones.2013 : 12). .العنؼ
 كدليؿو  ،الكاليات المتحدة ـأنظمة العربية سكاء ضد األتيـ اكممارس ،لفكر التيارات الراديكالية ةكالثابت

صعب في خكاف المسمميف يمثمكف التحدم األف اإلأ مؤكديف، االختبلؼ الفكرم بيف الطرفيف ىعم
ميف مف ك النشطاء المدع ىحت كأ فك العممانييأقدر مف الميبرالييف أكجو الفكر الراديكالي كىـ 

                                                           

  : انظر تيارات الراديكاليةالمسمميف كال خكافمريكاف حكؿ العبلقة بيف اإللممزيد حكؿ اختبلؼ الكتاب األ )*(
 .Joshua Muravchik.(2007).Contentions  More on the Muslim brotherhood. 

-the-on-east/more-policy/middle-/foreignhttps://www.commentarymagazine.com 

brotherhood-muslim/          

https://www.commentarymagazine.com/foreign-policy/middle-east/more-on-the-muslim-brotherhood/
https://www.commentarymagazine.com/foreign-policy/middle-east/more-on-the-muslim-brotherhood/
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 اتدار كعميو فقد طالبكا اإل. (Lynch,2011 : 155مكاجية ىذا الفكر.) ىالكاليات المتحدة عم
خكاف مريكية المتعاقبة بالتمييز بيف التيارات الراديكالية كالتيارات المعتدلة كفي مقدمتيا جماعة اإلاأل

 ،خكاف المسمميف بيدؼ مكافحة التيارات الراديكاليةكما طالب ىؤالء بالتعاطي ما اإل ،المسمميف
" في "F.B.I ة األمريكيةالفيدراليالمخابرات ركبرت مكلر الرئيس السابؽ لمكتب ليو إشار أىك ما ك 

مف  ان ميم ان جزءيمثؿ خكاف المسمميف ف التكاصؿ ما اإلأ كدأحيث  ماـ الككنجرسألو  شيادةو 
 المعارضةف أنصار ىذا التيار أ ألقد ر كعميو ف(. 5: 2013 .)فيدينك،"اإلرىاب"مكافحة  استراتيجية

تمثؿ أحد أبرز المصالح المشتركة التي تجما الكاليات  التيارات الراديكالية لفكرالتي يبدييا اإلخكاف 
 (Leiken,Brook,2007: 15). .المتحدة كاإلخكاف المسمميف

ف جميا قادة أمف التنظيمات الراديكالية، ك  خكاف المسمميف ىـ جزءه أف اإل ":الفريؽ الثاني لكير "-2
ؿ قب معينةو  عضاء في الجماعة في مرحمةو أككانكا  ،خكاف المسمميففكر اإل تبنكاقد  التنظيماتىذه 

  Investigative Project on Terrorism, 2011: 3). ) انضماميـ لمتيارات الراديكالية

كسط تعكد باألصؿ ف جميا الحركات الراديكالية في الشرؽ األأنصار ىذا التيار عميو يؤكد أ كبناءن 
سس كدعـ التيارات الراديكالية في أنصارىـ ىـ مف أخكاف ك ف اإلأك  ،خكاف المسمميفجماعة اإل إلى

(1)سيا تنظيـ القاعدةأر  ىكسط كعمالشرؽ األ

)*(. .(Ehrenfeld,2011 : 76)ال زالكا متمسكيف  نيـكأ
السياسية في العقديف  ف التغيرات التي طرأت عمى مكاقفيـعمى الرغـ م بجذكرىـ الراديكالية

      Shields, 2012: 18).  ) .األخيريف

)اإلخكاف قة بيف الطرفيفالعبل افف تصكغااالنقساـ الفكرم ظيرت نظريتاف متناقضت ىذا طارإفي ك 
   :كىما كالتالي المسمميف كالتيارات الراديكالية(

خكاف ف اإلأاالعتقاد ب ىتقكـ عم" كالتي firewallكالتي تعرؼ بجدار الحماية " 4 ىولالنظرية األ  
كثر أ عضاءىا كالشباب المسمـ مف اعتناؽ تكجياتو أكتمنا  ،كمسالمة ،ان نسبي معتدلةه  المسمميف حركةه 

 الفكر المتطرؼ.  ؽيمنا الشباب المسمـ مف اعتنا راديكالية، كبالتالي فيي بمثابة حاجزو 

االعتقاد  ى" كالتي تقـك عمviolent actors" "الممثمكف العنيفكف"كالتي تسمي بػ  النظرية الثانية 4
نما تمثؿ مرحمة في عممية التكجو نحك إخكاف المسمميف جماعة اإل إلىف مرحمة االنتماء أب

                                                           

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

14-15.) 
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ف االنتماء لئلخكاف المسمميف مجرد مرحمة في اتجاه الفكر الراديكالي. إالراديكالية، كبالتالي ف
(Lynch,2010 : 157.)  

معيـ،  يتحالؼ كمف المسمميف اإلخكاف جماعة نحك الخارجية األمريكيةالسياسة  فأكعميو نجد 
 مف كبيف العالمية، الجياد لشبكة ان كحيكي أساسيان  ان نمكك   تعتبرىـ التي النظر كجية بيف تتراكح ظمت
 المعتدؿ دكرىـ كتفعيؿ اإلسبلمية الدكؿ بعض في اإلخكاف كمساندة دعـ عمى الحصكؿ أف يرل

(1)لمحاربة الفكر الراديكالي ضركرمه  مره أ

)*(( .Leiken&Brook,2007 : 16) ف يف ىذأ ظي بلحى . كيي
لمظركؼ التي  في مراكز صنا القرار في الكاليات المتحدة كفقان  ان كىبكط ان ف قد شيدا صعكديالتيار 

  كسط.شيدتيا منطقة الشرؽ األ

اإلخوان جماعة تجاه  السياسة الخارجية األمريكيةتأثير الفكر األصولي عمى 
 المسممين4

ضد كؿ التيارات ـ 2001 أحداث سبتمبر بعدعدائية  جكرج بكش االبف سياسةن الرئيس دارة إتبنت 
الحرب  سبلمي بدعكلالعالـ اال الحرب عمى عمنتأثـ  -بما فييا اإلخكاف المسمميف-سبلمية اإل
ضد ممارسات -ضب كالنقمة مف الغ مشحكنة بحالةو  خمؽ بيئةو  ىلإذلؾ  لدأكقد  "اإلرىاب" ىعم
تصاعد  ىلإ لدأ(. كىك ما 8: 2002 بك زايد،أ) .كالعنؼالتطرؼ  لنمك مكاتية -مريكيةدارة األاإل

 تجاه دكؿعمى السياسة األمريكية الجديدة  الفكر الراديكالي في الكطف العربي كرد فعؿو قكة كنفكذ 
 السياسةىا انتشار  ىساعد عم كقدت التيارات الراديكالية في العراؽ ، حيث انتشر الشرؽ األكسط

سبلـ المتشدد اإلالتي تنافس  سبلمية األخرلالتيارات اإل تجاهة التي اتبعتيا إدارة بكش االبف العدائي
لقما الداخمي لمتيارات تصاعد ا إضافة إلى ذلؾ فقد أدل ،خكاف المسمميفاإلجماعة كالسيما 

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

                                                           

 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.  

 Lynch,2011)انظر :   األمريكاف المفكريف نظر كجية مف الراديكالي كالتيار اإلخكاف بيف االختبلؼ حكؿ لممزيد
: 165-158).     

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A12823-2004Sep10.html
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(1)الراديكالية

 بحميفيا مدعكمةن  الحكـ أنظمة قبؿ مف القما حيث تستغؿ ىذه التيارات حالة، )*(
 ،ؼلمتركيخ لمنيجيا القائـ عمى العن ضد الحركات اإلسبلمية -المتحدة الكاليات-اإلستراتيجي

 كسنداف العنؼ، المتزايد األميركي التدخؿ مطرقة بيف نفسو يعد سياسي جيؿو  إحباط بذلؾ مستغمةن 
 (.68-62: 2006 بكرغا،) .الحاكمة لمنخبة االستبدادية

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

قد أشار ك ، الديمقراطيةالتي ال تؤمف بجدكل العمؿ السياسي أك  ىذه التياراتلبلنخراط في المسمـ 
(2)فكلر ـغراىا

في العالـ  معركفةه  خكاف المسمميف ىي حركةه ف جماعة اإلإ :ذلؾ بالقكؿ إلى )**(
لمتيارات الراديكالية  جدان  ف تيميشيا سيككف مفيدان مف أ محذران  ،العمؿ معياسبلمي كيمكف اإل

 .(John& Farah.11/9/2004.)المتطرفة

(3)داخؿ الكاليات المتحدةمف الساسة كالمفكريف يتضح مف ذلؾ صعكد تيار ك  

بضركرة  يؤمف )***(
 بحيث تككف إحدل أدكات اإلدارة سبلمية المعتدلة،ما التيارات اإلتعاطي اإلدارة األمريكية 

 . A.Fattah,2010 : 8)).التيارات الراديكالية المتشددةفي مكاجية  مريكيةاأل

شاركة كفي سبيؿ االحتكاء الفكرم لمتيارات الراديكالية سعت الكاليات المتحدة إلى فتح مجاؿ الم
النخبة ت حيث رأ ،المسممكفسبلمية المعتدلة كعمى رأسيا اإلخكاف السياسية أماـ التيارات اإل

رئيس في تصاعد نفكذ  سببه  السياسية في الحياة المشاركةمف اإلسبلمييف  تمكفعدـ  فياألمريكية 
في  تكسيا رقعة المشاركة السياسيةسعت الكاليات المتحدة ل، لذا القاعدة كالتيارات الراديكالية األخرل

جيكد الكاليات المتحدة المبذكلة في ىذا مف  المعتدلة كقد استفادت التيارات اإلسبلمية ،الدكؿ العربية
 2005االخكاف المسمميف مف المشاركة في االنتخابات البرلمانية المصرية عاـ  مكفكىك ما  االتجاه

في المقابؿ استفادت الكاليات (. ك 94:  2011)كمكب،.كالحصكؿ عمي بعض المكاسب االنتخابية
قد أدل إدماج اإلخكاف المسمميف ف ،المعتدليف في المشيد السياسيسبلمييف شراؾ اإلإالمتحدة مف 

ية العمم لبجدك  ية إلى زيادة إيماف الشباب العربيفي السمطة كتحقيؽ بعض المكاسب االنتخاب

                                                           

 اإلسبلمية التيارات ضد كالقما العنؼ أعماؿ تصاعد في حاؿ الراديكالي الفكر غمبة الشكاىد التاريخية تثبت )*(
 المعتدلة.
 ".C.I.Aمسؤكؿه سابؽه في ككالة االستخبارات المركزية األميركية " )**(

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

حاجز أماف بيف الشباب المسمـ  -طكيمة لفترةو -ف اإلخكاف المسمميف مثمكا إ :القكؿكعميو يمكف 
الؼ مف الشباب المسمـ إلى التكجو الستخداـ كأف اختفاء ىذا الحاجز دفا باآ ،كالتيار الراديكالي

كمف ىنا يبرز كىك ما أدل إلى صعكد التيارات الراديكالية في المنقطة بعد غزك العراؽ،  ،العنؼ
اإلخكاف المسمميف جماعة تجاه  السياسة الخارجية األمريكيةثر انتشار الحركات المتطرفة عمى أ

مف المشيد السياسي  ان كجعميـ جزءمتعامؿ ما اإلخكاف المسمميف لالكاليات المتحدة  سعتحيث 
 بيدؼكذلؾ  كسطضمف مشركع دمقرطة الشرؽ األ -معتدؿ ذات منيخو  ةو إسبلميٌ  كحركةو -العربي

 .الفكر الراديكالي المتطرؼكعزؿ مكاجية 

 القضية الفمسطينية4  -الثالث  طمبالم
ماىية كعميو ال يمكف فيـ  ،كأساسيان في فكر اإلخكاف المسمميف ميمان ؿ القضية الفمسطينية مكقعان تحت

اإلخكاف المسمميف دكف التطرؽ إلى مكقؼ األخيرة مف  جماعة تجاه السياسة الخارجية األمريكية
مكقؼ اإلخكاف مف القضية الفمسطينية  "مؤسس الجماعة" البناحسف كقد لخص القضية الفمسطينية. 

" كفمسطيف تحتؿ مف نفكسنا  المسمميف قائبلن  عندما تحدث عف كضعية فمسطيف في أدبيات اإلخكاف
ذ تيب عمينا منيا نسمات بيت المقدس إكطني المجرد، ال ىفكؽ المعن قدسيان  ركحيان  مكضعيان 

(. كقد 163:  1994المباركة، كبركات النبييف كالصديقيف كميد السيد المسيح عميو السبلـ.)مكرك،
حيث اعتبركا الدفاع عنيا دفاعان عف  ،ف بيف القضية الفمسطينية كاإلسبلـك ربط اإلخكاف المسمم

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

نظر اإلخكاف المسممكف  الجماعة كمنذ تأسيس (.9:  2009سبلـ.)ابك زايدة،رسكلو، كظاىر عف اإل
 عض القضايا األخرل عمى أسسو إف صح معالجة بحيث  ديني، مف منظكرو  إلى قضية فمسطيف

 .تصح معالجتيا إال عمى أساسو دينيٌ فقضية فمسطيف ال  سياسية
في مظاىراتيا كميرجاناتيا الشعب الفمسطيني  بنصرةخكاف المسمميف فقد اىتمت جماعة اإل لذا

في الدفاع عف قضية فمسطيف في مرحمة المكاجية  محكريان  خكاف دكران لعب اإل كما، كصحافتيا
يجسدكف االىتماـ بالتحرير  ـ((1947عبلف التقسيـ عاـ إخكاف كمنذ اإل أذ بدإالعسكرية المباشرة 

اعتماد الحؿ  ىحث المسؤكليف عم إلىباإلضافة لمجياد,  متخذيف مف مقرىـ في القدس مركزان 
 (.52:  2000 ،الشريؼ كاخركفالعسكرم كبذؿ كؿ الممكف في عممية التحرير.)
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 كلعؿ مقاؿ الكاتبة الصييكنية" ركث كاريؼ" المنشكر في صحيفة "الصندام ميرك" في مطما عاـ 
جؿ القضية الفمسطينية، أخكاف المسمميف مف الجيكد التي قامت بيا جماعة اإل ليبيف مد1948 
المسمميف، كلذلؾ كاف الييكد خكاف عنؼ خصكـ اإلأف الييكد في فمسطيف ىـ إ"  كضحتأحيث 
خكاف المسمميف اإل ىالعالـ التدخؿ لمقضاء عم ىنو يجب عما  خكاف... ك ساسي لعدكاف اإلاأل اليدؼى 

ف اليكية السياسية أالبعض  لير لذا (. 166:  1994سبلمية.)مكرك،إمبراطكرية فاشية إ ةقاممنا إك 
: 2006 .)بكرغا،"سرائيؿإ" نشاء دكلةً إب مصر قد تأثرت بشكؿ كبيرخكاف المسمميف في لجماعة اإل

87.)    

  اإلخوان واتفاقية كامب دافيد4

بعد تكقيا ك  ،الكياف الصييكنيكلة دمكاقفيا المناكئة لقياـ  ىعمالمسمميف  اإلخكاف جماعة تبقي
 خكاف رفضان اإل ت جماعةظير أفيد كسياسة التصالح كالتطبيا ما الكياف الصييكني اكامب د اتفاقية
كتحرير  ،"سرائيؿإ"ثكابتيا الخاصة بضركرة استمرار الكفاح ضد  ىعم تكدأك  ،لتمؾ العممية كاسعان 

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

التعامؿ معيا  كأ "سرائيؿإ"عضائيا زيارة أ ىمت فيو عمحر   ان صدرت قرار أالفمسطيني، بؿ ك 
)مكرك،  (. 57-56:  1994.ن

اإلخكاف المسمميف مف القضية الفمسطينية قائمان عمى رفض االعتراؼ جماعة كالزاؿ مكقؼ 
في نظر  "سرائيؿإ"ف إحيث يقكؿ محمد ميدم عاكؼ المرشد العاـ السابؽ لمجماعة: "   سرائيؿ"إب"

(1)سةالجماعة مجرد كيافو صييكنيو مغتصبو لؤلراضي العربية كاإلسبلمية المقد  

 ف ىذهأ مؤكدان  )*(
ثار أكقد (.50:  2012,اليقيش.)"أك نقاش مف ثكابت الجماعة كليست محؿ جدؿو  لة ثابته أالمس

في عدة  طينية مخاكؼ الكاليات المتحدة كالتي تمثمتخكاف المسمميف مف القضية الفمساإلمكقؼ 
ك يؤثركف أخكاف المسممكف ذا كانت حككمة يسيطر عمييا اإلإالتساؤؿ حكؿ ما ىا : برزي أ تساؤالتو 

 ىعمكالحفاظ  "سرائيؿإ"ة كامب ديفيد المكقعة ما يفي قراراتيا بكضكح سكؼ تكاصؿ االلتزاـ باتفاق
 كحميؼو  "سرائيؿإ" ألىمية كنظران  (.10:  2007،خركفكآ )حمزاكم.ـ الأ العبلقات الدبمكماسية معيا

 راءآباستطبلع  المتحدة الكاليات في فك كاديميكاأل اسةالس فقد اىتـ لمكاليات المتحدة استراتيجيٌ 
 اىتماميـ مف كثرى أ "سرائيؿإ"كمعرفة مكقفيا مف اتفاقية السبلـ ما  الفمسطينية القضية تجاه الجماعة

                                                           

 مريكاف في مكقؼ الجماعة مف القضية الفمسطينية انظرلممزيد حكؿ كجية نظر الكتاب األ )*(
(Carnegie,2006 : 11.) 
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(1)مف القضايا األخرل عددو نحك  ةمكقؼ الجماعبمعرفة 

مكقفيـ تجاه الديمقراطية كغيرىا مف  مثؿ )*(
  .(James,29/4/2007.)القضايا الخبلفية 

خكاف المسمميف تجاه القضية الفمسطينية كاتفاقية كامب ف مكقؼ جماعة اإلأ إلىشارة كتجدر اإل
حيث أكدت  -ـ((2005بعد االنتخابات البرلمانية المصرية عاـ مف الغمكض ءه شيو شاب دافيد قد

القيادم البارز في -كده عصاـ العريافأ كىك ما ،نيتيا احتراـ معاىدة كامب دافيد خكانيةالقيادات اإل
، بينما تـ رفض ىذا التكجو مف قبؿ المرشد العاـ آنذاؾ محمد عاكؼ الذم قاؿ بأف كممة الجماعة

تقكؿ بأف المعاىدة المذككرة يجب أف  كثر حرصان أليست في قامكسو" كتبا ذلؾ صياغة  "سرائيؿإ"
كفي ، كؿ لممرشد العاـ لمجماعة محمد حبيبليو النائب األإكىك ما ذىب  شعبيٌ  تخضا الستفتاءو 

مريكية النابعة المخاكؼ األغياب الحد األدنى مف الكضكح كاف مف الصعب عمى الجماعة تيدئة 
(2)مكقؼ الجماعة تجاه القضية الفمسطينية كاتفاقية السبلـ مف

: 2008 زمات الدكلية،.)مجمكع األ)**(
17 .) 

بيف الكاليات المتحدة  ف حكؿ مركزية كحتمية القضية الفمسطينية كنقطة صداـو ك اختمؼ الباحثقد ك 
 ف:يف رئيسيفريق ىلإفانقسمكا  خكاف المسمميفكاإل

خكاف اإلحكؿ  األمريكييف المسؤكليف قتأر   االساسية التي المشكمةف أ -كؿنصار الفريؽ األأ لير  
االخكاف  مكقؼ مريكية المتعاقبة مف التعاطي معيـ، قد تمثمت فيدارات األكمنعت اإل المسمميف
تراؼ "بإسرائيؿ" ف االع، كطالما رفض اإلخكاف المسممك مف القضية الفمسطينية المتصمب المسمميف

(. 3:  2006.)االسكد,الكاليات المتحدة ستحتفظ بنظرتيا العدائية تجاه الجماعةف كالتطبيا معيا، فإ
شكاؿ العبلقة الراسخة بيف الكاليات أمف  أم شكؿو مكانية قياـ إنصار ىذا التيار عدـ أكد أكعميو 

ف إحيث  مكقفيا مف القضية الفمسطينية، ىطالما بقيت الجماعة عم خكاف المسمميفالمتحدة كاإل
بشأف حركة  كالكاليات المتحدةف ك الكاقا تفرض احتماؿ أف يصطدـ اإلخكاف المسمممعطيات 

قكائـ  عمىبينما تصنؼ ما جماعة اإلخكاف المسمميف،  المقاكمة اإلسبلمية حماس التي تتكافؽ فكريان 

                                                           

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

 .كاشنطف:  الدكلي لمسبلـ كارينجي معيد. كنمكذج المصرية
 حكؿ ذىب بعض الكتاب إلى كجكد اختبلؼ داخؿ تيارات اإلخكاف المسمميف تجاه القضية الفمسطينية لممزيد )**(
 كجماعات" المسممكف اإلخكاف" مكقؼ بيف مقارنة دراسة: قادمكف اإلرىابيكف(. "1995.)مبارؾ ىشاـ انظر ذلؾ

 .333-283ص. القاىرة:  الصحفية كالخدمات لمنشر المحركسة مركز ،(1994-1938) العنؼ قضية مف الجياد
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:  2012في العبلقة بيف الجانبيف.)البايطيف، بمثابة الشككةمريكية كىك ما قد يجعميا األ "اإلرىاب"
13.)  

مريكا حكؿ القضية الفمسطينية، أسبلمييف ك ف المكاجية بيف اإلأ مف المفكريف -الثاني فريؽال لير ك 
رضية عمؿ أىناؾ حيث إف  ،بالضركرة ، كلكنيا ليست حتميةن جدان  كاردةن  لةن أك غيرىا تبقي مسأ

  (. 16:  2012 مريكا العمؿ مف خبلليا.)شرقية،أمشتركة يمكف لئلسبلمييف ك 

 مره أ ةكالكاليات المتحدخكاف المسمميف ف الشراكة بيف اإلأ لؿ حيث ير ك م األأالر  ىلإكيميؿ الباحث 
 مكانةالقضية الفمسطينية ذات  كبما أفضمف المحددات السياسية لكبل الطرفيف، كلكف  كمحتمؿه  قائـه 

م العاـ أالر  للد "سرائيؿإمف أ"ىمية أقداسة ك ل كنظران  ،القكاعد الشعبية لئلخكاف المسمميف لخاصة لد
ما جماعة  استراتيجية ةن أف تطكر عبلق مريكيةلئلدارة األ يمكف نو الإف-، مريكيكالككنجرس األ

  ".سرائيؿإ"فعمية لحماية أمف  اإلخكاف المسمميف بدكف ضماناتو 

خكاف الراسخ مف مكقؼ اإل إلىباإلضافة  "ةاإلسرائيمي"-مريكيةالعبلقات األ ف قداسةإف :كعميو
 جماعة تجاه السياسة الخارجية األمريكيةم عمى جكىر  سمبان كبشكؿو  قد أثراالقضية الفمسطينية 
الداعميف -كاسا مف المفكريف كالساسة كحد لرفض تيارو كقد تككف السبب األ ،اإلخكاف المسمميف

 مف الظركؼ.  ظرؼو  أمٌ خكاف المسمميف تحت التعاكف ما اإل فكرةى  في الكاليات المتحدة-"سرائيؿإل"
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خوان المسممين اإلجماعة تجاه  السياسة الخارجية األمريكيةتطور  -الثالث بحثالم
 4"لمحة تاريخية"

 رت بشكؿو أثحداث مختمفة أخكاف المسمميف باإلجماعة تجاه  السياسة الخارجية األمريكيةتأثر 
السياسة الخارجية ا تطكر ألىمية ىذه األحداث في تتبٌ  نظران ك ، السمكؾ في طبيعة ىذا مه جكىر 

خبلؿ ىذا المبحث إلى تسميط الضكء عمى أىـ  مف فقد سعت الدراسةالجماعة ،  األمريكية تجاه
ثرت أحداث التي ىـ األأ إجماؿكيمكف ، منيا فاعمية كاتجاه كؿ مدل ىذه األحداث ما التركيز عمى

حداث أخكاف المسمميف في الفترة التي سبقت اإلجماعة  تجاهاألمريكية السياسة الخارجية في 
 رئيسة كىي: حداثو أفي ثبلثة  ـ،2001يمكؿ/سبتمبر أ

 ."يرانيةالثكرة اإلسبلمية "الصحكة اإل - أكالن 

 االتحاد السكفياتي "العدك المشترؾ". - ثانيان 

 انييار االتحاد السكفياتي. - ثانيان 

 يرانية" 4"الثورة اإل سالميةالصحوة اإل -ول المطمب األ 
منتصؼ القرف  فيتتشكؿ خكاف المسمميف اإل جماعة األمريكية تجاهالسياسة الخارجية بدأت مبلمح 

في األحزاب  ظيكربالتزامف ما بداية فاعؿ،  دكليو  الكاليات المتحدة كقطبو  ظيرت حيثالعشريف 
ظيرت بالتكازم معيا ك  , كالقكمية,كالعممانيةاالشتراكية, يدكلكجياتيا كأ مشاربيابمختمؼ العالـ العربي 

ف ك  التي أعمنت منذ نشأتيا سعييا لمكصكؿ إلى السمطةك  ,اإلسبلميةيدكلكجية األحزاب ذات األ ا 
  المشتركة.اإلسبلمية  تيايدكلكجيأخر رغـ آ مناىجيا مف حزبو اختمفت كسائميا ك 

ف أسباب ك يعزك المفكر الكاسا، ك شعبي ال االنتشار, كالقبكؿكقد تميزت األحزاب اإلسبلمية بسرعة 
األزمات االقتصادية  :برزىاأمف  عدة، لعكامؿى  "الصحكة اإلسبلمية"م عرؼ بظاىرة ىذا االنتشار الذ

كالتي  القرف العشريف سبلمي في سبعينات كثمانيناتاإلك  يف العربيكالسياسية التي ضربت العالم
 نظمة الحاكمة كدفعيا لمبحث عف نظاـو في األالشعكب العربية كاإلسبلمية تسببت في زكاؿ ثقة 

سبلمية المختمفة كفي غمرة تصاعد قكة كنفكذ التيارات اإل (.306-305: 2012 ,غنية).بديؿ
في العالـ  كنفكذان  سبلمية انتشاران كثر الحركات اإلأصبحت أخكاف المسمميف ك تصاعدت قكة اإل

حتميةن لكبل -ةإيجابيةن كانت أك سمبي-كالكاليات المتحدةخكاف المسمميف بيف اإل العبلقة فغدت ،العربي
متشعبةن  الطرفيف، فبل يمكف لدكلةو كرثت اإلمبراطكريتيف البريطانية كالفرنسية أف تتجاىؿ حركةن 

ستراتيجيات الئلخكاف مف االىتماـ بسياسات ك  كممتدةن جغرافيان كاإلخكاف المسمميف، كذلؾ ال بد  



  56  

 

 ىعمتأثيرىا ك  كا تأثير تمؾ السياسات عمى الببلد العربية كاإلسبلمية،كأف يدرس ،الدكلة العظمى
  (.1:  2005.)العرياف،خكاف المسمميفتجاه اإلفي الببلد العربية  سياسة الحككمات

في عاـ نشأت  كالتيخكاف المسمميف حركة اإل سبلمية كىيالحركات اإل لف كبر أالرغـ مف  ىعمك  
سبلـ السياسي لـ تتصدر ف ظاىرة اإلأال إ، السياسي منذ نشأتياسبلـ قد مثمت اإل، ـ1928

كذلؾ  (.81:  2000،خركفآالشريؼ ك خيريف مف ىذا القرف.)ال في العقديف األإاالىتماـ العالمي 
 عاـاإليرانية اندالع الثكرة  عندذركتيا  التي كصمتك  لدينيةمكجات الصحكة ا بسبب تصاعد

القرار في ك كصانع السياسيكف أبدك  ،سبلـ السياسي"ظير آنذاؾ مصطمح "اإلحيث  ,ـ1979
صناع  خمص التعاطي ما ىذا النظاـ الجديد, ك كيفية  في الكاليات المتحدة األمريكية بكضا آليةو 

 بجناحيو اإلسبلميأف النظاـ  مفادىا نتيجةو  إلىالقرار في الكاليات المتحدة إباف تمؾ الحقبة 
  (. 2: 2007لمصالح الكاليات المتحدة األمريكية.)ريحاف, معادو  ىك نظاـه  كالمتطرؼ" يالكسط"

برز أحد أ تصبحأفسبلـ السياسي، اإلحركات تجاه  األمريكيمكقؼ اليرانية اإل كقد شكمت الثكرة
:  2001.)عذاب,ىذه الحركاتتجاه  سمبيٌ  التخاذ مكقؼو  األمريكييفدفعت الساسة التي العكامؿ 

حيث  سبلمييف لمسمطة،مف كصكؿ اإل مريكيةالمخاكؼ األفقد رسخ انتصار الثكرة اإليرانية  ،(222
 ستراتيجي كرقتيا الرابحة في كاحدةو حميفيا اال بعد نجاح الثكرة كسقكط الشاه الكاليات المتحدةخسرت 

بشدة لمسياسة  معادو جديد  كبرز في المقابؿ كيافه  ،في المنطقة ستراتيجيةىـ المكاقا االأمف 
في سبيؿ عدـ  منذ ذاؾ الكقتست الكاليات المتحدة جيكدىا كر  ، لذا كسطمريكية تجاه الشرؽ األاأل

  .(86: 2011 )لزىر، .في أم مف دكؿ المنطقة يرانيالنمكذج اإل تكرار

 تجاه األمريكييفذىاف الساسة كالمفكريف أيرانية في الرغـ مف السمبية التي تركتيا الثكرة اإل ىعمك 
دارات حاكلت اإلفقد صعكد المفاجئ لئلسبلمييف في إيراف لم نو كنظران أال إسبلمية الحركات اإل

المسمميف  أف تحافظ عمى اتصاالتيا ما القكل اإلسبلمية، كتحديدان ما اإلخكاف مريكية المتعاقبةاأل
 (.7:  2014رشيد،أبك حينان آخر.)أ خفتتكتيرتيا حينان ك  فازدادتحسب األكضاع، ك مختمفة  بصكرو 
 فعميان  بدأتسبلمييف قد ف جيكد الكاليات المتحدة لمتكاصؿ ما اإلأ إلىتشير معظـ المصادر حيث 

تقدير حجـ ف فشمت في أبعد يرانية كجئت الكاليات المتحدة بالثكرة اإلحيث في يرانية، بعد الثكرة اإل
ذعاف الدبمكماسييف إف سكء التقدير كاف بسبب أ األمريكييف لساسةا بعضي  ألكقد ر  ،الحراؾ كطبيعتو

 كتحسبان  أليذا الخط كتبلفيان  ،تباع الخامنئي في طيرافأنصائح الشاه بعدـ التكاصؿ ما ف لمريكيياأل
يراف كفي سبيؿ احتكاء أم إكما حدث في  لخر أسبلمييف لمسمطة في مناطؽ إلمكانية صعكد اإل

 ،كدكؿ أخرل في تكنس خكاف المسمميفاإلما  حكاراتو دخمت الكاليات المتحدة في سبلمي، إصعكد 
مريكي نائب سفير خكاف القيادم في الجماعة عبد الفتاح مكرك كعف الجانب األكقد مثؿ كفد اإل
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احتجت الحككمة التكنسية  كبعد عدة لقاءاتو   "David Mack"ؾتكنس ديفيد ما في الكاليات المتحدة
  .(Lake,3/3/2011يقاؼ ىذه االتصاالت.)إ إلىذلؾ مما اضطر الكاليات المتحدة  ىعم

التعامؿ بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف  بداية يرانيةمت الثكرة اإلذلؾ فقد شك   إلىباإلضافة ك  
(1)العريافعصاـ  لالمسمميف، حيث ير 

 كالكاليات المتحدة -بيف اإلخكاف برز محطات العبلقةأف أ )*(
الرئيس كفد أ، حيث يف في طيرافكيٌ ير مممؼ الرىائف األ فيخيرة تمثمت العقكد الثبلثة األفي 

لو أيسعمر التممساني  آنذاؾخكاف مرشد اإل إلى مبعكثان  "Jimmy Carter" كارتراألمريكي جيمي 
(2)عف الرىائف لئلفراجيرانية اإل الثكرةقيادة  للد التدخؿ

 استجاب كقد. (1: 2005 .)العرياف،)**(
كلكف  ،يراف التي رحبت بوإبطمب زيارة  زمة الرىائف، فقاـألمتدخؿ لحؿ  األمريكييفلطمب  التممساني

ر األميركيكف . كيضيؼ العرياف: "قد  (4: 2001 بك بكر،أ)مكضكع الرىائف.في بشرط عدـ الحديث 
ببل شؾ جيكد اإلخكاف كرغبتيـ كاستعدادىـ لمتدخؿ لحؿ أزمةو إنسانيةو كأزمة الرىائف مف منطمؽو 

 (. 2: 2005.)العرياف،الرغـ مف فشؿ الميمة ىعم كشرعٌي كليس مف منطمؽو سياسيه نيه إنسا

يجابان مف جيةو أخرل في  السياسة كمما سبؽ يتضح أف الثكرة اإليرانية قد أثرت سمبان مف جية كا 
عمى  فعمى الرغـ مف تأثير الثكرة اإليرانية سمبان  ،اإلخكاف المسمميفجماعة  األمريكية تجاهالخارجية 

مكقؼ الكاليات المتحدة تجاه صعكد اإلسبلمييف إال أنيا قد مثمت بداية اىتماـ الكاليات المتحدة 
كما أنيا دفعت الكاليات المتحدة لمتعامؿ ما اإلسبلمييف بيدؼ احتكائيـ  ،بدراسة اإلسبلـ السياسي

 الحتمالية كصكليـ لسدة الحكـ. كتحسبان 

 4"العدو المشترك" تحاد السوفياتياال  -المطمب الثاني 
يف العربي في التصدم لممد الشيكعي كالنفكذ السكفيتي في العالم-التقاء مصالح الطرفيف  ساىـ

كفي سبلـ السياسي ف ما حركات اإلميركي المحدكد كالمقنٌ في سياسة التكاصؿ األ -سبلمياإلك 
:  2014بك ارشيد،أ.)ماضيات مف القرف القد الثمانينفي ع كخصكصان ف ك خكاف المسمممقدمتيا اإل

 إلىكسط يـ النفكذ السكفيتي في الشرؽ األز تحجيـ كتققد سعت الكاليات المتحدة في سبيؿ ف (.8
مف  سبلمياإلك  يف العربيعالمالتقارب بيف ال لظيار مدا  لحاد الشيكعية ك إظيار إالديف في استخداـ 

                                                           

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. 
 : The West And The Muslim Brotherhood After The Arab Spring. Editorلممزيد انظر  )**(

Lorenzo Vidino. AL Mesbar Studies & Research Center in collaboration With The 

Foreign Policy Research Institute. P 10 
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 مريكيةجياز االستخبارات األك ما دفا الكاليات المتحدة ىك ك ، مف جية أخرم كالكاليات المتحدة جية
CIA"" رافعةه نيا أ لبدعك  "سبلمية آنذاؾالحركات اإل لكبر "خكاف المسمميف اإل ما اطيالتع إلى 
 .(Brooke, 2013 : 9-10) .ف استخداميا في مكافحة الشيكعيةيمك

االجتياح بعد  ذركتو ضد الشيكعية سبلمييف كالكاليات المتحدةالتقاء المصالح بيف اإل كصؿقد ك  
في الفترة الممتدة ما بيف لمغزك السكفيتي  في التصدمف احيث اشترؾ الطرف ،الركسي ألفغانستاف

كثر حمفاء الغرب في أفغانستاف، مف أفي  سبلميةالتيارات اإلكانت حيث  ـ((1989-1979
 ما تنسيؽالبك  التحديدبمف الغرب كالكاليات المتحدة  المساعدةتمقت ىذه الحركات  كقدالمنطقة، 

(1)المممكة العربية السعكدية

سبلمييف قد ف اإلأعميو يتضح ك  (.136: 2000 ،خركفآالشريؼ ك .))*(
مريكية ضد ما الكاليات المتحدة األ -غير مكتكب -في تحالؼو  نياية الثمانينيات ىكانكا حت

 -عقد مف الزماف لمدى عم-فغانستافأمت التضحيات الكبيرة التي قدمكىا في عج  حيث الشيكعية، 
 (.75:  2005 )يكسؼ، .األمريكية كانتصار الكاليات المتحدة بيزيمة االتحاد السكفيتي،

 مريكيفغانستاف مدعكميف بالعتاد كالسبلح األأسبلمييف ضد الركس في مرحمة قتاؿ اإلكقد مثمت 
ما الكاليات المتحدة األمريكية في حربيا ار أثبت فييا اإلسبلميكف تعاكنيـ مرحمة استكشاؼ كاختب

ف كاف لكؿو منظكريه الخاص إال أف المصالح السياسية  لكبل  ستراتيجيةكاالضد االتحاد السكفيتي، كا 
 (.4:  2011بك بكر،أ) فغانستافأت في كفييالطرفيف قد التقت ضد الس

، حدث سبلمييفالمتحدة كاإلكفي ظؿ ىذا التقارب المبني عمى المصالح  المشتركة بيف الكاليات 
ميركيكف في الدبمكماسيكف األ في العبلقة بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف، حيث قاـ ـه تقدٌ 

ييـ في التحكالت السياسية أالستطبلع ر  عدة مراتو  خكافمقر اإلبزيارة في القاىرة األمريكية السفارة 
 في مصر كالمنطقة.

مف  مزيدو  عقد اؿ فيفع   بشكؿو  المشاركة السياسية البرلمانية خكاف غماراإلقد ساىـ دخكؿ ك  
 عاـفي مصر التشريعية  االنتخاباتفي  خكافالذم حققو اإل بعد الفكز الكبير المقاءات خصكصان 

 Francis"ريتشاردكنيتمت دعكتي مف جانب فرانسيس يقكؿ العرياف: "حكؿ ذلؾ ك ، ـ1987
Ricciardone"  تمتد لمكاليات المتحدة  خاصةو  ةو ر لزيا ،مصر الحقان  لثـ السفير لد آنذاؾ،السكرتير

                                                           

(. تحديات إعادة بناء الدكلة, 2002لممزيد حكؿ الدعـ األمريكي لممقاتميف األفغاف انظر. الدسكقي، أبك بكر.) )*(
 .144". ص 149. العدد "37مجمة السياسة الدكلية، المجمد 
(. حركة طالباف مف النشكء إلى السقكط. تحرير أحمد مكصممي. دار الميزاف: 2008انظر أيضان . سرافراز، محمد.)

 .93بيركت. ص 
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 فأ أكد العرياف ، كماميركية، كلكني اعتذرته كتنظمو كزارة الخارجية األتعدٌ  طار برنامخو إفي  شيران 
كبالمستشار اليضيبي بحكـ  بوكيمتقي  "اإلخكاف"شخصيان بزيارة مكتب  يقكـ كاف ريتشاردكنى
(1)(ـ(1987-1990 في البرلماف مف يمامن عضكية كؿو 

 (.3-2: 2005 .)العرياف،)*(

 ان حكار " تكانف في تمؾ الفترة ييمريكما األ المقاءاتف أ إلىمقاببلتو  إحدلالعرياف في  يضيؼك 
كتقكـ ىذه السياسة  ،مريكيةعامة تتبعيا الخارجية األ طار سياسةو إنو كاف يتـ في أك  "ان نسانيإ ان حضاري

 عبلقةن  ىبنقد ف ىذا الحكار أ" إلى ، مشيران المعارضة في كؿ برلمانات العالـ االلتقاء بممثمي ىعم
 : آنذاؾ برز ممفات الخبلؼ ما الكاليات المتحدةأككانت  ،االختبلؼ كالغمكض اشابي ممتبسة""

 احتبلؿ العراؽ. - أ
 ."اإلرىاب" ىالحرب عم - ب
 عدك الصييكني.ممريكا لأدعـ  - ت
 .منظـ الديكتاتكريةل الكاليات المتحدة دعـ - ث
 (.7-6:  2011بك بكر،أ).القانكف الدكليك  ح الشعكبمصالعدـ احتراـ الكاليات المتحدة ل - ج

خكاف المسمميف في البرلماف المصرم عضاء اإلأف ك مريكييالمقاءات بيف الدبمكماسييف األ جكبيتكقد 
 فمريكييمف الساسة األ كاساو  تيارو اعتراض  ىلإباإلضافة  ،الحككمة المصريةمف  حادو  بنقدو 
عاة بيدؼ استرضاء الكاليات د  ك مي أة يخكاف المعتدلة مف حيث ككنيا حقيقفي خطابات اإل شككيفالم

خكاف المسمميف في بداية االتصاالت ما اإل إليقاؼمريكية األ دارةكىك ما دفا اإل ،المتحدة
نة كالمقنٌ الرغـ مف ىذه المقاءات المحدكدة  ىكعم (Jeffery & others, 2012:51). التسعينات.

المتحدة قد اتبعت  ف الكالياتً أظ بلحى نو مف المي إف ،خكاف المسمميفكاإل األمريكييفبيف الدبمكماسييف 
 إلى تمؾ الفترةباف إ انقسمتكالتي سبلمية كاحدة تجاه التيارات اإل ةن شمكليٌ  في تمؾ الفترة سياسةن 

 كىي:رئيسة  ثبلث تياراتو 

الذم  عبد اهلل عزاـ ككاف رائد ىذا االتجاه الشيخ خكاف المسمميفجماعة اإلب ممثبلن  -كؿ االتجاه األ 
 مقبؿف اليدؼ الأكاعتبر  ،كما رفض استعداء الكاليات المتحدةنظمة تكفير المجتمعات كاأل رفض
 . تحرير فمسطيف ىك

                                                           

 عمى التسعينات بداية في كمينتكف إدارة كحتى الثمانينات منتصؼ منذ دأبت األمريكية اإلدارة أف بالذكر كجدير )*(
 بعد األمر ىذا أكقفت أنيا إال اإلخكانية الشخصيات كبعض بالقاىرة األمريكية السفارة في مسؤكليف بيف لقاءاتو  عقد

 اإلخكاف مف الغربي .. لممزيد انظر : المكقؼ.المقاءات ىذه عقد عف بالكؼ الرسمية المصرية لممطالبات استجابتيا
  http://cutt.us/LaSFكيكبيديا اإلخكاف متاح عمى الرابط التالي :  .كتحكالت مراحؿ.. المسمميف

http://cutt.us/LaSF
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كيقكـ عمى  ،كاخر السبعينات في مصرأتنظيـ الجياد المصرم الذم ظير في  - االتجاه الثاني
 . نظمة الكافرة ىي العدكف األأاعتبر الذم يمف الظكاىرم أ ىذا التيار كقد تزعـ ،المجتما تكفير

(1)سامة بف الدفأ لجيادية بزعامةلفية اباسـ األعرؼ  كىك ما -االتجاه الثالث 

ف العدك أ الذم رأل )*(
 (.5-4:  2011بك بكر،أ.)الكاليات المتحدةىك  ىزيمة االتحاد السكفياتي الجديد بعد

كفي مقدمتيا  ،نحك العديد مف القضايا اإلسبلمية مكاقؼ التيارات فيالتمايز ىذا الرغـ مف  ىكعم
لـ تنظر آنذاؾ إلى االختبلؼ بيف  دارة االمريكيةاإلإال أف  ،كاليات المتحدةلم ة ىذه التياراترؤي

، تتعامؿ معو بمنطؽ الشمكلية، مف ان كاحد ان نظرىا إطار سبلـ السياسي في كبقي اإل ،اإلسبلمييف
  .كسطمريكية في الشرؽ األالمصالح األ ىعم ان داىم ان نو يمثؿ خطر أمنطمؽ 

كمف  ،ةسبلمية كافٌ تجاه تصاعد نفكذ التيارات اإل عدائيان  ة مكقفان اتخذت الكاليات المتحدعميو  كبناءن 
كج عنفكانيا، أسبلمية في ات كانت الصحكة اإلنالثمانيفي أكاخر فسبلمي المعتدؿ، اإلضمنيا التيار 

لدعـ كتأييد مسيرة  -الكاليات المتحدة خاصةو بك -الغرب ىيراىف عمالمعتدؿ سبلمي التيار اإل ككاف
البلعنؼ في  استراتيجية ىتبنل حد األسباب الرئيسة التي دفعتوأكقد كاف ذلؾ التحكؿ الديمقراطي 

يجابية مف بمكاقفو اإل سكةن أالغرب الميبرالي سيقؼ معيـ  ف  أب مبلن أ، صبلح كالتغييرنحك اإل تحركو
(2)التحكالت الديمقراطية التي طرأت في أمريكا البلتينية

إذ  الكاليات المتحدة ف  أ الٌ إفي تمؾ الحقبة،  )**(
السمطة بكافة الطرؽ  مف الكصكؿ إلى -مبادئيـكانت  ان أي-سبلمييف في منا اإل لـ تدخر جيدان 

 (. 32: 2001 .)يكسؼ،كالكسائؿ

زيادة أدل إلى  ،مصالح الطرفيف في التصدم لمخطر الشيكعي ف التقاءإ كعميو يمكف القكؿ :
 ،المسمميف خكافاإل جماعة اكفي مقدمتي سبلميةالتيارات اإلالتفاىـ كالتكاصؿ بيف الكاليات المتحدة ك 

مريكية نحك األ داراًت ف نظرة اإلإالرغـ مف ذلؾ ف ىعمك  ،تـ عقد عدة لقاءات بيف الطرفيفف
 فاحتفظتكانت سطحيةن كلـ تتطرؽ إلى التمييز بيف التيارات اإلسبلمية المختمفة سبلمييف قد اإل
اإلسبلـ العداء تجاه  ىالقائمة عمالعامة الشمكلية ك نظرتيا بإلدارات األمريكية في تمؾ الحقبة ا

                                                           

أسامة بف الدف: مميكنير سعكدم حارب القكات الركسية في أفغانستاف، ككاف يتزعـ تنظيمان محمٌيان ييدعىى األلفية  )*(
الجيادية آنذاؾ، إاٌل أنو في منتصؼ التسعينات شكؿ تنظيـ القاعدة، كأعمف استيدافو ألمريكا كمصالحيا حكؿ العالـ 

 لقتاؿ الييكد كالنصارل".كأصبح اسـ تنظيمو "الجبية اإلسبلمية العالمية 
(. التحكالت 2011مساعيد، فاطمة.)لممزيد حكؿ التحكالت الديمقراطية في أمريكا البلتينية انظر :  )**(

الديمقراطية في أمريكا البلتينية : نماذج مختارة. مجمة دفاتر السياسة كالقانكف. جامعة كرقمة: الجزائر. متاح عمى 
 الرابط التالي:

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7431/1/DSP0113.pdf-http://dspace.univ  

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7431/1/DSP0113.pdf
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7431/1/DSP0113.pdf
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سياسة الكقت ذاؾ  ىتح يكجدلـ  خكاف المسمميف حيثاإلجماعة كمف ضمنو  بكافة أطيافوالسياسي 
 . األخرل سبلميةخكاف المسمميف تميزىا عف باقي الحركات كالتيارات اإلمريكية تجاه اإلأخارجية 

 انييار االتحاد السوفيتي 4  - لثالمطمب الثا
 التقميدمالعدك  ىتبلش، العالميد الكاليات المتحدة بقيادة النظاـ بعد انييار االتحاد السكفيتي، كتفر  

مريكي فاتجو الفكر األ ،بديؿو  مف خمؽ عدكه مريكي لمفكر السياسي األ كاف ال بد  ف ،كاليات المتحدةلم
عف  بديؿو  كعدكه  بكؿ أبعاده البشرية، كالفكرية، كالقيمية، كالحضاريةسبلـ اتخاذ اإل إلى

  (.222:  2001.)عذاب،الشيكعية

الباحثيف أف حالة العداء لئلسبلـ التي شيدتيا الكاليات المتحدة بعد انييار االتحاد  كيرل بعضي 
 عمماء النفس أف األفراد بشكؿو عاـو كالجماعات أيضان  السكفياتي تعكد لمعامؿ النفسي، حيث يقر  

(1)تحدد ىكيتيا مف خبلؿ المفاضمة بينيا كبيف الغير

بعد انييار االتحاد السكفيتي ظيرت لذا ك ، )*(
الكاليات  مف خبللو لتتعرؼ بديؿ كعدكه  سبلـخر كىك اإلتـ تنصيب اآ كعميو ،سبلـثنائية الغرب/اإل

تصاعد الشعكر العاـ لدل الشعب األمريكي بأف اإلسبلـ يمثؿ خطران عمى قيـ ف ىكيتيا ىالمتحدة عم
(2)المؤتمر العاـرتو منظمة جأ ير استطبلعه أظ ـ1994كفي عاـ كمبادئ الحضارة األمريكية، 

)**( 
كبر في أ ةو صبح ذا قابميٌ أو ضد العرب كالمسمميف قد المكج   عبلـى ف اإلأشخص  (3000)كشمؿ 
ضد مريكي كساط الشعب األأفي  كمتكاصبلن  مستمران  االستطبلع تحامبلن ظير أكما  ،خيرةاأل اآكنة

ف المسمميف ينتمكف إ% ممف شمميـ االستطبلع" 41البيض قاؿف مريكيياألكساط أففي  ،المسمميف
ف المسمميف مناىضكف أ% عف اعتقادىـ ب45عرب أه" ك دي كيؤي   "اإلرىاب"عف  يتغاضى ديفو  إلى

(3)مريكيلمقيـ كالشعب األلمغرب كمناىضكف 

كقد تأثرت الحركات  (.584-2005:580.)ميادة،(***)
مريكية تجاه العالـ العداء التي نمت داخؿ المجتما كالنخبة األطيافيا بحالة أسبلمية بكافة اإل
انييار االتحاد جي" بعد يستراتمريكية "المحفز اإلالكاليات المتحدة األ فبعد أف فقدت ،سبلمياإل

سبلمية الحركات اإلتصكير  إلىمريكية الحرب الباردة, اتجيت السياسة األالسكفياتي كانتياء 
                                                           

نما بينيا، بالشبو كال الحضارات بصراع تتعمؽ ال المسألة بأف حيث ذىب البعض إلى القكؿ )*(  حاجة مف تنبا كا 
 سقكط بعد الغرب دأب لماذا: تفسير يقا كىنا الخاصة، ىكيتو كتعريؼ تأكيد أجؿ مف عنو غنىن  ال عدكه  إلى الغرب

 (.56:  2008الخطيب، )األحمر  الخطر عف بديبلن  اإلسبلمي/ األخضر الخطر تصكير عمى الشيكعية
 ."كالدينية العرقية المساكاة كتشجيا تعزيز عمى تعمؿ منظمة أمريكية" )**(

 محمد لممزيد حكؿ نظرة النخبة كالمجتما األمريكي لئلسبلـ كالمسمميف آنذاؾ انظر : الجابرم، )***(
ص  .بيركت:  العربية الكحدة دراسات مركز. 1ط.كالغرب... كاإلسبلـ العركبة – اليكية مسألة(. 1995.)عابد
135-141. 
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 .مريكية بؿ لمقيـ الديمقراطية كالغربية عمكمان الكاليات المتحدة األ ليس فقط لمصالح ،كتيديد
  (.13:  2012 )اليقيش،

العدك -كتبلشي الفكر الشيكعي ، (ـ(1990-1991االتحاد السكفيتي ؾى تفك  ف أ كعميو يتضح 
عاـ،  بشكؿو مريكية نحك اعتبار المسمميف األ ستراتيجيةاال بتحكؿ دفاقد  –التقميدم لمكاليات المتحدة 

الشريؼ .)ريكية مالمصالح كالقيـ األ ىعم ان قائما يشكؿ خطر  ان خاص عدكٌ  سبلمية بشكؿو كالحركات اإل
 (.74:  2000،خركفآك 

 في خم  العدو البديل4 عالم الموجوواإل الصييوني يدور الموب

عمى استغبلؿ البعد النفسي لدل الشعب  القرف العشريف اتتسعينبقكة خبلؿ  "سرائيؿإ"عممت  
كمف خمفيا المكبي  "سرائيؿإ"حاكلت فاألمريكي بعد اختفاء العدك التقميدم المتمثؿ في الشيكعية، 

سبب ف ا  ك  االتحاد السكفيتي" انييار تجسيد مقكلة "إف الخطر اإلسبلمي ىك العدك بعد الصييكني
 .االفكرم كالثقافي بينيم ختبلؼاال إلىيعكد  سبلمي كالكاليات المتحدةالعداء بيف العالـ اإل

 عاـ /يكليكلكاشنطف في تمكز زيارتو ثناءأماـ الككنجرس أخطاب نتنياىك  فيقد انعكس ذلؾ ك  
 "سرائيؿإ"ؿلمغرب سببو دعـ الغرب ف العداء العربي أتخطي فكرة حاكؿ مف خبللو كالذم  ـ1996

االعتقاد  إلىبالمقابؿ  داعيان  ،عداء العرب لمغرب" يزكؿ إسرائيؿ"نو بحمكؿ السبلـ بيف العرب كأك 
كاف  كىك عداءه  "سبلمية المتطرفةلمثقافة السياسية العربية اإل ف ىذا العداء ىك ثمرةه "إ :بالفكرة القائمة

 (.604-603:  2005حيز الكجكد.)ميادة، إلى" سرائيؿإ" رجلك لـ تخ ىسيقكـ حت

سبلـ مف خبلؿ ترسيخ الصكرة النمطية حكؿ اإل إلى "سرائيؿإ"سعت  ذلؾ فقد إلىباإلضافة  
الصييكني -كلعؿ أكثر ما يعكس حالة اإلعبلـ األمريكي ،مريكيعبلـ األكسائؿ اإل ىسيطرتيا عم

 15 مريكية في عددىا المؤرخ فيغبلؼ مجمة التايـ األو في تمؾ الحقبة الزمنية ىك المكج  
في مثؿ  رشاشةه  مسجد بجانبيا بندقيةه  مئذنةصكرة حيث احتكل الغبلؼ عمى  ـ1992حزيراف/يكنيك 

 )الجابرم، ".ف يخاؼأسبلـ... ىؿ ينبغي لمعالـ إ" عبارة: بلؼسفؿ الغأكقد كتب في حجميا 
1995 :137). 

ر السمبي مريكي التصكٌ الخارجية األ لكزيرالمساعد السابؽ  "Robert Bletroيترك"ركبرت بمينتقد ك 
سبلـ في صكرة اإل فأ إلى مشيران ، في تمؾ الحقبة مريكيةاأل عبلـسبلمي مف كسائؿ اإللمعالـ اإل

 مستعدةو لمغرب ك  ىة معاديةو مشكٌ  عف حركةو  ما تككف عبارةن  الصحؼ العادم غالبان  قارئعقؿ 
 (.126: 1998 غاياتيا")جرجس، إلىلمكصكؿ  "اإلرىاب"الستخداـ العنؼ ك
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 عنؼو  بمسؤكلية أم   العادم جاىزان دائمان ليمقيى كنظران لجيكد اإلعبلـ الصييكني فقد أصبح األمريكي 
بريؿ عاـ أالمسمميف، كقد كقا ىذا الحكـ المسبؽ في حادثة أككبلىكما في نيساف/ يقا تجاىيـ عمى

، كىك إف دؿ لحادث ما أف الفاعؿ كاف أمريكيان ف بالكقكؼ كراء ىذا اك تييـ المسمما، حيث ـ1995
اشتركت التي النمطية المرسكمة عبر سنكاتو طكيمة، ك  الصكرةي عمى شيءو فإنما يدؿ عمى ما حققتو 

 (.223: 2001 )عذاب, .الصييكنيكسائؿ اإلعبلـ المقربة مف المكبي  ساسيأ بشكؿو  في صنعيا

في  اداعمييذىاف أفي إلى تكريس مفيـك الخطر اإلسبلمي  "سرائيؿإ" سعت ذلؾكبالتكازم ما  
مف رجاؿ الككنغرس بعد نياية الحرب  لتصريحات عددو  السريعةتكشؼ المراجعة حيث  ،الككنجرس

كفي مقدمتيا  ،سبلـ السياسيمنية المرتبطة ببركز اإلزاء التيديدات األإالعميؽ  قمقيـعف  الباردة
  (.48: 2010 )شيباني، "سرائيؿإ"مف أالمخاطر المتعمقة ب

السياسة  ىعم سمبان  سبلـحكؿ اإل مريكياأل الككنغرسك م العاـ ألر ا للد المفاىيـ الشائعة تثر أ كقد 
في كزارة  متقاعد مريكي  أ مسؤكؿه  ليوإشار أكىك ما  ،سبلميمريكية تجاه العالـ اإلاألالخارجية 
قدرة  عاؽأقد شريرة  سبلمية حركاتو ف اعتبار الحركات اإلأكد أحيث  -في عيد كمينتكف– الخارجية

 انعكسكقد  ،(589: 2005 .)ميادة،كسطفي الشرؽ األ تبني سياسة بناءة ىعم مريكيةدارة األاإل
مريكية بضغكطات المكبي الصييكني كمؤيديو داخؿ الككنجرس في سمسمة دارة األتأثر اإل لمد
إسبلمي  بدعكل كجكد خطرو  مريكي بيؿ كمنتكفعمف عنيا الرئيس األأجراءات كالقرارات التي اإل

"األصكلية" يعتمد منيجان إرىابيان يعمؿ عمى تعطيؿ عممية االستقرار كالسبلـ في منطقة الشرؽ 
 (.14: 2001 )يكسؼ، ""اإلرىاب"قكانيف مكافحة "فت باسـ رً عي  كقد األكسط

  ن4اإلسالميوالنخبة األمريكية و 
كذلؾ بفعؿ  ،سبلميةكالحركات اإلحكؿ المسمميف  ةنمطيٌ  صكرةه  األمريكيالرأم العاـ  لدل خى ترس   

 الرغـ مف ، كعمىالنييار االتحاد السكفياتي كغياب العدك التقميدم الدعاية الصييكنية استغبلؿ
بشكؿو  ف رفضكامريكييالساسة كالمفكريف األمف  ره تياالقرف المنصـر تسعينات  فقد ظير في ،ذلؾ

ستاذ جكف ألأبرز ىؤالء المفكريف اكمف  ،قاطاو جعؿ اإلسبلـ عدكان بديبلن عف الشيكعية
 إلىفيو كالذم أشار  "ـ حقيقةأ سبلمي، كىـه الخطر اإل"مؤلؼ كتاب  "John Esposito"سبكسيتكأ

ف تككف أ قاطعان  نفيان  ىسبلمية، كلكنو نفبيف الحضارتيف الغربية كاإل ميمةو  كجكد اختبلفاتو  حقيقة
ؿ نما تشك  إف المكاجية بيف الحضارتيف أ كأكدلمحضارة الغربية،  ان تيديد تحمؿسبلمية الحضارة اإل

 ايمعضبالحضارتيف مف  متاف نتيجة ىذا التحدم سكؼ تتمثؿ في استفادة كأك  ،منيما لكؿو  تحديان 
 (.593: 2005 )ميادة، .البعض
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 ،التعامؿ ما اإلسبلـ السياسي مريكية بضركرةاأل بعض األصكات الفكرية كبالتزامف ما ذلؾ نادت 
أشارت إلى  كالتي ""Robin Wrightمف أشير ىذه األصكات الصحفية األمريكية ركيف رايت ك 

 سياسيه  تيارو  لقك أالثكرة اإليرانية قد أصبح أسرع ك مف انتصار  أف اإلسبلـ بعد خمسة عشر عامان 
مف ىنا ك  ،إسبلمية لمتحكؿ إلى دكؿو ف ىناؾ العديد مف الدكؿ في طريقيا أك  ،الشرؽ األكسط يف

التعامؿ ك  حركات االسبلـ السياسياالنفتاح عمى اإلدارة األمريكية إلى ضركرة  "ركبيف رايت" دعت
  .(24:  2001)يكسؼ, .ما تياراتيا المعتدلة"

ضركرة  مؤكدان الحذر مف خطر األصكلية اإلسبلمية، ب خرآ فكرم   تياره  طالبكعمى الجانب اآخر 
ركبرت  كمثاؿ ذلؾ ما ذىب إليو الكاتب األمريكي سبلمية،متيارات اإلل شمكليةال النظرة الحفاظ عمى
 دارةا اإلتستند عمييف أالتي يجب  المعاييرمف  عددان  الذم كضا "Robert Satloff"ساتمكؼ 

 كحددىا كما يمي: ،سبلـ كحركاتواإل ما افي تعاممي مريكيةاأل

كسط الستخداـ العنؼ ضد تيارات تتفيـ الكاليات المتحدة حاجة دكؿ الشرؽ األ ضركرة أف -1
  مريكية.ف تمؾ التيارات تعادم القيـ الغربية كالمصالح األأل ،سبلـ السياسياإل

التطرؼ تزدىر في ظؿ ظركؼ اقتصادية صعبة كتمؾ التي تمر بيا بعض بمداف  لف قك إ -2
ف تقكـ بمساعدة حككمات تمؾ أكمف كاجب الكاليات المتحدة  الفقر، إلىكسط مف البطالة الشرؽ األ

 .كي تخفؼ مف حدة تمؾ المشاكؿ ،الدكؿ

كىك الرؤية  ،مف الدعـ االقتصادم أكثر أىميةن  ف تقدـ شيئان أيتكجب عمى الكاليات المتحدة  -3
 ىعمسبلمية، كذلؾ عف طريؽ نشر القيـ الميبرالية كالتأكيد المستقبمية البديمة لمرؤية اإل

  (.35:  1994 ،ستراتيجيةكاالمزاياىا.)معيد الدراسات السياسية 

ف أ إلىات سبلـ السياسي في بداية التسعينحكؿ اإل نصار ىذا التيارأكتابات معظـ ت أشار ك 
 :  لمكاليات المتحدة فيرئيس سبلـ يمثؿ تحدييفاإل

ف أىدافيا كيجب أالمتطرفة التي تستخدـ العنؼ لتحقيؽ  اتمف الجماع يأتي - كؿاأل مالتحد - أ
 كلك كاف ذلؾ ىتشجا حككمة الكاليات المتحدة استخداـ العنؼ في مكاجية ىذه الجماعات حت

 نساف.لحقكؽ اإل انتياكان  ؿيشك  

 تستخدـسبلـ، لكنيا التيارات التي ترفا شعار اإلكيتمثؿ في خطر كىك األ -الثاني التحدم -ب
كثيرة تتسمؾ بقكاعد  حيافو أكفي  ،كؿ، فيي تستخدـ كسائؿ سمميةكسائؿ مختمفة عف الفريؽ األ
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(1)في مصر "فيخكاف المسممجماعة اإل" ىدافيا مثؿأالمعبة الديمقراطية لتحقيؽ 

.)مجمة قضايا )*(
 .(4: 1994 دكلية،

حكؿ كيفية التعامؿ ما  يفإلى فريق فيك مريكف األك انقسـ الساسة كالمفكر مف ىذه التحديات  انطبلقان ك 
 :تمثؿ التحدم الثانيسبلمية التي التيارات اإل

ف د ىؤالء أكحيث أ، استخداـ العنؼ ضد ىذه الحركاتنصار ىذا التيار أيؤيد  : كؿفريؽ األال (1
قراراىـ إمف الرغـ  ىعمك ، سبلميةقامة الدكلة اإلإكىك كاحد  سياسيه  ىذه الحركات ليا ىدؼه 

ال إؼ العبء عف كاىؿ الدكلة يتخففي  ىذه الحركات الذم تقكـ بو جتماعيٌ الدكر اال بأىمية
 .ثابت تجاىيا عدائيه  مريكية باتخاذ مكقؼو دارة األنيـ طالبكا اإلأ

 ىتسع صبلحيةه إ ف ىذه الحركات في حقيقتيا حركاته أنصار ىذا الفريؽ أكد أالفريؽ الثاني :  (2
:  2005)ميادة،الطكيؿ. لالمد ىعميا الممكف تركيض مفك لممشاركة في الحياة السياسية 

590.)  

 David"ؿيبمريكي ديفيد كالكاتب األ كىك ما أكده ،بعد مف ذلؾأ ىلإنصار الفريؽ الثاني أكذىب 
Keeble"  سبلمية ف فيـ الحركة اإلإ" حيث قاؿ : سبلمية"صكلية اإللو بعنكاف "فيـ األ في مقاؿو

 اتدار اإل ىف عمأ ، مضيفان "كسط خبلؿ القرف القادـالشرؽ األ ممفات لمتعامؿ ما ضركرمه  مره أ
 ف تتحاكر ما الجانب المعتدؿ منيا.أف ترفض الجانب المتطرؼ مف ىذه الحركة، ك أمريكية األ

 التيار التقميدم–كؿ صار الفريؽ األأنالرغـ مف قكة كزخـ  ىكعم (.26: 2001 )يكسؼ،
 بحاثمف مراكز األ ان عددف أ الٌ إسبلمية كالحركات اإلسبلـ معادة اإل ىلإالداعي  -المتطرؼ

التخفيؼ مف حدة النظرة  منتصؼ التسعينات فيفي قد نجحت الكازنة مريكية الشخصيات األك 
المراكز بقكة لتكريس مفيكـ الفصؿ بيف االعتداؿ كالتطرؼ في ىذه  صارعت ثـ  ،العدائية لئلسبلـ

 (.13: 2011 بك بكر،أسبلمي.)الفكر كالتنظيـ اإل

ات تميزت بانتشار الصكرة النمطية لدل الشعب األمريكي إف فترة التسعين كبناءن عميو يمكف القكؿ،
كذلؾ بفعؿ آلة اإلعبلـ  ،عف اإلسبلـ بشكؿو عاـ كحركات اإلسبلـ السياسي عمى كجو الخصكص

ة فكرة استبداؿ الصييكنية، كبالتزامف ما ذلؾ ظير تياره داخؿ النخبة كالقادة األمريكييف يرفض بقك 
 ابشقيي الحركات اإلسبلمية بيفكيدعك إلى ضركرة التمييز  ،الخطر الشيكعي بالخطر اإلسبلمي

                                                           

لممزيد حكؿ االختبلؼ في كجية نظر رؤية األكركبييف كاألمريكاف تجاه اإلسبلـ كالحركات اإلسبلمية انظر "  )*(
ظاىرة اإلسبلـ السياسي في السياؽ الغربي" متاح عمى الرابط التالي: 

p://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=28841htt  

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=28841
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=28841
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اخؿ التيار اإلسبلمي كعامؿو ضركرة التعاطي ما الحركات المعتدلة دما ، "المتطرؼ" كالمعتدؿ
التقميدم بنظرة التيار كقد اصطدمت دعكات ىذا التيار لضماف استقرار الشرؽ األكسط،  رئيسو 

التيار ف أالرغـ مف  ىعمك سبلمية تجاه كؿ الحركات اإل كشمكليه  الداعي التخاذ مكقؼ عدائيه 
كاخر أكاديمييف في بيف األ بلن قى كثً  اكتسب زخمان  قد سبلمية المعتدلةالداعي لمتعاطي ما الحركات اإل

 .لمتيار التقميدمف السيطرة بقيت أ الٌ إ، ات مف القرف المنصـرسعينالت

 الرسمي4 ىالمستو 

 ،لحركات اإلسبلميةئيا تجاه اعدا يفالمستكم الرسمي  عمىاستمرت الكاليات المتحدة األمريكية 
(1)عاـ  فبدايةن كاف الحراؾ ضد الصكماؿ

حيث اعتبرت الكاليات المتحدة المحاكـ  ـ1992 )*(
 مراء الحربأثـ قامت بدعـ  ،رىابيةإ منظمةن  "خكاف المسمميفالمقربة مف اإل" سبلميةاإل

مريكية ككذلؾ الحاؿ في السكداف حيث كضعت كزارة الخارجية األ ،(3: 2001.)الصائغ،ىناؾ
 ىكذلؾ بعد سيطرة اإلسبلمييف عم ،في قائمة الدكؿ الراعية كالداعمة لئلرىاب ـ 1993السكداف عاـ

االنقبلب العسكرم  تجاه الصمت المتحدةالتزمت الكاليات (. ثـ 42: 2013 .)مكسي،حكـمقاليد ال
(2)في الجزائر

 ىمريكا عمأكما تبعو مف مجازر بحؽ  نشطاء الحركات اإلسبلمية، حيث راىنت  *()*
قكاىا الحركية الفاعمة،  كتطكيا ة كالمكالية ليا إلجياض صعكد الحركات اإلسبلميةنظمة الحميفاأل
شكاؿ القما كالقتؿ كاالستبداد بدكف أعبلمي، كتركتيا تمارس كافة رت ليا الغطاء السياسي كاإلكف  ك 

 (.31: 2005 )يكسؼ، المساءلة الدكلية. ىك حتأيير مف مظاىر التنديد كالتش مظيرو  أم  

(3)دكارد جيرجيافإ لقاهأ كفي خطابو 

(**)*
Edward. P. Djerejain""  مساعد كزير الخارجية

كالشرؽ  مريكيةبعنكاف: الكاليات المتحدة األـ 1992 حزيراف/يكنيك 2في  في كاشنطفمريكي األ
مريكية تجاه الخطكط العريضة لمسياسة الخارجية األجيرجياف رسـ . "متغير كسط في عالـو األ

يكاجو الكاليات  سبلـ خصمان في اإل لمريكية ال تر دارة األف اإلأ في خطابوكد فأ ،سبلميةالحركات اإل

                                                           

لممزيد حكؿ الحرب األمريكية عمى الصكماؿ انظر:  )*(
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal/sec09.doc_cvt.htm  

 ر لممزيد حكؿ مكقؼ الكاليات المتحدة مف أحداث الجزائر انظ )**(
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-muslim-

brotherhood-obama-mubarak  

 األدنى الشرؽ لشؤكف األميركي الخارجية كزير مساعد" "Edward. P. Djerejain إدكارد جيرجياف )***(
 األب. بكش الرئيس جكرح عيد في آسيا كجنكب
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 الحرب الباردة لـ تحؿ محميا منافسةه  فأك  ،ك ييدد السبلـ العالميأميركية في المستقبؿ، المتحدة األ
 .(Djerejian,1992 : 36)."سبلـ كالغرببيف اإل جديدةه 

 بديبلن  ان عدك سبلـ اتخاذ اإلمريكي مف فكرة الجميكر األ تحرير إلى الرغـ مف تكجو جيرجياف ىكعم 
مكقؼ الكاليات المتحدة العدائي مف  إلى فو مبطٌ  بشكؿو  شارأ نو قدأال إاالتحاد السكفياتي،  انيياربعد 
" نحف قمقكف تجاه ىؤالء  :الحالة الجزائرية بالقكؿ عفكذلؾ مف خبلؿ التحدث  ،حركات اإلسبلميةال

قراطية السمطة، ثـ يقكمكف بتدمير الديم إلىالذيف قد يستخدمكف العممية الديمقراطية لمكصكؿ 
 كاحده  شخصه " مبدأ ال ندعـكلكننا  "كاحد كاحد كصكته  شخصه " بمبدأ، نحف نؤمف ليحتكركا السمطة

 معيفو  حزبو  إلى جيرجياف صراحةن  شارةإالرغـ مف عدـ  كعمىفقط"  كاحدةه  كمرةه  كاحدةه  كصكته 
ف خطابو قد استيدؼ أالتي تؤكد  ضمنيةالشارات اإل قد حمؿ العديد مف خطابوف أ الٌ إ بحديثو

(1)في الجزائر سبلميةحزاب اإلاأل

)*((.Brook,2013 : 12).  

(2)يكسؼ حمدأ عمؽكي 

إف الصياغة التي صيغت بيا بالقكؿ "عمنيا جيرجياف أالتي عمى المبادئ  )**(
نيا تمثؿ أكبحيث ال يظير  ،لممسمميف ان ؿ استفزاز ة كالمباقة بحيث ال تشكٌ ىذه السياسة كانت مف الدقٌ 

عمى تيارات  كاضحان  لكف التطبيقات العممية ليذه السياسة تشكؿ استعداءن  ،عمى اإلسبلـ نان اعدك 
البيانات الرسمية الصادرة عف  يجابيةإالرغـ مف  ىعمف. (14 2001: )يكسؼ,.الحركات اإلسبلمية"

في الديف  لال تر نيا أك  ،ان سبلـ ليس عدكٌ ف اإلأ ىعم كتكراران  مراران  كدتأالتي ك مريكية دارة األاإل
ليذه البيانات حيث  تمامان  مريكية قد جاءت مناقضةن ف السياسات األأال إ، لئلرىاب سبلمي مصدران اإل

 كسط بعدسبلمية في الشرؽ األمف الحركات اإل مريكية قمؽ الكاليات المتحدةالسياسة األ عكست
  .(Brook, 2013 : 11)الحرب الباردة. انتياء

األمريكية  اإلدارةبيف السياسات المعمنة, كالتطبيقات العممية لدل  ك يتضح مف ذلؾ كجكد اختبلؼو 
تجنب  ىمريكية عمدارة األحيث عممت اإل ماضيالقرف الات تسعينفي تجاه اإلسبلـ السياسي 

                                                           

 فحكل أف مف الرغـ عمى اإلسبلـ معاداة بعدـ حاكؿ جيرجياف تمخيص السياسة األمريكية القائمة آنذاؾ )*(
 في رأل قد جيرجياف فإف خطابو مف الرغـ كعمى اإلسبلمية، لمحركات معاديةن  كانت الرسمية األمريكية السياسية
 كيمكف السمطة إلى لمكصكؿ يسعكف سياسييف الترابي كحسف  الغنكشي راشد مثؿ السياسي اإلسبلـ أعبلـ بعض

 في كالمفكريف الساسة أغمبية بمعارضة قيكبؿ قد الرأم ىذا أف إال, أيدكلكجيةن  أك دينيةن  قياداتو  كليس استمالتيـ
 مجرد القيـ مف كغيرىا الديمقراطية حكؿ اإلخكاف حديث أف رأكا كالذيف -التقميدم التيار أنصار– المتحدة الكاليات
 (.Lake,3/3/2011) .المتحدة الكاليات مخاكؼ لطمأنة أكاذيب
د. أحمد يكسؼ : ككيؿ كزارة الخارجية الفمسطينية سابقان، كالمستشار السياسي لرئيس الكزراء الفمسطيني  )**(

 األسبؽ إسماعيؿ ىنية.
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سبلمية ضمف لمتيارات اإلالشمكلي تصنيفيا  ىبقت عمأنيا أ الٌ إلمشيكعية  بديبلن  ان سبلـ عدك اعتبار اإل
لمنا  أك غير مباشرو  مباشرو  في التدخؿ بشكؿو  دبمصالح الكاليات المتحدة كلـ تتردالخطر المحدؽ 

كىك ما يؤكد عدـ كجكد  ،السمطة إلىمف الكصكؿ  ياكمرجعياتشكاليا أبكافة  سبلميةالتيارات اإل
 ىسبلمية حتخكاف المسمميف تميزىا عف باقي الحركات اإلاإلجماعة مريكية تجاه أسياسة خارجية 

 .ذاؾ الكقت
 خالصة4

 التيف ىناؾ العديد مف المؤثرات الداخمية ذكره في ىذا الفصؿ يمكف القكؿ: إ ما تـ استنادان عمى 
ماعة اإلخكاف ج نحك السياسة الخارجية األمريكيةاىية كاتجاه م عمى التأثيرفي  جكىريان  لعبت دكران 

السياسة  عمى كالذم أثر سمبان  ،المتحدةبرزىا عامؿ الديف في الكاليات المسمميف، كلعؿ مف أ
دكره الجماعة، ككذلؾ فقد كاف لمكبي الصييكني في الكاليات المتحدة  األمريكية تجاهالخارجية 

حرؼ  كمف ثـ ،د جماعة اإلخكاف المسمميفسبلمية كالتحريض ضمحكرم  في تشكيو الحركات اإل
مراكز بعض فقد لعبت  ى النقيض مف ذلؾتجاه الجماعة، كعم سمبان  السياسة الخارجية األمريكية

سبلمي مف جية كالكاليات المتحدة مف ر اليكة بيف العالميف العربي كاإلفي جس بارزان  األبحاث دكران 
قة حكؿ جماعة اإلخكاف المسمميف كالتي إعداد الكثير مف الدراسات المعم   أخرل، باإلضافة إلى جيةو 

اعتداؿ الجماعة تجاكزت بيا الصكر النمطية الراسخة  حكؿ مدل جديدةن  حممت في مجمميا صكرةن 
العكامؿ الداخمية فقد كاف ىناؾ العديد مف العكامؿ  ف، إضافة إلىيمف األمريكي كثيرو في ذىف 

 نحك جماعة اإلخكاف السياسة الخارجية األمريكيةفاعؿ في اتجاه  الخارجية التي أثرت بشكؿو 
التقميدييف في العالـ العربي كفي مقدمتيـ نظاـ الرئيس  الحمفاء الحفاظ عمى المسمميف، مف أىميا

األسبؽ حسني مبارؾ، حيث أثرت العبلقة المتينة بيف الكاليات المتحدة كالنظاـ المصرم في عيد 
نحك جماعة اإلخكاف  السياسة الخارجية األمريكيةتكجيات  عمى الرئيس حسني مبارؾ سمبان 

الكاضح بيف فكر ىذه  كاالختبلؼد التيارات الراديكالية ف كجك المسمميف، كعمى النقيض مف ذلؾ فإ
نحك  يجابيه ي سمكؾو إتبنٌ  مميف قد دفا الكاليات المتحدة إلىالتيارات كفكر جماعة اإلخكاف المس

السياسة الخارجية  رة عمىأبرز العكامؿ الخارجية المؤث   أماالجماعة في حالة مفاضمتيا بيف الفكريف، 
 الفمسطينية،ؿ في مكقؼ الجماعة مف القضية جماعة اإلخكاف المسمميف قد تمثٌ  األمريكية تجاه

ؿ سبب الخبلؼ الجكىرم ف ىذا العامؿ قد مث  كيرل الباحث أ كالتزاـ الكاليات المتحدة بدعـ إسرائيؿ
عة جما األمريكية تجاهالسياسة الخارجية  عمى سمبيٌ  باتجاهو  بيف الطرفيف، كىك  العامؿ األكثر تأثيران 

 . اإلخكاف المسمميف
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السياسة ف ألمريكي تجاه الجماعة يمكف القكؿ: إكحكؿ التطكر التاريخي لمسمكؾ السياسي ا 
احؿ برز ىذه المر ، كلعؿ أكىبكطان  مختمفة تذبذب خبلليا صعكدان  قد مر بمراحؿى  الخارجية األمريكية

السياسة الخارجية  أخرل عمى مف جيةو  مف جية كسمبان  ثرت إيجابان ىي الثكرة اإليرانية، كالتي أ
الجماعة، فقد أثارت الثكرة اإليرانية مخاكؼ الكاليات المتحدة مف جميا تيارات  األمريكية تجاه

ابؿ قد دفعت الكاليات المتحدة نيا بالمقإال أ ،ما فييا جماعة اإلخكاف المسمميفاإلسبلـ السياسي ب
دىـ لسدة الحكـ كما حدث إلمكانية صعك  تحسبان كذلؾ  ،نة لمحكار ما اإلسبلمييففتح قنكات مقنٌ  إلى

 في إيراف.

اإلسبلمييف ىي مرحمة القتاؿ  األمريكية تجاهالسياسة الخارجية ىـ المراحؿ التي أثرت في كمف أ 
مف التيارات  ان ، كقد كاف اإلخكاف المسمميف جزءأفغانستافالسكفياتي في  االتحادالمشترؾ ضد 

مت ىذه ، كقد مثٌ ان أمريكيٌ  ان ت دعمالسكفياتي كالتي تمقٌ  االتحاداإلسبلمية المقاتمة في أفغانستاف ضد 
في ىزيمة االتحاد السكفياتي في  ؿمشترؾ تمثٌ  لكجكد ىدؼو  المرحمة حالة تقارب بيف الطرفيف نظران 

قة جديد تدىكرت عبل متحدة عف عدكه فغانستاف، كبعد انييار االتحاد السكفياتي كبحث الكاليات الأ
ىذه العبلقة تتجو نحك العداء بسبب  كبدأتسبلمي كالحركات اإلسبلمية، الكاليات المتحدة بالعالـ اإل

جيكد المكبي الصييكني في ترىيب الشعب األمريكي مف اإلسبلمييف، كقد اتخذت اإلدارة األمريكية 
بلمية في تمؾ الفترة، كلكف فعاليا تجاه الحركات اإلسفي أ تيا لكنيا عدائيةه افي خطاب متكازنةن  سياسةن 
ات في منتصؼ التسعينيف مريكيٌ تيار مف الساسة كالمفكريف األ ظيكر فت لبلنتباه بدايةبلمف ال

كمف الجدير  ،الحركات اإلسبلمية كالتعامؿ ما التيارات المعتدلة فييا التمييز بيفينادم بضركرة 
يف مريكيٌ كد العديد مف المقاءات بيف ساسة أالرغـ مف كج نات كعمىأنو كحتى أكاخر التسعي ذكره

تمؾ المحظة  األمريكية قد نظرت لئلسبلمٌييف حتىاإلدارات  ف أالٌ كقادة مف اإلخكاف المسمميف، إ
اه ات سياسة أمريكية خاصة تجحتى أكاخر التسعينىناؾ كاحدة، كعميو لـ يكف  شمكليةو  بنظرةو 

 عف باقي الجماعات اإلسبلمية. تميزىا جماعة اإلخكاف المسمميف
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خوان المسممين في اإل جماعة األمريكية تجاهالسياسة الخارجية  -الفصل الثالث
  4االبن عيد الرئيس بوش

 تمييد4 

العالميف حداث الجكىرية التي عصفت بئيس جكرج بكش االبف العديد مف األشيدت فترة حكـ الر 
 األمريكية تجاهالسياسة الخارجية  عمى جكىرمه  حداث بشكؿو العربي كاإلسبلمي، كقد أثرت ىذه األ

 األمريكية تجاهالسياسة الخارجية  اعمية تمؾ األحداث في التأثير عمىلف نظران الحركات اإلسبلمية، ك 
مف خبلؿ ىذا  تتطرقفإف الدراسة  ،عاـ كاإلخكاف المسمميف تحديدان  سبلمية بشكؿو اإل اتالجماع
 كىي: رئيسة حداثو أ في ثبلثةً  ىايمكف حصر تمؾ األحداث كالتي  ىـإلى أ الفصؿ

  ـ.2001سبتمبر  11حداث أ1- 

 اإلرىاب. الحرب عمى -2

 .الدعكات األمريكية لئلصبلحات السياسية -3

 األمريكية تجاهالسياسة الخارجية عمى  2001تأثير أحداث سبتمبر -ول المبحث األ 
 4 جماعة اإلخوان المسممين

في سياسة الكاليات المتحدة األمريكية  ىامان  منعطفان ، ـ2001عاـ يمكؿ/سبتمبر أمت أحداث شكٌ  
يـك الثبلثاء المكافؽ قامت أربا طائرات في  عندما ياحداثأكبدأت  ،تجاه العالميف العربي كاإلسبلمي

، ف في نيكيكرؾيالتجارة العالمي ابتفجير مركزم السيادة األمريكية كىما برج يمكؿ/سبتمبرأ 11
 ؿ في ىذا اليجكـ قرابةى تً في كاشنطف ، كقد قي  "البنتاجكف" مبنى كزارة الدفاع مياجمة باإلضافة إلى

، كفي صبيحة في كافة أنحاء الكاليات المتحدةإعبلف حالة الطكارئ  ، كتـ فكران صثبلثة آالؼ شخ
يـ األكؿ في الحادث ىك أعمف كزير العدؿ األمريكي أف المت   يمكؿ/سبتمبرأ 12المكافؽ  اليكـ التالي

 كيو.)النجار،ؤ الحككمة األمريكية بالتيديد كالكعيد لتنظيـ القاعدة كلمف يأسامة بف الدف, كبدأت 
مريكي بأغمبيتو الرئيس ؿ الككنجرس األحداث سبتمبر خكٌ أمف  سبكعو أ(. كبعد 82-83: 2012

ك أطكا قد خطٌ  المشتبو بككنيـشخاص ستعماؿ القكة ضد الدكؿ كالمنظمات كاألا االبف جكرج بكش
ب الرئيس بكش كقد عقٌ (. Lindsay,2011: 768في تنفيذ اليجمات.) خربآك أ ساعدكا بشكؿو 

نيا قد بدأت بتكقيت كشركط اآخريف، كلكنيا : "إف الحرب قد شي حداث بالقكؿاأل ىعم نت ضدنا، كا 
مف تعميؽ  كيتضح(. The White House,2002 : 5ستنتيي بطريقتنا كبالكقت الذم نريد".)

ياستيا شبو جذرم في س إحداث تغييرو  نحك مريكيةدارة األاإل للد حداث كجكد تكجوو األ ىبكش عم
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حالة اليما التي سيطرت عمى الشعب األمريكي لتمرير سياسةو  مستغمةن  ،الخارجية تجاه العالـ
 خارجيةو جديدة. 

(1)كيمكف القكؿ: إف أحداث سبتمبر بكؿ تأثيراتيا سكاء عمى مستكل اإلدارة كالشعب األمريكي 

 ـأ )*(
(2)المستكل الدكلي ىعم

كقد سعت في السياسة الخارجية األمريكية،  جكىريةو  قد أدت إلى تغييراتو  )**(
 التالية : صد ىذه التغيرات مف خبلؿ المطالبر  الدراسة إلى

 ظيور مبدأ الحرب الوقائية 4 -ولالمطمب األ 
حيث ال يككف  تعتمد عمى النكايا المحتممة لدل العدكٌ  ف الحرب الكقائية بأنيا : حربه ك يعرؼ المفكر  

نما يبقى ىناؾ احتماؿه  أك كشيكان  التيديد مؤكدان  (3)لحدكثو مستقببلن  كا 

(**)*( .Gray, 2007 : 11 .)
" التحكؿ مف الرد عمى  :كيعرفيا أىؿ السياسة بأنيا ا البعض اسـ "الحرب االستباقية"كيطمؽ عميي

السيما إذا تمكنت أجيزة المخابرات مف ك  ،محتمؿ المبادرة باليجكـ لمنا ىجكـو فعمي، إلى ىجـك و 
 الخصـ بتكجيو ضربةو  "استباؽ"ة"، لذا يجرم عدائيٌ  اكتشاؼ نكايا مبكرة لمخصـ لشف عممياتو 

الكقائية ىي  ف الضرباتً أ ظي بلحى كيي  (.15: 2012)النجار،ىجكمو المتكقا. لتفشؿى  ةو إجياضي
لدل  حداث سبتمبر قناعةن أقد رسخت مريكية، فمستحدثة في السياسة الخارجية األ استراتيجية
ىك تيدد أمف الكاليات المتحدة ك  التي باتتمف المخاطر الجديدة  مجمكعةو  ف بكجكدمريكييالساسة األ

 "ييفاإلرىاب": "إف التيديدات الجديدة التي تظير مف الدكؿ المارقة كبقكلوالرئيس بكش ليو إشار أما 

                                                           

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 

(. لذا فقد ىٌزت أحداث 92:  2012ة. )النجار،بقصؼ ميناء بيرؿ ىاربر األمريكي خبلؿ الحرب العالمية الثاني
سبتمبر قناعاتو كانت ثابتةن لدل الشعب األمريكي، مفادىا أف أراضي الكاليات المتحدة حصينة أماـ اليجمات 

 (.121:  2011الخارجية. )كمكب، 

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

" مف ميثاؽ األمـ 51فتح الباب عمى مصراعيو لتبرير استعماؿ حؽ الدفاع المشركع الذم نصت عميو المادة "
  (.66: 2001المتحدة.)لزىر، 

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

(.السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية : المسار الجديد لمرئيس أكباما 2009انظر أيضان إسكندر ككلؼ.)
 47-45كمستقبؿ العبلقات عبر األطمسي. مؤسسة ىانس سيديؿ : ميكنيخ. ص 
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باإلضافة إلى طبيعة كحكافز األعداء الجدد كعزميـ عمى الحصكؿ عمى القكة التدميرية، تجعؿ 
 (The White House,2002 : 13)  .ان"كخطر  البيئة األمنية أكثر تعقيدان 

 ،مف التحديات بالغة الخطكرة جديدةو  كجكد مجمكعة ر قد أكدتحداث سبتمبأف أ كيتضح مف ذلؾ 
كىك ما د األمف الكطني كالمصالح األمريكية في الداخؿ، تيد يتعرض ليا األمف القكمي األمريكي

 ،(388:  2013 األمنية العالمية.)حشكد، استراتيجياتيـرسـ  عادةإ ىلإالمسؤكليف األمريكييف  دفا
أكجدت اإلدارة األمريكية  التقميدية االستراتيجياتكبعد فشؿ  ،في سبيؿ مكاجية التحديات الجديدة

 عيرؼ كىي ما ،منيةاألجديدةن لمتعامؿ ما التيديدات  استراتيجيةدة الرئيس جكرج بكش االبف بقيا
(1)"الضربات الكقائية" استراتيجيةب

في خطاب الرئيس بكش االبف في  ستراتيجيةكقد تجمت ىذه اال )*(
تستطيع االعتماد فقط عمى ردة الفعل كما إن الواليات المتحدة ال " حيف قاؿ  2002يكنيك/حزيراف 

كان األمر في الماضي، العجز عن ردع المياجمين المحتممين، وفورية التيديدات الحالية، وعظم 
نا يضرب . نحن ال نستطيع أن ندع عدو  األذى الذي قد يسببو أعدائنا، ال يجعل ذلك ممكناً 

تعظيم الخسائر في المدنيين,  إلرىابيين""امن خسائر أحداث سبتمبر أن ىدف  اً ...كان واضحأوالً 
في حال تعرض األمن  اإن الواليات المتحدة قد احتفظت بح  اتخاذ االجراءات الوقائية الستخدامي

ن الخطر األعظم ىو عدم التحرك-القومي األمريكي لمخطر  التي يتعين  ةالحال واألكثر إلحاحاً  -وا 
استباقية لحماية أنفسنا، حتى لو كان ىناك عدم يقين بشأن موعد  جراءات  إعمينا فييا اتخاذ 
 تتصرف وقائياً  . فإنو إلحباط ومنع الفعل العدائي. فإن الواليات المتحدة سوفومكان ىجوم العدو  

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

 بعد أحداث سبتمبر في ترسيخ مبدأ الحرب الكقائية كأساسو  الكاليات المتحدة قد نجحت أف كييبلحظي  
 عاءات األمريكية بالحؽ في تكجيو ضربةو ، بعد أف كانت االدٌ "يةاإلرىاب"لمتعامؿ ما اليجمات  مقبكؿو 
 استباقيه  لمحؽ في دفاعو  تأييدو  إذ لـ يكف ىناؾ أم   ،باالرتياب مف المجتما الدكلي تقابؿ دائمان  كقائيةو 

 . (317:  2014السكيدم،)في القانكف الدكلي. عف النفس

                                                           

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

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/286384.html  
مة بعد أحداث (. الكقائية كاالستباقية في االستراتيجية األمريكية الشام2011انظر أيضان عمي بشار، اغكاف.)

. الحكار المتمدف متاح عمى الرابط التالي : 2001/أيمكؿ 11
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267162  

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/286384.html
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/286384.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267162
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267162
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االحتراـ التاـ الستقبلؿ  ئعف مباد ان صريح ان أمريكي يان مريكية الجديدة تخماأل ستراتيجيةكقد اعيتبرت اال
قد دمرت مف خبلؿ  االبف جكرج بكش الدكؿ, بؿ إف بعض الباحثيف رأل أف إدارة الرئيس األمريكيٌ 

مريكية التي استمرت نحك مائتي عاـ في تأسيس مف اإلسيامات األ طكيبلن  تاريخان  ستراتيجيةىذه اال
نشائيا.  . (327 :2014 السكيدم،)المنظمات الدكلية الحقكقية كا 

جكىرية  تغييراتو كعميو يمكف القكؿ: إف السياسة الخارجية األمريكية شيدت بعد أحداث سبتمبر 
المبادرة في العمؿ  الكقائية كالتي ترتكز إلى اقية أكت االستباليجما استراتيجيةظيكر تمثمت في 
بيقيا في تط أدلكقد  ،ستراتيجيةكؿ مف ىذه االىي المستيدؼ األ سبلميةاإلكانت الببلد  كالعدائي، 
كاحتبلؿ  سبلميةكاإل لسيادة بعض الدكؿ العربية جسيمةو  مف انتياكاتو  سبلمي كما تبعوالعالـ اإل

سبلمي مف الغضب العاـر في الشارع العربي كاإل حالةو  إلى فغانستافأك  مثؿ العراؽ خرالبعض اآ
  ضد الكاليات المتحدة كسياساتيا في المنطقة.

  موقف الحركات اإلسالمية من أحداث سبتمبر4- المطمب الثاني
عمى مركزم  يمكؿ/سبتمبرأ 11 سبلمية عبر العالـ إلى إدانة ىجماتبادرت أغمب الحركات اإل 

 .يجماتكقكع ىذه الل منذ المحظات األكلىالتجارة في نيكيكرؾ ككزارة الدفاع األميركية في كاشنطف 
 اعتباريف: إلىسبلمية مكقؼ الحركات اإلكقد ارتكز 

أخبلقي يجد جذكره في فمسفة الجياد في اإلسبلـ، التي ترفض استيداؼ غير  اعتباره  -أكليما 
تبلؼ األمكاؿ بغير حؽ.  المقاتميف، كتمنا قتؿ النساء كاألطفاؿ، كا 

ـ   اعتباره  -الثاني تبريرىا كالدفاع عنيا مف كجية  يصعببيا اليجكـ  سياسي كىك أف الطريقة التي ت
التفاؽ العالـ كمو عمى رفضيا.)الشنقيطي،  قي منيا، نظران سياسية، ميما يكف المكقؼ األخبل نظرو 

3/10/2014 .) 

باإلضافة إلى الحركات  ،بتيار اإلخكاف المسمميف ةن مممثالمعتدلة ف الحركات اإلسبلمية أ بلحظي كيي  
(1)سبلميةقؿ الكزاف في الحركات اإلالثً  بلشكٌ قد بالتيار الراديكالي ةن مممثٌ الجيادية الثكرية 

في تمؾ  )*(

                                                           

 تركيا، في الحاكـ الحزب كيشمؿ السياسيكف اإلسبلميكف أكالن: أقساـ ثبلثة إلى اإلسبلمييف تقسيـ يمكف )*(
ثانيان :  االنتخابات، عبر لمسمطة لمكصكؿ األحزاب ىذه كتيدؼ كسكريا، كاألردف مصر في المسمميف كاإلخكاف
ثالثان : . لمسمطة لمكصكؿ السعي دكف كالمجتما الفرد كأسممة النظاـ لتنقية الدعكة خبلؿ مف كيعممكف السمفيكف

 الييمنة أك المحمية األنظمة ضد سكاءن  المسٌمح، كالعمؿ العنؼ في مباشرةن  تندمخ التي التيارات كىي الجياديكف
 (.Malley&Satloff,2005.)األمريكية العالمية
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 لتكضيح مكقؼ الحركات حداث، في محاكلةو ف مف األيالتيار  الفترة، كسنتحدث عف مكقؼ كبل
  :سس التي ارتكزت عميياحداث سبتمبر كاألأسبلمية مف اإل

 حركاته  يذات الخمفية اإلخكانية.. كى الحركاتالحركات اإلسبلمية السياسية، كالمقصكد بيا  -أوالً 
سممية، تميؿ إلى العمؿ مف داخؿ النظاـ السياسي كاالجتماعي السائد، كتسعى إلى دفعو إلى 

منذ السبعينات بتفادم  استراتيجيا الحركات قراران  كقد اتخذت ىذه ،ال ثكرية إصبلحيةو  التغيير بركحو 
 الحادم عشر مفىجمات  ىذه الحركات إدانة مفلذلؾ ال عجب  ،الصداـ المباشر ما خصكميا

 .األسمكب مف المنازلة ال ينسجـ ما رؤيتيا كمنيجيا في العمؿ فيذا، سبتمبريمكؿ/أ
كيمثميا التيار الراديكالي الحركات الجيادية الثكرية، كىي سمفية الفكر في الغالب األعـ،   -نياً ثا

بعد بدء  رتيا، خصكصان كبرٌ  لميجماتىذه الجماعات ست تحمٌ كقد  ،كعمى رأسيا تنظيـ القاعدة
 (.3/10/2004)الشنقيطي،.الحرب ضد أفغانستاف

اختبلؼ المكقؼ بيف اإلخكاف المسمميف كالتيارات الراديكالية تجاه أحداث بلحظ مما سبؽ كيي  
بة منيا مثؿ حركة حماس سبتمبر، فقد أدانت جماعة اإلخكاف المسمميف كالعديد مف الجماعات المقرٌ 

 عقب " آنذاؾ رشاداإل مكتب عضك "  مرسي محمد وتكجٌ  كما(Brook,2013 : 15).  مؾ اليجمات.ت
 لمعمميات الجماعة مريكي رفضاأل السفير إلببلغ مريكية في القاىرةلمسفارة األ  سبتمبر  11  أحداث
 (.2014خكاف المسممكف، )كيكبيديا اإل .)*( (1)المدنييف كاستيداؼ يةاإلرىاب

 عمنيه  بشكؿو  -جماعة اإلخكاف المسمميفالقيادم ب–أداف يكسؼ القرضاكم  ذلؾ فقد إلىباإلضافة  
 Investigativeبرجي التجارة كمقر البنتاغكف منذ لحظة كقكعيا.) ىككاضح ىجمات سبتمبر عم

project on terrorism :11)(2)

 ثـ حداث سبتمبر،أيدت التيارات الراديكالية أكفي المقابؿ . *(*) 
  حداث.مسؤكليتو عف األ-الراديكالية كبر التياراتأحد أ–عمف تنظيـ القاعدة أ

 

 

                                                           

  http://cutt.us/ozAw5متاح عمى الرابط التالي :  .الغرب إلى كنظرتيـ المسممكف اإلخكاف )*(
 انظر :  "اإلرىاب"لممزيد حكؿ برنامخ االستقصاء حكؿ  )**(

http://www.investigativeproject.org/search.php?cx=007811315508120065319%3A59z
y8iq-o_8&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&sa=Search&q=The+Muslim+Brotherhood.   

http://cutt.us/ozAw5
http://www.investigativeproject.org/search.php?cx=007811315508120065319%3A59zy8iq-o_8&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&sa=Search&q=The+Muslim+Brotherhood
http://www.investigativeproject.org/search.php?cx=007811315508120065319%3A59zy8iq-o_8&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&sa=Search&q=The+Muslim+Brotherhood
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تأثير أحداث سبتمبر عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشر   -الثالثالمطمب 
 4سالميةوسط والجماعات اإلاأل 
كالحركات اإلسبلمية بعيد  شرؽ األكسطتجاه ال جكىريان  شيدت السياسة الخارجية األمريكية تحكالن  

في إدراؾ األمريكييف لحدكدىـ كأمنيـ القكمي،  كبيرو  أحداث سبتمبر، فقد أدت األحداث إلى تحكؿو 
مف تيار المحافظيف الجدد تكجيو دفة السياسة الخارجية األمريكية،  صناع القرارؿ عمى كىك ما سيٌ 

جراء تغييراتو   بما فيياى اإلجراءات شتٌ كتبرير لـ العربي، عمى سياسة الكاليات المتحدة إزاء العا كا 
كقد لجأت اإلدارة األمريكية  ،(63:  2012 .)العفيفي،كاحتبلؿ بعض الدكؿ العربيةالحرب الكقائية 

ت ، فصبٌ حداثفي تعامميا ما األإلى لغة العنؼ كالقكة كالتيديد كالحصار العسكرم كاالقتصادم 
 رتباإلضافة إلى ذلؾ فقد  فجٌ  .(87:  2012.)النجار،كأفرادان  غضبيا عمى المسمميف كالعرب دكالن 

كالثقافة  ،اإلسبلمية-العربية ثقافتنا بيف كبالتحديد الثقافات، بيف سبتمبر قضية العبلقة أحداث
سبتمبر عمى العالـ يمكؿ/أكاف مف أىـ انعكاسات أحداث ف(. 60:  2011لزىر،) .األمريكية-الغربية

ر مفيكـ صراع الحضارات مف جديد لدل الشعب كالنخبة تفج   ،اإلسبلميةاإلسبلمي كالحركات 
 . المتحدة في الكالياتالسياسية 

 يمكؿ/أ بعد أحداث الحادم عشر مف أف السياسة الخارجية األمريكية بدأت تتشكؿ قد بدا كاضحان ك  
أساس  كالذم ارتكز بشكؿو  -مبدأ بكش-مف خبلؿ اعتمادىا عمى ما عرؼ باسـ  ـ2001سبتمبر
 ـ((2001يمكؿ/سبتمبرأ 20 في خطاب الرئيس بكش االبف فيىذا المبدأ  ظيرك  ،تقسيـ العالـ عمى

تتجاكز اإلطار السياسي، فإما  مفرداتو  ، مستخدمان ""اإلرىاب"إما أف تككنكا معنا أك ما ":  حيف قاؿ
 فقد (.502:  2002)قاسـ،، أك ما البربرية كالشر "اآخر".أف تككنكا ما الحضارة كالخير "األنا"

مريكا كالغرب أالذم يشمؿ  رمحكر السبلـ :مف خبلؿ مبدئو إلى محكريفالعالـ ـ بكش قس  
 كمنظماتو  سبلمي" كيشمؿ دكالن اإل اإلرىابكالذم يضـ ما سمي بػ "ب ر"اإلرىاب"كمحكر  ،"سرائيؿإ"ك
حرصت الكاليات كقد  ،"اإلرىاب"الحرب عمى ثـ فجر بكش مصطمح  (66: 2011لزىر،) .ان فرادأك 

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

 ييف". اإلرىابأسمتيـ "ب فالكاليات المتحدة ضد م

مف صراع الحضارات الذم نظر لو الكاتب األمريكي  أساسيان  مت األمة اإلسبلمية جزءان كقد شكٌ  
-حداث سبتمبرأدت أات، كقد في بداية التسعين "Samuel Huntington " صمكيؿ ىنتنجتكف

لدل الشعب  اتحضار ترسيخ مفيكـ صراع ال إلى -بسبب انتماء منفذييا إلى العالـ اإلسبلمي
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بيف المسمميف كالغرب  حضارمه  صراعو  عف تتحدث راحت التي الكتابات كالنخبة األمريكية، فكثرت
 الخطيب،.)صحتو تؤكد مصداقيةن  ضفت عميوأ سبتمبر أحداث ككأف الكاليات المتحدة، ةبقياد

2008 :55.)  

 مف االتساع بالغة حممةو  اندالع في ساعدت قد تبلىا كما سبتمبر أحداث إف :كعميو يمكف القكؿ 
 فييا رئيسان  عنصران  أف الحممة ىذه في كالخطير المسمميف، جميا ضد كالتحريض كالشؾ العداء
 ؿتمثٌ  كأنيا ،"اإلرىاب"ك العنؼ بذكر نسيجيا في تحمؿ اإلسبلمية الحضارة بأف االدعاء ىك أضحى
  حضارم. ىك ما لكؿ الكامؿ كالنقيض األكبر الخصـ بذلؾ

تكصؼ  التي السياسية الحركات نحك اىتمامو مريكياأل اإلعبلـ ذلؾ فقد كجو ىلإباإلضافة  
في  الفكضى مف نكعه  الحرجة الفترة ىذه في ، كحدثحداث سبتمبرأبعد  "باإلسبلمية"

 الدراسات و غالبيةكقد انعكست ىذه الفكضى الفكرية في تكج   ،(35: 2011 التحميؿ.)اليقيش،
بيف الحركات  اإلسبلمية دكف تمييزو  الحركات بكؿ "اإلرىاب"تيمة  إلصاؽ كاألمريكية نحك الغربية

مف الساسة ذلؾ فقد ظير تياراف مف الرغـ  ىكعم ،(308: 2012 غنية،.)الراديكالية المعتدلة ك
 :حداث سبتمبرأبعد سبلمية في الكاليات المتحدة حكؿ ما يتعمؽ بالحركات اإل ريفكالمفكٌ 

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

 . األمريكية القكمية كالمصمحة
 األميركي االنفتاح لضركرة يدعكف إذ رمغايرةن  رؤيةن  يتبني المنتمكف إلى ىذا التيار - الثاني التيار
 مصمحةو  كتكافر, اإلسبلمييف كالمتطرفيف المعتدليف بيف تفرقتو ظؿ في اإلسبلمية الحركات عمى

 ارشيد، بكأ.)كتعاكنيما تحالفيما حاؿ في "المعتدؿ كاإلسبلميٌ  كيٌ ير األم" الطرفيف بيف متبادلةو 
2014 :14.) 

صنا القرار في  مراكز ىكؿ كانت ىي السائدة كالمييمنة عمف الرؤية الفكرية لمتيار األأ ك ييبلحظي  
 -بكش الرئيس الفترة األكلى لحكـ-في السنكات األكلى التي أعقبت أحداث سبتمبر الكاليات المتحدة

سيطرة المحافظيف ك الذم سببتو أحداث سبتمبر،  الكاسا الشعبي كقد ديعمت ىذه الرؤية باالحتقاف
(1)بكشدبميك عمى مفاصؿ إدارة الرئيس األمريكي جكرج 

)*( . 
                                                           

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

  http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/21/13-4years.pdf :متاح عمى الرابط التالي  

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/21/13-4years.pdf
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/21/13-4years.pdf
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 العالـ في اإلسبلمية الجماعات جؿ تصنيؼ  مف خبلؿ الرؤية ىذه دارة بكش االبفإ ترجمت كلقد
 سايتٌ  أصبح لئلرىاب األمريكي فالتعريؼ بينيا، المكجكدة الحادة التباينات رغـ إرىابية بكصفيا

 أيضان  كلكف أىدافيا، لتحقيؽ سبيبلن  العنؼ تنتيخ التي الجيادية اإلسبلمية الحركات فقط ليشمؿ ليس
 عميو كبناءن  (.3:  2002زيد، الشرعية.)ابك السياسية القنكات باستخداـ تؤمف التي السممية الحركات

مت الكاليات المتحدة قراءتيا لنظاـ طالباف كالقاعدة عمى الثقافة اإلسبلمية كمجمؿ حركات عمٌ 
(1)تضمف خطاب حالة االتحادك اإلسبلـ السياسي. 

إلى حركتي  إشارةن  ـ2002يناير /كانكف ثانيفي  )*(
(2)حماس

, كقد أكد السناتكر "يةاإلرىاب"كالجياد في فمسطيف في معرض الحديث عف المنظمات  )**(
 أف القاعدة ليست ىي العدكٌ  :رئيس لجنة المخابرات بمجمس الشيكخ "Bob Graham" بكب جراىاـ

تندرج في ىذا الكحيد لمكاليات المتحدة، بؿ إف ىناؾ العديد مف الحركات اإلسبلمية 
(3)طاراإل

  (. 5: 2002 .)ابك زيد،)***(

تكجياتيا سبلمية بمختمؼ متعددة عمى الحركات اإل كعميو فقد تركت أحداث سبتمبر آثاران سمبيةن 
حداث، كيمكف في السنكات األكلى بعد األ اإلخكاف المسممكف السيماجماعة كعمى رأسيا  الفكرية

 (744-70: 2011 )لزىر، ة التالية.الرئيسيص ىذه التأثيرات بالنقاط تمخ

مف التيميش  سبلمية حالةن عانت الحركات اإلتيميش الحركات اإلسبلمية كالتضييؽ عمييا:  -1
إلى حد استخداـ أجيزة اإلعبلـ كأساليب المبلحقة األمنية  حداث سبتمبر كصمتأؽ بعد يكالتضي

 ضدىا، لتشكيو صكرتيا كالتعتيـ عمى أىدافيا كمحاكلة القضاء عمييا أك تحجيـ نشاطيا.

اعتقاؿ كمطاردة قيادات كنشطاء الحركات اإلسبلمية، حيث إنو كبفعؿ اإلمبلءات الخارجية  -2
في  ؽ عمى الحركات اإلسبلمية بكافة أشكاليانجد أف معظـ دكؿ الشرؽ األكسط أصبحت تضيٌ 

 .حداث سبتمبرأالفترة التي تمت 

                                                           

 خطاب سنكم يمقيو الرئيس األمريكي يتناكؿ خبللو السياسة األمريكية في داخؿ الكاليات المتحدة كخارجيا. )*(
 . لممزيد انظر : 1997منذ عاـ  "اإلرىاب"أدرجت الكاليات المتحدة حركة حماس عمى قكائـ  )**(

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 

 األمريكي انظر تقرير الككنغرس بعنكاف :   "اإلرىاب"لممزيد حكؿ الحركات اإلسبلمية التي أدرجت في قكائـ  )***(
Foreign Terrorist Organizations.(6/1/2004). Available at : 

 https://fas.org/irp/crs/RL32223.pdf 

http://www.politicsandreligionjournal.com/images/pdf_files/engleski/volume8_no1/aljamal.pdf
http://www.politicsandreligionjournal.com/images/pdf_files/engleski/volume8_no1/aljamal.pdf
https://fas.org/irp/crs/RL32223.pdf
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الحيمكلة دكف كصكؿ اإلسبلمييف إلى السمطة : إف حرماف اإلسبلمييف مف السمطة لـ يكف كليد  -3
ر عقب تمؾ اليجمات كأصبحت الحيمكلة دكنو تمر بكؿ كلكف ىذا الحرماف قد تجذٌ  ،أحداث سبتمبر
 لخ.يب كالسجكف كالدعاية السكداء... إفييا القير كالقما كالمنا كالتعذالكسائؿ بما 

تشكيو صكرة الحركات اإلسبلمية مف خبلؿ اإلعبلـ كتأليب الرأم العاـ الكطني ضدىا: حيث  -4
استطاعت أغمب األنظمة السياسية الشرؽ أكسطية بما لدييا مف إمكانات أف تعمؿ عمى تحكيؿ 

سبب الكباؿ كالكضا الكارثي الذم  نياأاعتبار  ىعماإلسبلمية ... ركاتحالنظرة المجتمعية نحك ال
 آؿ إليو الشرؽ األكسط بعد أحداث سبتمبر.

: فقد كضعت دكؿ الشرؽ األكسط قكانيف  -ف منيـاإلسبلميك  خاصةو كب-انتياؾ حقكؽ اإلنساف -5
سبتمبر كذلؾ استجابة لقرارات أمريكا الصارمة في حربيا  11بعد تفجيرات  "اإلرىاب"كطنية ضد 

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

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

جماعة  األمريكية تجاهالسياسة الخارجية  ىحداث سبتمبر عمأتأثير 4 الرابعالمطمب 
 خوان المسممين4 اإل

 11حداث أ بعد خكاف المسمميف تغيره حاده جماعة اإل األمريكية تجاهالسياسة الخارجية  طرأ عمى
كبر أحد أالتي ايتخذت ضد الجماعة ككنيا  فيةالتعسٌ  جراءاتاإل إلىفباإلضافة  يمكؿ/سبتمبرأ

مف اإلخكاف المسمميف  ما فكرة الحكارإلغاء  إلى مريكيةدارة األسبلمية، سارعت اإلالحركات اإل
 التشيير كاالتيامات ضدمف  حممةن  األكساط األمريكيةت شنٌ  فقد ،، باإلضافة إلى ذلؾجدكؿ أعماليا

فبعد ثبلثة شيكر مف أحداث سبتمبر  ،لئلخكاف المسمميف بدعكل ارتباطيـ بالجماعات الراديكالية
" نائب الرئيس األمريكي اإلخكاف المسمميف أنيـ ساىمكا  في Dick Cheneyاتيـ ديؾ تشيني"

(1)(ـ(1981 ت عاـعممية اغتياؿ الرئيس المصرم أنكر السادا

 )*(. .(Brook,2013 : 15)  كما
، بارزيف في جماعة اإلخكاف المسمميف أشخاصو  طاردةبم حداث سبتمبرأبعد قامت الكاليات المتحدة 

ضافة أسمائيـ إلى   .قكائـ اإلرىاب كا 

                                                           

يد حكؿ ذلؾ انظر نص المقابمة : لممز  )*(
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=85609#axzz1yZIEhJQ3    

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=85609#axzz1yZIEhJQ3
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=85609#axzz1yZIEhJQ3
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لدل اإلخكاف المسمميف مف تداعيات أحداث سبتمبر ىك العمؿ  ران الجكانب تأث   أف أكثرى  كييبلحظي  
 28مف مجمس األمف كالذم صدر بتاريخ  1373الخيرم، حيث استصدرت الكاليات المتحدة قرار

بما  ،الدكلي بكؿ الكسائؿ الممكنة "اإلرىاب"ـ، كينص عمى ضركرة مكاجية مخاطر 2001سبتمبر 
(. كفي األياـ األكلى 102:  2012.)النجار،"اإلرىاب"بفييا تجميد أمكاؿ المشتبو في عبلقاتيـ 

كقد  ،"اإلرىاب"تمكيؿ  ألحداث سبتمبر أعمف الرئيس بكش عـز الكاليات المتحدة ما حمفائيا مناى 
 ةد األصول الداعمونجم   "اإلرىاب"نحن سنتعرف إلى مصادر تمويل أشار إلى ذلؾ بالقكؿ "

من الوصول إلى النظام المالي العالمي، كما  "اإلرىابيين"لإلرىابين ومن يدعميم، كما سنمنع 
 : The White House,2002)".من استخدام الجمعيات الخيرية المشروعة "اإلرىابيين"سنمنع 

معرفة أم الجمعيات الخيرية تدعـ المتحدة لـ تكمؼ نفسيا عناء التدقيؽ ل أف الكالياتً  (. كييبلحظي 5
، كعميو فقد تـ إغبلؽ االجتماعيٌ  الراديكالية كأييا تيتـ بالعمؿ الخيرمٌ " أك الجماعات اإلرىاب"

قامت . حيث العديد مف الجمعيات الخيرية كالمؤسسات المالية التابعة لجماعة اإلخكاف المسمميف
شخاص تربطيـ عبلقة أمؤسسة ك  (62)صكؿ أبتجميد  ـ2001مريكية في نكفمبركزارة الخزانة األ

خكاف المسمميف في تابعة لبعض قيادات اإل ماليةه  كىي شركاته -كالبركة لمتمكيؿ لتي التقك بمؤسس
ف المساىميف في أ "Juan Zarate" ف زاراتامريكية جك عمف نائب رئيس الخزانة األأكقد  -الخارج

(1)خكاف المسمميفعضاء منتمكف لحركة حماس كلجماعة اإلأكالبركة ىـ  لمؤسستي التقك 

)*(. 
.(Angel & Others,2004 : 467)  ف بنؾ أتو احد خطابأعمف الرئيس جكرج بكش في أكما

 &David)..سيا تنظيـ القاعدةأر  ىكشبكة البركة قامت بتمكيؿ التيارات الراديكالية كعم لالتقك 

Kurt,8/11/2001) 

                                                           

 يدعـ كأنو المسمميف، اإلخكاف مف بدعـو    1988عاـ أسس التقكل بنؾ أف األمريكية الخزانة كزارة اٌدعت حيث )*(
لممزيد حكؿ كضا  (. Angle,2004 : 467.)القاعدة كتنظيـ فمسطيف في حماس حركة مثؿ الجماعات بعض

 اإلرىابية انظر مكقا الخزانة األمريكية متاح عمى الرابط التالي : "مؤسسة البركة المالية عمى قكائـ المؤسسات 
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-

Enforcement/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 

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20011107.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20011107.aspx
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/po1009.aspx
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 حمبلتفي الكاليات المتحدة  شماؿ فيرجينيا في فيدرالية عناصر تشنٌ ـ 2002مارسذار/آ كفي
 يديرىا رجاؿ التي كالمؤسسات المالية كالجمعيات كالشركات بحاثمراكز األ مف سمسمةو  ىعم تفتيشو 

(1)خكاف المسمميفاإل ما بتعاطفيـ فك معركف عماؿو أ

)*(.(John& Farah.11/9/2004 . 

 (25) مف الدكؿ الغربية بالتعاكف ما عددو الكاليات المتحدة  كضعت ـ2002غسطس عاـ أفي ك 
 حمدمثؿ: أ اإلخكاف عماؿ المقربيف مفمف رجاؿ األ ان شخص (14)كشخص بما فييـ  مؤسسةن 

(2)نصر الديف دريسإ

(3)يكسؼ نداك  )**(

خكاف بكزير خارجية اإل الممقبعماؿ الشيير رجؿ األ- )***(
. (Angel & Others,2004 : 467) .صكليـأثـ حجزت  "اإلرىاب"قائمة  ىعم  -المسمميف
 -بضغطو مف الكاليات المتحدة-تشريف الثاني/نكفمبر 9في  تـ إدراج يكسؼ مصطفى نداككاف قد 

(4)في الفقرة الثامنة مف تقرير مجمس األمف

في تنظيـ  ككنو مساىمان  ، 1267/1989 رقـ )****(
برفا اسـ يكسؼ ندا مف  قراران ـ 2010أصدرت في مارسكعمى الرغـ مف أف األمـ المتحدة  ،القاعدة

لدعمو  ،عمى قكائـ المطمكبيف لكاليات المتحدة مازالت تضا اسمو أف اإالٌ  ،بيف دكليان ك مقكائـ المط
)مكقا بكابة الحركات .كاألصكلية المتشددة "ية"اإلرىابكتمكيؿ الجماعات  ،تنظيـ القاعدة ةأنشط

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

 أف الكاليات المتحدة األمريكية لـ ف بعيد أحداث سبتمبر، إالٌ بلمية كعمى رأسيا اإلخكاف المسممك اإلس

                                                           

 The Unitedمريكية كرجاؿ األعماؿ القائميف عمييا انظر لممزيد حكؿ المؤسسات التي ىاجمتيا السمطات األ )*(
States and Italy Designate twenty-five new financiers of Terror. Available at :    

releases/Pages/po3380.aspx-r/presscente-http://www.treasury.gov/press 
متاح  : Profile The Muslim Brotherhoodلممزيد حكؿ اإلجراءات األمريكية ضد بنؾ البركة كالتقكل انظر

 : 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.
لحكـ كقمعو اإلخكاف، أنشأ يكسؼ ندا رجؿ أعماؿ مصرم ىاجر مف مصر بعد سيطرة عبد الناصر عمى ا )***(

( 166:  2013.)ندا، تكمسكف،" التقكل بنؾ"  أسس 1988 عاـ العديد مف المؤسسات المالية حكؿ العالـ، ك في
-167 كيعتبره  كثير مف المفكريف كالساسة بمثابة كزير خارجية اإلخكاف المسمميف . لممزيد انظر نفس المرجا ص

168. 
  /http://www.un.org/ar/scلممزيد حكؿ قرار مجمس األمف انظر مكقا مجمس األمف عمى االنترنت  )****(

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/po3380.aspx
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/po3380.aspx
http://www.historycommons.org/context.jsp?item=a110801altaqwa#a110801altaqwa
http://www.historycommons.org/context.jsp?item=a110801altaqwa#a110801altaqwa
http://www.un.org/ar/sc/
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كقد  ،ية التي أصدرتيا بعد أحداث سبتمبراإلرىاب"تشمؿ اإلخكاف المسمميف ضمف قائمة الحركات 
بالقكؿ:  ـ 2007لو عاـ صحفيو  في لقاءو  "ريتشاردكنيفرانسيس " مريكي في مصراأل السفير حصرٌ 
ف الجماعة أ الٌ إ ،(ـ(1954في مصر منذ  محظكرةه  نيا جماعةه أكرغـ  المسمميف خكافاإلجماعة ف "إ

 (.9: 2011 بك بكر،أ) ."ية"اإلرىابمريكية لممنظمات ليست ضمف القائمة األ

سبلـ كالجماعات ريكية مف حممة التشيير ضد اإلمفقد أثر المكقؼ السمبي لئلدارة األ ،كما ذلؾ
السياسة سمبان عمى  -بعد أحداث سبتمبر-ف لمسممك خكاف ااإلجماعة اإلسبلمية كعمى رأسيا 

دارةخكاف بيف اإلكاتسعت اليكة  ،تباعدت المكاقؼ. حيث جماعةال األمريكية تجاهالخارجية  بكش  كا 
نيـ أ ىعم المسمميف جميعان ؿ عامً تي ...ىمجيةو  عدكانيةو  سياساتو  إلى بالكاليات المتحدةاالبف الذم جنح 

سبلمي كال لمعالـ اإل معاديةن  س سياسةن ف سياسات بكش كانت تكر  ، حيث رأل اإلخكاف أفك رىابيإ
كقد أدت ىذه السياسة إلى  ،(2: 2005 سبلمي.)العرياف،تحتـر مصالح المسمميف كال الديف اإل

فبعد أف كاف السفير األمريكي  ،ميفخكاف المسممريكية كجماعة اإلاأل ةدار قطيعةو في التكاصؿ بيف اإل
 بشكؿو - مريكيةفي السفارة األ صغيران  مقر الجماعة منذ كاف مكظفان  ( يزكرريتشاردكني)فرانسيس 

تكقؼ ريتشاردكني عف زيارة مقر  ،ـ2001/9/11 حداثأ ىبداية الثمانينات كحت منذ -متقطاو 
 الجماعة عدـ رغبتيا في مكاصمة ىذه المقاءات.)ابك بكر، بعد إعبلف ،اإلخكاف المسمميف نيائيان 

2011 :9.)  

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

 كعامةن  ،مكليةن ش ،مطمقةن  مف حكمو نظرةن  ىكلركانيا في الفترة األأدارة بكش بكؿ إ تحيث نظر 
 ان العنؼ كتمثؿ تيديد تتبنى راديكاليةه  ف جميا ىذه الحركات ىي حركاته أقكاميا  ،سبلميةلمحركات اإل
 مريكية.لممصالح األ

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

ف كاف ىالتيار األكسا فييا ف"مك ي يمثؿ "اإلخكاف المسمالحركات اإلسبلمية المعتدلة كالت عمى ذا ، كا 
مف أحداث سبتمبر، كىك ما سيتـ اإلشارة إليو عند حديثنا عف  التأثير قد بدأ يتضح بعد عدة سنكاتو 

 اإلصبلحات السياسية. 
عاـ  األمريكية تجاه العالـ اإلسبلمي بشكؿو  حداث سبتمبر عمى السياسةكحكؿ حقيقة تأثير أ

 إلى تياريف رئيسيف: العرب كالحركات اإلسبلمية عمى كجو الخصكص فقد انقسـ الباحثكف
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ليا  ة معده أمريكيٌ  لتنفيذ سياسةو  يرل التيار األكؿ أف أحداث سبتمبر كانت مجرد حافزو  -التيار األكؿ
تجاه العالـ بشكؿ عاـ كالعالـ اإلسبلمي كالحركات اإلسبلمية عمى كجو الخصكص. فقد  مسبقان 

ث استخدمت اإلدارة األمريكية حي ،في السياسة األمريكية رئيسان  شكمت أحداث سبتمبر منعطفان 
(1)المحافظيف استراتيجيةلتنفيذ  األحداث كمبررو 

عمى القضايا  ، كمف ثـ أصبحت أكثر تركيزان )*(
كيدعـ ىذا الفريؽ مف الباحثيف  ،(121:  2011.)كمكب،"اإلرىاب"األمنية، كباألخص مكافحة 

تكجييـ باإلشارة إلى النيخ االنفرادم إلدارة بكش قبؿ أحداث سبتمبر كطكاؿ شيكر السنة األكلى 
في عدـ التصديؽ عمى بركتكككؿ كيكتك الخاص بارتفاع  لئلدارة األمريكية، كىك ما كاف كاضحان 

، كفقد الكاليات المتحدة لمقعدىا في لجنة األمـ المتحدة ـ2001درجة حرارة األرض في مارس 
بعد ستة  ABM،... كاإلعبلف عف نيتيا االنسحاب مف معاىدة ـ2001لحقكؽ اإلنساف في مايك 

، كسحب مشاركة الكاليات نفسو العاـ مفديسمبر  13أشير حسب نصكص االتفاقية كىك ما تـ في 
(2)حة البيكلكجية في "يكليك"المتحدة مف مفاكضات تطكير كمراقبة األسم

:  2002.)قاسـ،2001)**(
بأف الكاليات  :كأما فيما يتعمؽ بالحركات اإلسبلمية فيذىب أصحاب ىذا الرأم إلى القكؿ (.497

خطكرة الحركة اإلسبلمية في منطقة الشرؽ األكسط ككانت  سابؽو  المتحدة قد استشعرت مف كقتو 
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 

  (. 90:   2011عامة.)لزىر،

مف االرتباؾ  ان سبتمبر قد أحدثت نكعيمكؿ/أ ريؽ اآخر أف أحداثكيرل الف -التيار الثاني  
كىك ما أدل إلى إطبلؽ  ،كالفكضى كالشؾ لدل اإلدارة األمريكية تجاه جميا الحركات اإلسبلمية

مؤسسة  ارتيابفي  حداثاألبت عمى جميا تيارات اإلسبلـ السياسي، حيث تسبٌ  شمكليه  حكـو 
  تبني إلى األمريكييفكمف ثـ دفعت الساسة  ،السياسة الخارجية األمريكية في جميا اإلسبلمييف

 (. 71:  2012آراء منحازة ضدىـ.)جرجس،

                                                           

:  2010دريفكس، )لممزيد حكؿ استغبلؿ إدارة بكش ألحداث سبتمبر في بناء مشركع إمبراطكرية أمريكية انظر )*(
:  القاىرة.   األمريكية لئلمبراطكرية الكبرل االستراتيجية(. 2002, )اليكس, انظر كذلؾ كالينيككس (.370-371
 .41ص . االشتراكية الدراسات مركز
(. مكانة 2011لممزيد حكؿ النيخ االنفرادم لمكاليات المتحدة قبؿ أحداث سبتمبر انظر. رسكلي، اسماء.) )**(

. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة 2001سبتمبر  11الساحؿ األفريقي في االستراتيجية األمريكية بعد أحداث 
 46الحاج لخضر : الجزائر. ص
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عمى صعيد عداء اإلدارة األمريكية لمحركات  سبتمبر لـ تأت بجديدو  11إف أحداث  خبلصة القكؿ: 
 اإلسبلمية، بؿ إنيا كانت مجرد مناسبة إلعبلف ىذا العداء، كتسريا كتيرة الممارسات المقررة سمفان 

حيث إف السياسة الخارجية األمريكية في عيد الرئيس بكش قد بدا  ،في إطار" صداـ الحضارات"
بسبب تأثرىا بالصبغة الدينية لمرئيس بكش  ،أحداث سبتمبر عمييا الميؿ إلى التفرد كالعداء قبؿ كقكع

ما كاف لئلدارة األمريكية بزعامة  ،باإلضافة إلى صعكد تيار المحافظيف الجدد، إال أنو كفي المقابؿ
المحافظيف أف تنحى بالسياسة الخارجية األمريكية ىذا المنحى الخطر نحك معاداة العالـ اإلسبلمي 

 مبر. لكال كقكع أحداث سبت
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 المبحث الثاني 
 4مريكيةالسياسة الخارجية األ ىرىاب وتأثيرىا عماإل  ىالحرب عم

ما يعرؼ بمصطمح "الحرب عمى  كلى التي أعقبت أحداث سبتمبر بركزشيدت السنكات األ 
كالذم احتؿ األكلكية القصكل في السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالـ اإلسبلمي  ،"اإلرىاب"

شيدت السياسة  ،"اإلرىاب"مف بداية الحرب عمى  كالشرؽ األكسط في تمؾ الفترة، كبعد عدة سنكاتو 
لتي في ىذا المبحث التحكالت ا ، كقد تناكلناجكىريان  الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط تغيران 

فيا تفصيؿ األسباب الكامنة خم إلىمريكية تجاه المنطقة باإلضافة السياسة الخارجية األ اشيدتي
 سباب رئيسة كىي: كالتي يمكف إيجازىا في ثبلثة أ

 .اإلرىاب الحرب عمى1-

 فغانستاف.فشؿ الحرب عمى أ-2

  العراؽ.  فشؿ الحرب عمى3-

 4"اإلرىاب"الحرب عمى  -ول المطمب األ 
، كاستيدفت "اإلرىابالكاليات المتحدة بعد أحداث سبتمبر حممتيا العالمية ضد ما سيمي ببدأت  

 الرئيس العنكافى  "اإلرىاب"محاربة  استراتيجية، كقد أصبحت مة العالميف العربي كاإلسبلميىذه الحم
 أمريف أساسييف: إلى ستراتيجيةاألمريكية في الشرؽ األكسط كاستندت ىذه اال لمرتكزات السياسة

 ية" بالكسائؿ العسكرية كاالستخبارية.اإلرىابمبلحقة التنظيمات " -1 

مكافحة الفكر الراديكالي عف طريؽ نشر "قيـ الديمقراطية" في المناطؽ المحركمة منيا  -2
لئلرىاب  ان رئيس كأف غيابيا يعتبر مصدران  ،يكيداعمة لؤلمف القكمي األمر  ان باعتبارىا قيم

في  أف السياسة الخارجية األمريكية قد شيدت مفاضمةن  كييبلحظي  ،(80: 2004 كالتطرؼ.)كلد اباه،
االختيار بيف ىذيف المرتكزيف حسب الظركؼ التي كاجيتيا الكاليات المتحدة بعد أحداث 

 .2001سبتمبر

يتصدر أكلكيات  ففي السنكات األكلى التي أعقبت ىجمات سبتمبر بدأ األمف بمعناه العسكرم 
في ميؿ الكاليات  ( كقد بدا ذلؾ كاضحان 810: 2002 السياسة الخارجية األمريكية.)عبد العظيـ،

كىك ما أكده الرئيس  ،المتحدة إلى اإلفراط في استخداـ القكة العسكرية في سياستيا الخارجية
حان بالقكؿ " ـ2001سبتمبر يمكؿ/أ 20األمريكي جكرج بكش االبف في خطابو أماـ الككنجرس في 

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 
افة إلى اتفاقيات ستحتاج قواعد ومحطات في أوروبا الشرقية وشمال آسيا وما بعدىما باإلض

 : The White House,2002). .بعيدة تة النتشار القوات األمريكية في مسافات  العبور المؤق  

29 .) 

مف معالـ الخطاب تكجو الكاليات المتحدة إلى شف الحركب كالتكسا خارج األراضي  كقد بدا كاضحان 
 فغانستاف كالعراؽ. أ يفي حربالجديدة مريكية كقد تجمت انعكاسات السياسة األ ،األمريكية

 الحرب عمى أفغانستان4-المطمب الثاني
، ـ2001 كتكبرأكؿ/األ فغانستاف في السابا مف تشريفأ ىعم شامبلن  بدأت الكاليات المتحدة ىجكمان 

حيث أعمف الرئيس األمريكي جكرج بكش بدء الحممة العسكرية عمى أفغانستاف في خطابو ذاؾ اليـك 
عمى أوامري بدأت القوات العسكرية األمريكية بصنوفيا ىجوميا عمى المعسكرات  بناءً "  :بالقكؿ

التابعة لتنظيم القاعدة وعمى القواعد العسكرية لنظام طالبان في  "يةاإلرىاب"
 ،ةمف الشرعيٌ  يجكـ األمريكي عمى أفغانستاف بشيءو (. كقد حظي ال41: 2011")فضمي،أفغانستان.

مـ المتحدة كالذم صادؽ عميو مف األ (1368) حيث استصدرت الكاليات المتحدة األمريكية قرار
(1)لشف حربيا ضد أفغانستاف كغطاءو  ـ2001 /سبتمبريمكؿأ 12مجمس األمف بتاريخ 

 لكريني،) .)*(
2005  :38-39.) 

تأكيد أىمية  المتحدةالكاليات أعادت كما السقكط السريا لحككمة طالباف التي كانت تحكـ الببلد، 
 4كىك ما أكده الرئيس بكش االبف في خطابو في  ،كدكر القكة العسكرية في سياستيا الخارجية

لدينا في ىذه الحرب المؤسسة العسكرية لمواليات  إن أكبر رصيد  بالقكؿ " 2002يكليكتمكز/
حول العالم في الحرب  أمريكي   ألف جندي   60المتحدة، وفي ىذه المحظة ينتشر ما يزيد عمى 

فسرعاف ما تدىكرت  ،لكف ىذا اإلنجاز لـ يدـ طكيبلن  ،(815: 2002".)عبد العظيـ،"اإلرىاب"عمى 
األكضاع األمنية في أفغانستاف نتيجة المقاكمة الشديدة كحرب العصابات التي قادتيا قكات طالباف 

 (.45:  2011المتحدة. )فضمي،كاىؿ الكاليات كىك ما أثقؿ ، د القكات األمريكية كحمفائياض

سيطرة القكات األمريكية عمى معظـ األراضي األفغانية انخفضت تكمفة الحرب في أفغانستاف د فبع
سرعاف ما عادت إلى  ياكلكن ،ـ2004في عاـ  ان مميار  (15)إلى  ،ـ2002في عاـ  ان مميار  ((23مف 

                                                           

( كانظر 46-44:  2011لممزيد حكؿ  مكقؼ مجمس األمف مف الحرب عمى أفغانستاف انظر )فضمي ،  )*(
 (. 862-861أيضان )عبد العظيـ، مرجا سابؽ: ص 
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كاصمت االرتفاع ، ك (ـ(2005في عاـ  ان مميار  (19)االرتفاع ما تصاعد العنؼ مف جديد لتصؿ 
 (Belasco,2014 : 14) .(ـ(2010مميار في عاـ  (94)لتصؿ إلى 

عارمة في  كاجو الغزك األمريكي ألفغانستاف حالة استياءو كفضبلن عف التكمفة العسكرية الباىظة، 
كلدل التنظيمات اإلسبلمية عمى كجو الخصكص، فقد اعترضت  ،عاـ الشارع اإلسبلمي بشكؿو 

ف عمى االجتياح األمريكي يمعظـ الحركات اإلسبلمية كفي مقدمتيا جماعة اإلخكاف المسمم
بلمي العالـ االس الجديدة التي اتبعيا بكش االبف تجاه سياسةالخكاف أف ألفغانستاف، كما رأل اإل

تجاه كؿ الحركات  ةو شمكليٌ  ةو عدائيٌ  نظرةو  عمى ، ترتكزكالتي بدأىا بغزك أفغانستاف
- كعمى رأسيا جماعة كما أجمعت الحركات اإلسبلمية. (Brook, 2013 : 15)اإلسبلمية.

مكاقؼ مناىضة لمحرب كاتخاذ نصرة الشعب األفغاني في محنتو،  عمى ضركرة -فاإلخكاف المسممك 
الدخكؿ في  رفض ما دفا اإلخكاف إلى ىكك  (.3/10/2004 )الشنقيطي، .فغانستافاألمريكية عمى أ

(1)دارة الرئيس بكش االبفمباشرة ما إ حكاراتو 

 عمىاألمريكية نياء الحرب مشترطةن لذلؾ إ، )*(
 أفغانستاف.

ف القت نجاحان –إف الحرب األمريكية عمى أفغانستاف  :كعميو يمكف القكؿ   -في بداية األمر نسبيان  كا 
باإلضافة إلى  ،تكل الخسائر البشرية كاالقتصاديةكثيران عمى مس أنيا كمفت الكاليات المتحدة إالٌ 

ضد سياسة الغزك التي اتبعتيا  ،فك سبلمية كفي مقدمتيا اإلخكاف المسمماستعداء جؿ الحركات اإل
 الكاليات المتحدة تجاه العالـ اإلسبلمي. 

 الحرب عمى العرا 4 -المطمب الثالث 
، فإف كانت الكاليات المتحدة كالتفرد سبتمبر باألحادية 11حداث أاتسمت سياسة كاشنطف بعد 

، فإنو كتدخميا في أفغانستاف "اإلرىاب"مى حربيا ع مف التأييد في بشيءو ت ظياألمريكية قد ح
كالقكل  ،في العراؽ القت الكثير مف الرفض مف المجمكعة الدكلية كبإعبلنيا عف نيتيا التدخؿ

في  إدارة بكش استمرتالرغـ مف ذلؾ  ىعمخؿ األمريكي، ك كحتى الرفض الشعبي في الدا ،الكبرل
تيا ضرب فأعمنت الكاليات المتحدة األمريكية نيٌ  ،(48:  2011.)رسكلي،العراؽ تنفيذ قرارىا بغزك

                                                           

عرض اإلخكاف عدة أسباب لرفضيـ الدخكؿ في حكارو مباشرو ما اإلدارة األمريكية كقد كاف مف أبرز تمؾ  )*(
في المبحث الثالث مف  -بشيءو مف التفصيؿ-األسباب الحرب األمريكية عمى أفغانستاف، كقد تناكلت الدراسة ذلؾ 

 الفصؿ الثالث.
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ف لـ يمنحيا مجمس األمف غطاءن  (1)لذلؾ العراؽ حتى كا 

أعمف  ثـ ،(810: 2002.)عبد العظيـ،)*(
مف  كاحدو  بعد يكـو  ،(ـ(2003 مارسار/آذ 20الحرب عمى العراؽ في  الرئيس بكش االبف رسميان 

كفي  .(116:  2004حمد،)أإنذار العراؽ بضركرة مغادرة الرئيس صداـ حسيف لؤلراضي العراقية.
دخمت القكات األمريكية إلى القصر الرئاسي في بغداد، معمنةن بذلؾ  ـ2003أبريؿ عاـ / نيساف 9

انتياء نظاـ صداـ حسيف، كلكف بعد إكماؿ عممية الغزك ظير لدل اإلدارة األمريكية القصكر في 
بدأت حرب االستنزاؼ  سقكط النظاـ(. فبعد 52: 2008 التخطيط العسكرم لما بعد الحرب.)شبمي،

(2)كبير األمريكييف بشكؿو  الجنكد أعداد القتمى مف تفتضاعف ،مف المقاكمة العراقية

كصؿ عدد ف )**(
(3)الضحايا فيما سمي بعممية تحرير العراؽ

*(**) (OIF) Operation Iraqi" Freedom" - كالتي
ما يقرب مف  إلى -ـ2011ديسمبر كانكف أكؿ/بدأت ما بدء االجتياح األمريكي لمعراؽ كانتيت في 

(4)ان جريح 31,949باإلضافة إلى ما يقرب مف  ،مف الجيش األمريكي قتيبلن  4,412

*(***) .(Nese 

& Anne, 2015: 17).  قد سقطكا في السنكات األكلى مف  األمريكييفالضحايا  ف معظـأ ظي بلحى كيي
كصؿ عدد  (ـ(2004يكنيك حزيراف/كتحديدان في شير  ،مف بداية الحرب كاحدةو  فبعد سنةو  ،الحرب
 . (Nese & Anne, 2015 : 26) .قتيبلن  1,250إلى ما يقرب مف  األمريكييف ىالقتم

دت الكاليات المتحدة األمريكية خسائر اقتصادية ىائمة نتيجةن تكب   ،باإلضافة إلى الخسائر البشرية
بمغت التكاليؼ المباشرة  ،إلحصائيات مجمس األبحاث التابا لمككنغرس لحربيا عمى العراؽ، فكفقان 

                                                           

د. أحمد الرشيدم، العراؽ كالشرعية الدكلية: قراءة حرب عمى العراؽ انظر لممزيد حكؿ المكقؼ الدكلي مف ال )*(
. انظر أيضان قرارات األمـ المتحدة 118-117، ص  151، السياسة الدكلية ، عدد 144دالالت كسياؽ القرار  في

dds-http://daccess-المتعمقة بأفغانستاف متاح عمى الرابط التالي: 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/806/60/PDF/N0080660.pdf?OpenElement  

ؿ ، 2002كؿ كتكبر/ تشريف األأفي  د ار أالعراؽ، ك  ىبكش بشف الحرب عم الرئيس األمريكيمريكي الككنجرس األخك 
كذلؾ لحشد الدعـ الشعبي لو كحيف لـ يستطا الحصكؿ  ،المتحدة لشف الحرب األمـمكافقة  ىف يحصؿ عمأبكش 

 2003ذار آمف عدة دكؿ بغزك العراؽ في مارس/ ما تحالؼو  ةمـ المتحدة قامت الكاليات المتحدمكافقة األ ىعم
 .(Lindsay,2011 : 769سابيا. )أ 4قؿ مف أالرغـ مف اعتراض معظـ دكؿ العالـ سقطت بغداد في  ىعمك 

 .2( جدكؿ رقـ 52:  2008انظر. )شبمي، حكؿ حجـ الخسائر البشرية األمريكية في حرب العراؽ  لممزبد )**(
مصطمح أطمقتو اإلدارة األمريكية عمى المرحمة األكلى مف الحرب عمى العراؽ، كالتي بدأت في عاـ  )***(
 .2011كانتيت عاـ  2003

كالتي  Operation New Dawn(ONDعممية فجر العراؽ )ب ما سميقتمكا في ان جندي 66 باإلضافة إلى )****(
ـ حيث أصبحت ميمة القكات األمريكية في العراؽ استشاريةن بعد تسميـ الكضا األمني لمجيش 2011بدأت عاـ 

 (Nese& Anne,2014 : 22. )العراقي 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/806/60/PDF/N0080660.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/806/60/PDF/N0080660.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/806/60/PDF/N0080660.pdf?OpenElement
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 ان مميار  (77)، ثـ ازدادت لتصؿ ان مميار  (51)ما يقرب مف  ـ((2003لمحرب عمى العراؽ في عاـ 
في عاـ  ان مميار  144))كاستمرت بالتزايد لتبمغ ذركتيا بكصكليا إلى  ـ((2004في عاـ 

(1)ـ((2008

)*(. (Belasco,2014 : 14).  26مريكية في تاريخ نشرتو ككالة ركيترز األ كفي تقريرو 
 بقيمة العراؽ في ذاؾ العاـ كانت تزداد  ىتكمفة الحرب عمف أ كدتأ (ـ(2004/يكنيك حزيراف
كبعد   ،(143:  2005 دكالر كؿ ساعة.)كنعاف، يكفمم 7,40أم بمعدؿ , مميكف دكالر يكميان 117
في تاريخ  كمفةن  الحرب األكثرىذه  عمى العراؽ أصبحت ،بدء الحرب األمريكية مفأعكاـ  5مركر 

 (. 54: 2008 .)شبمي،(2)الكاليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية

 ىائؿو  إلى تدىكرو  ،كقد أدت تكاليؼ الحرب عمى العراؽ كأفغانستاف كتأثيرىا عمى االقتصاد األمريكي
 ىبدء الحرب عمسترليني منذ لو أماـ الجنيو اإل في قيمة الدكالر حيث انخفض إلى أدنى مستكلن 

 )اليقيش، كباقي العمبلت. ك، كما انخفض إلى أدنى مستكياتو عمى اإلطبلؽ أماـ اليكر "اإلرىاب"
2012 :22.) 

زيادة عدد القكات ىك  ،"اإلرىاب" ارتفاع تكمفة الحرب عمىسباب أىـ أحد أف أمف المبلحظ ك 
قبؿ أحداث -القكات األمريكية ، حيث كصؿ عدد تشرة خارج حدكد الكاليات المتحدةاألمريكية المن

 ان ألف 15منيـ  ان ألف 30ما يقرب مف  إلى ،المنتشرة في منطقة العمميات "العراؽ كأفغانستاف" -سبتمبر
 ـ2008ليصؿ في عاـ  ف عمى السفف العائمة، كبعد األحداث بأعكاـ ارتفا العدد تدريجيان محمكلك 

في  ان ألف 224في أفغانستاف كما يقرب مف  ان ألف53 مقاتؿ، منيـ  ان ألف 300إلى ما يزيد بقميؿ عف 
كفضبلن عف التكمفة االقتصادية ، (Belasco,2014 : 12) .(3)عمى السفف العائمة ان ألف 17العراؽ ك

كحركبيا  فغانستاف كالعراؽأفقد أدل انتشار القكات األمريكية في  ،اليائمة كالخسائر في األركاح

                                                           

، ما 2014كحتى  2001نذ أحداث سبتمبر بمغت التكمفة االقتصادية لمحرب عمى كؿ مف أفغانستاف كالعراؽ م )*(
 Congressional Research)ترليكف دكالر لممزيد حكؿ حجـ الخسائر االقتصادية انظر  1,6يزيد عمى 

Service,2014 : 5) انظر المرجا  2015. لممزيد  حكؿ  تكمفة الحرب عمى كؿ مف العراؽ كأفغانستاف حتى عاـ
 .Table, p 19. انظر كذلؾ p6 figure 3السابؽ 
لممزيد حكؿ التكمفة اإلجمالية لمحرب األمريكية عمى أفغانستاف كالعراؽ بما فييا التكاليؼ غير المباشرة كالتي  )**(

مريكي مف الحرب لممزيد حكؿ تأثر االقتصاد األ( 336:  2014ترليكف دكالر انظر )السكيدم، 6 -4بمغت مف 
-2008: ""سرائيميةكباما كعممية السبلـ الفمسطينية اإلأدارة إ(. 2012د.)فريد، بف بمعي أيضان  "اإلرىاب"  انظر ىعم

 63.". رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة مكلكد معمرم : الجزائر. ص 2012
 Congressional) بعد أحداث سبتمبر انظر فغانستافأالعراؽ ك في لممزيد حكؿ انتشار القكة العسكرية  )***(

Research Service,2014 : 9) figure 2. 
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مف الغضب كاالستياء العاـر تجاه الكاليات المتحدة  المتكالية ضد العالـ اإلسبلمي إلى حالةو 
معظـ العمميات  أف إلى تشار أكىك ما يؤكده العديد مف الدراسات التي  ،كسياساتيا في المنطقة

نتشار ال نتيجةكانت بسبب الحقد الذم تكلد لدل المسمميف  ،األمريكية المصالحالتي تمت ضد 
 . (Jones, 2013 : 2)قكات الكاليات المتحدة األمريكية في أرجاء العالـ اإلسبلمي.

تجاه الكاليات الشارع العربي  م حالة الغضب كالحقد لدلأعكست العديد مف استطبلعات الر كقد  
سبلمي كالعربي، ففي عاـ اإل تيا في العالميفالذم لحؽ بصكر  الضرر البميغ إلىباإلضافة  ،المتحدة
كقد  ،أجرل معيد زغبي استطبلعان لمرأم حكؿ رؤية الشعب المصرم لمكاليات المتحدة ـ2002

كفي  ،عف الكاليات المتحدة مفضمةه  % فقط مف المصرييف لدييـ آراءه 6خمص االستطبلع إلى أف 
مت آخر لمرأم مثٌ  استطبلعان  -الستطبلعات الرأم العاـ-أجرل مركز بيك  ـ2004مارس آذار/

نظران الستمرار التدىكر في صكرة الكاليات  ،نتائجو خيبة أمؿ لصانعي الدبمكماسية األمريكية
سبلمية حيث ليا، ككانت النتائخ أسكأ بكثير في الدكؿ العربية كاإل تقميديان  تعد حميفان  المتحدة في دكؿو 

(1)المتحدة تتكجد أم نسبة تفضيؿ لمكيبللـ 

:  2006خركف،آ.)عبد الفتاح ك الدكؿ ىذهفي أغمب  )*(
كما زيادة تكرط الكاليات المتحدة في أفغانستاف كالعراؽ كتصاعد حاالت انتياؾ حقكؽ اإلنساف  ،(3

زادت حالة الغضب تجاه السياسة كية المنتشرة في منطقة العمميات، المرتكبة مف قبؿ القكات األمري
(2)األمريكية في الشارع العربي

*(*). 

ت مسئكلية أكؿ خبيرة عبلقات دكلية كدعاية أمريكية تكل   -قدمت شارلكت بيرز ـ2003كفي عاـ 
فقط مف  كنصؼو  استقالتيا مف المجنة بعد عاـو  -لجنة تحسيف صكرة أمريكا أماـ العالـ اإلسبلمي

 دفاع عف سياساتو الأف محاكلتيا  مضيفةن  ،المجنة فشمت في تحسيف صكرة أمريكا فإ": ييا، قائمةن تكلٌ 
غير مقبكلة في العالـ العربي كانت بمثابة إدخاؿ فيؿ كبير في عمبة صغيرة، ألف صكرة أمريكا 

(. كعميو 3:  2006خركف،آ)عبد الفتاح ك ،"مما يتخيمو األمريكيكف كثيران  لدل شعكب العالـ أقبحي 

                                                           

عبد الفتاح مقمد الغنيمي، لممزيد حكؿ صكرة الكاليات المتحدة في العالـ العربي كالشرؽ األكسط انظر .  )*(
االنترنت  مكقعيا بشبكة ى، متكافر عم 2005نكفمبر  1"جكانتانامك ك صكرة أمريكا القبيحة"، مجمة المكقؼ العربي، 

http://www.elmawkefalarabi.com/shownews.asp?ArchiveDegree=19&NewsID 
ثالث مرة"، مكقا إسبلـ أكف اليف،  كبلكيتمحمد جماؿ عرفة، "أمريكا تتجمؿ أماـ المسمميف..  انظر أيضان 

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  )**(

(. الفرصة الثانية ثبلثة رؤساء كأزمة القكة العظمى األمريكية. ترجمة : عمر االيكبي. دار 2007بريجنسكي.)
 153الكتاب العربي : لبناف. ص 

http://www.elmawkefalarabi.com/shownews.asp?ArchiveDegree=19&NewsID
http://www.elmawkefalarabi.com/shownews.asp?ArchiveDegree=19&NewsID
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2005/08/article05.shtml
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2005/08/article05.shtml
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مف الغضب كالعداء في  حالةو  إلىقد أدل  ،يتضح أف غزك الكاليات المتحدة ألفغانستاف كالعراؽ
متقدمة ما زيادة تكرط الكاليات المتحدة  كقد بمغ حجـ العداء مراحؿى  -الرافض لمغزك-الشارع العربي
 في العراؽ.

كفي  ،مريكية في المنطقةالرافضيف لمسياسة األخكاف المسمميف قائمة كقد تصدرت جماعة اإل
أف كصمت االتصاالت بيف الكاليات المتحدة  كالذم كاف مف نتائجو ،الغزك األمريكي لمعراؽمقدمتيا 

 كجماعات اإلخكاف المسمميف في الدكؿ المعترؼ بيا كالتي كانت بينيا كبيف أمريكا عبلقات تكاصؿو 
  إلى الحد األدنى. -مثؿ اإلخكاف المسمميف في كؿ مف األردف كالمغرب -متقطعة

Brook, 2013 : 15) .) 

تصاعد مريكية المتبعة في الشرؽ األكسط، حالة الغضب كاالستياء ضد السياسة األ كفي خضـٌ 
مى ع حيث أصبح أكثر قدرةن  ،عاـ في العراؽ كالمنطقة العربية بشكؿو  ممحكظو  الفكر الراديكالي بشكؿو 

 كعز يك  (.128:  2011كىك ما أدل إلى زيادة نفكذه في المنطقة.)لزىر، جذب األتباع كالمناصريف
 ىعم، بؿ الراديكاليانتشار الفكر  إلىدت أالتي  الظركؼسباب ك عدـ معالجة األ إلىذلؾ  فك الباحث

كعميو فإف قرار شف  ،العراؽ بعد الحرب عمى كحدةن  سباب تفاقمان زادت تمؾ األمف ذلؾ العكس 
العالـ  ا النشاط الجيادم عبرز كشجٌ حفٌ  ،كاإلدارة السيئة لكضا ما بعد الحرب ،الحرب عمى العراؽ

 (. 19:  2005 )مجمكعات األزمات،،سبلميٌ اإل

 ىلإ لدأقد  ""اإلرىاب"" ىالحرب عملتصاعد  نتيجةن  ف زيادة نفكذ التيارات الراديكاليةأ بلحظي كيي 
مخاكؼ  أثاركىك ما  ف،ك خكاف المسممسبلمية المعتدلة كعمى رأسيا اإلالتيارات اإل انحسار نفكذ كقكة
باإلضافة إلى ذلؾ فإف ازدياد الضغكط األمنية كالسياسية عمى الحركات  الكاليات المتحدة،

ضمف - عف نشاطيا كطمكحيا السياسي اإلسبلمية المعتدلة، كعدـ إعطائيا المجاؿ لمتعبير السمميٌ 
أدل إلى تنامي المخاكؼ مف أف يؤدم ذلؾ إلى التقارب بيف  ،-"اإلرىاب" ىجراءات الحرب عمإ

في  ،مدارسيا المختمفة أكثر فأكثر، أك نزكح الشباب المسمـ مف الفكر المعتدؿ إلى الفكر الراديكالي
.)الشنقيطي، -اإلخكاف المسمميف–ظؿ تصاعد المكاجية كالقما ضد التيار المعتدؿ 

 جديدةو  خارجيةو  مريكية كدفعيا لمبحث عف سياسةو دارة األثار مخاكؼ اإلأكىك ما  (.3/10/2004
 كسط.تجاه الشرؽ األ

باإلضافة  ،أفغانستاف كالعراؽ يلحربيؼ البشرية كاالقتصادية اليائمة إف التكال :كعميو يمكف القكؿ
كرغبة الشباب  ،كالعربيإلى الضرر البميغ الذم لحؽ بصكرة الكاليات المتحدة عمى المستكل الدكلي 

باإلضافة - كالذم أدل ،تعامؿ ما االنتشار األمريكي في المنطقةلمعنؼ إلى الالمجكء في المسمـ 
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اإلسبلمي إلى تراجا التيار  -"اإلرىاب"خكاف المسمميف في إطار الحرب عمى اإل ىالتضييؽ عم إلى
فشؿ  أثبتت مجتمعةن  ألسبابااإلخكاف المسمميف لمصمحة التيار الراديكالي, كؿ تمؾ ممثبلن ب المعتدؿ

كالقائمة عمى استخداـ  ،"اإلرىابالركيزة األكلى المتبعة مف قبؿ اإلدارة األمريكية في الحرب عمى "
القكة العسكرية كىك ما دفا اإلدارة األمريكية إلى المجكء لمركيزة الثانية المتمثمة في تشجيا 

ـ   ةالديمقراطي ممحكظ في السنكات األكلى التي أعقبت  إىماليا بشكؿو  في الشرؽ األكسط كالتي ت
 أحداث سبتمبر.
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 المبحث الثالث
األمريكية السياسة الخارجية  ىعم اة وتأثيرىيمريكية لإلصالحات السياساأل اتالدعو 

 خوان المسممين.اإلجماعة  تجاه
 4وسطفي الشر  األ تشجيع الديمقراطية  -ول المطمب األ 

الفكر ك  "اإلرىاب" القضاء عمىفي أفغانستاف كالعراؽ في  العسكرم األمريكيبعد فشؿ الخيار 
كانتشار ىذا الراديكالي، بدأت الكاليات المتحدة تبحث عف األسباب الجكىرية التي أدت إلى كجكد 

ىذه  بيف الربط فقد جرل ،لمقراءة األمريكية لمعالـ اإلسبلمي بعد أحداث سبتمبر ككفقان  ،الفكر
 المجتمعات العربية كأكضاع ظركؼك ، -كسطمف تصاعد العنؼ في الشرؽ األ-األحداث كما تبلىا 

 تحتاج إلى المجتمعات ىذه فأ ت الكاليات المتحدةأكعميو ر  ""اإلرىاب"" ما يسمي بػ نتجتأالتي 
كىك ما أشار إليو الرئيس األمريكي  ،(116: 2011 )لزىر، صحية. مجتمعاتو  لخمؽ بناء إعادة

 قكلو:ب (ـ(2001سبتمبر أيمكؿ/ 14بكش االبف في خطابو أماـ الكاتدرائية الكطنية في كاشنطف في 
الظركؼ في العالـ اإلسبلمي لمتأكد مف أف  "نحف سندعـ الحككمات المعتدلة، خصكصان 

 ،(The White House,2002 : 6ىناؾ".) خصبةن  " ال تجد أرضيةن اإلرىاب"كاأليديكلكجيا التي تشجا 
كثر أف القما كاالضطياد كالحرماف مف المشاركة السياسية ىي أارة الرئيس بكش إدت أكقد ر 

تخفيؼ مف حدة ىذه العكامؿ سعت الكاليات المتحدة لفرض م" كلاإلرىاب"خ العكامؿ التي تفرٌ 
(1)الديمقراطية

 إزالة إلىف يؤدم ذلؾ بأ مبلن أ (.64-63: 2012 عمى دكؿ الشرؽ األكسط.)العفيفي،)*(
(2)"اإلرىاب"تكليد  الثقافة االستبدادية كالقما السياسي كىي البيئة التي ساعدت عمى

الفكر انتشار ك  )**(
   (Sean,2008: 131).  .مريكيةدارة األمف كجية نظر اإل الراديكالي في المنطقة

                                                           

مريكية كقضية الديمقراطية في الكطف (. الكاليات المتحدة األ2003براىيـ، حسنيف تكفيؽ .)إ انظر أيضان  )*(
 متاح عمى الرابط التالي: .ستراتيجيةكاالىراـ لمدراسات السياسية العربي. مركز األ

 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. 

  انظر :  "اإلرىاب"لممزيد حكؿ استخداـ الديمقراطية في مكافحة  )**(
Shadi Hamid & Steven Brook. Promoting Democracy to Stop Terror. Available at :  
http://www.hoover.org/research/promoting-democracy-stop-terror-revisited  

(. دكر الكاليات المتحدة في إحداث تحكؿ ديمقراطي في فمسطيف )كالية الرئيس 2008انظر كذلؾ : حامد، قصي.)
 82-81.(. رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة النجاح الكطنية : فمسطيف. ص 2006-2001بكش االبف 

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SB2K9.HTM
http://www.hoover.org/research/promoting-democracy-stop-terror-revisited
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 "اإلرىاب"ف قكانيف مكافحة أمفادىا  نتيجةو  إلىقد كصمت  االبف دارة بكشإف أ مما سبؽ، يتضحك  
ية" ضد الكاليات المتحدة، لذا اإلرىاب"كحدىا لمنا اليجمات " كالضربات االستباقية لف تككف كافيةن 

 (. pidluzny,2012 : 85ييف".)اإلرىابتجنيد " إلىمنا الظركؼ التي قد تؤدم  ىعمييا العمؿ عم
في الكاليات المتحدة تدرس فكرة دمقرطة الشرؽ  دكائر القرار كمراكز األبحاث بدأت ،عميو بناءن ك 

في الشرؽ  ىمية نشر الديمقراطيةأاألكسط، كفي خضـ تصاعد الحديث في الكاليات المتحدة حكؿ 
كقد تمثمت ىذه المعضمة في المفاضمة  المعضمة الديمقراطية"األكسط، ظير ما عرؼ بمصطمح "

يجاد البيئة الديمقرادعـ التغيير ك  كأفي الشرؽ األكسط مف جية،  بيف قيمة االستقرار طية المبلئمة ا 
أف رجاؿ المدرسة الكاقعية الذيف كجيكا  بلحظي أخرل. كيي  " مف جيةو اإلرىاب"التي تمنا التطرؼ ك

أف قيمة استقرار أنظمة  االسياسة الخارجية األمريكية عمى مر التاريخ تجاه العالـ اإلسبلمي قد رأك 
داخؿ الكاليات المتحدة  أخرل، كلكف ظير حديثان تياره  الحكـ في الشرؽ األكسط يعمك عمى أم قيمةو 

أفضؿ في حاؿ إصبلح أك تغيير أنظمة الحكـ  يرل بأف مصالح الكاليات المتحدة تيخدـ بشكؿو 
(1)االستبدادية

)*(.(Angel & others,2004 : 3)،  الرغـ مف  ىنو كعمأنصار ىذا التيار أ لكير
الخيار  ىنيا تبقأال إاحتمالية عدـ االستقرار التي تجمبيا بالعادة الديمقراطية كالعممية االنتخابية 

 ،االستقرار لفي الحكـ بدعك  بكؿ مساكئيـ قكياءبقاء الرجاؿ األإالبديؿ لمديمقراطية ىك ف، فضؿاأل
المكجية ضد  برميؿ باركد مف العنؼ كالراديكالية إلىكسط التي  حكلت الشرؽ األ ستراتيجيةىي االك 

. كعميو فإف إصبلح األنظمة (Shadi Hamid, 2007.)الكاليات المتحدة كمصالحيا في المنطقة
مف النفا الذم عمى الكاليات المتحدة  كثرأ ديمقراطية قد يعكد بنفاو  االستبدادية أك استبداليا بأنظمةو 

ىناؾ العديد أف  كييبلحظي  ،كتسمطيٌ  المحافظة عمى االستقرار في ظؿ حكـ استبدادمٌ  حاؿفي تجنيو 
أصحاب ىذه  كلكف ظؿٌ  ،ف قد تبنكا ىذا الرأم بعد كقكع أحداث سبتمبرمف المفكريف األمريكيي

اث سبتمبر النظرية ىـ األضعؼ في غمرة الغضب التي سيطرت عمى الشعب األمريكي بعد أحد
كما ظمت ىذه النظرية غائبة عف جدكؿ أعماؿ اإلدارة األمريكية التي ارتكزت إلى العمؿ العسكرم 

الخسائر  تزايدفي السنكات األكلى بعد األحداث، كلكف فشؿ العمؿ العسكرم ضد الفكر الراديكالي ك 
 ،األخذ بيذا الرأم إلىة اإلدارة األمريكي دفا ،"اإلرىاب"الحرب عمى فشؿ بعد البشرية كاالقتصادية 

ف أب إلى الرأم القائؿ أكثر ميبلن ريكية مصناع القرار السياسي في الكاليات المتحدة األ فأصبح
ف كضا حد أدارة الدكلة، ك إكسكء  انتشار الفقر تنبا مفنما إرؼ طحباط كالتمشاعر الغضب كاإل

مختمؼ البمداف العربية، كنشر مة الحكـ في ظنأصبلح إنما يتطمب إسبلمية صكلية اإللمتطرؼ كاأل
                                                           

.)عبد انظر كذلؾ  .60 ص :مرجا سابؽ . العفيفي،لممزيد حكؿ المفاضمة بيف الديمقراطية كاالستقرار انظر  )*(
 مرجا سابؽ. (10:  2006خركف، آالفتاح ك 
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الطريقة الكحيدة نيا أنصار ىذا التيار أ ألحيث ر  (.52: 2008 بك الطرابيش،أالديمقراطية.)
 إلىكفي حاؿ غياب الديمقراطية كالطرؽ السممية يمجأ الناس  العنؼ،لمكاجية التطرؼ الديني ك 

حكؿ اليجمات  (ـ(2003عاـ نيشرت  حصائيةو إفي فعف مشاكميـ السياسية،  لمتعبيرالعنؼ 
ىك مقدار الحقكؽ  "ييف"اإلرىاب جنسيةب ارتبطف العامؿ الكحيد الذم أالدراسة  كجدت ية"اإلرىاب"

سياسي كانت  حه افالدكؿ التي يكجد بيا انفت ،منيا اجاؤك السياسية كالحريات المدنية في الدكؿ التي 
(1)"لئلرىابييف"س أف تككف مسقط ر أل قؿ عرضةن أ

)*((.Shadi Hamid,2007).  

 ىتمامات الرئيسة لمسياسةؿ الديمقراطي في الدكؿ العربية مف االصبح التحكٌ كبناءن عمى ىذه الرؤية أ
مف  ، انطبلقان "اإلرىاب"دكات مكافحة أحد أ ىضحأحيث  ،الشرؽ األكسط منطقةاألمريكية تجاه 

في  االستبدادتمثمت في الفساد السياسي ك  كاف ألسبابو  تصاعد التطرؼ فأمريكية بالقناعة األ
  (.51:  2011 المنطقة العربية.)الصائغ،

"، تصاعد نفكذ اإلرىاب"كبعد فشؿ الخيار العسكرم الذم انتيجتو إدارة بكش االبف في الحرب عمى 
لمكاجية التطرؼ في الشرؽ األكسط، فبدأت السياسة  التيار المنادم بتبني الديمقراطية كأداةو 

ممحكظان. كقد كانت البداية بمطالبة الكاليات المتحدة األمريكية   مريكية تجاه المنطقة تشيد تحكالن األ
جراء إصبلحات سياسية كاجتماعية الداخميةإحداث تغييرات في السياسة ببعض الدكؿ العربية ل ، كا 

 (. 94-93: 2011كاقتصادية. )كمكب،

الشرؽ األكسط كالتي عرفت باسـ "أجندة  قراطية فيالكاليات المتحدة حممتيا لنشر الديم ثـ أطمقت
(2)الحرية"

، باعتبار أف نشر الديمقراطية سيساعد عمى احتكاء العنؼ كالتطرؼ الذم يسبب *()*
(3)،"اإلرىاب"

(. كتفترض أفضؿ السيناريكىات لدل اإلدارة األمريكية آنذاؾ 93: 2012 )النجار، )***(
التحكؿ مف األنظمة االستبدادية سينتخ عنو بيئة  أفٌ  -الحميفةفي دمقرطة األنظمة االستبدادية -

تخفيض أك إزالة بعض المعاداة أك  ، كقد يؤدم ذلؾ إلىأكثر ديمقراطية كأفضؿ عمى المدل البعيد
 .Angel& others,2004 : 3))التطرؼ ضد الكاليات المتحدة.

                                                           

 لذاطبقات فقيرة.  إلىك أفقيرة في الدخؿ  دكؿو  إلىـ ينتمكا ل ىجمات سبتمبرمنفذم  كأشار المفكركف إلى أف )*(
 .ةالراديكالي" كالحركات لئلرىاب" حباط السياسي في الدكؿ غير الديمقراطية ىك المنبا الرئيسف اإلأساد اعتقاد ب

 (.62 :2011 )الصائغ،
عممية سياسية أطمقتيا إدارة الرئيس بكش االبف ارتكزت إلى ممارسة الضغط عمى الحكاـ العرب بيدؼ  )**(

جراء إصبلحاتو سياسية لتخفيؼ حالة اإلحباط كاليأس في الشارع العربي.  دمقرطة الشرؽ األكسط كا 
 .(134:  2014 "اإلرىاب" انظر: )تاكنزند،تحجيـ لممزيد حكؿ العبلقة بيف الديمقراطية ك  )***(
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في  الذم ألقاه في لندف  االبف بكشكقد تجمت معالـ السياسة األمريكية الجديدة في خطاب الرئيس  
نفسنا أعف  ف ننفضى أ"عمينا  : كالذم قاؿ فيو "ىكايتيكؿ"بقصر  ـ2003نكفمبر تشريف ثاني/ 19

 استعدادو  ىبلدم عمبكانت ببلدكـ ك  في الماضي ،كسطمف السياسات الفاشمة بالشرؽ األ عقكدان 
منيف. آ تجعمناك أباالستقرار  تأتة لـ ضف ىذه المقايألممقايضة: تقبؿ القما نظير االستقرار. بيد 

ف فنحف اآأما يديكلكجيات العنؼ. ألمكقت, فيما مضت المشاكؿ تتفاقـ, كترسخت  كانت مجرد شراءو 
ساؽ كمثابرة في كسط. سنمضي باتٌ ة في الشرؽ األة لمحريٌ ميٌ تقدٌ  استراتيجية, مخالفان  ننتيخ مساران 

صدقائنا في المنطقة معايير أ. كسنتكقا مف "اإلرىاب"صبلح كمجابية حمفاء عداء اإلأتحدم 
  (.227: 2013 )لكيدسي، ."ىعمأ

كذلؾ مف خبلؿ مكافحة  ،فكاركسب حرب األ يسعكف إلىف مريكييف الساسة األأ كقد بدا كاضحان  
حباط الظركؼ المعيشية التي يستغميا "المتطرفكف" لنشر الفكر الراديكالي مثؿ الفقر كالحرماف كاإل

حيث جعمت  ـ2003مريكية لمعاـ األ "اإلرىاب"مكافحة  استراتيجيةكدتو كثيقة أكىك ما  ،(1)السياسي
 الرئيسةىدافيا أ ثالثى  "اإلرىاب"زيادة العنؼ ك إلىمريكية مف مكافحة الظركؼ التي تؤدم دارة األاإل
 األفكارمف حرب  ضركرة تجريـ الفكر الراديكالي كجزءو  ىربعة، باإلضافة لتأكيد الكثيقة عماأل
.(The White House,2003 : 22-23) .  

 ممحكظان  قد شيدت تحكالن  تجاه الشرؽ األكسط األمريكيةف السياسة عمى ما سبؽ، يتضح أ تأسيسان  
 كامنة المؤديةسباب المكافحة األسعي الكاليات المتحدة لك  ،طبلؽ مشركع أجندة الحريةفي إ تمثؿ

 الساسة األمريكييف المطالبيفكات دعإلى تصاعد  إضافةن  ،-األمريكيةمف كجية النظر – "لئلرىاب"
 كتعزيز العمؿ الدبمكماسي ما العالـ اإلسبلمي. فكاركسب حرب األ ىالتركيز عم بضركرة

صت مخاكؼ مريكية الجديدة الكثير مف الخكؼ كالحذر كقد تمخٌ األ ستراتيجيةاالشاب كما ذلؾ فقد  
 بما يمي: الديمقراطية مريكية مف نشردارة األاإل

 الخكؼ مف البديؿ القادـ.  - كالن أ
 المخاكؼ حكؿ تكتر العبلقة ما الحمفاء. - ثانيان 
 الخكؼ مف زعزعة االستقرار في منطقة الشرؽ األكسط. - ثالثان 

: تخكفت الكاليات المتحدة مف البديؿ القادـ حاؿ تغير أنظمة الحكـ  من البديل الخوف - والً أ
مف حركة  فة أساسان ستيدى كذلؾ في ظؿ ضعؼ التيارات الميبرالية المي  ،المكالية ليا في الشرؽ األكسط

كقد تضاعفت مخاكؼ الكاليات  ،مثؿ لمكاليات المتحدةمثؿ البديؿ األكالتي تي  اإلصبلحات السياسية
                                                           

 نفس المرجا. figure 1 p 6لممزيد حكؿ أىمية مكافحة الظركؼ البيئية المسببة "لمتطرؼ" انظر  )*(
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نظمة االستبدادية ف قيدت األأبعد  ،انتشار الفكر الراديكالي في المجتمعات العربيةبسبب  ةالمتحد
برز العقبات أفقد كانت  :كعميو(Angel& others,2004 : 4). .المعتدؿاإلسبلمي الفكر الميبرالي ك 
 ؼرً عي ما الديمقراطية،  الكاليات المتحدة في تنفيذ مشركعيا القاضي بنشرجيكد التي كاجيت 
سبلمية في حيرة كتتمخص المعضمة اإل "The Islamist Dilemma"سبلميةبالمعضمة اإل

كعدـ المخاطرة بإمكانية صعكد  ،كيفية التكفيؽ بيف تشجيا الديمقراطية حكؿالكاليات المتحدة 
 ،ؼ الكاليات المتحدةكرغـ تخكٌ  ،نظمة الداعمة لمكاليات المتحدةحاؿ زكاؿ األ سبلميةالحركات اإل

قد  لمتعامؿ ما حككماتو  مضطرةه نيا أ اإلدارة األمريكيةكجدت  ،كفي ظؿ الحاجة ألجندة الحرية
 خبلؿ ىذا المبحث. (. كىك ما سنفصمو الحقان Hamid, 2011 : 40) سبلمية.إ ان طرافأتتضمف 

ف تفضي جيكدىا في دعـ أمريكية مف دارة األفقد تخكفت اإل:  حمفاءتوتر العالقة مع ال - ثانياً 
التي لمكاليات المتحدة ك  الدكؿ الصديقة ىالديمقراطية إلى تقكيض العبلقة ما الدكؿ الحميفة ليا، فحتٌ 

ظ أف ، كقد ليكحً داخمية صبلحاتو إجراء إ ك تعيؽأترفض قد  ،االقضايكافة في يا مع تتعاكف
 عظـ في الدكؿأ كانتجيكد الكاليات المتحدة في دعـ الديمقراطية  الصعكبات التي كاجيت

الحاؿ ىك كما صبلحات السياسية كالتي رفضت بإصرار اإل ،الحميفة لمكاليات المتحدةالدكتاتكرية 
المدير  "James Woolsey" عمؽ جيمس ككلزم. كي(Snider,Faris,2011 : 50في مصر.)

إف ما سيجعؿ باإلمكاف كسب الحرب ضد التطرؼ " :السابؽ لجياز السي أم ايو، حكؿ ذلؾ بالقكؿ
ما يسبب  كسط, األمر الذم كاف غالبان أمريكا لمحركات الديمكقراطية في أنحاء الشرؽ األىك دعـ 

  (.225:  2013.)لكيدسي،"التكتر لمحكاـ ىناؾ

ف تؤدم جيكد تشجيا الديمقراطية أمف ف مريكييالساسة األبعض ؼ تخك  :  زعزعة االستقرار - ثالثاً 
أم  ربيف التعاكف بضركرة التمييز ىؤالء لفنادنظمة الحكـ المكالية لمكاليات المتحدة، أزعزعة  إلى

ضعاؼ حككمات غير ديمكقراطية إ ىأم العمؿ عم رالعمؿ لدعـ التطمعات الديمكقراطية، كالتخريب
أك  لػ "تغيير ال يككف التركيخ لمديمكقراطية مرادفان فقد أكد ىؤالء عمى ضركرة أف لكنيا ذات سيادة. 

  (.8:  2009.)برايس،"أنظمة الحكـ المكالية ألمريكا زعزعة

الرغـ مف كؿ المعيقات كالمخاكؼ التي كاجيت جيكد الكاليات المتحدة لنشر  ىنو كعمأبلحظ يي ك  
مف العراؽ كأفغانستاف،  لتزايد خسائر الكاليات المتحدة األمريكية في كؿو  كنظران  ،الديمقراطية

التالي زيادة نفكذ كشعبية الحركات بضد الكاليات المتحدة ك  ةباإلضافة إلى زيادة منسكب الكراىي
شرؽ  لخمؽ مشركعو  الجيادية كعمى رأسيا تنظيـ القاعدة، فقد كجدت الكاليات المتحدة نفسيا مضطرةن 

مف تكجو  كيحدبي تجاه السياسة األمريكية الشارع العر  قافؿ مف حالة احتجندة الحرية" يقم  أأكسطي "
  (.13:  2014رشيد،أبك أ)الشباب العربي كاإلسبلمي نحك التنظيمات الراديكالية.
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 ،ات المتطرفةالتيار نفكذ مريكية مف تصاعد دارة األؼ اإلف تخك  أ يتضح استنادان عمى ما تقدـ: 
عمى كؿ المخاكؼ  ىقد طغ ،المنطقةفي كمصالحيا ضد الكاليات المتحدة  كارتفاع كتيرة العداء

األخرل، كمف ثـ كجدت اإلدارة األمريكية أنيا مضطرةه إلى بدء حممتيا لنشر الديمقراطية في الشرؽ 
 األكسط رغـ كؿ المخاطر التي تحيط بيذه العممية.

، ميمة ةو قميميٌ إ مف مكانةو  لما تتمتا بو لؾ نظران ذك  ،محكر ىذا التغييركقد كانت مصر في قمب   
 ،في النظاـ المصرم سياسيةو  صبلحاتو إجراء إالكاليات المتحدة تدفا كبقكة في اتجاه  بدأت ،كعميو

عديدة في العبلقات  تو اضطرابا إلى أدل كىك ما ،مف االنفتاح كالحريات السياسية تسمح بمزيدو 
بعض حياف بتغيير مصر في الكثير مف األ يات المتحدةحيث طالبت الكال ،المصرية-مريكيةاأل

كضركرة  ،ما المتغيرات كالتيديدات الدكلية التي طرأت عمى المنطقة ىشاسياساتيا الداخمية لتتم
كتحقيؽ استقبلؿ القضاء كغيرىا مف الممفات األخرل  منيصبلح السياسي كاألالعمؿ عمى تحقيؽ اإل

(1)المتعمقة باإلصبلح السياسي

الضغكط  مبلمحكقد بدأت  ،(107-106:  2013 .)مرشدم،)*(
نظاـ لمريكي جكرج بكش الرئيس األ النظاـ المصرم تتضح ما تصاعد انتقادات ىة عممريكيٌ األ

كمؤسس مركز ابف خمدكف السياسي براىيـ الناشط إسعد الديف  رالبركفيسك اعتقالو بسبب مبارؾ 
(2)لدراسات التنمية

)**((.Snider,Faris, 2011 : 53). 
مف االنفتاح و ضغكطيا كانتقاداتيا لمنظاـ المصرم بسبب مكاقفمف دت الكاليات المتحدة ثـ صعٌ 

عف  لمتكقؼ األسبؽ حسني مبارؾ الرئيس المصرم كىك ما دفا ،السياسي كاإلصبلح الديمقراطي
مف التكتر  المصرية مرحمةن  كشيدت العبلقات األمريكية ،ـ2004ة منذ عاـ زيارة العاصمة األمريكيٌ 

كذلؾ لتبني اإلدارة  ،االبف إدارة بكشكالشد كالجذب غير المعيكد في العبلقات بيف البمديف خبلؿ 
 .(2:  2011 أجندة نشر الديمقراطية.)الصعيدم،

الثانية  الرئاسيةفترة العمى نشر الديمقراطية بشكؿو ممحكظ في  مريكيةدارة األاإلتصاعد تركيز ك  
الثانية  لمفترة وجيكد الكاليات المتحدة في ىذا المجاؿ في خطاب تنصيب ضحتاتٌ كقد لمرئيس بكش 

                                                           

 . (Snider,Faris,2011 : 50-52)لممزيد حكؿ المبادرات األمريكٌية لتشجيا الديمقراطية في مصر انظر  )*(
(. ركح 2014الرم، دايمكند.) : كسط انظرالشرؽ األتشجيا الديمقراطية في للممزيد حكؿ جيكد الكاليات المتحدة 

حرة. ترجمة : عبد النكر الخراقي. الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر :  جؿ بناء مجتمعاتو أالديمقراطية الكفاح مف 
 : يضان أانظر . 495بيركت. ص 

Yom, Sean.(2008).The Dilemmas of American Democracy Promotion in the Arab 
World. Harvard University : U.S.A. p 132-133. 

 p53-54األمريكية انظر نفس المرجا  -لممزيد حكؿ التكتر في العبلقات المصرية )**(
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(1)اير/ينكانكف ثاني 20في 

حيث جعؿ بكش مف تشجيا الديمقراطية محكر السياسة  ،ـ2005 )*(
" إف سياسة الكاليات المتحدة لدعـ تنمية  الثانية قائبلن  الرئاسية الخارجية األمريكية في فترتو

المتمثؿ في إنياء االستبداد  يدؼ النيائيٌ إلى الالمؤسسات الديمقراطية في كؿ أمة كثقافة لمكصكؿ 
(2)."حكؿ العالـ

)**( (Lindsay,2011 : 770.) 

"بكؿ كحكؿ اىتمامات الرئيس بكش في فترتو الرئاسية الثانية قاؿ نائب كزير الدفاع األمريكي  
كانكف  16 في ةفي مقابمة أجرتيا معو صحيفة "تمبك" اإلندكنيسي عمى سؤاؿو  ككلفكيتز" ردان 

مف الكاضح أف أحد األمكر الميمة التي يريد الرئيس التركيز عمييا ىي : "ـ2005يناير ثاني/
لنشاط الحككمات  العالمية ككضا حدو  "اإلرىاب"ـ الذل تـ إحرازه في اجتثاث شبكات مكاصمة التقدٌ 

في  خاصةن ك  دعـ اإلصبلح الديمقراطي في العالـ اإلسبلمي , ك لكنو يريد أيضان "اإلرىاب"في دعـ 
خفاقنا في القياـ بذلؾ في إ, ك انتقد -كرئيس -ما نكعان  العالـ العربي, ك كاف في الكاقا صريحان 

  (.44: 2005 ")احمد يكسؼ،ؿ الدكتاتكريات في العالـ العربي.الماضي كاستعدادنا الكبير لتقبٌ 

تصاعدت الضغكط عمى ة كما تشجيا الديمقراطيٌ ل الكاليات المتحدةتصاعدت جيكد  عميو: كبناءن  
ـ 2005عاـ  فيف ،صبلحات الديمقراطية كاالنفتاح السياسيمف اإل النظاـ المصرم لدفعو نحك مزيدو 

 إف" :بالقاىرة األميركية بالجامعة كممتيا في" رايس ككنداليزا" السابقة األميركية الخارجية كزيرة قالت
 قضية حساب عمى األكسط الشرؽ منطقة في لبلستقرار سنةن  ستيف أعطت المتحدة الكاليات

مريكية االستمرار دارة األرغبة اإل بذلؾ مؤكدةن  ر"اليدفيف مف أمه  تحقيؽ يتـ لـ كلكف ة،الديمقراطيٌ 
 .(7: 2011 .)عبد العاطي،المتعمقة باالستقرارجندة الحرية" عمى الرغـ مف المخاكؼ أبمشركع "

كتركيزىا عمى الكاليات المتحدة عمى دعـ أجندة الحرية، بلحظ أنو كعمى الرغـ مف استقرار كلكف يي  
ة في العالـ العربي في القترة الرئاسية الثانية لمرئيس بكش العمؿ مف أجؿ نشر الديمقراطيٌ  استراتيجية

 أنيا قد ترددت إالٌ  -تعمقة بتكتر العبلقة ما الحمفاء كتقكيض االستقرارالمخاكؼ المبذلؾ  متجاكزةن –
لضعؼ  نظران  الحميفة، عند المخاكؼ المتعمقة بالبديؿ المحتمؿ حاؿ سقكط األنظمة العربية طكيبلن 
كعميو فقد شاب  ،خكاف المسمميف"سبلمييف "اإلكاحتمالية صعكد اإل المعارضة العممانية لالقك 

نشر الديمقراطية الكثير مف الغمكض كعدـ الكضكح فيما يتعمؽ بمشاركة اإلخكاف  استراتيجية
                                                           

الشعكب العربية "لف تتجاىؿ الكاليات المتحدة  في خطاب تكليو الفترة الثانية قاؿ الرئيس بكش مخاطبان  )*(
 كـ"..)دايمكند،بجان إلىجانب الديمقراطية، سنقؼ  إلىتقفكف ك تتسامح ما مضطيديكـ، عندما أاضطيادكـ، 

2014  :440.) 
في الشرؽ األكسط، باإلضافة إلى ذلؾ فقد  كازفو  كقد كانت مصر في بؤرة السياسة الجديدة لما ليا مف تأثيرو  )**(

 (.  James,2007مف التيارات الراديكالية. ) رت قياداتو كانت مصر أكثر الدكؿ االستبدادية التي صدٌ 
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ظيكر العديد مف المقاالت كالكتابات في الكاليات مف  الرغـ ىعمالمسمميف في العممية الديمقراطية، ك 
 ةمساعدملفي العممية السياسية سبلمييف المعتدليف دماج اإلإ ىت ضركرة العمؿ عمأالمتحدة كالتي ر 

المصداقية  يممككفىـ الكحيدكف الذيف  سبلمييفاإل مف منطمؽ أف-في محاربة الفكر الراديكالي 
ف عف ىذا العمؿ يف ممجمك ف المعتدلك سبلمياإل ظؿٌ قد ف ،-لئلسبلـلتحدم سكء استعماؿ الراديكالييف 

  (Angelm& others,2004 : 4). .سبلميةلمتيارات اإلالشمكلية  إدارة بكشنظرة  بسبب
سبلمييف المعتدليف كفي مقدمتيـ دمخ اإل ىالتي نادت بضركرة العمؿ عم الدراساتلعؿ أبرز ك  

ستراتيجي لئلسبلـ السياسي" في جياز برنامخ التحميؿ اإلىك " ،فك اإلخكاف المسممجماعة 
 - يؿ نخمةإممريكي كالذم قاـ بإنشائو المفكر األمركزية األميركية "السي أم ايو" االستخبارات ال

حيث التقى ضمف برنامجو باإلسبلمييف في أكثر  ،ـ2004في عاـ  -فمسطينية مف أصكؿو  أمريكي
كربما اآالؼ، منيـ المعتدلكف، كمنيـ الراديكاليكف  منيـ دكلة فقد التقى بالمئات ثبلثيفمف 

(1)وكيشير نخم ،عضاء مف اإلخكاف المسمميفباإلضافة ألالمتعاطفكف ما طالباف، 

إلى أف أكثر  )*(
يت لو مف قبؿ اإلسبلمييف تمخصت في التساؤؿ حكؿ الدعـ األمريكي لؤلنظمة جٌ األسئمة التي كي 

مف خبلؿ برنامجو المطكؿ حكؿ اإلسبلمييف بضركرة  نخمة العربية التي تقما اإلسبلمييف، كقد رأل
قاـ فريؽ ـ 2005(. كفي عاـ Lake,3/3/2011) دمخ اإلخكاف المسمميف في الحياة السياسية.

ضركرة  إلىخمص  بإعداد تقريرو  -مريكاأشير مراكز التفكير في أحد أ-مجمس العبلقات الخارجية
ف كانت ا  ك  ةحزب يمتـز بالديمقراطيٌ  كأدعـ الكاليات المتحدة المشاركة السياسية ألم مجمكعة 

التقرير بضركرة عدـ السماح لزعماء الشرؽ األكسط بقما  ىكصأسبلمية، كما إخمفية حزاب ذات أ
 (.  511:  2014 ايمكند،د) األمف القكمي.الحفاظ عمى ذريعة بالمنظمات اإلسبلمية غير العنيفة 

مف المفكريف في الكاليات  ظيكر تيارو  ظ أف تمؾ الفترة قد شيدت بدايةن ييبلحى  :ما سبؽ إلىاستنادان  
 حادو  ىؤالء بنقدو  وكبً خ اإلخكاف المسمميف في العممية الديمقراطية، كقد جي المتحدة يدعك إلى ضركرة دم

(2)نصار التيار التقميدمأمف 

دماج، ففي الكقت الذم رأل فيو تيار اإلل مناقضةن  ان فكار أالذم اعتنؽ  *()*
 ، ما كجكب دمجيـيككنكف جزءان مف حؿ مشكمة التطرؼتيار "اإلدماج" أف اإلخكاف المسمميف قد 

مف المشكمة كليس مف  في الحياة السياسية، أكد أنصار التيار التقميدم أف اإلخكاف المسمميف جزءه 
خكاف ف تشجيا الديمقراطية كالدعكة لمشاركة اإلإف بالتاليك مف التيارات المتطرفة،  ان جزء ككنيـالحؿ 

                                                           

 : انظر اإلخكاف المسمميف في الحياة السياسيةدماج إجؿ أمف  خمةايميؿ نالكاتب لممزيد حكؿ جيكد  )*(
http://islamists2day-a.blogspot.com/2009/04/blog-post_06.html 

احتكر أنصار التيار التقميدم تكجيو السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلخكاف المسمميف لفترةو طكيمةو مف  )**(
 الزمف.
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(1)لدعـ العدك".المسمميف ىك بمثابة دعكة "

)*( (sean,2008: 138 .) ف أنصار ىذا التيار أكد أكما
مف كجية نظر كاشنطف مثؿ  ةن يضبغ ة قد يمكف مجمكعاتو في الدكؿ العربيٌ  زييةو ن انتخاباتو  حدكث

 كأصبلحات مريكا عدـ الدفا باتجاه اإلأ ىلذا يجب عم مف الكصكؿ لمسمطة، خكاف المسمميفاإل
 (.Fattah, 2010 : 15ل المنظكر.)المد ىكسط عمالشرؽ األة في الديمقراطيٌ 

خكاف المسمميف ما العدائية تجاه اإل يار بالحفاظ عمى النظرةكعميو فقد طالب أنصار ىذا الت 
ما حمفاء الكاليات المتحدة في الشرؽ  يضركرة العمؿ عمى تدعيـ التعاكف األمني كاالستخبارات

 لنفكذ كتأثير ىذا التيار، ظمت كنظران  ،(Brook,2013 : 18مف التركيخ لمديمقراطية.) كسط بدالن األ
مف تصاعد الكزف السياسي  في دعـ مشاريا الديمقراطية في العالـ العربي خكفان  كاشنطف مترددةن 

: 2012 )البايطيف، لجماعات اإلسبلـ السياسي في ظؿ ضعؼ التيارات الميبرالية في المنطقة.
11.)  
 ،ةة األمريكيٌ القطاعات الحككميٌ  ىكتيار اإلدماج عم كقد انعكس االنقساـ الفكرم بيف التيار التقميدمٌ  
(2)كالمحققكف الماليكف FBIحداث سبتمبر كاف عمبلء أمف  بعد ثبلث سنكاتو ف

 يبحثكف عف عبلقةو  )**(
االنتياكات القانكنية، بينما يناقش الدبمكماسيكف في ذات  أك "اإلرىاب"بخكاف المسمميف جماعة اإلل

خكاف المسمميف في العمؿ السياسي، فقد بقي لدمخ الجناح المعتدؿ مف اإل ستراتيجياتو إالكقت 
 مريكية.لمقطاعات الحككمية األ محيرةن  تمؾ الفترة معضمةن  ىف حتك خكاف المسمماإل

(John& Farah.11/9/2004)  
داخؿ الدائرة  ان حدث خبلفخكاف المسمميف قد امتد ليي ف االنقساـ حكؿ اإلأالباحثيف  بعضي  لكير  

 "داخؿ مكتب التحقيؽ الفيدرالي انقسـ المسؤكلكف  :الحككمية الكاحدة في الكاليات المتحدة  فمثبلن 
"FBIالمؤسسات التي تعكد  لكبر  "كير" مريكيةسبلمية األفي التعامؿ ما مجمس العبلقات اإل

                                                           

 مكقفان  األبيض البيت اٌتخذ حيث األبيض: البيت ىك في عيد بكش األكؿ مستكيات يمكف التمييز بيف ثبلثة )*(
 ىك صديقان  نظامان  كتيدد األمريكية المصالح تيدد جماعة إال فييا يرى  كلـ المسمميف اإلخكاف جماعة مف صارمان 
 حقيقيان، خطران  كليس محتمبلن  خطران  األحكاؿ أحسف في األبيض البيت نظر في يشكمكف فاإلخكاف المصرم النظاـ

 الشرؽ في عممكا الذيف الدبمكماسييف مف يتككف األكؿ معسكريف: إلى انقسمت التي األمريكية الخارجية كالثاني:
 الدبمكماسييف مف يتككف كالثاني الديمقراطية دعـ جيكد إطار في اإلخكاف ما الحكار ضركرة يرل كالذل األكسط
 يكاد كىنا األمريكي الككنجرس ىك كالثالث:.  اإلخكاف ما الحكار يرفض كالذل رايس السابقة الكزيرة مثؿ المعينيف

 رفضان  كأقؿ حدةن  أقؿ كالثاني اإلخكاف ما لمحكار رافض فريؽ فاألكؿ كالديمقراطييف الجميكرييف بيف الفارؽ ينعدـ
 اإلخكاف مف الغربي المكقؼ(. 2014.)المسممكف اإلخكاف كيكبيديا(. 2014المسمميف، اإلخكاف كيكبيديا. .)لمحكار

  http://cutt.us/nu8dYمتاح عمى الرابط التالي ":  .كتحكالت مراحؿ.. المسمميف
عناصر األؼ بي أم ىـ عناصر مكتب التحقيؽ الفيدرالي األمريكي، المحققكف الماليكف مجمكع مف عناصر )**(

 األمف األمريكي المتخصص في مبلحقة شبكات تمكيؿ المجمكعات "اإلرىابية".

http://cutt.us/nu8dY
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ف في الككالة شكرىـ لممجمس لدكره ك المسئكلفيو  وكجٌ  ففي الكقت الذمصكليا لئلخكاف المسمميف، أ
المدير - Steven Pomerantzستيفف بكمرنتز ، كافمريكيةمة األمف األأ ىفي الحفاظ عم

يـ المجمس بتحفيز المجمكعات يتٌ  -"اإلرىاب"السابؽ لقسـ مكافحة المساعد لمككالة كالرئيس 
 (. 5: 2013 )فيدينك، .سبلمية المتطرفة كتكفير الدعـ السياسي ليااإل
جماعة ضبابية الرؤية لدل القطاعات المختمفة في الكاليات المتحدة تجاه مدل ضح مف ذلؾ كيتٌ  

ؼ الذم صنٌ -سبلمي مركز راندا حكؿ العالـ اإل تقرير قد انعكس ذلؾ فيك  ،اإلخكاف المسمميف
كمنيا  سبلميةاإل ف بعض الجماعاتأكالذم ذىب إلى  -العالـ العربيسبلمية في الجماعات اإل

ألنيا قد  ،ك الراديكاليةأخكاف المسمميف ال يمكف تصنيفيا ضمف الجماعات المعتدلة جماعة اإل
ك أخر راديكالي، آمعتدؿ ك  جناحو عمى قد تحتكم الجماعة نفسيا ك تجما خصائص كبل الطرفيف، 

 (Angel& others,2004:14) .معتدلة ما مركر الزمف كبالعكس إلىتتحكؿ الحركة مف متطرفة 
كاف خاإل جماعة ف تجاهمريكييمكقؼ بعض المفكريف كالمسؤكليف األ كما انعكست حالة الضبابية في

ة انالخز كزارة  في "اإلرىاب" تمكيؿ كحدة زاراتي رئيس جكف كيتضح ذلؾ في تصريح المسمميف،
 اقتصادم ككادر سياسية حركة خكافاإل فأىك  كثرأ  المكضكع ديعقٌ  ما فإ" الذم قاؿ:مريكية األ

في  قدمان  يضعكف يـف ان يضأ فك معتدل ىناؾ بينيـ فأ غير ت،الحاال بعض في "اإلرىاب"يدعـ 
(1)لنا مضادو  عالـو  في خرلأ كقدمان  عالمنا

 .(27: 2006 .)مركز الكاشؼ لممتابعة كالدراسات،)*(
ض تصريحات بعض المسؤكليف الحككمية بؿ كتناقضح مف تناقض مكقؼ القطاعات كيتٌ 

ف الذيف ينتمكف لنفس الدائرة الحككمية حكؿ كيفية التعاطي ما اإلخكاف المسمميف، أف األمريكيي
 الكسط السياسي في الكاليات المتحدة لـ يكف يمتمؾ رؤيةن محددةن تجاه اإلخكاف المسمميف.

نفكذ تيار اإلدماج  أ، بد"اإلرىاب" ىؿ الحرب عملفش ف كنظران يكفي ظؿ تصاعد الخبلؼ بيف التيار  
(2)كقد حاكؿ اإلخكاف المسممكف استقطاب المزيد مف المفكريف ،يتصاعد في الكاليات المتحدة

ليذا  )**(
كاف أبرزىا  قدالتيار مف خبلؿ العديد مف المبادرات التي تكضح مكاقفيـ مف القضايا الخبلفية، ك 

رشاد الجماعة، كقد ىدفت المبادرة ألمريف أساسيف حسب إكالتي صدرت عف مكتب  ـ2004مبادرة 
 :األمريكييفاب كجية نظر الكتٌ 

                                                           

 نيـ حركةه أف التعقيدات تكمف في إ :خكاف المسمميفمريكية حكؿ اإلكيعمؽ خكاف زاراتي كزير الخزانة األ )*(
 في عالـو  لخر أنصار "اإلرىاب". ليـ قدـ في عالمنا، كقدـ أاقتصادم، كفي بعض الحاالت ىـ مف  ، كادره ةه سياسيٌ 
 (.6:  2013لمكاليات المتحدة. ".)فيدينك،  معادو 

نصحو  -محمد ميدم عاكؼ-يفكفي رسالة كتبيا أحد الكتاب األمريكاف إلى المرشد العاـ إلى االخكاف المسمم )**(
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 

 (.lynch,2007 : 72أمميف باف يمعب اإلخكاف دكران إيجابيان كلكف متخكفيف في ذات الكقت)الراديكالي، المت
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في  "يةاإلرىاب"ؼ بعض قيادات اإلخكاف مف أف يتـ تصنيؼ الجماعة ضمف المنظمات تخك   -أكالن 
 الكاليات المتحدة.

 ضد االنتياكات اإلنسانية الممارسة مف دفا إدارة بكش كأكركبا ليرفعكا صكتيـ باالحتجاج -ثانيان 
التي تتبعيا اإلدارة األمريكية عندما يتعمؽ األمر  نفسيا الطريقةضد الجماعة ب قبؿ النظاـ المصرم

 المسمميف خكافاإلجماعة كعمى الرغـ مف مساعي  ،(Brook,2013: 16عممانييف.) شطاءبن
في ظؿ حممة الكاليات الجماعة  حؽالحككمة المصرية بمريكي ضد انتياكات لكسب المكقؼ األ

خكاف المسمميف رفضت الدخكؿ في كسط، إال أف جماعة اإلالمتحدة لدعـ الديمقراطية في الشرؽ األ
محمد مرشد الجماعة ما  أجريت في مقابمةو ف، فمريكييمف المسؤكليف األ ما أم   أك حكارو  لقاءاتو 

ما الكاليات  دخكؿ في حكارو الخكاف المسمميف رفض اإل عاكؼكد أ ـ2004ميدم عاكؼ عاـ 
 فإف بالتاليك  ،مريكيةدارة األف تتـ بيف الحككمة المصرية كاإلأف االتصاالت يجب أ كدان ؤ المتحدة، م
ما  عقد لقاءاتو ب ما ترحيبوف ييمريكأما مسؤكليف  المسمميف لف يدخمكا في حكارو  فاإلخكاف

 . (Martini&others,2012 : 55.)مريكيٌ األ التفكيرمنظمات االجتماعية كالثقافية كمراكز ال

فقد استمرت  ،ما الكاليات المتحدة خكاف المسمميف الدخكؿ في حكارو كبالتكازم ما رفض اإل 
 أف محاكالت اإلخكاف إالٌ  المصرم بحقيـ ضد انتياكات النظاـ المساعي لكسب المكقؼ األمريكيٌ 

كزيرة  قامتم نتيجة، حيث أ كبيف الناشطيف العممانييف لـ تمؽى لدفا اإلدارة األمريكية لممساكاة بينيـ 
زيارة لمقاىرة كاف مف المقرر  بإلغاء ـ2005مارس آذار/في  رايس الخارجية األمريكية ككنداليزا

كما يمف نكر قائد حزب الغد, أاعتقاؿ القكات المصرية لمناشط العمماني  ىعم اعتراضان القياـ بيا 
 ىه بالقائد الذم يسعايٌ إ كاصفان  يمف نكرأ حد خطاباتوأفي االبف  بكشالرئيس األمريكي ذكر 
المكقؼ األمريكي مختمفان إزاء قما النظاـ كفي المقابؿ كاف  ،(229: 2013 .)لكيدسي،لمحرية

مف  مزيدو  إلىالداعية  االحتجاجاتمف  خكاف سمسمةن نظـ اإل نفسو العاـ فيفلئلخكاف المسمميف 
الؼ مف كاسعة شممت اآ اعتقاالتو  ةت الحككمة المصرية حممأة، فبدالدستكريٌ صبلحات ة كاإلالحريٌ 

مف ذلؾ  انتقاد النظاـ المصرم كبدالن رفضت مريكية دارة األاإلكلكف  ،خكاف المسمميفمؤيدم اإل
دارة في ىذه المرحمة كانت اإلف ،خكاف المسمميفاإل ئمف مباد عف عدـ اتفاقيا ما كثيرو  تعبر 
ك الحككمة االستبدادية أسبلمييف مف جية بيف اإل-الرؤيتي كفقان - سيئف كبلىما ير اخي ة بيفمريكيٌ األ

 . (Shadi Hamid,2007) اتجاه. م  أالدفا في  أفمـ تش لخر أ مف جيةو 

 "رايسمريكية ككنداليزا ة الخارجية األكزير الرغـ مف ذلؾ فقد رأل البعض في خطاب  ىكعم 

Condoleezza Rice" دمخلمحاكلة  مقنعةن  خطكةن  ـ2005عاـ بالقاىرة  في الجامعة األمريكية 
ف أالخشية مف االختيارات الحرة ال يمكف  إف" :في السمطة، حيث قالت رايس تيارات اإلسبلميةال
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بيف الكاليات  حكؿ كجكد اتصاالتو بعد الخطاب لييا إنو كفي سؤاؿ كجو أ، رغـ "ر رفض الحريةتبر  
خكاف كلف تفعؿ ما اإل الكاليات المتحدة لـ تتعاطى ف إ": رايس تخكاف المسمميف قالالمتحدة كاإل

 Sean شكف مككرماؾ" ؽ الناطؽ باسـ الخارجية األمريكيةكقد عمٌ  (Shadi Hamid,2007ذلؾ".)
McCormack" " نحف ال نجتما باإلخكاف المسمميف بحد ذاتيـ، كما أننا ال " :بعد الخطاب بالقكؿ

عامة  كلكف كسياسةو  ،في مصر سياسيو  أف ندخؿ الدكامة القائمة حكؿ مدل مشركعيتيـ كحزبو  دنري
 بدا كاضحان  كقد (James,29/4/2007). ."سنمتقي بجميا البرلمانييف المنتخبيف حسب األصكؿ

دارة اإلفي  كجد في المستكيات العمياي ـو لنأفي تمؾ الفترة ف مريكييتصريحات المسؤكليف األ مف
 المسمميفخكاف اإلجماعة  سيـ أر  ىكعم لتيارات اإلسبلمية المعتدلةلدمخ ا عميه فً  وو مريكية أم تكج  األ

  (.31: 2006 )مركز الكاشؼ لمدراسات،.المصرية في الحياة السياسية

د مريكية ككنداليزا رايس قد جس  كزيرة الخارجية األأف خطاب  ما تقدـ يمكف القكؿ: اعتمادان عمى 
(1)في "أجندة الحرية" كمشركع دمقرطة الشرؽ األكسط عمى المضي قدمان  اإلدارة األمريكيةإصرار 

)*( ،
عمى الرغـ مف المخاطر التي قد تستتبا ىذه العممية كالمتمثمة بعدـ االستقرار أك الصعكد النسبي 

لعدـ تنفيذ  رو مستداـ كمبر   يا مبارؾ بشكؿو لجماعة اإلخكاف المسمميف كىي المخاكؼ التي استغمٌ 
(2)ةيحقيق سياسيةو  صبلحاتو إ

جندة الحرية فقد أمشركع  مريكي عمىصرار األ، كلكف في مقابؿ اإل)**(
جماعة خ بدم حقيقيةو  رغبةو  مريكية أم  نو حتى ذاؾ الكقت لـ يكف لدل اإلدارة األأ بدا كاضحان 

مريكييف مف الساسة كالكتاب األ خكاف المسمميف في الحياة السياسية، عمى الرغـ مف دعكات كثيرو اإل
 .المصرم مف المشيد السياسي ان جزء لدمخ الجماعة لتككف

                                                           

نصار المدرسة الكاقعية كالمثالية بيف أما  حدو  إلىجندة الحرية أمريكية فقد جما مشركع دارة األككفؽ مفيـك اإل )*(
 ،عباء الدكليةالكاليات المتحدة في تحمؿ األ شراؾ حمفاءإضركرة  ىمريكية، كتقـك المدرسة المثالية عمفي السياسة األ
عبلء إضركرة  ىالمدرسة الكاقعية فترتكز عم امأمريكية مثؿ الديمقراطية كاالنتخابات، نشر القيـ األ ىكمساعدتيـ عم

 أجندة الحريةفي ف ك المثالي ألمريكية كاستخداـ القكة الكقائية لتبديد التيديدات المحتممة، كقد ر ف المصالح األأش
نصار المدرسة أ ألنصار ىذه المدرسة كمنار ضد االستبداد كالقما، بينما ر أمريكا الذم ينادم بو ألدكر  ان تحقيق

خ "اإلرىاب" زالة الثقافة االستبدادية التي تفرٌ إكذلؾ مف خبلؿ  ،مريكيمف القكمي األخدـ األتجندة الحرية أف أالكاقعية 
 (.Yom,2008 : 133يكالية. )التنظيمات الراد لدلكتسيؿ عممية التجنيد 

 ىعم مريكية، كاف الرئيس المصرم السابؽ حسني مبارؾ يرد دائمان في جميا زياراتو لمكاليات المتحدة األ )**(
 )شرقية، ."فاإلخكاف المسمميك أنا إما أ:" بضركرة إجراء إصبلحاتو سياسية بالقكؿمريكييف لو طمب المسؤكليف األ

2012 :1). 
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عمى تبني أجندة الحرية كنشر  األمريكية كالتي استقرت بعد ترددو  : إف التكجياتكخبلصة القكؿ 
 قد شابيا الغمكض حكؿ مشاركة اإلسبلمييف في العممية الديمقراطية كىك ما أدل إلى ،الديمقراطية

حيث ذىب بعض المفكريف األمريكييف إلى ضركرة  ،يفخكاف المسممما يعرؼ بمعضمة اإلنشكء 
ليككنكا جزءان مف مكاجية التطرؼ، كذىب البعض  ف المسمميف في عممية الديمقراطيةخ اإلخكادم

 باعتبارىـاإلخكاف المسمميف جماعة تجاه  العدائية اآخر إلى ضركرة الحفاظ عمى النظرة التقميدية
في  راديكالية، كقد بقي التيار الداعي إلى الحذر مف اإلخكاف المسمميف التيار األكثر نفكذان  حركةن 

 ،دارة الرئيس بكشلسيطرة المحافظيف الجدد عمى مفاصؿ إ كذلؾ نظران  ،االبف إدارة الرئيس بكش
ؽ األكسط ألجندة الحرية كاإلصبلح السياسي في الشر األمريكية حاجة اإلدارة  كلكف كفي خضـ  

لمتعامؿ ما احتمالية  مريكية نفسيا مضطرةن دارة األلمكافحة "التطرؼ"، كجدت اإل كحيدةو  استراتيجيةك
ليبرالية  لدل اإلدارة األمريكية في صعكد أكثريةو ؿ الكضا األمثؿ كقد تمثٌ  ،يفلئلسبلميٌ  نسبيو  صعكدو 

، فيككف -حيث يمكف تركيضيـ-مف المشيد السياسي بسيطو  لمحكـ يشاركيا اإلسبلميكف كجزءو 
. (Shadi Hamid,2007حزاب العممانية كالميبرالية.)كسا ما األأمف  تحالؼ  ان جزءاإلسبلميكف 

 أفي أسك –مف التيارات العممانية كاإلسبلمية  كفي ظؿ احتمالية صعكد التيارات العممانية أك خميطو 
  .كسطجيكدىا لدعـ كنشر الديمقراطية في الشرؽ األمريكية مف دارة األكثفت اإل ،-حكاؿاأل

 إلى إجراء سمسمةو  برئاسة حسني مبارؾ النظاـ المصرممريكي المتكاصؿ عمى ل الضغط األدٌ أكقد  
(1)مف اإلصبلحات السياسية

 -إلى حد ما-منوو مبارؾ في استجابة الرئيس سمح نظاـ  حيث، )*(
باإلضافة إلى ضغكط النخب كالشارع المصرم  ،لمضغكطات التي مارستيا عميو الكاليات المتحدة

ليحثو عمى السماح بكجكد  ىاتفيان  بكش الرئيس مبارؾالرئيس كقد حادث  ،برلمانية انتخاباتو  بإجراء
كلمتخفيؼ مف قبضة النظاـ عمى الصحافة كالنشاط  ،مستقميف لمراقبة سير االنتخابات مراقبيف

ة ألكؿ مرة في عاـ رئاسيٌ  السياسي، كقد استجاب مبارؾ لمضغكط األمريكية فسمح بإجراء انتخاباتو 
كبالتكازم (James,29/4/2007). باإلضافة إلى االنتخابات البرلمانية في نفس العاـ.ـ 2005
مصر إلى ضماف حرية االنتخابات  ـ2005ككنداليزا رايس في خطابيا الشيير عاـ دعت  ما ذلؾ

 (.228:  2013التي كاف مف المقرر إجراؤىا في ذاؾ العاـ.)لكيدسي،

ة لحربيا ة قد حاكلت معالجة اآثار الكارثيٌ األمريكيٌ  إف السياسة استنادان عمى ما تقدـ يمكف القكؿ: 
كقد  ،ؿ إطبلؽ عممية أجندة الحرية أك دمقرطة الشرؽ األكسطمف خبل ،"اإلرىاب"الشاممة عمى 

                                                           

 باف عيد الرئيس جكرج بكش انظر: إة في مصر الكاليات المتحدة في ترقية الديمقراطيٌ حكؿ جيكد  )*(
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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حكؿ المفاضمة بيف دعـ الديمقراطية كمف كالتي تتمحكر كاجيت ىذه المساعي معضمة الديمقراطية 
كبالتالي ضماف المحافظة عمى  ،فيأك المحافظة عمى الحمفاء التقميدي ،"اإلرىاب"ثـ تجفيؼ منابا 

مف ىاتيف النظريتيف أنصارىا، حيث  المصالح الحيكية لمكاليات المتحدة في المنطقة، كقد كاف لكؿو 
مف مركز صنا القرار األمريكي خبلؿ فترتي الرئيس بكش االبف ،  ان كىبكط ان شيد كؿه منيما صعكد

لمكاليات المتحدة كانت ىي  ستراتيجيةالكييبلحظ أف النظرية القائمة عمى الحفاظ عمى المصالح ا
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 

رؼ بمعضمة اإلصبلحات السياسية ظير ما عي  الضغط األمريكي عمى نظاـ مبارؾ مف أجؿ خضـ  
ضركرة دمخ اإلسبلمييف في العممية السياسية  األمريكييفالمفكريف  حيث رأل بعضي  ،اإلسبلمييف

لكف التيار الرئيس في اإلدارة األمريكية قد كافح كبقكة ىذا التكجو في  ،"اإلرىاب"لمكافحة  ةو كآليٌ 
عمى  لئلسبلمييف حفاظان  نسبيه  عمى التعاطي ما احتمالية صعكدو  البداية إال أنو كجد نفسو مرغمان 

 ة كتحسيف صكرتيا في الشرؽ األكسط.ة الكاليات المتحدة في دعـ الديمقراطيٌ مصداقيٌ 

 4جندة الحريةأمشروع  ىانقالب الواليات المتحدة عم -المطمب الثاني 
مبارؾ، عيقدت الرئيس حسني في ظؿ الضغكطات األمريكية الشديدة كالضغكط الداخمية عمى نظاـ  

ممحكظان لئلخكاف  كقد شيدت ىذه االنتخابات تقدمان  ،ـ2005االنتخابات البرلمانية المصرية عاـ 
، أم ما (401)صؿ أمف  ان مقعد 88)) حصمت جماعة اإلخكاف المسمميف عمى حيث ،المسمميف
 المعارضة األقكل في البرلماف المصرم ىميـ ألف يككنكامما أ ،% مف مجمكع المقاعد20يعادؿ 
 اإلخكافالتي قامت بيا السمطات المصرية ضد ناخبي العنيفة الرغـ مف اإلجراءات  عمى

(1)المسمميف

)*(. (Bedford, 2015: 145.)  عمى انتياكات النظاـ  الفعؿ األمريكيٌ  قد كاف رد  ك
عماؿ العنؼ أعرضت لجميا الساسة كالمفكريف في الشرؽ األكسط، ففي حيف  المصرم صادمان 

مريكية الناطؽ باسـ الخارجية األ قاؿ الفضائيات،شاشات  ىة عمالمرتكبة مف قبؿ الحككمة المصريٌ 

                                                           

سارع النظاـ ثـ  ،صكاتمف األ ةن خكاف نسبة عاليؽ اإلحقٌ ف ،نسبيان  مفتكحةو جكاء أفي  ىكلجريت الجكلة األكقد أ )*(
ففي الجكلة الثانية قامت قكات األمف  .في الجكلتيف الثانية كالثالثة مفرطو  بشكؿو  ةالمصرم الستخداـ القما كالقك 

كفي الجكلة الثالثة مف المصرية بمنا الكصكؿ إلى مناطؽ التصكيت التي يمتمؾ اإلخكاف فييا ثقبلن انتخابٌيان ، 
االنتخابات كعمى الرغـ مف حضكر المئات مف المراقبيف األمريكاف قامت قكات األمف المركزٌم باعتقاؿ النشطاء 

غبلؽ صناديؽ االقتراع بالقكة، كقد حصدت أعماؿ العنؼ المرتكبة مف قبؿ األمف المصرم حياة   14المعارضيف كا 
اء العممانييف مف مناصرم حزب الغد بقيادة أيمف نكر كحزب التجما اليسارم شخصان، كما قما النظاـ المصرم النشط

 ( James,29/4/2007). ف صيممت أجندة دعـ الديمقراطية بالشرؽ األكسط لتمكينيـ قدر المستطاع.يكالمذ
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ك أدالئؿ  أم ىذه المحظة، ى" نحف لـ نستقبؿ حت :"Sean McCormackشكف مككرماؾ "
 Shadi)كعادلة. كحرةو  سمميةو  ةو انتخابيٌ  عمميةو  بإتماـغير ميتمة ف الحككمة المصرية أمؤشرات ب

Hamid,2007) دارة بكش بسببإصابت أة التي صدمال حجـ  إلىمريكية التصريحات األ شيري . كتي 
يفكؽ بكثير عدد المقاعد  المقاعد في االنتخابات البرلمانية المصرية، كىك ما مسً خكاف لخي كسب اإل

كقد  ،(Sean,2008 : 134)مكف مف قبؿ الكاليات المتحدة.ك العممانيكف المدعالتي كسبيا النشطاء 
 فصحيفة الغارديا في مقاؿ لو نشرتيا اإلخكاف كؿ لجماعةالنائب األ "خيرت الشاطر"شار أ

ف قما كعنؼ إ" :بالقكؿ إلى الصمت األمريكي ـ2005نكفمبر تشريف الثاني/البريطانية  في شير 
مف االنتخابات  كالثالثة خكاف المسمميف في الجكلة الثانيةمؤيدم اإلالسمطات المصرية ضد 

-El.) الكاليات المتحدة إلى شارةو إفي  "في العالـ ةن كثر قكٌ مف قبؿ الدكؿ األ ان كاف مدعكم ،التشريعية
Shatir,23/11/2005) . 

في عممية  مفصميةن  نقطةن  ـ2005 ديسمبر-انتخابات مجمس الشعب في نكفمبرمت كقد شكٌ  
تراجا النظاـ البلفت لئلخكاف المسمميف في االنتخابات  صبلح السياسي في مصر، فبعد النجاحاإل

 زمات الدكلية،)مجمكعات األ استحياء. ىصبلح الذم كاف قد بدأه عمعف مسار اإل المصرمٌ 
لتعديبلت امف  ان ففرض عدد ،خكافد نفكذ اإلحيث خشي نظاـ مبارؾ مف تمدٌ  (.1: 2008

كذلؾ بيدؼ  ،في مصر كزيادة حالة االنغبلؽ السياسيٌ  ،د الحياة السياسيةأك  إلىدت أالدستكرية 
(1)المشاركة في االنتخابات ىخكاف عمتحجيـ قدرة اإل

)*((.Bedford,2015 : 145 كلـ يكف لئلدارة .)
مف ذلؾ فقد  العكس ىبؿ عم ،خكاف المسمميفذكر مف تزايد القما ضد اإلم مكقؼ يي أمريكية األ
خكاف لئل النسبي فكزالحدة خطابيا المتعمؽ باإلصبلحات السياسية بعد مف  فت الكاليات المتحدةخفٌ 

كلكية االستقرار كالمصالح الزالت تحكـ العبلقات أف أكد أكىك ما  ،ـ2005المسمميف في عاـ 
ة جيكد الكاليات مشركعيٌ كؿ آت إلىذلؾ  أدل قدك  ،حساب دعـ الديمقراطية ىمريكية المصرية عماأل

 (.Snider,Faris, 2011: 53).ةالمتحدة لدعـ الديمقراطيٌ 
                                                           

طمس حركة  إلىفعمد  ،خكاف في االنتخابات شعر النظاـ المصرم بالقمؽ حياؿ ذلؾبعد النجاح الذم حققو اإل )*(
ره زىر لبعض الفنكف القتالية حيث صكٌ خكاف في جامعة األقاـ بو طبلب اإل ان جامعيٌ  اى خكاف كقد استغؿ عرضاإل
خكاف شممت مصادرة كاستغؿ النظاـ الفرصة ليقـك بحمؿ كاسعة ضد اإل ،عماؿ ميمشياأنو أ ىعبلـ النظاـ عمإ

كثر مف ثمث مكتب أك  ،خكافعضاء اإلألؼ مف أكثر مف أؿ اكاعتق ،العقارات المالية كتجميد الحسابات المصرية
المحكمة العسكرية كمعو عدد مف قيادات  إلىحيؿ نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر أ 2006كفي فبراير  ،رشاداإل
خكاف في الحياة منا مشاركة اإل ىالنظاـ التعديبلت الدستكرية كالتي حرص مف خبلليا عم لجر أثـ  ،خكافاإل

 ىمنا أم نشاط سياسي عم ىكجو الخصكص المادة الخامسة مف الدستكر التي نصت عم ىكعم لخر أ السياسة مرةن 
 .(Lynch,2007 : 4ىذه التعديبلت في ظؿ قما النظاـ كحاالت التزكير. ) ىخمفية دينية كتـ االستفتاء عم
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دعـ الديمقراطية في الشرؽ األكسط بعد الصعكد  رغـ مف ذلؾ لـ تقما الكاليات المتحدة عفكعمى ال 
ف كانت قد أصبحت أكثر حذران  في جيكد التركيخ لمديمقراطية كأكثر  النسبي لئلخكاف في مصر، كا 

(1)لمدفاع عف الناشطيف العممانييف ميبلن 

فقد ما الصمت عمى االنتياكات ضد اإلخكاف المسمميف،  )*(
ذار آجكرج بكش في مارس/ الرئيسالتي أصدرىا األمف القكمي األمريكي  استراتيجيةكثيقة دت أكٌ 

ف تشجيا إ" :حيث جاء فييا ،"اإلرىاب"عمى أىمية الديمقراطية ككسيمة لمكافحة  ـ2006
الطكيؿ لتعزيز االستقرار الدكلي, كتخفيؼ  لالمد ىكثر فاعمية عمة ىي الطريقة األالديمقراطيٌ 

 : The White House,2006) ."ؼ المساند لوكالتطر   "اإلرىاب"ة, كمكافحة قميميٌ الصراعات اإل
ترتكز كالتي -فكارىمية كضركرة كسب حرب األأ ىعم ان كتكرار  مراران  الكثيقة ذاتيا كدتأ. كما (3
، "اإلرىاب" ىبالتكازم ما الحرب العسكرية لمتغمب عم -تشجيا الديمقراطية كاالنفتاح السياسي ىعم

 ."اإلرىاب"بعيد المدل في الحرب ضد  عمى أف الفكز بحرب األفكار ىك األساس لنجاحو  مؤكدةن 
   (.2: 2007 كسنجر، ،)عمر

لتفعيؿ  ككسيمةو  ىميتياأعمى الرغـ مف  إلى أف االنتخابات لكثيقةأشارت ا نفسو الكقتكفي 
شخاص التزاـ األحيث إف  ،لخر أف تدعـ بقيـ أبؿ يجب كحدىا  الديمقراطية، إال أنيا ليست كافيةن 

حقكؽ  ىف يتضمف التزاميـ بالمساكاة بيف المكاطنيف كالمحافظة عمأحزاب باالنتخابات يجب كاأل
 . (The White House,2006 : 5.)ة كالتحكؿ الديمقراطيٌ ة المدنيٌ ة كالحريٌ قميٌ األ

 فت مف حدة انتقاداتيا المكجية لمنظاـ المصرميات المتحدة قد خفٌ إف الكال : يمكف القكؿبناءن عميو ك 
–كذلؾ بعد المكاسب االنتخابية التي حققيا اإلخكاف المسممكف  -بشأف اإلصبلحات الداخمية 

نتائجيا تصب لصالح التيارات الميبرالية دكف صبلحات بالكيفية التي تجعؿ تقنيف ىذه اإل محاكلةن 
صمتيا عمى االنتياكات التي شيدتيا العممية االنتخابية في مصر  ؿ ذلؾ فيكقد تمثٌ سبلمية، اإل

ة يا لنشر الديمقراطيٌ مشركعك  الكاليات المتحدةبمصداقية  كثيران  ضرٌ أكىك ما  ،ضد اإلخكاف المسمميف
  في الشرؽ األكسط.

 جماعة بعد االنتخابات المصرية كصعكدمتحدة لنشر الديمقراطية جيكد الكاليات ال استمرت 
لنشر استمرار جيكدىا  في ظؿٌ ك  ،كانتقائيةن  كثر تحيزان أف بدت ىذه الجيكد ا  ك  ،المسمميف خكافاإل

في  برلمانيةو  سبيؿ إجراء انتخاباتو الديمقراطية في الشرؽ األكسط ضغطت الكاليات المتحدة في 

                                                           

ـ( لمتعبير (2006ألغت اإلدارة األميركية المفاكضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة ما مصر في أكائؿ العاـ  )*(
عف استيائيا بشأف انتياكات حقكؽ االنساف، كمارست الضغط عمى الرئيس حسني مبارؾ إلطبلؽ سراح المرشح 

 .(2:  2008 )مارينا، الرئاسي السابؽ أيمف نكر
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/ يناير كانكف ثاني 25راضي الفمسطينية في تاريخ األراضي الفمسطينية كتـ عقد االنتخابات في األ
(1)سبلمية حماسلحركة المقاكمة اإل ساحقان  فكزان ىذه االنتخابات شيدت قد ك  (ـ(2006

حيث  )*(
عدد  مجمؿ 132))صؿ أمف  مقعدان  (74) ىليا عم ةالتابع صبلحكاإل حصمت قائمة التغيير

 (.84: 2010 )الدجني، الفمسطينيٌ  المقاعد في المجمس التشريعيٌ 

(2)ةالفمسطينيٌ  ةبكش االبف بالديمقراطيٌ  جكرج برئيسيا مةن شادة الكاليات المتحدة ممثٌ إرغـ ك 

ف أال إ )**(
االعتراؼ بحركة حماس  اإلدارة األمريكيةرفضت ، فقد فكز حركة حماس كاف قاسيان  ىىا عمردٌ 

في عممية  لحركة حماس كشريؾو  كما رفض الرئيس بكش النظر ،عف الشعب الفمسطيني كممثؿو 
الكاليات المتحدة  في الكجكد، كلـ تكتؼً  "سرائيؿإ"، كتعترؼ بحؽ "العنؼ"عف  السبلـ مالـ تتخؿى 

 سمطةمريكية التي تقدميا كاشنطف لملة المساعدات األأفي مس رالنظ بإعادة أتبؿ بد ،بذلؾ
(3)مميكف دكالر (234ػ)ب (ـ(2006عاـ ت در كالتي قي  ةالفمسطينيٌ 

: 2008 بك الطرابيش،أ) .(**)*
 ةو فمسطينيٌ  ما حككمةو  لمتعامؿ بعض الدكؿ الغربية اتيانتقدت الكاليات المتحدة تكجٌ كما  (.114

(4)سرائيؿ"إ"مف أف ذلؾ قد ييدد أ لتقكدىا حماس بدعك 

(***)*. (Sean,2008 : 138) ٌؿ . كقد شك
جندة مشركع أ ىعم كامبلن  ان يمريكأ ائخ االنتخابات الفمسطينية انقبلبان الكاليات المتحدة مف نتمكقؼ 

 .سبلـ السياسي في الحياة السياسيةخ تيار اإلدمرة كفككسط الحرية في الشرؽ األ

مف ردة  ة فعؿ الكاليات المتحدة تجاه نجاح اإلخكاف المسمميف كانت أقؿ حدةن بلحظ أف رد  كمف المي  
(. حيث كاف بإمكاف إدارة بكش التعامؿ ما اإلخكاف 4: 2008 ،مارينا) فعميا تجاه فكز حماس

                                                           

الرابط  ىفمسطيف. عم-في فمسطيف انظر مكقا لجنة االنتخابات المركزية 2006تائخ انتخابات لممزيد حكؿ ن )*(
  US/Default.aspx-https://www.elections.ps/ar/tabid/587/language/en :التالي
 الغربية، الضفة في الفمسطينية التشريعية االنتخابات في فعميان  تشارؾ أف حماس لحركة يكف لـ كعمميان  )**(
 (.14:  2014ارشيد، أبك".)إسرائيؿ" عمى األميركي الضغط لكال المحتمة، القدس في كتحديدان 

يكية مر مريكي مف فكز حركة حماس انظر ببلؿ الحسف : "سياسة التجكيا األلممزيد حكؿ المكقؼ األ)***( 
. عبد الحي عمي قاسـ. انظر أيضان: دراسة 21/5/2006كسط لمفمسطينييف ككيفية الرد عمييا"، صحيفة الشرؽ األ

 126(. مكتبة مدبكلي : القاىرة. ص2009-2000مريكية تجاه حركة حماس )(.السياسة الخارجية األ2009)
، مؤسسة الفكر 16السمطة، مجمة حكار العرب، العدد  إلىتكفيؽ المديني: " حركة حماس مف المقاكمة انظر كذلؾ 

 .18, ص2006العربي، بيركت، مارس 
لممزيد حكؿ مساعي الكاليات المتحدة لحصار حركة كحككمة حماس بعد االنتخابات التشريعية انظر )****( 

رسالة ماجستير غير . 2008-2001مريكية تجاه القضية الفمسطينية (. السياسة الخارجية األ2009حمد، الكادية.)أ
 زىر : غزة.منشكرة. جامعة األ

https://www.elections.ps/ar/tabid/587/language/en-US/Default.aspx
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، كلكف كاف مف الصعب -دكف الكصكؿ لمسمطة-مف المشيد السياسي في مصر المسمميف كجزءو 
األراضي  المكافقة عمى إمكانية كصكؿ حركة حماس التابعة لئلخكاف المسمميف عمى رأس الحكـ في

 ،مريكيةمف قبؿ كزارة الخارجية األ "ية"اإلرىابفة ضمف الحركات المصنٌ كىي الجماعة  ،الفمسطينية
بمثابة  (ـ(2006الفمسطينية لعاـ  البرلمانية كقد كاف رفض الكاليات المتحدة لنتائخ االنتخابات

(1)".جندة الحرية"ألعممية  المأساكية النياية

)*( (Shadi Hamid,2007).  حماس حركة فبعد كصكؿ
مخاكؼ د كىك ما أكٌ  ،عمييا كانقمبتلنشر الديمقراطية  جيكدىا مريكيةدارة األاإل ، أكقفتلسدة الحكـ

مريكية القديمة دكف لمسياسة األ كسط غطاءن في سياسة دمقرطة الشرؽ األ رأكاالذيف  العرب ريفالمفك  
ككيفية – كبيرة بأغمبيةو فكز حماس  ف كشؼأكذلؾ بعد  ،(Brook,2013 : 16جكىرم.) تغييرو 

ف دمقرطة الشرؽ أ الذم راىف عمى ،تيار المحافظيف الجدد نكايا -مريكية معيادارة األتعاطي اإل
معقكلة مف  الشعبية لمصمحة التيارات العممانية كالميبرالية، ما نسبةو  باألغمبية تؤسسكسط ساأل
دارة الرئيس إف أ (. كعميو فقد بدا كاضحان 14: 2014 بك ارشيد،)أسبلمييف لػ"تركيضيـ كعقمنتيـ.اإل

 معينة دكف غيرىا. طراؼو أصعكد  ىتساعد عم ةو انتقائيٌ  ةو بكش تبحث عف ديمقراطيٌ 

 ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد استمرت الكاليات المتحدة في المناداة بالديمقراطية في الخطابات العامة 
لـ يكف بكش أكثر ببلغةن في تبنية الحرية كالديمقراطية مما كاف عميو عندما ألقى خطابو في  ك

حيث أكد  ـ2007حزيراف/يكنيك5 مؤتمرو جما المعارضيف كنشطاء مف عدة بمداف في براغ في 
(2)ؼعمى أف الديمقراطية ىي أقكل سبلحو لمكفاح ضد التطر  

ما د فيو أف سياسة التسامح . كما أكٌ )**(
مريكية في لكقائا السياسية األ ف خطاب بكش قد كاف مخالفان أظ بلحى الطغياف فشؿه أخبلقي، كيي 

، كقد عمؽ سعد الديف إبراىيـ استقراره كسط بأكلكيةكلكية دمقرطة الشرؽ األأستبدلت اي  حيث المنطقة
"أشعر بخيبة أمؿ كغدر  :عمى خطاب بكش قائبلن  -الناشط المصرم كمدير مؤسسة ابف خمدكف–

الرعب في قمبو مف تيديد  ف مف بث  مبارؾ حيث تمكٌ  ر بو الرئيس المصرمٌ بكش، فمقد غرٌ 
 (.511: 2014 اإلسبلمييف".) دايمكند،

بدت نتائجيا  ب أكلكية الدعكة إلى ديمقراطيةو غي  لتي  كلكية االستقرار قد عادتأف أتضح مف ذلؾ كيٌ   
كعكدىا  ىمعدكدة انقمبت الكاليات المتحدة عم عف تطمعات الكاليات المتحدة، ففي سنكاتو  بعيدةن 

                                                           

(. انظر أيضان 231:  2013لممزيد حكؿ تأثير فكز حركة حماس عمى عممية أجندة الحرية انظر )لكيدسي، )*(
 (3:  2008(. انظر أيضان .)ايتاكم،7:  2008 )عبد العاطي،

نكر كأحد المعارضيف الذيف ال يستطيعكف يمف أالناشط العمماني  ذات الخطابكقد ذكر الرئيس بكش في  )**(
، ككانت تمؾ أكؿ مرة يذكر فييا الرئيس األمريكي أحد المعارضيف المصرييف االلتحاؽ بالعالـ الحر ألنو يسجف ظممان 

 .(Jeremy,2011:19.)في خطاباتو
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كعادت إلى سياساتيا القديمة القائمة عمى دعـ حمفائيا الدكتاتكريف في  ،بتشجيا الديمقراطية
   (Sean,2008 : 135).                 مبارؾ في مصر. الرئيس المنطقة كعمى رأسيـ نظاـ

االنتياكات  ردكد فعميا عمى فيى انقبلب الكاليات المتحدة عمى عممية أجندة الحرية مٌ كقد تج
التي النتخابات المصرية اخكاف المسمميف في عضاء اإلأالجسيمة التي ارتكبيا النظاـ المصرم ضد 

(1ـ)2008في نيساف/أبريؿ عقدت 

المئات مف أعضاء  مف المصرمقكات األ بعد أف اعتقمتف ،)*(
، كمنعت أعدادان أكبر منيـ مف التسجيؿ كمرشحيف، كاف التعميؽ الكحيد لكزارة الخارجية الجماعة
: 2008 ،مارينا.)"ة اإلصبلح بالكتيرة التي تناسبياو يتكجب عمى مصر أف تنفذ عمميٌ "إن :ةاألميركيٌ 

4 .) 

جندة الحرية" أمشركع "ت عف ف الكاليات المتحدة قد تخمٌ إ :القكؿ نايمكن ما سبؽ، كتأسيسان عمى 
أف االنفتاح  األراضي الفمسطينيةف أثبتت نتائخ االنتخابات في مصر ك أصبلح السياسي بعد كاإل

الديمقراطي في العالـ العربي قد ال يدعـ النخب العممانية التي سعت اإلدارة إلى مساندتيا مف خبلؿ 
اف المسمميف في العالـ العربي، م إلى صعكد بؿ كسيطرة اإلخك بؿ قد تؤدٌ  ،اإلصبلح الديمقراطي

ة قد تؤدم إلى سيطرة ديمقراطيٌ  إصبلحاتو  مريكية ترفض دعـ أمٌ دارة األاإلف أ كعميو بدا كاضحان 
 .اإلخكاف المسمميف عمى الحكـ

كصعكد حركة االنتخابات البرلمانية في األراضي الفمسطينية مريكي مف كفي ظؿ المكقؼ األ 
 لخكاف حكؿ مداإل لثار التساؤؿ لديي  أخكاف المسمميف، كبداإل للدحباط مف اإل حماس سادت حالةه 

 تمف التجربة الفمسطينية قد مثٌ أخكاف بعض اإل ألحيث ر  ،فاعمية المشاركة في الحياة السياسية
 ,lynchالحكـ.) سدة إلىخكاف المسمميف عدـ سماح الكاليات المتحدة بصعكد اإل ىعم ان دامغ ان برىان

2007: 71.)  

ساد  ،إلخكاف المسمميفجماعة الكما تزايد الصمت األمريكي تجاه تصاعد قما النظاـ المصرم  
لدغدغة أحبلـ الجماىير العربية  تردد شعاراتو  الكاليات المتحدةف بأ لدل قيادات الجماعة اعتقاده 

 حقيقيه  دكف تغييرو أماـ ىذه الشعكب،  ف صكرتيايلتحسكاإلسبلمية المتعطشة لمحرية كالديمقراطية، 
 (.24: 2006 ،ستراتيجية.)مركز الكاشؼ لممتابعة كالدراسات االفي سياستيا عمى أرض الكاقا 

 أممر ل في استطبلعو ف ة،ف الديمقراطيٌ أكقد حاؿ ذلؾ دكف ثقة الشارع العربي بالخطاب األميركي بش
% ممف شمميـ 70 كدت نتائخ االستطبلع أفأ ـ2009سبتمبر أيمكؿ/أجرتو جامعة ميرالند في 

                                                           

:  2008% مف أصكات الناخبيف بعد قما كافة أطياؼ المعارضة.)أكتاكم، 98فاز النظاـ المصرم بنسبة  )*(
4.) 
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مف رجعكا دكافعيا أتعميـ الديمقراطية، ك  مف نكايا الكاليات المتحدةصدؽ  ف فيكك متشكٌ االستطبلع، 
كىك ما  (.4-3: 2013 .)بشارة،ةاإلقميميٌ طمكحيا لتحقيؽ السيطرة  جندة الحرية" إلىأمشركع "

فكار ضد كبالتالي خسارتيا لمعركة األ ،جندة الحريةأتطبيؽ مشركع  فييعني فشؿ الكاليات المتحدة 
 التنظيمات الراديكالية.

 فمف العممانيي كاساو  األمريكية التي قامت عمى أمؿ كصكؿ تيارو  ستراتيجيةف االخبلصة القكؿ: أك  
ت في االنتخابات المصرية لعاـ ف لمحكـ )بيدؼ عقمنتيـ( قد اىتزٌ يشاركو نسبة قميمة مف اإلسبلمييٌ 

ة القكٌ  واإلخكاف مف حصد األغمبية لكال تدخؿ النظاـ المصرم كاستخدام ، حيث اقتربـ2005
 لحاجتيا ألسباب عدة ظران ن- ياكلكنالمفرطة لمنا ذلؾ، األمر الذم ديعـ بصمت الكاليات المتحدة، 

ة شريعيٌ فضغطت بيدؼ إجراء انتخابات ت ،استراتيجيتيا الستكماؿسعت  -كسط لدمقرطة الشرؽ األ
كىك ما أدل إلى  ،ساحقة كالتي شيدت صعكد حركة حماس بأغمبيةو  ـ2006عاـ  في فمسطيف

"أجندة الحرية" كمشركع دمقرطة الشرؽ  استراتيجيةعمى  كامؿو  انتكاص الكاليات المتحدة بشكؿو 
األكسط، كقد أدل انسبلخ الكاليات المتحدة مف تعيداتيا بدعـ الديمقراطية كالعكدة لسياسة عزؿ 

الشارع العربي ضد الكاليات  لإلى زيادة حالة الغضب كالكراىية لد ،الحركات اإلسبلمية المعتدلة
 ي صعكد التيارات الراديكالية في المنطقة بشكؿو المتحدة كمصالحيا في المنطقة، كىك ما انعكس ف

 عاـ كفي العراؽ عمى كجو التحديد.

 4المسممينلمحوار مع اإلخوان ة مريكي  أدعوات  -المطمب الثالث 
كارتفاع نفكذ التيارات الراديكالية في  ،فكار في العالـ العربيبعد خسارة الكاليات المتحدة لحرب األ 

الديمقراطية، ارتفعت حدة النقاش في الكاليات  في نشر جيكد الكاليات المتحدة لفشؿ نتيجةن  المنطقة
في  لير الذم  دماج""تيار اإل حدىماأبيف تياريف  كاشتد الخبلؼ خكاف المسمميف،المتحدة حكؿ اإل

 خرآتيار الفكر الراديكالي، ك حة لتركيخ الديمقراطية كمكاف محتمبلن  ان معتدلة كشريك خكاف حركةن اإل
(1)"التيار التقميدم"

في تبني اإلخكاف  لكما ير  ،ا التطرؼ كالراديكاليةخكاف يشجٌ ف نيخ اإلأ لير  )*(
ف إفكعميو  ،األمريكييفم العاـ كالمفكريف أتضميؿ الر  إلىيدؼ يلمديمقراطية كالسممية مجرد خداعو 

  (.lynch,2007 : 70) يتكجب عمى الكاليات المتحدة محاربتو اإلخكاف المسمميف عدك  

                                                           

 ر:خكاف المسمميف انظك اعتداؿ اإلأة راديكاليٌ  اختبلؼ المفكريف األمريكاف حكؿ حكؿلممزيد   )*(
        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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ال إ فاف بيف المفكريف كالساسة االمريكييلتيار التقميدم المعادم لئلخك الرغـ مف رجحاف كفة ا ىكعم 
 خكاف المسمميفالدخكؿ في حكار ما اإل إلىزيادة نفكذ التيار الداعي  إلىدت أعدة  ان سبابأىناؾ ف أ

 :سبابىـ ىذه األأكمف  في مصر

 يف العربيالعالم ىبسبب حركب الكاليات المتحدة عم الراديكاليةتصاعد قكة كنفكذ التيارات   -1
 .سبلمياإلك 

(1ـ)2005بركز حقيقة ثقؿ اإلخكاف المسمميف في الشارع المصرم مف خبلؿ انتخابات  -2

)*(. 

(2)ة كالعنؼ المكجو ضد الكاليات المتحدةتزايد حدة الكراىيٌ  -3

 .بعد فشؿ مشركع أجندة الحرية )**(

الرئيس  ىممارسة المزيد مف الضغكط عم إلى فمريكييالعديد مف الساسة كالمفكريف األدفا  كىك ما
 ان كيممككف نفكذ-بض الشارع العربي يمثمكف نسبلمييف الذيف بكش بيدؼ فتح قنكات لمخاطبة اإل

ف مكجات العداء كالكراىية أىؤالء  رؾأدف أبعد  -سبلمية كالعربيةفي البمداف اإل ةن قكيٌ  كامتداداتو 
سبلمي مف يشترم ف ليس ىناؾ في العالميف العربي كاإلأك  ،تجاه الكاليات المتحدة في ازدياد

 .(75:  2005 )يكسؼ، تيـ الزائفة حكؿ الديمقراطيةاشعار 

(3)مف المقاالت كالكتابات ؿ صعكد ىذا التيار في ظيكر سمسمةو كقد تمثٌ  

في الفترة ما بيف عامي  *(**)
مريكي دعت في مجمميا إدارة الرئيس األ ،"في المجبلت األمريكية "األكثر ركاجان  ـ((2008-2006

اإلخكاف المسمميف، كما تبلىا العديد مف المقاالت جماعة ما  جكرج بكش إلى الدخكؿ في حكارو 
ف في دعكتيـ ييمريكاألكالمفكركف ارتكز الكتاب كقد  ،كالكتابات المماثمة في السنكات القميمة البلحقة

كىي  ةرئيس مبرراتأربعة  إلىخكاف المسمميف ما اإل بضركرة الدخكؿ في حكارو  االبف بكش إلدارة
 :كالتالي

                                                           

خكاف المسمميف في البرلماف المصرم كىك ما الكاليات المتحدة بقكة لمتكاصؿ ما اإل تسع 2005بعد انتخابات  )*(
كليس ما  ف يتـ التكاصؿ عبر المؤسسات الحككمية الرسميةأضركرة  ىيتكافؽ ما مكقؼ الجماعة المسبؽ القائـ عم

 (.Martini&others,2012 : 55. )الجماعة
بعثت إدارة بكش بعشريف ألؼ جندم إضافي إلى العراؽ في محاكلة لقما النضاؿ ىناؾ  2007عاـ  في )**(

كىك ما أدل إلى إثقاؿ كاىؿ  دكف جدكل، كما تصاعدت ىجمات حركة طالباف في أفغانستاف في نفس الفترة الزمنية
 (.Lindsay,2011 : 770. )الجيش األمريكي

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 

  http://cutt.us/nu8dYاإلخكاف المسممكف متاح عمى الرابط التالي: 

http://cutt.us/nu8dY
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 .المذىب العممي - أكالن 
 .التحكالت التي شيدتيا الجماعةتبني الديمقراطية ك  - ثانيان 
 .مريكيةالمصمحة الكطنية األ - ثالثان 
 دفا الجماعة نحك االعتداؿ. - رابعان 

 المذىب العممي 4 - أوالً 

نفكذ  أظيرت مدلكالتي  رضاأل ىضركرة التعاطي ما الكقائا عم إلىنصار ىذا المذىب أيدعك  
الشارع المصرم مف خبلؿ االنتخابات البرلمانية عاـ  ىعم المسمميف خكافاإلجماعة كسيطرة 

إلى المجادلة بضركرة دمخ اإلخكاف المسمميف في  األمريكييفاب بعض الكتٌ  كىك ما دفا، ـ2005
قكاعد  لما يمتمككنو مف كنظران  ،العممية السياسية ككنيـ يمثمكف األكثرية الساحقة في الشارع العربي

االستفادة مف ثقؿ التعاطي ما الكاقا بؿ ك مريكية بدارة األمطالبيف اإل ،التعبئة ىقدرة عمشعبية ك 
الكاليات ف أمؤكديف  ،صبلح السياسينظمة العربية لتحقيؽ اإلاأل ىخكاف المسمميف لمضغط عماإل

يجاد إثـ  يءش مف ال حزاب عممانيةو أنيا تستطيا بناء أقناع ذاتيا إالمتحدة ال يمكنيا االستمرار في 
لتنظيمات كذلؾ في ظؿ عدـ قدرة ا ،(ShadiHamid,2007).مف يقكدىـ لمفكز في االنتخابات

سبلمية ذات الخمفية الحركات اإل ىتبقعميو ، ك التعبئة كالحشد في الشارع العربي عمى يةالميبرال
 .األخرل لمقارنة ما القك  العربي عالـفي ال كديمكمةن  كثر قدرةن األخكانية ىي اإل

( (Brown & others,2006 : 17 

في ظؿ  ةقيامصدديمقراطي ذك  أم تحكؿو ف تدفا الكاليات المتحدة في اتجاه أفمف المستحيؿ  لذا 
مف  جدان  ةن كاسع ةن خكاف المسمميف سيقصي شريحف عدـ دمخ اإلإ حيث ،استبعاد اإلسبلمييف

 .دكف مشاركتيـ اؿ في المنطقةالفعٌ  السياسي صبلحف يتـ اإلأال يمكف  ،الناخبيف
 (Malley&Satloff,2005). 

ة كصكؿ حتميٌ ف أف الكقائا عمى األرض تؤكد رأل بعض الكتاب األمريكيي ذلؾ ىلإ إضافةن  
 ،، حيث كصمكا لمسمطة في تركياآجبلن  كأ اإلسبلمييف إلى السمطة شاءت أمريكا ذلؾ أـ أبت عاجبلن 

ما اإلخكاف المسمميف  العراؽ، كفمسطيف كغيرىا كيجب عمى الكاليات المتحدة أف تفتح قنكات اتصاؿو 
 جدكل.ألف التعامؿ معيـ بعد الكصكؿ لمسمطة لف يككف ذا  ،قبؿ كصكليـ لمسمطة

(Shadi Hamid,2007) 
التعامؿ ما  إلىف قد دعا مريكييمف المفكريف كالساسة األ كاسعان  ان ف تيار إ :كعميو يمكف القكؿ 
في الشارع العربي يمكف  خكاف مف ثقؿو لما يمثمو اإل كنظران  ،خكاف المسمميف مف منطمؽ الكاقعيةاإل
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كثر في اتجاه أ لدفعيانظمة الحاكمة األ ىلمكاليات المتحدة استغبللو في ممارسة الضغكط عم
احتمالية تصاعد نفكذ بف مريكييالمفكريف األ م تكقعاتي أز ىذا الر ، كقد عزٌ صبلح السياسياإل
 .مكانية كصكليـ لمسمطةا  خكاف في المستقبؿ ك اإل

 تبني العمل الديمقراطي والتحوالت الداخمية4 -ثانياً 

ضركرة الدخكؿ في حكارو ما  إلىف اإلدارة األمريكية اب كالمفكريف األمريكييديد مف الكتٌ دعا الع 
معممية الديمقراطية، فمف كجية نظر القائميف بيذا الرأم لاإلخكاف المسمميف بدعكل تبني اإلخكاف 

بالنسبة  ةن كلكيٌ أ -كجو التحديد ىعم-صبحت المشاركة السياسة كالمشاركة في العممية االنتخابية أ
 كثر المدافعيف عف الديمقراطية.أخكاف مف صبح اإلأبؿ ، المسمميف في مصر لئلخكاف

 (Brown & others ,2006 : 5)  
العمؿ الديمقراطي  خكاف المسمميف قد اعتنقتاإلجماعة ف أالقكؿ ب إلىنصار ىذا التيار أكذىب  

 أف المبادئ الديمقراطية اإلخكاف كجدحيث  ،سبلميةكذلؾ مف خبلؿ ربطو بالمفاىيـ اإل ،عف اقتناع
(1)كتدرج تتناسب ما تكجياتيـ اليادفة إلى أسممة المجتما ببطءو  كالمشاركة السياسية

)*(.  

(Leiken,Brook,2007 : 4) 

في المشاركة بالعممية السياسية  مشكمةن ف ك خكاف المسمماإل لير  ال األيديكلكجيالصعيد  ىعمك   
في  شارككا في الحياة السياسيةخكاف قد ف اإلإف ذلؾ إلىباإلضافة يات الديمقراطية، لكقبكؿ اآ

مديمقراطية لتبني الجماعة  إلى ما يشيركىك  ،في ظؿ ظركؼ تمنا كصكليـ لسدة الحكـ مصر
 .(7:  2008 كتاكم كحمزاكم،أ)لمكصكؿ لمحكـ. كليس ككسيمةو  كمبدأ

 انتخاباتاالخكاف المسمميف في البرلماف المصرم بعد جماعة نصار ىذا التيار بأداء أاستدؿ  كما 
كالمفكريف  ةشارككا القضا قد خكاف في البرلمافعضاء اإلأف أ ديفلتدعيـ رؤيتيـ، مؤكٌ  ـ2005

ابتعدكا عف القضايا الدينية ك زيادة الحرية السياسية،  إلىالميبرالييف كالنشطاء العممانييف في الدعكة 
في الكتمة البرلمانية  خكافاإلعضاء أاحتـر  ، كقدالعمؿ السياسي المشترؾ ىكركزكا عم ،كالفكرية
 .(James,29/4/2007).اب الحزب الحاكـ نفسوكثر مما فعؿ نكٌ أ لديمقراطيالعمؿ ا

                                                           

لممزيد حكؿ كجيات النظر األمريكية حكؿ مدل التزاـ اإلخكاف المسمميف بالعمؿ الديمقراطي انظر أيضان )أبك  )*(
،10:  2014ارشيد،  (. انظر كذلؾ : 52:  2009(. )التماف،4:  2006(. انظر أيضان )غمـك

(. التساؤالت التي ينبغي عمى الحركات اإلسبلمية اإلجابة عمييا 2007ف براكف.)مارينا أكتاكم، عمر حمزاكم، ناثا
 : جماعة اإلخكاف المسمميف .مركز كارنيغي لمدراسات.
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 ىسمكأىـ أكىك -خكاف المسمميف لمعمؿ الديمقراطي تبني جماعة اإل فينصار ىذا التيار أ ألكقد ر  
خكاف ما اإل لمدخكؿ في حكارو مريكية لئلدارة األ  ان ز محفٌ  -القيـ التي تنادم بيا الكاليات المتحدة

 المسمميف.

قد  خكاف المسمميفجماعة اإلف أ نصار ىذا التيارأ لباإلضافة إلى تبني العمؿ الديمقراطي ير ك  
صدرت جماعة أ فقد ،مف االنفتاح كالعمؿ السياسيٌ  شيدت الكثير مف التحكالت الداخمية نحك مزيدو 

عدة طمقت الجماعة أـ( (1994-1995 في عاـف ،صبلحمف كثائؽ اإل عديدلا اإلخكاف المسمميف
 إلىباإلضافة  ،-ة السياسية كتكزاف السمطات كنبذ العنؼييمانيا بالتعددإعمنت مف خبلليا أ -كثائؽ

كالتي كاف  .(Shadi Hamid,2007).حديثا خكافطمقيا اإلأصبلح التي اإل اتمبادر العديد مف 
(1)(ـ(2004 مارسآذار/3  في ادرة اإلصبلح التي أعدىا اإلخكافمب برزىاأ

ىذه ساندت  حيث)*(
 كمالكف "في ضكء مبادئ اإلسبلـ".  الديمقراطي، البرلماني، ك الدستكرم، النظاـ الجميكرمالمبادرة 
 المبادرة عمى: اإلقرار التاـ بأف الشعب ىك مصدر جميا السمطات، بحيث ال يجكز ألحدو ىذه أكدت 

 في تكلي السمطة أك االستمرار في ممارستيا إالٌ  أك ىيئة، أف تزعـ لنفسيا حقان  أك جماعةو  أك حزبو 
نصار ىذا أكد أفقد ذلؾ  ىعم كبناءن  ،(26: 2009 )التماف, .ةحرٌ الة شعبيٌ الرادة اإلمف  استمدادان 
 خكاف كسمككيـيمكف مبلحظتيا في مقاالت اإل فكريةن  ثكرةن خكاف المسمميف قد شيدكا ف اإلأالتيار 

(2).الخبلفية العديد مف القضايا نحك ـكتطكر مكاقفي

*()* (Brown & others, 2006: 4) كالتي .
(3)باسـ "المناطؽ الرمادية" األمريكييفعرفت فيما بعد لدل المفكريف 

*(**).  

                                                           

 كحتى المعارضيف قبؿ مف الجدؿ مف الكثير أثارت كالتي 2007 كذلؾ أصدر اإلخكاف المسممكف كثيقة عاـ )*(
 قبؿ مف استشارتيـ يتـ العمماء مف مجمسو  انشاء إلى الكثيقة دعت كقد الجماعة، داخؿ اعتداالن  األكثر التيار قبؿ مف

 .(Jeremy,2011: 21. .)القكانيف إصدار قبؿ المشرعيف أك الرئيس
 (.Carnegie,2006 : 13) لممزيد حكؿ التزاـ اإلخكاف المسمميف بالديمقراطية كالعمؿ السياسي انظر  )**(

 منيامكقؼ اإلخكاف المسمميف كىي القضايا التي اختمؼ الكتاب األمريكاف حكؿ  : "المناطؽ الرمادية" )***(
 (. 7:  2009)مثؿ... التعددية السياسية كالحقكؽ المدنية كالسياسية كحقكؽ المرأة كاألقميات الدينية(.)التماف,

سبلميكف (. اإل2008).عمر مارينا. حمزاكم، ،لممزيد حكؿ الخبلؼ حكؿ ما عرؼ بالمناطؽ الرمادية انظر أتاكل
 (. مركز كارينغي لمسبلـ الدكلي : بيركت.98كسط. العدد)في السياسة : ديناميكيات المشاركة. برنامخ الشرؽ األ

(. التساؤالت التي ينبغي عمى الحركات اإلسبلمية 2007". انظر أيضان مارينا أكتاكم. عمر حمزاكم.)16-8ص "
 .مركز كارنيغي لمدراسات. انظر كذلؾ:اإلجابة عمييا : جماعة اإلخكاف المسمميف 

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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لمكاليات المتحدة  مثؿخكاف المسمميف ليسكا الحميؼ األاإل جماعة كعميو ككفؽ رؤية ىذا التيار فإف 
ييـ لمديمقراطية كلكف تبنٌ  العممانية، باألحزاب ف، كال يقارنك األنظمة االستبداديةمحاربة في 
 باإلضافة إلى ،كالتأثير عمى الكاقاالتعبئة  ىصبلحات السياسية في ظؿ انتشارىـ كقدرتيـ عمكاإل

المتحدة أماـ الكاليات  جعؿ منيـ الحميؼ الكحيد المتاحقد تطكر مكقفيـ تجاه العديد مف القضايا 
 .في عممية دمقرطة الشرؽ األكسط

  المصمحة الوطنية األمريكية 4 - ثالثاً 
رفض  يتمثؿ فيف المدخؿ لمعممية السياسية أ ىف في الكاليات المتحدة عمك السياسي المحممكفيجما  

ف يمتمؾ حرية المشاركة في أسياسي يرفض العنؼ  ك حزبو أ م جماعةو أف مف حؽ إف لذا ،العنؼ
في  خكاف المسمميفف جماعة اإلأف مريكييالعديد مف المحمميف كالساسة األ ألكقد ر  ،السياسيةالحياة 
كأف (Jeremy,2011: 20). استخداـ العنؼ. ىقد تبرأت مف سياستيا السابقة القائمة عم مصر

 ىكعم -لمكاقا التي تعيشونظران حماس  حركة باستثناء–المسمميف  لئلخكافجميا الحركات التابعة 
ف كاف بعض الجيادييف قد قضكا ا  ك  ،شكالوأالعنؼ بكؿ قد رفضت رشاد في مصر سيـ مكتب اإلأر 

جيادية بسبب االلتزاـ الصاـر لمجماعة  لخر أ اتو جماع ثـ غادركا إلىخكاف المسمميف فترة في اإل
(1)بعدـ العنؼ

)*((.Shadi Hamid,2007)مف كجية نظر تيار -خكاف تمايزىـ . كقد أكد اإل
أثناء مكجة العنؼ التي  صةو خاكبالراديكالية التي تتبني المنيخ الثكرم عف الجماعات  -دماجاإل

 رافضان  مكقفان  خكافلعشريف في مصر، حيث اتخذ اإلسبلمية في تسعينيات القرف اقادتيا الجماعة اإل
العاـ السابؽ حسف  ـكتاب "دعاة ال قضاة" الذم كتبو مرشدى إلىـ في مكقفي مستنديفلمعنؼ 

عتبر ىذا الكتاب مف كجية كيي  ،قطب القائمة عمى استخداـ العنؼاليضيبي لمرد عمى أفكار سيد 
 .عف منيخ العنؼ خكاف كابتعادىـإلة تؤكد اعتداؿ انظر أنصار ىذا التيار كثيقة نصيٌ 

(Lynch,2008 : 6-7) 
تتطما مثؿ جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر  سبلميةأنصار ىذا التيار أف الحركات اإل لير كما  

إلى إحداث تغيير سعييا  إلىباإلضافة  ،دانيا دكف التحدث عف أىداؼ ثكريةسياسي في بم إلى دكرو 
دكف استخداـ مف القاعدة المجتمعية ك  ءان بد بشكؿ تدريجي إسبلميةن أكثر كجعميا  المجتمعاتفي 

مف خبلؿ تعمؿ المسمميف  فاإلخكا جماعة فأ ىؤالء للذا ير  ،(3:  2008 )كيتس، .العنؼ
عف مسارات العنؼ، كتقكدىـ بدؿ ذلؾ نحك النشاطات  الشباب المسمـإبعاد منيجيا الفكرم عمي 

ستخداـ الرافض الكنظران لمكقؼ الجماعة  ،(Leiken,Brook,2007 : 6).السياسية كالعمؿ الخيرمٌ 
 "اإلرىاب"بعد فشؿ الحرب عمى -العنؼ نادل تياره مف الساسة كالمفكريف في الكاليات المتحدة 

                                                           

 (.158: 2013لممزيد حكؿ مكقؼ الجماعة مف العنؼ انظر أيضان )لكيدسي،  )*(
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بضركرة إدماج اإلخكاف المسمميف في العمؿ  -كتصاعد نفكذ التيارات الراديكالية التي تتبنى العنؼ
 لعنؼ كمنيخو بؿ ككنيـ يرفضكف االسياسي ليس مف منطمؽ أنيـ ديمقراطيكف أك غير ديمقراطييف 

 التيارات الراديكالية الحد مف نفكذ ىف يساعد عمأ في الحياة السياسية كبذلؾ يمكف لدمجيـ ،يريلمتغ
 . (Brook,2013 : 18التي تنتيخ العنؼ مثؿ تنظيـ القاعدة.)

ىداؼ التي سعت ىـ األأحد أ المؤمف بالعنؼ كالعمؿ الثكرم الراديكالي التيار صبحت مكافحةأكقد  
نصار ألرؤية  ككفقان -كعميو  ،في الفترة الرئاسية الثانية لمرئيس بكش اتحقيقيإلى مريكية األ دارةاإل

خكاف ىداؼ المشتركة بيف جماعة اإلحد األأؿ ف مكافحة كعزؿ ىذا الفكر يشكٌ إف -ىذا التيار
مريكية السعي دارة األاإل ىب عمتكجٌ  كلذلؾ ،(lynch,2007 : 71المسمميف كالكاليات المتحدة.)

 خكاف المسمميف في الحياة السياسية.دماج اإلإ إلى
دارة اتباع اإل فإحيث إلى نتائخ عكسية،  سيؤدم عزؿ الجماعةف إفالنقيض مف ذلؾ  ىكعم 
-عتدلةة المسبلميخارجية معارضة لمطمكح كالحماس الديمقراطي لؤلحزاب اإلسياسة مريكية لاأل

التطرؼ  سيؤدم إلى صعكد التيارات الراديكالية كمف ثـ زيادة، -فكعمى رأسيا اإلخكاف المسممك 
  (.5:  2009.)برايس،" المكجو ضد الكاليات المتحدةاإلرىاب"ك

  نحو االعتدال4 دفع اإلخوان - رابعاً 
جماعة داخؿ  صراع أك تحده  القكؿ بكجكدف إلى ديد مف المفكريف كالساسة األمريكييذىب الع 
(1)المحافظيف المسمميف بيف خكافاإل

)*( (conservatives)(2)"الحرس القديـأك " ر

لذم نالو ما نالو ا )**(
كيحكلكف دكف  الذيف يبدكف مركنةن  ر(reformists) يفاإلصبلحيٌ  كبيف ،العربية مف قما األنظمة

انحراؼ الحركة باتجاه التطرؼ كالعنؼ، كيبدكف استعدادىـ لفتح قنكات الحكار ما الكاليات 
الجيؿ الثاني لئلخكاف كاف  قد. ككفؽ رؤية ىؤالء المفكريف، ف(Leiken,Brook,2007: 1)المتحدة.

(3)باإلصبلحييفما يعرؼ  أك

مف القرف ؿ مف طبلب الجماعات اإلسبلمية في السبعينات تشكٌ  قد *(**)

                                                           

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، 

ناح المعتدؿ، التنكيرييف، أك الجيؿ الشاب كغيرىا مف كفي المقابؿ أيطمؽ عمى الطرؼ اآخر اسـ اإلصبلحييف ، الج
 التسميات.

"المحافظيف" : القادة األكثر تشددان في القضايا الفكرية داخؿ اإلخكاف المسمميف. "الحرس القديـ" : ىـ القادة  )**(
لناصر، الذم شارككا في تأسيس الجماعة، كأغمبيـ ممف عايش صراع الجماعة ما الرئيس المصرم جماؿ عبد ا

 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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الساحة  ىذا الجيؿ بعد ذلؾ لدخكؿ ثـ يخطط ،فكرىـ ىعم ان ليحدث تغيير فالتحؽ باإلخكاف  ،الماضي
تخرجكا مف الذيف  قيادات اإلخكاف مف الحرس القديـ كقد عارضيـ في مسعاىـ ىذا، السياسية

ف جناح أ الٌ إظ الحرس القديـ الرغـ مف تحف   ىكعم ،(20: 2009 معتقبلت عبد الناصر.)التماف,
 :Lynch,2007) .كتبني العمؿ الديمقراطي كثر باتجاه الحياة السياسيةأالشباب قد دفا الجماعة 

بيف الحرس القديـ  -فمف كجية نظر الكتاب األمريكيي-حمكـ ىذا التنافس الم كفي خضـ   ،(2
(1)يفكاإلصبلحيٌ 

 المتعدد السياسي النظاـ أففي اإلدارة األمريكية دماج نصار تيار اإلأ ل، ير )*(
 جانب مف مبالمشاركة في الحياة السياسية يقك   اإلسبلمية لؤلحزاب يسمح كالذم كالمفتكح

  .(6: 2009 برايس،) اإلخكاف المسمميف. جماعةاإلصبلحييف داخؿ 
 ما كىك ما حدث  ،يفاإلصبلحيٌ  نجـ أفكؿ إلى كبالمقابؿ فإف البيئة السياسية المقيدة ستؤدم غالبان  

المشاركة في الحياة  مف ليـ كمنعيـقما النظاـ المصرم  بعد مصر في المسمميف اإلخكاف قادة
صبلحييف في ف اإلأكدت العديد مف الدراسات أ حيث ،(19: 2008 كحمزاكم، أكتاكم) .السياسية

بعض  بإجراءخكاف المسمميف قد تعززت مراكزىـ داخؿ الجماعة عندما شرع النظاـ المصرم اإل
العكس مف ذلؾ فقد شيد نفكذ  ىكعم (،ـ(2004-2005في عامي صبلحات السياسة اإل
(2)لخر أ القما مرةن  إلىف عاد النظاـ المصرم أبعد  ان صبلحييف تراجعاإل

*()*. 
( .(Brown & others,2006 : 1 

 في الداخمي القكل ميزاف رتغي   إلى -ـ2005بعد انتخابات -ت سمسمة اإلجراءات القمعية حيث أدٌ  
ى ذلؾ في نتائخ االنتخابات الداخمية لئلخكاف المسمميف كقد تجمٌ  ،التيار المحافظ الجماعة لصالح
يـ مف القيادات المحافظة، مٌ يعد جي  إخكانيةو  كالتي أدت إلى صعكد قياداتو  ـ2008في حزيراف/يكنيك

 مكاف ليحمكا المتشدديف انتخاب تـ ة،القمعيٌ  اإلجراءات كمكاجية التكتر حدة بازدياد تميزت فترةو  ففي
 (.19-18: 2008 كحمزاكم، أكتاكم.)اعتداالن  األكثر القادة

كمف خبلؿ تعاطييا ما الكاليات المتحدة ف أف مف الكتاب كالساسة األمريكيي لعديدكعميو يرل ا 
حياة في ال دماجيـإكمحاكلة  لمحكار معيـ جماعة اإلخكاف المسمميف عف طريؽ فتح قنكاتو 

                                                           

بيف الصقكر كالمحافظيف انظر  -مريكيةالنظر األ مف كجية-خكاف المسمميف لممزيد حكؿ الخبلفات داخؿ اإل )*(
 الرابط التالي : ىمريكية في القاىرة متاحة عمتسريبات كيكميكس مف مخاطبات السفارة األ

https://wikileaks.org/cable/2009/10/09CAIRO2011.html  
ممزيد حكؿ تأثير قما النظاـ المصرم عمى التكازف الداخمي لمجماعة اإلخكاف المسمميف بيف اإلصبلحييف ل (*)*

 (10:  2008كالحرس القديـ انظر )مجمكعة األزمات الدكلية،

https://wikileaks.org/cable/2009/10/09CAIRO2011.html
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كتحجيـ نفكذ الحرس القديـ داخؿ  ،صبلحيرفا التيار اإلى عمساعد بذلؾ ت نياإ، فالسياسية
   .Brown & others,2006 : 18)).الجماعة

المسمميف في ف أف إشراؾ جماعة اإلخكاف لؾ فقد رأل بعض المفكريف األمريكييباإلضافة إلى ذ 
 (.6:  2009.)برايس،ى إجراء اإلصبلحات الداخميةكثر عمأ يشجا الجماعة العممية الديمقراطية

صبلح ميمة اإلد المكاجية المستمرة تعق   عزؿ الجماعة كظركؼ إفالنقيض مف ذلؾ ف ىكعم
المسمميف خكاف اإل عضاء جماعةأ بعض صغار السف مفكقد تقكد  ،داخؿ الجماعةيديكلكجي األ

 العنؼ.  ي خياراتتبنٌ  كمف ثـة إلى الراديكاليٌ 

خكاف خ اإلدم ىعمعمؿ الضركرة  إلىف مريكييمف المفكريف كالساسة األ تياره عميو دعا  كبناءن  
تعزيز جناح اإلصبلحييف لمحكار ما الجماعة بيدؼ  كفتح قنكاتو  ،المسمميف في الحياة السياسية

ضعاؼ نفكذ المحافظيفك    تسييؿ عممية اإلصبلح الداخمي. ، باإلضافة إلىداخؿ الجماعة ا 

تياران فكريان صعد في الكاليات المتحدة  ف ىناؾأ ضحيتٌ  ا سبؽ ذكره خبلؿ ىذا المبحثم استنادان إلى 
فشاؿ مشركع أجندة الحرية ،"اإلرىاب"بعد فشؿ الحرب عمى -  -،كتصاعد نفكذ الفكر الراديكالي ،كا 

مف منطمؽ أنيا جماعةه قد رفضت  ،ينادم بضركرة دمخ اإلخكاف المسمميف في العمؿ السياسي
كأف إدماجيا في الحياة السياسية سكؼ يسيـ في تعزيز الفكر  ،العنؼ كتكجيت لمعمؿ الديمقراطي

الراديكالي، باإلضافة إلى إعطاء الشباب المسمـ مساحةن مف المشاركة المعتدؿ كتجريـ الفكر 
ة السياسية تجذبيـ بعيدان عف العنؼ كالتعصب، كما رأل ىذا التيار أف إتاحة المزيد مف الحريٌ 

  .يف داخؿ الجماعةكاالنفتاح السياسي سيعزز مف جناح اإلصبلحيٌ 

في عيد الرئيس  واإلدارة االمريكيةممين خوان المسالحوار بين اإل -الرابعالمطمب 
 4االبن بوش
الػرئيس بػكش االبػف تغيػران  فػي أكاخػر عيػداإلخػكاف المسػمميف  األمريكيػة تجػاهالسياسة الخارجية شيد 
األمريكػػي الػػداعي لفػػتح قنػػكات اتصػػاؿ مػػا جماعػػة االخػػػكاف تيػػار اللمطالػػب  اسػػتجابةن ، كذلػػؾ طفيفػػان 

اف المسػمميف خػك اإلجماعػة عضػاء أمػا  المقػاءاتالسػتئناؼ مريكيػة دارة األحيػث سػعت اإل المسمميف،
مسػػػئكليف المقػػػاءات الرسػػػمية بػػػيف  ىت أكلػػػكقػػػد تٌمػػػ ،ـ2005انتخابػػػات بعػػػد  فػػػي البرلمػػػاف المصػػػرم

و عنػدما كٌجػ ،ـ2007أبريؿ/نيسػاف 5في  -في البرلماف المصرم-ف كبعض قيادات اإلخكاف أمريكيي
اب مصػرييف فػي منػزؿ السػفير اإلخػكاف لمقػاءو رسػميو مػا نػكٌ ف دعكةن لػبعض قيػادات مسؤكلكف أمريكيك 

، كقد حضر المقاء عف الجانػب األمريكػي زعػيـ األغمبيػة "فرانسيس ريتشاركدني"األمريكي في القاىرة 
حضػػػره عػػػف اإلخػػػكاف "رئػػػيس كتمػػػة اإلخػػػكاف ك  "Sten Hoyer"فػػػي مجمػػػس النػػػكاب سػػػتيني ىػػػكير 
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 مف بمبادرةو  ترتيبو كتـ أعكاـ ةعشر  في نكعو مف األكؿى  المقاء ىذا فكقد كا ،البرلمانية" سعد الكتاتني
(1)األمػريكييف المسػؤكليف

)*(.(Brook,2013: 21).  مػف شػير مايك/آيػار مػف  السػابا كالعشػريفكفػي
بػيف أعضػاء مػف الكػكنجرس األمريكػي كػاف فػي مقػدمتيـ السػناتكر ديفيػد خػر آ حدث لقػاءه نفسو  العاـ

سػعد باإلضػافة لعػددو آخػر مػف أعضػاء الكػكنجرس عػف الجانػب األمريكػي ك  ،David Priceبػرايس 
(2)عف اإلخكاف المسمميف الكتاتني

)**(. (Martini&others,2012: 54) . 

خكاف المسمميف في البرلماف المصرم كلـ عضاء اإلأ ىف ىذه المقاءات قد اقتصرت عمأبلحظ كيي  
نائب - Elliott Abrams، كقد عمؽ اليكت ابرامز خكاف مف خارج البرلمافاإل قياداتتشمؿ 

التي ضمت مسؤكليف  حكؿ تمؾ االجتماعات -االبف مستشار األمف القكمي في عيد الرئيس بكش
خكاف المسمميف بمثابة التكاصؿ ما جماعة اإلكانت نيا إ" :بالقكؿ خكافمف اإل ان ف كنكابمريكييأ

االجتماعات عبارة عف لقاءات ضمف ف ىذه أالعديد مف الكتاب كالساسة  ألكفي المقابؿ ر  ،"نفسيا
التقت الكفكد  حيث ،خكاف المسمميفاإلجماعة ما  كثر مف ككنيا حكاراتو أالتفاعبلت البرلمانية 

ممثمي  ىمي المعارضة المصرية في البرلماف المصرم كلـ تقتصر المقاءات عممريكية بكافة ممثٌ األ
خكاف في ؿ صعكد اإلسيٌ كقد  ،(Martini & others, 2012: 53)المسمميف.خكاف جماعة اإل

مف الحراؾ  ان ككنيا جزء ت ىذه المقاءات في إطارفقد تمٌ ىذه المقاءات،  البرلماف المصرم عقدى 
دارة اإلكىك ما ساعد  حكؿ العالـ البرلماناتأعضاء مريكي ضمف التفاعؿ ما الدبمكماسي األ

في البرلماف المصرم قد المسمميف خكاف ف صعكد اإلأتبلفي الضغكط الداخمية، كما  ىمريكية عماأل
كقد كاف  ،الدكلية كالكاليات المتحدةطراؼ رسمية تخكليـ عقد لقاءات ما األ عمييـ صفةن  ىضفأ

خكاف مف عقد لقاءات ما سباب الرئيسة التي منعت اإلحد األأ ةو رسميٌ  صفةو  خكاف أمٌ عدـ تمثيؿ اإل
 أدلذلؾ فقد  إلىباإلضافة ، لحكـ الرئيس بكش االبف ىكلف في الفترة األمريكييالدبمكماسييف األ

ىذه  رة النظاـ المصرم في االعتراض عمىتقييد قد إلىالصفة البرلمانية  ىخكاف عمحصكؿ اإل
المصرية حاؿ خطار كزارة الخارجية إ كقد كافبيا المصرية  كازرة الخارجيةكمف ثـ سماح  ،المقاءات

 ىـ شركط الجماعة لمدخكؿ في حكارو أحد إخكاف أف كبرلمانييف مريكييأبيف مسؤكليف  حدكث أم لقاءو 
مف فكزىـ في االنتخابات  عقده اإلخكاف بعد عدة أياـ ففي مؤتمرو ف، ما المسؤكليف األمريكيي

 "محمد ميدم عاكؼ"إلخكاف المسمميف جماعة الو لممرشد العاـ جٌ كي  البرلمانية كفي إجابة عف سؤاؿو 
                                                           

(. مرجا سابؽ 2008لممزيد حكؿ ىذا المقاء كلقاءاتو أخرل بيف الطرفيف انظر مجمكعات األزمات الدكلية.) )*(
 .5ص

لممزيد حكؿ المقاءات الرسمية التي تمت بيف اإلخكاف المسمميف كأعضاء في الككنجرس األمريكي انظر نفس  )**(
 Table 4.1 p54المرجا 
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كلكف  ،زكف لمحكارأجاب عاكؼ بأنيـ جاى ،حكؿ إمكانية الحكار بيف اإلخكاف كالكاليات المتحدة
(1)ف أف يرسمكا بطمب الحكار إلى كزارة الخارجية المصريةيجب عمى األمريكيي

)*(. 
.(James,29/4/2007) 

 دكف ترخيصو  فقادة أمريكييما  تمتؽً  كلف لـخكاف المسمميف ف جماعة اإلأكد سعد الكتاتني أكقد  
(2)مف كزارة الخارجية المصرية

المقاءات التي تتـ تمؾ أف ف يخكاف المسمماإل ت جماعةدكٌ أكما ، )**(
يقكدىا - بمثابة دبمكماسية شعبية كانتالككنجرس  مف عضاءأك  مف جماعة اإلخكافبيف برلمانييف 

قـك بيا كزارة ة التي تة الرسميٌ بالتكازم ما الدبمكماسيٌ  ،-ممثمكف رسميكف عف الشعب المصرم
جمعت برلمانييف مف  كبعد عدة لقاءاتو  ،(Martini&others,2012: 53) ة.ة المصريٌ الخارجيٌ 

عف  ة حديثان كالعالميٌ ة تناقمت كسائؿ اإلعبلـ األمريكيٌ  ،فمريكييأخكاف المسمميف ما دبمكماسييف اإل
 المصادر كحسب ،ف في مصرياإلخكاف المسمم كجماعةبيف الكاليات المتحدة  فتح قنكات اتصاؿو 

 ما ةأكليٌ  ةتمييديٌ  اتصاالتو  القاىرة إجراءفي  األمريكية السفارة مف الخارجية األمريكية طمبت فقد
)مركز الكاشؼ لممتابعة  المنظـ. الحكار فكرة لبلنتقاؿ إلى تمييدان  مصر في اإلخكاف بعض قيادات
  (.9: 2006 كالدراسات،

الرسمييف في  فما المسؤكلي منتظـو  ف رفضيـ كجماعة الدخكؿ في حكارو خكاف المسممك د اإلكٌ أكقد  
 دارة بكش بسياستيا تجاه العالـ العربيٌ إفرضتيا  ة قيكدو الكاليات المتحدة، كذلؾ بسبب عدٌ 

 يا:تقديمة في مقدم ممفاتو ىذه الظركؼ ب (ـ(2006عصاـ العرياف عاـ  حدد كقد ،سبلميٌ كاإل

ؽ الديمكقراطية كال تسمح المستمر لمنظـ الديكتاتكرية التي ال تطب   الكاليات المتحدةدعـ  - 1
 بالحريات العامة كتحتكر السمطة تمامان.

                                                           

بكف أنيـ اإلخكاف أعمف )*( نسانٌيةو، حضارٌيةو  كقيمةو  بالحكار يرح   حكليـ، المثارة القضايا حكؿ معمىنةه  مكاقفيـ كأف كا 
بكف أنيـ اإلخكاف كأكضح .كاألقباط المرأة كحقكؽ الحزبية، كالتعددية الديمقراطية، مثؿ نات كافة ما بالحكار يرح   مكك 

 أنيـ أكدكا كما األمريكية، اإلدارة باستثناء الجميا كأماـ العمف في" -الككنجرس أعضاء فييـ بما-"األمريكي المجتما
عبلمييف كصحفييف كأكاديمييف باحثيف دكرية بصكرةو  يستقبمكف المكقؼ الغربي  .عامنا 30 مف أكثر منذ أمريكييف كا 

(. متاح عمى الرابط 2014مف اإلخكاف مراحؿ كتطكراتيا..."مكقؼ اإلخكاف المسممكف")كيكبيديا اإلخكاف المسممكف،
 cutt.us/nu8dYالتالي: 
ألمريكاف دكف أكد محمد ميدم عاكؼ المرشد العاـ لمجماعة آنذاؾ رفض اإلخكاف التقاء أم مف المسؤكليف ا)**( 

إخطار الخارجية المصرية . لممزيد حكؿ ذلؾ انظر : اإلخكاف المسممكف كنظرتيـ إلى الغرب . كيكبيديا اإلخكاف 
  http://cutt.us/ozAw5 المسممكف متاح عمى الرابط التالي :

http://cutt.us/ozAw5
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كتصاعد تمؾ العبلقة  ،نشأتوالرعاية الدائمة كالتحالؼ االستراتيجي ما العدك الصييكني منذ  -2
 في عيد بكش. مسبكقةو  غيرً  إلى حدكدو 

 أخرل مثؿ: إلى تمؾ الممفات ممفاته  ضيؼى أي 
لى إضعاؼ كؿ تيدؼ إ ،عمى اإلسبلـ التي تحكلت إلى حربو « "اإلرىاب"الحرب عمى » -3

 كلبناف.في الببلد التي تحيط بالكياف الصييكني في مصر كاألردف  اصةو خكبالحركات اإلسبلمية 
أٌدل إلى تدمير الببلد  دكليه  حاد األكركبي في احتبلؿو كاحتبللو كتكريط االتٌ « غزك أفغانستاف» -4

 كتشريد العباد كقتؿ مئات اآالؼ مف المدنييف.
كتفكيؾ الدكلة العراقية كالعمؿ  ،الصييكنيٌ  ال تخدـ إال العدكٌ  في خطكةو « غزك كاحتبلؿ العراؽ» -5

ثارة ا ،عمى تقسيميا (1)لنزعات الطائفية كالفتف المذىبيةكا 

لصعكبة  كنظران  (.3-2: 2005 .)العرياف،)*(
في  خكاف المسمميف كجماعةو مكانية دخكؿ اإلإ فقد ظؿ مستبعدان  اتبؿ كاستحالة معالجة ىذه الممف

 مريكية بقيادة الرئيس بكش.دارة األما اإل حكاراتو 

نيػا  أإالٌ لمحػكار مػا الكاليػات المتحػدة  خكاف المسػمميفالرغـ مف رفض جماعة اإل ىنو كعمأبلحظ يي ك  
 ،فيمػػريكيٌ كالدبمكماسػػييف األ ييف الجماعػػة "بصػػفتيـ البرلمانيػػة"لػػـ تمػػانا مػػف عقػػد لقػػاءات بػػيف برلمػػان

 تحسػيفل أمريكػيٌ  تأييدو  ىمحصكؿ عمل مكاتيةن  في ىذه المقاءات فرصةن  خكافاإل قادة بعض رأل حيث
عمػى ك  لتخفيػؼ حمػبلت القمػا ضػدىـ ،النظػاـ المصػرمٌ كممارسػة الضػغكط عمػى  ،الجماعػة كضػاعأ

المسػؤكليف  مػا المقػاءات عمػى صػارمةن ان قيػكد لنفسػيا قػد كضػعت خػكافاإل جماعػة ففػإ ـ مف ذلؾالرغ
 فػي أك المصػرية الخارجيػة مػف كزارة مسػؤكليف حضػكر فػي إال بيػـ المقػاء تقبػؿ لـ ذإ – ،األمريكييف
 عضاءىاالجماعة أ جعتشفقد بالتكازم ما ذلؾ لكف ، ك – الشعب بأنشطة مجمس مرتبطةو  مناسباتو 

فػي  -مؤسسات التفكير-مريكياأل السياسي المجتما ما كالتحاكر دكليةو  مؤتمراتو  في المشاركة عمى
)مجمكعػػػات  .مػػػاـ المجتمػػػا الػػػدكليىػػػدؼ إلػػػى إضػػػفاء المزيػػػد مػػػف الشػػػرعية عمػػػى الجماعػػػة أ حػػػراؾو 

 . (5: 2008 زمات الدكلية،األ

كذلؾ  ،الخارج في مكاجية الدكلة ىخكاف المسمميف باالعتماد عماإلجماعة  يـ النظاـ المصرمٌ كقد اتٌ 
 ىعمػ "عصػاـ العريػاف" القيػادم فػي الجماعػة قد ردٌ ك ف، مريكييأمف خبلؿ عقد المقاءات ما مسؤكليف 

عنيػا فػي كسػائؿ  الحػديثي  ثػاري المقػاءات التػي يي كسط حكؿ مجمة الشرؽ األمعو جرتيا أ في مقابمةو ذلؾ 
كضػػاع أالضػػغط الخػػارجي لتحسػػيف  ىخػػكاف المسػػمميف عمػػلئل ان تشػػكؿ اعتمػػاد كحػػكؿ ككنيػػا ،عػػبلـاإل

                                                           

لممزيد حكؿ معكقات الحكار بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف في نياية عيد الرئيس بكش االبف انظر :  )*(
  http://cutt.us/nu8dYالمكقؼ الغربي مف اإلخكاف المسمميف مراحؿ كتحكالت. متاح عمى الرابط التالي: 

http://cutt.us/nu8dY
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كثػػػػر المتيمػػػػيف أنػػػػا أ-الخػػػػارج، تمػػػػؾ االجتماعػػػػات ىنحػػػػف نػػػػرفض االعتمػػػػاد عمػػػػ " :بػػػػالقكؿالجماعػػػػة 
طيػػاؼ الحيػػاة ألبللتقػػاء بكػػؿ  يفاألمػػريكيٌ يف يٌ طػػار الجيػػكد العامػػة لمدبمكماسػػإفػػي  نمػػا تػػتـٌ إ -بحضػػكرىا

  (Asharq Al-Awsat,5/6/2010).."السياسية في البمداف التي يعممكف فييا

ؼ المقاءات تكق   إلى أدلكىك ما  ،المقاءاتتمؾ  ىة عمبقكٌ في االحتجاج النظاـ المصرم  استمرك  
بعض  ألر ل ككفقان لكف ك ، (ـ(2011يناير عاـ   ال بعد ثكرةإ كلـ تيستأنؼ ،ة بيف الطرفيفالرسميٌ 

رسمية ال استمرار االتصاالت غير ىتدؿ عمالتي ف ىناؾ العديد مف الشكاىد إف ،فييمريكالكتاب األ
مريكية في القاىرة حضكر السفارة األ تأكيدكمثاؿ ذلؾ  ،المسمميفخكاف بيف الكاليات المتحدة كاإل

يجـز  م دليؿألـ يكجد  لكاقاا و كفينأ الٌ إ، (ـ(2009كباما الشيير عاـ أخكاف المسمميف خطاب اإل
خكاف ف مف اإليف كمقربمريكييأف يك بيف مسؤكلأ ،ت بيف الطرفيفة تمٌ رسميٌ  غيرً  بكجكد لقاءاتو 

  .(Martini&others,2012 : 55)المسمميف.

نيا أال إ اإلدارة األمريكية،الحكار ما  خكاف المسمميف قد رفضتاإل ف جماعةأضح كمما سبؽ يتٌ  
لـ  نياأ، كما بمراكز األبحاث ة ممثمةن مريكياأل ةيالسياس دعت قادة الجماعة لمحكار ما النخب

 .فمريكييأخكاف "بصفتيـ البرلمانية" كدبمكماسييف إتعارض عقد لقاءات بيف برلمانييف 

كحكؿ ذلؾ  ،مف قبؿ الطرفيف سالشؾ كالتكجٌ  يمؤلىاالمقاءات قد كاف ىذه  فأ كتجدر اإلشارة إلى 
خبيرة اإلسبلـ السياسي كالتي عممت في مجمس األمف القكمي  Mary Habeckتقكؿ مارم ىابيؾ 

كف لدرجة ال تصدؽ فيـ سريٌ  الذ ،طكيمة "إف اإلخكاف اضطيدكا لمدةو  :في عيد الرئيس بكش االبف
في تصديقيـ  الجماعة يجدكف صعكبةن كيعمدكف لمخداع، لذلؾ فإف العديد مف الخبراء الذيف يدرسكف 

 (. Lake,3/3/2011.)"حتى عندما يقكلكف بأنيـ يسعكف لمديمقراطية

ف إف ،بيف الطرفيفس التي كانت تشكب المقاءات التي تمت الرغـ مف حالة الخكؼ كالتكجٌ  ىكعم 
خكاف استفادت جماعة اإل حيثكبل الطرفيف،  ىىذه المقاءات قد عادت بالعديد مف المنافا عم

لتميز أم العاـ الدكلي، كسعييا ماـ الر أتحسيف صكرتيا لالمسمميف مف ىذه المقاءات في سعييا 
كعدائيـ  سبلمييفتبديد مزاعـ مبارؾ حكؿ فزاعة اإل إلىباإلضافة  ،نفسيا عف الجماعات الراديكالية

ي المقابؿ استفادت . كفعف الحكـ االستبدادمٌ  كبديؿو  ـكتمكيحو الدائـ بي المطمؽ لمكاليات المتحدة
 : منيا عدة كجكه  ىالكاليات المتحدة مف ىذه المقاءات عم

فػي مسػػتقبؿ مصػر فػػي  قػدـو  أف يكػػكف ليػا مكطػػأمػف الممكػف  مػا جماعػػةو  قامػت خطػكط اتصػػاؿو أ -1
 . -ة نظاـ مبارؾ آنذاؾالرغـ مف قكٌ  ىعم-التنظيمية المتماسكة  بناىاظؿ شعبيتيا الجارفة ك 
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مػػف االنفتػػاح  حػػداث مزيػػدو الحككمػػة المصػػرية إل ىالكاليػػات المتحػػدة ممارسػػة الضػػغط عمػػ محاكلػػة -2
خػكاف سيا جماعة اإلرأ ىالمعارضة كعم لصبلحات السياسية مف خبلؿ لقاءاتيا ما قك السياسي كاإل

(1)بصػػعكدىـ كفزاعػػةو  ح النظػػاـ المصػػرمكالتػػي طالمػػا لػػكٌ  ،فك المسػػمم

فػػي كجػػو الكاليػػات المتحػػدة حػػاؿ  )*(
 ة.صبلحات السياسيٌ جؿ اإلأنظاـ مبارؾ مف  ىاستمرار الضغط عم

ة تخفيػػػؼ حػػػدٌ  ىعمػػػ -الشػػػعبية الكاسػػػعة ىالقكاعػػػد نظػػػران -خػػػكاف المسػػػمميفعممػػػت المقػػػاءات مػػػا اإل -3
 كالعراؽ. فغانستافأي التي سادت الشارع العربي بعد حربتجاه الكاليات المتحدة ك الكراىية كالحقد 

معتدلػة  سػبلميةو إ جماعةفي المنطقة ك اساىمت المقاءات ما الجماعة في تعزيز مكاقعيا كنفكذى-4 
ة التيارات الراديكالية كىك تحجيـ نفكذ كقكٌ  إلى لدأا ممكذ الجماعة الراديكالية المتطرفة، في مقابؿ نف
-Martini&others,2012 : 55) ة في المنطقة.مريكيٌ ة لمسياسة األألىداؼ الرئيسحد اأما يعتبر 

56.) 

باتجاه  ف محاكالت اإلدارة األمريكية إلحداث اختراؽو إات فيجابيٌ تمؾ اإل كؿ الرغـ مف ىكعم 
محاكالت  تكاجي حيث ،الفتان  لـ تمؽى نجاحان في مصر اإلخكاف المسمميف جماعة التكاصؿ ما 

ضارية  مقاكمةن  مريكيةدارة األخكاف المسمميف في اإلما اإل لفتح قنكات اتصاؿو  الجناح الساعي
نظمة الصديقة في المنطقة كفي مقدمتيا النظاـ األ ىالمطالب باالعتماد عم جناحي اليقكدىا 
 كالتصدم لنفكذ التيارات المتشددة مف جانبو  ،مريكية مف جانبلدعـ المصالح األ ،المصرمٌ 

حتى نياية  كقد ظؿ ىذا الجناح أكثر نفكذان  ،(15: 2006 خر.)مركز الكاشؼ لممتابعة كالدراسات،آ
ة بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف بسبب الحركب التي كذلؾ نظران التساع اليكٌ  ،عيد بكش

باإلضافة إلى طبيعة اإلدارة األمريكية التي كانت  ،كاإلسبلميٌ  خاضتيا أمريكا في العالميف العربيٌ 
 .ؼ ضد العرب كالمسمميفر  دو مف التطما تجنح نحك مزي غالبان 

 

 

                                                           

:  (اليف أكف إسبلـ) مكقا ما لو حكارو  في حشمت جماؿ محمد الدكتكر اإلخكاني القيادم يقكؿ الصدد ىذا في )*(
 كجو عمى كاإلخكاف عمكمان  اإلسبلمييف يستخدـ ككاف الحقيقة، معرفة دكف حائبلن  كاف السابؽ النظاـ أف الشؾ  "

الغربية،  العقمية في اإلسبلمييفسمبية عف  صكرة ىناؾ" أف إلى مشيرنا ر"كالخارج الداخؿ في كفزاعة الخصكص
ر رسميا، في العربية النظـ ساىمت  الداخمي العاـ الرأم أماـ اإلسبلمية لمحركات كالقمعية اإلقصائية سياستيا لتبر 

 كيكبيديا اإلخكاف المسممكف. اإلخكاف المسممكف كنظرتيـ إلى الغرب متاح عمى الرابط التالي:   ".كالخارجي
http://cutt.us/ozAw5   

http://cutt.us/ozAw5
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 4خالصة

التي اتبعتيا إدارة الرئيس  ستراتيجيةإف اال :يمكف القكؿ ما تـ ذكره في ىذا الفصؿ إلىاستنادان 
 ىقامت عمقد  سبلميٌ كاإل العربيٌ  يفة في العالماألميركي جكرج بكش تجاه الحركات اإلسبلميٌ 

في  ستراتيجيةاعتمدت اال ، كعميوالعنؼ كالتطرؼنيخ م جميا الحركات اإلسبلمية تتبنىفرضية أف 
القضايا الشرؽ أكسطية كقد تمثؿ ذلؾ في ة في تعامميا ة العسكريٌ سنكاتيا األكلى عمى استخداـ القكٌ 

دارة الرئيس األمريكي جكرج إكما اعتمدت  ،ـ2003كالعراؽ عاـ  2001عاـ  أفغانستافحربي 
الحركات اإلسبلمية كفي مقدمتيا جماعة اإلخكاف المسمميف كقد بكش استراتيجية اإلقصاء تجاه كافة 

تجميد  إلى ضافةن إلرىاب إالئحة ا عديد مف ككادر الجماعة ككضعيـ عمىتمثؿ ذلؾ في مبلحقة ال
كقد كاجيت ىذه  أرصدة العديد مف الجمعيات كالشخصيات المقربة مف جماعة اإلخكاف المسمميف،

كما صاحبو ذلؾ مف  تصاعد العنؼ كالكراىية ضد الكاليات المتحدةبعد  ذريعان  فشبلن  ستراتيجيةاال
 ،جندة الحريةإلطبلؽ مشركع أإدارة بكش ، كىك ما دفا تصاعد في قكة كنفكذ التيارات الراديكالية

دارة الرئيس األمريكي جكرج بكش مف مخاكؼ إالكثير مف الغمكض كالتردد بسبب الذم شابو 
إال أف مخاكؼ اإلدارة حاؿ كجكد عممية ديمقراطية نزيية، صعكد جماعة اإلخكاف المسمميف 

ضد الكاليات المتحدة قد دفعيا تصاعد نفكذ التيارات المتطرفة كزيادة كتيرة العداء مريكية مف األ
لكف بعد الصعكد ك مف المشيد السياسي في مصر،  خكاف المسمميف كجزءو كجكد اإلاحتمالية لمقبكؿ ب
 (2005عامي التي شيدتيا مصر كفمسطيف التشريعية نتخاباتاالفي المسمميف  لئلخكافالبلفت 

 كىك ما أدل إلى، مشركعيا لدمقرطة الشرؽ األكسط انقمبت الكاليات المتحدة عمى (ـ2006ك
بكش الرئيس دارة إذلؾ دفا  كقد، غير مسبكؽ بشكؿو  تصاعد العنؼ كالكراىية ضد الكاليات المتحدة

بسبب  الفشؿ إلىانتيت  ،ما اإلخكاف المسمميف لفتح قنكات حكارو القياـ بعدة محاكالت خجكلة  إلى
 .كاإلسبلميٌ  العالميف العربيٌ  تجاهة بيف الطرفيف في ظؿ السياسة التي اتبعتيا إدارة بكش اتساع اليكٌ 
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 الفصل الرابع4
 الرئيس جماعة اإلخوان المسممين في عيد تجاه األمريكيةالسياسة الخارجية  

 األمريكي "باراك أوباما" 
تجاه العالميف  ممحكظان  كباما تغييران ة في عيد الرئيس باراؾ أة األمريكيٌ شيدت السياسة الخارجيٌ 

 األمريكية تجاهالسياسة الخارجية اتجاه  مباشر عمى ر بشكؿو ر ىذا التغي  ثٌ ، كقد أكاإلسبلميٌ  العربيٌ 
حداث سيتـ تفصيميا مف خبلؿ ىذا يرجا ىذا التغيير لعدة أسباب كأجماعة اإلخكاف المسمميف، ك 

اإلخكاف  األمريكية تجاهالسياسة الخارجية ا مسار ىذه األحداث في تتبٌ ألىمية  نظران الفصؿ 
 رئيسة كىي: حداثو أ ةً ثبلث ىـ ىذه األحداث فيالمسمميف، كيمكف إجماؿ أ

  .التغييرفكز أكباما ككعكد  -1
 .2011يناير  25المكقؼ األمريكي مف ثكرة  -2
 المكقؼ األمريكي مف حكـ اإلخكاف المسمميف في مصر. -3

  4فوز أوباما ووعود التغيير -ولالمبحث األ 
 باراك أوباما4 صعود
في ظؿ تفاقـ األزمات التي تكاجو الكاليات  (ـ(2008االنتخابات الرئاسية األمريكية عاـ  أيجريت
مف خسائر  عمييا ترتبكما كالعراؽ أفغانستاف طيا أكثر في حربي إلى تكرٌ  ضافةن إ ،المتحدة

 .بصكرة كمكانة الكاليات المتحدة إلى اإلضرار إضافةن  ،اقتصادية كبشرية ىائمة

باراؾ المرشح الديمقراطي " ابكش في سياستيا الخارجية، رف إدارة منيت بولمفشؿ الذم  ان كنظر 
ف شعار التغيير كقد تضمٌ ، (ـ(2008عاـ  حممتو لبلنتخابات الرئاسية ير في" شعار التغيٌ أكباما

 السابقة برئاسة "بكش"، كقد لقي ىذا الشعار تجاكبان  دارة اإل مخالفة لما كانت عميو اتخاذ كجيةو 
راكز البحث كالمؤسسات دتو مكما أيٌ  (.6: 2009 حمد،أ) ناخب األمريكيمف قبؿ ال ممحكظان 
التغيير" نحك "أكباما  ياتتكجٌ كاسعة مف النخب السياسية التي رأت في  إلى شريحةو  إضافةن األمنية 
)بف  .إلنقاذ أمريكا مف مشاكميا، كذلؾ بعد تراكـ األزمات التي تكاجو الكاليات المتحدة ةن ممحٌ  ضركرةن 
 .(66: 2012 بمعيد،

كاجيت فييا السياسة  -حكـ بكش -شعار "التغيير" بعد ثماني سنكات  ح أكباما حامبلن جاء ترش  ك  
كقد كاف الشرؽ األكسط ىك المتضرر األكبر  ،خفاقاتة الكثير مف المصاعب كاإلمريكيٌ الخارجية األ
ي يو عف عممية السبلـ، كتبنٌ ىا بالحرب عمى العراؽ، ثـ تخمٌ بكش التي ابتدأ الرئيس مف سياسات
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كليذا  ،السياسات المعادية تجاه المنطقة ، كغيرىا مفحركات المقاكمة الفمسطينيةسياسة العزؿ ضد 
ة عمى ماؿ عمى أكباما بعد تعيده بدفا عممية السبلـ كتغميب الدبمكماسيٌ اآالعرب مف  كثيره عمؽ 

 ستراتيجيةلبلباإلضافة إلى تعيده بإجراء مراجعة شاممة  ،(108: 2008 )بيكمي، الحرب.
(1)، كغمؽ معتقؿ غكانتانامكاألمريكية

 .أفغانستافمف العراؽ ك  القكات األمريكية تدريجيان ، كسحب )*(
(2)كنظران لكعكد التغيير التي رفعيا أكباما في مقابؿ الخطاب المحافظ(. 392: 2013 )حشكد،

)**(، 
ت إلى لتي أدٌ كا ،متعمد ف بشكؿو يرددىا "بكش" كالجميكرٌيك كاف كالمصطمحات الدينية كالتبشيرية التي 

ة لسدٌ  -المرشح الديمقراطيٌ -(. صعد أكباما7: 2009 )عمر، لدل الناخب األمريكي. حالة ضجرو 
المرشح –كسقط جكف ماكيف  (ـ(2008تشريف الثاني/نكفمبر  4الحكـ في الكاليات المتحدة في 

ؿ الكاليات المتحدة ، فمممرة األكلى تتحكٌ الحزب الجميكرم كالتيار المحافظ كسقط معو -الجميكرم
كذلؾ عبر سيطرة الديمكقراطييف عمى البيت األبيض كالككنجرس  ،إلى دكلة الحزب الكاحداألمريكية 

 -ما يكازم المجالس المحمية في مصر-ةبمجمسيو كحتى حكاـ الكاليات, بؿ كالمجالس التشريعي
ف الدكلة األمريكية بكؿ أدكاتيا, كلـ يحدث في يك ف, كبذلؾ حكـ الديمكقراطٌ ك اكتسحيا الديمكقراطي

 (. 26: 2009 )عمر، المتحدة أف حاز حزب ىذه األغمبيةخ الكاليات تاري

 يياة مدل الفشؿ الذم كصمت إلة كالتشريعيٌ كيعكس صعكد الديمقراطييف في االنتخابات الرئاسيٌ  
 .االبف عمى مدل ثماني سنكات مف حكمو الجميكرية برئاسة بكش إلدارةا

 4 باراك أوباما استراتيجية
ران ممحكظان ما صػعكد الػرئيس األمريكػي بػاراؾ أكبامػا، الػذم الخارجية األمريكية تغيٌ شيدت السياسة  

 فػإدارة ، الػذم قػاـ عمػى التفػرد كاالنعػزاؿ عػف المجتمػا الػدكلي  ،االبػف اعتنؽ مبدأن معاكسان لمبدأ بكش
ذلػػؾ كػػاف أ ، سػػكاءن األحػػادمؾ ك التحػػر  أؼ بػػكش كانػػت تؤكػػد عمػػى حػػؽ الكاليػػات المتحػػدة فػػي التصػػر  

 يه لاتيديػد حػ الكاليػات المتحػدة أمٌ أك استشػعرت ت أبغيػره، كذلػؾ فػي حػاؿ ر  كأ قانكنيه  شرعيه  بغطاءو 
عبػػػر  أكالن كلكيػػػة التحػػػرؾ أ ىأكبامػػا عمػػػ أمبػػػد كفػػي المقابػػػؿ أكػػػد ،كمصػػػالحيا ألمنيػػػاك مسػػػتقبمي أقػػائـ 

                                                           

معتقؿ أنشأتو الكاليات المتحدة بعد أحداث سبتمبر لتعذيب عناصر تنظيـ القاعدة كالجماعات الجيادية، كقد  )*(
كشفت كسائؿ اإلعبلـ العالمية عف الكثير مف التجاكزات اإلنسانية التي ارتكبت داخؿ المعتقؿ، كىك ما أضٌر كثير 

  http://cutt.us/lc3lIغكانتانامك نظر :  بالمكانة األخبلقية لمكاليات المتحدة. لممزيد حكؿ معتقؿ
تباع ىذا الفكر في الكاليات كفظ كمييف أل متعمدو  التيار المحافظ بشكؿو  2008مريكاف في انتخابات سقط األأ )**(

 (.27: 2009 المتحدة. )عمر،

http://cutt.us/lc3lI
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(1)ةاإلقميمٌيػػطػػر الدكليػػة كالتحالفػػات األ

مقاربػػة  أكبامػػا ىتبنػػحيػػث   (.12-11: 2014 بػػك ارشػػيد،أ) .)*(
الدكلية المؤسسات  ى أىميةعمد كشدٌ  ة المشتركةة كالمسؤكليٌ قيـ الدبمكماسيٌ  ىة جامعة تشدد عمتعاكنيٌ 

يتػػػرأس اجتماعػػػا  مريكػػػيأكؿ رئػػػيس أ -لمجمػػػس األمػػػف الػػػدكلي  س اجتماعػػػان أٌ تػػػر ف ،طػػػراؼمتعػػػددة األ
مجمػػػس حقػػػػكؽ  إلػػػػىانضػػػماـ الكاليػػػػات المتحػػػدة  كأعمػػػف الحقػػػػان  ،ـ2009/9/24 فػػػػي لمجمػػػس األمػػػف

 تغييػػػران  إلػػى حرصػػػو عمػػػى التحػػرؾ ضػػػمف التحالفػػات الدكليػػػة أحػػػدث الػػرئيس أكبامػػػا ضػػػافةن إ، اإلنسػػاف
 "اإلرىػػاب" ىاسػػتبدؿ عبػارة الحػػرب عمػالخطابػػات األمريكيػة المتعمقػػة بالشػرؽ األكسػط ف ىعمػ ممحكظػان 

 كبامػػاأحيػػا أذلػػؾ فقػػد  إضػػافةن إلػػى ،مػػف قبيػػؿ "التطػػرؼ" ةقػػؿ حػػدٌ أ عبػػاراتو ب ،الباعثػػة عمػػى االسػػتقطاب
 "السػمطكييف"مكاصػمة دعػـ الحكػاـ العػرب تتضػمف مرنػة  خطاب الديمقراطية كحقكؽ اإلنسػاف بطريقػةو 

.)بف بالمركنػة كالتػدرج نشػر الديمقراطيػة إلػىفػي الػدعكة  ز أسػمكبوحيػث تمٌيػ ،عف الصداـ معيـ بعيدان 
ز السياسة الخارجية األميركية فػي عيػد الػرئيس بػاراؾ أكبامػا أبرز ما ميٌ  كلعؿٌ  ،(72: 2012 بمعيد،

ذركتيػػا ردة فػػي عيػػده سػػمفو بػػكش، كالتػػي بمغػػت ىػػك تقمػػيص جرعػػات العسػػكرة التػػي شػػيدت زيػػادة مطٌػػ
ػػػكيي  .(2: 2014 رشػػػػيد،إبػػػك أ) الحػػػػرب عمػػػى العػػػػراؽ كأفغانسػػػػتاف ثنػػػاءأ ظ أف السياسػػػػة الخارجيػػػػة بلحى

ممحكظ بسماتو الشخصية كالتي كاف أبرزىا الميؿ لمكسطية كاالعتداؿ  تأثرت بشكؿو لمرئيس أكباما قد 
: 2008 )بيػكمي،اليػادئ عمػى المػنيخ الثػكرم الغاضػب في تصرفاتو، كتفضيمو المنيخ اإلصػبلحي 

27 .)  

المشاكؿ  م بالنفس عفأة كالنيلاالمكازنة بيف دعاة االنعز  فمنيخ الرئيس أكباما قائـه عمى
(2)العالمية

 ثالثو  تكخي مسارو  إلى حيث سعىف دكلي. أصكات المطالبة بالتدخؿ في كؿ ش، كاأل)**(
  .(2: 2014 بك ارشيد،أ) دكف تكريطيا ميركية عالميان بيف الخياريف، بما يضمف القيادة األ كسيطو 

 أكثرفضؿ ك أ دار بشكؿو تي  ىف القكة العظمأ مبرىنةن لسابقاتيا.  بصكرة مغايرةو  توإدار قد تصرفت كعميو ف
العسكرم الردع  لمستك  ى، ما الحفاظ عمكعنفان  عدكانيةن  أقؿبصكرة  عندما تتصرؼ ضمنيان  فعالية

                                                           

دارة إف عكدة الكاليات المتحدة إلى منطؽ البحث عف مظمة دكلية ألم تحرؾ ميـ, بدأت ما أكمف المبلحظ  )*(
دارة بكش إلى حرب إ(, كىي مرتبطة بحجـ الفشؿ الذريا كالكرطة المترتبة عمى ذىاب 2009-2005) بكش الثانية

 (.12:  2014بك ارشيد،أ) عسكرم كاسا. قانكنية, كدكف حمؼو  ةو العراؽ دكف مظمٌ 
انطكت عمييا خطبة الكداع التي القاىا الرئيس كاشنطف,  الذمنيخ الالمتعاقبة عمي  األمريكية األجياؿسارت  )**(

" مبدأ" الرئيس جيمس  حيث جاء 1823كصكال إلى عاـ تجنب الدخكؿ في شرؾ " االحبلؼ المكرطة".  ىلإكالرامية 
)الكيتز,  عمي سياسة العزلة. التأكيدحذر فيو اكركبا مف االنخراط في شئكف نصؼ الكرة الغربي ليعيد  كالذم مكنرك 
(. كيقـك المبدأ عمي ركيزتيف االكلي كىي منا دكؿ اكركبا مف التدخؿ في دكؿ امريكا البلتينية اما 288: 1996

 (.199: 2006القارة األكركبية. )خضير, الثانية فيي التشديد عمي بقاء الكاليات المتحدة بعيدة عف مشاكؿ 
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أكباما في  لمرئيسكقد انعكست السياسة الخارجية  (.22: 2013 )بشارة، كالمصالح الجكىرية نفسيا
تعزيز ك ، حقكؽ اإلنساف كالتي تعيد مف خبلليا بحماية ،ـ2010األمريكي لعاـ مف القكمي كثيقة األ

لمصر  أكباما، كىك ما نممسو في الزيارة المبكرة التي قاـ بيا الرئيس سبلميعالـ اإلالشراكة ما ال
  اإلدارة  السابقةجديدة ما العالـ العربي كاإلسبلمي، تتجاكز مخمفات  منو في بناء عبلقاتو  رغبةن 

 (. 393: 2013 )حشكد،

مف  عددان إف السياسة الخارجية األمريكية قد شيدت في عيد الرئيس أكباما  :كعميو يمكف القكؿ 
 رت عمى طبيعة العبلقة بيف الكاليات المتحدة كالعالـ اإلسبلمي بشكؿ عاـو كالتي أثٌ  ميمةرات اليالتغي

 كيمكف تمخيص ىذه المتغيرات  كما يمي : ،كجماعات اإلسبلـ السياسي عمى كجو التحديد

 ة العسكرية في السياسة الخارجية األمريكية.االعتماد عمى القكٌ تقميص  -أكالن 
 جسر اليكة ما العالـ اإلسبلمي. - ثانيان 
 .كباما تجاه الديمقراطية"أ"مكقؼ  عامؿ ما مصالح الكاليات المتحدةة في التالكاقعيٌ  - ثالثان 

 4ميص االعتماد عمى القوة العسكريةتق -ول المطمب األ 
عػات العسػكرة فػي السياسػة ة فػي عيػد الػرئيس أكبامػا بتقمػيص جر ة األمريكٌيػالخارجٌيػزت السياسة تميٌ  

كىػك مػا , فػي عيػد الػرئيس بػكش االبػفيا الكاليػات المتحػدة تدلمخسائر التي تكبٌ  كذلؾ نظران  ،الخارجية
قصػػكل كضػػمف  ة دكف ضػػركرةو عػػدـ اسػػتخداـ القػػكة العسػػكريٌ حشػػد الحمفػػاء ك  ىدفعيػػا نحػػك التركيػػز عمػػ

(. 6: 2014 بػػك ارشػػيد،أ) األمريكػػي األمػػف القػػكميٌ  كالتػػي تمػػٌس  المصػػالح األميركيػػة المباشػػرةطػػار إ
)القػػكة الجكيػػة، الػػدفاع  ايػػلكظػػائؼ العماحتكػػار اإدارة  الػػرئيس أكبامػػا إلػػى كفػػي ىػػذه الحػػاالت سػػعت 

يعنػي ك  ،"الخنػدؽ" لمحمفػاء ىالمسػؤكلية عػف الكظػائؼ الػدنيا فيمػا يسػم عطاءإ( ما خالمضاد لمصكاري
سػيختمؼ عػف الفتػرة السػابقة إذ سيصػبح  "اإلرىاب"ذلؾ أف أسمكب الكاليات المتحدة في الحرب عمى 

التنسػػيؽ األمنػػي مػػا  عػػف الكسػػائؿ التكنكلكجيػػة المتطػػكرة لمرصػػد كالػػردع، فضػػبلن عمػػى  أكثػػر اعتمػػادان 
 (.21: 2013 ،أكريد) مف االنتشار الكثيؼ عمى األرض ، بدالن الدكؿ الحميفة

ار في عيد أكبامػا ة الجديدة فقد ازدادت ىجمات الطائرات بدكف طيٌ األمريكيٌ  ستراتيجيةعمى اال كبناءن 
اغتالػػت  (ـ(2011مػػايك يار/آلتصػػؿ خمػػس أضػػعاؼ مػػا كانػػت عميػػو فػػي عيػػد الػػرئيس بػػكش، كفػػي 

 ث رؤيػة إدارةىذا الحد كقد عكس ،األمريكية أسامة بف الدف في األراضي الباكستانية زقكات المارين
االعتمػػػػاد عمػػػػى العمميػػػػات االسػػػػتخباراتية كالخاصػػػػة باإلضػػػػافة إلػػػػى ىجمػػػػات  أكبامػػػػا المرتكػػػػزة عمػػػػى
نحػػػك كبامػػػا أدارة إو تكٌجػػػ كعميػػػو فقػػػد بػػػدا كاضػػػحان  .(Lindsay,2011:778)ار.الطػػػائرات بػػػدكف طٌيػػػ
خػػر حػػؿ يػػتـ المجػػكء آ العسػػكرم يػػارالخ جعػػؿ إلػػىباإلضػػافة  ،ةالقػػكة العسػػكريٌ  ىتقمػػيص االعتمػػاد عمػػ
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(1)إليػػػو

كزيػػػادة  -خػػػريفمػػػا اآ محاكلػػػة التكاصػػػؿ-دبمكماسػػػي عمػػػؿ الة لمكلكٌيػػػاألعطػػػاء إكفػػػي المقابػػػؿ  )*(
   (.393: 2013 )حشكد،."القكة الناعمة" ىاالعتماد عم

كرقػػػػة الػػػػدفاع العسػػػػكرية فػػػػي  القػػػػكة ىاالعتمػػػػاد عمػػػػ صػػػػت نزعػػػػة إدارة  أكبامػػػػا فػػػػي تقمػػػػيصكقػػػػد تمخٌ  
خفػض حجػـ القػكة األمريكيػة،  كالتي تشير بكضػكح إلػى ،ـ2012في يناير  ياتي قدملتا ستراتيجيةاال
ميزانيػػػة حربػػػي  ؿكتػػػدلٌ  (.20:  2013 كريػػػد،أ).كباكسػػتاف أفغانسػػػتافنيػػاء العمميػػػات العسػػػكرية فػػػي ا  ك 

(2)-2010)لعػػػامي  أفغانسػػػتافالعػػػراؽ ك 

نفػػػاؽ تخفيػػػؼ اإل مريكيػػػةدارة األاإل محاكلػػػة ىعمػػػ, (ـ2011)**(
ار كذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ الطػػػػائرات بػػػػدكف طٌيػػػػ ،كمفػػػػةن  قػػػػؿالعمميػػػػات العسػػػػكرية الخاصػػػػة األعبػػػػر اسػػػػتخداـ 

 .، دكف االنتشػػػار الكاسػػػا عمػػػى األرضكخصخصػػػة المعمكمػػػات، كتنفيػػػذ العمميػػػات الخاصػػػة النكعيػػػة
كمػػا حػػدث فػػي – كبشػػريان  ماديػػان بػػدؿ التػػكرط العسػػكرم المباشػػر كالمكمػػؼ ف (.394:  2013)حشػػكد،

العمميات الخاصة،  ىأكباما" في السياسة الخارجية يقكـ باالعتماد عم أف "مبدإ، ف-العراؽ كأفغانستاف
جديػدة  ةو عسػكريٌ  دارتو، لف تتكرط فػي حػركبو إف الكاليات المتحدة تحت أمرة  أكثر مفأكباما  أكدكقد 

مخػػػػاطر ال تيػػػػدد األمػػػػف القػػػػكمي كالمصػػػػالح الحيكيػػػػة  فػػػػي العػػػػالـ اإلسػػػػبلمي، بػػػػؿ سػػػػتتعامؿ مػػػػا أم  
كالعسكرم لمػدكؿ  المادمميركية مباشرة عبر تحالفات دكلية، كعبر تقديـ التدريب كالمشكرة كالدعـ األ

 إلػى حػدو -ذلؾ سػيتمحكر ف إ، فمباشران  ميركيان أ مر تدخبلن ف تطمب األا  رىابية". ك إالتي تكاجو تحديات "
كدراسػػة  بحػػاثلؤلار.)المركز العربػػي العمميػػات الخاصػػة، كاليجمػػات بطػػائرات دكف طٌيػػ حػػكؿ -كبيػػر

(3)أكباما ىذه بػ "القيادة مف الخمؼ" استراتيجيةرفت كقد عي . (2-1: 2014 السياسات،

**()*  . 
تقمػػيص االعتمػػاد  بضػػركرةميركيػػة فػػي السياسػػة الخارجيػػة األ أكبامػػا ئدامبػػص أكؿ كبالتػػالي فقػػد تمٌخػػ

 ىعمػػ تأكيػػدهساسػػية" لمكاليػػات المتحػػدة، مػػا مػػر بػػػ"المصالح األذا تعمػػؽ األإ الٌ إالقػػكة العسػػكرية ،  ىعمػػ
كبػر أممارسػة ضػبط  إلػى أكبامػاذ يميػؿ إاألخرل، مػف اقتصػاد، كتحالفػات، كدبمكماسػية،  ةدكات القك أ

قبؿ التفكير في استخداـ القكة العسكرية، في حيف  أكالن ميركية األخرل دكات القكة األألمنفس كتكظيؼ 
                                                           

 برككينغزاألمنية الجديدة في معيد  ستراتيجيةكقالت كزيرة الخارجية األميركية ىيبلرم كمينتكف خبلؿ تقديميا اال )*(
إلى مزيخ مف  -حيافغمب األأفي –ف الكاليات المتحدة " في طكر التحكؿ مف االستخداـ كالتطبيؽ المباشر لمقكة أ

 (.393: 2013 كصعكبة.)حشكد، ران لنفكذ غير المباشريف أكثر تطكٌ القكة كا
لممزيد حكؿ انخفاض اإلنفاؽ العسكرم في الحرب عمى العراؽ:  )**(

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/12/111215_iraq_war_figures.shtml  
يرتكز مفيـك القيادة مف الخمؼ عمى ضركرة عدـ انعزاؿ الكاليات المتحدة عف الشئكف القيادة مف الخمؼ :  )***(
التدخؿ مف يات المتحدة الكالمف ذلؾ تكاصؿ  نشر أم قكات كبيرة عمى االرض. كبدالن  عدـفي المقابؿ ك  الدكلية،
 تيـقيادك  كذلؾ مف خبلؿ دعـ حمفائيالذلؾ.  ةن ضركر  لعندما تر  كالدكؿ األخرلفي المنطقة العربية  الككاليسكراء 

 (.22-20:  2013.)بشارة، حادية صريحةأ مف اتخاذ خطكاتو  مف الخمؼ بدالن 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/12/111215_iraq_war_figures.shtml
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/12/111215_iraq_war_figures.shtml
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ؿ بػديؿ أكبامػا فػي اسػتخداـ القػكة العسػكرية ، كقػد تمثٌػاسػتخداـ القػكة أكالن  إلىف بكش كاف يميؿ أكثر أ
 . في تفعيؿ الدبمكماسية كالتحرؾ المشترؾ عند الضركرة

كانػػػت مػػػف أىػػػـ ، االقتصػػػاديةالدبمكماسػػػية كبنػػػاء التحالفػػػات الدكليػػػة كالعقكبػػػات  ف: إكخبلصػػػة القػػػكؿ
القػكة العسػكرية فقػد حصػرتو  إلػىمػا المجػكء أكبامػا, ميركيػة تحػت إدارة  أالقيادة األ دير عنيدكات التغأ

الكسػػػػائؿ التكنكلكجيػػػػة اسػػػػتخداـ كب ،بالضػػػػركرة القصػػػػكل المتعمقػػػػة بالمصػػػػالح األمريكيػػػػة إدارة  أكبامػػػػا
مػػا تصػػفو كاشػػنطف  ىفػػي حربيػػا عمػػ كالعمميػػات األمنيػػة كمػػا فعمػػت -الطػػائرات دكف طيػػار-المتطػػكرة 
االنتشػػار العسػػكرم لمقػػكات األمريكيػػة باإلضػػافة إلػػى التحػػرؾ ، دكف كباكسػػتاف الػػيمففػػي  "بػػػ"اإلرىاب

التي ال تمس األمف القكمي األمريكػي  م مف القضايا الدكلية كاإلقميميةضمف التحالفات الدكلية في أ
كتخفيػػؼ  ،كقػػد أدل كػػؿ ذلػػؾ إلػػى جسػػر اليػػكة بػػيف الكاليػػات المتحػػدة كالعػػالـ اإلسػػبلمي بشػػكؿ مباشػػرو 

 .االبف المشاعر العربية تجاه الكاليات المتحدة في عيد الرئيس بكش حالة الكراىية التي كسمت

 الموقف من الحرب عمى العرا 4
حكؿ استخداـ القكة العسكرية في  ةبشدٌ  -بكش االبف-تعارضت سياسة أكباما ما تكجيات سمفو  

في  كاستخداـ القكةات البرية ما تمؾ المتعمقة بنشر القك ، كالسيٌ عاـ السياسة الخارجية األمريكية بشكؿو 
لمحرب كبشدة  معارضان  اتخذ أكباما مكقفان فقد كعميو  ،(1: 2013 )بشارة، الشرؽ األكسط.منطقة 

ة عمى حتى قبؿ ظيكر نتائجو الكارثيٌ - جدان  مبكرو  معارضتو في كقتو  كقد أبدل ،عمى العراؽ
 كؿ أكتكبرتشريف األ تظاىر ضد الحرب عمى العراؽ في شيكاغك في ففي حشدو  -الكاليات المتحدة

لمحرب عمى  كأعمف رفضو التاـ ،في الحشد "سيناتكر عف كالية الينكم" تحدث أكباماـ 2002
(1)العراؽ

)*(( .Lindsay, 2011 :771 مؤكدان .)  ان يكير أم ضد العراؽ سكؼ تتطمب احتبلالن  الحربأف 
قكم  دكليه  كبدكف دعـو  كاضحو  منطؽو  أف غزك العراؽ بدكفك  ،د المدة كالتكمفة كالعكاقبغير محدٌ 

 نظران كذلؾ التجنيد،  عمى ةالجماعات الراديكاليٌ  قدرةمف  يزيد، ك سكؼ يشعؿ نيراف الشرؽ األكسط
(2)و ضد الكاليات المتحدة.ة كاالستياء المكجٌ ب بو ىذه الحرب مف زيادة منسكب الكراىيٌ لما قد تتسبٌ 

)**( 
 (. 63: 2008 )بيكمي،

                                                           

عمى باقي المرشحيف الرئاسييف في عاـ  كاف مكقؼ أكباما الرافض لمحرب عمى العراؽ أكثر ما ميز أكباما )*(
 1فقد كانت قضية العراؽ أكثر القضايا التي تشغؿ الرام العاـ األمريكي كفي استطبلعو لمرأم، قاؿ أكثر مف  2008

 (Lindsay,2011 : 771). في أمريكا أف قضية العراؽ ىي األكثر أىمية. 3بيف كؿ 
 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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حيث كاف عضكان –كبعد تكرط الكاليات المتحدة في العراؽ أعمف أكباما ـ 2005 عاـ في أكاخرك  
 -عاـ بشكؿو -ز كٌ كالذم ر  ،المبلمح العامة لمكقفو تجاه الحرب -مجمس الشيكخ األمريكي آنذاؾفي 
التدريجي مف العراؽ بات  شعكره بأف حرب العراؽ غير قابمة لمحؿ العسكرم، كبأف االنسحاب عمى

ف  -الحؿ األمثؿ  حيث اعترؼ أف األكضاع المتردية في العراؽ باتت  في ذاتو، مثالياف غير ككا 
مسؤكؿ" يضمف عدـ كقكع  ، كأف التعامؿ معيا أصبح مف منطمؽ البحث عما أسماه "بمخرجو حؿٌ  ببل

إنقاذ ما يمكف إنقاذه كيضمف  ،ةبراثف الحرب األىميٌ  أك في ،ية"اإلرىابالعراؽ في أيدم الجماعات 
التدريجي  باسحنطالب أكباما باال كعميوكمصالحيا التي تضررت بسبب الحرب،  اكير مف سمعة أم

:  2008مف الحرب عمى العراؽ.) بيكمي،و جكىر مكقف كقد مثؿ ذلؾكمتكازف  لمقكات بشكؿ معتدؿو 
أكد أكباما رفضو لعسكرة  ـ2006(. كفي أثناء حممتو االنتخابية لمترشح لمنصب الرئاسة عاـ 62

كما أدت إليو مف حركب أثقمت كاىؿ  -بعيا سمفو بكشالتي اتٌ –السياسة الخارجية األمريكية 
ف نخرج مف العراؽ، بؿ أبالقكؿ "ليس عمينا فقط  حد خطاباتوأفي  الكاليات المتحدة معبرا عف ذلؾ

 (.172: 2013 د،ة التي أدت بنا إلى غزك العراؽ".)ىكار عمينا أف نخرج مف العقميٌ 

إلى تقييـ  عزمو جدكلة االنسحاب األمريكي مف العراؽ, إضافةن  كبعد استبلـ منصبو الرئاسي أعمف 
الكضا العسكرم في أفغانستاف ككضا نياية لحركب بكش االستباقية, كما خطط أكباما لعكدة 

الذم انتيجو بكش  مبراطكرمٌ مف الفكر اال كاشنطف إلى أركقة األمـ المتحدة كالعمؿ عبرىا بدالن 
      (. 30: 2009  في أضيؽ الحدكد.)عمر،بشكؿ منفرد إالٌ  ان كىك ما يعني عدـ التحرؾ عسكريٌ  ،االبف

كؿ مف العراؽ  ىالحرب عم إنياء ىعم ومف حكم ىكلاأل نةفي السكقد ركز أكباما الكثير مف جيده 
 ىعم أكثرالسياسة في الشرؽ األكسط ما التركيز  ىكأفغانستاف كتقميؿ تركيز الكاليات المتحدة عم

 .(Nina,2014: 36القضايا الداخمية األمريكية.)

ة مف العراؽ بحمكؿ شير أكباما انسحاب القكات األمريكيـ طمب  2008نياية عاـ كفي 
 احيث يتـ سحبي ،لتقديـ الدعـ كالمشكرة لمقكات العراقية صغيرةو  ما بقاء قكةو  ـ2010 أغسطسب/آ

في  هكلـ تقتصر جيكد .(Lindsay,2011 : 774).ـ2011 عاـ بحمكؿ ديسمبر/كانكف أكؿ الحقان 
عزمو االنسحاب مف أفغانستاف منذ كقت مبكر  تقميص القكة العسكرية عمى العراؽ فقط حيث أعمف

كبر دارتو لسحب الجزء األإ عف تكجو أعمفـ 2014مايك يار/آ 27في بعد استتباب األكضاع، ك 
جندم، تقـك  (9800) بقاء قكة صغير قكامياإ، ما كاخر العاـأ أفغانستافميركية مف القكات األمف 

كاخر عاـ أ أفغانستافمف  ميركيةاأل لمقكاتتماـ االنسحاب التاـ حيف إ إلىفغاف، بتدريب الجنكد األ
 .(2-1: 2014 بك ارشيد،أ) ـ2016
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العسكرية في السياسة الخارجية األمريكية، كما  استخداـ القكةالقائمة عمى تقميص  سياستوكقد أدت  
إلى جسر  ،كتقميص عدد القكات األمريكية في أفغانستاف ،تبلىا مف االنسحاب األمريكي مف العراؽ

كتخفيؼ حالة  ،اليكة بيف الشارع العربي كاإلسبلمي مف جية كالكاليات المتحدة مف جية أخرل
تجاه  -فك كعمى رأسو اإلخكاف المسمم-ارع العربيالحقد كالكراىية التي كانت تسيطر عمى الش

الكاليات المتحدة أثناء فترة حكـ الرئيس بكش بسبب االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ، ككذلؾ أدل إنياء 
كانت تعيؽ إمكانية قياـ حكار بيف اإلخكاف  ،كازنة االحتبلؿ عمى العراؽ إلى تجاكز عقبةو 

(1)كالكاليات المتحدة -القكة األكبر في العالـ العربي-المسمميف

لما أشار إليو القيادم  كذلؾ كفقان  ،)*(
اإلخكاني عصاـ العرياف عند حديثو عف معكقات قياـ حكار بيف اإلخكاف المسمميف كالكاليات 

 المتحدة.

 أوباما والعالم اإلسالمي4 -المطمب الثاني 
إلى جسر اليكة بيف الكاليات المتحدة كالعالـ  -ما بداية حكمو-سعى الرئيس باراؾ أكباما  

نو سيؤدم اليميف الدستكرم باسمو الثبلثي باراؾ حسيف أكباما أكحيف تكلى الحكـ أكد  ،اإلسبلمي
مو لميامو الرئاسية تكجو إلى "مصر" إللقاء كممة إلى العالـ ألصكلو اإلسبلمية, كبعد تسمٌ  احترامان 

 في سبيؿ بناء الثقة مجددان  ةن جكىريٌ  ىذه الخطكة باعتبارىا خطكةن  كقد رأل الشارع العربي ،اإلسبلمي

                                                           

 الكاليات ما الحكار قبكؿ مف المسمميف اإلخكاف تمنع التي الظركؼ 2006 عاـ العرياف عصاـ الدكتكر حدد )*(
 :مقدمتيا في قديمة بممفاتو  الظركؼ ىذه تمثمت كقد حضارية قيمةن  باعتباره المتحدة
A- كتحتكر العامة بالحريات تسمح كال الديمكقراطية تطبؽ ال التي الديكتاتكرية لمنظـ المستمر أميركا دعـ 

 .تمامان  السمطة
b- غير حدكد إلى العبلقة تمؾ كتصاعد نشأتو منذ الصييكني العدك ما اإلستراتيجيٌ  كالتحالؼ الدائمة الرعاية 

 .بكش عيد في مسبكقة
 :مثؿ أخرل ممفات الممفات تمؾ إلى أضيؼ

c- «اإلسبلمية، الحركات كؿ إضعاؼ إلى تيدؼ اإلسبلـ عمى حربو  إلى تحكلت التي «"اإلرىاب" عمى الحرب 
 .كلبناف كاألردف مصر في الصييكني بالكياف تحيط التي الببلد في خصكصان 

d- «العباد كتشريد الببلد تدمير إلى أٌدل دكلٌي، احتبلؿو  في األكركبي االتحاد كتكريط كاحتبللو «أفغانستاف غزك 
 .المدنييف مف اآالؼ مئات كقتؿ

e- «عمى كالعمؿ العراقية الدكلة كتفكيؾ الصييكني، العدك إال تخدـ ال خطكة في «العراؽ كاحتبلؿ غزك 
ثارة تقسيميا  (.3-2:  2005العرياف،..)المذىبية كالفتف الطائفية النزعات كا 
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(1)بت بو زالتبيف الكاليات المتحدة كالشعكب اإلسبلمية عقب الصدع الذم تسبٌ 

لساف الرئيس  )*(
ىا بأفغانستاف ثـ عمى العالـ اإلسبلمي كالتي ابتدأ األمريكي جكرج بكش, باإلضافة إلى حركبو

جانب تضييقو الخناؽ عمى الحركات اإلسبلمية كاالنتكاص عمى مشركع "أجندة امتدت لمعراؽ إلى 
كىك ما أدل إلى تدىكر كبير في العبلقات بيف العالميف العربي كاإلسبلمي مف جية  ،ة"الحريٌ 

ضدىا لدل الشارع العربي  ةيما زيادة منسكب الكراىية المكجٌ  ،أخرل كالكاليات المتحدة مف جيةو 
 (.21: 2009 . )عمر،االبف س جكرج بكشاف حكـ الرئيإبٌ 

(2)(ـ(2009 حزيراف/يكنيك د أكباما في خطابو الشيير في جامعة القاىرة في الراباكقد تعيٌ  

)**( 
سبلـ في ببلده، كطالب في كرئيس لمكاليات المتحدة بالتصدم لمصكرة النمطية السائدة عف اإل

 لـ يستخدـك  ،متيـ عف الكاليات المتحدةالمسممكف عف الصكرة السمبية في مخيٌ  يتخمىف أالمقابؿ ب
 لمجماعات اإلسبلمية المتشددة، بؿ استخدـ كممة التطرؼ بدالن  "اإلرىاب"كممة  أكباما في خطابو

 يف العربيالعالم في يفالكثير  ل" لدالذم يتركو مصطمح "اإلرىاب السيئ لؤلثرمنو  دراكان إ ،عنيا
(3)اإلسبلميك 

بيف الكاليات  تقكية العبلقات رغبتو فيخطابو  في كدأكقد   ،(6: 2009 حمد،أ) .(**)*
حصر قد المصمحة المشتركة كاالحتراـ المتبادؿ. ك  إلى ، استنادان سبلميكالعالـ اإلميركية المتحدة األ

ما سماه "مصادر التكتر" في فيبيف الكاليات المتحدة كالعالـ اإلسبلمي محددات العبلقة أكباما 
ساسية، كىي: التطرؼ كالعنؼ، كممؼ الصراع أ عدة نقاطو بالعبلقة بيف الطرفيف 

 بك ارشيد،أة الدينية، كحقكؽ المرأة. )ة، كالحريٌ ي" .... كالديمقراطيٌ سرائيماإل" -"الفمسطيني/العربي
ىي اآية ز خطاب أكباما في القاىرة باستشياده بآيةو مف القرآف الكريـ كقد تميٌ  (.15-16: 2014

َر ضِ  ِفي َفَساد   َأو   َنف س   ِبَغي رِ  َنف ًسا َقَتلَ  َمن  "القرآنية:  َياَىا َوَمن   َجِميًعا النَّاَس  َقَتلَ  َفَكَأنََّما األ   َأح 
َيا َفَكَأنََّما (4)"َجِميًعا النَّاَس  َأح 

كذلؾ في إطار إشارتو إلى سماحة الديف اإلسبلمي كرفضو  ،*(***)

                                                           

في الشرؽ  صميبيةن  مريكية سكؼ تشف حممةن ف القكات األإ :قبيؿ حرب العراؽبكش في أحد خطاباتو  قاؿ   )*(
 .كسطاأل

 متاح عمى الرابط التالي :  لممزيد انظر النص الكامؿ لخطاب أكباما بالمغة العربية  )**(
http://archive.arabic.cnn.com/2009/world/6/4/Obama.speech/  

يا أكثر ثبلث كأربعيف مرة، من ك إسبلمي حيث كردت تقريبان أفقد ذكر أكباما في خطابو بكثافة كممة مسمـ  )***(
كفي  ،سمبيٌ  ىن كمرتيف فقط بمعن ،شادة بإنجازات المسمميف التاريخية(أم اإل)يجابي إمف خمس عشرة مرة بمعني 

خرل لو مثؿ "التطرؼ أ نما استخدـ مرادفاتو ا  خطابو الشيير لـ يستخدـ أكباما كممة إرىاب عمى اإلطبلؽ ك 
 (.7-6:  2009خركف،آكالعنؼ".)الشكبكي ك 

 "32سكرة المائدة، اية " *(***)

http://archive.arabic.cnn.com/2009/world/6/4/Obama.speech/
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ككيؼ أف قمة مف المسمميف "القاعدة" يخالفكف تعاليـ الديف اإلسبلمي مف خبلؿ لجكئيـ  ،لمعنؼ
 خطابات عف العديد مف خطابو زتميٌ  (. كما1: 2009 خركف،آلمعنؼ كقتؿ األبرياء.)الشكبكي ك 

كؿ رئيس أعف معاناة الشعب الفمسطيني، كىك  صراحةن  التحدثبالسابقيف  األمريكييفرؤساء ال
مف  ميركية، كقد بدا كاضحان األ ستراتيجيةالدكلة الفمسطينية بالمصالح اال تأسيسكي يربط ير مأ

المناطؽ  في "االستيطاف" "يةسرائيماإل"التجاكزات  ف الكاليات المتحدة لف تقبؿ استمرارأ الخطاب
 باعتباره القاىرة بخطاب المتحدة الكاليات في نصار المكبي الصييكنيٌ أ دقد ندٌ ك  الفمسطينية المحتمة

  .(4: 2013 )جرجس،."سرائيؿإ"ما  ستراتيجيٌ اال المتحدة الكاليات تحالؼ عف تراجعان "
الػتخمص مػف الخيبػات التػي خمفتيػا  كمػا بػدا مػف خطابػو الػذم ألقػاه فػي القػاىرة إلػى أكبامػاكقػد سػعى 

مغػايرة لتمػػؾ التػي كانػػت  بخيػػاراتو  خارجيػةو  ةو سياسػػ كتدشػيف. فػػي العػالـ اإلسػػبلمي سياسػة بػػكش االبػف
عميقػػة فػػي العبلقػػات بػػيف الكاليػػات المتحػػدة كالعػػالميف  انفراجػػةو بيػػدؼ إحػػداث  ،سػػمفو إدارة تنتيجيػػا 

  (.20-19: 2013 كريد،أ.)العربي كاإلسبلمي
التزامػػو بالتقػػارب مػػا  كتكػػراران  ان أكبامػػا مػػرار كفػػي إطػػار جيػػكده لجسػػر اليػػكة مػػا العػػالـ اإلسػػبلمي أكػػد 
أف الكاليػػات المتحػػدة ليسػػت  كمػػا أكػد مػػراران  ،المسػمميف كتغييػػر مػػكاقفيـ السػػمبية تجػاه الكاليػػات المتحػػدة

مػػػا اإلسػػػبلـ، كضػػػمف جيػػػكده الدبمكماسػػػية المبكػػػرة لمتقػػػارب مػػػا العػػػرب  فػػػي صػػػراعو  كلػػػف تكػػػكف أبػػػدان 
ة تميفزيكنية أكؿ مقابمـ 2008يناير /كانكف ثاني 27اشرة في كالمسمميف منح أكباما عقب تنصيبو مب

  (.3: 2013 )جرجس،لو لقناة "العربية" 

كثيقػة  كقد اتضحت تكجيػات أكبامػا نحػك تعزيػز العبلقػة مػا العػالميف العربػي كاإلسػبلمي مػف خػبلؿ 
(1)األمريكيٌ  األمف القكميٌ 

"الحرب االسػتباقية" ضػد  ألمبد ضمنيان  نبذان كالتي تضمنت  (ـ(2010لعاـ  )*(
تخمػػت . كمػػا ارتكػػزت عميػػو كاشػػنطف لشػػف حربيػػا ضػػد العػػراؽ"، كىػػك المبػػدأ الػػذم "اإلرىػػاب ىمػػا يسػػم
ت ، كنٌصػػكدعػػت إلػػى تعزيػػز الشػػراكة مػػا المسػػمميف ""اإلرىػػاب" ىعػػف مصػػطمح "الحػػرب عمػػ الكثيقػػة

سػبلـ، اإل ىك عمػأ ىػاب""اإلر  ىعالميػة عمػ حػدة " ليسػت فػي حالػة حػربو تف الكاليات المأ ىالكثيقة عم
(2)االمرتبطػكف بيػ "يكف"اإلرىػػابشػبكة محػػددة ىػي تنظػيـ القاعػدة ك ىبػؿ ىػي فػي حػػرب عمػ

 .)حشػػكد،(*)*
الصادرة في  (ـ2006) لعاـ كثيقة األمف القكمي األمريكي كذلؾ عمى العكس مف ،(393:  2013

                                                           

خاصة  ىميةن أكتكتسي  أمريكي مف كؿ رئيسو  ميركي تككف مطمكبة قانكنان مف القكمي األاأل استراتيجيةكثيقة  )*(
 .في المكازنات كالتشريعات التي يعتمدىا الككنغرس لتأثيرىا

مريكي لعاـ مف القكمي األتت بو كثيقة األأسبلـ ب"اإلرىاب" كىك ما تخمت الكاليات المتحدة عف ربط اإل *(*)
رىابية كاحدة ىي القاعدة مثمما تـ إ عمى منظمةو  ة عمى "اإلرىاب" إلى حربو يكاقتصر مفيـك الحرب العالم 2010

 ك لممزيد انظر كىيب (.  75:  2010ك عقيدة بكش. )كىيب،أالتخمي عف فكرة الحرب االستباقية 
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ؿ الصػراع " يشػكٌ كرد فييػا حيػث "اإلرىػاب"سػبلـ كبػيف اإل جدليان  ربطان  عيد الرئيس بكش كالتي ربطت
 الحػػادمئػػؿ القػػرف اك أيػػديكلكجي العظػػيـ فػػي النػػزاع األ ،اإلسػػبلمية المسػػتخدمة لمعنػػؼ الراديكاليػػةضػػد 

الصػػادرة ـ 2002بػػيف كثيقػػة األمػػف القػػكمي األمريكػػي مقارنػػة بالك  ،(71:  2010 كالعشػػريف.)كىيب،
يتضػح  ،الصادرة في عيد الرئيس أكبامػاـ 2010 عف الرئيس بكش ك كثيقة األمف القكمي األمريكيٌ 

في طريقة تعامؿ الكاليات المتحدة ما العػالميف  جكىريان  نت اختبلفان قد تضمٌ ـ 2010 ف كثيقة أكباماأ
 : كقد تمثمت أبرز الفكارؽ المتعمقة بذلؾ بيف الكثيقتيف فيما يمي ،العربي كاإلسبلمي

التي استندت إلييا إدارة  -الضربات الكقائية إلىشر كثيقة أكباما : لـ تي  "في مجاؿ استخداـ القكة" -1
ف إ أحػادم كميػا عػف التحػرؾ بشػكؿو  تتخػؿ   لػـ نيػاأغيػر  -بكش بشػكؿ كامػؿ لشػف حربيػا ضػد العػراؽ

 ة.مر في الحاالت االستثنائيٌ تطمب األ
غييػر مصػطمح دت كثيقة أكباما الخصػـ بشػكؿ جمػي، كتػـ ت: حدٌ  "ةفي مجاؿ التعامؿ ما القاعد" -2

مريكػػػا فػػػي أحركػػػات "التطػػػرؼ العنيفػػػة" لتجنػػػب دخػػػكؿ  إلػػػى "اإلسػػػبلمي "اإلرىػػػاببػػػكش عػػػف محاربػػػة 
 ما الديف اإلسبلمي. صراعو 

لمحاربػة  األحادمٌ المنظكر  ىعم أكباما: لـ تقتصر كثيقة  "في مجاؿ العبلقة ما الدكؿ األخرل" -3
مجمكعػػػة كاسػػػعة مػػػف  ىعمػػػ تحديػػػد طبيعػػػة العبلقػػػة مػػػا الػػػدكؿ بنػػػاءن  ى، بػػػؿ حرصػػػت عمػػػ""اإلرىػػػاب""

 كبئػػة.)بف بمعيػػد،كانتشػػار األ ،كالتغييػػر المنػػاخيٌ  ،القضػػايا ذات االىتمػػاـ المشػػترؾ كاالنتشػػار النػػككم
2012 :71.) 

 بنياية عصر كبداية عصرو  ان يذانإـ 2010لعاـ  األمريكيٌ  مت كثيقة األمف القكميٌ كعميو فقد مثٌ  
 بطرحوأكباما ابتدأ غرار ما  ىعم جديدة ما العالـ اإلسبلميٌ  قامة عبلقاتو إة ساسيٌ مبلمحو األخر، آ

 أكباماحذؼ الرئيس األمريكي باراؾ فيك  األبرزير يمممح التغأما  ،في خطاب التنصيب
(1)مصطمحات "الجياد" ك"التطرؼ" مف كثيقة األمف القكمي األمريكي الجديدة

ىـ أفي خطكة تعد  )*(
ف الكاليات أ ىعم لمتأكيدعادة صياغتيا إت تغيير في عقيدة األمف القكمي األمريكي، التي تمٌ 

 (.73: 2010 )كىيب، ."اإلرىاب"الدكؿ اإلسبلمية مف منظكر  إلىالمتحدة ال تنظر 

                                                           

عامة تعكس سذاجة  نيا مجرد حممة عبلقاتو أ لميركي بيف مف ير سي األفي الكسط السيا كاسعان  ثارت الكثيقة جدالن أ )*(
نيا تعطي االنطباع أخريف يركف آميركا كتراجا مركزىا العالمي، كبيف أرؤية أكباما كتكجيو الذم يؤدم إلى تقيقر قكة 

 (.73:  2010 )كىيب، ميركاأدارة بكش كتخدـ مصالح إعما طرحتو  دراماتيكيان  المطمكب لككنيا تغييران  يجابياإل
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ؼ أكباما مف العالـ مف مضمكف كثيقة األمف القكمي األمريكي باإلضافة إلى مكق ضح جميان كيتٌ  
(1)ةال تقكدىا األيدكلكجيٌ  استراتيجيةيعتنؽ اإلسبلمي أنو 

كما كاف عميو الحاؿ في عيد سمفو - )*(
 المتعمقة بيا بعيدان لمحقائؽ عمى األرض كمصالح أمريكا  كأف سياستو ترتكز عمى تقييـ كاقعيه  -بكش

 . (Lindsay,2011 : 773) .ةاأليدكلكجيٌ ة أك عف الحسابات الدينيٌ 

أكباما إلى تخفيؼ حدة الغضب الذم سيطر عمى الشارع العربي  و الجديد إلدارةكقد أدل التكجٌ  
ف العبلقة بيف كقد أظيرت العديد مف المؤشرات تحسي  ،االبف تجاه أمريكا في عيد سمفو بكش
(2)الكاليات المتحدة كالعالـ العربي

لخطاب أكباما في  في السنكات األكلى مف حكـ أكباما نتيجةن  (*)*
غبلؽ معتقؿ غكانتنامك ،القاىرة كالتزامو بدعـ حؿ الدكلتيف في  ،ككعكده باالنسحاب مف العراؽ كا 

 . (Eisenstadt,Pollock.2012 :6)."يسرائيماإل-النزاع الفمسطيني

 ت إلى تخفيؼ حدة الكراىيةإف دبمكماسية أكباما تجاه العالـ اإلسبلمي قد أدٌ  :كعميو يمكف القكؿ 
كقد أدل ذلؾ إلى تسييؿ  ،المكجية مف قبؿ الشارع العربي لمكاليات المتحدة كلسياساتيا في المنطقة
األكلى تتمثؿ في كصكؿ  :إمكانية قياـ حكار بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف مف ناحيتيف

ة تتقبؿ إمكانيٌ  ،ؽ األكسطة في سياساتيا تجاه الشر عف األيديكلكجيٌ  كبعدان  ةن إدارة  أمريكية أكثر كاقعيٌ 
أخرل فإف  ف، كمف ناحيةو ك ة المعتدلة كعمى رأسيا اإلخكاف المسممالجماعات اإلسبلميٌ  اقياـ حكار م

بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف  سياسة أكباما الجديدة تجاه العالـ اإلسبلمي قد جعمت مف قياـ حكارو 
 بشكؿو  لئلخكاف المسمميف كالشارع العربيٌ  د الشعبيةلدل القكاع -ما حدو -المسمميف أمران مقبكالن إلى 

 .عاـ

 4 "سرائيلإ"باراك أوباما و -المطمب الثالث 
عتبر مكقؼ الرئيس أكباما تجاه القضية الفمسطينية مف أىـ كأبرز العكامؿ التي ساعدت عمى يي  

منصب الرئاسة بدا حو لمنذ ترش  فجسر اليكة بيف العالـ اإلسبلمي كالكاليات المتحدة في عيده، 
ى ذلؾ في مكقؼ المكبي الصييكني كقد تجمٌ  ،"سرائيؿإ"ليس المرشح األمثؿ بالنسبة ؿ أنو كاضحان 
قميؿ المعرفة بقضاياىا،  غير كاضح، كأنو "سرائيؿإ"تجاه  كباماأ سجؿأف كد بعض قادتو أالذم 

ي منذ كرئاسي أمير األضعؼ ألم مرشح  ضعيفة كربما سرائيؿ"إ"مكاقفو تجاه  فأباإلضافة إلى 

                                                           

 ا.يديكلكجيٌ األ بدالن مفؿ، لسمفو، يركز عمى االعتداؿ كالتعقٌ  كيذىب البعض إلى أف أكباما، خبلفان  )*(
 .(3:  2013)جرجس،
 :ف العبلقة بيف الكاليات المتحدة كالعالـ العربي في عيد أكباما انظرلممزيد حكؿ تحسٌ  )**(

 Eisenstadt,Pollock.2012 :6)  Fig.1a: Arab-U.S. Ties Trend.) 
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(1)عقكد طكيمة

كمف خمفو  "يسرائيماإل"(. كعمى النقيض مف المكقؼ 53-52: 2008)بيكمي،.)*(
المكبي الصييكني في أمريكا، ماؿ الشارع العربي كالحركات اإلسبلمية نحك تأييد أكباما عمى غيره 

كما دعـ العديد مف المفكريف العرب صعكد أكباما لسدة الحكـ في  ،األمريكييفمف المرشحيف 
(2)يكسؼأحمد  بو أدلى تصريحو  كقد تجمى ذلؾ فيالكاليات المتحدة 

حدل كسائؿ اإلعبلـ إل )**(
التمييدية  ييف في االنتخاباتكبأنو يفضؿ أكباما عمى غيره مف المرشحيف األمير  حيف قاؿية كاألمير 
(3)يندمكأكباما بجكف  يان مشبٌ 

 (.50:  2008 ) بيكمي، *(**)

ينبا مكقؼ كبل الطرفيف تجاه ترشح أكباما لبلنتخابات األمريكية مف مكقفو تجاه القضية ك  
(4)لمصراعة كالذم تمحكر حكؿ ضركرة إيجاد حؿ الفمسطينيٌ 

مف منطمؽ  "يسرائيماإل"-الفمسطيني *(***)
العربي ضد الكاليات  عداءحيث يؤدم إلى زيادة ال ،أف استمرار ىذا النزاع يفاقـ مشاكؿ المنطقة

كىك ما تستغمو الحركات الراديكالية كعمى رأسيا "القاعدة"  ،"سرائيؿإ"المتحدة بسبب انحيازىا الدائـ ؿ
ب ميمة الدكؿ العربية المعتدلة كما أنو يصعٌ  ،في تأجيخ العداكة كتبرير العنؼ ضد الكاليات المتحدة

ضافة إلى باإل ،األمريكية في المنطقة كيحد مف شرعيتيا في الشارع العربيفي مساندة السياسات 
-يراف" تستغؿ الصراع الفمسطينيإإقميمية مثؿ " ف ىناؾ قكلن إأكباما ف لرؤية إدارة ذلؾ ككفقان 

 "سرائيمياإل"
 

                                                           

سرائيؿ" أف المقامرة عمى أكباما غير محسكبة كغير مفضمة ألنيـ إرأت بعض جماعات المصالح المكبي " )*(
 (32: 2008 بأقؿ مف ذلؾ. ) بيكمي، اسرائيؿ" كمساندتيا كلف يرضك إفي دعـ " كاضحو  ذا سجؿو  يريدكف رئيسان 

سرائيؿ" كمكقفو إال ينتيي بخصكص عبلقة أكباما ب" المتحدة كخارجيا جدالن سرائيؿ" في الكاليات إأثار مساندك "
األميركييف حذركا مف أف  الييكد، كذلؾ لدرجة أف بعض قادة عميياكإيراف كسكريا  منيا كتأثير سياساتو تجاه دكؿو 

ما أكباما في حاؿ سرائيؿ" السمبي كالمتشدد تجاه أكباما سكؼ يضر بعبلقة ييكد أميركا إمكقؼ بعض قادة لكبي "
 (38: 2008 فكزه بالرئاسة. ) بيكمي،

  ،-رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة – ىنية إلسماعيؿ السياسي المستشار أحمد يكسؼ )**(
عامة في كيؿ  ؿ، كلـ يتردد الجميكريكف بصفةو نو مرشح حماس المفضٌ أكصؼ جكف ماكيف أكباما ب )***(

ه لكيؿ االتيامات ك مناىض اسبلمية التي استغميصكلو اإلأاالتيامات ألكباما...كقد كاجو أكباما عدة قيكد منيا 
ىذه القيكد مف قدرة أكباما  تكقد حد ،باإلضافة إلى المكبيات القكية كعمى كجو التحديد المكبي الصييكني ،ألكباما

 (.110: 2008 )بيكمي، عمى التغيير.
مصطمح غير دقيؽ حيث إف كاقا األمر يتمٌخص في مقاكمة الشعب الفمسطيني لبلحتبلؿ "اإلسرائيمي"  ***()*

 عمى أرضو.
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(1)لزيادة نفكذىا كتحقيؽ مصالحيا في المنطقة 

ر أكباما عف مكقفو حكؿ الصراع ، كقد عبٌ )*(
ف مشكمة الصراع إ" :حيف قاؿ بشكؿو كاضح كصريح أثناء حممتو االنتخابية "سرائيمياإل"-الفمسطيني
األمريكية في المنطقة فعدـ كجكد حؿ ليذه المعضمة  لمصالحتؤثر عمى ا سرائيمي""اإل-الفمسطيني

 ألكعميو ر ، "عماؿ عنؼ ضد الكاليات المتحدةألبلنخراط في  الراديكاليةيكفر المبرر لمحركات 
 مريكي.األقكمي ال تتعمؽ باألمفكلكية أ بمثابة سرائيمي""اإل-حؿ الصراع الفمسطينيأكباما 

(Waxman, 2012: 78-77.) 

، العالـ قاطبةن ك  ب العالـ العربي كاإلسبلميحٌ ـ ر 2008عاـ  كبعد فكز أكباما باالنتخابات الرئاسية  
في مجاؿ السياسة الخارجية كالقطيعة  التي تعيد بيا أكباما ، بكعكد التغييرسرائيؿ"إ" باستثناء

 (.1: 2013 )بشارة، النيائية ما عقيدة بكش.

منػػذ تسػػمـ  جميػػةن  تظيػػر كاضػػحةن  "سػػرائيؿإ"االخػػتبلؼ بػػيف اإلدارة  األمريكيػػة ك تكقػػد بػػدت إرىاصػػا 
طػػكاؿ فتػػرة رئاسػػتو  "سػرائيؿإ"كبامػػا ألػػـ يػػزر -بعػػد تكليػػو الرئاسػة "سػػرائيؿإ"أكبامػا الحكػػـ، فيػػك لػػـ يػزر 

ف، كفػػي يفعػػؿ بالعػػادة كػػؿ الرؤسػػاء األمػػريكييكمػػا  مباشػػرةن  اإلسػػرائيميكلػػـ يخاطػػب الشػػعب  -ىكلػػاأل
كالجمػاىير العربيػة ـ 2009 بريؿأنيسػاف/ خاطب أكباما الجماىير المسممة فػي أنقػرة فػينفسو الكقت 

كقػػػد كػػػاف خطػػػاب أكبامػػػا فػػػي  ، (Gilboa,2013:20) ـ.2009 حزيراف/يكنيػػػك 4فػػػي القػػػاىرة فػػػي 
الحػػػؽ فػػػي  فتجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينية حيػػػث أكػػػد أف لمفمسػػػطينيي -كبيػػػر إلػػػى حػػػدو  - القػػػاىرة متكازنػػػان 

كمػػا  ،"سػػرائيؿإ"مػػف األحػػكاؿ أمػػف  حػػاؿو  كأف تػػدىكر الكضػػا اإلنسػػاني فػػي غػػزة ال يخػػدـ بػػأمٌ  ،الكجػػكد
غػػزة فػػي ثبلثػػة مكاضػػا أثنػػاء  عمػػى حمحمػػة الكضػػا فػػي قطػػاع "سػػرائيؿإ"أكػػد أكبامػػا ضػػركرة أف تعمػػؿ 

إلى تجميد كؿ أعماؿ االسػتيطاف فػي  "سرائيؿإ"(. ثـ دعا 7:  2009 ،كآخركف)الشكبكي  الخطاب.
عمػػى -ة المسػػتكطناتأف الكاليػػات المتحػػدة ال تقبػػؿ بمشػػركعيٌ  مؤكػػدان  ،الضػػفة الغربيػػة كالقػػدس الشػػرقية

                                                           

كؿ لبلستياء في مصدر األالىك بمثابة  "يمسرائياإل"-ف النزاع الفمسطينيرأل تيار مف الساسة األمريكييف أ )*(
لزيادة نفكذىـ كتجنيد المزيد مف  الراديكاليكف عميواعتمد  قدك  ،مريكية في المنطقةالعالـ العربي تجاه السياسية األ

مريكي " الرئيس السابؽ لقيادة المركز األJames Mattisالشباب المسمـ. كحكؿ ذلؾ يقكؿ الجنراؿ جيمس ماتيس "
 منيةن أك  عسكريةن  مريكا تكمفةن أ" قد دفعت ثمنيا إسرائيؿ"ؿ نيا منحازةه أف نظر العالـ العربي لمكاليات المتحدة عمى إ

كذلؾ  ،مريكية في المنطقةلمسياسة األ اف تعمف دعميأف الدكؿ الحميفة لمكاليات المتحدة ال تسطيا إيكمية ، حيث 
 بسبب رؤية الجماىير العربية القائمة عمى عدـ احتراـ الكاليات المتحدة لحقكؽ الفمسطينييف.

(Cohen,Duss.2015 : 8). 
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(1)خبلؼ مكقؼ سمفو بكش

لكجيػة  ألنيا تنتيؾ االتفاقات السابقة كتقكض جيػكد السػبلـ كفقػان  نظران  -)*(
 (. Zanotti, 2015 : 48نظر أكباما. )

(2)سعي أكباما لتأميف المصالح األمريكية كفي ظؿٌ  

في المنطقة مف خبلؿ معالجة الممؼ  (*)*
لتجميد االستيطاف كالدخكؿ  "سرائيؿإ"كفي ظؿ ممارسة إدارتو ضغكطات متتالية عمى  ،الفمسطينيٌ 

غير مسبكؽ، ككاف  بشكؿو  "سرائيمياإل"في عممية السبلـ، تكترت العبلقة بيف الجانبيف األمريكي ك
كما -األمريكية بالغة لئلدارة تكجيو إىاناتو حد ذلؾ بسبب تصرفات حككمة نتنياىك التي كصمت إلى 

 ة كاف أبرزىا :في مكاقؼ عدٌ  -القتو مف ردكد فعؿ 

كحدة  1600عف عطاء لبناء ـ 2010 مارس/ذارآ 9في  "سرائيمياإل"أعمف كزير الداخمية  -1
يقاؼ عممية االستيطاف في إ "سرائيؿإ"كباما مف أدارة إف طمبت أبعد  سكنية في القدس الشرقية،

كباما خبلؿ فترة رئاستو أالجيكد التي بذليا كذلؾ ضمف  ،الضفة الغربية كالقدس الشرقية
(3)تحريؾ عممية السبلـبيدؼ  (ـ (2008-2012ىكلاأل

كاف فيو  كقد جاء اإلعبلف في كقتو  ،*(**)
ة التكتر بيف بيدؼ تخفيؼ حدٌ  "سرائيؿإ"يزكر  "Joe Biden"نائب الرئيس األمريكي جكف بايدف 

لتجميد البناء في  "سرائيؿإ"باإلضافة إلى دفا عجمة المفاكضات كالضغط عمى  ،البمديف
لنائب الرئيس األمريكي. فتكالت  المستكطنات، كقد رأت الكاليات المتحدة في ىذا اإلعبلف إىانةن 

(4)ردكد الفعؿ الرسمية

ىاتفت كزيرة ذار/مارس آ 12 كفي ،األمريكية الغاضبة مف قبؿ اإلدارة *(***)
لتخبره بأف الكاليات  ،بنياميف نتنياىك"" سرائيمياإل"الخارجية األمريكية ىيبلرم كمينتكف رئيس الكزراء 

                                                           

بريؿ/نيساف أريؿ شاركف في أ إسرائيؿ""رئيس كزراء  مريكي السابؽ جكرج بكش إلىاأل الرئيس ياكجي رسالةو في  )*(
رض نو ضمف الكقائا الجديدة عمى األ: "إكاضح مشركعية االستيطاف حيث قاؿ بكش في رسالتو د بشكؿو يٌ أ 2004

" إلى خطكط اليدنة عاـ إسرائيؿ"ؿسيتضمف العكدة الكاممة  ف الحؿ النيائيٌ أحد بأف يتكقا أ نو مف غير المنطقيٌ إف
 تصريحات بكش بمثابة دعـو  العرب العديد مف النشطاء كالساسة ألخبلء جميا المستكطنات". كقد ر إ"أم  1949

 (.Zanotti.2015 : 48بدعـ المستكطنات. ) اإلسرائيميةغير مباشر لمنشاطات 
يضر بقدرة  اإلسرائيميٌ -لصراع الفمسطينيٌ ف اأ( David Petraeusديفيد بترايكس )األمريكي صرح الجنراؿ  )**(

المشاعر المعادية لمكاليات المتحدة, كما يعيؽ قدرة  كيؤٌجخكسط، حماية مصالحيا في الشرؽ األ ىمريكا عمأ
 (.Fattah,2010 : 23الحككمات العربية المعتدلة لمتعاكف ما الكاليات المتحدة.)

 إدارة(. 2012.)فريد بمعيد، بف:  انظر األكلى حكمو فترة في السبلـ عممية لدفا أكباما جيكد حكؿ لممزيد )***(
: معمرم مكلكد جامعة. منشكرة غير ماجستير رسالة". 2012-2008.""اإلسرائيمية-الفمسطينية السبلـ كعممية أكباما

 .193-192  ص. الجزائر
 استنكر جكف بايدف اإلعبلف معتبران إياه تقكيضان لجيكد السبلـ  )****(

 Full statement accessible at  http://www.whitehouse.gov. 
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ككانت كمينتكف قد  ،"ةيٌ سرائيماإل"ة حكؿ العبلقات األمريكيٌ  سمبيةن  المتحدة تعتبر إعبلف العطاء إشارةن 
األمريكية أف اإلعبلف عف بناء مزيد مف الكحدات  CNNصرحت في مقابمة تمفزيكنية ما قناة 

 جدان  مييفه  أمره  "سرائيؿإ"االستيطانية في الكقت الذم كاف فيو نائب الرئيس األمريكي يزكر 
 ،جدان  شديدان  نفسو كاف رد فعؿ بايدف فإذلؾ ف إلىباإلضافة  (.Addis, 2011: 25) لكاشنطف.

تشكؿ ك  ،مكانة الكاليات المتحدة في المجتما الدكلي تؤثر عمىاىا ىانة التي تمقٌ ف اإلأكد أحيث 
ض الكاليات المتحدة عرٌ فغانستاف كالعراؽ كباكستاف، كتي أمريكية المقاتمة في القكات األ ألمف تيديدان 

)بف  زمةاأل ف ذلؾ لـ ينوً ألمخطر، مما اضطر نتنياىك لبلعتذار عف التكقيت كليس القرار، غير 
 (.193:  2012 بمعيد,

مف قيادة الحزب الجميكرم  بدعكةو  ـ2011ألقى نتنياىك خطابا في الككنجرس، في أيار/مايك  -2
  أكباما إال أنو التقى أكباما آنذاؾ. نتنياىك السياسة الخارجية إلدارةكقد ىاجـ 

، كذلؾ ـ2012ة عاـ كيٌ ير ة األمة أثناء االنتخابات الرئاسيٌ كسر نتنياىك األعراؼ الدبمكماسيٌ  -3
ضد أكباما الذم ترشح  "Mitt Romney "ميت ركمني ؿ لمصمحة المرشح الجميكرمٌ تدخٌ عندما 
  .ثانية رئاسيةو  لجكلةو 

كاتيمكه بأف  ،عمى كزير الخارجية األميركي جكف كيرم "فييسرائيماإل"ف ـ بعض المسؤكليتيجٌ  -4
، كقد كانت ىذه االتيامات "سرائيؿإ"ىمو يتركز عمى الحصكؿ عمى جائزة نكبؿ لمسبلـ عمى حساب 

فترة رئاستو  فيكباما لتحريؾ عممية السبلـ أطمقيا أبسبب جيكد كيرم ضمف الحممة التي 
 (. 4-3: 2015.)المركز العربي لمبحكث كالدراسات،الثانية

، "يةسرائيماإل"-كاضح جيد الكساطة األميركية في المفاكضات الفمسطينية أفشؿ نتنياىك بشكؿو -5
ؿ كزير الخارجية كقد حمٌ  عبر اإلصرار عمى تكثيؼ االستيطاف،بما في ذلؾ جكالت كيرم، 

بشكؿو كاضح كصريح الجزء األكبر مف المبلمة عمى فشؿ  "سرائيؿإ"األميركي جكف كيرم 
غير مسبكؽ بيف  العبلقة إلى حدو  كقد أدل ذلؾ إلى تكتر ،أمريكية المفاكضات بيف الطرفيف برعايةو 

لكصؼ تعمؿ كيرم كممة التفرقة العنصرية البمديف، كفي كممةو لكيرم خمؼ األبكاب المغمقة اس
ا أدل إلى زيادة التكتر بيف مٌ م ،يفما الفمسطينيو  في حاؿ لـ تتكصؿ التفاؽو  "سرائيؿإ"مستقبؿ 

مف أف  ران ذٌ البمديف، كبعد تسريب محضر االجتماع رفض كيرم االعتذار أك سحب التصريح مح
كغير ديمقراطي إف ظمت تسير في ىذا االتجاه. كقد أكد كيرم  مظممان  ستكاجو مستقببلن  "سرائيؿإ"

ؿ بشكؿو أساسي نجاح مفاكضات السبلـ تمثٌ ل لمعكؽ الرئيسفي شيادة أماـ الككنجرس أف ا الحقان 
 الضفة كالقدس الشرقية.ة في عمى األراضي الفمسطينيٌ  "يةسرائيماإل"في استمرار بناء المستكطنات 

(Cohen,Duss. 2015 : 7-12) 
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مف رئيس األغمبية في الككنجرس  قبكؿ دعكةو ـ 2015يناير /كانكف ثاني أعمف نتنياىك في -6
دكف -لمحديث أماـ الككنجرس األمريكي "John Boehner"األمريكي السيناتكر جكف بكينير

األمر الذم تعارضو إدارة   ،ضد إيراف عف ضركرة تشريا عقكباتو  -بيضالتشاكر ما البيت األ
 إلى ذركتو. "يةسرائيماإل"-ر في العبلقات األمريكيةأدل إلى كصكؿ التكتٌ  كىك ما ،أكباما

(Cohen,Duss.2015 : 11.) 

أصػدر البيػت  ،وفعمػة ة. كفػي رداألمريكٌيػ منػة الكثيػر مػف الغضػب لػدل اإلدارةبت الزيػارة المعكقد سبٌ  
 ،أعمػػف فيػػو رفػػض أكبامػػا كأعضػػاء إدارتػػو مقابمػػة نتنيػػاىك عقػػب خطابػػو فػػي الكػػكنجرس األبػػيض بيانػػان 

سػػتكل العبلقػػات بػػيف مسػػبكؽ فػػي م غيػػري  ميركػػي بأنػػو "ىبػػكطه البيػػاف األ "كفيٌ سػػرائيمإ"ككصػػؼ ساسػػة 
فػي الكػكنجرس األمريكػي،  ان ديمقراطٌيػ إلى ذلؾ فقد قاطا الخطاب نحك ستيف عضػكان  إضافةن البمديف"، 

)الحيػػػػػاة  ."يةسػػػػػرائيماإل"-مػػػػػف ضػػػػػمنيـ ييػػػػػكد، كىػػػػػك تطػػػػػكر غيػػػػػر مسػػػػػبكؽ فػػػػػي العبلقػػػػػات األميركيػػػػػة
 (. 24/1/2015الجديد،

فػػػي البيػػػت األبػػػيض عمػػػى خطػػػاب نتنيػػػاىك فػػػي  رفيػػػاه  عمػػػؽ مسػػػؤكؿه  أيضػػػان  كعمػػػى المسػػػتكل الرسػػػميٌ  
 اتفػػي كجينػػا عمػػى رؤكس األشػػياد" كأضػػاؼ أف ممارسػػ إنيػػا "بصػػقةه  :الكػػكنجرس األمريكػػي بػػالقكؿ

مػف  نتنياىك سيككف ليا ثمف، كعمى الصػعيد الشػعبي فػي الكاليػات المتحػدة كاجػو إعػبلف الزيػارة حالػةن 
 أظيػر اسػتطبلعه  ـ2015 الغضب كاالستياء لدل الػرأم العػاـ األميركػي، ففػي منتصػؼ شػباط/فبراير

فػػي الكػػكنجرس. كمػػا  عارضػػكف أف يمقػػي نتنيػػاىك خطابػػان % مػػف األميػػركييف ي63لمػػرأم، أف أكثػػر مػػف 
% مػػػف الػػػرأم العػػػاـ 66ف" كمركػػػز "اك ار سػػػي" أف أف أآخػػػر أجرتػػػو شػػػبكة "سػػػي  أظيػػػر اسػػػتطبلعه 

الفمسػػػطيني".)المركز -"يسػػػرائيماألميركػػػي يريػػػد أف تكػػػكف الكاليػػػات المتحػػػدة محايػػػدة فػػػي "الصػػػراع اإل
 (. 5: 2015 العربي لمبحكث كالدراسات،

لتي صعد فييا حزب الميككد برئاسة ا (ـ2015)لعاـاألخيرة  "ةيٌ سرائيماإل"ة البرلمانيٌ بعد االنتخابات ك  
لـ يعمف عف اسمو صرح بأف الكاليات المتحدة قد  ان أمريكي ذكرت تقارير أف مسؤكالن  ،نتنياىكبنياميف 

كقد أثار ىذا التقرير  ،"سرائيؿإ"تحجـ عف استخداـ حؽ النقض الفيتك في مجمس األمف لمدفاع عف 
(1)في الكاليات المتحدة ما دفاع بعض أعضاء الككنجرس كاسعان  جدالن 

ف ضركرة استمرار الدعـ ع )*(
صبلح أم ضرر قد يمحؽ بالعبلقة بيف البمديف, كفي  "سرائيؿإل"األمريكي  مارس ذار/آ 19كا 

                                                           

مريكي رسالة إلى الرئيس أكباما طالبكه عضاء الككنجرس األأمف  48ا كقٌ  2014ديسمبر/كانكف االكؿ  5في  )*(
 اتخاذ الكاليات باحتماليةسبت إلى مصادر حككمية عبلمية التي ني التكضيح الفكرم عف بعض التقارير اإلبفييا 

 : Zanotti.2015بناء المستكطنات في الضفة الغربية كالقدس الشرقية. ) ىعم سرائيؿ" ردان إالمتحدة خطكات ضد "
49.) 
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 التقارير. " صحة ىذهTony" Blinken أنكر نائب كزير الخارجية تكني بمنكيفـ 2015
(Zanotti.2015 : 28 .) 
عمى الرغـ مف إنكار كزارة الخارجية األمريكية لصحة ىذه األنباء، إال أف إدارة  أكباما مارست ك  

ة، كقد تصاعدت الجيكد ضغكطيا عمى حككمة نتنياىك بكسائؿ أخرل لعؿ أىميما المقاطعة الدكليٌ 
(1)"سرائيؿإ"الدكلية لمقاطعة 

سبانيا قامت عدة دكؿ منيا في السنكات األخيرة ف )*( بريطانيا كبمجيكا كا 
كما بدافا القمؽ مف استخداميا في انتياؾ القانكف الدكلي،  ،"سرائيؿإ"شحنات أسمحة إلى  بإيقاؼ
ا ما المؤسسات ية في الدنمارؾ كالنركيخ كىكلندا تعامبلتالبنكؾ كصناديؽ االستثمار الرئيسأكقفت 
التي ترتبط بأعماؿ بالمستكطنات، كقامت شركات في ألمانيا كىكلندا بإلغاء مشاريا  "سرائيؿإ"المالية 

يميني فإف كافة أعماؿ  "يسرائيمإ"كحسب تصريح عضك كنيست ، "سرائيؿإ"تحتية حيكية في  بنىن 
يقبمكف حؿ الذيف ال " ييفسرائيماإل"المقاطعة كمف ضمنيا اقتراح االتحاد األكركبي لمقاطعة الكزراء 

(2)مف أكباما نفسو كدفاو  الدكلتيف قد جاءت بتحريضو 

)**(. (Cohen,Duss. 2015: 11-14 .)
ض ليا منذ عقكد كلـ يكف ليذه الضغكط دكلية لـ تتعرٌ  ضت لضغكطو قد تعرٌ  "سرائيؿإ"بلحظ أف كيي 

 إدارة  أكباما. -عمى أقؿ تقدير-أف تتـ  لكال تأييد أك صمت 

 "سرائيؿإ" -ة السابقة بيف إدارة أكباما كنتنياىك كصمت العبلقات األمريكيةلممكاقؼ الصداميٌ  ان كنظر   
-ف عف طبيعة العبلقات األمريكيةر بعض المسؤكليف األمريكييكقد عبٌ  ،رغير معيكد مف التكت حدان 
الحككمة أكباما تجاه  في إدارة عاطفيةن  تإف األمكر ليس :في عيد أكباما بالقكؿ "يةسرائيماإل"
 بشكؿو  "يةسرائيماإل"تجاه الحككمة  تككف ىذه المشاعر عدائيةن  كأحيانان  ،بقيادة نتنياىك "ةيٌ سرائيماإل"

ر السفير األميركي (. كقد عبٌ Cohen,Duss.2015: 11عاـ كرئيسيا نتنياىك عمى كجو التحديد.)
عف حجـ التكتر القائـ بيف البمديف بالقكؿ "إف  "Martin Indyk"مارتف انديؾ "سرائيؿإ"األسبؽ في 

بيذا االتساع".)المركز العربي لمبحكث  لـ يكف يكمان  "يةسرائيماإل"-الشرخ في العبلقات األميركية
 في كاشنطف "مايكؿ اكريف "سرائيميٌ اإل"عمف السفير أكفي المقابؿ  (.4: 2015 كالدراسات،

Michael Oren""  تمر باألزمة  "يةسرائيماإل"-مريكيةف العبلقات األأب (ـ(2010ذار/مارس آفي
 (.193:  2012 الماضية )بف بمعيد, سنةن  35 خبلؿ تعقيدان كثر األ

                                                           

كقد انتشرت بشكؿ فاعؿ ككاسا في دكؿ  boycottحممة المقاطعة العالمية لممنتجات االسرائيمية كعرفت باسـ  )*(
 االتحاد األكركبي كالكاليات المتحدة.

كسعكا  عنصريةه  سرائيؿ" حركةه إف حركة المقاطعة ضد "أسرائيؿ" إعضاء الككنجرس المكاليف ؿ"أ بعض زعـ )**(
 (.Zanotti.2015 : 23الككنجرس لتحجيـ فعاليتيا. ) صبلحيات مف خبلؿ
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فريؽ مف  : حيث يرلف إلى فريقيفانقسـ المفكركف كالساسة األمريكيي ،كحكؿ طبيعة التكتر كأسبابو 
مف أكباما كنتنياىكر فأكباما ليبرالي  المفكريف أف الخبلفات تعكد إلى االختبلؼ بيف شخصية كؿه 

فريؽ آخر أف التكتر في  لمف أقصى اليميف، بينما ير  ان التكجيات، بينما نتنياىك يعتبر محافظ
كتضارب المصالح في بعض  ستراتيجيةؿ في اختبلؼ الرؤية اال، كيتمثٌ العبلقة أعمؽ مف ذلؾ

ف كاف قد تأثٌ األحياف بيف البمديف. كيمكف القكؿ إف الخبلؼ بيف اإلدا ر بالمكاقؼ الشخصية رتيف كا 
إال أف مرده باألساس ينبا مف تضارب المصالح بيف البمديف في بعض  ،بيف أكباما كنتنياىك

ى ذلؾ في إعبلف المسؤكليف كبالتالي اختبلؼ تعاطي كبل الطرفيف معيا، كقد تجمٌ  ،الممفات
ال تراعي المصالح األمريكية في  "سرائيؿإ"مف مناسبة أف  أكباما في أكثرى  في إدارة مريكييفاأل

مضرة بيذه المصالح، كعمى الجانب اآخر ترل حككمة  المنطقة كأف أعماليا قد تككف أحيانان 
ة أكباما كما ترل أف دبمكماسيٌ  ،نتنياىك أف سياسة أكباما في المنطقة مترددة كضعيفة كقصيرة النظر

 (. Waxman,2012 : 73-75الحيكية.) "يةئيمسرااإل"ت بالمصالح تجاه الشرؽ األكسط قد أضرٌ 

ف –فأكباما  ،كلعؿ الممؼ الفمسطيني مف أبرز الممفات التي تختمؼ كجية نظر كبل الطرفيف حكليا كا 
(1)أنو متعاطؼ صحٌ 

ة إال أف مكقفو القائـ عمى ضركرة قياـ دكلة فمسطينيٌ  -ما القضية الفمسطينية )*(
لمكاليات المتحدة  استراتيجيةتو لعممية السبلـ كضركرة يعكد باألساس إلى رؤي ،كفؽ حؿ الدكلتيف

ياىك في قياـ دكلة تخدـ مصالحيا الحيكية في منطقة الشرؽ األكسط، بينما ترل حككمة نتن
حماس  حركة بدعكل خشيتيا مف سيطرة ،كالمنطقة "سرائيؿإ"عمى أمف  استراتيجيفمسطينية خطر 

 (.Waxman,2012: 78نتنياىك.) إليراف حسب زعـ طاؽ نفكذو أك أف تصبح نعمى الدكلة الناشئة 
كيعكس ىذا االختبلؼ في الرؤية بشأف الممؼ الفمسطيني كمف ثـ اختبلؼ المصالح سبب التكتر 

 .بيف البمديف
أكباما  بيف إدارة "سرائيميٌ اإل"-ة الصراع الفمسطينيٌ ف الخبلؼ حكؿ مركزيٌ إ :كعميو يمكف القكؿ 

(2)النككم اإليرانيالممؼ باإلضافة إلى الخبلؼ حكؿ ممفات أخرل في المنطقة أبرزىا  ،كنتنياىك

)**( 

                                                           

جيدة ببعض الرمكز الفمسطينية األميركية، حيث ارتبط بعبلقة شخصية كعائمية  ربطت أكباما عبلقاته )*( 
كالذم يعد أحد أىـ الناشطيف في الدفاع عف الحؽ الفمسطيني في الكاليات المتحدة خبلؿ  ،بالبركفيسكر رشيد خالدم

فمسطينييف بأميركا نظـ شطيف االعقكد األخيرة، كما تشير تقارير مختمفة إلى أف أكباما حضر مؤتمرات كلقاءات لن
سرائيؿ"، كأف أكباما تحدث في بعض تمؾ المؤتمرات بكممات طالب إبعضيا خالدم، فاستما ألفكار كخطب معادية ؿ"

 (. 49:  2008 فييا بسياسة أميركية "متكازنة" تجاه الممؼ الفمسطيني.) بيكمي،
  (.Waxman,2012 : 79-80)يراني انظرلممزيد حكؿ اختبلؼ الرؤل بيف الطرفيف بشأف الممؼ النككم اإل )**(
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غير مسبكؽ بيف الكاليات المتحدة  قد أدل إلى تكتر العبلقة بشكؿو  ،كاالحتجاجات في العالـ العربي
 ."سرائيؿإ"ك

 ،"سرائيؿإ"العبلقة بيف الكاليات المتحدة كبلحظ أنو كعمى الرغـ مف التكتر العميؽ الذم أصاب كيي  
 أنو إالٌ  ك المتكسط،أ ستراتيجي بيف البمديف عمى المدل المنظكرف ذلؾ ال يعني انتياء التحالؼ اإلفإ

كمما ال شؾ فيو أف ىذا التكتر غير المسبكؽ في العبلقة بيف البمديف كالذم قد طاؿ الرأم العاـ في 
(1)كبل البمديف

 كقد يتسبب بأضرارو  ،كبقكة عمى العبلقة بيف الطرفيف عمى المدل البعيد ر سمبان سيؤثٌ  )*(
 مضاعفة إذا استمرت األمكر بنفس االتجاه.

إف  ة مف أكثر مكاقؼ الرؤساء اعتداالن إف مكقؼ أكباما مف القضية الفمسطينيٌ  كعميو يمكف القكؿ: 
القضية الفمسطينية باإلضافة إلى عمى اإلطبلؽ، كقد أدل مكقؼ أكباما مف  لـ يكف األكثر اعتداالن 

غير مسبكؽ بيف الكاليات المتحدة  العديد مف الممفات في الشرؽ األكسط إلى تكتر العبلقة بشكؿو 
، كعمى الرغـ مف عدـ قدرة أكباما عمى إنجاز الكثير في القضية الفمسطينية كميادنتو في "سرائيؿإ"ك

بالمقارنة ما سمفو –كباما المعتدؿ تجاه فمسطيف  أف مكقؼ أإالٌ  "سرائيمياإل"بعض األحياف لمكبي 
في الشارع العربي،  كاسعان  ارتياحان  في عيده قد القى "يةسرائيماإل"-كتكتر العبلقات األمريكية -بكش

كأدل إلى التخفيؼ مف حدة أحد أىـ المعكقات التي قد تمنا قياـ حكار بيف اإلخكاف المسمميف 
ث حكؿ معكقات قياـ حكار بيف كالكاليات المتحدة كالذم أشار إليو عصاـ العرياف عندما تحدٌ 

 الطرفيف.

سط في عيد الرئيس و ة في الشر  األ مريكية لمديمقراطي  الرؤية األ – رابعالمطمب ال
 4 أوباما

ة كمدل تأثيرىا عمى أكباما بالتعامؿ ما القضايا المختمفة مف خبلؿ الكاقعيٌ الرئيس اتسـ مبدأ  
الكاقعي في  ى نيجوكقد تجمٌ  ،-نسانيٌ بغض النظر عف المكقؼ اإل-المصالح األميركية الحيكية 

إنسانية،  ألغراضو مريكي الجيش األخؿ مف خبلؿ رفضو لفكرة تدالتعامؿ ما المصالح األمريكية، 
حيث قاؿ في أحد خطاباتو االنتخابية "إذا كاف التدخؿ اإلنساني ىك المعيار لنشر القكات األمريكية 

ب في الككنغك بسبب اإلبادة العرقية التي تحدث ىناؾ كلتكجٌ  ألؼ جندمه  300لتكجب عمينا نشر 
كبالنظر إلى  ،(Lindsay, 2011: 772منيما".) ان احتبلؿ السكداف كنحف لـ نفعؿ أي عمينا أيضان 

                                                           

% مف 50في تؿ أبيب ككاشنطف أف  2015أظير استطبلعه لمرأم أجرتو مؤسسة السبلـ لمشرؽ األكسط عاـ  )*(
 (.Cohen,Duss.2015 : 3"اإلسرائيمية".)-المستطمعة آراؤىـ يركف بأف ىناؾ تدىكره حاده في العبلقات األمريكية
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(1)ث كرفض المنيخ الثكرمكاقعية أكباما كسماتو الشخصية التي تتمحكر حكؿ التريٌ 

في التغيير  )*(
ل كقد تبدٌ  ،يمكننا رسـ معالـ مكقؼ أكباما مف قضية نشر الديمقراطية ،كالتجرد مف األيديكلكجيات

الرئاسية األكلى، كالذم لـ يشر فيو لكممة الديمقراطية "بمعني ذاؾ المكقؼ في خطاب تكليتو لمفترة 
 .(ـ(2005في خطاب تكليتو عاـ  مرةن  24بينما استخدميا بكش  ،كاحدة التغيير" كلك لمرةو 

(Fattah,2010 : 15 ثناء حديثو عف أ(. كما لـ يذكر أكباما الديمقراطية بمعني محايد )أم
إيجابية لدل الكاليات المتحدة( في خطابو سكل خمس مرات  منتخبة ديمقراطية، أك كقيمة حككماتو 

كما لـ يتحدث عف أكضاع  ،شكؿ ، كلـ يشر أكباما إلى النظـ السمطكية أك الديكتاتكرية بأم  
أف أكباما لـ  (. كعميو فقد بدا كاضحان 6:  2009 المعارضة في العالـ العربي. )الشكبكي كاخركف،

 يعًط نشر الديمقراطية أكلكية في سياستو الخارجية تجاه الشرؽ األكسط.

مضاعفة ك ة العامة، برامخ الدبمكماسيٌ  لذا اقتصرت جيكد أكباما في نشر الديمقراطية عمى 
الصحية، كتشجيا  كالرعاية التعميـة في مجاالت مثؿ مكافحة الفقر كنشر يٌ كير األم المساعدات

بمدل  -مة ليافي الدكؿ المقدٌ -ة يٌ كير بط المساعدات األمكر ا، كير ما أم االقتصاديةة ككالشراالتجارة 
 (. بالتكازم ما االمتناع عف ممارسة أمٌ 80: 2008 )بيكمي، .تقدـ جيكد اإلصبلح كالديمقراطية

 خطابو فيفي عمى األنظمة الحاكمة بيدؼ فرض الديمقراطية، كىك ما أكده  ةو سياسيٌ  ضغكطو 
لمحكـ عمى أية  دكلة أف تفرض نظامان  القاىرة حيف قاؿ: "ال يمكف ألمٌ في  (ـ(2009يكنيك/حزيراف 
كعميو تجنب أكباما الدعكة لفتح المجاؿ السياسي  (،11:  2009 )الشكبكي كآخركف،دكلة أخرل". 

ة ال يجب أف يتضمف بؿ رأل أكباما أف تشجيا الحريٌ  ،أماـ المعارضة أك المطالبة بإجراء انتخابات
 ف الخطاب الشيير الذم ألقاه الرئيس األمريكي فرانكميف ركزفمتأاالنتخابات حيث أشار إلى 
"Franklin Roosevelts"  كعميو فقد أدت تكجيات  .حكؿ الحرية لـ يشر إلى االنتخابات بتاتان

 : Lindsay,2011)ة.قعيٌ أكباما الفاترة نحك تشجيا الديمقراطية إلى مقاربة سياستو مف السياسة الكا
حيث  الشرؽ األكسط، تجاه وغمبة النزعة الكاقعية عمى سياسات يؤكدالديمقراطية و مف مكقف(.  ف773
 في العالـ العربي ةالديمقراطيٌ  مستكلك مستكل الحقكؽ المدنية تجنب الحديث عف عمى  حريصان  بدا

 حميا مف داخؿ الدكؿ كالمجتمعاتممفات داخمية يجب أف ينبا النظر إلييا عمى أنيا  مفضبلن 
كربطو بالمساعدات  المساعدة في المطالبة باإلصبلح يقتصر عمىا كير العربية ذاتيا، كأف دكر أم

ما إعطاء األكلكية لمحفاظ عمى عبلقة أمريكا ما حمفائيا في المنطقة بيدؼ ضماف ية، كاألمير 
يرافكقضايا المنطقة  لجةفي معايـ تعاكن  (. 83: 2008 .)بيكمي،السبلـكعممية  العراؽ كا 

                                                           

عمى الرغـ مف خطابو  المتشٌددةسياسات رفضو الكرفضو لممنيخ الثكرم في التغيير ك ثو عرؼ أكباما بتريٌ  )*(
 (.61: 2008 ) بيكمي، .المثاليالقيمي 
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 و حيف تككفنأ عمى يفاألمريكيٌ كالساسة بيف الخبراء  -ما حدو  إلى- جماعو إالرغـ مف كجكد  ىعمك  
 فضؿأ بشكؿو  تخدـسكؼ  نيافإ ديمقراطيان ك  كقكية اقتصاديان  فسادمف ال خاليةن مصرية ال الدكلة

ز حيٌ  سياسة نشر الديمقراطيةعندما تدخؿ نو أال إ ،مريكية في المنطقةاالستقرار كالمصالح األ
 لحكؿ مد -نصار التيار التقميدمأ-البحث كالتطبيؽ تصطدـ دعكات الديمقراطييف ما الكاقعييف

 سياساتو ىمريكية لمتأثير عمالذم يقاكـ المساعي األنظاـ مبارؾ  ىالضغط الذم يجب ممارستو عم
 النظاـ المصرم. ىالمسمميف مف خبلؿ ضغكطاتيا عمخكاف مريكا بتمكيف اإلأ يمان متٌ  ،الداخمية

(Jeremy,2011: 23) 

مريكية في كلكية لتحقيؽ المصالح األعطاء األإ ىكحرصو عم كباماألما عرؼ عف كاقعية  كنظران  
 بقيادة "باراؾ أكباما" ال تسعى إلى رسـ عبلقةو الجديدة أف اإلدارة األمريكية  فقد بدا كاضحان  ،المنطقة

: 2011 )الصعيدم، المصرية. -لمكقا الديمقراطية ضمف قضايا العبلقات األمريكية ثابتة ةو خطيٌ 
4.)  

مريكية في عيد الرئيس األ-صاب العبلقات المصريةأصبلح التكتر الذم إ إلىكباما أ ىسع كذلؾ 
حكاؿ األ كبكؿٌ  ،صبلحات السياسيةمشركع الديمقراطية كاإل ىبسبب تركيزه المتكاصؿ عم االبف بكش

 ،كباماأمريكية تجاه مصر في عيد الرئيس مف ضمف الدبمكماسية األ نان صبلح مكك  بقيت جيكد اإل
ف أك تكجيو أم انتقاد عمني لمحككمة المصرية بشأضغكط سياسية  ةلكنو تجنب ممارسة أيٌ 

تعاكف مصر ما الكاليات المتحدة في  ىف يؤثر ذلؾ عمأمف  كذلؾ خكفان  ،صبلح الداخمياإل
 (Jeremy,2011: 11).  ة في المنقطة.مريكيٌ القضايا المتعمقة بالمصالح األ

أك ممارسة الضغكط السياسية عمى سياسة تغيير النظـ قد رفض أكباما  كعميو يمكف القكؿ: إف
 بلن صبلحات الداخمية، مفضٌ مف االنفتاح السياسي كاإل اء مزيدو ة بيدؼ دفعيا إلجر نظمة العربيٌ األ

بتقدميا في  ية لمدكؿ العربيةكمف خبلؿ ربط المساعدات األمير  ،المدل البعيد نشر الديمقراطية عمى
كذلؾ بيدؼ ضماف عدـ تكتر العبلقات األمريكية ما حمفائيا العرب كمف اإلصبلحات السياسية، 

بذلؾ األكلكية  عطيان مي  ،المنطقةثـ ضماف تعاكنيـ في القضايا التي تيـ الكاليات المتحدة في 
القائمة عمى التعاطي ما جميا  ص سياستوقراطية، كىك ما يمخٌ عمى عممية نشر الديملبلستقرار 

خكاف نظرة اإل ىعم سمبان  ذلؾر ثٌ أكقد  ،القضايا بكاقعية كمف خبلؿ مدل أىميتيا لممصالح األمريكية
في المنطقة بحقكؽ  ايتقايض مصالحكباما إدارة أف أخكاف ل اإلأحيث ر  ،المسمميف لمكاليات المتحدة

 .الشعكب كتطمعاتيـ
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بكش ال يعني تغير ثكابت سمفو  إدارة"أكباما" عف نيخ  إدارةف اختبلؼ نيخ أ إلى شارةكتجدر اإل 
ك الديمقراطييف، كالتي بقيت ىي أ، سكاء مف الجميكرييف أمريكية إدارة ةيأ لالسياسة الخارجية لد

قمة اليـر السياسي الدكلي، لكف  ىالييمنة العالمية كالجمكس عم أىـ أىدافيا التي مفك  ،ذاتيا
داة العسكرية، ذلؾ ىك األلكسائؿ النجا أف أ لمف ير  ناؾ، فيإلييامؼ ىك كسائؿ الكصكؿ ختالم
ثكابت كاختبلؼ الكسائؿ، دكاـ ال ىفضؿ، بمعنة ىي األة كالدبمكماسيٌ داة السياسيٌ ف األأغيرىـ ل كير 
كؿ ما قامت بو و عمى ليس المقصكد بو الثكرة كانقبلب أكباماف شعار التغيير الذم جاء بو أبلحظ كيي 

صبلح نما المقصكد بو ىك اإلا  ك  ،-البعض لكما ير -الرئيس بكش سمفو الكاليات المتحدة في عيد
ة، كأم يالثكرة ال تحدث في الدكؿ المؤسساتباإلضافة إلى ذلؾ فإف كتقميؿ فجكة الفشؿ،  التدريجيٌ 
ك ككابح، أف يكاجو بمعكقات أيما في الكاليات المتحدة، ال بد الس ك رئيسأصانا قرار  ألممشركع 

كىك ما أثر عمى قدرة أكباما عمى التغيير،  (.8-7: 2009 حمد،أ.)منيا الداخمي كمنيا الخارجي
(1)كضغط مصالحالنظاـ السياسي في الكاليات المتحدة تحكمو قكانيف كلكائح كمؤسسات كجماعات ف

)*( 
 التغيير الجذرمٌ  ىف قدرة الرئيس األمريكي عمإساس، فكمؤسسات مجتما مدني، كعمى ىذا األ

 (. 10:  2009 .)الميداكم،ةدة تبقي مقيٌ ؼ بحريٌ كالتصرٌ 

 التي كاجييا أكباما في الممؼ الفمسطيني، فعمى الرغـ مف نجاح المعكقاتت قكة كفعالية كقد تجمٌ  
 زمنيه  كضا جدكؿو ما السياسة السابقة، ك  قطيعةن  عدي يي القكات األمريكية مف العراؽ، ما  بسحب أكباما

مت قدرة أكباما عمى ف قكة كنفكذ المكبي الصييكني حجٌ أإال  ،ـ2014سنة  أفغانستافلبلنسحاب مف 
  (.20: 2013 ،أكريدمكانو.) يراكحاختراؽ في الممؼ الفمسطيني الذم ظؿ  إحداث أمٌ 

يف األمريكية في عيد الديمقراطيٌ  ستراتيجيةلبلف المبلمح العامة إ :عمى ما سبؽ يمكف القكؿكبناءن  
ذلؾ  ىكيتجمٌ يف برئاسة بكش االبف، عنيا في عيد الجميكريٌ  -كبير حدو  إلى-، تختمؼ أكبامابرئاسة 

الجماعي، ة لصالح العمؿ عادة رسـ حدكد الدكر األمريكي في العالـ، كتراجا النزعة الفرديٌ إفي 
كتشجيا التحكؿ  ،كاإلسبلميٌ  كعدـ استثارة عداء العالـ العربيٌ  ،كمراجعة ميزانيات التسمح الضخمة

كتغييب  ،كسب الحمفاء ىة, كالعمؿ عمالمصالح األمريكيٌ ما  دكف أف يتعارض ذلؾالديمقراطي 
 مى التدرج قد بقي مقٌيدان ع  أف تكجو أكباما نحك التغيير القائـ أساسان ، إالٌ ةمفاىيـ الحرب االستباقيٌ 

 في الكاليات المتحدة. نظران لطبيعة النظاـ السياسيٌ 

                                                           

لمحديث عف أىمية عممية  بدا أكباما أكثر استعدادان  ىكلرئاستو األ ةفي بداية االنتخابات التمييدية في حمم )*(
السبلـ كدكرىا في تقدـ الدبمكماسية كالحكار بالشرؽ األكسط، كلكف تحت ضغط حممة ىيبلرم كمينتكف كالجميكرييف 

د أكباما في خطابو تجاه الفمسطينييف، كأعمف تشدٌ  ،كالمكبي الصييكني ضد أكباما الييكد لتأليبكالتي سعت  الحقان 
 .(36-35: 2008 سرائيؿ".) بيكمي،إؿ" دةن مكحٌ  تأييده لمقدس عاصمةن 
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قبيل اإلخوان المسممين  جماعة األمريكية تجاهالسياسة الخارجية -لخامسطمب االم
 4الحراك العربي

 زت إدارة الرئيس باراؾ أكباما بغمبة العمؿ الدبمكماسي عما سكاه في سياستو الخارجية، كىك ماتميٌ  
ممحكظ عمى تكجيات السياسة الخارجية األمريكية تجاه الحركات اإلسبلمية، حيث سعى  أثر بشكؿو 
 -ة بيف الكاليات المتحدة كالعالـ اإلسبلميٌ في إطار جيكده الدبمكماسية لجسر اليكٌ -أكباما الرئيس 

مية ات اإلسبلالجماع األمريكية تجاهالسياسة الخارجية ة عمى إلى كسر القيكد التقميدية المفركض
إلى معالجة التكتر الذم طرأ عمى العبلقة بيف اإلخكاف  ضافةن إ ،فكفي مقدمتيـ اإلخكاف المسممك 

رحت عاـ كرقة عمؿ طي  ذكر أفكيي  المسمميف كالكاليات المتحدة في عيد سمفو الرئيس بكش االبف،
مف قبؿ كزيرة الخارجية األمريكية السابقة مادليف أكلبرايت بمؤتمر لؤلحزاب اإلسبلمية في  ((2002

ت فييا اإلدارة األمريكية عمى عدـ حثٌ  ،-بمشاركة كفد مف اإلخكاف كبحضكر أكلبرايت-اسطنبكؿ 
معيا حيث رفضيا الرئيس  التخكؼ مف األحزاب اإلسبلمية في العالـ العربي كالدخكؿ في حكارو 

-قبكؿ أكباما  بتمؾ الكرقة  دتكٌ قد أاألمريكي جكرج بكش االبف آنذاؾ, كلكف المؤشرات األكلية 
مما يسجؿ تغيران كبيران في السياسة  -كقد قادت حممتو االنتخابية ،أف أكلبرايت مف المقربيف لو عممان 

التي دفعت جماعة اإلخكاف المسمميف إلى كيرل البعض أف ىذه المبادرة ىي  ،الخارجية األمريكية
(1)ب بقدـك أكباما لمحكـاألبرز الذم رح   العربيٌ  أف تككف التيار السياسيٌ 

 (.16: 2009 . )عمر،)*(

كاإلخكاف  يف عمكمان كقد بدأت مبلمح التغيير في السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلسبلميٌ  
المسمميف عمى كجو التحديد تظير منذ خطاب أكباما الذم ألقاه في القاىرة في يكنيك/حزيراف 

ذلؾ برلمانييف مف اإلخكاف المسمميف في مصر لحضكر  10حيث دعت إدارتو ، (ـ(2009
 (.Ambinder,3/6/2009الخطاب.)

فككس نيكز األمريكية عف مكقا ده المكقا الرسمي لئلخكاف المسمميف حيث نقمت قناة كىك ما أكٌ  
لحضكر  رسميةن  كا دعكاتو أف عشرة مف األعضاء البرلمانيف اإلخكاف قد تمقٌ  ،اإلخكاف المسمميف

يف في الككنجرس األمريكي الجميكريٌ  تناتكرايخطاب أكباما الشيير في القاىرة، كقد انتقد بعض الس
ؽ أحد كقد عمٌ  ،المعتدؿ التيار اإلسبلميٌ ىذه الخطكة بدعكل أف اإلخكاف المسمميف ال يمثمكف 

                                                           

 السابؽ الفمسطيني الكزراء لرئيس السياسي المستشار يكسؼ أحمد. د بو أدلى تصريحو  في ذلؾ انعكس كقد )*(
 بأنو قائبلن: األميركية اإلعبلـ كسائؿ إلحدل يكسؼ صرح حيث ،-غزة في حماس حركة زعيـ – ىنية إسماعيؿ
بيكمي، .)كيندم بجكف أكباما الرئاسية مشٌبيان  االنتخابات في األميركييف المرشحيف مف غيره عمى أكباما يفٌضؿ
2008 :50.) 
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إف الدعكات قد كجيت لكافة أطياؼ الحياة السياسية في  :مستشارم أكباما عمى ذلؾ بالقكؿ
كيتضح مف تعميؽ اإلدارة األمريكية عمى االنتقادات المكجية ، (FoxNews,3/6/2009)مصر.

 امؿ ما اإلخكاف المسمميف. قد اتخذتو إدارة أكباما لمتع ان جديد ان لمدعكة أف ىناؾ تكجي

إلى ذلؾ فقد حمؿ الخطاب الكثير مف الدالالت التي تشير إلى التكجو األمريكي الجديد  إضافةن  
نحك اإلخكاف المسمميف، ففي خطابو الشيير قاؿ الرئيس أكباما "إف الكاليات المتحدة تحتـر كؿ 

ف اخاألصكات السمميٌ  أف أمريكا سكؼ  تمفت معيـ، مؤكدان ة الممتزمة بالقانكف حكؿ العالـ حتى كا 
عمى احتراـ كافة أطياؼ الشعب.  ب بكؿ الحككمات السممية المنتخبة طالما أف حكميـ قائـه ترحٌ 
(The White House,4/6/2009 .) ٌؽ الصحفي في صحيفة الكاشنطف بكست كقد عم
"Washington Post" األمريكية ديفيد اجناتيكس "David Ignatius الفقرة مف " عمى ىذه

عاـ  لئلسبلمييف بشكؿو  إف ىذه الفقرة بما فييا مف دالالت قد صيغت خصيصان  :الخطاب قائبلن 
 (.Ignatius,15/2/2012.)خصكصكاإلخكاف المسمميف عمى كجو ال

ف كاف حديث أكباما حكؿ اإل  فإف  ،حميؿلمت كىك ما يترؾ األمر عرضةن  ان خكاف المسمميف ضمنيٌ كا 
لمجدؿ بيف الساسة  حديثو عف حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس "التي تعتبر أكثر فركع اإلخكاف إثارةن 

حيث لـ  ،يات إدارة أكباماعمى تكج ، كقد يككف أكثر داللةن كمباشران  قد كاف كاضحان " األمريكييف
ث عنيا بؿ تحدٌ  ،-عمى عكس إدارة  بكش-إرىابية  في خطابو عف الحركة بكصفيا منظمةن يتحدث 

ية عميو االمتثاؿ كلكف لديو التزامات دكل ،مف الشعب الفمسطيني ان أساسيٌ  ان باعتبارىا مككن
تجاه اإلسبلميف إلى إعادة  كمكقفو(. كقد أدل صعكد أكباما 10: 2009 خركف،ليا.)الشكبكي كآ

كقد زاد مف تفاؤليـ األمؿ ألنصار تيار اإلدماج المناديف بالدخكؿ في حكار ما اإلخكاف المسمميف، 
تأكيد السفارة األمريكية في مصر أف أعضاء مف اإلخكاف قد حضركا خطاب أكباما الشيير في 

 (. Lake,3/3/2011)ـ. 2009القاىرة عاـ

عرضكا أ الذيفف يالرؤساء السابق ذلؾ فقد نجح الرئيس أكباما بتجنب الخطأ الشائا لدل لىإضافةن إ 
إلى  االبف بكش سيـأنظر ىؤالء كعمى ر  حيثالسياسي,  لئلسبلـعف التمييز بيف الكجكه المختمفة 

 المعتدلة مثؿ الحركات اإلسبلمية فساككا بيف، كاحد مف منظكرو  يفكالجياديٌ  المعتدليفيف اإلسبلميٌ 
 عنيفة. ةن شمكليٌ  ةن يديكلكجيٌ أ ىالمسمحة التي تتبن الجياديةلجماعات كا ،المسمميف حماس كاإلخكاف

  (.4: 2013 )جرجس،

إلعادة  حثيثةن  عمى الرؤية الجديدة إلدارة أكباما، بدأت السفارة األمريكية في األردف جيكدان  كبناءن  
 The Islamicالتكاصؿ ما اإلخكاف المسمميف في األردف كحزبيـ السياسي جبية العمؿ اإلسبلمية "
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Action Front"،  حيث أشارت أحد الكثائؽ المسربة عف طريؽ مكقا كيكميكس إلى حدكث عددو 
ة في عماف كجبية العمؿ اإلسبلمي التابعة يف في السفارة األمريكيٌ مف المقاءات بيف دبمكماسيٌ 

إلعادة العبلقة بيف الطرفيف بعد أف تأثرت  في محاكلةو  ،ـ2009 لئلخكاف المسمميف في األردف عاـ
ككما تشير الكثيقة فإف ىذه المقاءات  ،لرئيس األسبؽ بكش االبفكبقكة في عيد ا ىذه العبلقات سمبان 

كمحاربة الفكر  اإلسبلميلتحسيف العبلقة ما العالـ قد جاءت في إطار جيكد الرئيس أكباما 
العديد مف النشطاء  شممت المقاءات أيضان كقد  (،WiKiLeaks,18/11/2009) الراديكالي.
 يف في المعارضة األردنية.اإلسبلميٌ 

قياـ  ،ـ2009عاـ أخرل مسربة مف سفارة الرباط عمى مكقا كيكميكس في  كثيقةه  ظيرتكما أ 
ما قادة الحزب اإلسبلمي لمعدالة كالتطكير في البرلماف  السفارة األمريكية في المغرب بعقد لقاءاتو 

عتبر األكؿ مف نكعو بعد تكقؼ المقاءات يي  المغربي التابا لجماعة اإلخكاف المسمميف، في حدثو 
بلحظ أف ىذه المقاءات قد كيي  (،WiKiLeaks,24/12/2009) أثناء فترة حكـ الرئيس بكش االبف.
 المغرب التي تعارض السياسة األمريكية تجاه المنطقة.شممت كافة أطياؼ المعارضة في 

 Quintan"بتعييف ككينتاف كيكتكركيتش (ـ2011) في بداية عاـقامت إدارة أكباما كقد  
Wiktorowicz"  ٌاألمريكييفكىك ما اعتبره بعض الكتاب  ،في مجمس األمف القكمي األمريكي 

كيعكد ذلؾ  ،عمى النيخ الجديد الذم تتبناه إدارة أكباما تجاه اإلسبلمييف المعتدليف إضافيان  تأكيدان 
لمفكر التقميدم السائد في الكاليات  مخالفان  تبني ككينتاف فكران حيث ي ،لمفكر الذم يحممو ككينتاف

 ةن لئلسبلـ ىـ أكثرىـ مقاكم فيك يؤمف بأف أكثر الناس فيمان  ،المتحدة تجاه اإلخكاف المسمميف
دة بالديف جيٌ  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 
 (.Dina Raston 24/1/2011كالتطرؼ".) اإلرىابلمعنؼ ككسيمة لمحاربة "

في العالـ العربي بتعييف  الثكراتكقبيؿ اندالع  ـ2011كما قامت إدارة أكباما في بداية عاـ  
كزارة الخارجية " في طاقـ التخطيط السياسي في Peter Mandavilleالبرفسكر بيتر ماندافيؿ "

ص فييما آراء معتدلة حكؿ ماندافيؿ كتابيف حكؿ اإلسبلـ السياسي لخٌ  كقد كتب ،األمريكية
 . (Brooke,2013 : 26) الجماعات اإلسبلمية كاإلخكاف المسمميف.

ما التيار  كقد بدا أكباما مف خبلؿ خطكاتو تجاه اإلخكاف المسمميف أقرب إلى تيار اإلدماج مقارنةن  
ككاف ذلؾ بسبب رؤية إدارة أكباما ألىمية تحسيف صكرة الكاليات المتحدة عمى الصعيد التقميدم، 

ة، لذا تمعات العربية في تعزيز مكانة كنفكذ الكاليات المتحدة عمى الساحة الدكليٌ الدكلي كلدل المج
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 لما نظران  ،اإلسبلمية الحركات ما عبلقات الكاليات المتحدة كباما في بداية عيده لتحسيفأسعى 
أخرل،  ةو سياسيٌ  قكةو  أمٌ  تفكؽ أكسطية الشرؽ في أكساط المجتمعات كاسعة شعبيةو  مف تتمتا بو
ة كنفكذ اإلخكاف المسمميف في تعزيز المكانة األخبلقية لمكاليات المتحدة بذلؾ استغبلؿ شعبيٌ  محاكالن 

باإلضافة إلى تخفيؼ حدة الكراىية كالعنؼ ضد  ،كمف ثـ تعزيز نفكذىا عمى المستكل الدكليٌ 
: 2011لزىر،) .الكاليات المتحدة في الشارع العربي كالتي بمغت ذركتيا في عيد سمفو بكش االبف

104.) 

بلحظ أف تكجو أكباما نحك اإلخكاف المسمميف كاف يعكد باألساس إلى نظرتو الكاقعية كلكف مف المي  
كىك ما انعكس عمى رؤيتو لقكة  ،ة المتعمقة بالشرؽ األكسطفي التعامؿ ما قضايا السياسة الخارجيٌ 

ة يفي الحياة السياس بارزه  ـ دكره ة أف يككف ليكالتي خمصت إلى احتماليٌ  ،كنفكذ اإلخكاف المسمميف
لمحكار معيـ،  كىك ما دفا إدارة أكباما باتجاه محاكلة فتح قنكاتو  ،في مصر عمى المدل القريب

تجاه الحكار  ةو جكىريٌ  كباما لـ تستطا اتخاذ خطكاتو غـ مف ذلؾ فمف المبلحظ أف إدارة أعمى الر ك 
(1)في مصر ما اإلخكاف المسمميف خصكصان 

بيف  لقاءاتو  لرفض النظاـ المصرم حدكث أم   نظران  )*(
بناءن عمى رؤية أكباما  -الطرفيف، فقد حاكلت الكاليات المتحدة التكاصؿ ما اإلخكاف المسمميف 

مف أف  في مصر، لكف نظاـ مبارؾ كاف يخشى خبلؿ السنكات التي سبقت االحتجاجات-الجديدة 
أدل  حازمان  خذ مكقفان لذا فقد ات   ،ة لمجماعةالشرعيٌ تمنح االتصاالت األمريكية ما اإلخكاف المسمميف 

(2)في الغالب لمنا تمؾ المقاءات

*()*.(Adam, 2013: 26 .) 

ذلؾ فقد صمتت إدارة أكباما عمى االنتياكات الجسيمة التي شيدتيا االنتخابات البرلمانية نتيجةن لك  
فقط في االنتخابات بينما حصد الحزب  كاحدان  حيث كسب اإلخكاف مقعدان  ،ـ2010في مصر لعاـ 

إدارة أكباما  األمريكييف، كقد انتقد بعض الساسة % مف المقاعد90الكطني الحاكـ أكثر مف 
 : Jeremy,2011أثناء كبعد االنتخابات.) العمني لمنظاـ المصرمٌ  اة انتقادىأك محدكديٌ  الصمتي

xi .) 

ف المسمميف ما اإلخكا ما دفعو لفتح قنكات اتصاؿو ة أكباما ىي أف كاقعيٌ  كعميو فقدا بدا كاضحان  
مف المشيد السياسي في  مكا جزءان مثٌ كاحتمالية أف يي  ،في الشارع العربيٌ  لشعبيتيـ الكاسعة نظران كذلؾ 

                                                           

 لممزيد حكؿ تأثير مكقؼ الرئيس مبارؾ عمى االتصاالت بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف انظر: )*(
(Jeffery & others,2012 : 51). 

 الدبمكماسييف مف كاساو  قطاعو  ك اإلخكاف قيادات بيف سائدان  يزاؿ ال كالشؾ الحذر كاف فقد ذلؾ إلى باإلضافة )**(
 (.Adam,2013 : 26) .األمريكاف



 155  

 

ما دفعو اللتزاـ الصمت تجاه انتياكات  ة أكباما ىي أيضان كفي نفس الكقت فإف كاقعيٌ  ،المنطقة
 .تكتر العبلقة بيف البمديف مف كذلؾ خكفان  ،ةكالعممية الديمقراطيٌ ضد الجماعة المصرم النظاـ 

 ،ةكعمى الرغـ مف أف محاكالت التكاصؿ كانت تصطدـ بنظرة أكباما الكاقعية لممصالح األمريكيٌ  
 اءةكبنٌ  الةفعٌ  تحقيؽ اتصاالتو  جرل ما إذا تحقيقيا يمكف التي المزايا تجاىؿ أك إغفاؿ يمكف ال فإنو
 الطرفيف االعتبار مصالح عيف في األخذ خبلليا مف يتـ المتحدة، كالكاليات المسمميف اإلخكاف بيف
 أكضاع تحسيف في سبيؿ لمحكار ةاألمريكيٌ  البكابة ليذه اإلسبلمية الحركات استغبلؿ أىمية ما

ؽ الكاليات المتحدة ىدفيا في تحسيف عبلقاتيا ما العالـ حقٌ كبالمقابؿ تي  ،اإلسبلمية الحركات
مف  ، كعمى الرغـنؼ المكجكدة في الشارع العربي ضدىاكتخفيؼ حدة الكراىية كالع ،اإلسبلمي
ة في بداية الذم شيدتو السياسة األمريكيٌ  التطكر كراء مف ةاألمريكيٌ  كالغايات األىداؼ ةمصمحيٌ 

ة السياسيٌ  ةفي العمميٌ  قد استفادت مف الفرصة لتحقيؽ اختراؽو  اإلسبلميةعيد أكباما إال أف الحركات 
 (. 104: 2011)لزىر، .اإلسبلميٌ  كالعالـ أمريكا بيف التقارب مستغمةن  ،مدانيافي ب

في تعامميا ما اإلخكاف المسمميف في  جديدان  إدارة أكباما قد حممت نيجان  ضح أفٌ كمما سبؽ يتٌ  
تيار اإلدماج في بداية عيد أكباما أكثر  كقد بدا أفٌ  ،لخصكصالعالـ العربي كمصر عمى كجو ا

 حدث اختراقان كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ لـ يستطا تيار اإلدماج أف يي  ،مف التيار التقميدم كقكةن  نفكذان 
ف نجح في مناطؽى -ة تجاه اإلخكاف المسمميف في مصرة األمريكيٌ في السياسة الخارجيٌ  ان جكىريٌ   كا 
مريكية مف تكتر العبلقة ما نظاـ مبارؾ، باإلضافة إلى دفا لتخكؼ اإلدارة األ كذلؾ نظران  ،-أخرل

 داخؿ الككنجرس األمريكي باتجاه إيقاؼ المقاءات ما اإلخكاف المسمميف "سرائيؿإ"القكل القريبة مف 
 كجو الخصكص. ىفي العالـ العربي كفي مصر عم

 خالصة4 

ت في عيد الخارجية األمريكية قد شيدف السياسة جاء في ىذا المبحث يمكف القكؿ : إما  عمى بناءن 
طبيعة العبلقة بيف  يرات الجكىرية كالتي أثرت عمىكباما عدد مف التغالرئيس األمريكي باراؾ أ

الكاليات المتحدة كالعالـ اإلسبلمي بشكؿ عاـ كجماعات اإلسبلـ السياسي كفي مقدمتيا جماعة 
القكة العسكرية كاستخداـ  عمى ص االعتمادكقد كاف مف أىـ ىذه التغيرات تقمياإلخكاف المسمميف، 

دت ىذه السياسة كما قد ألمتغيير، ك  الدبمكماسية كالتحالفات الدكلية كالعقكبات االقتصادية كأدكات
ترتب عمييا مف انسحاب الكاليات المتحدة مف العراؽ كتقميص التكاجد العسكرم األمريكي في 

ذلؾ  ضافة إلىت المتحدة كجماعة اإلخكاف المسمميف، إتخفيؼ حدة العداء بيف الكاليا إلىفغانستاف أ
اما كبطات التكتر في عيد الرئيس باراؾ أاإلسرائيمية العديد مف مح -فقد شيدت العبلقات األمريكية
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، كفي مقدمتيا عممية السبلـ في الشرؽ األكسطقضايا الكباما تجاه العديد مف كذلؾ بسبب مكقؼ أ
جسر اليكة بيف الكاليات المتحدة كالعالـ العربي كفي مقدمتيا  كقد أدل التكتر في العبلقة إلى

التعاطي ما جماعة اإلخكاف  القائمة عمىساىمت رؤية أكباما  ة اإلخكاف المسمميف، كماجماع
جيكده في فتح قنكات اتصاؿ ما قادة الجماعة في  إضافة إلىمف المشيد السياسي  المسمميف كجزءو 

اف تقميص اليكة بيف الكاليات المتحدة كاإلخك ضمنيا مصر في  العديد مف الدكؿ العربية كمف
في بفعؿ الككابح البنيكية  كباما في ىذا المجاؿ قد ظمت محدكدةن المسمميف إال أف جيكد الرئيس أ

 األمريكي.السياسي النظاـ 
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 المبحث الثاني 
 المصري المتحدة من الحراكموقف الواليات 

 المصري4  ة تجاه الحراكمريكي  التصريحات األ -ول المطمب األ 
مف الرككد االقتصادم كاالحتقاف السياسي في السنكات التي سبقت  ة حالةن شيدت الساحة المصريٌ  

 انعداـإلى تنامي الغضب ك  مجتمعةن  دة أسبابو دت عٌ أحيث ، ـ2011عاـ  الحراؾ الجماىيرم
كانكف  25 حدكث االحتجاجات الكاسعة في كمف ثـٌ  ،االستقرار في الشارع المصرم

بنتائخ االنتخابات  المصرم تبلعب النظاـىك  ىذه األسباب برزألعؿ ك  ،ـ2011يناير/ثاني
استبلـ جماؿ مبارؾ لمحكـ بعد  ةكاحتماليٌ  ،كما عرؼ بقضية التكريث ،(ـ2010)البرلمانية لعاـ 

(1)كالده

)*(. (Alterman, 2012: 3)،  كضاع االقتصادية كغياب العدالة سكء األ إلىباإلضافة
 ة التي عاني منيا الشعب المصرم في سنكات ما قبؿ الحراؾ.االجتماعيٌ 

بإمكانية قياـ ما يشبو الثكرة في مصر  جكد الكثير مف المؤشرات التي أكحتالرغـ مف ك  ىكعم 
مف  اإلدارة األمريكية بحالةو  تصابأف حجـ االحتجاجات كديمكمتيا أال إ ،لمظركؼ السابقة نظران 

 (. Shields, 2012 : 17.)ان كف متكقعيحيث إف حجـ االحتجاجات لـ  ،التكتر كالذىكؿ

بت إدارة أكباما اإلدارة األمريكية أف االحتجاجات جاءت بعد أف غيٌ  كمما زاد مف حيرة كارتباؾ  
مف  حك مزيدو الحاكمة نكدفا األنظمة  ،ةأىمية ممارسة الضغكط السياسية لنشر الديمقراطيٌ 

(2)لخر أكلكية لقضايا األ ةن اإلصبلحات السياسية، معطي

(*)*. .(Jeremy, 2011: 11)  

كالضعيفة  في مكاقفيا المترددة تارةن  ،مريكية مف االحتجاجات في مصردارة األاإل ةت حير كقد تجمٌ  
(3)فعقب أحداث اليكـ األكؿ رمف االحتجاجات ىكلياـ األفي األ لر أخ تارةن 

مف أياـ الثكرة  *(**)
كقد  ،تيا لمكضا في مصرإدار  رؤيةالمصرية قدمت كزيرة الخارجية األمريكية ىيبلرم كمينتكف 

                                                           

 كجو عمى المتحدة كالكاليات كالغرب مصر في العاـ الرأم شغمت قد مبارؾ يخمؼ مف قضية أف كييبلحظ)*( 
 عاـ ربيا في بمبارؾ لحقت التي الصحٌية االنتكاسة كقد أدت لو نائبان  حياتو طكاؿ مبارؾ يعيف لـ حيث الخصكص،

 خبلفة حكؿ الجدؿ عاد التكنسية الثكرة بدء كما كشيكان، بات قد مصر في الحاكـ تغير بأف التخميف إلى 2010
 (Jeremy,2011: 14.) مجددان  السطح إلى مبارؾ

 الفمسطينية، القضية حؿ عبر األكسط الشرؽ في السبلـ إحبلؿ لمساعي  كطاقتو اىتمامو كٌرس أكباما جؿٌ )**( 
 .(Jeremy,2011: 11.)أمريكٌية كطنٌية مصمحة يمثؿ "اإلسرائيمي" العربي الصراع حؿ أف معتبران 

يناير ككيفية تعاطي اإلدارة األمريكية معيا  28لممزيد حكؿ تسمسؿ أحداث االحتجاجات المصرية قبؿ  )***(
 (.80-79:  2012الحميـ، عبد.)انظر 
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كتبحث عف طرؽ لبلستجابة لبلحتجاجات  الحككمة المصرية مستقرةه ف أ صت ىذه الرؤية فيتمخٌ 
 أكباما في خطابوكي باراؾ ير ؽ الرئيس األمالمشركعة لمصالح الشعب المصرم، فيما لـ يتطرٌ 

(1)عف حالة االتحاد السنكم

 أنو قاؿ في معرض حديثو عف الثكرة إلى االحتجاجات المصرية، إالٌ  )*(
: "إف الكاليات المتحدة تدعـ التطمعات احت بالرئيس زيف العابديف بف عميالتكنسية التي أط

يت األبيض ركبرت غيبس ة لكؿ الشعكب". كبعد خطاب أكباما قاؿ السكرتير الصحفي لمبالديمقراطيٌ 
"Robert Gaps ٌة لمشعب المصرم، بما فييا الحؽ في حرية " " إف كاشنطف "تدعـ الحقكؽ العالمي

الشعب  لتطمعاتً  لتستجيبى  ميمةن  إف أماـ الحككمة المصرية فرصةن  :التعبير كالتجما" كأضاؼ
المصرم، كتكاصؿ اإلصبلحات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، التي مف شأنيا تحسيف الكضا 

 (. 79: 2012 المعيشي لممصرييف.)عبد الحميـ،

كانكف  27في  -كباماأباراؾ  مريكيالرئيس األ نائب- "Joseph Biden" بايدف فجك كد أكما  
ؾ باتجاه االستجابة لبعض مف احتياجات الناس ىناؾ ف " يتحرٌ أمبارؾ الرئيس  ىف عمأ/يناير ثاني

مريكي جيـ ؿ جكف بايدف مف قبؿ الصحفي األئكعندما سي  ،المطالب المشركعة بينيا إلىكاالستجابة 
 جاب بايدف " لقد ظؿٌ أف الكقت قد حاف لرحيؿ مبارؾ, أف كاف يعتقد بإحكؿ ما  ""Jim Loire لير

لذا ال  "سرائيؿإ"في تطبيا عبلقات مصر ما  كبيرةن  ؿ مسئكليةن كتحمٌ مكر عديدة ألنا في  مبارؾ حميفان 
 (.  241: 2013 ،لكيدسيدعكه ديكتاتكرا".)أف أيمكنني 

عمى تجنب أم إشارة كباما أالرئيس حرص  ،االحتجاجاتبدء لو بعد ثبلثة أياـ مف  تعميؽو في أكؿ ك 
عرب أ كما"ميمة لمغاية"،   إجراء إصبلحاتو  ىعم نفسو في الكقت مشددان  تخميو عف مبارؾ،تكحي ب

ذم  مكبكتة" لعدـ حدكث تغييرو  إنيـ يعبركف عف "إحباطاتو  :تعاطفو ما المتظاىريف الذيف قاؿ عف
مف أجؿ التعبير عف شكاكاىـ  آلياتأف تككف لدل الناس  معنى، كأضاؼ "مف الميـ جدان 

الصعبة"، فقد  في سمسمة مف القضايا جدان كرغـ أف أكباما كصؼ مبارؾ بأنو "متعاكف  "المشركعة
كقاؿ أكباما  ،يفيستما إلى أصكات المحتجٌ  بأف عميو أف إلى الرئيس المصرمٌ  صريحةو  بعث برسالةو 

إف التأكد مف  "كنت أقكؿ لو دائمان  :عمى شبكة اإلنترنت عبر مكقا يكتيكب عمى أسئمة جميكرو  ردان 
لمغاية مف أجؿ مصمحة مصر  ميـه  كاإلصبلح االقتصادمٌ  في اإلصبلح السياسيٌ  المضي قدمان 

  .(28/1/2011)الجزيرة،.عمى المدل البعيد

                                                           

 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  

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2011/01/20110126004648x0.7754132.html#axzz3pywOqRyH
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2011/01/20110126004648x0.7754132.html#axzz3pywOqRyH
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(1)-مف الحراؾ المصرم- ىكلاـ الثبلثة األيٌ ة في األمريكيٌ دارة األتصريحات اإل ضح مفيتٌ ك  

يا نأ ،)*(
نظاـ –كالحفاظ عمى الحميؼ التقميدم  ،بيف رغبتيا في االستقرار اإلقميميٌ  قد حاكلت المكازنة

الديمقراطي كدعميا لمتغيير  ة في المنطقة مف جية،الذم طالما خدـ المصالح األمريكيٌ  -مبارؾ
جراء إصبلحاتو  كزيادة حجـ المشاركة السياسية كذلؾ بيدؼ معالجة  ،مف جيةو أخرل ذات معنىن  كا 

ما حضكر المخاكؼ مف إمكانية فقداف -خة لئلرىاب مف كجية النظر األمريكيةالمفرٌ -الظركؼ 
لمكاليات  مناىضةو  ةو إسبلميٌ  ظيكر حككمةو  كىك ما قد يؤدم إلى ،السيطرة عمى مجرل األحداث

مف المفكريف كالساسة  كقد دعـ ىذه المخاكؼ تياره  ،(242: 2013 ،لكيدسيمصر.)المتحدة في 
أحد المرشحيف  "Mike Huckabee"ىـ في تصريحات مايؾ ىكابيراؤ آانعكست  األمريكييف
مريكية األ ةمريكية في خطابو االنتخابي لؤلمٌ كلى مف االنتخابات الرئاسية األيف لممراحؿ األالجميكريٌ 

خكاف المسمميف كانكا كراء ذا صح أف اإلإ" :حيث قاؿ ،ـ2011 يناير/كانكف ثاني 30 في
 (.16: 2013 تكمكسكف، أف يقمؽ".)ندا، االضطرابات، لكجب عمى كؿ شخص حيه 

قػػد انتابيػػا ة فػػي األيػػاـ األكلػػى مػػف الثػػكرة المصػػرية أف تصػػريحات اإلدارة األمريكٌيػػكممػػا سػػبؽ يتبػػيف  
ـه  حيث ،مف االضطراب كالتناقض ءه شي  ىميػة كجػكد مبػارؾ كحميػؼو يؤكػد أ انقسمت إلى قسػميف: قسػ

آخر يشدد عمى ضركرة اسػتغبلؿ الفرصػة لمضػغط  مصالح الكاليات المتحدة، كقسـه  ىستراتيجي يرعا
بػيف مكاقػؼ التيػاريف،  حػدكث صػداـو دكف  ،فاعمػة ةو سياسػيٌ  عمى نظاـ مبارؾ بيػدؼ إجػراء إصػبلحاتو 

نظػاـ  ىمف االحتجاجػات ممارسػة الضػغكط عمػ ىكلياـ األمريكية في األدارة األكاف بإمكاف اإل حيث
 ؾ ببقائو في الحكـ.ة ما التمسٌ صبلحات سياسيٌ إجراء إمبارؾ بيدؼ 

حيث خرج المتظاىركف  يناير/كانكف ثاني 28في يـك الجمعة مساران مختمفان  اتخذت حداثاأل لكفٌ  
كحدىا القاىرة  في خرجكا ألؼو  100 أف إلى التقديرات كتشير ،التكقعات كبيرة فاقت كؿ   بأعدادو 

كعمى الرغـ مف التزاـ المتظاىريف بالسممية  ،كاشتبككا ما قكات مكافحة الشغب كقكات األمف المركزم
 .(Jeremy,2011: 2) الحاكـ. الكطني الحزب راتمق مثؿ مبارؾ حكـ معالـ مف العديد أحرقكا فقد

كانكف  28- عقب اليكـ الراباف ،ةمريكيٌ دارة األحداث تصاعدت ردكد فعؿ اإلكما تصاعد األ 
لممساعدات التي تقدميا  األياـ المقبمة مراجعةن جرم في يأنو س أعمف البيت األبيض -/ينايرثاني

ىيبلرم كمينتكف  تثـ عاد ،ميار دكالر كؿ عاـم 1,5الكاليات المتحدة لمصر، كالتي تقدر بنحك 
                                                           

 إدارتو مف البعض فييـ بما العديديف قبؿ مف أكباما الرئيس سياسة كيصفت العربي لمربيا األكلى المراحؿ في )*(
 بحسه  تعامؿ بأنو مستشاريو بعض في المقابؿ يرل كلكف. األحياف بعض في كمتناقضة مكجية كغير مشكشة بأنيا
 باالستقرار المتمثمة المتحدة، لمكاليات الكاقعية كالمصالح االستراتيجية األىداؼ مكازنة فحاكؿ األحداث، ما عاؿو 

 .(Nina,2014 : 37. )األكسط الشرؽ في األمريكٌية الديمقراطٌية قيـ دعـ ما كاالقتصادمٌ  السياسيٌ 
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مف المساعدات  في ىذا الكقت حكؿ إيقاؼ أك قطا أمه  بعد بضعة أياـ لتعمف "بأنو ليس ىناؾ نقاشه 
ضركرة  ىدارتو عمإكباما كمسؤكلكف في أد الرئيس شدٌ حداث كما تصاعد األ "األمريكية عف مصر

 مريكية لـ تدعي دارة األف اإلإف ذلؾالرغـ مف  ىعملكف ك  ،ةجكىريٌ  صبلحاتو إقياـ نظاـ مبارؾ بإجراء 
 Jeremy,2011 : 11). )مباشر لمتنازؿ عف السمطة. مبارؾ بشكؿو 

حداث في مصر قد تجاه األ األمريكييفالتناقض في تصريحات المسؤكليف  فأ :ضح مما سبؽيتٌ ك  
حداث كزيادة لتصاعد األ كذلؾ نظران  ،يناير 28بعد جمعة الغضب في  ساعان كاتٌ  كثر كضكحان أبدا 

 تصاعد سقؼ تطمعات الجماىير المطالبة بتنحي مبارؾ عف الحكـ. إلى إضافةن  ،زخـ التظاىرات

(1)/ينايركانكف ثاني 29ث في امف األحدكبعد الخطاب األكؿ الذم ألقاه مبارؾ في اليكـ الخامس  

)*( 
كتعييف حككمة  ،حككمة أحمد نظيؼ ة، كحؿٌ لحماية األمة المصريٌ  كالذم أعمف فيو بقاءه كرئيسو 

تعييف عمر سميماف نفسو اليكـ  في جديدة بقيادة كزير الطيراف السابؽ أحمد شفيؽ، كما أعمف الحقان 
طمب  ،بمبارؾ استمر لمدة نصؼ ساعة ىاتفيان  لو، أجرل أكباما اتصاالن  قائد المخابرات العامة نائبان 

: 2012 )عبد الحميـ، مممكسة. قدـ عمى خطكاتو شاممة كأف يي  فيو مف مبارؾ إجراء إصبلحاتو 
80 .) 
رد حككمة القاىرة عمى لتقييـ  ،ما مساعدم األمف القكميٌ  نفسو اليكـ فيقد اجتما  كباماأككاف  

المصرم  رئيسقد دعا الإف أكباما  :بعد االجتماع لو كقاؿ البيت األبيض في بيافو  ت،االحتجاجا
ف رد فعؿ اإلدارة األمريكية أظ كحً كقد لي ، مممكسة مف أجؿ اإلصبلح السياسيٌ  خطكاتو  إلى اتخاذ

(2)مبارؾ بتعييف نائب لمرئيسقرار تجاه 

قد  تقريبان  لممرة األكلى منذ تكليو السمطة قبؿ ثبلثيف عامان  )**(
 الخارجية كزارة باسـ المتحدثؽ بينما عم  . أكباما في خطابو عمى الحدث ؽ، حيث لـ يعمٌ كاف فاتران 
 يمكنيا ال المصرية الحككمة إف : قائبلن  الحدث ىعم "Crowely Philip"كراكلي فيميب األميركية
 في ةجكىريٌ  إصبلحاتو  إلجراء أكباما باراؾ الرئيس دعكة دان مردٌ  ،األكراؽ" ترتيب "بإعادة االكتفاء

 شعب مصر لـ يعد يقبؿ الكضا القائـ، إنو يتطما إلى عمميةو ف إ" :قائبلن كأردؼ كراكلي  .النظاـ بنية
  (.30/1/2011لدعـ إصبلح حقيقي".)الجزيرة، ليا مغزلن 

                                                           

لممزيد حكؿ أحداث اليـك الخامس مف االحتجاجات المصرية ككيفية تعاطي اإلدارة األمريكية معيا انظر  )*(
(Jeremy,2011: 3.) 

 أعمنت لمصر، جديد كزراء رئيس كتسمية لمرئيس نائبان  سميماف عمر المكاء تعييف عمى فعؿ رد أكؿ في )**(
، غير األشخاص تغيير أف المتحدة الكاليات  كزادت حقيقي، سياسي تغيير إجراء إلى الحاجة عمى كأكدت كاؼو
 الكبيرة المالية بالمعكنات النظر بإعادة ميددةن  ديمقراطٌي، إصبلحو  إلجراء مبارؾ عمى ضغكطيا مف األمريكية اإلدارة
 (..BBC,30/1/2011)األمريكية لمدعكات المصرية الحككمة انصياع حاؿ عدـ في لمصر تقٌدميا التي
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 ىحت المتشبث بالحكـ مبارؾ لمكقؼ فاألمريكييٌ ف المسؤكليرفض تعميؽ ىذا المف  ضحكيتٌ  
بنفسو عف الحديث عف ضركرة المطالبة  أكباما ألالرغـ مف ذلؾ فقد ن ىكعمالقادمة،  االنتخابات

 ،ف كاف قد أثنى عمى الجيش لعدـ استخداـ القكة ضد المتظاىريفا  ك مباشر،  برحيؿ مبارؾ بشكؿو 
لتقكيض سيطرة مبارؾ  الباحثيف مسعىن  كىك ما رأل فيو بعضي  ،كما أثنى عمى سممية المتظاىريف

عف  رحيؿ مبارؾ قريبان أكباما لا مريكية في تطمٌ دارة األص مكقؼ اإلكعميو فقد تمخٌ  عمى الحكـ،
 .كعدـ كضكح معالمياالفترة االنتقالية  يا مف طكؿؼ بعض أقطابتخك  الحكـ ما 

(Shadid,1/1/2011،) استمرار ضركرة ى تأكيد عممل األمريكييفف يكىك ما دفا بعض المسؤكل
كزيرة كىك ما انعكس في تصريحات  ،المرحمة االنتقالية ىشرافو عما  نظاـ مبارؾ في الحكـ ك 

 ،منظـ لمسمطة قالت "نريد رؤية انتقاؿو  فحي يناير/كانكف ثاني 30في كمينتكف الخارجية ىيبلرم 
تفضي إلى كجكد حككمة ديمقراطية  دةه جيٌ  لكي ال يكجد فراغ حيث يجب أف تككف ىناؾ خطةه 

(1)تشاركية"

مف تصريحاتيا  كقد بدا كاضحان  ،م شكؿ لرحيؿ مبارؾ عف الحكـأكلـ تشر كمينتكف ب )*(
مف  حالةو  إلى لأدٌ كىك ما أف الرؤية األمريكية تقكـ عمى ضركرة قيادة مبارؾ لممرحمة االنتقالية، 

 معمقان  -بقكلو محمد البرادعير عنيا المعارض البارز كساط المعارضة المصرية عبٌ أاالستياء في 
إف الحككمة األمريكية ال تستطيا أف تطمب مف الشعب المصرم " -تصريحات كمينتكف ىعم

 .لمعممية االنتقالية -ان عام 30الذم حكـ الشعب لمدة -قيادة مبارؾ ىالمكافقة عم
.(Jeremy,2011: 11)  

بدء عممية انتقاؿ  باتجاه تنحكأت تكجيات أكباما التي بدل مغايرةن كقد جاءت تصريحات كمينتكف  
كجمي في  كاضحو  كىك ما يعكس كجكد تناقضو تبدأ بتخمي مبارؾ عف الحكـ،  ،لمسمطة فكرمٌ 

مخاكؼ تيار في قد عكست تصريحات كمينتكف ف أيبلحظ ك  ،مريكيةدارة األقطاب اإلأتكجيات 
مف  إلى حدكث حالةو  ،كاالنتقاؿ الفكرم لمسمطة ،مبارؾاإلدارة األمريكية يخشي مف أف تؤدم استقالة 

كعميو  ،فخكاف المسممك سيا اإلأر  ىمعادية لممصالح األمريكية كعم الفراغ تؤدم إلى صعكد جياتو 
 ثيف بكجكد مبارؾ في الحكـ لقيادة المرحمة االنتقالية. نصار ىذا التيار متشبٌ أبقي 

 
 
 
 

  

                                                           

 عمى قائمةو  ديمقراطٌية بحككمة تأتي مدركسة، أكدت كمينتكف في تصريحاتيا عمى ضركرة إيجاد خطةو  )*(
 الحميـ، عبد".)بمصر الديمقراطية إلى يؤدم ال السمطة عمى استحكاذان " ترل أف تريد ال ببلدىا أف كأكدت", المشاركة
2012  :81.) 
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حداث في زخـ المظاىرات كتأثيرىا كتطكر كتبلحؽ األ مت رؤية أكباما بفعؿ زيادةقد تدعٌ ك  
(1)مصر

عنو  بلن /يناير بعث أكباما ممثٌ كانكف ثاني31 ففي اليكـ السابا مف األحداث المكافؽ  .)*(
(2)القاىرة" إلى Frank Wisnerر"زينالسفير األمريكي السابؽ في مصر فرانؾ كي

، ليبمغ مبارؾ )**(
  (. 81: 2012 لمسمطة.)عبد الحميـ، تدريجيه  عميو اإلعداد الفكرم النتقاؿو  ىا أفٌ مفادي  رسالةن 

عمنت أ إذ ةانتقاليٌ  ما اإلعداد لمرحمةو  ،لمبارؾضركرة االستقالة الفكرية بأكباما  صت رؤيةحيث تمخٌ  
 أنو لف يبقي رئيسان  مبارؾ قد أخبر "Frank Wisner" فرانؾ كايزنرف أ غير مسماةمريكية أمصادر 
 .قاطا بشكؿو مبارؾ  ورفض كىك ما ،لؤلحداث مريكيةاإلدارة األلرؤية  في المستقبؿ كفقان لمصر 

.(Jeremy,2011: 12)  

كباما نحك أو ة التي تجـز بتكجٌ كعمى الرغـ مف كجكد العديد مف المؤشرات كالتسريبات الصحفيٌ  
 نو لـ تصدر أم تصريحاتو إف ،ةتقكد المرحمة االنتقاليٌ  ةو ائتبلفيٌ  قامة حككمةو ا  الدفا باستقالة مبارؾ ك 

 تمؾ المحظة. ىفييا مبارؾ عمى ترؾ الحكـ حت عف اإلدارة األمريكية تحثٌ  كاضحةو 

فبراير خرج ما يقرب مف ربا مميكف إلى شكارع القاىرة بعد شباط/ 1كفي يكـ الثبلثاء المكافؽ  
حجـ المظاىرات كتنكعيا  فأ إلىمف التقارير العديد  تشار أكقد  ،ثمانية أياـ مف بدء االحتجاجات

حيث أعمف فيو عدـ  ،كفي مساء ذلؾ اليكـ ألقى الرئيس مبارؾ خطابو الثاني، لـ يكف مسبكقان 
لمراقبة خر مدتو كأنو سيبقي آ ،ـ2011ىا في سبتمبرالرئاسية المقرر عقدي حو لبلنتخابات ترشٌ 

مف الغضب ما الخطاب  المتظاىركف في مياديف مصر بمزيدو كقد تفاعؿ االنتقاؿ السممي لمسمطة، 
   (Jeremy,2011: 6). .ةمطالبيف مبارؾ بالمغادرة الفكريٌ 

 التحكؿ المنتظـ يجب أف يككف كأفٌ  ،أعمف أكباما أف تنازالت مبارؾ غير كافية ثر ذلؾإ ىكعم 
كباما قد تحدث أف إمريكية فدارة األلمصادر مقربة مف اإل ككفقان  سمميان ذا معنى كأف يبدأ "اآف"،

 عمى حدكث انتقاؿو  فييا اب لمدة نصؼ ساعة أصر  ما مبارؾ قبؿ خركجو في ىذا الخط ىاتفيان 
  (.Shadid,1/1/2011لمسمطة.) فكرمه 

                                                           

 ما مقتؿ بعد الفكضى إلى االنزالؽ مف مصر منا تحاكؿ األطراؼ جميا أصبحت الثاني كانكف/يناير30  في  )*(
 التعامبلت كتكقؼ% 18 عف يزيد بما المصرية البكرصة كانييار اإلخبارية، التقارير كفؽ شخص 300 عف يزيد

لحاؽ  (.  Jeremy,2011: 3. . )المصرم السياحة بقطاع جدان  كبير ضرر كا 
 : انظر أكباما الرئيس قبؿ مبعكثان مف مصر إلى كيسنر السيد زيارة حكؿ لممزيد )**(

pushed.html-is-ally-as-scramble-http://hartkirch.blogspot.com/2011/02/diplomatic  

http://hartkirch.blogspot.com/2011/02/diplomatic-scramble-as-ally-is-pushed.html
http://hartkirch.blogspot.com/2011/02/diplomatic-scramble-as-ally-is-pushed.html
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(1)كف الغمكض في تفسيرىـ لكممة الرئيس أكباما "اآف"كيٌ ير كقد التـز المسؤكلكف األم 

، ىؿ ىي )*(
رغبة أميركية بتنحي مبارؾ اآف، كقبؿ انتخابات الرئاسة المصرية التي كاف مف المقرر إجراؤىا في 

   ؟و بعد قيادتو لممرحمة االنتقاليةف المقصكد تنحيإ؟ أـ ـ2011سبتمبر/أيمكؿ 

 بإمكانوف أ"إنو في حاؿ ظف الرئيس المصرم  :كباماأ عمى خطاب مبارؾ قاؿ لو تعقيبو كؿ أكفي  
أنا أعني ما أقكؿ " :ف أكباما قاؿ لمعاكنيوفإ أمريكيه  لمسؤكؿو  ان فيك مخطأ" ككفق تجنب اإلصبلح

(2)عندما أقكؿ إف التحكؿ يجب أف يتـ اآف"

كىك ما دفا السكرتير الصحفي لمبيت األبيض  )**(
المغزل لمسمطة يجب أف  ذا إلى العكدة لمتأكيد عمى أف االنتقاؿى  "Robert Gibbs"ركبرت جيبس

مف المكالمة  في سيؿو ذلؾ ؿ كقد تمثٌ  ،كىك ما أثار غضب حمفاء أمريكا في المنطقة ،يتـ اآف
  .(Cooper& others,12/2/2011)ة عمى البيت األبيض.الياتفيٌ 

خكاف المسمميف ما دعكات ف في ميداف التحرير كفي مقدمتيـ شباب اإلك كقد تفاعؿ المتظاىر  
بالترحيب، كما طالب  كفكرمه  جكىرمه  ديمقراطيه  رئيس مبارؾ بضركرة البدء بتحكؿو مأكباما لالرئيس 

شباب اإلخكاف اإلدارة األمريكية أف تمارس المزيد مف الضغكط عمى الرئيس المصرم لترؾ 
   (.Hamid,2011 : 46السمطة. )

فقد  -مقراطي الفكرم لمسمطةتأكيد أكباما في أكثر مف مكقؼ عمى ضركرة االنتقاؿ الدي كفي ظؿٌ  
مف خبلؿ التصريحات المتناقضة لئلدارة األمريكية أف ىناؾ خبلفان عميقان داخؿ اإلدارة  بدا كاضحان 

حيث رأل البعض ضركرة أف يبقى مبارؾ في الحكـ حتى حمكؿ  ،األمريكية حكؿ مستقبؿ مبارؾ
ة سياسيٌ  ما إجرائو إصبلحاتو  (ـ2011)سبتمبريمكؿ/أمكعد االنتخابات الرئاسية المرتقبة في 

شرافو عمى إدارة المرحمة االنتقالية بينما رأل آخركف ضركرة تنحي مبارؾ عف الحكـ  ،جكىرية كا 
 كالبدء الفكرم في عممية انتقالية لمسمطة.

كقد رأل العديد مف المراقبيف أنو كبسبب عناد مكقؼ مبارؾ المتشبث بالحكـ، كقمؽ الجيش  
ليا في منطقة الشرؽ  رئيسو  عسكرمه  تساعد في عزؿ شريؾو  الكاليات المتحدةف أ مفاألمريكي 

                                                           

متعمد، كلكف في ظؿ   بشكؿو  المعالـ مفيكمة كغير مبيمة اآف كممة ترؾ قد الرئيس أف البعض رأل كقد  )*(
إصرار أكباما عمى االنتقاؿ الفكرم لمسمطة في تصريحاتو البلحقة مف نفس اليـك بدا كاضحان أف ىناؾ تناقضان في 

 تعاطي اإلدارة األمريكية ما األزمة في مصر.
 محمد الدكتكر ما" Margaret Scobey" سككبي تمارجري األمريكية السفيرة تحدثت اليـك نفس كفي )**(

 عف بالحديث أكباما إدارة استمرت فيما مصر، في الديمقراطي لمتحكؿ األمريكية اإلدارة بدعـ لتبميغو البرادعي
 .(Jeremy,2011: 12.) كفكرم مغزلن  كذا سمميان  يككف مصر في منظـ تحٌكؿو  كجكد ضركرة
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المخاكؼ مف سيطرة اإلخكاف المسمميف عمى الحياة البرلمانية أك الرئاسية مف  إلى إضافةن األكسط، 
حاؿ استقالة مبارؾ، فإف إدارة أكباما قد  ان يكم 60 بعد خبلؿ االنتخابات التي يجب أف تعقد  قانكنيان 

 منسكبلمسمطة، كلكف ما زيادة زخـ المظاىرات كارتفاع  فكرمه  فت مف حدة مطالبيا بتنفيذ انتقاؿو خف
(1)شباط/فبراير 3حادثة الجمؿ في  بعد خاصةو كبالعنؼ 

عادت اإلدارة األمريكية لممارسة الضغط  ،)*(
أف إدارة  ونفس اليكـ في ذكرت صحيفة النيكيكرؾ تايمز في تقرير ليا حيثمف أجؿ استقالة مبارؾ، 

بقيادة  ةو انتقاليٌ  كنقؿ السمطة لحككمةو  ،فكرم يف استقالة مبارؾ بشكؿو أكباما تناقش ما مسؤكليف مصريٌ 
، كقد ذكرت مصادر أف الكاليات المتحدة تسعى لبدء مف الجيش المصرمٌ  نائبو عمر سميماف بدعـو 

 كمف ،ةباالشتراؾ ما المعارضة المصريٌ  ةن دستكريٌ  تشمؿ إجراء تعديبلتو  ةو فكريٌ  ةو سياسيٌ  عمميةو 
 عمف في كقتو أقد  دث باسـ البيت األبيض ركبرت جيبسالمتحككاف  ،فضمنيا اإلخكاف المسممك 

ف الجميا بما فييا العناصر غير العممانية يجب أف تتضمٌ  جديدةو  ةو مصريٌ  حككمةو  بأف أم   سابؽو 
كرأل بعض المفكريف أف الخطاب قد  ،استقراران زمة كجعؿ مصر أكثر كالتي تساعد في حمحمة األ

 مستقبمية. مريكية الحتكاء اإلخكاف المسمميف ضمف أم حككمةو دارة األو اإلتكج   عكس
.(Jeremy,2011: 12)  

ة مستقبميٌ  حككمةو  خكاف ضمف أمه دفا في اتجاه استقالة مبارؾ كاحتكاء اإلمكباما لأو كبو تكج  جي  كقد 
 Newt جينجريتش " نيكت قاؿ يف في الككنجرس حيثمف الزعماء الجميكريٌ  ةو حادٌ  معارضةو ب

Gingrich "كالرئيس السابؽ لمجمس الشيكخ  ،ـ2012 الرئاسة في انتخابات ىالمرشح المنافس عم
زمة :" إف االتصاؿ ما اإلخكاف المسمميف لممساعدة في حؿ األـ 2011 فبراير 6 األمريكي في
، عبلنيةن  ، ىـ يصرحكف بذلؾلحضارتنا لدكده  "اإلخكاف المسممكف عدكه  :كأضاؼ "سيئة المصرية فكرةه 

   (.16: 2013 فالجياد سبيميـ كالمكت منياجيـ.)ندا،تكمكسكف،

 تنامي مانو ك أال إكباما أتكجيات مريكية لدارة األقطاب اإلأمعارضة العديد مف الرغـ مف  ىكعم 
يتضمف  لمسمطة ـنظٌ مي ك  ،فكرم تحكؿو  باتجاه تدفا كباماأ دارةإ بدأت ،النظاـ ركتعث   المظاىرات

 المحافظةلسمطة لعمر سميماف بيدؼ تسميـ اك  ،المظاىرات نياءإ جؿأ مفالتخمي عف نظاـ مبارؾ 
 (.Brook,2012 : 27.)و قد جكبو برفض المتظاىريفف ىذا التكجٌ أال إ، النظاـ جسد ىعم

                                                           

، العدد  )*( لممزيد حكؿ حادثة الجمؿ انظر : التحرير يتحكؿ إلى ساحة حرب في مكقعة الجمؿ. المصرم اليـك
 . متاح عمى الرابط التالي :2426

First/News/61094.aspx-http://www.ahram.org.eg/The  

http://www.ahram.org.eg/The-First/News/61094.aspx
http://www.ahram.org.eg/The-First/News/61094.aspx
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مو الرئيس مبارؾ س النظاـ كالذم يمثٌ أالتضحية بر حكـ ما الف تسميـ عمر سميماف أظ بلحى كيي  
ة الجديدة بقيادة الحككمة االنتقاليٌ  ىما الضغط عم ،جسد النظاـ بقيادة عمر سميماف ىلمحفاظ عم

الرؤية مت قد مثٌ  ،كتكسيا مجاؿ المشاركة السياسية عميقةو  ةو سياسيٌ  صبلحاتو إسميماف إلجراء 
 ،النظاـ ىاالستقرار كالمحافظة عمإلى الداعي  ،ريكية بتيارييامدارة األاإل ادعمتي ية كالتيالنمكذج

كرفض  ،ؾ مبارؾ بالحكـف تمسٌ أال إ ،يفسبلميٌ دماج اإلا  دعـ الديمقراطية ك  إلىكالتيار الداعي 
كذلؾ زيادة زخـ المظاىرات كاتساع نطاقيا  ،ةحد رمكز حكمو لمفترة االنتقاليٌ أالمتظاىريف لقيادة 

ممارسة أقصى  إلىكباما أ تدفعىذا الخيار، ك سقكط  إلى دت مجتمعةن أقد لتشمؿ عمكـ مصر 
 حده أك أال يقكدىا مبارؾ  ةو فكريٌ  ةو انتقاليٌ  ةو الضغكطات عمى مبارؾ بيدؼ ترؾ السمطة كبدء عمميٌ 

 تباعو.أ

 Frank" كيسنيرفرانؾ  أطؿ ،مبارؾالرئيس  ةنحك استقال تكجيات أكباما استقرار كفي ظؿٌ  
Wisner"- ي ف شباط/فبراير 6ففي  ربعد عكدتو مف القاىرة جديدةو  بتكجياتو  -كباما لمبارؾأمبعكث
ت الدكلية في المنتمي لممدرسة التقميدية في إدارة العبلقا -كيسنير تحدث  لؤلمف ميكنخمؤتمر 

ىمية كضركرة كجكد مبارؾ في الحكـ أليـ  ، مؤكدان المؤتمرإلى الحاضريف في  -الكاليات المتحدة
حيث أشارت إلى عدة نقاط تمنا  كيسنيردت كمينتكف رؤية ، ثـ أيٌ ديمقراطيٌ قيادة االنتقاؿ المف أجؿ 

(1)لمسمطة كسرياو  حدكث انتقاؿ فكرمه 

مبارؾ يمكف أف تدفا مف أف االستقالة السريعة ل رةن محذ   )*(
(2)إلى أف القانكف المصرم غير متكقا مشيرةن  كفي اتجاهو  األحداث بسرعةو 

 يكجب إجراء انتخاباتو  *()*
 غير مدةه  كىي ،(Cooper& others,12/2/2011)بعد شيريف مف استقالة الرئيس. ةو رئاسيٌ 
خكاف حاؿ حدكث اإل مرشح ليزيمة لدييا مةالمفضٌ  الشبابية كاشنطف التنظيمات تعد لكي ،كافيةو 

الكاليات المتحدة مف قصر الخارجية حكؿ قمؽ  كزارة في المسؤكليف حدأ ؽعمٌ  كقد ة،انتخابات رئاسيٌ 
 بؿ الشارع ىعم فيمسيطر  الشباب بككف يتعمؽ ال ذلؾ فإ" :بالقكؿ المدة التي تتبا استقالة مبارؾ

 . (Nina,2014: 39")عميو بضركرة سيطرتيـ بالتزامنا

ف مف فقداف السيطرة مريكيياأل المسؤكليففات بعض ككمينتكف تخكٌ  سنيريك كقد عكست تصريحات ك  
حات ف تصريأبلحظ كيي  ،خكاف المسمميفتصاعد نفكذ اإل كما قد يتبعو ذلؾ مفالفترة االنتقالية  ىعم

                                                           

حزاب سياسية، ضركرة ظيكر زعماء مف المعارضة أيجاد إككاف مف المعكقات التي ذكرتيا كمينتكف ضركرة  )*(
 سنة، ضركرة تعديؿ الدستكر. 30المقمكعة منذ 

 تضمف الدستكرية التعديبلت مف سمسمةو  بإجراء الثكرة سبقت التي القميمة السنكات في المصرية الحككمة قامت )**(
 يتـ أف يجب الرئيس منصب خمك حاؿ في منيا. الرئاسية االنتخابات خكض في المعارضة القكل عمى الميمة تعقيد

 .(Jeremy,2011: 15-16.) انظر التشريعات تمؾ حكؿ لممزيد.   يكمان  60 أقصاىا فترةو  في جديد رئيس انتخاب
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 إلى مصتكالتي خلمتكجيات األخيرة إلدارة أكباما  تمامان  قد جاءت مناقضةن  كيسنيركؿ مف كمينتكف ك 
طياؼ أتشمؿ كافة  ةو انتقاليٌ  لحككمةو ما تسميميا  ،لمسمطة في مصر فكرمه  انتقاؿو إحداث ضركرة 

 . فخكاف المسممك فييـ اإل المعارضة المصرية بمف

حيث أكدت العديد مف  ،في مياديف مصربغضب المتظاىريف  تصريحات كمينتكف ككيسنيربمت ك قي ك  
بسبب إرىاصات  مف االستياء العاـر في الشارع المصرمٌ  كجكد حالةو  القاىرةالتقارير الكاردة مف 

 في ظؿ كجكد مبارؾ في سدة الحكـ. ةو انتقاليٌ  ةو تكجو اإلدارة األمريكية نحك عمميٌ 
(Jeremy,2011: 9) 

إلى استياء الرئيس  ،ساخطة لدل الشارع كأطياؼ المعارضة المصريةالعنيفة ك ال دت ردة الفعؿأكقد  
إظيار الكاليات المتحدة كدكلة إلى تصريحات كمينتكف ككيسنير أكباما الذم خشي مف أف تؤدم 

تغيير نو سيبذؿ كؿ جيده لأ ، مؤكدان ىؿ مطالب الشباف في المياديف المصريةتحمي الدكتاتكر كتتجا
سعى ثـ  ،يره المصرم عمر سميمافظد أكثر ما نكعميو دفا نائبو جكزيؼ بايدف لمتشدٌ  ،ىذه الصكرة

 مد لذلؾ السيناتكر جكف كير ميكنخ، كجنٌ ر في يكيسنلى إبطاؿ مفعكؿ تصريحات كمنتكف ك أكباما إ
"Jone Kerry"  لو أف  عمف في تصريحو أرئيس لجنة العبلقات الخارجية في الككنجرس كالذم

ال تندمخ ما مكقؼ اإلدارة األمريكية، كما تصاعد الجدؿ حكؿ التناقض في  ريكيسنتعميقات 
شة الصادرة مف اإلدارة  رسائؿ المشكٌ سعى كيرم إلى التقميؿ مف أبعاد ال ،ةدارة األمريكيٌ مكقؼ اإل

 متدرجو  دارة ما األزمة بشكؿو مف ميكنخ كما عدا ذلؾ تعاممت اإل خرج التشكيش" :قائبل
 (.Cooper& others,12/2/2011.)"كمتكازف

دارة الداعي لبلنتقاؿ ال تمثؿ مكقؼ اإل ريكيسنف تصريحات أ ىمريكية عمدارة األتأكيد اإل كفي ظؿٌ  
دارة األمريكية عمى ضركرة الرحيؿ الفكرم لمبارؾ في استقرار اإل فقد بدا كاضحان  ،الفكرم لمسمطة

الرغـ مف دفا  ىكعمظؿ زيادة زخـ التظاىرات كتفاقـ األمكر كترىؿ الكضا األمني في مصر، 
ف النتيجة إنيا مضت بالقكؿ أ الٌ إ ،نياء حكـ مبارؾإباتجاه  لممجمس العسكرمالكاليات المتحدة 

 "سرائيؿإ" -ردة فعؿ حمفائيا في المنطقةكذلؾ لخشيتيا مف  ،يفالمصريٌ  ىتتكقؼ عمالنيائية 
  (. 245:  2013.)جاردنز،عمنيٌ  سقاط حكـ مبارؾ بشكؿو إ ىعم ف ىي ساعدتإ -كالسعكدية

حيث  ا أكباما رحيؿ مبارؾتكقٌ  ،(ـ2011)فبراير شباط/ 10كما كصكؿ األحداث إلى ذركتيا في  
 يشيد التاريخ يتشكؿ في مصر، ألف شعبيا يطالب بالتغيير، بعد أف خرج بأعدادو : "إف العالـ قاؿ

 مدير- "Leon Panetta" ليكف بانيتا بمغأ نفسو اليكـ (. كفي84:  2012 كبيرة".)عبد الحميـ،
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CIA""(1) -ككالة المخابرات االمريكية

تخمي مبارؾ عف ل نو ثمة احتماؿ قكمٌ أمف الككنجرس  لجنةن  )*(
ف ذلؾ لـ يحدث حيث أطؿ مبارؾ في ذات اليـك أ الٌ إ(.246: 2013 .)جاردنز،ىذا المساءالسمطة 

أنو لف يستقيؿ حتى  دان مؤك   ،تفكيض بعض سمطاتو إلى نائبو عمر سميماف في خطابو الثالث معمنان 
(2)كيمكت في مصر حياكأنو سي -مكعد االنتخابات الرئاسية القادمة- ـ((2011سبتمبر

)**(. 
.(Jeremy,2011: 10)  

كبعد الخطاب لـ يخًؼ الرئيس األمريكي باراؾ أكباما خيبة أممو حياؿ الخطكات التي اتخذىا  
: "الكثير مف المصرييف لـ يقتنعكا بعد بأف الحككمة الخطاب قائبلن  ىب عمعقٌ  بؿالرئيس المصرم، 

ة إلى رفا قانكف لمسمطة"، كدعا أكباما الحككمة المصريٌ  حقيقيه  ديمقراطيه  في تنفيذ انتقاؿو  جادةه 
جراء مفاكضاتو  ا ة ما قكل المعارضة، كالمجتما المدني، كتعديؿ الدستكر، ككضٍ جديٌ  الطكارئ، كا 

بعكدة كنزيية. كقاؿ إف المصرييف "أكضحكا أنيـ لف يقبمكا  طريؽ لمكصكؿ إلى انتخابات حرةو  ةو خطٌ 
ببلغ الشعب المصرم إ" لقد تـ  :(. مضيفان 84: 2012 عبد الحميـ،) األمكر إلى ما كانت عميو.

كذا  ف كاف ذلؾ النقؿ سيككف فكريان إف ما اآ ىضح حتلمسمطة, لكف لـ يتٌ  نو سيككف ثمة نقؿو أب
 لكير  ،ة لمبارؾ باالستقالةيحمؿ في ثناياه مطالب مباشرة كجميٌ  كقد كاف ىذا الرد ،"ككافيان  ىن معن

االنضماـ لمجيش في مطالبتو برحيؿ مبارؾ بعد  ىجبر عمر سميماف عمأكباما أف تصريح أالبعض 
 (. 248: 2013 حداث.)جاردنز،بيف الطرفيف طيمة فترة األ متكازنان  خاذه مكقفان اتٌ 

كبسبب تصاعد األحداث في مصر  ،ـ2011كفي يكـ الجمعة الحادم عشر مف شير فبراير عاـ  
(3)ضركرة رحيؿ مبارؾ ىلمصرم عمكتكافؽ اإلدارة األمريكية كالجيش ا

الرئيس حسني ر قرٌ  ،*(**)
عبر  كأعمف نائب الرئيس المصرم السابؽ عمر سميماف في بيافو  ،عف السمطة التنحي  مبارؾ 

ر التخمي عف منصب رئيس الجميكرية، كترؾ "إف الرئيس حسني مبارؾ قرٌ  :التمفزيكف الحككمي
 (.12/2/2011 )سميماف, ."إلدارة شؤكف الببلدالسمطة لممجمس األعمى لمقكات المسمحة، 

 

 

                                                           

  https://www.cia.gov/index.htmlعمى اإلنترنت :  CIAلممزيد انظر مكقا  )*(
 التدخؿ إف قائبلن: اإلصبلحية العممية في المرغكب غير لتدخميا أكباما، مبارؾ في خطابو إدارة ىاجـ )**(
 (.246:  2013جاردنز،. ".)مشيف أمره  مصر في األجنبي
 خمؼ مف قد عممت أكباما إدارة أف مفاده تقريران  البريطانية الجاردياف صحيفة نشرت 2011 فبراير 14 في )***(
 (.245:  2013 لكيدسي،.) إجبار مبارؾ عمى االستقالة المصرم بيدؼ الجيش قيادات ما الككاليس

https://www.cia.gov/index.html
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 مريكي من الثورة المصرية 4 تحميل الموقف األ -المطمب الثاني 
مف  األحداث كتصريحات أقطاب اإلدارة األمريكية، أف ىناؾ حالةن  مجرياتظ عند النظر إلى بلحى يي 

المتحدة منذ انطبلؽ  زت تصريحات المسؤكليف الرسمييف في الكالياتاالرتباؾ كالتناقض قد ميٌ 
ة مدل االنقساـ الحادث حكؿ االحتجاجات في مصر. كتعكس المكاقؼ المتناقضة لئلدارة األمريكيٌ 

ة في رؤيتيا لؤلحداث إلى حيث انقسمت اإلدارة األمريكيٌ  ،ة التعاطي ما األحداث في مصركيفيٌ 
 تياريف رئيسيف: 

عمى الرئيس مارس الضغكط ـ ىذا التيار الرئيس األمريكي باراؾ أكباما الذم تزعٌ  -ولالتيار األ 
كيسانده في ذلؾ الجيؿ الجديد مف مكظفي البيت األبيض كالذيف  ،لترؾ السمطةبيدؼ دفعو مبارؾ 

يخشكف بأف تقديـ أكلكية االستقرار قد تضا الرئيس األمريكي عمى الجانب الخطأ في تمؾ المحظة 
ة االستقرار كؿ مف دنيس ماكدكنك ث بفرضيٌ د كاف ضمف التيار الداعي إلى عدـ التشبٌ التاريخية، كق

"Denis McDonoughف ركدز "يمشار األمف القكمي األمريكي، كبنجا" نائب مستBenjamin J 
.Rhodes كسامانثا بكير  ـ2009" الذم صاغ خطاب أكباما إلى العالـ اإلسبلمي في عاـ

"Samantha Powerرز المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف في اإلدارة األمريكية، كقد رأل كؿ " أحد أب
ر صاعد ضد الكاليات المتحدة كسيؤثٌ  خ مشاعر جيؿو ىؤالء أف عدـ تأييد أكباما لممتظاىريف سيؤجٌ 

ر سيؤدم ذلؾ إلى تقميص نفكذىا في المجتما الدكلي، حيث عبٌ  كمف ثـٌ  ،عمى مكانتيا األخبلقية
عمى خطابو في القاىرة في  يـ أكباما باالنتكاصتٌ بيض عف خشيتيـ مف أف يي مسؤكلكف في البيت األ

كيقؼ معيـ كىك ما قد يؤثر عمى  مياديف مصرا المتظاىريف في في حاؿ لـ يشجٌ ـ 2009عاـ 
  .(Cooper& others,12/2/2011)المصالح األمريكية في المنطقة في المستقبؿ القريب.

اإلدارة  كاناشدحيث  ،تيار التغيير األمريكييفمف المفكريف كالساسة  دعاة الديمقراطية كقد ساند 
لكي  طكيؿ المدل ياىا بجيدو إمطالبيف  ،مف النتائخ بدالن  ةالديمقراطيٌ ة بالتركيز عمى العممية األمريكيٌ 

 مريكية في نياية المطاؼالمصالح األ ىالتي ستعكد بالنفا عم-ثمرة الديمقراطية في مصر  لتر 
في  الحياة السياسيةطياؼ أما كؿ  او مكسٌ  إلى التكاصؿ بشكؿو  حاجتيا ديفمؤكٌ , -كفؽ رؤية ىؤالء

كذلؾ لضماف نجاح جيكد تدعيـ  ،الذيف يرفضكف العنؼ كيؤمنكف بالعمؿ الديمقراطيٌ  مصر
 .(Alterman,2012 : 4.)الديمقراطية 

التيار الداعي إلدماج اإلخكاف المسمميف -فقد ساند تيار اإلدماج ،كباإلضافة إلى دعاة الديمقراطية 
قد تؤدم إلى تحجيـ  حيث رأكا في االحتجاجات العربية فرصةن  ،رؤية أكباما -في العممية السياسية
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(1)ة مثؿ تنظيـ القاعدةنفكذ التيارات الراديكاليٌ 

ة تكافح ديمقراطيٌ  كذلؾ مف خبلؿ إقامة حككماتو  ،)*(
يف الذيف ينبذكف العنؼ كفي مقدمتيـ جماعة اإلخكاف "التطرؼ" كتعمؿ عمى دمخ اإلسبلميٌ ظركؼ 

 (. Shields, 2012 : 13المسمميف.)

ة ستجعؿ مف الصعب التنبؤ بسياسات كيرل أنصار ىذا التيار أنو كعمى الرغـ مف أف الديمقراطيٌ  
(2)ي االنقياد لمكاليات المتحدةكما أنيا ستككف أصعب ف ،األطراؼ الصاعدة "اإلخكاف المسمميف"

*(*) 
(3)ةمف البراغماتيٌ  كبيرو   أف اإلخكاف المسمميف أثبتكا أنيـ يتمتعكف بقدرو إالٌ 

حينما يتطمب األمر  *()**
عيـ عمى احتراـ كبذلؾ يمكف لمكاليات المتحدة أف تشجٌ  ،معيـ كعميو يجب الدخكؿ في حكارو  ،ذلؾ

نو مف األفضؿ لمكاليات المتحدة أف أنصار ىذا التيار أد كما يؤكٌ  ،مصالحيا في الشرؽ األكسط
مريكا تستطيا أ حيثي بينما ىـ في المعارضة  ،ما اإلخكاف المسمميف تسعى إلنشاء ركابط كعبلقاتو 

ألف ذلؾ  ،مف السمطة ان بعد أف يصبحكا جزء مف التكاصؿ معيـ الحقان  بدالن  ممارسة الضغط عمييـ،
مصالح الكاليات المتحدة. كما رأل دعاة ىذا التيار أنو كفي حاؿ فتح بالنسبة ل فعاليةن  سيككف أقؿ  

كما فرض الكاليات المتحدة لمقيكد  ،المجاؿ السياسي لئلخكاف فإنيـ سيشارككف في االنتخابات
(4)كطنيه  كالحكافز فإنيا قد تجبر اإلخكاف عمى أف يككنكا شركاء في تحالؼو 

أك جزء مف  *(***)
نيـ في حاؿ كأ ،مؤكديف أف اإلخكاف المسمميف لـ يفكركا في الصعكد إلى سدة السمطة ،الحككمة

                                                           

 النجاح سيككف الديمقراطي التحٌكؿ كاستكماؿ العربية االحتجاجات نجاح رأل أنصار تيار اإلدماج أف )*(
 اإلخكاف مثؿ إسبلمية جماعات صعدت إف كحتى اإلسبلمي، العالـ في الراديكالية الحركات ضد األكؿ اإلستراتيجي
 أف يحدث لـ أنو ىؤالء يؤكد حيث ،"الراديكاليٌ  الفكر" تؤيد أك تدعـ أف المحتمؿ غير مف فإنو الحكـ، إلى المسمميف

 تكٌجو عمى يؤٌكد إسبلمية سياسية أحزاب إنشاء أف كما دينية، دكلة إلنشاء لئلسبلمييف االنتخابية المكاسب أدت
 (.  Shields,2012 : 20. )الحزبية التعددية نظاـ ضمف لمعمؿ اإلسبلمييف

 الريادم لدكرىا مصر تعيد أف يجب الثكرة إف المسمميف: لئلخكاف العاـ المرشد بديا محمد قاؿ فبراير 17 في )**(
 المشركعة، حقكقيا عف الدفاع كضركرة اإلسبلمٌية، األمة تجاه مصر بمسؤكليات اإلقرار خبلؿ مف المنطقة في

كيؤكد  المنطقة، في كحيكيةن  استقبللٌية أكثر بدكرو  االضطبلع يعني ما كىي الكرامة أجؿ مف قامت العربية فالثكرات
 اإلخكاف أف حاؿ بأمٌ  يعني ال الثكرات خبلؿ المتحدة كالكاليات المسمميف اإلخكاف بيف تقارب ظيكر لحظة ذلؾ أف

 (.Hamid,2011 : 46. )المنطقة في األمريكية الخارجية السياسة مجمؿ عمى سيكافقكف
 البراغماتية : ىي القدرة عمى التعديؿ في المكاقؼ كاأليدكلكجيات. )***(

 بعض ما متحرركف عممانيكف باألساس ىـ االحتجاجات قادة أف معظـ الساسة كالمفكريف األمريكاف رأل )****(
 كمحامكف أطباء معظميـ محترفكف شباب فإنيـ تايمز نيكيكرؾ لصحيفة ككفقان  بينيـ، المسمميف اإلخكاف أعضاء
 (Jeremy,2011:18.)مصر تيز التي االحتجاجات حٌرككا الذيف
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 ،مثؿ الصحة كالعدؿ ،حككمة فإنيـ سيسعكف لمنفكذ في بعض الكزارات الخدماتية م  أمشاركتيـ في 
 (. Hamid,2011 : 40-43ة.)ة مثؿ الدفاع كالخارجيٌ السياديٌ  اتكسيبتعدكف عف الكزار 

 ،المنتميف إلى تيار اإلدماج األمريكييفكقد حاكؿ قادة اإلخكاف تعزيز نظرة الساسة كالمفكريف  
فعممكا عمى تخفيؼ مخاكؼ اإلدارة األمريكية مف خبلؿ تأكيدىـ عمى الرغبة في المشاركة في 

ثناء أقادة اإلخكاف المسمميف في مصر أحد شار أكفي إطار ذلؾ  ،الحكـ كليس السيطرة
"نحف ندرؾ المخاكؼ  :لقيادة مسيرة التغيير قائبلن  ف اإلخكاف يدعمكف البرادعيٌ ات إلى أاالحتجاج

 9كفي  كنحف لسنا ميتميف بأف نككف في المقدمة"، ،يففي الكاليات المتحدة حكؿ اإلسبلميٌ 
كما تصاعد الجدؿ في الكاليات المتحدة حكؿ مصير االحتجاجات كازدياد  ـ2011شباط/فبراير

لمكصكؿ إلى الحكـ، أصدر الناطؽ باسـ  الثكرةف اإلخكاف المسممك  يختطؼف أالمخاكؼ مف 
نحف فقط نريد المشاركة ال  ،ف ال يريدكف السمطةيف اإلخكاف المسممإجاء فيو " ان الجماعة بيان

ة فيدفنا المشاركة كالمساعدة كليس الكصكؿ لبلنتخابات الرئاسيٌ  ان حـ مرشٌ نحف لف نقد   ،السيطرة
 (Jeremy,2011: 5-10). .لمحكـ"

ة كما حاكؿ اإلخكاف المسممكف تركيض مخاكؼ الكاليات المتحدة مف خبلؿ تأكيدىـ عمى براغماتيٌ  
ح صبحي صالح أحد كقد صرٌ  ،كقبكليا بالمشاركة السياسية حاؿ كصكليا إلى الحكـ ،الجماعة

ف إخكاف مصر "إ :" The Wall Street Journal"كؿ ستريت جكرناؿك قيادات اإلخكاف لصحيفة 
ة كاالعتداؿ في مف البراغماتيٌ  كأنيـ قد يشيدكف مزيدان ، أقرب ما يككف إلى النمكذج التركيٌ 

 (. Hamid,2011 : 46المستقبؿ.)

االستقرار كتدعيـ مكقؼ تيار جيكد اإلخكاف لتخفيؼ مخاكؼ تيار  ذلؾ كفي ظؿإضافةن إلى 
أنيـ قد يحترمكف اتفاقية السبلـ ما  كاضح ح بعض قيادات اإلخكاف بشكؿو فقد صرٌ  ،التغيير

عمى الرغـ مف ذلؾ ك ، "سرائيؿإ"د آخركف بمغادرة الجماعة إذا ىي اعترفت ببينما ىدٌ  ،"سرائيؿإ"
ا سيؤدم إلى تصاعد مكسٌ  حككميه  مف ائتبلؼو  أنصار تيار اإلدماج أف كجكد اإلخكاف كجزءو  لير 

في أكساط  مقبكلةن  "سرائيؿإ"كبالتالي ستككف اتفاقية السبلـ ما  ،نفكذ المعتدليف داخؿ اإلخكاف
 (.Hamid,2011 : 44الحككمة االئتبلفية كلدل المعتدليف مف اإلخكاف.)

ىك التيار التقميدم في السياسة الخارجية األمريكية كالذم حرص عمى الحفاظ  - الثانيالتيار 
لمكاليات المتحدة حسني مبارؾ كيترأس ىذا التيار كزيرة عمى الكضا القائـ، كدعـ الحميؼ التقميدم 

الخارجية ىيبلرم كمينتكف باإلضافة إلى نائب الرئيس األمريكي جكزيؼ بايدف ككزير الدفاع ركبرت 
كينظر ىؤالء لؤلحداث في مصر مف زاكية المصالح األمريكية في  ،"Robert M. Gatesغيتس "
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كتأثيراتو عمى عممية السبلـ في الشرؽ  "سرائيؿإ"بيف مصر كالمنطقة كعمى رأسيا اتفاقية السبلـ 
 .(Cooper& others,12/2/2011)األكسط.

 ىا:في عدة جكانب كاف أبرزي  ىذا التيارت مخاكؼ أنصار كقد  تمخصٌ 
مصر إلى كصكؿ اإلخكاف  أف تؤدم االحتجاجات التي اجتاحت العالـ العربي كخصكصان  - أوالً 

ثـ  ،ر االحتجاجات كاستغبلؿ حالة الفكضىكذلؾ عف طريؽ تصد   ،المسمميف إلى سدة الحكـ
جراء عممية انتخابية إلى أالسيطرة المباشرة عمى السمطة.  ك أف يؤدم سقكط النظاـ المصرم كا 

 (. Shields,2012 : 18صعكد اإلخكاف المسمميف عف طريؽ االنتخابات إلى سدة الحكـ.)
ف المسافة بيف الكاليات المتحدة أل دعاة التيار التقميدم أ، حيث ر استراتيجي خسارة حميؼو  - ثانياً 

ف لـ يصعد اإلخكاف المسممك  بعد مبارؾ ستككف حتميةن  كمصر في عيد ما كيعكد  ،لمحكـ فحتى كا 
إلى محاكلة الحككمة الجديدة  إضافةن ،  "إلسرائيؿإلى االنحياز األمريكي الدائـ " ذلؾ بشكؿ جزئي

تصاعد في ظؿ   -الكاليات المتحدة التحالؼ مابما فييا -االبتعاد عف سياسات مبارؾ القديمة 
 . (Alterman,2012 :5.)ىا في الشارع العربيالكراىية ضد

أك -بعد الحدكدأ إلىالحفاظ عمى نظاـ مبارؾ  دعـ التيار التقميدم فكرةى  لتمؾ المخاكؼ فقد كنظران 
ؿ المكبي الصييكني في الكاليات كقد مثٌ  -قؿ تقديرأ ىإشراؼ مبارؾ عمى المرحمة االنتقالية عم

اب بعض الكتٌ  ألفقد ر  ،برز دعائـ ىذا التيارأبعض الحككمات العربية  إلىالمتحدة باإلضافة 
إلى طمأنة  ساسيه أ بشكؿو  ىقد كانت تسعتصريحات كمينتكف كبعض مرؤكسييا  فأ األمريكييف

بفعؿ الضغكطات كالمكالمات الياتفية اليكمية  ان كيا كاف مدفكعف تحر  أك  ،مريكا في المنطقةأحمفاء 
أخرل في المنطقة خشيت مف أف يؤدم سقكط مبارؾ  المممكة السعكدية كدكؿو ك  "سرائيؿإ"القادمة مف 

بسبب ما  ان كقد كاف بعضيـ غاضب ،خكاف المسمميفإلى زعزعة االستقرار في المنطقة كصعكد اإل
لمسؤكؿ أمريكي فإف كمينتكف قد خشيت  ان ككفق ،ا تجاه الثكرة التكنسيةاعتبركه مكقؼ أمريكا المشجٌ 

مكانية أف يفقد  فكرمه  مف أف يؤدم خركج مبارؾ بشكؿو  إلى تعقيد االنتقاؿ الديمقراطي في مصر كا 
في حاؿ خركج مبارؾ بيف الجيش مف جية  رةن مخيٌ كجيتو بالنظر إلى أف اإلدارة األمريكية قد تككف 

ف أضح مما سبؽ يتٌ (. ك Cooper& others,12/2/2011)أخرل. كاإلخكاف المسمميف مف جيةو 
التيار  ركائزبرز أىـ ك أحد أمت قد مثٌ كمف خمفيا المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة  "سرائيؿإ"

مف  ءو نا سنتحدث بشينٌ إالصييكني ضمف ىذا التيار ف المكبيإسرائيؿ ك ألىمية كثقؿ  كنظران  ،التقميدم
 مريكي تجاه االحتجاجات في مصر.في صياغة المكقؼ األ اكدكرى ايجاز عف مكقفياإل
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 من االحتجاجات في مصر 4  "يسرائيماإل"الموقف  -المطمب الثالث 
 كاضحان  بداحتى  ،(ـ(2011عاـ بداية ما إف اندلعت االحتجاجات المطالبة بالتغيير في مصر في  

دء االحتجاجات مف ب رو مبكٌ  في كقتو  ييف"سرائيمالساسة "اإلر بعض كقد عبٌ ، ايتجاى "سرائيؿإ" قمؽ
مف كؿ سبكع األكما نياية األ ،"سرائيؿإ"عمى أمف  عف تشاؤميـ مف تبعيات االحتجاجات

كثر مف عشر دكؿ أتعميماتيا لسفرائيا في  "سرائيؿإ"صدرت كزارة الخارجية أ االحتجاجات في مصر
قادة ىذه الدكؿ ل نقؿ رسالةو بضركرة  ،كركبيةفي مقدمتيا الكاليات المتحدة كبعض الدكؿ األ

، ألمنيالضركرة ىذا االستقرار  راالستقرار في ظؿ مبارؾ "سرائيؿإ"تفضيؿ  حتكضٌ كلييا كمسؤ 
:  2011،عبد العميـ.)كنظامو لمبارؾ نتقاد العمنيٌ تكجيو االعف ىذه الدكؿ تكقؼ لي ضركرة كبالتا
(1)"يسرائيماإل"ى المكقؼ ثـ تجمٌ  .(138

برؤية رئيس كزرائيا بنياميف مف الحراؾ في العالـ العربي  )*(
مف  فوتخكٌ  معمنان لمخمؼ كليس لؤلماـ  الذم رأل أف الحراؾ الجماىيرم ينقؿ العالـ العربيٌ  ،نتنياىك

. كقد انتقد (Ian,2013 : 174)."سرائيؿإ" العداء ضد تصاعد إلى جماىيرمالحراؾ ال يؤدمأف 
 الدعـ األمريكيٌ  االحتجاجات بشدة كاصفان  (ـ2011)تشريف الثاني/نكفمبرنتنياىك في خطابو في 

ة الحراؾ بأنو أصبح مكجة مف البلديمقراطية اإلسبلميٌ  ككاصفان  ،ساذج لمحراؾ العربي بأنو مكقؼه 
 .(The Sydney Morning,26/11/2011) .المتحدةكالكاليات  "ك"إلسرائيؿة المعادية لمتحرريٌ 

كبشدة لمحراؾ ضد  ان كاف معارض ببلدىـمكقؼ  فٌ أ "يفيٌ سرائيماإل"ضح مف تصريحات الساسة كيتٌ  
د قادة أيٌ  فقد في المنطقة، لذا "إلسرائيؿ"ة أساسيٌ  ؿ النظاـ دعامة نفكذو النظاـ في مصر، حيث شكٌ 

كا صكتيـ إلييـ مؤكديف ضركرة التمسؾ التيار التقميدم كضمٌ المكبي الصييكني في أمريكا أنصار 

                                                           

.. كأعدائنا حٌكامنا" محمد، حسني،. أيضان  انظر مصر في االحتجاجات مف اإلسرائيمي" المكقؼ حكؿ لممزيد )*(
عمى الرابط التالي :  االشتراكية، الدراسات مركز ، 2011 ،"إسرائيمية" عيكفو  في يناير ثكرة -كاحدة إيد

socialists.net/node-http://www.e   
 الثكرات أماـ" إسرائيؿ: "تقرير" في" المعاصرة العربٌية الثكرات أماـ حيرةن ": إسرائيؿ"  كليد، الحي، عبد: كذلؾ انظر

 :الرابط عمى كاالستشارات، لمدراسات الزيتكنة مركز ،"العربية
http://www.alzaytouna.net/permalink/5608.html#.UQgxafI4pYE   

 إبراىيـ ترجمة ،"إسرائيمية" نظر كجية مف العربية الثكرات" كالدراسات، لمبحكث نماء أيضان : مركز انظر
http://nama-:  التالي الرابط عمى متاح األمنية، لمدراسات زيريخ مركز عف نقبلن  ،2012الخشباني،

center.com/ActivitieDatials.aspx?ID   

http://www.e-socialists.net/node
http://www.e-socialists.net/node
http://www.alzaytouna.net/permalink/5608.html#.UQgxafI4pYE
http://www.alzaytouna.net/permalink/5608.html#.UQgxafI4pYE
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID
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(1)سبلميةفيف مف صعكد الحركات اإلمتخكٌ  ،بالكضا القائـ المتمثؿ بكجكد مبارؾ

 يامجادليف بأنك  )*(
 (. Brooke,2013 : 24في حاؿ كصكليا لمحكـ.) "سرائيؿإ"-مريكيةلممصالح األستككف معارضة 

 مف الحراؾ الجماىيرم في مصر في أمريف أساسييف:  "سرائيؿإ"كيمكف تمخيص المخاكؼ  
ف يؤدم نجاح أ ة مفبشدٌ  "سرائيؿإ"فت تخكٌ  : ما بدء االحتجاجات في مصر صعود اإلخوان - أوالً 

رأل معظـ حيث ، صعكد اإلخكاف لمحكـ إلىتؤدم  ةو انتقاليٌ  مرحمةو  إلىالحراؾ كسقكط نظاـ مبارؾ 
مجرد  يعني أف األمرى  في مصر ؿ ديمقراطيه حدكث تحكٌ النظاـ ك  سقكطأف  "سرائيؿإ"في  الساسة
كىك ما  ،ف عمى السمطةكىي اإلخكاف المسممك  قبؿ أف تسيطر المعارضة الكحيدة كالمنظمة كقتو 

(2)اآيباؾ كعمى رأسيا الكاليات المتحدةكالمنظمات الداعمة ليا في  "سرائيؿإ"أثار مخاكؼ 

*()*. 
(Halevi,1/2/2011.)  

(3)الدفاع"ؽ كزير عمٌ كقد 

حديثو لشبكة تمفزيكف  ثناءأ (10/2/2011) ييكد باراؾ فيأ "سرائيميٌ اإل *(**)
 ديمقراطيه  ؿو في حاؿ حدكث تحكٌ  خكافحكؿ احتمالية صعكد اإل "ABC NEWS"بي. سي يو.إ

القصير كلنقؿ خبلؿ  المدل ىعم م انتخاباتو أف في يف الفائزيف الحقيقيٌ : "إبالقكؿ في مصر سرياو 
 "سرائيؿإ"ثار مخاكؼ أ(. كىك ما 28 :2012 ،صالح.)"خكاف المسمميفسيككنكف اإل تسعيف يكمان 

 تجاه الحراؾ الجماىيرم في مصر.

ة إلغاء أك تعديؿ اتفاقية حكؿ احتماليٌ  في مصر خكافمف صعكد اإل "يسرائيماإل"كيتمحكر القمؽ  
(4)"يسرائيماإل"لؤلمف القكمي  ذلؾ مف ضررو بو كما قد يسبٌ  ،البمديفالسبلـ بيف 

، لذا رأت (***)*
ؿ كالتحكٌ  مصريةال الحتجاجاتا في دعـ كباماأف سياسة أالمكبي الصييكني مف خمفيا ك  "سرائيؿإ"

 (. Waxman,2012 : 82) .ر كالسذاجةالكثير مف التيك   ىتنطكم عمالديمقراطي 
                                                           

لمدراسات.  الزيتكنة مركز.)انظر اإلخكاف كصعكد يناير ثكرة مف "اإلسرائيمٌي" الرسميٌ  المكقؼ حكؿ لممزيد )*(
 (.98-95 المكقؼ االسرائيمي مف التغيرات كاالحداث في مصر. ص

 اتياـ مف بدءان  اإلسبلمي، العالـ في" إسرائيؿ" ضد المؤامرات فكرة تتيـ اآيباؾ اإلخكاف المسمميف بتحريؾ )**(
البتزاز  اليكلكككست اختراع فكرة إلى كصكالن  سبتمبر /11 بأحداث "اإلسرائيمية" المخابرات

 (.Halevi,1/2/2011.)الغرب
 Frequently Asked Questions on Muslimلممزيد حكؿ كجية نظر اآيباؾ تجاه اإلخكاف المسمميف انظر 

Brotherhood   .متاح عمى المكقا الرسمي لآليباؾ 
مصطمحه غير دقيؽ حيث إف اسرائيؿ دكلة معتدية، لذا مف األجدر أف ييطمىؽ عمى كزارتو كزارة اليجـك  )***(

 كليس الدفاع.
   .(61ص:  سبلمة، مرجا سابؽ".) انظر" "إلسرائيؿ بالنسبة السبلـ اتفاؽ أىمية حكؿ لممزيد  )****(
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ف أ ـ(2011)شباط/فبراير 22في  "سرائيؿإ"جراه معيد الديمقراطية في أم ألمر  ظير استطبلعه أكقد  
دت يٌ أمريكية عندما يعتقدكف بصكاب مكقؼ الكاليات المتحدة األ "ييفسرائيماإل"% فقط مف 10

ف بعض قادة أكعمى الرغـ مف  (،36: 2012،صالح)المتظاىريف ضد نظاـ مبارؾ في مصر.
ة كمف ضمنيا ات الدكليٌ عـز الجماعة االلتزاـ باالتفاقيٌ ثناء االحتجاجات أدكا اإلخكاف المسمميف أكٌ 

ة السبلـ كأف اتفاقيٌ  ،قتان ؤ م ف ذلؾ سيككف إجراءن أرأكا  "ييفسرائيماإل"ف الساسة إف ،دافيداتفاقية كامب 
يقكؿ الكاتب  خكاف حتى لك أعمنكا التزاميـ بيا، كحكؿ ذلؾحاؿ صعكد اإل ستككف في خطرو 

 "سرائيؿإ"ى لك لـ تمًغ مصر معاىدة السبلـ ما "حتٌ  :"Giora Eilandجيكرا ايبلند " "سرائيمياإل"
في مصر يسيطر عمييا اإلخكاف المسممكف  فإف قياـ حككمةو  ،أك في غضكف خمس سنكات غدان 

في  "سرائيؿإ"ة التدخؿ المصرم العسكرم في حاؿ دخمت يعني أنو ال يمكف استبعاد إمكانيٌ 
 "سرائيؿإ"كقد انعكست مخاكؼ  (.Bronner,30/1/2011.)"جديدة في المنطقة عسكريةو  مكاجياتو 

 يفاألمريكيٌ مف المسؤكليف  كاساو  لدل قطاعو  "سرائيؿإ"عة بيف مصر ككقٌ بشأف اتفاقية السبلـ المي 
منيا  ان جزء كفيككن أكيقكدىا اإلخكاف المسممكف  كالذيف أعربكا عف خشيتيـ مف أف ال تمتـز حككمةه 

 (.selim,2012 : 109.)"سرائيؿإ"باتفاقية السبلـ ما 

حكؿ الحراؾ المصرم كاحتمالية صعكد اإلخكاف لسدة الحكـ  "يةسرائيماإل"المخاكؼ ف أبلحظ يي ك   
مف امتداد  "سرائيؿإ"خشيت  ذلؾ إلىفباإلضافة بمستقبؿ اتفاقية السبلـ فقط، لـ تنحصر في مصر 

تجربة مخكاف لكاستنساخ اإل ،دكؿ أخرل إلى -مصر ىسيطرتيـ عمحاؿ -سيطرة اإلخكاف المسمميف
في  ةو إسبلميٌ  بحككمةو  "سرائيؿإ"كمف ثـ يتـ تطكيؽ  ،مثؿ األردف بيا محيطةو  في دكؿو  المصرية

كما قد يستتبعو ذلؾ مف ارتفاع قكة حماس في الضفة الغربية المجاكرة لؤلردف  ،مصر كاألردف
، -الذم يؤمف بخيار المفاكضات-كاحتمالية خركجيا مف سيطرة الرئيس الفمسطيني محمكد عباس

خكاف كسقكط ف يؤدم صعكد اإلأعف خشيتيـ مف  "فك يسرائيماال"باإلضافة إلى ذلؾ أعرب القادة 
كمف ثـ انتياء  ،أزلي بشكؿو  "ييفسرائيماإل"ؼ محادثات السبلـ بيف الفمسطينييف كتكقٌ  إلىنظاـ مبارؾ 

 (. Bronner,30/1/2011)كالعالـ العربي إلى األبد  "سرائيؿإ"فكرة تطبيا العبلقات بيف 

عف احتمالية صعكد اإلخكاف لسدة الحكـ فقد  بعيدان   في مصر4 ة  صعود حكومة ديمقراطي   - ثانياً 
كذلؾ مف  ،حتى لك لـ تكف بقيادة اإلخكاف المسمميف ةمصريٌ مف صعكد ديمقراطية  "سرائيؿإ"فت تخكٌ 

كعميو  ،"سرائيؿإل" معاديان  ان ة كيتخذ مكقفة الفمسطينيٌ لمقضيٌ  مخمصه  مصرممنطمؽ أف الرأم العاـ ال
عمى  إلى الحكـ سيؤثر حتمان  -م الشارعألر  كثر انصياعان أتككف - ديمقراطية فإف كصكؿ حككمةو 

كىك ما قد  ،بفعؿ ضغط الشارع المصرم "سرائيمياإل" -السياسة المصرية تجاه الصراع الفمسطيني
 .في دائرة الخطر طكيمةو  المصرية لعقكدو -"يةسرائيماإل"ز العبلقات يضا التعاكف الذم ميٌ 
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(Waxman,2012 : 81.)  سدة الحكـ في مصر شخص إلى مأصعكد  في حاؿ نوعف أ فضبلن 
 "سرائيؿإ"مكانية الصداـ ما ف إإمبارؾ ف الرئيس بة مف نظاـخارج الدائرة المقرٌ  -عبر االنتخابات-

(1)ستككف حاضرة

 كحكؿ ذلؾ يقكؿ ،ستككف في خطر بيف البمديفف اتفاقية السبلـ أ باإلضافة إلى ،)*(
ف في مصر الكحيديف الناس "إ :-السابؽ في القاىرة "يسرائيماإل"السفير  -Eli Shakedألي شاكيد"

ف كاف الرئيس القادـ لمصر مف ا  ك  ،قة لمبارؾىي الحمقة الضيٌ  "سرائيؿإ"الممتزمكف بالسبلـ ما 
لذا سعت (. Bronner,30/1/2011ة".)ستكاجو مشاكؿ جمٌ  "سرائيؿإ"ف إخارج ىذه الحمقة ف

عمر سميماف كاء لم نقؿ السمطةمبارؾ عف السمطة، لتسكيؽ فكرة الرئيس ي بعد تنحٌ  "سرائيؿإ"
عبد .)"يسرائيماإل"بو مف الجانب  كمكثكقان  ،مف مبارؾ مقربان كاف حيث ؿ باعتباره مرشحيا المفضٌ 

حد مراحؿ الثكرة أفي  -بفعؿ ضغط المكبي–مريكية دارة األكىك ما دفا اإل (،139: 2011 ،العميـ
(2)الضغط باتجاه كصكؿ عمر سميماف إلى

 ىكذلؾ بيدؼ ضماف الحفاظ عم ،سدة الحكـ إلى *()*
 ."سرائيؿإ"اتفاقية السبلـ ما 

معمكمات لمقادة  كصمت ،ليذا الطرح مصرفي فشؿ ىذا الخيار بسبب رفض المتظاىريف بعد ك   
نحك تغيير النظاـ في مصر  -لمحراؾ المصرم في استجابةو - و كاشنطفد تكجٌ تؤكٌ  "يفيٌ سرائيماإل"

في دكائر صنا القرار  مف التكتر كالخكؼ حالةو  إلى لدأىك ما ك ، كليس بعض رمكزه فقط، كامبلن 
ىذه المخاكؼ في خشية القادة  متكتمثٌ  (،25 :2012 يتكنة لمدراسات،.)مركز الز بيبأفي تؿ 

مبارؾ باتفاقية السبلـ ما  الرئيس تخمؼقد  أم حككمة ديمقراطيةمف عدـ التزاـ  "اإلسرائيمييف"
 ."سرائيؿإ"

فقد  ،في مصرة ديمقراطيٌ  حككمة القمؽ حكؿ مصير اتفاقية السبلـ حاؿ صعكد إلىباإلضافة   
في  ىالتأييد في مصر ستككف عمى األغمب أقؿ ميبلن  ديمقراطيةحككمة أم  أف "سرائيؿإ"ت أر 

كيضاؼ  ،مبارؾالرئيس كما كاف عميو الحاؿ في نظاـ  ،حماس كمحاصرة قطاع غزةحركة احتكاء 
كالتي  "سرائيؿإ"عة بيف مصر ككقٌ حكؿ اتفاقية الغاز المي  "يٌ سرائيماإل"إلى كؿ تمؾ المخاكؼ القمؽ 

ذكر أف ىذه الصفقة قد كيي  ،% مف احتياجاتيا مف الغاز الطبيعي40بما يقرب مف  "سرائيؿإ"د تزكٌ 
االحتجاجات في مصر قامت ، كفي ذركة ةطياؼ المعارضة المصريٌ مف جميا أ حادٌ  انيتقدت بشكؿو 

                                                           

 مكاجية أم اندالع حاؿ في حاؿ صعكد حككمة ديمقراطية "إسرائيؿ"تزداد احتمالية الصداـ بيف مصر ك )*(
 تككف سكؼ ال أـ إسبلمية كانت سكاءن  العربي العالـ في الديمقراطية الحككمات إف حيث ،"إسرائيؿ" ما فمسطينية

 (.Hamid, 2011 : 45.)الفمسطيني الحؽ لدعـ حازـو  مكقؼو  التخاذ الكاعية الشعكب ضغكط تحت
 عممية باحتراـ بقكة متمسؾه  سميماف عمر أف اليعازر بف بيناميف العمؿ حزب في البارز القيادم أكد )**(
 (.25: 2012لمدراسات، الزيتكنة مركز.)السبلـ
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كىك ما أدل إلى إيقاؼ عدة مرات  "سرائيؿإ"ة بتفجير أنبكب الغاز المكصؿ إلى عسكريٌ  مجمكعةه 
  (Jeremy, 2011: 13). . آنذاؾ ""إلسرائيؿتصدير الغاز المصرم 

تمخصت قد تحسست في الحراؾ الثكرم في مصر مخاطر عدة  "سرائيؿإ"ف إ :عميو يمكف القكؿك  
تيا الدبمكماسية ما افة ضمف محكر االعتداؿ بقطا عبلقة المصنٌ الدكؿ العربيٌ  قياـمكانية إفي 

كاحتمالية ظيكر  ،"حركة حماس"كزيادة قكة الحركات الفمسطينية  ،نتيجة الثكرات الداخمية "سرائيؿإ"
كية لمضغكطات األمري ة كأقؿ عرضةن لمضغكط الشعبيٌ  أكثر استجابةن  ،ةحككمات عربية ديمقراطيٌ 

 ة كفي مقدمتيا نظاـ مبارؾ.عمى عكس الحككمات الديكتاتكريٌ  "سرائيؿإ"ضد  عدائيةن  تتبني سياساتو 
.(Nina, 2014 : 41) 

ة لمحراؾ المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة معارضيف بشدٌ  خمفياكمف  "سرائيؿإ"لذا فقد كانت 
 استراتيجياان ا في سقكطو خطر كٍ حيث رأى  ،مبارؾ الرئيس نظاـدعـ ب كيفكمتمسٌ  ،الجماىيرم في مصر

 ."يٌ سرائيماإل" د األمف القكميٌ ييدٌ 

ىداؼ السياسية أف فإ ،سرائيؿ"إ"ر عمى ضركرة حفظ أمف الكاليات المتحدة المتكرٌ  تأكيد كفي ظؿٌ  
 :فيىدفيف رئيسفي  ة أثناء الحراؾ في مصر قد تعارضتاألمريكيٌ  ةالخارجيٌ 

. "سرائيؿإ"عمى أمف  كما قد يستتبعو ذلؾ مف خطرو  في مصر تسييؿ انتقاؿ ديمقراطيٌ  - كؿاأل
كقد كاف لكؿ  ،بينيا كبيف مصر كمعاىدة السبلـ "سرائيؿإ"الحفاظ عمى أمف ؿ في يتمثٌ  -الثاني 
  (.Alterman,2012 :6.)يدعمو داخؿ اإلدارة األمريكية منيما تياره  ىدؼو 

اإلدارة األمريكية  المتناقضة ليذيف التياريف أحد أىـ أسباب التناقض في مكاقؼمت الرؤية كقد شكٌ  
  تجاه االحتجاجات في مصر.

 ي الرئيستنحٌ ضركرة  ىعم -مف الثكرة رو متأخٌ  في كقتو -مريكية دارة األم اإلأؿ استقرار ر كقد مثٌ  
(1)"يسرائيماإل"في ظؿ المكقؼ  ،مبارؾ

مف االحتجاجات في مصر أحد األسباب األساسية التي  )*(
(2)أدت إلى تفاقـ الخبلؼ بيف أكباما كحككمة نتنياىك

ضركرة  "سرائيؿإ"ففي الكقت الذم رأت فيو  ،)**(
                                                           

 المكاقؼ فيـ العربي، كالربيا" إسرائيؿ" بينديتا، بيرتي،:  مف الحراؾ العربي انظر "إسرائيؿ"حكؿ مكقؼ   لممزيد )*(
الرابط التالي  متاح عمى اإلسرائيمٌي، القكميٌ  األمف دراسات مركز ،(ت.د) ،"الجديد األكسط الشرؽ تجاه الفعؿ كردكد

 :http://cdn.www.inss.org.il.reblazecdn.net/upload/%28FILE%291362395840.pdf  
 نظرة في الجانبيف بيف التكتر كعكس مبارؾ بقاء عمى تصرٌ  لـ ككنيا أكباما إدارة مف" إسرائيؿ" استاءت )**(

 بالمصالح كاالىتماـ السياسي، العمؿ تكسيا عمى القائمة المتحدة الكاليات كنظرة األمنية لمصالحيا" إسرائيؿ"
 (.Nina,2014 : 43) العالمية األمريكية

http://cdn.www.inss.org.il.reblazecdn.net/upload/%28FILE%291362395840.pdf


 177  

 

بشدة مف انتشار  فةن ؾ بدعـ الحمفاء التقميدييف في المنطقة كعمى رأسيـ نظاـ مبارؾ متخكٌ التمس  
عمى الرغـ مف أف مكقفيا -كاف مكقؼ اإلدارة األمريكية يميؿ لممحتجيف في الشكارع  ،الديمقراطية
ة في العالـ العربي بالنفا عمى المصالح ت إدارة أكباما أف تعكد الديمقراطيٌ حيث تمنٌ  ،-كاف متأخران 

ى تحسيف كىك ما قد يؤدم إل ،ةلمديمقراطيٌ  العمنيٌ  الكاليات المتحدةكذلؾ مف خبلؿ دعـ  ،ةاألمريكيٌ 
سعت  كلذلؾ ،في العالـ العربي أك تخفيض عداء الشعكب العربية ليا عمى أقؿ تقدير شعبيتيا

مف ذلؾ  متخكفةن  "سرائيؿإ"ت اإلدارة األمريكية لدعـ التحكؿ الديمقراطي في العالـ العربي بينما ظمٌ 
(1).بدعـ نظاـ مبارؾ ثةن كمتشبٌ 

)*((Waxman,2012 : 81-82.) 

ر الرسميكف فسٌ  ،مف مكقؼ الكاليات المتحدة مف الحراؾ في مصر"سرائيميٌ اإل"كفي ظؿ االنزعاج  
األمريكيكف سياسة أكباما بأنيا تحاكؿ العمؿ بدقة لمحفاظ عمى التكازف بيف مساندة الحركات 

 ."سرائيؿإ"كالمحافظة عمى العبلقات السياسية بما فييا العبلقات الخاصة ما  ،الديمقراطية
(Nina,2014 : 43) . 

ر أف تؤث   خشيةى  مصر في العربي الحراؾ أحداث تجاه الصمت "سرائيؿإ" التزاـ مف الرغـ كعمى 
:  2013.)سبلمة،"سرائيؿإ"أمف  يضرٌ  سمبيه  عمى مجرل األحداث بشكؿو  "ةيٌ سرائيماإل"التصريحات 

في الكاليات  كالمنظمات الداعمة ليا كبقكة مف خبلؿ المكبي الصييكنيٌ  سران  قد عممت ياأن إالٌ  (.88
 الشارع في الحراؾ ضد مبارؾ لنظاـ داعـو  مكقؼو  باتجاه اتخاذ ريكيةمدارة األاإل دفا المتحدة عمى

 كداعمك الصييكني المكبي أف :كقد ذكرت صحيفة النيكيكرؾ تايمز في تقرير ليا ،المصرم
مف لدل اإلدارة كالشارع األمريكي  المخاكؼ إثارة عمى قد عممكا ،المتحدة الكاليات في "سرائيؿإ"

 منيا. ان جزء يككنكف أك اإلخكاف يقكدىا مصر في حككمةو  كجكدك  سقكط نظاـ مبارؾ
(Brooke,2013: 25.)  

استخداـ نفكذىا  إلىقد سعت  ،-كمف خمفيا المكبي الصييكني- "سرائيؿإ"ف أ ،ضح مف ذلؾكيتٌ 
 كنظران  ،ك شرطأ دو نظاـ مبارؾ دكف قيٍ  ىالحفاظ عممريكية نحك دارة األتيا لدفا اإلاطاقكتكظيؼ كؿ 

 ىممحكظ عم بشكؿو  امساعيي تر أثٌ لسطكة كنفكذ المكبي الصييكني داخؿ الكاليات المتحدة فقد 
 كمف خمفيا "سرائيؿإ"ف إف كعميو ،حداث في مصرة تجاه األمريكيٌ دارة األقطاب اإلأيات بعض تكجٌ 

                                                           

 القكمي األمف يمٌس  كال المتحدة الكاليات عف بعيدان  الحدث ككف مف ناباه  الرؤية في االختبلؼ أف البعض كيرل )*(
، بشكؿو  األمريكي ظ أف االحتجاجات في العالـ العربي قد عٌمقت الفجكة "إسرائيؿ" عكس عمى مباشرو  بيف كييبلحى
 فضمتا قد البمديف كبل أف مف الرغـ عمى -األكسط الشرؽ ما التعامؿ في" إسرائيؿ"ك المتحدة الكاليات استراتيجية

 Waxman,2012 : 8). سبؽ.) فيما القائـ الكضا عمى الحفاظ تقميديان 
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نظاـ  ىالحفاظ عمإلى التيار التقميدم الداعي  ركافأ مف ان مٌ مي ركنان  متقد مثٌ  الصييكني يالمكب
 مبارؾ.

ف اإلدارة األمريكية قد انقسمت مف حيث أ كبناء عمي ما تـ ذكره في ىذا المبحث يمكف القكؿ: 
(1)لؤلحداث في مصر إلى تياريف ارؤيتي

يدعـ  تياره  كال: تيار االستقرار كىكأ :كىما فيرئيس )*(
 إلى إضافةن ؿ المكبي الصييكني كقد مثٌ  ،ارؾنظاـ مبالكضا القائـ المتمثؿ ب ىاالستقرار كالحفاظ عم

ي التخمٌ  إلى أنصارهثانيا : تيار التغيير كىك تيار يدعك  .ىـ ركائزهأالسعكدية كبعض دكؿ الخميخ 
دماج تيار اإل إلىؿ دعاة الديمقراطية باإلضافة كقد شكٌ  ،عف نظاـ مبارؾ كبدء تحكؿ فكرم لمسمطة

عمى مستكل  ه سكاءن ك ه كمؤيدك داعم كقد كاف لكؿ تيارو  .ىـ مككنات ىذا التيارأة مريكيٌ دارة األفي اإل
مف التردد كالتناقض  ةو كجكد حال إلى لأدٌ كىك ما  ،يفاألمريكيٌ ريف كالساسة المفكٌ  ـأة اإلدارة األمريكيٌ 

بلحظ أف ، كيي ركقت متأخ   ىحتتجاه الحراؾ المصرم مريكية دارة األفي تصريحات كمكاقؼ اإل
حركة الجماىير في المياديف  أساسيه  دتيا بشكؿو قد حدٌ  نصار ىذيف التياريفأتكازنات القكل بيف 
 االستقرار.ار التغيير عمى حساب تيار حت ميزاف تيٌ ما رجٌ  المصرية كالتي غالبان 

  

                                                           

 .(Jeremy,2011: 14.)لممزيد حكؿ رؤية كبل التياريف انظر )*(
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  المبحث الثالث
 اإلخوان المسممين 4جماعة موقف الواليات المتحدة من صعود 

اإلطاحة اإلخوان المسممين بعد جماعة الموقف األمريكي من  -المطمب األول 
 4بالرئيس مبارك

كقد انعكس  ،في مصر بعد سقكط مبارؾ دعـ االنتقاؿ الديمقراطيٌ  تجاهكباما مكقفيا أدارة إحسمت  
حيث  ،ريكيةملقاه بمقر الخارجية األأكالذم  الثكرات العربيةص حكؿ كباما المخصٌ أذلؾ في خطاب 

الجديدتيف  الديمقراطيتيفف كاشنطف ستساعد الحككمتيف أ إلى بالحراؾ العربي مشيران  في خطابوشاد أ
 جديدو  عف برنامخو  ثناء الخطابأعمف أكقد  ,مصر كتكنس عمى استعادة األمكاؿ المسركقةفي 

 (. 20/5/2011)الجزيرة,.الجديدة اتة بما في ذلؾ مساعدة الحككملممعكنات االقتصاديٌ 

ز خبلؿ المرحمة ف السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة تجاه المنطقة ستركٌ أفي خطابو  دكٌ كما أ 
 ستكرٌ أف ضركرة  ىعم دان ة مشدٌ الديمقراطيٌ تعزيز مسيرة اإلصبلح كدعـ التحكالت  ىالمقبمة عم

(1)الشرؽ األكسطي فمكاردىا لتشجيا اإلصبلح  كؿٌ  الكاليات المتحدة

:  2012كسميماف، )حميد.)*(
لجعؿ  التغيير فرصةه  فأد كٌ ثـ أفي مصر  ر الديمقراطيٌ التغيٌ كجكد مخاطر تصاحب  إلى ىان منكٌ  (.2

مف دعـ  . ككجزءو (Nina, 2014 : 37) .كما ىك مف قبكلو بدالن  ف يككف عميوأالكضا كما يجب 
, لمصر بعد سقكط نظاـ مبارؾ فو ؿ الديمقراطي كعدت الكاليات المتحدة بتقديـ مميار دكالر كديٍ التحكٌ 

 ة.خر لخمؽ فرص عمؿ كتحسيف البنية التحتيٌ آمميار  راضياإق إلىباإلضافة 

(Sinder&David, 2011 : 59) 

في  كثر كضكحان أصبحت أة بعد سقكط نظاـ مبارؾ مريكيٌ دارة األاإل فأكباما أضح مف خطاب يتٌ ك  
ؿ دعـ التحكٌ  ىة عممريكيٌ دارة األاستقرار اإل في مصر، كفي ظؿٌ  لتحكؿ الديمقراطيٌ دعـ ا

بعد سقكط نظاـ -خكاف المسمميف في الشارع المصرم قكة كنفكذ اإللتصاعد  كنظران الديمقراطي 
ف، كتجدر يمريكيٌ ريف األالجدؿ بيف الساسة كالمفكٌ  خكاف المسمميف لتثيرى عادت معضمة اإل -مبارؾ

سبلمييف في الفترة التي معارضة اإل ىف عميمريكيٌ بيف الساسة األ جماعو إ عدـ كجكد إلىشارة اإل
بيف صناع السياسة الخارجية  كبيره  دار جدؿه  حيث ،في العالـ العربي سبقت الحراؾ الجماىيرمٌ 

                                                           

أشار أكباما إلى أف أمريكا تمتمؾ فرصةن تاريخيةن إلظيار أنيا تثمف كرامة بائاو متجكؿ في تكنس أكثر مف القكة  )*(
 (.20/5/2011الغاشمة لدكتاتكر.)الجزيرة،
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الكاليات المتحدة  ىذا كاف ينبغي عمإف ما أبش ،مف االحتجاجات العربية طكيؿو  مريكية قبؿ كقتو ألا
ف كما أشرنا ك ريكيٌ (. كقد انقسـ المفكركف األم71: 2012 )جرجس، ـ ال.أيف سبلميٌ التعامؿ ما اإل

كينظر  ،يرفض التمييز بيف الحركات اإلسبلميةالذم  رىك التيار التقميدم -إلى فريقيف: األكؿ سابقان 
نصاره أيرل ف ردماجكىك تيار اإل -متطرفة، أما التيار الثاني راديكاليةه  عمى أنيا تياراته  إلييا جميعان 

الكاليات المتحدة  ىيجب عممعتدلة  أف بعض الحركات اإلسبلمية كاإلخكاف المسمميف ىي حركاته 
دماجيا في الحياة السياسية دماج لـ يكف ليا ر تيار اإلنصاأاء آر ف أكمف المبلحظ  ،التعامؿ معيا كا 

(1)قبؿ اندالع االحتجاجات العربية قكمه  تأثيره 

)*(. 

لمعطيات  كلكف بعد اندالع الحراؾ العربي كفي ظؿ الخيارات المحدكدة لمكاليات المتحدة، كنظران  
 كباما لمتعامؿ بشكؿو أدارة إقطاب أفقد دعا العديد مف  ،ما بعد مبارؾ المصرمٌ  المشيد السياسيٌ 

 Waxman,2012). ف في مصر.ك خكاف المسمميف كفي مقدمتيـ اإلسبلميٌ ما اإل ك تجريبيه أ تو مؤقٌ 
: 82) 

 لـ تحتكً  -التي تمت سقكط نظاـ مبارؾ ىكلفي الشيكر األ-بيض تصريحات البيت األ فأبلحظ كيي  
 يكفلـ الرغـ مف ذلؾ  ىعمك  ،مكانية التكاصؿ ما اإلخكاف المسمميفإنحك  صريحةو  شارةو إ م  أ

لمكظفي البيت  طبقان ف ،مريكيةلئلدارة األ في المداكالت الداخمية مستبعدان  خكافالتعاطي ما اإل
 ة التكاصؿ ما اإلخكاف المسمميف.مكاني  إشار في االجتماعات الخاصة إلى أ قد ف أكباماإاألبيض ف

(Brooke,2013: 27)،  المسمميف بعد  خكافلمتعاطي ما اإل كثر ميبلن أكقد بدت الكاليات المتحدة
حيث فاز  2011مارسذار/آفي  لالدستكر المصرم الذم جر  ىفكزىـ الساحؽ في االستفتاء عم

لشعبيتيـ، فبرىنت النتيجة   ؿ االستفتاء اختباران صكات، كقد مثٌ جمالي األإمف  (%(77خكاف بػاإل
كىك ما دفا كزيرة  ،(Ignatius,15/2/2012) .لئلخكافساع كقكة القكاعد الشعبية اتٌ  لمد ىعم

كباما ستفتح أدارة إف أ، ـ2011ة ىيبلرم كمينتكف لتعمف في تمكز/يكليك كيٌ ير مالخارجية األ
(2)خكاف المسمميفكما جماعة اإلة عامٌ ة ما التيارات اإلسبلميٌ محدكدة"  "اتصاالتو 

كجو  عمى *()*
 (. 16: 2014 بك ارشيد،أ) الخصكص

                                                           

 التي التغيير لسياسة نظران  المتحدة، الكاليات داخؿ اإلدماج تيار نفكذ في صعكد أكباما حكـ بداية فترة شيدت )*(
 اإلخكاف عزؿ إلى الداعي التقميدم التيار ظؿ فقد كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ لمحكـ، كصكلو عند أكباما تبناىا

 .الحراؾ العربي سبقت التي الفترة في األمريكية اإلدارات في نفكذان  األكثر ىك المسمميف،
 جاءت تصريحات كمينتكف بعد لقاءو جمعيا برئيس الكزراء الينغارٌم. )**(
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ة االنخراط مكانيٌ إمف اإلدارة األمريكية حكؿ  عالي المستكلكؿ تعميؽ أؿ تصريح كمينتكف كقد مثٌ  
كجيو ليا مراسؿ  عمى سؤاؿو  طار رده إكقد جاء حديثيا في  ،ما اإلخكاف المسمميف مباشرو  في حكارو 

" فيما يتعمؽ باإلخكاف :حيث قالت ،خكاف المسمميفمكانية التعامؿ ما اإلإككالة ركيترز حكؿ 
تكاصؿ النظر إلى االتصاالت المحدكدة بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف  ف إدارة أكباماإالمسمميف ف

مريكية دارة األف اإلأ ةن خمس سنكات، مضيف لما يقرب مف او متقطٌ  جدت بشكؿو المسمميف كالتي كي 
 ف مف مصمحة الكاليات المتحدة الدخكؿ في حكارو إنو كفي ظؿ متغيرات الكضا في مصر فأتؤمف 

 ىعم المصرية السممية كالممتزمة بعدـ العنؼ كالتي تنكم التنافسطياؼ المعارضة أما كؿ 
عضاء اإلخكاف أب بالحكار ما ف الكاليات المتحدة ترح  إف لذا ،نتخابات البرلمانية كالرئاسيةاال

(1)المسمميف الذيف يرغبكف في الحديث معيا

)*(. (Brooke,2013 : 28) تصريحات  ىعم . كفي ردو
 م اتصاؿو أبكف بف اإلخكاف يرح  إ :ة كالعدالة"ميف عاـ حزب الحريٌ أكمينتكف قاؿ سعد الكتاتني "

 -تمؾ المحظة حٌتى- اتصاالتو  مٌ دان في الكقت ذاتو عدـ كجكد أمؤكٌ  ،ما الكاليات المتحدة رسميه 
إلى تكضيح  -حدكثياحاؿ -ف مف خبلؿ ىذه االتصاالتكٍ اإلخكاف سيسعى  أف مضيفا ،بيف الجانبيف

 الشؤكف الداخمية لمببلد.في مكر ما التأكيد عمى عدـ السماح بالتدخؿ مف األ كجية نظرىـ في كثيرو 
(Aljazeera,30/6/2011.) 

خكاف الذيف انتابيـ التردد كالخكؼ تجاه عقد في مكقؼ قادة اإل ان ممحكظ ران كقد مثؿ رد الكتاتني تغي   
 :حد الباحثيفقاؿ عصاـ العرياف أل ،(ـ2011يناير)/كانكف ثانيمريكاف، ففي أف يما مسؤكل لقاءاتو 

 رسمية ما الكاليات المتحدة في تمؾ المحظة ف بفتح قنكاتو يف اإلخكاف المسمميف ليسكا ميتمإ
(Lake,3/3/2011.) 

رفضت بعد  ،خكاف المسمميفاإلميف عف ممثٌ  ان شبابف بعض المنظمات الشبابية كالتي تضـ أذكر كيي  
 ةمف ذلؾ لقاء ما كزير - لف رفيعي المستك مريكييأف يما مسؤكل د اجتماعاتو عقٍ  الثكرة مباشرةن 

الكاليات كدعـ  ،مريكي تجاه الثكرة المصريةؼ المكقؼ األضعٍ  لبدعك  ،-الخارجية ىيبلرم كمينتكف
تجاه قضايا  مريكيٌ المكقؼ األ إلىباإلضافة  ،طكيمة عقكدو  لمد ىلمنظاـ المصرم عم المتحدة

 كثر حذران أخكاف التي جعمت قادة اإل يانفس سباباأل كىي ،القضية الفمسطينيةسيا أر  ىالمنطقة كعم
خكاف مف ظيكر الجماعة كمف يستجدم حيث خشي قادة اإل ،فيمريكيٌ في التكاصؿ ما المسؤكليف األ

 . (Martini&others, 2012: 57) في المنطقة. مريكيه أ ك ظيكرىا كأداة نفكذو أمريكي الدعـ األ
                                                           

 تتنافس كالتي السممية األطراؼ كؿ ما ستتكاصؿ المتحدة الكاليات أف كمينتكف أعمنت حزيراف/يكنيك شير في )*(
 الراغبيف المسمميف اإلخكاف أعضاء ما بالحكار ترحهب أمريكا فإف لذا الرئاسية، أك البرلمانية االنتخابات في

 .(Martini&others,2012 : 59)  المتحدة الكاليات ما بالتكاصؿ
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(1ـ)2012))كما اقتراب مكعد االنتخابات البرلمانية التي تـ عقدىا في بداية عاـ  

بدأ الحديث  )*(
   كتكبرأتشريف الثاني/ 2 ففي ،فمريكييأف يخكاف كمسؤكلبيف قادة اإل يتصاعد حكؿ كجكد لقاءاتو 

ف يف مسؤكلأب لرفيا المستك  أمريكي   ح دبمكماسي  كردتو ككالة ركيترز فقد صرٌ ألما  ككفقان  ـ((2011
ف أعمنت أعضاء في حزب الحرية كالعدالة التابا لئلخكاف المسمميف، كذلؾ بعد أف قد التقكا أمريكيي

شار أكقد  ،ما قيادات اإلخكاف المسمميف كاشنطف في شير يكنيك/حزيراف عزميا عقد لقاءاتو 
خكاف سابقة تجاه اإلالمريكية األلمسياسة  ان استمرار ؿ ف ىذه المقاءات تمثٌ أ إلىمريكي المسؤكؿ األ

ف تصريحات الدبمكماسي قد أا أك لذيف ر اف السياسييف يكىك ما عارضو العديد مف المحمم ،المسمميف
كقد تمثمت  ،خكاف بعد سقكط نظاـ مبارؾمريكية جديدة في التعامؿ ما اإلأفصحت عف سياسة أ
عضائيا البرلمانييف أمكانية التكاصؿ ما قادة الجماعة كليس ما إجكانب ىذه السياسة في برز أ

(2)فقط

 (.Blair,2/10/2011. )الحاؿ في فترة الرئيس مبارؾكما كاف عميو  ،(*)*

جما  ـ((2011كتكبر أكؿ/في تشريف األ الرغـ مف تأكيد العديد مف المصادر حدكث لقاءو  ىكعم 
برز قادة حزب أالعرياف كسعد الكتاتني  عصاـ مف بكؿو ة في القاىرة مريكيٌ ف مف السفارة األيمسؤكل

نكركا حدكث مثؿ تمؾ أخكاف قد ف اإلأ الٌ إ(. Martini&others,2012 : 59) الحرية كالعدالة
نكر محمد مرسي رئيس حزب الحرية أ ،لمجماعة حكؿ تصريحات الدبمكماسي كفي تعميؽو  ،المقاءات

خكاف بيف قادة اإل لو ما مكقا الدستكر المصرم حدكث أم لقاءاتو  كالحرية كالعدالة في حديثو 
نكر عصاـ العرياف نائب رئيس حزب الحرية كالعدالة أذلؾ فقد  إلىباإلضافة ك  ،مريكافأف يكمسؤكل

بيف  حدكث أم لقاءاتو  "Reuters"لو ما ككالة ركيترز التابا لئلخكاف المسمميف في حديثو 
  (.Blair,2/10/2011) الطرفيف.

قادة حزب ما  ة بطمب عقد اجتماعاتو مريكيٌ األ بدأت اإلدارة ـ2011خيرة مف عاـ شير األكفي األ 
خكاف بيف الطرفيف حيث خشي اإل ان د حاضر كقد كاف الترد   ،لئلخكاف المسمميف ة كالعدالة التاباالحريٌ 
ة مريكية بشدٌ بينما عارضت بعض أقطاب اإلدارة األ ،تيـ في الداخؿشعبيٌ  ىيؤثر ذلؾ عمأف مف 

                                                           

"المصدر  11/1/2012ك 28/11/2011بيف ما الممتدة الفترة في البرلمانية المصرية االنتخابات عقد تـ )*(
 نفسو".
 المنتخبيف اإلخكاف أعضاء سكل يمتقكا لـ المسؤكليف األمريكٌييف فإف السابقة، المتحدة الكاليات لسياسة كفقان  )**(

 الدبمكماسي: قاؿ الجديدة السياسة ضمف كلكف الجماعة حظر حكؿ اإلشكالٌية لتفادم كذلؾ المصرم، البرلماف في
 أكباما إدارة قابمية إلى إشارةو  في كالحزب" الجماعة بيف نميز ال لكننا لئلخكاف التابا الحزب في أعضاء التقينا "لقد

 في اإلخكاف صعكد منذ أمريكا بيا عممت التي لمسياسة خبلؼ كىك المسمميف، اإلخكاف جماعة مف بقيادةو  لبللتقاء
 .(Blair,2/10/2011.)2005 عاـ المصرم البرلماف
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ففي  رالتكاصؿ تـ عقد العديد مف االجتماعات إلىلحاجة كبل الطرفيف  كلكف نظران  ،ىذه االجتماعات
ف في السفارة يمريكيٌ ف األيمف المسؤكل ان عصاـ العرياف عدد ىالتق ـ2011تشريف الثاني/نكفمبر 15
مريكي جكف السناتكر األ ىالتق ـ2011ديسمبركؿ/كانكف األ 10كفي  ،مريكية في القاىرةاأل

مف  بكؿو  "Anne" Pattersonنا باتريسكفأمريكية في القاىرة كالسفيرة األ John Kerry"كيرم"
ميف سر أكسعد الكتاتني  ،كعصاـ العرياف ،محمد مرسي رئيس حزب الحرية كالعدالة

 :قائبلن المقاءات تمؾ ؽ السيناتكر كيرم حكؿ كقد عمٌ  ،(Martini&others,2012 : 54)الحزب.
ك أف نفيـ كيفية التعامؿ ما الحككمات الديمقراطية حتى التي ال تعتنؽ كؿ سياساتؾ أيجب "

 كبار حزب الحرية كالعدالة التابالبلجتماع ما  باتريسكف ة، ككاف كيرم قد انضـ إلى السفير "قيمؾ
األمريكي ركنالد ريغاف  إدارة أكباما في تعاممو ما اإلخكاف بإدارة الرئيس يان مشبٌ  ،لئلخكاف في القاىرة

 ."تحتاج الكاليات المتحدة لمتعامؿ ما الحقيقة الجديدة: "ثناء تعاممو ما االتحاد السكفيتي قائبلن أ
.(Kiridpatrick& Myers,3/1/2012)  

متكاصمة ما قادة  مريكية لقاءاتو دارة األد اإلف عقٍ أمف تصريحات السيناتكر كيرم  كقد بدا كاضحان  
التعاطي  إلىكباما كالتي دفعتيا أدارة إالكاقعية التي تميزت بيا  إلىمنو  يعكد في جزءو نما إ ،خكافاإل

 منطقي ما الكقائا الجديدة في مصر. بشكؿو 

ى حياديتيا تجاه نتائخ عم مريكية بحذرو دارة األثناء التحضير لبلنتخابات البرلمانية أكدت اإلأكفي  
يتـ انتخابو مف  حزبو  الكاليات المتحدة ستتعامؿ ما أمٌ ف أكدت السفير باتريسكف أ كما ،االنتخابات

 .(Martini&others,2012 : 60) قبؿ الشعب المصرم.

  4الموقف األمريكي من نتائج االنتخابات -المطمب الثاني 

، كفي (ـ(2012/1/11ك (2011/11/28) تـ عقد االنتخابات البرلمانية في الفترة الممتدة ما بيف 
براىيـ رئيس المجنة العميا لبلنتخابات المصرية النتائخ إعمف المستشار عبد المعز أـ 21/1/2012

برز النتائخ حصكؿ حزب الحرية كالعدالة الذم أ ، ككافالنيائية النتخابات مجمس الشعب المصرم
جمالي المقاعد.)مركز إمف  (%47)أم نسبة  مقعدان  (235) ىخكاف المسمميف عمسستو جماعة اإلأ

 (.19 :2012 لمدراسات،الزيتكنة 
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 عدد المقاعد الحزب
 235 حزب الحرية كالعدالة

 123 حزب النكر
 38 حزب الكفد

 31 ائتبلؼ الكتمة المصرية
 71 حزاب كالمستقمكفبقية األ

 498 المجمكع

 (19: 2012ركز الزيتكنة لمدراسات،)م

إدارة أكباما  أتبد ،في البرلماف المصرم غمبيةعمى األاإلخكاف المسمميف جماعة  كؿكبعد حص 
حيث سعت إدارة أكباما  ،خكاف المسمميفإلالسياسة التاريخية لمكاليات المتحدة تجاه ا ىتنقمب عم

ما الجماعة التي طالما نظر إلييا التيار السائد في الكاليات  لمستك  ىعمأ ىإلقامة ركابط عم
(1)األمريكية في المنطقةة لممصالح بشدٌ  نيا معارضةه أالمتحدة عمى 

الرغـ مف كجكد العديد  ىكعم .)*(
نو لـ يكف أ الٌ إ ،ـ2011كتكبر أكؿ/تشريف أف منذ مريكييخكاف كالمسؤكليف األمف المقاءات بيف اإل

الفكز الكبير الذم  بعد الٌ إ ،بيف الكاليات المتحدة كاإلخكاف المسمميف لىناؾ تكاصؿ عالي المستك 
خكاف حيث تكالت المقاءات بيف قادة اإل ،ةف في االنتخابات البرلمانيٌ خكاف المسممك إلقو احقٌ 

مساعد كزير  ىالتق ـ2012/يناير كانكف ثاني 7ففي  ،كباماأدارة إفي  لكمسؤكليف رفيعي المستك 
بمسؤكلي حزب الحرية كالعدالة، ثـ تبله   "Jeffery Feltman"الخارجية األمريكي جفرم فيمتماف

نائب كزيرة الخارجية -"William Burnsلقاء كلياـ بيرنز"نفسو الشير  حادم عشر مففي ال
" ما مسؤكلي Robert Hormatsككيؿ الكزارة ركبرت ىكرماتس " إلىباإلضافة  -مريكيةاأل

ان في ران تاريخيٌ مت تغيٌ ف ىذه االجتماعات قد مثٌ أمريكية ت صحيفة النيكيكرؾ تايمز األأكر  ،الحزب
(2)يكية تجاه اإلخكاف المسمميفالسياسة الخارجية األمر 

(*)*. (Brooke,2013 : 28). 

                                                           

 كالتي المتعاقبة، األمريكية اإلدارات اتبعتيا التي األمريكية الخارجية السياسة عمى تاريخيان  تغييران  المقاءات مثمت )*(
 بالتيارات كعبلقتيـ المسمميف اإلخكاف صعكد مف القمؽ بدافا جزئيان  الدكتاتكرم مبارؾ نظاـ دعـ عمى استندت

 (.Brooke,2013 : 28)."الراديكالية
 : 1-4لممزيد حكؿ تفاصيؿ ىذه المقاءات انظر جدكؿ رقـ  )**(

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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 :أمريكي قائبلن  ؽ مسؤكؿه عمٌ  ركباما بسبب المقاءاتأدارة مف االنتقادات الداخمية إل ةو حادٌ  ةو كبعد مكج 
عمى األمف  كذلؾ حفاظان  ،ما اإلخكاف المسمميف عدـ االنخراط في حكارو  نو مف غير العممي نيائيان إ"

 لخر أ طريقةن  لر أنا ال أ" :ضاؼأثـ  ،"قميمية لمكاليات المتحدة في مصراألمريكي كالمصالح اإل
ر عف في حمؿ التعبي يفلقد كانكا دقيق ،الحكار ما الحزب الذم يفكز باالنتخابات للفعؿ ذلؾ سك 

 ."ة األخرلقميمي كالقضايا المحميٌ رسالة معتدلة تجاه األمف اإل

 (Kiridpatrick& Myers,3/1/2012) 

خكاف المسمميف فقد كاف داخؿ اإل ،لمقاءاتلتمؾ امريكية دارة األداخؿ اإل كبالتكازم ما رفض تيارو  
الرغـ مف ترحيب محمد مرسي بعد االنتخابات  ىفعم ،ما الكاليات المتحدة حكارتجاه ال متردده  تياره 

ة، مريكيٌ ة األو يؤمف بأىمية العبلقات المصريٌ أن مؤكدان  يفاألمريكيٌ ة بالحكار ما المسؤكليف البرلمانيٌ 
ية جدٌ  لكيف في مدمشكٌ  ،تجاه الكاليات المتحدة كثر تكجسان أ خكاف تصريحاتو صدر بعض قادة اإلأ
الرغـ  ىكعم.(Martini&others,2012 : 61)في مصر. حقيقيه  ديمقراطيه  مريكا تجاه دعـ تحكؿو أ

خكاف المسمميف فقد تبلحقت مف اإل كتكجس قياداتو  ،مف االنتقادات الداخمية في الكاليات المتحدة
جيمي "سبؽ الرئيس األمريكي األ ىالتق ـ2012/يناير كانكف ثاني 12ففي  ،ردطٌ مي  المقاءات بشكؿو 

بديا المرشد العاـ حمد مف م في اليكـ التالي كبلن  ىثـ التق ،بمحمد مرسي  "Jimmy Carter"كارتر
كانكف يناير/ 18كؿ لمرشد الجماعة، كفي كخيرت الشاطر النائب األ ،خكاف المسمميفجماعة اإلل

نا أالتقت  كانكف ثاني/يناير 24كفي  ،نا باتريسكفأمريكية في القاىرة بديا السفيرة األ ىالتق ثاني
رشاد إعضاء مف مكتب أ" "Michael Posnerباتريسكف كمساعد كزير الخارجية مايكؿ بكسنير 

 Leon""كزير الدفاع ليكف بانيتاثـ تكالت االجتماعات فكاف االجتماع ما  ،خكاف المسمميفاإل
Panetta  كقد مٌثؿ ذلؾ  ،ـ2012/ يناير كانكف ثانيكقد كاف ىناؾ ستة اجتماعات معمنة في

الفكز المبير الذم  إلى ساسيه أ ذلؾ بشكؿو  كيعكداالجتماعات  لفي حجـ كمستك  جدان  ةن فتالزيادة 
  .(Martini&others,2012 : 60-54)ف في االنتخابات البرلمانية.ك خكاف المسممحققو اإل

 خكاف المسمميف كالكاليات المتحدة قد شيدت قفزةن بيف جماعة اإل ةف طبيعة العبلقأبلحظ مف المي ك  
أكؿ رسؿ اإلخكاف أـ 2012بريؿ أنيساف/ يفف ،ةخكاف في االنتخابات البرلمانيٌ اإل زفك بعد  نكعيةن 
(1)لالمستك  يلكاشنطف لبللتقاء بساسة رفيع رسميه  كفدو 

بيف  امف نكعي تاريخيان  ىكلكىي الزيارة األ-)*(
كلتقديـ حزب  ،لتحسيف صكرة اإلخكاف المسمميف عالميةو  طار جكلةو إكقد جاءت الزيارة في  -الجانبيف

                                                           

 .أكتاكم مارينا األكسط الشرؽ كخبيرة العالمٌي، لمسبلـ كارينجي مركز طريؽ عف الزيارة ترتيب تـ )*(
(Wan,3/4/2013). 
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ف اإلخكاف أ األمريكييفبعض الكتاب  ل، كير الدكليالحرية كالعدالة لمكاليات المتحدة كالمجتما 
 ةه اجتماعيٌ  نيا حركةه أمريكي عمى التركيز عمى تقديـ الجماعة لمجانب األ -مف خبلؿ الزيارة-حاكلكا 

(1)ةة السياسيٌ ؿ جميا المصرييف كتؤمف بالتعدديٌ تمثٌ ، معتدلة ككاعية

)*((.Labott,7/4/2012 .) كقد
الكفد العديد مف خبراء  ىكما التق ،ف في كاشنطفمريكييأف يمسؤكلاجتما الكفد اإلخكاني ما 

(2)األمريكييفالعديد مف الساسة كالمفكريف  إلىباإلضافة  ،مريكيٌ مؤسسات الفكر األ

*(*). 
(Martini&others,2012 : 60).  ٌما مجمس إدارة  ف مخطط رحمة الكفد اجتماعان حيث تضم

عضاء الغرفة أما  باإلضافة إلى اجتماعو  ،الصحؼ األمريكية لصحيفة الكاشنطف بكست كبر 
مجمس  :كبعض مؤسسات الفكر منيا "Georgetown University" التجارية كجامعة جكرج تاكف

ما  كمؤسسة كارينجي لمسبلـ العالمي، باإلضافة إلى ذلؾ حضر الكفد اجتماعان  ،العبلقات الخارجية
-Brooke,2013 : 28)كزارة الخارجية.األمف القكمي" ك يت األبيض "مجمس مسؤكليف في الب

" William Burnsككيؿ كزير الخارجية كلياـ بيرنس " -ثناء الزيارةأ-كقد قابؿ كفد اإلخكاف . (29
عضاء الككنجرس، أباإلضافة إلى بعض  ،"Jeff Feltmanكالسكرتير المساعد جيؼ فيمتماف "

الناطؽ  "Jay Carney"ؿ جام كارنيالككنجرس قمٌ  غمبية أعضاءأكبسبب النقد المتكاصؿ مف قبؿ 
 لبمسؤكليف مف المستك  ىف الكفد قد التقإ" :ة ىذه المقاءات قائبلن ىميٌ أباسـ البيت األبيض مف 

 (. Labott,7/4/2012.)"المتكسط في مجمس األمف القكميٌ 

في الكاليات المتحدة كفي مقدمتيـ الككنجرس عاد  لكما تصاعد االنتقادات مف بعض مراكز القك  
الدفاع عف  ضاؼ محاكالن أك  ،"المنخفض لف المقاءات كانت ما مسؤكليف مف المستك إ" :كارني ليقكؿ
ف مف الميـ لئلدارة األمريكية االجتماع بالعديد مف إ" :مريكية بعقد ىذه االجتماعاتدارة األمكقؼ اإل

ف الكاليات المتحدة ستحكـ عمى كؿ الممثميف أ إلى مشيران ، "المجمكعات السياسية في مصر
ف أ مضيفان  ،ةة كحماية الحقكؽ المدنيٌ ة الديمقراطيٌ التزاميـ بالعمميٌ  ليف في مصر بمدالسياسيٌ 

عت اتصاالتيا ف الكاليات المتحدة قد كسٌ أك  ،في مصر ان ساسيأ ان صبحكا العبأاإلخكاف المسمميف 
لمتغير الذم حدث بعد سقكط  كذلؾ نظران  ،خكافصاعدة مف ضمنيـ اإل ةن سياسيٌ  ان حزابألتشمؿ 

خكاف المسمميف في ظؿ الكقائا القائمة ىك األمر مريكية ما اإلدارة األف تكاصؿ اإلأمبارؾ، ك 
 (.Klein,4/4/2012المناسب كالصحيح.)

                                                           

 عف يتحدث مؤتمرو  لحضكر كالمغرب كليبيا تكنس مف األخرل اإلسبلمية األحزاب مف لعددو  الكفد انضـ  )*(
 (.Labott,7/4/2012) العالمي، لمسبلـ كارينجي مؤسسة برعاية العربية المنطقة في اإلسبلمية القكة صعكد
 المتحدة. الكاليات في لئلخكاف مكتب افتتاح إمكانية أمريكية لمصادر كفقان  الزيارة ىذه في اإلخكاف ناقش كقد )**(

(Martini&others,2012 : 60.) 
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لمحدكدية الخيارات لدييا،  مريكية كنظران الرغـ مف تصاعد االنتقادات المكجية لئلدارة األ ىكعم 
كذلؾ  -كالجيش ،خكاف المسمميفشبو مطمؽ في اإل بشكؿو كالتي انحصرت بعد سقكط نظاـ مبارؾ 

فقد  -تمكينيالفي ظؿ ضعؼ كقمة نفكذ الحركات العممانية الشبابية التي سعت الكاليات المتحدة 
 (.16: 2014 رشيد،إبك )أ خكاف المسمميففي عقد المقاءات ما اإل كباماأدارة إاستمرت 

حباط إدارة أكباما مف حكاـ مصر إ لف ىذه المقاءات تعكس مدأميف بعض المحمٌ  ألكقد ر  
سعييـ لمسيطرة المطمقة عمى مراكز صنا القرار في مصر ما استخداميـ  ظيرالعسكرييف، حيث 

(1)سريعة جراء انتخاباتو ا  نياء فترة حكميـ ك بإلمقكة المفرطة ضد المتظاىريف الذيف طالبكا 

)*(، 
 (10)بإغبلؽ  ـ2011كاخر عاـ أذلؾ فقد قاـ المجمس العسكرم في مصر في  إلىباإلضافة ك 

تابعة لمجمكعات دعـ الديمقراطية الممكلة مف  (3) قؿمؤسسات لممجتما المدني منيا عمى األ
التآمر جنبي كالتي امتؤلت بخطابات الكاليات المتحدة األمريكية، ضمف حممتو ضد التمكيؿ األ

(2)كالعداء ألمريكا

*(*)(.(Kiridpatrick & Myers, 3/1/2012 ،كقد كاف مف بيف ىذه المؤسسات 
 The Freedom" ىاكس فريدـمؤسسة ك  ،الدكلي الجميكرم المعيد، الديمقراطي الكطني المعيد

House" تصرؼ أف المصرية السمطات عتكادٌ  المتحدة، الكاليات مقرىا ربحية غير جماعات كىي 
العسكرم كقيادتو لممرحمة االنتقالية  المجمس نفكذ إلى بالنظر لكف ،تمامان  مستقؿه  القضائية السمطة

كىك ما دفا  ،العممية أجازقد  األقؿ بأنو عمى عمكمان  مكفالمحمٌ  افترض فقد ،في تمؾ الفترة
الذم  األمرالمصرم،  الجيش إلى مةالمساعدات المقدٌ  مناقشة مستقبؿ إلى االمريكي الككنجرس

 عندما الحقان  زمةكقد تـ احتكاء األ ،مريكية كالمجمس العسكرمدارة األتصاعد التكتر بيف اإل إلى دلأ
 منظماتيـ تسجيؿ كعدـ قانكنية غير بصكرةو  أمكاؿ بتحصيؿ كالمتيميف–األجانب  لممكاطنيف محسي 

شديدة  انتقاداتو مريكية كجيت اإلدارة األكقد (. 5: 2012 )عزاـ، .مصر بمغادرة –الحككمة لدل

                                                           

 حراس أنفسيـ في رأكا كالذيف بالعسكر، العميقة صمتيا إبقاء إلى األمريكية اإلدارة سعت ذلؾ عمى الرغـ مف-)*(
 (Kiridpatrick& Myers,3/1/2012) .مصر العممانية

 قادة" Victoria Nuland"نكالند فيكتكريا األمريكية الخارجية باسـ الناطؽ اتيـ الحادثة عمى تعميؽ كفي -
 & Kiridpatrick. )المتظاىريف ضد القكة استخداـ بعدـ األمريكاف لممسؤكليف تعيداتيـ بكسر العسكر

Myers,3/1/2012.) 
 كتتعمؽ ىذه المعمكمات بممتمكات قادة الجيش كمدل سيطرتيـ عمى االقتصاد المصرم. -
حة حككمةن أعمنت مسكدة تشريا جديدة تحد ـ عيف المجمس العسكرم األعمى لمقكات المسم2012في يناير  )**(

 مف عمؿ منظمات المجتما المدني، لبلطبلع عمى نص المسكدة انظر:
 http://www.icnl.org/research/library/files/Egypt/law84-2002-En.pdf  

http://www.icnl.org/research/library/files/Egypt/law84-2002-En.pdf
http://www.icnl.org/research/library/files/Egypt/law84-2002-En.pdf


 188  

 

 مف خبلليا تعاطى التي كيفيةالعف قمقيا العميؽ تجاه ةن معرب ،الميجة لقادة المجمس العسكرمٌ 
 .حككميةما قضية المنظمات غير ال المجمس

 حككميةالغير  المنظماتمستقبؿ  حكؿ مريكيةاإلدارة األتيدئة مخاكؼ  كقد سعى اإلخكاف إلى 
عبد انعكس ذلؾ في تصريح ك  ،المقربة بشدة مف الكاليات المتحدة كالمجمكعات المناصرة لمديمقراطية

(1)المكجكد درديرم

ف تعامؿ الجيش ما إ" :خكافثناء زيارتو لكاشنطف ما كفد اإلأحيف قاؿ *(*)
قضية  إلى(. باإلضافة Labott,7/4/2012.)"كمي بشكؿو  ان حككمية قد كاف خاطئالالمنظمات غير 
 بيف إدارة القضايا المختمؼ حكليا مف ان ف ىناؾ عددأ بدا كاضحان قد ف ،حككميةالالمنظمات غير 

كفي مقدمتيا قما المجمس  عمى الذم يدير الببلد في المرحمة االنتقالية،أكباما كالمجمس العسكرم األ
سيطرة مكسعيو ل ،كثر مف حادثةأالعسكرم لمقكة الشبابية المدعكمة مف قبؿ الكاليات المتحدة في 

ىمية المجمس أالرغـ مف  ىنشاء حكـ ديكتاتكرم مف جديد، كعمإعادة ا  ك  ،الدكلةكافة مفاصؿ  ىعم
ف أال إ ،لئلسبلمييف مكازنةو  ةو ككقك  "سرائيؿإ"لمسبلـ ما  العسكرم بالنسبة لمكاليات المتحدة كضامفو 

ض مصداقيتيا كيعيد ف صمتيا تجاه سياسة المجمس العسكرم قد يقكٌ أت أمريكية قد ر دارة األاإل
عدد مف الخبراء  أل(. لذا ر 6-5: 2012 الكراىية كالتطرؼ ضدىا في المنطقة.)عزاـ،حالة 

مف سيطرة  ة بدالن ف تعمؿ الكاليات المتحدة عمى نقؿ السمطة إلى السيطرة المدنيٌ أضركرة  األمريكييف
(2)مف خبلؿ تسريب المعمكمات التي ال يعرفيا الشعب المصرم حكؿ الجيش ،الجيش

 قد كىك ما (**)*
 .(Alterman, 2012 :11-8) .حساب المؤسسة العسكرية ة عمىز نفكذ القكل المدنيٌ يعزٌ 

خكاف ما اشتداد المنافسة السياسية ف التكاصؿ العمني بيف الكاليات المتحدة كقادة اإلأبلحظ كيي  
كاإلخكاف المسمميف  ،الذم يقكد الفترة االنتقالية مجمس العسكرملمسيطرة عمى الحككمة المؤقتة بيف ال

 عمييا شرعيةن  ىضفأكما  ،ان كضركري ان ممي ان إلى الجماعة دعم ىضفأقد  ،ف عمى البرلمافيالمسيطر 
 (Kiridpatrick& Myers,3/1/2012). الدكلي. لأكثر عمى المستك 

 ديمقراطيةو يجاد ا  خكاف ك مت صعكد اإلمريكية قد فضٌ دارة األف اإلإ ما سبؽ، يمكف القكؿ، إلى كاستنادان 
 ىالجيش المصرم قد ظؿ يحتفظ بكالئو حتتياران قكٌيان في ف كذلؾ أل ،الجيش ةمف سيطر  مدنية بدالن 

في  لغمب قادتو مف رمكز النظاـ القديـ الذم بات ير أف أك  ،مف الثكرة المصرية لمبارؾ متأخرو  كقتو 

                                                           

عف  2012-2011درديرل: قائده إخكاني كعضك في مجمس الشعب المصرم دكرة  راجح المكجكد عبد )*(
محافظة أسيكط، عضك في لجنة العبلقات الخارجية في حزب الحرية كالعدالة، كأحد أفراد الكفد الذم قاـ بزيارة 

 ممثبلن عف حزب الحرية كالعدالة. 2012كاشنطف عاـ 
 تمكات قادة الجيش كمدل سيطرتيـ عمى االقتصاد المصرم.كتتعمؽ ىذه المعمكمات بمم )**(
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 التشاركيٌ  النظاـ الديمقراطيٌ ف إذلؾ ف إلىباإلضافة ك مبارؾ، الرئيس بسبب تخمييا عف  ان مريكا عدك أ
كالذم  ،الشمكليٌ  ما النظاـ العسكرمٌ  ة مقارنةن لممارسة الضغكط السياسيٌ  كثر عرضةن أما يككف  عادةن 

مف  تكليد مزيدو  إلىكىك ما سيؤدم  ،نماط القما كالحرماف السياسيٌ أ شدٌ أممارسة  إلى سيعمد غالبان 
 ة.مريكيٌ دارة األمف كجية نظر اإل "اإلرىاب"

فقد خشيت  ،شمكليه  قامة نظاـ حكـو ا  الكاليات المتحدة مف سيطرة العسكر ك  ةخشي إلىكباإلضافة  
 ؿ  أقف كانكا ا  ف ك ك في مصر، فاإلخكاف المسمم ة األكثر تشددان مريكا مف صعكد التيارات اإلسبلميٌ أ
 حاؿ فضميةن أثر فيـ أك ،الميبرالية لحاؿ مقارنتيـ ما القك -نظر الكاليات المتحدةكجية -مف فضميةن أ

حيث كاف مرشحيـ لمرئاسة محمد مرسي أكثر  ،ة األخرل في مصراإلسبلميٌ  لمقارنتيـ ما القك 
 سماعيؿ الذم استخدـ عباراتو إبك أحاـز  ح اإلسبلميٌ ة مف المرشٌ تو االنتخابيٌ افي خطاب اعتداالن 
 (. Klein,4/4/2012االنتخابية.) حممتوثناء ألمكاليات المتحدة  معاديةن 

خكاف المسمميف قبؿ الكصؿ لمرئاسة لـ يكف ة ما اإلمريكيٌ دارة األف تعاطي اإلأ كعميو يبدك كاضحان  
بدافا  يضان أبؿ كاف  ، -ىمية ىذا العامؿأالرغـ مف  ىعم– فقط الكاقامر األبدافا التعامؿ ما 
في المجمس  مةكالمتمثٌ  ،حة لمصعكد في مصراألخرل المرشٌ  لخكاف المسمميف كالقك المفاضمة بيف اإل

 .لخر أ مف جيةو  دان كثر تشدٌ ة األسبلميٌ اإل لكالقك  ،مف جية -المدعـك مف نظاـ مبارؾ-العسكرمٌ 

 الٌ إ ،الكازنة األخرل لما القك  ة لئلخكاف المسمميف مقارنةن مريكيٌ دارة األالرغـ مف تفضيؿ اإل ىكعم 
ة لئلخكاف المسمميف تجاه العديد عربكا عف مخاكفيـ مف المكاقؼ الفكريٌ أقد  يفاألمريكيٌ ف الساسة أ

ة حاؿ يفرض اإلخكاف الشريعة اإلسبلميٌ  أففيـ مف ف تخك  يمسؤكلكف أمريكيٌ  لبدأمف القضايا حيث 
(1)اتقميٌ ف ال يحترمكا حقكؽ المرأة كاألأالحكـ ك  إلىكصكليـ 

)*((.Labott,7/4/2012.) 

 إلى إضافةن  ،"قباطاأل"ة كأكضا المر  حكؿة خكاف المسمميف الفكريٌ مكاقؼ اإل فأ ضح مف ذلؾكيتٌ  
 محتممة بيف الطرفيف.قياـ عبلقة  في سبيؿ ان حاجز  متمثٌ خكاف بالعمؿ الديمقراطي قد التزاـ اإل لمد

Martini & others, 2012 : 65)). 

مريكية ىيبلرم كقد انعكست مخاكؼ الكاليات المتحدة حكؿ ىذه القضايا في رد كزيرة الخارجية األ 
ذا كانت إعمى قناة الحياة المصرية حكؿ ما  ةو تمفزيكنيٌ  و إلييا في مقابمةو جٌ كي  سؤاؿو  ىعمكمينتكف 

حيث  ،عضاء مف اإلخكاف المسمميفأتتضمف  ةو مستقبميٌ  الكاليات المتحدة سكؼ تتعامؿ ما حككمةو 
                                                           

ييبلحىظ أف خبلفان كاسعان قد أيثير بيف المفكريف األمريكاف حكؿ مدل التزاـ اإلخكاف المسمميف بالعممية  )*(
ىذه الديمقراطية كحقكؽ النساء كاألقميات، كقد رأل بعض المفكريف أف اإلخكاف لـ يتخذكا مكقفان كاضحان كمكحدان مف 

 القضايا الخبلفية، لذا أطمؽ عميو بعض المفكريف اسـ المناطؽ الرمادٌية في فكر اإلخكاف المسمميف.
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لمعمؿ ما الحككمة التي  كمنفتحةن  ف الكاليات المتحدة سكؼ تككف راغبةن إ" :ردت كمينتكف بالقكؿ
(1)نساف، كالديمقراطيةف بعدـ العنؼ كحقكؽ اإليىا ممتزمك ميككف ممثٌ 

 كالتي تمناىا متظاىر  )*(
ف اإلدارة األمريكية ستؤكد خبلؿ لقاءاتيا ما أكمينتكف  كدتأ كما(. Blair,2/10/2011.)"التحرير

كااللتزاـ بعدـ العنؼ كاحتراـ حقكؽ األقميات ىمية دعـ المبادئ الديمقراطية أ ىاإلخكاف المسمميف عم
(2)كتعزيز حقكؽ المرأة

*(*).Aljazeera,30/6/2011). 

مريكية حكؿ مكقؼ ة الحكـ تصاعدت المخاكؼ األخكاف ككصكليـ لسدٌ كما تصاعد نفكذ اإل 
كقد سعى اإلخكاف إلى تبديد ىذه المخاكؼ مف خبلؿ تأكيدىـ المتكاصؿ  ،خكاف مف ىذه القضايااإل

في المقاءات بيف الطرفيف عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف كحقكؽ المرأة كاألقباط كالتزاميـ بمبادئ العمؿ 
مف شأنيا تيدئة مخاكؼ  ذلؾ فقد قاـ اإلخكاف المسممكف بعدة خطكاتو  إلىباإلضافة ك  ،الديمقراطيٌ 
ة االنتساب لحزب الحرية كالعدالة التابا مت في فتح عضكيٌ قباط تمثٌ ة األلمتحدة حكؿ قضيٌ الكاليات ا

بة قباط ضمف الدائرة المقر  حد األألئلخكاف لؤلقباط، ثـ قياـ محمد مرسي بعد كصكلو لمحكـ بتعييف 
 .(Martini&others,2012 : 65)مف مستشارم الرئاسة.

خكاف المسمميف ة تجاه اإلمريكيٌ ة األالسياسة الخارجيٌ  ىة عمالرغـ مف تأثير القضايا الفكريٌ  ىكعم 
بالمقارنة ما  ف تأثيرىا كاف محدكدان أ الٌ إمكانية عقد لقاءات بيف الجانبيف بعد سقكط مبارؾ ا  ك 

التاريخ السياسي ف إحيث  ،ة كالتي تتعمؽ بالمصالح الجكىرية لمكاليات المتحدةالقضايا السياسيٌ 
لممساكمة  االستعدادف الكاليات المتحدة لدييا أ إلى شير بكضكحو مريكي في المنطقة يكالدبمكماسي األ

نساف، لكنيا لـ تظير ات السياسية، كحقكؽ اإلات، كالحريٌ قميٌ القضايا القيمية مثؿ المرأة، كاأل ىعم
تمؾ القضايا المتعمقة  خاصةو كب(. 17: 2012 ة.)شرقية،منيٌ مف المركنة في القضايا األ كافيان  قدران 

في مقدمتيا طبيعة ة ك ارات الراديكاليٌ القضايا المتعمقة بالتيٌ  باإلضافة إلى ،"سرائيؿإ"بأمف حميفتيا 
في تحديد مبلمح  العامميف األخيريفكنظران ألىمية  ،خكاف المسمميف كىذه التياراتالعبلقة بيف اإل

                                                           

" عف ليا خطابو  في المبادئ نفس لتؤكد كمينتكف ىيبلرم عادت المسمميف، اإلخكاف كنفكذ قكة تصاعد كما )*(
 األحزاب عمى يجب:" بالقكؿ 2011نكفمبر/الثاني تشريف في" الديمقراطي الكطني المعيد" أماـ" العربي الربيا

. كالتجما الجمعيات كتككيف كالديف التعبير حرية كاحتراـ القانكف، سيادة كالتزاـ العنؼ، نبذ بالديمقراطية الممتزمة
 ارشيد، أبك".)االنتخابات في ىيزمت إذا السمطة عف تتخمى كأف كاألقمٌيات، المرأة حقكؽ تحتـر أف كذلؾ ليا كينبغي
2014  :17.) 
 بحقكؽ بالتزاميـ مشركطه  المسمميف اإلخكاف ما التكاصؿ أف خطاباتيا، مف كثيرو  في كمينتكف أٌكدت كقد  )**(
 (.Martini&others,2012 : 65).األقمٌيات كحقكؽ الديمقراطٌية كالمبادئ العالمٌية اإلنساف
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فإننا سنتحدث  اإلخكاف المسمميف بعد صعكدىا لسدة الحكـ السياسة الخارجية األمريكية تجاه جماعة
 .بشيءو مف التفصيؿعنيما 

  :ةخوان من التيارات الراديكالي  موقف اإل

ة في الكاليات المتحدة تجاه كساط السياسيٌ ثارت الجدؿ داخؿ األأكثر القضايا التي أف مف إ 
خكاف بعدـ العنؼ التزاـ اإل مدل مت فيقد تمثٌ  ،بعد سقكط مبارؾ خكاف المسمميفالتكاصؿ ما اإل

خكاف المسمميف اإل ةف تصاعد قك أنصار التيار التقميدم أ ألة، حيث ر كعبلقتيـ بالتيارات الراديكاليٌ 
 خكاف سيحدٌ عكد اإلف صأدماج نصار تيار اإلأ ألبينما ر  ،ةتعزيز نفكذ التيارات الراديكاليٌ  إلىتؤدم 
في حاؿ تصاعد نفكذ  دةن جيٌ  ف الكاليات المتحدة تممؾ فرصةن أك  ،دةارات المتشدٌ ة كنفكذ التيٌ مف قكٌ 

ة الجديدة ما جماعة إف العبلقة األمريكيٌ ة، كعميو فارات الراديكاليٌ خكاف المسمميف لمجابية التيٌ اإل
ساع ة لمحد مف انتشار كاتٌ فعميٌ  تطبيقاتو يجب أف تعمؿ في ظؿ بعد الثكرات كاف اإلخكاف المسمميف 

ؿ كىك ما حدث بالفعؿ حيث مثٌ  ،(13:  2012دة.)البايطيف،ة المتشدٌ نفكذ الجماعات اإلسبلميٌ 
لمشباب  عمميان  دليبلن  ،خكاف المسمميف معترؾ الحياة السياسية كتحقيؽ مكاسب سياسيةدخكؿ اإل
ي تكجيات العنؼ. كتشير بعض مف تبن   االنخراط في العممية السياسية بدالن  لجدك  ىعمالمسمـ 

ف المتطرفيف إلسبلمييدعـ اف أم ألؤلبحاث كاستطبلع الر  PEWحصائيات التي نشرىا معيد اإل
بنسبة  (ـ2013- 2010)انخفض في الفترة مف  قد فييـ الجماعات التابعة لتنظيـ القاعدة بمف
-2012)بيف عامي  مافي تكنس  (%6)مصر كما انخفض بنسبة  في (5%)

 .(Jones,2014 : 47).ـ(2013

 بكجكد خبلؼو  ألمف المفكريف كالساسة في الكاليات المتحدة قد ر  ان كاسع ان ف تيار إكعميو يمكف القكؿ:  
مف  خكاف سيؤدمتزايد في نفكذ اإل ف أمٌ إف لذلؾك  ،خكاف المسمميف كالتيارات الراديكاليةبيف اإل فكرمه 

تعزيز  إلىة ت ىذه النظريٌ دٌ أكقد  ،ةتقميص كتحجيـ نفكذ التيارات الراديكاليٌ  إلى كجية نظر ىؤالء
 خكاف المسمميف.ة نحك التكاصؿ ما اإلمريكيٌ دارة األو اإلتكجٌ 

 : بعد صعودىم لمحكم "سرائيلإ" منخوان المسممين اإل موقف

نقطة  "سرائيؿإ"ة السبلـ بيف مصر كة كاتفاقيٌ ة الفمسطينيٌ خكاف المسمميف مف القضيٌ ؿ مكقؼ اإليمثٌ  
كبعد سقكط نظاـ مبارؾ كتصاعد قكة كنفكذ  ،خكاف كالكاليات المتحدةبيف اإل ةن جكىريٌ  خبلؼو 

في العبلقة  ان ميمٌ  مكقعان  ة كاتفاقية كامب دافيد ليحتؿٌ ة الفمسطينيٌ عاد الخبلؼ حكؿ القضيٌ  ،خكافاإل
بالنسبة  ان حيكيٌ  ان أمر  سرائيؿ"إ"السبلـ القائـ بيف مصر ك الحفاظ عمىعتبر حيث يي  ،بيف الطرفيف

عف  ان بعيد الكاليات المتحدةبيف مصر ك  كثيقةن  قامة عبلقاتو إيصعب  كعميو ،لمكاليات المتحدة
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سيجعؿ مف  -بيف الجانبيف اليدكءى في ظؿ حتٌ –ة السبلـ ؿ مف اتفاقيٌ ف التنص  أكما  ،سرائيؿ"إ"
 (.Alterman,2012 :5الصعب عمى الكاليات المتحدة تعزيز العبلقة ما مصر.)

خكاف كبعد تصاعد قكة كنفكذ اإلنو إف ،الكاليات المتحدة لدل "سرائيؿإ"لممكانة التي تتمتا بيا  كنظران  
مف  فك األمريكيٌ الساسة استفسر  عقبت الثكرة بيف الطرفيفأكفي بداية المحادثات التي  ،المسمميف
ف أ ة السبلـ، كقد بدا كاضحان عف مكقفيـ تجاه القضية الفمسطينية كاتفاقيٌ  كتكراران  خكاف مراران قادة اإل

الكاليات خكاف ك ف ينسؼ العبلقة بيف اإلأيمكف  ،بمعاىدة السبلـ يضرٌ قد  خكافمف اإل تحرؾو  مٌ أ
تقتصر مطالب الكاليات المتحدة مف كلـ  ،(Martini&others,2012 : 65-63) .المتحدة

مف  ان تيا لتشمؿ عددبؿ تخطٌ  ،في احتراـ معاىدة السبلـ فقط "سرائيؿإ"تجاه  المسمميف خكافاإل
صات التابعة رصدت لجنة المخصٌ  (ـ2011)ففي تمكز/ يكليك القضايا المتعمقة بقطاع غزة،

(1)ريكيٌ ملمككنجرس األ

منيا  ـ جزءو امصر بشرط استخدتة في المؤقٌ  ةمك لمحك مميار دكالر (1,55) )*(
ة منيٌ بيدؼ تسكيف اليكاجس األ ،نشطة المتعمقة بأمف الحدكد في سيناء"في "البرامخ كاأل

نفاؽ بيف مصر كقطاع لكشؼ كتدمير شبكة األ حثيثةو  بخطكاتو  القياـإلى  باإلضافة، "ةيٌ سرائيماإل"
 (.73: 2012 )جرجس، غزة".

ىمية ربطو المعكنة األمريكية لمصر أعمى  -خكاف في البرلمافبعد صعكد اإل-كقد أكد أكباما  
ة التعاكف بيف كزياد ،"سرائيؿإ"و سيضغط بيدؼ تدعيـ السبلـ ما أنكأكد  ،باحتراميا معاىدة السبلـ

الندكات التي عقدىا مركز  كفي إحدل (.6: 2012 مارات لمدراسات,)مركز اإل الجانبيف.
سدة  إلىمف تكنس كمصر  خكاف في كؿو عقب صعكد اإل- "Brookings Institution"برككنجز

ف ك المشارك ىاشتك ،ةة األمريكيٌ في الخارجيٌ  فمف كبل البمديف كمسؤكلي بيف نخب حاكمة -الحكـ
 "سرائيؿإ"مصر تجاه  ة كخصكصان مكقؼ الدكؿ العربيٌ  ىالعرب مف فرط تركيز الكاليات المتحدة عم

 إلىخكاف في االنتخابات كالكصكؿ كبعد فكز اإل .(5: 2012 ,شيخ، حميد) .ةة الفمسطينيٌ كالقضيٌ 
خكاف المسمميف تذكير اإل إلىسارعت الكاليات المتحدة  ،ـ2012حزيراف/يكنيك سدة الحكـ في 

: 2012 )شرقية، ف ىناؾ تكقعات منيـ في ىذا الممؼ كعمييـ االلتزاـ بيا.أكب ،لة الفمسطينيةأبالمس
1.) 

قد تصاعدت  "سرائيؿإ"خكاف مف مخاكؼ الكاليات المتحدة حكؿ مكقؼ اإلف أ كعميو فقد بدا كاضحان  
محاكلة تخفيؼ  إلى المسمميف خكافاإلجماعة كىك ما دفا  ،خكافبالتكازم ما تصاعد قكة كنفكذ اإل

                                                           

 السبلـ معاىدة تطٌبؽ مستقبمية مصرية حككمة أمٌ  أف مف التأكد األمريكية الخارجية كزارة إلى المجنة طمبت )*(
 (.73:  2012 جرجس،)"اإلسرائيمية" -المصرية



 193  

 

تصريحات بعض قادة كذلؾ مف خبلؿ  ،"سرائيؿإ"ف اتفاقية السبلـ بيف مصر كأالقمؽ األمريكي بش
 خكاف المسمميف محمد بدياأعمف المرشد العاـ لجماعة اإل حيث (.Adam,2013 : 29.)الجماعة

ف كاف مف الممكف تعديؿ بعض  ،أف اتفاقية كامب ديفيد ال تراجا عنيا بعد سقكط مبارؾ كا 
كدكا أف قادة الجماعة أمكقا اإلخكاف ذلؾ فقد ذكر  باإلضافة إلى .(50:  2012اليقيش،.)ىابنكد

في حاؿ صعكد  ىنو حتأجما بيف الطرفيف  نا باتريسكف في لقاءو أناتكر جكف كيرم كالسفيرة يسمل
ة التي ف مصر سكؼ تحتـر جميا االتفاقيات كالمعاىدات الدكليٌ إف ،خكاف لسدة الحكـاإل
 (Kiridpatrick & Myers,3/1/2012).عتيا.كقٌ 

بعد تيـ عرض االتفاقية لبلستفتاء العاـ عف نيٌ بعض قادة الجماعة  عمفأ ،مناقضة في تصريحاتو ك  
يـ نإ: خكاف لكاشنطفكفد اإل ثناء زيارةأم قاؿ ر يددر  عبد المكجكدف أال إسقكط نظاـ مبارؾ 

ضح يتٌ ك  (.Labott,7/4/2012سيحترمكف جميا االتفاقيات الدكلية بما فييا اتفاقيات كامب دافيد.)
كامب -اتفاقية السبلـف أالتكجيات المتناقضة بشظيركا العديد مف أخكاف قد ف قادة اإلأ مف ذلؾ

تيار  دعاكفي المقابؿ  ،تياضركرة التنصؿ مف االتفاقية برمٌ ة الجماعة تيار مف قاد ألحيث ر  -فيددي
ث ضركرة االلتزاـ باالتفاقية ما ثال تياره  ، بينما رألضركرة االلتزاـ بكؿ ما جاء فيياإلى خر آ
 .ة تعديؿ بعض بنكدىامكانيٌ إ

 إلىخكاف بعد كصكؿ اإل "سرائيؿإ"مف اتفاؽ السبلـ ما  المصرمٌ  ما فيما يتصؿ بالمكقؼ الرسميٌ أ 
ف ببلده أكثر مف مناسبة، أكد في أمحمد مرسي كالذم المصرم ر عنو الرئيس سدة الحكـ، فقد عبٌ 

نو أال إاتفاقية كامب ديفيد،  إلىمنو  شارةو إ، في سابقان تحتـر كافة االتفاقات الدكلية التي تـ تكقيعيا 
ؽ محعادة النظر في بنكد االتفاقية، كبخاصة المادة الرابعة منيا "المإف ىناؾ ضركرة تقتضي أ ألر 

ف احتراـ ببلده بنكد أعمف مرسي أشبو جزيرة سيناء، كما  ىمني"، المتعمقة بسيادة مصر عماأل
ف السبلـ كالعدؿ غير أبقكلو: "طالما ر عف ذلؾ االتفاقية مرتبط بالقضية الفمسطينية، كقد عبٌ 

 (. 35: 2013 متحققيف لمفمسطينييف، فمف يككف ىناؾ كفاء لشركط المعاىدة".)سبلمة،

خكاف المسمميف التمسؾ باتفاقية كامب عبلف جماعة اإلإالرغـ مف  ىنو كعمأ كعميو فقد بدا كاضحان  
فعقب  ،لقضية فمسطيف بقي حاضران أف تبني الجماعة ال إ ،-مكانية تعديؿ بعض البنكدإما -دافيد

ة، مف مقاعد مجمس الشعب في االنتخابات البرلمانيٌ  (%  (40فكز حزب الحرية كالعدالة بأكثر مف
مريكي كيمياـ بيرنز باعتماد مقاربة ليـ بالمسؤكؿ األ كؿ اجتماعو أطالب قادتو الكاليات المتحدة، في 

ف فمسطيف في العبلقة أظـ شعً  ىدكا عم، كشدٌ "يسرائيماإل"-في الصراع العربي كثر تكازنان أ
 ،س السمطةأفي ر  ىكبقكة حت حاضران  خكاف لمقضية الفمسطينيةتبني اإل ، كقد ظؿٌ المصرية-مريكيةاأل

لقاه في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في أ كؿ خطابو أفقد ذكر الرئيس المصرم محمد مرسي في 
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العالـ تسخير كؿ جيكده لحميا ىي  ىالتي يتعيف عم ىكلف القضية األأ ـ2012يمكؿ/ سبتمبر أ
 (.77: 2012 )جرجس، .ةة الفمسطينيٌ القضيٌ 

ت القضية الفمسطينية فقد ظمٌ  إلىخكاف المسمميف مف اتفاقية السبلـ باإلضافة لمكقؼ اإل كنظران  
ما بدء الحديث ف ،خكاف المسمميفالتكاصؿ ما اإل ة في اتجاه عدـمريكيٌ دارة األتدفا اإل "سرائيؿإ"

كمف خمفيا المكبي  "سرائيؿإ"ما الجماعة كانت  ة في عقد لقاءاتمريكيٌ دارة األعف رغبة اإل
 (.Blair,2/10/2011ىذه المقاءات.) ىشد المعترضيف عمأفي الكاليات المتحدة مف  الصييكنيٌ 

ف ضد الرئيس ك كفي مقدمتيـ الجميكريٌ  "سرائيؿإ"تصاعدت االنتقادات المكجية مف مؤيدم كذلؾ  
 حيث كالجماعة،مريكية دارة األاإلالمقاءات بيف  خكاف المسمميف كزيادةبعد تصاعد نفكذ اإل أكباما

الكاليات  ستراتيجي بيفاإل تحالؼالأكباما بتقكيض الرئيس " Tim Pawlenty" (1)اتيـ تيـ باكلينتي
 ,Brooke) السترضاء اإلخكاف المسمميف في مصر. سعيو مف خبلؿكذلؾ  "سرائيؿإ"كالمتحدة 

دارة إف ك سيـ الجميكريأر  ىكعم "سرائيؿإ"المؤيديف ؿ1عضاء الككنجرسأ ىاجـ كما (.27 : 2013
النائب عف كالية فمكريدا اليف حيث قاؿ  ،بعد كصكؿ اإلخكاف المسمميف إلى سدة الحكـكباما بشدة أ

 إلىخكاف المسمميف كباما مف صعكد اإلأدارة إر بعضنا قبؿ عاـ، حذٌ ": "Allen West"كيست
قت ما اليـك فقد تحقٌ أننا متشائمكف كخارجكف عف السيطرة. إالسمطة في مصر، كقيؿ حينيا 

ف نحف بحاجة لتأكيد . اآان راديكاليٌ  ان سبلميٌ إ ان  كابكسالٌ إف الربيا العربي ليس أتكقعاتنا... مف الكاضح 
قطا المساعدات  إلىكباما أدعك الرئيس أفيو.  ال لبسى  بشكؿو  "سرائيؿإ"ك ف األقباطيدعمنا لممسيحيٌ 
خكاف المسمميف التنديد بنتائخ ىذه االنتخابات، كالتنصؿ مف اإلك ة عف مصر، مريكيٌ الخارجية األ

  (.4: 2012 .)شرقية،"سبلمية المتطرفةكجميا الكيانات السياسية اإل

خكاف ف مكقؼ اإلأعضاء الككنجرس كالجميكرييف في الكاليات المتحدة أالعديد مف  ألكقد ر  
ك أ خكاف ما حركة حماس قد تككف نقطة احتكاؾو كعبلقة اإل ،المسمميف مف القضية الفمسطينية

مف  األمريكييفؿ بعض الكتاب كقد قمٌ  ،خكاف كالكاليات المتحدةفي مستقبؿ العبلقة بيف اإل صداـو 
ف اندالع أ نفسو الكقت كدكا فيأنيـ قد  أالٌ إ ،تأثير الدعـ المعنكم لئلخكاف المسمميف لحركة حماس

خكاف معادية مف اإل كحماس في ىذا الكقت الحساس قد يثير خطاباتو  "سرائيؿإ"بيف  مكاجيةو 
المتحدة تحت خكاف كالكاليات ف يضا العبلقة بيف اإلأكىك ما يمكف  ،"سرائيؿإ"المسمميف تجاه 

                                                           

 ـ.2012 األمريكية عاـ لبلنتخابات الرئاسية الرئاسي تيـ باكلينتي ىك المرشح )*(
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خكاف دعـ عممي لحركة حماس قد ف تقديـ اإلإحيث  ،مريكاأالمحمية في  لالقك  للد الفحص مجددان 
 .(Martini&others,2012 : 64).(1)يكسر الخطكط الحمراء بالنسبة لمكاليات المتحدة

دارة في اتجاه دفا اإل بكؿ قكةو  تكمف خمفيا المكبي الصييكني قد ضغط "سرائيؿإ"ف أضح كعميو يتٌ  
 فأالرغـ مف  ىكعم ،خكاف المسمميف بعد سقكط مبارؾمريكية نحك عدـ التعاطي ما اإلاأل

لكف ذلؾ  ،مريكيةدارة األاإل للدجح ر ىي األ كانتالدبمكماسية في التعامؿ ما الكضا بعد مبارؾ 
قامة عبلقة ما مصر إكة في نتائخ المتشكٌ  "اسرائيؿ"صعب بسبب دعـ الككنجرس الدائـ ؿأصبح أ

كىك ما جعؿ تنسيؽ السياسة الخارجية  ،-ي ظؿ تصاعد قكة اإلخكاف المسمميفف-ما بعد مبارؾ
 (.Alterman,2012 :6صعكبة. ) أكثرى  األمريكية

كفي  ،لمحدكدية خيارات الكاليات المتحدة كنظران  رالرغـ مف ضغكط المكبي الصييكني ىنو كعمأ الٌ إ 
كليس  ،ة متشابيةف ليس كؿ المجمكعات اإلسبلميٌ أب لظؿ تصاعد تيار في الكاليات المتحدة ير 

فالجماعة اإلسبلمية التي تميؿ لمديمقراطية كالعمؿ االنتخابي كاحتراـ  ،جميعيا خارج حدكد القبكؿ
لذم يتمتا بو قمية غير المسممة جديرة باإلدماج، كفي ظؿ الدعـ المحمي القكم احقكؽ المرأة كاأل

لذا  ،إلدارة أكباما التكاصؿ ما اإلخكاف المسمميفة فقد تضمنت الخيارات المؤقت ،فك خكاف المسمماإل
خكاف المسمميف ستقبؿ بصعكد اإل ،ف الكاليات المتحدة كلؤلسباب التي ذكرناىاأكاف مف الكاضح 

نيا ال إترفض ذلؾ، حيث  -مريكاأكمف خمفيا المكبي الصييكني في - "سرائيؿإ"بينما بقيت ، لمحكـ
ال يجب السماح ليـ  لذلؾك  ،االتزاـ اإلخكاف بالديمقراطية فيـ ليسكا محؿ ثقة بالنسبة لي لبمد تيتـٌ 

 (.Waxman,2012 : 82).حكاؿحاؿ مف األ مٌ أبالكصكؿ إلى السمطة ب
 ،بالقضية الفمسطينيةخكاف المسمميف مف اتفاقية السبلـ كربطيا ف مكقؼ اإلإكعميو يمكف القكؿ :  

 في طريؽ ان ر تأثير بكمت العائؽ األقد مثٌ  ،كجيكد المكبي الصييكني ،"سرائيؿإ"مريكا بأمف أكالتزاـ 
خكاف خكاف المسمميف بعد سقكط مبارؾ كتصاعد نفكذ اإلقياـ عبلقة بيف الكاليات المتحدة كاإل

تجاه صعكد  عدائيه  اتخاذ مكقؼو  إلىمريكية دارة األف ذلؾ لـ ينجح في دفا اإلأ الٌ إ ،المسمميف
 خكاف المسمميف.اإل
 
 
 

                                                           

 اإلخكاف أف آخركف يرل بينما التطرؼ، مف مزيدو  إلى اإلخكاف تدفا حماس أف األمريكاف المحمميف بعض يرل )*(
 Martini&others,2012 : 64). االعتداؿ.) مف مزيدو  نحك حماس يجذبكف
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(1)بعد سقكط مبارؾ مطالب الكاليات المتحدة مف اإلخكاف المسمميفلما سبؽ يمكننا تمخيص  ككفقان  

)*( 
 بما يمي:

 نبذ العنؼ. -1
 .الديمقراطيٌ  عمؿالتزاـ اإلخكاف المسمميف بال -2
 بالمنطقة. اعتراؼ اإلخكاف بالدكر األمريكيٌ  -3
كفي مقدمتيا معاىدة السبلـ  ،بالمعاىدات كاالتفاقيات الدكلية التزاـ جماعة اإلخكاف المسمميف -4

 (.24-23: 2011 بك بكر،أ.)"كامب دافيد"  "سرائيؿإ"ما 
 خكاف بكافة بنكد كامب ديفيد.التزاـ اإل -5
 منطقة سيناء. إلىمف، كاالستقرار عادة القانكف، كاألإ -6
 .قميميٌ السبلـ كاالستقرار اإل ىكالمحافظة عم منيٌ تحمؿ دكر الشريؾ األ -7
 ة.ماـ المنافسة السياسيٌ أفساح المجاؿ ا  ة، ك ة السياسيٌ القبكؿ بالتعدديٌ  -8
  ات.قميٌ احتراـ حقكؽ األ -9

 احتراـ حقكؽ المرأة. -10
 ة.نساف العالميٌ احتراـ حقكؽ اإل -11
ة، كالسماح ليا بالتسجيؿ كالعمؿ. )شرقية، ىميٌ المنظمات األ إلىيـ المكجية سقاط التٌ إ -12

2012 :9.) 
كقد تركزت  ،خكاف المسمميفبيف مطالب الكاليات المتحدة كمكاقؼ اإل كاسعةن  ف ىناؾ فجكةن أضح كيتٌ  

 خكاف مف القضية الفمسطينية.كمكقؼ اإل "سرائيؿإ"مف أىذه الفجكة في التزاـ الكاليات المتحدة تجاه 
ف ىناؾ العديد مف إف ،لئلخكاف تجاه بعض القضايا كالسياسيٌ  المكقؼ الفكرمٌ  إلىباإلضافة ك 

لمرئاسة  ان خكاف مرشحبرزىا تسمية اإلأمف  كلعؿ   ،مريكيةدارة األمخاكؼ اإل ةار إث إلىت أدالحكادث 
ثـ تعيدىـ بعدـ خكض االنتخابات  ،الحكـ إلىلمكصكؿ  بعدـ السعي المصرية بعد تعيدىـ سابقان 

 ألكقد ر  ،مف المشيد السياسي ان كاالكتفاء بككنيـ جزء ـ2012يار/مايك آة المقرر عقدىا في الرئاسي
لمسيطرة منيـ  ىن مف قبميـ بتعيداتيـ السابقة كمسع خبلالن إخكاف في خطكة اإل فك األمريكيٌ الساسة 

                                                           

 لمرئيس السابؽ المستشار ركس دينيس عاد يناير، ثكرة إثر عمى مصر في المسمميف اإلخكاف تيار صعكد بعد )*(
 يقكؿ حيث مصر، في الصاعدة كالقكة المتحدة الكاليات بيف العبلقة محددات ليجمؿ األكسط الشرؽ لشؤكف أكباما
 احتراـ( المصرييف) عمييـ: " -مصر في البرلماف إلى اإلخكاف صعكد بعد أم– 2012 أغسطس في لو تصريحو  في

 كعمييـ كما مفتكحة، سياسٌيةو  لمنافسةو  المخٌصصة كالمساحة السياسية، التعددية كتقٌبؿ كالنساء، األقميات، حقكؽ
 (.14:  2012شرقية،".)إسرائيؿ"ك مصر بيف السبلـ معاىدة شركط ذلؾ في بما الدكلية، التزاماتيـ احتراـ
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كقد . (Brooke,2013 : 29)في مصر. كىك ما قد ييدد العمؿ الديمقراطيٌ  ،الحياة السياسية ىعم
تمطيؼ مخاكؼ الكاليات المتحدة حيث دافعكا عف  إلى -ثناء زيارتيـ لكاشنطفأ-اإلخكاف  ىسع

ف يتـ أميف الخطكة بخشيتيـ مف معمٌ  ،ثناء زيارتيـ لكاشنطفأف أمريكاف يلقائيـ ما مسؤكل فيقرارىـ 
جذرية منيا حؿ البرلماف حاؿ صعكد مرشح مف غير  راتو يحداث تغيإك أ ،اختطاؼ الثكرة

ة نسؼ الفرضيٌ  إلىلمرئاسة  خكاف المسمميف بمرشحو دفا اإل لدأ(. كقد Wan,3/4/2013اإلخكاف.)
مف المشيد السياسي بيدؼ تركيضيـ دكف  خكاف كجزءو مكانية دمخ اإلإ ىة القائمة عممريكيٌ األ

 ة تجاه الجماعة.مريكيٌ مضاعفة المخاكؼ األ إلى لدأكىك ما  ،س السمطةأر  إلىكصكليـ 
كما -مريكية دارة األاإل لة الخيارات لدة كنظر لمحدكديٌ الرغـ مف كؿ ىذه القضايا الخبلفيٌ  ىكعم 
ف أ لكالذم ير  ،دماج داخؿ الكاليات المتحدةتصاعد رؤية تيار اإل إلىباإلضافة  ،-شرنا سابقان أ

عمى  كأفما متطمبات المرحمة،  دو جيٌ  نفسيـ بشكؿو أكقد أقممكا  ،اإلخكاف المسمميف كانكا متعاكنيف
ف الكجية التي ستتخذىا أف ال تصؿ إلى نتائخ بشأك  ،ف ال تستبؽ األحداثأاإلدارة  األمريكية 

كباما أدارة إلمكاقعية التي تميزت بيا  ان كنظر  ،(Adam,2013 : 30الجماعة في المرحمة القائمة.)
جماعة  فأنو كبالرغـ مف أ ىم عمأاستقر بيا الر مريكية قد دارة األف اإلإف ،حداثفي التعاطي ما األ

في المنطقة  "كاإلسرائيميةة مريكيٌ لممصالح األ ياـ داعمةن مف األ في يكـو المسمميف لف تككف خكاف اإل
لكي تقمؿ قدر المستطاع مف الخطر  ،لمكاليات المتحدة ىالطريقة الفضم فأ الٌ إ ،مبارؾ كما كاف
ة كتكافئيا المزيد مف الحكمة كالبرجماتيٌ  ىا كاشنطف الحركة عمف تشجٌ أ، ىك جماعةمو الالذم تمثٌ 

كىك ما  ،كقد غمبت الكاقعية كالمنفعة المتبادلة بيف كبل الطرفيف .(20: 2011 عمييا.)ركزفسكي،
كحكؿ الفكائد المتبادلة مف التكاصؿ بيف الطرفيف  ،كالحكار مف التكاصؿ الدخكؿ في جكالتو  إلى لدأ
تكضيح القضايا  ىكتساعد عم ،ة بيف الطرفيفف المقاءات تجسر اليكٌ أ األمريكييفبعض الكتاب  لير 

قميات كالمرأة احتراـ حقكؽ األفي ؿ بالنسبة لمكاليات المتحدة كتتمثٌ  ،ة التي يدكر حكليا القمؽالرئيس
لئلخكاف ما بالنسبة أ ،"سرائيؿإ"ة كضماف استمرار معاىدة السبلـ ما كااللتزاـ بالعممية الديمقراطيٌ 

ضفاء مزيدو ريكيٌ مفيـ يضمنكف استمرار المساعدة األ نتائخ االنتخابات  ىة عممف الشرعيٌ  ة لمصر كا 
كالتي تعرضت ليا حركة  عزلةو  مٌ أة كتفادم ة الدكليٌ كسب الشرعيٌ  ىكمساعدة اإلخكاف عم

 .(Martini&others,2012 : 63)حماس.
 ألفقد ر  ،خراآ إلىبيف مكاقؼ الطرفيف بالمزامنة ما حاجة كبل الطرفيف  كجكد فجكةو  كفي ظؿٌ  

اسـ الكاقعية ف يطمؽ عميو أك ما يمكف أمعقكلة  يما لتقديـ تنازالتو يف ذلؾ قد يدفا كمأاب بعض الكتٌ 
يمكف لكبل الطرفيف االنطبلؽ  ةن رضيٌ أؿ مناطؽ مشتركة تمثٌ  إلىليصمكا  ،ة في كافة القضاياالسياسيٌ 
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ؿ الرسـ التالي نقاط (. كيمثٌ 9: 2012 )شرقية، ة بيف البمديف.مستقبميٌ  ا في بناء عبلقاتو مني
 .خكاف لسدة الحكـخكاف المسمميف بعد صعكد اإلاالختبلؼ كااللتقاء بيف الكاليات المتحدة كاإل

 
 ( نقاط التقاء واختالف اإلخوان المسممين والواليات المتحدة األمريكية1.1شكل رقم )

مريكية دارة األماج داخؿ اإلدف تصاعد نفكذ تيار اإلأ طمبضح مما سبؽ ذكره في ىذا المكيتٌ  
 ،مر الكاقا في مصرتعاطي ما األمكباما كالتي دفعتو لأز بيا باراؾ ة التي تميٌ لمكاقعيٌ  كنظران 

التكاصؿ ما  إلىمريكية دفعت باإلدارة األ ،الكاليات المتحدة لة الخيارات لدمحدكديٌ  إلىباإلضافة 
 .يجابيٌ إ خكاف المسمميف كالتعاطي ما صعكدىـ بشكؿو اإل

 مريكي من االنقالب العسكري4 الموقف األ -المطمب الثالث 
 إلىالجيش  ىكقد سع ،الحكـ إلىخكاف خكاف المسمميف كالجيش بعد كصكؿ اإلالصراع بيف اإل اشتد  

ة فترة حكـ كضاع االقتصاديٌ تدىكر األ إلىت دٌ أك  ،زمات التي عصفت بالشعب المصرمٌ استغبلؿ األ
خركج  إلى لدأكىك ما  ،خكافم العاـ ضد حكـ اإلأتأليب الر  إلى ىكما سع ،الرئيس محمد مرسي

سيطرة الجيش  إلىفضت ىذه التحركات أ ،ـ2013 حزيراف/يكنيك 30ىـ في حاشدة ضدٌ  مظاىراتو 
مريكية االنقساـ المألكؼ بيف التيار دارة األفي مصر، كقد عانت اإل لحكـمقاليد ا ىالمصرم عم

المؤلؼ مف المكبي الصييكني كدكؿ الخميخ كالتي كانت تدعـ االنقبلب العسكرم مف  رالتقميدم
 . لخر أ دماج مف جيةو ة كدعاة اإلالديمقراطيٌ  نصارأكالذم ضـ  ركتيار التغيير ،جية
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 لدأة كىك ما مريكيٌ دارة األاإل ىف عميحداث في مصر ازدادت ضغكط كبل التيار كما تبلحؽ األ 
 ،مريكية تجاه االنقبلب العسكرمٌ دارة األط في خطابات كمكاقؼ اإلمف التردد كالتخبٌ  ظيكر حالةو  إلى

كالثبلثيف مف  ـ2011الخامس كالعشريف مف يناير في الحراؾ الجماىيرمٌ مف  مريكيٌ التردد األ كيعٌبر
م أمريكية كمراكز الفكر كالر كساط األاأل داخؿلتياريف مختمفيف عف كجيتي نظر  ،ـ2013يكنيك

 حداث في مصر:مريكي ما تطكرات األحكؿ التعامؿ األ

مريكية المستقمة، م األأة, كينتشر في مؤسسات الفكر كالر كثر كاقعيٌ األتيار الىك  -كؿ التيار األ
 السبلـالعبلقات الخارجية، كمعيد كمؤسسة برككينجز كمؤسسة كارينجي لمسبلـ الدكلي، كمجمس 

جراء االنتخابات إ ىة عممريكيٌ دارة األىمية تأكيد اإلأنصار ىذا التيار أمريكي الدكلي. كيدعـ األ
كضركرة  ريكية في اختيارات الناخب المصرمٌ مكمؿ كجو، كعدـ تدخؿ الكاليات المتحدة األأ ىعم

 إلىخكاف المسمميف لـ يعارض ىذا التيار كصكؿ جماعة اإل لذا ،التعاطي ما ىذه الخيارات
الحاكمة لمسياسة الخارجية  ةالبراغماتيٌ مف  ان السمطة، حيث تعامؿ ما الكضا القائـ انطبلق

 مريكية.األ

  30إلىيناير  25كضاع المصرية منذ مريكي ما تطكرات األلمتعامؿ األ معارضه  -التيار الثاني 
نظاـ مبارؾ في كجو ثكار ميداف  كباما عف دعـأمريكي باراؾ مف تخمي الرئيس األ يكنيك، بدايةن 

خكاف المسمميف كقد زادت انتقادات ىذا التيار ما تصاعد قكة اإل ،التحرير كعدـ دعمو آخر لحظة
ثـ فكز مرشح الجماعة محمد مرسي  ،ـ2012باالنتخابات البرلمانية في عاـ ـ في مصر كفكزى

كباما قد أدارة إف أا التيار صار ىذأن ألكقد ر  ،ـ2012يكنيك  30بمنصب الرئاسة المصرية في 
، كالتي تتبني "سرائيؿإ"خكاف المسمميف، التي ترفض االعتراؼ بداعمة لجماعة اإل سياسةن  تتبنٌ 

(1)كالمرأةقباط، لحقكؽ األ مناىضةن  سياساتو 

ة مف مريكيٌ ، كحرية العقيدة، كالمعادية لممصالح األ)*(
ء ىذا عضاأكينتشر  ،"سرائيؿإ"الداعميف ؿديف يـ مف المتشدٌ نصار ىذا التيار كجمٌ أكجية نظر 

داخؿ الكاليات المتحدة  "سرائيمياإل"كالمكبي  ،"سرائيؿإ"م المكالية ؿأفي مراكز الفكر كالر  التيار
مريكية مثؿ : "معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ األدنى"، ك"مؤسسة ىيريتخ"، ك"معيد ىدسكف، األ

 (.2: 2014 مريكاف انتربرايز".)عبد العاطي،أك"معيد 

ة باتجاه مريكيٌ دارة األدفا اإل -ةدماج كدعاة الديمقراطيٌ تيار اإل –نصار تيار التغيير أكقد حاكؿ  
اب العديد مف الساسة كالكتٌ  ألحيث ر  ،في مصر تجاه االنقبلب العسكرمٌ  كثر تشددان أاتخاذ مكاقؼ 

                                                           

 سمطة كيقٌكض مصر، في األقميات عف أمريكيان  تخميان  يمثؿ لئلخكاف األمريكي القبكؿ أف إلى ىؤالء ذىب )*(
 (.Martini&others,2012 : 58) .فييا لمعممانية كحارسو  الجيش
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مريكي لمصر بعد االنقبلب ف استمرار الدعـ العسكرم األأ ،المدافعيف عف الديمقراطية األمريكييف
ف زيادة منسكب العنؼ ضد أالبعض  رألكما ك  ،مريكينتائخ مضرة باألمف القكمي األ إلىسيؤدم 

(. كلف يقتصر Sherp, 2014: 1) ة.كثر باتجاه العنؼ كالراديكاليٌ أخكاف المسمميف قد يدفعيـ اإل
 سبلمييف بشكؿو اإل في مصر المسمميفخكاف خكاف كحدىـ بؿ قد يدفا فشؿ تجربة اإلاإل ىمر عماأل

نصار ىذا التيار أ ألكما ر (Nina,2014 : 46).  مف العمؿ السياسي. تبني العنؼ بدالن  نحكعاـ 
 ليككنكا بديبلن  دان كثر تشدٌ ماـ التيارات األأخكاف سيفتح المجاؿ ف سقكط اإلأمريكية دارة األفي اإل
زت كقد تعزٌ  (. 57: 2013 )رجب، لمكاليات المتحدة. حقيقيه  ؿ مصدر تيديدو كىك ما يمثٌ  ،عنيـ

ىذه برز أكمف  ،الجماعات "الراديكالية" في سيناء عماؿ أ تصاعد نصار ىذا التيار بعدرؤية أ
دراجيا ضمف تـ إ قدك التي ىاجمت نقاط تفتيش لمشرطة كالجيش، " نصار بيت المقدسأ" الجماعات

 ,Sherp) .ـ2014 ذار/مارسآ 28ة في مريكيٌ الخارجية األمف قبؿ  "ةيٌ اإلرىاب"الئحة المنظمات 
2014 : 8).  

قد  -دماج كالديمقراطيةدعاة اإل -األمريكييفف العديد مف الساسة كالمفكريف إ :كعميو يمكف القكؿ 
مكانية إؿ ذلؾ الخطر في كيتمثٌ  ،ةمريكيٌ المصالح األ ىعم ان داىم ان ا في االنقبلب العسكرم خطر كٍ أى ر 

 زةن عزٌ م كىك ما قد يكلد بيئةن  ،عيد القما كاالضطياد السياسي إلىسيطرة النظاـ العسكرم كالعكدة 
عزكؼ الشباب المسمـ عف  إلىخكاف المسمميف قد يؤدم فشاؿ تجربة اإلإف أ رأكا، كما لئلرىاب

ف يؤدم أفيـ مف تخكٌ  إلىكتكجييـ لمعمؿ الجيادم، باإلضافة  -هالعدـ جدك  نظران -العمؿ السياسي 
 -سباب األخرلما األ-كىك ما قد يؤدم  ،انحسار نفكذىـ إلىخكاف المسمميف تجربة اإل فشاؿإ

 ة.تصاعد نفكذ التيارات الراديكاليٌ  إلى مجتمعةن 

 ضدٌ  كثر تشددان أ مريكية نحك اتخاذ مكقؼو دارة األدماج لدفا اإلكبالتكازم ما جيكد تيار اإل 
مريكية دارة األاإل ىلمضغط عم -التيار التقميدم-نصار التيار الثانيأاالنقبلب العسكرم عمؿ 

ت المتحدة "المكبي في الكاليا "سرائيؿإ"صار أنؾ باالتجاه المعاكس، كقد كاف في مقدمة ىؤالء تحر  مل
 .في مصر دكؿ الخميخ التي حاكلت دعـ كتثبيت االنقبلب العسكرمٌ  إلىإضافة الصييكني"، 

 االنقالب العسكري4  من "سرائيلإ"موقف 
 إلىشارة اإل مف ال بد   ،في مصر العسكرمٌ  تجاه االنقبلب "سرائيميٌ اإل"قبؿ الخكض في المكقؼ 

د الرئيس لممكقؼ ؿ المحدٌ كىك ما يمثٌ  ،ة كقطاع غزةمكقؼ النظاـ العسكرم تجاه القضية الفمسطينيٌ 
السيسي قد  عبد الفتاح العسكرم بقيادةف النظاـ أبلحظ تجاه االنقبلب العسكرم، كيي  "سرائيمياإل"

 ألحيث ر  ،سبلمية "حماس"لنيخ مرسي تجاه قطاع غزة كحركة المقاكمة اإل مخالفةن  اعتمد سياسةن 
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لكجية  ة في سيناء كفقان خكاف المسمميف كيدعـ الجماعات الراديكاليٌ يساعد اإل ان منيأ ان في الحركة تيديد
منعت حككمة السيسي كما تقميص المكارد المالية لمحركة،  إلىنظره، كعميو فقد عمد نظاـ السيسي 

راضي صكؿ الحركة في األأ محاكـ النظاـدت جمٌ  ثـ ،حركة حماس مف العمؿ داخؿ مصر
حركة حماس  ىبقيادة السيسي بقكة في فرض العزلة عم كبالتالي ساىـ النظاـ العسكرمٌ  ،المصرية
حيف " سرائيميٌ "إ عسكرم   كىك ما صرح بو مسؤكؿه  ،منو إلنياء حكميا في قطاع غزة ىن في مسع

بكجكد  ف مصر معنيةه أ إلى مشيران  ،يـ يسعكف إلعادة قطاع غزة لسيطرة منظمة التحريرإن :قاؿ
ال يمكنو التكاصؿ ما حككمة  الجديد ف النظاـ المصرمٌ أ دان مؤكٌ  ،حدكدىا ىتتعامؿ معو عم شخصو 
مف حركة حماس فقد عمؿ  العدائيٌ مكقؼ ال إلى(. كباإلضافة Sherp, 2014 : 11-9) حماس.

 كذلؾ مف خبلؿ خمؽ منطقةو  ،كامؿ نفاؽ بيف مصر كالقطاع بشكؿو األ ردـ ىعم الجيش المصرمٌ 
في  المقاكمةيـ مسؤكلكف مصريكف قد اتٌ ك ، لخر أنفاؽ مرة بيف سيناء كغزة بيدؼ منا حفر األ عازلةو 

ضد حماس كقطاع  م العاـ المصرمٌ أتأجيخ الر  ىالقطاع بمساعدة المتشدديف في سيناء كعممكا عم
مف خبلؿ مكاجية  "ةيٌ سرائيماإل" -تأميف الحدكد المصرية كما عمؿ النظاـ العسكرم عمىغزة، 

ممارسة  إلى "سرائيؿإ"سباب مجتمعة كقد دفعت تمؾ األ"، إلسرائيؿالمقاتميف في سيناء المتاخمة "
 ة الجديدة في مصر.استمرار الدعـ لمقيادة العسكريٌ  لضماف ،مريكيةدارة األاإل ىالضغكط عم ىقصأ
(Zanotti, 2014 : 19 حيث حاكلت .)"مريكية دارة األا اإلدفٍ  -كمف خمفيا المكبي -بقكة  "سرائيؿإ

بدكا قمقيـ أالذيف  - "ييفسرائيماإل"ف القادة أ باتجاه التعاطي ما النظاـ العسكرم، كقد بدا كاضحان 
كانكا  ،-ـ2012ثـ صعكد اإلخكاف في 2011  نظاـ مبارؾ في سقكطتجاه مستقبؿ مصر بعد 

 :Zanotti.2015) ذه عبد الفتاح السيسي.ما االنقبلب العسكرم الذم نفٌ  بقكةمسانديف ك  متعاكنيف
عارضت اآيباؾ بقكة قطا  ،في دعـ كتعزيز االنقبلب العسكرمٌ  "سرائيؿإ"كضمف جيكد  .(15-16

قدـ السناتكر راند  مصر، فبعد كقكع االنقبلب العسكرم مباشرةن  عفالمساعدات العسكرية 
مريكية لمصر كقؼ المساعدات األ إلىمريكي يدعك فييا مبادرة لمككنجرس األ Rand Paul"بكيؿ"
 ف عزؿ الرئيس محمد مرسي قد مثؿ انقبلبان أ إلى يتـ عقد انتخابات حرة كنزيية، مشيران  ىحت

 ف يتـ كقؼ المساعدات ألم دكلة يحدث فييا انقبلبه أمريكي يجب لمقانكف األ نو كفقان أك  ،عسكريان 
في  "سرائيؿإل"المنظمات الداعمة  لك أق-كقد عارضت اآيباؾ الحككمة المنتخبة، ىعسكرم عم

ف استمرار المساعدات لمنظاـ العسكرم أذلؾ ب المبادرة "مسكدة القرار" معممةن  -الكاليات المتحدة
مف في شبو جزيرة سيناء كاستتباب األ ،"اسرائيؿ"مصر كمعاىدة السبلـ بيف  ىالحفاظ عميساعد في 

كضمف  ،قطاع غزة ىنيا تساعد في استمرار الحصار عمأ إلىباإلضافة  ،"سرائيؿإ"الحدكدية ما 
 رتحذٌ عضاء بارزيف في مجمس الشيكخ أ إلى يت اآيباؾ رسالةن كجٌ  ،جيكدىا إلبطاؿ مسكدة القرار



 202  

 

كض المصالح كيقٌ  ،سيادة عدـ االستقرار في مصر إلىخذ بتمؾ المبادرة قد يؤدم ف األأفييا ب
 ىكبقكة عم قرار المسكدة قد يؤثر سمبان إف مف أ -كذلؾ- كأكدت ،ساسية لمكاليات المتحدةاأل

عضاء مجمس أمف  (86)بطاؿ المسكدة مف خبلؿ تصكيت إكقد تـ  "يةسرائيماإل"مريكية العبلقات األ
القرار مف ساسة بارزيف في مجمس الشيكخ منيـ  كرضى فقط كقد عي  (13)الشيكخ ضد القرار كمكافقة 

كالذيف  "Lindsey" Grahamكالسناتكر ليندسي جراىاـ  John McCain""السناتكر جكف ماكيف 
يما يف كمأالرغـ مف  ىلمعارضة الكثيقة عم كسببو  "ٌيةسرائيماإل"استشيدا بمكقؼ اآيباؾ كالمصالح 

  (Nina,2014 : 47-46). سابؽ. ة في كقتو د كقؼ المساعدات العسكريٌ يٌ أقد 

 في الرؤية العدائية "سرائيؿإ"ما  ىالجديد في مصر قد التق ف النظاـ العسكرمٌ أكمما سبؽ يتضح  
بقكة لبلنقبلب  داعـو  التخاذ مكقؼو  "سرائيؿإ"ىك ما دفا ضد حركة حماس كقطاع غزة، ك  المشتركة
الذم  ،ي الصييكنيٌ لذلؾ المكب رتسخٌ ف ،تدعيمو كتعزيز مكقفو إلىفي مصر حيث سعت  العسكرمٌ 

مريكية لدفعيا باتجاه قبكؿ االنقبلب العسكرم كالتعاطي دارة األاإل ىتكثيؼ جيكده لمضغط عمب قاـ
 لمسير في ىذا االتجاه.مريكية دارة األة التي دفعت اإلسباب الرئيسحد األأكىك ما مثؿ  فمعي

كفي مقدمتيا السعكدية –فقد عممت بعض دكؿ الخميخ  "ةيٌ سرائيماإل"الجيكد  إلىباإلضافة ك  
 بيدؼ استئصاؿ جماعة اإلخكاف المسمميف، كتدعيمو مساندة االنقبلب العسكرمٌ  ىعم -ماراتكاإل
نظمتيـ أاستقرار  ىعم ان حقيقي ان خكاف خطر كصعكد اإلـ 2011يناير  25ت ىذه الدكؿ في ثكرة أفقد ر 

كعميو فقد دعمت تمؾ  ،لييـإة خكانيٌ اإل ىك حتأة الممكية، فخشيت مف امتداد التجربة الديمقراطيٌ 
 (.20:  2013 ،مصطفى).كمصدر شرعيتيـ كجكدىـ خكاف بيدؼ حمايةالدكؿ االنقبلب ضد اإل

، لتثبيت االنقبلب العسكرمٌ  -سخيٌ  بشكؿو - كالمادمٌ  تقديـ الدعـ المعنكمٌ  إلىفعمدت ىذه الدكؿ  
مارات كالككيت النظاـ العسكرم في مصر خميجية كفي مقدمتيا السعكدية كاإل حيث دعمت دكؿه 

عانات كقكد ا  مميار دكالر مف ضمنيا قركض ك  (18)بما يزيد عف  ـ2014حتي يكنيك/حزيراف 
استثمار العديد مف المميارات في القطاع الخاص، كقد  إلىة، باإلضافة كمنح لمحككمة المصريٌ 

 20لدعـ االقتصاد المصرم بػ قد تككف مستعدةن  ذاتيا، ىذه الدكؿ فأ إلىشارت بعض التقارير أ
مريكية باتجاه استمرار دارة األذلؾ فقد حاكلت دكؿ الخميخ دفا اإل إلى، باإلضافة لخر أ ان مميار 

ممارسة الضغط  إلىباإلضافة  ،بؿ كزيادة ىذه المعكنات ،طة لمصر دكف شرك مريكيٌ المعكنات األ
 (.Sherp,2014 : 3-4.)ما النظاـ العسكرمٌ  لمتعاطيمريكية بيدؼ دفعيا دارة األاإل ىعم

كالسعكدية قد  "سرائيؿإ"ف حمفاء الكاليات المتحدة في المنطقة كفي مقدمتيـ إ :كعميو يمكف القكؿ 
 مريكية باتجاه التعاطي ما االنقبلب العسكرم. دارة األدفا اإل ىعممكا عم
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كفػػػي ظػػػؿ السػػػيطرة  ،سػػػكرممريكيػػػة تجػػػاه االنقػػػبلب العدارة األكبعػػػد التػػػردد كالتنػػػاقض فػػػي مكاقػػػؼ اإل
فقد  ،نصار التيار التقميدمألضغكط  كنظران  ،حداث في مصرمجريات األ ىقادة الجيش عمة لالميدانيٌ 
مػاـ أفػي خطابػو  جميػان  كقػد بػدا ذلػؾ كاضػحان  ،االنقػبلب العسػكرمٌ مػره تجػاه التعػاطي مػا أكبامػا أحسـ 
كبامػا : "سػػتحافظ الكاليػػات أحيػث قػػاؿ  ـ2013يمكؿ/سػػبتمبرأ 24ة العامػػة لؤلمػـ المتحػػدة فػي الجمعٌيػ

المصػػرية التػػي تػػدعـ المصػػالح الجكىريػػة،  اءة بالحككمػػة االنتقاليػػةعبلقػػة بٌنػػ ىمريكيػػة عمػػالمتحػػدة األ
حيانػػػا مػػػا أف الكاليػػػات المتحػػػدة سػػػتعمؿ أ :مضػػػيفان  "اإلرىػػػاب"ؿ اتفاقيػػػات كامػػػب ديفيػػػد، كمكافحػػػة مثٌػػػ

التكقعػػػات الدكليػػػة، كلكنيػػػا تعمػػػؿ معنػػػا فػػػي  ىعمػػػأقػػػؿ مػػػف كجيػػػة نظرنػػػا، األ ىعمػػػ بػػػيحككمػػػات ال تمٌ 
ف عبلقػػات الكاليػػات المتحػػدة أ إلػػى -صػػريحو  بشػػكؿو - أكبامػػاشػػار أكقػػد . "ةمضػػمار مصػػالحنا الجكىرٌيػػ

إلػػػى المصػػػالح  فػػػي تاريخيػػػا، مرتكػػػزةه  مػػػدنيه  كؿ رئػػػيسو أعمػػػى  عسػػػكريان  بمصػػػر التػػػي شػػػيدت انقبلبػػػان 
، كالجيػكد المشػػتركة لمحاربػة التطػرؼ العنيػػؼ. سػرائيؿ"إ"األمنيػة، مػف قبيػؿ الحفػػاظ عمػى السػبلـ مػػا 

الكقت كليذا، بحسب منطقو لـ تقطا الكاليات المتحدة التعاكف ما الحككمة الجديدة في مصر، كفي 
فػي  اإلصبلحات التي يطالب بيا المصريكف. يقػكؿ أكبامػا عمميػان  إلنجاز عميياذاتو تكاصؿ الضغط 

ف انتيكػت حقػكؽ اإلنسػاف مػا دامػت تحػافظ ا  دكلة، حتػى ك  نو سيعترؼ بالكاقا في أمٌ إالسياؽ نفسو، 
:  2014رشػػػيد،ابك أة، كلعػػػؿ المكقػػػؼ مػػػف االنقػػػبلب العسػػػكرم يؤكػػػد ذلػػػؾ.)كٌيػػػير مالمصػػػالح األ ىعمػػػ
ة كالتػػي صػػعدت الداعمػػة لمديمقراطٌيػػ عػػف خطاباتػػو ىقػػد تخمٌػػكبامػػا ضػػح مػػف ذلػػؾ أف أتٌ يك  .(13-18

بػػػيض ؿ المسػػػؤكلكف فػػػي البيػػػت األكسػػػقكط نظػػػاـ مبػػػارؾ، كعمٌػػػ بعػػػد الحػػػراؾ الجمػػػاىيرمٌ  ممفػػػتو  بشػػػكؿو 
  الشػعكب.مريكيػة كدعػـ تطمعػات التػكازف بػيف المصػالح األ ىعمػ نيا قائمةه أتجاه االنقبلب ب سياستو

.(Nina,2014 : 38-39) 

ككذا التطكرات  ،مريكي مف ثكرة الخامس كالعشريف مف ينايرا المكقؼ األبلحظ مف تتبٌ كيي  
السياسة الخارجية  ىة عمة كالكاقعيٌ سيطرة مبدأ البرجماتيٌ  لة لما بعد الثبلثيف مف يكنيك مدالمستقبميٌ 

خمؽ  إلىالتعامؿ ما الكاقا ، كليس السعي  عمى ارتكزتكباما حيث أ مريكية في عيد الرئيساأل
مصالح ؽ رض الكاقا التي تحقٌ أ ىاالستفادة مف المعطيات الحادثة عم إلىجديد، كالسعي  كاقاو 

 )عبد العاطي، ة.نساف كالديمقراطيٌ النظر عف البعد المتعٌمؽ بحقكؽ اإل، بغض الكاليات المتحدة
2014 :3.) 

إف اإلدارة األمريكية برئاسة باراؾ أكباما قد يمكف القكؿ:  ما تـ ذكره في ىذا المطمب عمىكاستنادان  
  رالتيار التقميدم ييا ما االنقبلب العسكرم في مصر كىما :ف في تعاطانقسمت إلى تياريف رئيسي

ىك ك  ،دعـ االنقبلب العسكرم ضد حكـ اإلخكاف المسمميف دارة األمريكية إلىنصاره اإلكالذم دعا أ
ؾ المصرم ضد حكـ مبارؾ ثـ ضغط لمحرا معادو  اتخاذ مكقؼو  ارة أكباما إلىدذم دعا إذات التيار ال
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كقد دعا  رتيار التغيير ف لسدة الحكـ،خكاتمنا صعكد اإل جراءاتو عمى اإلدارة األمريكية التخاذ إ
الرئيس  عمى صارمة ضد االنقبلب العسكرم جراءاتو ارة أكباما إلى اتخاذ إدأنصار ىذا التيار إ

الكقكؼ بجانب الحراؾ  إلى دارة األمريكيةاإل المنتخب محمد مرسي كىك ذات التيار الذم دعا
حداث ر األف تطكٌ أ بلحظي كيي الرئيس مبارؾ لترؾ الحكـ،  كممارسة الضغكط عمى الشعبي المصرم

كفي  مكقؼ التيار التقميدمٌ  إلىباإلضافة  ،حداثاأل ىكالسيطرة الفعمية لمجيش عم ،في مصر
كباما منذ بداية عيده قد دفعت أبيا  ىلييا الكاقعية التي تحمٌ إ مضافان  ،مقدمتو المكبي الصييكنيٌ 

ة ما دفعيا باتجاه تخفيؼ حدٌ  ،كالتعاطي معو قرار االنقبلب العسكرمٌ إ إلىمريكية دارة األاإل مجتمعةن 
  .ة في مصرالسياسيٌ  لالقما كاالضطياد ضد القك 
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 النتائج والتوصيات
 النتائج4 -أوالً 
جماعة اإلخكاف المسمميف بعددو مف المحددات  األمريكية تجاهالسياسة الخارجية  تتأثر  -1

الداخمٌية، فقد تأٌثر سمبان بصعكد حككماتو يمينٌيةو محافظة لسدة الحكـ في الكاليات المتحدة كما حدث 
 األمريكية تجاهالسياسة الخارجية في عيد الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف، كبالمقابؿ فقد تأٌثر 

عؿ تبني بعض مراكز التفكير مكاقؼ حيادية تجاه اإلخكاف المسمميف، اإلخكاف المسمميف إيجابان بف
كىك ما أدل إلى كسر الجمكد في الفكر التقميدم القائـ عمى العداء المطمؽ تجاه جماعة اإلخكاف 

 المسمميف لدل النخبة كالشعب األمريكي. 

مف المحددات  جماعة اإلخكاف المسمميف بعددو  األمريكية تجاهالسياسة الخارجية  تتأثر  -2
الخارجية، حيث تأثر ىذ السمكؾ إيجابان بتصاعد قكة التيارات الراديكالٌية في المنطقة، كىك ما دفا 
اإلدارة األمريكٌية إلى إدماج اإلخكاف المسمميف في الحياة السياسٌية بيدؼ تقميص نفكذ التيارات 

اإلخكاف المسمميف سمبان بقكة  يكية تجاهاألمر السياسة الخارجية  تالراديكالٌية، كفي المقابؿ فقد تأثر 
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 

 ـ.2006جماعة اإلخكاف المسمميف عاـ 

فكرم بيف الساسة كالمفكريف األمريكييف حكؿ كيفية التعاطي ما جماعة اإلخكاف  يكجد خبلؼ  -3
 المسمميف كقد أدل ىذا الخبلؼ إلى بركز تياريف رئيسيف:

كىك تيار اإلدماج الذم يرل في جماعة اإلخكاف المسمميف تنظيمان معتدالن يمكف  -التيار األكؿ  
 راديكالية المتشددة حيث إنيـ يمثمكف جداران عازالن"استخدامو في محاصرة كتقميص نفكذ التيارات ال

"Fire wellالشباب المسمـ كالتيارات الراديكالية، كعميو دعا أنصار ىذا التيار اإلدارات  بيف
 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 
إال أنيـ يخفكف ذلؾ بيدؼ طمأنة  "violent actor"التنظيمات الراديكالية فيـ يؤمنكف بالعنؼ 

 -ءمف كجية نظر ىؤال-مخاكؼ الكاليات المتحدة، حيث يمثؿ االنتماء لجماعة اإلخكاف المسمميف
مرحمةن تمييديةن ينتمي إلييا الشباب المسمـ قبؿ االنتماء إلى التيارات الراديكالٌية، كعميو دعا أنصار 
التيار التقميدم اإلدارات األمريكية المتعاقبة إلى اتخاذ مكقؼو يقكـ عمى العداء المطمؽ تجاه جماعة 

 اإلخكاف المسمميف. 
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عمى تكٌجيات السياسية الخارجية األمريكية تجاه  -أغمب األحياف-سيطر التيار التقميدم في  -4
اإلخكاف المسمميف، كقد ازداد تأثيره بشكؿو ممحكظ في فترة حكـ الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف، 

كالفكز النسبي الذم حققو  "اإلرىاب"كعمى الرغـ مف صعكد تيار اإلدماج بعد فشؿ الحرب عمى 
ـ، إال أف التيار التقميدم قد بقي األكثر نفكذان 2005م عاـ اإلخكاف المسمميف في البرلماف المصر 

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 

 ـ كسقكط نظاـ مبارؾ.2011

جماعة اإلخكاف المسمميف سمبان بسبب مكقؼ الجماعة  األمريكية تجاهالسياسة الخارجية  تتأٌثر  -5
تجاه اإلخكاف  "إسرائيؿ"الداعـ لمقضية الفمسطينية، كما ترٌتب عميو مف مكقؼو عدائيه اتخذتو 

في الكاليات المتحدة كعمى رأسيـ المكبي الصييكنٌي إلى  "إسرائيؿ"المسمميف، كىك ما دفا مؤيدم 
ممارسة أشد الضغكط عمى اإلدارات األمريكٌية المتعاقبة بيدؼ تبني سياسةو خارجٌيةو عدائٌية تجاه 
اإلخكاف المسمميف، كمف المبلحظ أف مكقؼ اإلخكاف المسمميف الراسخ تجاه القضية الفمسطينية 

قد مٌثمتا نقطةى الخبلؼ الجكىرٌية بيف الكاليات  "إسرائيؿ"مطمؽ بأمف كالتزاـ الكاليات المتحدة ال
 المتحدة كجماعة اإلخكاف المسمميف.

اإلخكاف المسمميف تغٌيران إيجابٌيان ممحكظان ما صعكد  األمريكية تجاهالسياسة الخارجية  تشيد -6
الرئيس باراؾ أكباما لسدة الحكـ في الكاليات المتحدة، إال أف ىذا التغيير قد ظؿ محدكدان بسبب 

 ككابح البنية التنظيمٌية في النظاـ األمريكٌي.

 تياريف رئيسيف :  ـ إلى2011انقسمت اإلدارة األمريكية في تعاطييا ما الحراؾ المصرم عاـ  -7

أكالن : " تيار االستقرار" كالذم رأل بضركرة دعـ كجكد الرئيس المصرم حسني مبارؾ لقيادة المرحمة 
 االنتقالية، كقد مٌثؿ أنصار التيار التقميدم جزءان أساسٌيان مف ىذا التيار.

بدء مرحمةو انتقالٌية، ثانيان : " تيار التغيير" الذم ارتأل ضركرة عزؿ الرئيس مبارؾ بشكؿو فكرٌم، ك 
كقد شكؿ أنصار تيار اإلدماج الركيزة األساسية ليذا التيار، كقد أدت تطكرات األحداث في مصر 

 .كاتساع رقعة التظاىرات إلى تعزيز قكة كنفكذ تيار التغيير
عمى الرغـ مف صعكبة قياـ حمؼو استراتيجٌي بيف اإلخكاف المسمميف كالكاليات المتحدةر بسبب  -8

، فقد كاف ىناؾ إمكانية لحدكث تعاكفو بيف الطرفيف في "إسرائيؿ"كجكد بعض العكائؽ كلعؿ أبرزىا 
 العديد مف القضايا المشتركة كفي مقدمتيا محاربة الفكر الراديكالٌي.
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ات المتحدة األمريكٌية االنقبلب العسكرٌم الذم قاده عبد الفتاح السيسي ضد حكـ أقٌرت الكالي -9
اإلخكاف رغـ تحٌفظيا عمى حكـ العسكر، كذلؾ مف باب التعاطي ما الكقائا عمى األرض كحرصان 

 عمى المصالح األمريكٌية في المنطقة.

كؽ اإلنساف، إال أنيا غالبان ما عمى الرغـ مف مناداة الكاليات المتحدة بالديمقراطية كمبادئ حق-10
قامت بتقديـ المصالح السياسية كىذا ما أدل إلى اتساع اليكة بينيا كبيف جماعة اإلخكاف المسمميف 

 في كثير مف األحياف.

مراكز األبحاث بدكر كبير في تصحيح الصكرة النمطية لدل صناع القرار في بعض قامت   -11
 المسمميف كما قامت بتقريب كجيات النظر بيف الطرفيف. الكاليات المتحدة عف جماعة اإلخكاف

رسـ صكرة مشكىة لئلخكاف المسمميف لدل الغرب عمكمان كالكاليات  في العربية النظـ ساىمت -12
ر المتحدة بشكؿو خاص،  العاـ الرأم أماـ اإلسبلمية لمحركات كالقمعية اإلقصائية سياستيا لتبر 

 كالخارجي الداخمي

المسمميف ببعض األحداث اليامة،  اإلخكافالسياسة الخارجية األمريكية اتجاه جماعة  أثرتت -13
بفشؿ الحرب  إيجابان بينما تأثرت  2001فقد تأثرت سمبا بأحداث الحادم عشر مف سبتمبر 

  كالعراؽ. أفغانستاف ىاألمريكية عم
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 التوصيات4  -ثانياً 
 توصيات لجماعة اإلخوان المسممين4 

تجٌنب االعتقاد بكجكد حالةو مف العداء الدائـ لدل الكاليات المتحدة تجاه اإلخكاف المسمميف،  -1
حيث إف السياسة الخارجية األمريكٌية تجاه اإلخكاف المسمميف متذبذبة كتخضا بشكؿو أساس لرؤية 

منيا ما اإلدارة األمريكٌية لمصالحيا في المنطقة، كالتي قد تتكافؽ في بعض األحياف في جزءو 
 صعكد التيارات اإلسبلمٌية المعتدلة كفي مقدمتيا اإلخكاف المسممكف.

عدـ تبٌني نظرة شمكلٌية تجاه المكقؼ األمريكٌي مف اإلخكاف المسمميف، كالتمييز بيف التيارات  -2
المتباينة داخؿ اإلدارة األمريكية في التعاطي ما اإلخكاف، كالعمؿ عمى تدعيـ مكقؼ التيارات 

دة لتبٌني سياسة خارجٌية إيجابٌية تجاه اإلخكاف المسمميف، كالعمؿ عمى تقميص نفكذ التيار المؤيٌ 
 التقميدٌم الداعي لمحفاظ عمى المكقؼ العدائٌي تجاه الجماعة.

القائـ عمى العداء المطمؽ كاألزلٌي تجاه الحركات  "اإلسرائيميٌ "التمييز بيف المكقؼ  العمؿ عمى -3
اإلسبلمٌية كفي مقدمتيا اإلخكاف المسممكف، كالمكقؼ األمريكٌي القائـ عمى إمكانٌية التعاطي ما 

 اإلخكاف المسمميف حيف تقتضي المصالح األمريكٌية ذلؾ. 

 خكاف المسمميف. محاكلة التركيز عمى نقاط االلتقاء بيف الكاليات المتحدة كجماعة اإل -4

 

 توصيات لإلدارة األمريكية4
عدـ تبٌني اإلدارة األمريكية نظرةن شمكلٌيةن تجاه حركات اإلسبلـ السياسٌي، كالتمييز بيف التيارات  -1

اإلسبلمٌية، كمحاكلة االستفادة مف التمايز بيف ىذه التيارات مف خبلؿ تدعيـ نفكذ الحركات المعتدلة 
 خكاف المسممكف في مكاجية الحركات الراديكالية.اإلجماعة كفي مقدمتيا 

الدفا بجماعة اإلخكاف المسمميف نحك مزيدو مف االنفتاح كالتغيير كذلؾ مف خبلؿ إدماج  -2
الجماعة في الحياة السياسٌية، كىك ما قد يؤدم إلى تعزيز نفكذ التيار اإلصبلحٌي داخؿ الجماعة، 

ى انكفاء الجماعة نحك الدعكة كالبعد عف المشاركة في كتقميص نفكذ التيار القديـ الذم يعمؿ عم
 الحياة السياسٌية.

تكٌقؼ الكاليات المتحدة عف دعـ األنظمة الدكتاتكرٌية في الشرؽ األكسط حيث يضعيا ذلؾ في  -3
 خانة العداء ما الشعكب كالحركات اإلسبلمٌية كفي مقدمتيا جماعة اإلخكاف المسمميف.
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مى النظاـ المصرٌم الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي بيدؼ إعادة أقصى الضغكط ع ممارسة -4
دمخ اإلخكاف المسمميف في الحياة السياسٌية، حيث إف إقصاء الجماعة سيؤدم إلى تزايد قكة كنفكذ 
التيارات الراديكالٌية، كما أف استمرار القما كاالضطياد ضد أفراد الجماعة قد يدفا بأعضائيا إلى 

اسي كتبٌني خيارات العنؼ، األمر الذم قد يؤدم إلى تصاعد نفكذ التيارات ترؾ العمؿ السي
الراديكالٌية عمى حساب التيارات المعتدلة كفي مقدمتيا اإلخكاف المسممكف كىك ما قد يضٌر 

 بالمصالح األمريكٌية في المنطقة.   
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