
 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس 

 

 

 

 

األمريكية تجاه حركات اإلسالم السياسي في مرحمة "ثورات  السياسة الخارجية
 الربيع العربي"

 

 

 مهند حسن إبراهيم شكارنة

 

 رسالة ماجستير 

 

 فمسطين  –القدس 

 م 2012 -هـ 1431



األمريكية تجاه حركات اإلسالم السياسي في مرحمة "ثورات  السياسة الخارجية
 الربيع العربي"

 

 إعداد

 مهند حسن إبراهيم شكارنة

 

 بكالوريوس عموم سياسية، جامعة القدس، فمسطين 

 

 المشرف: د. أحمد أبو دية

 

 

 

قدمت هذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في 
 –الدراسات اإلقميمية/ مسار الدراسات األمريكية/ عمادة الدراسات العميا 

 جامعة القدس 

 م 2012 -هـ  1431 



 جامعة القدس 
 عمادة الدراسات العميا

 معهد الدراسات اإلقميمية/ الدراسات األمريكية 
 
 

 

 

 الرسالةإجازة 

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالم السياسي في مرحمة "ثورات الربيع العربي"

 اسم الطالب: مهند حسن إبراهيم شكارنة.
 .21320214الرقم الجامعي: 

 المشرف: د. أحمد أبو دية.

 

 م وتواقيعيم: م من لجنة المناقشة المدرجة أسماؤى11/3/2012ىذه الرسالة وأجيزت بتاريخ:  نوقشت

  التوقيع:    د. أحمد أبو دية  رئيس لجنة المناقشة -1

  التوقيع:    ياسر أبو دية د.  ممتحنًا داخمياً  -2

  التوقيع:   سمير عوض  د.  ممتحنًا خارجياً  -3

 

 فمسطين  –القدس 

 م 2012 –ه  1431



 

 اإلهداء

 الحمد هلل رب العالمين , والصالة والسالم عمى سيد الخمق أجمعين محمد صمى اهلل عميو وسمم.

لى نبع الحنان أمي الغالية.  إلى ينبوع العطاء الذي زرع في نفسي الطموح والمثابرة أبي الحبيب , وا 

لى زوجة أخي وأبناءىا إلى من يحممون في عيونيم ذكريات طفولتي وشبابي ...أخوتي وأخوا تي ... وا 

 عمرو وحسن وحال .

 إلى من ضحوا بحريتيم من أجل حرية غيرىم...األسرى .

...الشيداء . إلى من ىم أكرم منا جميعا مكانةً   

 



 أ

 

 

 

 

 إقرار 

كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة  ،أقر أنا مقدـ ىذه الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير

باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ درجة عميا ألم 

 جامعة أك معيد.

 ميند حسف ابراىيـ شكارنةاالسـ: 

 ...................... :التكقيع

 18/3/2017 :التاريخ

 

 

 

 

 



 ب
 

 الشكر والتقدير

 

 أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير العميؽ لمف ساىـ في اخراج ىذه الرسالة إلى حيز الكجكد.

رشاد كتشجيع كاف لو عظيـ األثر. ،المشرؼ الدكتكر أحمد أبك دية  لما منحو لي مف جيد كا 

 .األساتذة األجالء أعضاء لجنة المناقشةكما اتقدـ بجزيؿ الشكر إلى 

 كأقدـ شكرم لمف ساعدني مف قريب أك بعيد كلك بكممة أك دعكة صالحة.

 

 

 

 

 ميند حسن ابراىيم شكارنة 

 

 

 

 

  



 ج
 

 :ممخصال

سالمية خالؿ مرحمة مريكية تجاه الحركات اإلىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد معالـ السياسة الخارجية األ

العربي"، كالتعرؼ إلى محددات السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية عامة، " ثكرات الربيع 

كحركات اإلسالـ السياسي عمى كجو الخصكص. كلتحقيؽ ىذه األىداؼ اتبعت الدراسة المنيج 

كتناكلت مكاضيع تتعمؽ بمكاقؼ الكاليات المتحدة األمريكية مف حركات اإلسالـ السياسي  ،الكصفي

رات التي شيدتيا ىذه السياسة سكاء مف حيث األىداؼ اك األدكات. كتكصمت الدراسة إلى كالتغي

 ىميا:أمجمكعة مف النتائج 

ال يتـ صنع السياسة الخارجية األمريكية مف قبؿ شخص كاحد أك جياز كاحد، إنما يشترؾ في صنعيا 

ف  الكافي الدعـ تقدـ لـ المتحدة ياتالكال كؿ مف الرئاسة ككزارة الخارجية ككزارة الدفاع، كالككنجرس، كا 

كجكد حركات اإلسالـ السياسي في  الكاليات المتحدة األمريكية أك تؤيد لـ تنؼً  ،العربي الربيع لدكؿ

حتكاء أحيانان، كأحيانان التقارب كالحكار، أثناء ثكرات الربيع العربي بشكؿ قاطع، إنما تعاممت بسياسة اإل

ستيعاب كالمكاجية ضد الحركات أنيا حركات إسالمية معتدلة كاإلخاصة مع الحركات المصنفة عمى 

 التي تسمى جيادية. 

لفيـ  استخدمت الكاليات المتحدة أداتي الدعـ السياسي كالحكار مع حركات اإلسالـ السياسي، كسعت

كمعرفة طبيعة الحركات اإلسالمية، كقسمتيا إلى فئات ليسيؿ التعامؿ معيا، كلتسييؿ ضـ مؤيديف 

 ، كلتحسيف صكرتيا أماـ العالـ اإلسالمي. ليا
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جزء مف المنظكمة السياسية العربية، كالتي  بأنياحركات اإلسالـ السياسي أٌف اإلدارة األمريكية اعتبرت 

يمكف دعميا كاستغالؿ شعبيتيا في أم فرصة سانحة، لذا تبقي عمى خيارات الحكار كالنقاش معيا 

 .كبما يتكافؽ مع تحقيؽ األىداؼ األمريكيةحتماالت األمريكية، قائمة ضمف اإل

مثؿ  ،كما أيدت الكاليات المتحدة األمريكية الحركات اإلسالمية التي أخذت ببعض المبادئ الغربية

ال  ،حيث أف تحميؿ السياسة األمريكية تجاه المنطقة العربية ،حرية الرأم كالتعبير كالتعددية كالديمقراطية

سكاء أكانت عكامؿ نابعة مف  ،لربط بيف كثير مف العكامؿ كالمؤثراتبد مف أف يأخذ في اعتباره ا

أـ عكامؿ ،الرأم العاـ( -عالـإلكسائؿ ا -النظاـ الداخمي في الكاليات المتحدة )جماعات المصالح

نابعة مف النظاـ اإلقميمي في المنطقة العربية مع ربط العكامؿ األخيرة بطبيعة العالقات عمى مستكل 

 فيذه كميا عكامؿ تؤثر في السياسة األمريكية تجاه حركات اإلسالـ السياسي في ،يالنظاـ الدكل

 مع مالحظة إمكانية تزايد أىمية أحد العكامؿ في مراحؿ معينة عمى العكامؿ األخرل. ،المنطقة العربية
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The American foreign policy toward political Islamic movements in the 

period of Arab spring revolutions 

prepared by: mohanad Hassan Ibrahem shakarnah 

supervisor: dr. Ahmed Abu daia 

Abstract: 

This study aims to define the American foreign policy toward Islamic 

movements during Arab spring revolutions. It also aims to identify and 

analyze the determinates and goals of the American policy toward the Arab 

region, in general, and political Islam movements in particular. Descriptive 

and qualitative approaches have been used to explore attitudes of the united 

states toward political Islamic movements. The study also discussed the 

internal and external influences on American policy and looks at how the role 

of formal and informal organization that inform American foreign policy 

towards the Arab region.  

The study find out that the American policy determinates toward political 

Islam movements after the Arab spring have been discussed analytically in 

terms of the American goals, the foreign policy strategies and approaches 

toward political Islamic movements. This involved looking at the contribution 

of various parties including the presidency, ministry of foreign affairs, 

ministry of defense and Congress.  

The study suggests that the USA insufficiently funds Arab spring countries. 

Some researchers suggest that doing so strengthen the relationships with the 

new regimes and help to minimize the consecutive crises which impede the 

democratic transformation process in the Middle East. 

Also the United States used two tools of political support and dialogue with 

the movements of political Islam and sought to understand and know the 



 و
 

nature of the Islamic movements. It has grouped them into categories to make 

it easier to deal with, to facilitate the inclusion of her supporters, and to 

improve its image in the Muslim world. 

In addition the USA appears to have benefited from its experience within 

Islamic countries such as Afghanistan and Iraq. In these cases, strategies of 

containments policy were used alongside political dialogue to affect change. 

In both these contexts, there was no explicit position taken on the nature of 

the political Islamic movements. 

And the United States supported the Islamic movements that have taken some 

of the Western principles, such as freedom of opinion and expression, 

multiparty and democracy. As the US policy towards the Arab region 

analysis, it is necessary to take into account the link between many factors 

and influences. First, whether stemming from the Rules of Procedure of 

factors inside the United States (interest groups, media and public opinion) or 

stems factors of the regional system in the Arab region with recent factors 

connected with the nature of relations in the international system level. These 

are all factors that affect the US policy toward political Islam movements in 

the Arab region, with considering the possibility of the growing importance of 

a factor in certain phases more than other factors. 
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  الفصل األول

___________________________________________________ 

 اإلطار العام لمدراسة 

 المقدمة:

تجاه منطقة الشرؽ األكسط  2001سبتمبر  11اتسمت السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث 

بالتركيز عمى األداة العسكرية، أم عسكرة السياسة الخارجية، كىي سياسة بات التراجع عنيا أمران 

كتقٌبؿ صعبان، لإلدارات األمريكية المتعاقبة، عمى الرغـ مف كٌؿ تصريحاتيا المكحية بفرض السالـ 

اآلخر، فاألفعاؿ عمى األرض ىي المقياس الحقيقي لتكجيات السياسة الخارجية األمريكية، كال يمكف 

 (151، ص 2012)الحسيني،  األخذ باألقكاؿ فقط.

عمى عدـ تقٌبؿ األقكاؿ كمقياس، ىك السياسية الخارجية األمريكية تجاه ما يشيده الكطف  يدؿكمما 

كالتي اندلعت في  ،"ثكرات الربيع العربي" ؟ مع األمريكية اإلدارةاممت العربي مف أحداث، ىك كيؼ تع

 كالحفاظ األمريكية، المصمحة تحقيؽ قاعدة مف ، كذلؾ انطالقا2011كبداية عاـ 2010نياية عاـ 

األمريكية. كحيف  المصالح عمى العربية" الثكرات"ليذه  السمبية اآلثار مف لمحد كالسعي مكتسباتيا، عمى

 كبالسماح كالحقكؽ، الحريات كبحماية في المنطقة العربية العنؼ بكقؼ تطالب األمريكية اإلدارةكانت 
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عمى القيـ كالمبادئ اإلنسانية، إنما بدافع  ذلؾ الحفاظ في دافعيا يكف لـ السممي، التظاىر بحرية

تالفات إعطاء صكرة حسنة عف المجتمع الدكلٌي كالدكؿ التي تتحالؼ معيا، عمى الرغـ مف االخ

حتميان.  أصبح السياسي في الكطف العربي قد أف التغيير مف كانطالقا االيدلكجية كالدينية كالسياسية،

 (2-1ص ، 2012، الخالؽ)عبد 

 عمى سمبان  سينعكس كافالتغيير الذم جرل في الكطف العربي،  كجو في فضالن عف ذلؾ، فإف الكقكؼ

كما كانت مع األنظمة  ،المنطقة في الجديدة األنظمة مع القكية عالقاتيا مصالحيا، كعمى استمرار

 باإلصالح بالقصيرة مدة ليست منذ كالمطالبة المعمنة، شعاراتيا مع كاضح في تناقض كيكقعيا القديمة،

العربية  باستمرار دعميا لألنظمة األمريكية اإلدارة يضاؼ عمى ذلؾ، أٌف قناعة كالديمقراطية، كالحرية

كىذا  كالديمقراطية، كالعدالة بالحرية العربية" المطالبة الشعبية الثكرات "مكاجية  في السابقة، سيضعيا

نتقاد المكالية ليا لمخطر، كيعٌرض مبادئيا لإل العربية البمداف في القكم كتكاجدىا مصالحيا سيعرض

 كالنفكر مف األنظمة الناشئة بفعؿ "ثكرات الربيع العربي".

المية في ثكرات الربيع العربي، كحزب العدالة كالتنمية في بعض مف الحركات اإلس اشتركتكقد 

تكنس، كاإلخكاف المسمميف في مصر، كالتجمع اليمني لإلصالح التابع لإلخكاف المسمميف في اليمف، 

التي خرج أعضاؤىا كمؤيدكىا بمظاىرات مناصرة لثكرات  كالحركة اإلسالمية لإلصالح في األردف

، كعمى الرغـ مف أٌف ىذه الحركات لـ تكف المبادرة بالربيع كببدايتو، إال أٌف دكرىا كاف الربيع العربي

 فاعالن في المرحمة التي تمتيا، كما ظير قاداتيا مناديف بالتغيير كداعميف ليذه الثكرات. 

ىذه الدراسة لتسمط الضكء عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات  أتتمف ىذا المنطمؽ 

سالـ السياسي في مرحمة ثكرات الربيع العربي، خاصة كأف ىذه الحركات كانت األكثر استفادة مف اإل
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كثر شعبية، كما تبعيا مف تغيير نتائج الثكرات، باعتبارىا أحزاب معارضة في معظـ الدكؿ العربية كاأل

 .لألنظمة في بعض األقطار العربية

 مشكمة الدراسة:

ياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ السياسي في الكطف تعالج ىذه الدراسة مكضكع الس

سالـ السياسي، العربي، كتسعى لرصد التغييرات عمى السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإل

السياسة الخارجية األمريكية كيف تعاممت التالي:  مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس كيمكف تكضيح

-2010سياسي في المنطقة العربية في مرحمة ثورات الربيع العربي )حركات اإلسالم ال مع

 (؟2016

 :أسئمة الدراسة

 الدراسة إلى اإلجابة عمى األسئمة اآلتية: سعت

 ما محددات السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ السياسي في المنطقة العربية؟ .1

 ما أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ السياسي في المنطقة العربية؟  .2

 ما أدكات السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ في المنطقة العربية؟ .3

 أىمية الدراسة:

 ألسباب التالية: مف االدراسة  ىذه أىمية نبعت 

داخمية كخارجية بما في  لعربية" كما ترتب عمييا مف تغييراتأثارتو "الثكرات ا الذم * الجدؿ الكاسع

 ذلؾ السياسة الدكلية كمنيا السياسة األمريكية تجاه المنطقة العربية.
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السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة كمدل  تحكمفيـ طبيعة المحددات التي  يا في* مساىمت

 التغيرات التي شيدتيا بعد الثكرات العربية.

ؿ إضافة لمباحثيف في السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ السياسي ما بيف عامي *تشك

2010-2016. 

 أىداف الدراسة:

 الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية: تسعى

السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ السياسي خالؿ معرفة كيؼ تعاممت  :ىدف رئيس

 العربي". مرحمة "ثكرات الربيع

 أىداف فرعية:

التعرؼ إلى محددات السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية عامة، كحركات  .1

 اإلسالـ السياسي في المنطقة العربية خصكصان.

التعرؼ إلى أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ السياسي في المنطقة  .2

 العربية.

 الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ السياسي.بياف أدكات السياسة  .3

تجاه حركات اإلسالـ السياسي  ،تقييـ السياسة الخارجية األمريكية في مرحمة الثكرات العربية .4

 في المنطقة العربية.
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 مبررات الدراسة:

ارجية السياسة الخ كاف اعتماد بعد أفالسياسة الخارجية األمريكية،  التي حصمت في. رصد التغيرات 1

بعد  الحركات اإلسالمية نفكذ تصاعدبعد ، العسكرية القكة استخداـ في عيد إدارة بكش عمى األمريكية

كاستبداؿ ىذه األداة كضع بعض مف ىذه الحركات عمى قائمة اإلرىاب، ك ، 2001سبتمبر  11أحداث 

  .بأدكات سياسية كاقتصادية

 دكرىا بدأ التي اإلسالمية الحركات أكباما، تجاه باراؾ إلدارة طالع عمى الرؤية البديمةالتكضيح كاإل. 2

خصكصان بعد زيادة تكاجد اإلسالمييف في مجالس  العربي، العالـ في السياسية الساحة عمى يتزايد

النكاب العربية، كبركزىـ عمى الساحة السياسية العربية بشكؿ أكسع، كالدكر الذم لعبتو ىذه الحركات 

 عربية التي شيدت التغيير السياسي.في الكثير مف األقطار ال

 . قمة تناكؿ ىذا المكضكع بدراسات عممية أكاديمية حسب إطالع الباحث. 3

 فرضية الدراسة: 

الدراسة مف فرضية مفادىا أف سعي الكاليات المتحدة لمحفاظ عمى مصالحيا في المنطقة  انطمقت

ات اإلسالـ السياسي كمكقفيا منيا، كذلؾ العربية، دفعيا إلى التغيير في سياستيا الخارجية تجاه حرك

        .2016-2010 في الفترةخالؿ الفترة التي شيدت ثكرات الربيع العربي 

 منيج الدراسة:

 كالذم يقكـ بكصؼ الظاىرة كتحميميا ،التحميمي الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي اعتمد

السياسة الخارجية األمريكية تجاه عف  عند الحديثحيث استخدـ األسمكب الكصفي ، كما ىي في الكاقع

 كمحدداتيا كأدكاتيا كأىدافيا، ثـ تحميؿ لمتغيرات التي شيدتيا ىذه السياسة. ،حركات اإلسالـ السياسي
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 :محددات الدراسة

، كىي الفترة التي بدأت 2010الدراسة المدة الزمنية مف كانكف أكؿ/ديسمبر  غطت * الحدود الزمنية:

 .، حتى إنياد إعداد الدراسة الحالية2016فييا ثكرات الربيع العربي حتى سنة 

ثكرات الربيع العربي، مرحمة ينحصر مكاف الدراسة في الدكؿ العربية التي شيدت  * الحدود المكانية:

(، كالتي ال تزاؿ سكريا كاليمف تعيش ىذه المرحمة، كمصر كاليمف كسكريا تكنس كمصر كليبياكىي: )

كليبيا كتكنس تعيش تبعات ىذه المرحمة حتى إعداد ىذه الدراسة، خصكصان أٌف ىذه الدكؿ جميعيا قد 

حركات تجاىيا كتجاه تغييرات جكىرية في صياغة القرار في السياسة الخارجية األمريكية شيدت 

 ييا. ي فياإلسالـ السياس

 ىيكمية الدراسة:

 تقسـ ىذه الدراسة إلى الفصكؿ اآلتية:
 :الفصل األول: خمفية الدراسة 

مكضكع الدراسة، مبررات الدراسة، أىمية الدراسة، أىداؼ الدراسة، مشكمة  ،عمى المقدمة قد اشتمؿ
 ية.الدراسة، أسئمة الدراسة، فرضية الدراسة، منيجية الدراسة كالحدكد الزمنية كالمكان

 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
 المبحث األكؿ: مفيكما السياسة الخارجية كاإلسالـ السياسي. 

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة كالتعقيب عمييا. 
  الفصل الثالث: السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية قبل حقبة ثورات الربيع

 األدوات(.،األىداف،العربي)المحددات
 اإلسالم السياسي خالل ثورات الربيع  الفصل الرابع: السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات

 ومستقبل السياسة الخارجية األمريكية(. ،التغيرات ،األدوات ،األىداف ،العربي)المحددات
  :كتشتمؿ عمى أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة. الخاتمة 
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 الفصل الثاني: 

______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 مقدمة: 

اختمؼ المفكريف كالمنظريف حكؿ السياسة الخارجية، مف حيث دراستيا كتعريفيا كتحميميا؛ ليذا تعٌد 

ة، خاصة في ظؿ عالـ تتبايف فيو األفكار السياسة الخارجية اليكية التي تمثؿ فكر كأيدلكجية كؿ دكل

السياسية كاأليدلكجية. عمى غرار ما تقدـ، تضمف ىذا الفصؿ مبحثيف، يتناكؿ المبحث األكؿ إطاران 

طار عاـ لمفيكـ حركات اإلسالـ السياسي، بينما تناكؿ المبحث الثاني  تحميميان لمسياسة الخارجية، كا 

 عرضان لألدبيات السابقة.

 ل: مفيوما السياسة الخارجية واإلسالم السياسي: المبحث األو

 مفيوم السياسة الخارجية: :أولً 

األكؿ يمثؿ الفكر  ؛تنبع ىذه السياسة مف جانبيف،بحيث ، لمدكلة مف ىكيتياالسياسة الخارجية  تعٌبر

السياسي األيدلكجي لمدكلة، كالذم ينعكس عمى سياستيا الخارجية تجاه الدكؿ األخرل. الثاني يمثؿ 
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مصمحة الدكلة كما تتطمب مف تحقيؽ حاجاتيا مف الدكؿ األخرل، كذلؾ استنادان إلى مكانتيا بيف تمؾ 

 الدكؿ. 

كما  مع باقي دكؿ العالـسمكؾ الدكلة تجاه  ىيشير إلالسياسة الخارجية فإٌف مفيـك كبصكرة عاٌمة، 

قتصادية كالعسكرية ينبثؽ عنو مف تعاكف أك تمثيؿ دبمكماسي في جميع المجاالت السياسية كاإل

 (157، ص 1985، حتي). كالتعميمية

كما تعرؼ السياسة الخارجية بأنيا برامج عمؿ تقكـ بيا الدكلة كفقان لما تقتضي حاجتيا المراد تحقيقيا  

 (26، ص 2003ف الدكؿ األخرل. )بدكم، م

ىذا التعريؼ بيدفيف حسب الكاتب كىما تحقيؽ األىداؼ الخارجية التي تسعى الدكؿ لتحقيقيا  ارتبط

 (26، ص 2003أكالن. ك اختيار السبؿ كاألدكات لتحقيؽ القدر الكافي لمصمحة الدكلة ثانيان. )بدكم، 

نشاطات الحككمة المكجو لمخارج، أك ما كراء حدكدىا  مارسيؿ ميرؿ السياسة الخارجية بأنيا كعرىؼ

، ص 2000ييشكؿ سياستيا الخارجية التي تنفذ كفقان لمؤسسات صنع القرار السياسي. )تكفيؽ، الذم 

15) 

إسماعيؿ صبرم مقمد بأف " السياسة الخارجية عبارة عف انعكاسات ايجابية أك سمبية تنعكس مف  كأشار

الظركؼ التي تحيط بيا كعمى ىذا األساس يمكف أف تخضع تمؾ السياسة الدكلة كفقا لممعطيات أك 

كيمكف تعريؼ السياسة الخارجية بأنيا عالقة ، قتصاديةجتماعية كاإللألجيزة القيادية كالدبمكماسية كاإل

الدكؿ يبعضيا البعض مبنية عمى تبادؿ المصالح كفقا لممبدأ القانكني المعاممة بالمثؿ كالذم تحدده 

 (140، ص 2010)مقمد،  .متطمبات الشعكب كمقكماتيا الحيكية"
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كيرل )ىنرم كيسنجر( "بأف السياسة الخارجية لدكلة معينة كيفما كانت طبيعتيا، ىي انعكاس 

لمسياسات الناتجة عف تفاعؿ متغيرات البيئة الداخمية، كالسياسة الخارجية تبدأ حيثما تنتيي السياسة 

 (Kissinger, 1969, p261) .الداخمية"

أم أف لمسياسة الخارجية خصائص كسمات، أىميا التعبير عف التكجيات الخارجية لمدكلة، ألنيا 

مكٌجية إلى المستكل السياسي الخارجي، كتعٌبر عف السياسة الرسمية لمدكلة التي يتبناىا رأس اليـر 

، ألنيا لمدكلةمف قرارات ال يعٌد سياسة رسمية خارجية الحككمة ما يصدر عف  السياسي التنفيذم، فمثالن 

 (8ص ،1998 ،)سميـ سياسة معمنة.

نتيجة لممكاقؼ الدكلية العالقات في تشابؾ حالة التداخؿ كالالباحث السياسة الخارجية بأنيا  عرىؼيك 

تينفذ كفؽ برامج ك ، ومقكماتك  لتحقيؽ متطمبات شعكبيا كذلؾالمتشابية كالمتكازية بيف الدكؿ، كالمصالح 

بيدؼ تحقيؽ ات العالقيذه يشكمكف أداة الكصؿ لعف الحككمة، ك ممثميف مف ًقبؿ كقرارات متفؽ عمييا 

كيمكف أف تظير السياسية الخارجية عمى شكؿ تنافر كتعارض في المصالح بيف  الميمات المطمكبة.

 الدكؿ. 

 لة، كىي كاآلتي:نقاط تقـك عمييا السياسة الخارجية لمدك  خمسكتعتمد الدراسة 

إف السياسة الخارجية ألم دكلة مف الدكؿ تبنى مف خالؿ احتياجاتيا كمصالحيا تجاه الدكؿ  -1

 كيتكقؼ عمى ذلؾ قربيا أك بعدىا عف الدكلة التي أقامت معيا العالقة. ،األخرل

 تيبنى السياسة الخارجية لمدكؿ عمى أساس التقارب بيف فكرىا كمصالحيا. -2

الخارجية تتشكؿ بصكرة أك بأخرل كفقان لممعطيات التي تحيط بالدكؿ، سكاء أكانت  إف السياسة -3

 داخمية أـ خارجية.
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يكجد ما ييطمؽ عميو بصانعي القرار السياسي الخارجي إما أف يرتبط برئيس الدكلة أك برئيس  -4

 الكزراء أك بسياسة األحزاب، أك ما يتمخض عف البرلمانات في تمؾ الدكلة.

نما يغمب عمييا التقمب كعدـ االستمرارية كفقا  ،سياسة الخارجية ال تستمر عمى كتيرة كاحدةإف ال -5 كا 

 لما تقتضيو الظركؼ اإلقميمية أك العالمية.

األمف  أىداؼ لمدكلة، أبرزىا إذ يسعى القائمكف عمى كضع السياسة الخارجية لمدكلة إلى تحقيؽ

تحقيؽ النفكذ السياسي، كذلؾ االستمرارية بالبعد األيديكلكجي تأميف المصالح االقتصادية، ثـ ك القكمي، 

كأىداؼ رئيسة، بيذا تؤدم األىداؼ دكران ميما في تحديد معالـ السياسة الخارجية، خصكصان عندما 

يتطمب تأميف المصالح االقتصادية الذم تحدده عكامؿ كثيرة، كحجـ المنافسة العسكرية لمدكؿ األخرل 

 (. 24-23ص ،1989، الديفعمٌي ) ة.كالمكارد االقتصادي

النفكذ السياسي، تتدخؿ مسائؿ التركيج لنظاـ سياسي معيف، مثؿ الدعكات حيف العمؿ عمى تحقيؽ ك 

إضافة إلى اكتساب  ،األمريكية الكثيرة لتحقيؽ نظاـ ديمقراطي في الدكؿ العربية التي شيدت " الثكرات"

ركيا، التي تقكـ بدكر الكسيط، أك تتبنى مكاقؼ سياسية مكانة دكلية أك إقميمية، كما ىك الحاؿ لدل ت

 ،2010 ،مف شأنيا التركيج لسياساتيا المحمية، مثؿ الديمقراطية كاالنفتاح السياسي. )كنيشيؾ

 (108ص

أما العكامؿ المؤثرة في السياسة الخارجية، فأبرزىا العامؿ الجغرافي، كالبعد المادم، كمساحة الدكلة 

المجاكر كدكؿ الجكار، كعناصر التيديد، كالقدرات العسكرية لمدكؿ المجاكرة، كحدكدىا، كاإلقميـ 

كالطمكحات القكمية لمدكؿ المجاكرة، كذلؾ عدد السكاف كىكيتيـ كالتجانس كالتبايف بينيـ كمدل ارتباط 

، المجمكعات اإلثنية في الدكلة بدكؿ أخرل، كتتأثر السياسة الخارجية بالبنية كالمؤسسات االقتصادية

كىياكؿ كمنظكمات الحياة اإلقتصادية، كمستكل الرخاء كالعدالة في تكزيع الثركة، كتتأثر بالبنية 
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السياسية كأنماط الحكـ كبالبنية الثقافية. كتمعب اإلمكانيات كالمكارد الطبيعية دكران ميمان بتحديد السياسة 

ؽ الفائض، ككسائؿ تعكيض الخارجية، مثؿ اإلكتفاء الذاتي مف الضركريات، كالمقدرة عمى تسكي

 (40ص ،2003،النقص، كالكضع الدكلي مف ظركؼ الحرب كالسالـ. )بدكم كآخركف

  مفيوم اإلسالم السياسي: :ثانياً 

ظير مصطمح اإلسالـ األصكلي لكصؼ ما يسمي اليكـ باإلسالـ السياسي خالؿ انعقاد مؤتمر عالمي 

"خطر اإلسالـ األصكلي عمى شماؿ إفريقيا" بعنكاف  1994في كاشنطف في الكاليات المتحدة عاـ 

لمكاجية محاكلة إيراف نشر "الثكرة اإلسالمية" في إفريقيا عبر السكداف. كفي ضكء تطكر األحداث 

تـ استبداؿ المصطمح بػ "اإلسالميكف المتطرفكف" كاستقرت  1992الداخمية في الجزائر أيضان في يناير 

 (35، ص2012ى اإلسالـ السياسي. )اليقيش، عم 2001سبتمبر  11التسمية بعد أحداث 

أنو ال يكجد فرؽ بيف اإلسالـ كمف كجية النظر المعارضة لظيكر اإلسالمي السياسي، فإنيا ترل 

كأنو مف غير المنطقي الفصؿ بينيما فاإلسالـ بنظره يحمؿ في مبادئو أىدافان  ،كاإلسالـ السياسي

نما ىك طريقة كأسمكب لمحياة )مكقع الجزيرة،  اإلسالـ ليس مجرد ديف لممسمميف، ألٌف سياسية كا 

2010) 

ختالؼ التكجيات السياسية إلذلؾ تختمؼ تعريفات مصطمح "اإلسالـ السياسي" بيف الباحثيف ب 

الباحث في تحديد مفيكـ اإلسالـ السياسي إلى العديد مف  فقد اعتمدكالفكرية، أما في ىذه الدراسة 

 كـ كالمعارض لو. كجيات النظر ما بيف المؤيد لممفي

 حول مفيوم اإلسالم السياسي. الغربيةوجيات النظر  -1

كالحركات التي تمثمو مف قبؿ الكتاب كالدعاة، الذيف  ،مف كجية نظر مفكريوظاىرة اإلسالـ السياسي 

 يركنو مصطمحان مستكردان مف الغرب بمفيكـ أكركبي لو سياقو العمماني.
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 الكاحد، لممفيكـ مختمفة معاف كطرحت لإلسالـ تجزئة نظرة الغربية الدراسات بعض عكست كقد

 ىذا. كالعنؼ اإلسالـ بيف الربط خاصة السمبية، الدالالت ذات المفاىيـ مف مجمكعة عمى كركزت

 كقت إلى أنو كالمعركؼ كاسعان، جدالن  كسبب شاع الذم اإلسالمية األصكلية لمفيكـ التركيج عف فضال

 السياسي التطكر دائرة مف فعمية كقكة اإلسالـ إخراج إلى الغربييف الباحثيف مف كثير انتيى ببعيد ليس

 إلى انتقالية مرحمة المجتمعات ىذه دخمت أف بعد كذلؾ كالعربية اإلسالمية لممجتمعات كاالجتماعي

 (38 ص ،1992 إبراىيـ،. )الحداثة

 أك كإطار اإلسالـ سقكط يعني الحداثة إلى التقميدية الطبيعة مف المجتمعات ىذه انتقاؿ إف ىؤالء كقاؿ

 ىذه لتطكر لو نفكذ ال أك جدكل ال عامال سيصبح إنو األقؿ عمى أك لمتطكر، مناسبة أيديكلكجية

 (Dessouki, 1981, p 108. )المجتمعات

 اجتماعية قكة أنو إلى النظر دكف كالعقيدية الثقافية جكانبو مف اإلسالـ تناكؿ عمى البعض ركز كما

 سكاء لمتغيير كقكة اإلسالـ ظير 1979 عاـ منذ اإلسالمي اإلحياء مكجة صعكد مع كلكف. كسياسية

. المسمميف مف لكثير جتماعيةاإل لمحياة أسمكبا كاعتبر السياسية، الممارسة أك األيديكلكجية مستكل عمى

 إدراجو إلى اإلسالمية المجتمعات في السياسية النظـ مالت بؿ شتى سياسية لحركات مصدرا فأصبح

 (Hunter, 1988, p 7) .البالد إدارة في كأساليبيا تكجياتيا ضمف

ىك قد اتفقت عمى أنو لمفيكـ اإلسالـ السياسي السابقة كترل الدراسة أف التفسيرات أك التعريفات 

التغيير كفؽ النيج اإلسالمي المكاكب لمعصر، بحيث يعمؿ عمى مراعاة التطكر الحضارم كاإلنساني 

مجاالت الحياة بداية مف السياسي المعتدؿ كفؽ تفسيرات متطكرة لمشريعة اإلسالمية مركران في كافة 

قتصاد اإلسالمي باالجتماعي كانتياءن باالقتصادم مع مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية في بناء اإل

 ليتالءـ مع تصكرات العصر كمكاكبة الحداثة. 
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كضيح لبناء مجتمع إسالمي بناء يطبؽ جميع المرتكزات الباحث أف اإلسالـ السياسي ليس إال تكيرل 

كاألسس الدينية لتحقيؽ الحياة الكريمة كفؽ منيج حياة يصمح لكؿ زماف كمكاف. أك حكـ رجاؿ الديف 

 .لمسمطة كالتحكـ مف خالؿ قكاعد العمؿ المختمفة

 حول اإلسالم السياسي: والمسممين الباحثين العرببعض وجية نظر  -2

عالمي استخدـ لتكصيؼ حركات تغيير سياسية تؤمف اإلسالـ  السياسي عبارة عف مصطمح سياسي كا 

. 2001سبتمبر  11باإلسالـ بكصفو منيج حياة، كظير استخداـ المصطمح بشكؿ كبير بعد أحداث 

كيعتبر المسمميف اإلسالـ مف الناحية التاريخية الديف الكحيد الذم ككف نكاة لمؤسسات اجتماعية 

 كما يدعيو الغرب ألف فكرىـ نابع مف عدـ فيـ فمسفة اإلسالـ، ،مى عكس الديانات األخرلكسياسية ع

بأنو مصطمح يستخدـ لتكصيؼ حركات تغيير سياسية  لذا يعٌرؼ الدكتكر أحمد كنعاف اإلسالـ السياسي

ىداؼ تؤمف باإلسالـ باعتباره نظامان سياسيان لمحكـ، كيتضمف ىذا المصطمح مجمكعة مف األفكار كاأل

السياسية النابعة مف الشريعة اإلسالمية، كقد شاع المصطمح إعالميان في أكاخر القرف العشريف عمى 

نما ىك نظاـ  مجمكعات مف الناشطيف اإلسالمييف الذيف يؤمنكف أف اإلسالـ ليس مجرد عبادة فقط، كا 

 .(41ص  ،1995سياسي كاجتماعي كقانكني كاقتصادم يصمح لبناء الحياة كالدكلة )رضكاف، 

كيدافع عبد القادر عكدة عف تعبير "اإلسالـ السياسي" مف خالؿ فكرة أف اإلسالـ ليس دينان فحسب إنما 

ىك ديف كدكلة فطبيعة اإلسالـ أف تككف لو دكلة، فكؿ أمر في القرآف كالسنة يقتضي تنفيذه لقياـ حكـ 

كـ إسالمي خالص إسالمي كدكلة إسالمية؛ ألف تنفيذ أحكامو كما يجب غير مأمكف، إال في ظؿ ح

كىك بيذا يرل أف دكلة إسالمية تقكـ عمى أمر اهلل، كقياـ اإلسالـ نفسو في الحدكد التي رسميا اهلل، 

كبينيا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، يقتضي قياـ دكلة إسالمية تقيـ اإلسالـ في الحدكد المرسكمة، كأف 
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)الجياني،  ،عاليـ اإلسالـ، بشأف الحكـ كالسياسةاإلسالـ ديف كدكلة. كيؤكد عمى ىذه النظرة التكاممية لت

2014.) 

ِإِن )أٌف تكضيح معنى اإلسالـ السياسي يككف مف خالؿ اآلية  (د قطبسيٌ كيرل العاٌلمة المصرٌم )

مر بما أبط بيف الحكـ ار فيي تكٌضح ال[. 40]سكرة يكسؼ، آية  (اْلُحْكُم ِإل ِلمَِّو َأَمَر َأل َتْعُبُدوا ِإل ِإيَّاهُ 

، كبيذا تككف الحاكمية عنصر خارجيكالعبادة جزء مف تطبيؽ األحكاـ اإلليية كليست العبادة، بو اهلل ك 

هلل كحده كما أمر بو كما نيى عنو، كتطبيؽ أكامره كاجتناب نكاىيو في أمكر الدكلة عاٌمة يككف ضمف 

لو في ذلؾ، كتنبطؽ ىذه  كحده ال شريؾ هللالحكـ ما أكصى بو اهلل تعالى عباده المسمميف، أم أٌف 

، كيرل أٌف اإلسالـ السياسي ىك جزء األحكاـ عمى األفراد كاألحزاب كالييئات كالجماعات كالحككمات

مف الحاكمية التابعة هلل، ألٌف الحاكمية مف خصائص األلكىية، أما اعتبار اإلسالـ السياسي خارج عف 

يجب أف يككف بما تقتضيو الشريعة اإلسالمية في ىذه التعاليـ فيك خركج عف اإلسالـ، فاالحتكاـ عنده 

 (.1990)قطب،  كؿ مناحي الحياة

، فاعمة كعابرة لمقكميةحركة  اإلسالـ السياسي بأنو( فاقتصر عمى اعتبار 2006أٌما تعريؼ )نافعة، 

"عبارة عف جماعة تضـ أفرادان أك جماعات مف شتى الدكؿ، يجمعيا ىدؼ مشترؾ ضمف منيج  كىك:

 .(466، ص 2006)نافعة،  شكؿ ىيئات سياسية، أك دينية، أك عممية، أك اجتماعية" تنظيمي عمى

نظاـ الدكلة جزء ال يتجزأ مف اإلسالـ، فاإلسالـ ( فقد تكسع قميالن في اعتبار 1995أٌما )ربيع، 

ياسي عمكما يركز عمى أف السياسة جزء مف الديف كأف الممارسات اإلنسانية ككافة جكانبيا يجب الس

)ربيع،  ،المفيكـ الجيادم لمكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة أف تخضع لممعايير العقيدية، كتطبيؽ

 (.33، ص 1995
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 الرأي المعارض لمصطمح اإلسالم السياسي. -3

محمد عمارة في كتابو "اإلسالـ كالسياسي كالتعددية السياسية مف منظكر إسالمي"، إلى عدـ  شارأ

ارتياحو إلى استخداـ ىذا المصطمح رغـ شيكعو، خكفان مف شبية اختزاؿ الديف في السياسة"، كىذا 

دينان شامالن  في اإلسالـ رأكاالرأم السائد، كالذم كاف دائمان ىاجسان لدل المفكريف اإلسالمييف، الذيف 

 (5 – 4، ص 2003ككامالن، كال يقتصر عمى منحى مف مناحي الحياة. )عمارة، 

صدر الديف البيانكني، فيما يخص مصطمح " اإلسالـ السياسي أنو: مصطمح ناشئ أصالن عف  أشار 

 الجيؿ باإلسالـ، الذم جاء بالعقيدة كالشريعة، خالفان لممسيحية التي جاءت بالعقيدة فقط، كنادت

( كىناؾ مف يعتقد بأف تصنيؼ 2016المسيحية بإعطاء ما هلل هلل كما لقيصر لقيصر". )الخراشي، 

اإلسالـ إلى سياسي كغير سياسي ينفي عنو شمكليتو "إنؾ حيف تجرهد اإلسالـ مف بعده التشريعي، ال 

نما يتحكؿ إلى شيء آخر، إف اإلسالـ ديف شامؿ لكؿ جكانب الحياة الس ياسية يبقي إسالمان، كا 

كاالجتماعية كاالقتصادية، فميس ىناؾ إسالـ سياسي، أك إسالـ اجتماعي، أك إسالـ اقتصادم، بؿ ىك 

 اإلسالـ أف مصطمح،إسالـ كاحد شامؿ لكؿ جكانب الحياة؛ كلذلؾ يتـ رفض مقكلة اإلسالـ السياسي

 (. 1ص  ،2010،)جعفر .السياسي ىك مصطمح يجزئ اإلسالـ كديف

رقكب بأف "اإلسالـ السياسي، ىك اإلسالـ الذم يدعك إلى المزج بيف الديف إبراىيـ أبك ع كرأل

كالسياسة، في الشؤكف المحمية كالعالمية. كيرل في مبدأ " دع ما هلل هلل كما لقيصر لقيصر"، شذكذان عف 

طبيعة اإلسالـ، كديف شامؿ لمديف كالدنيا، فاإلسالـ السياسي، أك حركات اإلسالـ السياسي بمجمميا، 

ليس لدييا إيماف بفصؿ الديف عف الدكلة، كتسعى في إستراتيجيتيا كبرامجيا، إلى إقامة دكلة إسالمية، 

 (.4ص  ،2007تطبؽ اإلسالـ كديف كدكلة كنظاـ حياة )أبك عرقكب،
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محمد أرككف: "إني ألستخدـ عبارة األصكلية اإلسالمية؛ ألنيا برأيي تعبير يميني، ىادؼ  كقاؿ

كمغرض، يطرح عمدان تصكيران مخادعان كمضمالن عف اإلسالـ كالحركات اإلسالمية المعاصرة، بيد أف ما 

صرة، ال تمت يعد أمران كاقعيان ىك نمك اإلسالـ السياسي، إف اإلسالـ السياسي برأيي، حركة رجعية معا

)أرككف، ،بصمة إال شكالن، بالحركات اإلسالمية نياية القرف التاسع عشر، كأكائؿ القرف العشريف

 (.274، ص 1992

سمير أميف أف مصطمح اإلسالـ السياسي" ما ىك إال تسميو لمشركع بديؿ، تحاكؿ اإلمبريالية  كرأل

تيارات التي تدعي االنتماء إلى اإلسالـ إحاللو بدؿ الصراع الحقيقي بيف األطراؼ كالمركز لجميع ال

. كفي رأييـ اإلسالـ ال يعرؼ أم فصؿ بيف السياسة كالديف -خصكصية اإلسالـ  -السياسي، تعمف 

 (.1ص ،2013 ،)أميف

 كيمكف إجماؿ النقد الذم كجو إلى مصطمح اإلسالـ السياسي بأٌف صياغة المصطمح فيو مغالطة في

كىذا ما يجعؿ  ،ي السياسي بإضافة أؿ"التعريؼ" إلى كممة سياسيالجانب المغكم، ليصبح اإلسالم

الصفة الشاممة لممكصكؼ، كأف المصطمح ينفي عف الديف اإلسالمي شمكليتو لكافة جكانب الحياة، 

كىك عبارة عف اليافطة العامة لتمؾ الحركات التي تعد اإلسالـ األداة األساسية إلعادة التنظيـ لمطبقة 

 (.1ص ،2016 ،غاآ) ،ككمي مناىض لميسارية في ىذه المجتمعاتالحاكمة، كنظاـ ح

كأنو مصطمح غربي غرضو تككيف بمبمة، كالتمييد لمشركع معيف، إلحكاـ السيطرة عمى العالـ باسـ 

محاربة اإلرىاب، كدعـ اليميف المتطرؼ في الغرب، بأف ييعطي مصداقية لمخطاب السياسي ليذا 

 (.2014جياني، اليميف بالتطرؼ الذم يمارسو )ال
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 الرأي المؤيد لمصطمح اإلسالم السياسي. -4

مف يؤيد ىذا المصطمح، إذ يركف فيو شمكلية اإلسالـ، كالدكر الحقيقي لإلسالـ، فحينما يصرح  يكجد

 ليسكا ضد اإلسالـ كديفأنيـ ك كديف عبادات كطقكس،  الغرب بأنيـ غير معادكف لإلسالـ الساسة في

شعائر اإلسالـ، فيذا أمر ال ييميـ كال يفكركف تأدية  كال يعارضكف، كعقيدة لمجمكعة كبيرة مف الناس

فيو بؿ ربما شجعكا عمى التعبد كاالعتزاؿ، إذ حالفكا مشايخ الطرؽ الصكفية كدافعكا عنيـ، كلكف 

مية إلى الكجكد، فيـ ينافس عمى المستكل الدكلي كعكدة اإلمبراطكرية اإلسالعداءىـ ىك لإلسالـ الذم 

. )محمكد، كليس ديف تعبدٌم فقط يسعى لتحقيؽ الحكـ اإلسالمييدرككف أٌف اإلسالـ ديف شمكلي 

 (17، ص 2011

لذا ظيرت الكثير مف اآلراء، التي أكضحت مبررات استخداـ مصطمح اإلسالـ السياسي، كمصطمح  

 :اآلتيكىذه اآلراء عمى النحك  ،مناسب

شمكلية اإلسالـ، يرل في اإلسالـ السياسي أنو: " اإلسالـ الفاعؿ منظكر تعريؼ ينطمؽ مف  .1

كالمؤثر، الذم ييدؼ إلى أف يككف الحكـ هلل كالسيادة لمشرع، كأف تنطكم الحياة تحت لكاء اإلسالـ 

بكؿ ما فييا مف سياسة كاقتصاد كاجتماع كتقنية، كىذا ما يعتبره البعض كبرىاف غميكف، مبرران 

اإلسالـ السياسي، رغـ تحفظو عمى مدل انسجاـ بعض تمؾ الحركات، في رؤاىا  لكجكد حركات

)غميكف، . السياسية مع الديف اإلسالمي، إال أنو يعتبر اشتغاليا في السياسة سببان لنمكه المتزايد

 (236-216، ص 2004

ثة، كما أنيا اإلسالـ السياسي يمثؿ ظاىرة محمية كعالمية، كىى ظاىرة قديمة كليست حديثة أك مستحد

ظاىرة مركبة، ليا أبعاد فكرية كنفسية كاجتماعية كسياسية، كتتسـ بأنيا ظاىرة لدييا قدرة عمى 

استقطاب الشباب، كتنشط خاصة بيف األمييف كمتكسطي التعميـ كصغار السف، الذيف تستيكييـ 
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نيكم، ككذلؾ تصكر التنظيمات السرية، كما فييا مف جزاء اآلخرة، مف جنة كنعيـ بديالن لمشقاء الد

د ىؤالء الشباب عمى السمع  اإلسالـ أنو الحؿ لكافة المشاكؿ، كىك الذم يحقؽ النعيـ األرضي، كيعكه

كالطاعة، كليذه الحركات جذكر تاريخية قديمة مثؿ فرقة الحشاشيف، التي كانت تكظؼ كتستخدـ 

، حيث تشمؿ جكانب الحياة الشباب لتحقيؽ أىداؼ سياسية، ككذلؾ الشمكلية التي يتسـ بيا اإلسالـ

 .كافة، كتتخطى في أىدافيا عمي استبداؿ األنظمة السياسية، إما بالعنؼ أك بالكسائؿ السممية

  (85ص  ،2005)طكالبة،

أف مصطمح اإلسالـ السياسي بشكؿ عاـ مقصكد بو الحركات اإلسالمية  رأتكجية نظر أخرل   .2

مضمكف الحقيقي ألم حركة، كقد يتطمب األمر التي تمارس السياسة، كأف التسمية ال تعبر عف ال

بعض الكقت، أك العمؿ ليذه الحركة عمى األرض في الكاقع، كفي بيئتيا؛ ليككف ليا اسـ حقيقي 

 (.23 – 13، ص 1994يتناسب مع ىذا المضمكف )زكي، 

البعض أنيا تميؽ بالجماعات اإلسالمية، التي تسعى لمسمطة باسـ الديف، كتكظؼ الديف؛  رأل  .3

تحقيؽ أىداؼ سياسية؛ كإلظيار حقيقة أىداؼ ىذه الحركات، كفصميا عمى اإلسالـ كديف ل

  .(23 – 13، ص 1994)زكي،  سماكم، مثمو مثؿ كؿ الديانات

 ثالثًا: حركات اإلسالم السياسي:

راشد الغنكشي بقكلو: "نقصد بالحركة اإلسالمية جممة النشاط المنبعث بدكافع اإلسالـ لتحقيؽ  عرفيا

أىدافو كتحقيؽ التجدد المستمر لو مف أجؿ ضبط الكاقع كتكجييو أبدان، ألف اإلسالـ جاء لكؿ زماف 

لمعارؼ، كبناء كمكاف، فتحتـ أف تككف رسالتو متجددة بتغير أكضاع الزماف كالمكاف، كبتطكر العمـك كا

ستراتيجيتيا ككسائؿ عمميا  ستختمؼ باختالؼ الزماف كالمكاف" عميو، فإف أىداؼ الحركة اإلسالمية كا 

 .(11، ص 2000)الغنكشي، 
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عرة "بأنيا مجمكعة التنظيمات المتعددة المنتسبة إلى اإلسالـ كالتي تعمؿ في أبك  عبداهلل عرفيابينما 

شمكلية لمحياة البشرية، إلعادة صياغتيا لتنسجـ مع تكجيات  ميداف العمؿ اإلسالمي في إطار نظرة

اإلسالـ إلحداث النيضة الشاممة لمشعكب اإلسالمية، منفردة كمجتمعة، كتحاكؿ التأثير في كؿ نكاحي 

عادة ، ص 1989)أبكعرة،  ".تشكيميا كفؽ المبادئ اإلسالمية حياة المجتمع مف أجؿ إصالحيا كا 

178).  

عبد الكىاب األفندم عمى أنيا الحركات التي تنشط عمى الساحة السياسية كتنادم بتطبيؽ  عرفياك 

كيغمب إطالؽ ىذا المصطمح عمى  ،اإلسالـ كشرائعو في الحياة العامة كالخاصة عمى حد سكاء

الحركات التي تصؼ نفسيا بيذا الكصؼ كتنشط في مجاؿ السياسة إذ يندر إطالؽ كصؼ الحركات 

مى الجماعات الصكفية التي ال تنشط في المجاؿ السياسي، كال يطمؽ ىذا الكصؼ عمى اإلسالمية ع

 (13، ص 2002األحزاب التقميدية ذات الخمفية اإلسالمية". )األفندم، 

كيضيؼ "تمؾ الحركات التي تؤمف بشمكلية اإلسالـ لكؿ نكاحي الحياة، كتتصدل لقيادة ما تراه جيدان 

شمكلية في كجو تراخي المجتمع كتقصير القيادات، كالمؤثرات السمبية كمكايد الزمان إلعادة تأكيد ىذه ال

األعداء. كىي بيذا تدعي لنفسيا القيادة األخالقية لممجتمع، متحدية بذلؾ القيادات السياسية كالدينية 

 (44، ص 2002التقميدية معان". )األفندم، 

امة إلى مرجعية يككف فييا اإلسالـ بتفسيراتو تريد ىذه الحركات "تحكيؿ إطار المرجعية في الحياة الع

 (99، ص 2002المختمفة قكة رئيسية في تشكيؿ ىذه الحياة". )الغضباف، 

تشكيؿ الجماعة المنظمة. كالثاني، مفيكميا الشامؿ لإلسالـ في  كقد ميزت نفسيا بثالث مظاىر:األكؿ،

، 2002لمتغيير في المجتمع )الغضباف، العمؿ السممي السياسي كمنيج ،كافة مجاالت الحياة. كالثالث

 .(101 – 100ص 
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 اإلنجميزم المصطمح عف ترجمة" األصكلية" مصطمح الباحثيف بعض كفضؿ 

(Fundamentalism)، عف أيضا ترجمة" اإلسالمكية" تعبير استخداـ إلى آخركف جنح بينما 

Islamicist كشرائعو اإلسالـ قيـ بتطبيؽ كتنادم ،السياسية الساحة عمى تنشط التي الحركات عمى 

 كالحركات ،الحككمات المطمب ىذا سبيؿ في كتناكئ سكاء، حد عمى كالخاصة، العامة الحياة في

 األفندم،. )خالفتيا أك اإلسالـ تعاليـ امتثاؿ في قصرت أنيا ترل التي األخرل كاالجتماعية السياسية

 (13 ص ،2112

 مجاؿ في كتنشط الكصؼ بيذا نفسيا تصؼ التي الحركات عمى المصطمح ىذا إطالؽ كغمب

 في تنشط ال التي الصكفية الجماعات عمى اإلسالمية الحركات كصؼ إطالؽ مثال يندر إذ السياسة؛

 حزب مثؿ اإلسالمية، الخمفية ذات التقميدية األحزاب عمى عادة الكصؼ ىذا يطمؽ كال. السياسة مجاؿ

 (28 – 21 ص ،1998 زيد، أبك. )السكداف في األمة حزب أك المغرب في االستقالؿ

 يكسؼ فالدكتكر سياسية؛ اجتماعية حركات ىي اإلسالمية الحركات أف حيث مف سبؽ ما إلى كاستنادان 

 باإلسالـ لمعكدة المنظـ الجماعي الشعبي العمؿ ذلؾ " أنيا عمى اإلسالمية الحركات عرىؼ القرضاكم

 دائب كعمؿ ،عمؿ شيء كؿ قبؿ اإلسالمية فالحركة. الحياة كؿ الحياة كتكجيو ،المجتمع قيادة إلى

ف ،كمقاالت كتب أك ،كمحاضرات خطب أك يقاؿ كالـ مجرد كليس متكاصؿ،  مطمكبان  كمو ىذا كاف كا 

 (2 ص ،1991 القرضاكم،". )الحركة ىك كليس حركة، مف جزء كلكنو

حركات اإلسالـ السياسي عمى أٌنيا الحركات التي قامت عمى تطكيع  يعرؼلمباحث أف  كقد تمكف

 السياسة باستخداـ الديف لتحقيؽ رؤاىا كتطمعاتيا الفكرية، كيككف الديف شعارىا كتطبيؽ مبادئيا سياسيان. 
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة والتعقيب عمييا:

ارجية األمريكية كمحدداتيا خاصة تجاه المنطقة تكجد العديد مف الدراسات التي تتناكؿ السياسة الخ

خرل تناكلت التغيرات التي شيدتيا المنطقة العربية نتيجة "ثكرات الربيع العربي" كفيما يمي أالعربية ك 

 استعراض ليذه الدراسات:

دراسة )اليقيش(: بعنوان "السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالم السياسي في العالم 

 " رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط. 2012يالعرب

ىدفت الدراسة إلى التعريؼ بالسياسة الخارجية األمريكية كتكجياتيا، كمكاقفيا عمى مستكل العالـ 

كقد تمحكرت مشكمة الدراسة في  العربي كاإلسالمي مف كصكؿ الحركات اإلسالمية إلى السمطة.

، كبركز اىتمامات السياسة الخارجية األمريكية 2011التحكالت التي أعقبت الحادم عشر مف أيمكؿ 

اتجاه العالـ العربي لما تتضمنو مف مصالح في المنطقة كمكاقفيا مف القضايا العربية كخصكصان 

الصراع العربي اإلسرائيمي. كقد استخدـ الباحث المنيج التاريخي ليتـ عرض مفيكـ اإلرىاب كمراحؿ 

باإلضافة إلى المنيج الكصفي التحميمي بيدؼ تحميؿ الظاىرة تحميالن  ،تطكر السياسة الخارجية تاريخيان 

ككيؼ تفاعمت كؿ المتغيرات كشكمت كحده كاحده لمعرفة المراحؿ التي تمر بيا السياسة  ،دقيقان 

 األمريكية. 

كتناكؿ الباحث مكاضيع عدة، أىميا السياسة الخارجية األمريكية كاإلسالـ السياسي كحركات اإلسالـ 

ياسي، كمكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية مف حركات اإلسالـ السياسي، كمكقفيا مف الثكرات الس

 العربية. 

أف الكاليات المتحدة األمريكية تنظر إلى الحركات السياسية  :كقد خميصت الدراسة بنتائج أبرزىا

مي عمي الحركات اإلسالمية المعاصرة ككتمة كاحدة متجانسة كبالتالي إصدار أحكاـ ذات طابع تعمي

ف كانت تتفؽ في تبنييا لإلسالـ كمرجعية أساسية تشتؽ منيا نظرياتيا   .كا 
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أما أىـ التكصيات فكانت بأف تقكـ حككمة الكاليات المتحدة بدعـ الدراسات العممية لمتعريؼ بأىـ  

تركيز عمى الجماعات اإلسالمية كأىدافيا كنشاطاتيا لتحديد المكاقؼ األمريكية مف ىذه الحركات. كال

عادة تركيز الكاليات المتحدة األمريكية كتنسيؽ  اإلصالحات االجتماعية كالتعميمية كالدينية الجكىرية كا 

نشاطاتيا الدبمكماسية في المنطقة العربية بتعزيز اإلصالحات السياسية كنشر مفاىيـ الديمقراطية 

   كحقكؽ اإلنساف.

ت، بعنوان "التوازنات والتفاعالت الجيوستراتيجية دراسة المركز العربي لألبحاث وتحميل الدراسا

تناكلت الدراسة مكقؼ السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية  ،2012الدوحة ،والثورات العربية"

تجاه الشرؽ األكسط قبؿ كأثناء الثكرات العربية، كخميصت الدراسة إلى أف الثكرات العربية أظيرت حالة 

لٌنسبي كنيج، كفرضت الثكرات عمى الكاليات المٌتحدة في ظٌؿ ىذه الحالة أف تعيد االنكفاء األميركي ا

النظر في أدكات سياساتيا الخارجية في الشرؽ األكسط كتغير إستراتيجيتيا مستخدمة أدكات "القكة 

ـٌ ال الناعمة"، كالتي تمظيرت في محاكلة اإلدارة األميركية تجنب عربي الٌتصادـ مع اٌتجاىات الرأم العا

كالتعاطي معو بإيجابية، كخاصة فيما يتعٌمؽ بالتقاطعات مع الحركات اإلسالمٌية التي أكصمتيا صناديؽ 

نتخابات إلى الحكـ في عددو مف الٌدكؿ العربية، كمحاكلة احتكاء نتائج تكٌسعيا. أٌما دكر الكاليات اإل

 قٌدـ في مناطؽ كجكدىا التقميدية،المٌتحدة رياديا، فقد شيد تراجعنا، لكنيا حافظت عمى حضكرىا المت

 السيما في منطقة الخميج العربي كمصر.

عتدال دراسة عبد الحميم:" الوليات المتحدة األمريكية والتحولت الثورية الشعبية في دول محور اإل

 رسالة ماجستير، نابمس: جامعة النجاح الوطنية. ،(2012)،"2011_2010العربي 

تحميؿ المكقؼ األمريكي مف الثكرات كاالحتجاجات الشعبية في دكؿ محكر ىدفت ىذه الدراسة إلى 

حتجاجات في االعتداؿ العربي. أما مشكمة الدراسة فتكمف في تتبع المكاقؼ األمريكية مف الثكرات كاإل

دكؿ محكر االعتداؿ العربي كصكالن لتحميؿ دكافع ىذه المكاقؼ كأغراضيا. كما استخدـ الباحث منيج 
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مضمكف لتفسير التصريحات كالمكاقؼ األمريكية مف األحداث التي كقعت خالؿ فترة الدراسة تحميؿ ال

منيج التحميؿ المقارف الذم يعنى بالقياس بيف  . كما استخدـ أيضا2011إلى عاـ  2010 مف عاـ

فيما بينيما كمعرفة األىداؼ الكامنة خمؼ  ؼختالظاىرتيف أك أكثر بيدؼ تقرير أكجو الشبو كاإل

 كاقؼ األمريكية المتباينة.الم

عتداؿ انطالقا خمصت الدراسة إلى أف اإلدارة األمريكية تعاممت مع الثكرات العربية في دكؿ محكر اإل

مف قاعدة تحقيؽ المصمحة األمريكية، كالحفاظ عمى مكتسباتيا، كالسعي لمحد مف اآلثار السمبية 

كأف القيـ كالمثؿ التي ما فتأت إدارة الرئيس لمثكرات العربية عمى المصالح األمريكية في المنطقة، 

ستيالؾ اإلعالمي فقط، األمريكي أكباما تنادم بيا، لـ تكف إال في التصريحات كالمكاقؼ المعدة لإل

كأف اإلدارة األمريكية حيف كانت تطالب بكقؼ العنؼ كبحماية الحريات كالحقكؽ، كتطالب بالسماح 

نما كانت تيدؼ إلى تمميع صكرتيا أماـ بحرية التظاىر السممي، لـ يكف دافعي ا في ذلؾ ًقيميا، كا 

ظيارىا باعتبارىا كاحة الديمقراطية كالحرية في العالـ، كداعمة لمثكرات العربية، كلحركة  اآلخريف، كا 

التغيير فييا انطالقا مف أف التغيير السياسي أصبح حتميان في الكقكؼ في كجو حركة التغيير، 

ؼ ينعكس سمبا عمى مصالحيا، كاستمرار عالقاتيا القكية مع األنظمة الجديدة كالجماىير العربية سك 

في بمداف محكر االعتداؿ العربي، كيكقعيا في تناقض كاضح مع شعاراتيا المعمنة المطالبة منذ فترة 

 ليست بالقصيرة في اإلصالح كالحرية كالديمقراطية، إضافة إلى قناعة اإلدارة األمريكية بأف دعميا ليذه

األنظمة العربية سكؼ يضعيا في خندؽ كاحد مع أنظمة القمع كاالستبداد التي بدت تمكح نياياتيا في 

األفؽ، ضد الثكرات الشعبية العربية المطالبة بالحرية كالعدالة كالديمقراطية، مما سيعرض مصالحيا 

 كتكاجدىا القكم في ىذه البمداف العربية المكالية لكاشنطف لمخطر.
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الفتاح معتز دراسة بعنوان "قراءة في تقرير أميركا واإلسالم السياسي: تحول من العسكرة  الكاتب عبد

ىدفت الدراسة إلى كشؼ ماىية "اإلسالـ السياسي" كتكمف أىمية  ".2010إلى الندماج والتحالف

ي اتبعتيا الدراسة في ثالثة اعتبارات أىميا يتمثؿ في محتكل الدراسة التي تقدـ تقييما لإلستراتيجية الت

في البيت األبيض تجاه الحركات  ةإدارة الرئيس األمريكي "جكرج دبميك بكش" خالؿ سنكاتيا الثماني

اإلسالمية. كتقديميا رؤية بديمة إلدارة "باراؾ أكباما" أكثر نجاحا مع الحركات اإلسالمية التي بدأ دكرىا 

جيكد اإلدارة  صت الدراسة إلى أفيتزايد عمى الساحة السياسية في العالـ اإلسالمي مؤخرا. كخم

 -السيما المعتدلة كالرافضة لمعنؼ  -األميركية حياؿ التحكؿ في التعامؿ مع الحركات اإلسالمية 

تكاجو تحديات جمة لعدد مف األسباب، منيا: عدـ نجاح اإلدارة في تحقيؽ انفراجو في الصراع 

اـ األكلى لإلدارة في البيت األبيض مع انصياع اإلسرائيمي الذم كاف أكلكية أميركية خالؿ األي -العربي

إدارة أكباما لممطالب اإلسرائيمية، بجانب استمرار الكجكد األميركي في العالـ اإلسالمي تحت مسميات 

 مختمفة ال سيما في العراؽ كأفغانستاف. 

ف مع الكاليات كىك األمر الذم يضع الحركات اإلسالمية المعتدلة كالرافضة لمعنؼ، كالراغبة في التعاك 

المتحدة في مأزؽ؛ حيث قد يككف التحالؼ األميركي مع الجماعات اإلسالمية المعتدلة مصدر خسارة 

الحركات المعتدلة لشعبيتيا في الشارع السياسي لصالح الحركات المتطرفة مع استمرار اإلدارة 

حاكمة في العالـ اإلسالمي األميركية الحالية في تقديـ الدعـ بصكرة مباشرة كغير مباشرة لألنظمة ال

كالتي تخدـ المصمحة األميركية، بجانب غياب قضية الديمقراطية مف عمى األجندة األميركية، كالتي 

أصابت المعكليف عمى دكر أميركي في قضية الديمقراطية بخيبة أمؿ. كجاءت أىـ التكصيات أف 

بالء  ،أنيا حركات تتبنى العنؼ السياسة األميركية التي تنظر إلى الحركات اإلسالمية مف منظكر كا 

اىتماـ لمعمؿ العسكرم عمى ما عداه مف أليات أخرل يضر باألمف كالمصمحة األميركية عمى المدل 

 الطكيؿ.
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أيمول  11"أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث  دراسة الكاتب شاىر الشاىر في كتابو

(ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أكلكيات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث 2009) م"2001

 ـ.2001أيمكؿ  11

كخميصت إلى أنو مف الصعب الحديث عف تغير مف حيث الجكىر في مكقؼ اإلدارة األمريكية مف 

لحديث عف أيمكؿ عما قبمو. لكف يمكف ا 11جممة القضايا اإلقميمية كالدكلية مكضكع اىتماميا بعد 

أيمكؿ أعادت ترتيب أكلكيات السياسة  11القضايا ذاتيا. فأحداث  تغير مف جية في مكقفيا مف ىذه

األمريكية، إذ أصبح "اإلرىاب" ككيفية محاربتو كالتصدم لو، أبرز القضايا كالمكضكعات التي باتت 

 -السالـ العربيةتشغؿ ذىف صانع القرار األمريكي. في حيف تراجع االىتماـ األمريكي بعممية 

اإلسرائيمية. كزاد االىتماـ بتأميف مصادر النفط عمى السياسة األمريكية. حتى إنو يمكف القكؿ: إف 

الحركب التي خاضتيا الكاليات المتحدة في كؿ مف أفغانستاف كالعراؽ ىي حركب بالنيابة عف شركة 

 البتركؿ األمريكية صاحبة االمتيازات االحتكارية في بحر قزكيف.

، فالتدىكر الذم 2001أيمكؿ  11إف العالقات العربية األمريكية لـ تمر بمرحمة أسكأ مف مرحمة ما بعد 

العالقات امتد إلى الدكؿ العربية جميعيا، كمنيا تمؾ الصديقة لمكاليات المتحدة كاف كاف  حدث في ىذه

األمريكية عمى اإلرىاب لـ  أما أبرز التكصيات التي قدمتيا الدراسة فكانت أبرزىا بأف الحرب ،بدرجات

تحقؽ نجاحان، كقد ال تحققو دكف مراجعة السياسة األمريكية الراىنة التي تعتمد عمى القكة كحدىا مؤكدا 

إف إتباع إستراتيجية الدبمكماسية الكقائية كليس الضربات الكقائية ىك الطريؽ األكثر نجاعة في التعامؿ 

 .إلرىاب الدكليمع مشكالت العالـ، كفي مقدمتيا مشكمة ا
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دراسة الكاتب وائل الكموب، بعنوان: "دور اإلرىاب في السياسة الخارجية األمريكية نحو بمدان 

تناكلت الدراسة مجمكعة مف األىداؼ  (.2009-2001سبتمبر ") 11الشرق األوسط بعد أحداث 

لسياسة سبتمبر التي شكمت نقطة تحكؿ في ا 11التعرؼ عمى دكر اإلرىاب في أحداث  :أىميا

 الخارجية األمريكية نحك بمداف الشرؽ األكسط. كقد اعتمد الباحث عمى المنيج التحميمي في دراستو. 

كتكمف مشكمة الدراسة في البحث عف الدكر الذم يمعبو اإلرىاب في التأثير عمى السياسة الخارجية  

ج التاريخي بيدؼ سرد كلتحقؽ مف فرضية الدراسة تـ استخداـ المني األمريكية نحك الشرؽ األكسط

 بعض الكقائع التاريخية لألحداث إلثبات فرضية الدراسة. 

كجاءت أىـ نتائج الدراسة أف سبب لجكء جيات معينة إلى اإلرىاب ىك بسبب القير كالظمـ. كما أف 

السيطرة عمى الشرؽ األكسط تمثؿ أىمية قصكل بالنسبة لمكاليات المتحدة مف حيث ضماف أمف 

 .كـ بمنابع النفط كردع األنظمة المعارضة لسياستياإسرائيؿ كالتح

كقد استكجبت الدراسة عدة تكصيات منيا: كضع إستراتيجية عربية متكسطة المدل لمتعامؿ مع 

مصالحنا كتفيـ مصالح الكاليات المتحدة في المنطقة، كتفعيؿ مصالح العرب كضركرة أف يككف سمكؾ 

 ع اآلخر. المسمـ ضمف تعاليـ اإلسالـ في التعامؿ م

، كقد ىدفت إلى "2004دراسة جراىام فولر، بعنوان "السياسة األمريكية تجاه اإلسالم السياسي 

تكضيح ماىية اإلسالـ السياسي مف المنظكر األمريكي، كالكشؼ عف األسباب التي تقؼ كراء نشكء 

 الحركات اإلسالمية، كتطمعاتيا، كالمشكالت كالمصاعب التي تكاجييا.

ىذه الدراسة المنيج التحميمي في الكصكؿ إلى نتائج أثر اإلسالـ السياسي عمى السياسة  كقد استخدمت

 الخارجية األمريكية.



27 
 

كخميصت الدراسة بأف العالـ الغربي مطالب بأف يكتسب دراية أكسع باإلسالـ، كأف يتفيـ األسباب التي 

التي تكاجييا، كأسمكب  تقؼ كراء نشكء الحركات اإلسالمية، كتطمعاتيا، كالمشكالت كالمصاعب

معالجة غياب الديمقراطية كىذه القضايا في مجمميا تسيـ في إشاعة ركح التطرؼ في العالـ 

اإلسالمي، كال مناص لمغرب مف اإلقرار بأف السياسات األمريكية ال تمقى ىكل في نفكس كؿ رؤساء 

 ذلؾ العالـ كأحكامو.

رىاب باتت تتسبب في إحداث عكاقب معاكسة كأنو كتكصمت الدراسة إلى أف الحرب األمريكية عمى اإل

ال يجب عمى الكاليات المتحدة أف تتعامؿ عسكريان مع ىذه النكع مف اإلرىاب فقط، بؿ يجب عمييا 

دارسة األسباب التي تقؼ كراء اإلرىاب، حتى ال تسيـ ىذه الحركب في خمؽ جيؿ جديد كامؿ مف 

سبة إلى العالـ اإلسالمي، فيك بحاجة إلى اإلقرار بأف أمثاؿ أسامة بف الدف. ككذلؾ ىك األمر بالن

 العالـ ماض صكب التعددية كالتنكع، كىذا كاقع يتعيف عمى دكؿ العالـ قاطبة التييؤ لمتعامؿ معو. 

بناءن عمى ما تقدـ، نجد أف ثمة ميمة كبيرة تنتظر الغرب كالعالـ اإلسالمي معان في أف يتفيـ كؿ منيما 

فضالن عف القكل الرئيسية التي تفعؿ فعميا في تغيير عالمنا تغيران يؤثر في كؿ مف  نفسو كيتفيـ األخر،

 يعيشكف فيو.

 دراسة فواز جرجس، بعنوان "أمريكا واإلسالم السياسي: صراع الحضارات أم صراع المصالح أما

لى ، ىدفت إلى التعرؼ عمى مقكمات السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة مف عيد كارتر إ"1998

 عيد كمينتكف، تجاه اإلسالمييف. كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

كخميصت الدراسة إلى أف كاضعك السياسة األمريكية يختمفكف بشدة مع دعاة التصدم في تأكيدىـ بأف 

الجيادية السياسية اإلسالمية حمت محؿ الشيكعية السكفيتية، مف حيث ككنيا الخطر الجديد عمى 

نبعاث اإلسالمي جزءان مف جياد قتالي ضد الغرب كأف المسؤكليف األمريكييف ال يعتبركف اإل الغرب،
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قتصادية كالسياسية، جتماعية كاإلإلفإنيـ يعزكف اتقاد المشاعر اإلسالمية إلى تردم األكضاع ا

 عمى نحك حاسـ فرضية "صداـ الحضارات"، مشدديف، بدؿ ذلؾ عمى دكر الكاليات المتحدة ،كيرفضكف

الفريد ؾ "جسر" بيف شتى المنظكمات الركحية. كأشارت الدراسة إلى أف ىناؾ بعض الغمكض في 

مكقؼ الكاليات المتحدة السياسي مف الحركات اإلسالمية في مصر كالجزائر كتركيا، فإف أقكاليا 

ـ المباشر كأفعاليا تتسـ، عمى نحك استثنائي كتماثمي بالعدائية تجاه إيراف، الدكلة الكحيدة ذات الحك

لإلسالـ الثكرم كيعكد السبب في ذلؾ إلى أف الصراع بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالحركات 

 أال المتحدة الكاليات عمى بأف اإلسالمية ىك صراع مصالح كليس صراع حضارات. كأكصى الباحث

 كمف ،كعادلة شاممة تسكية إلى التكصؿ نحك قدما كاإلسرائيمييف العرب لدفع دكرىا بمكاصمة فقط تكتفي

 أكلئؾ ًقبؿ مف ،األمريكية الخارجية السياسة اختطاؼ لمنع الغربييف مع لتحاـاإل اإلسالمييف كاجب

 .الحرب طبكؿ قرع عمى الميصريف

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 

السياسي مف لقد تناكلت الدراسات السابقة مكضكع السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ 

( بأف دراسة اليقيش تناكلت السياسة 2012، كتختمؼ الدراسة الحالية عف دراسة )اليقيش ،نكاحو عديدة

أيمكؿ كحتى عاـ  11حداث أالخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ السياسي في العالـ العربي بعد 

زمنية كىي فترة بداية الثكرات أما الدراسة الحالية فكانت أكثر تحديدا حيث حددت الفترة ال ،2011

كذلؾ ألف نقطة التحكؿ الرئيسية في السياسة الخارجية  ،2016كحتى عاـ  2010العربية مف عاـ 

جاءت خالؿ حدكث الثكرات العربية عمى الرغـ مف كجكد تغير بسيط في السياسة الخارجية  ،األمريكية

اما إال أف التغير الرئيسي كاف خالؿ حدكث كبأاألمريكية تجاه اإلسالـ السياسي في فترة حكـ إدارة 

نتقادات ليذه الدراسة اعتمادىا مصطمح اإلسالـ السياسي بشكؿ جامع اإل أبرز الثكرات العربية كمف
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لكؿ الحركات كعدـ التفريؽ ما بيف الحركات اإلسالمية التحررية كالحركات التي تتخذ مف الديف 

 .اإلسالمي كسيمة لتحقيؽ أىدافيا

 االعتداؿ محكر دكؿ في كقعت التي األربع الثكرات( 2112) اهلل عبد الحميـ عبد دراسة بحثت كقد

 الدراسة لكف ،البحرينية حتجاجاتكاإل ،اليمنية كالثكرة ،المصرية كالثكرة ،التكنسية الثكرة:كىي العربي

 األمريكية الخارجية السياسة عمى كتداعياتيا التكنسية الثكرة السابقة الثكرات إلى إضافة تناكلت الحالية

 العربية الدكؿ في الثكرات تجاه األمريكية السياسة طبيعة معرفة الدراسة ىذه مف استفاد الباحث أف إال

  .األمريكية لإلدارة تكصيات الحالية الدراسة قدمت ككذلؾ

فمقد عممت عمى التقصي عف أكلكيات السياسة الخارجية األمريكية بعد  ،(2011ما دراسة شاىر )أ

بينما جاءت الدراسة الحالية لتٌناكؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه  ،ـ2001أيمكؿ  11أحداث 

حركات اإلسالـ السياسي خالؿ ثكرات الربيع العربي، فيي مختمفة في ناحيتيف الناحية األكلى الفترة 

 لناحية الثانية األحداث السياسية في كؿ مرحمة.الزمنية، كا

السياسة الخارجية األمريكية في  (، فتحدثت ىذه الدراسة عف التغير في2010أما دراسة )عبد الفتاح، 

دارة أكباما تجاه اإلسالـ السياسي كاقتصرت عمى الفترة ما قبؿ الثكرات العربية، أما  عيد إدارة بكش كا 

مى تغطية السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي خالؿ الثكرات الدراسة الحالية فعممت ع

 العربية.

 أما الدراسة الحالية (، السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ األكسط2010كتناكلت دراسة )الكمكب، 

فيي تناكلت  ا األمر اآلخرأمٌ  ،فتتبع السياسة الخارجية األمريكية خالؿ الثكرات في المنطقة العربية

في حيف الدراسة الحالية  2009إلى عاـ  2001السياسة األمريكية خالؿ فترة زمنية سابقة مف عاـ 

  .تختمؼ مف حيث الفترة الزمنية
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( فقد استعرضت العالقة بيف اإلدارة األمريكية كحركات اإلسالـ السياسي في 2002 أما دراسة )فكلر،

ر الحركات اإلسالمية، بينما الدراسة الحالية فقد اىتمت بالتغير عدة دكؿ كإيراف كالسكداف كتناكلت تطك 

الذم طرأ عمى السياسة الخارجية األمريكية خالؿ الثكرات العربية تجاه حركات اإلسالـ السياسي، فيي 

 .1998مختمفة مف حيث الفترة ككذلؾ الحاؿ في دراسة جرجس عاـ 

فيتمخص في أنيا تناكلت السياسية الخارجية  .كيمكف تمخيص أىـ ما ركزت عميو الدراسات السابقة

األمريكية مف زاكية تاريخية كحصرت الدراسة بتناكؿ نمكذج كاحد لمدراسة، بحيث إف الدراسة الحالية 

سكؼ تتطرؽ إلى السياسة الخارجية األمريكية حديثان بشكؿ مكسع بما يثرم الدراسة بالعديد مف 

كباما لمقاليد الحكـ حيث دخمت مرحمة أمـ الرئيس بارؾ المكاضيع اليامة كالجديدة خاصة بعد تس

عالقات جديدة كتغير عمى أىداؼ كأدكات كمحددات السياسية الخارجية تجاه حركات اإلسالـ السياسي 

كبشكؿ أدؽ يالمس الكاقع لتكضيح التغيرات في السياسة حاليان خاصة أننا نتحدث عف  كالمنطقة العربية

 الدراسة مف خالليا تصكر لمعالقات في المستقبؿ.حقبة زمنية جديدة ستقدـ 

انيا بحثت طبيعة السياسة األمريكية تجاه الدكؿ العربية كحركات اإلسالـ السياسي في الشرؽ األكسط 

المؤثرة في طبيعة  كمنيا مف بحث في أسباب التغيرات كاألحداث الدكلية كاإلقميمية ،مف زاكية تاريخية

 ثة أيضا.العالقات عبر العصكر الحدي

نو ىنالؾ عناصر مشتركة بيف الدراسات أكلكجيات كالخمفيات لمباحثيف إال لكف مع اختالؼ األيدي

 11السابقة أىميا تناكليا السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ السياسي قبؿ كبعد أحداث 

ر في السياسة الخارجية تتبع التغي ،سبتمبر كمحاكلة تقصي أكلكيات السياسة الخارجية األمريكية

األمريكية في عيد إدارة الرئيس جكرج دبميك بكش كالرئيس باراؾ اكباما كاقتصرت عمى الفترة ما قبؿ 

العالقة بيف اإلدارة األمريكية كحركات اإلسالـ السياسي  كقد استعرضت ىذه الدراسات ،الثكرات العربية

 اإلسالمية بشكؿ أكثر لمحصر. في عدة دكؿ كإيراف كالسكداف كتناكلت تطكر الحركات
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أٌما ما تـ االستفادة منو خالؿ الدراسات السابقة يتمخص في االستفادة مف المنيج الكصفي المتبع في 

 الدراسات، كاالستفادة مف اإلطار النظرم، كتكظيؼ النتائج في الدراسة الحالية.

كلك باإليجاز عند عرض التاريخي سؿ التسم تجاىؿنتقادات الخاصة بالدراسات السابقة أكال: أما أىـ اال

األحداث التاريخية المفصمية التي أثرت عمى حدكث التغييرات في السياسة األمريكية تجاه حركات 

، كذلؾ لمتركيز عمى مضمكف الدراسة، أدل ىذا األمر إلى عدـ تتبع اإلسالـ السياسي كالمنطقة العربية

 كاف تركيز بعض مف الدراسات السابقة عمى نسب التغيرات في السياسة الخارجية األمريكية، إذ

كربط التطرؼ كالتزمت باإلسالـ بصكرة عامة، كمف  ،اليجمات اإلرىابية إلى حركات اإلسالـ السياسي

 تدعمو مف حركات إسالمية.
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 : الثالث الفصل

____________________________________________________ 

  :األمريكية الخارجية السياسة

 تمييد

يمثؿ تحديد مفيـك السياسة الخارجية لدكلة بحجـ الكاليات المتحدة األمريكيػة، بمػا يميزىا عف باقي دكؿ 

العالـ مف فاعمية كتأثير في الساحة العالمية أمران في غاية الصعكبة، كيرجع ذلؾ إلى التغيرات المستمرة 

، سػكاء في نظرتيا كتعامميا مع المحيط 1783مكة المتحدة سنة التي عرفتيا منذ استقالليا عف المم

 ،الدكلي أـ مف حيث مكانتيا في سمـ القكل الػدكلي، كحجػـ تأثيرىا عمى مستكل المعبة السياسية الدكلية

 .(52، ص 2002)سميـ، 
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 محددات السياسة الخارجية األمريكية.المبحث األول: 

 .الخارجية بمحدداتيا الداخمية كالخارجية كأىدافيا كأدكاتيا كصٌناعياكتناكؿ ىذا المبحث السياسة  

 المحددات الداخمية لمسياسة الخارجية األمريكية:  :أولً 

العالقات األمريكية كتنكعيا عمى  بسبب تشابؾ ،تتعدد المحددات المتعمقة بالسياسة الخارجية األمريكية

  :حدداتكفيما يمي استعراضان ليذه الم مستكل العالـ

 :المحافظون الجدد ورؤيتيم الفكرية لإلدارة األمريكية .1

تنساؽ اإلدارة األمريكية لرؤية المحافظيف الجدد، كالمحافظيف الجدد ىـ جيميف، الجيؿ األكؿ بزغ نجمو 

في ستينيات القرف العشريف، كتشكؿ بعد الظركؼ الدكلية كالتحديات الداخمية التي تعرضت ليا 

المتحدة األمريكية، خالؿ الفترة التي بدأت مف الحرب العالمية األكلى إلى حرب فيتناـ، في الكاليات 

حيف جيمو الثاني ظير في تسعينيات القرف الماضي، كجاء معبران عف الظركؼ األمريكية كالدكلية بعد 

 (113ص،2006،)عبد الحميد انتصار الكاليات المتحدة األمريكية في الحرب الباردة

كجية نظره الخاصة حكؿ التعامؿ مع المستجدات الدكلية، لـ يتكقؼ فكر المحافظيف الجدد في إطار 

كعمى رأسيـ الباحث السياسي األمريكي )ركبرت كاغاف(، الذم نادل بسياسة عدـ التياكف في التعامؿ 

في ذلؾ العديد مع الحرب الباردة، كمكاجية اإلسالـ كديف سياسي ينادم بإقامة دكلة إسالمية، كأيده 

مف الجمعيات كالمؤسسات المسيحية كالييكدية المتشددة، كأيده المتشددكف مف الحزب الديمقراطي، 

أبرزىـ )ديؾ تشيني( ك)دكنالد رامسفيمد( المذيف شغال مناصب سياسية كعسكرية رفيعة المستكل في 

ياتيـ إلى حزب المحافظيف، كمف الذيف انتقمكا بأفكارىـ كتكجالكاليات المتحدة األمريكية، كغيرىما مف 

نتشر في منتصؼ التسعينيات في مناطؽ أبرز شعاراتيـ )الحرب ىي الحرب، كالكالء إلسرائيؿ( فا

متعددة مف العالـ، عبر مراكز التفكير كالمؤسسات البحثية، كزادت قكة ىذا التيار في ظؿ إدارة الرئيس 

يأتي إال باستخداـ "القكة العسكرية" التي يجب  نتصار الالعميؽ بأف اإل جكرج بكش، مف خالؿ إيمانو
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أف تبقى أساسا رئيسيان لمسياسة الخارجية األمريكية في تعامميا مع الدكؿ األخرل كليس مف خالؿ 

يراف إلعادة تشكيميا  .الدبمكماسية حيث القكة العسكرية ما زاؿ أساس تعامميا مع العراؽ كأفغانستاف كا 

كمساعدة األصدقاء كالتغيير، كعمؿ ىذا التيار عمى مراجعة مبدأ السيادة عمى التدخؿ  لقدرتيا مثاالن 

فتحكا الباب ك  .الكطنية المحدكدة، أك حتى إلغاؤىا عندما تتعارض مع المصالح اإلستراتيجية األمريكية

لحمالت عسكرية تأديبية عمى دكؿ مستقمة كأعضاء في األمـ المتحدة، كما كصؿ بو الحاؿ إلى 

   (.115 ص، 2006، )عبد الحميد ارل في العالـ كالصيف كركسيتيميش دكؿ كب

البيئة المالئمة لبركز كسيطرة المحافظكف الجدد كزيادة  2001سبتمبر سنة  11كشكمت أحداث  

كليذا فإف الرؤية التي يحمميا تيار المحافظيف الجدد لإلدارة األمريكية  .تأثيرىـ بشكؿ أكبر مف السابؽ

  .(17، ص 2003يعد محدد مف المحددات الداخمية لمسياسة الخارجية األمريكية )قيصر، 

 العامل الديني ودوره في السياسة الخارجية األمريكية .2

لدينية عف السمطة السياسية، لكف إٌف الدستكر األمريكي مبني عمى العممانية، أم فصؿ السمطة ا

الالفت لمنظر أٌف الديف لـ يغب عف أم قرار سياسي في الكاليات المتحدة األمريكية، خاصة حينما 

يتعمؽ األمر بالشرؽ األكسط، فمثالن الحركة الصييكنية المسيحية التي تدعك لعكدة الييكد إلى أرض 

لسياسية األمريكية، مف خالؿ تحٌكؿ رجاؿ الديف الميعاد )فمسطيف(، ليا تأثير قكم في القرارات ا

، كفي الكقت ذاتو تنادم بمحاربة كالكنائس إلى جماعات ليا القدرة عمى الضغط عمى القرار األمريكي

الحركات اإلسالمية المتطرفة، ألٌنيا العدٌك الحقيقٌي الكحيد في منطقة الشرؽ األكسط الذم يقكـ بتصعيد 

تبار إيراف كسكريا دكؿ ممكلة فقط لبعض الحركات اإلسالمية في ىذه عسكرم ضد إسرائيؿ، عمى اع

 (.207، ص 2001)رضا،  المنطقة



35 
 

خاصة في عيد الرئيس بكش  ،في السياسة الخارجية األمريكية كبيران  أف الديف لعب دكران رل الباحث ي

االبف الذم استند إلى رؤية فكرية كأيديكلكجية تنطمؽ مف رؤية المحافظيف الجدد، األمر الذم انعكس 

، حيث 2001سبتمبر 11المجتمع الدكلي كالعالقات الدكلية بشكؿ سمبي، خاصة بعد أحداث  عمى

ف ذلؾ عندما صرح أف الحرب عمى حاكؿ بكش االبف نشر القيـ كالدعكة لتحقيؽ اليداية، فقد عبر ع

القديمة. حيث كاف يتبنى مبادئ الجمعيات اإلنجيمية التي تقـك  ميبيةرىاب ىي عكدة لمحركب الصاإل

كانكا يعتبركف أف ىناؾ التزامات كمسؤكليات عمى الكاليات المتحدة فبنشر أفكارىا اليدامة مف خاللو، 

كيدافعكف عمى  ،ع أمريكا كقكة عالمية مسيطرة كمييمنةكيميمكف إلى حماية كض ،بنشر القيـ عبر العالـ

 شرعية االستعانة بالقكة العسكرية ضد الدكؿ الميددة لمسمـ كاألمف العالمي.

 :الموبي الصييونّي ودوره في السياسة الخارجية األمريكية .3

الكاليات المكبي الصييكنٌي ىك مجمكعة مف االتحادات التي تمٌثؿ عشرات المنظمات الييكدية في 

المتحدة األمريكية، كتمارس الضغط عمى اإلدارة األمريكية عبر تمكيؿ الحمالت االنتخابية، كبيذا 

يستطيع النشطاء كالعمالء في المكبي الصييكني ممارسة الضغكط عمى المكظفيف الرسمييف كالسياسة 

سب كتنسجـ مع المصمحة الخارجية األمريكية، كفي ذات الكقت ييتمكف بالمصمحة األمريكية التي تتنا

الييكدية، مما يجعؿ ليـ المقدرة كالقكة كالتأثير عمى القرار الخارجي األمريكي كقد تمكف المكبي 

كذلؾ مف خالؿ جعؿ السياسة الخارجية األمريكية  ،الصييكني مف تحقيؽ أىدافو كمساره السياسي

صكليا عمى مساعدات أمريكية سنكية بح ،إضافة إلى تحقيقيا اقتصاديان ، مؤيدة بكؿ ما تممؾ إلسرائيؿ

كمع  ،كيكجد تحالؼ بيف المكبي الصييكني كالمحافظيف الجدد ،( مميارات دكالر أمريكي تقريبان 3بمقدار)

كذلؾ بعدا أحداث الحادم عشر مف  ،كمع مجمكعات تقميدية يمينية أخرل، الجناح اليميني المسيحي

كسيؿ  ،سرائيمي في الكاليات المتحدة األمريكيةمما زاد مف اعتالء النفكذ اإل 2001سبتمبر سنة 

 (.61 – 60، ص 2009الطريؽ لمكبي الصييكني زيادة مكاسبو )الشاىر، 
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 . مؤسسات الفكر والرأي ودورىا في السياسة الخارجية األمريكية4

 يقصد بمؤسسات الفكر كالرأم أنيا مؤسسات المجتمع المدني، كالمؤسسات البحثية التي ال تنتمي ألم

(. Donald, 2002, p 10) تكجو حزبي أك سياسٌي، كلكنيا تيؤثر عمى الرأم العاـ كالسياسات العامة

المدعكمة مف ًقبؿ المحافظيف الجدد، أك المدعكمة بالحركات الدينية كتعٌد مؤسسات الفكر كالرأم 

مف أكثر المؤثرات في صياغة السياسة الخارجية لمكاليات المسيحية كالييكدية المتشددة تجاه اإلسالـ، 

كالتي  خصكصان مؤسسة )كنيسة التكحيد األمريكية( كصحيفة )كاشنطف تايمز(المتحدة األمريكية، 

ساعدت ىذه المؤسسات بالمقارنة مع باقي الصحؼ األمريكية األخرل، فقد  1982تأسست حديثان سنة 

بقضايا السياسة الخارجية في أكساط الجميكر األمريكي، كبعد  اإلدارات األمريكية في نشر الكعي

سبتمبر تمكنت مراكز األبحاث األمريكية مف استغالؿ الكضع، إذ أكدت دكرىا األساسي  11أحداث 

 .(37-36، ص 2005)قبالف،  في بناء السياسة الخارجية األمريكية

 .التغير ببنية النظام العام لموليات المتحدة األمريكية5

 المتحدة الكاليات كتعتبر ،السمطات بيف الفصؿ مبدأ تحت المتحدة الكاليات في السياسي النظاـ يندرج

 مف النظاـ ىذا في التنفيذية السمطة أف األمر في ما ككؿ النظاـ ليذا المثاؿ ىي األمريكية

 أماـ مسائميف غير فيـ أمامو إال الكزراء يسأؿ ال حيث كيعزليـ الكزراء يعيف فيك الرئيس اختصاصات

 كيعمؿ( الككنغرس) التشريعية السمطة: سمطات( 3) يضمف األمريكية السياسي النظاـ أف كما ،الغير

 العممية عف المسؤكليف كىـ مميزة مالية كمخصصات بحصانة كيتمتعكف ،كنكاب شيكخ المجمس بثنائية

 كىي المحاكـ تمثميا التي القضائية كالسمطة ،األمريكي الرئيس يمثميا الذم التنفيذية كالسمطة،التشريعية

 السمطات داخؿ القرار صنع عممية في كداخمية خارجية مؤشرات يكجد ك .مستقمكف كأعضائيا مستقمة

 جتماعيةكاإل كاالقتصادية السياسية المؤسسات مف مجمكعة عبر القرار مناقشة في تتمثؿ الثالث
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 النيائية الصيغة تتخذ كحيف القرار لتنفيذ الكسائؿ تحديد ك القرار صحة مدل مف لمتحقؽ األمريكية

 في حدث ما مثؿ رفضو أك القرار مع التكافؽ مدل لكشؼ األمريكييف لممكاطنيف إعالنو يتـ لمقرار

 السمطات بيف النظاـ ىذا في كالمكازنة المراقبة مبدأ تطبيؽ يتـ كما ،الشامؿ الدمار أسمحة حكؿ العراؽ

 حكؿ المفاىيـ كتطكرت األخرل شؤكف في سمطة أم تدخؿ كعدـ السمطات بيف التجاكزات لمنع الثالثة

 سبتمبر مف عشر الحادم أحداث بعد كأيضان  الباردة الحرب أثناء األمريكية المتحدة لمكاليات النظاـ بنية

 أنشطة عمى مياميا تقتصر ( Think-tank's) تسمى أبحاث كمراكز مؤسسات أسست حيث ،2111

 عمى أثرىا لتقييـ العالمية المستجدات كافة كدراسة القرار لصانعي التكجييات لتقديـ سياسية بحثية

 (.2117، عدناف مكفؽ) االقتصادم القطاع مثؿ الداخمية األمريكية المصالح

حيث كانت أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية في الحرب الباردة تطكيؽ االتحاد السكفيتي، كالحد مف 

إذ  ،خاصة في مناطؽ النفكذ األمريكي، إضافة التحكـ بالرأسمالية لتنمك اقتصاديان انتشار الشيكعية، 

أعمف الرئيس بكش شعاران يدعى "النظاـ العالمي الجديد"، الذم يعني بو نجاح مفيكـ الديمقراطية عمى 

كأف الشيكعية، كتحقؽ الشركط المكضكعية لتفعيؿ الشرعية الدكلية كفؽ إستراتيجية القانكف الدكلي، 

، كبعد زكاؿ تصبح الكاليات المتحدة األمريكية في ىذا النظاـ الراعي الرسمي كاألمني لمنظاـ العالمي

خطر المد الشيكعي، تنبيت اإلدارة األمريكية لتصاعد الفكر اإلسالمي كدعمو كتبمكره عمى شكؿ 

 )كلد أباه،إلسالمٌي حركات إسالمية ذات معتقدات رافضة لمسياسة األمريكية في العالميف العربٌي كا

 (.30، ص 2004

الخارجية، فقد  كتأثيراتيا عمى السياسة 2001أما بالنسبة ألحداث الحادم عشر مف سبتمبر لعاـ 

جاءت األحداث لتيعبر عف تداعيات متكقعة لعكلمة أمريكية عنيفة، حيث كشفت عف خمؿو في السياسة 

، ص 2002األمريكية، كىك الخمؿ األمني الداخمي، كعدـ التمكف مف اتخاذ القرار المناسب )صمكخ، 
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تقـك  ،حرب جديدةتدعك إلى  2001كبالتالي أصبحت أحداث الحادم عشر مف سبتمبر لعاـ  .(17

كبعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر لسنة  .عمى الذىاب إلى أرض اإلرىابيف كقتاليـ في أرضيـ

بكش االبف إلى إنشاء مكتب األمف الداخمي لمكاليات المتحدة األمريكية الذم ييدؼ  دعا الرئيس 2001

نشاء كزارة األمف الداخمي )خمؼ،  ،إلى مكافحة اإلرىاب  (.121 – 120، ص 2002كا 

كمنيػػػا كزرارة الخارجيػػػة  األمريكػػػي،فػػػي صػػػناعو القػػػرار السياسػػػي  ميمػػػان  دكران  اف لمػػػكزارات يػػػرل الباحػػػث

مف اف عتبر ت مافي بطريقو مباشرة في صياغة السياسة الخارجية، حيث تتداخالفكاألمف الداخمي  كالدفاع

حمقػػة الكصػػؿ بػػيف الػػرئيس  فالداخميػة كالخارجيػػة كتشػػكال فػػي رسػػـ السياسػػات األمريكيػػة ةن القنػكات الرسػػمي

غيػر مباشػر فػي المشػاركة فػي صػناعو  كما تقكـ بعض األجيزة الغيػر حككميػة بممارسػة دكرو  ،كمحيطو

لتػػػي تعتبػػػر حمقػػػو أساسػػػية فػػػي ا كمراكػػػز البحػػػثالسياسػػػة الخارجيػػػة كمنيػػػا جماعػػػات الضػػػغط كالمصػػػالح 

 األمريكػػػيـ برسػػػـ متطمبػػات المراحػػؿ لصػػػانعي القػػرار السياسػػي ة الخارجيػػة األمريكيػػػة، التػػي تقػػك السياسػػ

 المسؤكؿ عف رسـ السياسة الخارجية.

 المحددات الخارجية لمسياسة الخارجية األمريكية. :ثانياً 

 النفط ودوره في السياسة الخارجية األمريكية. .1

الخميج العربي إلى الحد الذم بدأ ارتباط الكاليات المتحدة األمريكية بمنطقة الشرؽ األكسط كخاصة 

أعمف معو الرئيس األسبؽ "كارتر" مبدأه الذم نص عمى أف أم محاكلة تقـك بيا قكة خارجية لمسيطرة 

عمى منطقة الخميج سيعد اعتداء عمى المصالح الحيكية لمكاليات المتحدة األمريكية كسيتـ الرد عمى 

كيؤكد عمى ذلؾ مقكلة ميندس اتفاؽ  ،ة العسكريةىذا االعتداء بكؿ الكسائؿ الضركرية بما فييا القك 

سايكس بيكك "جكرج كميمنصك" بأٌف النفط ضركرم كالدـ، كأٌف أغمب الكاردات األمريكية مف النفط تأتي 
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مف الشرؽ األكسط، كليذا كضعت الكاليات المتحدة األمريكية تمؾ المنطقة الغنية بالنفط في منظكمتيا 

. )صؼ القرف السياسية كالعسكرية منذ منت  (Irag, 2002, p 2المنصـر

في حيف يرل ىنرم كيسنجر كزير الخارجية األمريكية سابقان، أٌف ىنالؾ احتماالت لخطكرة التصادـ 

العسكرم في لعبة التنافس العنيفة عمى المكارد، كمف صكر إدمانيا عمى النفط، التحكـ بأسعاره، كيعكد 

ؿ الشرؽ األكسط المتمثمة بمنظمة األكبؾ في تحديد أسعار ذلؾ لعامميف؛ األكؿ بالحٌد مف سيطرة دك 

قتصادم قتصادم ألمريكا بسبب عيشو حياة متذبذبة بيف الرككد اإلالنفط، كالثاني بتخفيؼ العبء اإل

 (.39، ص 2003. )العناني، 2001كانكماشو منذ بداية 

لتحتؿ أعمى اليـر في الصناعات  ،كتدفؽ النفط لمكاليات المتحدة األمريكية يجعميا تستغؿ ىذا المكرد 

النفطية. كعميو فإف المكبي النفطي يعد أقكل الجماعات التي تسعى لمضغط كالتأثير عمى قرارات 

بكساطة شبكة تعمؿ عمى ربط صانع القرار في البيت األبيض بالمصالح  ،السياسة الخارجية األمريكية

فالنفط كالغاز  ،االنتخابية في شتى المستكيات التي يجب تحقيقيا لمكبي دعـ تمكيؿ العديد مف الحمالت

 ،الطبيعي ىي نقطة القكة التي تتكئ عمييا الكاليات المتحدة األمريكية في قطاعاتيا الصناعية جميعيا

سبتمبر  كىذا ما جعميا تعمف الحرب عمى أفغانستاف كالعراؽ بحجة التصدم ألحداث الحادم عشر مف

 (.2005،كاجتثاث منابع اإلرىاب )بشارة

 :اإلرىاب وتأثيره عمى السياسة الخارجية األمريكية .2

تشير اإلستراتيجية األمريكية إلى أف الحرب عمى اإلرىاب ىك التحدم الحاسـ الذم يكاجو ىذا الجيؿ 

مثمو مثؿ الكفاح ضد الشيكعية كالفاشية الذم كاف تحدم األجياؿ السابقة. أم أف الكاليات  تماما ن

نما بات الخطر قادمان المتحدة لـ تعد تك  اجو خصمان استراتيجيان أك بمدان كحيدان أك متحالفان عبر الحدكد كا 

كتعتبر السياسة الخارجية األمريكية أف اإلرىاب  ،مف قبؿ خاليا كجدت لتككف داخؿ البمداف المختمفة
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اإلرىاب في  كلذا فقد لجأت إلى عكلمة ،مصدران لمعمميات المناىضة لمديمقراطية كالمبادئ اإلنسانية

مؤتمر شـر الشيخ في مصر، كمف خالؿ ىذه التداعيات أعمف الرئيس جكرج دبميك بكش الحرب 

 (79، ص 2004العالمية ضد اإلرىاب. )كلد أباه، 

كتتضمف اإلستراتيجية األمريكية عمى مالحقة المنظمات اإلرىابية بشتى الكسائؿ، كالسعي لمقضاء عمى 

إذ تقـك  (،Rice, 2000المحركمة منيا )قيـ الديمقراطية في البمداف أسمحة الدمار الشامؿ، كنشر ال

بكش اإلستراتيجية عمى ثالثًة مبادئ أساسية، كىي: السرعة في القضاء جكرج كالتر عقيدة الرئيس 

عمى اإلرىاب كأسمحة الدمار الشامؿ، كتغيير األنظمة االستبدادية؛ ألٌنيا خطر عمى المصالح القكمية 

 (Kaplan, 2003, p 79العالـ كأمنو. )ستقرار إل كنشر الكعي الريادم لمكاليات المتحدةاألمريكية، 

ىدفت الكاليات المتحدة إلى تحقيؽ مكاسب سياسية متعددة بحجة مكافحة اإلرىاب منيا ضماف الييمنة 

 ،رمكتعزيز نفكذىا السياسي عبر بعض األنظمة الحميفة ليا )الياس ،األمريكية عمى النظاـ العالمي

، ( لضماف حماية القاعدة العسكرية ليا في العالـ العربي كىي إسرائيؿ )النمكرة116ص، 2011

( كباإلضافة لمقضاء عمى حركات المقاكمة العربية كاإلسالمية فضال عف تصفية 317ص، 2006

 الحركات اإلسالمية المكجكدة في الدكؿ العربية المعارضة لحمفائيا لحماية مصالحيا كمصالح بعض

كما تحقؽ لمكاليات المتحدة مكاسب اقتصادية مف خالؿ دعـ مبيعات الصناعات  .النظـ المكالية ليا

قتصاد األمريكي مف نتشاؿ اإلالعسكرية مف خالؿ حركب متعددة تحت مسمى مكافحة اإلرىاب إل

 (. 58ص، 2009، الرككد االقتصادم )فرج

 تأثير العالقات العربية األمريكية عمى السياسة الخارجية األمريكية  :3

ما زاؿ ىنالؾ أىمية كبرل لمعالقات العربية األمريكية ازدادت منذ الحرب العالمية الثانية لتصبح مف 

كمع اتياـ بعض الدكؿ العربية  .(60ص، 2011، سبتمبر )أبك مطمؽ 11أحداث  أىـ العالقات بعد
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قامت الكاليات المتحدة  ،عمى مبنى التجارة العالمي اليجكـ لمحركات الجيادية التي نفذتبأنيا راعية 

عمى تقسيـ الدكؿ العربية إلى شريرة كراعية لإلرىاب كىي دكؿ تتخذ مكاقؼ معادية إلى الكاليات 

كتتمقى ىذه الدكؿ ضربات ، قتصادية كالعسكرية كغيرىاالمتحدة األمريكية في شتى المجاالت اإل

كعقكبات اقتصادية مثؿ إيراف في محاكلة لتغيير سمككيا تجاه المصالح األمريكية  عسكرية مثؿ العراؽ

 .(2004 ،)اليياجنة كالسالـ مع إسرائيؿ

أما الدكؿ التي تعتبر صديقة إلى الكاليات المتحدة األمريكية فإنيا تتمقى دعمان سياسيان كعسكريان 

حيث عممت  السياسي القائـ بيا ك المصالح األمريكية مستمرةكاقتصادياي بيدؼ الحفاظ عمى النظاـ 

 األحداث السابقة مف حركب كتفجيرات عمى تكجيو السياسة الخارجية األمريكية بما يضمف خدمة

 (.235ص، 2003، مصالحيا عبر تحديد الدكؿ الصديقة كالدكؿ غير ذلؾ بعد )أحمد

  :أدوات السياسة الخارجية األمريكية وأىدافيا :ثالثاً 

 السياسة الخارجية عمى أربعة أدكات ىي:  قامت

تعد الدبمكماسية مف أقدـ أدكات تنفيذ السياسة الخارجية. كتعرؼ بأنيا إدارة األداة الدبموماسية:  .1

 .(105، ص 2010)مقمد،  ض بكاسطة المبعكثيف الدبمكماسييفالعالقات الدكلية عف طريؽ التفاك 

مساريف ألداة الدبمكماسية في السياسة الخارجية األمريكية األكؿ يسمى بالدبمكماسية  أف ىناؾ لكحظ

 ،التقميدية ألنيا تمارس منذ القدـ حتى الحرب العالمية األكلى كمكجو نحك حككمات الدكؿ األخرل

في الدبمكماسية العامة المكجو لمرأم العاـ ليتـ التأثير فيو كتغيير تكجياتو بما  تمثؿكالمسار الثاني 

يخدـ مصمحة الكاليات المتحدة األمريكية. حيث أف األداتيف تعمالف مع بعضيما البعض بيدؼ تحقيؽ 

 11إف إستراتيجية الدبمكماسية األمريكية بعد أحداث  ،(22، ص 1996الغرض المطمكب)صادؽ، 

باتت تقـك عمى التفاعؿ تجاه الشعكب األجنبية لتعزيز تفيميـ لمسياسات كالمبادرات األمريكية سبتمبر 
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حتى  ،إلى أف الكاليات المتحدة األمريكية عدلت كجية التمكيالت بعد الحادم عشر مف سبتمبر مشيرة

تكصمنا إلى كقالت ىاريسكف: لقد طكرنا برامج  ،كلتصؿ إلى ابعد مف النخب ،تتمكف مف التحرؾ بسرعة

لى المجمكعات المعتدلة التي تعمؿ مف أجؿ التمنية المجتمعية المتسامحة  الناس ذكم النكايا الحسنة كا 

كرجاؿ الديف عمى كافة الكسائؿ البديمة عف األداة المتمثمة  ،كالنشطاء ،كالصحفييف ،كالقادة المحمييف

ألمريكية في حؿ أزمات معقدة كثيرة بالحركب التي تككف عكاقبيا كارثية. كقد نشطت الدبمكماسية ا

كالمشركع النككم اإليراني كما زالت تشكؿ دكران ميما في حؿ الصراع العربي  ،كأزمة الصكاريخ الككبية

 (.2004،)برجي اإلسرائيمي

يقصد بالدعاية بصفة عامة أية محاكلة إلقناع األفراد أك المجمكعات األداة النفسية أو الدعاية:  .2

ذلؾ عمى أف نأخذ في اعتبارىا أف ىؤالء ما كانكا ليقبمكا  ،ظر معينة أك القياـ بعمؿ معيفبتقبؿ كجية ن

كجية النظر ىذه أك يقكمكا بيذا العمؿ مف تمقاء أنفسيـ أم دكف الدعاية، بحيث يعني فقط الجيكد 

معادية ليا. الحككمية المنظمة إلقناع الدكؿ األجنبية بقبكؿ سياسات مكاتية لمدكلة أك عمى األقؿ غير 

كما تمعب كسائؿ اإلعالـ دكران أساسيان في نشر السياسة الخارجية لمدكؿ كتعظيميا أك تحجيميا، كتعتمد 

كسائؿ اإلعالـ عمى السمطة المكجكدة في الدكلة فإذا كانت ديمقراطية نشطت كسائؿ اإلعالـ 

ذا انعدمت الديمقراطية تقمص دك  رىا كأصبح تأثيرىا ىامشيا. كاستطاعت أف تحرؾ الرأم العاـ كتؤثر كا 

فقد أثر المكبي الصييكني كالمحافظيف الجديد عمى كسائؿ اإلعالـ  (105، ص 1996)صادؽ، 

لمقضاء عمى  ،2003األمريكية إلقناع الجماىير األمريكية كالغربية بأىمية الحرب عمى العراؽ عاـ 

بت الدعاية األمريكية دكران في تشكيو لذلؾ لع .الخطر القادـ مف الترسانة العسكرية العراقية كاإلرىاب

صكرة العرب كالمسمميف عبر تطكير العداء النفسي الذم شكؿ جزءان مف مجمؿ كعي المكاطنيف 

  .مريكييف كصؿ ذلؾ لجعؿ الدعاية كاألنباء اليكمية تسيطر عمى عقؿ المكاطنيف بخطر المسمميفاأل
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الخارجية فيما يخص الحصكؿ عمى التأييد بالقرار كتشكؿ الدعاية أداة أساسية مف أدكات السياسة 

المتخذ مف صانعي السياسة لحشد تأييد الشعب األمريكي كساىـ ذلؾ في حرب الكاليات المتحدة عمى 

كتساىـ المؤسسات األمريكية غير الحككمية التي  2001كأيضا في أفغانستاف عاـ  1959فيتناـ عاـ 

في كؿ مناطؽ  تنفيذ السياسة األمريكية مف خالؿ بث الدعايةتعمؿ في جميع أنحاء العالـ دكران في 

 (. 2004، الصاعدم( الصراع بما يخدـ تكجيات السياسة األمريكية كمصالحيا

 الخارجية لمسياسة التركيج ىدفيا إعالمية مؤسسات عدة بتأسيس األمريكية المتحدة الكاليات كقامت

 كنشطت األبرياء المكاطنيف مف الكثير كأسقطت خاضتيا التي الحركب كلتبرير جذابة بصكرة األمريكية

ذاعة ،"أمريكا صكت" إذاعة عمى الدعاية  الدعاية ساىمت حيث ،"الفضائية الحرة قناة" ك ،سكا"راديك كا 

 بيدؼ العربية المنطقة تجاه األمريكية السياسات كتكضيح األمريكية العربية النظر كجيات تقريب إلى

 عدد سقكط بعد صكرتيا لتحسيف مشاعرىـ كتغيير عقكليـ عمى كالتأثير العربي الشباب جميكر كسب

 (2114 المعبكد، عبد) كأفغانستاف العراؽ عمى حربيا نتيجة كالنساء األطفاؿ الضحايا مف كبير

األداة االقتصادية عبارة عف استخداـ القدرات كاإلمكانات االقتصادية المتاحة األداة القتصادية:  .3

مكقفيا عمى النحك الذم يتفؽ مع  يا كالتأثير في الدكؿ األخرل مف حيث تكجياتيا كسمككبيدؼ 

 (249 ، ص1996تحقيؽ األىداؼ الخارجية لمدكلة كحماية مصالحيا. )صادؽ، 

كتعتبر ىذه األداة أىـ األدكات األخرل، حيث تقكـ الدكؿ باستخداميا في سياستيا الخارجية في 

ما أف تيدؼ إلى تغيير تمؾ ي إما أف تساىـ في دعـ اإلمكاجية الدكؿ األخرل، في ستقرار لدكلة ما، كا 

 المساعدات القركض األكضاع، كتشمؿ األداة االقتصادية العديد مف الطرؽ التطبيقية، منيا: المنح

حيث  ،(250، ص 1996التسييالت كالمقاطعة االقتصادية أك تجميد أرصدة بعض الدكؿ )صادؽ، 

ـ بالقياـ 1971تحدة األمريكية بعد قرار انسحاب بريطانيا مف منطقة الخميج عاـ قامت الكاليات الم
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العسكرية  كأيضا مساعدة السعكدية لتعزيز مؤسساتيا ،بتقديـ الدعـ لمنظاـ اإليراني أثناء حكـ الشاه

فقو حتى تككف قادرة عمى تأميف منطقة الخميج العربي تحت مسؤكليتيا كحماية منابع النفط الستمرار تد

 ،( االقتصادية1993،إلى الكاليات المتحدة األمريكية ضمف أسعار معقكلة بما يحقؽ مصالحيا )ىيكؿ

فيي عمى سمـ أكلكيات صانعي السياسة الخارجية األمريكية فخكض الكاليات المتحدة لحرب الخميج 

عكد لحرص الكاليات الثانية كالثالثة كتشديد العقكبات ضد العراؽ كاالحتكاء ضد إيراف خالؿ الحربيف ي

المتحدة عمى حماية مصادر حصكليا عمى النفط حيث عكست حرب الخميج تحكالن كبيران في تكتيكات 

السياسة األمريكية استمد مقكماتو منذ انتياء الحرب الباردة كنياية االتحاد السكفيتي كمف ثـ أحداث 

لتنفرد بقيادة العالـ كىك ما سمي  ىذه األحداث قامت بيا الكاليات المتحدة،الحادم عشر مف سبتمبر

كالبنؾ الدكلي كربطت أسعار المكاد األكلية  كساىمت بتأسيس صندكؽ النقد الدكلي ،بالقطب الكاحد

فالدكؿ النامية تككف بحاجة لبرامج تنمية  بالدكالر األمريكي ضمف آلية تقكد إلى تبعية اقتصادية

لتزاـ بالشركط األمريكية كبيذا تككف قد سخرت اقتصادية مف المساعدات كالقركض كيككف عمييا اال

 .(2009،االقتصاد العالمي لجمب األرباح ليا كتحقيؽ مصالحيا )فيمي

كقد شرعت الكاليات المتحدة األمريكية باستخداـ األداة االقتصادية في تكجيو سمككيا بما يحقؽ 

المتمثؿ في إعطاء المنح  الترغيب:يجيف في مكاجية الدكؿ النامية األكؿ نمصمحتيا القكمية مف خالؿ 

مثؿ المساعدات التي تـ  ،كالمساعدات لمدكؿ التي تسير كفؽ السياسة األمريكية بما يحقؽ مصالحيا

أما النيج الثاني  ،تقديميا لدكلة مصر مقابؿ خدماتيا لمكاليات المتحدة األمريكية في مجاالت متعددة

ريكية مزيدان مف العقكبات كقطع المساعدات عف الدكؿ كىك الترىيب: أم فرض الكاليات المتحدة األم

المناىضة ليا مثمما فعمت مع ككبا مف حظر تاـ عمييا منذ تحكليا إلى الشيكعية اثر ثكرة كاسترك عاـ 

ـ. فىتعتبر الكاليات المتحدة األمريكية األداة االقتصادية بأف ليا تأثير في سمكؾ الدكؿ 1959

 (.2112 داكدم،)ألنو يحقؽ غايات سياسية  اداخميا كخارجي المضطيدة ليا
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ستخداـ المفرط لمقكة الذم إلعرفت في إطار تنفيذ السياسات الخارجية بأنيا: "ااألداة العسكرية:  .4

تمجأ الدكلة إليو في الحرب بيدؼ إرغاـ الخصـ عمى الخضكع إلدارتيا". أما األدكات العسكرية فيي 

اؿ أك التيديد باستعماؿ العنؼ المسمح المنظـ ضد الكحدات مجمكعة مف القدرات المتعمقة باستعم

الدكلية األخرل تشممو ىذه األداة مف إنشاء القكات المسمحة ككؿ ما تبع ذلؾ اإلنشاء مف تدريب 

 (.263ص  ،2000كتكزيع، كعقد التحالفات العسكرية، كاليجـك المسمح )الخزرجي،

ة لمدكلة، كتجعؿ الدكؿ األخرل تيابيا كال تتعرض كتعطي الكسيمة العسكرية بمفيكميا العسكرم ىيب

ليا، إال اف ليا مخاطر كثيرة كمكمفة فال يكجد معرفة مطمقة بقدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ المطمكبة، 

باإلضافة إلى التأثيرات السمبية ليا ضمف السياسة الخارجية، كما يمكف أف يبدر عنيا مف المكاقؼ 

 ضمف المنظكمة العالمية.

الىتماـ مف الكاليات المتحدة األمريكية تجاه المنطقة العربية ألىميتيا الكبيرة التي تمثؿ عمكدان إفى ا

أساسيان في االستراتيجية األمريكية منذ الحرب العالمية الثانية جعميا تقكـ بنقؿ جزء مف ثقميا العسكرم 

 يكية في الخميج العربيتمثؿ بمكاءيف مقاتمٌيف مف الجيش األمريكي يتمركزكف في القكاعد األمر 

 .(2012، )المسحاؿ

كاستخدمت ذلؾ الثقؿ العسكرم بمفاجأة العدك بضربات جكية تحقيقان لمبدأ الحسـ كيمثؿ ذلؾ النظرية  

التي تفيد بأف السيطرة عمى الجك تتيح إمكانية عالية لمسيطرة عمى األرض كأف مف يمتمؾ ذلؾ سيحقؽ 

سبتمبر إعادة الكاليات المتحدة األمريكية النظر في طبيعة أدكاتيا التي  11لذلؾ بعد أحداث  ،النصر

لطبيعة المخاطر التي أعرضت ليا مما دفع بيا إلى استخداـ  تتعامؿ بمكجبيا في سياستيا الخارجية

بارزا في  القدرات العسكرية بشكؿ كبير كمتطكر لتحقيؽ أىدافيا حيث أخذت األداة العسكرية مكقعان 

 .(2015،هللالردع كالتدخؿ كالحرب )عبد ا :االستراتيجية األمريكية تـ تحديده في ثالثة جكانب كىي
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كتعددت األمثمة عمى استخداـ الكاليات المتحدة األداة العسكرية في تحقيؽ أىدافيا مثمما تحقؽ في 

استخداـ األداة العسكرية في ـ. حيث تـ 2003الحرب األمريكية عمى فيتناـ كأفغانستاف كالعراؽ عاـ 

االحتالؿ األمريكي لمعراؽ بشكؿ كبير كعمى نطاؽ مدمر ضمف تبني خيار إسقاط األنظمة السياسية 

 .(2009،التي ال تسير كفؽ ركب الكاليات المتحدة األمريكية )فيمي

 أىداف السياسة الخارجية األمريكية رابعًا:  

 كتصريحات المسؤكليف األمريكييف، فإف األىداؼ في السياسة الخارجيةكفقا لمكثائؽ األمريكية الرسمية 

 تمثؿ في أربعة أىداؼ األمريكية في منطقة الشرؽ األكسط لـ تتغير كثيران فيي متعددة كلعؿ أىميا

 (:85، ص 2003،أساسية كىي )يكسؼ كآخركف

قتصادية لعالقات اإلاستمرار ضمان الحصول عمى بترول المنطقة بأسعار معقولة عبر تشجيع ا .1

 والتجارية: 

صياغة رؤية لمصالحيا في المنطقة العربية تتسؽ مع رؤيتيا كسياساتيا  قامت الكاليات المتحدة عمى

تحكلت منطقة الشرؽ األكسط . بعد انتياء الحرب الباردة (31، ص 2004الككنية الجديدة )نافعة، 

عقدة محكرية تشابكت عندىا العالقات الدكلية بكجو عاـ كالمنطقة العربية منيا بصفة خاصة، إلى 

إستراتيجي مف جية، كاالستحكاذ عمى ثركاتيا المخزكنة مف الطاقة  -بيدؼ الفكز بمكقعيا الجيك

 .(47، ص 2003)مراد،  أخرل النفطية مف جية

 أتياأنش التي العسكرية القكاعد كاألحالؼ مف حماية مكضع دائما كانت األمريكية النفطية المصالح إف

 بتركؿ مستكدعات تركماف" إحاطة لمبدأ الرئيسي اليدؼ االستراتيجي كاف كقد العالـ، حكؿ أمريكا
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، ص 1982)الرميحي،  ،األمريكية " المسمحة القكة عميو مف عتماداإل يمكف بسياج األكسط الشرؽ

32). 

عناصر كأبعاد مركبة. األمريكية النفطية في المنطقة العربية عمى  كتنطكم مصالح الكاليات المتحدة

قتصادم الخاص بمصالح شركاتيا النفطية التي استثمرت في النفط العربي فيناؾ أكالن، البعد اإل

كتحقؽ مف كرائيا أرباحا  ،الرخيص أمكاال ضخمة في مجاالت االستكشاؼ كاإلنتاج كالتصنيع كالتسكيؽ

العربي إلى الكاليات المتحدة ، البعد األمني الخاص بضماف استمرار تدفؽ النفط كثانيان  ،ضخمة

ستراتيجي الخاص بالنفط كآلية مف آليات التحكـ كالسيطرة كحمفائيا بأسعار معقكلة. ك ثالثا، البعد اإل

كتفاء عمى النظاـ الدكلي، كالذم قد يغرم، في ظركؼ معينة، بمحاكلة السيطرة المباشرة عميو، كعدـ اإل

 (.35، ص 2004)نافعة،  قتراب منوطرة عميو أك اإلبمنع القكة المنافسة أك المعادية مف السي

اإلسرائيمي،  الكاليات المتحدة األمريكية عمى الفصؿ الكامؿ بيف النفط كبيف الصراع العربي كعممت

كعدـ السماح تحت أم ظرؼ مف الظركؼ بإستخداـ النفط كسالح أك كرقة ضغط في ىذا الصراع 

لعربي مباشرة إذا ما أتيحت الفرصة، بعد أف تمكنت الدكؿ حتى كلك تطمب األمر إحتالؿ منابع النفط ا

كألكؿ مرة مف استخداـ النفط كسالح  1973العربية المنتجة لمنفط بالتنسيؽ مع مصر كسكريا عاـ 

اإلسرائيمي، كعندما سقط  –استراتيجي إلجبار الكاليات المتحدة عمى تعديؿ مكقفيا مف الصراع العربي 

ر المعسكر اإلشتراكي زالت أىـ العقبات التي كانت تعترض طريؽ الييمنة اإلتحاد السكفييتي كانيا

لتقدـ لمكاليات  2001األمريكية لمتطمع لمسيطرة عمى منابع النفط في المنطقة. ثـ جاءت أحداث سبتمبر

 المتحدة المبرر كالغطاء السياسي الضركرم لمتدخؿ تحت شعار "مكافحة اإلرىاب كالدكؿ الداعمة لو"

 .(36، ص 2004 )نافعة،
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كمع تحقيؽ االنتصار العسكرم األمريكي عمي العراؽ في حرب الخميج الثانية، كتدمير العراؽ عسكريا 

أصبحت الكاليات المتحدة ىي القكة المييمنة عمى العالـ، كفي المنطقة العربية تحديدان  -كاقتصاديا 

 المسيطرة عمى نفط المنطقة.

 حماية أمن إسرائيل: .2

نما بمدىا بكؿ أسباب ككسائؿ يكجد  التزاـ أمريكي ليس فقط بالمحافظة عمى أمف إسرائيؿ في المنطقة كا 

 التفكؽ عمى الدكؿ العربية مجتمعة، كبالتالي يكجد إجماع عمى أف إسرائيؿ ىي مصمحة أمريكية

 (.37 – 36، ص 2004)نافعة، 

النسبية )التي أنتجت اتفاقية كامب  إذ تحكلت السياسة األمريكية كما يرل "بريجنسكي" مف الحيادية

نحياز المتزايد لصالح إسرائيؿ، ففي كؿ عاـ تقدـ الكاليات المتحدة األمريكية إلسرائيؿ ديفيد( إلى اإل

مستكل مف الدعـ يفكؽ ما تقدمو لغيرىا مف الدكؿ. كما زالت تتمقى مساعدات سنكية مف الكاليات 

مميارات دكالر أمريكي كصفقات خاصة كمتنكعة باإلضافة المتحدة بقيمة تصؿ إلى ما يقارب الثالثة 

نقضت الكاليات المتحدة األمريكية قرارات  1982إلى الدعـ الدبمكماسي األمريكي الدائـ، فمنذ عاـ 

لعسكرية الضخمة المقدمة مرة، إضافة إلى المساعدات ا 32مجمس األمف الدكلي المنتقدة إلسرائيؿ 

 .(2، ص 2006)ميرشيمر،  إلسرائيؿ

إف السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية، منحازة كبشكؿ كاضح لمصمحة إسرائيؿ، إذ 

تعٌد إسرائيؿ الحميؼ األكؿ كاألبرز لمكاليات المتحدة في منطقة الشرؽ األكسط، كيظير ىذا االنحياز 

بدعـ القرارات المؤدية بشكؿ جمي بالدعـ السياسي عمى الصعيد العالمي كاإلقميمي، كما ىك الحاؿ 

إلسرائيؿ، أك االعتراض عمى قرارات ضد إسرائيؿ في المحافؿ الدكلية، إضافة لمدعـ العسكرم كالمالي 

 إلسرائيؿ الذم ال يخفى عمى أحد.
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كحيف تتبع المكاقؼ األمريكية تجاه القضية الفمسطينية منذ االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية، 

، إذ سعت الكاليات المتحدة إلى 1967إسرائيؿ، كتحديدان بعد حرب حزيراف عاـ  فإنيا تعمؿ لصالح

إيجاد حمكؿ سممية لمصراع العربي اإلسرائيمي. كتضاعفت ىذه الجيكد األمريكية بعد حرب سنة 

 ، ليس مف أجؿ السالـ، إنما لمتقميؿ مف التيديدات المتكقعة كغير المتكقعة إلسرائيؿ كلممصالح1973

يجية األمريكية األخرل كالنفط في المنطقة، كدأبت بالبحث عف عقد اتفاقيات سالـ بيف إسرائيؿ االسترات

سرائيؿ، كمؤتمر مدريد، كاتفاقية أسمك.  كالدكؿ العربية، منيا اتفاقية كامب ديفيد بيف مصر كا 

بتان، إذ أٌف اف المكقؼ األمريكي تجاه إيجاد حمكؿ سممية لمصراع العربي اإلسرائيمي شكالن قد يككف ثا

ىذا الثبات ناتج عف حرص الكاليات المتحدة عمى ضماف استمرار ثكابتيا كمشاريعيا كأىدافيا في 

الشرؽ األكسط، كيظير أىمية إسرائيؿ القصكل لمكاليات المتحدة األمريكية مف خالؿ الدعـ المالي 

 mansour Camille,1994. pp 104-105)).كالتجييزات العسكرية التي تحصؿ عمييا

 السيطرة عمى الممرات المائية: .3

تشكؿ المنطقة العربية ممران استراتيجيا ىاما لمتبادؿ االقتصادم كتجارة النفط عبر البحر األحمر 

كالخميج العربي كالبحر األبيض المتكسط لتحقيؽ المصالح الحيكية األمريكية كما تحدث الرئيس 

ـ بالسماح لمكاليات المتحدة باستخداـ 1980عاـ  تحادالسابؽ جيمي كارتر عف كضع اإل األمريكي

القكة العسكرية لمدفاع عف مصالحيا في المنطقة العربية لحماية حركة النفط عبر الممرات المائية )أبك 

(, حيث سعت الكاليات المتحدة األمريكية إلى إطالؽ أساطيميا في الخميج 58-57ص،2011مطمؽ,

القتصادية كالعسكرية مع دكؿ المنطقة لضماف الكصكؿ إلى منابع العربي لتعزيز العالقات السياسية كا

لذلؾ يكتسب التبادؿ  ،(2013،)بنحمككتأميف حرية المالحة لسفنيا كتعزيز مصالحيا التجارية   النفط

التجارم كتصدير التقنيات الحديثة األمريكية كصفقات السالح كتدكير رؤكس األمكاؿ أىمية كبرل 
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مريكية عبر المكانة االستراتيجية لممرات المائية مثؿ قناة السكيس حيث يتدفؽ لمكاليات المتحدة األ

 (.31ص ،2118 كآخركف، أتاكام)النفط مف المنطقة العربية لألراضي األمريكية عبرىا 

 :منع أي قوة معادية من السيطرة عمى المنطقة عبر دعم حمفائيا بكل الوسائل .4

المتحدة األمريكية جزءا ميما ضمف سمـ أكلكياتيا لبقاء فعالية يشكؿ أمف الدكؿ الحميفة لمكاليات 

صدرت كثيقة األمف القكمي لمكاليات  2002ففي عاـ  ،سياستيا متفكقة عمى الساحة اإلقميمية كالدكلية

المتحدة األمريكية كالتي تؤكد فييا الكاليات المتحدة عمى بقاء قكاتيا العسكرية في المرتبة األكلى عمى 

فعممت أيضا عمى زيادة قكاتيا العسكرية في كؿ أنحاء العالـ لكي تككف جاىزة لمقضاء عمى ام  ،العالـ

( حيث 2002،قكة أخرل تحاكؿ تيديد مصالحيا أك حمفائيا في تحديدان في المنطقة العربية )أبك طالب

بقائيا ضمف ترل الكاليات المتحدة اف "إسرائيؿ" تشكؿ عنصران ميما ألمف مصالحيا كجب الحفاظ عمى 

كقد اتبعت اإلدارة األمريكية طرؽ عدة في مكاجية أم قكة معادية قد .التفكؽ العسكرم كاالقتصادم

قامة تحالفات  ،تحاكؿ التأثير بإخالؿ النفكذ األمريكي بعدة كسائؿ منيا عقد معاىدات دفاعية كا 

صالحيا في المنطقة عسكرية بيدؼ تكفير مبدأيف استراتيجييف األكؿ يضمف انتشار قكاتيا لحفظ م

  .تكفير الدعـ االستراتيجي لعمؿ القكات الحميفة كثانيان ، العربية

عسكريان تعتبر الحرب عمى العراؽ نمكذج حقيقي لتطبيؽ عممي قامت بو الكاليات المتحدة األمريكية 

ة بعيدة (. كيبقى ىدؼ الكاليات المتحدة األمريكية بقاء المنطقة العربي2009،لتحقيؽ المبدأيف.)فيمي

عف ام قكة تكسعية عدكانيو تيدؼ لمتأثير عمى مصالح حمفائيا بشكؿ عاـ كمصالحيا بشكؿ خاص 

قتصادم لذلؾ عممت بكؿ الطرؽ لما تشكمو المنطقة العربية مف نفكذ حيكم عمى المستكل السياسي كاإل

ف خالؿ (. تكضح ذلؾ م72ص، 2003، كالكسائؿ عمى بقاء المنطقة العربية تحت نفكذىا )سعكدم

 1994الكثيقة الصادرة عف كزارة الخارجية األمريكية بعنكاف "تكجيات التخطيط الدفاعي لعاـ 
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حيث نصت "أف عمى االستراتيجية األمريكية التركيز عمى منع ظيكر أم منافس لمكاليات ،ـ1999ك

 (.41ص، 2001،)دركيش المتحدة عمى الصعيد العالمي"

 واضعو السياسة الخارجية األمريكية. :خامساً 

يرتبط صنع السياسة الخارجية األمريكية بقدر كبير بطريقة كأسمكب ترتيب كؿ طرؼ ضمف ىرمية 

الدكلة األمريكية كتقاسـ األدكار كالكظائؼ بيف األطراؼ كالجيات الناشطة في مجاؿ صنع السياسة 

 (22، ص 2011،. )بسيكني كآخركفالخارجية األمريكية

مف أجؿ الكصكؿ إلى تحديد تصكر مفيكمي شامؿ عف السياسة األمريكية البد مػف تتبع مسار ك 

 المؤسسات الرسمية كغير الرسمية المشاًركة في صنع السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية.

 صنع السياسة الخارجية األمريكية: دور مؤسسة الرئاسة في .1

إال أف ىناؾ استثناءات تخص البالد التي يجمع  ،ة مف بمد إلى آخربرغـ اختالؼ األنظمة السياسي

 حاؿ الرئيس األمريكي. ،فييا رئيس الدكلة بيف منصبو كبيف رئاسة السمطة التنفيذية

تتميز مؤسسة الرئاسة التي تتجاكز في حدكد صالحياتيا ما حدده ليا الدستكر، ذلؾ أف الرؤساء )قمة  

 السمطة التنفيذية( اعتبركا أف أعماليـ كميا لخدمة األمة، كما دامت كذلؾ، فإف الدستكر يبيح ليـ

ف لـ ينص عميو فعميان  بحسب رأييـ  ،ضمف مكاده ممارسة كؿ ما مف شأنو تحقيؽ ذلؾ اليدؼ حتى كا 

 .(17، ص 2014)مايسؿ، 

تشير كقائع التاريخ السياسي األمريكي إلى أف لمؤسسة الرئاسة دكرا ميما في صنع السياسة الخارجية 

األمريكية كىذا ما أكده الرئيس تركماف "إف الرئيس ىك الذم يضع السياسة الخارجية" كلعؿ العكامؿ 

ة العسكرييف أمثاؿ جكرج كاشنطف شكمت العامؿ األبرز في التاريخية مف إعالف االستقالؿ كدكر القاد
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أف يمنح كاتبكا الدستكر سمطات كاسعة لمرئيس األمريكي خكفا عمى الدكلة الكليدة مف التفتت في ظؿ 

احتماالت ضعؼ قكة القيادة العميا لمدكلة. كيقع إلى جانب الرئيس عددا مف البيركقراطييف الذيف 

سياسة الخارجية كتنفيذىا. كحتى اف بعض الدارسيف يعدىـ بمثابة يساعدكنو في عممية صنع ال

المخططيف الرئيسيف لمسياسة الخارجية فالرؤساء عمييـ االعتماد عمى البيركقراطية لمتزكد بالنصائح 

 (.112ص،2010،)عكاد كلتطكير السياسة الخارجية كتنفيذىا

   دور وزارة الخارجية األمريكية: .2

 كالبمداف األخرل. كبعد لكزارة الخارجية ىي العالقات الدبمكماسية بيف الكاليات المتحدةالميمة األساسية 

الحرب العالمية الثانية أضيفت مياـ غير سياسية لكزارة الخارجية منيا: المساعدات الخارجية كالدعاية 

المنظمات اإلقميمية كالعالقات االقتصادية، كالقضايا العسكرية كالنشاطات األمريكية في األمـ المتحدة ك 

 (.2001، )جرجس لمنظمة الدكؿ األمريكية

باإلضافة إلى ذلؾ تقكـ بتقديـ النصح إلى الرئيس في حالة تنفيذه ألم سياسة. كتقـك كزارة الخارجية  

أيضا بإدارة العالقات الخارجية كتعزيز امف الكاليات كتحميؿ الحقائؽ كالمصالح األمريكية خارج الحدكد 

عداد التكصيات لمسياسات المستقبمية. كما تنفذ السياسة المعتمدة كتد خؿ أيضا سياسة الكزارة في كا 

مشاكرات مستمرة مع الجميكر األمريكي كالككنغرس كالكزارات كالككاالت األمريكية األخرل ككذلؾ 

 (.143ص،1989،)جنسف الحككمات األجنبية
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 :. دور الكونجرس في السياسة الخارجية األمريكية3

كيرأس ىذا األخير نائب رئيس الكاليات يتشكؿ الككنغرس مف مجمسيف: مجمس النكاب كمجمس الشيكخ، 

المتحدة األمريكية. ففي الكاليات المتحدة حيث يطبؽ مبدأ التكازف كاإلشراؼ كال يكجد انضباط حزبي 

كحسب الفقرة الثامنة  .(44، ص 1984)فرانكؿ،  يعتبر دكر البرلماف معادال لدكر السمطة التنفيذية

، ص 1998لمككنغرس في المجاؿ الدكلي كما يمي: )باركف، مف الدستكر األمريكي تتحدد صالحيات 

22) 

 تنظيـ التجارة مع الدكؿ كالكاليات. .1

 تعريؼ أعماؿ القرصنة كالجرائـ المكجية ضد القانكف الدكلي. .2

إعالف الحرب، كالتفكيض برد االعتداء كاالستيالء عمى السفف كالبضائع، ككضع قكاعد مكحدة  .3

 ك االستيالء عمى غنائـ في البر كالبحر. لمنح الجنسية كلمكضكع اإلفالس

كتنظيـ القكات البرية كالبحرية كتدريب الميميشيا كفؽ النظاـ الذم  إنشاء الجيكش كتأميف نفقاتيا .4

 يضعو الككنغرس. 

 سمطة اقتراض األمكاؿ لحساب الكاليات المتحدة. .5

 ي الكاليات المتحدة.فرض العقكبات عمى تزيؼ األكراؽ المالية كالعممة المعدنية المتداكلة ف .6

كضع القكانيف الضركرية كالمالئمة لمقياـ بتنفيذ السمطات المشار إلييا كالمخكلة بيا مف الدستكر  .7

 ألم إدارة كمكظؼ تابع ليا. أكلحككمة الكاليات المتحدة 

كتظير أىمية الصالحية القانكنية لمككنجرس في حؽ التصديؽ عمى المعاىدات كبكسع الككنجرس أف 

لى أبعد مف ذلؾ كيسيطر عمى السياسة الخارجية سيطرة مستمرة عف طريؽ لجانو القائمة كمع يذىب إ
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 ،ذلؾ يتضح المركز المتميز لمسمطة التنفيذية مقارنة بالسمطة التشريعية في الكاليات المتحدة األمريكية

 حيث تضطمع السمطة التنفيذية لميمة رسـ السياسة الخارجية.

صرارىا عمى ممارسة تمؾ لقد أفضى تفسير مؤسسة ا لرئاسة لعظـ صالحياتيا الدستكرية كا 

الصالحيات، إلى التنافس بينيا كبيف المؤسسة التشريعية، التي رأت في أحياف كثيرة أف مؤسسة 

الرئاسة تجاكزت سمطاتيا، لتدخؿ في مكاضيع ىي في صمب صالحيات السمطة التشريعية. مما دعا 

بعد أف ىيمنت مؤسسة الرئاسة عمى ىذه العممية بشكؿ شبو تاـ منذ  المحكمة العميا إلى الفصؿ فييا،

 (110، ص 2001. )عكاد، 2001أيمكؿ / سبتمبر  11أحداث 

 دور السمطة القضائية في السياسة الخارجية األمريكية:  .4

السمطة القضائية في ضبط األداء السياسي بما يتكافؽ كينسجـ مع الدستكر  عمى الرغـ مف أىمية دكر

كالقكانيف فإف دكرىا في صناعة السياسة الخارجية يعتبر ثانكيا مقارنة بأداء األجيزة التنفيذية 

في إبطاؿ بعض  (27، ص 2011،كيتمثؿ )بسيكنيكالتشريعية، فدكرىا يتميز بأنو غير مباشر 

يات المتعمقة بالسياسة الخارجية عمى أساس أنيا مخالفة لمدستكر، كقد استقر الفقو القكانيف أك االتفاق

القانكني في معظـ الدكؿ عمى أف قضايا السياسة الخارجية بمنأل عف رقابة القضاء، أك أف القضاء ال 

 (.460، ص 1998. )سميـ، يستطيع أف يؤثر في تصرفات الدكلة في مجاؿ السياسة الخارجية

 :جمس األمن القومي األمريكي. دور م5

فالعضكية في المجمس تشمؿ:  ،مقربة مف الرئيس كالبيت األبيض شخصيات كىك ىيئة استشارية تضـ

ككاف معظـ الرؤساء قد ضمكا أيضا مدير ككالة  ،ككزيرم الخارجية، كالدفاع ،الرئيس األمريكي، كنائبو

كرئيس ىيئة األركاف المشتركة. كما أضيؼ المدعي العاـ، )كزير العدؿ(، ككزراء  ،المخابرات المركزية
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كحددت مياـ مجمس األمف  ،المتحدة الطاقة، كاألمف الداخمي، ك الخزانة، كالسفير األمريكي في األمـ

ية القكمي في تقديـ المشكرة بخصكص القضايا الدكلية، كتحقيؽ التنسيؽ كالتكامؿ بيف السياسات الداخم

 (2015)مكقع األىراـ الرقمي،  كالخارجية ذات العالقة بمجاالت األمف القكمي

 متابعة اآلليات لجنة كمف أىميا: ،لسلمجا لييئة المكممة الكزارية المجاف مف مجمكعة ىناؾ أف كما

 ككالة كرئيس ،األمف القكمي مستشار ك الدفاع ككزير الخارجية ككزير الرئيس نائب مف كتتككف

 ك الحساسة لممخابرات المياـ ليا تسند التي الخاصة التنسيؽ كلجنةالمركزية المشتركة، المخابرات

 (50، ص 2007. )شرقي، األجنبية الدكؿ لدل خاصة ك المضادة المخابرات

يرل الباحث اف الكاليات المتحدة األمريكية سعت سياسيان لمحفاظ عمى األنظمة الحميفة ليا كدعميا 

كما اف ىدفيا  ،لمكاجية أم خطر مف بعض الحركات المناكئة لمصالحيا في المنطقة العربيةعسكريان 

)العسكرم كاالقتصادم(تمثؿ في الحفاظ عمى "اسرائيؿ" قكة عسكرية مسيطرة في المنطقة العربية مف 

 أجؿ حماية مصالحيا.

 :CIA. دور أجيزة الستخبارات األمريكية 6

ركزية المحكر الرئيس لالستخبارات األمريكية كالمصدر األساس تعتبر ككالة االستخبارات الم

كتتعدد أجيزة االستخبارات كتتنكع بتنكع مجاؿ عمميا، كيصؿ  لممعمكمات بالنسبة لمسمطة التنفيذية.

. ، كككالة األمف القكميC. I. Aجياز استخبارات أبرزىـ ككالة االستخبارات المركزية  14عددىا إلي 

 (2001،)جرجس

تتجاكز مجرد جمع المعمكمات  أجيزة االستخبارات تتمتع باستقالؿ أكبر كتقكـ بعمميات سريةإف 

فضالن عف ذلؾ تقدـ  (50 – 49، ص 1984)فرانكؿ،  .)كسياسة خارجية خاصة بيا لعدد مف السنيف



56 
 

 .التكصيات كالخطط إلى مجمس األمف القكمي كتنفذ كترصد كتدرب كتجند كتنفذ العمميات السرية

 (.15، ص 2005م، )تير 

 يتضح لمباحث مما سبؽ اف صانعي السياسة الخارجية األمريكية يمكف تحديدىـ مف خالؿ جانبيف:

األكؿ: ىك الجانب الرسمي الذم يمثؿ برأس الدكلة )الحاكـ أك الرئيس( ككذلؾ كزارة الخارجية التي ليا 

أساسي لمككنغرس لصياغة  دكرا أساسي في ترسيخ السياسة الخارجية لمدكلة. كما أف ىناؾ دكر

 المحددات السياسية لمدكلة.

كالجانب الثاني: اتجاىات الشعكب كآرائيا كمدل الضغط الذم تفرضو الشعكب بممثمييا كنكابيا عمى 

 قبكؿ أك رفض السياسة الخارجية.

 المؤسسات غير الرسمية في صنع السياسة الخارجية األمريكية: دور  :اً سادس

كاإلعالـ كاألحزاب كجماعات الضغط دكران ميما في عممية صنع السياسة الخارجية يمعب الرأم العاـ 

 األمريكية عمى النحك التالي:

 . الرأي العام والسياسة الخارجية: 1

يأتي دكر الرأم العاـ كعامؿ أخر في تحديد األىداؼ القكمية لمدكؿ. فقد استعمؿ "جابرييؿ المكند" 

الخارجية " لمداللة عمى االتجاىات أك الميكؿ العامة التي تبدييا الفئات صطالح " مزاج السياسة ا

الكاسعة مف الرأم العاـ في دكلة مف الدكؿ تجاه سياسة خارجية معينة في كقت مف األكقات. )مقمد، 

 (147، ص 1991

تشير لو كمف أبرز اإلشكاليات التي تتعمؽ بدكر الرأم العاـ األمريكي في صنع السياسة الخارجية ما 

نقص اىتماـ الجميكر أك الرأم العاـ األمريكي كمعرفتو في مجاؿ  الدراسات كاالستطالعات كيتمثؿ في
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حيث أكدت ىذه االستطالعات اىتماـ الرأم العاـ األمريكي باألخبار كالقضايا  ،الشؤكف الخارجية

أم العاـ بالقضايا العالمية بالمائة، في حيف بمغت اىتمامات الر  61ك  55المحمية بنسبة تتراكح ما بيف 

 (2111،جرجس) %.41كالخارجية بنسبة حكالي 

سرعة تأثر الجميكر أك الرأم العاـ األمريكي بالقيادة السياسية، فالرئيس ىك الشخص األكثر  كأيضا

إف اتجاىات الرأم ،احترامنا في البالد، كغالبنا ما ينصاع الرأم العاـ لرأم الرئيس في القضايا الخارجية

لعاـ رغـ أنيا ال تحدد أىداؼ السياسة الخارجية بشكؿ عممي، إال أنيا ك كما يقكؿ البعض، تعيف ا

أف صانع القرار األمريكي  ،كاضعك السياسة الخارجية حدكدا لمبدائؿ التي يفاضؿ بينيا ك يختار منيا

بطبيعة الحاؿ  عتبار تكجيات الرأم العاـ المحمي في قضايا السياسة الخارجية، كىذايأخذ بعيف اإل

 (.2001،)جرجس ،يختمؼ حسب اإلدارة الحاكمة ك حسب نكع األزمة كالقضايا

 :. اثر اإلعالم عمى السياسة الخارجية2

تأتي ميمة اإلعالـ في انو يمعب دكر الكسيط بيف صانع القرار كالرأم العاـ حيث ينقؿ لمرأم العاـ 

القرار عف ردة فعؿ الرأم العاـ حكؿ اتخاذه  شكؿ السياسة الخارجية المتخذة كيعطي صكره إلى صانع

كيستفاد مف ذلؾ إف صانع القرار يعرؼ مدل قبكؿ الرأم العاـ لسياستو حتى يكسب  ،لقرار معيف

الرقمي كاالتصاالت التفاعمية مف كتيرة التغير  ـالتأييد أك يفقد ذلؾ. كزاد سرعة ظيكر اإلعال

اـ اإلنترنت عف رغبة الناس في متابعة األحداث الدكلية االجتماعي، ففي الكاليات المتحدة كشؼ استخد

كالتطكع مف أجؿ القضايا الدكلية، كأحد األسباب لتأثير اإلعالـ عمى األحداث العامة المتعمقة بالقضايا 

، 2012)ماككنز،  ،ف الخارجيةؤك لممعمكمات الخاصة بالش الدكلية ىك أف اإلعالـ يمثؿ مصدران رئيسان 

 (.154 – 153ص 
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ستراتيجيات األمريكية عف عزميـ السيطرة عمى شبكات اإلعالـ ك االتصاؿ ك د عبر كاضعك اإللق

الثركات التي تنتجيا الصناعات المرتبطة بيا، حيث يفسر " جكزيؼ نام " المسؤكؿ السابؽ في 

البنتاغكف، كيؼ إنو سيككف مف السيؿ عمى األمريكييف السيطرة سياسيا عمى العالـ، ك ذلؾ بفضؿ 

 (.92 – 91، ص 2010)شقيرم،  ى إدماج النظـ اإلعالمية المعقدةرة أمريكا عمقد

كما أف  يمعب اإلعالـ دكر التكاصؿ الدبمكماسي ك مصدرا لممعمكمات لدل صناع القرار األمريكي

كسائؿ اإلعالـ تمعب دكرا ىاما في مراقبة أك مالحظة ألداء الحككمة في مجاؿ السياسة الخارجية، فقد 

ككنترا " بإحدل الصحؼ المبنانية عف قياـ  –تسبب نشر خبر صغير في ما عرؼ بػ" فضيحة إيراف 

رىائف األمريكييف مف قبؿ الكاليات المتحدة بتزكيد إيراف بأسمحة ك معدات حربية مقابؿ إطالؽ سراح ال

حزب اهلل في لبناف. إذ تناقمت كسائؿ اإلعالـ األمريكية ىذا الخبر ك تكسعت تفاصيمو مما كانت لو 

 (.144 – 143، ص 2004أثاره السمبية عمى الرئيس " ريجاف " ك عمى شعبيتو )ندل، 

 . تأثير األحزاب وجماعات المصالح عمى السياسة الخارجية:3

 اب:تأثير األحز  

 لكنيما في الحقيقة تحالؼ أحزاب يقكـ في الكاليات المتحدة حزباف رئيساف، الجميكرم كالديمقراطي،

 الكاقعفرض .نتخاباتإال خالؿ مرحمة اإل ،الكاليات. كال كجكد حقيقي لمحزبيف تمتد عمى عدد مف

 اشتراؾ الرئيس األكلى ؛ جيتيف مف ذلؾ يبدك الخارجية السياسة عممية صنع في جديدة آليات الحزبي

 أما الخارجية، السياسة أكلكيات عمى االتفاؽ يدعـ الذم األمر الحزبية بنفسيا، البطاقة كالككنجرس

 مف الرئيس ككف، المنقسمة الحككمة نظران لمشيد لمجدؿ مثيرة السياسة الخارجية فييا فتككف الثانية،

 الدفاع قضايا أف يفسر ما كىذا  األحياف.آخر في كثير مف  حزب مف في الككنجرس كاألغمبية حزب

 نجده ما خالؼ الديمقراطييف كالجميكرييف عمى بيف الخالفية كالجدلية القضايا ابرز إحدل القكات كبناء
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 المسمحة كبناء القكات القكمي األمف قضايا تككف إذ المقارنة سبيؿ عمى الديمقراطيات الغربية في

 تشيد كما .(الحزبية المنافسة عف بعيدا إبقائيا عمى السياسية القكل كتحرص كطني، إجماع قضايا

اإلدارة  بيف الفدرالي اإلنفاؽ أكلكيات حكؿ لو النياية جدال تقميدية بصكرة األمريكية السياسة

 (269، ص 2012الرئيس. )الحسيني،  حزب غير مف األغمبية تككف عندما كالسيما )كالككنجرس

األحزاب السياسية األمريكية عمى السياسة الخارجية محدكدا في معظـ كمف جانب أخر ظؿ تأثير 

األحكاؿ بسبب الطبيعة الالمركزية لتمؾ األحزاب. فقيادة الحزب ال تسيطر تماما عمى األعضاء. كعمى 

الرغـ مف أف الحزب الديمقراطي كاف يتمتع بأغمبية في الككنجرس، فإف الرئيس كارتر كاف يجد 

عمى تأييد الككنجرس لبعض برامج سياستو الخارجية. فالعناصر الميبرالية صعكبة في الحصكؿ 

كالعناصر المحافظة في مجاؿ السياسة الخارجية تكجد في الحزبيف الجميكرم ك الديمقراطي عمى 

 (156 – 155ص ،1989السكاء. )جنسف، 

الخارجية، يفسر عدـ  كالكاقع أف اتفاؽ الحزبيف الرئيسيف في الكاليات المتحدة حكؿ قضايا السياسة

التغير الجذرم في السياسة الخارجية األمريكية حينما تتحكؿ األغمبية في الككنجرس مف حزب إلى 

أخر. فقد اتسمت السياسة الخارجية األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية باالستمرارية، بالرغـ مف 

االحزاب في الكاليات المتحدة قميؿ اف تأثير نصكص برامج األحزاب التي تدعك إلى التغيير. حيث 

كيعكذ ذلؾ ألسباب منيا طبيعة الفصؿ بيف السمطات ما يقمؿ مف تأثير الحزب عمى الرئيس اك عمى 

 (.156ص ،1989،الحككمة.)جنسف
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 جماعات المصالح:

ف أنشطة جماعات المصالح في ميداف السياسة الخارجية غالبا ما تنحصر في محاكلة التأثير عمى إ

السمطتيف التشريعية ك التنفيذية، ك شف الحماالت  عممية السياسة الخارجية عف طريؽ الضغط عمى

 (156 – 155، ص 1989،اإلعالمية عمى مستكل الرأم العاـ. )جنسف

كيتكقؼ دكرىا في  كيعد المكبي الصييكني في الكاليات المتحدة أقكل المنظمات الصييكنية في أمريكا

بصفة عامة كفي السياسة الخارجية بصفة خاصة عمى قكة انتشارىا كتكيفيا المادم عممية صنع القرار 

كالبشرم. ك ليا دكرا ىاـ في عممية صنع القرار في السياسة الخارجية كذلؾ لطبيعة ارتباطيا بالحزبيف 

 جماعاتكظائؼ  فأالباحث  كرأل .نتخاباتالجميكرم كالديمقراطي كدعـ مرشحييـ في جكالت اال

 فييا ترل سياسة أك قرار أم كمعارضة السياسية تجاىاتاإل عف كالتعبير المطالب صياغة حالمصال

 .أخرل مكاسب تحقؽ أف شأنيا مف معينة سياسة لعمؿ كالدعـ كالحمفاء أعضائيا مصالح عمى ضررا

 : المشاريع اإلستراتيجية في السياسة األمريكية تجاه المنطقة العربية: نيالمبحث الثا

 مشروع الشرق األوسط الكبير والجديد: أوًل:

يشير مصطمح " الشرؽ األكسط الكبير " إلى بمداف الكطف العربي، إضافة إلى باكستاف، أفغانستاف، 

ف كانت  إيراف، تركيا ك "إسرائيؿ ". كىك خميط مف البمداف التي ال تجمعيا عادات كتقاليد مشتركة، كا 

 (.77، ص 2008باستثناء إسرائيؿ. )لخضر،  أغمبيا تنضكم تحت راية العركبة كاإلسالـ

كيؤكد الباحثكف العرب أف المصطمح سياسي النشأة كاالستعماؿ كال ينبع مف سمات المنطقة السياسية  

)حسيف،  غرافية، كيمزؽ الكطف العربي بضمو دكالن غير عربيةك أك الثقافية أك الحضارية أك الديم

 (.11، ص 2005
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 أكسػط جديػد شػرؽ لصػكغ طمكحػة سياسػة بػكش إدارة أطمقػت ،2001 اـالعػ مػف أيمػكؿ 11 أعقػاب كفػي

 2003تشػريف الثػاني: 7 فػي بػكش الرئيس فأعمف .لمتحكؿ الدافعة القكة العراؽ في التدخؿ بسياقو يشٌكؿ

 الديمقراطيػة الثػكرة مفصػميان فػي حػدثان  يكػكف أف شػأنو مػف األكسػط الشػرؽ قمػب فػي حػرٌ  عػراؽ إنشػاء إف

 (.1، ص 2008)أكتاكام، "  العالمية

، تقدمت الكاليات المتحدة 2004في عاـ  G8كأثناء انعقاد قمة مجمكعة الدكؿ الصناعية الثمانية 

(، 371، ص 2003" )مراد، مشروع الشرق األوسط الكبيراألمريكية بكثيقة إلى القمة تحت عنكاف " 

المبادرة ليتـ إقراراىا داخؿ مجمكعة إال أف تحفظات مف دكؿ عربية كأكركبية، حدت بيا إلى تعديؿ 

كتتمحكر مضاميف ىذا المشركع  .(77، ص 2008الدكؿ الثمانية في يكنيك مف نفس العاـ )لخضر، 

 :(77، ص 2008في ثالث نقاط أساسية )لخضر، 

 تشجيع الديمقراطية كالحكـ الصالح  .1

 بناء مجتمع المعرفة  .2

  تكسيع الفرص االقتصادية. .3

كقد ارتكزت اإلدارة األمريكية عمى تقارير التنمية اإلنسانية العربية الصادريف عف برنامج األمـ المتحدة 

 ، لتحقيؽ مسألتيف: 2003ك  2002اإلنمائي لعاـ 

نفي أم شؾ بخصكص صحة األرقاـ الكاردة في المشركع ما دامت مقتبسة مف تقارير أنجزىا  –أ 

 ف الصعب القكؿ بأف المشركع يتحامؿ عمى العرب.كبالتالي م باحثكف كمثقفكف عرب،

تكضيح أف اإلصالح ىك مطمب داخمي لككف النخب العربية ىي التي نادت بو، كأنو ليس مطمب  –ب 

 خارجي يستيدؼ المنطقة.
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كما أف استخداـ مصطمح " اإلصالح " في اإلستراتيجية األمريكية، ككعنكاف لمشاريعيا، يأخذ جانبا 

 : (84، ص 2008ة، كيرد ذلؾ ألمريف )حامد، كبيرا مف األىمي

نتقاؿ مف : أف المصطمح يتسـ باإليجابية، كالقبكؿ لدل المتمقي لما يحممو مف معاني تكحي باإلاألول

 ضطيادالفساد كاإل

كتبرير قراراتيا،  إلى الشفافية كحرية الرأم. ما يسيؿ مف تسكيؽ السياسة األمريكية لدل الرأم العاـ، 

كبالتالي يظير معارضك التكجو نحك " اإلصالح " أك التجاكب مع السياسة األمريكية، عمى أنيـ جزء 

 مف الطبقة المستفيدة مف الفساد. 

: ككف األحكاؿ في الدكؿ العربية كصمت إلى درجة مف االضطياد كالفساد كالتضييؽ، أم األمر الثاني

اليات المتحدة األمريكية بشأف ضركرة قياـ اإلصالح ىك يعكس الكاقع أف القرار المتخذ مف طرؼ الك 

 المممكس.

، عاد الحديث مجددا عف مشركع الشرؽ األكسػط، متبكعػا ىػذه المػرة بصػفة " الجديػد " 2006كفي عاـ 

رايػس أكؿ  حيػث كانػت كزيػرة الخارجيػة األمريكيػة ككنػدكليزا. بعدما كاف " كبيرا "، ليشيد " كالدة جديدة "

، بػػػدال مػػػف 2006كذلػػػؾ فػػػي تػػػؿ أبيػػػب، فػػػي يكنيػػػك ” الشػػػرؽ األكسػػػط الجديػػػد “مػػػف اسػػػتخدـ مصػػػطمح 

الشػرؽ األكسػػط الكبيػػر"، كقامػت الػػكزيرة األمريكيػة ككنػػداليزا رايػػس مػع رئػػيس الػػكزراء ” المصػطمح القػػديـ 

، ص 2008اإلسرائيمي أييكد أكلمرت بالتركيج ليذا لمصطمح "الشرؽ األكسط الكبير الجديد" )لخضر، 

86.) 

أشارت " رايس " إلى أف دفع إسػرائيؿ إلػى القبػكؿ بكقػؼو إلطػالؽ النػار لػف يسػاعد البتػة ألنػو سػيعيد  كقد

ك لػـ تسػتبعد إدارة الػرئيس  ببساطة الكضع إلى ما كػاف عميػو كلػف يشػجع عمػى إنشػاء شػرؽ أكسػط جديػد

 (.1، ص 2008)أكتاكام،  ،السمطةستخداـ المباشر لمقكة لسمب األنظمة المناكئة مقاليد دبميك بكش اإل
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كصفة " الجديد " التي أعطيت لممشركع األمريكي ليست جديدة في حد ذاتيا، فقد سبؽ لمرئيس 

اإلسرائيمي السابؽ شمعكف بيرز أف تحدث عنيا في كتاب المشيكر "الشرؽ األكسط الجديد" بداية 

ى السالـ بيف إسرائيؿ كجيرانيا تسعينيات القرف العشريف، الذم تصكر أف ىذا المشركع سيؤدم إل

العرب، بؿ إلى خمؽ مناخ جديد مف التعاكف ألف " النظاـ اإلقميمي الشرؽ أكسطي " ىك مفتاح السالـ 

 (.86، ص2008كاألمف )لخضر، 

كلقػػد الحػػػظ تقريػػػر أعػػػده "معيػػد نيجػػػي لمسػػػالـ" أف "الشػػػرؽ األكسػػػط الجديػػد " أسػػػكأ مػػػف " القػػػديـ " بفعػػػؿ 

تصرفات اإلدارة األمريكية نفسيا، التي يصفيا التقرير عبر صفحاتو بالصدامية  عكامؿ عدة عمى رأسيا

فػػالخطط األمريكيػػة عقػػدت األمػػكر أكثػػر ممػػا سػػاىمت فػػي حميػػا كذلػػؾ عبػػر ثػػالث محػػاكر  ،كالمتخبطػػة

 :(88، ص 2008)لخضر، 

 اإليراني  –أكالن. المحكر العراقي 

 المبناني  –ثانيان. المحكر السكرم 

 اإلسرائيمي. –كر العربي ثالثان. المح

منطقة إستراتيجية ىامة لمكاليػات المتحػدة األمريكيػة كذلػؾ  يشكؿ الشرؽ األكسط مف كجية نظر الباحث

بسبب مكقعو الجغرافػي االسػتراتيجي باإلضػافة لككنػو يضػـ اكبػر مخػزكف مػف الػنفط الػذم يشػكؿ أسػاس 

األمريكيػػػػة المتعاقبػػػػة إلػػػػى تحكيػػػػؿ ىػػػػذا الصػػػػناعة كالتجػػػػارة كاالقتصػػػػاد األمريكػػػػي. لػػػػذلؾ سػػػػعت اإلدارات 

المصػػطمح مػػف مجػػرد قػػكؿ إلػػى فعػػؿ حقيقػػي لتحقيػػؽ مزيػػدا مػػف المصػػالح األمريكيػػة فػػي المنطقػػة، يتػػدرج 

 :ذلؾ حسب األىمية بما يمي

 تأميف تدفؽ النفط العربي لمدكؿ الغربية كالياباف.  .1
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 ا اإلقميمي عمى جيرانيا.ضماف أمف كسالمة دكلة إسرائيؿ كالعمؿ عمى استمرارية تفكقي  .2

 الحفاظ عمى أمف كاستقرار أنظمة الدكؿ العربية الصديقة. .3

 الحد مف انتشار اإلرىاب كالسعي لمقضاء عمى المنظمات اإلرىابية.  .4

 . منع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ في المنطقة.5

ربية كلمتكاجد الغربػي فػي المنطقػة . مكافحة أفكار الدعاة كالمفكريف اإلسالمييف المعادية لمسياسات الغ6

 اإلسالمية كالعربية.

 . العمؿ عمى نشر القيـ كالمبادئ كاألفكار الغربية بيف شعكب المنطقة.7

 . السعي لمحد مف استمرار إيراف في لعب دكر ىاـ كقكة إقميمية كبرل في المنطقة.8

 نظرية الفوضى الخالقة: ثانيًا:

أك البنػػاءة ىػػي مػػف أخطػػر النظريػػات التػػي أنتجتيػػا مراكػػز األبحػػاث  تعتبػػر إسػػتراتيجية الفكضػػى الخالقػػة

األمريكيػػة، كمػػا تعتبػػر الديمقراطيػػة إحػػدل األدكات األخطػػر كاألىػػـ ليػػذه النظريػػة. فقػػد كػػاف شػػعار نشػػر 

، اسػػػتنادان إلػػػى نظريػػػة 2003 الديمقراطيػػػة ىػػػك عنػػػكاف السياسػػػة األمريكيػػػة منػػػذ احػػػتالؿ العػػػراؽ فػػػي عػػػاـ

ي تدحرج النظـ كاحدان بعد اآلخر انطالقان مف المفاعيؿ التػي أحػدثيا سػقكط النظػاـ فػي الدكمينك التي تعن

. العػػراؽ، تػػتـ إعػػادة رسػػـ الخريطػػة الجغرافيػػة السياسػػية التػػي تشػػكٌمت منػػذ نيايػػة الحػػرب العالميػػة األكلػػى

 (228، ص 2014)كعسيس، 

ركحة " الفكضى الخالقة " إال إف قياـ تغير ديمقراطي في المنطقة العربية ال يمكف أف يمر حسب أط

عبر انتشار الفكضى كبداية لالنتقاؿ نحك بناء الديمقراطية، كىك األمر الذم عبر عنو كزير الدفاع 

األمريكي " دكنالد رامسفيمد " بعد قياـ عراقييف بعمميات سطك كتخريب مؤسسات الدكلة العراقية 
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" إف تمؾ العمميات الفكضكية إيجابية كخالقة  ، حيث قاؿ2003أبريؿ  9المنيارة، بعد سقكط بغداد في 

 (93، ص 2008ككاعدة بعراؽ جديد كأنيا الفرصة األكلى لمعراقييف لمتعبير عما بداخميـ. )لخضر، 

رايػػس " كزيػػرة الخارجيػة األمريكيػػة فػػي عيػػد الػػرئيس بػكش االبػػف فػػي كممتيػػا فػػي  كقػد اعترفػػت " ككنػػداليزا

عامػا إلػى بسػط االسػػتقرار  60لمػدة  -الكاليػات المتحػدة  –الدم بمػا يمػي: " لقػد سػعت بػ 2005القػاىرة 

عمػػػى حسػػػاب الديمقراطيػػػة فػػػي ىػػػذه المنطقػػػة مػػػف الشػػػرؽ األكسػػػط، كلكنيػػػا لػػػـ تحقػػػؽ أيػػػا منيمػػػا )بشػػػارة، 

كػػذلؾ "أف الفكضػػى ىػػي ضػػريبة التحػػكؿ نحػػك الديمقراطيػػة " )لخضػػر،  ( كتػػرل " رايػػس "2، ص 2013

 (93، ص 2008

فػي العديػد مػف  2005تحدثت عنو كزيرة الخارجيػة األمريكيػة السػابقة " رايػس " سػنة ىذا المخطط الذم 

أحاديثيا كخطاباتيا السياسية يسػتيدؼ تفعيػؿ التناقضػات الحاصػمة فػي البمػداف العربيػة كالػدفع بيػا حتػى 

جيػػػة كلػػػك أدل ذلػػػؾ إلػػػى إسػػػقاط األنظمػػػة الحميفػػػة كالمكاليػػػة لمكاليػػػات المتحػػػدة، كعنػػػدما قيػػػؿ لػػػكزيرة الخار 

األمريكيػػػة إف الفكضػػػى الخالقػػػة قػػػد تقػػػكد إلػػػى تػػػكلي الجماعػػػات األصػػػكلية المتشػػػددة ميػػػاـ السػػػمطة فػػػي 

البمداف العربية كاإلسالمية، لـ تكترث باألمر كثيرا، بؿ قالت إف مخاكؼ األنظمة مف اإلسػالمييف يجػب 

لػدعـ الديمقراطيػة أال تكقؼ حركػة اإلصػالح، كليػذا راحػت تطمػؽ شػعار الحػكار مػع األصػكلييف ككسػيمة 

( مػػف خػػالؿ مػػا تقػػدـ يػػرل الباحػػث بػػأف الفكضػػى الخالقػػة يمثػػؿ 10، ص 2005. )بكػػرم، فػػي المنطقػػة

مشركع بيدؼ الكصكؿ لعدد مف األىداؼ كمنيػا إعػادة ترتيػب العالقػات الخارجيػة األمريكيػة مػع أنظمػة 

لشػرؽ األكسػط بعػد سػقكط بتحقيؽ مزيدا مف األطمػاع األمريكيػة فػي منطقػة ا جديدة حاكمة غير السابقة

األنظمة السابقة ك تدمير االقتصاد العربػي عبػر حركػات مسػمحة تتخػذ مػف الػديف اإلسػالمي غطػاءا ليػا 

  .مف إسرائيؿ سائدأاألمريكية في بقاء  المشاريع مدعكمة مف الكاليات المتحدة األمريكية لتحقيؽ
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 :2003وحرب الخميج  2001سبتمبر 11أحداث  تأثيرات ثالثًا:

كفريقػو األمنػػي مسػارا جديػػدا لمسياسػة الخارجيػػة،  بعػد ىجمػػات نيكيػكرؾ، رسػػـ الػرئيس جػػكرج بػكش االبػػف

 كالتػػي حػػددت معالميػػا لمقضػػاء عمػػى التيديػػدات الصػػادرة عػػف أطػػراؼ دكليػػة أك غيػػر دكليػػة، التػػي كانػػت

 ( فقػػد ظيػػرت خطابػػات أمريكيػػة2، ص 2013فػػي النظػػاـ الػػدكلي. )جػػرجس،  تتحػػدل الػػدكر األمريكػػي

التطرؼ كالقضاء عميو، كتحقيؽ الديمقراطية التي ما زالت ابرز الشعارات  بضركرة مكاجية خطر تنادم

 التي ترتكز عمييا السياسػة األمريكيػة مػف أجػؿ تحقيػؽ أىػدافيا فػي المنطقػة العربيػة بحجػة القضػاء عمػى

 (86، ص 2013اإلرىاب. )طو، 

ىػػػك أكؿ كزيػػػر لمطاقػػػة فػػػي إدارة الػػػرئيس ك  أبراىػػػاـ ، صػػػرح سبنسػػػر2001ففػػػي شػػػير مػػػارس مػػػف العػػػاـ 

األمريكي دبميك بكش قائال: " أمريكا مقبمة عمى أزمة كبيرة في تكفير الطاقة فػي العقػديف القػادميف. كأم 

فشؿ في مكاجية ىذا التحدم سيعرض اقتصادنا كأمننا القكمي لمخطر كيغير أسمكب حياتنػا بكػؿ معنػى 

 (127، ص 2010الكممة ". )التنير، 

بػاحتالؿ أفغانسػتاف، ألف ذلػؾ البمػد يقػع فػي منطقػة حساسػة جغرافيػا  بدأت أمريكا بتنفيذ إستراتيجيتيالقد 

يػػراف، كلمسػػيطرة عمػػى نفػػط بحػػر قػػزكيف. أمػػا احػػتالؿ  تقػػع فػػي مكاجيػػة كػػؿ مػػف ركسػػيا كالصػػيف كالينػػد كا 

ط العربػػي، العػػراؽ فكػػاف ييػػدؼ إلػػى تعزيػػز كجكدىػػا العسػػكرم فػػي الخمػػيج العربػػي ككضػػع اليػػد عمػػى الػػنف

كإلحكاـ السيطرة عمى " قػكس الػنفط "، ممػا يجعػؿ ليػا المكقػع األقػكل فػي كجػو خصػكميا االقتصػادييف، 

 (179، ص 2010االتحاد األكركبي كالصيف كركسيا. )التنير، 

حيػػػث دخمػػػت القػػػكات األمريكيػػػة بغػػػداد كأطاحػػػت بنظػػػاـ الػػػرئيس الراحػػػؿ " صػػػداـ حسػػػيف " دكف أف تنػػػاؿ 

يضان قانكنيػان مػف األمػـ المتحػدة، كىػذا مػا زاد مصػاعب أمريكػا فػي العػراؽ مػكازاة مػع شرعية دكلية أك تفك 
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، ص 2008صػػعكباتيا عمػػى األرض بسػػبب شراسػػة المقاكمػػة العراقيػػة كاشػػتداد عكدىػػا. )عبػػد السػػالـ، 

75) 

غػػػزت الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة العػػػراؽ تحػػػت شػػػعار تخمػػػيص العػػػالـ مػػػف " خطػػػر " أسػػػمحة الػػػدمار 

، ثػػػـ نشػػػر الديمقراطيػػػة بعػػػد تحريػػػره مػػػف ديكتاتكريػػػة صػػػداـ حسػػػيف، كمنػػػو نشػػػر ريػػػاح اإلصػػػالح الشػػػامؿ

كالديمقراطية إلى عمكـ منطقة الشرؽ األكسط. بيد أف عمميات النيب المنظـ التي تعرضت ليا مختمؼ 

لشػف أسػمحة الػدمار الشػامؿ التػي كانػت المسػكغ األبػرز  المؤسسات الحيكية العراقيػة، كعػدـ العثػكر عمػى

العدكاف، ثـ حالة الفكضى الشاممة التي أقحـ فييا البمد إلػى جانػب الصػراع الطػائفي كاتسػاع دائػرة القتػؿ 

إلػػػى درجػػػات مرعبػػػة، كميػػػا قػػػد ىػػػزت الشػػػعارات األمريكيػػػة مػػػف القكاعػػػد، كمػػػا أظيػػػرت الكاليػػػات المتحػػػدة 

غمت الكاليػػات المتحػػدة اسػػت ( فػػي الكاقػػع80، ص 2008باعتبارىػػا قػػكة احػػتالؿ إمبريالية.)عبػػد السػػالـ، 

غزك العراؽ كىشاشة الكضع العربي، كتيالؾ األنظمة العربية كتخبطيا نظرتيا في التعامػؿ مػع المبػادرة 

اإلصػػػالحية التػػػي قػػػدمت ليػػػا، فقػػػد رأت أف مػػػف الضػػػركرم االسػػػتفادة مػػػف كػػػؿ ىػػػذه الظػػػركؼ المالئمػػػة. 

 (56 – 55، 2008)صادؽ، 

كلتثبيت الكاقع الجديد الذم فرضتو عمى الشعب العراقي،  حتالؿ بمظير شرعيكفي سعييا لتغميؼ اإل

 (:56 - 55، ص 2008)صادؽ،  قامت الكاليات المتحدة بعدة إجراءات ككانت أبرزىا

عطاء .1 تنظيمات مكالية ليا بعض الصالحيات التي تقتصر عمى إدارة  تشكيؿ مجمس حكـ انتقالي كا 

ى األمكر العسكرية أك الشؤكف النفطية، الشؤكف الداخمية، دكف أف يككف لممجمس أم سمطة عم

 ستفادة منو.حتالؿ األمر غامضا لإلكفيما يتعمؽ بالسياسة الخارجية فقد تركت إدارة اإل
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إرغاـ الدكؿ العربية عمى التعامؿ مع النظاـ العراقي الجديد، كقبكؿ تمثيمو في اجتماعات مجمس  .2

 الفرؽساىـ في تقريب كجيات النظر بيف الجامعة العربية، كدفع األمانة العامة لمجامعة بأف ت

 حتالؿ.عمى الساحة العراقية فيما يتعمؽ بالدستكر المؤقت المفركض مف طرؼ اإل ةالمتصارع

عتراؼ بالنظاـ العراقي الجديد عمى كؿ دكؿ الجكار، كي يحظى النظاـ بغطاء عربي فرض اإل .3

 القطر.كبمباركة عربية لممشاريع األمريكية المرغكب تنفيذىا في ذلؾ 

 قبل الثورات: رؤية اوباما لممنطقة العربية :رابعاً 

بدأ الرئيس باراؾ أكباما بداية ممفتة بالسعي لتغيير صكرة أمريكا كأىدافيا كالمفاىيـ التي ترسـ الحقائؽ 

كما سعت السياسة الخارجية في عيد الرئيس باراؾ أكباما إلى  العممية إلستراتيجية أمنيا القكمي

الخيبات التي خمفتيا سياسة بكش االبف. كدشف الرئيس الديمقراطي سياستو الخارجية التخمص مف 

 .بخيارات مغايرة لتمؾ التي كانت تنتيجيا إدارة سمفو الجميكرم

جػػاء فػػي مقدمػػة كثيقػػة األمػػف القػػكمي " لكػػي ننتصػػر يجػػب أف ننظػػر إلػػى العػػالـ كمػػا ىػػك"، كفػػتح قنػػكات 

نيػػا السػعكدية كالبرازيػػؿ كدكؿ أخػرل نافػذة مثػػؿ الصػيف كركسػػيا. التعػاكف مػع " قػػكل جديػدة كصػاعدة " بي

فاإلستراتيجية الجديدة تيدؼ إلى تجديد القيادة األمريكية لمعػالـ، ، كيشكؿ النص تطكرا في سياسة أكباما

حتػى تػتمكف مػف تحقيػػؽ مصػالحيا فػي القػرف الكاحػػد كالعشػركف، كذلػؾ عبػر مسػػاريف: أكليمػا يتمثػؿ فػػي 

مية، أما ثانييما فيتمثؿ في العمؿ عمى صياغة نظاـ دكلي يمكف مف مكاجيػة التحػديات بناء قكتيا الداخ

 (.46، ص 2011الدكلية )بسيكني، كرضكاف، 

لقػػد رسػػـ أكبامػػا معػػالـ سياسػػة انفػػراج عميػػؽ تجػػاه العػػالـ اإلسػػالمي، مػػف خػػالؿ خطابػػو فػػي القػػاىرة فػػي 

مػع العػالـ اإلسػالمي ككضػع حػد لسياسػة  ، الػذم أحػاؿ فيػو إلػى عالقػات جديػدة2006الرابع مػف يكنيػك 



69 
 

اإلمػػالء مػػف فػػكؽ، التػػي كانػػت تريػػدىا إدارة بػػكش فيمػػا يسػػمى الشػػرؽ األكسػػط الكبيػػر، الػػذم كػػاف يتبنػػى 

 (.2008كثيرا مف نتائج أفكار المحافظيف الجدد كنيجيـ )اكريد، 

كييف ليسػكا أعػداءه... كيضيؼ: " ككظيفتي بالنسػبة إلػى العػالـ اإلسػالمي أف أنقػؿ إليػو حقيقػة أف األمػري

كأنا بإرسالي جكرج ميتشؿ إلى الشرؽ األكسط أفي بالكعد الذم قطعتو في حممتي بأننا لف ننتظػر حتػى 

 انتيػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػدة إدارتػػػػػػػػػػي لكػػػػػػػػػػي نعػػػػػػػػػػالج قضػػػػػػػػػػية السػػػػػػػػػػالـ الفمسػػػػػػػػػػطيني كاإلسػػػػػػػػػػرائيمي، كسػػػػػػػػػػنبدأ اآلف.."

 (.6ص  ،2009)ككردسماف،

 إلدارة جديػدة الػرئيس بػاراؾ أكبامػا طريقػة طػرح 2009 حزيػراف/يكنيػك فػي القػاىرة بجامعػة خطابػو ففػي

 شػكمتيا زيػارات التػي النمطيػة الصػكرة تغييػر كحػاكؿ .اإلسػالمي كالعػالـ المتحػدة الكاليػات العالقات بيف

 ينظػركف ككػانكا ليسػمعكا، ال ليتكممػكا، يػأتكف الذيف كانكا األكسط، الشرؽ إلى أميركييف لرؤساء متتابعة

سػرائيؿ، الجيكبكليتيكيػة، كالممارسػات الباردة، الحرب منظكرمف  دائما لإلقميـ  اإلرىػاب عمػى كالحػرب كا 

حتػػراـ الحقػػا، حيػػث تحػػدث أكبامػػا فػػي الشػػرؽ األكسػػط، عػػف عالقػػة تقػػـك عمػػى " المصػػالح المشػػتركة كاإل

 (3، ص 1998المتبادؿ " كال سيما مع إيراف. )جرجس، 

 ،2011القػكات األمريكيػة مػف العػراؽ أكاخػر عػاـ  حيث قػاـ الػرئيس أكبامػا ضػمف كاليتػو األكلػى بسػحب

ـ. ممػا دفػع المعارضػيف لسياسػاتو مػف 2014 ككضع جػدكؿ زمنػي لالنسػحاب مػف أفغانسػتاف حتػى عػاـ

جميػػكرييف كديمقػػراطييف، إلػػى اتيامػػو بالتسػػرع فػػي االنسػػحاب مػػف البمػػديف دكف تحقيػػؽ الحػػد األدنػػى مػػف 

قيؽ االستقرار كاألمف كالديمقراطيػة فػي أم منيمػا ممػا يقػدـ األىداؼ الكطنية األميركية المعمنة كدكف تح

 .(3-2، ص 2012النصر لألعداء )جيشاف، 

نسحاب مػف الشػرؽ فالتزامو باإل ،التناقض جميا في عيد الرئيس أكباما بيف الخطاب كاإلستراتيجية ككاف

األكسػػط الكبيػػػر تعػػػرض الختبػػاره األكؿ فػػػي أفغانسػػػتاف. فبعػػد تػػػردد، كسػػػع البيػػت األبػػػيض اإلسػػػتراتيجية 
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األفغانية لتشمؿ أفغانستاف كباكستاف، كصعد الحرب بإستراتيجية عسكرية أكثر عدكانية كالتيديدات لمف 

طيػػار التػػي غطػػت جميػػع أنحػػاء  رفػػض التعػػاكف مػػع اإلحػػتالؿ األمريكػػي. كاسػػتخداـ لمطػػائرات مػػف دكف

 (. 14-13، ص 2013المناطؽ الممتدة مف أفغانستاف كصكال إلى اليمف، مركرا بالصكماؿ )بشارة، 

كدعػػا إلػػى تبنػػي نيػػج أكثػػر  ،بػػدأ الػػرئيس أكبامػػا فػػي تكجيػػو اإلنػػذارات إلػػى طيػػراف 2010كبحمػػكؿ عػػاـ 

ف تحػاكؿ فػرض التغيػر عمػى األصػدقاء كاقعية كأقػؿ تػدخال فػي المنطقػة، كأكضػح أف الكاليػات المتحػدة لػ

 (.14، ص 2013كاألعداء بالقكة. كلكنو التـز بتكسيع العمميات السرية )بشارة، 

فقػد  ،الممؼ الفمسطيني فقد ظؿ يراكح مكانو برغـ خطابات حسف النكايا كالحديث عف حػؿ الػدكلتيف أما 

 المػكبي نػاء المسػتكطنات الييكديػة كلكػفناشػد أكبامػا رئػيس الػكزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىك تجميػد ب

 الضػغط فػي التمػادم عمى ىاجـ أكباما األميركية، السياسة عمى كبير تأثير لو الذم إلسرائيؿ، المكالي

 القػاىرة إلسػرائيؿ بخطػاب المؤيػدة األصػكات كنػددت نتنيػاىك، بنيػاميف بقيػادة اليمينيػة الحككمػة عمػى

اسػتمر فػي تػكفير  لكػف أكبامػا مػع إسػرائيؿ، سػتراتيجياإل المتحػدة الكاليػات تحػالؼ عػف تراجعػا" عتبػارهإب

كبػػالرغـ مػػف أف نتنيػػاىك التقػػى أكبامػػا عػػدة مػػرات فػػي كاشػػنطف، إال أنػػو  .الػػدعـ إلسػػرائيؿ بطػػرؽ مختمفػػة

رفػػػض االسػػػتماع إلػػػى الػػػرئيس األميركػػػي أك إلػػػى كزيػػػرة خارجيتػػػو ىػػػيالرم كمينتػػػكف عػػػف ضػػػركرة تجميػػػد 

 (5ص  ،1998ستيطاف. )جرجس، اإل

الػػػػرئيس بػػػاراؾ أكبامػػػا تبنػػػػى سياسػػػة خارجيػػػة نشػػػػطة بػػػدءا بفػػػتح الحػػػػكار مػػػع العػػػػالـ  أفالباحػػػث  اسػػػتدؿ

اإلسالمي كخاصة في خطابو في القاىرة. كما أعمف عف تكقعاتو بإنياء النزاع العربي اإلسرائيمي خػالؿ 

المتغيػػػر األساسػػػي الػػػذم حكػػػـ السياسػػػة الخارجيػػػة  عػػػاميف بالتفػػػاكض. إال أف العامػػػؿ اإلسػػػرائيمي شػػػكؿ

األمريكيػػة فػػي العػػػالـ العربػػي كالشػػرؽ األكسػػػط، فإسػػرائيؿ ىػػػي حميػػؼ ميػػـ ألمريكػػػا ألسػػباب أيديكلكجيػػػة 

سػػػتراتيجية كىػػػي دعامػػػة أساسػػػية تسػػػتند إلييػػػا الكاليػػػات المتحػػػدة فػػػي الشػػػرؽ األكسػػػط، كىػػػي تقػػػع فػػػكؽ  كا 
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ميػػػا، كتتعيػػػد كػػػؿ إدارة أمريكيػػػة سػػػكاء كانػػػت ديمقراطيػػػة أـ حسػػػابات المصػػػالح السياسػػػية االقتصػػػادية كقب

جميكرية بالحفاظ عمى أمنيا كدعميا عسكريان كأمنيان كاقتصػاديا كضػماف اسػتمرارية تفكقيػا العسػكرم فػي 

 .المنطقة

 :بعد الثوراتالعالم العربي  تجاهاألمريكية  رجيةالخا السياسةخامسًا: 

فكانػت طػكرا سػممية، كطػكرا مسػمحة. كبقطػع النظػر عػف  ،عارمػةشيدت عدة بمداف عربية ثكرات شػعبية 

سػتبداد التػي عمييػا الػنظـ األسباب الداخميػة التػي أدت إلػى ذلػؾ، فػإف الفسػاد السياسػي كالمػالي كحالػة اإل

كانت القاسػـ  ،الدستكرية كالديمقراطية كالتعددية، كالتداكؿ السممي عمى السمطة كغياب األسس ،الحاكمة

 (.197)صنتياف، ص  ب ىذه الثكراتالمشترؾ ألسبا

عالمة فارقة لحقبة تاريخية جديدة شيدىا العالـ العربي، كىك اليـك  2010ديسمبر  17حيث شكؿ يـك 

الذم فجر فيو الشاب محمد البكعزيزم في سيدم أبك زيد الثكرة الشعبية التي أسقطت النظاـ التكنسي 

كتبعيا عددا مف  لمثكرات فكانت تكنس المحطة األكلىالذم حكـ البالد بالحديد كالنار عقكدا طكيمة، 

 (.104، ص 2013 ،اليكيرينيالدكؿ العربية األخرل )

كىك مصطمح أطمؽ عمى  ،فالمنطقة العربية دخمت منعطفان سػياسيان خطػيران بات يعػرؼ "بالربيع العربي "

في مصر، كالعقيد معمر األحداث التي أطيحت بحكـ زيف العابديف بف عمػي في تكنس، كحسني مبارؾ 

 القذافي في ليبيا، كعمى عبد اهلل صالح في اليمف. 

كقد أخذ مكضكع البحث عف دكر أمريكا في الثكرات كما بعدىا، كمف بعد حكارات الكاليات المتحدة 

رسميان كنيابيان مع الحركات اإلسالمية كعمى األخص جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر كحركة 

مساحة كبيرة مف الحكار في اإلعالـ العربي، كساد فيو الكثير مف التحميالت النيضة في تكنس 

كاإلشاعات كالتسريبات حكؿ التحكالت في مصادر التيديد الحقيقية عمى المصالح األمريكية في 
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شكالية السمكؾ األمريكي تجاه المنطقة العربية، كالخيارات المتاحة أماـ الكاليات المتحدة  المنطقة، كا 

 (.117، ص 2011مؿ مع المنطقة بعد الربيع العربي )عبد الخالؽ، لمتعا

 موقف الوليات المتحدة من "ثورات الربيع العربي":

 الموقف األمريكي الرسمي من الربيع العربي:. 1 

حيث لكحظ أف المكقؼ  ،مفاجأة لصناع السياسة األمريكية 2011مثمت الثكرات الشعبية العربية عاـ 

( كتفاعالتيا. ففي الثكرة 2، ص 2013األمريكي تطكر بشكؿ تدريجي مع ىذه الثكرات. )جرجس، 

بداية بالدعكة إلى ضبط األمف، كحماية المتظاىريف، إال أنو انتيى إلى  التكنسية اتسـ المكقؼ األمريكي

 (.320 – 319، ص 2012الثناء عمى الثكرة كاإلشادة بيا. )بشارة، 

فقد التزمت الكاليات المتحدة الصمت تجاه األحداث في تكنس طكاؿ ثالثة أسابيع كحتى استدعاء  

، حيث 2011يناير  7كزارة الخارجية األمريكية السفير التكنسي في كاشنطف محمد صالح تقية في 

ع احتجاجات سممتو رسالة تعبر عف القمؽ األمريكي مف الطريقة التي تعاممت بيا الحككمة التكنسية م

ـٌ أخذ الشعب كطالبت باحتراـ الحريات الفردية كال سيما في ما يتعمؽ بإتاحة التكاصؿ عبر اإلنترنت ، ث

التعامؿ شكالن آخر، كىك كما عٌبرت عنو كزيرة الخارجية األمريكية ىيالرم كمينتكف في ذلؾ الكقت، 

ي، كبضركرة تغيير القكانيف بضركرة التعامؿ بشكؿ ديمقراطي كاالستجابة لمطالب الشعب التكنس

، عبر التي تتناسب مع الكجو الحضارم لمشعكب، كبٌينت اإلدارة األمريكية أيضان  كطريقة الحكـ

المتحدم الرسمي لكزارة الخارجية األمريكية أٌف الكاليات المتحدة تنظر بحذر إلى ما يجرم في تكنس 

إراقة الدماء، كأشار بطريقة غير مباشرة إلى  سبؿ عكدة اليدكء إلى المنطقة، كتأمؿ بتكقؼ كأٌنيا تبحث

 (.326، ص 2012)بشارة،  عدـ رفض الكاليات المتحدة لما يحدث في تكنس، ككنو مطالب شعبية
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بتأكيده  تجاه الثكرة في تكنس، كذلؾ شديد التعقؿكاف ف المكقؼ األمريكي تدؿ ىذه التصريحات عمى أ

سميمة لألزمة، كبعد ىركب بف عمي قاـ الرئيس  رفض قمع المتظاىريف، ككجكب البحث عف تسكية

كبدأت الكاليات المتحدة األمريكية بالكقكؼ إلى جانب ، أكباما باإلشادة بشجاعة الشعب التكنسي

 (.163، ص 2011)محمكد،  بصكرة أكثر كضكحان  مطالب الثكرة

مف الثكرات العربية قرر الرئيس أكباما التعامؿ مع كؿ حالة  بعد انتقاؿ الثكرة مف تكنس إلى مصر،

 ،خصكصان مع مصر التعامؿ مع الربيع العربي بمجممو كدعمو كفؽ مقياس كاحد عمى حدة، رافضان 

 تغييرلحدكث الكاليات المتحدة سمح لـ تلذا ، ةدكؿ العربيالاألىـ بيف  السياسيٌ  الثقؿ شكؿكانت ت ياألنٌ 

في مصر إلى حالة مف التدىكر، كذلؾ  ، فقد تعرضت المصالح السياسية األمريكيةرقابةغير مف  فييا

استثمار عشرات مميارات الدكالرات في ىذا البمد منذ تكقيع اتفاقيات كامب ديفيد عاـ ييدد خطر حدكث 

مصر كالسعكدية أىـ حمفٌيف عربييف لمكاليات المتحدة نظرا لحجميا كدكرىما  تعدٌ حيث ، 1979

 (.17، ص 2013)بشارة،  اإلقميمي

في اإلستراتيجية األمريكية في الشرؽ األكسط. فقد رأت في الثكرة مخاطر متعددة  كنظرا لمكقع مصر

كلـ تمحظ فييا فرصا يجب استثمارىا كالدفاع عنيا كرعايتيا. فسبؽ لمرئيس أكباما أف قاؿ: لدل 

الكاليات المتحدة شراكة كثيقة مع مصر ككاف الرئيس مبارؾ متعاكنا جدا. نحف نتعاكف في عدد مف 

ا في حيف عمؽ ركبرت غيبس السكرتير الصحفي لمبيت األبيض:" نحف لسنا بصدد االختيار القضاي

بيف مف ىـ في الشكارع كمف ىـ في الحككمة". كشكؿ مكقؼ اإلدارة األمريكية ىذا، تناقضا جميا مع 

الخطأ التزاـ فقد أعمف أكباما قائال:" مف  مكقفيا الداعـ " لإلنتفاضة " اإليرانية الذم كاف فكريا كحماسيا.

 (.15، ص 2013)بشارة،  راف "الصمت تجاه القمع في إي
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غالبية المحمميف السياسييف عمى أف الكاليات المتحدة لف تتنازؿ عف حميفيا في بداية ثكرة مصر، راىف 

كفي تطبيؽ اتفاقيات السالـ في منطقة  ،في التقارب العربي اإلسرائيمي دكران أدل الذم  ،حسني مبارؾ

يناير  25في الثكرة كانطالقتيا ففي بداية احتجاجات  ،(229، ص 2012كسط )البحيرم، الشرؽ األ

بسبب شعكرىا بعدـ اليقيف كالخكؼ مف المستقبؿ  ؛، بدء التردد كاالرتباؾ الشديد لدل إدارة أكباما2011

 (.8، ص 2013)جاردنر، 

مثكرة المصرية " تقديرنا ىك أف كمينتكف قائمة في اليكـ األكؿ ل كما صرحت كزيرة الخارجية السابقة

حتياجات الشعب المصرم كمطالبو الحككمة المصرية مستقرة كأنيا تسعى إلى سبؿ تستجيب بيا إل

المشركعة ". بعد ذلؾ ىاتؼ أكباما الرئيس مبارؾ كحثو عمى أال يمجأ إلى القكة، فيما شجع نائب 

مي كرفض أف يدعك مبارؾ بالطاغية. تمي الرئيس " جكف بايدف " في مقابمة تمفزيكنية لو، الحؿ السم

كاألميراؿ "مايؾ  ذلؾ، كعمى مدل أسابيع قميمة، مياتفات مف جانب كزير الدفاع " ركبرت جيتس"

مكلف"، رئيس األركاف العامة، لنظيرىما بالقاىرة، في محاكلة لمعرفة رأم القكات المسمحة المصرية في 

اضح رفض مبارؾ التخمي عف منصبو، حاكلت الكاليات األعماؿ االحتجاجية، ثـ عندما أصبح مف الك 

زاـ بمكقؼ حيادم )جاردنر، تالمتحدة منع الجيش المصرم مف االنضماـ إلى أم مف الجانبيف كاإلل

 (.8، ص 2013

كقد تجمى التردد األمريكي، بكضكح في تصريح كزيرة الخارجية " ىيالرم كمينتكف" بأف ليس مف حؽ 

الكاليات المتحدة األمريكية أك أية قكة أجنبية إمالء إرادتيا بخصكص مف يحكـ مصر، أخذا في 

ة تسميـ فبراير إف عممي 1االعتبار أف ىذا التصريح جاء بعد انقضاء يكـ كاحد عمى قكؿ أكباما في 

السمطة يحب أف تبدأ " اآلف ". كما اتضح أيضا مف رد اإلدارة األمريكية عمى تصريح فرانؾ كيزر، 

سفيرىا األسبؽ في مصر، أف كجكد مبارؾ " بالغ األىمية بالنسبة إلى المرحمة االنتقالية "، بالقكؿ إف 
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 التأكد كعدـ الخارجية، سياستو فريؽ رؤل تعدد أكباما مكقؼ تصريح كيزنر ال يخص سكاه. كيعكس

 (.164، ص 2011الثكرات )محمكد،  تمؾ كتداعيات معاني مف

بناء عميو، سارعت كاشنطف بالشراكة مع الجيش المصرم، لتأميف تغيير بطيء كمدركس. كصادؼ 

كجكد كبار الضباط المصرييف في كاشنطف لحضكر اجتماعات التنسيؽ، لحظة اندالع الثكرة، فبات 

، 2013)بشارة،  ضحان: سيطرة العسكر عمى كتيرة التغيير في فترة ما بعد مبارؾجدكؿ األعماؿ كا

 (.17ص 

كيمكف القكؿ أيضا إنو مع إيضاح مآؿ الثكرة المصرية، دفع بعض أركاف اإلدارة األمريكية باإلمساؾ 

 األزمة كصمت بالعصا مف المنتصؼ منعا لتكرار تجربة الكاليات المتحدة مع الثكرة اإليرانية. كعندما

 تخمي ضركرة إلى ضمنيا أكباما ألمح ،2011مف فبراير  األكؿ األسبكع في ذركتيا إلى المصرية

لقد أبانت عمى إزدكاجية في المعايير في مكقفيا مف التغييرات  .منصبو عف المصرم الرئيس

الديمقراطية، فقد ظمت صامتو ثـ محايدة حتى بدأ كاضحا ليا سقكط النظاميف في مصر كتكنس 

 (.14، ص 2011)حسيب،  .ليتحكؿ مكقفيا تدريجيا إلى تأييد فاتر لمثكرة في كؿ منيما

 كغير القمعية النظـ مساندة استمرار مخاطر بيف أكباما أٌما في ثكرة الربيع في اليمف، فقد كازف

فت ىذه حيث كيٌ  ح،اإلصال تجاه المتحدة الكاليات القكم مف الدفع كبيف، شعبية قاعدة عمى المستندة

لمساندة تمؾ الثكرة ألىداؼ كاشنطف في المنطقة. فقد دعمت  اإلدارة دعميا لمثكرة في كؿ بمد كفقان 

بعد أف أيد الحككمة األمريكية  (عبد ربو منصكر ىادم) ،نائب الرئيس السابؽ ،الرئيس اليمني الجديد

 (.17، ص 2013في الحرب عمى محاربة تنظيـ القاعدة )بشارة، 
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فالكاليات المتحدة األمريكية استثمرت الكثير مف الكقت كالماؿ كالتقنيات لبناء شراكة مع نظاـ الرئيس 

فعمى الرغـ مف تسميـ الكاليات ، ىرم ىك الحرب عمى اإلرىابالسابؽ عمي عبد اهلل صالح، بدافع جك 

المتحدة بضركرة نقؿ السمطة، فقد ضغطت بشدة في جمسات التفاكض عمى بقاء شخصيات مف عائمة 

الرئيس السابؽ عمي عبد اهلل صالح في مكاقعيـ بعد مغادرة ىذا األخير لمسمطة. كىذه الشخصيات ىي 

، ص 2012القكات الخاصة كقكات الحرس الجميكرم )األحصب، التي تدير المؤسسات األمنية ك 

15.) 

عادة اإلعمار، كتبنكا  كما دعمت كاشنطف أيضا قادة ليبيا ما بعد القذافي عندما فتحكا سكؽ الطاقة كا 

 (.14، ص 2011مكاقؼ صديقة تجاه الكاليات المتحدة إقميميا )حسيب، 

 فمف .اإلقميـ تجاه سياساتو في التفكير إعادة مىع أكباما 2011 العربية لعاـ الثكرات أجبرت لقد

 العالـ كطالب ،"التحكالت زمف" إياىا معتبرا العربي العالـ في بأىمية المحظة أكباما اعترؼ ناحية،

 (.14، ص 2012سكريا )جرجس،  كخاصة في المنطقة، أخرل أماكف في التغيير لنداءات باالستجابة

ترفعيا الكاليات المتحدة خاصة المتعمقة بالديمقراطية، فإف جكىر كبغض النظر عف ىذه الشعارات التي 

 .ألنيا ىي التي تحقؽ مصالحيا ،مكقفيا الحقيقي ىك الحفاظ عمى األنظمة العربية المستبدة القائمة

فتحكؿ ىذه األنظمة إلى أنظمة ديمقراطية تشارؾ شعكبيا في اتخاذ القرارات لف يسمح ببقاء أمنيا 

الكاليات المتحدة كمف معيا كما يترتب عميو مف شراء أسمحة مفركضة عمييا  القكمي تحت رحمة

بمميارات الدكالرات مف غير تحديد العدك الحقيقي. كاإلبقاء عمى القكاعد العسكرية األمريكية البرية 

ع كلف تسمح ألنظمتيا باستمرار بي .كالبحرية التي فييا حاليا. كالتي تتحمؿ بعض تمؾ األنظمة تكاليفيا

التي ال تزاؿ حتى بعد ارتفاعيا تمثؿ تقريبا أسعار السبعينات )حسيب،  ،النفط لمغرب باألسعار الحالية

 (.14، ص 2011
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 ،يرل الباحث اف الثكرة انتجتيا الشعكب العربية كعممت عمى استغالليا الكاليات المتحدة األمريكية

فالمؤامرة في العقؿ العربي ىي نتاج لمتصارع الدكلي عمى المنطقة فاألنظمة العربية كانت قائمة عمى 

حاجة الشعكب لألمف كلمف يحمييا مف أخطار الخارج كما زالت تبحث عف ذلؾ في مكاجية خطر 

 الحركات المناكئة لسياساتيا.

 ثورات الربيع العربي:األمريكي من اإلعالم موقف  :2

الثكرات العربية كسقكط النظاـ السياسي في تكنس كمصر كليبيا كاليمف باىتماـ كسائؿ اإلعالـ  حظيت

التي تفاكت االىتماـ بيا مف كسيمة الكاليات المتحدة األمريكية  خصكصان  ،في مختمؼ دكؿ العالـ

كالتحكؿ إعالمية ألخرل، كانعكس ذلؾ عمى معارؼ كاتجاىات الجميكر األمريكي عف ىذه الثكرات 

 (.2014)مكقع األىراـ الرقمي،  الديمقراطي في المنطقة العربية

مف االىتماـ في كسائؿ  كبيران  حيث القت مكجة التظاىرات التي اجتاحت الجميكريات العربية قدران 

صكرت شبكات التمفزيكف األميركية األحداث التي كقعت عمى أنيا ثكرات  فقد اإلعالـ األميركية،

نحف نشاىد شيئا يؤثر فينا كأميركييف "ا قالت المذيعة األميركية البارزة راشيؿ مادك: كم ،ديمقراطية

ألنني أعتقد أف األميركييف مف اليسار أك اليميف أك الكسط يؤمنكف بحككمة الشعب، مف ًقبىؿ الشعب، 

ؼ كعندما نرل شعبا في أم دكلة في العالـ يحاكؿ تحقيؽ ذلؾ بكسيمة سممية نق ،كمف أجؿ الشعب

 (.2014)مكقع المجمة،  ."بجانبو تمقائيا

رت تصكراتيـ كانطباعاتيـ عف المنطقة العربية بعد نجاح قد تغيٌ األمريكييف فف الصحفييف ك المراسم أٌما

كعٌبر  ،تمثمت في صمكد الشعكب في كجو األنظمة المستبدةالتي ك  ،الثكرات الشعبية إلى حد كبير

صرار الىؤالء المراسمكف عف مقدرة ك  ، ككصفكىا شعكب العربية عمى تنمية اقتصادىا في أسرع كقتا 

قد تزايد، كأٌنيا مستكل الكعي السياسي كالمصالح الكطنية بعد الثكرة  ، كبأفٌ شعكب طيبة كعاطفيةبأنيا 
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تحتاج إلى قيادة كاعية  ، كفي ذات الكقتكقت إلصالح ما أفسدتو األنظمة السابقةبحاجة لشعكب 

 (.2014)مكقع األىراـ الرقمي،  سـ بالديمقراطية كتؤمف بالحرياتإلدارة شؤكف البالد تت

 لمطالب ضمنيان  انحيازان  عكس أٌنو في مجمؿ التغطية اإلعالمية األمريكية لمثكرات،يالحظ أٌنو ك 

 اإلعالميةعمدت المصادر  كما النظاـ، رحيؿ ضركرة في المشركعة كدعـ مطالبيـ المتظاىريف

 كبدا ـ،النظا قبؿ مف المتظاىريف مع في التعامؿ األمني العنؼ حكادث عمى التركيز إلى األمريكية

 اإلخبارم المشيد عمى سيطرتقد األكؿ  أسبكعيا بعدالمصرية  الثكرة أحداث أف لألنظار الفتان 

 التي خصصت " إف إف سي" شبكة مثؿ الكبرل، لمشبكات كالتقارير اإلخبارية النشرات عبر األمريكي

 الشبكات بعض إيفاد الجانب ىذا في مصر، كالمالحظ في لألحداث اليكمية اإلخبارية تغطياتيا غالبية

 كريستياف" مثؿ قرب، عف كالتعميؽ عمييا األحداث لتغطية لمقاىرة مراسمييا لكبار اإلخبارية كالصحؼ

 .(18، ص 2013ايجناثيكس" )محمد،  فريدماف، كديفيد كتكماس أمانبكر،

ألمريكيػػة كمراسػػمييا أٌنيػػا تبٌنػػت نفػػس أسػػمكب الخارجيػػة األمريكيػػة تجػػاه كيالحػػظ عمػػى كسػػائؿ اإلعػػالـ ا

ثكرات الربيع العربي، بكقكفيا إلى جانب مطالب الشعكب العربية كحركاتيػا السياسػية بغػض النظػر عػف 

تكجياتيػػا اإلسػػالمية أك العممانيػػة، سػػكاء عٌبػػرت عػػف ذلػػؾ صػػراحة أك ضػػمنان، األمػػر الػػذم دفػػع بػػالمفكر 

 كػاف أف فبعػد المسػمميف، إلػى النظػر فػي غربيػان  تحػكالن ( بػالقكؿ أٌنػو قػد حػدث ؽ رمضػافطػار المصػرم )

 ظػؿ فػي فيػو المرغػكب "البػديؿ األنا" إلى الغرب نظر في تحكلكا "الغريب اآلخر" أنيـ عمى ينظر إلييـ

 (.3، ص 2012)رمضاف،  العربية االنتفاضات
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 الفصل الرابع:

______________________________________________________ 

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالم السياسي خالل ثورات الربيع العربي.

 :تمييد

لقد أدركت اإلدارة األمريكية أٌف الخالؼ بيف الكاليات المتحدة كالعالـ اإلسالمي، كمع اإلسالمييف 

ات أمريكية محددة لتحقيؽ مصالح معينة، مثؿ حماية مصادر النفط، أك خاصة، تتسبب فييا سياس

ضماف عدـ امتالؾ لألسمحة المحظكرة حسب المعايير األمريكية، كال ينبع الخالؼ مف مبادئ السياسة 

مف  األمريكية العامة، التي قد يتفؽ عمييا الجميع، كأدركت أٌف التصكر الذم تكٌكف لدل العديد

 فقد تبٌيف ليا أف .اإلسالمية أٌف حرب أمريكا عمى اإلرىاب ىي حرب ضد اإلسالـ كالمسمميفالحركات 

الكاليات المتحدة بحثت لذا  ،نسبة ضئيمة جدنا مف المسمميف ىي المسببة في )أعماؿ العنؼ كاإلرىاب(

 طريقة لمحديث كالحكار مع المسمميف المكجكديف في جميع أنحاء العالـ. عف 

ه الصكرة استمرار االقتتاؿ في العراؽ نتيجة لمتقسيـ األمريكي لو، كاستمرار سقكط ضحايا كمما كٌكف ىذ

مدنييف بغارات أمريكية في اليمف كأفغانستاف كأماكف أخرل، تكٌلد عنو شكككان عديدة لدل الحركات 

)عكني،  اإلسالمية حكؿ مصداقية السياسة األمريكية، كبالتزاـ كاشنطف بعالقات صادقة مع المسمميف

 (.3، ص 2013
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، كالتي نتج عنيا سقكط بعض األنظمة العربية، الى 2011كأدت ثكرات الربيع العربي التي بدأت سنة 

دفع الكاليات المتحدة لدعـ المناداة بالحرية كاإلصالح السياسي كالديمقراطية، كأعمنت كاشنطف أنيا 

نتخابات سممي كمبادئ التعددية كاإلسكؼ تتعاكف مع األحزاب اإلسالمية إذا التزمت بالتغيير ال

ليذا أخذت مسألة حكارات الكاليات المتحدة بعدان رسميان كنيابيان مع الحركات اإلسالمية،  ،كالديمقراطية

 (21، ص 2012خصكصان جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر كحركة النيضة في تكنس. )اليقيش، 

ركات اإلسالم السياسي بعد الربيع المبحث األول: محددات السياسة األمريكية تجاه ح

 العربي.

كـ  : أبرزىا محددات عدة السياسي اإلسالـ حركات مف األمريكية المتحدة الكاليات مكقؼ حى

 حماية المصالح األمريكية في المنطقة العربية:  أوًل:

فانتقؿ كانت أكلى ىذه المحددات االعتماد عمى الحمفاء اإلقميمييف كالمحمييف في حماية مصالحيا، 

كما في حالة الرئيس  - محمفاء السابقيف ألنيـ يتعرضكف لخطر اإلسقاطلالكاليات المتحدة سكؼ دعـ 

مف كذلؾ ة، عف حمفائيا القدماء لصالح الجدد كبسرعت كتتخمٌ  – المصرم السابؽ محمد حسني مبارؾ

 ا ألٌنياأجؿ البقاء عمى مصالحيا كليس تقربان مف الحركات اإلسالمية، كالحفاظ عمى المصالح بحد ذاتي

كلتأكيد حماية ىذا المحدد كأكلكيتو في السياسية األمريكية، نشرت  .فقط ىدفان استراتيجيان كليس محددان 

 (.7، ص 2013اط )حمادة، جيكشيا في مناطؽ لمحمفاء بكصفيا جيكشان متقدمة كقكة احتي

لذا عممت اإلدارة األمريكية مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ عمى تركيج دعميا كتأييدىا ألم تحكؿ ديمقراطي 

في العالـ العربي، ثـ ضغطت عمى دكؿ )المحكر المعتدؿ( كاألردف كالسعكدية، كالتي لـ تصؿ ليا 

ا شعرت اإلدارة األمريكية أنيا لف تتمكف الثكرات، خكفان مف سقكطيا أك زعزعة نظاميا الحاكـ، كعندم

مف السيطرة أك التنبؤ بنتائج الثكرات، استعانت بحمفائيا األكركبييف، كبريطانيا كألمانيا ألداء دكر فعاؿ 
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خكفان مف تزايد المخاطر األمنية عمى إسرائيؿ، كالذم يعد المحدد الثاني لمسياسية األمريكية )حمادة، 

 (.7، ص 2013

الباحث أف الكاليات المتحدة استطاعت أف تستغؿ الثكرات العربية مف اجؿ الضغط عمى األنظمة  رأل

القائمة كتيديدىا بالتغيرات الجيكستراتيجية في المنطقة بالرغـ مف أف ىذه التغيرات تسيطر عمييا مف 

قؽ مصالحيا عبر كافة المحاكر كاالتجاىات كما ىي إال لعبة الشطرنج التي تديرىا أميركا كفؽ ما يح

بعد االستغناء عف بعض الحمفاء السابقيف بحجة دعـ التحكؿ الديمقراطي كاالستقرار  ،حمفائيا الجدد

 السياسي في المنطقة.

 تغّير ميزان القوى الحميفة:  ثانيًا:

يمثؿ ىذا المحدد احد التحديات التي تكاجو السياسة األمريكية، فبعد تراجع نظرية استقرار الييمنة   

األمريكية، كبياف كجكد خمؿ بسياسات تحقيؽ المصالح األمريكية بيدؼ الكسب مف طرؼ كاحد، ظير 

عدـ تناسب سيادة دعـ األنظمة السابقة الخادمة لمصالح أمريكا، فكاف لحركات اإلسالـ السياسي قكة 

نت كاضحة عمى الميداف، أكضحت بكساطتيا تناقض عميؽ مع سياسات الكاليات المتحدة التي كا

 داعمة لألنظمة السابقة، كحاؿ نظاـ محمد حسني مبارؾ الذم كاف حميفان أمريكيان بارزان. 

كما أسيـ في تغير ميزاف القكل الحميفة، ىك زيادة األخطار األمنية ضد إسرائيؿ، بسبب صعكد 

 المنطقة حركات إسالمية سياسية تمتمؾ مكاقؼ فكرية كأيديكلكجية ترفض )المشركع الصييكني( في

العربية، كتدعـ المقاكمة الفمسطينية كحؽ الشعب الفمسطيني حتى قبؿ ثكرات الربيع العربي )عكني، 

 (.8، ص 2013
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جاء ىذا التغير في ميزاف القكل الحميفة نتيجة لما بٌينتو الثكرات مف عدـ مقدرة اإلدارتاف السياسية 

كعدـ مقدرة الرؤية السياسة األمريكية  كالعسكرية االستخباراتية األمريكية معرفة نتائج ىذه الثكرات،

 (.16، ص 2013اإلستراتيجية مف تحديد ما ستؤكؿ إليو ىذه الثكرات )بشارة، 

سمحت الكاليات المتحدة كرٌحبت بآراء بعض مف قيادات اإلخكاف المسمميف في مصر، إال أٌنيا رفضت 

ريحات كمشاركة الزنداني في ذلؾ في اليمف، كخصكصان مشاركة عبد المجيد الزنداني، فقد كانت تص

الحكار الكطني كاف مرفكضان مف الكاليات المتحدة، عمى اعتبار أٌنو يمثؿ الجماعة اإلسالمية في 

 اليمف، كالتي تمثؿ اإلرىاب كالتطرؼ مف كجية النظر األمريكية. 

الطريؽ تسعى لقطع  أٌما في سكريا فاألمر يختمؼ مف حيث التدخالت الخارجية، فالكاليات المتحدة

ثانيان تقكـ الكاليات المتحدة األمريكية عمى قطع  ،عمى أم محاكالت مف دكؿ أخرل لتحقيؽ نفكذىا

فمـ تمقي بثقميا في مجمس األمف،  ،الطريؽ عمى األتراؾ كاإليرانييف كالركس لدخكؿ الساحة السكرية

كما حدث مع نظاـ  عمى سبيؿ المثاؿ، لكقؼ القتاؿ، كلـ تسارع بفرض عقكبات عمى النظاـ السكرم

صداـ حسيف، فأبقت الباب مفتكحان لمصراع العسكرم، لبقاء التيديدات ضد إسرائيؿ كالقادمة مف 

الحركات اإلسالمية السكرية المتشددة بعيدة مف الناحية الزمنية، كالناحية اإلستراتيجية لدل ىذه 

 (. 2014، الحركات )مكسى

كيرل الباحث أٌف تحكؿ الثكرة في سكريا إلى صداـ عسكرم بيف قكل متعددة، منيا الحككمية 

كاإلسالمية كحركات غير سكرية مثؿ داعش، كاستمرار ىذا الصداـ، إضافة إلى عدـ االستقرار سياسيان 

تحالؼ كأمنيان حتى إعداد ىذه الدراسة، ككجكد تدخالت مف أطراؼ عٌدة، كإيراف كتركيا كركسيا كال

العربي، األمر الذم أضفى تعقيدات كتقمبات كثيرة عمى الكضع السكرم، كال مجاؿ لمقاربتو في ىذه 

 الدراسة. 
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بشتى الكسائؿ مف  عمى دعـ الحركات التي تحقؽ مصالحيا كبصكرة عامة عممت الكاليات المتحدة 

القريب، فقد تعاممت  ككضعيا كاحتياط سياسي في المستقبؿ ،أجؿ جرىا لساحة التفاىـ األمريكية

الكاليات المتحدة مع حزب النيضة في تكنس عمى أنو نظاـ سياسي، حيث رحبت بمشاركة ىذا الحزب 

كىذا ما انطبؽ عمى سياسة الكاليات المتحدة  ،في مؤتمر أصدقاء سكريا، كمشاركتيا الحكار معو

حت السيطرة األمريكية لتمرير لبقائيا ت ،األمريكية المزدكجة نحك حركات اإلسالـ السياسي المتشددة

أىدافيا كتكجياتيا كصاحبة النفكذ األساسي كمف ضمف ذلؾ عمؿ تفاىمات بشكؿ سرم مع الحركات 

 (.2013،)عكيس كحركة اإلخكاف المسمميف

 :تالشي دور المنظمات اإلجتماعية أمام اإلسالمية ثالثًا:

اإلجتماعي يميؿ لصالح الحركات  بعد حدكث الثكرات كانطالقتيا ميدانيان، أصبح ميزاف العمؿ

اإلسالمية، بعد تراجع دكر منظمات العمؿ االجتماعي كاإلنساني في المجتمعات العربية، خاصة التي 

كانت مدعكمة بتمكيؿ غربي كأمريكي، مثؿ المؤسسات األىمية، التي تتبنى أفكار غربية كتحرير المرأة 

رم، ىذه المؤسسات كعمى الرغـ مف ضعفيا السياسي، كالديمقراطية كالتقميؿ مف سيطرة المجتمع الذكك 

إال أنيا كانت تتماشى فكريان مع األنظمة السابقة المكالية لسياسة الكاليات المتحدة، كتنفذ برامج 

كتكجيات تمؾ األنظمة كتخدـ أفكارىا كسياساتيا كقد ثبت فشؿ ىذه المؤسسات أثناء ثكرات الربيع 

ة أكثر حضكران منيا بمعنى آخر، أثبتت الحركات اإلسالمية أنيا أكثر ككانت الحركات اإلسالمي العربي

مصداقية مف غيرىا مف الحركات كالتكجيات في الميداف، كقد لمست الشعكب العربية ذلؾ التبايف 

كىذا يفٌسر تماشي الكاليات المتحدة مع مطالب الجماىير، تحاشيان كاالختالؼ مف حيث الفكر كالتنفيذ، 

التيارات اإلسالمية كصعكدىا، كعدـ إبقاء أم خيط سياسي يربط الكاليات المتحدة مع لالصطداـ مع 

ىذه التيارات، إذ رجحت كفة ىذه التيارات عمى كفة التيارات العممانية، كعال صكت المؤسسات 

العممانية كبرزت الشعارات سقطت اإلعالمية كالمؤسسات االجتماعية التابعة لمحركات اإلسالمية، ك 
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)الدخيؿ،  ، مف خالؿ اليتافات كالشعارات اإلسالمية التي كانت ترددىا الجماىيراألفكار اإلسالمية

 (.5، ص 2013

قد يبدك ىذا المحدد بسيطان بالنسبة لثكرات الربيع العربي، إال أٌف الفكر الذم كانت تحممو ىذه 

ير بيف األفكار الغربية المؤسسات لـ يجد أم قبكؿ لدل المتظاىريف أك المحتجيف، كظير شرخ كب

العممانية كاألفكار اإلسالمية، فالحركات اإلسالمية كانت تنادم بإصالح الكاقع االقتصادم كالسياسي 

كاالجتماعي، كالنيكض فكريان كعمميان باألمة، كتسخير مقدرات كمكارد الكطف العربي ألىمو. بينما 

، فتجاكزت الشعارات المطالب بتحقيؽ عربيةظيرت األفكار العممانية غير ذات جدكل أماـ الشعكب ال

العدالة كاألمف، إلى المطالبة بإنياء التبعية لمفكر الغربي مف سفكر كتقميد أعمى، كنبذ مظاىر التحضر 

الغربي السافر كالمالىي الميمية كما حدث في مصر كتكنس، كطالبت شعارات في تكنس تحديدان 

كرفعكا شعار "طريؽ الكحدة يمٌر مف القدس"، كأيدتيـ في بتكحيد األمة اإلسالمية كتحرير األقصى، 

فتنبيت اإلدارة األمريكية لذلؾ، كأخذتيا عمى ذلؾ القنكات كالجمعيات التابعة لمحركات اإلسالمية. 

محمؿ الجد، كأعادت الكاليات المتحدة التفكير بالتعامؿ مع المؤسسات األىمية بصكرة جذرية، كتنامت 

الحاجة إلى تصكرات جديدة، تستطيع مف خالليا التكصؿ إلى قكاعد جديدة لمعبة  عند الكاليات المتحدة

الديمقراطية كالتصكرات الفكرية حكؿ مبادئ الحرية كالديمقراطية، كالعالقات مع الحككمات الجديدة التي 

 (.8، ص 2013)الدسكقي،  .تناسب التكجيات األمريكية

 يات عممانية لممؤسسات االجتماعية ما رفضو الشعبكيؤكد رفض الجماىير العربية مف أفكار كتكج

في مصر مف أفكار لمبرادعي الذم أٌيدت مكاقفو الكاليات المتحدة صراحة، كرفضت تمرير أساليب 

حكـ جديدة، كطالبت بالعكدة إلى حكـ رجاؿ األزىر كليس مفتي الجميكرية كمرشد اإلخكاف في بداية 

كأصبحت اإلنطالقات كالتجمعات في سكريا كمصر تنتمطؽ مف الثكرة، كرفضت فكرة الدكلة المدنية. 
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أماـ المساجد، كخصكصان بعد صمكات الجمع، كتالشى صكت النقابات كالمؤسسات االجتماعية أماـ 

 التدفؽ الجماىيرم الكبير مف أماـ المساجد. 

ماني مف أصحاب يستدؿ الباحث بأف الكاليات المتحدة قدمت قدرا كبيرا مف الدعـ ال صحاب الفكر العم

كضمف ىذه اإلستراتيجية قدمت الدعـ عبر مؤسسات ، مؤسسات حقكؽ اإلنساف في المجتمعات العربية

في حاؿ فشمت القكل  لتمرير سياستيااحتراز إلبقائيا في ، خفية لحركات اإلسالـ السياسي المعتدؿ

نما مصالح دا  ئمة.األساسية المدعكمة عمى اعتبار انو ليس ىنالؾ صديؽ دائـ كا 

 التماشي مع الواقع الجديد: رابعًا:

في  تعاني مف ضعؼ في مصادر المعمكمات عف طبيعة التحكالت الجارية كانت الكاليات المتحدة

في ىذه الدكؿ خاصة في تكنس كمصر لـ يككنكا  فالقائميف عمى ىذه الثكرات ،األقطار العربية

مف عامة الشعب كمف أطيافو المختمفة، ككانت سياسييف بارزيف ليـ اتصاالتيـ مع الغرب، إنما كانكا 

مرجعيتيـ في ذلؾ اآلراء الرافضة ألنظمة الحكـ السابقة، لذا انحصرت الخيارات األمريكية بالتعامؿ مع 

 (.7، ص 2012الكاقع الجديد )اليقيش، 

بعد اف  ،خيار التعامؿ مع حركات اإلسالـ السياسي في ىذه الدكؿكىك ما جعؿ الكاليات المتحدة أماـ 

أصبحت غير قادرة عمى منع التغيرات في المنطقة، األمر الذم دفعيا لمتفكير ببرنامج جديد مف أجؿ 

كالتماشي مع الحككمات الجديدة التي تمثؿ  ،التعايش كالتعاكف مع الحككمات الجديدة كقكاىا السياسية

ة حكؿ مستقبؿ عالقاتيا الشعكب العربية، كالمنتخبة مف قبميا، لذلؾ لـ تغامر الحككمة األمريكي

السياسية مع القكل الجديدة، كىك ما فسر السمكؾ السياسي األمريكي بمحاكلة التفاىـ مع الحركات 

 (. 2012،اإلسالمية ذات الشعبية في البالد العربية )الحمد
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ـ األمريكية كالداخمية تعتبر ىي الخطكط العريضة التي ترس الخارجية ةأف محددات السياس يرل الباحث

حيث أف القرار السياسي الخارجي ما ىك إال مجمكعة مف التفاعالت بيف  ،بيا اإلدارة األمريكية أىدافيا

في صناعة القرار السياسي  ان كبير  ان مف العكامؿ يمعب دكر  فكؿ عامؿالعكامؿ الداخمية كالخارجية 

عممية صنع القرار  فيمحكرم كىاـ  ثر كبير كدكرأالعكامؿ الخارجية التي ليا  ال سيمان  األمريكي

المنطقة حيكية لمكاليات المتحدة في كما يعتبر الحفاظ عمى المصالح ال .السياسة الخارجيةب ان كتحديد

 . ما سعت اليو الكاليات المتحدة األمريكيةكضماف تدفؽ البتركؿ مف أىـ العربية 

بعد الربيع  المبحث الثاني: أىداف السياسة الخارجية األمريكية من الحركات اإلسالمية

 العربي.

تعتمد الكاليات المتحدة عمى مرتكزيف أساسييف في تحقيؽ أىدافيا، األكؿ يتمثؿ باتخاذ القرار المناسب 

بعد تجربة جميع الخيارات المتاحة، مثؿ الحرب عمى العراؽ كأفغانستاف، كالثاني يعتمد عمى دكر 

ؤسسات تعمؿ انطالقا مف اليدؼ الرئيس ىك المؤسسات االستخباراتية كمراكز الفكر السياسي، كىذه الم

كيتطمب العمؿ كفؽ ىذيف المرتكزيف اإلمساؾ بالخيكط السياسية كافة،  ،خدمة المصالح األميركية

كالعمؿ في الخفاء أكثر مف العمف، ففي الكقت الذم تتعامؿ فيو مع الحككمات كاألنظمة الشرعية 

 ي.الصديقة، تتعامؿ سران مع حركات اإلسالـ السياس

 كفيما يمي عرضان لألىداؼ األمريكية مف الحركات اإلسالمية بعد ثكرات الربيع العربي: 

 عدم وجود قيادات عربية قوية: أوًل:

يترجـ ىذا األمر عمى أرض الكاقع بإيجاد أطراؼ معارضة مدعكمة أمريكيان، سكاء إسالمية أـ غير 

لبقاء الطرؼ الحاكـ ضعيفان نكعان ما، كذلؾ بعد  إسالمية، بحيث تقؼ معيا كتساندىا الكاليات المتحدة،

عندما رفض اإلنصياع لممطالب األمريكية  أف استفادت مف تجربة الرئيس العراقي الراحؿ صداـ حسيف
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عمى تقكيض أم زعامة عربية قد تقؼ في  تعممف، كالغربية كاجو ذلؾ بحربٌي الخميج الثانية كالثالثة

 ئيمية في المنطقة.طريؽ المصالح األميركية كاإلسرا

كقد ظير ىذا األمر جميان بعد تخمييا عف قيادات عربية كانت محسكبة عمى كاشنطف، مثؿ حسني 

مبارؾ أك زيف العابديف بف عمي، كدرس مف ثكرات الربيع العربي، كحرصيا عمى بقاء االتصاؿ مع 

تبار التجاىاتو أك الشعكب كحركات اإلسالـ السياسي، أك مف سيصؿ إلى السمطة مستقالن، دكف اع

قناعاتو الفكرية كالدينية، فيي تعتبر أف مف سيأتي إلى السمطة سيحتاج إلى كاشنطف، كيعمؿ معيا كما 

لدرجة تتخطى  فعمت جماعة اإلخكاف المسمميف في مصر، التي أثبتت أنيا قريبة مف اآلراء األمريكية

م الشعب بطريقة ديمقراطية كحرة كرفعت شعارات تفيد بضركرة األخذ برأ ،بعض األنظمة العربية

 (.60، ص 2013)جرجس، 

ليذا حرصت الكاليات المتحدة عمى الحكار مع حركات اإلسالـ السياسي، خصكصان بعض القادة 

المتكاجديف مف الغرب كبعض منيـ مف المعارضة السكرية فاالعتقاد لدل الكاليات المتحدة أنيا قادرة 

ـٌ تكظيفيا لخدمة مشاريعيا كمصالحيا في الشرؽ  ،ذه الحركاتعمى إقامة ركابط سياسية قكية مع ى ث

، اإلخكاف جماعة في المتحدة الكاليات حيث ترل ،األكسط  اإلسالـ" يمثؿ سكريا، في بديؿ خير اليـك

حكـ الرئيس  مف دمشؽ بكراثة المتشدديف حمـ عمى القضاء يمكف خاللو مف المعتدؿ،" السياسي

في التأييد األمريكي النتخاب محمد مرسي رئيسان لمصر، كبقيت  كما حصؿ .األسد السكرم بشار

سرائيؿ، مع أٌف شعاراتو كانت ترفض كجكد إسرائيؿ  االتفاقيات االقتصادية كالسياسية قائمة بيف مصر كا 

 (.10، ص 2013أصالن كدكلة محتمة )حمادة، 
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 الحركات اإلسالمية: تقويض ثانيًا:

األميركية أف اإلسالـ ىك الخصـ الحقيقي الجديد كمصدر الخطكرة الثابت ضمف المخططات السياسية 

األساسي ليا كلمغرب بعد انييار االتحاد السكفيتي السابؽ، كبركز األيدلكجية الفكرية اإلسالمية 

الرافضة لمرأسمالية كالعممانية، ليذا فالكاليات المتحدة تعمؿ عمى إبقاء الدكؿ اإلسالمية في حالة مف 

ار، بتفجير الصراعات داخميا أك فيما بينيا، كتفٌضؿ بقاء الحركات اإلسالمية مكجكدة، كال عدـ االستقر 

تمانع مف كجكد حركات قكية مسمحة داخؿ الدكؿ العربية، تحمؿ الفكر اإلسالمي كتيدد السمطة 

رائيؿ، الحاكمة في الدكؿ العربية، كاألمثمة متعددة عمى ذلؾ كحزب اهلل في لبناف مع أٌنو ييدد أمف إس

كجبية النصرة كالجماعات األخرل  ،كالحكثيكف في اليمف، كالدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ )داعش(

في كؿ مف العراؽ كسكريا كليبيا كمصر، مع أٌف قكاعد القكات األمريكية قريبة منيا )تركيا كالسعكدية 

 (.6، ص 2013كقطر( لكف ال تشٌف حمالت عسكرية كبيرة ضدىا )عكني، 

ذلؾ تعمؿ الكاليات المتحدة عمى زيادة حدة الصراع المسمح بيف الحركات اإلسالمية، كأحيانان تمدىا ك

بالسالح سران، عبرى الحدكد التركية تحت مراقبة الجيشيف التركي كاألمريكي، لدخكؿ أفراد إلى المناطؽ 

بيدؼ تصفية ىذه  التي تسيطر عمييا حركة )داعش( في سكريا، لكف ىذا الدعـ ليس مجانان، إنما

الحركات لبعضيا بعضان، كبقائيا في حالة حرب دائمة، األمر الذم يكٌفر عمى الكاليات المتحدة تكمفة 

 (.2015)بف صقر،  ان، كيشٌكه صكرة اإلسالـ عالميان الحمالت العسكرية ماديان كبشري

، بصكرة غير مباشرة عف لذا تعمؿ الكاليات المتحدة عمى تمكيؿ الجماعات كالحركات اإلسالمية ماديان 

طريؽ دكؿ الخميج، كتتغاضى عف كصكؿ األسمحة لتمؾ الجماعات مف إيراف، كأحيانان صفقات مع 

شركات أمريكية بكسطاء أكركبييف أك آسيكييف، كأحيانان تعمؿ عمى تدريب بعض مف قياداتيا العسكرية 

فالكاليات المتحدة عمى تريد ليذه عسكريان كنفسيان كتكتيكيان، كما ىك الحاؿ مع بعض قيادات داعش، 
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الحركات أف تندثر كميان كال تريد أف تككف منفردة عمى الساحة العربية، إنما تبذؿ الكاليات المتحدة 

إلبقاء تمؾ الحركات عمى الساحة العربية مع تصكيرىا عمى أنيا ترتكب أخطاء بحؽ جيكدان كبيرة 

لمبرر كالسيطرة عمى بعض المناطؽ كاالستيالء عمى الشعكب العربية كبحؽ اإلنسانية، كالقتؿ غير ا

  (8-7، ص 2013)عكني، مكاردىا الطبيعية. 

 ضمان المصالح النفطية: ثالثًا:

ما زالت المنطقة العربية تمثؿ مكانة نفطية ميمة جدا في اإلستراتيجية األمريكية إذ تمتمؾ أكثر مف 

عمى الحركات المتشددة في العراؽ كليبيا  يكيةثمثي احتياطي العالـ مف النفط، حيث أف الحرب األمر 

لذلؾ تيتـ اإلدارات  ،األسعار المناسبة يسيؿ عممية السيطرة عمى النفط كبقائو ضمف ،مثؿ)داعش(

األمريكية المتعاقبة بأمف منطقة الخميج تحديدا ألنيا أكبر مستكرد لمنفط كالسيطرة عمى الكثير مف آبار 

خالؿ الحركب المتكاصمة عمى الحركات المتشددة )جرجس،  النفط العراقية الذم يشكؿ ىدؼ رئيسي

 .(25، ص 2013

مركزية لمكاليات المتحدة األمريكية لتحقيؽ أىدافيا إف ضماف تدفؽ البتركؿ يعتبر مصمحة أساسية ك 

مما يسيؿ عممية التحكـ األمريكي  ،تحت ذريعة مكافحة اإلرىاب االقتصادية كاألمنية )أمف إسرائيؿ(

في شركات النفط عمى مستكل المنطقة العربية كالسيطرة عمى منظمة األكبؾ مما يضمف ليا استمرار 

كتحسيف أكضاع االقتصاد األمريكي كمف ثـ انخفاض مداخيؿ الدكؿ  ،التفرد كالييمنة عمى العالـ

العربية النفطية، بما يترتب عميو تقميؿ اإلنفاؽ في ىذه الدكؿ كتقميص حجـ المكازنات العربية، إليجاد 

حالة مف الرككد االقتصادم كتعطيؿ المشاريع التنمكية. كليذا فإف األىمية اإلستراتيجية لمنطقة الخميج 

تحديدان قد جعمتيا أحد مراكز االىتماـ األمريكي لالستحكاذ عمييا مف خالؿ سياساتيا المختمفة  العربي

 (.22، ص 2013)نكير،  لبقاء ىيمنتيا الكاممة عمى المنطقة
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 أدوات السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالم السياسي.  :المبحث الثالث

عمى تدعيـ سياسة التمسؾ بأىداؼ السالـ، كحؿ المشاكؿ عف عممت الكاليات المتحدة منذ استقالليا 

طريؽ التفاكض، كالتذرع بأسباب التعقؿ كالتركم، كلـ تمجأ إلى أساليب القكة إال في مكاضع قميمة، 

الدكلة بعد أف أصبحت لكف  .كاستمسكت بيذه السياسة بعد أف أصبح ليا كزف في المجاؿ الدكلي

لـ تعد المبادئ السابقة ذات جدكل في أجندة ياء عصر ثنائية القطبية، األكثر سيطرة في العالـ، كانت

، بدءان مف استخداـ القنابؿ الذرية مبدأ المفاكضات كحؿ المشاكؿ بالطرؽ الكديةالسياسية األمريكية، ك

كألمانيا ضد الياباف كانتياءان باجتياح العراؽ، ككثيرة ىي األمثمة عمى استخداـ القكة العسكرية كفيتناـ 

، حيث صٌنؼ المؤلؼ األمريكي )دكجالس ليتؿ( في كتابو "تاريخ الكاليات المتحدة كبنما كأندكنيسيا

( عمالن عسكريان أمريكيان، مف اغتياؿ شخص إلى شٌف حرب 74" ما مجمكعو )1945األمريكية منذ 

مف العسكرييف  كاممة، ضد العديد مف الدكؿ في القارات الخمس، نتج عنيا عشرات مالييف القتمى

 (.111، ص2005)السركجي،  كالمدنييف.

كبعد الحركب المتتالية التي خاضتيا بداية مف الحرب العالمية األكلى كالثانية كما أفرزتو الحركب مف 

نتيجة ذلؾ برز  ،أمريكية جديدة تحكالت سياسية عمى الساحة الدكلية بضركرة تحديد سياسة خارجية

كية؛ األكؿ ينادل بضركرة االبتعاد عف الحرب كرفض فكرة )الحرب إلنياء اتجاىاف في السياسة األمري

الحرب( كيدعك الكاليات المتحدة ألف تمارس دكرىا في القيادة الدكلية عمى أساس قانكف دكلي يتكلى 

ميمة الحفاظ عمى األمف كاالستقرار الدكلييف، كيرل الثاني أف الكاليات المتحدة مف أجؿ أف تمارس 

قيادة العالـ، ال بد أف تنتيج خطان عسكريان مؤثران عمى األحداث الدكلية، بالشكؿ الذم يؤىميا  دكرىا في

إلى مكاجية أيو مشكمة تيدد األمف القكمي، كتقؼ بكجو المصالح األمريكية، اعتمادان عمى اإلمكانيات 

   (.19، ص1993اليائمة التي تمتمكيا الكاليات المتحدة، )الحسنى، 
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عمى عممية تحكيؿ اتجاه  ،تيجية الكاليات المتحدة األمريكية تجاه حركات اإلسالـ السياسيتقكـ إسترا 

مف قكة مضادة ألمريكا كحمفائيا إلى قكة يمكف تكجيييا ضد  ،كقكة حركات اإلسالـ السياسي العربي

صفقات تتقارب مع مصالح  )حرب بالككالة( عف طريؽأىداؼ معادية لمصالحيا كمصالح حمفائيا 

سالمييف تقكـ عمى " تسميميـ السمطة مقابؿ محاربة األعداء كالمنافسيف المشتركيف" كتبديؿ ما ىك اإل

عدك استراتيجي كتحكيمو إلى عدك تكتيكي كتحكيؿ ما ىك خصـ كمنافس تكتيكي إلى عدك استراتيجي 

كقد  كما ىك الحاصؿ اآلف مف " تحكيؿ إيراف لعدك خطير بنظر بعض العرب أكثر مف إسرائيؿ "،

أصبحت ىذه اإلستراتيجية معتمدة مف اإلدارة األمريكية بعد عشرات الدراسات التي أجرتيا مراكز 

 (.109-106، ص2013األبحاث المرتبطة بمراكز صناعو القرار، ) الزيف، 

فقد استخدمت الكاليات المتحدة عدة أدكات في تعامميا مع حركات اإلسالـ السياسي مستفيدة مف 

العراؽ كأفغانستاف، مف خالؿ دعـ األقمٌيات انطالقان مف مبدأ الحرية كالديمقراطية، ثـ تقميؿ في  تجربتيا

شأف الدكر الذم تقكـ بو الدكؿ األخرل، سكاء عربية أـ أجنبية، كترتكز عمى مفاىيـ جديدة، مثؿ 

 (23 – 22، ص 2013اإلسالميكف المعتدليف، أك الدكؿ الصديقة. )الدخيؿ، 

 لألدكات السياسية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ السياسي:  كفيما يمي عرضان 

  :. األداة الدبموماسية1

تستخدـ الكاليات المتحدة األمريكية أسمكب كأداة الدعـ السياسي لكافة األحزاب كالحركات، بالسر 

رار ككحدة كبالعمف، كتقكـ إستراتيجيتيا في ىذه األداة عمى استغالؿ دعـ األقميات، كذلؾ لزعزعة استق

الدكؿ القائمة، كخصكصان العربية كاإلسالمية، لينتج عنيا تفكؾ كمكاجيات داخؿ الدكلة، كتصبح كؿ 

طائفة تطالب بحقكقيا، كما فعمت مع العراؽ كالسكداف، كدعمت بكؿ قكتيا السياسية تمؾ الطكائؼ، 

 خاصة أٌف لكؿ طائفة حزب سياسي ديني يمثميا. 
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كاليات المتحدة إلى إضعاؼ الحككمات القائمة أك الجديدة سعت العده، كفي فترة الربيع العربي كب

لتسييؿ التدخالت الخارجية في شؤكنيا، األمر الذم يسٌيؿ عممية التدخؿ األمريكي، كمف ثـ ضماف 

عدـ قياـ ىذه الحركات كالطكائؼ باالحتجاج عمى السياسة األمريكية، كفعالن ىذا ما جرل، إذ لـ تكف 

سية الحادة تجاه الكاليات المتحدة بعد ثكرات الربيع كما كانت قبميا. كضمنت ىدؼ آخر مف النبرة السيا

ىذه األداة، كىك عدـ انسجاـ ىذه الطكائؼ كاألحزاب في العمؿ السياسي، كحاؿ حركة جماعة اإلخكاف 

 (.28، ص 2013المسمميف في كؿ مف مصر كتكنس كليبيا )الدسكقي، 

النعرات الدينية بيف األقباط أم إثارة ركح االنفصاؿ بيف المسيحييف  فقد عممت في مصر عمى إثارة

كالمسمميف إلقامة دكلة قبطية كتقسيـ المقسـ مف أجؿ إيجاد سايكس بيكك جديد لسيكلة السيطرة عمى 

منطقة الشرؽ األكسط كذلؾ عبر الدعـ المالي كالسياسي لممجمكعات كاألحزاب كيتحقؽ عبر إثارة 

 .أيضا النعرات

ستخدـ الكاليات المتحدة األداة الدبمكماسية مع ما تسمييـ )المسممكف المعتدليف(، فيي تريد تغيير ت

األفكار السائدة في الكطف العربي حكؿ تعامميا مع المسمميف، كاكتساب كٌد حركات اإلسالـ السياسي 

ربي، إذ حظيت عف طريؽ الحكار، فقد أدركت أىمية حركات اإلسالـ السياسي في ثكرات الربيع الع

، إذ رأت الشعكب لدل الشعكب العربية مف األحزاب العممانية األخرل كبرأىذه الحركات بمصداقية 

كمف ىذا المنطمؽ طرحت اإلدارة  العربية أٌف الحركات العممانية ىي تتابع لألحزاب الحاكمة السابقة.

األمريكية مكضكع الحكار مع اإلسالمييف عمى طاكلة النقاش كالبحث كتناكلت عدة مراكز لمدراسات 

كطيرحت قضية فتح قنكات اٌتصاؿ مباشرة كغير مباشرة مع ىذه  ،كالفكر األمريكية ىذا المكضكع

حركات اإلسالـ السياسي المعتدلة تمٌثؿ  الحركات، كجرل تنفيذ ىذا األمر عمى أرض الكاقع، باعتبار

 (.2015شريحة ىائمة مف المجتمعات العربية، كباعتبار مبدأ تعدد الرأم كالحريات )بف صقر، 
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كاستخدمت ىذه األداة لفيـ حاجات الحركات كتكجياتيا أثناء ثكرات الربيع العربي، فيي تدرؾ تماـ 

ال يتـ مف غير فيـ طبيعة اإلسالـ  –اإلسالمية  حسب تعبير الحركات –اإلدراؾ أف إحداث اإلصالح 

السياسي الحديث، فنتج عف ىذه الدراسات القديمة كالحديثة أف اإلسالمييف يقفكف سدان قكيان أماـ 

محاكالت التغيير دكف أف يككف ليـ دكر بارز في ذلؾ، كأٌنيـ مقسمكف إلى أربع فئات: أصكلييف 

 (.8، ص 2013، كتقميدييف كحداثييف، كعممانييف )جرجس

محاربتيـ ك استئصاليـ أك القضاء عمييـ، فيـ يعادكف الديمقراطية كمبادئ الغرب،  فاألصكلييف ينبغي

عادة الخالفة اإلسالمية، بدالن مف تمؾ المبادئ، كتكصي بأنو  كترل أنيـ يتمسككف بالجياد كبالتكفير كا 

تنظيـ ك  السمفيكفة رفض التعامؿ معيا: الجماعات التي أعمنت الكاليات المتحد يجب الحذر منيـ، كمف

 أفكاران كشعارات عدكانية ليا.ا أٌنيا تنشر بكصفي ،القاعدة كالٌكىابيكف كحزب التحرير

الذم يؤمنكف بالدكلة المدنية كأٌف الديف اإلسالمي ديف  التقميدييفالمسمميف أما الحكار كالتقارب مع 

ر أيضان مع المسمميف الحداثييف الذيف يؤمنكف بسمؾ كالحكا، عبادات كركحانيات كليس منيج حياة شامؿ

فقد الطريؽ األسيؿ في الحياة لمكصكؿ لمحكـ، سكاء أكاف الحكـ عمماني أـ اشتراكي أـ إسالمٌي، 

بأنو يجب عدـ إتاحة الفرصة ليـ بالتحالؼ مع  لخصتو كزيرة الخارجية األمريكية ىيالرم كمينتكف

ـ، ليشكككا بمبادئ األصكلييف ليصمكا إلى مستكل عاؿو مف الثقافة األصكلييف إنما يجب دعميـ كتثقيفي

كاالنفتاح عمى الغرب، كأٌنو يجب تشجيع ىذه االتجاىات بحيث يتبادلكف األفكار مع الشيعية كالصكفية 

 .(26، ص 2013)بشارة، 

أنيـ كيندرج ضمف ىذه القائمة حركات اإلخكاف المسممكف كالصكفية كمف يصنفيـ األمريكيكف عمى 

معتدليف، أك جميع حركات اإلسالـ السياسي التي تقبؿ الحكار كالتقارب، كيقبمكف الحديث عف 

الديمقراطية، لتحقيؽ )اإلسالـ الديمقراطي(، كيؤمنكف بأف اإلسالـ ليس الديف الكاحد القادر عمى تحقيؽ 
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حكار مع العممانييف التفكؽ لدل البشر، إنما األخذ بحكار األدياف. كقد تعاممت بنفس األسمكب كال

 كالتقميدييف.

كىدؼ الحكار إلى استخداـ ىذه الفئات لضرب أفكار األصكلييف كىك ما يؤدم الى تكسعة خيارات 

الكاليات المتحدة أثناء التعامؿ مع العالـ اإلسالمي، كاستغالؿ التناقضات الفكرية، كابتزاز األنظمة 

كرقة اإلسالمييف المعتدليف الرابحة كبديؿ ليـ )نكير، العربية التي كانت عمى حافة السقكط بالتمكيح ب

 (.69، ص 2013

ككشفت كزيرة الخارجية كمينتكف عف اقتناع الكاليات المتحدة بأىمية الحكار مع اإلسالمييف، كأكدت 

تصريحاتيا أف الكاليات المتحدة ال تخشى مف كصكؿ اإلسالميكف كأحزابيـ إلى السمطة، ثـ كشؼ مدير 

عف أف الكاليات المتحدة ال تخشى  .يط السياسي بكزارة الخارجية األمريكية )ريتشارد ىاس(إدارة التخط

مف كصكؿ أحزاب إسالمية إلى السمطة، لتصبح محٌؿ األنظمة العربية القمعية التي تسببت بتكميـ 

ركات األفكاه حيف بدء ثكرات الربيع العربي، كأكضح أف شرط الكاليات المتحدة أف يتـ كصكؿ تمؾ الح

)كثائؽ عف طريؽ انتخابات ديمقراطية، كأف تتبنى الديمقراطية كطريقة حكـ كىك ما أكدت عميو 

، دراسة شارؾ 2011كفبراير  2010كشفت أف إدارة أكباما كضعت في الفترة بيف سبتمبر  .(أميركية

فييا مجمس األمف القكمي ككزارة الخارجية، تيكثؽ االىتماـ الكبير كاألفضمية التي أعطتيا السياسة 

ألنظمة، فقد جمعيـ المصالح المشتركة إلسقاط ا ،األميركية لإلسالمييف السياسييف في المنطقة العربية

كتغيير ىكية الدكلة كالخصائص القكمية لشعكبيا بنشر الفكضى بكسائؿ منظمة كمنيجية، كىذا ما 

مف تنازع عمى السمطة، كالدخكؿ في حالة مف عدـ االستقرار نتيجة حدكث انفجارات جرل في العراؽ 

 في مصر يحدثنتظر أف ككاف يي في مناطؽ يقطنيا سٌنة أك شيعة إلشاعة الفتنة الطائفية بينيـ، 

 (. 7، ص2015، )الحماصي، أحداث مشابية
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حيث سمحت الظركؼ السياسية كاألمنية في المنطقة العربية لحركات اإلسالـ السياسي بالصعكد لسمـ 

كالتي تكقع  ،المشيد السياسي في تكنس كمصر، حيث جاء ىذا الصعكد كفؽ نبكءة )ريتشارد ىاس(

ات اإلسالمية في العالـ العربي خالؿ تقرير مجمس االستخبارات فييا دكران مستقبميان كمركزيان لمحرك

، كىيمنة الحركات اإلسالمية عمى كامؿ النظـ السياسية 2009( الصادر عاـ (NICالقكمية األمريكية 

(. كىكذا يتضح أف اإلستراتيجية األمريكية تقكـ عمى فكرة 16، ص2013)الزيف،  ،في المنطقة العربية

التي رأت فييا اإلستراتيجية  ،لعربية القائمة بحركات اإلسالـ السياسي المعتدلةاستبداؿ األنظمة ا

األمريكية البديؿ األجدر عمى تكلي مقاليد الحكـ بعد فشؿ أنظمة الحكـ القائمة عمى تنفيذ األجندة 

 .األمريكية في المنطقة العربية

ياسي، إذ لـ تكف ىذه الحركات قد كلـ تستخدـ الكاليات المتحدة كسائؿ أخرل مع حركات اإلسالـ الس

شكمت حككمات، كأٌنيا كانت تعٌد أحزاب قد تنجح لمدة طكيمة أك تفشؿ سريعان، بناء عمى التغيرات 

كاألحداث في المنطقة، كبناء عمى حالة عدـ االستقرار، لذا لـ تستخدـ الكاليات المتحدة أدكات مثؿ 

ندما تكفرت كؿ اإلمكانيات المتاحة لتحقيؽ أىدافيا الدعـ المالي أك االقتصادم أك المفاكضات إال ع

 (.53، ص 2013)عكني، 

لذلؾ تعمؿ الكاليات المتحدة عمى التكاصؿ مع الحركات المعتدلة كتطكيعيا مف اجؿ بقائيا ضمف  

كاإلبقاء  ،طائمة المصالح األمريكية كعدـ انخراطيا في المجمكعات األصكلية كالتكجو باتجاه العنؼ

عمييا ضمف النيج الدعكم الكسطي كما حصؿ مع جماعة اإلخكاف المسمميف في األردف كمصر ما 

 (.333ص،2013عمار، ) قبؿ الكصكؿ إلى سدة الحكـ

تفرؽ بيف الحركات التي تسمييا معتدلة كاألخرل التي  يرل الباحث أف الكاليات المتحدة األمريكية 

إلخكاف المسمميف، كىي تتحاكر معيا أحيانان، كتحتكييا، كتطمب منيا تسمييا إرىابية، كاألكلى مثؿ ا
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استخداـ اإلخكاف  كىك مشركع أمريكي متكامؿ يتمثؿ في ،احتكاء الحركات األخرل الجيادية المتشددة

كقد كضعت سياسة  ،بالشكؿ الكامؿ في المنطقة في احتكاء القاعدة كما تمخض عنيا مف حركات

ضعافيا في ذات الكقت، أما بالنسبة لمحركات  ،التي تنشط بيا الحركات االحتكاء ضد ىذه الدكؿ كا 

فيي أككمت ذلؾ لألمف في تمؾ الدكؿ التي تقع تحت طائمتيا ىذه الحركات، ككضعت مجمكعة مف 

 السياسات أىميا الضغط مف اجؿ الحرية الفردية في ىذه الدكؿ، كالسماح بالتجربة الحزبية. حيث اف

االستيعاب إلى  متحدة تمخصو فكرتيف كىما مف أىـ معالـ السياسة الخارجية مفمكقؼ الكاليات ال

المكاجية، مع الحركات الجيادية، كمف اإلقصاء إلى الحكار، مع الحركات المعتدلة، كىى تمخص 

 الرحـ تعتبر التي المسمميف اإلخكاف حركة تمكنت .مسارات عالقات أمريكا باإلسالـ السياسي بالجممة

 ما كسرعاف ،االنتخابات عبر مصر في الحكـ سدة إلى الكصكؿ مف السياسي اإلسالـ حركات لتككيف

 فاتخذ أشكاؿ بعدة كاليمف كتكنس كسكريا ليبيا في المتشددة كالحركات المسمميف لإلخكاف امتداد ظير

 القكة استخدـ اآلخر كالبعض ،االقتراع صناديؽ عبر السياسية المشاركة لمحركات المؤيديف بعض

 كالشاـ العراؽ في اإلسالمية الدكلة تنظيـ"أبرزىا المتشددة الحركات مثؿ لمحكـ لمكصكؿ العسكرية

 مع لذلؾ .كسكريا العراؽ في ميما دكرا ليا شيعية إسالمية أخرل كفصائؿ النصرة كجبية" داعش"

 اإلسالـ حركات تجاه األمريكية اإلستراتيجية تغيب لـ العربية المنطقة في اإلستراتيجية التغيرات جميع

 في ساىمت التي األخرل الدكؿ بيف ما الحركات ليذه التصنيفات ك التسميات تعددت حيث السياسي

 الكاليات سياسات لكف(  إيراف ،السعكدية،تركيا) مثؿ ،الحركات ليذه بالككالة أك المباشر التمكيؿ

 الحركات عزؿ محاكلة في االستمرار عمى ترتكز رئيسً  بشكؿ السياسي اإلسالـ حركات تجاه المتحدة

 محاكلة في عربية كغير عربية أخرل تنظيمات قبؿ مف كمبايعتيا انتشارىا بعد المتشددة أك المتطرفة

 كتحديدا لمجتمعاتيا االستقرار تحقيؽ عمى قادرة لتككف اإلمكانيات ليـ كتكفير المعتدلة الحركات لتأىيؿ

شراكيـ الشباب  . الحاكـ النظاـ مع السياسية العممية في كا 



97 
 

العسكرية ك االقتصادية إف ما يختمؼ باستخداـ ىاتيف األداتيف عف األداة أما األداتيف األخرييف كىما 

ىك انتياج الكاليات المتحدة نيجان غير مباشر فييما، فقٌدمت الدعـ العسكرم كالمالي  ،الدبمكماسية

بكساطة حمفاؤىا في المنطقة،  ،صنيفيابطريقة غير مباشرة لمحركات اإلسالمية المعتدلة حسب ت

خصكصان السعكدية كقطر، فغضت الطرؼ عف تقديـ السعكدية لدعـ بعض مف ىذه الحركات في 

 أم استبعاد عبر تجنبو، أكباما إدارة حاكلت ما كىكمنيا سكريا، كتقديـ قطر لمدعـ المالي لبعض آخر 

 بالضربات مكتفية زالت كما كانت حيث ،المتشددة الحركات ضد المباشر القتاؿ في لالنخراط احتماؿ

 الدكؿ مف كعناصر الحميفة، كالدكؿ لمحركات المباشرة المكاجية مياـ تاركة ،"داعش" ضد الجكية

 بو قامت ما كلتكضيح ،المتشدديف مكاجية في مصالح ليا يككف كتسميحيا تدريبيا عمى كتعمؿ تجندىا

 عمى كاالقتصادية العسكرية األداتيف نستعرض المتحدة، الكاليات عف نيابة ك بدعـ كقطر السعكدية

 : اآلتي النحك

 . األداة العسكرية:2 

تعتبر الييمنة أك الزعامة ىي إستراتيجية كاقعية تسعى إلى إدامة السيطرة الجيكسياسية األمريكية. 

م قكتيا بالمقارنة مع قكة تسعى الكاليات المتحدة األمريكية إلى زيادة قكتيا النسبية إلى أقصى حد، أ

الدكؿ األخرل، كذلؾ ألف السياسة الدكلية عمى قدر كبير مف التنافسية، كتقكـ إستراتيجية الييمنة عمى 

افتراض أف الدكؿ تكسب األمف ال مف خالؿ تكازف القكل، بؿ عبر اختالؿ تكازف القكل لمصمحتيا أم 

كقكة عظمى كحيدة قادرة عمى التدخؿ في أم جزء  بسعييا إلى الزعامة، كجدت الكاليات المتحدة نفسيا

مف المعمكرة في عالـ بدكف حدكد كال معالـ كال عدك بعد انقضاء الحرب الباردة، مما جعؿ اإلدارات 

تبحث عف دكر لمكاليات المتحدة  ،المتعاقبة مف بكش األب ككمينتكف إلى بكش االبف كأخيرا باراؾ اكباما

في عالـ ما بعد الحرب الباردة، كىك ما أدركو المفكركف األمريكيكف عمالن بنظرية التحدم كاالستجابة 
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لممؤرخ " أنكلد تكينبى"، التي تقكؿ: "إف المدنيات التي تكاجو التحديات ىي فقط التي تزدىر كفى غياب 

(. ىذا كقد عممت الكاليات المتحدة 380، ص2013كد، التحديات تبقى في مكانيا ثـ تضمر"، )حش

كحمفاؤىا مف اإلفادة مف ىذا المكقؼ المتميز عمى سمـ تدرج القكة الدكلي، كالذم تييأ ليا بعامؿ 

اضمحالؿ قكة االتحاد السكفيتي، فراحت تفرض عمى بقية العالـ النامي معاييرىا السياسية كاالقتصادية 

لة التكحيد القسرم لمعالـ سياسيان كاقتصاديان كثقافيان، كىك ما راح يعبر عنو في كالثقافية، فيما يشبو محاك 

 (.358، ص2006"، )كىباف، Globalizationالكقت الراىف بمصطمح "العكلمة"

كفي مجاؿ الدعـ العسكرم لمجماعات اإلسالمية، فقد سمحت الكاليات المتحدة األمريكية لحمفائيا 

لمجماعات المسمحة ) المعارضة المعتدلة( في سكريا، بيدؼ إسقاط نظاـ بتقديـ مساعدات عسكرية 

 بشار األسد كالقضاء عمى الحركات المتشددة في المنطقة العربية.

زٌكدت المممكة العربية السعكدية جيش المعارضة السكرية، كالذم  2013بداية شير آب سنة  كفي

في الجنكب السكرم، بصكاريخ مضادة يضـ عدة حركات إسالمية، كعمى رأسيا جبية النصرة، 

ـٌ  لمدبابات، كىذا الدعـ يساند تمؾ الحركات في معركتيـ ضد جيش الرئيس السكرم بشار األسد، كقد ت

الكشؼ عف ذلؾ بعدما تبٌيف استخداـ فصائؿ الجيش الحر لصكاريخ مف طراز )ككنككرس( ك)ككرنيت( 

اليجكـ عمى مكقع عسكرية تابعة لمجيش السكرم ( المضادة لمدبابات، جرل استخداميا في 8ك)رد آرك 

في مدينة درعا بالقرب مف الحدكد األردنية، كأكد ذلؾ أعضاء مف كتيبة )المعتصـ باهلل( كضباط مف 

الجيش األردني، الذيف بٌينكا أٌف ليذه الصكاريخ القدرة عمى ردع قكة الدبابات، إذ يصؿ مداىا ألربعة 

 .(2013كيمك مترات )العربية، 

قد تطمب ىذا الدعـ مكافقة الككنغرس األمريكي عمى الميزانية كالتمكيؿ، ثـ عمى نكعية األسمحة ك 

كالتدريب كالجيات التي ستتمقى ىذه األسمحة، مع الحرص الشديد عمى عدـ كقكعيا في األيادم 
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حيث يتـ  ،ةالخاطئة التي تتمثؿ في الحركات المناكئة لمسياسات األمريكية كحمفائيا في المنطقة العربي

 بالسالح تدريب كتأىيؿ عناصر الحركات ستة أشير عمى األقؿ كخطكة أكلى كمف ثـ التمكيؿ

 (.2014)أكرينت، 

إضافة إلى ذلؾ لـ تتكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية باستيداؼ بعض العناصر المتشددة مف حركات 

المنطقة العربية مف خالؿ طائرات بدكف اإلسالـ السياسي الرافضة لمييمنة األمريكية كالتدخالت في 

حيث تشكؿ الطائرات جزءان رئيسيان  ،طيار في ليبيا كاليمف كسيناء ألنيا باتت تيدد المصالح األمريكية

في استيداؼ العناصر المتشددة مف غير تيديد حياة مزيدا مف الجنكد األمريكييف كتعريضيـ لمخطر, 

 ،  .(2015)رأم اليـك

أٌف عددان مف األسمحة الحديثة تتضمف مضادات الدركع، ستقدـ لفصائؿ سعكدية  ت جيات أمنيةكأعمن

الجيش السكرم الحر ضد نظاـ بشار األسد كحمفائو الركس كاإليرانييف كالمبنانييف، كىذه الفصائؿ 

فيما  ،المستيدفة ال تتضمف تنظيـ الدكلة )داعش( كال جبية النصرة، التي تعد منظمات إرىابية معادية

تيدؼ الدعـ السعكدم ثالثة تحالفات ثكرية ىي: جيش الفتح، كالجيش السكرم الحر، كالجبية سيس

التي تقاتؿ األسد ” السنية“بتأميف الدعـ لمفصائؿ  الجنكبية. كأشار إلى أف تركيا كالحمفاء يقكمكف

ييـ كعناصر تنظيـ الدكلة اإلسالمية، في كقت تصؼ فيو ركسيا كؿ أعداء األسد باإلرىاب، بمف ف

تقديـ صكاريخ مضادة لمطيراف لممعارضة تمؾ الجيات ستبعد تالمعارضة المعتدلة المدربة أمريكيا. كلـ 

الذم قد ” الدكلة اإلسالمية“السكرية، في خطكة عارضيا الكثير بالغرب؛ خشية كقكعيا بأيدم تنظيـ 

، يستخدميا إلسقاط طائرات التحالؼ الذم تقكده أمريكا، أك حتى الطائرات الم  (.2015دنية )رأم اليـك

المسمحة عف تنسيؽ مخابراتي السكرية كتتحدث مصادر أمنية كدبمكماسية كمصادر في المعارضة 

ىذه الشحنات العسكرية جاءت بعد تنسيؽ كثيؽ بيف المخابرات السعكدية  فٌ عف أعالي المستكل، 
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 إمكانياتيا كؿ سخرت األمريكية المتحدة الكالياتكأف ، لتعقب األسمحة حتى تصؿ ليدفيا كاألميركية

 الغير الدكؿ جميع في تمتد تستيدفيـ التي العمميات كأصبحت المتشددة الحركات تجاه حربيا في

 دكف مف الطائرات كاستخدمت المتشددة الحركات كمالحقة كقتؿ تدمير في أساليبيا كطكرت ،مستقره

 طيار بدكف طائرات مف صاركخ 111 مف أكثر أطمقت فقد حمفائيا مساندة بغية ،2111 عاـ في طيار

 مباشرة أمريكية قكات إنزاؿ عدـ عمى تقكـ األمريكية األمنية الرؤية الف ،كباكستاف كسيناء اليمف في

 اإلدارة كاجيت فقد .األمريكييف الجنكد أركاح عمى حفاظان  المتشددة الحركات فييا تعمؿ التي الدكؿ في

 الحميفة الحركات كتغطية بدعـ خطكات اتخاذ كفضمت الحركات مكاجية في كبيره معضمة األمريكية

 مف بالمساعدة فقط األمريكية المتحدة الكاليات تكتفي حيث، المكاجية في المبادرة ىي لتككف المقاتمة

 التي يفيمريكألا الجنكد أركاح في كالخسائر القتؿ عمميات مع تحديدا أمنيو استشارات كتقديـ الجك

 (2113 العربية،) كالعراؽ افتفغانسأ في كاجيتيـ

 األداة القتصادية:  .3

كثيرا ما استخدمت الكاليات المتحدة األمريكية األدكات االقتصادية لتحقيؽ مصالحيا، سكاء عبر تقديـ 

مساعدات اقتصادية، عبر قركض كمنح لدكؿ كحككمات كجماعات سياسية كعسكرية، أك عبر ممارسة 

مارسة ضغكط اقتصادية عمييا، كفي ىذا السياؽ فقد لعبت ككالة ضغكط اقتصادية عمى دكؿ بيدؼ م

دكران في تركيض أحزاب كجماعات عبر العالـ، لكي تتناغـ سياساتيا USAID التنمية الدكلية األمريكية

 (.55، ص2005)عمر،  مع السياسة كالمصالح األمريكية.

ساعدت الكاليات المتحدة بدعـ عدة حركات إسالمية ماليان، بكساطة أجيزة مخابراتيا المنتشرة في  

العالـ، كفي كؿ مف مصر كتكنس كليبيا كالسكداف كسكريا عمى كجو التحديد، حيف كانت معظـ 

ميار ( م6حركات الجيش الحر السكرم تحت إمرة اإلخكاف المسمميف، كقد كصؿ ىذا الدعـ بما يقارب )
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( ألؼ دكالر أمريكي 50دكالر، كانت تصؿ إلى ىذه الحركات عمى شكؿ مبالغ تتراكح قيمتيا ما بيف )

 .(2016،( مميكف دكالر. )مركز حرمكف لمدراسات المعاصرة14إلى )

يناير مرحمة جديدة في العالقات بيف الكاليات المتحدة األمريكية كحركة 25مثمت حقبة ما بعد الثكرة ك 

كعمى الرغـ مف التردد الممحكظ لممكقؼ األمريكي بداية في تأييد الثكرة،  ،لمسمميف في مصراألخكاف ا

إال أف اإلدارة األمريكية سرعاف ما تداركت خطأىا كأظيرت استعدادان كاضحان لمتعاكف كبداية مرحمة 

ييدىـ عمى كأعمنت تأ ،جديدة، كقدمت دعمان لكافة حركات اإلسالـ السياسي كمنيا اإلخكاف المسمميف

اعتبار أنيـ تنظيـ لو خبرة كاستطاع استمالة الشعب المصرم، كأستمر التزاـ اإلدارة األمريكية بعد 

مميار دكالر عسكريان إلى جانب  103إقناع الككنجرس بإمداد مصر بنفس مستكل المساعدات البالغة 

تكجيات إيجابية بالنسبة  مميكف دكالر سنكيان، خاصة أف اإلخكاف أبدكا 200المساعدات االقتصادية 

(. مثؿ العالقة مع إسرائيؿ كالتكجو نحك 95، ص2013لقضايا حيكية لمكاليات المتحدة، )مرشدم، 

عممية السالـ في الشرؽ األكسط، كالقدرة عمى ضبط الخطاب اإلسالمي المكجو نحك أمريكا كالغرب 

 .عمكمان 

لجيات ال تقع تحت مظمة حمفاء أمريكا كقد نتج ىذا الدعـ عف تعاظـ القكل اإلسالمية التابعة 

بالمنطقة، كزاد حجـ ىذا الدعـ في المدة التي تكلى فييا محمد مرسي رئاسة مصر، فيذا األمر يزيد 

مف قكة الحركات اإلسالمية الخارجة عف سيطرة الكاليات المتحدة كحمفائيا، فآثرت تقديـ الدعـ المالي 

مية تتبع إليراف عمى غرار حزب اهلل المبناني )عربي، ليذه الحركات عمى حساب تنامي حركات إسال

2012.) 

ـٌ ىذا التمكيؿ بصكرتيف، األكلى شعبية عف طريؽ جمع التبرعات، كاألخرل تمكيؿ حككمي، إذ ال  كيت

تعترض الحككمات المكالية لمكاليات المتحدة األمريكية عمى أية طريقة يتـ نقؿ األمكاؿ مف خالليا 
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لكف الحككمييف أك رجاؿ الديف، كيجرم ذلؾ بالتنسيؽ مع الكاليات المتحدة ك بكاسطة المسؤك  سكاء

التحالؼ الدكلي كالتحالؼ العربي في سكريا لتصؿ في أيدم قيادات ليا االختصاص في إيصاؿ 

تعٌد كاحدة مف أكثر الطرؽ المتعددة لتمكيؿ الحركات اإلسالمية  فيذه الطريقة ،التصرؼ بالتمكيؿ

 (.2114 كاشنطف، معيد) المعتدلة

 كربما العالية تكاليفيا رغـ مستمرة المتشددة الحركات مكاجية قضية األمريكية المتحدة الكاليات أبقت

 كليبيا كسكريا العراؽ في معيا المكاجية في أكلكياتيا ضمف أبقتيا أنيا إال أحيانا ليا مجديو غير ألنيا

 اإلستراتيجية الرؤل مف عددا أف حيث تكنس في متجددة لخاليا استيداؼ مع كبير بشكؿ كاليمف

 بجانب الحركات لمحاربة الدكلي التعاكف ضركرة عمى اكجب المتشددة الحركات تجاه األمريكية

 ليذه كالماؿ المعدات تكفير في ناىضة مالية لتكاليؼ الحاجة تقتضيو لما األمريكية المتحدة الكاليات

 (.2114 كاشنطف، معيد) األعداء مكاجية في الحركات

 ما بعد األكسط الشرؽ منطقة في جديد شريؾ إيجاد حاكلت األمريكية المتحدة الكاليات أف الدراسة رأت

 سياسة قكل عف بحثت لذلؾ األمريكية، المصالح تحقيؽ عمى قادرة تعد لـ القائمة األنظمة أف أيقنت

 مف أفضؿ تجد فمـ القائمة األنظمة مف التخمص بعد المنطقة في السياسي الفراغ ممئ عمى قادرة

 الحادم أحداث سبقت التي الفترة خالؿ سرية تحالفات معيا أقامت التي السياسي، اإلسالـ جماعات

 إسرائيؿ بقاء كضماف المنطقة، في أمريكا مصالح عمى الحفاظ بيدؼ كذلؾ ،2111 سبتمبر مف عشر

دارتيا المتحدة الكاليات استخدمت اإلستراتيجية ىذه تحقيؽ أجؿ كمف المنطقة، في رئيسي العب  كا 

 الجماعات ىذه تركيض بيدؼ كاالقتصادية، كالعسكرية الدبمكماسية الكسائؿ مف مجمكعة المتعاقبة

 .العربي الربيع ثكرات بداية مع حدث ما كىذا األمريكي، ؾالفم في تدكر كجعميا
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ات اإلسالم المبحث الرابع: التغيرات في السياسة الخارجية األمريكية تجاه حرك

 السياسي:

قبؿ الحديث عف التغيرات تجاه حركات اإلسالـ السياسي، ال بد مف تكرار ذكر الثكابت األمريكية في   

الشرؽ األكسط، كىي تأميف المصالح األمريكية كأمف إسرائيؿ، ثـ مدل تالءـ السياسة األمريكية مع 

 األحداث المختمفة، لذا تككف التغيرات ضمف ىذه الثكابت.

كبصكرة عامة بدأت الكاليات المتحدة باستخداـ الحركات اإلسالمية منذ عيد الرئيس ركنالد ريغاف 

لمناىضة المد الشيكعي في أفغانستاف، كزكدت الحركات اإلسالمية ىناؾ بالدعـ المكجستي كالمالي إاٌل 

معارض ردة، كسبقيا أٌنيا كانت مرحمة لتأدية مصمحة أمريكية مؤقتة، كقد انتيت مع نياية الحرب البا

 (.35، ص 2013جماؿ عبد الناصر )اليقيش، الراحؿ مرئيس المصرم لاإلخكاف المسمميف 

كٌجو اإلعالـ األمريكي، كتبعو الغربٌي، اىتمامو ضد الحركات  2001سبتمبر سنة  11ثـ بعد أحداث  

ز بيف اإلسالـ كديف السياسية اإلسالمية، كحدث في ىذه الفترة البسيطة شيء مف الفكضى كعدـ التميي

كبيف الحركات اإلسالمية التي تتخذ مجمكعة بعض االجتيادات الفقيية كالتفاسير كتطبيؽ الشريعة 

اإلسالمية مرتكزات أساسية ليا، نتجى عنو خمط في المفاىيـ بيف اإلسالـ الحقيقي كبيف ما تتبناه بعض 

لحكار كالتقارب كتقسيـ اإلسالمييف إلى الحركات مف أفكار، لذا استعانت الكاليات المتحدة بأسمكب ا

 فئات، كما كرد في المبحث السابؽ. 

ككنتيجة لممحاكالت األمريكية بالتقٌرب كتفٌيـ الحركات اإلسالمية، جاءت التغير األبرز عمى شكؿ عدـ 

المعارضة الكمٌية، فقد ساد اعتقاد لدل كبار كاضعي السياسة الخارجية األمريكية حينما بدأت ثكرات 

الربيع العربية، أٌف غالبية الحركات اإلسالمية معادية لمغرب، كال يمكف الكثكؽ بيـ، ألنيـ ال يمتزمكف 

بمعاىدات السالـ مع إسرائيؿ، كيسعكف إلى بناء دكلة متشددة تحكميا الشريعة اإلسالمية. فكاف في 
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، بأنيـ غير جديريف البداية الرفض التٌاـ، الذم ظير مف تصريحات أكباما حكؿ اإلخكاف المسمميف

بالثقة، كيتبنكف آراءو معادية لألمريكييف كالغرب، كأنيـ ال يمتزمكف باتفاقية كامب ديفيد لمسالـ. ككاف 

سبتمبر  11ىذا التصريح استكماالن لكجية النظر األمريكية كمكقفيا تجاه اإلسالمييف بعد أحداث 

 (.71، ص 2013)جرجس، 

ربيع العربي، كما يتعمؽ بو مف ظيكر كاضح لدكر حركات اإلسالـ تغٌيرت جذريان ىذه النظرة، مع ال

السياسي، خصكصان اإلخكاف المسمميف في مصر كالتيار السمفي في تكنس، فكانت ىذه الحركات تحديان 

لإلستراتيجية األمريكية في المنطقة العربية، التي كانت تقتضي حماية األنظمة العربية المؤدية لمسياسة 

 (.13، ص 2013حقؽ المصالح األمريكية )حمادة، األمريكية كت

 ،فممحت اإلدارة األمريكية بعدـ معارضتيا لمحركات اإلسالمية جميعيا، كعدـ معارضة جميع أفكارىا 

ىنا كاف ال بد عمى السياسة الخارجية األمريكية تحديد مكقفيا، إما أف بجدر بالكاليات المتحدة عدـ 

يد أفؽ الحكار إذا كاف ال بد منو، فخمصت إلى ما أكصت بو مؤسسة التعامؿ مع اإلسالمييف، أك تحد

كارنيغي كمعيد برككينغز، بأف حركات اإلسالـ السياسي قد ابتعدت عف األفكار االستبدادية، كأف 

أحزابان كحركات كاإلخكاف المسمميف قد تخمكا عف بعض مف الشعارات كالمبادئ المعادية لمغرب، كأنيا 

 (.72-71، ص 2013قكاعد السياسة الحالية في المنطقة )جرجس،  مستعدة لمسير كفؽ

، ىر ىذا التغير عندما تحكلت النظرة مف التخكؼ كاالرتياب مف جميع اإلسالمييفيرل الباحث أنو قد 

لذا بدأت الكاليات المتحدة  ،إلى نظرة تفيـ كاستيعاب لألفكار التي يحمميا بعض الحركات اإلسالمية

بممارسة سياسات احتكاء، لتعيد بيا إنتاج نمط تحالفات جديدة مع القكل اإلسالمية، لكي تماثؿ ما كاف 

قائمان مع األنظمة التي تفجرت في كجييا انتفاضات الربيع العربي. كمع مؤشرات التكافؽ األكلية عمى 

كبدا  مصر، كالمصالح األمريكية في الشرؽ األكسط، مستكل تكتيكي، بيف األنظمة الجديدة، خاصة في
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كجكد قبكؿ أمريكي بانتشار ىذا النمكذج في الحكـ، ككاف ذلؾ كاضحان في الحالة السكرية. كعمى الرغـ 

مف ذلؾ، فقد كانت إدارة أكباما تخشى مف أف الثكرة المصرية كغيرىا قد تسيطر عمييا قكل إسالمية 

قراطية كالحرية(، حيث تكجد شككؾ حكؿ نكايا الحركات اإلسالمية، مثؿ معادية لمبادئ الغرب )الديم

إضافة إلى ذلؾ  اإلخكاف المسمميف كحماس كحزب اهلل، التي تعٌد مصدر تيديد لممصالح األميركية.

 حميؼعمى أنيـ  ات اإلسالمية في سكرياجماعال إلى ينظركف فياألميركي القرار ناعيمكف القكؿ أٌف ص

  المتشددة. األخرل الجماعات أماـ عنو غنى ال

لقد بدا أف مشيد االنتخابات، عقب ثكرات الربيع العربي، كصعكد تيارات إسالمية لـ تبدم ممانعة في 

حماية المصالح األمريكية في المنطقة، حالن مثاليا لتمؾ المعضمة. ليذا فقد أكضح الرئيس األمريكي 

حتى يحددكا مكقفيـ. كقدـ االعتداء اإلسرائيمي عمى غزة  عمى أنو لف يعد اإلخكاف المسمميف حمفاء لو

كي يظير صدقو. فبعد إدانة قصيرة  فرصة لمرئيس المصرم المعزكؿ محمد مرسي 2012في نكفمبر 

كمماطمة، مضى مرسي في كساطة ناجحة لكقؼ إطالؽ النار بيف إسرائيؿ كحماس، بعد مشاكرات 

 (.18، ص 2013أكباما )بشارة، كثيقة مع كاشنطف كتنسيؽ مباشر مع الرئيس 

كعمى إثر عزؿ الرئيس محمد مرسي تباينت المكاقؼ الدكلية حكؿ األمر، كفي ىذا الشأف تحفظت  

 إسرائيؿ رسميان إزاء األحداث في مصر، في حيف امتنعت الكاليات المتحدة عف كصؼ ما حدث بأنو

مقراطية، بما في ذلؾ إجراء انتخابات حيث أكدت الدعكة إلى العكدة سريعا إلى العممية الدي ،انقالب

 (53، ص 2013رئاسية ك برلمانية حرة ك نزيية. )نكير، 

كرغـ أف ىناؾ قانكنا يمنع تقديـ المساعدات غير الغذائية ك الطبية لحككمة جاءت إلى السمطة عف 

المكضكع.  طريؽ انقالب عمى رئيس منتخب ديمقراطيان، فإف اإلدارة ك الككنجرس اختارا عدـ إثارة ىذا

حيث كاف مكقؼ الككنجرس يميؿ إلى اإلنقساـ، ككاف مكقؼ اإلدارة مرتبكان، فيي ممتعضة مف خطكة 
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الجيش، لكنيا ال تريد التعبير عف امتعاضيا بمكقؼ سياسي كاضح. ك قد كاف أكباما نفسو قد عبر 

لرئاسية إف مصر ليست مبكرا عف ىذه المكاقؼ المرتبكة، عندما قاؿ بعد فكز اإلخكاف في اإلنتخابات ا

حميفا لمكاليات المتحدة، كليست عدكان أيضان ليا، كىك تصريح غامض يعبر عف تردد كاضح مف الرئيس 

 – 71، ص 2013األمريكي حياؿ بمد ميـ في منطقة حيكية تمر بأحرج لحظاتيا السياسية )الدخيؿ، 

72.) 

ستمرار اإلخكاف في حكـ إإستراتيجيتيا في المنطقة بكيبدك أف الكاليات المتحدة قد راىنت عمى تحقيؽ 

مصر، كرغـ استمرار المكقؼ األمريكي باإلمساؾ بالعصا بالمنتصؼ، فإف تطكرا إيجابيا قد طرأ عمى 

المكقؼ األمريكي، متمثال في خطاب الرئيس أكباما أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في الدكرة 

أف الكاليات المتحدة ستستمر في إقامة عالقات بٌناءة مع الحككمة  الثامنة كالستيف، حيث أشار إلى

المصرية المؤقتة، بما يعزز المصالح األمريكية الجكىرية، مثؿ اتفاقية كامب ديفيد كمحاربة اإلرىاب 

 (. 26، ص 2013)الدسكقي، 

بطرؽ غير  الباحث أف الكاليات المتحدة ما قبؿ ثكرات الربيع العربي كانت تستخدـ الحركات لير 

مباشرة في أفغانستاف أك الشيشاف، كأف السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ السياسي لـ 

تتغير كثيران، فيي تسير كفؽ ما يسمى )التكظيؼ( كىك استخداـ ىذه الحركات، كتكظيؼ ما تقكـ بو 

، كما أدت عميو مف تكسع مف اجؿ تحقيؽ سياسات أمريكية، كقد اتضح ىذا عقب ثكرات الربيع العربي

كتمدد الحركات غير المعتدلة تحديدان، حتى باتت تسيطر عمى مساحات شاسعة، كلـ تمتفت الكاليات 

أىداؼ بعيدة المدل ليا، كيالحظ كيؼ كانت  المتحدة بدايتا إلى إعماؿ ىذه الحركات، مف أجؿ تحقيؽ

معتدلة أـ  ير بعضيا ىؿ ىي حركاتتتحاكر مع بعض الحركات اإلسالمية في سكريا كاختمفت في تفس

استيداؼ الحركات المتشددة المناكئة  حيث تكضح ذلؾ مف خالؿ ،معارضة متشددة تسمييا إرىابية



117 
 

 تعتبر التي المسمميف اإلخكاف حركة تمكنت لسياسة الكاليات المتحدة في سيناء كاليمف كليبيا كالعراؽ.

 كظير.االنتخابات عبر مصر في الحكـ سدة إلى الكصكؿ مف السياسي اإلسالـ حركات لتككيف الرحـ

 السياسية المشاركة اتخذ مف منيا أشكاؿ بعدة كاليمف كتكنس كسكريا ليبيا في المسمميف لإلخكاف امتداد

 المتشددة الحركات كىي لمحكـ لمكصكؿ العسكرية القكة استخدـ كمنيا االقتراع صناديؽ عبر

 شيعية إسالمية أخرل كفصائؿ النصرة كجبية" داعش" كالشاـ العراؽ في اإلسالمية الدكلة تنظيـ"أبرزىا

 بغت لـ العربية المنطقة في اإلستراتيجية التغيرات جميع مع لذلؾ .كسكريا العراؽ في ميما دكرا ليا

 األخرل الدكؿ بيف ما التصنيفات تباينت حيث السياسي اإلسالـ حركات تجاه األمريكية اإلستراتيجية

 سمسمة عبر الحركات ىذه مع التعاطي مجريات لكف( قطر ،إسرائيؿ،إيراف ،السعكدية،تركيا) مثؿ

 سياسات بمكرة في تسيـ القرار صناع إلى كاإلعالـ األمريكية األبحاث مراكز مف المقدمة االقتراحات

 .خاص بشكؿ كالحركات عاـ بشكؿ العربية المنطقة تجاه المتحدة الكاليات

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالم السياسي.المبحث الخامس: مستقبل 

تجاه الحركات الرئيس األمريكي الحالي ترامب دكنالد تختمؼ نظرة السياسة الخارجية األمريكية بعد فكز 

اإلسالمية في الكطف العربي، كذلؾ الختالؼ تكجيات اإلدارة الجديدة الجميكرية عف سابقتيا في عيد 

يسعى ترامب إلى تحقيؽ أكبر قدر مف المصالح القكمية مف أجؿ استخداميا في سياستو ك  ،باراؾ أكباما

قتصادية كالدعاية كأعماؿ التجسس حيث تعتبر ىذه الخارجية كالدبمكماسية كالقكة العسكرية كاألداة اإل

تقبمي األدكات القادرة عمى تحقيؽ مصالح الكاليات المتحدة األمريكية بكافة الظركؼ، فاالتجاه المس

لمسياسة الخارجية نحك حركات اإلسالـ السياسي سكؼ يتصؼ بالكثير مف التغيير كالتجديد بحيث 

سيككف االختالؼ كاضحان بيف السياسة الخارجية لمرئيس األمريكي دكنالد ترامب عف السياسة الخارجية 

 (.66، ص2015)عيسى،  لسمفو باراؾ أكباما
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لمكاقؼ التي تتعارض مع الرئيس السابؽ بارؾ أكباما، فدكنالد فقد تبنى الرئيس المنتخب مجمكعة مف ا

األكلى في أم   ترامب يسير كفؽ مجمكعة مف المبادئ تقكـ عمى أف تككف الكاليات المتحدة األمريكية

 حكار حكؿ القضايا الدكلية كأف تحقؽ مصالحيا حينما تخكض بأم قضية خارجية، كما يؤثر انعزاؿ

اشر بالعالـ عمى طبيعة سياستو فيك يؤمف بأف عمى الكاليات المتحدة أف تيتـ عف االحتكاؾ المب ترامب

باإلضافة أف ترامب ال ييفضؿ مبدأ التدخؿ اإلنساني في أم  ،بشؤكنيا أكثر مف االىتماـ بشؤكف الغير

دكلة؛ ألنو يٍعتىبر ذلؾ تدخالن في الشؤكف الداخمية، كلكف يمكنو التدٌخؿ في حاؿ المساس بالسياسة 

 (.18، ص2006ألمريكية، )ىاركف،ا

قائمان حتى  آثارىا ما زاؿ بعض رغـ انتياء " الثكرات العربية" في كؿ مف مصر كليبيا كتكنس، إال أف

ففي مصر جرل العمؿ ضد حكـ حركة اإلخكاف المسمميف التي فاز مرشحيا محمد مرسي  ،التاريخ

فقد تنازؿ االئتالؼ المنتخب ديمقراطيان باالنتخابات، مف خالؿ قياـ الجيش بعزلو ؛ أما في تكنس 

كالذم يقكده اإلسالميكف عف السمطة لصالح حككمة ائتالفية أكثر عممانية، ألنو ال يحظى بشعبية 

كبيرة، عمى العكس مف اليمف التي تحظى الحركات اإلسالمية فييا بشعبية بيف الجماىير، لكنيا لـ 

نتخابات أصالن، كتقريبان كؿ حركة إسالمية كاف ليا تكجيات معينة، كلـ تكف ضمف تصؿ إلى مرحمة اإل

 إطار سياسي محدد. 

أف  ،لكف الكاليات المتحدة لـ تستيف بيذا االختالؼ، إذ اعتبر )معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ األدنى(

ي المقدـ ليا سيساعد عمى مراقبة أفكار الحركات اإلسالمية، كقدرتيا التنظيمية، كالدعـ المحمي كاألجنب

معرفة نيجيا السياسي، لذا حددت تعامميا مع حزب النيضة في تكنس في إطار تقديـ الدعـ المالي 

في حالة تمكف ىذا الحزب مف إرساء ديمقراطية فاعمة، كقد بٌيف )معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ 

بمداف  10ة اإلسالمييف في دراسة مفصمة في ىذا الشأف حكؿ كاقعي 18أٌنو بصدد إجراء ،األدنى(
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)معيد  صة لكؿ بمد، مع تفصيالن ألىدافياعربية، كسكؼ يككف التحميؿ متركزان عمى األكضاع الخا

 (.2015كاشنطف، 

تعتبر أف جماعة اإلخكاف المسممكف في مصر مف األطراؼ المحكرية في  ككانت اإلدارة األمريكية

متمرِّد عمى ما ييعرؼ بالقيادة التاريخية أك الشرعية ال المستقبؿ، باستثناء األجنحة المصنَّفة ضمف

لمجماعة، كالتابع لمكتب اإلخكاف المصرييف في الخارج، كالمجنة العميا المؤقتة الميشكَّمة إلدارة الجماعة، 

فقد تحكلت إلى جماعة كظيفية يتـ االحتفاظ بعالقات معيا، كاحتكاؤىا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي 

ا تمؾ التي ترتبط بإسرائيؿ.تخدـ السياسات   األمريكية، كخصكصن

كفيما يتعمؽ بأفرع اإلخكاف المسمميف في كؿ مف ليبيا كاليمف، فتتعامؿ الكاليات المتحدة األمريكية معيا 

بحذر، لذا لـ يتـ حسـ األمر بشأف سياسة ترامب تجاه ىذه الحركات، فقد تككف حميفان يكمان ما أك تككف 

الحالية لمكاليات المتحدة األمريكية تقـك  أك المحظكرة، خصكصان أف السياسة ضمف القائمة السكداء

 (. 2016،)يمني عمى كضع أكلكية لمقضاء عمى تنظيـ داعش

قائمة في الدكؿ العربية،  ،إذ تخطط الكاليات المتحدة حاليان كلممستقبؿ عمى بقاء )الفكضى الخالقة(

لتحقيؽ أىدافيا كالحفاظ عمى مصالحيا، ببقاء قكات أمريكية في المنطقة العربية، كالحفاظ عمى 

مبررات قكية لبيع األسمحة لألنظمة المكالية لمكاليات المتحدة  استمرارية تدفؽ النفط، إضافة إلى انتياج

بقي الكاليات المتحدة األمريكية مكانان لمحركات بحجة مكافحة اإلرىاب كالقكل المعادية ليا، كما تي 

 اإلسالمية في سياستيا لتحقيؽ مصالحيا. 

عدـ تكجيو ضربات إلى جبية النصرة في حاؿ بقيت محققو لمصالحيا، كالتركيز عمى  ،كمف أمثمة ذلؾ

كار ضرب حركة داعش، كمناطقيا، لتبقي الباب مفتكحان أماـ الفكضى العربية، كمفتكحان أماـ الح
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األمريكي معيا، خصكصان أف الكاليات المتحدة لـ تعارض تسميح حركات المعارضة السكرية بمضادات 

 أرضية، كبما فييا الحركات اإلسالمية التي تسمييا معتدلة.

مع العمـ أف األمريكييف ال يريدكف ألسمحة مف ىذا النكع أف تككف في حكزة تنظيمات متشددة مناىضة 

في أفغانستاف كالعراؽ، لكف األمريكييف يعطكف حمفاءىـ عمى األرض في سكريا لسياستيا، كما حدث 

مثؿ الجيش الحر، أسمحة قتالية متطكرة، كبعضيا كقع بالفعؿ في يد تنظيـ النُّصرة، كاستمر 

 (.2016،)التالكم األمريكيكف في منح حمفائيـ ذات النكعيات مف األسمحة

مريكية تجاه حركات اإلسالـ السياسي يبدك منطقيان، فقد صدر إف ىذا التناقض في مستقبؿ السياسة األ

كعف الخارجية األمريكية بيانات تتعمؽ باألزمة السكرية بعد سنة  2015عف البيت األبيض سنة 

، كبما يدؿ عمى أف إطالة أمد الحرب في سكريا ىك ىدؼ أمريكي كمخطط لو، كليس مجرد 2017

أسمحة متطكرة إلى طرؼ يدفع الطرؼ المقابؿ لشراء أسمحة حديث بناء عمى األمر الكاقع، فكصكؿ 

 متطكرة أيضان، إلطالة مدة القتاؿ، كىذا ىدؼ )الفكضى الخالقة( في السياسة األمريكية.

كنالحظ أٌف السياسة األمريكية تجاه سكريا كاألحداث التي ال تزاؿ دائرة فييا، تدؿ عمى عدـ تدخؿ 

ل، كيكغكسالفيا عمى سبيؿ المثاؿ، كمما يؤكد ذلؾ التغاضي مباشر كقكم كما حدث في صدامات أخر 

األمريكي عف التدخؿ الركسي في سكرية كعدـ إرساؿ قكات أمريكية، كلـ تقـ بحماية إسرائيؿ تخكفان مف 

كصكؿ أسمحة متطكرة إلى أيدم الجماعات اإلسالمية القريبة مف إسرائيؿ، كما حدث في حرب الخميج 

تعمد الكاليات المتحدة القياـ بحرب بالككالة، كبالسماح لمحركات اإلسالمية الثانية ضد إيراف، إذ 

  كبطريقة غير مباشرة بالظيكر كقكة عسكرية قكية في المنطقة.

ـٌ الكشؼ عف ذلؾ بعد  لقد كانت ىيالرم كمينتكف كمعاكنييا مف صٌناع القرار كراء ىذه الفكرة، كقد ت

التسريبات التي حصمت مف بريدىا اإللكتركني حكؿ اإلخكاف المسمميف، كحكؿ األزمة الميبية، أما 
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يتعمؽ باإلخكاف  ترامب الفائز باالنتخابات ربما يختمؼ في خطابو المعمىف عف كمينتكف، خصكصان فيما

المسمميف، فيك يضع بعيف اإلعتبار مكضكع محاربة داعش، كتنفيذ السياسات األمريكية في المنطقة 

احتماالن    كعدـ الخركج عنيا بالتقارب مع حركات اإلسالـ السياسي، فصناع القرار لديو يضعكف

جدات التي قد تطرأ في باالصطداـ مع المصالح الركسية في المنطقة العربية، إضافة لبعض المست

 (.2016المنطقة، لذا سييبقي عمى جزء مف العالقة مع الحركات اإلسالمية )التالكم، 

يمكف القكؿ أف ترامب لف يغير الكثير مف السياسات الحالية لإلدارة األمريكية السابقة تجاه المنطقة 

نما ىي كرقة ميمة لعدة العربية، حيث أعمف بشأف األزمة السكرية أنيا ال تشكؿ لو مصمحة  مباشرة كا 

حمفاء يسعى ترامب لتكثيؽ عالقاتو معيـ، فسكريا تمثؿ نقطة ىامة لركسيا كالسعكدية كلعؿ ترامب 

سيرل أييما ييقدـ لو المنفعة األكبر فيدعمو. بمعنى آخر أف سكريا ستخرج مف دائرة االىتماـ األمريكي 

عالقات أمريكية ركسية أك ربما مع السعكدية أك كالىما كيتـ القبكؿ بانتقاليا إلى ركسيا ضمف تنسيؽ 

ضمف تنسيؽ التحالفات الجديدة التي ستسعى ليا إدارة ترامب كبالتالي سيغمؽ ممؼ الدعـ العسكرم 

 لمحركات في سكريا.

فإفى معظـ حركات اإلسالـ السياسي متطرفة، خصكصان بعد أف أعمف أنو ينظر  كفقان لتكجيات ترامب

معرفة خمفياتيـ كتكجياتيـ،  ف في أمريكا عمى أنيـ ينتمكف لجماعات إرىابية، كحث عمىإلى المسممي

 .(2016لكٌنو تراجع عف ىذا التصريح بشكؿ مفاجئ )سميماف، 

كترل الدراسة بأف السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية في عيد ترامب ستختمؼ عف السياسة 

جاه الحركات اإلسالمية السياسية في الكطف العربي، كبالتالي ستعاني الخارجية في عيد باراؾ أكباما ات

 ـحركات اإلسالـ السياسي مف السياسة الخارجية األمريكية، كخاصة اإلخكاف المسمميف الذم اعتبرى

كما أف ترامب سيككف  ،كحركة حماس ،ترامب تياران متطرفان إلى جانب تنظيـ الدكلة "داعش" كحزب اهلل
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ة مسمحة في فمسطيف كخاصة حركتي الجياد اإلسالمي كحماس، ألنو يعتقد بأف ضد أم مقاكم

ثارة العدكاف لدل األطفاؿ ضد إسرائيؿ، في  الحركتيف تقكماف بتربية األطفاؿ الفمسطينييف عمى كراىية كا 

حيف لـ يشر ترامب ألم عداء ضد الحركات اإلسالمية في تكنس كال في ليبيا كال في اليمف، كىذا 

بأف الخطر السياسي الذم ييدد مصمحة الكاليات المتحدة األمريكية يكمف في الحركات يشير 

 اإلسالمية السياسية سابقة الذكر.

ستعانة بالرئيس الركسي بكتيف كالرئيس المصرم السياسة الخارجية األمريكية في عيد ترامب باإل سىعت

كالقاعدة، باإلضافة لعدـ احتكاء ترامب  السيسي كالرئيس السكرم األسد لمحاربة تنظيـ الدكلة "داعش"

لإلخكاف المسمميف مثمما فعؿ باراؾ أكباما ككمينتكف، كيسعى لضربيا عسكريان، حيث أف السياسة 

في عيد اإلدارة الديمقراطية   الخارجية في عيد ترامب فضحت الكثير بما قامت بيا السياسة الخارجية

بتنظيـ الدكلة " داعش"  ف زرع اإلرىاب في العراؽ، ممثالن برئاسة أكباما حيث اعتبر بأف أكباما ىك م

كبالتالي فأف الديمقراطييف ىـ مف أسسكا اإلرىاب في المنطقة العربية، بينما ستككف السياسة الخارجية 

باإلضافة أف ترامب يرل بأف ما قاـ بو أكباما في  ،في عيد ترامب محاربةن ألم حركة إسالمية متطرفة

اإلسالمية المعتدلة باالنقالب عمى الحكـ في تكنس كليبيا كاليمف كسكريا كالعراؽ مساعدة الحركات 

سابقان زاد األمر سكءان كجعؿ المنطقة العربية متأثرةن بالقضايا اإلرىابية التي بثتيا السياسة الخارجية في 

ياسي في ليبيا عيد باراؾ أكباما، كبالتالي فإف ترامب ال يريد أف يجازؼ بأم دعـ ألم حزب إسالمي س

كيجد نشاطات  ،كتكنس كمصر كاليمف كسكريا كالعراؽ، فيك يرفض تمامان فكرة "ثكرات الربيع العربي"

الحركات اإلسالمية في االنقالب ليست لصالح أمريكا عمى خالؼ أكباما الذم كاف يؤمف في تحقيؽ 

خطط لحؽ الحركات الديمقراطية بحيث يجعؿ اإلخكاف المسمميف أف يصمكا لمحكـ ككذلؾ كاف ي

اإلسالمية األخرل في الكطف العربي بالكصكؿ لمحكـ، بحيث يستفيد في تنفيذ مصمحة أمريكا، كلكف ال 

يرل ترامب عمى ىذا النحك فيك يستطيع تحقيؽ أىدافو السياسية بدعـ فئات أخرل كليس التعاكف مع 
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ستقرار السياسي في عممية اإل المنظمات اإلرىابية كدعميا، كما يرل ترامب بػأف بارؾ أكباما دمر

الكطف العربي بسبب إثارتو ؿ"ثكرات الربيع العربي" مف أجؿ تمييد الطريؽ لمحركات اإلسالمية 

أكباما في ليبيا كمصر كتكنس كاليمف كسكريا كالعراؽ  بو المعتدلة بالكصكؿ لمحكـ، كما أف ما قاـ

إلسالمي السياسي، فيك ينظر بأف كؿ نشاط يرفضو ترامب بأنو يفضؿ النظاـ االستبدادم عمى النظاـ ا

خاص، -)الخميج العربي "تقكـ بيا الحركات اإلسالمية يتنافى مع مصالح الكاليات المتحدة األمريكية

2016.) 

ترل الدارسة بناءن عمى ما جاءت بو حكارات ترامب بأف مكقفو تجاه حركات اإلسالـ السياسي سيتجو 

فيك يعتبر كؿ حركة إسالمية سياسية  ،قة العربية ستبقى مكجكدةنحك التصعيد كأف الفكضى في المنط

سيقؼ بكجو الحركات اإلسالمية ك سيدعـ أم نظاـ يحارب اإلرىاب كحركات  كبالنتيجةمتطرفة، 

فيك يسير عمى نيج الحزب  ،التي تتعارض مع مصالح الكاليات المتحدة األمريكية اإلسالـ السياسي

كحتى ضد اإلسالـ فيك  نظرتو كاضحة ضد حركات اإلسالـ السياسيالجميكرم المحافظ، كبالتالي 

في الكطف العربي الكثير مف  يعتبره نظاـ إرىابي، كبالتالي ستشيد حركات اإلسالـ السياسي المعتدلة

كما سيقكـ ترامب بسياستو الخارجية بتخفيؼ العالقة في  ،نعداـ الدعـ السياسي كاالقتصادمالتغيرات إل

كباما سابقا ؛ ألف في الكثير مف أجية مع اإلخكاف المسمميف في مصر عما اتبعو باراؾ السياسة الخار 

ستبدادم في الكطف العربي بأنو حكاراتو اعتبر اإلخكاف المسمميف تنظيـ إرىابي، كيؤيد ترامب الحكـ اإل

ت اإلسالمية مثالي ككنو يحارب الحركات اإلسالمية السياسية المتطرفة، بينما لـ ييتـ باعتداؿ الحركا

بالدعـ األمريكي السابؽ لحركات  في ليبيا كتكنس مثمما تعامؿ الرئيس السابؽ باراؾ أكباما كخاصة

في ليبيا كتكنس، كسيدعـ مزيدان التدخؿ األمريكي في منطقة الصراع في العراؽ مف  اإلسالـ السياسي

عف  اربة ~اإلرىاب نيابةن أجؿ تزكيد األنظمة الحميفة بالكثير مف المعدات العسكرية مف أجؿ مح

 الكاليات المتحدة األمريكية.
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نما ستقؼ داعمةن ألم فالكاليات المتحدة األمريكية لف تخاطر بعناصرىا نظاـ  في أم حرب قادمة، كا 

 سالـ السياسي في الكطف العربي كخاصة تنظيـ الدكلة اإلسالميةإليساعد في القضاء عمى حركات ا

باستخداـ األداة االقتصادية فإف السياسة الخارجية  كحركة حماس، كفيما يختص ،كحزب اهلل، )داعش(

ستقمؿ مف الدعـ المالي في عيد ترامب اتجاه الحركات اإلسالمية المعتدلة عمى عكس عيد  األمريكية

 في تشكيو أم خطكة تقكـ بيا باراؾ أكباما، بينما ستستخدـ األداة اإلعالمية اتجاه الحركات اإلسالمية

لذلؾ يربط  ،في الكطف العربي كستجعؿ كؿ حركة إسالمية بأنيا إرىابية حركات اإلسالـ السياسي

بيف الحركات اإلسالمية السياسية باإلرىاب باإلضافة لكصفو بأف اإلسالـ ىك ديف إرىاب، كىذا ترامب 

مب يعكس رفضو التشكيو ىدفو تغيير تكجيات العالـ نحك اإلسالـ، فالنظاـ الجميكرم الذم يتبعو ترا

كىذا ما يشير إليو في حكاراتو، اما نظرتو الدبمكماسية ستختمؼ عف  التاـ لحركات االسالـ السياسي

نظرة أكباما؛ ألٌنو ال يفكر مف منطؽ أف تقكـ التنظيمات اإلسالمية بتحقيؽ مصالح الكاليات المتحدة 

نما يريد أف تحقؽ مصالحيا األنظمة االستبدادية في األمريكية   الكطف العربي. كا 
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  الخاتمة:

كالسياسة الخارجية األمريكية  ،تناكلت ىذه الدراسة السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية

 (. 2016-2010تجاه حركات اإلسالـ السياسي بصكرة خاصة في الفترة ما بيف )

 كأدكاتيا، كمحدداتيا كالتغير في أىدافياحيث تناكلت الدراسة مراحؿ السياسة الخارجية األمريكية 

كمؤسسات صنع القرار األمريكي التنفيذية كالتشريعية كاألدكات كاألساليب المتبعة كالمشاريع 

كمستقبؿ السياسة األمريكية كالتغيرات  ،اإلستراتيجية تجاه المنطقة العربية كحركات االسالـ السياسي

ياسة بناء عمى المصالح األمريكية، كحسب ما يراه صانعكا يتـٌ رسـ ىذه الس حيث .التي حصمت عمييا

بقاء  السياسة األمريكية بأنو يحقؽ األىداؼ العامة كالخاصة لمسياسة األمريكية الرامية إلى السيطرة كا 

الكاليات المتحدة الدكلة المييمنة عمى العالـ. فعممية صنع القرار الخارجي األمريكي تمٌر في خطكات 

صفيا بأنيا معقدة كصعبة، كال ييترؾ قرار دكف دراستو بعمؽ أك انتظار نتيجة دكف كمراحؿ يمكف ك 

حيث تداخؿ الفاعؿ الرسمي  ،ثكرات الربيع العربي كضع التكقعات كالسيناريكىات المحتممة، كما أثناء

ككزارة الخارجية، كغير الرسمي كمراكز البحث المخصصة لدراسة  كمجمس الككنغرس كاألمف القكمي

 كضاع السياسية في رسـ التكجيات الخارجية لمكاليات المتحدة تجاه حركات اإلسالـ السياسي فياأل

 .الثكرات

كقد قامت الكاليات المتحدة األمريكية باستخداـ حركات اإلسالـ السياسي كتكظيفيا لتحقيؽ مصالحيا 

الؿ ثكرات الربيع العربي السياسية كالعسكرية كاالقتصادية كتحقيؽ أجندتيا في المنطقة العربية باستغ

كالتدخؿ في شؤكف الدكؿ لتمرير سياساتيا عبر الحركات اإلسالمية لبقاء الغايات األمريكية باقية التي 

 .تتمثؿ في الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ كاستمرار النفكذ األمريكي كضماف استمرار تدفؽ البتركؿ
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 :وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية

السياسة الخارجية األمريكية مف قبؿ شخص كاحد أك جياز كاحد، إنما يشترؾ في ال يتـ صنع  .1

صنعيا كؿ مف الرئاسة ككزارة الخارجية ككزارة الدفاع، كالككنجرس، كيستعيف كؿ ىؤالء بأصحاب 

الرأم كالخبرة في المؤسسات البحثية كاألكاديمية، كيراعكف القكة النسبية لجماعات المصالح في 

متحدة، غير أف الجميع يشترككف في إطار مرجعي كاحد ك ىك المصالح القكمية الكاليات ال

 لمكاليات المتحدة األمريكية.

تكجد صعكبة في تحديد آليات كأىداؼ السياسة األمريكية تجاه الكطف العربي أجمع، سببيا عدـ  .2

ا تختمؼ مف كجكد سياسة أمريكية كاحدة تجاه الدكؿ العربية، كيصعب التعميـ بشأنيا، حيث إني

دكلة إلى أخرل، كتختمؼ مف فترة إلى أخرل تجاه الدكلة نفسيا، كتختمؼ بناء عمى المصالح 

 األمريكية كاإلسرائيمية.

إف تحميؿ السياسة األمريكية تجاه الكطف العربي، ال بد مف أف يأخذ في اعتباره الربط بيف كثير  .3

نظاـ الداخمي في الكاليات المتحدة مف العكامؿ كالمؤثرات، سكاء أكانت عكامؿ نابعة مف ال

الرأم العاـ(، أـ عكامؿ نابعة مف النظاـ اإلقميمي في  –كسائؿ اإلعالـ  –)جماعات المصالح 

الشرؽ األكسط كالكطف العربي، مع ربط العكامؿ األخيرة بطبيعة العالقات عمى مستكل النظاـ 

الكطف العربي، مع مالحظة إمكانية  الدكلي، فيذه كميا عكامؿ تؤثر في السياسة األمريكية تجاه

 تزايد أىمية أحد العكامؿ في مراحؿ معينة عمى العكامؿ األخرل.

كباما عمى القكة الناعمة في تمرير سياستيا الخارجية مف خالؿ استخداـ الدبمكماسية أاعتمدت إدارة  .4

نة في تنفيذ السياسة بف اعتمدت أجندتيا عمى استخداـ القكة الخشأما إدارة سمفو بكش اإل ،الكاقعية

 الخارجية. 
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بعض  حسب عمييا يتعيف العربي، فقد كاف الربيع لدكؿ الكافي الدعـ تقدـ لـ المتحدة الكاليات إف .5

 مشركع )مارشاؿ( لتكطيد غرار عمى لدكلو قتصاديةاإل المساعدات مف حزمة تقديـ الباحثيف

 مف النيكض عمى العربي الربيع دكؿ المنطقة، كمساعدة في الجديدة الحاكمة النظـ مع عالقاتيا

 الشرؽ األكسط. منطقة في الديمقراطي التحكؿ خطكات تعرقؿ التي المتتالية أزماتيا

استفادت الكاليات المتحدة مف الدركس في تجربتيا مع دكؿ إسالمية سابقة، مثؿ أفغانستاف  .6

 المكجكدة في ىذه الدكؿ.تجاه الحركات  كالعراؽ حيث سيعزز ذلؾ تبنييا إستراتيجية جديدة

تكظيفان سياسيان بيدؼ  كظفت السياسة الخارجية األمريكية قضية مكافحة الحركات المتشددة .7

 .التدخؿ في شؤكف الدكؿ العربية

بطرؽ غير  استخدمت الكاليات المتحدة حركات االسالـ السياسي قبؿ مرحمة الثكرات العربية .8

السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالـ مباشرة في أفغانستاف أك الشيشاف، كىذه 

السياسي لـ تتغير كثيران، فيي تسير كفؽ ما يسمى )التكظيؼ( كىك استخداـ ىذه الحركات، 

 كتكظيؼ ما تقكـ بو مف اجؿ تحقيؽ المصالح األمريكية.

ظمة العربية، إلى سقكط بعض األن األنظمة العربية الحميفة لمكاليات المتحدة األمريكية أدت سياسة  .9

صعكد بعض حركات االسالـ السياسي لمحكـ في بعض الدكؿ العربية عبر تقديـ  مما تسبب في

الدعـ االقتصادم كالعسكرم األمريكي ليا لتككف الحميؼ الجديد لمكاليات المتحدة األمريكية لتحقيؽ 

 .مصالحيا بعد انتياء الحمفاء السابقيف

عـ السياسي كالحكار مع حركات اإلسالـ السياسي، لفيـ استخدمت الكاليات المتحدة أداتي الد .10

كمعرفة طبيعة ىذه الحركات كقامت بتقسيميا إلى فئات ليسيؿ التعامؿ معيا كلتسييؿ ضـ مؤيديف 

كلمعرفة تفاصيؿ أكثر عف تكجياتيا السياسية، كبالتالي يمكف لمكاليات المتحدة كضع التكقعات  ليا

 كلتحسيف صكرتيا أماـ العالـ العربي كاإلسالمي. كالسيناريكىات المحتممة مستقبالن 
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أيدت الكاليات المتحدة األمريكية الحركات اإلسالمية التي أخذت ببعض المبادئ الغربية، مثؿ  .11

 حرية الرأم كالتعبير كالتعددية كالديمقراطية. 

ياسية تتطمع اإلدارة األمريكية إلى حركات اإلسالـ السياسي عمى أنيا جزء مف المنظكمة الس .12

العربية، كالتي يمكف دعميا كاستغالؿ شعبيتيا في أم فرصة سانحة، لذا تبقي عمى خيارات الحكار 

 .كالنقاش معيا قائمة ضمف االحتماالت األمريكية، كبما يتكافؽ مع تحقيؽ األىداؼ األمريكية

العربي إنما بحركات اإلسالـ السياسي في مرحمة ثكرات الربيع  الكاليات المتحدة عالقتيا نفت .13

تعاممت بسياسة االحتكاء أحيانان، كأحيانان التقارب كالحكار، مع الحركات المصنفة عمى أنيا حركات 

 إسالمية معتدلة.
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 األمريكيةوباما واإلستراتيجية أ"إدارة  ،(: سمسمة ترجمة الزيتكنو2009انتكني.) ،ككردسماف، 

 األياـ األكلى"مركز الزيتكنو لمدراسات كاالستشارات ".،بيركت

 األخبار و الرأي  ،ترجمة محمد صفكت حسف أحمد :(2012سبيرك)،ماكس،ىكلبرت ،ماككنز

 دار الفجر لمنشر كالتكزيع.  ،القاىرة،1،طالعام، أثار اإلعالم عمى الحياة المدنية

 النتخابات واألحزاب السياسية األمريكية  ،غريب عمي ترجمة خالد (:2014إؿ ساندم.) ،مايسؿ

 .1ط،القاىرة ،مقدمة قصيرة جدا، دار النشر مؤسسة ىنداوي لمتعميم

 ( .2002محمد، محمكد خمؼ):دار سبتمبر 11أجيزة المخابرات األمريكية و أحداث ،القاىرة ،

 المعارؼ. 

 1ط،"بيركت 2011-2010 " رياح التغير حالة المة العربية(: 2013احمد إبراىيـ.)،محمكد، 

 .مركز دراسات الكحدة العربية

 السياسة الخارجية األمريكية تجاه الوطن العربي بين الثابت الستراتيجي (:2009محمد.)،مراد

 .بيركت.دار المنيؿ المبناني،1ط،والمتغير الظرفي

 الكطنية.المكتبة ،األردف،فمسطين القضية الكونية(:2012سعيد.)،المسحاؿ 
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  مكتبة الشركؽ  ،.القاىرة1"ط " الفوضى الخالقة... أم المدمرة ؟(: 2005بكرم.) ،مصطفى

 الدكلية.

 تحول من العسكرة إلى  ،قراءة في تقرير أميركا واإلسالم السياسي(: 2010عبد الفتاح.)،معتز

 جتماعية كالتفاىـ.معيد السياسيات اإل ،،مركز الجزيرة.قطرالندماج والتحالف

 العالقات السياسية الدولية دراسة في األصول(: 1991إسماعيؿ صبرم.)،مقمد 

 المكتبة األكاديمية لمنشر. ،،القاىرة1ط،والنظريات

 العالقات السياسية الدولية "النظرية والواقع"(: 2010إسماعيؿ صبرم.)،مقمد، 

 المكتبة األكاديمية لمنشر.،القاىرة،1ط

 و اإلعالمية، عوامل التشكيل و استراتيجيات التغيير،  الصورة الذىنية(: 2004ندل.)،منصكر

 دار النشر المدينة برس، مصر. ،مصر ،1؟طكيف يرانا الغرب

 في ظل الييمنة األمريكية رؤية إستراتيجية العربية -العالقات العربية (: " 2004حسف.)،نافعة 

 معيد إبراىيـ أبك الغد لمدراسات الدكلية. ،فمسطيف ،1"ط

 (.2006نافعة، حسف :)مكتبة الشركؽ الدكلية. ،القاىرة ،2مبادئ عمم السياسة،ط 

 مركز دراسات الكحدة ،.بيركت1982-1945أمريكا والوحدة العربية (:1989عمي الديف.)،ىالؿ

 العربية.

 الدين والسياسة في أمريكا المسيح األمريكي وصييون،اإلمبراطورية (: 2001).ىالؿ، رضا

 مكتبة الشركؽ. ،، القاىرة2، ج األمريكية

 التاريخ الدبموماسي والعالقات السياسية بين الدول (:2006ممدكح.)،نصار،احمد،كىباف

 مصر.–اإلسكندرية ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر،(1991-2815الكبرى)
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 السالم  1973أكتوبر ،(: مركز األىراـ لمترجمة كالنشر1993محمد حسنيف.)،ىيكؿ

 القاىرة.،والسياسة

 مركز الشرؽ لمدراسات اإلقميمية  ،القاىرة .تركيا بعيون عربية(:2010مميحة آلت.)،كينشيؾ

 كاإلستراتيجية.

 بيركت ،(: صناعة الكراىية في العالقات العربية األمريكية2003ممدكح.)،حمزة ،احمد،يكسؼ

 مركز دراسات الكحدة العربية.

  :الدوريات

 اإلحياء اإلسالمي في الدراسات الغربية: رؤية "ظاىرة (: 1992).كأماني الحديني ،تكفيؽ ،حسنيف

 بيركت. ،مجمة منبر الحكار،25العدد  ،تحميمية نقدية

 الدركس المستفادة "، مجمة  ،(: " حكؿ الربيع الديمقراطي العربي2011خير الديف.) ،حسيب
 :بيركت.386المستقبؿ العربي. العدد 

 (.2013حشكد، نكر الديف :) األمريكية بعد الحرب الباردة من التفرد إلى اإلستراتيجية األمنية

دفاتر السياسة كالقانكف مجمة جامعية محكمو في الحقكؽ كالعمكـ  ،2012-1990الييمنة 

 الجزائر. -، جامعو قاصدم مرباح، كرقمة9السياسية، العدد

 الـ تداعيات االنقساـ األمريكي في مكاجية االس :اإلستراتيجية الغائبة(: ” 2013أمؿ.) ،حمادة
 مصر.  ،،مجمة السياسة الدكلية“194العدد ،السياسي

 العدد ،(: الرئاسة كمؤسسة لصنع السياسة الخارجية األمريكية1997مصطفى نانيس.) ،خميؿ
 القاىرة.،مجمة السياسة الدكلية ،127

 مجمة السياسة  ،الخميجية –إعادة بناء لمعالقات المصرية ،(: ما بعد اإلخكاف2013خالد.) ،الدخيؿ
 بيركت. ،149العدد ،الدكلية
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 (.2001دركيش، عيسى :)مالمح السياسية األمريكية والمستجدات الراىنة وآفاقيا المستقبمية ،

 سكريا.-، دمشؽ12-11مجمو الفكر السياسي مجمو فصميو، اتحاد الكتاب العرب، العدديف 

 العدد  ،مجمة السياسة الدكلية ،الشرق األوسط إلى أين: األىرام(: 2013)،ابك بكر.الدسكقي

 مصر. -القاىرة،195

 مجمة ،تحولت ومتغيرات الحركة اإلسالمية المعاصرة في الوطن العربي(: 1994احمد.)،زكي
 لبناف. ،455،العدد ،المستقبؿ العربي

 (.1995السيد، رضكاف :)،مركز  ،مجمة شؤكف األكسط اإلسالم السياسي واألنظمة العربية

 لبناف. ،41العدد ،تيجية كالبحث كالتكثيؽالدراسات اإلسترا

 مجمة المستقبؿ ،(:"مستقبؿ األنظمة الخميجية كالمتغيرات اإلقميمية كالدكلية" 2012محمد.) ،صنتياف
 قطر. ،395العدد ،العربي

 العدد ،األمريكية، مجمة السياسة الدكلية -(: دكر النفط في األزمة العراقية2003).العناني، خميؿ
 مصر. -األىراـ مؤسسة ،152

 (: ىؿ تعيد االنتفاضات العربية تعريؼ السياسة األمريكية في المنطقة؟ مجمة 2013مالؾ.) ،عكني
 مصر. ،ممحؽ تحكالت إستراتيجية ،194السياسة الدكلية،العدد 

 ( .دكر مراكز األبحاث في صناعة القرار السياسي األمريكي، مجمة 2005قبالف، مكراف :)
 جامعة دمشؽ. ،16العدد  ،دراسات إستراتيجية

 مجمة المستقبؿ العربي ،421،(: "الربيع العربي بيف الثكرة كالفكضى" العدد2014خميدة.)،كعسيس، 

 بيركت.

 (.2015مجيد، عيسى):  الخطاب الرئاسي األمريكي كالتحكالت الديناميكية في السياسة الخارجية
 جامعو تكريت، العراؽ.،36عدد األمريكية، مجمو المستنصرية لمدراسات العربية كالدكلية،
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 (.2013مرشدم، ىاني :))مجمو أكراؽ الشرؽ العالقات المصرية األمريكية )ورشو عمل ،

 مصر.-، المركز القكمي لدراسات الشرؽ األكسط، القاىرة61األكسط، العدد

 الرسائل الجامعية:

 2002اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط من (:2011ىناء.) ،أبك مطمؽ-

 فمسطيف. ،غزة ،جامعة األزىر،2008

 دراسة مقارنة لمصر  ،ظاىرة اإلحياء اإلسالمي في السبعينات(: 2010سيد رفعت.) ،احمد

يران،  رسالة دكتكراه، كمية االقتصاد كالعمـك السياسية. وا 

 في ديمقراطي تحول إحداث في األمريكية المتحدة الوليات " دور(: 2008قصي.) ،حامد 

رسالة ماجستير في  ،نابمس ،،فمسطيف" 2006-2001البن بوش جورج الرئيس ولية فمسطين

 .جامعة النجاح الكطنية ،كمية الدراسات العميا،التخطيط كالتنمية السياسية

 منظور النزعة المحافظة األمريكية لممجتمعات العربية و (. 2008-2007منير.) ،خضر "

دراسة في إشكالية الرؤية ك التنفيذ " رسالة لنيؿ دبمـك  :اإلسالمية بعد انتياء الثنائية القطبية

 .الدراسات العميا المعمقة في القانكف العاـ، كمية الحقكؽ سال

 1990 :العراق األمريكية تجاه المتحدة لموليات الخارجية السياسة (:2007محمكد.) ،شرقي-

 خدة. بف يكسؼ الجزائر ابف جامعة دكتكراه، أطركحة ،2006

 دور اإلعالم في العالقات الدولية: السياسة الخارجية (: " 2010-2009عمار.) ،شقيرم

  .، رسالة لنيؿ الدراسات العميا المعمقة في القانكف العاـ كمية الحقكؽالمغربية نموذجا "

 (.2012عبد الحميـ، عبد اهلل :) الوليات المتحدة األمريكية والتحولت الثورية الشعبية في دول

 ، رسالة ماجستير، نابمس: جامعة النجاح الكطنية.(2010-2011ال العربي )محور العتد
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 السياسية الخارجية األمريكية ما بعد الحادي عشر من سبتمبر حالة  (:2005.)عمر، أميمة

كمية الدراسات  ،جامعة الخرطكـ،، رسالة ماجستيردراسة: التدخل األمريكي في أفغانستان

 .السكداف،االقتصادية كاالجتماعية شعبة العمـك السياسية

 دور اإلرىاب في السياسة الخارجية األمريكية نحو بمدان (: 2011كائؿ.)  ،محمد ،الكمكب

قسـ العمـك السياسية جامعة  ،قبرص،2009-2001سبتمبر من  11الشرق األوسط بعد أحداث 

 .الشرؽ األكسط

  السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركات اإلسالم السياسي (2012) دعساف.عمي ،اليقيش :

 .2012رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األكسط، يناير، 2011-2001في العالم العربي من

 المصادر اللكترونية:

 مشكمة المدلولت والقيادات.(:2011محمكد.) ،أبك السعكد 
http://oseegenius.pisai.it/psa/search?q  21/11/2016 

 الميول التوازن بين تحقيق محاولة ،الخارجية أوباما إدارة سياسة "(: 2014أسامة.) ،أبك رشيد 
الٌسياسات.  ك دراسة لألبحاث العربيٌ  المركز ،الدكحة الخارجي " التدّخل وضغوط النعزالية

-82f1-4caf-69a6-http://www.dohainstitute.org/file/Get/90027cc8
e0bfce231080.pdf  12/10/2016 

 (2016أبك كريـ، منصكر ) الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط بعد مالمح السياسة
  http://roayacenter.ps/?p=2006 ، مركز رؤية لمدراسات كاألبحاث.فوز ترامب

29/12/2016 

 جريدة الشرؽ  ،قراءة في إستراتيجية األمن القومي األمريكي(:2002حسف.) ،أبك طالب
. 8737،األكسط

http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issue=8737&article=133
044#.WD7T7NQrIsY 3/12/2016 

http://oseegenius.pisai.it/psa/search?q
http://oseegenius.pisai.it/psa/search?q
http://www.dohainstitute.org/file/Get/90027cc8-69a6-4caf-82f1-e0bfce231080.pdf
http://www.dohainstitute.org/file/Get/90027cc8-69a6-4caf-82f1-e0bfce231080.pdf
http://roayacenter.ps/?p=2006
http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issue=8737&article=133044#.WD7T7NQrIsY
http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issue=8737&article=133044#.WD7T7NQrIsY
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 الشرق األوسط الجديد (: 2008بكؿ سالـ.)،حمزاكم كريـ ،فناثاف براك  ،مارينا ،أكتاكام "
 ،كاشنطف: مؤسسة كارنيغي لمسالـ الدكلي."

http://carnegieendowment.org/files/new_middle_east_arabic.pdf 
 28/7/2015 

  ( 2014أكرينت .).التمويل األمريكي لممعارضة السورية: آفاقو وأسبابو 
news.net/ar/news_show/79604-http://www.orient  

11/1/2016 

 مكقع  ،الواقعيين الجددعصر .في عيد اوباما" (:"السياسة الخارجية األمريكية2008حسف.)،اكريد
 knowledgegawww.aljazeera.net 21/11/2116|          الجزيرة.

 يران المسممين اإلخوان نحو األميركية السياسة اتجاىات(:3102.)جوزيف ،براودي  .وا 

http://arb.majalla.com/2013/09/ 

04/9/3104 

  

 ( 2016التالكم، أحمد :) اإلخوان المسممون ومستقبل الربيع العربي بعد انتخابات الرئاسة
  https://www.noonpost.net/content/13173. األمريكية

29 /11/2016 
 دراسة في مفيوم السالم السياسي(: 2014صالح.) ،الجياني. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=415710 9/9/2015 
 لموليات السياسي النظام أداء في وأثره الحزبي النظام(: 3103).عمي محمد نصر ،الحسيني 

  .3112 العراق عمى الحرب حالة دراسة ،األمريكية المتحدة

eid=1104http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=160&  
03/9/3102 

 (،2010الحسيني، سنية :)الحكار.السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط ، 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204725 

 المكقع  ،عماف: مركز دراسات الشرؽ األكسط ،العربية والدوليةالعالقات (:2012)،جكاد ،الحمد
 http://adustour.com/ 3/12/2016االلكتركني: 

http://carnegieendowment.org/files/new_middle_east_arabic.pdf
http://www.orient-news.net/ar/news_show/79604
http://www.orient-news.net/ar/news_show/79604
http://www.aljazeera.net|knowledgega/
http://arb.majalla.com/2013/09/
http://arb.majalla.com/2013/09/
https://www.noonpost.net/content/13173
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=415710
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=415710
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=160&eid=1104
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=160&eid=1104
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204725
http://adustour.com/
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 السالم السياسي (:2016سميماف.) ،لخراشيا. 
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/12/24/153794.html 

3 /7/2016 
اإلدارة الجديدة  ،برغم احتجاجات الشارع األمريكي ضد ترامب(: 2016خاص) ،الخميج العربي 

دارتو اليمنية المتطرفةاألكثر تشددا "ترامب"  . قطار يتأىب لدىس ثكرات الربيع العربي. وا 
http://www.alkhaleejelarabi.com 8/12/2016 

 دراسة عممية حول الثورات العربية فى الصحافة األمريكية 
(.2014.)اليومية

http://www.moubadarah.com/modules.php?name=News&file=article
&sid=435  16/11/2016 

 و جية نظر من الخميج العربي ،الربيع العربي (:"2011عبد اهلل. )،عبد الخالؽ. 
http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=232

&screen=0 17/10/2016 
 النظام السياسي في الوليات المتحدة المريكية. (2007):مكفؽ. ،عدناف 

topic-http://alkafarnh.arab.st/t362 18/10/2015 
 السالم السياسي والمعركة القادمة.(:2011).مصطفى ،محمكد-adhttp://downlo 

book-free-ebooks.com/5887-pdf-religion-islamic 4/4/2015 
 التوازنات والتفاعالت الجيوستراتيجية  :(2012).المركز العربي لألبحاث كتحميؿ الدراسات

الدكحة.  ،تحميل سياسات -والثورات العربية
-823d-4f92-f142-http://www.dohainstitute.org/release/e3cdac0b

44a31d052941 24/11/2016 
 اجتماع الحزبينسياسة اوباما الخارجية رىينة (. 2016) ،مركز حرمكف لمدراسات المعاصرة.                 

http://harmoon.org/archives/3312 6/12/2016 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/12/24/153794.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/12/24/153794.html
http://www.alkhaleejelarabi.com/
http://www.alkhaleejelarabi.com/
http://www.moubadarah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=435
http://www.moubadarah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=435
http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=232&screen=0
http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=232&screen=0
http://alkafarnh.arab.st/t362-topic%2018/10/2015
http://download-islamic-religion-pdf-ebooks.com/5887-free-book
http://download-islamic-religion-pdf-ebooks.com/5887-free-book
http://www.dohainstitute.org/release/e3cdac0b-f142-4f92-823d-44a31d052941%2024/11/2016
http://www.dohainstitute.org/release/e3cdac0b-f142-4f92-823d-44a31d052941%2024/11/2016
http://harmoon.org/archives/3312
http://harmoon.org/archives/3312
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 (،2010مكقع الجزيرة نت:) خيارات وسياسات. ،اإلسالم السياسي 
-B549-4939-6739-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4354B62B

37B1F7C47EC6.htm 22/11/2015 
 ما يريده الموبي الصييوني (: سمسمة ترجمة الزيتكنة " 2006).ميرشيمر، جكف ستيفف كالت

 مركز الزيتكنة لمدراسات ك االستثمارات. ،بيركت"  يحصل عميو غالبا
http://www.aljazeera.net/programs/fromwashington/2006/8/31/%D8%AA 

7/5/2014 

 تقسيمات إسالمية.  (:2016آغا.) ،رياض ،نعساف
http://www.syrianembassy.ae/Articles/13.html 7/7/2016 

 المصالح والمبادئ-العالقات العربية األمريكية(:2004)،عدناف ،اليياجنة. 
-4d65-3071-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d30dea35

9b260114faa3-9132 1/12/2016 

 :الصحف والمجالت
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