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: إقرار 
أقر أنا مقدـ الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة أبحاثي الخا ة 

باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألم 
. جامعة أك معيد 
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السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلسالم السياسي 
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. عطايا محمد أحمد ريحان : اسم الطالب     

 . 20511650: الرقم الجامعي  

 

. أحمد يوسف . د:          المشرف        
 

 من لجنة المناقشة المدرجة أسمائهم وتواقيعهم 2007 / 12 / 17نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ 
 :
 

 :أحمد يوسف                             التوقيع. د: رئيس لجنة المناقشة  .1
 :جهاد جميل حمد                         التوقيع. د: ممتحناً خارجياً       .2
: جهاد أبو طويلة                        التوقيع. د. أ: ممتحناً داخلياً        .3
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شكر معرفان 




. الحمد هلل سبحانو كتعالى الذم أتـ نعمتو عمي ككفقني في إجازة ىذه الرسالة 
 

أحمد يكسؼ الذم أشرؼ عمى ىذه الدراسة، كالذم . أعرب عف شكرم كتقديرم ألستاذم الجميؿ د
أحاطني برعايتو كتشجيعو الدائميف عمى المفي قدمان كبخطى كاسعة في إعداد الدراسة، كمتابعتو 

. الدقيقة لكؿ مراحميا 

: كما أشكر األساتذة الكراـ أعفاء لجنة المناقشة 

. جياد حمد                                المتخ ص في عمـ االجتماع السياسي / الدكتكر

.                 المتخ ص في التخطيط اإلقميمي كالتنمية .جياد أبك طكيمة / كاألستاذ الدكتكر
 

عمى تففميـ بقبكؿ مناقشة الرسالة، كعمى الجيد الذم بذلكه مف أجؿ تكجييي لمك كؿ برسالتي إلى 
. بر األماف 

 التكجو بالشكر كالعرفاف إلى مف تففؿ بمراجعة كتدقيؽ ىذه الدراسة، كمف تففؿ مكما كال يفكتف
 .  بمساعدتي بأم جيد في سبيؿ إتماـ ىذه الرسالة ككؿ مف أسيـ في إخراجيا إلى ما انتيت إليو 

كالشكر مك كؿ لجامعة القدس كعمى رئسيا مدير البرنامج الدكتكر عبد العزيز ثابت كاليت أتاحت لنا 
. فر ة االلتحاؽ بيذا البرنامج 
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المفاهيم مالتعريفات 

 

  كسعت إلى  ( 1951-1945)  سياسة تبنتيا إدارة الرئيس األمريكي ىارم تركماف :سياسة االحتماء
بناء قكاعد قكية في أرجاء العالـ بيدؼ احتكاء كح ر النفكذ الشيكعي في حدكد الدكؿ الشيكعية، 

 (.2005، جكيجاتي)كالحيمكلة  دكف كقكع أكركبا الغربية، أك دكؿ العالـ النامي، تحت ىذا النفكذ 

  ـ، 30/10/1991 مؤتمر دكلي بدأ أعمالو في العا مة األسبانية مدريد بتاريخ :مؤتمر مدريد لمسالم
لمدة يكميف بيدؼ إحالؿ السالـ في الشرؽ األكسط، كيعتبره خطكة أكلى لمت الح بيف العرب 

 (.2006السيمي، )كاإلسرائيمييف 

  ىي خطة طكيمة األمد لتحقيؽ أىداؼ معينة في مرحمة تاريخية كاممة، كتشمؿ عمى :اإلستراتيجية 
تحديد األىداؼ لمقكات الفاربة أك المنفذة، مع تمييز فركرم بيف اليدؼ كالقكة الالزمة لبمكغو أك 

 (.2007السعيد، )تحقيقو بحسب الكفاءة كالقدرة 

 عادة الحكـ بما أنزؿ  : الحركات اإلسالمية ىي عبارة عف حركات إسالمية تسعى لتطبيؽ الشريعة كا 
، كمنيا مف "مف القمة"اهلل، كتختمؼ الحركات في تتبع أسمكب التغيير فمنيا مف يتبع التغيير الرأسي 

" حماس"يعتمد التغيير مف القاعدة، كقد اخترت في رسالتي ىذه حركة المقاكمة اإلسالمية الفمسطينية 
كأحد الحركات اإلسالمية الفمسطينية كالتي تتبنى مف القاعدة الجماىيرية أسمكبا لمغيير، كتعتبر حركة 

 ( . 2004الم طفى، )مف بيف الحركات الكثيرة في العالـ اإلسالمي" حماس"

 

  ىي أحدل أىـ فعاليات الدكلة التي تعمؿ مف خالليا لتنفيذ أىدافيا في السياسات :السياسة الخارجية 
الدكلية، كتعتبر الدكلة ىي الكحدة األساسية في المجتمع، كىي المؤىمة لممارسة السياسة الخارجية بما 

 .تممكو مف مبدأ السيادة كاإلمكانات المادية كالعسكرية 

 ك نص عمى عدـ جكاز تدخؿ 1823أطمقو الرئيس األميركي جيمس مكنرك سنة : مبدأ مم رم ، 
، أم أنو اعتبر كؿ القارة األمريكية منطقة مغمقة  (شماليا ك جنكبيا)أكركبا  في شؤكف القارة األمريكية 

 ( .2006الجزيرة، )لإلدارة األمريكية تت رؼ بيا دكف أم تدخؿ مف األكربييف
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 تطمؽ عمى الرسالة التي أرسميا آرثر جيمس بمفكر إلى المكرد ليكنيؿ ككلتر دم ركتشيمد :معد بمفمر 
، 2006الجزيرة نت، )يشير فييا إلى تأييد الحككمة البريطانية إلنشاء كطف قكمي لمييكد في فمسطيف 

 .( أيار17

 
 

  إلى فماف حرية تنقؿ األشخاص كتسييؿ التنقؿ بيف الحدكد عف " شنغف" ييدؼ اتفاؽ :إتفاقية ش غن
كما يسعى . طريؽ إلغاء عمميات المراقبة المنتظمة لجكازات السفر عمى الحدكد الداخمية لمجاؿ شنغف

االتفاؽ إلى تحسيف سبؿ مكافحة الجريمة، إذ يكفر أدكات جديدة لمتعاكف الكثيؽ بيف الشرطة كالسمطات 
 . ( آذار25، 2001الجزيرة نت، )القفائية في الدكؿ المكقعة 

 

  جاءت فكرة إنشاء مؤسسة لجمع التبرعات عمى طاكلة البحث كالتشاكر،  - :مؤسسة األرض المقدسة
ك كاف ..كالقت استحساننا كمباركة مف معظـ الفعاليات الفمسطينية التي شاركت في ذلؾ المؤتمر

الدكتكر مكسى أبك مرزكؽ كشكرم أبك بكر كغساف العشي كمحمد الزيف كآخركف مف ذكم األ كؿ 
الفمسطينية مف بيف المئات التي حفرت المؤتمر كشاركت في النقاشات الجانبية التي دارت فيو، كقد 
تمخض ذلؾ المقاء عف إجماع عمى إنشاء مؤسسة األرض المحتمة، كالتي تحكؿ اسميا بعد ذلؾ إلى 

حساسية عند البعض، كتعطي " المحتمة"حتى ال تخمؽ كممة " مؤسسة األرض المقدسة لإلغاثة كالتنمية"
 بغة ليا دالالت سياسية تغطي عمى الطبيعة الحقيقية لممؤسسة كىي العمؿ اإلغاثي، كحتى ال تؤثر 

ـ في 1989كذلؾ عمى دعـ غير العرب كالمسمميف ليا كقد قاـ السيد أبك بكر بتسجيؿ المؤسسة عاـ 
(. 2003يكسؼ، )كالية كاليفكرنيا

 
 .

 

  إف م طمح اإلسالـ السياسي م طمح حديث، إذ أف الثكرة اإليرانية :مصطمح اإلسالم السياسي 
كانت ىي البداية في التعاطي كالتداكؿ مع ىذا الم طمح، فيي ثكرة دينية قامت  بإسقاط نظاـ الشاة 
حميؼ الكاليات المتحدة، كقد استخدمتو الدراسات األمريكية إباف ظيكر الجميكرية اإلسالمية اإليرانية، 

حيث كاف اليدؼ مف استخدامو ىك التفريؽ بيف اإلسالـ السياسي اليادؼ إلى الك كؿ لمسمطة، 
كاإلسالـ كالعمؿ اإلسالمي المتمثؿ بالمفيـك ال كفي كالجمعيات الشرعية التي ليس ليا أم اتجاه في 

 خا ة تنادم بف ؿ الديف عف ةالتطمع السياسي أك التغيير كاإل الح ، بمعنى حركات كانت ليا رؤم
السياسة بيدؼ الك كؿ إلى السمطة، كقد استغمت إسرائيؿ ىذا الم طمح لتشكيو  كرة الحركات 

اإلسالمية بربطيا باإلرىاب، كخا ة الحركات اإلسالمية التي ليا تطمعات سياسية كالتي ليا برنامج 
ـ، حيث 2001سياسي، كقد زاد االىتماـ األمريكي بالبحث عف اإلسالـ السياسي بعد أحداث سبتمبر 



 
 

 ح

كاف اإلسالـ السياسي أبرز القفايا الجدلية في السياسة الخارجية األمريكية تجاه العالـ العربي 
(. 2006أبك رماف، ). كاإلسالمي

كفي المقابؿ اعتبر المسممكف كالحركات اإلسالمية أف ىذا الم طمح ىك  ناعة غربية كالمق كد منو 
الجماعات اإلسالمية التي انتشرت في العالـ العربي كاإلسالمي كتدعك إلى أف تككف دكليـ إسالمية 

كخا ة بعد فشؿ الحككمات الكطنية كالقكمية بعد التحرر مع  (2006الخراشي، ). تحكـ بما أنزؿ اهلل
ىذا الم طمح يثير بعض المكاقؼ بتسمية اإلسالـ السياسي نياية فترة الخمسينات، معتبريف أف 

كلكف إففاء  فة "كاالستفزاز، كيففؿ استخداـ بدالن منو م طمح الحركات اإلسالمية السياسية 
ىك " اإلسالـ السياسي" السياسي عمى اإلسالـ تحدث خمطان كتشكيشان يتعمؽ أساسا بأف م طمح 

كديف، كىك أمر يرففو أتباعو كمعتنقكه، لذا فإف األففؿ مف ذلؾ ىكف أف  م طمح يجزئ اإلسالـ 
(. 2000جعفر ، عبد اهلل ، ). "الحركات السياسية اإلسالمية " نستخدـ م طمح 

 يرل أنو ا طالح مختزؿ، يقـك "اإلسالـ السياسي " م طمح بخ كص  (محمد عمارة) كفي رأم
 .(  2006الخراشي، ). ( ألنو ليس ىناؾ إسالـ بدكف سياسةفقط، اختزاؿ اإلسالـ في السياسة عمى

 كرغـ الجدؿ الكبير الذم دار حكؿ ىذا الم طمح عند الحركات اإلسالمية كالذم لـ يتـ استقبالو 
بشكؿ إيجابي اعتقادا منيـ بأنو ييدؼ إلى تفييؽ النظرة الكاسعة لإلسالـ، كيخمؽ ت نيفات لإلسالـ 

، حاكؿ الكثير مف المسمميف االبتعاد عف ىذه (ليبرالي، عمماني، اقت ادم،  كفي )مثؿ 
الم طمحات عبر االحتجاج كعدـ الرغبة في التعاطي مع ىذا الم طمح، بينما رأل البعض األخر 
بعدـ كجكد إشكالية في التعاطي مع ىذا الم طمح مبرريف ذلؾ بفركرة تغيير ال كرة النمطية التي 

. رسميا اإلعالـ الغربي في أذىاف المكاطف الغربي عف تمؾ الحركات

 

 تدكر الدراسة حكؿ أحد حركات اإلسالـ السياسي  : الحركات اإلسالمية التي تدمر حملها هوه الدراسة
في فمسطيف، كالتي يق د بيا الحركات التي تتبنى الخطاب الديني المقدس كترل أنيا تمثؿ الديف 
اإلسالمي كتطمح لتحقيؽ مقا ده الشرعية، كىي حركة عقائدية تعمؿ بطرقة التنظيـ كآلية حركية 
تشكمت أطرىا طبقان لظركفيا الزمنية كالمكانية، كسيتركز االىتماـ في متف ىذه الدراسة عمى حركة 

المقاكمة اإلسالمية الفمسطينية حماس كأكبر الحركات اإلسالمية في فمسطيف، كككنيا تمارس النشاط 
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السياسي بقكة كنظران التساع قاعدتيا الشعبية في كافة المحافظات كالقرل كالمخيمات كالمدف الفمسطينية 
 ( . 2004الم طفى، )

 في كاشنطف أف " مسئكؿ رفيع في شؤكف الشرؽ األكسط في كزارة الخارجية األميركية : ألبرتم فر ا دز
. اإلدارة األميركية 

 جمن اسبمزيتم( John Esposito ):"  اسبكزيتك أستاذ األدياف كالعالقات  جكفالبركفيسكريعتبر 
الدكلية كالدراسات اإلسالمية، كيعمؿ في نفس الكقت مستشاران لكزارة الخارجية األميركية كلكثير مف 

مجالس الجامعات كالمؤسسات اإلعالمية الدكلية باعتباره متخ  ان في اإلسالـ كالحركات اإلسالمية 
عمؿ رئيسان لجمعية دراسات الشرؽ األكسط في أميركا  .مف شماؿ إفريقيا إلى جنكب شرؽ آسيا

أكسفكرد لمعالـ "الشمالية كالمجمس األميركي لدراسات المجتمعات اإلسالمية، يرأس تحرير مكسكعة 
أكسفكرد حكؿ التاريخ "التي  درت في أربع مجمدات كبيرة، كيرأس تحرير كتاب " اإلسالمي الحديث

، كقد  در لو حتى اآلف خمسة كعشركف كتابان أغمبيا عف اإلسالـ كالحركات اإلسالمية "اإلسالمي
، "اإلسالـ كالديمقراطية"، "التيديد اإلسالمي حقيقة أـ خياؿ؟"كالعالقة بيف اإلسالـ كالغرب، مف أبرزىا 

، "الديف كالسياسة كالمجتمع"، "اإلسالـ في آسيا"، "اإلسالـ كالسياسة كالثكرة اإليرانية كأثرىا الدكلي"
المرأة في "، "اإلسالـ كالعممانية في الشرؽ األكسط باالشتراؾ مع عزاـ التميمي"، "اإلسالـ كالتنمية"

" اإلسالـ كالنظاـ العالمي"، "الثكرة كالتطرؼ كاإل الح"، "اإلسالـ السياسي"، "القانكف اإلسالمي
 . (2001يكسؼ، )" كعناكيف أخرل كثيرة

 

 (.2005أبك رماف، )كزير الدفاع األمريكي في إدارة الرئيس كمينتكف  : ولين بيري 
 

 بي اردتشيري ( Cheryl Benard:)  عالمة اجتماع، أميركية الجنسية، نمساكية األ ؿ، كىي ييكدية
 ح مت عمى شيادة في العمـك السياسية مف الجامعة األميركية في بيركت 1953، كلدت في العاـ 

حيث تدير برنامج .  راندةكح مت عمى الدكتكراه مف جامعة فيينا كىي مف كبار المحمميف في مؤسس
 الذم يشغؿ كىي زكجة الدبمكماسي األميركي األفغاني األ ؿ زلمام خميؿ زاد. ايمي التابع لممؤسسة

اآلف من ب المساعد الخاص لمرئيس بكش، ككبير مستشارم األمف القكمي المسؤكؿ عف الخميج 
 نفسيا مرجعا في القكانيف اإلسالمية كحركات اإلسالـ بيناردكتعتبر .  العربي كجنكب شرؽ آسيا،

السياسي ، كقد نشرت بعض الركايات التي تتناكؿ مكافيع المرأة المسممة حيث كانت تسخر مف 
النساء المسممات الالتي يرتديف الحجاب، باعتبار أنو رمز إلخفاع المرأة، كمف فمف كتاباتيا عف 

http://www.zuhlool.org/wiki/1953
http://www.zuhlool.org/wiki/1953
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF&action=edit
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كتسخر فيو مف المظاىر الدينية كت كر المرأة " مقاكمة المغكؿ كشجاعة المحجبة"المرأة المسممة كتاب 
 .المسممة بأنيا مفطيدة كتعيش تحت كطأة حكـ شيكخ مستبديف كم ابيف بجنكف العظمة

 

 الشرؽ ح ؿ عمى شيادة البكالكريكس كالماجستير في الدراسات الركسية كدراسات : فملمرمجراها 
 عامان، خا ة في أقساـ العالـ اإلسالمي 20األكسط مف جامعة ىارفارد، عمؿ في كزارة الخارجية لمدة 

 عيِّف مكظفنا في جياز المخابرات 1982في ، (تركيا، لبناف، السعكدية، شماؿ اليمف، أفغانستاف  )
"CIA"حيث راند مؤسسة ترؾ الحككمة كالتحؽ ب1988في عاـ  ك. فرع الشرؽ األدنى كجنكب آسيا 

كاف شغمو األساسي عمى الشرؽ األكسط، كسط آسيا، جنكب كجنكب شرؽ آسيا، كالمشاكؿ اإلثنية 
دراسة عمى دالالت السياسة :   تشمؿراندكالدراسات التي قاـ بيا في ، لالتحاد السكفيتي السابؽ

 دراسات عديدة عف األ كلية اإلسالمية في تركيا، - الطبيعية لالنتفافة الفمسطينية فد إسرائيؿ
دراسات عف  - دراسات عف مشاكؿ الديمقراطية كاإلسالـ - السكداف، أفغانستاف، باكستاف، الجزائر

 (. 2005يكسؼ، ) سابقان بعد سقكط االتحاد السكفيتي" السياسة الطبيعية الجديدة في كسط آسيا"

 
 األب الركحي لنظرية  داـ الحفارات، تخرج مف جامعة يؿ ":نصامميل ها ت جتم "Yell " في

الكاليات المتحدة، حا ؿ عمى شيادة الدكتكراه مف جامعة ىارفارد التي يعمؿ فييا حتى اآلف 
 1993في . بركفيسكر اشتير بتحميمو لمعالقة بيف العسكر كالحككمة المدنية كبحكثو في انقالبات الدكؿ

العالقات ) نقاشنا مستعرنا حكؿ العالـ في العالقات الدكلية بنشره في مجمة فكريف أفيرز فأشعؿ ىانتنجتك
ثـ قاـ الحقان بتحكيؿ مقالو إلى , " راع الحفارات"مقاالن شديد األىمية كالتأثير بعنكاف  (الخارجية

عادة  ياغة النظاـ العالمي، كمف أىـ أفكار 1996كتاب  در في عاـ   بعنكاف  راع الحفارات كا 
الكتاب أف الديف ىك مف أىـ العكامؿ التي تميز بيف الحفارات كىك مف أىـ عكامؿ ال راع في 

ف جكىر ال راعات العسكرية سكؼ تككف بيف الحفارة اإلسالمية كالغربية  عمى كجو المستقبؿ، كا 
  .(.2005كامل،)الخ كص 

 

  رمبرت ساتممف(Robert Stolff:) يشغؿ من ب المدير التنفيذم لمعيد كاشنطف لدراسات الشرؽ  
. األدنى، كىك مف أبرز المحمميف السياسييف كالخبراء األمريكييف معرفة بشئكف الشرؽ األكسط،

كساتمكؼ أيفا خبير في مكفكعات متنكعة مثؿ  السياسات العربية كاإلسالمية، كالسياسة األمريكية 
في الشرؽ األكسط، كالعالقات العربية اإلسرائيمية، كالعالقات األمريكية اإلسرائيمية، كعممية السالـ 

أما عف دراستو األكاديمية، فقد تخرج في جامعة ديكؾ ثـ ح ؿ . كنشر الديمقراطية في الشرؽ األكسط
تاريخ الشرؽ ) مف جامعة أكسفكرد، كبعدىا ناؿ درجة الدكتكراه في الدراسات الشرقية رعمى الماجستي



 
 

 ك

لى جانب ذلؾ فيك يتحدث العديد مف المغات مثؿ العربية  (األكسط الحديث مف كمية سانت أنتكني، كا 
.  كالفرنسية كالعبرية

كساتمكؼ مؤرخ متمرس كمحمؿ سياسي لمنطقة الشرؽ األكسط، حيث درس ثقافة الشعكب العربية 
إفافة إلى ذلؾ فقد عاش في أماكف عدة بالمنطقة . كتعمـ المغات اإلقميمية بالمنطقة كالعربية كالعبرية

كقد . العربية كيتردد عمييا باستمرار، كلذلؾ كاف شديد الحرص عمى تطكير حس خاص لمفيـ الثقافي
كمف . انتقؿ لمعيش مع أسرتو في الرباط بعد فترة كجيزة مف كقكع ىجمات الحادم عشر مف سبتمبر

تمؾ المدينة البعيدة ظؿ يمارس عممو كمدير لمسياسة كالتخطيط االستراتيجي، ككاف دائـ السفر إلى 
. الكاليات المتحدة لإلشراؼ عمى البرامج الرئيسية لممنظمة كمشاريع البحث

كمف أحدث ما قاـ بو ساتمكؼ مجمكعة أبحاث في مجاالت متنكعة، منيا الدبمكماسية العامة األمريكية 
في الشرؽ األكسط، السياسة األمريكية تجاه نشر الديمقراطية كاإل الح في الشرؽ األكسط، السياسة 

.  األمريكية تجاه ال راع العربي اإلسرائيمي، ظاىرة اإلسالمييف، كالسياسات العربية كالعربية العربية
كىك كاتب غزير اإلنتاج كمعمؽ معركؼ ك فو معيد كاشنطف بأنو مؤلؼ كمتحدث مفكه حكؿ عدة 

، كالتحدم اإلسالمي الذم يكاجو نشر الديمقراطية فقفايا منيا عممية السالـ بيف العرب كاإلسرائيميي
كنشر لو العديد مف األعماؿ، كما . في المنطقة، كحاجة العرب كالمسمميف إلى دبمكماسية عامة مبتكرة

أف كتاباتو تظير دائما عمى  فحات الجرائد الرئيسية مثؿ نيكيكرؾ تايمز، ككؿ ستريت جكرناؿ، 
 مقاؿ في دكرية مراقبة السالـ 109كقاـ حتى اآلف بكتابة . ككاشنطف بكست، كلكس أنجيمكس تايمز

سياسة الكاليات " مؤلفا متنكعا،  كمف أشير مؤلفاتو 13 مقاؿ افتتاحي، إفافة إلى 76كالسياسة، ك
مشاكؿ في الففة "ك " األردف في مرحمة التحكؿ: مف عبد اهلل لحسيف"، " المتحدة تجاه اإلسالمييف

.  ( كانكف ثاني27، 2007تقرير كاشنطف، ) "تحديات الكفع الداخمي باألردف: الشرقية
 
 ككلي عيدة في زعامة المحافظيف الجدد، كيرأس "ايرفنغ كريستكؿ" ييكني كىك ابف  ":مليم كريستمل ،

التي يمكليا الممياردير اإلعالمي الييكدم ركبرت ماردكخ، كالتي تعتبر " كيكمي ستاندر"تحرير مجمة 
(. 2005يكسؼ، )" الناطؽ الرسمي ليذا التيار

 
 بمل بريمر(Paul Bremer: ) ييكني مسيحي خبير في مكافحة اإلرىاب عمؿ سفيران متجكالن  

عمؿ مستشار لمرئيس األمريكي السابؽ كمينتكف في مجاؿ , 1989-1986لمكافحة اإلرىاب مف سنة 
انفـ لعفكية منظمة , المجنة الكطنية لمكافحة اإلرىاب, ـ1999-2000ترأس عاـ , مكافحة اإلرىاب

عمؿ مسئكال عف القكات المتعددة لجنسيات , التي أسسيا المحافظ الجديد كلياـ بنت (معان فد اإلرىاب)
 (.2005كامؿ، )في العراؽ بعد سقكط  داـ حسيف 





 
 

 ل

 

 كرمز مف رمكز المحافظيف الجدد، كيعمؿ منذ ,  عفك مجمس سياسات الدفاع بالبنتاجكف:ريتشارد بيل
ثالثة عقكد عمى تكجيو السياسة األمريكية تجاه إسرائيؿ بالترتيب مع ككلفكيتز كركنالد رامسفيمد، كىك 
الذم كفع خطة الحرب في العراؽ، حيث طبؽ في تمؾ الخطة أىداؼ ككسائؿ المحافظيف الجدد في 

الذم يتبناه أ حاب ىذا التيار، لو كتاب " القرف األمريكي الجديد"المحطة األكلى مف مشركع 
 در " المكقؼ المتشدد" ـ، ككتاب أخر بعنكاف 1991 در عاـ " إعادة  ياغة األمف الغربي"بعنكاف
ـ، كيحكي فيو تجربتو أثناء عممة في مجمس سياسة الدفاع كىك المجمس الذم سمح فيو 1992عاـ 

أف يتحدث عف من تة كيياجـ السعكدية كيطالب " لكراف مكرافيش"أثناء رئاستو لم حفي الييكدم 
الكاليات المتحدة أف تحتؿ كؿ أبار النفط السعكدية كت ادر أمكاليا كتفرض السيطرة عمى األماكف 

(. 2005يكسؼ، ) تتكقؼ عف اإلرىاب لالمقدسة حت
 

 ييكدم كعمؿ مساعد سابقان لمرئيس األمريكي جكرج بكش االبف، ك أحد كتاب خطاباتو :ديفيد برمم 
 الخارجية، كىك  احب الخطاب الذم تحدث فيو جكرج بكش عف محكر الشر، كقد ةالمتعمقة بالسياس

 الجدد في تشكيؿ فالذم يطرح رؤية المحافظي" نياية شر"اشترؾ مع ريتشارد بيرؿ في تأليؼ كتاب 
السياسة الخارجية األمريكية لخمسة سنيف قادمة بعد فكز جكرج بكش لفترة رئاسية ثانية، كىك مف 

(.  2005كامؿ، )أخطر الكتب التي  درت عف المحافظيف الجدد 
 

 كككيؿ كزارة ,  مف تالميذ ريتشارد بيرؿ، متنفذ فاعؿ في مجمكعة المحافظيف الجدد:دمغالس فايت
ككاف نائبان لبكؿ ككلفكيتز في كزارة الدفاع األمريكية، كىك مف . الدفاع األمريكية لمشؤكف السياسية

الييكد الميككدييف ك أحد األعفاء الميميف في المعيد الييكدم لشئكف األمف القكمي، لو الكثير مف 
الكتابات في ال حؼ كالمجالت األمريكية كالتي يدعك فييا لمكقكؼ التاـ بجانب إسرائيؿ، كقد كرمت 

 تمميذ الزعيـ ال ييكني فالديمير جابكتنسكي، –المنظمة ال ييكنية األمريكية دكغالس ككالدة 
(. 2005يكسؼ، )كك فتيما بالمحسنيف الكبيريف في خدمة إسرائيؿ 

  كلد في مدينة  ( - 1947 يكنيك 19) ىك أحمد سمماف رشدم كيسمى سمماف رشدم :سليواى رشذي
 1981بكمبام كاتب بريطاني مف أ ؿ ىندم تخرج مف جامعة كنج ككلج في كامبردج بريطانيا، عاـ 

نشر أشير ركاياتو آيات ". أطفاؿ منت ؼ الميؿ"ح ؿ عمى جائزة بككر االنجميزية اليامة عف كتابو 
 كحاز عنيا بجائزة كيتبيرد لكف شيرة الركاية جاءت بسبب تسببيا بفجة في 1988شيطانية عاـ 

ـ ا در 1989فبراير عاـ 14 كفي يـك العالـ اإلسالمي الذيف رأكا فييا إىانة لشخص الرسكؿ محمد،
 أياـ 9بعد ك ، دـ المؤلؼإىدار إلى آية اهلل السيد الخميني فتكل تدعك إيراف في اإلسالميةمرشد الثكرة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1947
http://ar.wikipedia.org/wiki/1947
http://ar.wikipedia.org/wiki/1988
http://ar.wikipedia.org/wiki/1988
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مف إ دار ىذا الكتاب منعت اليند سمماف رشدم مف دخكؿ بالدىا كتمقى دار النشر الذم طبع 
. الكتاب اآلالؼ مف رسائؿ التيديد كاالت االت التمفكنية المطالبة بسحب الكتاب مف دكر بيع الكتب

 ك كينيا ك سريالنكا ك تايالند ك جميكرية تنزانيا المتحدة ك إفريقياقامت بنغالديش ك السكداف ك جنكب 
إندكنيسيا كفنزكيال ك سنغافكرة بمنع الكتاب كخرجت مظاىرات تنديد بالكتاب في إسالـ آباد ك لندف ك 

  .(2007كيكيبيديا، المكسكعة الحرة، ) طيراف ك بكمبي ك دكا ك اسطنبكؿ ك الخرطـك ك نيكيكرؾ

 

 كىك 1987ىك رئيس الجميكرية التكنسية منذ عاـ  (1936 سبتمبر 3كلد )   :زيي العابذيي بي علي 
كلد بف عمي في . ، كقد خمؼ الحبيب بكرقيبة1956الرئيس الثاني لتكنس منذ استقالليا عف فرنسا عاـ 

في فرنسا بعد دراستو لعمـك الجيكش، تابع في " ساف سير"كبعد تخرجو مف مدرسة . مدينة حماـ سكسة
كدرس عمـك المدفعية، ثـ التحؽ في كميات عسكرية في الكاليات المتحدة األمريكية ” شالكف سكر مارف“

تكلى الرئيس بف عمي ميامو ككانت تكنس تعاني مف أزمة اقت ادية خانقة . لمتابعة دراستو العسكرية
 (.2007مجمة جكريسبيديا، )كادت تع ؼ بالبالد 

 

 في الفمسفة مف جامعة الدكتكراه  المبناني األ ؿ األمريكي الجنسية كالحا ؿ عمى شيادة:فماز جرجس 
كيعمؿ فكاز جرجس، حاليان أستاذ كرسي لدراسة الحفارات كالسياسة الخارجية األمريكية ، "أكسفكرد"

بجامعة سارة لكرانس بنيكيكرؾ، كسبؽ لو التدريس في جامعتي ككلكمبيا كىارفرد األمريكيتيف كجامعة 
كما يعتبر فكاز جرجس أيفان مف أبرز المعمقيف السياسييف في شؤكف الشرؽ .أكسفكرد البريطانية

التميفزيكنية « سي. بي. إم»األكسط في اإلعالـ األمريكي، فيك حاليان المحمؿ السياسي بشبكة 
، «النيكيكرؾ تايمز»: األمريكية، كتنشر مقاالتو في العديد مف ال حؼ األمريكية البارزة كػ

، كمعظـ مؤلفاتو تتمحكر حكؿ اإلسالـ السياسي كالعالقة بيف الكاليات المتحدة «الكاشنطف بكست»ك
  .األمريكية كالحركات اإلسالمية

  جيمس فيمبس(James Philips:) حا ؿ عمى شيادة البكالكريكس في العالقات الدكلية مف 
القانكف كالدبمكماسية الدكلية مف كمية القانكف ،  ـ، كحا ؿ عمى الدكتكراه في1974جامعة براكف في 

 في شؤكف الشرؽ األكسط في مؤسسة ىيرتاج، كلو الكثير مف الكتابات معظميا عف ثكىك باح
اإلرىاب، اعتمدت أغمب أبحاثة ككتاباتو في الشأف العراقي كاإليراني كأفغانستاف كاإلرىاب في الشرؽ 

. األكسط، كلو كتابات عديدة تتعمؽ بال راع العربي اإلسرائيمي كقفايا تتعمؽ باإلسالـ

http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/1987
http://ar.wikipedia.org/wiki/1987
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
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كيعتبر كجو المع في سائؿ اإلعالـ األمريكية، كلو مقاالت عديدة في ال حؼ األمريكية الرئيسية مثؿ 
. لنيكيكرؾ تايمز، كالكاشتطف بكست، ك منبر خطابة شيكاغك، باإلفافة إلى الكاليات المتحدة اليكـ

(. Phillips , 2006)كىك رئيس تحرير في مجمة الشرؽ األكسط الف مية 
 

 ـ، متزكج كأب لخمسة ذككر كابنة 1951 مف مكاليد مدينة رفح بقطاع غزة عاـ :ممسى أبم مرزمق
كاحدة حا ؿ عمى شيادة البكالكريكس مف أحد الجامعات الم رية، أكمؿ رسالة الماجستير كالدكتكراه 
مف الجامعات األمريكية، شغؿ من ب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس حتى 

ـ، مف مطار كيندم أثناء عكدتو لمكاليات المتحدة 1995ـ، اعتقمتو السمطات األمريكية عاـ 1995عاـ 
(. 1995يكسؼ، )ـ، لينتقؿ إلى أحد الدكؿ العربية 1997األمريكية، كرحؿ عف الكاليات المتحدة عاـ 

 

  دا يال بيابيس(Daniel Pipes:) ،كمف أشير األقالـ التي " مدير تنفيذم منتدل الشرؽ األكسط
 (.2005يكسؼ، )" تكتب لمتشيير باإلسالـ كاإلسالمييف في ال حافة األمريكية كاإلسرائيمية

  مديرة قسـ دراسات الشرؽ األكسط كالخميج في مجمس العالقات الخارجية :ريتشل برم سمن . 

  أستاذ العالقات الدكلية بجامعة جكرج كاشنطف كالباحث بمعيد كارنغي لمسالـ : يثان برمان  .
  باحث بمجمس العالقات الخارجية األمريكية:ماكس بمت  .

 

  المستشار األمني السابؽ لالتحاد األكركبي في الشرؽ األكسط كالرئيس الحالي لمنتدل :ألستر كرمك 
، فيك مسئكؿ االستخبارات البريطانية السابؽ كقد أمفى سنكات، عمؿ مستشاران ال راعات في لندف 

أمنيا لإلتحاد األكركبي، عمؿ مبعكثان الحككمة البريطانية في القدس، فاكض لكقؼ إطالؽ النار بيف 
سرائيؿ  « حزب اهلل»ك« حماس»، كبعد انتياء ميمتو ظؿ يقـك بدكر المحاكر مع (2005)حماس كا 

المبناني، كحمؿ معو لمثؿ ىذه الحكارات الحساسة عددا مف األميركييف العامميف سابقان في ككالة 
، مثؿ ميمتكف بيردف الذم نٌظـ الدعـ األميركي لممجاىديف في  (إم.آم.سي)االستخبارات المركزية 

 عًمؿ ألستر كركؾ كسيطان لممفاكفات بيف األطراؼ المختمفة في ال راع أفغانستاف فد السكفيات
، ساعد في 2002العربي اإلسرائيمي بما في ذلؾ مفاكفات فؾ الح ار عف كنيسة الميد في العاـ 

كفع سياسة التأني كالتدقيؽ في عمميات االتحاد األكركبي كفي لجنة تق ي الحقائؽ حكؿ أسباب 
 التي كانت بقيادة السيناتكر األميركي ميتشيؿ، عًمؿ مستشارا 2001 ك2000االنتفافة بيف عامي 

خا ا لألمف لالتحاد األكركبي حيث أشرؼ عمى تقييـ العديد مف القفايا األمنية العالمية عمى 
المستكل الحككمي كاألىمي بما في ذلؾ القفايا الدبمكماسية كالسياسية كالعسكرية كاألمنية، قفى 

كركؾ عدة سنكات ساىـ خالليا في الكساطة لفض النزاعات كال راعات المختمفة في أيرلندا كجنكب 



 
 

 س

إفريقيا كناميبيا كأفغانستاف ككمبكديا كككلكمبيا كلو خبرة طكيمة في تنسيؽ مفاكفات تحرير الرىائف، 
كاف ألستر كركؾ أكؿ سكرتير لمسفارة البريطانية في إسالـ أباد خالؿ الثمانينيات إباف االحتالؿ 

األفغاف آنذاؾ السيما القائد السكفييتي ألفغانستاف كاستطاع أف يقيـ عالقات متينة مع قادة المجاىديف 
 كقادة مف حركة المقاكمة اإلسالمية أحمد شاه مسعكد، عقد كركؾ أكؿ لقاء سرم بيف مسئكؿ أكركبي

لدكره في  (LACMG) منحتو الحككمة البريطانية جائزة 2003 كفي العاـ 2002حماس في العاـ 
دنيا )دفع كتقدـ عممية السالـ في الشرؽ األكسط ككخبير مميز في قفايا المنطقة العربية كاإلسالمية 

 . ( آذار29، 2005الكطف، 
 

  ىك المسؤكؿ الرسمي عف السياسة في المفمكف الفمسطيني اإلسرائيمي كفي الشرؽ :إليمت إبرمز 
األكسط كىك المسؤكؿ عف مجمس األمف القكمي في الكاليات المتحدة، شخص ذك نفكذ قكم ككاف 
مرتبطا في سياسات أخرل تتعمؽ في إيراف ككنترا ككذلؾ أ بح مستشارا في مجمس األمف القكمي 

 (.2005يكسؼ، )عف الشرؽ األكسط 

 
 لممبادرة األمريكية لمشراكة مع الشرؽ األكسط كابنة نائب الرئيس    المنسقة العامة:إليزابيث تشي ي

حزب التحرير، )، كبيرة نكاب مساعد كزير الخارجية األمريكي لمشرؽ األكسط(تشيني ديؾ)األمريكي 
2005.) 

 
 خالؿ  ، مساعد الرئيس لشؤكف األمف القكمي(1977-1973)كزير الخارجية  :ه ري كيس جر

الخارجية الخاص  ، مدير الدراسات في مجمس برنامج العالقات(1975-1969)إدارتي نيكسكف كفكرد 
تشرينالثاني،وزارةالخارجيةاالمريكية،( )1956 - 1955)باألسمحة النككية كالسياسة الخارجية 

2002.)  
 

 

 برككينغز مدير مركز  باف لسياسة الشرؽ األكسط التابع لمؤسسة :مارتن إ ديك. 

وزارةالخارجيةاالمريكية،( )2000-1997)مساعد كزير الخارجية لشؤكف الشرؽ األدنى  :سابقاً 

 (.2002تشرينالثاني،
 

 

 مستشار    كقد عمؿ سابقان .كالدكلية مستشار في مركز الدراسات االستراتيجية :زبيغ ييف بريج سكي
 (.2002تشرينالثاني،وزارةالخارجيةاالمريكية،) (1981-1977)الرئيس كارتر لألمف القكمي 

 
 

 ج

 جامعة رايس، بكالية  بيكر الثالث لمسياسة العامة في. الرئيس الفخرم لمعيد جيمس أ : بيكرسجيم
، ككزير المالية كرئيس مجمس (1992-1989) كزير خارجية في حككمة بكش األب :سابقاً .تكساس



 
 

 ع

تشرينالثاني،وزارةالخارجيةاالمريكية،) .(1988-1985) المستشاريف االقت ادييف الرئاسي

2002.)
 

 في غزةـ، 1987 عاـ  إسالمية جيادية فمسطينية، نشأتحركة : "حماس"  المقاممة اإلسالميةحركة  
 ثـ انتشرت في كافة أرجاء األرض المحتمة، كقائدىا األكؿ ىك  مع بداية االنتفافة األكلى،بفمسطيف

 تمتـز دينيةكىي حركة . ، كتتخذ الحركة مف اإلسالـ منيجان ليا- الشيخ أحمد ياسيف رحمو اهلل 
كما أف أرض . بسماحة اإلسالـ كترل أنو في ظؿ اإلسالـ يمكف أف يتعايش أتباع الديانات جميعان 

فمسطيف تعتبر أرض كقؼ إسالمي عمى أجياؿ المسمميف إلى يـك القيامة كال ي ح التفريط فييا أك في 
 يد ) جزء منيا أك التنازؿ عنيا أك عف جزء منيا، فال تممؾ ذلؾ دكلة عربية أك كؿ الدكؿ العربية

. .(2006الفكائد، 
 

 

:  بوة عن مراكز الخبرة األمريكية 

  مركز را د(RAND Corporation:) البحكث كالتنمية " مؤسسة اشتقت اسميا مفResearch 

and Development"  عندما استقمت مجمكعة  غيرة العدد مف 1948، كقد تأسست في عاـ
الخبراء عف مؤسسة دكغالس ل ناعة الطائرات كأدركت ىذه المجكعة بإلياـ مف دركس الحرب 

العالمية الثانية أف استمرار السالـ العالمي أمر غير مفمكف، كأف عمي مف يدعمكف السالـ أف يعممكا 
دكف كمؿ أك ممؿ ك ليا نفكذ كبير ك تأثير عالي عمى سياسة الكاليات المتحدة األمريكية الخارجية ك 
ليا عالقات ك ركابط مع كزارة الدفاع األمريكية فيي تشرؼ عمى ثالث مراكز أبحاث تمكليا كزارة 

الدفاع إذ غالبا ما يتـ العمؿ بتكجيياتيا بناءا عمى التقارير ك األبحاث التي تقدميا لإلدارة األمريكية، 
كزير " بكؿ أكنيؿ" مف عدد كبير مف الشخ يات المرمكقة مثؿ" راند" كيتشكؿ مجمس أك ياء مؤسسة

القرني،  ) أحد مستشارم مركز الدراسات اإلستراتيجية كالدكلية" ىاركلد براكف"ك, الخزانة األمريكية سابقان 
  . ( نيساف2، 2005

 
 

 

 

  معهد ماش طن لدراسة الشرق األد ى 

(The Washington Institute for Near East Policy):   - كيقاؿ إف 1985أسس المعيد عاـ 
. اليدؼ مف تأسيسو كاف دعـ المكاقؼ اإلسرائيمية مف خالؿ قطاع األبحاث كمراكز البحكث 

اإلسرائيمية المعركفة بإيباؾ  بأنيا كانت المؤسسة األـ لممعيد حيث -كتعتبر لجنة العالقات األمريكية
 . أف مديره المؤسس ىك مارتف أنديؾ رئيس قسـ األبحاث السابؽ بالمجنة



 
 

 ف

الشرؽ "بدال مف )لتعريؼ اليكية الذاتية لممعيد " الشرؽ األدنى"كتزعـ المنظمة أنيا اختارت م طمح 
ألنو الم طمح المعترؼ بو في الخارجية األمريكي لك ؼ العالـ العربي كالدكؿ المجاكرة،  (األكسط

. كتركزت نشاطات المعيد مباشرة بعد تأسيسو عمى ال راع العربي اإلسرائيمي كالقفايا المتعمقة بو
كيقكؿ العديد مف المحمميف السياسييف بكاشنطف إف المعيد لعب دكرا كبيرا في إقناع الحككمة األمريكية 
بعدـ تغيير ىيكؿ المفاكفات بيف إسرائيؿ كالفمسطينييف بمعنى عدـ االعتراؼ بشرعية منظمة التحرير 

الفمسطينية كاالكتفاء بالتفاكض مع العنا ر غير المعنية بيا كما حدث بمؤتمر السالـ بمدريد عاـ 
(. 2005تقرير كاشنطف، )ـ 1991

ككما ذكرنا، عمؿ بإدارة الرئيس كمينتكف العديد مف الشخ يات المرتبطة بالمعيد كعمى رأسيـ مارتف 
أنديؾ الذم شغؿ منا ب مؤثرة طكاؿ فترتي رئاسة كمينتكف كمساعد الرئيس الخاص كمدير شؤكف 
الشرؽ األكسط بمجمس األمف القكمي باإلفافة إلى مساعد كزيرة الخارجية لشؤكف الشرؽ األدنى 

كعمؿ بالمعيد شخ يات معركفة مثؿ دانياؿ بيابيس كىك مف .كسفير الكاليات المتحدة لدل إسرائيؿ
أبرز الباحثيف اليمينييف في مجاؿ العمـك اإلسالمية كمارتف كريمر أستاذ بجامعة تؿ أبيب كمؤلؼ كتاب 

الذم قدـ نقدا الذعان لمؤسسات دراسات الشرؽ األكسط األكاديمية " أبراج مف عاج عمى الرمؿ"
بالكاليات المتحدة األمريكية كقد شغؿ الكثير مف أعفاءه منا ب ىامة في الحككمات األمريكية 

 :-كمنيـ 

 سابؽ ةلكرنس إيغيمبرغر أيفا كزير خارجي- كارف كريستكفر، كزير الخارجية لرئاسة كمينتكف األكلى 
ركبيرت ماكفارالف مستشار األمف -  ىيغ كجكرج شكلتس ركزراء الخارجية في عيد ريغاف أليكساند- 

جيمس ككسمي رئيس - جيمس رككش كزير الطيراف الحربي -  لمرئيس ريغاف ... ...القكمي
 المؤثرة في تريتشارد بيرؿ مساعد كزير الدفاع السابؽ كأحد الشخ يا- المخابرات األمريكية السابؽ 

(. 2005تقرير كاشنطف، )الفترة األكلى مف رئاسة الرئيس بكش
 

  هعهذ هيذسىى(Hudson Institute ): كمؤسسة  (1972) تأسست في عاـ :مؤسسة التراث
أبحاث يمينية محافظة استيدفت أساسا التأثير في تكجيات الرأم العاـ األمريكي كخمؽ ظركؼ 

مكفكعية تسمح لمفكر اليميني المحافظ بالسيطرة عمى السياسة العامة لمدكلة كالعكدة الستالـ الحكـ، 
كساىـ في نجاح ريغاف لمك كؿ إلى الحكـ، كما قاؿ احد أعفاء المؤسسة بأف األفكار تسبؽ في 

شخ ان عينكا  (36)العادة السياسييف، كبعد انتخاب ريغاف انفـ إلى إدارتو مف أعفاء المؤسسة
كديفيد فكلس الذم كاف . جميعان في مراكز حساسة كذات عالقة مباشرة ب نع السياسة العامة لمدكلة

 رئيسان لمجنة االستشارية التي أككمت إلييا مياـ 1982رئيس المؤسسة فقد تـ تعيينو مف قبؿ ريغاف عاـ 
تعمؿ ىذه المؤسسة عمى تكجيو الرأم العاـ األمريكي باتجاه يميني . تقييـ الدبمكماسية األمريكية

كما يقكؿ جيفرم جنز مستشار المؤسسة . محافظ، كنشر ىذا التكجو عمى المستكل الخارجي في أكربا



 
 

 ص

بأف مؤسسة التراث تقكد جيكد عالمية لتطكير برنامج عمؿ دكلي مشترؾ لميميف مف )لمشؤكف الدكلية 
منظمة كمجمكعو أجنبية بما في ذلؾ أحزاب سياسية كمراكز تفكير  (200)خالؿ عالقات تعاكف بيف 

 .(كأساتذة الجامعات كمؤسسات إعالمية

ـ ذلؾ االتحاد ضتحت قيادة المؤسسة كم( االتحاد الديمقراطي العالمي)تـ إنشاء  (1983)كفي عاـ 
دكلة ييدؼ إلى رسـ استراتيجيات عمؿ خا ة في مجاؿ  (30)رؤساء أحزاب سياسية محافظة مف 

السياسة الخارجية، ىذه المؤسسة أيفا كالمؤسسات األخرل ليا منشكرات كا  دارات مف الكتب 
( . 2002تشريف الثاني، ، جيمز )كالتقارير كالمجالت

 

  مؤسسة هيرتاج(The heritage Foundation: ) 1973 تـ إنشاء مؤسسة ىيريتيج عاـ 
استيدفت أساسا التأثير في تكجيات الرأم العاـ األمريكي كخمؽ  (20)كمؤسسة أبحاث يمينية محافظة

ظركؼ مكفكعية تسمح لمفكر اليميني المحافظ بالسيطرة عمى السياسة العامة لمدكلة كالعكدة الستالـ 
، كتقـك المؤسسة بإجراء العديد مف األبحاث في الحكـ، كساىـ في نجاح ريغاف لمك كؿ إلى الحكـ
. شتى المياديف عمي المستكم المحمي كالدكلي معان 

 مميكف دكالر تقريبان كفي 123.7كطبقان لسجالت مؤسسة ىيريتيج فإف المؤسسة تمتمؾ أ كالن بقيمة 
 مميكف دكالر كمساىمة مالية مف المتبرعيف األمريكييف 32.5 ح مت المؤسسة عمي مبمغ 2004عاـ 

كتكظؼ ىذه األمكاؿ في خدمة األنشطة العديدة لممؤسسة مثؿ ركاتب العامميف كالباحثيف البالغ عددىـ 
 باحث كأكاديمي ككذلؾ رعاية المؤتمرات كالندكات باإلفافة إلي منح عفكية الزمالة لطمبة 60

. الدراسات العميا كالدكتكراه
 كىك أحد المحافظيف البارزيف العامميف في Edwin J.Fealuerكيرأس المؤسسة حاليان أدكيف فكلنر 

–  قاـ الرئيس األمريكي ركنالد ريجاف 1989العديد مف المجاف الحككمية كمجالس اإلدارة، كفي عاـ 
بمنحو كساـ الرئاسة المدني إشادة بجيكد فكلنر كتأثيره في – أحد الرؤساء المنتميف لتيار المحافظيف 

 . (2002تشريف الثاني، ، جيمز)رسـ مالمح السياسات األمريكية
 
 
 

  المعهد اليهمدي لدراسات األمن القممي: 

    (The Jewish Institute for National Security):   
منظمة غير ربحية كغير مكالية ألم تيارات سياسية، كال يتبع أم اتجاىات طائفية أك دينية محددة، - 

نو فقط كياف ييتـ بتعفيد كتبييف الحاجة إلي إستراتيجية دفاعية قكية، إفافة إلى تكطيد العالقات  كا 
جنسا "كيقع مقر المعيد في قمب العا مة األمريكية كاشنطف، كيسمى اخت ارا . األمريكية اإلسرائيمية



 
 

 ق

JNSA" كلجنسا قدرة عمى التأثير عمي السياسييف ك انعي القرار داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية ،
 .فيما يتعمؽ بالقفايا األمنية كالدفاعية ذات األىمية

مثؿ جيف كيركباتريؾ ، - ينتمكف لتيار المحافظيف الجدد- كحاليان يفـ المعيد مستشاريف بارزيف 
كقد عممت جيف كيركباتريؾ في إدارة الرئيس األمريكي السابؽ ركنالد ريجاف،  لكنيـ . كريتشارد بيرؿ

 !ترككا منا بيـ ىناؾ لمعمؿ في إدارة الرئيس األمريكي جكرج بكش

كمف أىـ إ دارات المعيد المتابعة اإلخبارية لمتطرؼ اإلسالمي، كىك أحد مشاريع المعيد الذم يشرؼ 
عميو الباحث المخفـر زكىار نيكماف ، كاليدؼ منو متابعة، كما يدعي ىذا الباحث، األنشطة الدينية 

: الدكلة الفمسطينية: "المتطرفة التي تخص اإلسالمييف، كذلؾ في جميع أنحاء العالـ كأيفان كتاب
، كىك مقسـ إلى سبعة أبكاب كشارؾ في تأليفو عدة مؤلفيف، "مالحظات تيـ أمف كسياسة أمريكا

تقرير )كيناقش كؿ باب أك ف ؿ مف الكتاب كجية نظر مختمفة تبحث في آثار إنشاء دكلة فمسطينية 
. ( أيمكؿ3، 2005كاشنطف، 
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ممخص بالمغة العربية 
السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلسالم السياسي 

 مموجًا " حماس"حركة 
 

تيدؼ الدراسة إلى تناكؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، مع عدـ 
استثناء دراسة السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي، كمدخؿ لتمؾ الدراسة، كقد تـ تناكؿ 

حركة المقاكمة اإلسالمية حماس كأحد نماذج حركات اإلسالـ السياسي متمثمةن بالفترة مف عاـ 
ـ، كحتى فترة انتياء الحككمة العاشرة التي شكمتيا حركة حماس بعد فكزىا في االنتخابات 1987

ـ، سكاء بالدراسات التي كفحت النظرة األمريكية لحماس، 2006التشريعية الفمسطينية التي تمت عاـ 
كمركران بالعقبات كالعقكبات التي كاجيتيا حككمة حماس مف ح ار كتفييؽ ييدؼ إلى إسقاطيا بعد 
النجاح التي حققتو في االنتخابات التشريعية الفمسطينية مع التركيز عمى الدكر ال ييكني المؤثر في 
السياسة األمريكية تجاه حركة حماس عمى كجو الخ كص، كالذم جعؿ إزالة حركة حماس ىك أىـ 

. ركائز السياسة األمريكية كاإلسرائيمية فترة الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف ب كرة خا ة 
كمف دكافع االىتماـ بيذه الدراسة ككنيا تتحدث عف مكفكع جديد كىاـ، كىك يمثؿ نمكذجان نادران بؿ 

يمكف القكؿ أنو األكؿ مف نكعو في الشرؽ األكسط الذم ت ؿ فيو حركة إسالمية عمى قائمة 
المنظمات اإلرىابية في الكاليات المتحدة األمريكية إلى الحكـ بطريقة انتخابات مشيكد ليا بال دؽ 
كالنزاىة، كما كأنو لـ ينؿ االىتماـ الكافي مف قبؿ األكاديمييف العرب كالمسمميف، مقابؿ االىتماـ 

.   األمريكي كالدراسات الغربية المقدمة في ىذا المكفكع 
 

ىذا كقد استخدمت الدراسة المنيج التاريخي، كمنيج تحميؿ المفمكف، كالتحميؿ الك في، كمنيج 
دراسة الحالة، كالتي تعتبر ىي األساس الذم أعتمد عمييا الباحث في الدراسة العممية حيث جاءت 

. منسجمة مع األساليب البحثية لمك كؿ إلى النتائج كالتك يات في البحث
 

كخم ت الدراسة إلى أف الكاليات المتحدة األمريكية لـ تنظر لإلسالـ السياسي كعدك إال بعد الثكرة 
اإليرانية كانييار الشيكعية كبعض األحداث المتفرقة، ككاف ألحداث الحادم عشر مف سبتمبر لعاـ 

ـ، األثر األكبر في مسار العالقات األمريكية التي يسيطر عمييا المحافظيف الجدد، باإلسالـ 2001
السياسي كالتي تـ استخداميا كذريعة لمحاربة اإلسالـ السياسي، تحت مسمى الحرب عمى اإلرىاب  

كبعد فشؿ الحممة األمريكية في الحرب عمى أفغانستاف كالعراؽ، تبنت الكاليات المتحدة األمريكية 
سياسة التغيير كاإل الح كفرض الديمقراطية، مما دفعيا لمسماح لحركة حماس بالمشاركة في 

االنتخابات التشريعية الفمسطينية في محاكلة الحتكاء الحركة، التي كاف فكزىا كتشكيميا لمحككمة 
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الفمسطينية العاشرة مفاجئة  دفعت  ناع القرار في الكاليات المتحدة األمريكية كبتأثير مف المكبي 
 :، كاف مف بيف ىذه اآلليات  إسقاط حماس إستراتيجيةلتنفيذال ييكني، لتتبع عدد مف اآلليات 

. فرض كتشديد الح ار الخارجي االقت ادم كالسياسي عمى الحركة  -
   إلحداث افطرابات داخمية، كجر حماس ل دامات فمسطينية بعض األطراؼ الفمسطينيةتحريؾ - 

مكانية تحريؾ الشارع في أن ار حماسداخمية لدفع   النياية إلى الندـ عمى انتخاب حماس كا 
 .الفمسطيني فد الحككمة التي جمبت عميو الح ار طبقا لمخطة األمريكية ال ييكنية

.  بإعادة اجتياح القطاع  المستمركالتيديد ال ييكني- 
 

كبالرغـ مف نجاح الكاليات المتحدة األمريكية تشكيو  كرة حماس، كاتياميا باإلرىاب، ككفعيا في 
ح ار كعزلة دكلية، إال أف عمى حماس دحض كففح مقكلة الحرب عمى اإلرىاب، كما أف عمييا 
تحسيف أداءىا اإلعالمي بعيدان عف الخطابات الثكرية كخا ة التي تدعك لمتدمير كاإلبادة ليشكمكا 

. خطابان إعالميان يفيمو الغرب دكف يككف لو تأثيران سمبيان عمى منيج كمبادئ الحركة 
كما كأف عمى حركة حماس بث جزء مف برامجيا الففائية بمغة إنجميزية، لمكاجية زخـ اإلعالـ العربي 
كالغربي كاإلسرائيمي الذم يشكه  كرة حركة حماس لنقؿ ال كرة ال حيحة كالتي تدحض اإلدعاءات 

المعادية،  كما كعمييا العمؿ عمى إقامة ات االت كعالقات مع المثقفيف كاألكاديمييف كالكتاب الغربييف 
. المعتدليف، كالذم يمكف أف يغيركا بكتاباتيـ ال كرة المألكفة عف حركة حماس إلى ما ىك أففؿ 

 

كما أف عمى حركة حماس استغالؿ تعاطؼ العديد مف الدكؿ األكركبية معيا، إلقامة ات االت 
كعالقات دبمكماسية عمى أعمى المستكيات، ىذا بعد اإليجابية التي أبدتيا بعض الدكؿ األكركبية حينما 

ـ، مع فركرة إبراز 2006دعت قادة حركة حماس لزيارتيا بعد االنتخابات التشريعية الفمسطينية 
الحركة لسماحة اإلسالـ ككنيا حركة إسالمية، كأف اإلسالـ يدعك لمتعاكف كالسالـ كاحتراـ حقكؽ 
اآلخريف كينبذ العنؼ كقتؿ األبرياء، كىذا يكفح رؤية الحركة بإمكاف إقامة عالقات اقت ادية 

 .   كسياسية كاجتماعية مع الدكؿ التي نفس القيـ كالمبادئ 
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Abstract 
 

 

The USA Foreign Policy towards the Political Islam 

 "Hamas as a model" 
 

 

The study aims to deal with the USA Foreign Policy towards Hamas 

Movement, and towards political system of Islam.  
 

Hamas Movement studies as an example of the Political Islamic Movements 

in the period between 1987 till the end of the tenth government formed by 

Hamas after its won in the parliamentary elections 2006. The study focused 

on the USA views towards Hamas, the problems that Hamas countered, the 

siege and the restrictions that aimed to topple it including the Zionist lobby 

impact on the USA policy against Hamas and becoming one of the USA and 

Israeli priorities during Bush administration. 
 

The reason to focusing on such study is because of its importance and it is an 

extraordinary model in the Middle East, an Islamic Movement listed on the 

USA list of Terrorists reached governance democratically. Also, the subject 

was not discussed widely from the Arabs and Muslims in comparison with the 

West interest in the subject. 
 

The study used the historic method, the analytical method, the descriptive 

method and the case study Method in order to reach the results and  the 

recommendations of the study. 
 

The USA viewed the Political Islam as an enemy after the Iranian revolution 

and the collapse of the Soviet Union and then considering Islam as the 

alternative danger to Communism. After the events of September 11 and the 

domination of the Neo-Cons over the USA Policies, the USA administration 

dedicated itself to fight the Political Islam under the claim of "War on 

Terror". 
 

After the failure of the USA war on Afghanistan and Iraq, the USA 

administration adopted a Policy of Change and Reform and spreading 

Democracy, which includes allowing Hamas participating in the elections to 

contain it. But after the unexpected results the USA administration and the 

Zionist lobby followed some mechanisms and strategies to topple Hamas after 

it won such as: 
 

- Imposing an economic and political siege on Hamas. 
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- Utilizing some internal elements to spread chaos and drag Hamas into 

the clashes and civil war with the Palestinians to make the Palestinians 

regret electing it. 

- The Israel threats to invade the Gaza. 
 
 

Despite the USA success to defame the reality of Hamas, attaching it to 

terrorism and the international isolation, Hamas must try to refute the claim 

"War on Terror", and it has to improve its media performances and to stop the 

Revolutionary Speeches that call for the destruction of Israel and to replace it 

with a new one which can be understood and approved in the west without 

touching the principles of the Movement. 
 

Hamas should specify part of its Satellite Channel programs to be broadcasted 

in English in order to counter the mass media that defames the reality of 

Hamas, to give the correct image and refutes the wrong allegations; also, it 

should cooperate with the foreign intellectuals who can help modifying the 

wrong image known for Hamas. 
 

Hamas should seize the sympathy of some European countries to establish 

diplomatic relations in high levels, this can be achieved positively after 

inviting the Hamas leadership to visit those countries after the Parliamentary 

elections 2006, to show that Hamas is an Islamic mainstream movement, and 

clarify that Islam is the religion of peace, cooperation, respects the human 

values and rejects killing innocents. Through this policy, the Movement will 

clear its position and enable the countries to build bridges of trust and pave 

the way for economic and political relations with the countries that share the 

same human values. 
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الفصل األمل 
اإلطار العام لمدراسة 

 :-مقدمة 1- 1    

ـ، مف القرف المافي بدأ السياسيكف ك انعي القرار في الكاليات 1979 ممنذ انت ار الثكرة اإليرانية ؼ
المتحدة األمريكية بكفع آلية في كيفية التعاطي مع ىذا النظاـ الجديد المتمثؿ باإلسالـ السياسي، 

الكسطي كالمتطرؼ ىك نظاـ معادم لم الح " ةبجناحي"ككانت كجية نظر ىؤالء أف النظاـ اإلسالمي 
. الكاليات المتحدة األمريكية 

كبدأت عممية التحكؿ الكبرل في كجية نظر الكاليات المتحدة األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي بعد 
ـ، حيث كفعت الكاليات المتحدة األمريكية إستراتيجية عالمية 2001أحداث الحادم عشر مف سبتمبر 

لمحاربة ىذا النظاـ بما يسمى الحرب عمى اإلرىاب، كقد نجح الكياف ال ييكني في دفع الكاليات 
بكفعيا في قائمة الحركات " حماس"المتحدة األمريكية باتخاذ منحى تجاه حركة المقاكمة اإلسالمية 

اإلرىابية المنتمية لتمؾ المجمكعة بحيث أ بحت أحد االستيداؼ األمريكية في تمؾ الحرب، المتمثمة 
. بالح ار االقت ادم كالسياسي كالمالي 

كفمف إطار ىذا البحث يمكف تتبع التطكرات كالتحكالت في  السياسة األمريكية تجاه حركة حماس 
.  ـ 2006 – 1988كأحد حركات اإلسالـ السياسي منذ ظيكرىا عاـ 

 . (بيؿ كمينتكف ك بكش االبف  ) فكخالؿ الفترات الرئاسية لمرئيسيف األمريكيي
 

 :-   مشكمة الدراسة 1-2
تتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ التناقفات في السياسة الخارجية األمريكية حيث أف نمكذج الدراسة ىك 

، ب فة خا ة، في الفترة "حماس"السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي ب فة عامة، ك
، حيث شيدت السياسة الخارجية األمريكية خالؿ ىذه الفترة الكثير مف (ـ 2006 -  1987)مابيف 

ـ كالتي اعتبرت 1979التطكرات الجديرة بالبحث كالدراسة العممية المكفكعية، فمنذ الثكرة اإليرانية 
البداية الفعمية لتعاطي السياسة األمريكية مع نظاـ اإلسالـ السياسي، مركران بحالة العداء كالقطيعة، إلى 

جزءان منيا، لنتمكف مف التعرؼ " حماس"الحرب عمى اإلرىاب كالتي كانت حركة المقاكمة اإلسالمية 
" حماس"عمى المؤثرات التي دفعت إدارة الكاليات المتحدة األمريكية، لكفع حركة المقاكمة اإلسالمية 

كأحد حركات اإلسالـ السياسي في قائمة اإلرىاب األمريكية، ككيؼ تعاممت الكاليات المتحدة األمريكية 
مع ىذه الحركة التي تتمتع بدعـ شعبي كشرعية انتخابية، كما كتتمحكر المشكمة أيفان في عدـ تفرقة 

إفافة إلى العكامؿ التي أثرت في  ياغة  (المعتدلة كالمتطرفة)اإلدارة األمريكية بيف حركات اإلسالـ 
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مسار أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي كحركة حماس كنمكذجان بيدؼ 
 .التعرؼ عمى مدل قدرة الكاليات المتحدة األمريكية عمى تحقيؽ ذلؾ  

 

:-     مبررات الدراسة 1-3
: مف أىـ مبررات ىذه الدراسة 

قمة االىتماـ بدراسة ىذا المكفكع كعدـ نيمة ما يستحؽ مف االىتماـ عمى المستكل البحثي  -أ 
كاألكاديمي، فالدراسات العربية المتخ  ة تنفرد في الغالب بدراسة السياسة األمريكية 

 . كاإلسالـ السياسي عمكمان 

 تأتي ىذه الدراسة مف ككنيا دراسة  تحميميو عممية مكفكعية لسياسة الكاليات المتحدة  -ب 
، "حماس"األمريكية الخارجية مف نظاـ اإلسالـ السياسي ككنمكذج حركة المقاكمة اإلسالمية 

كأكلي حركات اإلسالـ السياسي في الشرؽ األكسط التي ك مت إلى الحكـ عف طريؽ 
االنتخابات، بطريقة شرعية أحرجت الكاليات المتحدة األمريكية في التعاطي معيا كحككمة 

 في قائمة المنظمات اإلرىابية التي تحاربيا الكاليات المتحدة ةشرعية مف جية، ككمنظـ
األمريكية مف جية آخرم، في الكقت الذم تتبنى فيو اإلدارة األمريكية مشركع نشر الديمقراطية 

 .في العالـ 
 

:  أهمية الدراسة1-4      

تأتي أىمية ىذه الدراسة ككنيا تدرس أحد حركات اإلسالـ السياسي في فمسطيف، كحماس عمى كجو 
الخ كص، كالتي باتت تزاحـ بقكة أكبر الحركات السياسية الكطنية الفمسطينية، كأ بح ليا ثقميا 

ككزنيا السياسي كاالجتماعي الذم ال يمكف تجاىمو، كىك ما يتطمب فركرة البحث بعمؽ في السياسة 
. الخارجية األمريكية تجاه حركة حماس مف خالؿ قراءة مكفكعية عممية غير متحيزة

كمف الناحية العممية تعد ىذه الدراسة أحد أكلى الدراسات األكاديمية في فمسطيف التي تناكلت ىذا 
المكفكع الجديد كالذم يمثؿ نمكذجان نادران ألحد الحركات اإلسالمية المكفكعة عمى قائمة المنظمات 

 .   اإلرىابية، كالتي نجحت في الك كؿ إلى السمطة بطريقة انتخابات نزيية 

:-   أهداف الدراسة 1-5
 :تيدؼ ىذه الدراسة إلى 

التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة في السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي كحركة  .1
 .المقاكمة اإلسالمية الفمسطينية حماس نمكذجان 

 .التعرؼ عمى أىداؼ كأدكات تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة  .2
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التعرؼ عمى مراحؿ تطكر السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي كحركة حماس  .3
 .نمكذجان 

التعرؼ عمى الدكر الذم لعبتو الكاليات المتحدة األمريكية في تأزيـ العالقة بيف المجتمع  .4
الدكلي كحركات اإلسالـ السياسي كحركات متطرفة عامة، كحركة المقاكمة اإلسالمية حماس 

 .خا ة 

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ األساليب كاألدكات التي أتبعتيا الكاليات المتحدة األمريكية إلسقاط  .5
 .حككمة حماس 

التعرؼ طبيعة العالقة الدكلية عمى المحاكالت التي قامت بيا حركة حماس مف أجؿ إقامة  .6
عالقات مع المجتمع الدكلي في محاكلة لكسر العزلة الدكلية المفركفة عمى الشعب 

 .الفمسطيني 

التعرؼ عمى دكر المكبي ال ييكني في التأثير عمى السياسة األمريكية مف أجؿ القفاء عمى  .7
" . حماس"الحركات اإلسالمية كباألخص حركة المقاكمة اإلسالمية الفمسطينية 

 

 :-   تساؤالت الدراسة 1-6
: تتمحكر الدراسة حكؿ التساؤالت التالية 

ما العكامؿ المؤثرة في السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي كحركة حماس  .1
 نمكذجان؟

 ما ىي أىداؼ كأدكات تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة ؟ .2

  كيؼ تطكرت السياسة الخارجية األمريكية تجاه حماس ؟  .3

 ىؿ حققت السياسة الخارجية األمريكية أىدافيا في المنطقة ؟ .4
 معقبة تجاه المشركع الديمقراط" حماس"إلي أم مدل أ بحت حركة المقاكمة اإلسالمية  .5

األمريكي في المنطقة ؟   
إلى أم مدل نجحت حككمة الكاليات المتحدة األمريكية في تأزيـ العالقة بيف المجتمع الدكلي  .6

 ؟ (كحركات متطرفة كحماس عمى كجو الخ كص )كحركات اإلسالـ السياسي 

إلى أم مدل نجح المكبي ال ييكني في التأثير عمى سياسة الكاليات المتحدة األمريكية مف  .7
أجؿ كفع حماس في عزلة دكلية ؟ 

 
 :-   حدمد الدراسة1-7

كحتى انتياء  (1987)تبدأ فترة الدراسة منذ الظيكر العمني لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس منذ عاـ 
ـ، 2006 - 1- 26الحككمة العاشرة التي شكمتيا حماس بعد االنتخابات التشريعية الفمسطينية في 
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كتغطي الدراسة منطقة الففة الغربية كقطاع غزة، ككقع االختيار عمى ىذه الفترة كإطار زمني لمدراسة 
لما تتميز بو مف أنيا فترة خ بة بأحداثيا كتفاعالتيا المحمية كاإلقميمية كالدكلية، كالتي انعكست عمى 
مسار السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركة حماس كأحد حركات اإلسالـ السياسي متأثرة بعكامؿ 

.  داخمية كخارجية ساىمت في رسـ الخطكط المستقبمية لتمؾ السياسة 
 

 :-   محددات الدراسة م معمقاتها 1-8

 حيث كاف االعتماد األكبر   عكبة الح كؿ عمى الم ادر كالمراجع التي تناكلت المكفكع– 1
 . عمى مكاقع اإلنترنت 

 الخارجية األمريكية كحركة حماس ة قمة المراجع العربية التي تناكلت مكفكع السياس– 2
. 

في " حماس" حداثة الدراسة التي تتعمؽ بتجربة حركة المقاكمة اإلسالمية الفمسطينية – 3
 .الحكـ، تجعؿ مف المبكر الحديث عف دراسات سابقة في ىذا المكفكع 

 

:-    م هجية مأسممب الدراسة 1-9
تعتمد ىذه الدراسة في األساس عمى االعتماد عمى المنيج التاريخي، كمنيج تحميؿ المفمكف، 

كالتحميؿ الك في، كمنيج دراسة الحالة ، كتعتبر ىذه المناىج ىي األساس الذم أعتمد عمييا الباحث 
. في الدراسة العممية حيث جاءت منسجمة مع مناىج البحث لمك كؿ إلى النتائج كالتك يات المرجكة 
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استعراض األدبيات 

 

.    مقدمة 2-1

 

.  السابقة ت   الدراسا2-2

 

 .الخالصة 2-3     
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استعراض األدبيات 
:   مقدمة 2-1

إف الرجكع لمكتب كالدراسات السابقة التي تعرفت لمكفكع السياسة الخارجية األمريكية كاإلسالـ 
السياسي كحركة المقاكمة اإلسالمية حماس يعد مف فركريات كتابة ىذه الرسالة ألف االعتماد عمى ما 

سبؽ مف دراسات تحميمية كأكاديمية يعطي البحث زخمان عمميان يمكف االعتماد عميو لمك كؿ إلى 
المعمكمات ال حيحة كالدقيقة التي تمت دراستيا لمح كؿ عمى أففؿ النتائج، كالرجكع لمكثير مف 
الدراسات يعطي الباحث فر ة أكبر في تجميع الكثير مف المعمكمات التي ت ب في خدمة ىذا 

.   البحث فيي تكفر عمى الباحث الكقت كالجيد كتسند البحث ليككف أكبر قيمة كمكفكعية 
 

:   السابقةت   الدراسا2-2
  لمدكتكر أحمد يكسؼ، الذم "ـ2006" طبعة "اإلسالميمن مأمريكا التحدي ماالستجابة"كتاب ،

جاء مف قناعتو بفكرة أف ىناؾ خارطة طريؽ جديدة يتـ رسميا لتشكيؿ المنطقة، لتشمؿ أشكاؿ  
العالقات السياسية كاألمنية كالعسكرية األمريكية في المنطقة، إذ يرل الكاتب أنيا ستككف مغايرة لما 
كانت عميو الحرب الباردة، كأف الشرؽ العربي كاإلسالمي المعركؼ بمنطقة الحزاـ النفطي سيككف 
مسرحان ألحداث جساـ قادمة، حيث يرل أف مف يرغب في إدارة العالـ عميو أف يتحكـ في منابع 
البتركؿ، كما أف الالفت لمنظر أف كؿ التحميالت كالت ريحات كالمستجدات عمى الساحة الدكلية 

كاإلقميمية كتداعياتيا المحمية إلى اآلف لـ تدفع بقيادات الساحة الفكرية اإلسالمية كالحركية كالدعكية 
لعقد مؤتمر تشاكرم بينيا يسيـ في  ياغة رؤيتيا لعالـ ما بعد الحادم عشر مف سبتمبر، في الكقت 

ـ ىك عالميا، كأنو 2001الذم تنادم فيو الكاليات المتحدة األمريكية بأف الحادم عشر مف سبتمبر
سيككف ليا اليد الطكلى فيو، كأف حربيا عمى اإلرىاب سيقع مسرحيا في قمب العالـ اإلسالمي الممتد 

. مف طنجة إلى جاكرتا 
لذلؾ حاكؿ الدكتكر يكسؼ أف يفع بعض  المحددات ليذه اإلستراتيجية مكفحان بذلؾ تفسيران، لما 

يسمى الحرب عمى اإلرىاب، معتبران أنيا حرب عمى اإلسالـ، غير ميمؿ الجانب االقت ادم، كحاجة 
الكاليات المتحدة مف النفط العربي، كدكرة في تغطية االحتياجات األمريكية مف النفط، مع عدـ استبعاد 

. دكر إسرائيؿ في ىذه الحرب
كما كأف ىذا الكتاب يقدـ رؤية الطرفيف اإلسالمي كاليسارم حكؿ المخططات األمريكية الستعمار 
المنطقة، مع التركيز عمى ما يتكجب عممو إسالميان كإستراتيجية لمكاجيو ىذه الحممة االستعمارية 

 كمقكمات قكل الفعؿ اإلسالمي الحي تالجديدة التي تستيدؼ نيب ثركات المنطقة، كالقفاء عمى قدرا
.  في األمة  مف أجؿ التطكر كالتقدـ كالتنمية الحقيقية
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 لممؤلؼ الدكتكر أحمد "ـ1995"طبعة ، " ممسى أبم مرزمق الرجل مالحركة مالقضية" كتاب بعنكاف ،

يكسؼ، حيث تحدث فيو النتائج المترتبة عف أسباب إقداـ الكاليات المتحدة األمريكية باعتقاؿ الدكتكر 
، (ـ1995)مكسى أبك مرزكؽ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاكمة اإلسالمية حماس آنذاؾ عاـ 

الكتاب يتفمف العديد مف الدراسات كيسمط فيو الفكء عمى مكسى أبك مرزكؽ إذ يركا بعدالة قفيتو 
حيث استعرض فيو الكاتب حياة الدكتكر أبك مرزكؽ قبؿ كبعد كجكدة في الكاليات المتحدة األمريكية، 
كما استعرض ردكد الفعؿ العالمية جراء اعتقاؿ أبك مرزكؽ، بما فييا ردة فعؿ حماس عمى االعتقاؿ 
المتمثؿ باإلدانة الكاممة، معتبريف أف االعتقاؿ ىك مطمب إسرائيمي، مطالبيف اإلدارة األمريكية بعدـ 

. الرفكخ لممطالب اإلسرائيمية
كما استعرض الكاتب رد فعؿ السمطة الفمسطينية التي أعربت عف معارفتيا لالعتقاؿ، كما كتـ 
تكفيح ردكد فعؿ الف ائؿ الفمسطينية، كالحركات اإلسالمية خارج األرافي المحتمة التي أدانت 

. اعتقاؿ أبك مرزكؽ 
  كتناكؿ الكتاب أيفان عدة دراسات أكدت عدـ قانكنية المحكمة في اعتقاؿ أبك مرزكؽ كذلؾ 

االحتماالت المتكقعة مف اعتقالو حيث يعتبر أبك مرزكؽ مكاطنان أمريكيان، مع عدـ إىماؿ الدراسات 
كتركيزىا عمى الدكر اإلسرائيمي الكافح كالذم يقؼ كراء خمفية االعتقاؿ اليادؼ إلجياض التكجيات 

السياسية لحركة حماس حتى تبقى  كرتيا لدل  انع القرار في الكاليات المتحدة األمريكية ىي  كرة 
. جماعة إرىابية يجب مطاردتيا في كؿ مكاف كفقان لقانكف اإلرىاب األمريكي الجديد 

 

  أحمد يمسف، تأليؼ الدكتكر " ـ2001" طبعة "اإلسالم السياسي مجهات  ظر أمريكية"كتاب ،
كيعتبر مف الكتب الميمة التي تكشؼ لنا عف اتجاه عدد مف الباحثيف كاألكاديمييف األمريكييف الذيف 
يمتمككف رؤية مكفكعية تجاه اإلسالـ كاإلسالـ السياسي، كلشبكة العالقات كجدليات المعرفة بيف 

اإلسالـ كالغرب، كىذه الشريحة مف نخبة المجتمع األمريكي بإمكانيا أف تساىـ ب كرة فعالو في بناء 
. جسكر التكا ؿ كت حيح المعرفة المختمة تجاه اإلسالـ 

كيقدـ ىذا الكتاب  كرة مغايرة تمامان لم كرة النمطية كالعدائية كالمتكارثة كالتكارثية عف اإلسالـ، كالعالـ 
اإلسالمي، كاإلسالـ السياسي ، كما كيقدـ تفسيران نقديان لمثؿ ىذه ال كرة العدائية، كعف خمفياتيا 

. التاريخية كتكظيفيا السياسي كاالقت ادم 
كيطرح الكاتب أيفان ال حكة اإلسالمية في منظكر الغرب، الرؤية الرسمية لجماعات اإلسالـ 

السياسي، كفييا يتطرؽ لممفيـك األمريكي الرسمي لإلسالـ السياسي في الدراسات الغربية التي تميزت 
بالتفرد في معالجتيا لإلسالـ السياسي عمى الرغـ مف تفاكتيا، إال أنو يرل أنيا تفتقد إلى المكفكعية 

. بسبب التحامؿ أك الجيؿ أك التع ب عمى اإلسالـ
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 كتجسيد ذلؾ في ةكما كيستعرض الكاتب الدكر اإلسرائيمي الميـ في تشكيو  كرة الحركات اإلسالمي
ال كرة العدائية التي دفعت الكاليات المتحدة األمريكية إلى خكض حرب عمى اإلسالـ تحت مسمى 

الحرب عمى اإلرىاب، كما ككاف لو األثر الكبير في إ دار قانكف مكافحة اإلرىاب ال ادر في عيد 
. إدارة الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف 

كيكفح الكاتب بعض الدراسات لبعض األكاديمييف الغربييف الذيف تحدثكا عف اإلسالـ بشكؿ 
مكفكعي دكف تحيز، كذلؾ بإن اؼ المسمميف، باعتبارىـ ال يشكمكف أم تيديد لمغرب كحتى أف 

بعض الدراسات تنتقد سياسة الكاليات المتحدة األمريكية في تعاطييا مع اإلسالـ كالحركات اإلسالمية، 
معتبريف أف استمرار الكاليات المتحدة األمريكية في عدائيا لإلسالـ كالمسمميف يكلد العداء كالعنؼ 

كالتطرؼ اإلسالمي، إذ أف الكاليات المتحدة تتدخؿ في شؤكف اإلسالمييف كتريد أف تفرض عمييـ أجندة 
غربية، كما إف بعض الدراسات انتقدت االنحياز األمريكي الكامؿ إلسرائيؿ ك ازدكاجية المعايير 

بالتعامؿ األمريكي عمى حساب م الح اآلخريف، مؤكديف عمى الدكر اإلسرائيمي المسبب كالمكرس 
.  ليذا العداء 

 
  إذ ". 2006" طبعة " أمرمبية لمشرق األمسط الكبير–إستراتيجية أمريكية : هالل األزمات" كتاب

فـ الكتاب مجمكعة متنكعة مف الدراسات كاألكراؽ البحثية ، التي قاـ بطرحيا خبراء أمريكيكف 
كأكركبيكف، ناقشكا أكجو التكافؽ كاالختالؼ بيف السياسة األمريكية كاألكركبية تجاه األزمات العالمية، 

، إنو مف المحتمؿ أف ت بح بمالك. كي يث إم يبدأ الكتاب بتناكؿ أزمة الممؼ اإليراني كالذم يعتبر فيو 
إيراف المشكمة األمنية الكبرل في القرف الحادم كالعشريف، كينتقؿ الكتاب لمعالجة التكجسات الغربية مف 

 أف األزمة اشتعمت بسبب سعي إيراف المتالؾ أسمحة الدمار الشامؿ بر م ترتريةإيراف حيث يعتبر 
كيعتبر أف المنظكر األمريكي لألزمة يختمؼ عف المنظكر األكركبي ، . كبسبب مساندة إيراف لإلرىاب 

. ثـ تطرؽ الكتاب لألزمة العراقية كمظاىر فشؿ اإلستراتيجية العسكرية األمريكية في تحقيؽ أىدافيا 
كيعالج الكتاب أيفان قفايا أفغانستاف كباكستاف ثـ يختتـ الكتاب بف ؿ ىاـ جدان يناقش كفع 

. إستراتيجية األمريكية األكركبية لمتعامؿ مع ىالؿ األزمات 
 كرقة تطرح المنظكر األمريكي ك يشير في مارتن أ دككحكؿ ال راع العربي اإلسرائيمي، يقدـ الكاتب 

.  بدايتيا إلى أف الطريؽ أماـ الك كؿ إلى تسكية ال راع العربي اإلسرائيمي  عب 
 

  الذم يقدمو مجمكعة "ـ2002"، طبعة "األمريكية- ص اعة الكراهية في العالقات العربية"كتاب ،
مف الكتاب العرب، حيث جاءت األفكار التي تدحض مقكلة أف العرب كالمسمميف ىـ مف قاـ بتفجيرات 

الحادم عشر مف سبتمبر، كالذم سبب الكراىية كالحقد عمى كؿ مسمـ كعربي، فالكتاب يكفح أف 
المسمميف لـ يككنكا يكمان مف األياـ دعاة تطرؼ بؿ أفادكا العالـ بالعمـ كالحفارة كالديف القائـ عمى 
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العدؿ كالمساكاة كاإلن اؼ، كىك ما أدل إلى انتشاره في أنحاء العالـ، في حيف قاـ الكياف ال ييكني 
في فمسطيف عمى أساس عقيدة  ييكنية متطرفة، كأكؿ سابقة في تاريخ المنطقة لتفجر بعد ذلؾ 

. مسمسالن مف العنؼ المتكا ؿ الذم جعؿ المنطقة مرتعان خ بان لم راعات العقائدية الدينية 
السياسة األمريكية تجاه المطن " بعنكاف هاله سعمديففي الف ؿ الثاني مف الكتاب كالذم كتبتو 

الجكانب البنيكية في ىذه السياسة كالتي تكفمت بتقكيض " العربي أعقاب الحرب العالمية الثا ية 
اإلدراؾ العربي اإليجابي لمدكر األمريكي في المنطقة كزرع عكامؿ ال داـ بيف الكاليات المتحدة 

 –كال شؾ أف التأييد األمريكي يأتي عمى رأس العنا ر التي سببت الخالؼ كال داـ العربي . كالعرب
 أف مف أىـ أكلكيات اإلدارة األمريكية ىي احتكاء اإلتحاد السكفيتي هالهكما تكفح دراسة . األمريكي

كتكفح أيفان أف الكاليات . سابقان، في محاكلة لممحافظة عمى م الحيا البتركلية في المنطقة العربية 
المتحدة في سياستيا مع الدكؿ العربية اعتمدت عمى سياسة تقاطع الم الح كتبادؿ المنفعة في تمؾ 

. الفترة 
 إلى أف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي اعتبرتيا الكاليات األمريكية ىي سمـ هاله سعمديكتشير 

أكلكيات سياستيا الخارجية كىي فماف أمف إسرائيؿ، كحماية ال الح األمريكية البتركلية في المنطقة، 
 .  باإلفافة إلى احتكاء اإلتحاد السكفيتي سابقان 

- التفاعالت العربية"  في الف ؿ الثالث مف الكتاب تحت عنكاف عبد العزيز حممدةكيقدـ الدكتكر 
إفافة ىامة في الجدؿ حكؿ الكراىية العربية لمكاليات المتحدة، حيث أشار " األمريكية غير السياسية

 حياتو بانبيار الشباب بمعطيات ذلؾ فإلى فترة تعاممو مع الحمـ األمريكي في فترة اإلنطباعة المبكرة ـ
الحمـ، حيث يرل حمكدة أف ىناؾ ازدكاجية في المشاعر العربية تجاه أمريكا، حيث ترفض السياسة 

 يرل حمكدة بأىمية ىذه االزدكاجية ث مف جية كتنبير بالحمـ األمريكي مف جية آخرم، حيةاألمريكي
 .ك ماـ أماف فد كراىية عربية متأ مة ألمريكا 

العالقة بين الفكر مالسياسة كما تظهر في "  في الف ؿ الرابع بعنكاف بهجت قر يك يعرض الدكتكر 
، حيث يناقش قرني العالقة بيف الفكر كالسياسة ب كرة عامة، مع تقديـ عدد " ظرية صدام الحضارات

مف األمثمة المجسدة ليذه العالقة، كينتقؿ قرني إلى تحميؿ العالقة نفسيا في فترة الحرب الباردة الممتدة 
  احب فمكمياما، ثـ ينتقؿ لتحميؿ الفترة بعد الحرب الباردة مستندان إلى أقكاؿ 1991-1948مف عاـ 

 حيث يرل أف ال راع ال مفر منو له ت جتمنمقكلو نياية التاريخ ، كيتطرؽ لنظرية  داـ الحفارات 
. بيف حفارتيف اإلسالمية كالغربية   
السياسة الخارجية األمريكية تجاه الدمل "  تحت عنكاف  فين مسعدأما الف ؿ الخامس كالذم قدمتو 

، حيث تبيف فيو التداعيات الخطيرة ليذه األحداث كما "العربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر
ترتب عمييا في فكء تحميؿ السياسة التي يتبناىا المحافظيف الجدد كالمسيطريف عمى الحككمة 

 .األمريكية في تمؾ الفترة 
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  فماز جرجسلمدكتكر " ـ1998"، طبعة  "اإلسالم السياسي صدام ثقافات أم صدام مصالح" كتاب ،
فقط،   عمى أساس معتقدات مبنيان  أف ال راع القائـ ىك  راع حفارم فعمي، ليسيرل فيوكالذم 
نما  تسعى إلى البقاء منفردة قامت عمى أسس ماديو، عمى أساس التكاجد، بحيث أف الحفارة الغربية كا 

ثقافات ك معتقدات أخرل يرل فييا الغرب  ك أحادية، ك ىك الذم يجعؿ فكرة المشاركة مرفكفة مع
. الجديد خطران عمى  يركرة الحياة 

 سياسة االحتكاء فد العالـ  إلى تقكدالتي يةمريؾ أيفان في كتابو إلى المحاكالت األجرجسكيشير 
التكجو، ك ليس  خمؼ، الذم يعني أف الدكؿ ت بح جزءان مف النظرية األمريكية مف حيث الفكر كتالـ

" القانكف" ك " العدالة"ك " الديمقراطية" ك" الحرية" فكانت م طمحات مثؿ ،بالفركرة مف حيث العقيدة
اآلخركف بحيث إنيـ اكتشفكا حتميتيا ك فقدانيا في  ىي الم طمحات التي انبير بيا" ك المساكاة

 قد نجحت في تأسيس جبيات ك أحزاب سياسية الديمقراطيةك  بمدانيـ، ك كانت الحرب ألجؿ الحرية
في الدكؿ المعنية، ك ىي الحركب التي قادت إلى " حركبيا الداخمية" تشمؿمعارفة استطاعت أف 

 باألنظمة السياسية المرتبطةالعديد مف الدكؿ، حتى ك إف عجزت في اإلطاحة  زعزعة األمف في
 . مف أجؿ االبتزاز السياسي كاالقت ادم تبقييا قائمة كالكاليات األمريكية نفسياب

جدم منذ تحكلت النزعة الحربية إلى كاقع   الكالـ عف  راع الحفارات بشكؿ أف بدايةجرجسكيرل 
 .أيفان  ك قرار معمكؿ بيما فمنيان ك بشكؿ كاسع

 أف الذيف إذيدرس بشكؿ عميؽ اإلسالـ،   أف الغرب كقع في خطأ كبير حيف لـفماز جرجس يعتبر ك 
الغربية، ك الذيف تداكلكا السمطة في الكاليات األمريكية عممكا  تداكلكا السمطة في العديد مف الحككمات

التحسيف السياسي  دكف البحث عف الم الح األخرل، حتى في عمميات ،م الحيـ عمى اإلبقاء عمى
السبب حدث  ك ليذا  سرعاف ما كانت تتحكؿ إلى  راعات مباشرةكتحسيف  كرة أمريكا في العالـ،

بدؿ القكؿ )ك الغرب  ال داـ الحقيقي بيف عقيدتيف ىما في األساس األىـ في العالـ، بيف اإلسالـ
العقائد التي تدخمت فييا بشكؿ آلي   ك ليس الغرب في النياية سكل جممة مف، (اإلسالـ ك المسيحية

تتقارب كثيران مع أقطاب الفكر السياسي األمريكي مف  بعض أسفارىا التي كانت في العقيدة الييكدية
 . البيت األبيض الذيف ك مكا إلى سدة الحكـ في

 ىي غياب سياسة أميركية شاممة جرجسالنتيجة األساسية التي تك ؿ إلييا  كيمكف القكؿ أف 
كمتكاممة تجاه الحركات اإلسالمية رغـ ادعاءات بعض المسؤكليف األميركييف بكجكد مثؿ ىذه 

 : كيعزك جرجس ىذا األمر إلى ثالثة أسباب. السياسة
اإلدارات ك, مبيل كمي تمن (األب)كارتر مريغان مجمرج بمش أف إدارات كؿ مف :  السبب األمل

, افتقدت كجكد سياسة خارجية بشكؿ عاـ ذات رؤية شاممة كمتماسكة تجاه العالـ بأكممو, السابقة ليا
فعمى رغـ ىكس . ففالن عف أف تمتمؾ نظرة متماسكة تجاه الشرؽ األكسط أك اإلسالـ السياسي فيو
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إال أف , غير كافحة المعالـذم مفاىيـ كمفاميف مختمفة ك" نظاـ عالمي جديد"ىذه اإلدارات ب ياغة 
 . محككمة بالم الح القكمية األميركية الفيقة السياسة الخارجية ظمت

جيمس ىك أف كبار الالعبيف في الخارجية األميركية في السنكات األخيرة مف أمثاؿ : السبب الثا ي
، ففمكا التعامؿ مع المكفكعات السياسية العممية كليس بيكر، ممارن كريستمفر، ممادلين أملبرايت

.   في العالقة مع اإلسالـ كالمسمميف ، كاأليديكلكجيمثؿ البعد الثقافي, النظرية المجردة
 ،جرجس بحسب ما يرل ،في غياب سياسة أميركية متكاممة عف اإلسالـ السياسيالسبب الثالث 

, كغير متجانسة, فيتمثؿ في القناعة األميركية بأف الحركات اإلسالمية مختمفة عف بعفيا البعض
كتعبر كؿ منيا عف انعكاس لظركؼ خا ة بيا في ىذا البمد أك ذاؾ، كليذا فإنو مف غير العممي 

كالرأم الغالب .  ياغة سياسة مكحدة تجمع الطيؼ غير المتجانس لإلسالـ السياسي في نظرة كاحدة
في دكائر  ناعة القرار األميركي ىك التعامؿ مع ىذه الحركات كؿ عمى حدة، كفي فكء تحميؿ 

 . مكاقفيا كبرامجيا العممية أكثر مف الكقكؼ عند أقكاليا كبياناتيا
 

 ـ،  1996 ال ادر عاـ "الفكر مالممارسة السياسية: حماس" كفي الكتاب الذم يحمؿ عنكاف
حيث تتبع تطكر الحركة .، يقدـ فيو تحميالن شامالن لمحركة اإلسالمية كبدايتياخالد حرمبلمكاتب 

ستراتيجيتيا المتعمقة بال راع الفمسطيني، كمف ثـ عالج كجية نظر قادة حماس لمظركؼ  السياسي، كا 
. الدكلية التي تعمؿ كفقيا الحركة، كمف ثـ عالقاتيا مع الدكؿ كاألنظمة العربية

كيشرح الكتاب مفاىيـ حماس لمممارسة السياسية عمى األرافي الفمسطينية، كمفيـك التعددية السياسية، 
. كالمشاركة االنتخابية فييا، إفافة إلى المشاركة في االنتخابات، كالعمؿ العسكرم

إف مقابالت الكاتب مع قادة حماس في المقاـ األكؿ، : إف ىذا الرأم تؤيده كجيات نظر عدة، تقكؿ
. كاستعراض الكثائؽ المكتكبة، تظير التطبيؽ العممي المكجكد في تفكير كممارسة الحركة

 

  السياسة لخارجية "  كالذم يحمؿ عنكاف فماز جرجسكمف األىمية استعراض كتاب الدكتكر
ـ، حيث يستخدـ الكاتب أسمكبا تحميميان 2000طبعة عاـ " األمريكية كيف تص ع؟ ممن يص عها؟

القرار السياسي في الكاليات المتحدة كعممية  نع السياسة الخارجية األمريكية تجاه لعممية  نع 
 كدكر الجيات كالمؤسسات المجتمعية كالحككمية في ىذه العممية السمطة التنفيذية،  الكطف العربي،

أجيزة اإلعالـ، كأجيزة كالككنجرس، كزارة الخارجية، جماعات الم الح كجماعات الفغط أك المكبي، 
ألجيزة  نع القرار كلممسؤكليف في كزارت الخارجية   كتمثؿ ىذه الدراسة أىمية حيكية.االستخبارات

كاألكاديمييف مف ناحية ثانية، كلرجاؿ اإلعالـ كالمكاطنيف العادييف مف  مف ناحية، كلممثقفيف كالباحثيف
 .ثالثة ناحية
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السياسة الخارجية ال تشكؿ أم منيما  كيؤكد الكاتب أف مجمكعة السياسة الخارجية األميركية كنخبة
التكتيكية في  فكؼ النخبة األميركية الحاكمة، عمى  كحدة متماسكة، بؿ ىناؾ العديد مف االختالفات

 أبدل  ناع القرار األميركيكفك. مفاىيميا األيديكلكجية حكؿ العالـ الرغـ مف شدة تماسكيا ككحدة

كالمساكاة ىما ما  استعدادان قكيان لتغيير اتجاىاتيـ، كالتكيؼ مع الظركؼ الدكلية المتغيرة، فالمركنة
 . المتحدة، كليس الت مب أك التعنت يميزاف عممية اتخاذ القرارات السياسية الخارجية في الكاليات

زعماء المنطقة العربية مف تقدير حقيقة أف السياسة  كىذه النقطة تستكجب التأكيد عمييا، حتى يتمكف
 .مف ككنيا مبدئية كأنو يمكف بالتالي التأثير فييا كتغييرىا الخارجية األميركية ىي ظرفية أكثر

 
 ،"السياسة األمريكية مالحركات اإلسالمية إلى أين" بعنكاف أحمد أبم كرمفي دراسة كتبيا األستاذ 

تحدث فييا عف أىمية الشرؽ األكسط بالنسبة ل ناع السياسة األمريكية، رغـ ال عكبات الناجمة عف 
االختالؼ الثقافي كاالجتماعي كالحفارم كالفكرم، كالذم جعؿ مف المناكرة العسكرية األمريكية أقرب 

السبؿ لمتعامؿ مع اإلسالـ، كخا ة بعد أحداث  الحادم عشر مف سبتمبر، كبركز دكر الحركات 
اإلسالمية المعادية لمكاليات المتحدة، كالتي تتمتع بشعبية كبيرة، ناتجة عف االنحياز األمريكي 

إلسرائيؿ، باإلفافة لما تقـك بو الكاليات المتحدة مف دعـ لألنظمة العربية الفاسدة التي مارست الظمـ 
. عمى شعكبيا 

كما كال يتجاىؿ الكاتب دكر المحافظيف الجدد كدكر الكثير مف المقربيف مف  نع السياسة األمريكية 
كالذيف سبؽ كأف تحدثكا عف العدك الجديد لمكاليات المتحدة كالمتمثؿ باإلسالـ كالذم بدأ بعد انييار 

. اإلتحاد السكفيتي سابقان 
كقدـ أبك كـر نماذج لخطابات تاريخية لبعض الساسة األمريكييف في تعريفيـ لإلسالـ السياسي ممخ ان 

بعدـ كجكد تعريؼ أمريكي محدد لإلسالـ السياسي مستشيدان بذلؾ لمراجعات الكثير مف السياسييف 
ك ناع القرار في الكاليات المتحدة، مركزان البيئة الداخمية األمريكية كدكرىا في ذلؾ كمركزان عمى الدكر 
ال ييكني في تأزيـ العالقة بيف اإلسالمييف كالحركات اإلسالمية كخا ة حركة المقاكمة اإلسالمية 

. حماس 
 
 

 0    الخالصة2-3
يمكف القكؿ أف الكتب كالدراسات التي تـ استعرافيا في ىذا الف ؿ شكمت أساسان كمرتكزان إلى حد ما 

في تناكؿ مسار السياسة األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي كحركة المقاكمة اإلسالمية الفمسطينية 
. إال أنيا ات فت بما يمي" حماس"
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الدراسات السابقة غمب عمييا طابع التشابو ككنيا تناكلت اإلطار العاـ المتعمؽ باإلسالـ - 
 .السياسي 

 .تناكلت بشكؿ محدكد التطكر التاريخي لعالقة الكاليات المتحدة األمريكية بحركة حماس - 

ـ، رغـ أف بعض 2006إف معظـ الدراسات سبقت فترة الحككمة الفمسطينية التي شكمتيا حماس - 
 .الكتب  درت في نفس الفترة الزمنية 

لذلؾ جاءت ىذه الدراسة الستكماؿ النقص كتغطية كمعالجة الخمؿ الناجـ عف نقص الدراسات 
.  تحديدان " حماس"المتخ  ة في مجاؿ السياسة األمريكية كحركة المقاكمة اإلسالمية الفمسطينية 
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 بمبادئ التعاكف لتأثرىا,  تتميز السياسة الخارجية في أم دكلة مف الدكؿ باالستمرارية كالعمؿ الجاد
كمف ىنا ,  فجميع الدكؿ تسعى لمحفاظ عمى السالـ كاألمف في العالـ،كالعمؿ المشترؾ كتبادؿ الم الح

دكران رياديان في ترسيخ مفيكـ أكسع لألمف إلى جانب مسائؿ تجنب األمريكية تمعب السياسة الخارجية 
 مكفكعات أخرل تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف كاالقت اد كالبيئة  كاألزمات كالدفاع كمحاربة التسمح كمراقبتو

كالسياسة الثقافية كالتعميمية الخارجية تعتبر جزءن أساسيان متكامالن مف السياسات الخارجية , كالمجتمع
 .لمدكؿ

ف الن كامالن يتحدث فيو عف عدة مكفكعات يكفح فييا لسياسة الخارجية فقد افرد الباحث كألىمية ا
العكامؿ كسكؼ يستعرض الباحث ,  ىذه الظاىرةالتي درستمناىج اؿمفيـك السياسة الخارجية، كأىـ 
 .ىا في ذلؾأدكاتالتي تسعى لتحقيقيا، إفافة إلى   كاألىداؼالمؤثرة في السياسة الخارجية

 
 :  السياسة الخارجيةمفهمم   3-2

عرفيا فقد حاكؿ الكثير مف المنيجييف في مجاؿ السياسة الخارجية أف يقدمكا تعريفان لمسياسة الخارجية، 
 تخطيط لمعمؿ يطكره  انعك القرار في الدكلة تجاه الدكؿ أك الكحدات قرارات"بالنكدا كلتكف بأنيا ؼ

(. 2005عباس، ). الدكلية األخرل بيدؼ تحقيؽ أىداؼ محددة في إطار الم محة الكطنية
الحكافز كالغايات الكطنية المنكل تحقيقيا بكاسطة : " فيرم بكتر  يرل أف السياسة الخارجية ىيأما 

. أجيزة كزارة الخارجية
تتألؼ مف قرارات كأفعاؿ تتفمف عالقات بيف :" أما جكزيؼ فرانكؿ فيعرؼ السياسة الخارجية بأنيا

 . (2005عباس، )دكلة كغيرىا مف الدكؿ
 تحدد األىداؼ كتفع األسبقيات كتحدد مسارات العمؿ التيالقرارات :"  بأنيا(ىكلستى)كيعرفيا 

 .( Holsti 1967 ,". ) لتنفيذ تمؾ القراراتالمتخذةكاإلجراءات 
بأنيا الخطة أك برنامج الفعؿ "تعريفيف لمسياسة الخارجية، إذ يقكؿ في األكؿ" (مكدلسكي)كقد حدد 
أنيا النشاط السياسي الخارجي ل انع القرار الرامي إلى تغيير البيئة :" كفي الثاني يرل " المستقبمي 

 .  (Modelski  1962 ,. )"الخارجية لدكلتو
ىذا كقد تطرؽ األساتذة  كالباحثكف العرب إلى تعريؼ السياسة الخارجية، حيث عرفيا بطرس غالي 

 .(1982غالي ، كعيسى ، ). " تنظـ نشاط الدكلة في عالقاتيا مع غيرىا مف الدكؿالتيالسياسة :" ىابأف
الرمضاني،)."السمكؾ السياسي الخارجي اليادؼ كالمؤثر ل انع القرار:" كقد اعتبرىا الرمفاني بأنيا

1988) .
.  التالي  مفيكـ السياسة الخارجية بطريقة أكثر عمقان عمى النحك(حامد ربيع)ككفح 
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النشاط الخارجي ليس مق كران عمى الدكلة بؿ يمتد ليشمؿ جميع  كر التعامؿ الخارجي بما فييا 
إف السياسة الخارجية كظاىرة سياسة ذات بيعد ,النشاط الذم لـ ي در عف الدكلة كمؤسسة نظامية

 تتطمع الدكلة لتحقيقيا التيتجريبي، كىك المتعمؽ بالكاقع القائـ كالذم يعكس النكايا كالخطط كالقرارات 
خدمة ألىدافيا، جكىر السياسة الخارجية يعني القدرة كال الحية عمى جعؿ اآلخريف ينفذكف ما تريده 
كقد تحددت بالنسبة لممجتمع السياسي مجمكعة مف األىداؼ ال تقت ر عمى الدفاع عف الكياف الذاتي 

نما تطكيع إلرادة   . (1973ربيع،).  إف كاف باإلكراه أك باإلقناعاآلخريففحسب كا 
 مجمكعة مف األىداؼ ىي : بناءن عمى التعريفات السابقة يمكف القكؿ بأف، السياسة الخارجية "

كيتـ ت ميـ السياسات , السياسية التي تسعى لتكفيح كيؼ أف بمدان معينان سيتعاطى مع البمداف األخرل
الخارجية عمكمان لممساعدة في حماية الم الح القكمية كاألىداؼ اإليديكلكجية كالرخاء االقت ادم لبمد 

ما كىذا يمكف أف يتـ نتيجة لمتعاكف السممي مع البمداف األخرل، أك مف خالؿ االعتداء أك الحرب 
 . (1973ربيع،)". كاالستغالؿ

 
 : م اهج دراسة السياسة الخارجية    3-3

ىذا , في حقيقة األمر ليس سيال عمى أم باحث أف يتناكؿ مكفكع السياسة الخارجية دراسة كتحميالن 
اختيار اإلطار , ما كجده الباحث في ىذه الدراسة حيث اعترفت طريقو عدة  عكبات ناتجة عف

إف تحميؿ السياسة الخارجية يفتقر إلى , النظرم لمدراسة، نتيجة تعدد كتنكع األطر كالتكجيات النظرية
( .  Rosenau, 1966. )االفتقار إلى كجكد نظرية عامة, النظـ الشاممة لمتعميمات القابمة لمفحص

: ىناؾ عددان مف األطر النظرية لدراسة السياسة الخارجية، كمف أىميا أف كالحقيقة 
 

  .الم هج ال فسي3-3-1     
 السياسة الخارجية ككظيفة أك اخت اص القائد الكاحد، كعمى ىذا فالممكؾ إلى ىذا المنيج ينظر

ىذا المنيج أنو مف المآخذ عمى ك. كالرؤساء في الدكلة غير الديمقراطية ىـ م در السياسة الخارجية
 يتـ إنجاز السياسة الخارجية مف خالليا، كذلؾ ينظر التييتجاىؿ األبعاد الداخمية كاإلقميمية كالدكلية 

 .(Rosenau,1966 )إلى السياسة الخارجية عمى أنيا نشاطان عشكائيان 
 

  .م هج القمى العظمى   3-3-2
كيتناكؿ ىذا المنيج السياسة الخارجية لمدكلة النامية مف زاكية كاحدة فقط كىي تتأثر بالسياسات 

الخارجية لمدكؿ الكبرل باعتبارىا تفتقر إلى االستقالؿ الذاتي، كىك االتجاه السائد بيف التقميديف أمثاؿ 
 كيؤخذ عميو انو يتجاىؿ الظركؼ كالعكامؿ المكفكعية الداخمية لمدكؿ النامية ،(ىانز مكرجنثاك)

.كما يتجاىؿ أف لدكؿ العالـ الثالث سياسة خارجية ىادفة, كالمؤثرة في سياستيا الخارجية

(Morgenthau, 1975). 
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 . الم هج الت ظيمي3-3-3    
كىذه القكانيف تحكـ عمؿ ,  تحكميا قكانيفالتيىذا المنيج ينظر إلى الدكلة كمجمكعة مف المؤسسات 

 تفعيا المؤسسات المشتركة في  نع التيالمؤسسات كتحد مف إمكاف اختيار بديؿ آخر مف البدائؿ 
, 1979. )كمما يؤخذ عمى ىذا المنيج ىك عدـ كجكد مؤسسات متبمكرة في الدكؿ النامية, القرار

krasner)  . 
 

  . م هج ص ع القرار   3-3-4
، كيدرس ىذا المنيج (ريتشارد سنايدر) ينتمي ىذا المنيج إلى المدرسة السمككية، كمف أبرز ركاده 

 تفتقر إلى مؤسسات  نع القرار، كانعداـ المعمكمات لدل  التيالسياسات الخارجية لمدكؿ النامية
كىنا ال يمكف إغفاؿ دكر القائد ,  يمكف أف تساىـ في  نع القرارالتيالجماىير كالجماعات المختمفة 

.   (Morgenthau, 1975. )في عممية  نع السياسة الخارجية لمدكؿ النامية
 

  .م هج السياسات البيرمقراطية  3-3-5
قرار السياسة الخارجية كفؽ ىذا المنيج يككف مح مة لمساكمات تتـ داخؿ المؤسسات المختمفة، حيث 

كؿ مؤسسة تسعى إلى استمالة رئيس الجميكرية لتأكيد كجية نظرىا كمف العيكب الناجمة عف ىذا 
.(1989،عطوة ).المنيج أنو يتجاىؿ المؤثرات الدكلية كاإلقميمية

  
  .الم هج الرشيد  3-3-6

الدكلة كفؽ ىذا المنيج كحدة كاحدة، كيفترض أف كؿ عممية  نع قرار تحدد أىداؼ السياسة الخارجية 
كمف عيكبو تأكيده عمى أف قدرة ,  تحقؽ أىدافوالتيتتـ كفؽ ترتيب معيف ثـ يختار أحسف البدائؿ 

. اإلنساف محدكدة بحيث ال يتمكف مف جمع المعمكمات عف كؿ ىدؼ معيف ال يفر باألىداؼ األخرل
 .(1989،عطوة)
 

 .  م هج اإلدراك  3-3-7
 تؤثر التييركز منيج اإلدراؾ عمى الجكانب النفسية المتعمقة بالشخ ية كاإلدراؾ، كيؤكد عمى الطريقة 

كىذا النمكذج يشير إلى العكامؿ .  فييا خمفية كبشخ ية  ناع القرارات عمى عممية  نع السياسة
 تحكـ عممية  نع القرار ككيفية إدراؾ  انع السياسة لبيئتو، كاحتماالت اإلدراؾ االنتقائي التيالنفسية 

إذف يؤكد ىذا المنيج إلى أىمية دكر العكامؿ النفسية .  لبعض جكانب ىذه البيئة دكف غيرىا
.  كالخبرات الفردية في  نع السياسةكالتف يالتكاإلدراكات 
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كأماـ تعدد األطر المنيجية ككثرة االنتقادات المكجية ليا، فقد استحدث كؿ مف بيجت قرني كعمى 
السياسة " الديف ىالؿ دسكقي، إطاران نظريان لدراسة السياسة الخارجية لمدكؿ النامية في كتابيما 

 .  (Bonham, 1973).ثـ تطبيقو عمى عدد مف الدكؿ العربية" الخارجية لمدكؿ العربية
:  .مف خالؿ أربعة أبعاد، ىي الخارجية السياسة ككفقان ليذا اإلطار تتـ دراسة

البيئة الداخمية كتشمؿ دراسة المكقع كالسكاف كالقدرات االقت ادية كالعسكرية كالبنية السياسية  – 1
.  كتأثير ذلؾ عمى السياسة الخارجية

. تكجو السياسة الخارجية، أم الخطكط كاألىداؼ العامة في السياسة الخارجية – 2
 ,Korany ) الخارجية  لمسياسة  الحركي كالتطبيقي ، كيشمؿ الجانب  الخارجية سمكؾ السياسة – 3

1984) .
" منيج التحميؿ النظمي"أما مازف الرمفاني أحد أبرز عمماء العالقات الدكلية العرب، أكٌد عمى أىمية 

: في دراسة السياسة الخارجية كذلؾ لعدة أسباب، منيا
قدرة ىذا المنيج في دراسة , الخارجية عمى المستكل العالمي انتشار ىذا المنيج في دراسة السياسة

كما يقدـ ىذا المنيج إطاران لتحميؿ النظاـ السياسي باعتباره , السياسة الخارجية عمى المستكل العالمي
 . (1991الرمفاني، )دائرة متكاممة ذات طابع ديناميكي

   
  :أهداف السياسة الخارجية    3-4

الرمفاني ، )تسعى الدكؿ مف خالؿ سياستيا الخارجية إلى ترتيب عالقات خارجية خدمةن لم الحيا 
، ككمما امتمكت الدكلة لعنا ر القكة أكثر كمما كانت أكثر قدرة عمى تحقيؽ أىدافيا الخارجية  (1988

فافؿ ، )كخدمة م الحيا القكمية كالتي تشمؿ حماية أمنيا كرفاىيتيا كتقدميا االقت ادم كتطكرىا 
 مف ، كألم عمؿ سياسي سكاء كاف رسمي أك غير الرسمي لو ىدؼ تسعى الدكؿ إلى تحقيقو(1975
كلمسياسة الخارجية أىداؼ كثيرة مف أىميا ,  تحقيؽ أىداؼ ك مكاسب لشعكبيا أك ألن ارىاخالؿ

 ككمما امتمكت الدكلة ، (1988الرمفاني ، )ترتيب أكفاع مستقبمية خارج حدكدىا خدمة لم الحيا
 تشمؿ كالتيلعن ر القكة تككف أكثر قدرة عمى تحقيؽ أىدافيا الخارجية كخدمة م الحيا القكمية 

. (1975فافؿ ، )حماية الدكلة كفماف أمنيا كرفاىيتيا كتطكرىا عمى المدل الطكيؿ
: يمكف ح ر أىميا بما يمي, ليذا نجد أف لمسياسة الخارجية ألم دكلة أىداؼ كثيرة كمتنكعة

 
 

  .حماية األمن القممي  3-4-1
 كىيبتيا كسمعتيا مع ما تتمتع بو مف أمف كاستقرار كازدىار، كلذلؾ فإف تياتتأثر مكافال شؾ أف الدكؿ 

حماية األمف القكمي لمدكلة يككف في سمـ أكلكياتيا، ألف ذلؾ يزيد مف فعالية سياستيا عمى الساحة 
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 التي لمدكؿ األخرل ميما بمغت الفغكط تسمـ أمنياعمى الدكلة أال يجب ذا ق كؿ،اإلقميمية كالدكلية
ال أنيار كيانيا اإلقميمي كتـ تقسيميا بيف عدد مف الدكؿ الطامعة، أك قد يؤدم إلى  تتعرض ليا، كا 

حسيف ، )تقمص نفكذىا اإلقميمي كالدكليتانكماش حجميا كتشتت سكانيا كتبدد مكاردىا، كبالتالي 
2002) . 

 تتفؽ مع المبادئ كالم الح كاألىداؼ التي اإلستراتيجيةىي الغاية :"  نظرية األمف القكمي لمدكؿإف
القكمية لمدكلة، بيدؼ حماية كيانيا كحقيا في البقاء كالعيش في إطار مف األمف، مستخدمة في ذلؾ 

 المخططة طبعان لتخطيط مرحمي طكيؿ لتحقيؽ اإلستراتيجيةكافة إمكاناتيا المتاحة بكفاءة لتنفيذ 
األىداؼ القكمية، كتأميف م ادرة القكة في كافة المياديف في إطار مف النظاـ كاالستقرار الداخمي في 

. (1996فكده ، )"مكاجية التحديات المحتممة داخميان كخارجيان 
ستمراريتيا، أ بحت  حماية األمف القكمي لذا فاف فإف كليذا حاجة ممحة لمحفاظ عمى بقاء الدكلة كا 

إقامة التحالفات كالتجمعات اإلقميمية كالدكلية، كعقد :  الدكلة تتبع عدة طرؽ لتحقيؽ ىذا اليدؼ منيا
 لمح كؿ عمى مساعدات الدءكبمعاىدات دفاعية كمعاىدات تعاكف ك داقة، إفافة إلى العمؿ 

 .كقركض اقت ادية كعسكرية مف أطراؼ دكلية أخرل
ـ ، كالتي 2002ال ادرة عاـ ،  «األمريكية  األمف القكمي لمكاليات المتحدةإستراتيجية» كثيقة كفمف

تنظر فييا  الكاليات المتحدة بأف قكاتيا العسكرية يجب أف تككف األكلى في العالـ كالتي ال تفاىييا 
قكة لذلؾ تنظر ألف تككف قكاعدىا العسكرية مكجكدة بكؿ أنحاء العالـ في أكركبا كالكطف العربي 

كأفريقيا حتى تمثؿ أحد استراتيجيات الردع، كما كأنيا تنظر إلى ذلؾ بفركرة أف تككف عمى جاىزية 
تامة لمتدخؿ في حاؿ تعرض م الحيا الخارجية لمتيديد أك الخطر، أك مف جية  أخرل  حاؿ  شعكر 

( . 2002بك طالب، )الكاليات المتحدة بأف ىناؾ مف ييدد حمفائيا في العالـ 
 
 
 

. ة لدملا قمة تعزيز  3-4-2
 التيالتيديدات االبتزازات كتككف قادرة عمى مكاجية ؿتسعى الدكؿ لمحفاظ عمى كيانيا السياسي كالقكمي 

 تحدد طبيعة  التي الدكلة لعنا ر القكة كامتالؾ كال يمكف إغفاؿ أىمية ,تتعرض ليا إقميميان أك دكليان 
 .سياستيا الخارجية

إف إدراؾ الدكؿ لحقائؽ قكتيا النسبية ىك الذم يجعميا تقرر طبيعة :"  في ىذا اإلطار مقمدؿيقك
  (.1985مقمد ، )"سياستيا الخارجية



 
 

21 

 ، كالبشرية كالعسكرية, االقت ادية"جميع الجكانب أسس القكة السياسية لمدكؿ في كما أننا نجد
 يفسح المجاؿ أماـ السياسة الخارجية عمى أف جكانبقدرة ىذه اؿؼ، "االجتماعيةك, السياسيةك, كالجغرافية

. تعتمد عمى أساليب متنكعة سعيان كراء أىدافيا
 في ىذا المجاؿ حكؿ أم العكامؿ أكثر أىمية لتحقيؽ قكة مختمفةجيات نظر في حقيقة األمر ىناؾ كك

أىمية ق كل في تحديد قكة الدكلة، بينما لو كلكف العامؿ الجيكبكليتكي ؽف ممسياسييكالدكلة، فالج
كمما  يتفح أنو كلكف ، يعتبركف القكة العسكرية ىي العامؿ الفاعؿ كالمؤثر في قكة الدكلةاإلستراتيجيكف

امتمكت الدكلة إلمكانات القكة، تككف أكثر قدرة كفعالية كنشاطان في تحقيؽ أىداؼ سياستيا الخارجية 
قكة الدكلة تساكم ح يمة مجمكع ، كما أف كيتعاظـ دكرىا في  ياغة السياسات اإلقميمية كالدكلية معان 

 مقكمات الدكلة كفعاليتيا، كمدل نجاح الدكلة في استثمارىا عمى ال عيد الخارجي كتحقيؽ أىدافيا
(. 1979نعمة ، )
 

  . مالعقائديةاألهداف األيديملمجية  3-4-3
 , أحد م ادر الم محة القكمية لمدكلة، تمؾ المتعمقة بثقافة المجتمع كتراثو الفكرميعتبر ىذا اليدؼ

حرص عمى حماية معتقداتيا اؿ: تسير باتجاىيف متكازييف األكؿمف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ فإف الدكؿ ك
 سكاء عمى المعادية مف قبؿ الدكؿ كالتشكيوكتراثيا كاتجاىاتيا مف محاكالت اإلجياض كاالختراؽ 

 تركيج معتقداتيا كنشرىا في الدكؿ المجاكرة أك البعيدة، ألنو كمما كالثاني, ال عيد الداخمي أك الخارجي
 التياب األيديكلكجيا تتبفاس. عينة كمما استتبت عمى أرض الكاقع، كالعكس  حيحـانتشرت أيديكلكجية 

تعتنقيا الدكلة يسيـ في استقرارىا كحفظ أمنيا كتمعب األيديكلكجيا كمحاكالت ت ديرىا دكران في تكتر 
.   كتساىـ في تسميـ المناخ الدكلي كتأخذ بو نحك حدة التنافر كاالستقطاب,العالقات بيف الدكؿ

كمف ىنا يجب مالحظة ما قاـ بفعمو الكياف ال ييكني في فمسطيف، منذ إعالف قياـ كيانو عاـ 
مفمالن انو  احب ىذا التراث، إدراكا منو ألىمية ذلؾ عمى , ـ، حيث سرؽ تاريخ كتراث األمة1948

(. 1979نعمة ، ) عيد تركج فكرة الحؽ التاريخي لمييكد عمى ارض فمسطيف
 

 .  الت مية مالرفاهية االقتصاديةأهداف  3-4-4
 لذا , تحقيؽ التنمية مف أىداؼ الدكلة اليامة، بؿ يعتبر إحدل م ادر الم محة القكمية لمدكلةيعتبر
 الدكؿ إلى البحث عف مكارد اقت ادية تكفؿ لمكاطنييا حياة كريمة في ظؿ رخاء كازدىار لسعت

 كقكة الدكلة كثيقة جدان، فالعامؿ  ألنو سيفاعؼ مف قكتيا، كالعالقة بيف الرفاىية االقت اديةاقت ادم،
 مف أبرز العكامؿ كأكثرىا أىمية لقكة الدكلة، فإذا كاف اقت ادىا قكيان كتمتمؾ مكارد يعتبراالقت ادم 

 فإف العالقة ما بيف لذا, أكلية كخبرة في كيفية استثمارىا، كاف ليا ثقؿ سياسي دكلي كالعكس  حيح
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الرخاء االقت ادم كالسياسة الخارجية، ىي عالقة كثيقة كمتكازنة، فكمما كاف االقت اد قكيان كتتمتع 
 .(1988الرمفاني ، ) الدكلة برخاء كازدىار، لعبت دكران أكثر فاعمية في الشؤكف اإلقميمية كالدكلية

 
 : لخارجية االعمامل المؤثرة في السياسة    3-5

 كؿ دكلة عند  التي تتبعو في سياستيا الخارجيةمسمؾاؿ تؤثر في  التيعكامؿاؿ  مفتكجد مجمكعة
 لمدكؿ بشكؿ كبير عمى قدرة ىذه العكامؿ تفاعميا مع غيرىا مف الدكؿ، كيرتكز نجاح السياسة الخارجية

كيمكف ح ر أىـ  ىذه ,   بأقؿ تكمفة، كبأكبر قدر مف الفاعميةفي تحقيؽ أىداؼ السياسية الخارجية
 :العكامؿ عمى النحك التالي

 

  .العامل الجغرافي  3-5-1
مع أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف العامؿ الجغرافي كبيف السياسة الخارجية لمدكلة، مما ال شؾ فيو أف 

 الجغرافيكف ال يعطكا أىمية متساكية لجميع المعطيات الجغرافية مف حيث التأثير عمى البعض مف
 مف انقالب كالتقنيةة، كلـ يغفمكا ما أحدثتو التطكرات العممية مىمية النسباأل بؿ يؤكدكا عمى ,السياسة

. (1979نعمة، ). في عالقة كأثر الجغرافيا عمى السياسة الخارجية
كفيما يتعمؽ بالمكقع الجغرافي فإنو يساىـ إلى حد كبير في تحديد اليكية القكمية لمدكلة، كما أف 

إمكانات التنمية كالتحديث فييا تتأثر بالمكقع الجغرافي، بحيث تمعب اإلمكانات المادية المختمفة دكران 
ىامان في تحديد مدل إمكانية الدكلة كقدرتيا عمى تطكير ال ناعة أك الزراعة أك كالىما معان، كما إذا 

 .كانت تمتمؾ عنا ر قكة اقت ادية أك حدكدان طبيعية يمكف الدفاع عنيا بسيكلة
 بيف جاراتيا ييسيـ  الحيكمكترتبط م الح كأىداؼ الدكلة القكمية باالعتبارات الجغرافية، فمكقع الدكلة

في تحديد اليكية القكمية، كما يتجمى تأثير المكقع الجغرافي عمى مدل قكة الدكلة في عدة مظاىر مف 
 كيككف لمكقع الدكلة كمساحتيا تأثير كبير إذا كاف يشغؿ ,مساحة الدكلة كحجميا اإلقميمي:  أىميا

 .جانبانً  استراتيجيان، مف جكانب الكرة األرفية كاإلشراؼ عمى مفيؽ ىاـ مثالن 
إف المكقع االستراتيجي ليس لو أىمية في حد ذاتو إال بمقدار قدرة الدكلة عمى " كيقكؿ محمد السيد سميـ

 إذا كانت الدكلة  سمبيةاالستفادة مف ىذا المكقع كحمايتو، فكجكد المكقع االستراتيجي قد ال يككف ميزة
.   (1991سميـ، )". فعيفة غير قادرة عمى تكظيفو لخدمة م الحيا

  كمما كانت الدكلةك:"  لحدكد الدكلة كمساحتيا كقالكاأيفان  أىمية فاإلستراتيجيككلقد أعطى المحممكف 
كمقاكمة الفغكط مف   حدكد طبيعية، ساعد ذلؾ في مزيد مف حماية مطالب السياسة الخارجية،ذات

 الجغرافي في سمكؾ النخبة الحاكمة، كتتكقؼ أىمية ىذا التأثير مؿكما يؤثر العا، قبؿ الدكؿ األخرل
  .( 1992ىالؿ، كقرني، ).  مف جانب  انعي القراركتفسيرىاعمى إدراؾ العكامؿ الجغرافية 
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إف امتالؾ الدكلة لمكقع جغرافي استراتيجي، كمكارد طبيعية، كحدكدان يمكف القكؿ بناءن عمى ما سبؽ، 
طبيعية تسيؿ عممية الحماية مف أم عدكاف خارجي، كتؤىؿ الدكلة ألف تمعب دكران ىامان في العالقات 
الدكلية مف خالؿ سياسة خارجية نشطة، كلكف مرىكنان ذلؾ بقدرة الدكلة عمى استثمار قدراتيا البشرية 

 .كالتكنكلكجية معان 
 

 

  .العامل الديممغرافي   3-5-2
 ، عن ران ميمان في قكة الدكلة كدركىا في محيطيا اإلقميمي كالدكليالقدـ القدرة الديمكغرافية، منذ تعتبر

عامالن أساسيان في تحديد ميزاف القكل حتى القرف العشريف، حيف أخذت اآلالت  كلقد ظؿ العدد السكاني
كييفيـ ذلؾ بأف بعدان .  مكاف اإلنساف ليس في الحركب فحسب، بؿ في مجمؿ النشاط البشرمتحؿ

 ىذا بات ك، ككيفية التعامؿ مع أدكات الحفارة الحديثة تمؾ القكة،جديدان برز لمقكة البشرية كىك نكعية
مقياسان كمؤشران آخر لقكة الدكلة كفعاليتيا عمى ال عيد اإلقميمي ك ، لمحسـيان البعد الجديد م در أساس

البشرية )أك الدكلي، كبالتالي فالدكلة أ بح يقاس قدرتيا في الشؤكف الدكلية باالعتماد عمى الثنائية 
  .(1991عطاهلل،).(كاالقت ادية

إف كثيران مف الدكؿ األقؿ سكانان تمكنت : "كحكؿ أىمية السكاف مف الناحية العسكرية يقكؿ كاظـ نعمة
ف المنطؽ السميـ يؤكد  مف التغمب عمى خ ـ أكثر منيا عددان، كذلؾ بإتباع أساليب الحرب الحديثة، كا 

 أف طرفان مأىكؿ بالسكاف كجيد التنظيـ كاالستعداد لف يالقي  عكبة في التغمب عمى طرؼ جيد لعؿ
( . 1979نعمة ، )" التنظيـ كاالستعداد إال أنو أقؿ منو سكانان 

 

  .العامل االقتصادي  3-5-3
 كالمكارديؤثر نكع ككـ الثركات حيث  الخارجية، ةسياساؿ يعتبر ىذا العامؿ مف أكثر العكامؿ تأثيران في

.  تحظى الدكلة بتكفرىا في إقميميا باإليجاب كالسمب عمى سياستيا الخارجيةالتيالطبيعية 
كفي حاؿ تساكم عكامؿ القكة األخرل، فإف الدكلة الغنية بالمكارد الطبيعية كالقادرة عمى استغالؿ تمؾ 
. المكارد بشكؿ سميـ، تككف أقدر مف غيرىا عمى التأثير في الكاقع الدكلي، كتحقيؽ أىدافيا الخارجية

 محدكد عمى األرجح، كفي حالة البمداف النامية فكمما كانت الدبمكماسيفالدكؿ الفقيرة ، يككف تمثيميا 
بنيتيا االقت ادية قادرة عمى تكفير احتياجات السكاف، فإف ذلؾ يقمص مف حجـ اعتمادىا عمى 

، كمف ىنا فالدكؿ الم ادر الخارجية، كبالتالي تككف أكثر ديناميكية كاستقاللية في سياستيا الخارجية
المتقدمة تككف أقدر عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي لنفسيا كىذا يكفر ليا قكة إفافية تسيـ في تدعيـ 

مكقفيا الدكلي، كالظاىرة االستعمارية كانت في إحدل  كرىا مظيران مف مظاىر التفكؽ االقت ادم 
 .( 1992العكيني، ). لقكة معينة عمى حساب قكة آخرم 



 
 

24 

كككف أف الدكؿ , كبما أف السياسة الخارجية لمدكلة تتأثر بمدل ارتباط اقت ادىا باالقت اد العالمي
 يجعميا مفطرة إلى المطالبة بالمساعدات االقت ادية مف ماالنامية تعاني مف التخمؼ االقت ادم 

الدكؿ المتقدمة فسياسة المعكنات االقت ادية ال تخمك مف قيكد تجندىا الدكؿ المتقدمة ككسيمة مف أجؿ 
 مكاسب سياسية كاقت ادية عمى ال عيد الدكلي كفي المحافؿ الدكلية كجني, تحقيؽ أغراض معينة

(. Holsti 1967 ,)كعمى  عيد السياسة الداخمية كالخارجية 
 المبني ( نظاـ اقت اد السكؽ ) تعتمدفيي أفخـ اقت اد في العالـ األمريكيةتمتمؾ الكاليات المتحدة ك

منجمية كم ادر الطاقة اؿتمتمؾ ثركات كبيرة مف المكارد كما ك.  الحر كالمنافسة التجاريةاالستثمارعمى 
كرغـ ىذه الثركة فإف الكاليات المتحدة ىي أكثر البمداف . مثؿ البتركؿ، الغاز الطبيعي، الفحـ، كاليكرانيكـ

 أكلى دكؿ العالـ في العديد مف ال ناعات الكاليات المتحدة األمريكيةكتعتبر  لمبتركؿ استيرادان 
لى تقدميا  األمريكية إلى قدرتيا عمى  في الكاليات المتحدة نجاح ال ناعةيرجع كالمتنكعة، االبتكار، كا 

 متقدمة عالميان في مراكزالكاليات المتحدة األمريكية تحتؿ  كككذلؾ كجكد الخبرات المؤىمة  التكنكلكجي
 كالكيرباء، مكاد حربية اؿات ناعكاؿ، تك ناعة السيارا، ؿاستخراج كتكرير البترك: عدة مياديف
لكف ال ناعة األمريكية تتقدـ أكثر فأكثر نحك التخ ص في قطاعات التكنكلكجيا العالية  االستيالؾ
.  (كالطيراف، الففاء، اإللكتركنيات، التسمح، الكمبيكتر،)كالدقيقة 

 

  .العامل السياسي  3-5-4
لمعامؿ السياسي أىمية بارزة في تحديد طبيعة القرار كأسمكب تنفيذه، أخذيف بعيف االعتبار العالقة 

 السياسي في ؿمف أجؿ تحميؿ دكر العاـالنسبية بيف العكامؿ األخرل المؤثرة في السياسة الخارجية، ك
 ياغة السياسة الخارجية لمدكلة كتكجياتيا، فإف ذلؾ يتكقؼ عمى دكر القائد كتأثير شخ يتو 

كطمكحاتو، كذلؾ مف أجؿ تحديد مدل طبيعة القرارات ىؿ عقالنية رشيدة أـ غير رشيدة، كمدل 
استقرار السمطة التنفيذية، ألف ذلؾ ينعكس عمى كفاءة  نع القرار، كيفمف احتماالت أكبر لمنجاح 

لنظاـ السياسي، ألف با الشعب قبكؿ كاقتناعفي تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية، كما يعتمد عمى مدل 
ر ث تتخذ، كىنا تككف أؾالتيالكالء يعني استقرار النظاـ، مما ينعكس إيجابيان عمى طبيعة القرارات 

 .(1997سالمة،)عقالنية، كليس مفطربة كغير مسؤكلة
 كجكد التعددية السياسية داخؿ المجتمع، تجعؿ مف النظاـ السياسي أكثر قكة كاستقراران، كىك ما كما أف

ينعكس عمى  نع كتنفيذ قرارات السياسة الخارجية مف خالؿ منح  الدكلة قدرة أكبر لتحقيؽ أىدافيا 
 (التشريعية كالتنفيذية كالقفائية)، أفؼ عمى ذلؾ العالقة بيف السمطات الثالثة كحماية م الحيا

كمدل كجكد ف ؿ بينيما ، كطبيعة استقرار السمطة التشريعية مف خالؿ استكماليا لممدة القانكنية التي 
. تففي عمييا الشرعية، أيفا تجعؿ النظاـ السياسي مستقران كمنتظمان 



 
 

25 

 تختمؼ عف بعفيا البعض األخر حكؿ مدل ف األنظمة السياسيةأ  يمكف أف نمخص إلىكعمى ذلؾ
مراعاتيا لمعنا ر السابؽ ذكرىا، بمعنى أف درجة استقرار النظاـ السياسي تعتمد عمى مدل القناعة 

كالقبكؿ، كالقدرة عمى تعبئة المكارد، كعمى مدل عقالنية القرارات ال ادرة كالتي تختمؼ مف نظاـ 
سياسي آلخر، ذلؾ لتنكع كاختالؼ األنظمة السياسية سكاء في تكجياتيا الفكرية أك األيديكلكجية، كعمى 

 تحقؽ نجاحان عمى  عيد سياستيا الداخمية الديمقراطي ذات الطابع ذلؾ فإف األنظمة السياسية
كالخارجية، حيث تتعدد فييا مؤسسات  ناعية القرار، األمر الذم يزيد مف ترشيد القرار، كيجعمو أكثر 

 سياستيا ككفدقة، بينما األنظمة ذات النزعة الديكتاتكرية، أك الذم يسيطر عمييا النخب العسكرية فت
 .مفطربة كعشكائية كغير عقالنية، مما ينعكس عمى تكجياتيا خارج حدكدىا اإلقميمية

كبالرجكع إلى النظاـ السياسي األمريكي نجد تكفر عن ر القكة المستمد مما تـ ذكره مف عنا ر، 
حيث يقـك النظاـ السياسي في الكاليات المتحدة األمريكية عمى مبدأ الف ؿ بيف السمطات الثالثة، 
كالتي تخفع لمبدأ الرقابة كالتكازف، في حيف أف الشعب ىك م در ىذه السمطات كىك الذم يقـك 

بانتخاب أعفاء السمطة التشريعية كرئيس السمطة التنفيذية الذم يعيف القفاة كيعتبر الخبراء 
كالسياسييف أف النظاـ السياسي األمريكي ىك مف أكثر األنظمة في العالـ ديمقراطية، كىذا يكحي بمدل 

. (1997سالمة،)قكة النظاـ السياسي األمريكي 
 

  .ة العسكريةمالق  3-5-5
حيث تشمؿ القكة العسكرية لمدكلة عمى عدد قكاتيا المسمحة، كعمى فخامة أساطيميا الحربية،  كمدل 
تقدميا في ال ناعات الحربية، باإلفافة إلى حجـ نفقاتيا العسكرية، كىذه القكة ليا تأثير مباشر كفعاؿ 

 عسكرية فخمة كمتنكعة، استطاعت تحقيؽ أىداؼ قكةفكمما امتمكت الدكلة عمى السياسة الخارجية، 
 .  سياستيا الخارجية بشكؿ أففؿ، كالعكس  حيح

 ز مف ركاد منيج قياس قكة الدكلة مف منظكر العكامؿ المادية فقط، كىذا المنيج يرؾٌ (مكدلسكي)كيعتبر 
 يمكف قياسيا مباشرة كىى النفقات العسكرية، كحجـ القكات المسمحة كالدخؿ القكمي، التيعمى العكامؿ 

. كالسكاف
 العسكرية، كفي حالة البمداف النامية قكتيا فإف الدكؿ تبحث باستمرار عف م ادر لدعـ كتنمية كليذا

فإنيا تعتمد في تسميحيا عمى عدد محدكد مف الم ادر مف الدكؿ ال ناعية المتقدمة، مما يشكؿ 
 .سيادتيا كمكقعيا في النظاـ العالمي مدخالن ميمان لالختراؽ كفرض القيكد، كيؤثر سمبان عمى 

 الدكلة دائمة السعي إلى تنمية عنا ر قكتيا إلى أق ى إف: " (لكيد جينسكف) يقكؿ في ىذا اإلطارك
 كتنطمؽ الدكلة في سعييا لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف رغبتيا في أف تككف ,حد ممكف كبكؿ الكسائؿ المتاحة

  كبالعكدة لمكاليات .(Rosenau,1966)دائمان قكية، كأف تزيد مف فماف كجكدىا كحماية أمنيا الكطني
 نرل أف تكزيع القكات العسكرية األمريكية في العالـ بني في أعقاب الحرب  فإنااألمريكيةالمتحدة 
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. العالمية الثانية عمى أساس مكاجية التيديدات التي كاف يمثميا االتحاد السكفيتي ككتمتو االشتراكية
 الحرب الباردة تمثمت في كفع قكات مجيزة تجييزا ثقيالن في مكاقع محددة إستراتيجيةكبالتالي فأف 

 يحيط كاألحالؼ الذملمدفاع فد خ ـ معركؼ مف جية، كمف جية أخرل امتداد نطاؽ مف القكاعد 
 لخدمة م الحو كأمنو كبما ييدد م الح كأمف اإلستراتيجيةبيذا الخ ـ بيدؼ تحديد قدرة حركتو 

 . األمريكية الكاليات المتحدة

،  يعتبر الجيش األمريكي األقكل عالميان بالنظر إلى حجمو كتطكر معداتو كحجـ ميزانيتو كنفقاتوك
 مميكف شخص، 1.4 يبمغ تعداد أفراد النظامييف في القكل العسكرية األمريكية في أكقات السمـ حيث

في أكقات السمـ يتبع حرس )يفاؼ ليـ مئات اآلالؼ مف جنكد االحتياط كأفراد حرس السكاحؿ 
كيحظى . (السكاحؿ لدائرة األمف الكطني لكنيـ في أكقات الحرب ي بحكف تحت سمطة سالح البحرية

كما أف قكاعده تغطي كؿ قارات العالـ عدا القارة القطبية .  قاعدة كمنشأة700الجيش األمريكي بنحك 
 .(2001ديني ، )الجنكبية

 
 . التك ملمجيالتقدم عامل   3-5-6

 ينعكس التقدـ أك التأخر التكنكلكجي ألم دكلة مف الدكؿ عمى طبيعة سياستيا الخارجية حيث أف
، كالتقدـ المدنيالتقدـ التكنكلكجي ,  التقدـ التكنكلكجيفـالتكنكلكجيا ىي التطبيؽ العممي لمعمكـ، كم

فالدكؿ المتقدمة تقنيان ك ناعيان، تككف أقدر عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي , التكنكلكجي العسكرم
 بينما تعاني الدكؿ المختمفة مف ،كيساعدىا عمى بمكغ أىدافيا خارج حدكدىا اإلقميمية، كالعكس  حيح

يقيد حركتيا عمى مما , عدـ القدرة عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي في مجاال ت كثيرة لذلؾ يمثؿ فعفان ليا
. (1975فافؿ ، ) مساعييا الخارجيةقمص مفالساحة الدكلية، كم

 الدبمكماسيةلـ يقت ر أثر العامؿ التقني عمى القكة العسكرية كأساليب الحرب فحسب، بؿ شمؿ أيفان 
 فأجيزة البث اإلذاعي كاألقمار ،كالدعاية كالتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ بطرؽ غير مباشرة

الحككمات، كبذلؾ تؤثر الدكؿ عمى أراء   ت ؿ إلى الشعكب مف فكؽ رؤؤسكالتيال ناعية كاإلنترنت 
 .(1979نعمة ، )قطاعات كبيرة مف شعكب أعدائيا أك حمفائيا 

 دكؿ قطعت مرحمة مف التقنية ساعدتيا في األكلى, مجمكعتيف العالـ إلى مالتكنكلكجالتقدـ قٌسـ لقد 
 ,تجاكز الت نيع التقميدم، كبالتالي أثر في تركيبيا االقت ادم كاالجتماعي كالسياسي كالمكانة الدكلية

 ما زالت تحاكؿ المحاؽ بركب التقدـ العالمي، كلـ تتمكف مف تحقيؽ إال قدر بسيط  الثانيةمجمكعةاؿك
في ىذا المفمار، كذلؾ نتيجة أكفاعيا االقت ادية المتردية، كانخفاض مستكل المعيشة كالتبعية، 

  كت الدكلية عرفة لمتأثير كاالبتزازاعالؽاؿ يجعؿ العامؿ التكنكلكجيكليذا فإف , كالتأخر السياسي
 .(1979نعمة ، ) المساكمة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 : أدمات السياسة الخارجية    3-6

يفع  انع السياسة الخارجية أمامو مجمكعة مف , لتحقيؽ األىداؼ األساسية لمسياسة الخارجية
 : كيمكف إجماليا عمى النحك التالي, كتختمؼ ىذه األدكات طبعان لطبيعة األىداؼ المكفكعة,األدكات

 

. الدبممماسية   3-6-1
األداة األكلى في السياسة الخارجية لمدكؿ، ال سيما في كقت السمـ، كما أنيا فف إدارة التعامؿ تعتبر ك

مع الكحدات السياسية األخرل، كىدفيا األكؿ تمثيؿ الدكؿ كحماية م الحيا عمى أففؿ الكجكه 
النبراكم، كمينا، )الممكنة، كىي في جكىرىا ال تعدك أف تككف فف اإلقناع مف غير االلتجاء إلى القكة 

1988) .
 تتـ فيما بيف مسئكلي الدكؿ المختمفة، التيأنيا عممية االت اؿ السممي ب:"   دقة فافؿ كما تعرفيا

فافؿ ، )"  تشمؿ نقؿ كجيات النظر كالتفاكض لتحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية لتمؾ الدكؿكالتي
1975). 

كلقد عرٌؼ معجـ أكسفكرد .   عمى اإلطالؽ كأكثرىا فركرة ن كقبكالن األدكاتكتعتبر اآلف أىـ 
، كىي طريقة تسكية التفاكضعممية إدارة كتنظيـ العالقات الدكلية عف طريؽ :" عمى أنياالدبمكماسية

الدعيج ، )" الدبمكماسي عمى عاتؽ الممقاةكما أنيا الميمة .  كتنظيـ العالقات بكاسطة السفراء كالممثميف
1982) . 
 القمة دبمكماسية:  كما أنيا تأخذ أشكاالن مختمفة منيا, الناجحة بمثابة السياسة العاقمةالدبمكماسيةكتعد 

كتعتبر كزارة ,  البرلمانيةكالدبمكماسية المؤتمرات، كدبمكماسيةحيث يقكـ بيا رؤساء الدكؿ كجيان لكجو، 
 لمسياسة الدبمكماسيالخارجية ىي المسؤكلة عف العالقات الخارجية لمدكلة مف خالؿ ما يسمى بالجياز 

 منتقى كمميز كمتخ ص، دبمكماسيكمما اعتمدت الدكلة عمى جياز ك,  رسمتيا الدكلةالتيالخارجية 
فإف ذلؾ يرفع مف قدرة الدكلة عمى تك يؿ أرائيا ككجيات نظرىا، بؿ تمعب دكران نشطان في المنابر 

 . معيادبمكماسيةعالقات   لياالتيالدكلية كالمؤسسات كالييئات العالمية، كمع الدكؿ 
 اىتماما بالغان خا ة في بناء عالقات قكية مع شعكب ةتعطي الكاليات المتحدة األمريكية الدبمكماسي

دكؿ العالـ، كخا ة الدكؿ العربية اإلسالمية، فيي تسعى بطريقة أك بأخرل إلى غزكا العالـ 
 األمريكيةاإلسالمي فكريان كبطرؽ دبمكماسية لتعميؽ جذكر التكا ؿ كلتحسيف  كرة الكاليات المتحدة 

 ، كأكدت ذلؾ  األمريكيةفي نظر الشعكب ، بغض النظر عف حجـ العداء لمكاليات المتحدة 
إف الك كؿ إلى المجمكعات االجتماعية اإلستراتيجية التي تفـ الشباف : "ىاريسكف في كممتيا

كالقيادات الدينية، ككذلؾ المسئكلكف عف تعميـ كتنمية الشباب، أك المؤثركف عمى الشباب؛ ابتداء مف 
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لى عمماء الديف، كالمدربيف الريافييف، كاألىالي، مف أكلكيات  كزراء التربية إلى األساتذة، كا 
. ( 2004عمي ، ) "في الفترة القادمةاألمريكية الدبمكماسية العامة لمكاليات المتحدة 

إستراتيجية الدبمكماسية العامة األمريكية بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر باتت تقـك "كأفافت أف 
، "عمى أساس التفاعؿ مع الجماىير األجنبية لتعزيز تفٌيميـ لمقيـ كالسياسات كالمبادرات األمريكية

الكاليات المتحدة األمريكية عدلت كجية التمكيالت بعد الحادم عشر مف سبتمبر؛ لكي "مشيرة إلى أف 
. ( 2004عمي ، ) "تتمكف مف التحرؾ بسرعة، كلت ؿ إلى أبعد مف النيخب

لى المجمكعات المعتدلة : "كقالت ىاريسكف لقد طكرنا برامج تك منا إلى الناس ذكم النكايا الحسنة، كا 
التي تعمؿ مف أجؿ تنمية المجتمعات المدنية المتسامحة كال حفييف، كالمجمكعات النسائية، كالقادة 

 .(2004عمي ، ) "المحمييف، كرجاؿ الديف، كالنشطاء االجتماعييف
كعمى مستكل العالقات الدكلية فإف الكاليات المتحدة األمريكية كالدكؿ عمكما ما تمجأ إلى مثؿ ىذه 
الكسيمة كأحد الكسائؿ البديمة عف األداة المتمثمة بالحركب العسكرية التي قد تككف عكاقبيا غير 

محمكدة ، كقد نشطت الدبمكماسية األمريكية في حؿ أزمة ال كاريخ الككرية، كما زالت تعمب دكران 
. ميما في أزمة المشركع النككم اإليراني 

 
 

 االقتصاد  3-6-2
 إلى اإلمكانات االقت ادية لمدكلة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا الخارجية، كتعتمد ىذه األداة بشكؿ أساسي

 تستغؿ بطريؽ التيالمقدرة االقت ادية :" كقد عرٌؼ الدكتكر إسماعيؿ مقمد األداة االقت ادية بأنيا
 في دعـ أىداؼ السياسة الخارجية سكاء ان رفت ىذه األىداؼ إلى النكاحي م ريح أك فمف

، كىذه األداة تشتمؿ عمى شقيف (1985مقلد،)"االقت ادية أك السياسية أك العسكرية أك الدعائية
 كيشمؿ المساعدات كالمنح كالقركض المسيرة كالمساعدات الفنية، كعادةن  تقدميا الدكؿ ,األكؿ إيجابي

سمبي كيتفمف عدة إجراءات كالشؽ الثاني ,  تسيطر عمييا ىذه الدكؿالتيالمنظمات الدكلية أك نية غاؿ
أىميا التعرفة الجمركية، حيث تقكـ الدكلة بفرض رسكمان جمركية مرتفعة عمى السمع المستكردة مف 

االقت ادية، كتتـ ىذه الخطكة عف طريؽ امتناع الدكلة القادرة عف شراء السمع   المقاطعةكدكلة ما، 
الحظر االقت ادم، حيث يؤدم إلى تكقؼ التعامؿ التجارم سكاء عمى ك , تنتجيا دكلة معينةالتي

مستكل ال ادرات أك الكاردات مع الدكلة المستيدفة، نظاـ الح ص، مف خالؿ تحديد كمية السمع 
قطع المعكنات أك فرض القيكد ك مف الخارج، كالحد مف تدفقيا داخؿ الدكلة، التأميـ كالتجميد، المستكردة

 .(1985مقمد ، ) المالية كالتجارية عمى العالقات االقت ادية بيف الدكلتيف
 تممؾ إمكانات اقت ادية كبيرة، كتككف قادرة عمى استغالليا ككسيمة التي الدكلة يتفح، مما سبؽ، أف

 فإنيا تككف أكثر قدرة عمى تحقيؽ أىداؼ سياستيا الخارجية، كلعب دكران فعاالن في "سمبيان أك إيجابيان "
 .(1985مقمد ، ) الشؤكف الدكلية
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 :-األداة اإلعالمية 3-6-3  
في خدمة   تممكيا الدكلة ب فة عامة، كمدل فعاليتيا ككفاءتياالتي مجمكعة كسائؿ اإلعالـ كىي

األىداؼ السياسية لمدكلة، كمدل مساىمتيا في  ناعة قرارات السياسة الخارجية، فمحتكل كسائؿ 
 تساىـ في تقديـ البدائؿ المتعمقة بالقرارات التياإلعالـ يعد م دران  مف م ادر المعمكمات 

. ك ناعتيا
اقب األكؿ آة التي تعكس كؿ ما يمكج بو المجتمع كما يعتبر المركتعتبر كسائؿ اإلعالـ بمثابة المر

 ، (1985مقلد،) لمكقائع كاألحداث، كالمحمؿ الذم يعتمد عميو العامة في تحميؿ كتفسير تمؾ األحداث
ر عف مشاعر مكتككف معظـ كسائؿ اإلعالـ في الدكؿ ذات الحككمات الديمقراطية قناة رئيسية لمتعب

.   كاتجاىات الرأم العاـ في الدكلة
كبالنسبة لمدكؿ النامية، يبرز دكر ككاالت األنباء الدكلية كاإلذاعات كال حؼ الدكلية، كم در مف 

 تساعد في  ناعة قرارات السياسة الخارجية، كىذه الم ادر تخدـ سياسات التي المعمكمات م ادر
معينة كم الح النخبة الحاكمة، األمر الذم يتطمب كجكد خبراء يساعدكف في تحميؿ ىذه الم ادر 

. كاالستفادة منيا
 تكفر مجمكعة مف الشركط لفماف نجاح األداة اإلعالمية في تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية، يجبك

االبتعاد عف  , قابمية الدعاية لمت ديؽ ، فركرة معرفة المجتمع المراد مخاطبتو:"كمف ىذه الشركط 
، استخداـ مفاىيـ كم طمحات بسيطة كمفيكمة كشاممة،  الدعائي  التناقض كعدـ التكافؽ في العمؿ

استخداـ ,ألنيا تخاطب عقكؿ كعكاطؼ األفراد كالجماعات بيدؼ إقناعيـ بكجية أك كجيات نظر معينة
ال بد أف تنقؿ كسائؿ اإلعالـ مكاقؼ , أسمكب التكرار ألكثر العنا ر تأثيران عمى المستكل الشعبي 

الجماىير إلى  انعي القرارات حتى يساعد ذلؾ عمى تزايد التفاعؿ بيف  انعي القرارات كالجماىير، 
عالمية مؤىمة لالرتقاء بكسائؿ اإلعالـ كاالستفادة منيا في مجاالت  ال بد مف تكافر ككادر سياسة، كا 

 .(1988الرمفاني ، )ال بد مف مراعاة الفرؽ بيف السياسة المعمنة، كالسياسة الفعمية, عديدة
 
 

 السرية3-6-4  
سرم بغية تحقيؽ أىدافيا بشكؿ  كالتخطيط ال شؾ أف ىناؾ فركرة ممحة أحيانان أماـ الدكؿ لمعمؿ

دارة شؤكف  كحماية أمنيا القكمي، كترتكز الدكلة مف خالؿ ىذه األداة عمى جياز االستخبارات كا 
التجسس، كخ ك ان في الكقت الحالي نظران لمتقدـ اليائؿ الذم يشيده العالـ في مجاؿ االت االت 

 المعمكمات كالنظـ، كقد يندرج تحت إطار ىذه األداة تداكؿ كطرؽ ، كشبكات اإلنترنت،كالمكا الت
 .األدكات األخرل السابقة لمسياسة الخارجية
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 مف األخذ باالعتبار بدلتعقيد الشديد الذم يحيط بطبيعة السياسة الخارجية كتحقيؽ أىدافيا، فالكنتيجةن ؿ
 تفيد  ناعة كتنفيذ التي  الح كؿ عمى المعمكمات، كتقديـ المعمكماتدكر أجيزة المخابرات في

 . (1988الرمفاني ، )السياسة الخارجية
 

 القمة المسمحة3-6-5  
 العسكرية فعميان، مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا، كخ ك ان القكة ـباستخداتمجأ الدكؿ إلى التمكيح غالبان ما 

, التفاىـعندما تستنفذ بقية الكسائؿ أك يثبت فشميا، عمى اعتبار أف الحرب ىي آخر  يغة مف  يغ 
 ظاىرة االعتماد عمى القكة المسمحة كأداة مف أدكات السياسة الخارجية لمدكؿ ىي قائمة، أف كالشؾ

كيشيد عمى ذلؾ سباؽ التسمح الفخـ الذم يعاني منو عالمنا اليـك كىذا االعتماد يأخذ مظيريف 
 :(1988النبراكم، كمينا، )كىما

 التي  التيديد باستخداـ القكة المسمحة إلجبار دكلة ما عمى الرفكخ كالتسميـ بأىداؼ سياسة الدكلة -1
. بادرت بالتيديد

 القكة ـتستخدكقد .   االستخداـ المادم أك الفعمي لمقكة المسمحة في الدفاع عمى م الح الدكلة-2
النبراكم، كمينا، )المسمحة كأسمكب دفاع لحماية م الح الدكلة كأمنيا، أك تستخدـ كأداة لمردع 

1988) .
كلقد ازدادت أىمية الردع بعد التطكر الرىيب في  ناعة األسمحة النككية، كقد يككف الردع بالسالح 

 . تمارس الردع فد الدكلة األخرلالتيالنككم أك التقميدم، كيتطمب تكفير قدرات كبيرة لمدكلة 
 

 :الخالصة    3-7
السياسة  أفيتفح , مف خالؿ العرض لمفيـك السياسية الخارجية كالعكامؿ المؤثرة فييا كأىدافيا كأدكاتيا

الخارجية لدكلة ما نحك دكلة أخرل، تمثؿ جزءن مف السياسة الخارجية لمدكلة األكلى كغالبان ما تجابو 
بسياسة خارجية لمدكلة الثانية كرد فعؿ كتفاعؿ ىاتيف السياستيف، ينتج عنو سياسة دكلية معينة، تتجسد 

 ىي عبارة عف  أخرلالسياسة الخارجية لدكلة ما نحك دكلة، كما اتفح أف  معينة،في أحداث ككقائع
عند ، كعة لتحقيؽ تمؾ األىداؼب تسعى لتحقيقيا الدكلة األكلى تجاه الثانية، كالكسائؿ المتالتياألىداؼ 

يحدث بينيا التنافس كال راع كربما البعض تعارض كتناقض أىداؼ ككسائؿ الدكؿ مع بعفيا 
، إفافة إلى ذلؾ  التعاكف كالسالـالم الح كاألىداؼ ينشأتقارب كالحركب، كعند تالقي الغايات 

تختمؼ مف دكلة ألخرل كمف اتفح أف لكؿ دكلة سياستيا الخارجية الخا ة بيا فالسياسات الخارجية 
المستكل الحفارم لمشعكب، كدرجة قكة الرد المقابؿ، كالقدرة عمى كقت آلخر نتيجة الختالؼ 

. المجابية ، كقكة التأثير
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الفصل الرابع 

العمامل المؤثرة في ص اعة السياسة الخارجية األمريكية 
 

:     مقدمة 4-1
يق د ب ناعة السياسة الخارجية تحكيؿ اليدؼ العاـ لمدكلة إلى قرار محدد، كالسياسة الخارجية لمدكلة 

ىي مف  نع أفراد كجماعات يمثمكف الدكلة، كيعرفكف ب ناع القرارات، لذا ف ناعة القرارات في 
السياسة الخارجية يمكف أف تدرس في فكء التفاعؿ بيف متخذم أك  ناع القرارات كبيئتيـ الداخمية 

 ".التفاعؿ بيف الظركؼ الداخمية كالخارجية"كالخارجية 

تككينيا نسبيا   كتختمؼ الكاليات المتحدة األمريكية ، عف كثير مف دكؿ العالـ ، ككنيا دكلة حديثة في
تكاجده في تمؾ البالد ، كما يككف  ، كىذا سيجعؿ ذاكرة مف يعيش بيا تجاه مفيـك الدكلة يرتبط بتاريخ

مجمكعة ، ىك كراء شكؿ نظرتو لتقييـ السياسات  لحجـ التفحيات أك المغامرة التي قدميا فرد أك
شعكب الدكؿ التي ليا آالؼ السنيف في نفس المكاف ك  الحككمية ، كىذا يختمؼ بشكؿ مؤكد عف

. سيترتب عمى تمؾ الذاكرة مف تقييـ لسياسات حككمتو  تعددت ركافد ذاكرة الفرد بيا كما
 

" : البيئة الداخمية" الداخمية ل    العمام4-2
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في العنا ر الداخمية يمكف أف نميز بيف مجمكعتيف تساىماف في  نع السياسة الخارجية، كىي 
عكامؿ أساسية كتشمؿ األحزاب السياسية، كجماعات الم الح، كاإلعالـ، كالرأم العاـ، كعكامؿ فرعية 
تتمثؿ بالسمطة التنفيذية كما يتبعيا مف أجيزة فرعية مثؿ الكزارات كالمؤسسات العامة، سيتـ دراستيا 

: عمى النحك التالي 
 

:   عمامل أساسية 4-2-1
كليا تأثير مباشر عمى  األمريكية كالسياسة الخارجية، اإلستراتيجية جيات تشترؾ في  ناعة كىي

ىذه العكامؿ المكبي ال ييكني، ككسائؿ ف كـ،السمطتيف التنفيذية، كالتشريعية في الكاليات المتحدة 
(. 1998جرجس، )اإلعالـ، كالرأم العاـ، كجماعات الفغط 

 

. الممبي الصهيم ي 4-2-1-1    
األمريكيةتجاهأف إسرائيؿ كأ دقائيا في الكاليات المتحدة، يمارسكف نفكذا ىائال في  ناعة السياسة 

المنطقةالعربيةوالعالماإلسالمي،واللوبيالصهيونييجدآذاناصاغيةفيالوالياتالمتحدةنظرا

 مع اآلراء الراسخة تاريخيا لدل األمريكييف حكؿ العرب كالمسمميف بشكؿ عاـ، كليذا فإف النسجامها
جيكد المكبي المؤيد إلسرائيؿ مف الفركرم أف تقدـ فمف سياؽ السياسة كالدكلة كالمجتمع األمريكي 

فييا، كبيذا المعنى فإف فيـ السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية يتطمب فيما أعمؽ 
لمم ادر المجتمعية كالثقافية كالحفارية كاألمنية التي تغذم ت كرات األمريكييف حكؿ العرب 

 ( .1998جرجس، ). كالمسمميف

كبينما جادؿ الكثير مف األمريكييف حكؿ الدكر اإلسرائيمي في التأثير عمى السياسة األمريكية تجاه 
اإلسالمييف، معتبريف أف تحرؾ الكاليات المتحدة تجاه اإلسالمييف مبني عمى الم الح القكمية لمكاليات 

( . 2002جرجس، ). المتحدة كليس عمى اعتبارات إسرائيؿ األمنية كحساباتيا الخا ة
بينما ينظر عدد أخر مف المسئكليف إلى حممة إسرائيؿ كمؤيدييا التي تشدد عمى خطر األ كلية 

اإلسالمية كخا ة العنكاف الثكرم اإلسالمي العريض في إيراف الذم ركج لو مارتف أينديؾ ميندس 
السياسة األمريكية المزدكجة تجاه إيراف كالعراؽ، ك احب السياسة المتشددة تجاه ليبيا كالسكداف، كتجاه 

( .  1997يكسؼ، ). الحركات اإلسالمية مثؿ حزب اهلل المبناني كحركة حماس الفمسطينية
لقد كفعت الكاليات المتحدة م الح الكياف ال ييكني في مكقع متقدـ عمى م الحيا الكطنية دكف 
أم مبرر استراتيجي أك أخالقي، أك مبدئي كما أف ىذا الكفع ىك السبب كراء تعريض أمف أميركا 

لمخطر، كىك السبب في تردم عالقات أميركا مع العرب كالمسمميف، كىك أيفا السبب في جر 
( . 2007المركز الفمسطيني لإلعالـ، ). أميركا لحرب مدمرة عمى العراؽ

كينتقد كليـ ككانت المسئكليف األمريكييف الذيف ينكركف أىمية العامؿ اإلسرائيمي في التأثير في 
المكقؼ األمريكي مف اإلسالـ السياسي، كيؤكد عمى أف إسرائيؿ تمعب دكران ميمان في كفع الحدكد 



 
 

34 

التي ال يمكف ل ناع القرار األمريكييف تجاكزىا أك تخطييا، كيفيؼ ككانت بأف قسطا كبيران مف 
األدبيات السياسة المتعمقة بال راع العربي اإلسرائيمي ي در عف إسرائيؿ كحمفائيا كىـ يمارسكف مف 

 ( .2002جرجس، ). خاللو تأثيران مباشران أك غير مباشر في  انعي القرار األمريكي

كيتفؽ غالبية المراقبيف عمى أف أمريكا تنتيج سياسة خارجية تربط بيف م الحيا القكمية كالم الح 
اإلسرائيمية، فاإلستراتيجية األمريكية تبني العالقات األمريكية مع الدكؿ األخرل بما يتفؽ مع م الح 

إسرائيؿ، فإذا كانت العالقات األمريكية مع إحدل الدكؿ عالقات جيدة حاكلت أمريكا أف تحقؽ 
 ىذا اإلطار مإلسرائيؿ أق ى فائدة ممكنة في عالقاتيا مع ىذه الدكلة، بؿ أف الم الح اإلسرائيمية ؼ

يتـ تقديميا عمى الم الح األمريكية دكف النظر إلى ما يمكف أف تؤدم إليو مف تأثيرات سمبية عمى 
 ( .1997يكسؼ، ). الم الح القكمية األمريكية

كتعكد العالقة الخا ة بشكؿ كبير ألنشطة المكبي اإلسرائيمي الذم يتككف مف تحالؼ أشخاص 
كمنظمات تعمؿ بشكؿ عمني عمى دفع السياسة الخارجية األمريكية باتجاه تأييد إسرائيؿ، كفي الحرب 

ـ ما يؤكد ذلؾ ، فالمحافظيف الجدد داخؿ كخارج إدارة بكش باإلفافة إلى قادة 2003عمى العراؽ عاـ 
منظمات معركفة بتأييدىا إلسرائيؿ ىـ الذيف لعبكا أدكاران أساسية في دفع األمكر باتجاه الحرب، كلكالىا 

( .  Mersheimer, 2006)لما ىاجمت الكاليات المتحدة العراؽ 
كىك مسؤكؿ سابؽ في كزارة الخارجية بكجكد  مة بيف فراكة  (آرثر لكرم)كعالكة عمى ذلؾ يبيف  "

الحممة فد اإلسالمييف كانتشارىا في الكاليات المتحدة، كعجز الحككمة األمريكية عف إتباع سياسة 
فد إيراف كالعراؽ  (كمينتكف)كيؤكد بأف سياسة االحتكاء المزدكج التي اتبعيا . عقالنية تجاه اإلسالمييف

ـ ىي مكاقؼ اتخذىا بتأثير 1995كما تال ذلؾ مف إعالنو فرض الحظر التجارم التاـ عمى إيراف عاـ 
( .  2002جرجس، )". الفغكط السياسية كتكتيكات قكل الفغط التابعة إلسرائيؿ كحمفائيا

 
 . مسائل اإلعالم4-2-1-2   
سمبية عف   ب كرة نمطيةاألمريكية عمى تعبئة الذاكرة أمريكا ال ييكنية في اإلعالـعممت مراكز 

 ك  األقؿ عرب عمىأك مسممكف أنيـ عمى لإلرىابييف تك يؼالعرب ك المسمميف ك عممت عمى 
 يقكؿ ، (2002جرجس، ). األمريكية  الكاليات المتحدة ك تأثيرىا في سياسةاإلعالـلتحديد دكر كسائؿ 

  ىك ككنو الساعد المؤيد لمنخبة الحاكمة حيث يعرضاألساسية اإلعالـ كظيفة إف: ىيرماف  ادكار

م داقية ما يسمى   عدـإلى ك ىذا يشير العميا المقبكلة لدل المراجع األطرالمجريات ك يناقشيا فمف 
 جريدتي نيكيكرؾ  إف:الذم يقكؿ  ك يؤكد ذلؾ سيغاؿأمريكا قائمة في أنيا التي يدعي اإلعالميةالحرية 

 ما تككف لساف حاؿ النخبة السياسية ك أشبو تايمز ككاشنطف بكست تفعاف عناكينيا الرئيسة ك كأنيا
 ك السياسية األمريكية اإلعالـال يمكف ألم متابع لمسار كسائؿ  مف ىنا البد مف التأكيد عمى انو
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 المكاقؼ إكساب ك دكرىا في األمريكية اإلعالـاالتجاه الرئيس في كسائؿ   دكف تفحصاألمريكية
  مساىمتيا في تشكيؿ ذلؾ المكقؼ ك لعؿ تفحص التركيبةأك الشرعية إشكاؿشكال مف  األمريكية

رمكز   أفإلى كتشخي يا ك استطالتيا داخؿ المؤسسة السياسية يشير بكفكح األمريكية اإلعالمية
كنادران ما ينشأ  التيار المسيطر في كسائؿ اإلعالـ ىـ ذاتيـ أعفاء كمشارككف في النخب السياسية

ساىـ المكبي ال ييكني في  خالؼ أساسي بيف مؤسسات السياسة الخارجية كالمؤسسات اإلعالمية كلقد
خالؿ استثماره لما يسمى اإلرىاب كالذم   مفاألمريكيةأمريكا في التأثير الكافح في كسائؿ اإلعالـ 

التيارات المت يينة في أمريكا ممثالن بالميبرالية   كسائؿ اإلعالـ األمريكية كبعض رمكزعميوعزفت 
( . 2002جرجس، ). الجديدة

إلى تأثيرىا عمى كؿ األمريكية كترجع أىمية كسائؿ اإلعالـ كأداة مساىمة في  نع السياسة الخارجية 
إف آراء المكاطنيف سكاء كانكا رسمييف أك غير رسمييف تشكؿ نتيجة . مف  ناع القرار كالرأم العاـ
 . لمالحظة األحداث كتفسيرىا

فقد يكتب أحد المسؤكليف في الحككمة كباسـ مستعار مقاالن  حفيان يدعك فيو لنيج جديد في السياسة 
كاليدؼ مف ىذه المقالة ىك معرفة ردكد فعؿ المكاطنيف تجاه ىذه السياسة الجديدة قبؿ األخذ . الخارجية

كبيذا يككف . كردكد فعؿ المكاطنيف كتعميقاتيـ تتكلى ال حافة تنظيميا أف لـ يكف إعدادىا. بيا
كمثؿ ىذا الدكر تقكـ بو ال حافة في الدكؿ . لم حافة دكر في  نع القرار الخارجي كتحديد كجيتو

بداء الرأم ( . 2002جرجس، ). الديمقراطية التي تسمح لم حافة بالنقد كا 
تحكؿ : المسمميف بقكلو  كيؤكد فكاز جرجس عمى دكر كسائؿ اإلعالـ األمريكية في تشكيو  كرة العرب

ف تطكير كسائؿ   يكميو فيأنباء إلى ـ كالمسممكف ك مف بينيـ العرب ـاإلسال العقؿ األمريكي كا 
يتجزأ مف مجمؿ الكعي العاـ فييا كمف خالؿ  اإلعالـ العدائي لمعرب كالمسمميف قد شكؿ جزءان ال

 األمريكية لـ تقدـ  كرة مكفكعية عف القفايا العربية اإلعالـ مراجعة لمثؿ ىذه اآلراء نرل أف كسائؿ
 التالية لألسباب غريب أف مرد ذلؾ يعكد دلكجية النظر ال ييكنية كيرل إدمكف بؿ كانت منحازة تمامان 

:   

   .األمريكييف الكبير عمى كسائؿ اإلعالـ  اعتماد - 

   .الثقافي الذم مرده أسباب تاريخية كثقافية كدينية  الجيؿ كالتحيز - 

  .التفكير لدل ال حفييف األمريكييف حكؿ األحداث السياسية في المنطقة تشابو نمط- 

   .الييكد ك اإلسرائيمييف مف غالبية األمريكييف  التعاطؼ مع - 
فبالنسبة ل ناع . ككسائؿ اإلعالـ ىي المالحظ األكؿ لألحداث الدكلية كىي م در أساسي لتفسيرىا

ذاعة، كتمفزيكف بدكر بارز في تكجيييـ  القرار الرسمييف تقكـ الكسائؿ اإلعالمية مف  حافة، كا 
مدادىـ بجزء ىاـ مف المعمكمات التي عمى أساسيا يتخذكف القرارات  .كا 
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كباإلفافة إلى ككف الكسائؿ اإلعالمية م دران ىامان لممعمكمات الداخمية كالخارجية فإنو يمكف االستفادة 
. منيا كمؤشر لمرأم العاـ كدليؿ لمكاقؼ المكاطنيف تجاه السياسة الخارجية لمدكلة

فمكاقؼ الكسائؿ اإلعالمية مف القفايا الدكلية . كما أف ال حافة قد تمعب دكر المكجو لمرأم العاـ
كىذا الدكر تقـك بو الكسائؿ . كثيران ما يتقبميا المكاطف العادم كيجعميا األساس لتفسيره لألحداث الدكلية

اإلعالمية في أغمب الدكؿ النامية كفي الدكؿ ذات اإلعالـ المكجو حيث يككف دكر اإلعالـ إيجاد دعـ 
. المكاطنيف لسياسة الحككمة الخارجية كالعمؿ عمى رفع الركح المعنكية

ككاف لكسائؿ اإلعالـ دكران ىامان في تشكيو  كرة حركة حماس عند األمريكييف، كخا ة بعد سيطرت 
حركة حماس عمى زماـ األمكر في قطاع غزة، حيث قامت كسائؿ اإلعالـ األمريكية بتشكيو  كرة 
المشركع التحررم المقاـك الذم تقـك بو حماس كشبيكىا بالطالباف لما ليا مف  كرة سكداء في آذاف 
األمريكييف، كما كربط اإلعالـ األمريكي بيف حماس كتنظيـ القاعدة الذم ربط باألعماؿ التفجيرية 

 ( .2005الجكىرم، )كالقتؿ الجماعي كما يشبيو األمريكييف 
 

. الرأي العام 4-2-1-3    
يق د بو رأم المكاطف األمريكي العادم، كالذم ال يمكف لمحككمة تجاىمو ألنو يعتبر قكة مؤثرة في 

ف لـ يكف لو دكر يذكر قبؿ الحرب العالمية األكلى، إال أنو مع نياية الحرب كمع  السياسة الخارجية، كا 
نمك الكعي السياسي لمشعكب بدأ الرأم العاـ ممثالن برأم القكل العمالية يظير كيؤثر في مجرل 

. األمريكيةالسياسة الداخمية كالخارجية لمكاليات المتحدة 
 عف نفسو مف خالؿ قنكات منظمة مثؿ األحزاب، األمريكيةكيعبر الرأم العاـ في الكاليات المتحدة 

كجماعات الم الح، كالكسائؿ اإلعالمية كربما أيفا عف مسيرات احتجاج سياسية، كيمارس الرأم 
. العاـ دكره في عممية  نع القرار بقيامو بدكر  الداعـ لسياسة الحككمة الخارجية أك المناىض ليا

( . 2004ل اعدم، )
سكاء في االنتخابات التي لسياسة الخارجية ؿ بالنسبة ان ىــلرأم العاـ األمريكي عامؿ كما كيعتبر ا

 فيتناـ الحركب السابقة التي خافتيا الكاليات المتحدة مثؿستفرز  ناع القرار، أك فيما يتعمؽ ب
كأفغانستاف كغيرىا، رغـ تقمص ىذا الدكر في الفترة األخيرة ما بعد أحداث سبتمبر كحرب العراؽ الذم 
شيد رأم عاـ كبير يعارض استمرار القكات األمريكية في العراؽ كالذم لـ تمقي لو اإلدارة األمريكية 

الكثير مف االىتماـ إال أنو عاد الرأم العاـ ليمعب دكران مف جديد عبر عنو الناخب األمريكي في 
ـ، أك عمى مستكم االنتخابات الرئاسية التي ستجرل في العاـ 2006 عاـ سانتخابات الككنجر

سيقكمكف بإحداث تغيير جكىرم في  سبعة مف عشرة أمريكييف يففمكف المرشحيف الذيفؼ ـ،2008
الذم ينشده الناخبكف األمريكيكف في السياسة  كلعؿ التغيير األبرز. السياسة الخارجية األمريكية



 
 

37 

العسكرية كالمجكء إلى المفاكفات الدبمكماسية عف طريؽ األمـ  الخارجية ىك تقميص دكر الجيش كالقكة
 .( 2007بربزات، ). المتحدة

 
.    جماعات المصالح السياسية 4-2-1-4

كأخذ أ حاب  لقد تزايدت كتيرة العالقات األمريكية بالخارج، في نياية الحرب العالمية األكلى،
أ حاب تمؾ الم الح  الم الح تنظيـ أنفسيـ لمتأثير عمى  انع القرار األمريكي، كما أف ارتباط

تراه دكليـ في بعض األحياف  التي ىاجركا منيا باألساس قد دفعيـ إلى التنسيؽ بيف ما بدكليـ
مف المياجريف في بدايات القرف  ل الحيا فيتعاطفكا مع  الح دكليـ، كىذا ينطبؽ عمى الكثير

 .العشريف

إلى فئتيف متباينتيف تختمفاف مف حيث الكظيفة كلكف تمتقياف  كتنقسـ قكل الفغط الخا ة بكجو عاـ
إذ بينما تقـك المنظمات . غالبية األحياف بشكؿ متناسؽ كمتكامؿ مف حيث اليدؼ، كتعمالف في

، بالعمؿ الدءكب عمى ("المكبي"مجمكعات الفغط الخا ة )لمفئة األكلى كالمسماة  كالجمعيات التابعة
كجية نظرىا، كتقـك المنظمات التابعة   كتبنيؿإقناع  انع القرار بأف آرائيا  ائبة، كتدفعو عمى حـ

بينما تسمى . الككنجرس كغيرىـ مف المسئكليف الحككمييف لمفئة الثانية بالعمؿ عمى شراء كالء رجاؿ
، كالتي تقـك بمياـ جمع األمكاؿ (لجاف العمؿ السياسي )الثانية كالمسماة  المنظمات التابعة لمفئة

  .(1991ربيع، ) عمى إي اليـ لمبرلماف كالتفاكض مع المرشحيف قبؿ االنتخابات كالعمؿ

 

.  (الممبي)مجممعات الضغط الخاصة 4-2-1-5    
العشريف، ىك ما كاف كراء البدايات  إف اىتماـ األمريكييف ببتركؿ الشرؽ األكسط في أكائؿ القرف

كقد كاف لقياـ الحككمة . السياسية كالتجارية الخارجية الحقيقية لتشكيؿ المكبيات التي اىتمت بالقفايا
شركات النفط األمريكية مف المشاركة في امتيازات الشرؽ األكسط  البريطانية بمحاكلة منع كحرماف

تمؾ الشركات لممعكنة مف الحككمة األمريكية كتسخير سياستيا الخارجية لخدمة  األثر األكبر في طمب
الشركات، كجمعت قكاىا كاىتمت بك كؿ مرشحييا لمقاعد الككنجرس ك تسممت أعمى  م الح

 .في الحككمة األمريكية فيما بعد المنا ب

الحككمة األمريكية باألىمية اإلستراتيجية لمنفط حتى  لقد نجحت شركات النفط األمريكية في إقناع
شكؿ السياسة الخارجية األمريكية، كأ بحت تحركات األساطيؿ  أ بح النفط يحتؿ أىـ محاكر تحديد

 .الشركات التي أ بحت غير بعيدة عف مراكز الحكـ العميا األمريكية تتناغـ مع مطامع

 برسـ إطار عاـ لسياستيا النفطية تجاه الخارج، بإحالؿ نفط 1944الخارجية عاـ  قد قامت كزارة
فريقيا ك آسيا، كالتفاىـ مع الشرؽ البريطانييف  األكسط محؿ نفط الكاليات المتحدة في أسكاؽ أكركبا كا 
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تخرج الدكؿ االشتراكية مف  مف أجؿ إحكاـ السيطرة عمى  ناعة النفط بالعالـ، كاستطاعت بالفعؿ أف
 .(1991ربيع، )ىذا الميداف

الشركات النفطية األمريكية، بعد أف تـ تقاسـ عكائد النفط منا فة  كفي أكائؿ الخمسينات استطاعت
 النفطية ك الدكؿ العاممة بيا، مف اعتبار أرباحيا معفية مف الفرائب، إذ اعتبرت أف بيف الشركات

 ىي بمثابة مساعدات مف الحككمة (حقكؿ النفط )الح ص التي أخذتيا الدكؿ  احبة األرض 

 . األمريكية لتمؾ الدكؿ مف أجؿ تنفيذ م الح الحككمة األمريكية

 تنافس الحككمة األمريكية في السيادة الخارجية كبما يتعمؽ بأسكاؽ النفط معتمدة عمى أخذت الشركات

التي تتكاجد   دكف الرجكع لمدكؿ1960فخففت أسعار النفط مرتيف عاـ  .. (لكبي النفط)قكة كمكانة 
بإنشاء  (إيراف ، فنزكيال السعكدية، العراؽ، الككيت،)عمى أرافييا ك تستخرج نفطيا، مما حدا بالدكؿ

ـ، كأخذ ال راع اآلف بيف لكبي 1960سبتمبر/كذلؾ في أيمكؿ (أكبؾ)منظمة األقطار الم درة لمنفط 
أحيانا، كمستترا أحيانا أخرل، كقد نجح لكبي النفط مف  النفط ك الدكؿ الم درة يأخذ شكال كافحا

م محتيما مشتركة كما نجح مف التممص مف دفع الفرائب كما نجح في  إقناع الحككمة األمريكية أف
شعاؿ الحركب  تكجيو السياسة  . أفغانستاف ، العراؽ)الخارجية كا 

مجمكعات كبيرة مف جماعات الفغط، سكاء تمؾ التي تتعمؽ بال ناعات  كالى جانب لكبي النفط ىناؾ
الطائرات كاألسمحة كالقمح، إفافة إلى تمؾ التي ترتبط بالنشاط الخارجي كمف أىـ كأقكل  كالسيارات ك

 كبفعؿ تأثير ىذا المكبي أ بح الكياف،"ال ييكني"المكبيات في الكاليات المتحدة ىك المكبي الييكدم 

الذم يمكف , ليا  األكبر لممساعدات الخارجية األمريكية في العالـ كالحميؼ األففؿالمتمقيال ييكني 
    .( 1991ربيع، ) لمكاليات المتحدة كما قاؿ بعض رؤسائيا أف تدخؿ حربان لمحفاظ عميو

 

 . لجان العمل السياسي4-2-1-6    

السياسييف، الكظيفة الرئيسية لمجاف العمؿ السياسي، كتتـ عممية  يعتبر جمع الماؿ كتكظيفو لشراء كالء
عادة مف خالؿ المساىمة في تمكيؿ حمالتيـ االنتخابية كتكجيو األتباع لدعميـ  شراء كالء السياسييف

 كالت كيت ل الحيـ، كعمى الرغـ مف تبايف أساليب العمؿ بيف تمؾ المجاف كجماعات الفغط، ماديا

  .إال أف غاياتيما متشابية

كحدىا ال تكفي، فكاف ال بد مف إنشاء تمؾ  كقد اكتشفت جماعات الفغط بأف قكة المنطؽ كاإلقناع
كتغيير مكاقؼ السياسييف كمنيـ البرلمانييف مف خالؿ تك يميـ  األذرع لمعاكنتيا عف طريؽ شراء الذمـ

 كتكجيييـ باستمرار بما يخدـ أىداؼ جماعات الفغط نفسيا، لمككنجرس، كمراقبتيـ

 لجنة عمؿ سياسي، تمثؿ كؿ القطاعات 600الكاليات المتحدة حكالي   كاف في1974ففي عاـ 
كالقكل السياسية كتنتشر في كؿ مدف الكاليات المتحدة، كعندما رأل السياسيكف  ال ناعية كالتجارية

فقد  ىـ ليس بعيديف عف قطاعات اإلنتاج الرأسمالية، أف عمؿ تمؾ المجاف قد أعطى ثماره، كالذيف
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مميكف دكالر  65 لجنة، أسيمت تمؾ المجاف في 4500 إلى نحك 1986ارتفع عدد تمؾ المجاف عاـ 
  ( 1991ربيع، ) .مف كمفة الحممة% 44 أم ما يعادؿ 1986في انتخابات عاـ 

 لجاف العمؿ السياسي أسمكبا، حيث تدعـ عكدة مرشحيف قدامى كتبتعد عف دعـ مرشحيف جدد، كتعتمد

 ـ،1988 حيث تككف قد اطمعت عمى نمطية أداء النكاب كالشيكخ القدامى كآراءىـ، حيث قدمت عاـ

 17قيمتو  مميكف لدعـ المرشحيف القدامى، في حيف كاف ن يب المرشحيف الجدد، ما115ما قيمتو 
المرشحيف ما ينفقكه فعال، كقد بمغ  مميكف فقط، كفي بعض األحياف تتجاكز قيمة الدعـ المالي لبعض

 مالييف لكؿ مرشح، فإذا عرفنا أف مدة 3مقداره   ما1986متكسط كمفة المرشح لمجمس الشيكخ عاـ 
كىذا . آالؼ دكالر كؿ أسبكع10عميو جمع ما قيمتو  مجمس الشيكخ ىي ست سنكات، فإف المرشح

يجعؿ مف نكاب الفائزيف رىائف لم الح مثؿ ىذه المجاف، كبالتالي فإف ىذه المجاف تشارؾ ب نع 
. (1991ربيع، )السياسة الخارجية تبعان لما يحقؽ أىدافيا كم الحيا 

 
 

  :   عمامل فرعية4-2-2

 األمريكية اإلستراتيجيةمف الناحية الرسمية كالييكمية اإلدارية ىناؾ عدة جيات تشترؾ في  ناعة 
كالسياسة الخارجية، ىما كزارتا الخارجية األمريكية ككزارة الدفاع، كىناؾ أيفا لجنة الخارجية كاألمف 
كىي لجنة تابعة لمككنغرس، لكف األىـ مف بيف كؿ ىذه الييئات ىك مجمس األمف القكمي، كىك تابع 

  .مباشرة إلى الرئيس األمريكي كعادة ما يشغؿ ىذا المن ب اقرب المقربيف مف الرئيس مباشرة
أما خارج الدكائر الرسمية فيناؾ العديد مف الجمعيات كالمعاىد التي تعنى بقفايا الدفاع كالخارجية 
كتفع ب ماتيا عمى فكرة  انع القرار، كمف بيف أىـ المؤسسات الفاعمة غير الرسمية نذكر معيد 

 معيد كاشنطف  كمركز سياسات األمف،،"برادلي"، كمنتدل الشرؽ األكسط، مؤسسة "انتربرايز"أمريكاف 
 إفافة إلى مجمس سياسات الدفاع كمكتب الميمات الخا ة، ىذا إلى جانب لدراسات الشرؽ األدنى،

 .م انع التمكيؿ الحربي، المؤسسات اإلعالمية كجماعات الم الح
 

  .مكالة االستخبارات األمريكية4-2-2-1     
بعد الحرب العالمية الثانية كبركز الكاليات المتحدة كاإلتحاد السكفيتي كقكل عظمى في العالـ، بدأت 

الكاليات المتحدة بإتباع سياسة احتكاء المد الشيكعي في العالـ، فعممت عمى تطكير جياز االستخبارات 
. كي يعمؿ عمى جمع المعمكمات كتحميميا كالتنبؤ باألحداث قبؿ كقكعيا ىذا مف جية 
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كمف جية آخرم فقد شكؿ بركز الكاليات المتحدة كقكة عظمى ليا م الحيا في الدكؿ الخارجية 
كخا ة العربية التي تربطيا م الح اقت ادية معيا، مما زاد مف حجـ التدخالت األمريكية الخارجية 

(. 1991ربيع، )لحماية م الحيا في الدرجة األكلى 
كبرغـ كجكد الككالة لخدمة مجمس األمف القكمي، إال أف أتساع نطاؽ الككالة أتسع في عيد الرئيس 

إيزنياكر حيف ساد االنسجاـ بيف الككالة ككزارة الخارجية كالذم يرجع سببو إلى تكلي ألف داالس ميمة 
مدير ككالة االستخبارات المركزية، كالذم يعد شقيؽ جاف فكستر داالس الذم كاف يشغؿ من ب كزير 

. الخارجية األمريكية، لذا أ بحت الككالة جيازان مكمالن لكزارة الخارجية 
كيأتي دكر الككالة في  نع السياسة الخارجية مف خالؿ المعمكمات السرية التي تقكـ بجمعيا عف 

الدكؿ األجنبية كتحميميا كتقديـ تك ياتيا إلى مجمس األمف القكمي، كلدكرىا في تقديـ خيارات العمؿ 
البديمة كخا ة بما يتعمؽ بتخطيط السياسة الخارجية كرسـ إستراتيجية أمريكا األمنية عمى المدل 

الطكيؿ، ككذلؾ تساىـ الككالة في  نع السياسة الخارجية مف خالؿ التقرير اليكمي الذم تقـك الككالة 
رسالو إلى مكتب الرئيس كؿ  باح  (. 1991ربيع، )بكتابتو كا 

كقد لعبت ككالة االستخبارات األمريكية مف خالؿ التقارير المقدمة لمرئيس دكران بارزان في تفييؽ لخناؽ 
 التي تحذر فييا مف تدىكر مكانو الرئيس رالمفركض عمى حككمة كحركة حماس مف خالؿ التقارم

كعدـ قدرتو عمى اإلمساؾ بمجريات األمكر كمنع حماس مف القياـ  (محمكد عباس)الفمسطيني 
بعمميات عسكرية داخؿ إسرائيؿ، كما كأنو يكاجو تحديات كبيرة قد تؤثر عميو في حاؿ االنتخابات 

الفمسطينية القادمة، كعميو فيجب تمكيف أبك مازف كدعمو باإلمكانات االقت ادية، كعميو أف يثبت قدرتو 
( .  2007عالـ ، كالبرغكثي، )عمى تكفير األمف 

كما كأنيا لعبت دكران في تأجيج نار الفتنة الفمسطينية ، ذلؾ بقياميا بتكميؼ بعض الشخ يات 
 بما يخدـ م الح إسرائيؿ فقد كمفت االستخبارات مالفمسطينية بتكتير الكفع الداخمي الفمسطيف

األمريكية محمد دحالف بتنفيذ ميمة محددة، كحسب قكؿ خبيرة التخطيط السياسي في الجامعات 
، كشرحت الخبيرة اإلسرائيمية طبيعة ىذه الميمة بأنيا ت فية أم (ىيجا ياك مجارتف.د)اإلسرائيمية 

(. 2007الرشيدم، )مجمكعات مقاكمة إلسرائيؿ داخؿ حركة حماس كخارجيا 
 
 

 .الكم غرس    4-2-2-2
ىتـ الككنغرس بالقفايا م ك،مجمس الشيكخ ك مجمس النكاب: يعتبر الككنغرس جيازا تشريعيا مككف مف

 .المتحدةالخارجية كالمرتبطة بالسياسة الخارجية ففال عف األمكر الداخمية لمكاليات 
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الحؽ في نكع مف مشاركة السمطة " الككنجرس"لقد أعطى الدستكر األمريكي السمطة التشريعية  
نفاؽ األمكاؿ كىذا سالتنفيذية في مجاؿ السياسة الخارجية، حيث أعطى الككنجر  الحؽ في جمع كا 

. يحتاج إلى دراسة متطمبات القرار المناسب لتخ يص األمكاؿ الالزمة لتنفيذىا 
إفافة إلى أف الدستكر األمريكي أعطى السمطة التشريعية  الحية إعالف الحرب فد الدكؿ األجنبية 
، كالت ديؽ عمى المعاىدات الدكلية، كالمكافقة عمى تعييف الكزراء كالسفراء ككبار مكظفي الدكلة، كما 

، لذا فيي تمارس  نع السياسة الخارجية (التشريعية كالتنفيذية)كأنو لـ يسمح بالجمع بيف كظيفتيف 
 .   كبفاعمية 

  الحية  نع السياسة الخارجية، إال أف فعؼ سكقد أعطى الرئيس األمريكي جفرسكف الككنجر
 كعدـ قدرتو عمى متابعة التقارير التي يقدميا السفراء األمريكييف في الدكؿ األجنبية، كعدـ سالككنجر

إشرافو عمى أعماليـ جعمو يتنازؿ شيئان فشيئان عف مسؤكليتو في  نع السياسة الخارجية ، كتمسؾ 
قرار الميزانية ، كأتبعو بسف بعض القكانيف  ب الحيات الرقابة حيث كرس سمطاتو في مجاؿ التمكيؿ كا 

 .التي فرفت عمى رئيس السمطة التنفيذية إعداد كتقديـ التقارير الدكرية المتعمقة بالسياسة الخارجية 

قرار الميزانية احتفظ الككنجرس لنفسو ب الحية  كمف خالؿ سيطرت السمطة التشريعية عمى الماؿ كا 
بداء المالحظات عمييا، كإلقناع الككنجرس بكجيو نظر السمطة التنفيذية  مناقشة السياسة الخارجية كا 
كحمميا عمى دعـ برامج السياسة الخارجية التي يقدميا الرئيس قاـ بتكظيؼ جزء مف كبار المسؤكليف 

 . المخت ة لشرح كجيو نظرىـ، كلإلجابة عمى تساؤالتيـ سلممثكؿ أماـ لجاف الككنجر

حيث تككف الكثير مف قراراتو " المكبي" لتأثير جماعات الفغط سكمف جانب أخر يخفع  الككنجر
 ال ييكني مالمتعمقة بالسياسة الخارجية أقؿ حيادية، كبرز ذلؾ مف خالؿ قكة بعض المكبيات كالمكب

مثالن كالذم ظير كقكة سياسية كم در تمكيؿ لمحمالت االنتخابية األمريكية، كىذا زاد مف تدخؿ 
 المتعمقة بإسرائيؿ كالشرؽ األكسط، كبالتالي جعؿ مبيعات السالح كتقديـ األمكاؿ ة بالسياسسالككنجر

. مرىكف بمكافقة المكبي ال ييكني الفاغط 
يمارس الككنجرس نفكذنا حاسمنا في سياسة الكاليات المتحدة إزاء المنطقة العربية أكثر مف أم مكاف 

الم الح األمريكية في المنطقة العربية، كخا ة : آخر في العالـ، كىذا يرجع العتبارات عديدة منيا
اإلسرائيمي، المساعدات األمريكية إلسرائيؿ فمف خالؿ الككنجرس يتـ - النفط، ال راع العربي 

تخ يص المساعدات الخارجية بمختمؼ أنكاعيا، كقد ازداد مستكم المساعدات األمريكية إلسرائيؿ 
 مميار دكالر سنكيا كالككنجرس ال يكافؽ عمي ىذه المساعدات بشكؿ 3باستمرار، كك ؿ اآلف لحكالي 

ركتيني، كلكنو يزايد عمي السمطة التنفيذية في زيادتيا، كغالبنا ما يعجز الرئيس األمريكي عف استعماؿ 
المساعدات الخارجية لمفغط عمي تؿ أبيب لتقديـ تنازالت عمي جبية السالـ، كىذا يرجع لكجكد لكبي 
إسرائيمي قكم كمنظـ لو تأثير كبير عمي الككنجرس، كىذا ما يفسر عدـ قدرة الرئيس األمريكي كمينتكف 



 
 

42 

عمي ممارسة أم فغكط عمي رئيس الكزراء اإلسرائيمي السابؽ نتنياىك لدفع عممية السالـ المتعثرة 
(. 2000جرجس ، )بسبب تعنت نتنياىك

 إلي أبعد مف ذلؾ في مكاالة كمحاباة إسرائيؿ عندما طالب بتحكيؿ 1996كقد ذىب الككنجرس عاـ 
السفارة األمريكية في إسرائيؿ لمقدس، كقميؿ مف الرؤساء األمريكييف مف لديو القكة كعدـ الخكؼ مف 
الككنجرس كال مف المكبي الييكدم مثؿ الرئيس بكش الذم حذَّير حككمة الميككد بزعامة شامير عاـ 

 مميكف دكالر إلسكاف الييكد السكفيت في إسرائيؿ 400 مف أنو لف يقدـ مساعدات مالية قدرىا 1991
ما لـ تمتنع إسرائيؿ عف بناء المستكطنات في األرافي الفمسطينية المحتمة، كقد التـز بكش بتحذيره 

مما عرفو لحممة عنيفة مف المكبي الييكدم في كسائؿ اإلعالـ، حيث اتيمتو جماعات الفغط 
 (.2000جرجس ، )المكالية إلسرائيؿ ىك ككزير خارجيتو بيكر بأنيما عدك إلسرائيؿ 

 دكران س فد حركة حماس عف ذلؾ ببعيد، فقد لعب الككنجرسكلـ تكف القكانيف التي أ درىا الككنجر
فعاالن في تشديد الح ار عمى حركة كحككمة حماس، حيث أ درت الكثير مف القكانيف التي تقيد 
تقديـ المساعدات لحككمة حماس إال بعد االعتراؼ بشركط الرباعية الدكلية، في الكقت الذم سارع 
بإقرار المساعدة كتقديـ األمكاؿ لتدريب أجيزة السمطة الفمسطينية التابعة لمرئيس عباس لتككف أكثر 

 .جاىزية ككفاءة في مكاجية حككمة حماس 

 
 :مجمس األمن القممي     4-2-2-3
 كالقانكف يخٌكؿ ىذا المجمس معالجة شؤكف األمف الخارجي بالمعنى الكاسع لمعبارة ،1947تأسس عاـ 

كقد أنشأه قانكف األمف القكمي باالشتراؾ مع االستخبارات . إفافة إلى النظر في شؤكف األمف الداخمي
المركزية األمريكية كمكتب كزير الدفاع األمريكي، كينص القانكف عمى تسمية أعفاء مجمس األمف 

كفي البداية لـ يكف ىناؾ مستشار . رئيس البالد، كنائبو، ككزير الخارجية، ككزير الدفاع: القكمي، كىـ
 تـ إنشاء من ب سكرتير تنفيذم لألمف القكمي الذم تطكر عبر 1949لألمف القكمي، كفي عاـ 

 در تك. السنكات لي بح مستشار الرئيس لشئكف األمف القكمي، كيتبعو طاقـ عمؿ أساسي خاص بو
التكجييات الرئاسية المتعمقة باألمف القكمي برعاية مجمس تكجييات األمف القكمي كىي تكجييات يتـ 

 األمف القكمي الذم يعد أىـ كثيقة عامة متعمقة إستراتيجية إفافة إلى تقرير ،ت نيفيا بشكؿ عاـ
 .(2007سالـ ، ) بالسياسة الخارجية كاألمف الخارجي

. كالذم يترأسو مساعد الرئيس لشؤكف األمف القكمي " مجمس األمف القكمي األمريكي"كلقد حددت مياـ 
كالذم يعمؿ مع الرئيس في األمكر المتعمقة بالشؤكف الداخمية كالخارجية المتعمقة باألمف القكمي 
لمكاليات المتحدة، كىذا يعني أف مجاالت عمؿ المجمس تشمؿ المجاالت السياسية كاالقت ادية 

( . 1991ربيع، )كالعسكرية، كبعض القفايا التي تتعمؽ باألمف القكمي األمريكي 
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كقد أستطاع مجمس األمف القكمي إثبات كجكدة كأىميتو في  ناعة القرار السياسي خا ة فيما يتعمؽ 
بالقفايا الدكلية كاألمنية، حيث يستمد معمكماتو مف كزارات الدفاع، كالخارجية، كالمالية، كككالة 

االستخبارات المركزية، كيقـك بتحميؿ المعمكمات كالتأكد مف م داقيتيا كمف ثـ تحديد الفرص المتاحة 
. لمتحرؾ عمى الساحة الدكلية 

كقد لعب رؤساء الكاليات المتحدة دكرا بارزان في إشراؾ مستشار األمف القكمي في  ناعة السياسة 
.  الخارجية، كتكميفيـ أيفان بالقياـ بمياـ سياسية 

كقد لعب مستشار المف القكمي كأ بح العبان أساسيا في السياسة األمريكية في عيد الرئيس األمريكي 
جكرج بكش االبف حيث كمؼ بمياـ المفاكفات، كالتدخؿ المباشر في القفايا الدكلية اليامة كقفية 

. الشرؽ األكسط كال راع العربي اإلسرائيمي 
لذا لـ يكف غريبان أف ي در الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف بالتنسيؽ مع مجمس األمف القكمي 
كثيقة تتحدث عف إستراتيجية األمف القكمي األمريكي، كتعد ىذه الكثيقة الثانية التي ي درىا الرئيس 

األمريكي بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر، كالتي تحمؿ عنكاف أمريكا في حالو حرب، ككاف مف 
أىـ األىداؼ األمريكية التي تفمنتيا ىذه الكثيقة ىك فركرة قياـ الكاليات المتحدة بقيادة العالـ، كحقيا 

في الت رؼ بشكؿ منفرد كاستخداـ القكة كالفربات اإلستباقية لمقفاء عمى أم تيديد قد يكاجو 
(. 2006مكرك ، )الكاليات المتحدة األمريكية 

كمف األىداؼ األمريكية التي  درت في الكثيقة، ىك فركرة نشر الديمقراطية كا  الح العالـ بما 
يحقؽ أمف كم الح الكاليات المتحدة في المنطقة العربية عمى كجو الخ كص، ككاف االىتماـ بيذه 

السياسة بعد الفشؿ األمريكي في أفغانستاف كالعراؽ، كالشعكر بأف الحركب العسكرية  فشمت في تحقيؽ 
. أمف كم الح الكاليات المتحدة 

كا طدمت ىذه اإلستراتيجية بما حدث في فمسطيف، بعد فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعية 
ـ، جرت ب كرة ديمقراطية أشرفت عمييا الكاليات المتحدة، مما دفعيا لمقياـ 2006الفمسطينية في 

بسمسمة إجراءات إلق اء حركة حماس عف الحكـ سكاءن بالح ار االقت ادم أك السياسي أك 
( .  2006مكرك ، )االجتماعي 

 
 : الدين4-2-2-4    

يعتبر الديف مف األطر الفركرية ك اليامة في البيئة الداخمية إذ أ بح مف الكافح أف  انعي القرار 
: في السياسة الخارجية األمريكية يتمحكركف في ع بتيف أساسيتيف ىما 

 تتمثؿ في مجمكعة مف المبشريف مف اليميف الديني المحافظ المعركفيف : العصبة األملى .1
 العداء كالحرب فد العالـ ، كبالتركيج كالتسكيؽ ل داـ بتبريركىؤالء يقكمكف , باإلنجيمييف الجدد
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حيث يتـ , "محكر الشر"الحفارات كتحديدان فد العالـ اإلسالمي الذم أ بح يمثؿ في منطقيـ 
كفؽ طركحاتيـ تعميـ ال كر النمطية عف العربي اإلرىابي الكاره كالحاقد عمى نمط الحياة 

   .يستخدـ ىؤالء منطؽ بف الدف ب كرة مقمكبة، فيعيدكف إنتاج العالقة باإلنجيؿ كالتكراةك ،الغربية

يتمثؿ في تيار المحافظيف الجدد الذم نجح في استيعاب اإلدارة الحالية، كالذم  : العصبة الثا ية .2
 .(  2006بكبكش ، )يقـك بميمة البرمجة ككفع السياسات كاالستراتيجيات العامة

 

كقد استخدمت اإلدارات األمريكية المتعاقبة عمى السمطة في البيت األبيض، الحس الديني لتحقيؽ 
أىدافيا كمف ذلؾ الشعارات كالكممات كالعبارات الدينية المستخدمة لحد اآلف في الحرب عمى اإلرىاب، 

كاليـك فإف اليميف ". كالحرب ال ميبية"، "كالعدالة المطمقة"، "كالحرب المقدسة"، "محكر الشر" مثؿ 
المسيحي يشكؿ  مب إدارة جكرج بكش كالحزب الجميكرم الحاكـ، باإلفافة إلى طمكحاتيـ لمييمنة 

عمى الساحة الدكلية كاالنفراد بالقرار الدكلي، مؤمنكف بأف إسرائيؿ أرض الميعاد التي كعدىا الرب 
لمييكد في فمسطيف، كمؤمنكف أيفان بعقيدة عكدة المسيح المشركطة باجتماع الييكد في فمسطيف، 

( . 2006بكبكش ، )، التي سيقفي فييا المسيح عمى قكل الشر" ىرمجدكف"كمؤمنكف بحرب األلفية 
لى النقاش السياسي، فأعمف 2000كقد مثمت االنتخابات الرئاسية األمريكية لمعاـ   العكدة الكبيرة هلل كا 

المرشح بكش االبف بأف فيمسكفو السياسي المففؿ ىك يسكع المسيح، ثـ شكمت ىجمات 
ـ، كالتي رسخت تحالؼ المحافظيف الجديد كاأل كلييف الساعيف إلى جعؿ  داـ 2001سبتمبر11

الحفارات نبكءة تتحقؽ ذاتيا، فاإلسالـ ىك المشار إليو ب فتو إمبراطكرية الشر الجديدة، كالمنظكر 
األمريكي لقفايا السياسة الخارجية كلمعالقات الدكلية يرتكز عمى الم محة األمريكية القكمية العميا 

، فتحالؼ الساسة، كرجاؿ الماؿ، كرجاؿ الديف في (الثركة كالديف كالقكة)باألساس، كالمتككنة مف ثالثية 
مرقص، )أمريكا، قد رسـ الخمفية الفكرية الحاسمة لمم محة القكمية العميا لمكاليات المتحدة األمريكية 

2003 .)
 كمما يؤكد أف البعد الديني حافر كبقكة في أجندة السياسة الخارجية األمريكية ما ذكره الرئيس بكش 
في حممة االنتخابات الرئاسية أنو يبدأ نياره كؿ يـك بقراءة الكتاب المقدس الذم يشمؿ اإلنجيؿ كالتكراة 

 بم ر، كىك يعظ 1917المتكفى سنة " شامبرز"العبرانية، كأف مف كتبو المففمة، كتاب القسيس
كفي . الجنكد االسترالييف كالبريطانييف ىناؾ بالزحؼ عمى بيت المقدس كانتزاعيا مف أيدم المسمميف

آخر مرة زعـ الرئيس بكش في أحد الت ريحات ال حفية أف الرب ىك مف أمره بغزك أفغانستاف 
(. 2003مرقص، )كالعراؽ 

نجيمية،  كفي الحقيقة إف السياسة األمريكية في عيد بكش االبف ىي سياسات تنطمؽ مف أفكار تكراتية كا 
فسياسة أمريكا منطمقيا األساسي ىك ال راع الحتمي بيف اإلسالـ مف جية، . في المقاـ األكؿ

كىذه النظرية ظيرت بعد اختفاء االتحاد السكفيتي مف مسرح . كالمسيحية كالييكدية مف جية أخرل
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األحداث الدكلية، كغذتيا الحركات المسيحية المت يينة المبشرة بقدـك المسيح المنقذ، كىذا ال راع 
الساسة يعتبركف أف مركز ". ىرمجدكف" سينتيي حسب زعـ الكنائس بانت ار المسيحية في معركة 
يراف كسكريا -الخطر عمى إسرائيؿ كالمسيحية ىي منطقة الشرؽ العربي اإلسالمي خ ك ا العراؽ كا 

(  .  2006بكبكش ، )األعداء التاريخييف إلسرائيؿ 
 

  :مراكز األبحاث م دمرها في ص ع السياسة الخارجية    4-2-2-5

تمعب مراكز األبحاث في الكاليات المتحدة دكرا كبيرا في تشكيؿ السياسية الخارجية األمريكية، كتقـك 
ىذه المراكز البحثية بإمداد  انعي السياسية األمريكية ككسائؿ اإلعالـ بتحميالت كدراسات تتعمؽ بكؿ 
القفايا اليامة، مما يجعميا العبا ىاما في تحديد أكلكيات القفايا اإلستراتيجية التي تكاجو الكاليات 

كتشارؾ المراكز البحثية كذلؾ في تحديد المسارات التي يجب أف تسمكيا الحككمة األمريكية . المتحدة
تكجيو  في تعامميا مع ىذه القفايا، كقد أثبتت األحداث التي مر بيا العالـ أىمية األفكار كالعقائد في

المتحدة أك يعتقدكف  القرار السياسي في الكاليات المتحدة األمريكية، ككذلؾ لدل مف يعادكف الكاليات
أثران كافحان عمى المدارس الفكرية  كقد كاف ألحداث الحادم عشر مف سبتمبر. فركرة المكاجية معيا

. مقترحات التعامؿ السياسي كاألمني كالعسكرم معو كالسياسية األمريكية سكاء في تك يؼ الحدث أك
   .(2007سعيد، )

التعرؼ عمى  كقد اىتمت المراكز الفكرية األمريكية بعد أحداث سبتمبر بتقديـ خبراتيا في مجاالت
الجيادية، كتنافست ىذه المراكز  اإلسالـ ككذلؾ البنية التحتية لمجماعات اإلسالمية كخا ة الجماعات

الطرؽ لتحجيـ الخطر الذم ييدد الكاليات  الفكرية في تقديـ الن ح لإلدارة األمريكية عف أففؿ
كما . لمقاكمة انتشار الفكر الجيادم في العالـ اإلسالمي المتحدة مف ىذه الجماعات، كأففؿ السبؿ

بيكمي، ). األمريكية بالدكر الذم يمعبو مسممك أمريكا في ىذا ال راع اىتمت ىذه المراكز الفكرية
2005. )  

بشكؿ جمي عقب  كنظران لبعد ال راع الفكرم الكافح بيف الغرب كبيف ال حكة اإلسالمية كالذم برز
الفكرية في تكجيو دفة ىذا  أحداث سبتمبر، فقد ظيرت الحاجة إلى دراسة الدكر الذم لعبتو المراكز

المرحمة التي أعقبت ىذه األحداث مباشرة،  ال راع في الفترات التي سبقت أحداث سبتمبر، ككذلؾ في
المراكز الفكرية في حسـ الخالؼ القائـ حاليان حكؿ مستقبؿ العالقة  كأيفان الدكر المستقبمي المتكقع ليذه

 المتحدة كبيف اإلسالـ كديف كالعالـ اإلسالمي، ككذلؾ الجالية اإلسالمية في القارة بيف الكاليات

 . ( 2005  ،مراكز األبحاث ثينؾ تانكس كدكرىا في  نع السياسة األمريكية حياؿ العرب). األمريكية
إف دكر مؤسسات الفكر كالرأم، تعتبر مف المؤثرات العديدة في  ياغة سياسة الكاليات المتحدة 

الخارجية، فقد قامت ىذه المؤسسات التي ىي بمثابة مراكز أبحاث سياسية مستقمة، كالتي تشكؿ ظاىرة 
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كلكف ككف مؤسسات الفكر . أمريكية مميزة، ب ياغة التعاطي األمريكي مع العالـ لفترة تقارب مئة عاـ
كالرأم تقـك بمعظـ مياميا بمعزؿ عف أفكاء كسائؿ اإلعالـ يجعميا تحظى باىتماـ يقؿ عما تحظى 

كالتنافس بيف مجمكعات الم الح، كالمناكرات بيف األحزاب - بو المنابع األخرل لمسياسة األمريكية
كعمى الرغـ مف ىذا االبتعاد النسبي عف األفكاء، . السياسية، كالتنافس بيف فركع الحككمة المختمفة

: فإف مؤسسات الفكر كالرأم تؤثر عمى  انعي السياسة الخارجية األمريكية بخمس طرؽ مختمفة ىي
تكليد أفكار كخيارات مبتكرة في السياسة، كتأميف مجمكعة جاىزة مف االخت ا ييف لمعمؿ في 
الحككمة، كتكفير مكاف لمنقاش عمى مستكل رفيع، كتثقيؼ مكاطني الكاليات المتحدة عف العالـ، 

فافة كسيمة مكممة لمجيكد الرسمية لمتكسط كحؿ النزاعات  فيناؾ العديد مف مراكز األبحاث في , كا 
قد أ بح ىناؾ أكثر مف ك ،الكاليات المتحدة التي ليا أىمية في تشكيؿ السياسة الخارجية األمريكية

كىي تشكؿ مجمكعة غير . ةالسياسية األمريكي مؤسسة لمفكر كالرأم مكزعة عمى كامؿ الساحة 1200
 .( 2006أميف، ).  كالمكقعضكالتمكيؿ كالتفكممتجانسة مف حيث اتساع نطاؽ المكافيع 

 
  : العمامل الخارجية المؤثرة في السياسة الخارجية4-3  

إلى جانب مجمكعة العنا ر المرتبطة بالبيئة الداخمية في الكاليات المتحدة، فإف السياسة الخارجية 
األمريكية في الشرؽ األكسط في ىذه المرحمة تنطمؽ مف اعتبارات تتعمؽ بالم الح األمريكية في 

المنطقة العربية كالشرؽ األكسط ب فة عامة نظرا لم الح الكاليات المتحدة األمريكية القكمية كالككنية، 
:  كىي التي تممي سياستيا في ىذه المنطقة، كيمكف اخت ار ىذه األىداؼ كما يمي

االلتزاـ الثابت كالدائـ تجاه إسرائيؿ بالمحافظة عمى أمنيا كبقائيا كتفكقيا، كاعتبار حماية أمف  .1
 . إسرائيؿ ىك بمثابة حماية أمف الكاليات المتحدة

كجكد أكبر احتياطي لمنفط في العالـ في ىذه المنطقة كبالتالي فماف استمرار تدفؽ البتركؿ  .2
 .العربي بأسعار معتدلة كمقبكلة مع بقاء فكائض أمكالو في نطاؽ األماف

 الحفاظ عمى شرؽ أكسط خاؿ مف أسمحة الدمار الشامؿ، لككنو م محة قكمية كككف أم نزاع  .3
يطاؿ إسرائيؿ أك النفط أك االثنيف معا، يشكؿ تيديدا كبيرا ال يمكف تجاىمو في منطقة، مف منظكر 

 .جيكاستراتيجي، مف أكثر المناطؽ خطكرة في العالـ

 ( .2001نبيؿ، ). تحقيؽ كتثبيت نفكذ الكاليات المتحدة في المنطقة باعتبارىا القكة العالمية األكلى .4

 

 .  المصالح االقتصادية 4-3-1

اىتمت اإلدارات األمريكية بأمف منطقة الخميج ألنيا أكبر مستكرد لمنفط مف المنطقة العربية، كقد 
يراف  ك ؼ بميترك سياسة إدارة كمينتكف في الخميج بأنيا تقكـ عمى سياسة االحتكاء المزدكج لمعراؽ كا 
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نياؾ اقت ادييما، ففالن عف إفعاؼ الشعكر باألمف لدل بقية دكؿ الخميج،  مف أجؿ إفعافيما، كا 
( . 1988سعيد، ). كىي اعتبارات  بت في النياية في الم محة األمريكية

كيتفؽ جميع المتابعيف لمسياسة الخارجية األمريكية عمى أف الم الح االقت ادية لمكاليات المتحدة في 
الشرؽ األكسط تأتي عمى سمـ أكلكيات  انعي السياسة األمريكية تجاه الشرؽ األكسط، كالمناطؽ 

الذم يحتكم عمى " الشرؽ األكسط الكبير"األخرل كالتي يتكفر قييا النفط، كالتي يعبر عنيا بمشركع 
معظـ احتياطي النفط العالمي ، كقد أكد ذلؾ فافؿ غيث الذم عمؿ ميندس سابؽ في شركة مكبيؿ 

إف الحرب العالمية عمى  "ـ، 2002لمجمكعة مف المستثمريف في ديسمبر 
ف كؿ األذكياء يعرفكف ذلؾ . كالمق كد ىنا النفط" اإلرىاب ليست إال تستران عمى اليدؼ الحقيقي، كا 

( .    2004سيمكنز، )
كقد بنت الكاليات المتحدة سياستيا في الشرؽ األكسط بناء عمى م الحيا االقت ادية، كالتي تتطمب 

في خطابة أماـ معيد كاشنطف في  (مارتف إيندؾ)حماية أمف الخميج العربي، كقد ك ؼ 
يراف، حيث تعتمد  (كمينتكف)ـ، سياسة الرئيس 18/5/1993 تقكـ عمى سياسة االحتكاء لكؿ العراؽ كا 

في سياستيا بالنسبة إليراف عمى دعـ كؿ مف تركيا كم ر كالسعكدية كباكستاف، كذلؾ لمنع ت دير 
التجربة اإليرانية إلى المحيط اإلسالمي حفاظان عمى أمف منطقة الخميج م در النفط األساسي لمكاليات 

، ككانت الكاليات المتحدة قد أجفت محاكلة إقامة نظاـ دفاع عربي مشترؾ  (1995نعمة، ). المتحدة
يؤكد ترابط منطقة الخميج مع األمف القكمي العربي، كالذم أفشمتو الكاليات المتحدة بإنشاء حمؼ بغداد 

يراف كتركيا كباكستاف1955 (  . 2002شمبي، ). ـ كالذم قبمتو كؿ مف العراؽ كا 
ـ، 18/5/1995كقد أعمف السيد كليـ بيرم  في خطابة أماـ مجمس العالقات الخارجية في نيكيكرؾ في 

. بأف ىناؾ ثالث مككنات لتنفيذ ىذه السياسة كىي 
تدعيـ العالقات الثنائية بيف الكاليات المتحدة كدكؿ الخميج، مف خالؿ دعـ القدرات الدفاعية لكؿ  .1

 . دكلة مف دكؿ الخميج عمى حده، لسد االحتياجات الدفاعية ليذه الدكؿ

المحافظة عمى قدرة دفاعية أمريكية في المنطقة كيقكؿ بيرم أف الكاليات المتحدة تعتمد في ذلؾ  .2
 .عمى اإلبقاء عمى قكات انتشار في المنطقة، ففالن عف كجكد بحرم دائـ لمكاليات المتحدة في المنطقة

العمؿ عمى دعـ القدرة الدفاعية الجماعية لدكؿ الخميج مف خالؿ مجمس التعاكف الخميجي، كالتي  .3
يراف  (  .  2002أحمد، ). تيدؼ أيفان إلى مجابية م ادر التيديد المباشر المتمثؿ بالعراؽ كا 

كبناء عمى ذلؾ كاف ىناؾ حرص أمريكي عمى فماف استمرار تدفؽ البتركؿ العربي لمكاليات المتحدة 
عادة تدكير البتركدكالرا  . بما يحقؽ م محة االقت اد األمريكي تكبأسعار معقكلة، كا 

 

 .  حماية أمن إسرائيل 4-3-2
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ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي دفعت في اتجاه جعؿ حماية أمف إسرائيؿ، يمثؿ م محة أساسية 
لمكاليات المتحدة األمريكية، انطالقا مف االرتباط العفكم بيف إسرائيؿ كالكاليات المتحدة التي تتمثؿ 

في كجكد قيـ مشتركة كتكا ؿ ثقافي بيف المجتمعيف األمريكي كاإلسرائيمي، كما ككاف إلسرائيؿ أىميتيا 
في حماية الم الح األمريكية في المنطقة العربية، حيث أف اإلبقاء عمى إسرائيؿ قكية مف كجيو النظر 
األمريكية، يفمف م الح الكاليات المتحدة في المنطقة مف أم مكاجيو أك تيديد دكف حاجة إلى تدخؿ 

( . 2006الريفي، ). عسكرم أمريكي مباشر لحماية ىذه الم الح
كبالنظر أيفان إلى أىمية إسرائيؿ اإلستراتيجية ليا بسبب مكقعيا الجغرافي الذم يجعميا قاعدة انطالؽ 
مثالية لمقياـ بعمميات عسكرية في كافة االتجاىات، كما يمكف الك كؿ إلييا بسيكلة كلدييا تسييالت 
إسناد متقدمة تستطيع أف تكفر لمقكات األمريكية ما تحتاج إليو مف إمكانات  يانة كتجييز، ففالن 
عف قدرتيا العسكرية كتفكقيا في مجاؿ البحث كالتطكير كاالستخبارات عمى نحك يجعؿ باإلمكاف 

( .  2006ياسيف، ). االعتماد عمييا كقكة ردع في المنطقة
 

 .  الحرب عمى اإلرهاب 4-3-3

لقد أختمؼ الساسة كرجاؿ القانكف حكؿ تعريؼ كتحديد مفيكـ اإلرىاب، نظران ألف ىذا المفيكـ يشتمؿ 
عمى كجكه كثيرة كمختمفة كيتأثر بالتغير الناجـ عف التطكرات كالمستجدات الدكلية، كفي ىذا السياؽ 
بذلت األسرة الدكلية جيكدان كبيرة مف أجؿ تعريؼ عالمي كمكحد لظاىرة اإلرىاب، كلكف مساعييا لـ 

جريمة "كقد عرفت اإلدارة األمريكية اإلرىاب كما في القانكف األساسي األمريكي بأنو . تنجح حتى اليكـ
مق كدة ذات دافع سياسي، إال زمف الحرب حيث يمكف أف تككف مجرد تقنية عسكرية ترتكب مف قبؿ 

" . فرد أك أكثر ل الح جماعة ما أك منظمة ما أك نظاـ حاكـ يمثؿ دكلة زعزعة نظاـ سياسي
لذا يجب تكفيح نقطة أف عدـ التك ؿ إلى تعريؼ مكحد يجسد كيعكس حالة الكفع السياسي الدكلي 
كىذا األمر أعطى الكاليات المتحدة الفر ة لتمبية طمكحاتيا كرغباتيا عمى أثر أحداث الحادم عشر 

ـ، كىي إنشاء تحالؼ دكلي تقكد بو العالـ لخدمة م الحيا الخا ة حيث كفرت 2001مف سبتمبر 
ليا األعماؿ اإلرىابية الفر ة لشف حرب حقيقية فد شعب سحقتو حركب مستمرة منذ أكثر مف 

(. 2006يكسؼ، )عشريف عامان 
لقد أتبعت الكاليات المتحدة أثناء الحرب الباردة إستراتيجية سياسية كعسكرية في حممتيا المناىفة 
لمشيكعية عمى احتكاء المجاؿ الجيك سياسي الشيكعي، كردع القكة السكفيتية النككية كالتقميدية، كمع 

انييار اإلتحاد السكفيتي أدل ذلؾ إلى ظيكر فراغ أيدلكجي كفراغ سياسي، ألف ىذا االنييار لـ يسفر 
عف عدك مباشر لمكاليات المتحدة، كىذا ما دعا ككنداليزا رايس قبيؿ تكلييا من ب مستشار الرئيس 
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إف الكاليات المتحدة تجد  عكبة فائقة في تحديد م محتيا " األمريكي لشؤكف األمف القكمي ألف تقكؿ 
" . القكمية في غياب القكة السكفيتية

  لتعطي الكاليات المتحدة فر ة كأيديكلكجية جديدة 2001كجاءت أحداث الحادم عشر مف سبتمبر 
مف أجؿ تبرير سياستيا الداخمية كالدكلية، حيث كفعت تمؾ األحداث الكاليات المتحدة عمى مسار 
سياسي كعسكرم ييدؼ إلى مخاطبة كاقع كظركؼ جديدة، ككاف مف تداعيات تمؾ اإلحداث عدـ 

التفات المسؤكليف األمريكييف أك المثقفيف حكؿ أسباب اإلرىاب، أك مناقشة كيؼ يتشكؿ اإلرىاب، بؿ 
اقت ر األمر عمى ك ؼ اإلرىاب كاإلرىابييف بالشر، كذلؾ مف أجؿ إعطاء تفسير كمبرر لميجمات 
األمريكية كعدا ذلؾ فإف أم استفسار حكؿ التعريؼ األمريكي مف جانب كاحد لإلرىاب قد تـ تنحيتو 
جانبان، كما تـ ك ؼ أم معارفة دكلية أك إقميمية أك حتى محمية لمسياسة األمريكية بأنيا معارفة 
إرىابية سكاء كانت جماعات أك دكالن، كأشتمؿ ىذا التعريؼ ما يسمى بالدكؿ المارقة كىي الدكؿ التي 

نما معرفة لمكاليات المتحدة  (. 2002أحمد، )ليست حميفة كا 
ـ، عف ىذه الرؤل 2002ال ادرة عاـ " اإلستراتيجية الكطنية لمحاربة اإلرىاب " كقد عبرت كثيقة 

  20 في ساإلستراتيجية الجديدة التي يكفحيا نص التقرير الذم كجيو الرئيس بكش إلى الككنجر
 حيث أعمف بكفكح أف الخطر الذم تكاجيو الكاليات المتحدة اليـك ىك اإلرىاب، كقاؿ 2002سبتمبر 

أمريكا اليـك ميددة مف دكؿ غازية أقؿ مما ىي ميددة مف دكؿ : "الرئيس بكش االبف في ىذا السياؽ
فاشمة، تيددنا اليـك الجيكش كاألساطيؿ بدرجة أقؿ مما تيددنا تكنكلكجيا كارثية بيف أيدم قمة 

( . 2002أحمد، )مغتاظة
 شكمت نقمة نكعية كخطيرة بؿ نقطة 2001ليذا يمكف القكؿ أف ىجمات الحادم عشر مف سبتمبر 

تحكؿ في النظاـ الدكلي، حيث أ بح البحث اإلرىاب الجديد كاحد مف األشكاؿ الرئيسية، إف لـ يكف 
الشكؿ الرئيسي لم راع المسمح عمى الساحة الدكلية، كأحد أىـ األدكات التي تعتمد عمييا الكاليات 

 كجيو نظر تقكـ عمى أف رالمتحدة في بسط ىيمنتيا الككنية، كفي ىذا السياؽ طرح ىنرم كيسنج
ىجمات الحادم عشر مف سبتمبر يمكف أف تمثؿ نقطة تحكؿ في  ياغة النظاـ العالمي لمقرف 

يكسؼ، )الحادم كالعشريف، ألنيا أدت ب كرة كافحة إلى تعزيز المكانة العالمية لمكاليات المتحدة 
2006. ) 

 
 

 :  الخالصة 4-4

العكامؿ المؤثرة في  ناعة في سياؽ ما تـ طرحة في ىذا الف ؿ مف الدراسة كالذم تمحكر حكؿ 
 نستنتج أف ىناؾ الكثير مف العكامؿ التي تؤثر في  ناعة السياسة السياسة الخارجية األمريكية

الخارجية األمريكية، تقـك بيا مؤسسة أك مؤسسات مجتمعة في الكاليات المتحدة األمريكية تسعى 
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لتحقيؽ أىدافيا، مستندة في ذلؾ عمى ركيزتيف الم محة االقت ادية كاألمف القكمي لمكاليات المتحدة 
األمريكية، كتأتي محاكالت التدخؿ في مسار عممية  نع القرار السياسي األمريكي ككف الكاليات 

المتحدة األمريكية دكلة مؤسسات، كذات نظاـ سياسي مرف، يجعؿ بإمكاف العديد مف أجيزت الدكلة 
كالمنظمات السياسية كقكل الفغط الخا ة تشارؾ في ىذه السياسة، كىذا يتيح المجاؿ أماـ القكل 
النشطة الداخمية كالخارجية لمتدخؿ في عممية  نع القرار السياسي األمريكي سكاء بطرؽ مباشرة أك 

 . غير مباشرة 
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الفصل الخامس 
السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلسالم السياسي 

  
  :مقدمة   1- 5

 إف  كرة اإلسالـ السياسي مف كجيو نظر الكاليات المتحدة األمريكية قد تشكمت ب كرة فعمية منذ 
ـ، كاغتياؿ الرئيس 1979ت اعد الحركات اإلسالمية في بداية السبعينات، كاندالع الثكرة اإليرانية عاـ 

الم رم أنكر السادات، كتدمير مقر مشاة البحرية األمريكية في لبناف، كغيرىا مف األحداث التي 
دفعت الكاليات المتحدة األمريكية لمنظر بجدية في بركز الحركات اإلسالمية ككيفيو التعامؿ معيا، 

. كعدك جديد بعد انييار الشيكعية العدك األكبر لمكاليات المتحدة األمريكية 
كقد عمد الكثير مف الكتاب ، كالساسة، كمراكز األبحاث األمريكية لمحديث عف الحركات اإلسالمية 
ككأنيا الشيطاف األكبر الذم ييدد م الح الكاليات المتحدة األمريكية، مع بركز الدكر النشط الذم 

مارسو المكبي ال ييكني في تشكيو  كرة اإلسالـ كالمسمميف، كالتي لـ يفطف ليا الكثير مف 
اإلسالمييف المنشغميف بإشكاالتيـ مع أنظمة الحكـ المعا رة كالتي معظميا ت ب في خدمة الم الح 

.  األمريكي
كرغـ ىذه ال كرة المتشددة في نظرىا لإلسالـ السياسي، كالتي تجمع ما بيف اإلسالمييف المعتدليف 
كالمتشدديف، إال أف ىناؾ بعض األقالـ في الكاليات المتحدة األمريكية التي تعمدت أف تحفظ بعض 

التكازف في الحديث عف الرؤية األمريكية لإلسالـ السياسي، كفي دراستنا ىذه، سكؼ تستعرض 
السياسة األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي بكجيتيو المعتدلة كالمتشددة، كالرؤية الرسمية األمريكية تجاه 

.   اإلسالـ السياسي
 

 : اإلسالم السياسي في مركز الخبرة األمريكية   2 - 5
تساىـ في  مف األىمية بمكاف التعرؼ عمى التكجيات الفكرية في الكاليات المتحدة األمريكية التي

 ناعة القرار السياسي األمريكي تجاه اإلسالـ السياسي، نظران لدكرىا الياـ كالحساس في إدارة ىذا 
كالثقافي الذم ال يقؿ أىمية عف ال راع السياسي أك  ال راع، كالتي ال تتجاىؿ ال راع الفكرم

 .األمني
لذا فقد اتسمت مكاقؼ معظـ المراكز الفكرية في الكاليات المتحدة األمريكية المتخ  ة في السياسة 

بمجاراة مكاقؼ المكبي الييكدم في كاشنطف، مف خالؿ إبراز العالقة الخا ة بيف الكاليات  الخارجية
سرائيؿ، كتتبع ذلؾ تبني الكثير مف المكاقؼ العدائية إرفاءن ليذا المكبي، أك طمعان   المتحدة األمريكية كا 

عمى مراكز الفكر  في مزيد مف المعكنات كاليبات السخية التي ينفقيا ىذا المكبي كالتيارات التابعة لو
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، كىي تتمثؿ في الجانب المتشدد الذم يمثمو اليميف األمريكي المحافظ،  (2004خفاجي، ). السياسية
، كمعيد كاشنطف لدراسات (دانياؿ بيابيس)بمراكزه التي عمى رأسيا، منتدل الشرؽ األكسط كالذم يقكده 

كىك ييكدم أيفان، كقد قامت ىذه المراكز عمى ت كير  (ركبرت ساتمكؼ)الشرؽ األدنى كالذم يقكده 
اإلسالـ كديف يدعك إلى مقاكمة الحفارة كالتمدف، كأنو أحد األسباب الرئيسية لتخمؼ العالـ اإلسالمي، 
كما أظيرت بعض الدراسات كالمقاالت ال ادرة عف تمؾ المراكز أف السبب في أحداث سبتمبر يرجع 
إلى الكراىية كالحقد فد الكاليات المتحدة األمريكية في العالـ اإلسالمي، كأف أسامة بف الدف يتحرؾ 

(. 2004خفاجي، ). بدافع االنتقاـ لإلسالـ، بعد انت ار الحفارة الغربية عمى العالـ اإلسالمي
 بينما ىناؾ كجيات نظر أكثر اعتداال، اىتمت مف خالليا المراكز الفكرية في الكاليات المتحدة 

اليامة في العالقة الحالية كالمستقبمية بيف  األمريكية المعتدلة مف خط الكسط بإبراز عدد مف الجكانب
الغرب كالكاليات المتحدة األمريكية مف ناحية أخرل، كقد  اإلسالـ كالعالـ اإلسالمي مف ناحية، كبيف

عف العاطفة عمى أكثر ىذه الدراسات مما أففى عمييا م داقية لـ  غمب الطابع األكاديمي المجرد
 تتمتع بيا المراكز الفكرية اليمينية في مكاقفيا التي ظيرت مرتبطة بشكؿ كافح بالسياسات األمريكية

جانب العالقة بيف  لإلدارة الحالية، كمف الجكانب التي اىتمت المراكز الفكرية لتيار الكسط بإبرازىا ىك
األخرل في اشتمالو عمى دكر  السياسة كبيف الديف اإلسالمي، كأف اإلسالـ يختمؼ عف أغمب الديانات

السياسة في الكاقع اإلسالمي دينيان أك  سياسي كافح، كأنو مف غير الممكف الف ؿ بيف الديف كبيف
 .(2004خفاجي، ). عمميان 

تكجيو القرار السياسي في الكاليات  بيد إف األحداث التي مر بيا العالـ بينت دكر األفكار كالعقائد في
أثر كافح عمى تكجيات مراكز  ـ2001المتحدة األمريكية، ككاف ألحداث الحادم عشر مف سبتمبر 
مقترحات التعامؿ السياسي كاألمني  الفكر كالسياسة األمريكية سكاء في تك يؼ الحدث، أك في 

 .(2004خفاجي، )كالعسكرم معو 
 

  :تعريف اإلسالم السياسي في مراكز الخبرة المعتدلة  3 - 5
فمف  (المعتدلة كالمتشددة)يرل دعاة ىذا االتجاه بأف مف الخطأ أف ندخؿ كافة الحركات اإلسالمية 

ت نيؼ كاحد، راففيف االعتراؼ بأنيا جميعان تشكؿ تيديدان لمكاليات المتحدة األمريكية كالغرب، كقد 
تناكلكا دراسة الحركات اإلسالمية بنكع مف اإلن اؼ مستنديف إلى خبرتيـ كفيميـ لإلسالـ 
كاإلسالمييف كالمستمد غالبان مف التثقيؼ الذاتي، أك السفر، أك اإلقامة في العالميف العربي ك 

، كبعض دعاة ىذا االتجاه مف يفسر نجاح ك عكد الحركات اإلسالمية  (2001يكسؼ، ). اإلسالمي
المعا رة ناتج عف حفكرىا البارز في المجتمعات اإلسالمية الذم اكتسبتو مف  دكرىا المميز فيما 
قدمتو مف خدمات اجتماعية ك حية كمف تحسيف لكعي المجتمع السياسي، الذم يعاني مف ظركؼ 
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ق اء سياسي تعاني منو المجتمعات اإلسالمية، كىناؾ مف يفسره بأنو امتداد  اقت ادية سيئة كا 
لمحفارة اإلسالمية التي تشكؿ العمكد الفقرم لثقافة العالـ اإلسالمي، كأف ك ؼ الحركات اإلسالمية 

(.  2004خفاجي، )المعتدلة بالتطرؼ يؤدل إلى تبرير القمع كالعنؼ العشكائي 
 

مف بيف المراكز الفكرية المعتدلة سنتناكؿ معيد التفاىـ المسيحي اإلسالمي الذم يمثمو البركفسكر 
 احب الكتابات المعتدلة الذم شغؿ من بان حساسان في اإلدارة األمريكية فيما يتعمؽ  (جكف اسبكزيتك)

كىي مؤسسة ذات خبرة كاسعة في مد اإلدارة  (راند)بالحركات اإلسالمية، كما سنتناكؿ مؤسسة 
األمريكية بالدراسات التي تتعمؽ باإلسالـ كالمسمميف، باإلفافة إلى الدراسة التي قدميا غراىاـ فكلمر   

 .
 

  :المسيحي اإلسالمي  معهد التفاهم 5-3-1

كيعرض رؤية ىذا المعيد جكف اسبكزيتك الذم يرل بفركرة الرد عمى الدراسات التي تشكؾ بكجكد 
إسالمييف معتدليف، ألف مف الخطأ المساكاة بيف اإلسالـ ك اإلسالـ األ كلي، ألف اإلسالـ ىك ديف 

إيماف، كسالـ، كعدالة اجتماعية، يحرؾ أتباعو لعبادة  )كباقي الديانات العالمية األخرل كالتي يمثؿ 
.  Esposito,1994). )كالمسممكف يتفاكتكف في تفسيرىـ لإلسالـ كباقي المعتقدات األخرل (اهلل

عندما نتحدث عف اإلسالـ السياسي فإننا نتحدث عف اىتماـ متزايد كعكدة إلى :"(اسبكزيتك)كيقكؿ 
اإلسالـ في العالـ ككؿ، كخا ة في العالـ العربي حيث بدأ االىتماـ المتزايد بالقيـ اإلسالمية المتمثمة 

، باإلفافة إلى النظر لإلسالـ كبديؿ بعد فشؿ األيدلكجيا  (بال الة ، كال ـك ، كالزل اإلسالمي )
كأ بحت ظاىرة اإلسالـ السياسي م دران لمشرعية . العممانية المتمثمة بالقكمية كالرأسمالية كاالشتراكية

. Esposito,2000))". كاإلعالـ كالتعبئة السياسية كاالجتماعية
 إال أف غالبية المفكريف كالساسة الغربييف ال يدرككف ىذا التطكر، كيت كركف أف ىذه الظاىرة جاءت 
مفاجئة، كقد لعب األعالـ األمريكي دكران بارزان في بمكرة الت كر األمريكي عف اإلسالـ السياسي مف 

خالؿ مكفكعات مثؿ الثكرة اإليرانية، كاحتجاز الرىائف األمريكييف، كعمر عبد الرحمف، كمعمر 
القذافي، كأخبار خطؼ الطائرات، حيث ال زاؿ ىناؾ ق كران عند المفكريف األمريكييف في فيـ ظاىرة 
اإلسالـ السياسي بعدما فشمت نظريات التنمية السياسية التي كاف يعتمد عمييا  ناع السياسة في 

الكاليات المتحدة، كالتي كانت تعكؿ كثيران عمى فكرة أف دكؿ العالـ النامي بما فييا دكؿ العالـ 
اإلسالمي سكؼ تتجو بعد انتياء الحقبة االستعمارية، نحك تقميد النمكذج الغربي كت بح دكالن تابعة 
فكريان كسياسيان لمنمكذج الغربي، كبيذا فيي تتجو لمزيد مف العممانية، مما يجعميا تقترب مف الغرب 

(. 2001يكسؼ، ). أكثر فأكثر
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كقياـ الثكرة اإلسالمية في إيراف أكد عمى دكر الديف في العالقات السياسية كالدكلية، لذا تشكمت  كرة 
اإلسالـ السياسي في الكاليات المتحدة مف خالؿ الخمط بيف الديف كالسياسة، ففي الثمانينات كفع 

كاإلسالـ األ كلي جنبان إلى جنب مع ما أسماه إمبراطكرية  (الخميني)كالن مف  (ريغاف)الرئيس 
إف المق كد بيذه : (ريغاف)الشيطاف الجديدة ، كفي الميمة التي فربت فييا ليبيا بالقنابؿ قاؿ الرئيس 

الفربة ىي الحركات األ كلية في جميع أنحاء العالـ كليس القذافي كحده ، كالكاقع أف ىذه مبررات 
 ،( 2001يكسؼ، ). يجب ت حيحيا ألف مثؿ ىذا يزيد العداء ك التطرؼ فد الكاليات المتحدة

فالخمط بيف الديف كالسياسة غالبان ما يؤدم إلى التطرؼ  كيساىـ في مكقؼ الحركات اإلسالمية 
.  Esposito,2000)). المتطرفة كالتي يتعارض مع الديمقراطية كالقيـ الغربية

مساعد كزير الخارجية األمريكي  (إدكارد جكريجياف)رؤية حكؿ التعريؼ الذم قدمو  (اسبكزيتك)كقد قدـ 
ـ، كالذم يرل أف الكاليات المتحدة ال تعرؼ اإلسالـ عمى أنو الخطر 1992يكنيك 2السابؽ في خطابة 

القادـ بالنسبة لمغرب، فيك ال يشكؿ عامالن إيجابيان أك سمبيان في طبيعة عالقة الكاليات المتحدة مع 
إف  راع الكاليات المتحدة ىك مع التطرؼ كالعنؼ كالنكراف كالتع ب كالتيديد : "الدكؿ األخرل، كيقكؿ

.  (2001يكسؼ، ). كاإلرىاب
 حيح مف الناحية النظرية، كلكنو مف الناحية الفعمية لـ يترجـ  (جكريجياف)كيرل اسبكزيتك أف ما قالو 

إلى سياسة كاقعية عممية، فالكاليات المتحدة قد جمدت مكاقفيا في أزمة الجزائر كلـ تفعؿ شيئان، في 
الكقت التي دأبت فيو ال حافة األمريكية قبيؿ االنتخابات الجزائرية، بالحديث مع العنا ر الحككمية، 

كباستفافتيـ في اإلعالـ، كما أنيا كانت تحمؿ ليـ الرؤية اإلسالمية، كقبيؿ االنتخابات الجزائرية 
 (النيكيكرؾ تايمز)، ك(لكريستياف ساينس مكنيتكر)بادرت بعض ال حؼ األمريكية الكبرل مثؿ 

ف ح مكا عمى بعض  بالحديث أف اإلسالمييف لف يحققكا أم نجاح في االنتخابات الجزائرية، كا 
 جاأل كات، فمف يحققكا فكزان باألغمبية، ك كقفت اإلدارة األمريكية تشاىد إلغاء الحككمة الجزائرية لنتائ
االنتخابات التعددية دكف أف تبدم أم رد فعؿ أك تدخؿ، في حيف أعمنت استيائيا مف إعالف حاكـ 

   .(2001يكسؼ، )دكلة بيرك األحكاـ العرفية في بالده 
كالكاقع إف اإلدارة األمريكية كالحككمات الغربية كالحككمات في العالـ اإلسالمي ال تفرؽ بيف اإلسالـ 

السياسي كبيف األ كلية كالتطرؼ، فترل أف اإلسالـ ىك نفسو التطرؼ اإلسالمي كاأل كلية 
اإلسالمية، كيعتقد كؿ ىؤالء أف الجمع بيف الديف كالسياسة يشكؿ مشكمة في حد ذاتو، كىـ بذلؾ 

. ، أك األ كلية العممانية المتطرفة، أك التطرؼ العمماني"األ كلية العممانية "يرتكبكف ما أسميو بخطأ 
 .(2001يكسؼ، )

إلى فركرة التمييز بيف اإلسالـ المعتدؿ كاإلسالـ   المتطرؼ، كيجب أف نرفض  (اسبكزيتك)لذا يذىب 
مقكلة ال يكجد إسالميكف معتدلكف ألف ىذا يدفع إلى الكثير مف التشدد كالتطرؼ، كلعؿ ما حدث في 
الجزائر أبرز مثاؿ عمى ذلؾ، كعمى تبعات مثؿ ىذه األحكاـ التي ال تميز بيف الحركات اإلسالمية 
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المعتدلة ك الحركات اإلسالمية المتطرفة، األمر الذم يدفع الحككمات إلى استخداـ قكات األمف فد 
. جميع اإلسالمييف المعتدليف منيـ كالمتطرفيف، كالمعركؼ أف العنؼ ال يكلد إال العنؼ المفاد

(. 2001يكسؼ، )
 

  :   معهد را د5-3-2

: اإلسالـ المدني الديمقراطي"بعنكاف  (شارؿ بينارد)تعتبر الدراسة ال ادرة عف معيد راند كالتي أعدتيا 
، مف أىـ الدراسات التي تحدثت عف فكرة الشريؾ اإلسالمي، "الشركاء ك الم ادر كاإلستراتيجيات

كالتي ساىمت في تعريؼ الظاىرة اإلسالمية مف خالؿ التعرؼ عمى الحركات اإلسالمية حيث اعتبرت 
أف العالـ اإلسالمي المففؿ، يجب أف يتسـ بالديمقراطية، كالقابمية لمنمك، كاالستقرار السياسي، كالتقدـ 

االجتماعي، كالتبعية لقكانيف كمعايير السمكؾ الدكلي، ىذا باإلفافة إلى أف ىذا العالـ اإلسالمي 
، بكؿ  كره المتاحة كالممكنة الممتدة مف " داـ لمحفارات"ميمـز بالمساىمة في منع أم " المففؿ"

في " األ مييف"القالقؿ المحمية المت اعدة، الناجمة عف ال راعات بيف األقميات المسممة كالمكاطنيف 
الغرب، إلى العمميات العسكرية المت اعدة عبر العالـ اإلسالمي، كما ينتج عنيا مف إرىاب كعدـ 

(.   Benard ,2003)استقرار
 

، لذلؾ فقد قسمت "البناء الديني"كتقـك فكرة ىذه الدراسة عمى مفيـك جديد يميز اإلسالمييف كىك 
:  التيارات اإلسالمية إلى أربعة أقساـ عمى النحك التالي

الذيف يبنكف أفكارىـ عمى رفض القيـ الديمقراطية كالثقافة الغربية الراىنة، كيريدكف : األصمليمن .1
مبني عمى تطبؽ رؤيتيـ المتشددة لمقانكف اإلسالمي كىـ ال يمانعكف استخداـ . نظامان سمطكيا ن

التكنكلكجيا الحديثة لمك كؿ إلى ىدفيـ، كىـ يتبنكف االتجاه المناىض كالرافض لمغرب عامة 
 . كلمكاليات المتحدة خا ة، ساعيف بدرجات متفاكتة إلى القفاء عمى الحداثة الديمقراطية

الذيف يسعكف إلى خمؽ مجتمع محافظ، مع االبتعاد بقدر اإلمكاف عف كؿ ما يمت : التقميديمن .2
كىـ يتبنكف بشكؿ عاـ رؤل أكثر اعتداال ككسطية، إال أنيـ . لمتغيير كالتجديد كالحداثة كاالبتكار ب مة

 .ال يمثمكف شريحة كاحدة، بؿ شرائح متعددة كمختمفة 
الذيف يبغكف عالما إسالميا مندمجا في داخؿ الحداثة العالمية؛ مما : (أهل الحداثة)الحداثيمن  .3

 . تحديث اإلسالـ كتغييره ليتماشى كيتكاكب مع ظركؼ الع ر- مف كجية نظرىـ-يستمـز 
يريدكف عالما إسالميا مختزال لمديف في الدكائر الخا ة عمى غرار الديمقراطيات : العمما يمن .4

 (. Benard ,2003). الغربية؛ حيث الف ؿ بيف الدكلة كالكنيسة
كمف خالؿ ىذه الرؤية فيي ال ترل في اإلسالـ العمماني ك اإلسالـ الحداثي أم مشكمة كتـ اعتبارىـ  

.  األقرب إلى الغرب إذا ما تحدثنا عف القيـ كالسياسات
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إذ ترل أف المشكمة الحقيقية ىي في اإلسالـ األ كلي كاإلسالـ التقميدم  رغـ أنو يكجد  عكبة في 
كالمساجد، كالمدارس الدينية،  )التمييز بينيما، ألف كالىما يستخدـ التقميدية في بنيتو األساسية 

، إفافة إلى  عكبة التمييز بيف قادة االتجاىيف، إال أنيا ترل في اإلسالـ (كالجمعيات الخيرية
التقميدم األقرب بحيث أنيـ األكثر انسجامان مع الغرب كالكاليات المتحدة بحيث تتكفر فييـ بعض 

الخ ائص التي يمكف أف تجعؿ منيـ شركاء محمييف ألنيـ في الغالب يدعكف إلى حكار األدياف، كما 
رئيس  (سيد طنطاكم)ـ، كمنيـ عمى سبيؿ المثاؿ 2001أنيـ أدانكا أحداث الحادم عشر مف سبتمبر

األزىر ىك تقميدم محافظ أداف العمميات التفجيرية التي تحدث داخؿ إسرائيؿ، فيك أكثر انسجامان مع 
( . Benard, 2003 )الحداثة 

بينما ترل في اإلسالـ األ كلي ىك التطرؼ الديني كاإلرىاب كالعنؼ كىك م در أساسي لرفض 
 ( .Benard ,2005). الديمقراطية كالقيـ األساسية لممجتمع المدني الحديث

 

  :متعريف اإلسالم السياسي (جراهام فملمر)5-3-3   

نما  (جراىاـ فكلمر)يعتبر  أف اإلسالمييف يؤمنكف باإلسالـ ليس كديف فقط كما يعرفيـ الغرب، كا 
 . يؤمنكف بو كنظاـ شامؿ لمحياة، كيسعكف إلى تطبيقو

، إ الحييف، ك فتقميدييف، أ كلييف، ع رانيي )إف الت نيؼ التقميدم لإلسالمييف : "(فكلمر)كيقكؿ 
لـ يعد كافيا لمتعرؼ عمى الحركات اإلسالمية المتداخمة فيما بينيا، ىذا التداخؿ أدل  (متطرفيف

".  القتباس ىذه الجماعات لخبرات بعفيا البعض في مجاالت كثيرة
مف النظرة الغربية التقميدية تجاه الحركات اإلسالمية كي فيا بالتخمؼ، كالجيؿ،  (فكلمر)كيسخر 

 فل مكيؿ ىانتنجتك"  راع الحفارات"كما أنو يعتبر نظرية , كالرجعية، كمعاداة الحفارة الغربية
.  ، ىدفيا إعفاء الغرب مف أزمات العالـ اإلسالمي المعا رة"رؤية أعكر لإلسالـ " عبارة عف 

كفي نظرتو لمكقؼ اإلسالمييف مف الفكر الغربي، يرل أنيـ ليسكا أعداء مطمقيف لمفكر الغربي، بؿ 
يمكنيـ أف يككنكا جسران بيف اإلسالـ ك الغرب، كأف تعميـ تيمة اإلرىاب عمى اإلسالمييف فييا 

إجحاؼ، حيث رفض الكثير مف اإلسالمييف بكفكح ك  راحة استعماؿ العنؼ في التغيير ك الفرب 
العشكائي لمم الح الغربية، كما أف أحد أكبر أسباب انتشار اإلرىاب كاف الغزك األمريكي ألفغانستاف 

(. 2006خير، ). كالعراؽ
:  تعريف اإلسالم السياسي في مراكز الخبرة المتشددة   4 - 5

الحفارة كالتمدف، كأنو أحد األسباب  يقـك دعاة ىذا االتجاه بت كير اإلسالـ كديف يدعك إلى مقاكمة
الرئيسة لتخمؼ العالـ اإلسالمي، كما كأف السبب في أحداث سبتمبر يرجع إلى الكراىية كالحقد 

كفخمت ىذه المراكز مف الخطر اإلسالمي، كطالبت  أمريكا في العالـ اإلسالمي، الحفارم فد
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الحككمة بفركرة محاربة الخطر اإلسالمي، كالقفاء عمى الحركات اإلسالمية تحت شعار الحرب 
. عمى اإلرىاب 

كسنتناكؿ في ىذه الدراسة أىـ المؤسسات التي ت درت الفكر المتشدد في الكاليات المتحدة، كالتي 
حاكلت أف تم ؽ بالحركات اإلسالمية األفكار الشيطانية في محاكلة لتيميشيا ك تقزيميا كسنتناكؿ 

ركبرت )مركز كاشنطف لدراسات األمف القكمي الذم يديره : دراستيف ألىـ مراكز الفكر المتشدد كىما
 . (ساتمكؼ

 
:   معهد ماش طن لدراسة الشرق األد ى 5-4-1

، المدير التنفيذم لممعيد، عف اإلسالـ السياسي التي  (ركبرت ساتمكؼ)تعتبر الدراسة التي قدميا 
ـ مف بيف أىـ 1999عاـ " السياسة األمريكية تجاه الظاىرة اإلسالمية مراجعة نظرية كتطبيقية"بعنكاف 

الدراسات المتعمقة بيذا الجانب في الكاليات المتحدة األمريكية، كالذم  قدـ نمكذجان في تحميؿ المكقؼ 
الرسمي األمريكي لإلسالـ السياسي، كالذم يعكد إلى عدد مف الخطابات الرئيسية ل انعي السياسة 

 ,Satloff). األمريكية حكؿ اإلسالـ السياسي في محاكلة لمعرفة التعريؼ األمريكي لإلسالـ السياسي

، فقد قدـ رؤية تحميمية لنماذج مف الخطابات التاريخية لساسة كمسئكليف في اإلدارات  (2006
 (إدكارد جكريجياف)األمريكية المتتابعة، قدمكا تعريفان أكليان لإلسالـ السياسي كالتعريؼ الذم قدمو 

ـ،  كالذم يرل الكاتب أف ىذا 1992يكنيك 2مساعد كزير الخارجية األمريكي السابؽ في خطابة 
التعريؼ يدؿ عمى ق كر الكاليات المتحدة األمريكية في فيـ أسباب بركز الحركات اإلسالمية كىذا 

 ,Satloff). يستدعي دراسة جدية حكؿ سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه الحركات  اإلسالمية

2006)   .
، قدـ خطابان في معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ "مستشار األمف القكمي السابؽ "(أنتكني ليؾ) أما 

نما سعييا لمقكة السياسية .  األدنى عرؼ فيو الحركات اإلسالمية بالقكؿ إف ما يميزىا ليس اإلرىاب كا 
في كزارة الخارجية، ليعيد التأكيد عمى عدـ كجكد سياسة  (فجكريجيا)خميفة  (بميترك)كيأتي خطاب 

أمريكية محددة تجاه اإلسالـ السياسي أك الحركات اإلسالمية بؿ ىناؾ سياسة تجاه الم الح 
يجب أف نتعامؿ مع األ كلية اإلسالمية في سياقات مختمفة مف خالؿ : " األمريكية، إذ يقكؿ بميترك

معرفة تأثيرىا في قفايا ذات أىمية لمكاليات المتحدة مثؿ عممية السالـ، كمحاربة اإلرىاب، كتشجيع 
ـ 1995، كيكرر ىذه الرؤية أيفان في خطاب آخر عاـ "السكؽ المفتكحة، كاحتراـ حقكؽ اإلنساف

الفعالية السياسية اإلسالمية ت بح عامالن بالنسبة لنا فقط عندما ترتطـ بأىداؼ أك " مكفحان أف 
بيف اإلسالمييف المتطرفيف الذم يرل أنيـ يستخدمكف كؿ  (بميترك)كيميز  ،"م الح أمريكية محددة

الكسائؿ لمك كؿ إلى أىدافيـ كالتي مف كسائميـ الفتاكل التي تحث عمى العنؼ، كبيف اإلسالمييف 
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، كما كأف الكاليات "المسالميف الذيف يحاكلكف تطبيؽ قيميـ الدينية في المشاكؿ الداخمية كالخارجية
.  المتحدة األمريكية ال تعارض اإلسالمييف المعتدليف
إال أف المسالميف كالمتطرفيف اإلسالمييف  (بميترك)كيرل ساتمكؼ أف ىناؾ تطكران ايجابيان في خطاب 

(. Satloff, 2006). يممككف نفس األىداؼ اإلستراتيجية بجعؿ التمييز بينيما ال معنى لو
في من ب كزير الخارجية لشؤكف الشرؽ األدنى لـ تقدـ جديدان لتأتي  (مارتف أنديؾ)كيرل ساتمكؼ أف 

، "اإلسالـ االنتخابي"أحد مساعدم اندؾ ليعرؼ اإلسالـ السياسي مف خالؿ سؤاؿ  (نيكماف)مقاربة 
الذم يعمؽ قبكلو بالعممية الديمقراطية لكف ىناؾ مخاكؼ أمريكية مف ك كؿ ىذه الحركات إلى السمطة 
كاحتفاظيا بمكانتيا مشيران إلى حقكؽ الكاليات المتحدة مف ك كؿ الحركات اإلسالمية السممية لمسمطة 
كاستغالليا في تككيف نظاـ أ كلي معادو لمغرب أك دعـ النظـ المكجكدة المك كفة باالستبدادية لكنيا 
بالمقابؿ تحافظ عمى الم الح األمريكية في المنطقة حائمة دكف ك كؿ الحركات األ كلية إلى مقاليد 

. الحكـ في العالـ العربي اإلسالمي
كيرل ساتمكؼ أف المشكمة الحقيقة التي تكاجو الكاليات المتحدة األمريكية ىي في التعامؿ مع حركات 

اإلسالـ غير العنيفة كمف ال عكبات بمكاف التعامؿ مع الحركات األ كلية العنيفة إال أنيا فكريان 
. كنظريان سيؿ التعاطي معيا

كما كيرل أف دفاع األنظمة عف نفسيا ىك األىـ كعن ر الحسـ في تمؾ ال راعات؛ ألف األنظمة 
كالحركات اإلسالمية قميالن ما تكسب لذلؾ ترجع األىمية في التعامؿ مع . الحاكمة قميالن ما تخسر

(. Satloff, 2006)اإلسالـ السياسي ليس في قكة الحركات اإلسالمية ذاتيا بؿ في قكة الدكلة نفسيا 
، بأف كفع حزب اهلل عمى قائمة (بميترك)كيعمؽ الكاتب عمى ذلؾ أنو بعد ثالث سنكات مف خطاب 

المستعبد لمبعد القانكني تعريفا  (بميترك)اإلرىاب مع أنو منظمة قانكنية تعمؿ في لبناف يجعؿ مف تعرؼ 
(. Satloff, 2006). غير مستكؼ لمغرض المطمكب

 
 
 
 

: رؤية مراكز الخبرة المعتدلة في التعامل مع اإلسالم السياسي   5 - 5
مف بيف المراكز الفكرية المعتدلة سنتناكؿ مؤسسة راند المقربة مف اإلدارة األمريكية، كمعيد التفاىـ 

. اإلسالمي المسيحي
 

:   معهد را د5-5-1
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لقد أسيـ في دراسة تعد مف الدراسات الميمة كالتي انطمؽ فييا مف فكرة حاجة الغرب كالكاليات المتحدة 
األمريكية إلى إستراتيجية حسنة لمتمييز بيف اإلسالمييف، إلعطاء المجاؿ لسياسة يمكف أف تقفي عمى 

. المتطرفيف مف خالؿ سياسات معينة، أك مف خالؿ تشجيع كدعـ المعتدليف في مكاجيو المتطرفيف
:   كقد كفعت دراسة كاممة يمكف لإلدارة األمريكية أف تتبعيا في تعامميا مع اإلسالمييف كتشمؿ

 

  .تمزيق الشبكات المتطرفة *

تالؼ كؿ الشبكات المتطرفة التي تستخدـ العنؼ كالقكاعد التي تدعميا كمعرفة نقاط  ال بد مف تمزيؽ كا 
الفعؼ التي تعاني منيا لتسييؿ عممية تفكيكيا ثـ كفع إستراتيجية تستيدؼ المناطؽ الخطيرة كمثؿ 

. (Benard ,2004)ىذه الخطكة بالتأكيد ت ب في دعـ المعتدليف كتقكيتيـ 
 

 .تشجيع إصالح المساجد مالمدارس الدي ية  *

فمف الفركرة قياـ الكاليات المتحدة كالمجتمع الدكلي العمؿ عمى إ الح المدارس الدينية لتقدـ عممان 
حديثان كمتحرران مف خالؿ مؤسسات التعميـ العالي التي تتكلى مراقبة كمراجعة الدراسة في التعميـ 

. الحككمي كالخاص
مع دعـ الحككمات كالمنظمات اإلسالمية المعتدلة في جعؿ المساجد  رحان لخدمة المجتمعات 

. (Benard ,2004)المسممة كليس في نشر التطرؼ كالعنؼ
 

 .االقتصادية تمسيع الفرص  *

فركرة قياـ الكاليات المتحدة بالمبادرات التي يمكنيا أف تحسف مف كفع الشباب االقت ادم في 
مكاجية الخدمات البديمة التي يقدميا المتطرفكف كالتي تساعد عمى فرب إغراء المتطرفيف بطريقة 

. (Benard ,2004)غير مباشرة كيدفع اللتحاؽ الشباب بالمنظمات المعتدلة كالعممانية
 

 . دعم اإلسالم المد ي *
عمى الكاليات المتحدة أف تدعـ جماعات المجتمع اإلسالمي المدني التي تسعى إلى تطبيؽ االعتداؿ 

كما , كأف تمنحيا األكلكية في المساعدات لتمكنيا مف القياـ بأنشطة تعميمية كثقافية, كنشر الحداثة
 Benard)كيتكجب عمييا المساعدة في تطكير المؤسسات الديمقراطية كمؤسسات المجتمع المدني

,2004) .
 

 . قطع الممارد عن المتطرفين *
إذا اعتبرنا فرره دعـ المعمكمات كالمنظمات اإلسالمية المعتدلة فال بد لإلدارة األمريكية مف قطع 

المكارد عف المتطرفيف كبذؿ الجيد مف أجؿ إيجاد منابع كطرؽ إي اؿ األمكاؿ لدل الجماعات 
. (Benard ,2004)المتطرفة
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 .  عمى الدمل اإلسالميةالديمقراطيةالمماز ة بين الحرب عمى اإلرهاب مفرض  *
عمى الكاليات المتحدة أف تككف حذرة مف الخطكات التي تقـك بيا كالتأكد مف أنيا ال ت ب في م محة 

الذيف ي كركف التحركات األمريكية بأنيا حرب عمى اإلسالـ كعمييا أف تثبت أف جيكدىا , الراديكالييف
بؿ ترمي إلى أحداث التغيير , ىذه ال ترمي إلى تقكية األنظمة الظالمة أك المتسمطة

. (Benard ,2004)الديمقراطي
 

 . إدماج اإلسالميين في السياسة العامة *
عمى الرغـ مف مخاكؼ إشراؾ األحزاب اإلسالمية في العممية الديمقراطية كالتي قد تحدث انقالبان ألم 
مف ىذه األحزاب عمى الديمقراطية بعد ك كليا لمسمطة إال أف ىذا يشجع عمى االعتداؿ في المدل 

كالعممية الديمقراطية يجب أف يككف شرطان أساسي  (ؼبالالعف)كما أف االلتزاـ التاـ , البعيد
. (Benard ,2004)لممشاركة

 

 

 . العمل مع المسممين المغتربين *
يعتبر المسممكف المغتربكف عن ران أساسيان كميمان في مساعدة الكاليات المتحدة عمى تحقيؽ م الحيا 

حيث تعتبر ىي المدخؿ لمشبكات اإلسالمية كقد تساعد عمى تقديـ قيـ , داخؿ العالـ اإلسالمي
كم الح الكاليات المتحدة األمريكية الداعية إلحياء الديمقراطية كالتعددية في العالـ اإلسالمي إال أنو ال 

 Benard )بد مف انتياج الحيطة عند إدراج المنظمات اإلسالمية غير القكمية في أم تنمية ديمقراطية

,2004)   .
 
 

. إعادة ب اء العالقات العسكرية مع الدمل اإلسالمية الرئيسية  *
مف الفركرم تفعيؿ العالقات العسكرية مع الدكؿ اإلسالمية إليجاد فباط مسمميف مدربيف أمريكيان مف 

الذم يفمف تأثير قيـ كممارسات الكاليات " كالتدريب العسكرم الدكلي, التعميـ"خالؿ برامج مثؿ 
المتحدة األمريكية عمى القادة باإلفافة إلى تزايد النفكذ األمريكي في المنطقة العربية 

. (Benard ,2004)اإلسالمية
 

. ب اء قدرات عسكرية مالئمة  *
مف خالؿ تخفيض تكاجدىا العسكرم في العالـ اإلسالمي مع العمؿ عمى زيادة كجكدىا اإلستخباراتي 

 Benard)كىذا يحكؿ دكف استخداـ العنؼ كذريعة لمكجكد العسكرم في المنطقة.. كالنفسي كالمدني

,2004) .
 

 .إيجاد شبكات من اإلسالم المعتدل في مماجهة التطرف اإلسالمي  *
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مف الفركرم إنشاء شبكات إسالمية معتدلة لنشر الرسالة المعتدلة لمعالـ اإلسالمي مع فركرة تكفير 
. (Benard ,2004). الحماية كتقديـ المكارد الالزمة إلنشاء ىذه الشبكات

 
:    معهد التفاهم اإلسالمي المسيحي 5-5-2
 المتحدة في تعامميا مع اإلسالمييف يجب أف تقـك عمى تبأف سياسة الكاليا (جكف اسبكزيتك)يرل 

المنظكر السياسي كالمنظكر الديمكغرافي، كمف الخطأ أف يتـ النظر ليذه : منظكريف أساسيف كىما
القفية مف منظكر كاحد، إذ يرل أف مف القفايا الميمة كالمطركحة في الكاليات المتحدة كالدكؿ 
الغربية مثؿ فرنسا ىك مدل اندماج اإلسالمييف في ىذه الدكؿ، ككيفية التعامؿ معيـ، كىؿ يجب 

مراقبتيـ، كما إذا كاف مف الكاجب تقميؿ أعداد المسمميف في ىذه الدكؿ كمنع المزيد مف المسمميف مف 
القدـك إلييا، إف الخطير في ذلؾ ىك أف النظرة السائدة إلى الجماعات اإلسالمية في أمريكا عمى أنيا 
مثؿ حركة حماس كمؤيدة ليا، كىذا يزيد مف االعتقاد الخاطئ بأف الكثير مف الحكادث مثؿ حادث 

تفجير مركز التجارة العالمي، أك تفجير نيكيكرؾ، أك غيرىا تجعؿ المسمميف في الدكؿ الغربية ككأنيـ 
. شركاء في ىذه العمميات رغـ رفض معظـ المسمميف لمثؿ تمؾ العمميات

لذلؾ عمى المكاطنيف الغربييف أف يشعركا بأنيـ جزء مف المسمميف، كالمسمميف جزء منيـ كعمى اإلدارة 
األمريكية أف تعتبر نفسيا دكلة مسيحية ييكدية كمسممة، كمسئكليتنا أف نفع الديف اإلسالمي مع 

المسيحي كالييكدم بدالن مف كفعة مع البكذية كاليندكسية، كيجب أال تبقى نظرتنا إلى الجيؿ الثالث 
. كالرابع مف أبناء المسمميف قا رة عمى رؤيتيـ كأتباع ديف أجنبي كنبي أجنبي

 .(2001يكسؼ، ). كفيما يتعمؽ بالجانب السياسي
. فإننا ال بد أف نقدـ بعض المقترحات لمدخؿ السياسة األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي 

 الكعي التاـ بأف اإلسالـ ال يشكؿ قمقان أك م در تيديد لمغرب. 

  يجب التفريؽ ما بيف الحركات اإلسالمية المعتدلة التي تشارؾ أك لدييا الرغبة في المشاركة في
النظاـ السياسي في الدكؿ اإلسالمية كالحركات اإلسالمية المتطرفة ألف مف غير المنطؽ أال نفرؽ بيف 

سميماف رشدم )المعتدليف كالمتطرفيف كمف غير المنطؽ أف نفعيـ في سمة كاحدة تجعمنا ننظر إلى 
(. 1998اسبكزيتك، . )في نفس النظرة التي ننظر فييا إلى بف الدف (كزيف العابديف بف عمي

  يجب عمى الكاليات المتحدة األمريكية أف تبقى ثابتة عمى مبادئيا اإل الح كنشر الديمقراطية في
العالـ اإلسالمي، كالمالحظ أف الكاليات المتحدة األمريكية تتبع معايير مزدكجة في ىذا المجاؿ، فيي 
تشجع نشر الديمقراطية كحرية المشاركة السياسية كتقرير الم ير في بعض البمداف كال تشجعيا في 

جيمس )البعض األخر كمف الركايات الشييرة في ىذا السياؽ أف كزير الخارجية األمريكي األسبؽ 
كاف في طريقة إلى الشرؽ األكسط في إحدل الجكالت التي زار فييا عددان مف الدكؿ العربية  (بيكر
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ىذه الدكؿ إال أنو حذؼ النقطة الخامسة قبؿ أف تيبط  ككفع بيكر خمسة نقاط رئيسية لمحكار مع قادة
 ( .2004الربيعك، )أف النقطة التي قاـ بحذفيا ىي الديمقراطية  بو الطائرة في المنطقة كاتفح

كمف المبررات التي تستند عمييا الكاليات المتحدة األمريكية في عدـ تشجيع التحكؿ الديمقراطي في 
المنطقة ىك أف جميع حمفائيا مف دكؿ المنطقة ىي غير ديمقراطية مقابؿ أنيـ يمتمككف البتركؿ 
كالمكقع اإلستراتيجي كالثركات الكثيرة كمف األففؿ أف تحافظ الكاليات المتحدة األمريكية عمى 

. م الحيا كالتي قد تتعارض مع التحكؿ الديمقراطي
لذلؾ عمى الكاليات المتحدة أف تعمؿ عمى حث كتشجيع الحككمات العربية عمى التحكؿ إلى مجتمعات 

ذا لـ تفعؿ ىكذا فإنيا سكؼ تقع في نفس الخطأ . مدنية مع تشجيع مؤسسات العمؿ المدني كا 
كمف الغريب أف يعقد األكاديمييف كالمراقبيف كالميتميف بأكفاع العالـ اإلسالمي بأف المسمميف كالعرب 

سمطكييف بطبيعتيـ كىذه السمطكية الفطرية مستمدة مف الديف اإلسالمي متجاىميف أف المسيحية 
. كالييكدية ترل أف الديمقراطية الحديثة تتعارض مع معتقداتيـ الدينية كيعمنكف رففيـ القاطع ليا

كالسؤاؿ المطركح لماذا ال تتحكؿ الحككمات في العالـ اإلسالمي إلى حككمات ديمقراطية ؟ اإلجابة 
المنطقية كالمستندة إلى الكاقع كالتاريخ تؤكد أف السمطكية ىي ميراث كرثتو الحككمات التي تمت خركج 
االستعمار األكركبي مف الدكؿ اإلسالمية فاالستعمار األكركبي لـ يشجع التحكؿ الديمقراطي في الدكؿ 
المستعمرة، كبالتالي مف الطبيعي أف يخمفو رؤساء كممكؾ كفباط ال يؤمنكف بالمجتمع المدني الذم 

. يؤسس لبناء ديمقراطية كليس مف م محتيـ ذلؾ
كأخيران عمى الحككمات الغربية كالعربية أف تشجع التحكؿ الديمقراطي كالذم بدكنو سكؼ تقاد المنطقة 

إلى حالة سيئة مف عدـ االستقرار كاالفطراب كالتي تزيد المشكمة تعقيدان كبالتالي الك كؿ إلى ما ذكره 
(. 1998يكسؼ، . )كالمسمى بال راع الحتمي لمحفارات (فىانتنجتك)
 
 

: رؤية مراكز الخبرة المتشددة في التعامل مع اإلسالم السياسي   6 - 5
كسنتناكؿ دراستيف لمراكز الفكر المتشدد كىما الدراسة التي قدميا معيد ىديسكف، كالدراسة التي قدميا 

.  تيار المحافظيف الجدد
 

:    معهد هديسمن 5-6-1
نحك "، بعنكاف (لكراف مكرافيش)ـ كالتي قدميا 2002 تناكلت الدراسة ال ادرة عف معيد  ىديسكف عاـ 

، كالذم يتحدث فييا الكاتب عف اإلرىاب فيتساءؿ مف ىـ "إستراتيجية بديمة لمحرب فد اإلرىاب
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أعداؤنا؟ ىؿ ىي الجماعات اإلرىابية أـ الدكؿ المارقة أـ شبكة مف األشرار؟ معتبرا أف طبيعة العدك 
.  غير كافحة المالمح كالحدكد كيرل في اإلرىاب تقنية كليس أيدلكجيا

كيرل الكاتب أف الف ؿ الجديد مف الحرب الذم دشنتو القاعدة يؤكد عمى أزمة تاريخية مستشرية داخؿ 
العالـ اإلسالمي العربي، ناتجة عف غياب مظاىر االنتعاش كالرخاء الذم أفعؼ أسس تحقيؽ 

االستقرار الداخمي في العالـ اإلسالمي، كفي ظؿ ىذه الحالة فقدت الكثير مف شرائح المجتمع الكاسعة 
بمرتكزاتيا األساسية حيث أف المؤسسة القائمة ال تمبي قدرتيا عمى المحافظة عمى كالء الشعب، كىذه 
الحالة تفتح األبكاب عمى م راعييا أماـ اندفاع مشاعر شديدة، كانفعاالت قكية، كىك ما يحدد شركط 

. ثكرة الشعكب
أف األنظمة العربية سكاء التقدمية أك التقميدية نجحت في تحييد الشارع العربي،  (مكرافيش)كيرل 

كتمكنت أجيزتيا االستخبارتيو مف اختراؽ المنظمات اإلرىابية كتكجيو سياساتيا كالتالعب بيا، فتحكلت 
كأ بحت مالذان لإلرىاب كما سكريا كليبيا كالجزائر كالعراؽ كاليمف كأ بحت السعكدية طرفان في 

. المنظكمة اإلرىابية
يبدكا أف التاريخ الفكرم السياسي لمدكؿ العربية خ ك ان في القرنيف التاسع عشر، كالعشريف كاف دكمان 
متأرجحان بيف مفيكـ األمة عمى أساس الكحدة العربية كمفمكف األمة استنادان إلى االنتماء اإلسالمي 

ـ إلى االنتماء اإلسالمي المشترؾ بانتقاؿ محكر 1973المشترؾ، كالذم مالت فيو الكفة بعد عاـ 
. الجاذبية لمسياسة العربية إلى الفكر الكىابي

كاستطاعت الثكرة اإليرانية تحكيؿ عقارب البك مة السياسية في العالـ العربي اإلسالمي مف فكر شبو 
 (.. 2002مكرافيتش، )عمماني إلى فكر ديني  رؼ 

كتشير الدراسة إلى أف الفكر الكىابي قدـ رؤية متماسكة انجذبت إلييا الشرائح المستاءة مف األنظمة 
ـ بات اإلرىاب ىك السالح المففؿ لدل األنظمة العربية حيث 2000 – 1970العربية، كما بيف عاـ 

شيدت فييا الكاليات المتحدة األمريكية الكثير مف التفجيرات مثؿ خطؼ الطائرات التي تقكـ بيا ليبيا، 
. كممارسة االغتياالت التي تقدميا إيراف، إفافة إلى ىجمات إرىابية أخرل تقـك بيا فمسطيف

ك ينظر مكرافيش إلى أف اإلرىاب يقكـ عمى ترتيبات كعالقات متداخمة بيف مؤسسات الدكلة ككحدات 
. أخرل ال تحمؿ اسـ مؤسسات الدكلة كلكنيا تعمؿ فمف إطار فبابي المعالـ

كيقترح معيد ىديسكف إستراتيجية لمحرب عمى اإلرىاب تفمف ترتيبان ىرميان لألىداؼ اإلستراتيجية 
: كىي

 
:    اإلستراتيجية الكبرى لمحرب 5-6-1-1
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 داـ )باعتباره القمب التكتيكي لمحرب عمى اإلرىاب، لذلؾ ال بد مف التخمص مف : العراق .1
سقاط نظامو، ليككف عبرة لكؿ األنظمة األخرل كىذا يعزز م داقيتنا كفاعميتنا مف جية (حسيف ، كا 
  (..2002مكرافيتش، )أخرل 

 

كىي القمب اإلستراتيجي لمحرب كىي تمثؿ المركز المالي كالنكاة األيديكلكجية كالمركز : السعمدية .2
الرئيسي لمحرب فبعد القفاء عمى نظاـ  داـ يجب تكجيو إنذار لمحككمة السعكدية التي تكفر 

سرائيؿ كأف تعمؿ عمى  المساعدات سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة لمحمالت المناكئة ألمريكا كا 
. مكافحة ما شأنو إثارة التع ب األيدلكجي أك الديني سكاء في المدارس أك المساجد أك عبر المنشكرات
كما كعمييا التكقؼ عف إنتاج الكتب المدرسية كالمناىج التعميمية التي ليا عالقة بالفكر الكىابي، كذلؾ 
عمييا التكقؼ عف ت دير النظريات الجيادية التي تؤجج مشاعر المسمميف مع فركرة أف ي اغ إنذار 

نيائي لمسعكدية بأف عدـ االستجابة لممطالب األمريكية سكؼ يسفر عف تيديد مباشر لممكجكدات 
يمثمكف بديالن محتمالن  (المناطؽ الشرقية)المالية لمسعكدية عبر العالـ مع أف الياشمييف أك الشيعة في 

  (.2002مكرافيتش، )لمنظاـ الحالي 
 

كىي في الكقت الراىف تعيش حالة مف التأرجح كالتذبذب كىي مرحمة ينبغي عمى الكاليات : إيران .3
المتحدة استغالليا مف خالؿ تقديـ اإلمدادات كالدعـ بكؿ أشكالو لمقكل المنادية بالتغيير داخؿ إيراف 

بيدؼ إسقاط النظاـ اإلسالمي في طيراف كالتي تزعمت سياسة دعـ اإلرىاب كاستخدامو ككسيمة دعـ 
لسياساتيا في الخارج، مشاران إلى حزب اهلل كمنظمة إرىابية تبنت عمميات فد الكاليات المتحدة  

سرائيؿ كىي  تعتبر منظمة  فرعية  تابعة   لمنظاـ  اإليراني     (.2002مكرافيتش، )كا 
 

إف األقمية العمكية الحاكمة في سكريا تعمؿ عمى خمؽ جك مف االفطراب الدكلي كالعداء : سمريا .4
كتعتمد سكريا في سياساتيا الخارجية . إلسرائيؿ، كذلؾ بيدؼ المحافظة عمى استحكاذىا عمى السمطة

عمى تحالفيا الكطيد مع إيراف كسط أجكاء إقميمية مشحكنة كقابمة لمتفجير، كمف المرجح أف يساىـ 
كجكد القكات األمريكية في العراؽ المجاكر لسكريا في تكفير الحافز لتغيير النظاـ في دمشؽ 

  (.2002مكرافيتش، )
 

فمف الناحية التاريخية كالديمكغرافية كالعممية كالدينية تعتبر م ر ىي مركز العالـ العربي : مصر .5
أف مف الكاجب تفادم  (حسني مبارؾ)ـ، أدرؾ الرئيس الم رم 1981اإلسالمي فبعد اغتياؿ السادات 

ما كقع فيو السادات حتى ال ي بح م يره كم ير سابقة، كعمؿ عمى تفادم ذلؾ مف خالؿ إيجاد 
سياسة تقـك عمى تكازف القكل في المجتمع الم رم كالعربي، حيث أنو في العقديف المافييف أعطى 
اإلسالمييف مزيدان مف الحرية في الحياة العامة كالدكائر األكاديمية كالفكرية، كقاـ بقمعيـ عندما كانكا 

ففي م ر تفخـ سكاني خانؽ كأ بح يشكؿ مزيجان قابالن لالنفجار في كقت تقكـ . يمجئكف إلى العنؼ



 
 

66 

سرائيؿ لذلؾ ال  فيو ال حافة الم رية دكف انقطاع بترسيخ ركح العداء كالعنؼ كالكراىية فد أمريكا كا 
بد مف اإلسراع في إعادة تشكيؿ م ر خ ك ان أف الظركؼ اآلف مكاتية بعد أف بدأت أمريكا حربيا 

  (.2002مكرافيتش، )عمى اإلرىاب 

 
سيتـ استعرافيا في الف ؿ السادس بالتف يؿ خا ة في الجانب المتعمؽ بحركة : فمسطين  .6

 . حماس عمى كجو الخ كص 

 

: إستراتيجية الحالة التمهيدية لمحرب 5-6-1-2   
بالنسبة لإلرىاب كاإلرىابييف يجب الحيمكلة دكف ك كليـ إلى أم أرض تؤكييـ كتمنحيـ المالذ اآلمف 

كبالتالي تحجيميـ مع التأكيد عمى أف إستراتيجية محاربة اإلرىاب تشمؿ الدكؿ الراعية كالداعمة 
كعمى الكاليات المتحدة أف تفع في ىذه الحالة خارطة طريؽ لمتعرؼ خالليا , لممنظمات اإلرىابية

 :عمى المنظمات اإلرىابية كتتفمف
 
 

  خارطة طريق مفاهيمية .1
تحاكؿ مف خالليا التعرؼ كتفسير ظاىرة اإلرىاب كعمؿ الجماعات اإلرىابية حيث يتـ ت نيفيـ حسب 

شعارات كمسميات يفترض فييا أف تدلى بإيحاءات أك مؤشرات حكؿ درجة التيديد التي تمثمو تمؾ 
 (.. 2002مكرافيتش، )التنظيمات 

 

خارطة طريق ثقافية  .2
تسعى مف خالليا لمتعرؼ عمى المتطرفيف كتشكيو  كرتيـ كتكفيح اليدؼ مف الحرب عمييـ بكسائؿ 

.  مختمفة منيا
 بث حكارات فكرية سياسية متحفرة بيف السنة كالشيعة في إطار مف االحتراـ كالرأم المتبادؿ .
 حيث أف الحكايات الساخرة , إطالؽ الكتب الساخرة التي تسمح لمشباب بانتقاد حكاميـ كبف الدف

كمف الممكف أف , لعبت دكران ىامان عمى المستكل النفسي في إسقاط الشرعية عف الحكاـ السكفيت
كعمينا أف نعمؿ عمى جذب األطفاؿ , ت بح ىذه الكتابات محكران يتشكؿ حكلو رأم عاـ عربي

 .العرب كنحببيـ مكسيقى الركؾ، كالثقافة الغربية

  ينبغي تشكيؿ فرؽ عمؿ كؿ كاحدة منيا تختص ببمد عربي كاحد عمى أف تعبئ جيكد ىذه الفرؽ
جيكد المسئكليف الحككمييف في أمريكا كالمفكريف المعارفيف العرب بيدؼ  ياغة برامج سياسية 

 .كتعميمية كدعائية كحقنيا في كريد المجتمعات العربية

  يرل المعيد فركرة تفكيؾ تماسؾ الجماعات اإلرىابية مف خالؿ البرامج كالكثائؽ التي تخاطب
. الشعب األمريكي كالعالـ العربي مف خالؿ  كرتيـ ككشؼ حقائقيـ
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 مع فركرة التأكيد عمى النقاط اليامة التالية -:
كجكب التعامؿ مع الممؼ الم رم قبؿ سقكط  داـ، كالقفاء عمى النظاـ السكرم كعمى تنظيـ  *

حزب اهلل، كجحيـ السعكدية، كلكف حتى تتحقؽ ىذه األىداؼ ال بد مف ممارسة الفغكط عمى مبارؾ 
 .حتى يتكقؼ عف رعاية المنظمات اإلسالمية، كخ ك ان في كسائؿ اإلعالـ

 

الذم استقى مادتو مف كتاب حكماء  ييكف الذم بث في " فارس بال جكاد"المسمسؿ التمفزيكني  *
  (.2002مكرافيتش، )جميع الدكؿ العربية يعتبر جزءن مف االعتداءات اإلرىابية عمى الغرب 

 

: المحافظمن الجدد ماإلسالم السياسي 5-6-2   
 

ىي مف أىـ القفايا التي تكاجو الكاليات المتحدة " الحرب عمى اإلرىاب"يعتبر المحافظكف الجدد بأف 
األمريكية، معتبريف أف الحرب عمى اإلرىاب ىي قفيتيـ بعد أف رسخكا ىذا المفظ بديالن عف كؿ 

. مقاكمة إسالمية مشركعة
كمف المعركؼ أف المحافظيف الجدد ىـ األكثر تشددان حياؿ القفايا المتعمقة باإلرىاب فبعد تسعة أياـ 

: جاء فيو (جكرج بكش)خطاب لمرئيس األمريكي  (كلياـ كريستكؿ)ـ، بعث 2001مف أحداث سبتمبر 
ال يكفي تحطيـ شبكات اإلرىاب في أفغانستاف بؿ كمف الفركرم إسقاط نظاـ  داـ حسيف "

يراف كحزب اهلل . كالق اص مف سكريا كا 
عمى الكاليات المتحدة األمريكية أف تنتيج سياسة ىجكمية في : "بقكلو (بكؿ بريمر)كقد عبر عف ذلؾ 

،كحذر مف حرب مقدسة تقكدىا "مجاؿ مكافحة اإلرىاب أم يجب أف نقتؿ اإلرىابييف قبؿ أف يقتمكنا
(. 2002مكرافيتش، ). جماعات إسالمية مف دكف قيادة مركزية

( ؿريتشارد بي)لمكاتب " كيؼ يمكف االنت ار عمى اإلرىاب... نياية شر"كفي كتاب  در بعنكاف 
حدد فيو الكاتباف رؤية المحافظيف لمسياسة الخارجية فد اإلرىاب حتى عاـ  ( فركـدديفي)كبمشاركة 

. ـ، باإلفافة إلى دراسات تتعمؽ بالحممة األمريكية عمى العالـ اإلسالمي2008
 أماـ اجتماع عقده بمجمس العالقات الخارجية 13/11/2003في  (دكغالس فايث)كفي كممة ألقاىا 

في العا مة األمريكية عف اإلستراتيجية التي ينبغي عمى الكاليات المتحدة األمريكية اتخاذىا فد 
: الحرب عمى اإلرىاب قاؿ ينبغي أف ترتكز عمى ثالث محاكر

. تعطيؿ نشاط اإلرىابييف ثـ تدميرىـ مع بنيتيـ األساسية .1
معركة األفكار معيـ، بيدؼ تجنيد بعفيـ كتحكيميـ إلى المبادئ ال حيحة، كاستخداميا "خكض  .2

في تمؾ المعركة التي تعتبر معركة أيديكلكجيو، يتكجب عمى أمريكا أف تكسبيا أيفان ألف اإلرىاب 
 يمكف أف تيـز مثمما ىزمت الشيكعية في االتحاد تظاىرة سياسية تحركيا أيدلكجيا كاأليديكلكجيا

 .السكفيتي السابؽ
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عمؿ المزيد لحماية األمف األمريكي الذم أنشئت مف أجمو كزارة جديدة ىي كزارة األمف الكطني  .3
كما أنشأت كزارة الدفاع قيادة جديدة يتكلى فييا لممرة األكلى قائد عسكرم لإلشراؼ األمني عمى جميع 

إلى القكؿ أحد مككنات المحكر الثالث ىك  (فايت)أرافي الكاليات المتحدة الفاربة ثـ خمص 
 (.2005كامؿ، ). إستراتيجية أمريكا في حربيا عمى اإلرىاب

 
 :     تطمر السياسة األمريكية تجاه اإلسالم السياسي 7 – 5

لـ تكف لمكاليات المتحدة األمريكية حتى الحرب العالمية األكلى سياسة كافحة تجاه العالـ اإلسالمي 
نما انح رت السياسة األمريكية حتى ذلؾ الكقت في الركابط الثقافية كالتبشيرية  كاإلسالـ السياسي، كا 
كالعالقات الخارجية، غير أنو بعد الحرب العالمية األكلى تغيرت طبيعة االىتماـ األمريكي بالمنطقة 

ـ، كمركرا بقرار 1918، كحتى كعد بمفكر عاـ (كيمسكف)العربية، كابتداءن مف تأييد الرئيس األمريكي 
ـ، الذم يؤيد إقامة كطف قكمي لمييكد في فمسطيف، ففالن 1922سبتمبر 11 األمريكي قي سالككنجر

ـ، كاستمرت اإلدارة 1924عف مكافقة اإلدارة األمريكية عمى االنتداب البريطاني عمى فمسطيف عاـ 
األمريكية عمى نفس األسمكب حتى بعد الحرب العالمية الثانية، كبدأ الحديث عف حركات اإلسالـ 

السياسي بعد الثكرة اإليرانية حيث اتخذت حككمة الكاليات المتحدة األمريكية مكقفان متشددان في التعامؿ 
مع تنامي حركات اإلسالـ السياسي عبر سياسات مختمفة مثؿ االحتكاء كالفكفى الخالقة كالشرؽ 

. األكسط الكبير كالبديؿ المعتدؿ
:  كسنتتبع في ىذا الف ؿ تقسيـ الدراسة إلى عدة مراحؿ كىي

 
:    مرحمة ما قبل الحرب العالمية الثا ية 5-7-1

ـ في خطابة أماـ الككنغرس األمريكي فيما 1823عبر عنيا الرئيس األميركي جيمس مكنرك سنة 
فركرة عدـ مد الدكؿ األكركبية نفكذىا : عرؼ حينيا بمبدأ مكنرك أك مبدأ الحياد كالذم ينص عمى

االستعمارم نحك أميركا، كعمى الكاليات المتحدة مف جانبيا االلتزاـ بعدـ التدخؿ في المشكالت أك 
العالقات األكركبية، كمف ىنا يمكف القكؿ أف األساس الذم قامت عميو سياسة الكاليات المتحدة 

البغدادم، ). األمريكية منذ بداية العشرينيات مف القرف التاسع كحتى الحرب العالمية األكلى ىك
2004: ) 

 
 .    العزلة   5-7-1-1

حيث اتخذت مع بداية تفاعالتيا الدكلية سياسة حذرة تمثمت باختيار مبدأ العزلة كما أطمؽ عميو بمبدأ  
مكنرك ، كقد ساعدىا عمى ىذه السياسة مكقعيا الجغرافي البعيد نسبيان عف التنافس بيف الدكؿ الكبرل، 



 
 

69 

كال راعات الدكلية القائمة آنذاؾ، كما تمكنت خالؿ تمؾ الفترة مف االىتماـ بالبناء الداخمي كتعزيز 
 . عنا ر القكة السياسية كاالقت ادية كالعسكرية

كاتسـ النشاط األمريكي في المنطقة العربية في القرف التاسع عشر باالىتماـ بقفايا بعيدة عف مياديف 
التنافس السياسي، ككاف أبرز ىذه االىتمامات اإلرساليات التن يريو التي ارتبطت بشكؿ أساسي 
بنشاط الكنائس، يمي ذلؾ النشاط االقت ادم، إذ نالت كاشنطف عدة امتيازات اقت ادية مف الدكلة 

(.   2005الثقفي، )العثمانية بما في ذلؾ مد سكؾ الحديد كالتنقيب عف الثركات المعدنية
مع نياية الحرب العالمية األكلى كزكاؿ الدكلة العثمانية كمسارعة الدكؿ االستعمارية إلى تقاسـ ميراثيا، 

كاستيكت العرب الذيف كانكا يحاكلكف التخمص مف الخطط  (كلسكف)ظيرت مبادئ الرئيس 
االستعمارية، لكف الجيكد العربية الراغبة في انحياز القكة الناشئة الجديدة الكاليات المتحدة األمريكية 

في الك كؿ  ( زغمكؿسعد)إلى جانب قفاياىـ باءت بالفشؿ، كعجزت الكفكد العربية بما في ذلؾ كفد 
.  إلى تطبيؽ تمؾ المبادئ عمى المنطقة العربية

كلـ تشارؾ الكاليات المتحدة في تقاسـ تركة الدكلة العثمانية مع الدكؿ العربية، كاكتفت بأدكار تن يريو 
الثقفي، ). كثقافية كاقت ادية تمثؿ البعد التن يرم باإلرساليات المدعكمة مف جانب الحككمة كالكنائس

2005  .)
 

 .   البعد الثقافي 5-7-1-2

تمثؿ ىذا البعد في عمميات البحث كالتنقيب عف اآلثار، باإلفافة إلى حرص الكاليات المتحدة 
ككاف مف أبرز النشاطات . األمريكية عمى إقامة عالقات دبمكماسية مع عدد مف حككمات المنطقة

االقت ادية بيف الحربيف العالميتيف ح كؿ الكاليات المتحدة األمريكية عمى امتيازات بشأف استثمار 
، كلـ تكف ىذه االستثمارات مف الكجية القانكنية تابعة لكزارة (1924مف خالؿ معاىدة عاـ )النفط 

نما لمؤسسات كشركات مستقمة . الخارجية، كا 
، حيث  (بكعد بمفكر)كبخ كص القفية الفمسطينية فقد استطاعت بريطانيا ربط الحككمة األمريكية 

كبمكجب المعاىدة .  لم محة الكعد1922 در قرار عف رئيس مجمس الشيكخ األمريكي في مايك 
فقد تمتع المكاطنكف األميركيكف بحقكؽ إنشاء مختمؼ المؤسسات  (1924 ديسمبر 3)" األنجمكأميركية "

كالجمعيات التعميمية كالخيرية كالدينية في فمسطيف، كتمكنت بمكجب ىذه المعاىدة المنظمات 
.  ال ييكنية األميركية مف العمؿ كالنشاط ل الح الكطف القكمي لمييكد في فمسطيف

عمى – كرغـ بناء الكاليات المتحدة األمريكية سياستيا الخارجية حتى إعالف الحرب العالمية الثانية
أساس حماية حقكقيا التجارية كم الح رعاياىا، مع تجنب التكرط السياسي في منطقة نفكذ أكركبي 

السعكدية أ بحت مف اآلف ف اعدا ذات " بأف 1943 فبراير 18 (ركزفمت)مباشر، فإف إعالف 
شٌكؿ نقطة تحكؿ جديدة في ىذه السياسة " فركرة حيكية لألمف القكمي لمكاليات المتحدة األميركية
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كساىـ في زيادة االىتماـ األميركي بالمنطقة، كبالتحديد محاكلة زيادة النفكذ داخؿ منطقة الخميج 
(.  2006دالدر ، كآخركف، )العربي خا ة في المممكة العربية السعكدية

كقد بدا كافحان مع إرىا ات نياية الحرب العالمية الثانية أف التنافس بيف بريطانيا كأميركا عمى 
الم الح االقت ادية في الشرؽ األكسط كخا ة حقكؿ النفط، ك ؿ إلى درجة متقدمة، كتجمى ىذا 

، إذ أكدت الكاليات المتحدة األمريكية أف ليا م الح 1944التنافس عبر المفاكفات بيف البمديف عاـ 
ستراتيجية في نفط السعكدية كما ىك الحاؿ بالنسبة لم الح بريطانيا في نفط إيراف . اقت ادية كا 

(.  2003عكض، )
 

( :  1978 - 1948)   مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثا ية 5-7-2
. كيمكف التمييز بيف ثالث فترات أساسية لمسياسة األمريكية فترة الحرب الباردة كىي

 

 . 1957- 1948الفترة 5-7-2-1   
في ىذه الفترة تكلت الكاليات المتحدة األمريكية دكر القكة العظمى الذم كانت قد لعبتو حميفاتيا مف قبؿ 

نظاـ  بريطانيا كفرنسا بعد أف أدت الحرب العالمية الثانية إلى تالشي النظاـ الدكلي السابؽ كظيكر
دكلي جديد سمي بالحرب الباردة، فقد خرجت الدكؿ الكبرل السابقة منيكة متعبة مف ىذه الحرب تسعى 
إلى إعادة إعمار ما دمرتو الحرب، كظيرت قكتاف جديدتاف تحمؿ كؿ كاحدة منيما مشركعان ايدكلكجيان 

مناقفان لمشركع األخرل كتمتمكاف أسمحة تدميريو فائقة كتدخالف في سباؽ لمتسمح كلبناء األحالؼ 
ستراتيجيات جديدة في العالقات كالتفاعالت الدكلية مثؿ سياسة الردع، : المؤيدة، كظيرت سياسات كا 

ستراتيجية االحتكاء (  . 2003عكض، ). كنظرية الدكمينك، كا 
قد بدأت الدكؿ العربية بالح كؿ عمى االستقالؿ السياسي بالتدريج، كأخذت الدكؿ القطرية الجديدة  ك

 عمى الفكر مع إرىا ات األمريكية الكاليات المتحدة   كما بدأت،تسعى لبناء كجكدىا كدكرىا السياسي
 الثانية بمؿء الفراغ الناجـ عف أفكؿ القكة العسكرية البريطانية في  العالميةنياية الحرب

 .(2006الجزيرة، ) المنطقة
 ك ازداد تمسؾ الكاليات المتحدة األمريكية بالعالـ اإلسالمي فمف اإلستراتيجية األمريكية اليادفة إلى 

كبح الخطر السكفيتي كمنعة مف االنتشار، إفافة إلى محاكلة الحفاظ عمى األنظمة المكالية لمغرب في 
. الشرؽ األكسط

يزنياكر ككيندم)ككاف الرؤساء األمريكيكف  مؤيديف إقامة تحالؼ بيف الكاليات المتحدة  (تركماف كا 
األمريكية كقكل كطنية كمحمية إال أف السياسة األمريكية كانت ال تتفؽ مع القكمييف المحمييف، كتتيميـ 

. بالتعاكف مع السكفيات لإلطاحة بالنظاـ اإلقميمي القائـ في الشرؽ األكسط
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كقد جرل كالعادة محاكلة الكاليات المتحدة األمريكية إقامة تحالفات مثؿ منظمة الدفاع عف الشرؽ 
 ( .1985سالمة، )ـ، كغيرىا1955األكسط كحمؼ بغداد عاـ 

الذم اعتبر أف  (جماؿ عبد النا ر)كقد أكجدت ىذه الترتيبات بركز تيار القكمية العربية بزعامة 
، مما دفع الكاليات  (2002شمبي، ). إسرائيؿ ىي التحدم الذم يكاجو العرب كليس اإلتحاد السكفيتي

المتحدة األمريكية العتبار أف القكمية الثكرية ىي التيديد الحقيقي ألمف األنظمة المحافظة المؤيدة 
(  .  2002جرجس كآخريف ، ). لمغرب في الشرؽ األكسط

 
. م 1973- 1957   الفترة من 5-7-2-2

في ىذه الفترة حاكلت الكاليات المتحدة األمريكية إنشاء حمؼ مع الدكؿ اإلسالمية يككف قادران عمى 
بالقكمييف  مكاجية الحمؼ الشيكعي مع القكمييف العرب ككاف مف أسباب تدىكر العالقات األمريكية

قاـ بتشجيع الممؾ السعكدم  (ليندكف جكنسكف)أف الرئيس األمريكي  (عبد النا ر)العرب ىك شعكر 
عاىؿ العربية السعكدية عمى رعاية حمؼ إسالمي ييدؼ إلى عزؿ م ر عف  (في ؿ بف عبد العزيز)

 في النزاع الدائر بيف ممحيطيا العربي، كقد انحازت الكاليات المتحدة األمريكية إلى الطرؼ اإلسالـ
جرجس ). اإلسالمييف كالحركة القكمية التي ترل أف سياسة اإلسالمييف تخدـ الم الح األمريكية

(  .  2002كآخريف ، 
الدكؿ  خرجت بعد أف   ،اإلسرائيمي– في تعزيز كتككيد التحالؼ األمريكي1967ساىمت حرب كقد 

في حيف خرجت  ،كسيناء كالجكالف كجزء مف األردف فمسطيف   العربية مف الحرب كقد فقدت كؿ
/  يكنيك 19  يـك  آنذاؾ  األميركية   كزير الخارجية(جكنسكف) ك رح  ، زاىية منت رة إسرائيؿ 
يكسؼ، )ـ 1967عاـ   احتمتيا   األرافي التي  بإعادة غير ممزمة  إسرائيؿ   بأف1967حزيراف 
2006)  .

 

. م 1978-1973   الفترة من 5-7-2-3
كما ترتب عميو مف نتائج  (أنكر السادات)رغـ التحكؿ الجذرم الذم أحدثو الرئيس الم رم الراحؿ 

ىامة في السياسة األمريكية لما كاف لو مف أىمية في تيميش دكر اإلتحاد السكفيتي في المنطقة 
. كقيامة بتكقيع معاىدة سالـ مع إسرائيؿ الحميؼ اإلستراتيجي لمكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة

 ( . 2002أحمد، )

إال إف السياسة األمريكية شيدت تغيران جذريان كاف أحد أسبابو تفجر ال حكة اإلسالمية عمى المسرح 
ـ، كأزمة احتجاز الرىائف 1979، كالثكرة اإليرانية (السادات)السياسي العاـ فاألحداث المحمية كاغتياؿ 

األمريكييف، شكمت  دمة لعدد كبير مف المسئكليف األمريكييف كدفعتيـ إلى االعتراؼ بنشكء قكة جديدة 
(  .  2002جرجس كآخريف ، )تشكؿ تيديدان لمم الح الغربية 
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حاؿ دكف تأسيس فيـ مشترؾ لحركات اإلسالـ  (كارتر)ككجكد تياريف في إدارة الرئيس األمريكي .  
لشؤكف األمف  (كارتر)،  مستشار الرئيس (بركجنسكي)السياسي، كقد كاف تيار ال قكر الذم يقكده 

القكمي كالذم كاف يدعك بفركرة مكاجية الثكرة اإلسالمية في إيراف عف طريؽ القكات المسمحة 
، كيرل تيار الحمائـ الذم ااإليرانية كبمساعدة القكات األمريكية المتمركزة في المحيط اليندم كغيره

.   (1997يكسؼ، ). كاف ينادم بفركرة ترؾ األمكر ليقررىا الشعب اإليراني كحدة
 

( . 2001-1979)   مرحمة ما بعد الثمرة اإليرا ية 5-7-3
لقد اعتبر المحممكف أف الثكرة اإليرانية ىي أكلى المكاجيات السياسية الحقيقية بيف الكاليات المتحدة 

كفي الفترة ما قبؿ الثكرة اإليرانية كاف ىناؾ تكافؽ  "،( 1998جرجس، ). األمريكية كاإلسالـ السياسي
أمريكي إيراني في مكاجية الخطر الشيكعي في المنطقة ككانت إيراف تجسد ىذا التكافؽ باشتراؾ إيراف 

في الخطة األمنية األمريكية في المنطقة فيما يسمى بحمؼ بغداد التي كانت إيراف أحد الدكؿ التي 
كما  احبيا مف أزمة "ـ،  1979كساعدت الثكرة اإليرانية عاـ  (1998جرجس، ). "كافقت عميو

ـ عمى يد مجمكعة مف 1981 عاـ (السادات)اختطاؼ الرىائف األمريكييف في إيراف، كحادث مقتؿ 
، "جماعات الجياد اإلسالمي الم رية عمى خمفية اتفاقية السالـ التي كقعيا مع إسرائيؿ برعاية أمريكية

(  .  2002جرجس كآخريف ، )في تشكيؿ السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي 
كقد بقى التكجو األمريكي عمى حالو بأف االتحاد السكفيتي سابقان، كركسيا حاليان، كاألنظمة المتحالفة 

لذا تعمدت الكاليات المتحدة األمريكية بعدـ , معو، ىما الخطر الذم ييدد الكاليات المتحدة األمريكية
بؿ ساىمت في تقكيمو كتعزيز الحركات اإلسالمية , خمؽ مكاجية مع حركات اإلسالـ السياسي

ـ، بؿ كساعدت ىي كحمفاءىا مف 1981الجيادية في مكاجية االجتياح السكفيتي ألفغانستاف عاـ 
(. 1998جرجس، )الدكؿ العربية الجياد األفغاني كزكدتو بالماؿ كالسالح كالتسييالت 

 (الخميني)ككاف الخكؼ األمريكي مف ت دير ىذه الثكرة إلى الدكؿ المجاكرة كذلؾ بعد نداءات 
لمشعكب العربية باإلطاحة باألنظمة الحاكمة، كفي نظر الكاليات المتحدة األمريكية بداية حمكؿ اإلسالـ 

. السياسي مكاف القكمية الثكرية ككنو يشكؿ تيديد لمم الح األمريكية
كىكذا فقد باتت األفكار األمريكية ال تفرؽ بيف نشاطات اإلسالـ السياسي كالثكرة اإليرانية، كتعالى   "

الحديث عف اإلسالـ السياسي كالمتطرفيف اإلسالمييف بميجة تحريض تستيدؼ اإلسالـ بشكؿ عاـ، 
كالحركة اإلسالمية عمى كجو الخ كص، مع أف اإلسالمييف كانكا يحاكلكف التكيؼ مع مطالب 

عالء شأف  الخطاب الغربي، كالتجاكب مع نداءاتو في التعاطي مع الديمقراطية، كشجب اإلرىاب، كا 
 . (2001يكسؼ، )" المرأة كمنا رة حقكؽ األقميات
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كجاء المكقؼ الرسمي لمحككمة األمريكية نافيان االتيامات المكجية فد المسمميف كالتي ت فيـ 
، كالذم حدد مكقؼ اإلدارة األمريكية مف مكفكع  (ادكارد جيرجياف)باإلرىابييف كالمتطرفيف، كأكد ذلؾ 
:  األ كلية كاإلسالـ السياسي بالقكؿ

إننا ال نعتبر اإلسالـ العقيدة الجديدة التي تكاجو الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب أك تيدد السالـ "
، فأمريكا ليس ليا مشكمة مع اإلسالـ، كليس ليا مشكمة مع الحركات  (1995يكسؼ، )" العالمي

اإلسالمية، كأف الحركات اإلسالمية شأنيا شأف الحركات الشعبية في كؿ مكاف، كيجب أف تمكف مف 
المشاركة في النظاـ السياسي، كلكف مشكمة الكاليات المتحدة األمريكية مع الحركات اإلسالمية ىك 

خكفيا مف قياـ األخيرة باستغالؿ العممية الديمقراطية لالستيالء عمى السمطة ب كرة دائمة، كاعتبر أف 
الحرب الباردة ال يجرم استبداليا بمنافسة جديدة بيف اإلسالـ كالغرب، كمف الكافح أف الحمالت 

(. 2001يكسؼ، ). ال ميبية قد انتيت منذ كقت طكيؿ
 حيح مف الناحية النظرية، كلكنو ال يمكف أف يتحكؿ إلى سياسة  (جيرجياف)كفي الكاقع أف ما قالو 

كاقعية عممية بدليؿ إفشاؿ االنتخابات الجزائرية في المرحمة الثانية، كاعتقاؿ قادة العمؿ اإلسالمي، 
كالتي لـ تستطع الحككمة األمريكية إدانة مثؿ ىذا االنقالب الذم أطاح بالديمقراطية كالتي  دعت بيا 

كعندما سئؿ جيمس بيكر كزير الخارجية ذلؾ الكقت عف سياسة الكاليات المتحدة . أذاف العالـ
، كاستمرت إدارة "أعتقد أنو يجب أف ننظر إلى كؿ حالو عمى حدة"  أجاب فاألمريكية عف اإلسالميي

الرئيس بكش األب في عدـ الكفكح في سياساتيا تجاه اإلسالـ السياسي كبذلؾ بدأت الم داقية 
الغربية تجاه الدعكة إلى الديمقراطية تيتز، بؿ إنيا انيارت تمامان عندما بدأت مجمكعة السياسة 

اإلسالمييف إذا ك مكا إلى السمطة عف طريؽ  بمقكلة إف تبشر (بكش)الخارجية عيد الرئيس 
االنتخابات فسكؼ يمنعكف غيرىـ مف الك كؿ إلى ىذه السمطة، كبالتالي فقد اتخذت إدارة الرئيس 

بكش األب مكقفان كافحان فد اإلسالمييف كالخط الذم يمثمكنو، كأنيا لف تسمح ألم اتجاىات إسالمية 
بالك كؿ إلى السمطة إذا كانت تشكؿ تيديدان لمييمنة األمريكية ك م الحيا الحيكية في المنطقة الشرؽ 

  (1997يكسؼ، ). أكسطية
 العالقة بيف الكاليات دأف العامميف السياسي األمني كالثقافي يقفاف كراء تحدم (فكاز جرجس)كيرل 

المتحدة األمريكية كاإلسالـ السياسي، كيرل أف ىناؾ  كرة لدل فئة كبيرة مف بنكؾ الفكر كالرأم العاـ 
األمريكي ترل في اإلسالـ ثقافة عدائية تتناقض بشكؿ كبير مع الديمقراطية، كتربط ىذه الفئة بيف 

شكؿ الحككمة كسمككيا، أما عمى الجانب السياسي فيناؾ فئة مف األكاديمييف كالمثقفيف المؤثريف في 
 نع القرار كالذم يطمؽ عمييـ دعاة الت دم، ترل أف الخطر اإلسالمي حؿ محؿ الخطر الشيكعي، 

(. 2003أبك رماف، ). كأف الحركات اإلسالمية ممئت الفراغ بعد الحرب الباردة
كقد شكمت حرب الخميج الثانية تحكالن حقيقيان في نظرة الحركات اإلسالمية لمسياسة األمريكية في 

المنطقة حيث نظرت لمكاليات المتحدة األمريكية نظرة عدائية، كاعتبرت أف كجكدىا في المنطقة العربية 



 
 

74 

بؿ  (أكسمك ككادم عربة)كرففت فيما بعد مؤتمر التسكية كالمعاىدات التي تمخفت عنو ىك احتالؿ، 
 ، كردة فعؿ عمى السمكؾ األمريكي(2006أبك رماف،  )كتحكؿ طابع المكاجية إلى الطابع العسكرم 

 األمريكيةفي المنطقة  فمجأت بعض الجماعات الجيادية إلى أعماؿ عدائية  تجاه الكاليات المتحدة 
، 1995كقامت بتفجير الرياض , ـ 1993 مع القكات األمريكية في ال كماؿ عاـ تمثؿ اشتباكا

مقتؿ سبعة أشخاص منيـ خمسة أميركييف ، أدل إلى مجمع عسكرم أميركيفي  (ممغكمة سيارةب)
 االتياـ حسب الركايات الغربية إلى ثالث جماعات ، كتـ تكجيو آخريف60كىندياف كجرح أكثر مف 

 )  كجماعة أن ار اهلل ، كنمكر الخميج،الحركة اإلسالمية لمتغيير:  أعمنت مسؤكليتيا عف العممية ىي
 19 مقتؿ أدل إلى الذم ،1996كتفجير الخبر عاـ  ، ( تشريف ثاني13 ، 1995مكقع اإلسالـ اليكـ، 

 شاحنة كقكد مفخخة في مجمع أبراج ، بعد تفجير شخص400 كجرح ما يقرب مف ،عسكريان أميركيا
 انتقاؿ العمميات الجكية األميركية إلى ليتـالخبر الذم تستخدمو القكات األميركية كثكنات عسكرية 

 15، 2004شبكة را د اإلخبارية، ).  ميال مف الرياض60قاعدة األمير سمطاف الجكية عمى بعد 
 مف البحرية 17كالذم أكدل بحياة ـ، 2001، كتفجير المدمرة األمريكية ككؿ في اليمف عاـ (حزيراف

 .( كانكف أكؿ30، 2004جريدة الشرؽ األكسط ، ) .آخريف 33األميركية كجرح 
 
 
 

( :  2006 - 2001)   مرحمة ما بعد أحداث سبتمبر 5-7-4
ـ، لتشكؿ انعطافة جديدة في سياسة الكاليات 2001لقد جاءت أحداث الحادم عشر مف سبتمبر 

 مف ت تجاه اإلسالـ، كالحركات اإلسالمية في المنطقة لما باتت تشكمو ىذه الحركااألمريكيةالمتحدة 
( 2005نعمة، ). تيديد لمم الح األمريكية حيث دار االعتقاد حكؿ م داقية نظرية  داـ الحفارات

كالتي لـ تكف كليدة األحداث بغض النظر عف مجمؿ التفسيرات التي تناكلت اليجـك عمى مركز التجارة 
العالمي، أك البنتاغكف في كؿ مف كاشنطف كنيكيكرؾ، ك بغض النظر عف حجـ التأكيد أك النفي لمجية 
المسئكلة عف ىذه التفجيرات، كبغض النظر عف الحقيقة فإف الحقيقة التي ال يمكف تجاىميا أف الكاليات 

 كاف لدييا مخططات استعمارية لكفع يدىا عمى المنطقة خشية كقكعيا في أيدم األمريكيةالمتحدة 
 (.2005يكسؼ، ). اإلسالمييف

في تحميميا لمسياسة األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي أف  (بينتك)كقد استنتجت الباحثة البرتغالية 
المكقؼ األمريكي مف الحركات اإلسالمية يعتمد عمى نكع الحركة اإلسالمية، كعمى مكقفيا كاتجاىيا 

مدرسة التكافؽ كالتكاـؤ كمدرسة : مف الم الح األمريكية، حيث ترل أف ىناؾ مدرستيف رئيسيتيف
 اإلسالمية  الحركاتترل أف (كتمٌثميا قائمة طكيمة مف األكاديمييف)األكلي . المكاجية كالت ادـ

نما ىي رد فعؿ كاستجابة  حية لفشؿ الحككمات العربية في معالجة "المتطرفة  ال تمثؿ تيديدا كا 
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 كالثانية كتمثميا جماعة ىي بطبيعتيا معادية لمعالـ الغربي." المشاكؿ االقت ادية كاالجتماعية المتزايدة
كبحـز إلى معسكر التكافؽ كالتكاؤـ، كتتكقؼ عف تحمؿ  (بينتك)، ك تنفـ "، كفي الطريؽ لم داـ معيا
(. 2001بينتك، ). مكقؼ المكاجية كالت ادـ

 

الذم اعتبر الحركب األمريكية األخيرة ىي في مجمميا  (جاؾ بكدريار)كحسب مقكلو المفكر الفرنسي 
حركب تعكيفية فأحداث سبتمبر ىي أحداث عابرة قبؿ أف تككف ممكنة، بينما الحرب عمى أفغانستاف 

، لذلؾ تبنت  (2004كلد أباه، ). كالعراؽ كاف مخططان ليا مف قبؿ لحد أنيا لـ تكف بحاجة إلى أف تقع
 عمى الذىاب منفردة في األمريكيةإدارة الرئيس بكش سياسة جديدة تنطمؽ مف عـز الكاليات المتحدة 

التعامؿ مع القفايا التي تراىا ذات ارتباط بم الحيا القكمية، سكاء قدرت ىذه الم الح بمنظكر كاسع 
أك فيؽ لتشمؿ جممة مف المسائؿ ذات طابع دكلي، مثؿ مسألة فمسطيف كالعراؽ كأفغانستاف، كالتي 

الحرب عمى " تعتبر مف أىـ قفايا السنكات األربع التي تمت أحداث سبتمبر، كالتي تمت تحت شعار 
(.   2004نافع، ). كبدأت بأفغانستاف كمف ثـ العراؽ " اإلرىاب

 
 .الحرب عمى أفغا ستان 5-7-4-1   

تعتبر الحرب األمريكية عمى أفغانستاف مف أكلى الحركب المعمنة كال ريحة بينيا كبيف تنظيـ القاعدة 
المتحالؼ مع طالباف، حيث انتيت المعركة بسقكط حكـ الطالباف، كتشتيت تنظيـ القاعدة عبر تحطيـ 
قدراتو العسكرية، كاعتقاؿ العديد مف قياداتو في سجف غكانتنامكا في ككبا، باإلفافة إلى مالحقة الكثير 

  (2002نيكز كيؾ، ). مف أعفائو الذيف فركا إلى دكؿ أخرل
كقد تبع ىذه األحداث بعض التفجيرات في دكؿ غربية، ك بعض المدف اإلسالمية كالتي يبدك أف 

حسب الركايات الرسمية  بتنظيـ القاعدة، كالذيف قد تربطيـ عالقات، فاعمييا ىـ مف اإلسالمييف
 182 كالذم أسفر عف مقتؿ حكالي  مميى بالي في إندكنيسيا،لألنظمة الحاكمة، كمف ىذه التفجيرات

معظميـ مف السياح الشباب األسترالييف الذيف تعكدكا عمى اكتساح المالىي، ك المطاعـ خالؿ عطمة 
نياية األسبكع، ك بالنظر إلى قرب المسافة نسبيا بيف استراليا ك اندكنيسيا، ساد اإلجماع الغربي أف 
تنظيـ القاعدة ىك مف يقؼ خمؼ ىذه التفجيرات، في محاكلو لتكثيؼ الجيكد الرامية لمحرب عمى 

(. 2002إسماعيؿ، ). اإلرىاب
ـ، بؿ امتدت لتشمؿ الدكؿ التي ترعى الم الح 2001كلـ تقؼ األحداث عند الحادم عشر مف سبتمبر

، التي أقدـ فييا في الككيت (فيمكا)جزيرة األمريكية في العالـ اإلسالمي، فقد شممت األحدث عممية 
شاباف ككيتياف بإطالؽ النار عمى القكات األمريكية مف سيارة مدنية، أدت إلى مقيتؿ أحد مشاة البحرية 

كفي األردف تـ .                          (2002العرب نيكز، ). األمريكية، كأ ابو أخر في اليجكـ
 مختمؼ ـ كيعتبر ىذا الحدث28/10/2002 في عماف (الرم فكلي)اغتياؿ دبمكماسيان أمريكيان يدعى 
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. عف سياؽ أحداث العنؼ التي كقعت في عماف كاتيمت أك أدينت بتنفيذىا مجمكعات إسالمية
(. 2006غرايبة، )

كفي الرياض تكالت بعض التفجيرات كالعمميات المسمحة التي أثارت مخاكؼ ك قمؽ اإلدارة األمريكية 
المتحدث باسـ كزارة  (ريتشارد بكتشر)التي ربطت ىذه األحداث باإلسالمييف، كاف ذلؾ في ت ريح 

إف المخاكؼ مف كقكع ىجـك كشيؾ في السعكدية يعني أنو مف : "الخارجية األمريكية، حيف قاؿ
غالؽ بعثاتنا إلعادة النظر في المكقؼ (  . 2006حنا، )". الفركرم تحذير األمريكييف كا 

 كمعيا تحالؼ دكلي األمريكية  الكاليات المتحدةكمازالتككذلؾ تفجيرات الدار البيفاء كالرباط كغيرىا 
( . 2002نيكزكيؾ، ).  اإلدماجإستراتيجيةكبير تقكد المكاجية فد اإلرىاب، مف خالؿ 

 

.     الحرب على اإلرهاب5-7-4-2
لقد كاف ألحداث سبتمبر األثر الكبير في كفع التفكير األمريكي لمييمنة عمى العالـ مكفع التنفيذ، 
بعد أف كاف مجرد أكراؽ يجرم تداكليا بيف أكساط النخبة السياسية األمريكية، ك شيدت تمؾ الفترة 

 لتعبر عف سياسة جديدة لمحرب تركاجان لمكثير مف المفاىيـ كالنظريات كالم طمحات التي استخدـ
جكرج بكش )األمريكية عمى ما يسمى باإلرىاب، كفكر كقكع أحداث سبتمبر عبر الرئيس األمريكي 

كالتي " الحرب ال ميبية " ة لم طمح ؽعف السياسة األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي بعد أطال (االبف
أعتبرىا فيما بعد زلة لساف، بينما فسرىا المسممكف بأنيا نتيجة بدييية لخطاب مشحكف بالديف كأساس 

 ، كىذا الك ؼ األمريكي أعاد إلى أذىاف األجياؿ الجديدة في الدكؿ (1994بيرس، ). لمعمؿ السياسي
. العربية التسمسؿ التاريخي لمعالقات العربية األمريكية

كما كظيرت بعض الم طمحات مثؿ النظاـ العالمي الجديد، كالعكلمة، كالحرب عمى اإلرىاب، كحرب 
االيدكلكجيا، كاإل الح، كالحكار، كمشركع الشرؽ األكسط الكبير، كالحرب االستباقية، كالفكفى 
. الخالقة، كالتي تيدؼ في مجمميا إلى القفاء عمى م ادر تيديد الم الح األمريكية في العالـ

كمف السياسات التي استخدمتيا اإلدارة األمريكية في  راعيا مع اإلسالمييف ما عرؼ بمبدأ بكش أك 
، كالتي تقـك عمى فمسفة سياسية تفترض كجكد عدك مجيكؿ  (2005يكسؼ، ). الحرب االستباقية

يتيدد األمف القكمي األمريكي، في كؿ لحظة، كما تقـك عمى افتراض أف ال يككف التيديد حا ؿ 
نما يكفي أف يتـ ت كره  بالفركرة مف دكلة أك منظمة سياسية، كي تخاض فده الحرب اإلستباقية كا 
 مف جانب مراكز التخطيط اإلستراتيجي في البيت األبيض كالبنتاغكف لممبادرة إلى تمؾ الحرب، كقد

(.   2006عمكش، ). استخدـ ىذا المبدأ في الحرب األمريكية عمى العراؽ
 كما كعرؼ الشرؽ األكسط بسياسة الفكفى الخالقة أك البناءة، ك يق د فييا تففيؿ حالو الال 

استقرار عمى االستقرار، بدرجة معينة تقبميا الكاليات المتحدة األمريكية كتعمؿ عمى تحريؾ الرككد 
كالجمكد السياسي في المنطقة، فالسياسة األمريكية لـ تعد تقبؿ بقاء الكفع في العالـ اإلسالمي عمى 
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ما ىك عميو لذلؾ كاف البد مف تغييره بشتى األساليب كالكسائؿ سكاء كاف عف طريؽ القكة االقت ادية 
أك القكة العسكرية، أك القكة الشعبية ليحقؽ م الح أمريكا المتشعبة في المنطقة بشكؿ فعاؿ كفاعؿ، 

كالدخكؿ في حالة الفراغ السياسي المؤقت إليجاد بديؿ جديد يحمؿ مشاريع أمريكا في المنطقة  كيككف 
لو مد جماىيرم كشعبي مقبكؿ كىذا ما قامت بو أمريكا في  تغيير بعض األنظمة مثؿ العراؽ 

الشامي، )كأفغانستاف بالقكة  العسكرية ، كبالتالي ينتج عنو  انعداـ االستقرار السياسي كاالقت ادم 
2005  . )

كتباينت كجيات النظر األمريكية حكؿ اإلسالـ كالحركات اإلسالمية، فإحداىا يرل أف اإلسالـ ىك جزء 
أبك )عفكم مككف  لإلرىاب ، كبالتالي فالحؿ ىك الحرب عمى اإلسالـ ، كتجفيؼ  منابع  اإلرىاب 

 ، ( . 2006كـر
 كالقت ىذه النظرة قبكالن كانسجامان مع الفكر اليميني المحافظ المسيطر عمى  ناعة القرار في الكاليات 

في حديثة عف مكاجيو الحركات اإلسالمية المتطرفة  (دانياؿ بيابيس)المتحدة ، كيعبر عف ىذه النظرة 
:   ، ليقسـ األمريكاف في إجاباتيـ عف سؤاؿ مف ىك العدك؟ إلى ثالثة أقساـ

يجيب بأنيـ اإلرىابيكف، كىك خيار الرئيس بكش كمساعديو، كالذم يفرقكف فيو بيف اإلسالـ  : األمل
. كاإلرىاب، كيفترض أ حاب ىذا الرأم أف اإلسالـ ديف سالـ

يجيبكف أف العدك ىك اإلسالـ، كقد كجد ىذا الخيار قبكالن لدل العديد مف المتحدثيف البارزيف،  : مالثا ي
.  كحاكؿ الكثير مف الكتاب إثبات ذلؾ في الكتابات كالنقاشات المطكلة

 

كىك األقرب إلى ال كاب إذ يعتبر اإلسالمييف المتطرفيف ىـ العدك كالتطرؼ ىك األ ؿ كما  : مالثالث
(.   2004غرايبة، ). اإلرىاب إال عرض

ن ر " عف قمقة مف ذلؾ في كتابيف مف مؤلفاتو  (ريتشارد نيكسكف) كعبر الرئيس األمريكي األسبؽ 
، معتبران أف بعد "التحدم األمريكي في عالـ القكة العظمى الكاحدة: انتيزكا الفر ة " ك " بال حرب

 ماردان أخر األمريكيةسقكط اإلتحاد السكفيتي كالحركة االشتراكية عالميان سيكاجو الغرب كالكاليات المتحدة 
ىك اإلسالـ فعمى الكاليات المتحدة األمريكية أف تعمؿ كبسرعة عمى اإلمساؾ بالريادة الركحية لمعالـ، 

رايس، ). كأف تعمؿ عمى عدـ السماح لنماذج التشدد اإلسالمي أف تجد فر تيا في ىذا المجاؿ
2005 . )

 كفي حيف أف كجيو النظر النقيض ترل أف االنحياز األمريكي الفافح فد الم الح العربية ىك أحد 
 . كالغرباألمريكيةاألسباب التي تدفع بنمك الحركات المتشددة األكثر عداءن لمكاليات المتحدة 

 
:    مراجعة لمسياسة األمريكية في الشرق األمسط 8 - 5
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 ككاف مف بيف ىاتيف الكجيتيف كجيو نظر تتحدث عف حالة االحتقاف السياسي كاالجتماعي الناتج 
عف غياب الديمقراطية، ك مقابؿ دعـ أمريكي لألنظمة الدكتاتكرية الحاكمة، بيدؼ تحقيؽ االستقرار 

، ). المنطقة في األمريكيةالذم يفمف م الح الكاليات المتحدة  . (2006أبك كـر
تحديات القيادة في القرف الحادم : السياسة الخارجية األمريكية" إذ يرل بريجنسكي في دراستو 

، أف الحككمات الفاشمة ىي التربة الرئيسية التي تكلد التشدد اإلسالمي، كالسياسات الخاطئة "كالعشريف
ليذه الحككمات ىي التيديد الرئيسي لم الحنا اإلستراتيجية، كقد فشمت الحككمات كاألحزاب العممانية 

". في تكفير أنماط مستقرة لمتنمية االقت ادية كالبنية األساسية الالزمة إلجراء تغيير اجتماعي فخـ
(.  1999بريجنسكي، )

ليس "  بقكلو 2005في مقالة فبراير  (ككلف باكؿ) كيتفؽ مع ذلؾ كزير الخارجية األميركية األسبؽ 
 أف تكسب الحرب عمى اإلرىاب، ما لـ تكاجو الجذكر االجتماعية األمريكيةبمقدكر الكاليات المتحدة 

كالسياسية لمفقر إننا نريد تقديـ األفراد لمعدالة إذا ارتكبكا أعماال إرىابية كلكننا أيفا نريد أف نكفر 
".  لمناس العدالة، إننا نريد مساعدة اآلخريف لمح كؿ عمى حكـ تمثيمي يكفر الفر ة كالعدؿ

إف خطأ كاشنطف الكحيد في الشرؽ األكسط ىك دعـ نظـ فشمت "بقكلو  (مارتف أيندؾ) كىذا ما يؤكده 
عمى مدل سنيف طكاؿ في تكفير ك تمبية االحتياجات األساسية لشعكبيا، كفشمت في التعامؿ مع 

أبك رماف، )". مشكمة حرية التعبير عف الرأم السياسي في بمدانيا عف طريؽ تكجيو المعارفة فدنا
2006  .)

 

:   الدعمة األمريكية لإلصالح في العالم اإلسالمي 9 - 5
كانطمقت الكثير مف الدراسات كالدعكات األمريكية المطالبة بإعادة إ الح العالـ اإلسالمي، كالتي 

تتزامف مع تردم األكفاع السياسية كاالقت ادية داخؿ العالـ اإلسالمي كالتي تعتبر تربة خ بة لنمك 
، كال يمكف أف يككف ذلؾ إال مف خالؿ قياـ اإلدارة األمريكية "األ كلية"التيارات اإلسالمية المتشددة 

أبك )بإجراء إ الحات بنيكية لمعالـ اإلسالمي تأخذ أبعادان سياسية، كاقت ادية، كثقافية، كتعميمية
 القناعة األمريكية بأف :ف ىمامف أساسيتم مسممتمفقناعات أن ار الحكار كتبرز . (2006رماف، 

فشؿ األنظمة الحاكمة في إعادة العالقة بينيا كبيف الشعكب بعد خركج االستعمار، كحرماف الشعكب 
مف الكثير مف الحقكؽ كالحريات، أدل إلى بركز الكثير مف الحركات اإلسالمية التي تدفع لإلطاحة 

قامة دكلة اإلسالـ  في العمؿ  إدماج اإلسالمييف، كبالتالي فإف (2005الشامي،). بيذه األنظمة كا 
االعتداؿ في  فكفيـ كيخفؼ تدريجيا مف عدائيـ لمغرب، كثانيا   سيسفر حتما عف مزيد مفالسياسي

أف دعـ الديمقراطية في العالـ العربي قد يعني في نياية األمر قبكؿ ك كؿ أحزاب كحركات لمسمطة 
 كلكنيا تعبر عف اإلرادة الشعبية عمى نحك يحتـ التعامؿ معيا األمريكيةتعادم الكاليات المتحدة 
   .(2005حمزاكم، ).  كحماس كانت نمكذجبمنطؽ غير أيديكلكجي
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 كفي ذركة الفغكط األمريكية إلجراء إ الحات في الشرؽ األكسط كاف جكاب تيار عريض في 
الفكر السياسي األمريكي مشككان بجدية ىذه الفغكط التي تعني قبكؿ كؿ ما تأتي بو الديمقراطية 

ذا ك مكا إلى السمطة فيـ أماـ خياريف إما أف يتعاممكا : العربية حتى كلك كاف البديؿ إسالمي، كا 
ما أف يثبتكا  بكاقعية كعقالنية مع المشكالت كالقفايا السياسية كىذا يحقؽ الم الح األمريكية، كا 

مف أماـ السياسة الخارجية "البديؿ اإلسالمي"عجزىـ كفشؿ شعاراتيـ، كمف ثـ تزكؿ معفمة 
(.   2006أبك رماف، ). األمريكية

في  (ككنداليزا رايس) ككاف مف أبرز الت ريحات الرسمية ما عبرت عنو كزيرة الخارجية األمريكية 
ـ، حكؿ استعداد حككمتيا قبكؿ ك كؿ اإلسالمييف المعتدليف إلى السمطة، ككذلؾ 2005أيار 

لقاء السالح ىما شرطا كاشنطف لالعتراؼ بالكجكد  تمميحات الرئيس األمريكي بكش أف نبذ العنؼ كا 
، كما لـ تستبعد  (2005حمزاكم، ). السياسي لمحركات اإلسالمية، بما فييا حزب اهلل كحماس

، فتح حكار مع أم ف يؿ سياسي إسالمي طالما أف نشاطيـ ال يتعارض مع (إليزابيث تشيني)
أف اإلدارة األميركية ( ألبرتك فرناندز)كقد أكد . (2005حزب التحرير، ). األمريكية األساسية المبادئ

ال تمانع اليـك في رؤية حركات إسالمية في السمطة بشركط معينة، أىميا القبكؿ بالعممية السممية 
لمقفية الفمسطينية، القبكؿ بالتعددية السياسية كالفكرية، المحافظة عمى أمف إسرائيؿ، عدـ تيديد 

أبك رماف، ). الم الح األمريكية في المنطقة، كاحتراـ حقكؽ األقميات كالحريات العامة، كحقكؽ المرأة
2006 .)

كالمالحظ ىنا تحكؿ في سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه األنظمة الحاكمة، برزت مالمح ىذا 
.  التحكؿ في الدعكة األمريكية لإل الحات البنيكية لمحككمات العربية كاإلسالمية

 
:   الصعمد اإلسالمي مالمصالح األمريكية 10 - 5

إف تكقؼ مسار العممية السممية، كتدىكر األكفاع ك بركز الحركات اإلسالمية في العراؽ، كعكدة 
المحافظيف إلى السمطة في إيراف، باإلفافة إلى فكز حماس الكاسح في االنتخابات التشريعية 

الفمسطينية، كؿ ىذه التطكرات أعادت دائرة الجدؿ حكؿ اإلسالـ السياسي مف جديد، بركز التيار 
المتشدد مف جديد كالذم يدعك اإلدارة األمريكية إلى التخفيؼ كعدـ االستعجاؿ في تطبيؽ الديمقراطية 

كمعاكدة االعتماد عمى النظـ العربية التقميدية ، مع عدـ السماح لإلسالمييف باستثمار الديمقراطية 
 مع بركز أيفان مف ينادم بتغميب الم الح األمريكيةلمك كؿ لمسمطة كتيديد م الح الكاليات المتحدة 
كيدعك ىذا االتجاه فركرة .  (2006أبك رماف، ). األمريكية عمى قفايا الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف

فرض الديمقراطية في الكطف العربي كلكف ب كرة تدريجية بعيدة المدل تجنب الكاليات المتحدة 
.                       المفاجآت التي ال تخدـ م الحيااألمريكية
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فبعد أف يحذر مف خطكرة االنتقاؿ  (المخاطر): في كتابو (شيبمي تمحمي)كيكفح رؤية ىذا االتجاه  "
الجذرم كالسريع إلى الديمقراطية في دكؿ عربية مما يؤدم إلى ك كؿ حركات إسالمية، يدعك إلى 

السعي إلحداث تغيير متدرج ال يمكف تحقيقو إال عبر جيد تعاكني متبادؿ المنفعة مع اآلخريف، بمف 
(.  2006أبك رماف، )". فييـ الحككمات الراغبة في المنطقة

 
 

:     الخالصة 11- 5
مف خالؿ دراستنا ليذا الف ؿ يتبيف لنا بأف  ناع القرار في الكاليات المتحدة األمريكية اتخذكا مكقفان 

متشددان مف الحركات اإلسالمية مبتعديف عف إعطاء تعريؼ رسمي لإلسالـ السياسي يبقى مرنان يحارب 
عند تعارض م الح الكاليات المتحدة األمريكية، كمع ذلؾ فيناؾ تبايف في رؤية مراكز الخبرة 

األمريكية المتشددة تجاه اإلسالـ السياسي كمنيا المراكز المتشدد التي كفعت الحركات اإلسالمية 
المتشددة منيا كالمعتدلة في إطار كاحد دكف تمييز بدعكل أنيا تشكؿ خطران عمى م الح الكاليات 
المتحدة األمريكية في العالـ، بينما ينظر المعتدليف مف خالؿ الدراسات المقدمة بكجكب التمييز بيف 
معتدؿ كمتشدد معتبريف أف كفع الحركات اإلسالمية المعتدلة كالمتشددة فمف إطار كاحد، يدفع 

، كرغـ الدراسات المقدمة إال أف الكاليات المتحدة األمريكية اعتمدت (التطرؼ)المعتدليف إلى التشدد ك
في سياستيا عمى حماية م الحيا باعتباره أحد أىـ ركائز السياسية الخارجية األمريكية، كرغـ العداء 
الشديد بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالحركات اإلسالمية السياسية عامة، كتنظيـ القاعدة عمى كجو 
الخ كص كالتي اعتبرتيا الكاليات المتحدة األمريكية مركز العدك الرئيس ، إال أف الكاليات المتحدة 
اتخذت مف بعض الحركات اإلسالمية حميفان إستراتيجيان في إسقاط الشيكعية الخطر األكبر في نظر 

الكاليات المتحدة األمريكية كالتي ال تمانع في سياستيا مف إقامة عالقات كدية كتحالفات مع العديد مف 
الدكؿ كالحركات اإلسالمية في العالـ كالتي تتقاطع سياستيا كم الح الكاليات المتحدة األمريكية مثؿ 

األحزاب اإلسالمية الشيعية في العراؽ، كحزب العدالة كالتنمية في تركيا كالسعكدية التي تتخذ مف 
اإلسالـ ىكية رسمية لمدكلة كتشريعاتيا، كفي المقابؿ تدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية في  راع مع 
بعض الدكؿ كالحركات اإلسالمية كإيراف، كحركة حماس، كحزب اهلل، كتبيف لنا مف خالؿ الدراسة أف 
معيار االعتداؿ كالتطرؼ أك المكقؼ مف الديمقراطية ال يمتمؾ كزنان حقيقيان في مكاجيو معيار الم الح 

.   األمريكية عمى نقيض الدعكات التي تميز بيف المعتدليف كالمتشدديف مف اإلسالمييف 
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الفصل السادس 
" حماس"  المقاممة اإلسالمية الفمسطي يةالسياسة الخارجية األمريكية تجاه حركة

 

.     مقدمة 6-1
 

 . حماس ال شأة مالتطمر    6-2
 

.  المتشددة حماس في مراكز الخبرة األمريكية    6-3
 

.  المعتدلة حماس في مراكز الخبرة األمريكية     6-4
 

 . تطمر السياسة األمريكية تجاه حركة حماس     6-5
 

 . (م1997 – 1987)مرحمة ما قبل التص يف اإلرهابي     6-5-1
 

 . (م 2006 – 1997 )مرحمة التص يف اإلرهابي مالقطيعة الكاممة لمحركة6-5-2    
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.      الخالصة 6-6
 
 
 

 
 
 
 
 
 

الفصل السادس 
" حماس"  المقاممة اإلسالمية الفمسطي يةالسياسة الخارجية األمريكية تجاه حركة

 

 : مقدمة   6-1
ىك االسـ  ك حماس  حركة إسالمية جيادية فمسطينية،،"حماس"حركة المقاكمة اإلسالمية الفمسطينية 

، نشأت في مدينة غٌزة بفمسطيف، ثـ انتشرت في كافة أرجاء "حركة المقاكمة اإلسالمية"المخت ر لػ
ـ، 18/8/1988ىػ 1409 محـر 1ككما جاء في ميثاؽ الحركة الذم أ درتو في . األرض المحتمة

 .(2006 يد الفكائد، ) فإنيا تعد جناحان مف أجنحة اإلخكاف المسمميف بفمسطيف
 

 : مالتطمرحماس ال شأة     6-2
أف نشأة حركة حماس تعكد في جذكرىا إلى األربعينات مف ىذا القرف، فيي امتداد لحركة اإلخكاف 
المسمميف،كقبؿ اإلعالف عف الحركة استخدـ اإلخكاف المسممكف أسماء أخرل لمتعبير عف مكاقفيـ 

" حركة الكفاح اإلسالمي"ك" المرابطكف عمى أرض اإلسراء"السياسية تجاه القفية الفمسطينية منيا 
 Hamas. )15/12/1987بيانيا التأسيسي في " حماس"كغيرىا كقد كزعت حركة المقاكمة اإلسالمية 

Charter, 2003.) 
 

 : دمافع ال شأة6-2-1   
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نتيجة تفاعؿ عكامؿ عدة عايشيا الشعب الفمسطيني منذ " حماس"نشأت حركة المقاكمة اإلسالمية 
 بشكؿ خاص كتتفرع ىذه العكامؿ عف 1967 بشكؿ عاـ، كىزيمة عاـ 1948النكبة األكلى عاـ 

، 1987التطكرات السياسية لمقفية الفمسطينية كما آلت إليو حتى نياية عاـ: عامميف أساسييف ىما
.  كتطكر ال حكة اإلسالمية في فمسطيف كما ك مت إليو في منت ؼ الثمانينات

 

:   التطمرات السياسية لمقضية الفمسطي ية 6-2-1-1
أخذ يتفح لمشعب الفمسطيني أف قفيتو التي تعني بالنسبة إليو قفية حياة أك مكت، كقفية  راع 
حفارم بيف العرب كالمسمميف مف جية كال ياينة مف جية أخرل، أخذت تتحكؿ إلى قفية الجئيف 

، 1967فيما بعد النكبة، أك قفية إزالة آثار العدكاف، كالتنازؿ عف ثمثي فمسطيف فيما بعد ىزيمة عاـ 
األمر الذم دفع الشعب الفمسطيني ليمسؾ زماـ قفيتو بيده، فظيرت منظمة التحرير الفمسطينية، 

كلكف برنامج الثكرة الفمسطينية الذم تجمع كتبمكر في منظمة التحرير الفمسطينية تعرض إلى سمسمة 
انتكاسات داخمية كخارجية عممت عمى إفعافيا كخمخمة رؤيتيا نتيجة خركجيا مف لبناف، األمر الذم 

عززتو الكثير مف االتجاىات مف داخؿ المنظمة، كالتي تدعك لمتك ؿ إلى تسكية مع العدك اإلسرائيمي، 
:  كتفمنت طركحات التسكية التنازؿ عف قكاعد أساسية في ال راع مع المشركع ال ييكني كىي

.  االعتراؼ بالكياف ال ييكني كحقو في الكجكد فكؽ أرض فمسطيف -1
. التنازؿ لم ياينة عف جزء مف فمسطيف، بؿ عف الجزء األكبر منيا-2

كفيما كانت الدكؿ العربية تتعمؽ بأكىاـ األمؿ الذم عقدتو عمى اإلدارات األمريكية المتعاقبة، كاف 
دارة الكياف، ككانت سياسة الردع  التطرؼ ال ييكني يأخذ مداه مع ىيمنة أحزاب اليميف عمى سياسة كا 

المركز الفمسطيني )التي تبناىا الكياف ال ييكني منذ عقكد ىي السياسة التي ال يتـ الخالؼ عمييا 
(. 2006لإلعالـ، 

  
   :  ال مم اإلسالمي   6-2-1-2

شيدت فمسطيف تطكران كافحان كممحكظان في نمك كانتشار ال حكة اإلسالمية كغيرىا مف األقطار 
العربية، األمر الذم جعؿ الحركة اإلسالمية تنمك كتتطكر فكرة كتنظيمان، في فمسطيف المحتمة 

، كفي أكساط التجمعات الفمسطينية في الشتات كأ بح التيار اإلسالمي في فمسطيف يدرؾ 1948عاـ
: أنو يكاجو تحديان عظيمان مرده إلى أمريف اثنيف

.  تراجع القفية الفمسطينية إلى أدنى سمـ أكلكيات الدكؿ العربية : األمل
فرازاتو إلى مكقع التعايش : الثا ي تراجع مشركع الثكرة الفمسطينية في مكاجية المشركع ال ييكني كا 

.  معو كح ر الخالؼ في شركط ىذا التعايش
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كفي ظؿ ىذيف األمريف كتراكـ اآلثار السمبية لسياسات االحتالؿ ال ييكنية القمعية الظالمة فد 
الشعب الفمسطيني، كنفكج فكرة المقاكمة لدل الشعب الفمسطيني داخؿ فمسطيف كخارجيا، كاف ال بد 

 كمجمكعة الشيخ 1981مف مشركع فمسطيني إسالمي جيادم، بدأت مالمحو في أسرة الجياد عاـ 
.  كغيرىا1983أحمد ياسيف عاـ 

استجابة طبيعية لمظركؼ التي مر بيا الشعب " حماس"كقد جاءت حركة المقاكمة اإلسالمية 
.  1967الفمسطيني كقفيتو العادلة منذ استكماؿ االحتالؿ ال ييكني لألرض الفمسطينية عاـ 

كأسيـ الكعي العاـ لدل الشعب الفمسطيني، كالكعي المتميز لدل التيار اإلسالمي الفمسطيني في بمكرة 
المركز الفمسطيني )مشركع حركة المقاكمة اإلسالمية الذم بدأت مالمحو تتككف في عقد الثمانينات

.  (2006لإلعالـ ، 
 
 
 

 التطمر  6-2-2  
، فد سيارة  غيرة 12/1987/ 6ككاف حادث االعتداء اآلثـ الذم نفذه سائؽ شاحنة  ييكني في 

 استشياد أربعة مف أبناء الشعب الفمسطيني إعالنان بدخكؿ مرحمة جديدة إلىيستقميا عماؿ عرب كأدل 
ك در البياف األكؿ عف حركة المقاكمة .  النفير العاـبإعالفالفمسطيني، فكاف الرد الشعب مف جياد 
 إيذانان ببدء مرحمة جديدة في جياد الشعب 1987يـك الخامس عشر مف ديسمبر " حماس "اإلسالمية

   .الفمسطيني فد االحتالؿ ال ييكني

قمؽ العدك ال ييكني، فقاـ بحممة اعتقاالت كاسعة تعرفت ليا قيادات " حماس"كقد أثار بركز حركة 
الحركة،باإلفافة إلى قيامة بإبعاد أربعة مف قيادات الحركة ،مما أدل إلى تطكر أساليب المقاكمة لدل 

 .الحركة التي شممت أسر الجنكد ال ياينة، كابتكار حرب السكاكيف

كدخمت الحركة طكران جديدان بعد اإلعالف عف تأسيس جناحيا العسكرم كتائب الشييد عز الديف القساـ 
 ، الذم أخذ منحى مت اعدان في أساليب مقاكمتو لجنكد االحتالؿ كأمالن بإمكانية 1991في نياية عاـ 

المركز الفمسطيني لإلعالـ )ىزيمتو لممشركع ال ييكني الذم يعيش منذ بداية التسعينات ع ره الذىبي
 ،2006). 

 

: من التسمية السياسية " حماس"ممقف حركة 6-2-3  
مراران أنيا ليست فد مبدأ السالـ فيي مع السالـ كتدعك لو كتسعى لتحقيقو، " حماس"لقد أكدت حركة 

كتتفؽ مع جميع دكؿ العالـ عمى أىمية أف يسكد السالـ ربكع العالـ اجمع، كلكنيا مع السالـ العادؿ 
الذم يعيد الحقكؽ لمشعب الفمسطيني كيمكنو مف ممارسة حقو في الحرية كالعكدة كاالستقالؿ كتقرير 

كالحركة ترل أف االتفاقات التي تـ التك ؿ إلييا حتى اآلف ، ال تمبي طمكحات الشعب . الم ير
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فيي اتفاقات غير عادلة، كتمحؽ الظمـ كالفرر . الفمسطيني كال تستجيب لمحد األدنى مف تطمعاتو
، كتكافئ الجانب المعتدم عمى اعتدائو كتعترؼ لو بحقو فيما استمبو مف بالشعب كالقفية الفمسطينية

. اآلخريف، كىي محاكلة إلمالء كفرض شركط الطرؼ المنت ر كمطالبة المظمـك بالتنازؿ عف حقكقو
.  كسالـ ظالـ بيذه المكا فات الظالمة ال يكتب لو النجاح أك الحياة طكيالن 

كما أف مبدأ التسكية السياسية أيان كاف م درىا، أك أيا كانت بنكدىا، فإنيا تنطكم عمى التسميـ لمعدك 
ال ييكني بحؽ الكجكد في معظـ أرض فمسطيف، كما يترتب عميو مف حرماف المالييف مف أبناء 

، كتقرير الم ير، كبناء الدكلة المستقمة عمى كامؿ األرض الشعب الفمسطيني، مف حؽ العكدة
قامة المؤسسات الكطنية، كىك أمر ال ينافي فقط القيـ كالمكاثيؽ كاألعراؼ الدكلية  الفمسطينية، كا 

فأرض فمسطيف . كاإلنسانية، بؿ يدخؿ في دائرة المحظكر في الفقو اإلسالمي، كال يجكز القبكؿ بو
الجياد مف أجؿ استرجاعيا أرض إسالمية مباركة اغت بيا ال ياينة عنكة، كمف كاجب المسمميف 

. (Hamas Charter, 2003 )كطرد المحتؿ منيا
" حماس" كتعتقد ،كاشنطفكأكسمك، ك ،كبناءن عمى ذلؾ، فقد رففت الحركة خطة شامير كمسيرة مدريد

الذم تـ التكقيع " أريحا أكالن - غزة "أف أخطر مشاريع التسكية التي طرحت حتى اآلف ىي مشركع اتفاؽ 
، منظمة التحرير الفمسطينيةـ بيف الكياف ال ييكني ك قيادة 13/9/1993عميو في كاشنطف بتاريخ 

 ككام ريفر، ككثيقة االعتراؼ المتبادؿ بيف الطرفيف كما تالىا مف اتفاقات حممت أسماء القاىرة كطابا
كغيرىا، كتأتي خطكرة ىذه االتفاقات ليس فقط مف مفمكنيا المقر بشرعية السيادة ككام بالنتيشف، 

طالؽ يد الييمنة ال ييكنية عمى جميع أنحاء فمسطيف ،  كتطبيع العالقات ال ييكنية   العربية، كا 
ف كاف ال  ال ييكنية عمى المنطقة فحسب، بؿ تأتي الخطكرة مف رفا كمكافقة طرؼ فمسطيني، كا 

إغالؽ الممؼ الفمسطيني، كحرماف الشعب ألف ذلؾ يعني . يمثؿ الشعب الفمسطيني تمثيالن حقيقيان 
عمييا،  الفمسطيني، مف حؽ المطالبة بحقكقو المشركعة، أك استخدامو الكسائؿ المشركعة لمح كؿ

ففالن عف تكريس حرماف معظـ الشعب الفمسطيني مف العيش فكؽ أرفو ككطنو،كما يترتب عمى ذلؾ 
مف نتائج قد ال يقت ر تأثيرىا عمى الشعب الفمسطيني فحسب، بؿ يتعدل ذلؾ الشعكب العربية 

.  كاإلسالمية
:  كنظران لخطكرة التسكية المطركحة حاليان، فقد تبنت الحركة مكقفان يقكـ عمى النقاط التالية 

.  تكعية الشعب الفمسطيني بخطكرة التسكية، كاالتفاقات الناجمة عنيا- 
العمؿ عمى تكتؿ القكل الفمسطينية المعارفة لمسيرة التسكية كاالتفاقات الناجمة عنيا، كالتعبير عف - 

.  مكقفيا في الساحات الفمسطينية كالعربية كالدكلية
 بفركرة االنسحاب مف المفاكفات مع الكياف منظمة التحرير الفمسطينيةمطالبة القيادة المتنفذة في - 

أريحا الذم ييدد كجكد شعبنا في فمسطيف كالشتات، في - ال ييكني، كالتراجع عف اتفاؽ غزة 
.  الحافر كالمستقبؿ
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االت اؿ بالدكؿ العربية كاإلسالمية المعنية، كمطالبتيا باالنسحاب مف المفاكفات، كعدـ االستجابة - 
لمؤامرة تطبيع العالقات مع الكياف ال ييكني،كالكقكؼ إلى جانبنا في مكاجية العدك ال ييكني 

 .(The Political Platform of Hamas, 2006 )كمشركعو
 

: الممقف من القمى الفمسطي ية 6-2-4  
أف ساحة العمؿ الكطني الفمسطيني تتسع لكؿ الرؤل كاالجتيادات في مقاكمة المشركع "حماس"ترل - 

ال ييكني، كتعتقد أف كحدة العمؿ الكطني الفمسطيني غاية ينبغي عمى جميع القكل كالف ائؿ 
.  كالفعاليات الفمسطينية العمؿ مف أجؿ الك كؿ إلييا 

إلى التعاكف كالتنسيؽ مع جميع القكل كالف ائؿ كالفعاليات العاممة عمى الساحة، " حماس"تسعى - 
.  انطالقان مف قاعدة تغميب القكاسـ المشتركة كمساحات االتفاؽ عمى مكاقع االختالؼ

لتعزيز العمؿ الكطني المشترؾ، كترل أف أية  يغة لمعمؿ الكطني الفمسطيني " حماس"تسعى - 
المشترؾ، يجب أف تقكـ عمى أساس االلتزاـ بالعمؿ عمى تحرير فمسطيف، كعدـ االعتراؼ بالعدك 

. ال ييكني، أك إعطائو حؽ الكجكد عمى أم جزء مف فمسطيف
أنو ميما بمغت الخالفات في كجيات النظر أك تباينت االجتيادات في ساحة العمؿ " حماس"تعتقد - 

الكطني، فإنو ال يجكز بحاؿ مف األحكاؿ، لكائف مف كاف، أف يستخدـ العنؼ أك السالح، لفض 
.  المنازعات أك حؿ اإلشكاالت، أك فرض اآلراء كالت كرات داخؿ الساحة الفمسطينية

عف قفايا الشعب الفمسطيني مف غير تمييز عمى أساس ديني أك عرقي أك فئكم، " حماس"تدافع - 
كتؤمف بحؽ الشعب الفمسطيني، بكؿ فئاتو كطكائفو في الدفاع عف أرفو كتحرير كطنو، كتؤمف بأف 

 .(2004البنا، ) الشعب الفمسطيني شعب كاحد بمسمميو كمسيحييو
 

 : الممقف من سمطة الحكم الواتي   6-2-5
ليست أكثر مف إفراز مف إفرازات " سمطة الحكـ الذاتي"أف " حماس"ترل حركة المقاكمة اإلسالمية 

اتفاقات التعايش مع العدك ال ييكني كتؤمف الحركة أف ال ياينة كافقكا عمى إقامة ىذه السمطة 
لمقاكمة ؿ تفكيؾ البنية التحتية لتحقيؽ مجمكعة مف أىدافيـ اآلنية كالبعيدة كفي مقدمة ىذه االلتزامات 

كفرب ف ائميا ، كأفعافيا بحجة حماية مسيرة التسكية كاتفاقات السمطة مع إسرائيؿ كما أف اتفاؽ 
أكسمك تشكؿ ستاران مف شأنو إففاء نكع مف الشرعية عمى االحتالؿ ك برغـ ممارسات السمطة القمعية 

تتجنب بكؿ حـز " حماس"كتعدياتيا عمى حقكؽ اإلنساف في مناطؽ الحكـ الذاتي إال أف حركة 
 . (2006المركز الفمسطيني لإلعالـ ، )االنجرار ل راع مع السمطة

 
: حماس من أصحاب الديا ات السمامية األخرى"ممقف   6-2-6
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أف اإلسالـ ىك ديف الكحدة كالمساكاة كالتسامح كالحرية، كىي حركة ذات أبعاد " حماس"تؤمف حركة 
أف العيش في ظؿ " حماس"إنسانية حفارية، ال تعادم إال مف نا ب األمة العداء، كترل حركة 

اإلسالـ ىك الجك األمثؿ لمتعايش بيف أىؿ الديانات السماكية، كتعتبر المسيحييف المكجكديف عمى 
زء ال يتجزأ مف الشعب الفمسطيني ليـ كامؿ الحقكؽ كعمييـ رض فمسطيف شركاء في الكطف كىـ جأ

( . 2006المركز الفمسطيني لإلعالـ ، )كامؿ الكاجبات كالتاريخ خير شاىد عمى ذلؾ
 

: العالقات الخارجية 6-2-7  
بأف اختالؼ المكاقؼ حكؿ المستجدات ال يحكؿ دكف ات اليا كتعاكنيا مع أم مف " حماس"تؤمف  –1

 . اإلسرائيمي لالحتالؿ الشعب الفمسطينيالجيات التي لدييا االستعداد لدعـ  مكد كمقاكمة 
.  غير معنية بالشؤكف الداخمية لمدكؿ كال تتدخؿ بسياسات الحككمات المحمية" حماس"حركة  - 2
عمى تشجيع الحككمات العربية كاإلسالمية عمى حؿ خالفاتيا كتكحيد مكاقفيا إزاء " حماس"تعمؿ  - 3

القفايا القكمية، لكنيا ترفض أف تقؼ مع طرؼ كاحد فد اآلخر، أك أف تككف طرفان في أم محكر 
.  سياسي فد محكر آخر

 .  أم جيد يبذؿ في ىذا المجاؿبالكحدة العربية كاإلسالمية كتبارؾ" حماس"تؤمف  - 4
مف جميع الحككمات كاألحزاب كالقكل العربية كاإلسالمية أف تقـك بكاجبيا لن رة " حماس"تطمب -  5

. الحتالؿ ال ييكنيا في مكاجية  أىمو كدعـ  مكدفمسطيفقفية 
بأىمية الحكار مع جميع الحككمات كاألحزاب كالقكل الدكلية بغض النظر عف " حماس"تؤمف  - 6

قفية اؿعقيدتيا أك جنسيتيا أك نظاميا السياسي، كال مانع لدييا مف التعاكف مع أم جية ل الح خدمة 
  . المشركعةـ عمى حقكقو الفمسطينييف العادلة كح كؿالفمسطينية

 ،، كال تناىض أم دكلة أك منظمةمال تعادم أحدان عمى أساس المعتقد الديني أك العرؽ" حماس - "7
.  المكاطنيف الفمسطينييف تنا ر االحتالؿ ال ييكني في ممارساتو العدكانية فد كال
تحرص حماس عمى ح ر ساحة المكاجية مع االحتالؿ ال ييكني في فمسطيف، كعدـ نقميا إلى  - 8

.  أم ساحة خارجية
 لمكقكؼ ،التحرر العالمية  كالييئات الدكلية، كحركات، كالمنظمات،حماس إلى الدكؿ تتطمع حركة - 9

دانة الممارسات القمعية لسمطات االحتالؿ المخالفة لقكاعد القانكف فمسطيفإلى جانب قفية   العادلة، كا 
 رأم عاـ عالمي فاغط عمى الكياف ال ييكني، إلنياء احتاللو الدكلي كحقكؽ اإلنساف، كتككيف

 (" .2006المركز الفمسطيني لإلعالـ، )الغاشـ ألرض فمسطيف كمقدساتيا الدينية 
 

  : المتشددةحماس في مراكز الخبرة األمريكية   6-3
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كسيتـ التعرؼ عمى رؤية مراكز الخبرة األمريكية المتشددة تجاه حركة المقاكمة اإلسالمية الفمسطينية 
، كسنتناكؿ دراسة لبعض مراكز الفكر المتشدد كىما الدراسة التي قدميا معيد ىديسكف، "حماس"

 الشرؽ ت، كمعيد كاشنطف لدراسا(جيمس فيمبس)، كمركز ىيرتاج، لمكاتب (لكراف مكرافيش)لمكاتب 
. (ميتشيؿ فكلي )، كالمعيد الييكدم لدراسات األمف القكمي لمكاتب(ركبرت ساتمكؼ)األدنى لمكاتب 

 

:    معهد هديسمن 6-3-1
، مف أكثر الدراسات تشددان حيث (لكراف مكرافيش)تعتبر الدراسة التي قدميا معيد ىديسكف لمكاتب 

كانت النظرة منسجمة تمامان مع النظرة اإلسرائيمية التي ال تقبؿ التعامؿ أك االعتراؼ بحركة حماس، 
كلقد ك فيا مكرافيش بأنيا الرحـ الذم أخرج اإلرىاب العربي كاإلسالمي إلى الكجكد، كما أنيا تمثؿ 

محكر اإلرىاب الدكلي الذم ال بد مف إزالتو، لذلؾ فيك يرل بفركرة كفع إستراتيجية لمقفاء عمى ما 
يسميو الخطر اإلرىابي، ذلؾ مف خالؿ عزليا تمامان عف العراؽ كسكريا كحزب اهلل كالمممكة العربية 

ف مف شأف ذلؾ أف يفعفيا كيمزؽ كحدتيا، كمف جية أخرل يميد الطريؽ أماـ  السعكدية كا 
 إلقامة نظاـ ديمقراطي، ك يرل أف عمى الكاليات المتحدة فاإل الحييف المعتدليف مف الفمسطينيي

األمريكية أف تقدـ كؿ الدعـ الممكف لإل الحييف الفمسطينييف، بحيث ال يقت ر ىذا عمى الدعـ 
المادم بؿ يجب أف يشمؿ أيفان الدعـ اإلعالمي كالدبمكماسي كالمساعدة عمى إعادة كتابة المناىج 
قامة كسائؿ إعالمية متحررة كمكفكعية بعيدة عف اليكاجس المكركثة، كمف ثـ تشكيؿ  الدراسية كا 

. (مكرافيتش2002 ,)أحزاب سياسية، كمنظمات المجتمع المدني
 

 :   معهد التراث 6-3-2

تركزت دراسة جيمس فيمبس كرؤيتو لحركة حماس بدرجة كبيرة بعد االنتخابات التشريعية في فمسطيف، 
إذ يعتبر فيمبس أف حركة حماس ىي أكثر الحركات اإلرىابية البربرية الكحشية في التاريخ الحديث 

، ك تسعي إلزالة إسرائيؿ الحميؼ  (Phillips, 2006)فيي مسئكلو عف قتؿ مئات اإلسرائيمييف 
في االنتخابات " حماس"الديمقراطي في المنطقة معتبران أف الفكز الساحؽ لحركة المقاكمة اإلسالمية 

التشريعية مف المحتمؿ أف يزيد الفكفى في األرافي الفمسطينية كي عد التكتر بيف اإلسرائيمييف 
. كالفمسطينييف كبالتالي تقتؿ عممية السالـ

كيعتبر فكز حماس في االنتخابات نكسة لمسياسة األمريكية التي فرفت الديمقراطية لتطكر الشرؽ 
. األكسط كتقفي عمى اإلرىاب 

حيث يعتبر أف الشعبية التي تتمتع بيا األحزاب كنتائج  ندكؽ االقتراع لكحدىا ال تمنح شرعية لفائز 
في االنتخابات، كما أنو ال يجكز أف تككف حركةن ليا جناح عسكرم كجناح سياسي كشعبي ، بؿ يجب 

.    أف يفكؾ حتى تككف حركة مقبكؿي مشاركتيا في االنتخابات
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كدعا إدارة بكش أف تجبر حماس عف التخمي عف اإلرىاب، كأف تعدؿ ميثاقيا الذم يدعكا إلى إزالة 
إسرائيؿ، مع عدـ االعتراؼ كالتعامؿ مع الحككمة الجديدة إذا رففت الشركط األمريكية بؿ كيجب 

(.  Phillips, 2006)محاربتيا كنظاـ إرىابي غير شرعي 
 

:   الشرق األد ىت   معهد ماش طن لدراسا6-3-3
ـ، مف أبرز الدراسات األمريكية التي قدمت عف 2006تعتبر الدراسة التي قدميا ساتمكؼ في فبراير 

حركة حماس كذلؾ ألنيا أكثر شمكلية في نظرتيا لمركز القرار في الحركة كالتركيبة اليرمية لحركة 
لحماس، كتبحث في كيفية  ناعة القرار ال ادر عف الحركة  ، حيث يرل ساتمكؼ أف حماس منظمة 

أنشأت مف قبؿ جماعة اإلخكاف المسمميف الفمسطينية، أحد أفرع جماعة اإلخكاف العالمية األـ، فقد 
ـ، في اليجمات كالعمؿ العسكرم فد 1987شاركت حماس منذ نشأتيا في االنتفافة األكلى عاـ 

ـ أف أحد أىدافيا الرئيسية ىك مكاجية إسرائيؿ التي تعتبرىا 1988إسرائيؿ، كقد نص ميثاقيا عاـ 
السرطاف المكجكد في األرافي اإلسالمية، كالذم ال بد مف إزالتو كرغـ ذلؾ لـ تقدـ إسرائيؿ عمى 

. فرب أم مف مؤسسات الحركة الدينية أك االجتماعية
:   قيادة الحركة 6-3-3-1

: يرل ساتمكؼ أف ىناؾ ثالث دكائر لقيادة الحركة 
تتككف مف القادة المحمييف في الففة الغربية كغزة كأشير ىؤالء الشيخ أحمد ياسيف : الدائرة األملى

مؤسس الحركة كعبد العزيز الرنتيسي المذيف استشيدا عمى أيدم اإلسرائيمييف، ليحؿ محميما محمكد 
سماعيؿ ىنية  . الزىار كا 

كتفـ القيادة الخارجية لحركة حماس ممثمة بالمكتب السياسي لمحركة كيفـ خالد : الدائرة الثا ية
. مشعؿ كمكسى أبك مرزكؽ 

كتفـ القيادة العالمية لحركة اإلخكاف المسممكف أمثاؿ محمد ميدم عاكؼ كالشيخ : الدائرة الثالثة
. يكسؼ القرفاكم 

كتعمؿ الدكائر الثالثة بتكامؿ في مجاالت مختمفة مف المسئكلية ، لتحديد إستراتيجية المكاجية مع 
. إسرائيؿ

كتعتبر الدائرة الداخمية أكثر استجابة لمتطمبات الحياة اليكمية لمفمسطينييف فيما تعمؿ الدائرة الخارجية 
. (satloff, 2006)عمى تكفير الدعـ الدكلي كالمالي لمحركة 

:    الحياة السياسية 6-3-3-2
ك كؿ حماس لمسمطة ىك إنجاز تاريخي لمحركة كلمقفايا اإلسالمية، كمف المؤكد أف تبدم حماس 

مركنة تكتيكية في الحكـ كلكف مف المستبعد قياميا بتغيير نيجيا اإلستراتيجي المتمثؿ بمكاجية كتدمير 
إسرائيؿ، فرغـ كجكدىا في السمطة فيي أيفان ال زالت تنظيـ ىدفو اآلني ىك تعميؽ كتكسيع السيطرة 
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عمى جميع جكانب المجتمع الفمسطيني أما اإلستراتيجية طكيمة األمد فيي مكاجيو كتدمير إسرائيؿ 
(satloff, 2006) .

حماس ترفض التفاكض مع إسرائيؿ لكنيا تطرح ىدنة كليس سالما، ألف ىذا ال يجبرىا الجمكس مع 
 )إسرائيؿ كلكنيا تبدم استعدادان لمعمؿ في مختمؼ العالقات الفعمية مع الحككمة اإلسرائيمية مثؿ 

، كترل حماس أف ىذا فركرة لمحياة (البمديات كالكزارات ك المعبر كالجمارؾ كالماء كالكيرباء كغيرىا 
 انسحاب إسرائيمي إلى بكلكنو ال يتـ ب كرة دبمكماسية أك اعتراؼ، كترل أف اليدنة طكيمة األمد تتطؿ

نياء اليجمات عمى أىداؼ فمسطينية كبمكجب ىذا يمكف 1967حدكد  طالؽ سراح األسرل كا  ـ، كا 
لحماس أف تعطي ىدنة طكيمة األمد كأف تتفاكض مع إسرائيؿ، كيجب أال ننسى أف ىذه اليدنة ال تمغي 

. اليدؼ اإلستراتيجي لحماس المتمثؿ في القفاء عمى إسرائيؿ
كبما يخص االنتخابات الفمسطينية أعتبر ساتمكؼ أف فكز حماس في االنتخابات ىك انقالب عمى 

الديمقراطية فد مؤسسات  نع السالـ، التي تفمف تكفير الكسائؿ الدبمكماسية لفماف أمف إسرائيؿ 
سقاط تمؾ الحككمة  كتمكف الفمسطينييف مف التمتع بحقكقيـ المشركعة كالبد مف العمؿ عمى إجياض كا 
بالكسائؿ السممية التي يمكف تطبيقيا بسيكلة مثؿ قطع المساعدات االقت ادية كالمالية كالدبمكماسية 

عف ىذه الحككمة، كىذا أيفان يفعؼ مف القابمية عمى مثؿ ىذا النمكذج سكاء بيف الفمسطينييف أك في 
. المجتمعات العربية كاإلسالمية األخرل

مع فركرة اإلسراع في إسقاط مثؿ ىذه الحككمة ألف بقائيا في السمطة مدة أكبر قد يعمؽ قبفتيا 
عمى المؤسسات الفمسطينية بما فييا العسكرية مما يدفع المتشدديف في الحركة إلى استئناؼ العمؿ 

.    (satloff, 2006)العسكرم فد إسرائيؿ متى الحت الفر ة 
 

    المعهد اليهمدي لدراسات األمن القممي6-3-4
يقدـ ميتشيؿ فكلي ىذه الدراسة الخا ة عف حركة حماس، كال ادرة عف المعيد الييكدم لدراسات 
األمف القكمي، كالتي يتحدث فييا في البداية عف نشأة حماس، حيث يرل أنيا حركة تأسست عاـ 

ـ، عمى يد زعيميا الشيخ أحمد ياسيف، إذ يعتبر أف حركة حماس ىي امتداد لحركة اإلخكاف 1989
المسممكف العالمية ، فقد بدأت حماس بنشاطاتيا الخيرية كاالجتماعية كخا ة في قطاع غزة، ك 

. تطكرت فأنشأت جيازىا العسكرم، كتائب عز الديف القساـ
لقد أدركت قيادة حماس أف األجياؿ الجديدة في اإلخكاف غير متقبمو لمنيج األخكاف التدريجي، خا ة  

أحمد ياسيف مؤسس الحركة الشيخ بعد الفربات التي نزلت بيـ في كؿ مف سكريا كم ر، فطٌكر 
 عمى عالقة جيدة ، كىيتفسيران راديكاليان لدعكة اإلخكاف، يقترب مف منيج الجماعات المسمحة الم رية

 . بحزب التحرير بسبب عدـ افطرارىا لمقبكؿ باألنظمة العربية كبشرعيتيا
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 جانب آخر الجداؿ بيف األخكاف كحماس كبيف حزب التحرير حكؿ العالقة مع مف (فكلي)كيعرض 
ىي األمريكية  التحرير أف الكاليات المتحدة  حزب، بحيث يرل األمريكيةإسرائيؿ كالكاليات المتحدة

م در الشركر، كأف إسرائيؿ مجرد تابع ليا، بينما يرل اإلخكاف أف المشكمة كال راع مع إسرائيؿ ، أما 
 كىناؾ إمكانية التعامؿ مع فيمكف أف تككف جيدة كيمكف أف تككف سيئةاألمريكية الكاليات المتحدة 

 . الكاليات المتحدة األمريكية
 مف  تستمد دعميا المالي إلى م ادر دعـ حماس، بحيث يشير أنيا كانت(فكلي)الكاتب كيتطرؽ 
كالذم قطعت فيو السعكدية دعميا لحماس  ، حرب الخميج الثانية منذ فترة نشأتيا كحتى اندالعالسعكدية

 مع العراؽ، فانتقؿ الدعـ لي بح بشكؿ أساس مف إيراف كمف السكداف، ىاتيف األخيرةعندما كقفت 
 .  معسكرات تدريب لقادة كأعفاء حماس أيفان الدكلتيف المتيف كفرتا

 فقد تركز بشكؿ كبير في شيكاغك، بحيث ي دركف مجمة  األمريكيةأما نشاطيا في الكاليات المتحدة
كما . ، كجزء مف دعايتيـ السياسيةUASRالزيتكنة، كيبقكف عمى الجمعية المتحدة لمبحكث كالدراسات 

( . 2003أبك رماف، )كيرأنيـ يتعاكنكف مع منظمة 
 

 .  المعتدلةحماس في مراكز الخبرة األمريكية  6-4
ىناؾ العديد مف مراكز الفكر األمريكية التي كاف ليا رؤية معتدلة في الحكـ عمى حركة حماس كالتي 

. منيا الدراسة التي قدمتيا مجمكعة األزمات الدكلية ، كالدراسة التي قدميا غراىاـ فكلمر 
 

 

 .   معهد مجممعة األزمات الدملية6-4-1

ترل أف عكاقب نجاح حماس لف تقؼ عند ردكد الفعؿ الفمسطينية، بؿ تعتمد بشكؿ كبير عمى مكقؼ 
سرائيؿ ككالىما ىدد بقطع العالقات مع السمطة الفمسطينية إذا ما انفمت إلييا حماس، كقد  الغرب كا 
اختارت الكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي سياسة تجاىؿ اإلسالمييف بدؿ التعامؿ معيـ كجيان لكجو، 

كأماـ . مما أفرز حركة تشعر بأنيا أقكل، كأكثر جرأة، كال نفكذ لمغرب عمييا إال في إطار فيؽ جدان 
الكاقع المتعثر لعممية السالـ، كاحتماالت انييار السمطة الفمسطينية أماـ قكة حماس، فإنو لـ يتبٌؽ أماـ 
المجتمع الدكلي سكل أف يرفع سقؼ الحكافز أماـ حركة المقاكمة اإلسالمية لدفعيا إلى التحكؿ إلى 

في حيف تتمتع حماس بشعبية . حركة سياسية مف خالؿ انتياج سياسة تدريجية كتعامؿ مشركط معيا
كبيرة زادت خالؿ االنتفافة، كىي بحاجة ماسة إلى فترة راحة مف االعتداءات العسكرية اإلسرائيمية، 

كمف ناحية أخرل، فإف كالن مف السمطة الفمسطينية كحركة فتح تعيشاف حالة نزاع داخمي، مما يعني أف 
كمع أف . ىناؾ فر ة لحماس أف تترجـ نجاحيا عمى األرض بمشاركتيا في السمطة التشريعية

ـ، إال أف قادة فتح 2005يكليك / انتخابات المجمس التشريعي كاف مف المفترض أف تجرم في تمكز
.  المتكجسيف مف قكة حماس، قامكا بتأجيميا لقناعتيـ أف التأجيؿ قد يكسبيـ بعض القكة عمى األرض
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كلـ تكف مخاكؼ فتح في محميا، إال أف الحركة لـ تفعؿ الكثير مف أجؿ تبديدىا، فبعد مركر ستة 
أشير عمى التأجيؿ، تبدك حركة حماس أكثر قكة مما كانت عميو، في حيف أف الكفع داخؿ فتح لـ 
يتحسف، فالنػزاع داخؿ فتح ما زاؿ مستمران كمسببان المزيد مف االنقسامات الداخمية، كمف ناحية أخرل، 

فإف نتائج االنتخابات البمدية التي سيطرت فييا حركة حماس عمى معظـ المدف بما فييا المناطؽ التي 
كانت تعتبر تقميديان معاقؿ لحركة فتح مثؿ نابمس، تشير إلى أف اإلسالمييف يؤسسكف أنفسيـ عمى أنيـ 

. البديؿ لمسمطة الفمسطينية المستغرقة في الفساد كالفكفى، كالتي فشمت في كفع أجندة سياسية ليا
كاليـك يعيش مئات اآلالؼ مف الفمسطينييف في ظؿ إدارات محمية تسيطر عمييا حركة حماس 

 .( كانكف ثاني26، 2004مجمكعة األزمات الدكلية، )

ذا ر دنا براغماتية حماس عمى ال عيد الكطني، فالحركة أثبتت التزاميا باليدنة أكثر مف حركة فتح  كا 
نفسيا، كبرأم الم ادر العسكرية اإلسرائيمية فإف التزاـ الحركة باليدنة ىك الذم ساىـ بتخفيؼ كتيرة 

كفي ت ريحاتيـ األخيرة، لـ يشير مسئكلك الحركة إلى أم تغيير في ميثاؽ الحركة فيما يتعمؽ . العنؼ
بالتفاكض مع إسرائيؿ، أك قبكؿ ىدنة طكيمة األمد عمى أساس االنسحاب اإلسرائيمي إلى حدكد 

، كاليـك فإف خطابيـ االنتخابي فيما يتعمؽ بيذه القفايا ىك خطاب أقرب إلى كجية نظر فتح 1967
 . منو إلى المبادئ التأسيسية لمحركة

كلكف ىناؾ جانبان غير مشجع، فالحركة ما زالت تكسع أجنحتيا السرية التي تحكميا كجيات نظر 
متنافسة لقيادات مختمفة، كالتي تخفع عمى األقؿ بشكؿ جزئي لمفغكط السكرية كاإليرانية، كالكثير 

مف اإلسرائيمييف باإلفافة إلى عدد غير قميؿ مف الفمسطينييف، يشعركف بالقمؽ مف قدرة حماس 
العسكرية، كيسكد شؾ كبير في األكساط اإلسرائيمية في أف الحركة تسعى إلى كسب الكقت فقط، لتبدأ 
بعد االنتخابات التشريعية حممة جديدة مف االعتداءات مستخدمة أسمحة أكثر تطكران، كمما يعزز ىذا 

 . الشعكر أف الحركة لـ تعمف نبذىا لمعنؼ، كال قبمت بكجكد إسرائيؿ

كؿ ما ذكرنا يبيف أف االندماج السياسي ىك أمر يتطكر شيئان فشيئان كلكنو ليس أكيدان، كليس أكثر 
كلكف ما البديؿ؟ السمطة الفمسطينية غير مؤىمة ال سياسيان كال عسكريان لنػزع سالح . الرىانات أمانان 

حماس، في حيف أف النظاـ السياسي المت مب شؿٌ قدرة الرئيس الفمسطيني عمى التحرؾ، كلممرة الثانية 
كبغياب أم دبمكماسية . يراىف عباس بمستقبمو السياسي مف أجؿ إجراء انتخابات ناجحة كتعددية

معتبرة، كبغياب أم أفاؽ لمتعاكف السياسي، فإنو مف المرجح أف تجدد حماس كغيرىا مف المنظمات 
االحتماؿ المتبقي اآلف ىك األمؿ بأف يؤدم إشراؾ حماس في . المسمحة اعتداءاتيا عمى إسرائيؿ

العممية السياسية، كانغماسيا أكثر في شؤكف الحكـ الكطني، إلى مراجعة الحركة لحساباتيا السياسية، 
لى تركيا بشكؿ تدريجي لمخط العسكرم كتحكليا إلى حزب سياسي  .  كا 

إف سياسة المقاطعة التي تنتيجيا الكاليات المتحدة كاالتحاد األكركبي لحركة حماس، كمنع التمكيؿ عف 
إيجاد ىكة بيف : البمديات التي تسيطر عمييا الحركة ىي سياسة ذات نتائج سمبية كثيرة أىميا
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الفمسطينييف كالدكؿ الغربية المانحة، كفقداف االت اؿ بيف الغرب كقطاع كبير مف الشعب الفمسطيني، 
في حيف أف حماس ما زالت تكتسب القكة مف خالؿ . كالتقميؿ مف قدرة الغرب عمى محاسبة الفمسطينييف

تأليبيا الرأم العاـ عمى التدخؿ األجنبي، كىا ىي اليـك تخكض االنتخابات مف دكف أم شركط 
 . مفركفة عمييا

كلكف الدكؿ الغربية لـ تفعؿ أم شيء يمكف أف يككف لو تأثير إيجابي، مثؿ محاكلة التأثير عمى 
سياسات حماس أك حتى إعادة تشكيميا مف خالؿ رغبة الحركة الكافحة في الح كؿ عمى االعتراؼ 
كالشرعية الدكلية،  حيح أف الغرب لو كامؿ الحؽ في إيقاؼ إقامة أم عالقات رسمية مع الحركة، 

عمى األقؿ حتى تعمف الحركة نبذىا لمعنؼ فد المدنييف كقبكليا لمحؿ القائـ عمى إنشاء دكلتيف، إال أف  
المقاربة الحالية التي ينتيجيا الغرب كالقائمة عمى مقاطعة حماس مف جية كتسييؿ مشاركتيا في 

االنتخابات مف جية أخرل دكف محاكلة التك ؿ إلى بعض التنازالت مف قبؿ الحركة مف خالؿ الحد 
 . األدنى مف االرتباط أك المحادثات معيا، أمر غير منطقي

يمكف لالتحاد األكركبي أف يقـك بتشجيع اإلسالمييف عمى التركيز عمى قفايا التعامؿ اليكمي مع 
. اإلسرائيمييف، كأف يسيؿ عممية االندماج السياسي لمحركة كتخمييا التدريجي عف العمؿ العسكرم

: التمصيات
: لقد قاـ الكاتب بكفع بعض التك يات في دراستو المقدمة كىي 

 : (حماس)حركة المقاممة اإلسالمية : أماًل ً 
تجديد اليدنة أحادية الجانب لستة أشير، كالتعامؿ بإيجابية مع جيكد م ر كالرباعية كغيرىا لمك كؿ 

 .إلى تكقيؼ شامؿ إلطالؽ النار

  دعـ إنجاز قانكف األحزاب في المجمس التشريعي الفمسطيني، كتسجيؿ قائمة التغيير كاإل الح
 .عمى شكؿ حزب سياسي منف ؿ كقائـ بذاتو

  عالف االستعداد التاـ لمتعاكف مع السمطات المعنية قرار قانكف األمف، كا  المشاركة في  ياغة كا 
 :بالنػزع التدريجي لمسالح الفمسطيني، كفؽ الخطكات التالية

كقؼ الح كؿ عمى األسمحة ك ناعتيا كتجربتيا ككقؼ دائـ لميجمات فٌد األىداؼ المدنية  - أ
 .اإلسرائيمية كتكحيد كافة العنا ر المسمحة تحت سمطة الحككمة المركزية

إعالف حماس بأنيا ستقبؿ كتحتـر نتائج المفاكفات حكؿ اتفاقية تسكية عمى قاعدة الدكلتيف،  - ب
 .كالتي تجيزىا المؤسسات الكطنية الفمسطينية كالشعب الفمسطيني

 : أما بال سبة إلسرائيل: ثا ياً 
 االستجابة لتمديد المجمكعات المسمحة لميدنة مف خالؿ: 
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يقاؼ ىدـ البيكت،  تجميد االغتياالت، ككقؼ اليجمات اإلسرائيمية عمى المراكز السكانية الفمسطينية، كا 
كحمالت االعتقاؿ، كبدء إجراءات إطالؽ جٌدم لمسجناء الذيف ينتمكف لممجمكعات المشاركة في 

 .التيدئة 

 :االتحاد األمرمبي :  ثالثاً 

 تقديـ الدعـ المالي ليا كمتابعة االت االت الدبمكماسية مع البمديات  إذا ما التزمت حماس التيدئة
 .التي تديرىا حماس مف خالؿ  ندكؽ التطكير البمدم ليفمف أف ي ؿ الدعـ إلى مستحقيو فقط

  حذؼ حماس مف قائمة المنظمات اإلرىابية يككف مشركطان بأف تنبذ حماس رسميان كافة أشكاؿ
  .العنؼ فد المدنييف، كتأخذ خطكات أكلية مؤكدة في برنامج نزع األسمحة

 
: الماليات المتحدة : رابعاً 

  إعطاء اىتماـ جاد بتبني سياسة تجاه حماس تستجيب لتك يات االتحاد األكركبي كدكلو األعفاء
 . ( كانكف ثاني26، 2004مجمكعة األزمات الدكلية، ).إذا ما أثبتت فعاليتيا

 
 : غراهام فملمر   6-4-2

 :مقسمان الدراسة إلى " حماس"يقدـ غراىاـ فكلمر ىذه الدراسة عف حركة المقاكمة اإلسالمية 
 : حماس تتملى السمطة  6-4-2-1

 ـ بفكزىا بأغمبية مطمقة في29/1/2006 البارزة في فمسطيف  عقت العالـ في حركةتعتبر حماس اؿ
 في فمسطيف، فحماس منظمة دينية كاجتماعية كسياسية كىي حركة مقاتمة، المجمس التشريعي إنتخابات

ك كؿ حركة ت نؼ عمى قائمة المنظمات اإلرىابية األمريكية، كمف كجية النظر األمريكية يعتبر 
 منذ  األمريكية، يعمؿ عمى تدمير عممية السالـ التي تقـك بيا الكاليات المتحدةحماس إلى الحككمة

عشركف عامان في المقابؿ فإف مف كجيو النظر الفمسطينية فإنيا لـ تجمب أم نفع لمفمسطينييف بؿ مثمت 
مرحمة أسكء مف المراحؿ التي سبقتيا ألف إسرائيؿ استيدفت كال الطرفيف أكثر مف أم كقت مفى 
.  لتبني حقائؽ عمى األرض كالتي بدكرىا تفعؼ باستمرار أم احتماؿ سيادة فمسطينية في المستقبؿ 

 لـ يكف  الفمسطينية في االنتخابات التشريعية"حماس" كيؤكد فكلمر بأف فكز حركة المقاكمة اإلسالمية
 في كؿ أنحاء العالـ اإلسالمي، يتكرر ىك جزءه مف نمط الفكز، ففي الكاقع أف قمفاجأة بالنسبة ؿ

فإسالمييف المعتدليف كالراديكالييف ال يزالكا ىـ القكة السياسية المييمنة، مقابؿ فعؼ القكل اليسارية 
. كالقكمية، لذلؾ ليس مف المستغرب ح كؿ حماس عمى ىذا الفكز في انتخابات حرة نزيية 

 كاشنطف كالكثير مف القيادات الغربية ال تفيـ الكاقع االجتماعي كالسياسي في فمسطيف، فالكاقع إذ أف
أف ىناؾ شعكر لدل الفمسطينييف بالمرارة كالغفب مف سيطرة اإلسرائيمييف عمى حياتيـ اليكمية 

.  عامان مف االحتالؿ38 تزيد عف خالؿ فترةكالنفسية 
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 تتبنىكىذا دفع المكاطف الفمسطيني لاللتفاؼ حكؿ حماس ألنيا غير متكرطة بالفساد، كما كأنيا 
، كتنادم بالكفاح المسمح فد اإلسرائيمييف المحتميف، باإلفافة إلى ما تقدمة  كديف كعقيدةاإلسالـ

نسانية . حماس لممكاطف الفمسطيني مف برامج خدماتية اجتماعية كا 
 لإلحتالؿ، إلى الدكر اإلرىابي لمقاـك التحكؿ الفمسطيني قسياسات حماس كلكفؿ إف ذلؾ ليس تبرير

فيـ يركف أف العنؼ مبرر لح كؿ الفمسطينييف عمى حقكقيـ كبالذات المقدسة منيا كالتي يعتبرىا 
فمف غير المقبكؿ التفريط بيا أك بأم جزء . المسممكف أرض كقؼ لألمة اإلسالمية حتى يـك الديف 

 .منيا أك التنازؿ عنيا أك عف أم جزء منيا كال يحؽ ذلؾ أيفا ألم رئيس ممؾ عربي 
 

  :التزام حماس الكفاح المسمح   6-4-2-2
 كالعديد مف القادة األكركبييف أنيـ لف يتعاممكا مع حماس رغـ فكزىا في  االبف،ذكر الرئيس بكش

 حتى تنبذ العنؼ كتقبؿ بحؽ إسرائيؿ في الكجكد كالكاقع أف حماس لف تفعؿ ذلؾ ،انتخابات ديمقراطية
 بأف حماس لف أكد الذم (خالد مشعؿ)كىذا ما  در عف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

 في مقاكمة االحتالؿ حتى كافة الكسائؿ المتاحةتعترؼ بإسرائيؿ كلف تتخمى عف حقيا في استخداـ 
.  بعد أف تستمـ السمطة الحاكمة في فمسطيف 

كأكركبا تسعى لتحقيؽ سالـ كىدكء ككفع حد األمريكية إذا كانت الكاليات المتحدة يرل فكلمر بأنو ك
لإلرىاب في المنطقة فيجب عمييا تحقيؽ  تقدـ في مفاكفات السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية كالسعي 
لحؿ المشكمة التي مفى عمييا خمسيف عامان مف المكاجية بيف الطرفيف، كالتي يجب أف تبدأ مف 
ذالؿ  ال فاإلرىاب الفمسطيني مستمر في سحؽ كا  م در المشكمة كىك االحتالؿ اإلسرائيمي نفسو كا 

كمف كاقع الكثير مف اإلسرائيمييف الذيف ال يريدكف التنازؿ عف الففة . المحتؿ حتى تحرير أرفة 
الغربية ألسباب دينية أك إستراتيجية كاإل رار عمى مجمكعة مف الشركط المسبقة كتكتيؾ يفمف 

. إلسرائيؿ االحتفاظ باألرض لألبد فيذه ىي اإلستراتيجية التي انتيجيا شاركف حتى النياية 
كأنو اختيار متعمد في عدـ . اإل رار عمى القانكف كالنظاـ أكالن ىك أف نفع العربة أماـ الح اف ك

سرائيؿ كفعت  التعامؿ مع األسباب الجذرية لممشكمة األكلى، كمما ال شؾ فيو أف الكاليات المتحدة كا 
شركط فادحة مسبقة لالنسحاب مف جانب كاحد قبؿ أف ترل الكقؼ التاـ لمعنؼ المسمح ألنيا ال تثؽ 

.  (Fuller, 2006)بالفمسطينييف 
 

  : م ظمة إرهابية حركة مقاممة أمحماس   6-4-2-3
 مف بيف األشياء األخرل كتحاكؿ تبرير (المقاكمة) ال شؾ أف حماس شاركت في العمميات اإلرىابية

 كاألطفاؿ يفذلؾ باستخداـ إسرائيؿ لمقكة بشكؿ عشكائي كمفرط مما أدل إلى قتؿ المئات مف الفمسطيني
 .عمى مر السنيف 
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 ىؿ ت نيؼ منظمة إرىابية كفي ت نيؼ فكلمر لحماس كحركة مقاكمة أـ حركة إرىابية فيتساءؿ
. كيقكؿينطبؽ عمى حماس بالكامؿ 

دعنا نقارف بيف القاعدة الم نفة كتنظيـ إرىابي بامتياز، كالتي تتبنى أىداؼ عالمية في نفاليا فد 
أىداؼ القاعدة  عبة التطبيؽ كمجردة كقد . اإلمبريالية األمريكية الجديدة كتسعى لمييمنة عمى العالـ 

. ت ؿ إلى التنبؤية 
ال يكجد لدييا عنكاف كال  حؼ كال مكاتب كال مسؤكليف يمكف زيارتيـ، كلكف عمى العكس حماس لدييا 
قامة دكلة إسالمية في تمؾ التربة لدييا  حؼ  أىداؼ محددة كاستعادة أرض فمسطيف لمفمسطينييف كا 

كممثميف لمجماىير، كمؤتمرات  حفية، كمكاتب، كبيانات سياسية، كقياداتيا تجتمع بانتظاـ مع 
. ال حفييف كالزكار

 .القاعدة عالمية بينما حماس تقت ر عمى فمسطيف 
 

: حماس في الحياة السياسية6-4-2-4   
ال تزاؿ قائمة مف األسس الرئيسية قائمة كسمسمة فماذا يفي الكجو السياسي لمحركة مقابؿ حرب 

الع ابات كاإلرىاب عمينا أف نتذكر أف قرار دخكؿ المعترؾ السياسي بالنسبة لحماس كأيفان الحركات 
اإلسالمية يجب أال ييأخذ باستخفاؼ أك ببساطة، إال أنيا دخمت ذلؾ كىذا يعني التعرض لمسياسة 

. العامة كالمناقشات العامة كقبؿ كؿ شيء السياسات التكفيقية بشأف التدابير السياسية المممكسة
 فيجب عمييـ أف يفاكفكا عمى األىداؼ المشتركة المجمس التشريعيفإذا انتخب اإلسالمييف في 

كالمساكمات التجارية مع األحزاب السياسية األخرل مما لدييـ القميؿ مف التعاطؼ األيديكلكجي معيا، 
أنيـ . كبعض الحركات اإلسالمية تتجنب الدخكؿ إلى المعترؾ السياسي ألنو يتعارض مع مبادئيـ 

يففمكف البقاء خارج المعركة السياسية لتككف ت ريحاتيا السياسية أمنة أما اآلف حماس أ بحت 
طرؼ في األحزاب السياسية كىذا يعطي نكعا مف التغيير في كاقع سياستيا العممي لتتكيؼ مع 

 ,Fuller)الظركؼ كتعترؼ بالكاقع العممي السياسي كىذا جؿ ما تفعمو األحزاب السياسية الناجحة

2006) . 
 

 : التطمر التاريخي لحماس6-4-2-5   
حماس في الكاقع ترتبط باإلخكاف المسممكف الفمسطيني التي تمتد بجذكرىا إلى اإلخكاف الم رييف التي 

 يركز أساسا ، كـ1945ـ، كقد ظير فرع األخكاف المسممكف الفمسطيني رسميان عاـ 1928تأسست عاـ 
عمى التعميـ كنشر العقيدة اإلسالمية كعن ر رئيسي لخمؽ مجتمع إسالمي ىدفو النيائي تأسيس الدكلة 

 . تسعى لكفع األسس اإلسالمية، كالنظاـ األخالقي داخؿ المجتمع التياإلسالمية، 
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تميؿ إلى رؤية النفاؿ مف أجؿ استعادة األرض الفمسطينية كىك كال تزاؿ حركة اإلخكاف المسمميف 
قامة دكلة إسالمية قكية في المجتمع باعتبار ذلؾ شرطان إ ىك األساسياليدؼ ك ،اليدؼ طكيؿ األمد

. أساسيا لنجاح استعادة األرض المسمكبة مف االحتالؿ 
  التربية كغرس الكعي اإلسالمي كالمفاىيـ كالمبادئ العقائدية لحركة حماس ىك اليدؼ األساسيكيعتبر

 .(Fuller, 2006) الفمسطيني في المجتمعاإلسالمية
 
 

 :اال تفاضة    حماس 6-4-2-6
إف اندالع كإف حماس لـ تبتكر أك تفتح الكفاح المسمح فد إسرائيؿ بؿ أنيا أتت إليو متأخران، 

 أسس معفمة حرجة ، كالذم(منظمة التحرير الفمسطينية)عمى يد المنظمة العممانية كاف االنتفافة 
 في التمرد فد االحتالؿ اإلسرائيمي فإنيا سكؼ تتنازؿ عف ةشارؾالمسمميف في حاؿ عدـ الـلإلخكاف 

القيادة كالشرعية لمنظمة التحرير الفمسطينية العممانية فامتناعيا قد يؤدم إلى تيميشيا مف دكرىا 
. كحركة مكثكقة في العقكد المن رمة 

الذم يقكدىا الشيخ أحمد ياسيف الذم اغتالو ك  المسمميف في فمسطيف،اإلخكافكقد أدركت حركة 
 مف حركة (ياسيف)فركرة المشاركة في بذرة النفاؿ الكطني تمؾ، فأسس بـ، 2004اإلسرائيؿ عاـ 

 جنب ىذا ك،"حماس"حركة المقاكمة اإلسالمية تـ اخت ارىا فيما بعد بكممة سميت المسمميف اإلخكاف 
 مف العقكبات  المسممكفأيفا في حماية اإلخكاف" ياسيف"كتماشى مع رغبة الشيخ  ،االنقساـ الداخمي

 . مف إيجاد مكاف ليـ في المشيد السياسي القكمي  المسممكفاإلسرائيمية كبيذه الطريقة تمكف اإلخكاف
منظمة التحرير  إيجاد ما يميزىا ك عمى المنبثقة مف اإلخكاف المسممكف حماسكقد حر ت حركة

، بحيث  التعاكف أك التنسيؽ مع منظمة التحرير الفمسطينية في أعماؿ االنتفافةترفضؼالفمسطينية 
 كىذه الرؤية كفعت مف ،دعكات منظمة التحرير الفمسطينية لإلفرابات كاإلغالؽكانت ال تستجيب ؿ

قبؿ بعض الفمسطينييف بأنيا انقساـ كأنو استغؿ اإلسرائيمييف ىذا االنقساـ في  فكؼ السياسة 
 كبديؿ لقيادة منظمة التحرير الفمسطينية كىكذا كانت  المسممكفالفمسطينية مف خالؿ تشجيع اإلخكاف

. السياسة اإلسرائيمية ذات الت كر السيئ 
 كتدعي حماس باستمرار أف سياستيا كمعارفتيا لبرنامج كسياسة منظمة التحرير الفمسطينية يجرم 

في إطار ديمقراطي كلـ تقدـ أبدان بالعنؼ فد منظمة التحرير الفمسطينية، حتى حماس أعربت 
 كتقرير ،استعدادىا لمتفاكض مع إسرائيؿ إذا تقابمت األىداؼ األساسية مع حماس كىي حؽ العكدة

 كفي ظؿ ىذه الظركؼ ذكرت حماس أنيا لف تفغط مف أجؿ تدمير إسرائيؿ كلكف أ رت ،الم ير
عمى أف الحؿ القائـ عمى دكلتيف ال يمكف أف يككف أساسا لتسكية دائمة كلكف فقط دكلة إسالمية عمى 
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 ,Fuller) لمتعايش جنبا إلى جنب كؿ فمسطيف مع الحقكؽ الكاممة لمييكد كالمسيحييف كالمسمميف

2006 . )
 
 
 
 
 

 : تطمر السياسة األمريكية تجاه حركة حماس   6-5
 بيف حماس كاإلدارات األمريكية المتعاقبة، منذ ظيكر ، اليابط كال اعد،  فيـ تسمسؿ دائرة الحكارإف

 شاركت في إلى أفالحركة بقكة عمى مسرح األحداث السياسية في الثمانينيات مف القرف المافي، 
ؿ مشؾت ك،2006ثـ انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني عاـ  ـ،2005 عاـ االنتخابات البمدية

  :مرحمتيف عمى النحك التالي إلى ىذا التطكر يمكف تقسيـ لذاحككمة، اؿ
  .(ـ 1997 – 1987 )مرحمة ما قبؿ الت نيؼ األمريكي لإلرىاب             

  .(ـ 2006 – 1997 )مرحمة الت نيؼ اإلرىابي كالقطيعة الكاممة لمحركة      

 
   :(م1997 – 1987)  مرحمة ما قبل التص يف اإلرهابي  6-5-1

 في نظرة سريعة لطبيعة العمؿ اإلسالمي الفمسطيني، الذم اتسـ بالفعؼ الناتج عف فعؼ الخطاب 
اإلسالمي الذم كاف يقت ر فقط داخؿ المساجد كعمى بعض الشخ يات اإلسالمية التي تنتمي لحركة 

اإلخكاف المسمميف كالتي تعمؿ بسرية تامة بسبب الحظر كالرقابة المشددة عمى النشاط اإلسالمي 
استمرت لحيف استالـ السادات الذم أعطى بعض الحرية لعمؿ الحركة اإلسالمية بعد خركج قادة 

. اإلخكاف المسممكف مف السجكف لتبدأ مرحمة جديدة مف العمؿ كالبناء كالتنظيـ
كبعد استقرار األحكاؿ في قطاع غزة نياية السبعينات ككجكد الككادر التعميمية مف المثقفيف اإلسالمييف 
الدارسيف في الخارج اقتفت الفركرة بفركرة عكدتيـ إلى األرافي الفمسطينية الستثمار قدراتيـ في 

(. 2003يكسؼ، )تعزيز كدعـ  مكد الشعب الفمسطيني 
كمف أبرز ىؤالء الدكتكر مكسى أبك مرزكؽ الذم ح ؿ عمى ت ريح مف السمطات اإلسرائيمية لزيارة 

ـ التقى خالليا بالشيخ أحمد ياسيف لمناقشة أحكاؿ العمؿ اإلسالمي في 1978أىمة في قطاع غزة عاـ 
. فمسطيف كاحتياجاتو لممرحمة القادمة

كفي أكائؿ الثمانينات أتيحت الفر ة لبعض الشباب بالح كؿ عمى بعض المنح الدراسية الخميجية 
إلكماؿ دراستيـ العميا في الجامعات األمريكية ليككف مف بينيـ الدكتكر مكسى أبك مرزكؽ الذم أسس 
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اإلتحاد اإلسالمي لفمسطيف، كالميندس إسماعيؿ أبك شنب كآخركف ليبدأ مشكار العمؿ اإلسالمي 
. الفمسطيني في أمريكا كدعـ كمساندة لمعمؿ في فمسطيف

ككاف ليؤالء الففؿ في تحريؾ كعي الجالية اإلسالمية بأىمية قفية فمسطيف، كقد ساعدتيـ االنتفافة 
. ـ في جعؿ قفية فمسطيف حافرة في قمكب الجالية اإلسالمية في الكاليات المتحدة1987األكلى في 
 الككادر الفمسطينية اإلسالمية مثؿ أبك مرزكؽ كأبك شنب لحركة المقاكمة اإلسالمية ضكبانتماء بع

حماس تحرؾ الدكر ال ييكني في االتياـ كالتحريض فد ىؤالء األمر الذم دفع جياز التحقيقات 
غالؽ العديد مف المؤسسات اإلسالمية باإلفافة إلى ترحيؿ بعض  (FBI)الفدرالية األمريكي  بمداىمة كا 

الشخ يات اإلسالمية الفمسطينية الفاعمة في الكاليات المتحدة بدعكل دعميـ لحركات المقاكمة 
(. 2003يكسؼ، )اإلسالمية في فمسطيف خا ة حماس كالجياد اإلسالمي

 
 : م مقضية مبعدي مرج الزهمر1987الممقف األمريكي من اال تفاضة الفمسطي ية األملى 6-5-1-1  

ـ، 1991-1987بالرغـ مف دعـ الكاليات المتحدة األمريكية غير المحدكد إلسرائيؿ إال أف الفترة مف 
تميزت بتعامؿ أمريكي مع الحالة الفمسطينية كأحد القفايا اإلنسانية ، كلـ يكف لمكاليات المتحدة 

األمريكية مكقفان كافحان بخ كص حركة حماس، باعتبار أف االنتفافة الفمسطينية األكلى  ىي ردة 
ككما ىك معركؼ فإف حركة حماس في تمؾ . فعؿ عمى االنتياكات اإلسرائيمية في األرض المحتمة 

الفترة لـ تكف تمارس أم عمؿ عسكرم، ككانت أنشطتيا تقت ر عمى التظاىرات االحتجاجية السممية 
لى .. فد االحتالؿ كلذلؾ كاف بعض قادة حركة حماس كالدكتكر مكسى أبك مرزكؽ يسافر مف كا 

الكاليات المتحدة األمريكية دكف مساءلة أك اتياـ، ككانت المرة األخيرة التي دخؿ فييا إلى أمريكا قبؿ 
(. 2003يكسؼ، ) 1994اعتقالو ىي أكاخر سنة 

 األمريكي قمقة الخطير ك دمتو مف التقارير التي تشير سـ أبدل الككنجر1988/نكفمبر/24  كفي 
إلى االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ المكاطنيف الفمسطينييف كالمتمثمة بقتؿ األطفاؿ كالنساء ككبار السف 
غالؽ المؤسسات التعميمية كالجامعات الذم استمر أكثر مف عاميف، كما أبدل قمقة  كىدـ البيكت، كا 

مكاطنان فمسطينيان مف حماس كالجياد اإلسالمي إلى مخيـ  (417 )كاعترافو عمى إبعاد إسرائيؿ ؿ 
. مرج الزىكر في لبناف

كطالبت الكاليات المتحدة األمريكية حككمة االحتالؿ اإلسرائيمي بإطالؽ سراح كؿ األسرل الفمسطينييف 
كطالبت بإعادة فتح الجامعات الفمسطينية، , " أن ار" كغمؽ معسكرات االعتقاؿ اإلنسانية مثؿ معتقؿ 

كعكدة كؿ المبعديف إلى بيكتيـ، ككفع حد لسياسة العقاب الجماعي، كفي محاكلة لكفع حد ليذه 
األمكر طالبت الكاليات المتحدة األمريكية بإجراء مؤتمر دكلي لمسالـ العالمي تحت رعاية األمـ 

المتحدة ينيي مكجة العنؼ في المنطقة  كيعيد بعض الحقكؽ المفقكدة لمقفية الفمسطينية، كىذا السبيؿ 
الذم يخرج الكاليات المتحدة األمريكية مف أزمة االنتقادات الدكلية، حيث يرل المجتمع الدكلي فركرة 
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 Missions and 2000 ,)كفع حد لالنتياكات اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني األعزؿ 

Meetings Policies and Actions    .)
  كمع تزايد حاالت اإلحباط كالقمع كالشعكر بفشؿ اتفاقية أكسمك، بدأت االنتفافة الفمسطينية األكلى 
تأخذ طابع العسكرة، فتزايدت أعداد القتؿ كاالغتياالت التي قامت بيا القكات ال ييكنية فد العنا ر 

اإلسالمية كجاءت ردكد الفعؿ الفمسطينية قكية عمى مجزرة الحـر اإلبراىيمي الشريؼ التي ذىب 
. ـ1994 فبراير 25فحيتيا أكثر مف ثالثيف فمسطينيان كانكا يؤدكف  الة الفجر يكـ الجمعة المكافؽ 

ستجعؿ الجيش اإلسرائيمي كالمستكطنيف "حيث تكعدت كتائب عز الديف القساـ بالرد بخمس عمميات 
كنجحت الكتائب فعالن في إنجاز . ، كما جاء في نص البياف الذم  در عنيا"يبككف دمان عمى قتالىـ

ما كعدت بو، األمر الذم جعؿ رئيس الكزراء اإلسرائيمي إسحاؽ رابيف يستشيط غفان كيتكعد بمالحقة 
ـٌ تسميتيا بسياسة  تجفيؼ "حركة حماس في كؿ مكاف، كىدد بقطع كؿ كسائؿ الدعـ عنيا، كىي ما ت

، كالتي عمى إثرىا نشطت األجيزة األمنية ال ييكنية كحككمة رابيف في تحريؾ المكبي الييكدم "الينابيع
 إلدراج حركة حماس فمف قائمة فبالكاليات المتحدة األمريكية لمفغط عمى إدارة الرئيس بيؿ كمينتك

الحركات اإلرىابية، كقد نجحت ىذه الجيكد في ظؿ انخفاض شعبية كمينتكف، بسبب الففائح المالية 
كالجنسية، كفعؼ سياستو الخارجية، كانعداـ فاعميتو في الشؤكف الداخمية بعد سيطرة الجميكرييف عمى 

، حيث أ بح بعده كؿ شخص لو 1995مقاليد السمطة التشريعية، ك در األمر التنفيذم في يناير 
(. 2003يكسؼ، )عالقة بحركة حماس معٌرفان لالعتقاؿ كالمحاكمة 

 

 ضد األمريكيةدمر أجهزت المخابرات اإلسرائيمية في التأثير عمى الماليات المتحدة 6-5-1-2   
: حماس 

عبر  (المكساد كالشيف بيت)في إطار حممة التحريض كالتشكيو التي تقكدىا إسرائيؿ كأجيزتيا األمنية  
كاجيات إعالمية مميزة لتشكيو  كرة العمؿ اإلسالمي في الكاليات المتحدة األمريكية ، مف خالؿ  

تسكيؽ مقكلة أف ىناؾ شبكات إرىابية عالمية تدعميا أنظمة عربية تيدؼ إلى تيديد الم الح 
األمريكية كالغربية ، كلـ تتكقؼ إسرائيؿ عف تكجيو االتياـ إلى حركة حماس كأخطر حمقة في ىذه   

(. 1995يكسؼ، )الشبكات
 

: التحريض اإلعالمي عمى حركة حماس  .1
اتخذت الحممة اإلعالمية ال ييكنية عمى حماس أشكاالن متعددة سكاءن عبر كسائؿ اإلعالـ أك 
ال حفييف كاألكاديمييف كالمؤتمرات،  كقد كانت بدايتيا عندما قامت الكاليات المتحدة األمريكية 

ـ، زعمت أنيـ جاءكا ليجمعكا الدعـ لحركة 1993باعتقاؿ شابيف أمريكييف مف أ كؿ فمسطينية عاـ 
مف أعفاء حركة " 417"حماس كالقياـ بإعادة تنظيـ كبناء الحركة كذلؾ بعد قياـ إسرائيؿ بإبعاد 
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كحركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف إلى مخيـ مرج الزىكر في لبناف، كقد " حماس"المقاكمة اإلسالمية 
كانت ىذه االعتقاالت بعد نشر بعض الدراسات اإلسرائيمية التي تؤكد فييا عمى كجكد شبكة لحماس 

 عف أحد المتيميف جداخؿ الكاليات المتحدة األمريكية، إال أف اإلدعاء كاف باطالن كتبيف ذلؾ بعد اإلفرا
. كثبكت براءتو

كقد ركزت كسائؿ اإلعالـ المكالية إلسرائيؿ في الكاليات المتحدة األمريكية عمى تفخيـ القفايا التي 
تتعمؽ بالمسمميف كتفجيرات نيكيكرؾ، حيث تناكلت قفية المتيميف بمحاكلة التخطيط لتفجيرات آخرم 

. قبؿ بدء التحقيؽ معيـ كالتحقؽ مف ذلؾ
تقريران كامالن أدعت أف كؿ المسمميف في  (CBS )كفمف تمؾ الحممة أذاعت شبكة التمفزة األمريكية 

مؤسسة األرافي  )أمريكا يقدمكف الدعـ المالي لحماس، كأف ثالث مؤسسات إسالمية أمريكية كىي 
، مؤسسة اإلتحاد اإلسالمي لفمسطيف ، المؤسسة المتحدة  (1995يكسؼ، )المقدسة لإلغاثة كالتنمية 

. تمثؿ قيادة حركة حماس في الكاليات المتحدة األمريكية (لمدراسات كالبحكث 
" ـ، بعنكاف 1994بعرض فيمـ كثائقي في نكفمبر  ( PBC )كقد قامت أيفان محطة التمفزة األمريكية 

:  كالذم يدكر حكؿ مفيـك اإلرىاب، كتمخ ت أىدافو في التالي" الجياد في أمريكا 
 .أثارة الشككؾ حكؿ نكايا المؤسسات الخيرية كسحب ثقة الجميكر منيا -

 .تقديـ اإلسالـ كال حكة اإلسالمية عمى أنيا الخطر القادـ إلى الغرب -

 اإلسالـ لبمكرة رأم عاـ معادم لإلسالـ في أمريكا كجزء مف الحممة ال ييكنية عؿ -
 .كالمسمميف

كسب تعاطؼ الدكائر الرسمية كالتي تسيؿ عمؿ المكبي ال ييكني في تمرير مشاريع القكانيف  -
( 1995يكسؼ، )التي تسمح بتفييؽ الخناؽ عمى المؤسسات الخيرية المتيمة بتمكيؿ حماس 

. 

: كىناؾ بعض النماذج ال حفية التي لعبت دكران بارزان في ىذه الحممة عمى رأسيا
 

  ستيفن ايمرسمن .
كقد أثيرت فجة حكؿ الفيمـ دارت حكؿ مزاعـ ايمرسكف " جياد في أمريكا" حفي ييكدم كمخرج فيمـ 

داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية متيمان بعض المؤسسات " لإلرىاب اإلسالمي " بكجكد خاليا 
. اإلسالمية الخيرية كاإلغاثية بدعـ الحركات األ كلية المتطرفة في األرافي الفمسطينية المحتمة

مف أشد المحرفيف عمى فرب العمؿ اإلسالمي في الكاليات المتحدة األمريكية،  (ايمرسكف)كيعتبر 
كقد اتيمو المسممكف بالعمؿ فمف مخطط  ييكني عالمي لفرب حركة اإلسالـ كتشكيو  كرة 
اإلسالـ الحفارم، كذلؾ بسبب اتيامو ليا بالتطرؼ كاإلرىاب، كقد أشار إلى ذلؾ خالؿ جمسة 
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ـ، بعنكاف 1995 في السادس مف إبريؿ عاـ ساالستماع التي عقدتيا لجنة العالقات الدكلية بالككنجر
. تيديد التطرؼ اإلسالمي في أفريقيا

التابعة ألحد المنظمات الييكدية في أكتكبر " كمنكيكفر"في خطابة في مؤسسة  (إيمرسكف)كقد طالب 
ـ بفركرة العمؿ عمى تغيير بعض بنكد الدستكر بالدرجة التي تسمح ألجيزة المخابرات 1993عاـ 

القياـ بمراقبة كمداىمة المكاطنيف األمريكييف في حالة اشتباه أك دعـ لمتطرفيف  (FBI)العامة 
.  إسالمييف

 
  مارتن كريمر .

لدراسات الشرؽ األكسط بجامعة تؿ أبيب حيث يتقمص دكر الباحث المطمع " دياف " مدير مركز  
عمى خبايا األمكر بالحركات اإلسالمية، كتميز بمياجمة حماس في كؿ خطاباتو كندكاتو، كيرل أف 

( .   1995يكسؼ، )أففؿ طريقة لمتعامؿ مع اإلسالمييف ىي االستئ اؿ
 

 : دمر الممبي الصهيم ي في التحريض عمى حركة حماس .2
 

لعبت لجنة العالقات األمريكية اإلسرائيمية دكران بارزان في التأثير عمى  ناعة القرار في اإلدارة 
األمريكية مف خالؿ التحريض ك الدفع بمشاريع القكانيف اليادفة إلي تجفيؼ منابع التمكيؿ المالي عف 
حركة حماس كالتعاطؼ معيا ب دكر تشريعات تالحؽ ك تعاقب مف يشتبو بدعمو لتمؾ الحركة، كقد 
أدل ذلؾ إلى إ دار القرارات التي عممت عمى تجميد أر دت بعض المؤسسات الخيرية بدعكل أنيا 

، إفافة  (مؤسسة األرض المقدسة لمتطكير كاإلغاثة كفركعيا )تقدـ مساعدات مالية لحماس، كأىميا 
دراج البعض فمف قائمة اإلرىاب  لألحكاـ التي  درت بحؽ مجمكعة مف قيادات حركة حماس، كا 

( .  Mohammad Salah, 2003)األمريكية 
الذم أتيـ حركة حماس بالح كؿ عمى " تشالز شكمر "  الييكدم سكعبر عف ذلؾ عفك الككنجر

تمكيميا مف الكاليات المتحدة األمريكية كطالب أجيزة األمف بفرض العقكبات عمى مف يشتبو بتكرطو 
(. 1995يكسؼ، )بدعـ حركة حماس

كقد ظير الدكر البارز لمكبي ال ييكني في المؤتمر الخامس كالثالثيف لمجنة العالقات األمريكية 
كبحفكر الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف الذم دعا إلى مظافرة الجيكد األمريكية  (اإليباؾ  )اإلسرائيمية 

اإلسرائيمية لمعمؿ عمى مكافحة جماعات مثؿ حماس كالجياد كحزب اهلل، معتبرىا حركات إسالمية 
متطرفة تتبنى اإلرىاب كتعمؿ عمى مكاجيو السالـ، كجاءت دعكتو ىذه منسجمة مع الحممة كالمطالب 
ال ييكنية، فد حماس كيمكف ذكر بعض اإلنجازات التي حققيا المكبي ال ييكني في ىذه القفية 

. كالذم يمكف اعتباره ككاجبات قدمتيا الكاليات المتحدة األمريكية إلسرائيؿ في المؤتمر كمنيا
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دعـ الجيكد اإلسرائيمية في مكافحة معارفي مشركعات السالـ مع األنظمة العربية سكاءن أكاف  -
. ذلؾ أفرادان أك جماعات مثؿ حركة حماس كالجياد كحزب اهلل

 .منع إرساؿ تبرعات إلى حماس مف داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية -

، 35المؤتمر)ـ1995 األمريكي كمينتكف أمران تنفيذيان بتجميد أر دة الحركة في يناير سإ دارا لرئي -
1995.) 

 
: است تاج 

مف خالؿ العرض السابؽ يتبيف تمكف إسرائيؿ كأجيزتيا اإلعالمية في الكاليات المتحدة األمريكية مف 
جعؿ األ كلية اإلسالمية العدك المشترؾ الذم يجب أف تمتقي عمى مكاجيتو جميع الجيكد، ألنو يشكؿ 

تجاكزت مرحمة " أف األ كلية ىي العدك المشترؾ" خطران إرىابيان عالميان، كأف النظرية ال ييكنية 
التسكيؽ إلى مرحمة المباشرة كالتطبيؽ، كيمكف إدراؾ ذلؾ بالرجكع إلى ت ريحات كزير الخارجية 

ـ حكؿ اجتثاث اإلرىاب مف جذكره كمناشدتو 2004األمريكي كارف كريستكفر في أكاخر شير أكتكبر 
لممجتمع الدكلي التنديد باإلرىاب التي تقـك بو جماعتي حماس كحزب اهلل، ككذلؾ مطالبتو لشركاء 

نما بمعاقبة مرتكبي تمؾ الحكادث . إسرائيؿ مف الدكؿ العربية ليس بالتنديد كا 
ف الكاليات المتحدة األمريكية كخا ة إدارة الرئيس بيؿ كمينتك  أكثر استجابة لألجندة اإلسرائيمية كما فكا 

سياسة كخطة التحرؾ لمكاجيو اإلرىاب العالمي " يدلؿ ذلؾ كثيقة المجنة الييكدية األمريكية المسماة 
كتكشؼ حجـ الدكر الذم تمعبو الجمعيات كالمؤسسات الييكدية في الكاليات المتحدة األمريكية لجرىا 

.  في  راع طكيؿ األمد مع الحركات اإلسالمية
 

:    استهداف العمل اإلسالمي في الماليات المتحدة األمريكية 6-5-1-3
تحاكؿ تشكيو  كرة اإلسالـ كالعمؿ اإلسالمي في ' اإلسرائيمية' منذ أكائؿ التسعينيات كاألجيزة األمنية 

 يدعمكف حركات األمريكية ، كذلؾ بدعكل أف المسمميف في الكاليات المتحدة األمريكيةالكاليات المتحدة 
المقاكمة اإلسالمية في فمسطيف خا ة حركتي حماس كالجياد اإلسالمي ككاف مف أبرز القفايا 

: كالمحاكـ ىي
 

:   محاكمة ممسى أبم مرزمق 6-5-1-3-1
ـ ، أثناء عكدتو مف مطار كيندم بمدينة 1995 يكليك 25 قامت السمطات األمريكية باعتقالو في 

نيكيكرؾ حيث كثرت النداءات العربية كاإلسالمية لممطالبة باإلفراج عنة كعدـ االستجابة لمفغكطات 
(.  1995يكسؼ، )اإلسرائيمية التي تطالب بتسميمو ليا 



 
 

104 

كيستند طمب التسميـ اإلسرائيمي إلى اتفاقية تسميـ المتيميف المكقعة بيف الكاليات المتحدة األمريكية 
سرائيؿ في  ـ، كقد كانت قفية اعتقاؿ مكسى أبك مرزكؽ إستجابو لممطمب 1962 ديسمبر 10كا 

اإلسرائيمي، كنظران لعدـ كجكد أدلة تدينو حسب القكانيف األمريكية فكاف ال بد إما أف يفرج عنو أك أف 
يسمح لو بمغادرة الكاليات المتحدة األمريكية فكر انتياء استجكابو كثبكت براءتو، إال أف ما يؤكد عمى 
 حرفكخ اإلدارة األمريكية لممطمب اإلسرائيمي إبقاء أبك مرزكؽ في السجف لمدة أسبكعيف بانتظار لكائ

(.  1995يكسؼ، )اتياـ جديدة تقدميا إسرائيؿ فده 
كالمكت "كفمف المستندات  كر لقتمى إسرائيمييف كشعارات كعبارات كانت تكتب عمى الجدراف 

عمى سبيؿ المثاؿ، باإلفافة إلى ذلؾ تـ تكجيو التيـ المتعمقة بالقتمى الييكد في األرافي " لمخنازير 
. ـ1992- 1990الفمسطينية بيف األعكاـ 

ككاف االتياـ المكجة إلى أبك مرزكؽ ب فتو زعيمان سياسيان لمحركة ساعد كشجع كدفع أعفاء الحركة 
لمقياـ بيذه األعماؿ، ككذلؾ استندت إسرائيؿ عمى اتياماتيا المكجية لو عمى اعترافات المكاطف 

األمريكي الفمسطيني األ ؿ محمد  الح الذم اعتقمتو السمطات اإلسرائيمية الذم أعترؼ بأف أبك 
مرزكؽ كاف يقدـ المساعدات اإلنسانية ألسر مف المبعديف الفمسطينييف إلى مرج الزىكر بجنكب 

( .  1995يكسؼ، )لبناف
: ك كانت السيناريكىات المتكقعة لتمؾ القفية كالتالي

 

: اإلبعاد (1
كىذا الخيار يطرح حرماف أبك مرزكؽ مف البقاء في الكاليات المتحدة األمريكية كبالتالي إبعاده إلى أم 

 فييا، أك أم دكلة تكافؽ عمى استفافتو كيرفى ىك شخ يان بالنزكح ةدكلة يختارىا كتسمح لو باإلقاـ
كيطرح ىذا الخيار باعتباره األكثر منطقية بؿ ىك الخيار الكحيد ليذه القفية كالذم يمكف أف . إلييا 

يحفظ لمقفاء األمريكي ماء الكجو، كيبرز دعاة ىذا الحؿ مف مبرر عدـ كجكد أم دليؿ يثبت تكرط 
أبك مرزكؽ فترة كجكدة في الكاليات المتحدة األمريكية بأم انتياؾ لمقانكف األمريكي كلـ تتكجو لو أم 

تيمو، كلكف كحسب القانكف األمريكي ك سمطات اليجرة كالجنسية أ بح أبك مرزكؽ رجؿ غير مرغكب 
 .(1995يكسؼ، )في بقاءه في الكاليات المتحدة األمريكية كبالتالي يتـ ترحيمو خالؿ فترة زمنية محددة

 
 :  اإلفراج ع ه بكفالة  (2

أقؿ خطكرة مف الخيار األكؿ كأكثر شفافية لمقفاء األمريكي كالذم يسمح باإلفراج عنو بكفالة مالية ما 
دامت ال تكجد أدلة تدينو، في فكء أف إطالؽ سراحو ال يمثؿ خطران عمى سالمة المكاطف األمريكي، 
إلى أف تتـ محاكمتو كىذا لمقانكف األمريكي، كرغـ أف ىذا الخيار يحؿ المشكمة إال أنو قد يفتح مجاالن 

 .(1995يكسؼ، )لمحكار غير المباشر بيف الكاليات المتحدة األمريكية كحركة حماس 
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: التسميم مالمماجهات المحتممة  (3
يتميز عف الخيارات السابقة، ككنو يتمثؿ برفكخ القفاء األمريكي لمفغكطات التي تمارسيا الحككمة 
اإلسرائيمية كالتي تطالب الكاليات المتحدة األمريكية بتسميـ أبك مرزكؽ إلييا، كىذا مف أ عب الخيارات 
عمى الكاليات المتحدة ألنو ال يستند إلى أية أدلو مادية قاطعة كيعتبره البعض غير دستكرم كيتناقض 

مع الحقكؽ كالحريات العامة التي يكفميا الدستكر األمريكي،  الذم ترل فيو تيديدان لم الحيا في 
كبالتالي تككف . (1995يكسؼ، )المنطقة، مما قد يتسبب في انتفافة ثانية جديدة قد ال تحمد عقباىا 

الكاليات المتحدة األمريكية قد فشمت مف تعمـ الدرس المرير الذم تمقتو في لبناف عندما تدخمت في 
مف مشاة  (257)الحرب األىمية المبنانية، فكانت عكاقبو تفجير السفارة األمريكية في بيركت كمقتؿ 

 (.1995لكرا، )البحرية األمريكية، كالبدء في مسمسؿ    االختطاؼ 
كتسميـ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيدفع بتكسيع دائرة الخيارات أماـ الحركة سكاءن السياسية 
أـ العسكرية منيا، مما يزيد مف تخكؼ الكاليات المتحدة األمريكية مف قياـ الجناح العسكرم لحماس 

. باستيداؼ الم الح األمريكية في المنطقة
كال ينظر إلى ىذا الخيار عمى ككنو تيديدان لمم الح اإلسرائيمية كاألمريكية فقط، بؿ إف عممية التسميـ 
ال تخدـ حزب العمؿ الحاكـ كرئيسة اسحؽ رابيف في االنتخابات اإلسرائيمية القادمة إذ سيحكؿ قفية 

أبك مرزكؽ مف كرقة انتخابية رابحة إلى كرقة خاسرة، كعمى الجانب األخر فإنو أيفان يزيد مكقؼ 
 الفمسطينية تأزمان كحرجان، إذ سينظر إليو عمى أنو دليؿ عمى فعؼ كفشؿ ىذه السمطة في ةالسمط

حماية مكاطنييا كقدرتيا عمى بسط سيادتيا عمى أرافييا كبالتالي تعميؽ التفاكض مع اإلسرائيمييف أمراى 
متكقعاى، كبالتالي سيمحؽ فرران بالغان بمستقبؿ عممية السالـ التي تشرؼ عمييا الكاليات المتحدة 

(  1995يكسؼ، )األمريكية ، كىذا ماال تريده الكاليات المتحدة األمريكية 
 

: است زاف الحركة  (4
سرائيؿ إلبقائو في السجف، خشية ما يترتب عمي عممية التسميـ مف  كىك أف تتجو اإلدارة األمريكية كا 

نتائج سمبية، ككاف ىذا الخيار في نظر المراقبيف أكثر احتماال فيك مف ناحية يجمد احتمالية المكاجية 
مع حماس، انتظارا لما ستسفر عنو المحاكمة كما كيجنب الحككمة اإلسرائيمية المخاطر االنتخابية 

الناجمة عف عممية التسميـ كبالتالي يفمف استمرار المفاكفات مع السمطة الكطنية الفمسطينية، كىك 
ال فرؽ بيف كجكد أبك مرزكؽ في :" ما عبر عنو رئيس الكزراء اإلسرائيمي اسحؽ رابيف آنذاؾ بقكلو

، كاإلبقاء عميو داخؿ السجف يعمؿ عمى استنزاؼ أمكاؿ "السجكف األمريكية عنو في السجكف اإلسرائيمية



 
 

106 

حماس كأمكاؿ الجالية اإلسالمية في الكاليات المتحدة األمريكية ألف المارثكف القفائي ىناؾ يتطمب 
أمكاالن طائمة لممحاميف كلجاف المتابعة كالجيكد اإلعالمية كالسياسية لتمؾ القفية كالتي ت ؿ إلى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ( .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1995يكسؼ، )حكالي ن ؼ مميكف دكالر 
كيبدكا أف أعدؿ كأففؿ الحمكؿ التي تـ طرحيا ىك السماح لمكسى أبك مرزكؽ بمغادرة الكاليات 

المتحدة األمريكية بإعالف دائرة اليجرة كالجنسية عمي أنو شخص غير مرغكب في بقاءه عمى األرافي 
. األمريكية، كىك بالفعؿ ما قامت بو الكاليات المتحدة األمريكية 

 
 

 :   محمد صالح م ياسين القاضي معبد الحميم األشقر 6-5-1-3-2
مما ال شؾ فيو أف قفية محمد  الح كاألشقر تأتي فمف مخطط إسرائيمي لفرب العمؿ اإلسالمي 
عمى الساحة الفمسطينية مف خالؿ تجفيؼ ينابيع الخير الكاردة إليو مف المنح كالمساعدات التي تقدميا 

، كبدا األمر كافحان في قفية محمد  الح المكاطف األمريكي  (1998يكسؼ، )المؤسسات الخيرية
مف أ ؿ فمسطيني الذم كجيت إليو الكثير مف التيـ التي مف بينيا قيامو بالتدريب عمى األسمحة 

الكيميائية، كالتقنيات العسكرية مثؿ تفخيخ السيارات إفافة إلى قيامو بتدريب الكثير مف األشخاص في 
الكاليات المتحدة األمريكية لمقياـ بعمميات فدائية داخؿ إسرائيؿ، كما كجيت إليو تيـ جمع الماؿ 

ألؼ دكالر مف المميكنير السعكدم ياسيف " 800"كالتبرعات لحركة حماس بعد أف ح ؿ عمى مبمغ 
القافي تـ استثمارىا في مؤسسة األرض المقدسة، ك رغـ عدـ امتالؾ المحاكـ في الكاليات المتحدة 

األمريكية ألم دليؿ يدؿ عمى تكرط القافي بأم عمميو مساعدة لحركة حماس إال أف الفغط 
يتيـ القافي فيو بأف األمكاؿ  (ـ2004)ال ييكني أجبر المحكمة عمى إ دار قرار الحكـ في عاـ 

 Hamas Trains )التي كانت تقدـ ليذه المؤسسة تستعمؿ لتمكيؿ اليجمات الفدائية عمى إسرائيؿ 

and Fundraises in US, 2003). . 
كما تـ تقديـ الئحة اتياـ فد محمد  الح بخ كص نقؿ األمكاؿ مف القافي إلى حركة حماس 
ككانت أجيزة المخابرات اإلسرائيمية قد اعتقمت  الح أثناء كجكدة في الففة الغربية كحكـ عميو 

 كقد قدمت إسرائيؿ بحقو الكثير مف األمريكيةبالسجف خمسة أعكاـ، ليعكد بعدىا إلى الكاليات المتحدة 
كقالت مساعدة  (1998يكسؼ، )التيـ، التي أنكرىا القافي بعد أف سحبت منو بالفغط ك التعذيب 

المدعي العاـ األمريكي كارم ىاممتكف في بيانيا االفتتاحي أف  الح يقدـ الدعـ لحركة حماس منذ 
ـ، ككجو إليو اإلدعاء األمريكي تيمان كثير، حيث تـ ك فو عمى أنو إرىابي 2003 – 1988

 استراتيجي بارع يعمؿ لحساب حماس، كىك الممكؿ لمنشاطات اإلرىابية فد إسرائيؿ

http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a89hamascamps#a89hamascamps
http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a89hamascamps#a89hamascamps
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ـ ، أف  الح أ بح 2004كذكر قرار اإلدعاء الذم قدمتو ىيئة المحمفيف الفدرالية في أغسطس 
أبك إرشيد، )ـ، كاف الشخص المسئكؿ عف تحكيؿ األمكاؿ لحماس 1979مكاطنان أمريكيان منذ عاـ 

2007 .)
كارتبطت بقفية  الح قفية مكاطف فمسطيني أخر ىك عبد الحميـ األشقر الذم يعمؿ في جامعة 

كاشنطف، حيث كجيت إليو تيمة االنتماء لحركة حماس كالقياـ بدعـ أنشطتيا ، كقد خرج كزير العدؿ 
ـ، في مؤتمر  حفي ليعمف أف ىيئة المحمفيف قد 20/8/2004آنذاؾ في " تجكف أشكركؼ"السابؽ 

اتيمت أحد قادة حماس كاثنيف مف أعفائيا بجرائـ، كىـ أداركا خمية في الكاليات المتحدة األمريكية 
 عامان، كقد 15تعمؿ عمى تجنيد كتمكيؿ أعفاء في حماس، كىـ متكرطكف في مؤامرة استمرت 

مكسى أبك مرزكؽ، ك  ) الم ارؼ األمريكية لنقؿ األمكاؿ لحماس، كقاؿ أف الثالثة ىـ ااستخدمك
المحامي الذم يدافع عف قفية عبد الحميـ " كلياـ مكفيت"، إال أف (محمد  الح، كعبد الحميـ األشقر

األشقر اتيـ الحككمة األمريكية بتيديد حياة مككمة عبر ما سمي بالتيـ الكاىية حكؿ عالقتو بحماس، 
 )مكفيت(كقد عرض  (CIA)كاعتبر المشكمة في رففو العمؿ لحساب ككالة االستخبارات األمريكية 

ـ تعرض 1996/يكنيك/17إلى األشقر في  (CIA)الرسالة التي كجيتيا ككالة االستخبارات األمريكية 
عميو العمؿ معيا ككانت قد نقفت أجيزت األمف األمريكية اتفاقان كانت أبرمتو مع األشقر بترحيمة إلي 

بعدما فرفت عميو اإلقامة الجبرية كالتي حرمتو مف التنقؿ  (2007أبك أرشيد، )األرافي الفمسطينية 
. بدكف مكافقة الشرطة األمريكية

كاعتبرت حركة حماس عمى لساف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مذكرة االعتقاؿ التي 
أعمف عنيا كزير العدؿ ما ىي إال حممة لمدعاية االنتخابية لمرئاسة األمريكية التي كانت مقررة في 

ـ كالتي اعتقؿ عمى إثرىا عاماف ليتـ 1995ـ كاعتبرىا مستنسخة مف قفية سابقة عاـ 2004نكفمبر 
اإلفراج عنو لعدـ كجكد أدلة كافية تدينو، كعف اعتقاؿ األشقر ك الح أعتبر أبك مرزكؽ أف قرار 

اعتقاؿ  الح تعسفي ألنو حككـ عمى نفس القفية ثالث مرات األكلى في إسرائيؿ كالثانية  حككـ بعد 
عكدتو لمكاليات المتحدة األمريكية كجرد مف حقكقو المدنية لت نيفو إرىابيان ليجمس بعدىا في منزلة بال 

. مأكل أك مكرد مالي لتأتي بعدىا المحكمة الثالثة
كبخ كص قفية  الح كاألشقر اعتبر أبك مرزكؽ أف الكاليات المتحدة األمريكية لـ تنظر إلييا 

نما  في السابؽ ماتعكيؽ العدالة كالع ياف الجنائي، كذلؾ بسبب رففوتكجو إلييـ تيمو  كجريمة كا 
(. 2004الم رم، )" FBI"أماـ األمف األمريكي  بالشيادةاإلدالء 

كاستمرت قفية  الح كاألشقر سنيف طكاؿ مف التحقيؽ كالتحرم، كقرابة أربعة أشير مف المحاكمة 
ـ، نطقت ىيئة المحمفيف بعد أسبكعيف مف المداكالت بحكميا ال ادر 2007كفي  األكؿ مف فبراير 

بتبرئة محمد  الح كعبد الحميـ األشقر مف كؿ التيـ المنسكبة إلية كالمتعمقة باإلرىاب كالتأمر كغسيؿ 
(.  2004الم رم، )األمكاؿ كالقتؿ كالخطؼ 
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  :(م 2006 – 1997 )مرحمة التص يف اإلرهابي مالقطيعة الكاممة لمحركة  6-5-2     

 مف الجيكد الرامية األمريكيةبعد إدراج حماس عمى قائمة المنظمات اإلرىابية كثفت الكاليات المتحدة 
لمقفاء عمى الحركة مف خالؿ الفربات العسكرية أك إشراؾ دكؿ عربية في تفييؽ الخناؽ كقطع 
الدعـ المالي عنيا كقد عبرت عف ذلؾ مادليف أكلبرايت كزيرة الخارجية األمريكية فترة رئاسة الرئيس 

ـ،  حينما دعت الدكؿ العربية كالغنية 1997/سبتمبر/ 15األمريكي بيؿ كمينتكف، ك في ذلؾ الكقت 
في " حماس"منيا أف تفعؿ كؿ ما في كسعيا لمنع تقديـ المساعدات المالية لحركة المقاكمة اإلسالمية 

 الممكؿ كالمؤيد الرئيسي لحركة  حماس اإشارة أيفان إلى إيراف عمى اعتباره
Representatire Office Of the National Council Of Resistance of Iran, 1998)   . ) 

كقد بدأت عقب كمثمت السنكات الثالثة األكلى مف ىذه المرحمة  القطيعة األمريكية اإلسرائيمية لمحركة،
 ك عكد شاركف لمسمطة كاعتبار حماس حركة إرىابية، كفي ظؿ تطابؽ الرؤية 2001تفجيرات سبتمبر 

  كىي تشابو تنظيـ القاعدة كقاـاألمريكية اإلسرائيمية في اعتبار حركة حماس تمثؿ خطران عمى إسرائيؿ،
الغربية كبعض مناطؽ في قطاع غزة، لفرب كمطاردة قادة الحركة بعد ذلؾ باجتياح الففة شاركف 
 كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف الكاليات المتحدة األمريكية إتخذت عدة خطكات فد المؤسسات كأن ارىا

  .التي تتيميا بتمكيؿ حماس كىي عمى النحك التالي
:  المؤسسات اإلسالمية 6-5-2-1  

بدأت كاشنطف في تكسيع حممتيا فد ما تعتبره إرىابا، فقد قررت تجميد أمكاؿ مؤسسات خيرية 
، كقد أعمف الرئيس األميركي جكرج بكش (حماس)إسالمية بحجة ارتباطيا بحركة المقاكمة اإلسالمية 

االبف أنو لف يسمح لمف يعتبرىـ إرىابييف في الشرؽ األكسط باالستفادة مف األمكاؿ التي تجمعيا 
(. 1966حركب، )المنظمات األىمية لدعـ أنشطة اجتماعية في األرافي الفمسطينية 

كتفمنت اإلجراءات التي اتخذتيا الكاليات المتحدة األمريكية في محاربة اإلرىاب، كؿ المؤسسات 
 الخيرية التي ادعت الكاليات المتحدة األمريكية أنيا تقدـ المساعدة لحركة حماس، ككاف ذلؾ بإعالف

 أف اإلدارة األمريكية قررت تجميد 4/12/2001 الثالثاء يكـ  االبفالرئيس األمريكي جكرج بكش
 :  ىي إسالميةأمكاؿ ثالثة مؤسسات

 ك فركعيا العاممة في األرافي المحتمة كمقرىا تكساس" جمعية األرض المقدسة لإلغاثة كالتنمية". 1
.  ك نيكجيرسي ك ألينكمافي الكاليات الثالث كىي كاليفكرني

 . بنؾ األق ى الدكلي.  2
 .  شركة بيت الماؿ القابفة كمقرىما المناطؽ الفمسطينية. 3 

 بحركة المقاكمة تيا ؿبلالعتقاد ككاف قرار الكاليات المتحدة األمريكية بتجميد أر دة تمؾ المؤسسات 
في اليـك  التي ىزت إسرائيؿ تاالنفجاراالتي أعمنت مسئكليتيا عف " حماس " الفمسطينيةاإلسالمية
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كاجية لجمع اؿ ات ىي إلى أف ىذه المؤسسكأشار بكش اإلبف ـ،2001مف ديسمبر  األكؿ كالثاني
 white house)الفدائييف الفمسطينييف  عمى تجنيد كتدريب المساعدة ، بيدؼحماس حركةؿأمكاؿ 

freezes suspected terror assets, 2001 .)

 قرار الكاليات المتحدة األمريكية تجميد أمكاؿ ىذه المؤسسات بعد الزيارة التي قاـ بيا رئيس كافك
الرئيس الكزراء اإلسرائيمي ارئيؿ شاركف إلى الكاليات المتحدة األمريكية مباشرة، كالذم أبدل فييا 

 .( 2005يكسؼ ، )  مع الحككمة اإلسرائيميةتعاطفان األمريكي جكرج بكش 
 
 

:    الجهمد األمريكية لضرب حماس عبر بمابة السالم 6-5-2-2
فمف الجيكد الرامية لفرب البنية األساسية لقكاعد العمؿ اإلسالمي في فمسطيف تحت إطار الحرب 

عمى اإلرىاب، كفي ظؿ نشاط الدبمكماسية األمريكية الرامية إلى حشد الطاقات كالجيكد كاإلمكانات مف 
 يشرؼ عمييا خبراء تأجؿ القفاء عمى المقاكمة في فمسطيف، عمدت اإلدارة األمريكية القياـ بمبادرا

مف أجيزة األمف األمريكية كالتي كاف في سمـ أكلكياتيا فرب حركات المقاكمة الفمسطينية كعمى 
: رئسيا حركة حماس، ككاف مف بيف المبادرات 

 

  : خطة ميتشل  .1

ـ، 1999ـ تأكيدان لما تـ االتفاؽ عميو في شـر الشيخ عاـ 30/4/2001لقد جاءت خطة ميتشؿ في 
ككاف أحد تك ياتيا ىك تكثيؼ الجيكد لمحاربة اإلرىاب، كمالحقة منفذم العمميات الفدائية في داخؿ 

الكياف اإلسرائيمي مف خالؿ تشجيع كتنسيؽ كمساندة الجيكد األمنية بيف الطرفيف الفمسطيني 
كاإلسرائيمي ككاف اليدؼ فرب الحركات اإلسالمية كحركات المقاكمة كخا ة حركة حماس باعتبارىا 

رأس العمؿ المقاـك في فمسطيف إفافة إلى جميع الف ائؿ العاممة في ميداف المقاكمة لالحتالؿ 
(. 2001زنانيرم ، )
 

: خطة تي ت  .2
ـ كبإشراؼ أمني أمريكي حيث شمؿ االتفاؽ عمى 12/6/2001لقد تـ التكقيع عمى خطة تينت في 

 ك حفكر جكرج تينت مدير المخابرات األمريكية ؼإسرائيمية،  كبإشرا- خطة عمؿ أمنية فمسطينية
(CIA) كفيو طالبت الكاليات المتحدة السمطة الفمسطينية بالتحرؾ الفكرم العتقاؿ كاستجكاب ،

اإلرىابييف في الففة الغربية كقطاع غزة، في إشارة كافحة إلى حماس كف ائؿ المقاكمة الفمسطينية، 
-Singer , Ami)باإلفافة إلى االتفاؽ عمى كقؼ إطالؽ النار بيف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي 

El , 2001)  كالذم قامت إسرائيؿ بنقفو بعد قياـ الجيش اإلسرائيمي بإطالؽ النار عمى شاحنة ،
فمسطينية كقتؿ رجؿ بداخميا، كقياميا أيفان باغتياؿ أثنيف مف قادة حماس في الففة الغربية كىما 

(. 2003حجاكم ، )جماؿ سميـ كجماؿ من كر 
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: أ تم ي زي ي  .3
ـ، إلكماؿ المشركع األمني 2002 الجنراؿ أنتكني زيني في ابريؿ األمريكيةأكفدت الكاليات المتحدة 

سرائيؿ كالتركيز عمى تكثيؼ الجيكد لمقفاء عمى  كالمتمثؿ في إنياء التكتر القائـ بيف الفمسطينييف كا 
اإلرىاب بعد العمميات الفدائية التي نفذتيا حماس في إسرائيؿ كاتخذتيا إسرائيؿ ذريعة لمحاربة البنية 

(. intifada  al-aqsa 2006,)التحتية لإلرىاب 
 

: تجميد أرصدة ستة من كبار قادة حماس    6-5-2-3
ـ العالـ إلى مساندة الكاليات المتحدة األمريكية بمحا رة حماس، كعدـ 23/8/2003دعا بكش في 

االعتراؼ بيا ألنيا تمثؿ حركة إرىابية، كالعمؿ عمى تجميد أمكاؿ كأر دة الحركة، حيث أعمف عف 
:  كىـ (حماس)تجميد الكاليات المتحدة األمريكية أر دة ستة مف كبار قادة حركة المقاكمة اإلسالمية 

 .أحمد ياسيف، الزعيـ الركحي لمحركة .1

 .خالد مشعؿ، رئيس المكتب السياسي في سكريا  .2

 .أسامة حمدف، ممثؿ حماس في لبناف  .3

 .عماد خميؿ العممي، عفك المكتب السياسي لحماس في سكريا  .4

 . عبد العزيز الرنتيسي، أحد أبرز قادة حماس في غزة  .5

 ( .2003، عمي)مكسى أبك مرزكؽ، عفك المكتب السياسي لحماس في سكريا  .6

كباإلفافة إلى أف كزارة الخزانة األمريكية جمدت أر دة خمسة مف المؤسسات التي تدعي أنيا تقدـ 
 : الدعـ لحركة حماس، كالمؤسسات التي جمدت أر دتيا بزعـ أنيا تقدـ دعمان لحماس كىي

   المجنة الخيرية لمساعدة الفمسطينييف في فرنسا  .
 رابطة مساعدة الفمسطينييف في سكيسرا  .
 ندكؽ إغاثة كتنمية الفمسطينييف في بريطانيا  .
 الجمعية الفمسطينية في النمسا  .
  (. نيساف23، 2003بي بي سي العربية،  )جمعية سنابؿ لإلغاثة كالتنمية في لبناف 

كاعتبر الرئيس األمريكي جكرج بكش اإلبف أف قرار التجميد ىذا جاء ردان عمى التفجير الفدائي الذم 
 20ـ، في حافمة إسرائيمية في القدس كالذم أسفر عف مقتؿ 19/8/2003نفذتو حماس، الثالثاء 

 أبك شنب أحد القيادات إسماعيؿ، في حيف اعتبرتيا حماس ردان عمى اغتياؿ  (2003عمي ، )شخ ان 
(.  نيساف23، 2003بي بي سي العربية،  )البارزة في الحركة 
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كذلؾ كاعتبر أحمد ياسيف زعيـ الحركة أف الت ريحات األمريكية كاىية، كمبنية عمى األكىاـ، ألنيا 
مستندة إلى معمكمات خاطئة ال تحمؿ أم م داقية، نافيان بذلؾ أف يككف لو أم حسابات شخ ية في 

(. 2003عفيفة، ). البنكؾ العربية، أك األجنبية، أك المحمية
كاستجابت بعض الدكؿ العربية ب كرة عامة، كمثؿ األردف ب كرة خا ة لمدعكة األمريكية، فجمدت 
حسابات اثنيف مف قادة حماس، األمر الذم كاجيتو حماس باالنتقاد الشديد مستنكرة ىذا القرار الذم 

 16 ، 2003الجزيرة نت، )جعؿ األردف أكؿ دكلة عربية إسالمية تستجيب لمفغكطات األمريكية 
، إال أف األردف تراجعت فيما بعد عف قرار التجميد نتيجة اليجـك العنيؼ الذم تعرفت لو مف  (أيمكؿ

قبؿ حزب جبية العمؿ اإلسالمي أكبر األحزاب السياسية في األردف فيما أعتبر البعض أنيا إجراءات 
(.  حزيراف24، 2003مكقع اإلسالـ اليكـ، )شكمية لعدـ كجكد حسابات لحماس في األردف 

ككذلؾ جمدت السمطة الفمسطينية حسابات تسع جمعيات، كالتي اعتبرتيا حماس عمى لساف القيادم 
استجابة لمفغكط األمريكية اإلسرائيمية، مؤكدان أف ىذه المؤسسات ال  (عبد العزيز الرنتيسي)البارز 

عالقة ليا بحماس كىي مؤسسات خيرية إغاثية تقـك بإنفاؽ عمى الفقراء، كبررت السمطة الفمسطينية 
ىذا القرار عمى لساف كزير اإلعالـ الفمسطيني نبيؿ عمرك الذم أعتبر أف تجميد األر دة ليس 
نما ىك جزء مف التزاـ السمطة بخطة خارطة الطريؽ، كقد كعد باتخاذ  محاربة لقمة العيش، كا 

 28 ، 2003الجزيرة نت، )اإلجراءات الالزمة بعدـ إلحاؽ أفرار بالمستفيديف مف تمؾ المنظمات 
، فيما عبر المستفيديف مف ىذه المؤسسات عف رففيـ التجميد فمف تظاىرات عمت الشارع  (آب

الفمسطيني تنادم بإعادة عمؿ المنظمات الخيرية كالتي بدكنيا سيتعرض الفمسطينيكف لمجكع كالحاجة 
( .  نيساف23، 2003،    .بي بي سي العربية)

 

.    الممقف األمريكي من اغتيال قيادات الحركة 6-5-2-4 
 إف قياـ الطائرات اإلسرائيمية، األمريكية ال نع بارتكاب جريمة ت فية بعض القادة الكبار في حركة 

اإلسرائيمي، - حماس، ينطكم عمى خطكرة األبعاد السياسية الحقيقية لمتحالؼ االستراتيجي األمريكي 
حيث جاءت جريمة اغتياؿ الرنتيسي بعد يكميف فقط مف عكدة رئيس الكزراء اإلسرائيمي اريئيؿ شاركف، 

مف الكاليات المتحدة األمريكية كلقائو المسؤكليف األمريكييف بما فييـ الرئيس األمريكي جكرج بكش 
اإلسرائيمي القائـ عمى إستراتيجية - االبف، كما كقاـ  شاركف بتطكير التحالؼ االستراتيجي األمريكي 

. ما يسمى الحرب عمى اإلرىاب بما يفمف خدمة الم الح األمريكية اإلسرائيمية 
 
 
 

. من اغتيال صالح شحادة ممماط ين أبرياء القلق 6-5-2-4-1    
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 الغارة التي شنتيا مانتاب اإلدارة األمريكية القمؽ الشديد مف قياـ إسرائيؿ باستخداـ أسمحة أمريكية ؼ
مكاطنان فمسطينيان " 15"عمى مدينة غزة، كالتي أسفرت عف مقتؿ حكالي  (F15)الطائرات اإلسرائيمية 

 باكتشرد دمف بينيـ القائد العاـ لكتائب عز الديف القساـ الجناح العسكرم لحماس، ككاف ريتشار
المتحدث باسـ الخارجية األمريكية أشار أف الغارة اإلسرائيمية عمى غزة قد تؤدم إلى إعادة النظر في 

بيع األسمحة األمريكية إلسرائيؿ، معربان عف قمؽ اإلدارة األمريكية مف التكتيكات اإلسرائيمية التي 
(. 2007المسيرم، )تستيدؼ مدنييف
 .البيت األبيض ي تقد محاملة اغتيال الر تيسي 6-5-2-4-2    

ـ، الغارة اإلسرائيمية التي استيدفت عبد العزيز 10/6/2002انتقد الرئيس األمريكي جكرج بكش في 
الرنتيسي أحد قادة حماس، كأدت إلى مقتؿ ثالثة مف أسرة كاحدة، كقد أعرب البيت األبيض عف قمؽ 

الرئيس بكش أف يؤدم اليجـك اإلسرائيمي إلفشاؿ الجيكد التي تبذليا السمطة الفمسطينية مف أجؿ كقؼ 
العمميات الفدائية داخؿ إسرائيؿ، مؤكديف عمى أف قيادة حماس تسعى إلى إفشاؿ جيكد تطبيؽ خارطة 

جياض محاكلة البدء في حكار قد ينيي اإلرىاب بالعكدة إلى طاكلة المفاكفات  بي بي سي )الطريؽ كا 
. (حزيراف10، 2003، العربية  

 
قرار فيتم ضد اغتيال ياسين 6-5-2-4-3    

ـ، لكقؼ مشركع قرار لألمـ 2004/مارس/26في " الفيتك"استخدمت الكاليات المتحدة حؽ النقض 
السفير  حيث قاؿالمتحدة يديف قياـ إسرائيؿ باغتياؿ الشيخ احمد ياسيف مؤسس حركة حماس، 

 تنفذىا التي العمميات يديف ال ألنومشركع القرار غير متػكازف  إف المجمس أماـ نيغركبكنتي جكف األميركي

  بػيػفالكحيدة  الدكلةىي األمريكية المتحدة كالكاليات. ( آذار26، 2004بي بي سي العربية، ) حماس
  .احمد ياسيف اغتياؿ الشػيػخ تدف لـ التي الكبرل الدكؿ

كقد رفض البيت األبيض انتقاد حادثة اغتياؿ الزعيـ الركحي لمحركة، بؿ اعتبر أف إلسرائيؿ الحؽ في 
( . 2004عفيفة ، )الدفاع عف نفسيا فد اليجمات اإلرىابية 

 
 

   الماليات المتحدة األمريكية ممحامالت استقطاب حركة حماس6-5-2-5
بعد اإلخفاؽ في الحرب عمى العراؽ كتنامي شعبية الحركات اإلسالمية في العالـ العربي عمى كجو 

الخ كص، كفي فكء الظركؼ الطارئة كالدراسات التي تنادم بفركرة التعامؿ مع اإلسالـ السياسي، 
برزت الكثير مف المؤشرات ال ادرة عف البعض الدكؿ الغربية كخا ة الكاليات المتحدة األمريكية، 

كالتي تشير بأف لدييا تكجو إلجراء حكار مع الحركات اإلسالمية المعتدلة كالتعامؿ معيا حالة ك كليا 
لمسمطة بطريقة ديمقراطية، ك بدا ىذا كافحان في الت ريحات التي أطمقتيا كزيرة الخارجية األمريكية 

مف أف بالدىا ال تمانع ك كؿ اإلسالمييف في العالـ العربي كاإلسالمي لمسمطة، كىذا  (ككندليزا رايس)
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الشيخ خميؿ، )مدير التخطيط في كزارة الخارجية األمريكية  (ريتشارد ىاس)ما عبر عنو أيفان 
2005.) 

كيبرز ىذا التحكؿ في التعامؿ مع حماس مف اإلدراؾ األمريكي بقكة كقدرة الحركة عمى االستجابة 
لمتطمبات الشارع الفمسطيني الذم منحيا الثقة في االنتخابات البمدية، مما حقؽ ليا نجاحات سياسية 

تفاؼ إلى النجاحات االجتماعية كالعسكرية التي سبؽ كحققتيا، ك مثؿ ىذا األمر دفع اإلدارة 
 في م إلى سياسة االحتكاء السياسي مع حركة حماس، بعد فشؿ الخيار العسكرءاألمريكية بالمجك

القفاء عمى الحركة األمر الذم أبرز قيادات جديدة، أكثر تشددان مف القيادات التاريخية لمحركة كالتي 
(. 2007الريفي، )اغتالتيا القكات اإلسرائيمية

بناء "كتتكافؽ ىذه السياسة مع بعض الدراسات كخا ة التي أعدتيا مؤسسة راند األمريكية بعنكاف 
لمكاجية الحركات اإلسالمية المتشددة، بعد اإلقرار بأف ال راع الدائر مع " الشبكات اإلسالمية المعتدلة

 أف تخرج منت رة مف خالؿ األمريكيةالحركات اإلسالمية ىك  راع أفكار، كعمى الكاليات المتحدة 
خمؽ شبكات معتدلة مف اإلسالمييف، تعمؿ عمى مكاجية الحركات المتشددة، يتـ دعميا ماليان كسياسيان 
كمعنكيان، ليتـ تحكيؿ الحركات اإلسالمية كحماس إلى حركة ذات اىتمامات سياسية بعيدان عف العمؿ 

(.  2007الريفي، )المقاـك 
 

 :  كيمكف اإلشارة إلى بعض المؤشرات التي تشير إلى مثؿ ىذا التحكؿ
الحمار األمريكي مع حركة حماس  -أ 

 ، حيث التقى بدأت لقاءات بيف شخ يات مقربة مف اإلدارة األمريكية كقيادات مف حركة حماس
، ككاف مف أبرز ممثمي الكفد ـ21/3/2005في ". حماس"الجانب األميركي ػ األكركبي كفد حركة 

جراىاـ فكلر، كشارؾ معو ستة أميركييف آخريف، فيما شارؾ مف بريطانيا اليستر األمريكي األكركبي 
شغؿ لكقت مفى مفكض األمف في في جياز األمف البريطاني كركؾ، كىك فابط كبير سابؽ 

اإلتحاد األكركبي، حيث عمؿ خالؿ تكليو ىذه المسؤكلية عمى إجراء ات االت عديدة مع حركة 
كذلؾ إلى جانب بريطانييف آخريف كاغمب . إسرائيؿ"بيدؼ إقناعيا بقبكؿ إعالف ىدنة مع " حماس"

المشاركيف األميركييف كالبريطانييف شغمكا مكاقع سابقة في األجيزة األمنية، ككزارة الخارجية كمجمس 
األمف القكمي كالبنتاغكف األميركي كال زالكا مؤثريف بشكؿ أك بآخر عمى متخذم القرار 

 (.2005الجكىرم ، )الرسمي

التي مثميا كفد برئاسة الدكتكر " حماس"ىي حركة كقد شاركت في الحكار أربعة ف ائؿ إسالمية 
مكسى أبك مرزكؽ نائب رئيس المكتب السياسي لمحركة كفـ في عفكيتو سامي خاطر عفك 

في لبناف، كشارؾ في المقاء أيفان بعض التنظيمات " حماس"المكتب السياسي، أسامة حمداف ممثؿ 
اإلسالمية مثؿ حزب اهلل مف لبناف، ك الجماعة اإلسالمية مف باكستاف، كشارؾ في الحفكر عزاـ 
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التميمي مدير مركز دراسات في إحدل الجامعات البريطانية، كجماؿ خاشكقجي المستشار اإلعالمي 
. لمسفارة السعكدية في لندف، كمستشار السفير السعكدم ىناؾ األمير تركي

 كخرج الحكار بتك يات بشأف كيفية التعامؿ مع القكل اإلسالمية، خا ة حركة المقاكمة اإلسالمية 
حماس نظران لتأثيرىما الكبير في فمسطيف بشكؿ خاص كفي منطقة الشرؽ األكسط بشكؿ عاـ، 

الجكىرم ) أك إقامة عالقات معيـ فكتفيؼ حركة حماس أف ال مشكمة لدييا في الحكار مع األميركيا
 ،2005  .)
 

. ترحيب أمريكي بمشاركة حماس في اال تخابات التشريعية الفمسطي ية  -ب 
 

في العديد مف المجالس البمدية في المدف الكبرل بالففة الغربية كقطاع غزة التي  أثار الفكز الكاسحن 
، 2005المحمية الفمسطينية التي جرت عاـ  في االنتخابات" حماس"حققتيا حركة المقاكمة اإلسالمية 

الكجكد اإلسرائيمي، كالمتخكفة عمى كجكدىا نفسو في ظؿ الزحؼ  حفيظة كاشنطف القمقة عمى مستقبؿ
ىذه النتائج عمى  كينظر إلى. اإلسالمي نحك السمطة كالذم يجتاح دكؿ المنطقة العربية كغير العربية
 . ـ2006مف يناير  أنيا مؤشر لالنتخابات التشريعية المزمع إجراؤىا في الخامس كالعشريف

ـ، بركز الكثير مف المؤشرات ال ادرة مف اإلدارة األمريكية كالتي تشير إلى كجكد  2005كشيد عاـ 
تكجو جديد لمسياسة األمريكية يدعك لمحكار مع الحركات اإلسالمية المعتدلة عمكما كمع حركة حماس 
خ ك ان، ك يرل معظـ المحمميف السياسييف أف ىذه السياسة تيدؼ إلى احتكاء الحركات اإلسالمية، 
كلـ تكف الكاليات المتحدة لتقبؿ مثؿ ىذه السياسة إال بعد نجاح حركة حماس الساحؽ في االنتخابات 
البمدية التي أجريت في أرافي السمطة الكطنية الفمسطينية كالتي ىي بمثابة استفتاء لشعبية كقكة ىذه 

الحركة، باإلفافة إلى ظيكر الكثير مف الدراسات التي تدعك لمحكار مع اإلسالمييف كخ ك ان 
الدراسة التي  درت عف مركز راند المقرب مف الحككمة األمريكية، كال يقؼ األمر عند ىذا الحد بؿ 

/ نيساف/24في  األمريكيلجنة العالقات الدكلية بمجمس النكاب كفي جمسة االستماع التي عقدتيا 
 مف األمريكية تقييـ المكاقؼ إعادة إلى كأميركيكفدعا خالليا خبراء كمخت كف عرب كالتي  ـ،2005
شبكة النبأ المعمكماتية )  المسمميفاإلخكاف كالنظر في فتح حكار معيا السيما حركة اإلسالمية األحزاب

 ،2005). 

 ال األمريكية الكاليات المتحدة إف (آنداكمنت آمي ىاكثكرف )قالت الباحثة في معيد كارنيغيحيث 
بأف  ، كأفافت" عمى الساحة السياسية العربيةاإلسالمييف تتمنى تالشي تكاجد أك تتجاىؿ أفتستطيع 

 دعـ أك تمكيؿ الحركات اإلسالمية، بؿ عمييا أف تتفيـ األمريكيةذلؾ ال يفرض عمى الكاليات المتحدة 
(. 2005الحداد، )  العنا ر المعتدلة كي تفتح حكاران معيـالحركات اإلسالمية كأف تبحث عف 
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بأف عمى الكاليات المتحدة األمريكية أف  (: "حمزاكم عمر)قاؿ الباحث كالخبير بمعيد كارنيغيفيما 
تقكـ بخطكات أكثر فعالية في الدعكة لإل الح كالذم يستدعي فتح حكار مع الحركات اإلسالمية التي 

 .( 2005الحداد، )تتبنى مكاقؼ معتدلة 
ـ، عف كجكد كرقة عمؿ تناقشيا 18/4/2005األمريكية في " يك أس نيكز"ككذلؾ ما نقمتو مجمة 

. الخارجية األمريكية حكؿ فتح حكار مباشر مع اإلسالمييف ذات التكجيات المعتدلة
 بمشاركة حركة حماس في األمريكيةككاف نتاج ىذه السياسة قبكؿ كترحيب الكاليات المتحدة 

االنتخابات التشريعية الفمسطينية شريطة قياـ األخيرة بنبذ العنؼ كتخمييا عف سالحيا كاعترافيا 
(.  2005الحداد، )بإسرائيؿ 

كفي ىذا إشارة عمى انفتاح أكبر في التعامؿ مع حركة حماس كفؽ رؤية معترفة بالحفكر السياسي 
المتزايد لمحركة عمى الساحة الفمسطينية، كمف المحتمؿ قياـ الكاليات المتحدة بفتح حكار مباشر مع 

عترفت بإسرائيؿ كتخمت عف حؽ العكدة  . قيادات الحركة في حاؿ ألقت سالحيا كا 
ككجدت الكاليات المتحدة انسجاما بيف ما  تطرحو كبيف ما تسعى حماس لتحقيقو مف إ الح كنشر 
لمديمقراطية، إذ تتفؽ ىذه السياسة كالدراسة التي قدمتيا مؤسسة راند كالتي تدكر حكؿ فركرة التفريؽ 

 .بيف اإلسالـ المعتدؿ كالمتطرؼ ألف الكاليات المتحدة بحاجة إلى مثؿ ىذا الحكار

 إجراء حكار مع حركة حماس تزايد النفكذ السياسي كالشعبي األمريكيةكمف دكافع الكاليات المتحدة 
لمحركة عمى الساحة الفمسطينية في فكء النتائج التي حققتيا في االنتخابات البمدية، إفافة إلى إيماف 

سرائيؿ . اإلدارة األمريكية بدكر الحركة في استئناؼ عممية السالـ المتعثرة بيف الفمسطينييف كا 
 

كفيما يتعمؽ بمكعد االنتخابات أ در الرئيس الفمسطيني محمكد عباس مرسكمان رئاسيان يحدد مكعد 
ـ 17/7/2005لالنتخابات التشريعية الفمسطينية في القدس كالففة الغربية كقطاع غزة لتككف في 

( .  2005مراسيـ ، )
  مرسكمان رئاسيان يمغي بمكجبو مكعدا  لالنتخابات مـ أ در الرئيس الفمسطيف3/6/2005إال أنو في 

(. 2005مراسيـ ، )ـ 17/7/2005التشريعية الفمسطينية المقرر عقدىا في 
إال أف حماس اعتبرت قرار التأجيؿ لطمو لمديمقراطية الفمسطينية، مؤكدة عمى أف قرار التأجيؿ ناتج 

. ( حزيراف5 ،2005جريد الشرؽ األكسط ،)عف فغكط خارجية كداخمية يتعرض ليا محمكد عباس 
 أ دره محمكد عباس أتى بعد الزيارة التي قاـ بيا الرئيس محمكد عباس مألف قرار التأجيؿ الذ

لمكاليات المتحدة، كتبيف الدكر األمريكي في ذلؾ مف خالؿ المؤتمر ال حفي الذم جمع الرئيسيف في 
ـ ككجو فيو الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف  رسالة كافحة بعدـ أشراؾ حماس في 25/5/2005

ال يمكف أف تككف ىناؾ ديمقراطية قائمة "الحياة السياسية إال بعد أف تتخمى عف سالحيا ذلؾ بقكلو 
، كسبب ذلؾ أف "عمى القانكف إذا كانت ىناؾ ع ابات مسمحة كتستعمؿ السالح ألغراض سياسية
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 تعتبر حماس حركة إرىابية كال يمكف أف تندمج في الحياة السياسية إال بعد األمريكيةالكاليات المتحدة 
لقاء السالح، لذلؾ لف تتـ عممية االنتخابات الفمسطينية إال بعد االنسحاب اإلسرائيمي مف  نبذ العنؼ، كا 

(. 2005الشامي، )غزة حتى ال يكجد مبرر لحركة حماس لالستمرار في المقاكمة 
 كالجانب األمريكي بفركرة إجراء انتخابات تشريعية فمسطينية، كالتي مك نظران لتكافؽ الرئيس الفمسطيف

جاءت منسجمة مع الرؤية األمريكية النابعة مف فركرة احتكاء حماس خا ة بعد استطالعات الرأم 
التي كانت تشير إلى فكز كبير لحركة فتح في االنتخابات التشريعية الفمسطينية، كبالتالي فإف إدماج 

حماس في الحياة السياسية يفعؼ قدرتيا عمى تعطيؿ مسار التسكية كيحكليا إلى حزب سياسي عمى 
 ( .2006سعد، )المدل البعيد

كانقسمت إدارة بكش في الرأم حكؿ مشاركة حماس في االنتخابات لكنيا قررت بعد شيء مف التردد 
أف تدعـ ما ترم أنو خطكة نحك تحقيؽ رؤيتيا لتنفيذ الديمقراطية في الشرؽ األكسط، حيث ترل اإلدارة 

. األمريكية أف حماس منظمة إرىابية كمف ثـ ال يمكف ليا المشاركة في  سياؽ السياسة الفمسطينية
كاستمرت في الكقت ذاتو في الثناء عمي عباس لما حققو مف انفتاح في النظاـ السياسي الفمسطيني 

 تقر  راحة األمريكية، كالكاليات المتحدة  (2006غكلدبرغر، )كتشجيع إجراء انتخابات حرة كنزيية 
أف حماس ال يمكف استبعادىا مف  فكؼ السياسة الفمسطينية  خا ة بعدما فازت بأغمبية كبيرة في 
االنتخابات التي جرت بيدكء كفي جك سممي كحر طبقا لشيادات مراقبيف دكلييف عمى رأسيـ الرئيس 

كتأمؿ إدارة بكش أف تعدؿ حماس ميثاقيا بعد االنتخابات لتعترؼ بحؽ . األمريكي السابؽ جيمي كارتر
(. 2006سعد، )إسرائيؿ في الكجكد كتسمـ أسمحتيا 

كيبدكا أف الخكؼ مف انعكاس النتائج التي حققتيا حماس في االنتخابات البمدية الفمسطينية كاف دافعان 
 17  كتان مقابؿ 397ـ بأغمبية 16/12/2005كراء القرار الذم اتخذه مجمس النكاب األمريكي في 

 كت معارض، كالذم يعتبر أف دخكؿ حماس الحككمة الفمسطينية أك أم جماعة أخرل مدرجة عمى 
الالئحة السكداء لممنظمات اإلرىابية التي أعدتيا الخارجية األمريكية، يمكف أف يدفع اإلدارة األمريكية 

إلى إعادة النظر في المساعدات المالية لمفمسطينييف كالعالقات الطبيعية مع الكاليات المتحدة 
األمريكية، كما دعا القرار الرئيس محمكد عباس إلى إعالنو  راحة اتخاذ تدابير لمقفاء عمى 

 (. 2005ال كاؼ، )المنظمات اإلرىابية 
لينا ركز لينتيف الحككمة األمريكية لمنع حركة حماس مف  كقد دعا النائباف في المجمس تكـ النتكس كا 

 ( . 2005ال كاؼ، ) ك رففيا االعتراؼ بإسرائيؿ ةالمشاركة بسبب احتقارىا لمديمقراطي
كنتيجة لمخكؼ األمريكي مف فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعية سعت الكاليات المتحدة 

 لفرب مراكز القكة في حركة حماس، فتـ الكشؼ عف مؤامرة أمريكية إسرائيمية الغتياؿ األمريكية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ باعتباره عن ر كرمز القكة في حركة حماس، كتـ 

التخطيط ليذه المؤامرة في أحد الدكؿ العربية التي لـ يحددىا الم در، كيشار إلى أف ىذه الخطة تمت 
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، كباشتراؾ رؤساء أجيزة المكساد، كالشاباؾ اإلسرائيمية، (CIA)بإشراؼ جياز المخابرات األمريكية 
كجياز مخابرات الدكلة المفيفة، باإلفافة إلى حفكر كفدان رفيع المستكل مف جياز المخابرات 

الفمسطينية كاألمف الكقائي، حيث تـ االجتماع عمى مدار ثالث أياـ متتالية، قبؿ أياـ قميمة مف مكعد 
. االنتخابات التشريعية، كقد خرج المجتمعكف بقرارات كمنيا

 .باعتباره رمز كقكة حركة حماس (خالد مشعؿ)اغتياؿ  .1

تجفيؼ منابع الدعـ المادم لمحركة مف خالؿ الفغط عمى كؿ مف إيراف كسكريا لمقياـ بمنع  .2
 27 ،2006جريدة القدس العربي ، )اإلمدادات المالية، كعدـ تكفير المالذ األمف لقيادات الحركة 

 .(شباط 
رئيس الكزراء اإلسرائيمي السابؽ أف تؿ أبيب ككاشنطف ال تريداف ك كؿ  (نتنياىك)كبالرغـ مف إعالف 

محمكد )حماس لمسمطة حتى كلك بطريؽ  ندكؽ االقتراع، كما قابمة مف إ رار الرئيس الفمسطيني 
، ككذلؾ حركة حماس عمى فركرة إجراء االنتخابات التشريعية الفمسطينية، إال أف اإلدارة (عباس

األمريكية كحمفاءىا أكدكا عمى أف الدعـ المالي لحركة حماس في حاؿ ك كليا لمسمطة مشركط بنزع 
سالحيا كاعترافيا بإسرائيؿ في الكجكد، كبدكف ذلؾ ال يمكف السماح لحركة إرىابية ال تعترؼ بكجكد 

(. 2006كيمسكف، )إسرائيؿ بالمشاركة في العممية السياسية 
كبرفض حركة حماس الشركط األمريكية، كفشؿ محاكالت إق اءىا عف المشاركة في االنتخابات بدأ 

. العمؿ عمى تحجيـ قدراتيا لمنع فكزىا في االنتخابات عف طريؽ
 .التمكيح بأف فكز حماس في االنتخابات سكؼ يعزؿ الشعب الفمسطيني دكليان  .1

 .التيديد بقطع المساعدات عف الشعب الفمسطيني إذا فازت حماس في االنتخابات .2

 .اعتقاؿ مرشحي حماس كمنعيـ إجراء الحمالت االنتخابية في القدس  .3

.   (2006كيمسكف، )دعـ مرشحي حركة فتح المنافس األكبر لحماس في االنتخابات  .4
  

 :    الخالصة 6-6
تأسيسان عمى ما تـ طرحة خالؿ ىذا الف ؿ مف الدراسة يتبيف لنا أف الكاليات المتحدة األمريكية أخذت 

كالتي كفعت عمى قائمة المنظمات اإلرىابية " حماس"مكقفان متشددان مف حركة المقاكمة اإلسالمية 
األمريكية، كبتحريض مف المكبي ال ييكني قامت الكاليات المتحدة األمريكية بتجفيؼ منابع تمكيؿ 

كقامت بمالحقة األفراد كبإغالؽ المؤسسات الخيرية اإلسالمية التي تشؾ بعالقتيا مع " حماس"حركة 
حماس، كال زالت مراكز الخبرة األمريكية تنظر إلى حركة حماس كحركة تتعارض كالم الح األمريكية 

في المنطقة، كعمى الرغـ مف تناـ قكة حماس عمى ال عيد المحمي كاإلقميمي، كعدـ نجاح الحؿ 
العسكرم اإلسرائيمي في القفاء عمى الحركة ، لذا لجأت الكاليات المتحدة األمريكية إلى سياسة احتكاء 

شغاليا في العمؿ السياسي، مما دفع  حركة حماس حتى يمكف إبعادىا عف العمؿ العسكرم ، كا 
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بالمشاركة في االنتخابات " حماس"الكاليات المتحدة األمريكية بالسماح لحركة المقاكمة اإلسالمية 
ـ، بعد أف تأكدت الكاليات المتحدة األمريكية مف استطالعات الرأم 2006الفمسطينية التي عقدت في 

نما عمى نسبة تبقييا فمف المعارفة،  التي كانت تجرل بأف حركة حماس لف تفكز في االنتخابات، كا 
عند فكزىا في االنتخابات " حماس"كقد كفعت الكاليات المتحدة األمريكية شركطان أساسية عمى حركة 

كأبرزىا التخمي عف العمؿ العسكرم، كاالعتراؼ بكجكد إسرائيؿ في فمسطيف، كالتأكيد عمى االتفاقيات 
 . السابقة مع السمطة الفمسطينية 
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السياسة األمريكية محكممة حماس العاشرة  
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السياسة األمريكية محكممة حماس العاشرة  
 

 : مقدمة   7-1
لكاليات المتحدة ؿ  مفاجأةانتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني حركة حماس فيلقد كاف فكز 

سرائيؿ  حيث مثؿ نقطة تحكؿ في مسار القفية الفمسطينية، كجدت فيو الكاليات المتحدة األمريكية كا 
  بقيادة حدث تاريخي يميد لقياـ حككمة فمسطينيةباعتباره. األمريكية نفسيا أماـ تحد مف نكع جديد

الناخب الفمسطيني بناءن عمى البرنامج االنتخابي المطركح   بعد أف نالت حركة حماس ثقةحركة حماس
: مف قبميا كالذم نمخص منو بعض النقاط اليامة منيا 

تأكيد الحركة عمى إقامة دكلة فمسطينية عمى أرافي الففة الغربية كقطاع غزة كالقدس، دكف  .1
 .التنازؿ عف أرض فمسطيف التاريخية

دانة كؿ أشكاؿ االحتالؿ في  .2 التأكيد عمى شرعية المقاكمة بمختمؼ كسائميا السياسية كالعسكرية كا 
 .فمسطيف 

ىدار الماؿ العاـ .3  .القفاء عمى الفساد كمحاربة التسيب في األداء الحككمي كا 

 .التحقيؽ في ممفات الفساد المالي كاإلدارم كمحاربة الفاسديف  .4

 . التمسؾ بحؽ الالجئيف الفمسطينييف في العكدة إلى األرض التي ىجركا منيا .5

. اإلسرائيمي  بالعالـ العربي كمستقؿ عف االقت اد بناء نظاـ اقت ادم فمسطيني مستقؿ مرتبط .6
أعمنت قبيؿ االنتخابات أنيا لف تتعامؿ مع حككمة فمسطينية تشارؾ فييا  فالكاليات المتحدة األمريكية

 األمريكية كت ر الكاليات المتحدة ،حماس أماـ حككمة برئاسة لكنيا اآلف كجدت نفسيا حركة حماس،
 (إسرائيؿ)تقـ األخيرة بنزع سالح أفرادىا، كاالعتراؼ بحؽ  عمى عدـ التعاطي مع حركة حماس ما لـ

منذ إنشائيا كحتى مع إسرائيؿ االتفاقيات التي كقعتيا السمطة الفمسطينية  الكجكد كااللتزاـ بكافةفي 
األمريكية تقـ حركة حماس بذلؾ فستبقى ىذه الحركة بنظر الكاليات المتحدة  كما لـ. تشكيؿ الحككمة

  .اسميا عمى الئحة اإلرىاب األمريكية حركة إرىابية كسيبقى
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 (سككت ماكميالف) ، اعتبر2006 يناير 26 بعد  دكر نتائج االنتخابات التشريعية الفمسطينية في
" كميمة لحظة تاريخية "تعتبرفمسطيني اؿ المجمس التشريعي انتخابات أفاألبيض  المتحدث باسـ البيت
الديمقراطية  ا في بناء مؤسساتوا ستكا ؿ مساعدتواألمريكيةف الكاليات المتحدة ألمشعب الفمسطيني، ك

 سياسة الكاليات المتحدة مؤكدان عمى أف فيما تتحرؾ جيكد إحالؿ السالـ في الشرؽ األكسط إلى األماـ
 كفي ظؿ الظركؼ ، فحماس منظمة إرىابية،نتعامؿ مع حماس إننا ال "مفيفان  ،تجاه حماس لـ يتغير

كانون2006،26، موقعوزارةالخارجيةاألمريكية)ؾ تغيير في ذؿ الراىنة ال أرل كال أتكقع أم

في اليـك األكؿ مف ظيكر نتائج  (ككنداليزا رايس)كعبرت عف ذلؾ كزيرة الخارجية األمريكية  ،(أول
االنتخابات بتحديد شركط اإلدارة األمريكية لمتعامؿ مع الحككمة الفمسطينية كالتي حددتيا بثالث محاكر 

 :كىي 

إف تقـك بتطبيؽ خارطة الطريؽ التي تدعكا إلى كجكد دكلتيف مستقمتيف، إسرائيؿ، كفمسطيف تعيشا  .1
 .جنبان إلى جنب كالعمؿ عمى نبذ اإلرىاب كتفكيؾ شبكات اإلرىاب

ـ، الذم يدعك إلى نبذ العنؼ كاالعتراؼ بحؽ 2005 في ديسمبر رااللتزاـ ببياف الرباعية ال اد
،2006موقعوزارةالخارجيةاألمريكية،)إسرائيؿ في الكجكد كتنفيذ االتفاقات المكقعة بيف الطرفيف

.(كانونالثاني26

  كتا مقابؿ  كت كاحد 418ـ، بأغمبية 2006 فبراير 15ك كت مجمس النكاب األميركي األربعاء 
فد منح الحككمة التي ستشكميا حماس مساعدة مادية مباشرة ما دامت ىذه الحككمة مف حركة تدعك 

 زعيـ األغمبية (جكف بكيينر)النائب إلى تدمير إسرائيؿ، ككافؽ النكاب عمى القانكف، فيما أعتبر 
 الكاليات المتحدة لف تساند إف"الت كيت سيرسؿ رسالة كافحة، كىي  إف بمجمس النكاب ةالجميكرم
ـ، بأنو سكؼ يقطع 2005 ديسمبر 16  ككاف مجمس الشيكخ قد أ در قراران في،"اإلرىابية المنظمات

المساعدات المالية المقدمة لمفمسطينييف في حاؿ مشاركة أم منظمة إرىابية مثؿ حماس في أم 
 ( .2006بي بي سي العربية ، )انتخابات قادمة 

معيد كاشنطف لألبحاث كعمى مستكل الخبراء المتخ  يف كمراكز البحث األمريكية، ففي ندكة أعدىا 
 ،  دنيس ركس  كركبرت ساتمكؼ)في الندكة  األساسيكفمتحدثكف اؿ أجمع ،في قفايا الشرؽ األكسط

 كم الحيا، إسرائيؿ، عمى أف فكز حماس أنشأ أكفاعا جديدة في المنطقة فد (ك مايكؿ ىرتسكغ
 الرئيس الفمسطيني محمكد عباس قائدا فعيفا لـ يثبت كأفانتيت، « خريطة الطريؽ» خطة إفكقالكا 

مع  ، في المسيرة السياسيةإلسرائيؿ كلذلؾ لـ يكف شريكا مناسبا ،جدارتو في حمؿ أعباء المن ب
دركيش ،  ) ككف شريكا لعممية السالـأف ت مح م حماس ىي ناقكس خطر كال تأكيدىـ عمى أف

2006) . 
أراء الكثير مف المسئكليف كأ حاب القرار األمريكييف، كردكد أفعاليـ حكؿ فكز  (دانياؿ بيابيس)كر د 

:                                           مجمكعات كىيثالث، كحددىا في  الفمسطينيةحماس في االنتخابات التشريعية
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 كقمقيا مف التي عبرت عف ذىكليا، الييئة األمريكية لشؤكف إسرائيؿ العامةكمنيا : المجممعة األملى
في  عممية السالـ أف ىذا الفكز يعيؽ إسرائيؿ، كما كاعتبرت حماس العمني ليدفيا في تدمير تمسؾ 

   .المنطقة 
يعطي اختباران في االنتخابات نجاح حماس   ، ارتأت أف(جيؼ ياككبي) كمنيا :المجممعة الثا ية 

  .           المجتمع الفمسطيني لطبيعة
الذم تمنى أف يككف فكز  (جيمي كارتر)جاءت مف الرئيس األمريكي األسبؽ : ثالثةالمجممعة ال

( 2006بيابيس، )حماس الساحؽ في االنتخابات دافعان لتحكيؿ الحركة لتككف شريؾ سالـ مع إسرائيؿ 
                        . 

مجرد مشاركة حركة حماس في الحياة السياسية "مف معيد كارينغي أف (عمرك حمزاكم ) كيرل 
كح كليا عمى مقاعد في المجمس التشريعي الفمسطيني الذم أنشأتو اتفاقيات أكسمك ىك في حد ذاتو 
قبكؿ فمني باتفاقات أكسمك، ىذا باإلفافة إلى أف الفغكط الدكلية عمى حماس كالتيديد بتجميد 

المساعدات الخارجية لمسمطة الفمسطينية ستزيد مف شعكر بعض قيادات الحركة بفركرة التغيير، لكف 
ىذا األمر قد يستغرؽ كقتا طكيال ألنو لدل الحركة قيادات عديدة كمتنكعة، كما أف عممية اتخاذ 
القرارات داخميا تسير ببطء، باإلفافة إلى حرص الحركة الشديد عمى الحفاظ عمى ماء الكجو، 

(. 2006،  كاشنطفتقرير ")" ككرامتيا بيف مؤيدييا، خا ة في أكؿ تجربة ليا في التاريخ
مديرة قسـ دراسات الشرؽ األكسط كالخميج في مجمس العالقات الخارجية،    (ريتشؿ بركنسكف)أما 

فتستبعد تغيير حماس لمكاقفيا كالجنكح نحك االعتداؿ خا ة عمى المدل القريب، كتقكؿ إف حماس قد 
تمدد إعالف اليدنة مع إسرائيؿ غير أف قفية التعامؿ مع إسرائيؿ في حد ذاتيا تحتؿ درجة ثانكية 

عمى قائمة أكلكيات حماس، ألف التحدم الكبير الذم تكاجيو الحركة ىك القفايا الداخمية كيكمف في 
المجاليف االقت ادم كاألمني، كلعؿ التحدم األكبر ىك ما ستفعمو بشأًف قكات األمف ككيفية تكحيدىا، 

أم تكحيد مقاتمي حركة حماس كقكات األمف الفمسطينية الحالية، كنشطاء كتائب شيداء األق ى 
(. 2006كاشنطف، تقرير )كحركة الجياد اإلسالمي في قكة أمف مكحدة كفعالة

إف أعفاء حركة حماس، عمى خالؼ مف ي فيـ بالمتطرفيف في  "(ماكس بكت)مف جانبو يقكؿ 
إيراف، ال يتمتعكف بالرفاىية المالية ألنو ليس ىناؾ نفط في األرافي الفمسطينية يمكف االستفادة مف 
عائداتو، كبالتالي فإف تجميد المساعدات الدكلية لمفمسطينييف بسبب رفض حركة حماس التخمي عف 
مكاقفيا سيؤدم إلى تراجع شعبية الحركة التي ستفطر إلى انتياج سياسة التقشؼ تماما مثمما حدث 

لحركة طالباف في أفغانستاف، كما يرل أنو في حاؿ تحكلت األرافي الفمسطينية  لتككف مرتعا لإلرىاب 
تقرير )الدكلي فإنيا ستككف أكثر عرفة  إلجراء  عسكرم  عمى  غرار  ما حدث  في أفغانستاف 

( .  2006،  كاشنطف
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، فيرل أف كقؼ المساعدات الدكلية لمحككمة الفمسطينية سيبعث برسالة خاطئة إلى (نيثاف بركاف)أما 
الشعب الفمسطيني، الذم قد ينظر إلى ذلؾ عمى أنو معاقبة لو لألخذ بن يحة الكاليات المتحدة 

كعمى فكء . األمريكية بفركرة اإلعراب عف رأيو بحرية كاختيار قادتو بنفسو في انتخابات ديمقراطية
أكؿ تجربة حقيقية لمكاليات المتحدة األمريكية مع نتائج االنتخابات الديمقراطية التي تدعك إلجرائيا عبر 

تقرير )العالـ العربي ستحدد تمؾ الجماعات مكاقفيا بشأف م داقية الكاليات المتحدة األمريكية 
 (. 2006كاشنطف، 

كيبدكا أف حماس أدركت حجـ الفغكط الممقاة عمى عاتقيا خا ة فيما يتعمؽ بعالقتيا مع إسرائيؿ، 
 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بقكلو (مشعؿخالد  )فبادرت بتكفيح مكقفيا الذم عبر عنو

 إلى الميثاؽ ال يدعك إفأييا الغربيكف انتـ مخطئكف  " (27/1/2006) االيطالية "الريبك بميكا"ل حيفة 
 كفع حد لالحتالؿ اإلسرائيمي في فمسطيف، إننا ال إلى، كرد فيو بالمغة العربية الدعكة "إسرائيؿ"تدمير 

إبراىيـ، ) "نريد القفاء عمى اآلخر، إننا فقط نطالب بحقكقنا كليذا الغرض ما زالت ىذه الفقرة قائمة
2006 .)
مؤتمر  حافي لو بعد فكز حماس بغالبية مقاعد المجمس أثناء  28/2/2006  أيفان فيمشعؿكحدد 

مفيفا " بكاقعية شديدة "أكسمكستتعامؿ مع مسار  الحركة "إفقاؿ ؼ  عالقة الحركة مع إسرائيؿالتشريعي
القياـ بخطكات تراعي ظركؼ الكاقع كمتطمباتو كالمرحمة "أف عدـ االعتراؼ بإسرائيؿ ال يعني عدـ 

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  (مكسى أبك مرزكؽ)، كىذا ما أكده أيفان الدكتكر "القائمة"
أننا حري كف : ـ، حكؿ عالقة حماس مع الغرب فأجاب29/1/2006في سؤاؿ كجيتو لو الجزيرة في 

نحف قفيتنا قفية شعب محتؿ كىذا ؼ، أشد الحرص عمى عالقاتنا مع الغرب كالعالـ كالبشرية جمعاء
 مساعدة مف الغرب كالشرؽ كبالتالي سنت رؼ بمسؤكلية كبيرة تجاه ىذه ،بحاجة إلى مساعدة الجميع

   .( كانكف الثاني29، 2006، ففائية الجزيرة) المسألة
 

 : حماس مالحكممة العاشرة     7-3
 

 يناير 25 جرت يـك األربعاء المكافؽ كالتي االنتخابات التشريعية الفمسطينية فيجاء فكز حماس 
حماس حركة : التالي لجنة االنتخابات الفمسطينية  عمى النحك ىا أعمنتنتائجيا كما  كالتي كانت،2006

 مقاعد، الطريؽ الثالث مقعداف، كقائمة فمسطيف 3لجبية الشعبية ا مقعدان، 43 مقعدان، حركة فتح 76
 كذلؾ مف  مقاعد4" المرشحيف عمى قائمة حماس" كقائمة البديؿ مقعدف، كالمستقميف مستقمة مقعداف،

(. 2006أبك عابد، )الفمسطيني  التشريعي مقعدان عدد مقاعد المجمس 132 إجمالي
 الذم اختارتو حماس ليككف رئيس الحككمة الجديدة، (إسماعيؿ ىنية) بيف مشاكراتكقد بدأت اؿ

 يغة تشكيؿ الحككمة   لتحديداألخرلكالف ائؿ الفمسطينية ككؿ القكل  (محمكد عباس)الرئيس ك
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 السياسية كتشكيؿ حككمة كحدة الشراكة  تعزيز مبدأ، مع تأكيد حماس عمى فركرةالمقبمة
.  ( شباط19، 2006الجزيرة نت، )كطنية

كقد التقت حماس مع الف ائؿ بالكثير مف النقاط  كلكف كاف مف ال عب االلتقاء عمى بعض النقاط 
األخرل كخا ة المتعمقة بالشأف السياسي، إذ لـ يكتب لحككمة كحدة كطنية أف ترل النكر بعد رفض 

الف ائؿ الفمسطينية األخرل االشتراؾ في حككمة كحدة، لتبقى حماس أماـ ثالث خيارات تتعمؽ 
: بتشكيمة الحككمة كىي 

 

 .األمريكية  كىذا ما ترغب بو الكاليات المتحدة، تشكيؿ حككمة تكنكقراط: أمالً 
.  حككمة كحدة كطنية رففتيا الف ائؿ لعدـ التكافؽ عمى برنامج مكحد:ثا ياً 
 تشكيؿ حككمة مف لكف كاحد تشكميا حماس كالقانكف يمنحيا ذلؾ ألنيا تشكؿ األغمبية في :ثالثاً 

( .                                                   2006أبك الييجا، )المجمس التشريعي الفمسطيني 
عمى الحككمة التي شكميا رئيس  (عباس)كبعد إنتياء حماس مف تشكيؿ الحككمة، كافؽ الرئيس 

 مف الففة الغربية كتفـ 14 مف غزة ك10 كزيرا، منيـ 24الكزراء المكمؼ إسماعيؿ كالتي تفـ 
القائمة سيدة كاحدة كشخ ية مسيحية، كتفـ الحككمة المقترحة كزراء تكنكقراط كمستقميف لكف تييمف 

كقد نالت  ( آذارnews.bbc arabic ، 2006 ،21)عمى كزاراتيا السيادية شخ يات مف حماس
 شخص فدىا كامتناع 36 شخص مقابؿ 71الحككمة ثقة المجمس التشريعي الفمسطيني بغالبية 

. شخ يف عف الت كيت لتككف الحككمة العاشرة مف تاريخ الحككمات الفمسطينية
 
 

: الحصار األمريكي لحكممة حماس       7-4
قادت الكاليات المتحدة األميركية حممة مقاطعة سياسة ك اقت ادية  لمحككمة الفمسطينية التي شكمتيا 
حماس، دعمتيا دكؿ االتحاد األكركبي كالحككمة اإلسرائيمية، كتعاكنت معيا أطراؼ محمية، تتفمف 
عدـ التعامؿ السياسي كالمالي مع كؿ مؤسسات الحككمة إلى أف تمتـز الحككمة بشركط رفع المقاطعة 
المتمثمة باعتراؼ حماس بإسرائيؿ، كنبذ العنؼ كأسمكب الكفاح المسمح، كااللتزاـ بكؿ االتفاقات الدكلية 

. التي كقعتيا منظمة التحرير الفمسطينية مع إسرائيؿ
: كليذا يمكف تقسيـ ىذه الدراسة إلى

. الح ار األمريكي المباشر عمى حككمة حماس 7-4-1   
 .الح ار السياسي  -

. الح ار االقت ادم  -
. الح ار األمريكي غير المباشر عمى حككمة حماس7-4-2   
 .التأثير األمريكي عمى الدكر العربي -
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 .التأثير األمريكي عمى الدكر األكركبي -

 .التأثير األمريكي عمى الدكر اإلسرائيمي -

 .التأثير األمريكي عمى الدكر المحمي الفمسطيني -

 
: الحصار األمريكي المباشر عمى حماس    7-4-1
: يتمثؿ في

 

 :الحصار السياسي 7-4-1-1   

 مارست الكاليات المتحدة األمريكية فغكطان كبيرة عمى حككمة حماس انعكست  راحة عمى إرادة
كجعميا تفكز في  ، حماسق لحركةبا انتخحاؿ في قالشعب الفمسطيني عندما ىددت بقطع المعكنات عف

، إرىابيةحماس منظمة  أف كتشارؾ حتى مجرد المشاركة في السمطة مع حركة فتح بحجة ،االنتخابات
كىك ما ال يستقيـ، في نظرىـ،  (المقاكمة سالح)، كمازالت تمسؾ بالسالح إسرائيؿكال تعترؼ بكجكد 

 ت كانتخب،الفمسطيني بمثابة  فعة مدكية لكؿ ىذا االبتزاز كجاء رد الشعب. مع الخيار الديمقراطي
فيما لك أرادت  (%57بأغمبية )ليمنحيا فر ة تشكيؿ الحككمة بمفردىا  حركة حماس بأغمبية ساحقة

سرائيؿاإلرىاب كالتيديد بالتجكيع كاالبتزاز التي مارسيا الغرب  متحديا سياساتك ،ذلؾ  كأمريكا فد كا 
  .الشعب الفمسطيني إرادة

فمف محاكالت الفغكط كالتيديد األمريكي لمفمسطينييف، أعمف الرئيس األميركي جكرج بكش في م
حؽ "ـ، أف بالده لف تدعـ أم حككمة فمسطينية تفـ حماس ما لـ تعترؼ الحركة بػ 31/1/2006

، كفي ت ريحو لم حفييف، عقب اجتماعو بأعفاء إدارتو، طالب بكش حركة "إسرائيؿ في الكجكد
برنامج الحركة الداعي إلى تدمير إسرائيؿ "كقاؿ إف ". اإلرىاب"حماس بإلقاء السالح كنبذ ما أسماه 

كأكد أيفا فركرة كفاء الحركة بكعكدىا ". يجعؿ مف المستحيؿ أف تككف شريكا في عممية سالـ
 .(2006، الجزيرة نت)االنتخابية لمفمسطينييف بالقفاء عمى الفساد كتحسيف الخدمات العامة 

في  (تـك النتكس ك ايالنو ركس ال تيراف)فيما قدـ عفكاف في الككنغرس األميركي عف كالية فمكريدا، 
ـ ، مشركع قانكف يتفمف عددا مف اإلجراءات المتشددة مثؿ إغالؽ مكتب منظمة التحرير 2/2/2006

الفمسطينية في كاشنطف، كفرض قيكد عمى المساعدات األميركية التي تقدـ بشكؿ مباشر إلى السمطة 
الفمسطينية كمؤسساتيا كبمدياتيا ككؿ المؤسسات التابعة لقيادة حماس أك مف يمثميا، كفحص المجاف 
الفرعية العاممة في األمـ المتحدة في مكفكع القفية الفمسطينية كالعمؿ عمى إلغاء كؿ مف ليس لو 
فركرة ممحة منيا، كخ ـ قيمة المساعدات التي تقدميا األمـ المتحدة لمفمسطينييف مف أمكاؿ الدعـ 

التي تقدميا اإلدارة األميركية لممنظمة الدكلية، كتشديد القيكد المفركفة عمى دخكؿ عنا ر مف 
. ( شباط 2، 2006جريدة الشرؽ األكسط، )حماس إلى الكاليات المتحدة
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 فرد أمريكي مع السمطة أمـ حيف حذرت الخزانة األمريكية مف تعامؿ 14/4/2006كتـ تأكيد ذلؾ في 
الفمسطينية التي تقكدىا حماس المحظكرة أمريكيان، مستشيدة ببرامج مكجكدة بالفعؿ بشأف عقكبات عمى 

 يكما لفسخ العقكد كالبرامج المرتبطة مع السمطة 30، كقد منحت األفراد كالييئات المعنييف "اإلرىاب"
. ( نيساف15، 2006مكقع إسالـ أكف اليف ، )
  

:   الحصار االقتصادي 7-4-1-2
مشركع  (ركس ليتينف)كالنائبة الجميكرية (تـك النتكس )ـ تبنى النائباف الديمقراطي 2/2/2006في 

 نائبان مف مجمس النكاب األمريكي مف الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي، يقفي بتعميؽ 30قانكف تبناه 
المعكنات األمريكية إلى السمطة الفمسطينية باعتبارىا كيانا إرىابيا، كذلؾ قبؿ تشكيؿ حركة المقاكمة 
اإلسالمية، الحككمة الفمسطينية العاشرة، كاليدؼ مف ىذا القانكف كما قالت ليتينف ىك فماف عدـ 

استخداـ األمكاؿ األمريكية التي تدفع لمسمطة بشكؿ مباشر أك غير مباشر لمساعدة القائميف 
، كفي حديث  (2006مشركع قانكف أمريكي لقطع معكنة لمفمسطينييف، )بالتفجيرات داخؿ إسرائيؿ
ـ قالت إف الكاليات 19/2/2006في مؤتمر  حفي  (ككنداليزا رايس)لكزيرة الخارجية األمريكية 

المتحدة األمريكية ال يمكنيا تقديـ مساعدة ألم حككمة تعمؿ عمى تدمير إسرائيؿ، كعمى حماس حتى 
تح ؿ عمى الدعـ األمريكي أف تغير مكاقفيا، مشددة عمى أف الحؿ السميـ لنشر الديمقراطية كجكد 

(. 2006مكقع كزارة الخارجية األمريكية ، )األحزاب المعتدلة في أرائيا، كبناء المجتمع المدني
لتبدأ بخطكة استباقية يبدكا أنيا تعكس أكلكيات التحدم التي ستكاجو الحككمة الجديدة، كتمثؿ رسالة 

لسياسية أمريكية كافحة تيدؼ لقطع منابع التمكيؿ عف حركة حماس، كقرار الكاليات المتحدة 
 مميكف دكالر أمريكي كانت قد قدمتيا كمعكنة لمسمطة 50بمطالبة الحككمة الفمسطينية باسترداد مبمغ 

الفمسطينية قبؿ فكز حماس في االنتخابات التشريعية، األمر الذم قكبؿ بمكافقة السمطة الفمسطينية 
( .  2006عطاهلل، )عمى ذلؾ 

ـ، مف أنيا جمدت أر دة 2006- 2-19إفافة إلى ما جاء في بياف كزارة الخزانة األمريكية األحد 
الخيرية اإلسالمية التي تتخذ مف كالية أكىايك األمريكية مقرا ليا كالتي أسست " القمكب الرحيمة"جمعية 

لسد الفراغ الذم الناجـ عف إغالؽ ىيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية، كمؤسسة األرض المقدسة، بزعـ 
، كقد ادعى "إرىابية"ارتباطيما بتنظيـ القاعدة كبحماس التي تعتبرىا الكاليات المتحدة منظمات  

القمكب الرحيمة المنحدرة مف مؤسسة األرض المقدسة كىيئة "ستيكارت ليفي مساعد كزير الخزانة أف 
العرب  )"اإلغاثة اإلسالمية العالمية التي حاكلت إخفاء تأييدىا لإلرىاب كراء ستار األعماؿ الخيرية

( . 2006،  نيكز
ككانت بداية الخطكات العممية ليذه الحممة بعد أداء الحككمة الفمسطينية التي شكمتيا حماس اليميف 

ـ، حيث أعمف الرئيس األمريكي 29/3/2006الدستكرم أماـ الرئيس الفمسطيني محمكد عباس في 
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، كالتي تزيد  (2006شيمبي ،  )جكرج بكش مقاطعتو الحككمة الفمسطينية كقطع المساعدات عنيا 
 مميكف دكالر أمريكي كانت تر د لمشاريع البنية التحتية كتطكير المؤسسات التجارية، 400عف 

(. 2006،  العرب نيكز )"كتعزيز إمكانيات الحككمة، كحراسات المجتمع، كغيرىا مف المشاريع
ـ عف رغبة الكاليات المتحدة األمريكية 8/4/2006في  (رايس)فيما أعربت كزيرة الخارجية األمريكية 

أف تبقى دعميا لمفمسطينييف مقت ران عمى تكفير االحتياجات الفركرية األساسية لمشعب الفمسطيني، 
 مميكف دكالر لككالة اإلغاثة الدكلية كلممنظمات غير الحككمية لتمكيؿ مثؿ ىذه 245ليذا فإنيا ستقدـ 

 مميكف دكالر لمرعاية  ال حية 31 مميكف دكالر لبرنامج الغذاء، 65: البرامج، ليتـ تكزيعيا كالتالي
 مميكف دكالر لككالة اإلغاثة الدكلية كالبرامج الطارئة 135 مميكف دكالر لمبرامج التعميمية، 14كالكقائية، 

 مميكف دكالر لتمكيؿ اإلغاثة 84 مميكف دكالر لإلغاثة الطارئة في الففة الغربية كغزة، 51تقدـ "
 مميكف دكالر لحماية  كتركيج 42، "الدكلية العاـ في الففة الغربية كغزة ك األردف كلبناف كسكريا

( .                                                   2006شيمبي ،  ) مميكف دكالر لمخ  ات  أخرل13البدائؿ الديمقراطية  المعتدلة  لحماس، 
كطالب الككنجرس األمريكي الحككمة بتبني سياسة أكثر تشدد حياؿ المعكنات التي تقدـ لمحككمة 
الفمسطينية لتشمؿ المعكنات اإلنسانية، بعد ت كيت مجمس النكاب األمريكي بغالبية كاسحة في 

ـ، عمى مشركع قانكف، يمنع تقديـ مساعدة مباشرة أك غير مباشرة لمسمطة الفمسطينية 22/5/2006
كتتقيد المعكنات عبر المنظمات غير حككمية، كما كنص أيفان عمى إلغاء الح ة األمريكية مف 

تشريعاف بأمريكا لتقييد المعكنة لحماس، )مساعدات األمـ المتحدة المخ  ة لمسمطة الفمسطينية 
2006  . )

ـ بعد تبنى مجمس الشيكخ األمريكي باإلجماع نفس القانكف الذم يدعك 23/6/2006كتكرر القانكف في 
إلى عزؿ الحككمة الفمسطينية كيمنع تقديـ مساعدات إلى السمطة الفمسطينية طالما ال تعترؼ بشركط 

 (.2006تشريعاف بأمريكا لتقييد المعكنة لحماس، )الرباعية 

ذا ما رففت حماس مثؿ ىذه الشركط، فإف الككنغرس كاإلدارة األمريكية سكؼ يقكماف بكقؼ، أك  كا 
إجراء تعديالت عمى كيفية منح المساعدات األمريكية لمفمسطينييف كبعض ىذه التغييرات سكؼ تشمؿ 

:  التالي
إلغاء ال الحيات الممنكحة لمرئيس األمريكي التي تخكلو تخ يص مساعدات مباشرة  .1

 .لمفمسطينييف

تشديد القيكد الحالية عمى برامج المساعدات األمريكية في الففة الغربية كقطاع غزة، بما في ذلؾ  .2
 . اإلشراؼ عمى المنظمات األىمية غير الحككمية التي تعمؿ بالتعاقد مع ال ندكؽ األمريكي

 . تقديـ مساعدات أمريكية مباشرة لمجماعات المعارفة لحماس .3

تقديـ مساعدات أمريكية مباشرة لممشاريع التي تديرىا كزارات ال تسيطر عمييا حماس، أك تقديـ  .4
 . المساعدات مباشرة إلى مكتب الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات
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 ,Sharp)إلغاء كؿ المساعدات األمريكية المستقبمية مع االستمرار في تمكيؿ المشاريع الحالية  .5

2006 . ) 

كلـ تكتؼ كاشنطف بقطع المساعدات كفرض العقكبات لكنيا عممت بتشجيع  ييكني عمى عرقمة 
اقتراح لممفكفية األكركبية لتحكيؿ أمكاؿ إلى رئاسة السمطة الفمسطينية بدال مف الحككمة؛ لمكاجية 

عز، )األزمة الخانقة التي ك ؿ إلييا الشعب الفمسطيني في تمؾ الفترة نتيجة الح ار الغربي 
2006 .)

كالمالحظ مف القرارات أف ىناؾ تكافؽ أمريكي إسرائيمي في مكاجيو حماس، إذ لـ تكف السياسة 
 ادقت الحككمة اإلسرائيمية في مكاجيو حماس ببعيد عف اإلستراتيجية األمريكية المتبعة لذلؾ، فقد 

ـ عمى قانكف يفرض عقكبات اقت ادية عمى السمطة الفمسطينية التي تقكدىا 9/2/2006اإلسرائيمية في 
 مميكف دكالر أمريكي كمستحقات يتـ تحكيميا لمسمطة الفمسطينية شيريان 50حركة حماس، ذلؾ بتجميد 

مف عائدات الرسـك الجمركية كرسـك الفرائب المفافة التي تفرفيا إسرائيؿ عمى المنتجات التي 
تدخؿ أرافي الففة الغربية كقطاع غزة، ككانت إسرائيؿ قد كجيت نداءن إلى المجمكعة الدكلية لكقؼ 

جريدة )مساعداتيا لمسمطة الفمسطينية باستثناء المساعدات المتعمقة باالحتياجات اإلنسانية لممكاطنيف
 .  ( شباط20، 2006، القدس العربي

ـ األثر الكبير في 2002ككاف لخطة خارطة الطريؽ التي طرحيا الرئيس األمريكي جكرج بكش في 
تجسيد العزلة االقت ادية التي تقـك بيا إسرائيؿ تجاه السمطة الفمسطينية ذلؾ بعد تنفيذ خطة فؾ 

االرتباط التي قامت بيا إسرائيؿ مف طرؼ كاحد بقرارىا االنسحاب مف المستكطنات اإلسرائيمية المقامة 
داخؿ قطاع غزة كبعض مستكطنات الففة، كىي خطة مف حيث األىداؼ كالمفمكف مطابقة لخطة 
جدار الفـ كالتكسيع، ىادفةن مف إعادة انتشارىا تحكيؿ قطاع غزة إلى كانتكف لو بكابات تسيطر بشكؿ 

( .  2006نكفؿ، )محكـ 
 

: الحصار األمريكي غير المباشر عمى حكممة حماس 7-4-2   
كيتمثؿ الجانب المتعمؽ بالح ار غير المباشر عمى حككمة حماس، كالذم تدعمو كتشرؼ عميو 

الكاليات المتحدة عبر العديد مف الدكؿ كالتي يمكف أف تربطيا م الح مع حركة حماس، حيث كاف 
ليذا الح ار  دل في العديد مف األطراؼ الفاعمة عمى الساحة، كالممتزمة بعالقات سابقة مع 

سرائيؿ، كالدكؿ العربية، كالداخؿ  السمطة الفمسطينية التي سبقت حككمة حماس، كاإلتحاد األكركبي، كا 
. الفمسطيني المكمؼ بإسقاط الحككمة  

 .التأثير األمريكي عمى الممقف األمرمبي 7-4-2-1    

. الحصار السياسي - أ
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ال شؾ أف المكقؼ األكركبي مف حككمة حماس أرتبط بالشركط التي كفعتيا الكاليات المتحدة 
سرائيؿ لرفع الح ار السياسي المفركض عمى الحككمة الفمسطينية، كالذم أ بح يعرؼ بمكقؼ  كا 
المجنة الرباعية التي تأثرت بالمكقؼ األمريكي، بشركطيا التي كفحيا ككفي عناف األميف العاـ 

كأكد فيو بعدـ إمكانية التعامؿ مع حككمة , ـ30/1/2006السابؽ لألمـ المتحدة في بياف ألقاه بتاريخ 
حماس إال بعد أف تقـك األخيرة باالعتراؼ بإسرائيؿ كنبذ اإلرىاب كالعمؿ باالتفاقات السابقة بما فييا 

. خطة خارطة الطريؽ
كتجسد الح ار السياسي األكركبي بالح ار الذم فرض عمى حركة كتنقؿ أعفاء حككمة حماس 

كقرار السكيد بعدـ منح تأشيرة دخكؿ لمنائب في المجمس , كرففت منحيـ تأشيرات لدخكؿ أرافييا
محمد )ككذلؾ العفك مف حماس  ( الح البردكيؿ)التشريعي الفمسطيني مف حككمة حماس 

.   (الرنتيسي
في احد ت ريحاتو أف بالده ترفض منح التأشيرة  (جكراف بيرسكف)كأكد ذلؾ رئيس الكزراء السكيدم 

مفيفان انو سيمتـز بالتعميمات , ألف االتحاد األكركبي ي نؼ حماس عمى أنيا حركة إرىابية (لمبردكيؿ)
. التي تقفي بعدـ منح قادة حماس تأشيرات دخكؿ إلى دكؿ اتفاقية شنغف

 

 فيما اتخذت بعض الدكؿ مكقفا أخر أكثر اعتداال اعتبره البعض خطكة إلى األماـ في طريؽ فؾ 
الح ار المفركض عمى الحككمة، كالذم يقفي بالسماح  لبعض أعفاء قادة حككمة حماس حرية 
التنقؿ في بعض الدكؿ األكركبية مبرريف أف الحككمة الجديدة ىي نتاج المشركع الديمقراطي الذم 

في محاكلة مف تمؾ الدكؿ إلبقاء , ركجت لو الكاليات المتحدة األمريكية كاعترفت بنزاىة نتائجو
العالقات أك نسج عالقات مع ىذه الحككمة، ككانت في طميعة ىذه الدكؿ ركسيا، التي اتخذت مكقفان 

، بدعكتو لمحككمة (فالديمير بكتيف)يشذ عف باقي أعفاء الرباعية، ذلؾ بقياـ الرئيس الركسي 
حيث اعتبر ىذا المكقؼ خركج عف , الفمسطينية ك قادة حماس لزيارة رسمية لمكسكك دكف قيد أك شرط

تحالؼ دكلي فاغط، مبني عمى اعتبارات ركسية أف حماس منظمة غير إرىابية، ك مت لمسمطة 
، عمى اعتبار أف إحراؽ جميع "نتيجة النتخابات شرعية، كيتعيف احتراـ اختيار الشعب الفمسطيني

الجسكر في السياسة ىك أسيؿ ما يمكف فعمو كلكف ال مستقبؿ لو، كاستنادان إلى ىذه الفكرة لـ تتعجؿ 
الركسية لحماس مع " مد اليد"، بدكرىا أكدت فرنسا أنيا تساند "ركسيا في تسمية أم تنظيـ بأنو إرىابي

( . 2006عمارة ، )مطالبة الحركة بإلقاء سالحيا 
، كدعكتو حككمة (بكتيف)كقد أعربت الكاليات المتحدة األمريكية عف تحفظيا كمعارفتيا لت ريحات 

. حماس بزيارة ركسيا
كأشارت الم ادر إلى أف كاشنطف عارفت تجديد جكازات سفر لبعض مف قادة حماس الذيف يحممكف 
جكازات سفر أميركية منتيية ال الحية إال باعتراؼ تمؾ القيادات بإسرائيؿ، كالبدء في عممية التفاكض 

. (2006الحسيني، شاىيف ،  )معيا
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كفي خركج أخر عف المكقؼ األكركبي سمحت السكيد بدخكؿ كزير شؤكف الالجئيف في السمطة 
السكيدية كالذم " مالمك"الفمسطينية لحفكر المؤتمر الرابع لالجئيف الفمسطينييف في أكربا في مدينة 

ـ، كشارؾ فيو الكزير الذم أشاد بمكقؼ حككمة السكيد المشرؼ بمنحو تأشيرة 6/5/2006عقد بتاريخ 
الدخكؿ، في الكقت الذم تفرض فيو دكؿ االتحاد األكركبي حظران عمى أعفاء حككمة حماس، إذ كاف 
مف أبرز نجاحات المؤتمر ىي قدرتو عمى اختراؽ العزلة السياسية األكركبية المفركفة عمى حككمة 

حماس كالتي اعتبرت بمثابة  فعة قكية لميمينييف كالمحافظيف في السكيد كالمكبي ال ييكني في أكركبا 
  .(نيساف29، 2006مجمة المجتمع، )عمكمان 

قد انتقد الدكؿ األكركبية التي تقاطع الحككمة الفمسطينية  (مكريتس لكينبرجر)ككاف الرئيس السكيسرم 
كطالبيـ بفركرة احتراـ النتائج التي أفرزتيا االنتخابات الديمقراطية مؤكدان عدـ ممانعة الحككمة 

. ( نيساف29، 2006مجمة المجتمع، )"السكيسرية لقاء المسئكليف في الحككمة الفمسطينية بقيادة حماس
 
. الحصار االقتصادي  - ب

كلـ تقؼ التيديدات األمريكية كاألكركبية بح ار الشعب الفمسطيني كقطع المعكنات االقت ادية عنو، 
ـ، مطالبيا 30/3/2006ككقؼ التعامؿ السياسي مع حككمتو الجديدة، إذ جددت المجنة الرباعية في 

لحككمة حماس باالعتراؼ بإسرائيؿ كشرط أساسي مف شركط فؾ الح ار االقت ادم عف الحركة 
( . 2006عز، )

كبعد ذلؾ أعمف اإلتحاد األكركبي عف كقؼ مساعداتو المباشرة لمشعب الفمسطيني ككسيمة فغط عمى 
. (كانكف ثاني21، 2006جريدة الكاشنطف بكست، )الحككمة لمقبكؿ بالشركط الرباعية 

كقد قرر كزراء خارجية الدكؿ األكركبية الت ديؽ عمى قرار مفكفية اإلتحاد األكركبي القافي بتجميد 
ـ إلى 2006-  4-10المساعدات التي تقدـ لمسمطة الفمسطينية، لذلؾ لجاء االتحاد األكركبي في 

سنكيًّا كالمقدمة إلى  ( مميكف دكالر600) مميكف يكرك 500كقؼ المساعدات األكركبية المقدرة بحكالي 
التي ترأس الحككمة لمقبكؿ " حماس"السمطة الفمسطينية ، ككسيمة فغط عمى حركة المقاكمة اإلسالمية 

( . 2006عز، )بشركط الرباعية المانح الرئيسي لمفمسطينييف 
كفي محاكلة إستباقية لقطع الطريؽ أماـ المساعدات المالية لمحككمة الفمسطينية حذرت الكاليات 

المتحدة األمريكية البنكؾ األكركبية مف مغبة نقؿ أك تحكيؿ األمكاؿ لمحككمة الفمسطينية، جاء ذلؾ في 
ـ الذم ييدد بكفع البنكؾ األكركبية بعد أف 14/4/2006بياف كزارة الخزانة األمريكية ال ادر في 

كانت عدد مف الدكؿ األكركبية مثؿ النركيج كفرنسا تبحث في قنكات إلي اؿ األمكاؿ إلى الحككمة 
الفمسطينية بعد رفض البنكؾ عركفان بعمكالت كبيرة مف السمطات مقابؿ نقؿ األمكاؿ الحككمة 

( . 2006شاىيف، )الفمسطينية، رغـ أف الرفض يعتبر خسارة كبيرة لمبنكؾ األكركبية
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ـ قد كفع آلية لتحكيؿ أمكاؿ المانحيف الدكلييف الخا ة 5/5/2006ككاف االتحاد األكركبي في 
بتكفير الخدمات األساسية التي ال تككف سكل تخفيؼ بسيط أك مؤقت لمعاناة الفمسطينييف، كذلؾ 

باستخداـ مكتب الرئيس الفمسطيني محمكد عباس بيدؼ تجنب انييار مؤسسات السمطة الفمسطينية،  
بالتحرؾ إلحباط االقتراح األكركبي بالتعامؿ مع مكتب  (جكرج بكش)كىذا دعا الرئيس األمريكي 

عمى أساس أف السماح بتحكيؿ األمكاؿ عبر الرئاسة سكؼ ينيي الفغكط عف  (عباس)الرئيس 
حككمة حماس سامحان فقط  لالتحاد األكركبي بتحكيؿ المخ  ات الخا ة بالمنح المعطاة لعباس 

  . (حزيراف5، 2006مكقع إسالـ أكف اليف، )لمتدريب كزيادة أفراد الحرس الرئاسي
كتـ استثناء البنؾ الدكلي، ك ندكؽ النقد الدكلي، كاألمـ المتحدة؛ مف ذلؾ الحظر سامحة ليـ 

بممارسة أنشطة كمعامالت مع السمطة الفمسطينية فمف كثيقة تتيح ليـ قدرا مف الحماية القانكنية 
لحماس، كما سمحت كزارة الخزانة ببعض التبرعات الطبية لكزارة " دعـ مادم"خكفان مف اتياميـ بتقديـ 

مكقع )ال حة الفمسطينية مف خالؿ المنظمات غير الحككمية التي تتخذ مف الكاليات المتحدة مقرا ليا 
 . (حزيراف5، 2006إسالـ أكف اليف، 

كقد بدأ القرار األكركبي بمحا رة حماس بعد القرار األمريكي بمقاطعة حماس فعميان بعد القرار 
األمريكي بمقاطعة حككمة حماس اقت اديا، اندفعت بعض الدكؿ األكركبية نحك القرار ذاتو مما دفع 

. بكندا أيفان أف تعمؽ مساعدتيا المالية لمسمطة الفمسطينية 
 

 :التأثير األمريكي عمى الممقف العربي 7-4-2-2  

الجا ب السياسي  - أ
ال ييكني لحككمة حماس كلمشعب الفمسطيني ال يمكف لو أف - مف المؤكد أف الح ار األمريكي

ينجح لكال الدكر العربي البارز في ىذه الميمة، كالذم فسره البعض بخكؼ تمؾ األنظمة مف تكرار 
التجربة في دكليـ، فيما فسرىا البعض األخر أنيا تأتي استجابة لألكامر األمريكية المباشرة بتجفيؼ 

التي تمثؿ خط الدفاع االستراتيجي كاالمتداد الطبيعي لحركة حماس كالشعب " المنابع اإلسالمية"
الفمسطيني، ككال التفسيريف  حيح كما يؤكد التفسير األكؿ ىك رفض األردف استقباؿ كفد حماس 

كمشكمة األسمحة التي نسبت لحماس، ككذلؾ الطمب الم رم  (محمكد الزىار)يترأسو كزير الخارجية 
. مف حماس االعتراؼ بإسرائيؿ كشرط لتعامؿ م ر مع الحككمة كالتي سيتـ تكفيحيا الحقان 

كما يؤكد الرأم الثاني ىك أف الجامعة العربية التي تعتبر منظمة إقميمية ال ترتبط ب كرة مباشرة 
بالم الح األمريكية كشاركت بشكؿ أك بآخر في ىذا الح ار بتجميد األمكاؿ كالتبرعات التي جمعتيا 

بدعكل رفض البنكؾ تحكيؿ تمؾ األمكاؿ لمحككمة الفمسطينية العاشرة رغـ كجكد سبؿ أخرل كثيرة 
 .  (2006الباسؿ ، )لتحقيؽ ذلؾ يمكف أف يتـ بيا إرساؿ األمكاؿ لمفمسطينييف
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إذ أف المطالب الم رية مف حماس ىي شركط الرباعية المطمكبة لمتعامؿ مع حماس ىي نفس 
األمريكية كجاء تبياف ذلؾ في ت ريحات المكاء عمر سميماف مدير المخابرات الم رية لعدد مف 

كزيرة الخارجية اإلسرائيمية  (حسني مبارؾ)ال حافييف اإلسرائيمييف في إعقاب لقاء الرئيس الم رم 
ـ، بقكلة إف عمى حماس أف تتخمى عف العنؼ، كاف تعترؼ 1/2/2006في القاىرة (تسيفي ليفنى)

بإسرائيؿ كاف تعمف احتراميا لالتفاقيات التي كقعتيا السمطة مع إسرائيؿ كشرط ألم ات اؿ يمكف أف 
 .  (2006النعامي ، )ينشأ في المستقبؿ بيف م ر كحككمة تشكميا حركة حماس 

كمارست األردف أيفان فغكطان كافحة عمى حماس، اعتبرتيا حماس ميزلة إعالمية ناتجة عف 
سرائيمية   . (2006السيد، )فغكطات أمريكية كا 

 
. الجا ب اإلقتصادي  - ب

رغـ الفائقة المالية التي يمر بيا الشعب الفمسطيني  نتيجة الح ار الدكلي المفركض عمى السمطة 
الفمسطينية بما فييا تجميد مستحقاتيا مف الفرائب عند إسرائيؿ، قامت جامعة الدكؿ العربية كبعض 
الدكؿ العربية بالكثير مف المحاكالت لتحكيؿ األمكاؿ لمحككمة الفمسطينية العاشرة، كترافؽ ذلؾ كمو مع 

البريطانية مف أف الكاليات المتحدة األمريكية طمبت مف دكؿ عربية " الغاردياف"ما كشفتو  حيفة 
خكفان مف تكجو حماس نحك "استمرار دعـ السمطة الفمسطينية عمى الرغـ مف فكز حماس " بشكؿ سرم"

بكقؼ المساعدات حتى تتنازؿ " العمني"، كىك ما اظير تفاربان مع المكقؼ األمريكي "إيراف كسكريا
 . (2006كماؿ، )حماس عف بعض ثكابتيا

ككاف ىذا بمثابة المخرج لبعض الدكؿ العربية التي كفعت في مكقؼ الحيرة بيف االن ياع لممطمب 
األمريكي الرافض لدعـ الحككمة كمابيف المستحقات الشيرية التي تكفمت بدفعيا لمشعب الفمسطيني، 

ـ أف لجنة متابعة 19/2/2006في  (عمرك مكسى)لذلؾ حيث قاؿ األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية 
 مميكف دكالر شيريان لسد النقص 50قرارات القمة العربية سكؼ تجتمع لتبحث في كيفية تحكيؿ مبمغ 

المحتمؿ مف قياـ الكاليات المتحدة األمريكية كاإلتحاد األكركبي بقطع المساعدات المالية عف السمطة 
.    (شباط20، 2006جريدة القدس العربي، )الفمسطينية 

مساعد األميف العاـ لمشؤكف الفمسطينية بالجامعة العربية إنو تعذر الك كؿ  (محمد  بيح )كقد أكد
ألم اتفاؽ مع أيان مف البنكؾ األكركبية لتك يؿ األمكاؿ لمسمطة الفمسطينية نتيجة الفغط كالتيديد 
األمريكي ليا، كأكد  بيح أف البنكؾ العربية أيفان ترفض نقؿ األمكاؿ خكفان مف الفغكط األمريكية 

.   (2006شاىيف، )
في منتجع  (عبد اهلل الثاني)كالعاىؿ األردني الممؾ  (حسني مبارؾ)كخالؿ لقاء بيف الرئيس الم رم 

لمساعدة " اآللية األكركبية المؤقتة" تعيد الطرفاف بالعمؿ عمى تطكير 2006-6-18شـر الشيخ 
 مميكف يكرك مف المساعدات األكركبية 100الشعب الفمسطيني بعد أف قررت الرباعية اإلفراج عف
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المجمدة لمفمسطينييف ليتـ فخيا عبر آلية ال ترتبط  بالحككمة الفمسطينية حيث تغطي اآللية المؤقتة 
اإلمدادات األساسية لقطاع ال حة كركاتب لمكظفي الخدمات كالرعاية ال حية كالمرافؽ كتشمؿ الكقكد 

( . 2006عمي، )كالمخ  ات النقدية لتأميف االحتياجات األساسية لمسكاف الفقراء 
الناطؽ باسـ الحككمة األردنية في مؤتمر  (نا ر جكدة)بيد أف لألردف مكقؼ كافح ك ريح حدده 

إف قرار البنؾ المركزم األردني ىك االلتزاـ بقرارات مجمس األمف كالقرارات التي تخرج " حفي بقكلو 
، حيث شارؾ نائب محافظ البنؾ المركزم باجتماعات الرباعية عمى المستكل الفني "عف المجنة الرباعية

الذم عقد في برككسؿ، حيث لـ يتـ التك ؿ بو إلى قرار لمتعامؿ مع الحككمة الفمسطينية مؤكدان أف 
البنكؾ األميركية كاألكركبية سكؼ تجمد التعامؿ مع البنكؾ التي يثبت عالقتيا مع الحككمة الفمسطينية 

 (حزيراف5، 2006 أخبارنا، موقع)كىذا سيككف لو نتائج مدمرة عمى البنكؾ
 

 :التأثير األمريكي عمى الداخل الفمسطي ي 7-4-2-3   
 

 .الحصار السياسي  -أ 

لقد قامت السياسة ال ييكنية كاألكركبية كاألمريكية إلق اء حماس، عمى ممارسة الفغكط مف الخارج 
مع الدفع إلى فتنة كحرب أىمية فمسطينية عمادىا ال راع بيف فتح كحماس كبيف رئاسة السمطة كرئاسة 
الحككمة، عبر بكابات عديدة إلق اء الحككمة كتعييف أخرل، كالتمكيح بإعالف حالة الطكارئ أك الدعكة 

– النتخابات جديدة أك حؿ الحككمة كالتي لـ تنجح بؿ ينتج عنيا إعادة إبعاد شبح ال راع الفمسطيني 
، كيأتي ذلؾ بعد فشؿ الف ائؿ الفمسطينية في مفاكفات تشكيؿ حككمة  (2006أرميح، )الفمسطيني 

الكحدة الكطنية،  كالتي يرل المحمميف أنيا أتت بعد تحذير الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف لحركة 
فتح بأف الكاليات المتحدة األمريكية سكؼ تقمص تعامميا مع حركة فتح إذا انفمت إلى حككمة حماس 
التي سيتـ تشكيميا، في مسعى لتكريس الح ار اليادؼ إلى تطكيع حركة حماس باالستجابة لممطالب 

األمريكية المتمثمة بنبذ اإلرىاب كاالعتراؼ بإسرائيؿ كااللتزاـ باالتفاقات المكقعة مع إسرائيؿ كتذكر 
جريدة الرياض السعكدية عف بعض المسئكليف الفمسطينييف قكليـ أف مسئكليف أمريكييف أبمغكا الرئيس 

كبعض قيادات حركة فتح أف كاشنطف تعارض انفماـ فتح لمحككمة التي  (محمكد عباس)الفمسطيني 
رئيس مجمس الكزراء الفمسطيني أف ( إسماعيؿ ىنية)كقد اعتبر  . (2006الريماكم، )ستشكميا حماس 

عزكؼ حركة فتح عف الدخكؿ في حككمة الكحدة الكطنية، ييدؼ إلى استثمار نتائج الح ار عمى 
حماس بزيادة الفغط عمييا مف الداخؿ، ك كال إلى إفعافيا إلى الحدكد الدنيا، بحيث ت بح 

.  ( 2006أبك الييجا، )مشاركتيا عبئا عمى ثكابتيا كأن ارىا 
ـ، ثالثة شركط 15/2/2006في  (جبريؿ الرجكب)كقد حدد مستشار الرئيس الفمسطيني لألمف القكمي 

لمشاركة حركة فتح في حككمة تشكميا حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، كىي قبكؿ األخيرة بدكلتيف 
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سرائيؿ كبمبادرة السالـ العربية جريدة الشرؽ األكسط، )كباالتفاقيات المكقعة بيف السمطة الفمسطينية كا 
، كالتي اعتبرتيا حماس أكلى الخطكات التي تدؿ عمى تكافؽ المطمب األمريكي  (شباط16، 2006

. كمطمب حركة فتح لالعتراؼ بحككمة حماس
 

 اعتمدت الكاليات المتحدة في إنفاذ استراتيجياتيا الفمسطي ي،- مفيما يتعمق بالصراع الفمسطي ي
االستعمارية كسياستيا الخارجية المعادية لم الح الشعكب العديد مف أنماط التدخؿ في الشؤكف 

التي تيدؼ أمريكا مف كراءىا إلي " الفكفى الخالقة" الداخمية لمدكؿ، كذلؾ عبر ما يعرؼ بسياسة
بالد الشرؽ األكسط مف خالؿ تشكيؿ شبكات إسناد أمريكية تيدؼ  خمؽ جك مف عدـ االستقرار في كؿ

مف خالليا إحداث تغيير لنظـ حكـ، كاإلطاحة بأنظمة أخرل لكي يككنكا بمثابة ككالء مباشريف 
 .  (2006أرميح، )لمم الح األمريكية في بمدانيـ

فبدأت الكاليات المتحدة بمحاكالت إثارة الفتنة كال راع بيف مؤسسة الرئاسة كالحككمة، مف خالؿ خطة 
تقـك عمى تككيف ميمشيات مسمحة مف حرس الرئيس، تدرب عمى أيدم أمريكية كتزكد بالماؿ كالسالح، 

مف  حيفة ىأرتس  (زئيؼ شيؼ)ىدفيا العمؿ عمى إسقاط الحككمة، كىذا ما أكده المعمؽ اإلسرائيمي 
ـ أف الرئاسة الفمسطينية تنكم زيادة عدد عنا ر جياز الحرس 28/5/2006في عددىا ال ادر 

ف إسرائيؿ كافقت عمى تمرير األسمحة القادمة ليذه القكات مف األردف 10الرئاسي إلى   أالؼ عن ر كا 
.  (2006سعادة، )كم ر

ـ، 6/10/2006كلتجسيد ىذه الفكرة ناقشت كزيرة الخارجية األمريكية مع الرئيس عباس في راـ اهلل 
فركرة تحسيف مستكل القكات األمنية التي تتبع لمرئيس عباس، كالتي تتمقى تدريبات أمريكية، كمعدات 

.  (2006ىكيدم، )أكركبية، كأسمحة م رية كأردنية
دكنـ 60كأنشأت ليا الكاليات المتحدة معسكرات تدريبية في مدينة أريحا الفمسطينية  بمساحة أكثر مف 

لتدريب الحرس الرئاسي الفمسطيني، كأفراد النخبة مف جميع األجيزة األمنية الفمسطينية، باإلفافة إلى 
قكات أمف الرئاسة الفمسطينية، التي تمقت في اآلكنة األخيرة سمسمة مف التدريبات العسكرية في الخارج، 

 .  (تشريف أكؿ6، 2006مكقع أخبارنا، )في دكؿ عربية كأكركبية 
كذكرت  حيفة معاريؼ اإلسرائيمية أنو سيتـ االنتياء مف إعداد جياز امني فمسطيني ك جيش خبير 

لتككف تحت إمرة الرئيس الفمسطيني محمكد عباس، كقادرة عمى مكاجيو " اإلرىاب" خاؿ مف عنا ر 
. حركة حماس

فإنو سيتـ إعادة  (كيب دايتكف)كفقا لمخطة األمنية التي  اغيا المنسؽ األمني األمريكي، الجنراؿ 
 300تنظيـ الحرس الرئاسي بالتنسيؽ الكامؿ مع اإلدارة األمريكية،  كتتفمف ميزانية ىذه الخطة نحك 

مميكف دكالر سيتـ تكفيرىا مف أمكاؿ السمطة الفمسطينية التي جرت م ادرتيا في أعقاب  عكد حركة 
  .(تشريف أكؿ16، 2006 حيفة معاريؼ العبرية، )حماس إلى السمطة 
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عف خطة أمريكية إسرائيمية مشتركة تحدث عنيا مساعد ك نائب الرئيس (آليستر كركؾ)كقد كشؼ 
حكؿ رغبتيـ إحداث انقالب تدريجي عمى حككمة حماس " فتح"األمريكي ديؾ تشيني مع زائرييـ مف 

بيدؼ إقامة حككمة ظؿ تتمركز حكؿ الرئيس كبعض قيادات حركة فتح، لتككف مكازية لحككمة حماس 
إلنشاء  (محمكد عباس)التي تعاني الجكع كالح ار، كتقكـ تمؾ الخطة عمى دعـ الرئيس الفمسطيني 

مكانيات متطكرة تككف 3500ميمشيا تتككف مف   عن ر مدربيف جيدا كمسمحيف بأسمحة إسرائيمية كا 
تحت إمرة الرئيس عباس، ير د ليا مبالغ مالية كبيرة ، كيؤكد كركؾ أف المسئكليف األمريكييف ال 

يخفكف حماسيـ في إيفاح أف الكاليات المتحدة األمريكية ليست ميتمة اىتماما كبيرا بتحكؿ حماس 
مجمة الطميعة، )إلى حركة غير عنيفة، بقدر ما ىي ميتمة بإخفاؽ كانييار الحككمة التي تقكدىا حماس

·  (حزيراف 6، 2006
 
 .الحصار االقتصادي  -ب 

لقد كاف لمداخؿ الفمسطيني دكران بارزان في الح ار االقت ادم عمى الحككمة، كالذم كفع حككمة 
، (محمكد عباس)حماس في مكاجية مفتكحة مع مؤسسة الرئاسة التي يتزعميا الرئيس الفمسطيني 

السيما بعد رفض حركة فتح، المشاركة في حككمة الكحدة التي طرحتيا حماس، مما أدل إلى اندالع 
الذم حاكؿ كفع حككمة حماس أماـ  (محمكد عباس)المكاجيات مبكران مع الرئيس الفمسطيني 

استحقاقات السمطة مف ناحية، كمحاكلة السيطرة عمى مجمؿ العممية السياسية مف ناحية أخرل، فقد 
لحككمة حماس ممؼ األزمة االقت ادية، كلـ يبذؿ أم جيد في معالجة ىذا  (محمكد عباس)ترؾ 

 . (2006المطيرم، )الممؼ ذم المردكد الشعبي السيئ عمى الحركة

الفغكط، كجدت حركة حماس انف امان بيف المعمف كالكاقع عمى األرض، انف اـ بيف  كفي ظؿ ىذه
شعارات الديمقراطية التي ترفعيا الدكؿ الغربية كخا ة الكاليات المتحدة، ثـ رفض نتائج ىذه 

الديمقراطية، كانف اـ بيف شعارات دكلة المؤسسات الفمسطينية، كبيف السعي نحك الييمنة مف جانب 
مؤسسة الرئاسة، انف اـ بيف شعارات الكحدة الكطنية كالكفاح المشترؾ مف ناحية، كسعي فتح لتقزيـ 

فشاليا بكؿ الطرؽ مشركعة كانت أك غير مشركعة  .(2006مكقع أخبارنا، )الحركة، كا 
كزادت األمكر تأزمان، بعد اإلخفاؽ في تشكيؿ حككمة الكحدة الكطنية، كفشؿ إنياء الح ار الخانؽ 

المفركض عمى الفمسطينييف، كمسألة االعتراؼ بإسرائيؿ التي تعتبر لب ال راع بيف الحركتيف، األمر 
الذم أدل إلى فتح باب ال راع بيف الحركتيف في ظؿ تقاطع لمم الح بيف أطراؼ داخمية كخارجية 
ترل أف نجاح حككمة حماس ىك في غير  الحيا  لذلؾ تفاعفت الفغكط اإلسرائيمية كاألميركية 
كدكؿ االتحاد األكركبي لمقاطعة حككمة حماس، مستخدميف في ذلؾ أسمكب المقاطعة السياسية ك 

االقت ادية ففال عف مساندة كدعـ لتيار مييمف داخؿ حركة فتح  لمقياـ بإثارة الفتف كخمؽ الفكفى 
 كاإلرباؾ داخؿ الساحة الفمسطينية،
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عف اجتماع أمريكي فمسطيني إسرائيمي عقد في " ال ندم تايـ"كيؤكد ذلؾ ما ذكرتو  حيفة 
ـ، عقد في معيد جيمس بيكر لشؤكف السياسة العامة في كالية تكساس األمريكية 2006فبراير /18،19

الذم يقكد  (جبريؿ الرجكب)السفير األمريكي السابؽ في إسرائيؿ كبحفكر  (إدكارد جيرجياف)، برئاسة 
كفدان فمسطينيان مف حركة فتح، إذ دار النقاش حكؿ السبؿ الالزمة لتيميش حركة حماس، كنقمت 

تأكيده بأف االجتماع تـ بدعـ أمريكي، كأف الخارجية األمريكية تعترؼ  (جبريؿ الرجكب)ال حيفة عف 
محمكد )بعدـ قدرة حماس عمى النجاح في إدارة الحككمة كىي ميتمة أكثر بتعزيز مكقع الرئيس 

الذم أبمغ بنتائج المباحثات ك ادؽ عمى التفاىمات التي تيدؼ إلى تك يؿ المساعدات  (عباس
أبمغ  (الرجكب)لمسئكلي فتح بدالن مف نقميا مباشرة إلى حككمة حماس، كما كتقكؿ ال حيفة أيفان أف 

المجتمعيف بأف نجاح حماس في االنتخابات التشريعية كاف غمطة كيمكف ت ميحيا كعدـ تكرارىا، 
مؤكدان عمى منع تدفؽ المساعدات إلى حماس، بؿ كجكب زيادتيا طالما أنيا ال تقع في يد حماس، 

كىذا يدفع بحماس إلى الكراء كال يستبعد % 15أف الدعـ الحقيقي لحماس ال يتجاكز  (الرجكب)كيعتقد 
إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، كتشير ال حيفة إلى أف ىذه التفاىمات فتحت قنكات 

 ، 2006جريدة القدس العربي، )الت االت جديدة يمكف استغالليا في القريب بعد إسقاط الحككمة
 . (شباط 20

 

 .التأثير األمريكي عمى إسرائيل 7-4-2-4  
 

فشاليا  عبر إعطاء الفكء  لقد سعت الكاليات المتحدة األمريكية جاىدة لمتخمص مف حككمة حماس كا 
لكي ينفذ خطة الف ؿ كاالنسحاب مف " إييكد أكلمرت"األخفر لرئيس الكزراء اإلسرائيمي المكمؼ 

ف كانت حفظا لماء الكجو تقكؿ إنيا  جانب كاحد في الففة الغربية، تماما كما فعؿ شاركف في غزة كا 
األكركبية تيدؼ إلى فرب - لف تعترؼ بحدكد إسرائيؿ كخطة نيائية، كالخطة األمريكية اإلسرائيمية 

االقت اديات الفمسطينية، كتدىكر مستكل معيشة المكاطف الفمسطيني، ككذلؾ تعميؽ الشقاؽ بيف 
حماس كالف ائؿ الفمسطينية األخرل، كب فة خا ة حركة فتح التي خسرت االنتخابات التشريعية 

ـ، كبسبب الفساد المستشرم في السمطة 2000األخيرة بسبب تكقؼ مسيرة الحمكؿ السياسية منذ  أيمكؿ 
 .(2006مكتب شرؽ المتكسط لمخدمات ال حفية كاإلعالنية ، )كالذم يعتبر آفة الحككمات العربية

كزير  (أفيكدكر ليبرماف)كزيرة الخارجية األمريكية في لقاء جمعيا مع  (ككنداليزا رايس)كما ك طمبت 
لمشؤكف اإلستراتيجية بالحككمة اإلسرائيمية مف دعـ عباس كتقكية مؤسسة الرئاسة كحركة فتح، مقابؿ 

تشديد الخناؽ عمى الحككمة الفمسطينية التي شكمتيا حماس كىذا ما أكده قادة األمف اإلستراتيجي 
 (.            2006السيسي، )ستيؼ ىيدلي كرايس في لقاءىـ ليبرماف 

 

    :المؤامرات السرية الهادفة إلى إفشال حكممة حماس     7-5
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سرائيؿ كبعض  فمف مسمسؿ إسقاط حككمة حماس الشرعية، التي تتكلى إدارتيا الكاليات المتحدة كا 
األطراؼ األخرل، تـ الكشؼ عف بعض الخطط غير المعمنو كالتي تقـك بيا أطراؼ فمسطينية كعربية 

تسعى لتنفيذ المخططات ال ييكأمريكية اليادفة إلى القفاء عمى المقاكمة، كتحطيـ آماؿ الدكلة 
 .  الفمسطينية عمى حساب المشاريع ال ييكنية، كمف بيف الخطط التي تـ الكشؼ عنيا 

.  خطة سرية يقمدها عباس إلسقاط حكممة حماس   7-5-1
 ، يديعكت احركنكت عنيا  حيفة خطة عمؿ سرية تحدثتفلقد كشفت  حيفة القبس الككيتية ع

 كالقاىرة كعماف كالرياض كالقدس يقـك بمكجبيا األميركية اإلدارةنسجت بيف محافؿ رفيعة المستكل في 
 لـ تنجح إنيا بإقالة حككمة ىنية بدعكل ـ2006أغسطس الرئيس عباس في مكعد لف يتجاكز شير 

كنقمت ال حيفة عف م در فمسطيني رفيع  . الشعب الفمسطينيأبناء ىدفيا في  الح أداءفي 
 انو حسب كأفافت حككمة حماس لف ت مد حتى نياية ال يؼ، إفالمستكل لـ تكشؼ ىكيتو، 

 إجراء إلى لمشعب الفمسطيني، كيدعك أعمى مازف انو يستخدـ  الحياتو كزعيـ أبكالخطة السرية يعمف 
 تحكيؿ األميركية الخطة ستمنع الحككمة إطارفي   انوإلى يديعكت احركنكت  كأشارت.انتخابات جديدة

كىذا ما يحدث في ىذه .  كالسعكدية كقطرإيرافمئات مالييف الدكالرات التي كعد بيا الفمسطينيكف مف 
 . (نيساف  25، 2006القبس الككيتية، )الفترة

 
 .ألستر كرمك يكشف عن خطة سرية إلسقاط حكممة حماس 7-5-2   

مساعد  (إليكت إبرمز)كزميمو األميركي مارؾ بيرم بالكشؼ عف كثيقة سرية أعدىا (ألستر كركؾ)قاـ 
مستشار األمف القكمي األميركي، تيدؼ إلى إشعاؿ حرب أىمية بيف حركتي فتح كحماس تقكد بدكرىا 
إلى انقالب عمى حركة حماس بعد ك كليا لمسمطة عبر انتخابات تشريعية جرت في يناير مف العاـ 

.  ـ كستتـ مدعكمة بتمكيؿ أمريكي مف الرئيس األمريكي إلى ككالة المخابرات المركزية2006المافي 
 كاف كافح جدا منذ االنتخابات كاليدؼ ىك فعميا إزاحة حماس (إليكت إبرمز)يكفح كركؾ باف ىدؼ 

التي فازت باالنتخابات مف السمطة كبأسرع كقت حتى يتـ استبداليا بحككمة أخرل يمكنيا أف تن اع 
سرائيؿ كشارؾ في نقاش ىذه الخطة مع م ر  لمشركط المسبقة التي كفعتيا الرباعية الدكلية كا 

بعض الفمسطينييف الذيف يعتبركف أف مف م الحيـ إزاحة حماس عف كاألردف ككذلؾ يشارؾ فييا 
كنتيجة لمشكالت سابقة مماثمة سببت مشكالت سياسية لككالة المخابرات المركزية أ ر الحكـ،  

الككنغرس عمى أف تككف الخطة عمنية كأنو يجب أف تينقؿ منيـ إلى دائرة في كزارة الخارجية تسمى 
(MABI)  أم خطة الديمقراطية التي تتفمف التسكية كىي برنامج فمف كزارة الخارجية األميركية

ىدفيا تركيج الديمقراطية في الشرؽ األكسط كالخطة اآلف مكجكدة في ىذه الدائرة كلكنيا ليست طبعا 
كأعفاء مف مكتب ديؾ  (ككندكليزا رايس)فمف كزارة الخارجية كلكنيا أيفا تحت إمرة % 100
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تشيني كمجمس األمف القكمي كككالة المخابرات المركزية ككميـ يجتمعكف في المجنة التي تقرر  رؼ 
. .األمكاؿ

 

:       الخالصة 7-6
في " حماس"مف خالؿ دراستنا ليذا الف ؿ نخمص بالقكؿ إلى أف فكز حركة المقاكمة اإلسالمية 

ـ، جاء نكسة لمسياسة الكاليات المتحدة األمريكية في 2006االنتخابات التشريعية الفمسطينية عاـ 
يجب القفاء عمييا، لذا تتبعت الكاليات المتحدة األمريكية  (إرىابية)المنطقة التي تعتبر حماس حركة 

: كالحككمة ال ييكنية عددا مف اآلليات إلسقاط حككمة حماس تقكـ ىذه اآلليات عمى عنا ر ثالث
كىى استمرا الح ار األمريكي الخارجي كالتيديد ال ييكني بإعادة اجتياح القطاع كتحريؾ عنا ر 
مف الداخؿ الفمسطيني إلحداث افطرابات داخمية، ك إدخاؿ حماس في مأزؽ ال راع الداخمي لدفع 

مكانية تحريؾ الشارع  الشعب الفمسطيني في النياية إلى التخمي عف التأييد المستقبمي لحماس، كا 
الفمسطيني فد الحككمة التي جمبت عميو الح ار طبقا لمخطة األمريكية ال ييكنية، كنجحت 

مقركنة  (أمريكية، أكركبية، عربية، محمية)الكاليات المتحدة األمريكية في كفع حماس في عزلة دكلية 
بشرط اعتراؼ حماس بكجكد بإسرائيؿ، كالتخمي عف المقاكمة، كاعترافيا االتفاقات التي تـ تكقيعيا بيف 

سرائيؿ كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ    .السمطة الفمسطينية كا 
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.  تائج الدراسة 8-1      

 



 
 

139 

.     تمصيات الدراسة 8-2
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                               الفصل الثامن 
 ال تائج مالتمصيات

 
 :  تائج الدراسة8-1    

بعد رحمو الباحث المتكافعة مع السياسة الخارجية األمريكية تجاه اإلسالـ السياسي كحركة المقاكمة 
اإلسالمية حماس كأحد نماذج حركات اإلسالـ السياسي، خمص الباحث مف خالؿ دراستو العميقة 

 :لمسياسة األمريكية إلى ما يمي
أف ىناؾ تناقض في السياسة األمريكية في التعامؿ مع اإلسالـ السياسي فمف مرحمة العزلة  .1

 .إلى مرحمة التحالؼ مع اإلسالـ السياسي في مكاجيو التمدد الشيكعي في العالـ اإلسالمي 

  



 
 

140 

ليس ىناؾ تعريفا محددان كمتفؽ عميو في أركقة السياسة الرسمية األمريكية لم طمح اإلسالـ  .2
السياسي، بؿ تعمدت أف يبقى التعريؼ مائعان ليمكنيا مف زج أم مف الدكؿ أك الحركات التي 

ترل منيا تيديدان لمم الح األمريكية في المنطقة تحت ذريعة اإلسالـ السياسي التي أل ؽ إليو 
ـ، كأف ما قامت اإلدارة 2001م طمح اإلرىاب بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر 

األمريكية بتحديده لتكفيح ليذا الم طمح ىك تعريفان ناق ان غير قابؿ لمتطبيؽ مف الناحية 
 ...العممية كالدليؿ مكقؼ اإلدارة األمريكية لما ح ؿ في الجزائر كفمسطيف كتركيا كالعراؽ

 
 انقسمت المكاقؼ األمريكية في تحميميا لمسياسة األمريكية إلى مدرستيف رئيسيتيف  .3

التي تمثؿ رؤية معتدلة تجاه اإلسالمييف، إذ ترل أف اإلسالـ ال يمثؿ : مدرسة التكافؽ - أ 
نما ىك يمثؿ استجابة  حية لفشؿ الحككمات العربية في معالجة المشاكؿ  تيديدان لمغرب كا 

السياسية كاالقت ادية كاالجتماعية المتزايدة التي تعاني منيا الشعكب العربية، إفافة لما تقـك 
بو الحككمة األمريكية مف دعـ كمساندة لمحككمات العربية لممساعدة في قمع شعكبيا التي 

 .تسعى لمتحرر مف التبعية الغربية 
التي تمثؿ رؤية متشددة تجاه اإلسالمييف، كتجادؿ بأف اإلسالمية : مدرسة الت ادـ - ب

بطبيعتيا تمثؿ تيديدان لمغرب، كفي الطريؽ لم داـ معيا كال يكجد أسالـ معتدؿ، كال فرؽ بيف 
ستأ اؿ  المعتدؿ كالمتشدد كتفعيـ جميعان في بكتقة كاحدة كتفع حالن ييدؼ إلى محاربة كا 

 . كؿ الجماعات اإلسالمية 

 
تعتبر الكاليات المتحدة أف األمف القكمي األمريكي كالم الح األمريكية ىي أىـ الركائز التي  .4

 .تقكـ عمييا السياسة األمريكية 

 

لـ تنظر الكاليات المتحدة لإلسالـ كعدك إال بعد الثكرة اإليرانية كسقكط اإلتحاد السكفيتي حيث  .5
أعزل الكثير مف خبراء كمفكرم السياسة األمريكية أف الكاليات المتحدة ال بد ليا مف البحث 

 . عف عدك جديد، كاإلسالـ ىك الخطر القادـ بدالن مف الشيكعية 

 
ـ انعطافة جديدة في مسار العالقات 2001شكمت أحداث الحادم عشر مف سبتمبر لعاـ  .6

األمريكية باإلسالـ السياسي بغض النظر عف مرتكبييا، حيث شكمت ذريعة لإلدارة األمريكية 
التي يسيطر عمييا المحافظيف الجدد لفرب بعض الدكؿ كالحركات اإلسالمية بحجة الحرب 

ف لـ تكف أحداث الحادم عشر مف سبتمبر   . عمى اإلرىاب، كىذا كاف سيتـ حتى كا 
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بعد فشؿ الحممة األمريكية عمى اإلسالـ كالتي لـ تحقؽ أىدافيا، نتيجة الخسائر الكبيرة التي  .7
تكبدتيا الكاليات المتحدة األمريكية في الحرب عمى أفغانستاف كالعراؽ، أم فشؿ الخيار 

العسكرم في القفاء عمى الحركات اإلسالمية، باإلفافة إلى تنامي متزايد كتفريخ لمحركات 
اإلسالمية المتشددة تجاه الكاليات المتحدة، إذ بدأت تتعالى األ كات األمريكية بفركرة 

الخركج مف المأزؽ الراىف فظيرت الدراسات كالكتابات التي تن ح اإلدارة األمريكية بالتفريؽ 
بيف اإلسالمييف المعتدليف كالمتشدديف، مع التك ية بفركرة التعامؿ مع اإلسالـ السياسي 

 .المعتدؿ، كمحاكلة الحتكاء ىذه الحركات كفرب المتشدديف 

 
 السياسية التي ركجت ليا الكاليات تبعد الحرب عمى اإلرىاب ظيرت الكثير مف الم طمحا .8

، االمتحدة كالشرؽ األكسط الجديد، كالنظاـ العالمي الجديد، كالعكلمة، كحرب االيدكلكجي
كالحرب اإلستباقية، كالفكفى الخالقة، كالحرب عمى اإلرىاب، كما كؿ ىذه الم طمحات إال 

لمحاكلو فرض سياسة تيدؼ مف كرائيا إلى القفاء عمى كؿ ما يمكف أف ييدد م الح 
 .الكاليات المتحدة في المنطقة 

 
ستراتيجية  .9 تبنت الكاليات المتحدة سياسة التغيير كاإل الح كفرض الديمقراطية كسياسة كا 

اتخذتيا إدارة بكش، تقـك مف خالليا باستبداؿ الحككمات الغير مرغكب فييا تحت مسمى 
اإل الح كفرض الديمقراطية في العالـ، كلكي تبقى أسطكرة منسكبة إلى بكش االبف يتغنى بيا 

 . العالـ بعد انتياء فترة كاليتو 
 

 أف محاكلة الكاليات المتحدة احتكاء حركة حماس ىك السبب الذم دفعيا لمسماح لحركة  .10
حماس بالمشاركة في االنتخابات التشريعية الفمسطينية كذلؾ بعد التأكيدات التي ح مت عمييا 

الكاليات المتحدة بأف حماس لف نفكز باألغمبية التي فازت بيا كالتي مكنتيا مف تشكيؿ 
 . الحككمة الفمسطينية كالتي لـ تكف في حسباف الكاليات المتحدة 

 

كاف ىناؾ دكر  ييكني كبير في التأثير عمى اإلدارة األمريكية لفرض قيكد كعقكبات عمى  .11
 .قيادات حماس، كعمى مؤسسات خيرية أدعت إسرائيؿ أنيا تتبع كتمكؿ حركة حماس 

 
ىناؾ انحياز كامؿ مف قبؿ اإلدارة األمريكية إلسرائيؿ عمى حساب م الح كحقكؽ اآلخريف،  .12

فقد قامت الكاليات المتحدة بتجفيؼ منابع تمكيؿ حركة حماس باإلفافة إلى القيكد المفركفة 
عمى قادتيا كالمحاكـ التي أقامتيا الكاليات المتحدة لمف ينا رىا، رغـ أف حركة حماس 

عادة  كفحت مكقفيا مف الغرب عمى أنيا حركة تحررية فمسطينية تسعى إلى طرد المحتؿ كا 
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األرافي إلى أ حابيا، كعكدة المكاطنيف الفمسطينييف الميجريف إلى أرافييـ التي سمبكا 
منيا، ك ليس ليا مع الغرب أم مشكمة كيكنيا الجمكس مع الغرب غير المحتؿ، كفي مقابؿ 

ذلؾ قامت الكاليات المتحد بتقديـ الدعـ الكامؿ لمعدك ال ييكني المحتؿ ألرض الغير 
 .  كالمعتدم عمى حقكؽ اآلخريف 

 
ـ، دفع 2006إف نجاح حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفمسطينية التي أقيمت عاـ  .13

الكاليات المتحدة لمتراجع عف اإلستراتيجية التي تبنتيا كالتي تقـك عمى فرض اإل الح كنشر 
الديمقراطية، ذلؾ لشعكر الكاليات المتحدة أنو ىذا يدفع إلى  عكد حركات إسالمية أكثر عداءن 

 .لمكاليات المتحدة 

 
نجحت الكاليات المتحدة في فرض قيكد سياسية كاقت ادية عمى الحككمة الفمسطينية العاشرة  .14

سقاطيا، حتى ال تتكرر ىذه التجربة  التي شكمتيا حركة حماس، كذلؾ مف أجؿ إفشاليا كا 
الناجحة في دكؿ أخرل، خا ة أف الحركات اإلسالمية تفع في سمـ أكلكياتيا م محة 

 .المكاطف كبالتالي تكقعات نجاحيا تكاد أكيدة 

 
 استطاعت اإلدارة األمريكية الفغط كالتأثير عمى الكثير مف الدكؿ األكركبية كالعربية التي  .15

أقامت عالقات مع حككمة حماس بعد أف شعرت الدكؿ األكركبية ب دؽ نكايا حككمة حماس، 
إال أف مثؿ ىذه الدكؿ ال تستطيع الخركج عف المجتمع الدكلي كعف القيكد التي فرفتيا عمييا 

 .الكاليات المتحدة 

 
 استطاعت حركة حماس أف ت مد رغـ الح ار حيث كاجيت حككمة حماس ح اران  .16

إسرائيميا، كعربيان، كفمسطينيان، كأمريكيان، كدكليان، حيث انعكس أيفان عمى المكاطف الفمسطيني 
الذم يمر بأ عب حاالت الفقر كالجكع كنقص مقكمات الحياة اإلنسانية باعتراؼ معظـ 

المؤسسات اإلنسانية الدكلية، حيث اعتبرتو الكاليات المتحدة جزاءان لمشعب الفمسطيني عمى 
 .انتخابو لحركة حماس 

 

اشترط الكاليات المتحدة عمى  حككمة حماس كي يسمح ليا بالمشاركة في الحياة السياسية أف  .17
تقـك األخيرة باالعتراؼ بإسرائيؿ كأف تنزع سالحيا كأف تعترؼ باالتفاقيات السابقة المكقعة بيف 

 .لطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي 
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استطاعت حماس رغـ الح ار المفركض أف تقـك بعممية بناء عالقات قكية مع الكثير مف  .18
العكا ـ العربية كاألجنبية، حيث تمقت حككمة حماس دعكات رسمية خا ة مف الكثير مف 

الدكؿ العربية كاألكركبية التي ليا كزنيا عمى مستكل العالـ، كىذا ما اعتبرتو حماس بأنو 
اعتراؼ  ريح بشرعية حككمة حماس التي تمثؿ الشعب الفمسطيني كما كأنو كسر لمح ار 

 .الدكلي المفركض عمى الحككمة الفمسطينية كالشعب الفمسطيني 

 
 

اإلجراءات التعسفية التي اتخذت بحؽ مكاطنيف أمريكييف مف أ كؿ فمسطينية كالدعكات  .19
كالمحاكـ المرفكعة فدىـ كغيرىا  كالذم أثبت القفاء براءتيـ جميعان، تبيف أف الحككمة 

 .اإلسرائيمية ىي السبب كراء كؿ ىذه الدعكات كالتيـ التي تـ تكجيييا إلييـ 

 
 
 
 
 
 



: تمصيات الدراسة 8-2  
مف خالؿ دراستنا لمكفكع السياسة الخارجية تجاه اإلسالـ السياسي كحركة حماس نمكذجان أردنا التقدـ 

ببعض التك يات التي يمكف أف يككف ليا  دل أك أف نفع في كقع العالقة بيف الكاليات المتحدة 
: كالحركات اإلسالمية كأخص بذلؾ حركة المقاكمة اإلسالمية حماس كمنيا 

 

 عمى الحركات اإلسالمية أف تعمؿ جاىدة عمى دحض مقكلة الحرب عمى اإلرىاب كالتي تتخذىا  .1
الكاليات المتحدة ذريعة لتبرير اعتداءاتيا المتكررة عمى الدكؿ اإلسالمية، مع فركرة ففح مثؿ ىذا 

 .الم طمح الذم ال يمثؿ إال حرب عمى اإلسالـ كالمسمميف 

 

عمى الحركات اإلسالمية عدـ المجكء إلى العنؼ ككسيمة لتغيير األنظمة الشمكلية الحاكمة، بؿ  .2
يتكجب عمييا المجكء إلى كسائؿ أكثر سممية،  كمظاىرات السممية، كالميرجانات، كاإلفرابات، 

التي تكسب الرأم العاـ كتنسجـ مع مطالب عمـك الناس، دكف المجكء إلى العمميات التفجيرية الذم 
 . يذىب فحيتيا أبرياء، كالتخريب في المؤسسات كالماؿ العاـ 

عمى الحركات اإلسالمية القياـ بتحسيف  كتيا كمحاكلو تك يؿ  كتيا لممكاطف الغربي كي  .3
يتعرؼ عمى سماحة اإلسالـ كالمسمميف بحيث يتـ إشعاره بأنو غير مستيدؼ مف قبؿ المسمميف، بؿ 
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كيمكف تكفيح المخالفات التي تقـك بيا بمدانيـ بحؽ المسمميف، كيككف ذلؾ بقياـ الحركات 
 .اإلسالمية بإنشاء ففائية إسالمية تتحدث بالغة اإلنجميزية ت ؿ إلى جميع أنحاء العالـ 

 

عمى حركة حماس العمؿ عمى تحسيف األداء اإلعالمي المكجو لمخارج ، كالمكجو لمدكؿ األكركبية  .4
عمى كجو الخ كص، بحيث يشمؿ تعريؼ أكثر عف إستراتيجية الحركة كميثاقيا، كلمتأكيد لمغربييف 
أف حماس ىي حركة تحررية كطنية تقاكـ االحتالؿ، كال مشكمو ليا مع الغربييف، كلتغيير ال كرة 

 .السكداء التي استطاع الكياف اإلسرائيمي أف يسكقيا في الغرب  

 كىذا أيفان يحتاج إلى ليف في الخطاب السياسي الحمساكم بعيدان عف الخطب الحماسية، أم بمغة  
. يستطيع أف يفيميا الغرب 

 
عمى حركة حماس العمؿ عمى إقامة ات االت كعالقات مع المثقفيف كاألكاديمييف كالكتاب الغربييف  .5

المعتدليف الذيف كتبكا عف حركة حماس بنكع مف االعتداؿ، فيؤالء ليـ القدرة عمى الكتابة بحيث 
يمكنيـ أف يغيركا ال كرة المألكفة عف حركة حماس إلى ما ىك أففؿ، خا ة كأف الكثير منيـ 

 . يتمتع بم داقية كجميكر في الكاليات المتحدة األمريكية 

 
عمى حركة حماس استغالؿ تعاطؼ العديد مف الدكؿ األكركبية معيا، إلقامة ات االت كعالقات  .6

دبمكماسية عمى أعمى المستكيات، ىذا بعد اإليجابية التي أبدتيا بعض الدكؿ األكركبية حينما دعت 
ـ، مع فركرة إبراز الحركة 2006قادة حركة حماس لزيارتيا بعد االنتخابات التشريعية الفمسطينية 

لسماحة اإلسالـ ككنيا حركة إسالمية، كأف اإلسالـ يدعك لمتعاكف كالسالـ كاحتراـ حقكؽ اآلخريف 
كينبذ العنؼ كقتؿ األبرياء، كىذا يكفح رؤية الحركة بإمكاف إقامة عالقات اقت ادية كسياسية 

 .   كاجتماعية مع الدكؿ التي تدعك لمسمـ، كمستعدة الحتراـ اآلخريف 

 
عمى حركة حماس دعكة الدبمكماسييف كالنكاب كالكزراء التابعييف لمحركة مف تكقي الحذر أثناء  .7

حديثيـ مع كسائؿ اإلعالـ الخارجية بالذات، كاالبتعاد عف الكممات الثكرية كالحماسية بحيث يككف 
 .حديثيـ حديثان دبمكماسيان متزف 

 
عمى حركة حماس اإلبقاء عمى ات اؿ قكم مع اإلعالـ الغربي المكجكد في األرافي الفمسطينية،  .8

ألف ىذا بإمكانو نقؿ  كرة حسنة عف حماس، ذلؾ مف خالؿ دعكات تقدـ لم حافة األجنبية تقـك 
خالليا الحركة بتكفيح لبعض القفايا كالمكاقؼ التي تحدث في الداخؿ الفمسطيني ب كرة تقنع 
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كيفيما المكاطف الغربي ، باإلفافة إلى تكفيح حجـ المعاناة التي يعانييا المكاطف الفمسطيني مف 
 . قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي  

 
عمى حماس بث جزء مف برامجيا الففائية بمغة إنجميزية، لمكاجية زخـ اإلعالـ العربي كالغربي  .9

كاإلسرائيمي الذم يشكه  كرة حركة حماس لنقؿ ال كرة ال حيحة كالتي تدحض اإلدعاءات 
 . المعادية 

 
يجاد مدخؿ لعالقة  .10 عمى الحركات اإلسالمية إبراز نقاط اإللتقاء الديني بيف اإلسالـ كالمسيحية، كا 

سرائيؿ   .تحالؼ كخا ة مع الكاثكليؾ الذيف يشاطركننا الكثير مف الفيـ المتعمؽ بال ييكنية كا 

 
عمى الففائيات العربية كاإلسالمية استفافة الكتاب األمريكييف المعتدليف الذيف كتبكا عف  .11

اإلسالـ كأن فكه نكعان ما، في برامج يمكف مف خالليا ففح المخططات ال ييكنية التي تستيدؼ 
 . القفاء عمى اإلسالـ 

 
عمى المفكريف األمريكييف ففح الدكر ال ييكني الذم يمعبو المكبي في التأثير عمى السياسة  .12

 .األمريكية، كجرىا لما يخدـ م محة الدكلة ال ييكنية 
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